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 ـــــــــــــــــــــــــــــات
      

صدر نظام القضاء الجديد في المملكة العربية السعودية 

وتاريخ ( 18/م)بموجب المرسوم الملكي رقم 

ليحل محل نظام القضاء الصادر , هـ1428/رمضان/19

 .هـ1395/ 7/ 14وتاريخ ( 64/ م)بالمرسوم الملكي 

وإلغاء أو نسخ , ولعل إصدار نظام القضاء الجديد

النظام السابق يعد تقريراً من المنظم السعودي بأن النظام 

,  سواء في جملته أو في جزء منه, القديم لم يعد صالحاً 

في كافة الميادين والقطاعات , لمقتضيات التقدم التنموي

 .القضائية في المملكة

أم )ولقد نشر نظام القضاء الجديد, في الجريدة الرسمية 

/  30وتاريخ الجمعة( 4170)العدد ( 84)السنة (: القرى

 .  م2007أكتوبر  12الموافق , هـ1428/ رمضان
 



 اإلطار الثالث 

 تمـهيـد وتقســيم
 علي ـ واألخرى الفينة بين ـ الحرمين خادم حكومة تحرص

 ـ ومنها الحياة, مناحي كافة في اإلصالحات من العديد إجراء

 اآلونة في المملكة شهدت فقد التشريعية؛ اإلصالحات ـ والشك

   .مسبوق غير تشريعي حراك حالة األخيرة

 القضاء نظام في المستحدثة األمور علي الوقوف أن والواقع

 علي النظام,للوقوف هذا في التجول منا يقتضي الجديد, السعودي

 من السابق النظام وبين بينه والمقابلة جهة, من فيه العامة األطر

   .أخري جهة

 التي النقاط ألهم يلي فيما سنعرض تقدم؛ ما علي وترتيباً  

 الجديد, السعودي القضاء نظام في السعودي المنظم استحدثها

 :التالية لألطر التطرق خالل من وذلك
 



 اإلطار الرابع

تعميق مبدأ استقالل القضاء 

 (4-1المواد )والتأكيد علي أهميته
  رقم الملكي باألمر الصادر للحكم األساسي النظام من واألربعون السادسة المادة أكدت

 على سلطان وال مستقلة، سلطة القضاء أن علي هـ،1412 /8 /27 وتاريخ ( 90 /أ)

 علي يدل فإنما شيء علي دل أن وهذا .اإلسالمية الشريعة سلطان لغير قضائهم في القضاة

 جسام؛ مسؤوليات تتحمل ـ الثالث الدولة سلطات أحد كونها بوصف ـ القضائية السلطة أن

 لدورها، تعظيًما استقاللها يستوجب وهذا األنظمة، دعائم وإرساء العدل إقامة في تتمثل

 ضابًطا جعلتها التي للنظم ذاتها الدولة من وخضوًعا وحرياتهم، المواطنين لحقوق وصوناً 

 .لتصرفاتها

 القضاء نظام من األول الباب في السعودي المنظم أكد فقد ذلك؛ علي ونزوالً 

      .إلعماله الالزمة والضمانات العتيق المبدأ هذا علي (4-1 المواد)الجديد

 استقالل على نصوصه في يؤكد كان السابق، القضاء نظام أن من الرغم وعلي

 التنفيذية السلطة كتدخل االستقالل؛ هذا من نالت قد النظام، هذا نصوص بعض فإن القضاء؛

 أمر على القائمون أدركه ما وهو القضائية، السلطة شؤون بعض في العدل وزارة في ممثلة

 .الجديد القضاء نظام في ذلك لتالفي فتدخلوا  البالد؛

 القضاء نظام في القضاء استقالل مبدأ علي التأكيد حيال المنظم مسلك أن والواقع      

 هذا من انتقاًصا تمثل كانت التي النصوص إلغاء األول،  مناحي؛ ثالثة أتخذ قد الجديد

 استحداث والثالث، المبدأ، بهذا تخل ال التي النصوص بعض على اإلبقاء والثاني، االستقالل،

