
 

 

 م2021 أبريل 21التاريخ: 

 
 

 املوقـــر    صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل 
 رئيــس جملـس الشـورى                                          

 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

االقتراح بقانون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول    يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير      

المادة ) بقانون رقم )21بتعديل نص  بالمرسوم  الصادر  التمييز  قانون محكمة  ( لسنة 8( من 

عبدهللا 1989 علي  الزايد،  جاسم  دالل  األعضاء:  السعادة  أصحاب  من  والمقدم  وتعديالته،   ،

 لعرادي، جميلة علي سلمان. ا
 

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  
 

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،،،

 
 دالل جاسم الزايد      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
 

 

 المرفقات: 
 المذكور.  قتراح بقانوناال تقرير اللجنة حول  .1

 االقتراح بقانون المذكور، ومذكرته اإليضاحية.  .2

 مرئيات جمعية المحامين البحرينية بشأن االقتراح بقانون.   .3

، وبين النص ، وتعديالته1989( لسنة  8( من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21نص المادة )ل  جدول مقارنة .4

 الوارد في االقتراح بقانون.  

 ، وتعديالته.  بإصدار قانون محكمة التميـيز 1989( لسنة 8مرسوم بقانون رقم )ال .5

االتحادية .6 المحكمة  في  المشورة  غرفة  بشأن  قانوني  عبدولالدكتور    قاضيلل  بحث   ،عبدالوهاب 

 .  رئيس المحكمة االتحادية العليا

  )مترجم(.  حنان المولىللدكتورة  مة التمييزغرفة المشورة في محكبشأن بحث  .7

 .محكمة النقض الفرنسيةبشأن دراسة  .8



 

 

 

   3د 5ف   /ص ل ت ق 615قم: الر
م  1202 مارس 31التاريخ:   

 
احملرتمة     دالل جاسم الزايد سعادة السيدة   

 الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة  
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 

( مبببب  21يطيبببب  لببببق لك لرالبببب  لاببببم ادقبببب امل دةببببا  ك دت بببب ي   بببب  ا بببباد   
، 1989( لسبببببب ا 8قببببببا  ك ملامببببببا التمملببببببق النببببببادر دا ر بببببب م دةببببببا  ك رقببببببم  

وت  يالتببببا، وا ةبببب م مبببب  ل ببببلا: السبببب اد  ايد،ببببا : ددل  ا ببببم ال ايبببب ، د ببببق 
 دب اهلل ال رادي،  ممل ا د ق   ماك.

در بببببا  م اقدبببببتا ودرا بببببتا، وندببببب اد تةريبببببر ددببببب  ا مت،بببببم ا  رليابببببم 
 ا ل ادملع م  تاريخا.ل رضا د ى ا ج س خالل م د  لقناه ثالث

 

 ،،، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  و

 
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى
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 شؤون التشريعية والقانونية ملخص تقرير جلنة ال

 العنوان

( من قانون محكمة التمييز الصادر  21االقتراح بقانون بتعديل نص المادة )

، وتعديالته، والمقدم من أصحاب  1989( لسنة 8بالمرسوم بقانون رقم )

 سلمانالسعادة األعضاء: دالل جاسم الزايد، علي عبدهللا العرادي، جميلة علي 

قتراح أصل اال

 قانونب 

من   األعضاء:مقدم  السعادة  العرادي،    أصحاب  عبدهللا  علي  الزايد،  جاسم  دالل 

 . جميلة علي سلمان

 اإلحالة إلى اللجنة 
 م 2021مارس  31

 الفصل التشريعي الخامس  –  ثالثدور االنعقاد العادي ال

انتهاء اللجنة من  

 المناقشة 

 م 2021أبريل 21

 الفصل التشريعي الخامس  –  لثاالنعقاد العادي الثا دور 

 اناجتماع  عدد االجتماعات

العرض على  

 الجلسة 
 ____ 

 مضمونه 
إلغاء النص على نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز، المعمول به ُمنُذ عام  

 المشورة. بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة  2014

 

قتراح بنية اال

 بقانون
 مادتانديباجة + 

مقدمي رأي  

 االقتراح 

 

تأييدهم   .1 بقانون  االقتراح  مقدمو  في  أبدى  ورد  ما  جمعية  مرئيات  مذكرة  لكل 

 المحامين البحرينية بشأن االقتراح بقانون. 

في حرمان المدعي    ةنظام غرفة المشورة بعض المشكالت العملية المتمثل  أظهر  .2

المباد بعض   غرفة    ئمن  أصبحت  كما  التمييز،  محكمة  في  عليها  المستقر 

   تتدخل في الموضوع.    - في سبيل تحقيق ما أُنيط بها من أهداف -المشورة 

  أوتم في جلسة سرية في غرفة المشورة وتحدد معه قبول  ي  الطعون  نظرإن   .3

وال يخضع ماقد تقع به من خطأ لوالية محكمة التمييز عند نظر ،  رفض الطعن

صوب في التطبيق وتحقيق العدالة  أكما هو في النظام السابق الذي كان    الطعن

 .طرافلكافة األ 
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نظام  .4 المشورة   يؤدي  فهم    غرفة  توحيد  في  التمييز  محكمة  دور  من  الحد  إلى 

النصوص القانونية وتطبيقها وتأويلها، إذ تقتصر قرارات غرفة المشورة على 

ن عإشارة موجزة إلى سبب ما انتهت إليه الغرفة، بخالف الحكم الذي يصدر  

 . ـ ا كافي  االدائرة والذي يتناول الرد على أسباب الطعن رد  

خطأ الذي قد تقع فيه الغرفة، كما لو قررت عدم قبول  صعوبة تدارك تصحيح ال  .5

الطعن لسبب شكلي تبين عدم صحته، مثل الحكم بعدم القبول لعدم إيداع سند 

وأن المحكمة    ـ ا وكالة المحامي رفق صحيفة الطعن، ثم تبين أن السند كان مودع

إليه،   تنتبه  يرسم طريقولم  لم  القانون  أن  ه  ـ ا خاصة  وتدارك مثل  ذا إلصالح 

 الخطأ.  

