
ملحق يعنى بالتوعية القضائية ويلقي الضوء على مناشط الوزارة وإنجازاتها

العدد |70 | رجب 1436هـ ال�شنة ال�شابعة ع�شرة

70

وزير العدل: والة األمر يعيشون همّ القضاء ويسعون لتحقيق 	 
كثري من التطلعات 

وزير العدل يوجه بتنفيذ جولة متابعة شاملة 	 
      على املحاكم الجزائية باململكة 

وزير العدل يبحث تفعيل الشراكة مع االتصاالت السعودية 	 
لبناء منظومة سحابية عدلية

وجهات 	  وزارات  بثماني  اإللكرتوني  الربط  آلية  تفعل  العدل 
حكومية





 )العدل( العدد |70| رجب 1436هـ
ـ265ـ

احلمدهلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني اأما بعد:
ومن امل�شطلحات الق�شائية

 االخت�صا�ص الوالئي:

وهو ق�شُر والية ُكل جهة ق�شائية من جهات التقا�شي داخل الدولة على اأق�شية معينة)1(، كاخت�شا�ص 
ق�شاء املظامل بنوع من االأق�شية، واخت�شا�ص الق�شاء العام بنوع اآخر منها، وي�شمي ق�شاء املظامل حديثًا 

باأنه: ن�شيب كل جهة ق�شائية من جهات التقا�شي من والية الق�شاء.  بالق�شاء االإداري))(، كما ُيعرف 

وي�شمى اخت�شا�ص اجلهة)3(.
اأو الوظيفي اخت�شا�شًا مطلقًا؛ لتعلقه بالنظام العام للدولة؛ الأنه مقرر  ويعترب االخت�شا�ص الوالئي 

مل�شلحة عامة.

االخت�صا�ص الوالئي يف الفقه االإ�صالمي:
لقد اهتم فقهاء االإ�شالم عرب التاريخ بالق�شاء وباالخت�شا�ص الوالئي له؛ حيث ذكر بع�شهم اإن املعترب 
هو الوالية، فال�شلطان ملا ولى قا�شيًا ببلدة، اأو حملة خم�شو�شة، خ�شه باأهل تلك البلدة، وكذا لو كان 
اأحدهما من اأهل الع�شكر، واالآخر من اأهل البلد، فاأراد الع�شكري اأن يخا�شمه اإلى قا�شي الع�شكر، فهو 

)1) الكا�سف يف �سرح نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي 131/1.

))) نظام الق�ساء ال�سعودي الباب الثالث.

)3) الو�سيط يف التنظيم الق�سائي �ص106.

اإن من اأهم املو�صوعات التي ينبغي اأن ُيعنى بها يف الق�صاء، امل�صطلحات الق�صائية؛ حيث 
كرث يف زمننا التقا�صي وتطورت العبارات، مع تقدم الق�صاء يف دولتنا اإداريًا، و كرث يف الواقع 
بها  واالإحاطة  ملعرفتها  فكان  خا�صة؛  وم�صطلحات  اأ�صماء  لها  فاأ�صبح  اجلرائم؛  يف  التفنن 
ح�صب املعمول به حاجة مهمة لكل من له �صلة بالق�صاء، حيث ال يخفى اأثر املفاهيم على 
االأحكام؛ اإذ احلكم على ال�صيء فرع عن ت�صوره، ولقد عنيت هنا بذكر امل�صطلحات الق�صائية 

من خالل االأنظمة املرعية.

اإعداد: امل�ست�سار ال�سرعي باملحكمة العليا
        اإبراهيم بن اأحمد اجلنوبي

مصطلحات قضائية



مصطلحات قضائية

 )العدل( العدد |70| رجب  1436هـ
ـ266ـ

على هذا، وال والية لقا�شي الع�شكر على غري اجلندي)4(.
فتبني من ذلك اأن لل�شلطان تخ�شي�شه جهة بق�شاء، وجهة اأخرى بق�شاء اآخر.

كما ذكروا اأي�شًا: اإن من الواليات الق�شائية، والية املظامل التي هي: والية الك�شف عن التظامل، وهي 
والية غريبة، اأحدثها من تاأخر من الوالة، لف�شاد الوالية وف�شاد النا�ص; وهي عبارة عن كل حكم يعجز 
اخللفاء  له  ن�شب  فهذا مما  والعمال  االأمــراء،  كظلم  يدًا،  منه  اأقوى  هو  من  فيه  فينظر  القا�شي،  عنه 

اأنف�شهم))(.
وهذا تخ�شي�ص جهة بنوع من االأق�شية.

بل جاء عنهم: ويجوز اأن يجعل ق�شاء بلد، اإلى اثنني واأكرث، على اأن يحكم كل واحد منهم يف مو�شع، 

ويجوز اأن يجعل اإلى اأحدهما الق�شاء يف حق، واإلى االآخر يف حق اآخر)6(.
فتبني اأن له اأن يجعل الق�شاء، يف بلد اإلى اثنني اأو اأكرث ويجعل لكل واحد حقوق معينة، فهي كاجلهة 

املخت�شة بق�شاء معني.
كما ذكروا: ويجوز اأن يوليه عموم النظر، يف عموم العمل، وخ�شو�ص النظر، يف خ�شو�ص العمل .

اأن يويل قا�شيني وثالثة يف بلد واحد، يجعل لكل واحد عماًل، فيويل اأحدهم عقود االأنكحة،  ويجوز 
واالآخر احلكم يف املداينات، واآخر النظر يف العقار، ويجوز اأن يويل كل واحد منهم عموم النظر يف ناحية 

من نواحي البلد، فاإن قلد قا�شيني، اأو اأكرث عماًل واحدًا، يف مكان واحد، ففيه وجهان)7(.
يف  النظر  تخ�شي�ص  اأو  واحــد،  بعمل  فيها  يخولون  البلد،  من  ناحية  يف  قا�شي  من  اأكرث  تولية  فاإن 

خ�شو�ص العمل، فيه تخ�شي�ص جلهة بعمل معني.
املظامل،  وق�شاء  العام،  الق�شاء  فكان هناك  االإ�شالمي،  الفقه  ُعرف يف  الوالئي(  اإن )االخت�شا�ص 
وق�شاء احل�شبة، فلويل االأمر اأن يرد اإلى اأحدها نوعًا من االأق�شية، واإلى االآخر غريه، ورد املداينات اإلى 
اأحدهما، واملناكح اإلى االآخر، فيجوز ذلك، ويقت�شر كل واحد منهما على النظر يف ذلك احلكم اخلا�ص 

يف البلد كله))(.
وقد ظهر يف الفقه االإ�شالمي اأنواع من جهات التقا�شي، اأو االخت�شا�شات الوالئية، وهي:

والية الق�شاء العادي )ال�شرعي(
والية الق�شاء االإداري )ق�شاء املظامل(

والية ق�شاء احل�شبة.

))) البحر الرائق 36/19)، العناية �سرح الهداية 01/10)-)0)، رد املحتار 76/1.

))) �سرح خمت�سر خليل للخر�سي1)/38)، 1)/)39، الذخرية 6/10

)6) اأ�سنى املطالب ))/73، املجموع �سرح املهذب0)/))1.

)7) املغني 136/10.

)8) الأحكام ال�سلطانية للماوردي �ص)0،80،77،70،6)) ، والأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى �ص60،)6،)76،73،6،)8).
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والية ق�شاء الع�شكر.

   واندرجت جميع االخت�شا�شات الق�شائية �شمنها، بناء على توزيع االخت�شا�ص النوعي))(.
االخت�شا�ص الوالئي يف النظام:

ظهر يف النظام ال�شعودي ثالثة اأنواع من االخت�شا�ص الوالئي، وهي:
االأول: الق�شاء العادي:

 الذي يتمثل يف املحاكم ال�شرعية، وهي: 
1( املحكمة العليا.

 )( حماكم اال�شتئناف.
االأحوال  املحاكم اجلزائية، ج( حماكم  العامة، ب(  املحاكم  اأ(  االأولى، وهي:  الدرجة   3( حماكم 
ال�شخ�شية، د( املحاكم التجارية، ه( املحاكم العمالية، وتخت�ص كل منها بامل�شائل التي ترفع اإليها طبقًا 
لنظام الق�شاء، ونظام املرافعات ال�شرعية، ونظام االإجراءات اجلزائية. ويجوز للمجل�ص االأعلى للق�شاء 

اإحداث حماكم متخ�ش�شة اأخرى بعد موافقة امللك)10(.