 مبدأ تعميق علي والشك يدل وهذا القضاء، استقالل مبدأ تدعيم منها الهدف جديدة نصوص

   .وتأكيده القضاء استقالل

 



 اإلطار الخامس

تغيير مسمي مجلس القضاء 

األعلى، وتغيير تشكيله، وكذا 

 ( 8 -5المواد )اختصاصاته 
 الجديد القضاء نظام من الثاني الباب في المنظم غير

 فأصبح السابق؛ النظام في موجوداً  كان الذي المجلس مسمى

 القضاء مجلس من بدالً  للقضاء األعلى المجلس أسمه,

 وفي طبيعته, وفي تشكيله, في تغييراً  أحدث كما األعلى,

 بمقاليد ـ غيره دون يتمتع ـ أصبح حيث اختصاصاته,

 .القضاء مرفق إدارة وكذا القضاء, لرجال اإلدارية الشؤون

 ـ:يلي فيما للقضاء األعلى للمجلس وسنعرض



 :ـ تشكيل المجلس األعلى للقضاء

نصت المادة الخامسة من نظام القضاء الجديد, علي تشكيل 

المجلس األعلى للقضاء, من رئيس يسمى بأمر ملكي ولم 

يتطلب فيه النظام أن يكون على درجة قاضي تمييز كما كان 

:  يشترط  في النظام السابق, ثم ثالثة أعضاء بصفاتهم؛ وهم

رئيس المحكمة العليا, ووكيل وزارة العدل, ورئيس هيئة 

التحقيق واالدعاء, ثم أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس 

محكمة استئناف, يسمون بأمر ملكي , ثم ثالثة أعضاء يتوافر 

بأمر  ـأيضاً  ـيسمون  وفيهم ما يشترط في قاضي استئناف, 

  ملكي



والمتأمل في هذا النص يلحظ في سهولة  ـ

 :ويسر اآلتي
وجود رئيس المحكمة العليا في تشكيل المجلس بعد استحداث هذه المحكمة، وهي عضوية  -أ

 .ضرورية والزمة بحكم موقع هذه المحكمة علي قمة القضاء العادي

وجود رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام في تشكيل المجلس، وهو أمر مستحدث، حيث لم يكن  -ب

موجوداً في النظام السابق، ويعتبر هذا االستحداث محموداً، ألنه يجسد دور هيئة التحقيق واالدعاء 

العام في المنظومة القضائية خصوصاً بعد إفراد نظام القضاء الجديد نصوص خاصة بالقضاء 

 .الجزائي

أبقى النظام الجديد على عضوية وكيل وزارة العدل في تشكيل المجلس، وهذا التمثيل كان  - جـ 

 .موجوداً في النظام السابق

اكتفى النظام الجديد بعضوية أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، بدالً من  ـد  

 .خمسة أعضاء كما كان متبعاً في النظام السابق

لم ينص النظام الجديد على تشكيل هيئات للمجلس، وذلك علي خالف النظام السابق الذي كان  -هـ 

 .ينص علي وجود هيئتين؛ األولي، الهيئة الدائمة، والثانية، الهيئة العامة

اكتفى النظام الجديد بعضوية ثالثة أعضاء بدالً من خمسة أعضاء، من القضاة الذين يتوافر فيهم  -و

 .ما يشترط في قاضي االستئناف، ولم يشترط أن يكون من بينهم رئيس محكمة االستئناف

رئيس المجلس، واألربعة قضاة : تحديد مدة العضوية بأربع سنوات قابلة للتجديد؛ بالنسبة لكل من -ز

المتفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، والثالثة أعضاء المطلوب أن يتوافر فيهم ما يشترط في 

قاضي استئناف، أما باقي أعضاء المجلس؛ فلم تتحدد مدة عضويتهم علي اعتبار أن عضويتهم 

  .بالصفة



 :ـ اختصاصات المجلس األعلى للقضاء
إن المتأمل في اختصاصات المجلسس يجسد أنهسا ال تنحصسر فيمسا ورد فسي نسص 