آراء خالصة  

 الجهات 

 :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف .1

ون استباق لرأي  د  -سالمية واألوقاف  إلأعرب معالي وزير العدل والشؤون ا  -

 . يهعلى االقتراح بقانون، وأبدى عدم الموافقة عل تحفظه  -الحكومة 

، وما هو موجود في الواقع الفعلي  نظامـ ا جيد ان نظام غرفة المشورة ما زال  إ  -

رغبة  :  أولهما   أساسيينة، والتي يمكن تلخيصها بشيئين  يمثل بعض المشكالت العملي 

 كيف يمكن تدارك حاالت الخطأ.  :، وثانيهما الطاعن في معرفة أسباب الرفض

غرفة  فمرتبطة بالواقع العملي من الممكن العمل على تطويرها،  ن هناك مشاكل  إ  -

ا في التمييز الجنائي جاز إعادة النظر في القرار  المشورة ، أما  إذا ما أصدرت قرار 

 . في التمييز المتعلق بالقضايا المدنية والتجارية فال يجوز إعادة النظر

 . لغاء إلمعالجة قانونية أخرى بعيد ا عن ا معالجة أي قصورمكان إلبا  -

 

 رأي جمعية المحامين البحرينية:  .2

إذ  - بقانون،  االقتراح  إليه  هدف  ما  بتأييد  المحامين  قبل  من  إجماعـ ا  هناك  إن 

التعديل   وبالتالي  سيؤدي  والقضائية،  القانونية  الضمانات  تحقيق  إلى  المقترح 

وفق   تصدر  األركان،  مكتملة  قضائية  أحكام  على  الحصول  للخصوم  يحقق 

، والتي من أهمها المواجهة كركيزة من ركائز   المبادئ واألحكام المستقرة قضاء 

 التقاضي. 

لمتقاضين  م أثر على حقوق ا 2014إن نظام غرفة المشورة المطبق منذ عام   -

الدستور، وحرمهم من بعض  بموجب  المقررة  القضائية  الضمانات  ونال من 
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المبادئ المستقرة، إذا أصبحت غرفة المشورة تتدخل في الموضوع بخالف ما  

هو مقرر في القانون الذي حصر اختصاصاتها بالنظر في الطعون من الناحية  

ر الصادر عن غرفة  الشكلية واإلجرائية دون المضمون. إضافة إلى أن القرا

المشورة يصدر بتسبيٍب مقتضب قد ال يتناول كل جوانب الطعن، مما قد يقع  

الطعن   يقبل  باتـ ا ونهائيـ ا ال  الخطأ، وال سيما أن قرارها يكون  معه في مغبة 

 عليه أو إعادة النظر فيه. 

إن الممارسة التي تقوم بها غرفة المشورة في الطعون المنظورة تتم في جلسات   -

تتيح  سر والتي  التمييز،  أمام محكمة  الطعون  ما هو متبع في نظر  ية بخالف 

ألطراف الطعن بتوضيح بعض األمور التي يتطلب عرضها شفاهة عن طريق  

استكماله، مما   ينبغي  ما  الجلسات واستكمال  لدى حضور  الشفوية  المرافعات 

محك أن  وخصوصـ ا  كبيرة،  تبعاتها  تكون  التي  األخطاء  تدارك  في  مة  يسهم 

 التمييز تعتبر آخر مرحلة من مراحل التقاضي.  

إن منح غرفة المشورة صالحيات قضائية بإبداء الرأي والنظر في الطعون    -

دون دعوة الخصوم وتالوة التقرير عليهم واالستماع لوجهات نظرهم في جلسة  

علنية محاطة بضمانات التقاضي، يلغي دور محكمة التمييز في إصدار أحكامها  

ير من الطعون، وخاصة أن محكمة التمييز تعتبر مدرسة يستفيد منها  في الكث

القضاة األقل درجة، كما يعتمد المحامون على المبادئ القانونية التي ترسيها  

المحكمة، إضافة إلى األكاديميين في الحقل التعليمي القانوني. كما أثبتت التجربة  

غرفة المشورة وبين مبدأ من   العملية أحيانـ ا تعارضـ ا بين القرار الصادر عن

مبادئ محكمة التمييز التي سبق لها أن أرسته، وعليه فإن دور غرفة المشورة  

ينبغي أن يركز على األمور الشكلية واإلجرائية، أو تلك الطعون التي صدر  

 فيها أحكام سابقة وال ترغب محكمة التمييز في العدول عنها. 

 

توصية اللجنة 

 بمجلس الشورى
 االقتراح بقانون  جواز نظر

 



 

 

  

                                     

 الشورى مجلس                                                    

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقرير اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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 م 2021  أبريل  21   التاريخ: 

 ( 9الرقم: )

 

 

 تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية 
املرسوم  ب   ( من قانون حمكمة التمييز الصادر 21نص املادة )بتعديل حول االقرتاح بقانون  

دالل جاسم  : واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء ، وتعديالته،  1989( لسنة 8بقانون رقم )
 مجيلة علي سلمان ،  علي عبداهلل العرادي الزايد،  

 

 الفصل التشريعي اخلامس  -دور االنعقاد العادي الثالث  
 

 

 مقدمــة: 

 

كتاب        والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  الشـورىاستلمت  مجلـس  رئيس  رقـم               معـالي 

م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة 2021مارس   31( المؤرخ في 3د  5ص ل ت ق / ف  615)

بتعديل  بدراسة ومناقشة   بقانون  المادة ) االقتراح  التمييز الصادر 21نص  قانون محكمة    ( من 