االخت�صا�ص النوعي:
من امل�شطلحات االخت�شا�ص النوعي: 

وهو ق�شُر والية القا�شي على نوٍع اأو اأكرث من اأنواع االأق�شية)11(.
فيخ�ش�ص قا�ص بنوع معني من الق�شايا؛ كاملعامالت املدنية، واجلنائية، واأحكام االأ�شرة )االأحوال 

ال�شخ�شية(، واالإدارية، والتجارية، وغري ذلك))1(.
فيخ�ش�ص ويل االأمر من واله الق�شاء ليحكم يف بع�ص احلوادث دون بع�ص، كاأن يفو�ص له احلكم 
فيما عدا حوادث اجلنايات، واجلنح، واملخالفات، اأو اأن يفو�ص لبع�ص ق�شاته اأن يحكم يف ق�شايا الزواج، 
والطالق، والنفقات، واملواريث، واالأوقاف، فقط على طريقة خم�شو�شة، ويفو�ص للبع�ص االآخر منهم اأن 

يحكم يف احلوادث االأخرى.
وال يتحقق االخت�شا�ص النوعي اإالَّ يف حالة تعدد الق�شاة يف املدينة الواحدة، اأما يف حالة عدم تعددهم 
فال حمل لالخت�شا�ص النوعي؛ اإذ ي�شبح القا�شي خمت�شًا بكل ما ين�شاأ بني املقيمني من ق�شايا ب�شرف 

)9) جهات التقا�سي يف الفقه الإ�سالمي �ص )11.

)10) نظام الق�ساء ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/78 وتاريخ 8/9/19))1هـــ الباب الثالث، الف�سل الأول، املادة 
التا�سعة، واملادة اخلام�سة والع�سرون

)11) الكا�سف يف �سرح نظام املرافعات ال�سرعية ال�سعودي 131/1.

))1) ال�سلطة الق�سائية و�سخ�سية القا�سي يف النظام الإ�سالمي �ص17).
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النظر عن مو�شوعها)13(.

االخت�صا�ص النوعي يف الفقه االإ�صالمي:
اإن االخت�شا�ص النوعي يف االخت�شا�ص الق�شائي كان موجودًا مع مر الع�شور يف الق�شاء االإ�شالمي، 

لكنه مل يكن موجودًا يف اأوله اإذ مل تدع حاجة اإلى تعدد الق�شاة)14(.
اأو مكان خم�شو�ص،  فقد جاء عن الفقهاء قولهم: فلو واله ال�شلطان الق�شاء، يف زمان خم�شو�ص، 
اأو على جماعة خم�شو�شني تعني ذلك; الأنه نائب عنه، ولو نهاه عن �شماع بع�ص امل�شائل مل ينفذ حكمه 

فيها))1(.
فتبني من ذلك اأن لل�شلطان تخ�شي�شه ببع�ص االأق�شية اأو امل�شائل، فلو حكم يف غريها فاإن حكمه ال 

ينفذ.
ال  اأن  القا�شي،  ي�شتثني على  اأن  للخليفة،  فيجوز  وخا�شة،  تنعقد عامة،  الق�شاء،  والية  اأن  وذكــروا: 

يحكم يف ق�شية بعينها، اأو ال يحكم بني فالن وفالن)16(.
كما ورد عنهم: ويجوز اأن يجعل ق�شاء بلد، اإلى اثنني واأكرث، على اأن يحكم كل واحد منهم يف مو�شع، 
ويجوز اأن يجعل اإلى اأحدهما الق�شاء يف حق، واإلى االآخر يف حق اآخر، وال يجوز اأن يق�شي قا�شيًا يف حكم، 
يف غري عمله، فاإن فعل �شيئًا من ذلك يف غري عمله، مل يعتد به الأنه ال والية له يف غري عمله، فكان حكمه 

فيما ذكرناه حكم الرعية)17(.
وقالوا كذلك: ويجوز اأن يويل قا�شيني، وثالثة، يف بلد واحد، يجعل لكل واحد عماًل، فيويل اأحدهم 

عقود االأنكحة، واالآخر احلكم يف املداينات، واآخر النظر يف العقار))1(.
فاالخت�شا�ص النوعي يف الق�شاء ُعرف ووجد يف الفقه االإ�شالمي عندما دعت احلاجة اإليه وتو�شعة 

بقعة االإ�شالم يف اأرجاء املعمورة.

االخت�صا�ص النوعي يف النظام:
وهذا االخت�شا�ص اأنواعه كثرية، بدءًا من املحكمة العليا وما فيها من دوائر، وانتهاًء مبحاكم الدرجة 
االأولى، وقد قيدت والية القا�شي بح�شب تنوع الق�شايا وكرثتها، فخ�ش�ص للق�شايا اجلزائية حمكمة جعل 

)13) النظام الإ�سالمي )))-))).

))1) البحر الرائق 36/19)، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي1)/38)، )39، اأ�سنى املطالب ))/73، املغني 136/10.

))1) رد املحتار 76/1،  العناية �سرح الهداية 01/10)-)0).

)16) الذخرية 6/10، �سرح خمت�سر خليل للخر�سي1)/38)، )39.

)17) املجموع �سرح املهذب0)/))1، ينظر: اأ�سنى املطالب ))/73.

)18) املغني 136/10، ينظر: مطالب اأويل النهى 68/19).
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فيها دوائر متخ�ش�شة قيدت بنوع من الق�شايا اجلنائية دون غريها، وهكذا.
فاملحكمة العليا: يخ�ش�ص فيها دوائر بح�شب احلاجة، توؤلف كل منها من ثالثة ق�شاة با�شتثناء الدائرة 
اجلزائية التي تنظر يف االأحكام ال�شادرة بالقتل اأو القطع اأو الرجم اأو الق�شا�ص يف النف�ص اأو فيما دونها، 

فاإنها توؤلف من خم�شة ق�شاة، ويكون لكل دائرة رئي�ص، كما يف املادة العا�شرة من نظام الق�شاء.
وحماكم اال�شتئناف: يخ�ش�ص فيها دوائر، توؤلف كل دائرة منها من ثالثة ق�شاة، با�شتثناء الدائرة 
من  فتوؤلف  دونها  فيما  اأو  النف�ص  يف  والق�شا�ص  والرجم  والقطع  القتل  ق�شايا  يف  تنظر  التي  اجلزائية 

خم�شة ق�شاة، ويكون لكل دائرة رئي�ص.
فيها حمكمة  التي  للمنطقة  التابعة  املحافظات  اأكرث يف  اأو  متخ�ش�شة  ا�شتئناف  دائرة  اإن�شاء  يجوز 

ا�شتئناف.
ي�شمى رئي�ص كل دائرة واأع�شاوؤها بقرار من رئي�ص حمكمة اال�شتئناف، ويتولى رئي�ص املحكمة – اأو من 

ينيبه من اأع�شاء املحكمة – رئا�شة الدائرة عند غياب رئي�شها.
ودوائر حماكم اال�شتئناف هي:

الدوائر احلقوقية.
الدوائر اجلزائية.

دوائر االأحوال ال�شخ�شية.
الدوائر التجارية.
الدوائر العمالية.

كما جاء يف املادة اخلام�شة ع�شر من نظام الق�شاء.
وحماكم الدرجة االأولى: حيث خ�ش�ص لق�شايا دوائر الق�شا�ص واحلدود ، ودوائر التعزيرات، ودوائر 

لق�شاء االأحداث، وتتبع هذه الدوائر املحكمة اجلزائية))1(.
يتبعون  ال�شري،  ودوائر حلوادث  االإنهائية،  لالإثباتات  ودوائر  للتنفيذ،  ودوائر  كما خ�ش�ص حمكمة   

املحاكم العامة)0)(.

و خ�ش�ص دوائر الق�شايا الزوجية، وهي تتبع حماكم االأحوال ال�شخ�شية)1)(.
تتبع  العمالية  للق�شايا  وحماكم  التجارية،  املحاكم  يتبعون  التجارية،  للق�شايا  حماكم  وخ�ش�ص   

املحاكم العمالية)))(.

)19) نظام الق�ساء 8))1هـ املادة)0)).

)0)) نظام الق�ساء 8))1هـ املادة )19).

)1)) نظام الق�ساء 8))1هـ املادة )1)) .