المسسادة السادسسسة مسسن نظسسام القضسساء الجديسسد, وقسسد حسسرص المسسنظم علسسي إظهسسار ذلسسك 

أنهسا تتصسف بسالتنوف؛ فلسه بعسض  ـأيضساً  ـصراحة في مطلع هذه المادة, كمسا يجسد 

االختصاصات القضائية, واالختصاصات التأديبيسة, واالختصاصسات اإلداريسة ومسا 

 .يتعلق بإدارة المحاكم



 :االختصاصات القضائية والتأديبية -
تنحصر االختصاصات القضائية المخولة للمجلس األعلى للقضاء في أمور 

محددة علي سبيل الحصر, حيث قلصت االختصاصات التي كانت ممنوحة له في 

ظل النظام السابق, نظراً إلنشاء المحكمة العليا, وتتمثل االختصاصات القضائية 

 :في اآلتي  ـفي ظل النظام الجديد  ـللمجلس 

الفصل في اعتراض عضو السلك القضائي على تقرير الكفاية المعد  -أ 

 (.  57المادة )بمعرفة إدارة التفتيش القضائي 

الموافقة على وقف القاضي المحال للتأديب بناًء على طلب دائرة لجنة  -ب 

 (.62المادة )التأديب 

اإلذن باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو السلك القضائي  -جـ

 (.68المادة )أو رفع الدعوى الجزائية عليه 

اإلذن باستمرار توقيف عضو السلك القضائي عند القبض عليه في حالة  -د 

تلبسه بالجريمة, ويحدد المجلس مدة التوقيف أو اإلفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة 

(.68المادة )   



 :االختصاصات المتعلقة بإدارة مرفق القضاء -
خسسول النظسسام للمجلسسس مهمسسة القيسسام باألعمسسال التنظيميسسة, مثسسل تنظسسيم 

القيام بالوظيفة القضائية, وإدارة المحاكم كمرفق من المرافق العامسة فسي 

الدولسسة, كمسسا خسسول النظسسام للمجلسسس, جميسسع االختصاصسسات التسسي كانسست 

فعهسسد إليسسه بتسسولي جميسسع شسسؤون  -لسسوزارة العسسدل فسسي ظسسل النظسسام السسسابق 

القضسساة مسسن تعييسسنهم ونقلهسسم ونسسدبهم وتسسسمية رؤسسساء المحسساكم وتحديسسد 

المحاكم المتخصصة وتشكيلها وهي اختصاصات ال تعتبر قضائية, كمسا 

ومننن هننذه االختصاصننات علنني  ,والئيسسةاختصاصسسات  ـال تعتبرسسـ أيضسساً 

  :سبيل المثال اآلتي



 :تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم  ـا 

إعداد امتحان خاص للحاصلين على شهادة معادلة لكليات الشريعة قبل تولي  - 1

 (.  31المادة )القضاء 

يصدر المجلس قراًرا بتعيين المالزم القضائي بعد انقضاء فترة التجربة, ومن  -2

 (.31المادة)حق المجلس االستغناء عن المالزم القضائي خالل فترة التجربة 

 (.47المادة )اقتراح التعيين والترقية في درجات السلك القضائي  - 3

اقتراح إنهاء خدمة عضو السلك القضائي في غير الوفاة واإلحالة للتقاعد  - 4

(.70المادة )وعدم الصالحية    



 :نقل األعضاء وندبهم  ـب 
للمجلس حق نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضاء  - 1

 (.49المادة )

اقتراح نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك  - 2

(.49المادة)القضائي   :ـ  تسمية رؤساء المحاكم والدوائر جـ  

 (.10/3المادة )اقتراح تسمية أعضاء المحكمة العليا  - 1

تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضسائها  - 2

 (.10/5المادة )