بقانون رقم )ب  السعادة األعضاء، وتعديالته،  1989( لسنة  8المرسوم  : والمقدم من أصحاب 

الزايد،   جاسم  العراديعل دالل  عبدهللا  سلمان،  ي  علي  وإبداء   ، جميلة  دراسته  تتم  أن  على 

 المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

ــت اللجـنة ا قتراو بـقانون    (1) ــ  ـتدارســ الـمذكور الالل دور ا نعـقاد الـعادي الـثاـلا من ال  ــ

 :ين)عن بـُعد( التالي يناإللكتروني  ينالتشريعي الخامس، في ا جتماع

 الفصل  الدور  التاريخ  رقم االجتماع

 5 3 م 2021  أبري  12 32

 5 3 م 2021أبري    21 33

 

أثناء   (2) اللجنة  المتعلقةاطلعت  الوثائق  على  بقانون  دراستها  البحا   با قتراو  موضوع 

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق( ا قتراو بقانون المذكور، ومذكرته اإليضاحية.  -

 )مرفق(  جمعية المحامين البحرينية بشأن ا قتراو بقانون.مرئيات  -

بالمرسوم بقانون رقم  ( من قانون محكمة التمييز ال ادر 21نص المادة )ل جدول مقارنة -

 )مرفق(  .، وبين النص الوارد في ا قتراو بقانون، وتعديالته1989( لسنة  8)

 )مرفق( . وتعديالته  ،بإصدار قانون محكمة التميـيز 1989( لسنة 8مرسوم بقانون رقم )ال -

 

 ، عبدالوهاب عبدولالدكتور    قاضيلل  بحا قانوني بشأن غرفة المشورة في المحكمة ا تحادية  -

 )مرفق( .رئيس المحكمة ا تحادية العليا

 )مرفق(  )مترجم(.  حنان المولى للدكتورة   غرفة المشورة في محكمة التمييزبشأن بحا  -

 )مرفق( . محكمة النقض ال رنسيةبشأن دراسة  -
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، إ  أنه ئيات وقاف لطلب بعض اإلح االاطبت اللجنة وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واأل  (3)

 تاريخ إعداد التقرير.  ىها حتيتم استالملم 

 

 :م2021أبري    12شارك في اجتماع اللجنة الثاني والثالثين اإللكتروني المنعقد بتاريخ  •

 المنصب  االسم

 جمعية المحامين البحرينية

 عضو الجمعية هادي جعفر العلوياألستاذ 
 

مقدما ،  م2021أبري     21شارك في اجتماع اللجنة الثالا والثالثين اإللكتروني المنعقد بتاريخ   •

 :ا قتراو

 النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى  سعادة األستاذة جميلة علي سلمان 

  عضو مجلس الشورى  علي عبدهللا العرادي األستاذ سعادة 

 

 :م2021أبري    21والثالثين اإللكتروني المنعقد بتاريخ لا  شارك في اجتماع اللجنة الثاكما  •

 المنصب  االسم

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
اإلسالمية وزير العدل والشؤون 

 واألوقاف

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 أخصائي معلومات  عبدهللا حمد المنصوري  سيدال

 

 األمانة العامة للمجلس ك  من:اللجنة من  يحضر اجتماع •

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 مستشار قانوني مساعد  بني حماد  األستاذة سهير سلطان
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 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر 

 أمين سر لجنة السيدة أمل عبدهللا محمد 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم سلمانمحمد السيد علي  

 

 

 رأي مقدمي االقتراح بقانون: ثانيـًا:

تأييدهم   .1 بقانون  ا قتراو  مقدمو  في  أبدى  ورد  ما  المحامين مرئيات  مذكرة  لك   جمعية 

 البحرينية بشأن ا قتراو بقانون. 

في حرمان المدعي من بعض     ةبعض المشكالت العملية المتمثلنظام غرفة المشورة    أظهر .2

في سبي  تحقيق   -المستقر عليها في محكمة التمييز، كما أصبحت غرفة المشورة    ئلمبادا

   .   تتدال  في الموضوع -  ما أُنيط بها من أهداف

، رفض الطعن  أوتم في جلسة سرية في غرفة المشورة وتحدد معه قبول  ي  الطعون  نظرإن   .3

التمييز عند نظر الطعن كما هو في النظام تقع به من الطأ لو ية محكمة  و  يخضع ماقد  

 . طرافصوب في التطبيق وتحقيق العدالة لكافة األأالسابق الذي كان 

المشورة  نظاميؤدي   .4 الن وص    غرفة  فهم  توحيد  في  التمييز  الحد من دور محكمة  إلى 

إلى  إشارة موجزة  المشورة على  قرارات غرفة  تقت ر  إذ  وتأويلها،  وتطبيقها  القانونية 

ن الدائرة والذي يتناول الرد على عهت إليه الغرفة، بخالف الحكم الذي ي در  سبب ما انت

 .ـ اكافي اأسباب الطعن رد  

صعوبة تدارك ت حيح الخطأ الذي قد تقع فيه الغرفة، كما لو قررت عدم قبول الطعن  .5

صحته، مث  الحكم بعدم القبول لعدم إيداع سند وكالة المحامي رفق    لسبب شكلي تبين عدم

أن القانون الاصة  و   وأن المحكمة لم تنتبه إليه،  ـ اصحي ة الطعن، ثم تبين أن السند كان مودع

 إلصالو وتدارك مث  هذا الخطأ.   ـ الم يرسم طريق
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 آراء الجهات: :  االثـً ث 

 :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف  .1

العدل والشؤوأعرب مع      االي وزير  استد  -قاف  سالمية واألوإلن  الحون  لرأي    -كومة  باق 

، وأفاد أن نظام غرفة المشورة ما زال  يهعدم الموافقة علراو بقانون، وأبدى  على ا قت  تح ظه