)))) نظام الق�ساء 8))1هـ املادة )))).
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املادة  على  بناء  املناطق  باأمراء  اأ�شالة  منوطاأ  التنفيذ  كان 
امللكي  باالأمر  ال�شادر  املناطق  – الفقرة )ب( من نظام  ال�شابعة 
على  بناء  وكذلك  7)/)/)141هــــ،  وتاريخ  )اأ/))(،  رقم  الكرمي 
م�شوؤوليات  تركيز  نظام  من  وال�شبعني  اخلام�شة  املــادة  يف  ورد  ما 
وتاريخ   ،)10(( رقم  العايل  بالت�شديق  املتوج  ال�شرعي  الق�شاء 
بــاإدارات احلقوق  منوطًا  اإجراءاته  مبا�شرة  وكان  4)/1/)137هـــ 
املطالبة  عند  تتبع  التي  االإجــراءات  تنظيم  الئحة  مبوجب  املدنية 
 )(0( رقم  الداخلية  وزيــر  �شمو  بقرار  ال�شادرة  خا�شة  بحقوق 
وتاريخ )/1406/1هـ، وبناء على املادة الثامنة ع�شرة بعد املائتني 
االأحــكــام  تنفيذ  وكـــان  ال�شابق،  ال�شرعية  املــرافــعــات  نــظــام  مــن 
بديوان  منوطًا  االأجنبية  املحكمني  واأحكاغم  االأجنبية،  الق�شائية 
نظام  من  )ز(  الفقرة   – ع�شرة  الثالثة  املــادة  مبوجب  املظامل 
وتاريخ  )م/)7(،  رقــم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  املظامل  ــوان  دي
وتوقيف  اجلربي،  والبيع  باحلجز  التنفيذ  وكان  )1/)/))14هــــ، 
املدين ال�شادر عليه حكم ق�شائي منوطًا باملحاكم بناء على ما ورد 
يف الباب الثاين ع�شر من نظام املرافعات ال�شابق، وعليه فقد ن�شت 
النظام  هذا  »يلغي  التنفيذ:  نظام  من  والت�شعون  ال�شاد�شة  املــادة 
بعد  والثالثني  الثانية  اإلى  املائة  بعد  والت�شعني  ال�شاد�شة  املواد من 
املائتني من نظام املرافعات ال�شرعية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 
الثالثة  املادة  والفقرة )ز( من  وتاريخ 0)/)/1)14هـــ،  )م/1)( 
رقم  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  املــظــامل،  ــوان  دي نظام  من  ع�شرة 

)م/)7( وتاريخ )1/)/))14هـ وكل ما يتعار�ص معه من اأحكام.

ن�شاأة الوكالة:
عالمة  فهو  التميز،  اأدوات  اأهــم  مــن  التخ�شي�ص  يعترب 
م�شروعية  على  االإ�ــشــالم  فقهاء  اتفق  وقــد  واالإجنـــاز،  االإبـــداع، 

تخ�شي�ص الق�شاء تخ�شي�شًا نوعيًا، ومكانيًا.
م�شروع  مع  متواكبًا  التخ�شي�ص  بهذا  التنفيذ  نظام  فجاء 
تطوير مرفق الق�شاء، فهو ا�شتكمال للمنظومة العدلية اجلديدة 
انطوى  الذي  بثوبه اجلديد  الق�شاء  نظام  مقدمها  كان يف  التي 
العليا، وحماكم  واملحكمة  للق�شاء،  االأعلى  للمجل�ص  ت�شكيل  على 

ذلك  تبع  عــ�ــشــرة،  الــثــالث  املــنــاطــق  على  املــوزعــة  اال�شتئناف 
وت�شهل  املجتمع،  تخدم  كبار  تخ�ش�شات  يف  للق�شاء  تخ�شي�ص 
انطوى  اإذا  التقا�شي،  اإجـــراءات  تطويل  على  وتق�شي  العدالة 
التخ�شي�ص على اإن�شاء حماكم جتارية، وحمام عمالية، وحماكم 
اإلى بقاء املحاكم  اإ�شافة  ال�شخ�شية وحماكم جزائية،  لالأحوال 

العامة التي ت�شتوعب ما ال ت�شمله التخ�ش�شات ال�شابقة.
ثم ُتوجت هذه املنظمة ب�شدور نظام التنفيذ باملر�شوم امللكي 
بامل�شادقة  ال�شادر  13/)/1433هــــ،  يف  )م/3)(  رقم  الكرمي 
على قرار جمل�ص الوزراء رقم )61)( يف )1/)/1433هـــ، وقد 
حلق بالنظام �شراعًا الالئحة التنفيذية له ال�شادرة بقرار معايل 

وزير العدل رقم )))))( يف 1434/4/17هـ.
وقد تو�شح هذا النظام ح�شنتني كبريتني:

الأعمال  يتفرغون  ق�شاة  اإلــى  التنفيذ  تخ�شي�ص  اأوالهما: 
التنفيذ.

ق�شاء  وهي  واحــدة  مظلة  يف  التنفيذ  جهات  جمع  ثانيهما: 
اإداريــًا  العدل  ولــوزارة  ق�شائيًا،  االأعلى  للمجل�ص  التابع  التنفيذ 
وماليًا، بعد اأن كان موزعًا يف جهات �شتى، يذوق عناء ذلك طالب 

احلق، و�شاحب احلاجة.
العدالة، وحفظ احلقوق،  ت�شيري  اإلى  التنفيذ ي�شل  وق�شاء 
االأمثل  التحقيق  والأجل  اأ�شحابها.  اإلى  احلقوق  اإي�شال  وت�شريع 
لهذا النظام، وحت�شني بيئة تطبيقه ن�ص النظام يف مادته الثالثة 
للتنفيذ  خمت�شة  وكالة  العدل  وزارة  يف  تن�شاأ  اأن  على  والت�شعني 
تعنى بال�شوؤون االإدارية واملالية ت�شمى )وكالة وزارة العدل ل�شوؤون 

احلجز والتنفيذ(.

مهام الوكالة واخت�شا�شها:
الرتخي�ص ملقدمي خدمات التنفيذ وهم:

طالب  اأو  املحكمة،  حم�شر  )هو  الق�شائي  االأوراق  1-مبلغ 
االإعــالنــات  بــاإبــالغ  الــعــدل  وزارة  لــه  ترخ�ص  مــن  اأو  التنفيذ، 
التنفيذ  يتطلبها  التي  الق�شائية  وامل�شتندات  واالأوامــر  واملواعيد 

املادة االأولى من النظام(.

وكالة ال�زارة ل�ش�ؤون احلجز والتنفيذ
التنفيذ يف ال�شابق
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العدل  وزارة  له  ترخ�ص  من  )هو  الق�شائي  البيع  )-وكيل 
ببيع اأ�شول املدين للوفاء للدائن، املادة االأولى من النظام(.

يدير  من  هو  الق�شائي:  )احلار�ص  الق�شائي  3-احلار�ص 
يف  ورد  كما  نف�شه،  املدين  كان  ولو  غلته  ويحفظ  املحجوز  املال 

املادتني الثانية واالأربعني والثالثة واالأربعني من النظام(.
العدل  وزارة  لــه  ترخ�ص  مــن  )هــو  الق�شائي  4-اخلـــازن 

بحفظ منقوالت املدين(.
)-�شركات تتولى االإ�شراف على عملية ت�شلم املوؤجر االأ�شول 
اإيجارًا منتهيًا  املوؤجرة  بال�شيارات  يتعلق  فيما  �شيما  املنقولة )ال 

بالتمليك(.
)اأي  التنفيذ  باأعمال  للقيام  اأكرث  اأو  ب�شركة  1-اال�شتعانة 
القطاع  اإلى  ذلك  فيوكل  التنفيذ،  ماأمور  به  يقوم  الذي  بالعمل 
اخلا�ص، بعد موافقة جمل�ص الوزراء على اإ�شناد اخلدمة اإلى هذا 

القطاع(، اأو بع�شها حتت اإ�شراف ق�شاء التنفيذ.
)-االإ�شراف على تدريب العاملني يف التنفيذ، واإعداد الئحة 

لتنظيم ذلك.
3-ن�شر بيانات التنفيذ.

4-تبادل االإف�شاح عن االأ�شول مع الدول االأخرى.

حماكم التنفيذ:
يف  دوائـــر  واإنــ�ــشــاء  املناطق  يف  التنفيذ  حماكم  اإن�شاء  مت 

املحافظات واملراكز.