تحديننند المحننناكم المتخصصنننة والقضنننايا التننني تنظرهنننا   ـد 

 :وكيفية تشكيلها
 (.20المادة)تحديد القضايا الجزائية التي ينظرها قاٍض فرد  - 1

يحسسدد المجلسسس دوائسسر التنفيسسذ واإلثباتسسات النهائيسسة, ومسسا فسسي حكمهسسا,  - 2

وحوادث السير والمرور والخارجة عن اختصاصات المحساكم األخسرى 

وكتابات العدل ودوائر األحوال الشخصية وتخصصسها وكسذلك المحساكم 

 (.22, 21, 19المواد )التجارية والعمالية وتخصصها 

جسسسواز تخصسسسيص دائسسسرة لنظسسسر قضسسسايا الحسسس  والعمسسسرة وتحديسسسد  - 3

 (.26/2المادة)اختصاصها المكاني والنوعي 



 :اإلذن للمحاكم بعقد جلساتها في غير مقارها  ـهـ 
اإلذن للمحاكم أن تعقد جلساتها في غير مقارهسا أو خسارج دائسرة  - 1

 (.26/1المادة )اختصاصها 

يحسسسسدد المجلسسسسس المحسسسساكم العامسسسسة, ودوائرهسسسسا, ومكسسسسان انعقادهسسسسا       

 (. 18,23المادتين)وتشكيلها

 :إدارة المحاكم واإلشراف عليها  ـو 
يختص المجلس باإلشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم  - 1

 (.26المادة )

رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة باالختصاصات  - 2

 (.26المادة)المقررة له 

إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن اإلنجازات  - 3

التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك 

 (.26المادة )

(.71المادة )الموافقة على نشر األحكام القضائية  - 4   



 :تبعية إدارة التفتيش للمجلس األعلى للقضاء  ـز 
وفقاً للهيكلسة التسي اسستحدثها النظسام القضسائي الجديسد, أصسبحت إدارة 

التفتسسسيش القضسسسائي أحسسسدي اإلدارات التابعسسسة للمجلسسسس األعلسسسى للقضسسساء, 

وتتسسسولي هسسسذه اإلدارة, التفتسسسيش علسسسي أعمسسسال قضسسساة محسسساكم االسسسستئناف 

ومحاكم الدرجة األولي, والتحقيق في الشسكاوى التسي يقسدمها القضساة, أو 

تقسسدم ضسسدهم فسسي المسسسسائل المتصسسلة بأعمسسالهم, والتسسسي تحسسال إليهسسا مسسسن 

ـ  استقالل المجلس األعلى للقضاء بميزانية مالية خاصة، واضطالعه   حـ .المجلس

 :بإصدار لوائحه

تمشياً مع مبدأ استقالل القضاء, فقد نص نظام القضاء الجديد 

 بهعلى أن يكون للمجلس األعلى للقضاء ميزانية خاصة 

تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة, 

كما أنه يضطلع بإصدار لوائحه الداخلية التي تنظم أعماله 

(.8المادة)ومهماته   



 ـ:ـ صالحيات رئيس المجلس األعلى للقضاء
يتمتع رئيس مجلس القضاء األعلى بالصالحيات 

 : اآلتية

في الحاالت  ـندب أحد أعضاء السلك القضائي  – 1

سواء داخل السلك, أو خارجه, لمدة ال  ـاالستثنائية 

 (.49المادة)تجاوز ثالثة أشهر في العام الواحد

إجراء التحقيق في الشكاوى التي يقدمها  - 2

القضاة,أو التي تقدم ضدهم في المسائل المتصلة 

بأعمالهم, في مقر إدارة التفتيش القضائي أو االنتقال إلى 

 (.ب/55المادة )المحكمة التي تتعلق بها الشكوى 

طلب رفع الدعوى التأديبية على القاضي, سواء  - 3

من تلقاء نفسه, أو بناًء على اقتراح رئيس المحكمة التي 

 (.60المادة )يتبعها القاضي 

 (.67المادة )إصدار قرار بعقوبة اللوم  ـ 4



 اإلطار السادس

إعادة ترتيب المحاكم، وتحديد 

 اختصاصاتها

 (30 -9المواد )
غيسسر المسسنظم فسسي البسساب الثالسسث مسسن نظسسام القضسساء الجديسسد ترتيسسب المحسساكم 