ا  جيد  النظامـ ا  الواقع  في  وما هو موجود  يمث  ع،  يمكن ةالعملي  مشكالت ال  بعض  لي  والتي   ،

الرفض:  هماأول  أساسيينيئين  تلخي ها بش الطاعن في معرفة أسباب  كيف    :، وثانيهمارغبة 

ا أن هناك م  أ.يمكن تدارك حا ت الخط مرتبطة بالواقع العملي من الممكن العم   ك   شا مؤكد 

ا إلوعلى تطويرها،   ا في التمييز الجنائي جاز  إذا ما أصدرت قر  ى أن غرفة المشورةمشير  ار 

القرار في  النظر  إعإعادة  يجوز  فال  والتجارية  المدنية  بالقضايا  المتعلق  التمييز  في  أما  ادة  ، 

 .النظر

باأكد  و      أنه  ا  مكان معالجة أي ق ورإلمعاليه  ا عن  ا كملغاء،  إلمعالجة قانونية أالرى بعيد 

 لحين صياغة ا قتراو بقانون كمشروع قانون.إلى ا حت اظ برد الوزارة مكتوبـ ا أشار 

 

 

 أي جمعية المحامين البحرينية:ر .2

، إذ سيؤدي التعدي  بقانون  ا قتراو  ما هدف إليهن هناك إجماعـ ا من قب  المحامين بتأييد  إ .1

وبالتالي يحقق للخ وم الح ول على   ،والقضائيةالمقترو إلى تحقيق الضمانات القانونية  

، والتي من  أحكام قضائية مكتملة األركان، ت در وفق المبادئ واألحكام المستقرة قضاء 

 أهمها المواجهة كركيزة من ركائز التقاضي.

منذ عام   .2 المطبق  المشورة  نظام غرفة  المتقاضينم  2014إن  ونال من   أثر على حقوق 

، إذا  ، وحرمهم من بعض المبادئ المستقرةب الدستورالمقررة بموج   الضمانات القضائية

الذي ح ر    بخالف ما هو مقرر في القانونأصبحت غرفة المشورة تتدال  في الموضوع  

إضافة   ئية دون المضمون.بالنظر في الطعون من الناحية الشكلية واإلجرااالت اصاتها  
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ك  جوانب قد   يتناول   مقتضب  تسبيب  بإلى أن القرار ال ادر عن غرفة المشورة ي در  

  يقب  ، و  سيما أن قرارها يكون باتـ ا ونهائيـ ا  قد يقع معه في مغبة الخطأالطعن، مما  

 الطعن عليه أو إعادة النظر فيه. 

الممارسة   .3 المنظورة تتم في جلسات سرية التي تقوم بها غرفة المشورة  إن    في الطعون 

ما هو متبع في   التمييزبخالف  أمام محكمة  الطعون  تتيح    ،نظر  الطعن والتي  ألطراف 

ل  التي يتطلب عرضها ش اهةبتوضيح بعض األمور   ى دعن طريق المرافعات الش وية 

التي تكون استكماله، مما يسهم في تدارك األالطاء    يواستكمال ما ينبغ الجلسات    حضور

    تعتبر آالر مرحلة من مراح  التقاضي. ا أن محكمة التمييزصـ  تبعاتها كبيرة، وال و

دون دعوة والنظر في الطعون  غرفة المشورة صالحيات قضائية بإبداء الرأي  منح  إن   .4

علوالخ  التقرير  وتالوة  نظرهميم  لوجهات  وا ستماع  محاطة   هم  علنية  جلسة  في 

 في إصدار أحكامها في الكثير من الطعون،يلغي دور محكمة التمييز  بضمانات التقاضي،  

يعتمد والاصة   كما  درجة،  األق   القضاة  منها  يست يد  مدرسة  تعتبر  التمييز  محكمة  أن 

المحامون على المبادئ القانونية التي ترسيها المحكمة، إضافة إلى األكاديميين في الحق  

أثبتت التجربة العملية أحيانـ ا تعارضـ ا بين القرار ال ادر عن غرفة كما  التعليمي القانوني.  

التمييز التي سبق لها أن أرسته،  المشورة وبين م وعليه فإن دور  بدأ من مبادئ محكمة 

غرفة المشورة ينبغي أن يركز على األمور الشكلية واإلجرائية، أو تلك الطعون التي صدر  

 .فيها أحكام سابقة و  ترغب محكمة التمييز في العدول عنها

 

 

 رأي اللجنة: ا: بعـً ار

 

 سعادة   وجهات النظر بين  وتم تبادلموضوع الدراسة والبحا،  ا قتراو بقانون  ناقشت اللجنة       

 :اآلتيإلى اللجنة ، وانتهت القانوني هامستشار و اللجنةأعضاء 
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نص تضمنت المادة األولى استبدال    عن الديباجة،  من مادتين فضال    يتألف االقتراح بقانون     

، ليح  محله  بإصدار قانون محكمة التمييز  1989لسنة  (  8( من المرسوم بقانون رقم )21المادة )

 تن يذية.      ، وجاءت المادة الثانية يتضمن إلغاء غرفة المشورة بمحكمة التمييز نص آالر

 

إلغاء النص على نظام العم  إلى  وفق ما جاء بمذكرته اإليضاحية،  بقانون    يهدف االقتراحو      

بعد أن أظهر العم  العديد من العيوب    2014المعمول به ُمنُذ عام  بغرفة المشورة لمحكمة التمييز،  

 وأوجه النقد لنظام غرفة المشورة.