اخت�شا�شات قا�شي التنفيذ:
وقا�شي  وق�شاتها  التنفيذ،  دوائر  رئي�ص  التنفيذ هو  قا�شي 
قا�شي  مبهمات  يخت�ص  التي  املحكمة  وقا�شي  التنفيذ  ــرة  دائ
التنفيذ، وذلك بح�شب احلال: املادة االأولى من النظام، وينظر 

املادة الثامنة منه.
املدينة  الق�شايا  يف  بالنظر  اإجمااًل  التنفيذ  قا�شي  يخت�ص 
والتجارية وق�شايا االأحوال ال�شخ�شية ونحوها، فيخت�ص قا�شي 
احلقوق  يف  عليه  واالإ�ــشــراف  اجلــربي  التنفيذ  ب�شلطة  التنفيذ 

الثابتة ب�شند قوي تنفيذي معترب مبوجب النظام.
الق�شايا  يف  النظر  التنفيذ  قا�شي  اخت�شا�ص  عن  ويخرج 
االإدارية، كما يخرج عن اخت�شا�شه النظر يف الق�شايا اجلنائية 

قا�شي  اخت�شا�ص  يف  )يدخل  العموم  جهة  من  هذا  والعقوبات، 
املالية  ال�شادرة احلقوق  التنفيذية  ال�شندات  النظر يف  التنفيذ: 
اخلا�شة يف الق�شايا اجلنائية: كما ن�شت عليه الفقرة )/) من 

الالئحة التنفيذية(، واأما من جهة التف�شيل: 
من  اجلربي  التنفيذ  يقت�شيه  مبا  التنفيذ  قا�شي  فيخت�ص 

اأحكام واأوامر وقرارات )املادة الثانية من النظام(، ومن ذلك:
هي  التنفيذ:  )منازعات  التنفيذ  منازعات  يف  1-الف�شل 
الدع�وى التي تن�ص�أ ب�صبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر �صروط �صحته، 
االأولــى  ــادة  امل غريهم:  اأو  التنفيذ،  خ�شومة  اأطـــراف  ويبديها 
الق�شاء  الأحكام  وفقًا  وذلك  قيمتها،  كانت  النظام(‘ مهما  من 

امل�شتعجل.
عند  املخت�شة  القوة  اأو  بال�شرطة،  باال�شتعانة  )-االأمـــر 

احلاجة.
3-االأمر باملنع من ال�شفر، ورفعه.

4-االأمر باحلب�ص واالإفراج.
)-االأمر باالإف�شاح عن االأ�شول.

6-النظر يف دعاوى االإع�شار.
7-النظر يف دعوى ال�شرر من املماطلة يف التنفيذ )املادة 

اخلام�شة والت�شعون من النظام(.
يعترب  نوعه  كــان  ــًا  اأي التنفيذي  ال�شند  حامل  لكون  ونظرًا 
طلبه  اإقامة  يف  اخليار  النظام  له  جعل  فقد  ثابت،  حق  �شاحب 
لدى القا�شي املخت�ص بالتنفيذ �شواء اأكان يف موطن املدين، اأو 
اأو كان يف دائرة املحكمة  اأو امواله املنقولة،  يف موطن عقاراته، 
التي اأ�شدرت ال�شند التنفيذي، اأو مكان اجلهة التي اأن�شئ املحرر 

يف منطقتها )املادة الرابعة من النظام(.
ال  الدعوى  اأن  من  املرافعات  نظام  ي  ورد  ما  يقابل  وهــذا 
تقام اإال يف بلد املدعى عليه، وذلك الأن االأ�شل قبل ثبوت الدعوى 
هو براءة ذمة املدعى عليه، فال يكلف باالنتقال اإلى مكان اإقامة 
املدعي الذي ملا يثبت حقه بعد، واأما حامل ال�شند التنفيذي فحقه 
بالتنفيذ  طلبه  اإقامة  يف  اخليار  النظام  له  فجعل  ب�شنده  ثابت 
ح�شب ما يكون االأي�شر له، وذلك ما مل يت�شمن ال�شند التنفيذي 
التنفيذ  طالب  فيلزم  معني،  مبكان  الوفاء  يكون  اأن  يف  �شرطًا 
)الفقرة  فيه.  الوف�ء  امل�صروط  املك�ن  يف  طلبه  يقدم  اأن  حينئذ 

6/4 من الالئحة التنفيذية(.



كتاب يف القضاء
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هذا الكتاب ي�شلط ال�شوء على االأحكام اجلوهرية 
امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  التنفيذ  نظام  يف  الـــواردة 
يحمي  ـــذي  وال 13/)/1433ه،  وتــاريــخ  م/3)  رقــم 
وميهد  اأدائها  املماطلني يف  ويردع  الأ�شحابها  احلقوق 
ذات  الكتاب  هذا  يعترب  ا�شتيفائها،  ل�شرعة  الطريق 
الق�شائي  الوعي  رفــع  يف  ي�شاهم  وهــو  خا�شة  اأهمية 
خا�شة  ومتميز،  نافذ  ق�شاء  اإلــى  للو�شول  والــعــديل 
الق�شاء،  تطوير  مــواكــبــًا  جــاء  التنفيذ  ق�شاء  واأن 
فهو  التميز،  اأدوات  اأهم  من  التخ�شي�ص  يعترب  حيث 
االإ�شالم  فقهاء  اتفق  وقد  واالإجنــاز،  االإبــداع،  عالمة 
نوعيًا،  تخ�شي�شًا  الق�شاء  تخ�شي�ص  م�شروعية  على 
ومكانيًا. فجاء نظام التنفيذ بهذا التخ�شي�ص متواكبًا 
ا�شتكمال  فهو  الق�شاء،  مرفق  تطوير  م�شروع   مــع 
مقدمتها  يف  كــان  التي  اجلــديــدة  العدلية  للمنظومة 
نظام الق�شاء بثوبه اجلديد الذي انطوى على ت�شكيل 
وحماكم  العليا،  واملحكمة  للق�شاء،  االأعلى  للمجل�ص 
تبع  ع�شرة،  الثالثة  املناطق  على  املوزعة  اال�شتئناف 
تخدم  كبار  تخ�ش�شات  يف  للق�شاء  تخ�شي�ص  ذلك 
املجتمع، وت�شهل العدالة وتق�شي على تطويل اإجراءات 
التقا�شي، اإذا انطوى التخ�شي�ص على اإن�شاء حماكم 
جتارية، وحماكم عمالية، وحماكم لالأحوال ال�شخ�شية 
وحماكم جزائية، اإ�شافة اإلى بقاء املحاكم العامة التي 

ت�شتوعب ما ال ت�شمله التخ�ش�شات ال�شابقة.
يخت�ص قا�شي التنفيذ اإجمااًل بالنظر يف الق�شايا 

املدنية والتجارية وق�شايا االأحوال ال�شخ�شية ونحوها، 
اجلــربي  التنفيذ  ب�شلطة  التنفيذ  قا�شي  ويخت�ص 
واالإ�شراف عليه يف احلقوق الثابتة ب�شند قوي تنفيذي 

معترب مبوجب النظام.
يف  النظر  التنفيذ  قا�شي  اخت�شا�ص  عن  ويخرج 
النظر  اخت�شا�شه  عن  يخرج  كما  االإداريــة،  الق�شايا 
يف الق�شايا اجلنائية والعقوبات هذا من جهة العموم 
يف  النظر  التنفيذ:  قا�شي  اخت�شا�ص  يف  )يــدخــل 
ال�شندات التنفيذية ال�شادرة احلقوق املالية اخلا�شة 
يف الق�شايا اجلنائية: كما ن�شت عليه الفقرة )/) من 

الالئحة التنفيذية(.
ق�شاء  وخطوات  مقدمة  املوؤلف  ا�شتعر�ص  وقد 
واخت�شا�شاته،  و�ــشــوره  اأنــواعــه  جميع  يف  التنفيذ 
وبيان اخت�شا�شات قا�شي التنفيذ، واالعرتا�ص على 
وتقدمي  التنفيذي،  وال�شند  التنفيذ،  قا�شي  قرارات 
عن  االإف�شاح  اإجـــراءات  يف  والــبــدء  التنفيذ،  طلب 
املدين،  اأمــوال  التنفيذ، واحلجز على  االأمــوال حمل 
املدين  اإجبار  وو�شائل  التنفيذي،  واحلب�ص  والبيع 
على الوفاء، والتنفيذ املبا�شر، والتنفيذ يف الق�شايا 
والعقوبات،  االإع�شار  ودعوى  ال�شخ�شية،  واالأحــوال 
فكان بحق مبثابة املنهج املتبع لدى القا�شي ومعاونيه 
وطالب التنفيذ، حيث اأحلق به نظام احلجز والتنفيذ 
مع  متم�شية  اخلــطــوات  تلك  اأن  املــوؤلــف  من  تاأكيدًا 

النظام والئحته التنفيذية.