هسو صساحب الواليسة العامسة ( القضساء العسادي)وواليتها؛  فأصبح القضاء العسام 

فسسي جميسسع منازعسسات األفسسراد المدنيسسة, والتجاريسسة, والعماليسسة, وقضسسايا األحسسوال 

 .  الشخصية, والجزائية

وبهذا نلحظ أن المنظم قد سحب مسن ديسوان المظسالم بعسض االختصاصسات 

 .التي كان يتوالها, مثل؛ المنازعات التجارية وبعض المنازعات الجنائية

والواقسسع أن إعسسسادة ترتيسسسب المحسساكم ومسسسن ثسسسم إعسسادة تحديسسسد اختصاصسسساتها 

اإلجسراءات  وضرورة تعديل نظسامي المرافعسات الشسرعية,  ـوالشك  ـيستلزم 

الجزائيسسة, وهسسذا مسسن المتوقسسع إجرائسسه فسسي أقسسرب وقسست ممكسسن, ونعتقسسد أن تسسأخر 

وضسسع نظسسام القضسساء الجديسسد موضسسع التنفيسسذ مسسرده إلسسي ضسسرورة تعسسديل هسسذين 

 .النظامين أوالً 

أن مسن أهسم مسستحدثات إعسادة ترتيسب  ـفسي هسذا اإلطسار  ـوالجسدير بالسذكر 

 ـ :المحاكم في نظام القضاء الجديد, اآلتي



 :استحداث محكمة عليا تمثل قمة القضاء العادي -
ـ استحدث المنظم في نظام القضاء الجديد, محكمة عليا تقع علي 1

قمة جهاز القضاء العادي, وتتولي هذه المحكمة االختصاصات 

القضائية التي كانت مخولة لمجلس القضاء األعلى في ظل النظام 

السابق, كما تضمن النظام شروط التعيين في هذه المحكمة, 

وتشكيلها, واختصاصاتها, ونص علي تشكيل هيئة عامة لهذه 

. الهيئة اختصاصات محددة ـكما سنري  ـالمحكمة, ولهذه 

:وسنعرض لهذه األمور تباعاً    



 :ـ الشروط الواجب توافرها في أعضاء المحكمة العليا

أن يكون جميع قضاة المحكمة بدرجة رئيس محكمة  :ـ الشرط األول

 :استئناف

والواقع أن الوصول إلي درجة رئيس محكمة استئناف يستوجب أن 

يكون قاضي االستئناف قد قضى سنتين على األقل بوظيفته كشرط 

 .  لشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف

ولعل اشتراط هذا الشرط, مرده إلي أن هذه المحكمة تضطلع بمهمة 

جليلة القدر, لذا فهي تتطلب أن يكون القاضي بها قد بلغ من العلم 

والخبرة والدراية والحنكة شأواً عظيماً, بحيث يمكنه ذلك من أداء 

  واجبات هذه الوظيفة علي خير وجه



أن  يصسسدر أمسسر ملكسسي بتسسسمية رئسسيس المحكمسسة العليسسا  :ـنن الشننرط الثنناني

 : وجميع أعضائها

 :ـ  تشكيل المحكمة العليا
أبانسست المسسادة العاشسسرة مسسن النظسسام, كيفيسسة مباشسسرة المحكمسسة العليسسا 