 

الدستورية      الناحيتين  بقانون من  اللجنة سالمة فكرة االقتراح  ارتأت  والقانونية على   وقد 

 النحو اآلتي:

 

ــة الســالمة الدســتورية،  .1 ــانون جــاءمــن ناحي ــراو بق ــادة ) اُمســتند   ا قت ــنص الم ــن 92ل ( م

ــتور ــستوفومُ  الدسـ ــتهدفل ـ ايـ ــا اسـ ــوابطها، كمـ ــاد ضـ ــق ن ـــوص ومبـ ــتور  ئتطبيـ الدسـ

( فقــرة )و( مــن 20الــذي تــنص عليــه المــادة ) الُمســتقر عليهــا والتــي تحك ــُ  حــق التقاضــي

ــةوكــذلك الدســتور،  ــه المــادة  تحقيــق العدال وعــدم التــدال  فــي ســيرها وفــق مــا تــنص علي

جــراءات إالســرعة فــي التقاضــي أو ق ــرها علــى  تأكيــد أنو( فقــرة )ب( منــه، 104)

ــة  ــب أمعينـ ــون   يجـ ــةتكـ ــق العدالـ ــاب تحقيـ ــى حسـ ــي  علـ ــق التقاضـ ــي حـ ــأثير فـ أو التـ

 .ـ االمك ول دستوري

 

 

القانونية .2 الناحية  غرفة    ،من  بنظام  العمل  استحداث  أسباب  بعرض  لرأيها  اللجنة  تُمهد 

المشورة والمشكالت العملية والدستورية التي نتجت عن العمل به، وذلك في محورين على  

 النحو التالي:
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( لسنة  47استحداث نظام غرفة المشورة بمحكمة التمييز بموجب القانون رقم )  أسباباألول:  

2014 : 

بتعدي  بعض أحكام قانون محكمة التمييز ال ادر بالمرسوم   2014( لسنة  47القانون رقم ) صدر  

( من قانون محكمة التمييز ليشم  النص  21تعدي  المادة )  ـ اُمتضمن  1989( لسنة  8بقانون رقم )

، تمثلت الرأي القانونيألسباب أوردتها  هيئة التشريع ووذلك  ،  على غرفة مشورة بمحكمة التمييز

 تي:ي اآلف

من أج  سرعة ال    في الطعون المقامة أمام محكمة التمييز ولتوفير جهد ووقت المحكمة و""...

فال يُهدر في الطعون المعنية شكال  أو التي أُقيمت على أسباب غير جائزة    ،للطعون ذات األهمية

التي استقرت عليها المحكمة في أحكامها، فقد تضمن التعدي  أن تنظر    ئأو على الالف المباد

في غرفة المشورة و  تُحدد جلسة إ  للطعن الذي ترى جدارته لل    في   المحكمة الطعون أو 

 "موضوعه.

 

التمييز هو  لتقرير نظر الطعون في غرفة المشورة بمحكمة  الداعي  وعلى هذا فقد كان السبب 

 المحكمة للطعون ذات األهمية. توفير وقت وجهد

في  لبطالن  أو  الشك   في  لعيب  مقبول  غير  الطعن  أن  ال  ة  بهذه  منعقدة  المحكمة  رأت  فإذا 

أو    ،محكمة التمييز  قانون( من  9،8المادتين )إجراءاته أو إلقامته على غير األسباب المبينة في  

بسبب مخال ته لمبدأ سابق للمحكمة يك ي للرد على سبب الطعن المعروض وأنه   وجه للعدول 

 بأسباب موجزةوذلك    بقرار غير قاب  للطعنالطعن    قررت المحكمة عدم قبولعن هذا المبدأ،  

 تثبت في محضر الجلسة وألزمت الطاعن بالم روفات فضال  عن م ادرة الك الة.

 .حددت جلسة لنظر الطعن، ل    في موضوعهجدارته لوإذا رأت 
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الثاني: بشأن العيوب التي استظهرها تطبيق نظام غرفة المشورة بمحكمة التمييز، واألسباب 

 :الداعية للعدول عنه

 

دائرة العرائض  وكانت تُسمى    ، ة النقض ال رنسيةيرجع األساس القانوني لغرفة المشورة إلى محكم

إليها، ثم أصبحت الغرف    ا، نظر  1947  عام  ها فيؤ وقد تم إلغا  النقد الموجهة  للعديد من أوجه 

 . 2001القضائية ن سها هي التي تبحا الشك  وذلك منذ عام 

 

( لسنة 47لمحكمة التمييز من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون رقم )نظام غرفة المشورة  العم  بتم  

، 1989( لسنة  8در بالمرسوم بقانون رقم )بتعدي  بعض أحكام قانون محكمة التمييز ال ا  2014

   ن. ، وحتى اآل2014سبتمبر   18في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 

إن   النظام وحيث  هذا  المدعي من   تطبيق  المتمثله في حرمان  العملية  المشكالت  بعض  أظهر 

المستقر عليها في محكمة التمييز، كما أصبحت غرفة المشورة في سبيل تحقيق   ئبعض  المباد

على ة، وذلك  العدالقواعد  شتمل على إخالل ب اتتدخل في الموضوع، كما  ما أُنيط بها من أهداف  

  النحو التالي:

شعور1 المتقاضي  لدى  يوجد  أنه  والتمحيص   ـ  البحا  من  حقه  طعنه  تُقسط  لم  المحكمة  أن 

 عدم قبول و  أمعه قبول    قررن نظره يتم في جلسة سرية في غرفة المشورة وتُ أالاصة  و والدراسة،  

معمول كما هو    ،قد تقع به من الطأ لو ية محكمة التمييز عند نظر الطعن  و  يخضع ما  ،الطعن

 . طرافتطبيق وتحقيق العدالة لكافة األصوب في الأفي النظام السابق الذي كان به 

لطعن  ، وما إذا كان النزاعالصة لموضوع ار الُ ر  قح غرفة المشورة يعرض القاضي المُ   اجتماع ي  ف

  في الطعن.ا وبعد المداولة ت در الغرفة قرار  قد استوفى أوضاعه القانونية، ثم ألسباب الطعن، 

المحكمة   ت دره  قرارا أن ينتهي بفإم  ،  المشورةير الطعن يتحدد في غرفة  والذي يحدث أن م 

  .جدارة النظر في موضوعهه إذا رأت ا أن تحدد جلسة لنظروإم  ، بعدم قبول الطعن

أوجب   ،  فإن القانونخ ومةال  يينه  ن بعدم قبول الطع  ن غرفة المشورةع لقرار ال ادر  وألن ا

القرار بشك  موجز بأسباب ومنطوق   ـ ا وغالب،  تسبيب  قد أعد مسودة  المقرر  القاضي  ما يكون 
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  القرار. 