ملحات م�جزة ح�ل ق�شاء التنفيذ

تاأليف: ال�شيخ د. خالد بن �شعد ال�شرهيد

رئي�ص حمكمة ثادق العامة وامل�صت�صار يف وكالة احلجز والتنفيذ 

بوزارة العدل  املدر�ص املتعاون باملعهد العايل للق�صاء
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التهمة واأثرها يف الأحكام الفقهية

تاأليف: 
�شالح بن علي بن �شالح العقل

يف  واأثرها  التهمة  كتاب  التدمرية  دار  عن  �شدر 
تاأليف د. �شالح بن علي بن �شالح  الفقهية،  االأحكام 
العقل طبع عام 1431هـ يف جملد ي�شم ))4 والأهميته 
عمومًا،  النا�ص  وحاجة  ال�شرعية  املحاكم  يف  للق�شاة 
بيان  مع  الفقهية  امل�شائل  طرح  يف  املوؤلف  اأجــاد  فقد 
من  وا�شتقاها  االأربعة  املذاهب  بني  واالتفاق  اخلالف 

امل�شادر االأ�شلية.
حــيــث كــانــت خــطــة الــبــحــث مــقــدمــة عــن اأهمية 
واأق�شامها:  التهمة.  معنى  عــن  مهد  ثــم  املــو�ــشــوع، 
مباحث:  �شبعة  اإلــى  مو�شوعاته  ق�شم  ثم  واأهميتها، 
وا�ــشــطــالحــًا  لــغــة  التهمة  معنى  يف  االأول:  املــبــحــث 
واأما  واالتهام،  التهمة  بني  الفرق  يف  الثاين:  واملبحث 
املبحث الثالث: يف الفرق بني التهمة وال�شبهة وال�شك 
والريبة. واملبحث الرابع: يف مقارن اعتبار التهمة ب�شد 
الذرائع وحترمي احليل. واملبحث اخلام�ص: يف مراتب 
التهمة و�شروطها. واملبحث ال�شاد�ص: يف اأق�شام التهمة 
املعتربة. املبحث ال�شابع: يف بناء االأحكام على التهمة.

وخــتــم مبــراجــع االآيـــــات الــقــراآنــيــة واالأحـــاديـــث 
االأعالم وفهار�ص  وتراجم  الواردة،  واالآثار  وتخريجها 

للمو�شوعات. 
ويعد هذا املو�شوع القيم ذات اأهمية، خا�شة واأن 
الت�شريع االإ�شالمي اهتم به، وجاء حمذرًا من الوقوع 

يف مواطن التهم حتى ال يعر�ص االإن�شان نف�شه اإلى اأن 
القومي  ال�شلوك  على  يحثنا  مما  مكروهًا،  فيه  يظن 
والبعد عن كل اأمر يثري التهمة. وهذا دليل على عظمة 

ال�شريعة االإ�شالمية وكمالها و�شمولها.
نتائج عميقة  اإلى  يخرج  البحث  واملتتبع خلطوات 
على  كبري  تاأثري  لها  القوية  التهمة  اأن  وهي  الهدف، 
االأحكام، واأن املحافظة على احلقوق مطلب مهم، واأن 
�شبط الت�شرفات واجب حمتم، واأن �شيانة االأعرا�ص 
وحرمه ال�شروريات اخلم�ص �شمة االإميان احلق، وعلى 
هذا يكون من اأوقع نف�شه يف مواطن التهم فقد اأهدر 
حقه يف التمتع باحلرية واالأمان، ومن حق احلاكم ومن 
ينيبه التحقق من هذه التهم ملا يف ذلك من امل�شلحة 

العامة، وباهلل التوفيق.
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طريقة تنفيذ االأحكام القطعية 
التنفيذ، وطريقة  طــلــب  عــلــى  الــتــقــدمي  يــتــم  كــيــف   -

اإجراءاته؟
- اجلواب:

من لديه حكم قطعي من خالل ال�شندات التنفيذية، فله 
احلق اأن يتقدم اإلى قا�شي التنفيذ املخت�ص مكانًا )وفق ما 
ورد يف املادة الرابعة من النظام ولوائحها التنفيذية(، بطلب 
الرابعة  املــادة  من   1 )الفقرة  حمــدد  منــوذج  وفــق  تنفيذي 
والثالثني من النظام(، يت�شمن معلومات )ورد الن�ص على 
كل البيانات الالزم ذكرها يف الطلب التنفيذي، يف الفقرة 
3/34 من الالئحة( عن طالب التنفيذ – مقدم الطلب – 
احلق  وعــن  املــديــن(،  هو  �شده:  )املنفذ  �شده  املنفذ  وعــن 

املراد اقت�شاوؤه الثابت بال�شند التنفيذي، مرفقًا بطلب �شورة 
من ال�شند التنفيذي )الفقرة 34/) من الالئحة(، وحم�شرًا 

اأ�شل هذا ال�شند برفقته.
وبعد قيد الطلب يقوم املوظف املخت�ص بعر�ص الطلب 

على قا�شي التنفيذ الذي يقوم بدوره مبا يلي:
التنفيذية  ال�شيغة  التنفيذ من وجود  1-يتحقق قا�شي 
احلكومية  واجلــهــات  الــدوائــر  جميع  مــن  »يطلب  ون�شها: 
الو�شائل  بجميع  احلكم  هذا  تنفيذه  على  العمل  املخت�شة 
اجلربية  القوة  ا�شتعمال  اإلــى  اأدى  ولــو  املتبعة،  النظامية 
وذلك  الالئحة(،   من   (/34 )الفقرة  ال�شرطة  طريق  عن 
عندما يكون ال�شند التنفيذي حكمًا ق�شائيًا، اأو اأمرًا اأو قرارًا 
)الفقرة )-اأ من  اأو حم�شر �شلح  اأو حكم حمكم  ق�شائيًا، 

املادة الرابعة والثالثني من النظام(.
ال�شندات  ا�شتيفاء  مــن  التنفيذ  قا�شي  )-يتحقق 
والعقود  الــتــجــاريــة،  االأوراق  وهـــي:  االأخــــرى،  التنفيذية 
ا�شتيفائها  مــن  االأجنبية،  واالأحــكــام  املوثقة،  واملــحــررات 
مت�صمنً�  التنفيذ  خ���مت  عليه�  وي�صع  النظ�مية،  لل�صروط 
وتوقيعه  وحمكمته  با�شمه،  مقرونًا  للتنفيذ(  )�شند  عبارة 
النظم،  مــن  والثالثني  الرابعة  املـــادة  مــن  )-ب  )الفقرة 

والفقرة 34/) من الالئحة(.
بعد  اإال  العادية  الورقة  على  التنفيذ  قا�شي  ي�شع  3-ال 
الورقة )املادة  تت�شمنه  الذي  باحلق  واإقراره  املدين  ح�شور 

اخلام�شة ع�شرة من النظام(.
اإلــى  بالتنفيذ  اأمـــرًا  فـــورًا  التنفيذ  قا�شي  ي�شدر   -4
املدين )الفقرة 3 من املادة الرابعة والثالثني من النظام(، 
ونالحظ هنا حر�ص املنظم على الفورية يف التنفيذ، وذلك 
ملراعاة و�شول احلق اإلى �شاحبه يف اأقرب وقت، كما نالحظ 
اأن اأمر التنفيذ ي�شدر قبل ح�شور املدين اإلى قا�شي التنفيذ 
ثابت  احلــق  الن  اإال  ذلــك  ومــا  العادية؛  االأوراق  عــدا  فيما 
مبقت�شى ال�شند التنفيذي، وهذا ال مينع املدين من التقدم 
عدم  دعــوى  تت�شمن  تنفيذية  مبنازعة  التنفيذ  قا�شي  اإلــى 
)املادة  ثبوته  بعد  اإ�شقاطه  يت�شمن  ما  اأو  ثبوت هذا احلق، 

ح�صور املوهوب له اأو وكيله لقبول الهبة 
- هل يلزم من يتم التربع له يف �سراء عقار با�سمه 
�ـــســـرورة احلــ�ــســور والــتــوقــيــع عــلــى قــبــولــه؟ ولـــه  ميكن 
توكيل املتربع يف اإنهاء كافة الإجراءات؟ وكيف تتم عملية 
الإفــــراغ يف حــالــة كــون املــتــربع لهم ورثـــة؟ وهــل ي�سجل 

العقار باأ�سمائهم ال�سريحة اأم يكتفى با�سم ورثة فالن؟
اجلواب: 

احلمد هلل وحد وبعد: اأنه من حيث اإلزام املتربع له 
باإجراءات  عنه  يقوم  وكيل  اإقامة  اأو  والقبول  باحل�شور 
من  مانع  وال  للهبة،  القبول  �شرعًا  يجب  الأنــه  االإفـــراغ، 
توكيل املتربع باإنهاء اإجراءات االإفراغ، �شريطة اأال يكون 
ورثة،  لهم  املتربع  كون  حال  ويف  العقد،  لطريف  متويل 
تعميم  مبوجب  امل�شتفيدين  اأم�شاء  ت�شجيل  يلزم  فاإنه 
الــوزارة رقم 136/)/ت يف 11/17/)137هــــ علمًا ان 
اإفــراغ  ميكن  ال  بحيث  املو�شوع  عالج  العقاري  النظام 
اإال بذكر جميع الورثة واأرقام �شجالتهم وزيادة  ال�شك 