الختصاصسسها, وذلسسك مسسن خسسالل دوائسسر متخصصسسة بحسسسب الحاجسسة, 

كقاعسدة عامةسـ واسستثناًء مسن هسذه  ـوتؤلف كل دائسرة مسن ثالثسة قضساة 

القاعدة؛ فإن الدائرة الجزائية, والتي تنظر في األحكام الصادرة بالقتل 

أو القطع أو الرجم أو القصاص فسي السنفس أو فيمسا دونهسا, تشسكل مسن 

 .خمسة من القضاة



 :ـ  اختصاصات المحكمة العليا
إن المتأمل في اختصاصات الحكمة العليا  يجد أنها ال تنحصر 

فيما ورد في نص المادة الحادية عشر من نظام القضاء الجديد, وقد 

حرص المنظم علي إظهار ذلك صراحة في مطلع هذه المادة, 

 :بما يلي ـكما ورد في نص هذه المادة  ـوتختص المحكمة العليا 

مراجعة األحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم  -أ 

االستئناف, بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما 

 .  دونها

مراجعة األحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم  -ب 

االستئناف, وذلك دون تتناول وقائع القضايا إذا كان محل االعتراض 

: مايلي مؤادهعلي الحكم   



مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية وما يصدره ولي األمر  -

 .من أنظمة ال تتعارض معها

صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيالً سليًما, سواء  -

أكان هذا التشكيل وارداً في نظام القضاء أو في غيره من 

 .األنظمة

 .صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة -

 .الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصًفا غير سليم -

أن المحكمة العليا ليست  ـفي هذا اإلطار  ـوالجدير بالذكر 

درجة من درجات التقاضي؛ لذا فإنها ال تتناول عند مباشرتها 

الختصاصاتها وقائع القضايا محل الطعن من جديد, وال تعيد 

نظر النزاف مجدًدا, بل تنحصر مهمتها  في تقرير مدى 

سالمة الحكم واتساقه والقانون, وتنتهي إما إلي نقض الحكم 

وإعادته للمحكمة لنظره من جديد, أو إلي تأييد الحكم, ومن 

.ثم يصبح قطعياً وواجب التنفيذ   



ـ  اختصاصات الهيئة العامة للمحكمة 

 :العامة
حددت المادة الثالثة عشرة من النظام, تشكيل الهيئة 

العامة للمحكمة العليا, من جميع قضاتها, كما حددت ذات 

والمادة الرابعة عشرة االختصاصات المنوطة  ـأيضاً  ـالمادة 

 :  بها, وتنحصر هذه االختصاصات في اآلتي

 .تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء -أ

أو غيره  ـالنظر في المسائل التي ينص هذا النظام  -ب

 .على نظرها من الهيئة العامة ـمن األنظمة 

ومن أمثلة ذلك ما يحال إلي الهيئة العامة للمحكمة العليا 

من قبل رئيس المحكمة العليا للفصل فيه, في حال رؤية إحدى 

دوائر المحكمة العليا في شأن قضية تنظرها العدول عن مبدأ 

دائرة أخري في المحكمة نفسها  بهأو أخذت  بهسبق أن أخذت 

في قضايا سابقة, أو رأت إحدى دوائر محكمة االستئناف 

إحدى دوائر  المحكمة  بهالعدول عن مبدأ سبق أن أخذت 

14المادة )العليا في قضية سابقة   



 :استحداث محاكم االستئناف  -
اسسسستحدث المسسسنظم فسسسي نظسسسام القضسسساء الجديسسسد, محسسساكم 

االستئناف, لتحل محل محاكم التمييسز التسي كانست موجسودة 

: فسسي النظسسام السسسابق, وتنقسسسم دوائسسر محسساكم االسسستئناف إلسسى

السسدوائر الحقوقيسسة,  والسسدوائر الجزائيسسة,  ودوائسسر األحسسوال 

الشخصسسسسسسسسسسسية,  والسسسسسسسسسسسدوائر التجاريسسسسسسسسسسسة,  والسسسسسسسسسسسدوائر 