وتالوة تقرير التلخيص صدر بعد ا طالع على األوراق    هقت ر أسباب القرار على بيان أن تو

ا  ،والمداولة إلى  موجزة  إشارة  كسقوطهثم  الطعن،  قبول  لعدم  الموجبة  بطالن لمبررات  أو   ،

أو مخال ته لمبدأ ، في القانون الحا ت المحددة ح ر  غير اإجراءات الطعن أو ابتناء الطعن على 

ثم بيان منطوق    ، ت عدم جدارة نظر الطعنأو توافر حالة من حاسابق قررته محكمة التمييز،  

  ." أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن"على نحو واحد ، وهو  ـ اي در دائم، الذي القرار

 

إلى الحد من دور محكمة التمييز في توحيد فهم الن وص القانونية   غرفة المشورة  نظاميؤدي    ـ  2

إلى إشارة موجزة  المشورة على  تقت ر قرارات غرفة  إذ  القرار   وتطبيقها وتأويلها،  مبررات 

، ـ اكافي  ا، بخالف الحكم الذي ي در من الدائرة والذي يتناول الرد على أسباب الطعن رد  ال ادر

 بأن المحكمة تناولت أوجه طعنه بالبحا والتمحيص. طاعنلا هنع معتيق

مباد تُرسي  التمييز  محكمة  أن  فيتم    ئفالثابت  واالتالفها،  الموضوعات  ُدد  ب تحجح د  دح تحتحجح قانونية 

جديدة يتمكن معها الخ وم من الركون إليها في ك  جديد، كما يُعتبر بحا محكمة   ئاستحداث مباد

لمبدأ جديد ُمستححدث على ضوء الن وص القانونية،   اإقرار    ةالتمييز لموضوع ك  مسألة على حد

 استمرار العم  بمبدأ قانوني سابق وُمستقر.  أو تأكيدح 

التإو القانونية الجديدة ن من شأن غرفة المشورة الحد من دور محكمة  مييز في إرساء المبادئ 

قانونية، وبالتالي ظهور ما يُمكن وص ه بال قر القانوني، وهو ما يؤيد سالمة   مبادئوالتي تُمث   

 فكرة ا قتراو بقانون المعروض. 

  

ـ صعوبة تدارك ت حيح الخطأ الذي قد تقع فيه الغرفة، كما لو قررت عدم قبول الطعن لسبب 3

لعدم إيداع سند وكالة المحامي رفق   الطعن قبولتبين عدم صحته، مث  الحكم بعدم  شكلي

إلصالو  ـ ا الاصة أن القانون لم يرسم طريقو، ـ اصحي ة الطعن، ثم تبين أن السند كان مودع

 وتدارك مث  هذا الخطأ. 
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 ، هائي بات  ن   ال ادر في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن، بمثابة حكم قضائي  قراريعتبر الحيا  

التمييز في   ن محكمةعاألحكام ال ادرة    ، شأنه في ذلك شأنتمييزقطع في ال ومة الطعن باليُ 

 ، وهو غير قاب  للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.الموضوع

 ، و  إيراد أوجه الدفاع المقدمة منويختلف عن الحكم القضائي، ألنه   يلزم فيه سرد الوقائع

، و  الن وص من ا لتزام بهذه القاعدةكما أنه   ي در في جلسة علنية، إذ اللت  وم،  الخ 

علي الشأنتسري  هذا  في  العامة  القاعدة  ن ه  إلى  يستند  ألنه  طبيعة ،  مع  تتغاير  الاصة  وص 

  و  تراعى في تسبيبه كافة قواعد تسبيب األحكام .، األحكام

 ه أتعاب المحاماة إن وجدت، وت ادر بموجبف ومقاب   بالم اري  ويتضمن القرار إلزام الطاعن

 .ـ اويترتب عليه أن ي ير الحكم المطعون فيه بات الك الة

 

 للمحكمة سابقة لمبادئ لمخال ته ااستناد   الطعن قبول عدمب  المشورة غرفة ن اعتبار قرارإـ  4 

بالنظام اإلنجلوسكسوني   حريني يأالذالقضاء البن  أ   يؤكد  ،المعروض الطعن سبب  على للرد كاف  

القضائية  السوابق  على  يعتمد  حين  الذي  في  البحريني،  القضاء  الذي بيأالذ    أن  الالتيني  النظام 

 .تحكمه الن وص التشريعية

)األولى( من   مـــادةللتشريع، عمال  بنص ال  ايعتبر السوابق القضائية م در  أن المشرع لم  كما  

 التي تنص على أن: 2001( لسنة  19القانون المدني رقم ) 

 

أو  أ("   بل ظها  الن وص  هذه  تحكمها  التي  المسائ   جميع  على  التشريعية  الن وص  تسري 

 بم هومها .