على ذلك ح�ش�شهم من ال�شك. وباهلل التوفيق.
كتاب العدل بكتاب عدل اخلرج 
عبدالرحمن بن عبداهلل بن حم�سن
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الثالثة ولوائحها التنفيذية(.
يتولى  بالتنفيذ،  اأمــره  التنفيذ  قا�شي  اإ�شدار  بعد  ثم 

املوظف املخت�ص ما يلي:
1-ير�شل االأمر بالتنفيذ اإلى املدين مرفقًا به ن�شخة من 
ال�شند التنفيذي، خمتومة بخامت املحكمة مبطابقتها لالأ�شل 

)الفقرة 3 من املادة الرابعة والثالثني من النظام(.
)-تبليغ املدين باأمر التنفيذ )الفقرة 3 من املادة الرابعة 
والثالثني من النظام، والفقرة 10/34 من الالئحة(، ويكون 
التبليغ للمدين اأو وكيله )الفقرة 11/34 من الالئحة(، فيما 
عدا احلاالت امل�شتثناة )احلاالت امل�شتثناة هي املذكورة يف 
اإلى  اأن يكون التبليغ  الفقرة 0/34) من الالئحة، فال يلزم 

املدين، اأو وكيله.
تاريخ  من  يومًا  ع�شرين  خالل  املدين  اإبــالغ  تعذر  فاإن 
املدين  اإبالغ  بن�شر  التنفيذ  اأمر قا�شي  التنفيذ،  اأمر  �شدور 

فورًا يف ال�شحيفة اليومية االأو�شع انت�شارًا يف منطقة املحكمة 
)الفقرة 3 من املادة الرابعة والثالثني من النظام(، على اأن 
االإعــالن، وحت�شب من م�شاريف  كلفة  التنفيذ  يدفع طالب 
التنفيذ، التي ت�شتوفى من املدين بعد ذلك مع ا�شتيفاء احلق 

)الفقرة 3/34) من الالئحة(.
فاإذا مل ينفذ املدين، اأو مل يف�شح عن اأموال تكفي للوفاء 
اإبالغه باأمر التنفيذ،  اأيام من تاريخ  بالدين، خالل خم�شة 
عد  اإبالغه؛  تعذر  اإذا  ال�شحف  باإحدى  ن�شره  خالل  من  اأو 
االإجـــراءات  باتخاذ  حــااًل  التنفيذ  قا�شي  واأمــر  ممــاطــاًل، 
باهلل  النظام(.  من  واالأربعون  ال�شاد�شة  )املــادة  التنفيذية 

التوفيق.
د. خالد بن �سعد ال�سرهيد
رئي�ص حمكمة ثادق امل�ست�سار يف وكالة التنفيذ
من بحثه ملحات من نظام التنفيذ

ردود خا�صة
جملة  حترير  رئي�ص  ال�شّياح  عبداله  بن  علي  اأ.د.   -
الدرا�شات االإ�شالمية بكلية الرتبية – جامعة امللك �شعود: 
-نقدر لكم االإهداء املتميز م جملتكم والتي �شاهمت 
املعهد  وبيانات  والقواعد  واملوا�شفات  املعايري  حتقيق  يف 
الرئي�شية  امل�شادر  اأحد  يعد  الذي   )isi( العاملي  العلمي 
فمنا  العاملية.  اجلامعات  يف  املتميز  العلمي  الن�شر  ملتابعة 
ال�شاأن  يف  توا�شلكم  مثمنني  والعرفان.  ال�شكر  وافــر  لكم 

املعريف والثقايف، حتياتنا.
- اأحمد يو�شف �شالح كعكي، جدة:

مقابل  �شدورها  حــال  تباعًا  االأعـــداد  ببعث  -نعدك 
ا�شرتاككم للفرتة املحددة حتياتنا.

 - ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد القبيعي كاتب العدل االأول 
بجدة:

اأنها  ونفيدكم  الن�شخ  باإر�شال  التاأخري  عن  -نعتذر 
�شت�شلكم قريبًان اإن �شاء اهلل تعالى، �شكرًا الهتمامكم.

 - الدكتورة اأ�شماء بنت حممد اآل طالب االأ�شتاذ امل�شاعد 

بق�شم الفقه بجامعة االإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية:
اأن  اإلى  ون�شري  العدل،  جملة  مع  تعاونك  لِك  -ن�شكر 
اأجيز  قد  االأطــفــال(  اختطاف  )عقوبة  بـ  املعنون  بحثِك 

للن�شر بعد حتكيمه وفقِك اهلل وبارك فيِك.
- الدكتورة اإميان بنت حممد عزام االأ�شتاذ امل�شاعد 

يف ق�شم الفقه بجامعة طيبة باملدينة املنورة:
اأن  اإلى  ون�شري  العدل،  جملة  مع  تعاونك  لك  -ن�شكر 
اإال  “ال جرمية وال عقوبة  بـ: )�شريان مبداأ  املعنون  بحثِك 
بن�ص” على باب التعزير درا�شة مقارنة( قد اأجيز للن�شر 

بعد حتكيمه. وفقِك اهلل وبارك فيِك.
مركز  عام  مدير  الب�شام  حممد  بن  تركي  ال�شيخ   -

البحوث امل�شرف على اإدارة التعاميم:
-نثمن لكم اإهدائنا جمموعة االأحكام الق�شائية لعام 
املركز  اإ�ــشــدارات  م�شل�شل  �شمن  جملدًا(   30( 1434هـــ 
القطعية.  مكت�شب  نهائي  حكم   1(00 على  احتوى  والــذي 
و�شكرًا  الق�شائي.  الوعي  رفع  يف  االإ�شهام  لكم  مقدرين 

لكم.
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االأعلى  الق�شاء  جمل�ص  رئي�ص  العدل  وزير  معايل  رعى 
اللقاء  جدة  مبحافظة  ال�شمعاين  حممد  بن  وليد  الدكتور 
على  واطلع  اململكة،  يف  اال�شتئناف  حماكم  لروؤ�شاء  الرابع 
اللقاءات  خــالل  وتو�شياتها  اال�شتئناف  حماكم  منجزات 

ال�شابقة.
املنظمة  الالئحة  اال�شتئناف  روؤ�شاء حماكم  مع  وناق�ص 
املقرتحة  واالآليات  اال�شتئناف  حماكم  يف  العمل  الإجــراءات 
التي  املو�شوعات  من  العديد  وعر�ص  الروؤ�شاء  لقاء  لتنظيم 
تتعلق بفتح عدد من الدوائر املتخ�ش�شة اجلديدة كالدوائر 

التنفيذ  دوائر  وافتتاح عدد من  العقارية،  والدوائر  املرورية 
وغريها.

احتياطية  دائـــرة  اإيــجــاد  اإمكانية  مناق�شة  مت  كما 
غياب  عند  بق�شاتها  ي�شتعان  اال�شتئناف  حماكم  داخــل 
ومن  الق�شاة  اأعوان  من  اال�شتفادة  وكيفية  الق�شاة،  اأحد 
من  عدد  اإن�شاء  اللقاء  وتناول  الق�شائي،  التفتي�ص  مدونة 
الدوائر اأو املحاكم يف بع�ص املحافظات، كما مت ا�شتعرا�ص 
عدد من التجارب االإدارية الناجحة التي متت يف حماكم 

اال�شتئناف .

وزير العدل: ولة الأمر يعي�ش�ن هّم الق�شاء وي�شع�ن لتحقيق كثري من التطلعات 

وزير العدل يبحث تفعيل ال�شراكة 
مع الت�شالت ال�شع�دية

 لبناء منظ�مة �شحابية عدلية
للق�شاء  االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  العدل  وزير  معايل  بحث 
ديوان  يف  مبكتبه  ال�شمعاين  حممد  بن  وليد  الدكتور  ال�شيخ 
التنفيذي  الرئي�ص  الثالثاء 3) رجب 1436هـ مع  يوم  الــوزارة 
ل�شركة االت�شاالت ال�شعودية الدكتور خالد البياري ، بح�شور 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري الدكتور عبدالعزيز بن �شطام بن 
عبدالعزيز م�شت�شار خادم احلرمني ال�شريفني ، تفعيل من�شة 

ال�شراكة بني اجلهتني لبناء منظومة عدلية رقمية .
العدل  وزارة  بني  التعاون  تعزيز  �شبل  االجتماع  وناق�ص 
البيانات  برقمنة  يتعلق  فيما  ال�شعودية  االت�شاالت  وجمموعة 
والق�شايا وتوثيقها والتحول الرقمي للبيئة العدلية ، وبناء كيان 
معلوماتي و�شحابة عدلية ت�شاعد على توفري عدد من اخلدمات 
اجلهد  تقلي�ص  خاللها  من  ميكن  التي  املتكاملة  احلا�شوبية 

والوقت يف ال�شلك الق�شائي .
وال�شراكة  التفاهم  دائــرة  تو�شيع  بحث  االجتماع  وتناول 
وزارة  بها  متر  التي  الطموحة  املرحلة  مع  خ�شو�شًا  الناجحة 

العدل والق�شاء يف اململكة .