 (. 16المادة)العمالية

وتتسسسسولي هسسسسذه المحسسسساكم النظسسسسر فسسسسي األحكسسسسام القابلسسسسة  

لالستئناف الصادرة من محاكم الدرجة األولسى وتحكسم هسذه 

المحسساكم فسسي السسدعاوى المنظسسورة أمامهسسا بعسسد سسسماف أقسسوال 

الخصسسوم, وتحكسسم بعسسد سسسماف الخصسسوم, وفسسق اإلجسسراءات 

المقسسسررة فسسسي نظسسسامي المرافعسسسات الشسسسرعية, واإلجسسسراءات 

 .(17المادة)الجزائية 



 :اعتماد نظام المحاكم المتخصصة  -3
 ـمسن المعلسوم أن فسروف القسانون قسد تنوعست وتعسددت, وأن المنازعسات 

قد تشابكت وتعقدت, بطريقة يسستلزم معهسا ضسرورة التخصسص  ـتبعاً لذلك 

 .في العمل,  لما له من فائدة في إتقان العمل وسرعة إنجازه

 ـالنظسام الجديسد  ـوإدراكاً من المنظم ألهمية التخصص؛ فقد أعتمسد فسي 

المحسساكم العامسسة, : المحسساكم المتخصصسسة, فقسسسم محسساكم الدرجسسة األولسسى إلسسى

والمحسسسساكم الجزائيسسسسة, ومحسسسساكم األحسسسسوال شخصسسسسية, والمحسسسساكم التجاريسسسسة, 

والمحسساكم العماليسسة, كمسسا أجسساز النظسسام للمجلسسس األعلسسى للقضسساء اسسستحداث 

محسساكم متخصصسسة أخسسرى بخسسالف هسسذه المحاكم,شسسريطة الحصسسول علسسي 

موافقسسسة الملك,مثل؛المحسسساكم المتخصصسسسة بنظسسسر القضسسسايا المتعلقسسسة بسسسالح  

 .والعمرة
 



 اإلطار السابع

التشدد في الشروط الواجب توافرها 

ـ  31المواد)فيمن يتقلد منصب القضاء 

48) 
تشدد نظام القضاء الجديد في خصوص الشروط الواجب توافرها فيمن يتولي 

مدد خبرة طويلة في   منصب القضاء, كما تطلب كفاءة قضائية محددة,  فاشترط

األعمال القضائية الالزمة لشغل وظائف السلك القضائي علي سبيل الترقي, وهذه 

 .المدد تختلف عن المدد التي كانت مطلوبة في  ظل النظام السابق

كما تطلب ضرورة التكوين الفقهي, فاشترط دراسة الفقه وأصوله,  

علي تقدير ال يقل عن جيد جداً أمر الزم, كما أضاف  ـفي هذا العلم  ـوالحصول 

المنظم شرطاً لشغل درجة رئيس محكمة استئناف, ومفاده ضرورة شغل وظيفة 

قاضي باالستئناف لمدة سنتين لشغل هذه الدرجة, وهو شرط لم  يكن متطلباً في 

ظل النظام القديم, وجرياً وراء تطلب الكفاءة القضائية اخضع المنظم أعمال قضاة 

محاكم االستئناف للتفتيش القضائي, وهذا التفتيش لم يكن خاضعاً له في ظل 

 (.أ/55المادة )النظام السابق, سوي قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية

 



 اإلطار الثامن

 تيسير التقاضي علي المتقاضين
يسر نظام القضاء الجديد التقاضي علي المتقاضين, بتقريب المحساكم 

من محسل إقسامتهم, وذلسك حتسى يكسون اللجسوء إلسي القضساء سسهل المنسال, 

ولعل ما يؤكد ذلك قيام النظام بإنشاء محاكم الدرجة األولى في المنساطق 

 اإلطار التاسع .والمحافظات والمراكز

بقاء والية الفصل في تنازع 

االختصاص القضائي للمجلس األعلى 

 للقضاء
ابقي نظام القضاء الجديد, علي ما كان متبعاً في ظل النظام السابق, في 

خصوص إبقاء والية الفصل في تنازف االختصاص القضائي للمجلس األعلى 

للقضاء, سواء أكان هذا التنازف تنازعاً سلبياً, أم إيجابياً, وما يتولد عن التنازف 

  األخير من تناقض في األحكام النهائية



 اإلطار العاشر

 اعتناق مبدأ التقاضي على درجتين
تماشياً مع إعادة ترتيب المحاكم في نظام القضاء الجديد, اعتنق 