القاضي ب( به  يحكم  تشريعي  نص  يوجد  لم  حكم   ،فإذا  يوجد،  لم  فإذا  العرف،  بمقتضى  حكم 

مستهدي اإلسالمية  الشريعة  لم  ـ  بمقتضى  فإذا  وأحواله،  البلد  لواقع  بالنظر  فيها  اآلراء  بأصلح  ا 

 " . حكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة  ،يوجــد

 

 للمحكمة السابقة للمبادئ لمخال تهاقرار غرفة المشورة بعدم قبول الطعون  ويترتب على ذلك أن  

   "القضائية  العدالة" على والح ول  حقه  اقتضاء في الطاعن فحق المساواة،  لمبدأ مخال ة يُعد
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 بقرار  – طعنه نظر فرصة الطاعن على ت وت  أن  الممكن من التي  المشورة بغرفة ـ امرهونيكون  

 "للمحكمة السابقة للمبادئ"   الطعن لمخال ة ااستناد   نظره جدوى  عدم رأت  إن   -للطعن قاب  غير

 اوإهدار   المساواة بمبدأ إالال  عديُ  ما م   ،ابتداء   الطعن لعدم قبول    ـ اتشريعي اـ  أساس عديُ    والذي

 .القضائية للعدالة

 فرصة ت ويت  غرفة مشورة محكمة التمييز، تعم  على نظام في جوهريةـ ا  عيوب عديـُ ما تقدم  ك   

 المتقاضين. بين المساواة بمبدأ وتخ  ،يسند قانون دون المتقاضين على الطعن

 

ــة      ــد اللجن ــى األأ وتؤك ــز عل ــة التميي ــة محكم ــا ن بســط رقاب ــد يكتن ه ــا ق ــام ال ــادرة وم حك

ــانون أو  ــق الق ــي تطبي ــأ ف ــن الط ــي إم ــاد ف ــبيب وفس ــي التس ــدفاع أو ق ــور ف ــق ال ــالل بح ال

ــا ،ا ســتد ل ــق ف  يُ  هــو م ــة حق ــه دســتور مملك ــة عــال ماك ل ــة وك ال ــق العدال البحــرين مــن تحقي

ــق التقاضـــي للكافـــة ــن و يُ  ،حـ ــي التقاضـــي أو ق ـــرها علـــى أمكـ ــون الســـرعة فـ ن تكـ

 .ذا الهدف على حساب تحقيق العدالةله  ـ اتحقيقجراءات معينة إ

 

 بإجمــاع ســعادة أعضــاء اللجنــة، علــى مــا جــاء بــا قتراو بقــانون وهــو مــا يــدعم الموافقــة     

ــى نــص  ــه مــن ضــرورة العــودة إل ــب علي ــا يترت ــادة )وم ــز 21الم ــة التميي ــانون محكم ــن ق ( م

، وفــق ال ــياغة الــواردة بــا قتراو بقــانون 2014( لســنة 47قبــ  تعديلــه بالقــانون رقــم )

 المعروض.

 

 

 ــًا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: مساخ

 

( من الالئحة الدااللية لمجلس الشورى، ات قت اللجنة على االتيار ك  39إعما   لنص المادة )      

 من:

 

 مقــرًرا أصليــًا.                  الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة .1

 مقرًرا احتياطيًا.                     األستاذة سبيكة خليفة الفضالة .2
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 اللجنة:ــًا: توصية سداس

في ضــوء ما دار من مناقشــات وما أبدي من آراء أثناء دراســة ا قتراو بقانون، فإن اللجنة       

 توصي بما يلي:

ل    جواز نظر  - دـي انون بتـع ــادر21نص المـادة )االقتراح بـق انون محكمـة التمييز الصـــ   ( من ـق

:  السـعادة األعضـاء والمقدم من أصـحاب  ، وتعديالته،  1989( لسـنة  8المرسـوم بقانون رقم )ب 

 .جميلة علي سلمان، علي عبدهللا العراديدالل جاسم الزايد، 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 عادل عبدالرمحن املعاودة                                                                دالل جاسم الزايد  
 اللجنة رئيس      نائب رئيس اللجنة                                                                            



 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 الثايناملرفق 
نون المذكور، االقتراح بقا

 ومذكرته اإليضاحية

 
 

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

  



1 

م2021 مارس 24 التاريخ:

 صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح      الموقـر

 رئيـس مجلـس الشـورى

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

( من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم 21المادة ) نص الموضوع: اقتراح بقانون بتعديل

 ، وتعديالته.1989( لسنة 8بقانون رقم )

( من قانون 21بتعديل نص المادة )بقانون  ـًالمعاليكم طي هذا الكتاب اقتراح يطيب لنا أن نرفع     

لنص المادة ـًا ، وذلك وفقتعديالته، و1989( لسنة 8محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ( من الدستور واألحكام المنظمة ذات العالقة بالالئحة الداخلية للمجلس.92)

رجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم نحو إحالته إلى اللجنة المختصة.ب

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

 :مقدمو االقتراح بقانون 

 دالل جاسم الزايد. (1

هللا العرادي.عبد يعل (2

 جميلة علي سلمان. (3

٢٥ مارس ٢٠٢١م

٤٢ ق ف٥ د٣
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 اقتراح بقانون

( المادة  قانون  21بتعديل نص  بقانون رقم )( من  بالمرسوم  الصادر  التمييز  ( لسنة 8محكمة 

 ، وتعديالته.1989

 

 .ملك مملكة البحرين              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

 بإصدار قانون محكمة التمييز وتعديالته،  1989( لسنة 8) وعلى المرسوم بقانون رقم

ــانون رقـــم ) ــوم بقـ ــادر بالمرسـ ــائية الصـ ــلطة القاـ ــانون السـ ــى قـ  2002( لســـنة 42وعلـ

ــه، ــه  وتعديالت ــد صــدمقنا علي ه، وق ــيد ندصــل ــانون اوت ــواب الق ــس الن ــس ال ــورس ومجل ــرم مجل أق

 وأصدرناه:

 المادة األولى

بإصـــدار قـــانون  1989( لســـنة 8المرســـوم بقـــانون رقـــم )( مـــن 21ة )ادالمـــ نـــصيُســـتبدل 