العدل تفعل اآلية الربط الإلكرتوين 
بثماين وزارات وجهات حك�مية

عملت وزارة العدل على تنفيذ اآلية الربط االإلكرتونية 
الداخلية،  وزارة  �شملت  حكومية  وجهات  وزارت  ثماين  مع 
املدنية،  اخلــدمــة  ووزارة  والــتــجــارة،  ال�شناعة  ووزارة 
وموؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، ووزارة العمل، واالأمانات 
التعليم،  ووزارة  والقروية،  البلدية  ال�شوؤون  لوزارة  التابعة 

والربيد ال�شعودي، واملوؤ�ش�شة العامة للتقاعد.
واأو�شحت وزارة العدل اأن العمل جار على ربط )11( 
وزارة  وهي  وموؤ�ش�شات حكومية  وزارات  ت�شمل  اأخرى  جهة 
ال�شحة، والتاأمينات االجتماعية، ووزارة احلر�ص الوطني، 
للكهرباء،  ال�شعودية  وال�شركة  الوطنية،  املــيــاه  و�شركة 
واإمارات املناطق املختلفة، وهيئة ال�شوق املالية فرع القطاع 
البلدية  ال�شوؤون  ووزارة  للمدفوعات،  �شداد  ونظام  املايل، 
اإعداد  مت  كما  العام،  واالإدعــاء  التحقيق  وهيئة  والقروية، 
الربط مع ال�شركة ال�شعودية للمعلومات االئتمانية )�شمة(.

االإلكرتوين  الربط  العمل على  اأن  العدل  وزارة  واأكدت 
للم�شتفيدين  االأعمال  تي�شري  يف  اأهدافها  اأهم  �شمن  ياأتي 
من  العدل  وكتابات  املحاكم  يف  ومراجعيها  خدماتها  من 

املواطنني واملقيمني على حد �شواء.
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وزير العدل ي�جه بتنفيذ ج�لة متابعة �شاملة 
على املحاكم اجلزائية باململكة 

ال�شمعاين،  حممد  بن  وليد  الدكتور  ال�شيخ  للق�شاء  االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  العدل  وزير  معايل  وّجه 
التفتي�ص الق�شائي ب�شرعة القيام بجولة متابعة ق�شائية �شاملة، على )1 حمكمة جزائية مبختلف مناطق 

اململكة.
وي�شارك يف هذه اجلولة التي ت�شتعر�ص ما يزيد عن ع�شرين األف ق�شية جنائية منها ما هو جديد، 
ومنها ما هو حتت النظر، ومنها ما هو حمكوم به، فريق ق�شائي متخ�ش�ص، يتكون من ع�شرة مفت�شني 

ق�شائيني، وعدد من املوظفني االإداريني من من�شوبي اإدارة التفتي�ص الق�شائي.
وتاأتي هذه املتابعة اإثر اكتمال منظومة التخ�ش�ص الق�شائي املتعلق باملحاكم اجلزائية، حيث �شدرت 
قرارات املجل�ص االأعلى للق�شاء ووزارة العدل؛ لبدء مزاولة املحاكم اجلزائية الخت�شا�شها اجلزائي، ونقل 
كافة االخت�شا�شات املدنية اإلى املحاكم العامة ويف املقابل نقل االخت�شا�شات اجلزائية املتعلقة بق�شايا 

القتل والق�شا�ص من املحاكم العامة اإلى املحاكم اجلزائية.

جمل�س الق�شاء ي�افق على الإ�شدار الأول
 من مدونة التفتي�س الق�شائي 

عليها  وافــق  التي  الق�شائي،  التفتي�ص  مدونة  من  االأول  العدد  �شدر 
من  جملة  وت�شمنت  )1436/1/1هــــــ،  بتاريخ  للق�شاء  االأعــلــى  املجل�ص 
يف  واالعــرتا�ــشــات  التقارير  فح�ص  جلنة  قبل  من  املعتمدة  امللحوظات 
الق�شائيني،  املفت�شني  الف�شيلة  اأ�شحاب  تقارير  من  الق�شائي،  التفتي�ص 
1431هـــ،  االأعــوام  خالل  املحاكم  ق�شاة  الف�شيلة  اأ�شحاب  اأعمال  على 

و)143هـ، و1433هـ، و1434هـ.
واأو�شح رئي�ص التفتي�ص الق�شائي ال�شيخ د. نا�شر بن اإبراهيم املحيميد 
اأن التفتي�ص الق�شائي ي�شت�شعر اأهمية املرحلة، ورهان النجاح، من خالل 
امل�شرية  تدعم  والتي  املتنوعة،  والعملية  العلمية  اجلوانب  اإيجاد  موا�شلة 
الق�شائية، واأن هذه املدونة �شورة من �شور القيام بالواجب جتاه املرفق 
اأعدها  ملحوظات  خال�شة  املدونة  هذه  اأن  التقدمي  ت�شمن  كما  العديل، 
اأ�شحاب الف�شيلة املفت�شون الق�شائيون من خالل جوالتهم العامة لقيا�ص 
خمرجاتها،  يف  اأ�شيلة  م�شمونها،  يف  فريدة  ُتعد  واأنها  الق�شائي،  االأداء 

جديدة يف اإ�شدارها.
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حقوق الطفل القضائية 
الطفــل من أهم فئــات املجتمع، حيث يشــكل األطفال 

نســبة كبرية من أعــداد املجتمع، وهــم بحاجة إىل مزيد 

مــن العناية والرعاية ألنهــم بناء املســتقبل وأمل األمة. 

وقد أولت الرشيعة الســمحة اهتامماً بالغاً بهم، فجاءت 

األحــكام واضحة جلية لحفظهــم وتربيتهم حتى قبل أن 

يولدوا ويف جميع مراحل منوهم.

وجــاءت األنظمــة والتعليامت عىل مســتوى العامل، تأمر 

برعايــة حقوقهم وبيــان الواجب تجاههم عىل مســتوى 

الدول واألفراد.

وقد خطــت اململكة العربية الســعودية يف هذا الجانب 

خطــوات مباركة من خــال أنظمتها ورعايتهــا للطفولة 

وحقوقها، بل ســبقت االتفاقيات الدولية يف ذلك، ولبيان 

حقــوق الطفل القضائية ويف إطار إســهام املجلة يف نرش 

الثقافة القضائية، جاء ذلك يف سلســلة نحو ثقافة قضائية 

اإلصدار السابع، وهذه الحقوق قد تكون مادية أو جنائية 

أو معنوية تطبق يف املحاكم.
مدير التحرير
محمد بن راشد الدبيان 
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ترجمة تعريفية

 The Role of Consanguinity for Women and
 the Punishment of Exile in Islamic Sharee’ah
Dr. Hanaan Ali Al-Haazmee Ash-Shareef Al-Hasanee

Abstract
 O mankind, indeed We have created“
 you from male and female and made
 you peoples and tribes that you may
 know one another. Indeed, the most
 noble of you in the sight of Allah is the
 most righteous of you. Indeed, Allah is
Knowing and Acquainted.“ (Surat Al-
(Hujuraat: 13
 The Islamic Sharee’ah contains
 provisions that treat women at par with
 men in general but some parts of it treat
 them differently in terms of matters
 special for them. These parts cover
 the licence to drop the enjoinment
 of pilgrimage from the woman if
 she does not find an unmarriageable
 man to accompany her, postpone the
 fasting of Ramadhaan for women
 having the period and women during
 the bleeding period after giving birth,
 distinguish women from men in some
 enjoinments like jihad or the need to
 have an unmarriageable companion
.during travel
 The author reviews various legal
 studies that discuss these provisions
 based on the differences between
 males and females, be they are the
 point of agreement or the point of

 difference among scholars. Therefore,
 the author elaborates in the present
 study on a topic that was not discussed
 by any other scholar which tackles the
 difference between men and woman
 with regard to the punishment of
 adultery; namely exiling the woman
 from the place where she committed
 the crime of adultery. The author also
 discusses the point of difference among
 scholars with regard to the precaution
 that an unmarriageable companion
 should be available or the penalty of
 exiling her is dropped. Originally, males
 and females are equal in forbidding
 them to commit adultery. However,
 in the case of woman, the element of
 exile is dropped if no unmarriageable
.companion is unavailable