المنظم مبدأً جديداً, مفاده التقاضي علي درجتين, وجعله أصالً من 

 .قواعد النظام القضائي الجديد

فتوجد محاكم االستئناف, التي تختص بإعادة النظر في أحكام  

 .محاكم الدرجة األولى القابلة للطعن عليها

الحق في نظر موضوف  ـوفًقا لهذا النظام  ـفالمحاكم االستئناف  

الخصومة المطروحة عليها من جديد, وكأن النزاف يعرض ألول مره 

الحق في طرح  ـأمام هذه المحاكم  ـأمامها, ومن ثم يكون للخصوم 

, سواء سبق طرحها أمام محكمة الدرجة األولي أو لم يسبق الدفوفكافة 

 .  طرحها



 اإلطار الحادي عشر

إتباع منهج اإلحالة إلي نظام المرافعات 

 الشرعية
تجنب المنظم في نظام القضاء الجديسد, مسا كسان يوجسه للنظسام السسابق مسن نقسد, 

في خصسوص تنساول الكثيسر مسن األحكسام التسي ينظمهسا نظسام المرافعسات الشسرعية, 

ومسسن ذلسسك علسسي سسسبيل المثسسال ال الحصسسر, السسنص علسسي مبسسدأ عالنيسسة الجلسسسات, 

 ـفالنظسام الجديسد . األحكسام  تسبيبوعالنية النطق باألحكام, والنص على ضرورة 

وبوصف كونه نظاماً موضوعياً, قد تالشسي التكسرار, فسي خصسوص  ـوالحال هذه 

 .المسائل اإلجرائية, تاركاً إياها للنظام المختص



 اإلطار الثاني عشر

تكريس مبدأ حق اإلنسان في اللجوء 

 إلي قاضيه الطبيعي
واقع األمر, أن الواقع القضائي في المملكسة العربيسة السسعودية, قسد شسهد ردحساً 

طويالً من الزمن, ومازال, ظاهرة ليس لها وجود في أغلب التشسريعات المقارنسة, 

 .وهي ظاهرة ذيوف اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي



وأياً ما كانت المبررات, التي سيقت في شأن تبرير وجود هذه اللجان, فإن  

ميزان العدالة قد يتأذى من البعد عن اللجوء للقاضي الطبيعي, ولعل هذا ما أدركه 

 .القائمين علي التشريع في هذا البلد األمين

وعليه؛ فقد جاء نظام القضاء الجديد منشئاً محاكم متخصصة في بعض 

المجاالت, مثل المحاكم العمالية, والمحاكم التجارية, مما يفهم منه أن هيئات 

تسوية الخالفات العمالية المنصوص عليها في نظام العمل ستلغي بعد تفعيل نظام 

القضاء الجديد, وذات األمر يقال في خصوص المنازعات التجارية التي كانت 

وال تزال, وستظل حتى تفعيل نظام القضاء أيضاً, موزعة بين لجنة وزارة 

 .التجارة, وديوان المظالم

وإذا كان إلغاء هاتين اللجنتين, يعد إلغاًء محدوداً, علي اعتبار ذيوف هذا 

النمط في الكثير من الميادين في المملكة, فإنه في نفس الوقت يعد مقبوالً 

وأعتقد أن هذه الخطوة . ومعقوالً, كما يعد خطوة علي الطريق, فأول الغيث قطرة

خطوات وخطوات بعد تفعيل نظام القضاء الجديد,  ـإن شاء هللا تعالي  ـسيتبعها 

.  وتعديل نظامي المرافعات الشرعية, واإلجراءات الجزائية  