 The author discusses the punishment
 of exiling for women who commit
 adultery stating the differences
 among scholars in this respect and the
 preponderant opinion on this point
 supported by adequate evidence. On
 the other hand, the author discusses the
 rules related to the travel of women in
 the Islamic Sharee’ah for work, study
 or delegation taking into account the
.novel means of transportation
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ترجمة تعريفية

Business by Contracting in the Saudi Law

Dr. A‘arif Saalih Al-Ali

Abstract

 Business by contracting means any
 business that is repeatedly undertaken
 in the form of an organized project.
 These contracting activities include
 seven types as per Article 2 of the
 Commercial Court Law. Other
 contracting businesses are associated
 with these contracting activities by
.way of analogy
 Giving the commercial quality to
 commercial activities, including
 contracting business, leads to
 an important effect, that is the
 application of the rules related to
 commercial business to businessmen
 who undertake these activities as
 long as the governing controls are
 there. One of the most important
 rules in this respect is the jurisdiction
 given to administrative courts to
 consider claims resulting from these
 businesses. The rules of commercial
 bankruptcy are applied against the
 businessman who undertakes these
 activities if he goes bankrupt and
 strict judicial grace periods are given
 to him in case he delays repayment
 of his debts related to his business

.and other rules
 Business by contracting gives
 rise to several problems among
 commentators and judges. Most
 distinctive of these problems is
 determining the controls of the
 commercial nature of these businesses
 for the contractor undertaking them
 as well as determining the controls of
 considering them commercial for the
 other contracting party. This paper is
 concerned with deliberation on these
 problematic aspects along with the
.relevant judicial applications
 The author concludes that several
 problems arise from business by
 contracting. The reasons of such
 problems can be ascribed to the
 old Commercial Court Law issued
 in 1350 AH which does not cope
 with novel commercial practices
 including business by contracting.
 Article 2 which determines which
 businesses are commercial includes
 many generalities which made
 commentators and judges encounter
 several problems that led to variances
 in juristic and judicial reasoning. It
 is hoped that these problems will be
.corrected by the Saudi Legislator
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 Textual Punishments between Deterrence and
Recompense and Their Role in the Protection of Security
Dr. Khayriyah Muhammad Al-Malaq
Abstract

 Jurists exerted great efforts to know
 the provisions of punishments. Authors
 who followed them imbibed from their
 knowledge and penned several books on
 crime and punishment. Most distinctive about
 punishments in Islamic Sharee’ah is that they
 cover two types: textual punishments and
 discretionary ones. There is no doubt that this
 diversity of punishment reflects the richness
 of the Islamic Sharee’ah and the security
 and stability these punishment, especially
 the textual ones, realize through the general
 as well as the special element of deterrence.
 As known, this is the original objective
 of punishment in general. According to
 jurists, punishments aim at applying a fair
 and just punishment against the criminal
 for his offence or reforming the conduct of
 the criminal so that he may not commit the
 crime again. This means that the deterrence
 the punishment provides is enough as a
 punishment in addition to being a penance of
 sins, namely it deters and recompenses at the
 same time. From the elements of deterrence
 and recompense emerges the protection of the
 security and stability of society. This is what
.the author tries to elaborate through this paper
:The author concluded the following
 The punishment is the material penalty that
 is applied against the offender to deter him
 and others. Hence, punishments prevent
 offences before they take place and deter
 from committing crimes again after they take
.place
 There are some points of difference between
 textual punishments and discretionary ones.

 They agree in terms of predefinition since
 textual punishments are predefined by
 the Sharee’ah and discretionary ones are
 defined by the judge, in terms of mandatory
 or optional enforcement, in terms of
 responsibility or not, in terms of dropping the
 punishment or not, in terms of repentance in
 the case of deterring punishments and in the
 case of recompensing ones since deterring
 punishments are legislated for preventing
 expected corruptions while recompensing
 ones are legislated for making up for
 lost interests and for offences committed
 by mistake, those committed by intent,
 those committed out of ignorance, those
 committed with knowledge, those committed
 out of forgetfulness, those committed by
 ill-minded persons and boys contrary to
 deterring punishments, most of which are
 applied against sinners in order to deter them
 from committing the crime again. While
 recompensing punishments are applied to
 bodies, limbs, functions of limbs, wounds,
 worships, funds and usufructs, deterring
 punishments are applied to crimes and
.offences

 Textual punishments are closely related
 to security as there is no security without
 punishment because any society void of
 clear regulations containing deterring
 punishments will become a jungle where
 the strong eats the weak. Therefore, textual
 punishments are applied to anyone who
 commits any offence that requires a textual
 punishment and reflects a mandatory element
 that distinguishes textual punishments from
 .other optional rules
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 Authority of the Principle: “No Penalty
 without a Law” over Discretionary Penalties
Dr. Emaan Muhammad Ali Azzaam
Abstract

 This paper is an extension of several
 previous papers concerned with the
 review of comparative legal literature on
 the interpretation of Islamic Sharee’ah
 provisions with a view to purifying legal
 studies compared with Islamic Sharee’ah
 from the feelings of the effect of and
 admiration with legal principles that
 drive authors to the ardent desire to prove
 that the Islamic Sharee’ah included and
 preceded in establishing these principles
 and to emphasize a pure objective view
 when comparing Sharee’ah with the Law
 in order to reach correct conclusions that
 are not driven or affected by the desire
 to prove the perfection of the Islamic
.Sharee’ah for those who doubt this fact

 The purpose of this paper is to highlight
 the points that I have found during my
 review of comparative studies which
 stress the authority of the principle
 “No penalty without a Law“ over
 discretionary penalties in Islamic
 jurisprudence in opposition with those
 who deny any authority of this principle
.over discretionary penalties

 The author concludes this study with
:some conclusions as follows

 Discretionary penalties are applied for
 some sins but others are applied for reasons

 related to governance where there is no
 sin or crime. The two types of penalties
 agree in some respects but differ in others.
 In the words of jurists, discretionary and
 governance are sometimes used as two
 terms connected with a conjunctive but
 at other times they are used as synonyms.
 Those who view them as synonymous
 consider the two terms connected with
 a conjunctive as the one interpreting the
 other though jurists give some difference
.between the two terms

 The author also gives a number of
 recommendations, most important of
:which are the following
 Authors in juristic fields should
 impartially focus on comparative studies
 between Sharee’ah and the law without
 being affected by the secular law in order
 to attain an accurate account of points
 of agreement and disagreement between
 Sharee’ah and the law and their reasons
.and effects
 Discretionary penalties should be enacted
 in legal articles that cover discretionary
 crimes and penalties and establish a set
 of graded penalties for each crime to be
 used by judges as a guide but are not
 obliged to do so in order not to remove
 from them the spirit discrete judgment
.(ijtihaad) of the judge
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٭    يشرتط لنرش الدراسات والبحوث يف املجلة:

١ - أن تكون البحوث والدراسات يف إطار ما تعنى به  املجلة.

٢ - أن يتسم البحث أو املقال باألصالة.

واإلسناد  البحث  يف  العلمي  باملنهج  املقال  أو  البحث  يتسم  أن   -  ٣
نهاية  إىل  األرقام  متسلسلة  الهوامش  تكون  أن  واملوضوعية عىل 

البحث.

٤ - أن يكون البحث أو املقال صحيح اللغة قويم األسلوب.

نفسه  عن  شخصية  مبعلومات  مصحوبًا  بحثه  الباحث  يقدم  أن   -٦
تتكون من اسمه ثالثيًا ومعلومات عن تحصيله العلمي واملؤلفات 

والبحوث التي أعدها وعمله الحايل وأرقام هواتفه.

املادة ثالثني صفحة حجم )A٤( وأن  تتجاوز صفحات  ٦ - يجب أال 
يكون مطبوعًا أو مكتوبًا بخط واضح.

٧- يرفق باملادة ملخص لها يف حدود صفحتني.

٨ - أال يكون قد سبق نرشها يف مكان آخر أو تكون مقدمة للنرش يف 
مطبوعة أخرى.

٩ - تخضع البحوث املحكمة يف املجلة إىل تحكيم لجان علمية أكادميية 
متخصصة وفق املعايري املعتربة.

٭    ينبغي أن يرفق البحث بالوعاء اإللكرتوين املطبوع من خالله.
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