 محكمة التمييز وتعديالته، ليحل محله النص اوتي:

 

 ( 21مادة )

ــ   ــاب مل ــم الكت ــلم قس ــابقة يس ــواد الس ــي الم ــا ف ــد المنصــوف عليم ــاء المواعي ــد انقا " بع

ــه  ــذ رة برأي ــرر م ــب أن يح ــذا المكت ــى ه ـــيز، وعل ــة التمي ــي لمحكم ــب الحن ــى المكت ــن إل الطع

ــي ــة  ف ــين أحــد قاــاة المحكم ــة ليع ــيس المحكم ــى رئ ــه إل ــم يرفع ــع   ــرب وق ــي أق ـــن ف الطعـ

ا للطعــن، ويحــدد جلســة لنظــره أمــام المحكمــة يخطــر بمــا محــامو الخصــوم الــذين مقــررً 

اإلجــراءات المقــررة ل عــالن  وفــ أودعــوا مــذ راتمم قبــل انعقادهــا بع ــرة أيــام علــى األقــل 

 ."القاائي
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 المادة الثانية 

تنةيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من  - ل فيما يخصه  –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 ية.اليوم التالي لتاريخ نمره في الجريدة الرسم

 

 ملك مملكة البحرين                                                                    

 حمد بن عيسى آل خليفة                                                                    
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 المذكرة اإليضاحية

( من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون 21بقانون بتعديل نص المادة )لالقتراح  

 وتعديالته.، 1989( لسنة 8رقم )

، 1989( لسنة 8( من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21تنص المادة )

الصادر  يزبتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمي 2014( لسنة 47رقم )المعدلة بالقانون 

 ، على أنه:1989( لسنة 8بالمرسوم بقانون رقم )

 

" بعد انقلاء المواعيد المنصوم علياا في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب مل  الطعن إلى 

المكتب الةني لمحكمة التمييز، وعلى هذا المكتب أن يودع مذ رة برأيه في الطعن في أقرب وقر 

ليعين أحد قلاة المحكمة مقرراً للطعن ويأمر بإحالته إلى ممكن يم يرفعه إلى رئيس المحكمة 

المحكمة منعقدة في غرفة ممورة للنظر في مدل جدارته للةصل في موضوعه، فإذا رأت المحكمة 

منعقدة باذه الصةة أن الطعن غير مقبول لعيب في المكل أو لبطالن في إجراءاته أو إلقامته على 

( من هذا القانون أو بسبب مخالةته لمبدأ سابق للمحكمة 9،8) غير األسباب المبينة في المادتين

يكةي للرد على سبب الطعن المعروض وأنه ال وجه للعدول عن هذا المبدأ، قررت المحكمة عدم 

قبول الطعن بقرار غير قابل للطعن وذلك بأسباب موجزة تثبر في محلر الجلسة وألزمر 

 لة.الطاعن بالمصروفات فلالً عن مصادرة الكةا

وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن ويحق لاا في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما ال 

 يقبل من األسباب أمام محكمة التمييز في إشارة موجزة ألسباب االستبعاد.

وعلى قسم الكتاب إخطار محامي الخصوم الذين أودعوا مذ راتام، بالجلسة المحددة لنظر الطعن 

 بعمرة أيام على األقل وذلك بكتاب مسجل.".قبل انعقادها 

 

قانون  تم تعديله بموجب القانون رقم  قانون محكمة التمييز( من 21نص المادة )والثابر عمالً أن 

بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم  2014( لسنة 47رقم )
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 هيئة التمريع واإلفتاء القانونيع والرأي القانوني )هيئة التمري ، ألسباب أوردتاا 1989( لسنة 8)

  مذ رة إيلاحية لممروع القانون، تمثلر في األتي: سابقاً(

ومن ناحية أخرل ومن أجل سرعة الةصل في الطعون المقامة أمام محكمة التمييز ولتوفير ""...

شكاًل أو التي أُقيمر ، فال يُادر في الطعون المعنية   جاد ووقر المحكمة للطعون ذات األهمية

على أسباب غير جائزة أو على خالف المباديء التي استقرت علياا المحكمة في أحكاماا، فقد 

تلمن التعديل أن تنظر المحكمة الطعون أواًل في غرفة الممورة وال تُحدد جلسة إال للطعن الذي 

 ""ترل جدارته للةصل في موضوعه.

 

رة إلى محكمة النقض الةرنسية التي  ان لدياا دائرة ويرجع األساس القانوني لغرفة الممو

، يم أصبحر الغرف الموجاة إلياا وجه النقد، نظراً للعديد من أ1947العرائض وقد تم إلغائاا في 

 .2001القلائية نةساا هي التي تبحث المكل وذلك منذ عام 

 

، إالا أنه 2014ذ عام وحيث إن الثابت أن نظام غرفة المشورة لمحكمة التمييز بدأ تطبيقه من

أظهر بعض المشكالت العملية المتمثله في حرمان المدعي من بعض  المباديء المستقر عليها 

في محكمة التمييز، كما أصبحت غرفة المشورة في سبيل تحقيق ما أُنيط بها من أهداف أوردتها 

على إخالل مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، غدت تتدخل في الموضوع، كما يشتمل 

  بالعدالة.   

العديد من العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة مشورة محكمة التمييز على النحو  العمل كما أظهر

 التالي:

ـ أنه يوجد لدل المتقاضي شعوراً ، أن المحكمة لم تُقسط طعنه حقه من البحث والتمحيص 1

وتحدد معه قبول او رفض خاصة وان نظره يتم في جلسة سرية في غرفة الممورة والدراسة، 

الطعن وال يخلع ماقد ماتقع به من خطأ لوالية محكمة التمييز عند نظر الطعن  ما هو في 

 النظام السابق الذي  ان اصوب في التطبيق وتحقيق العدالة لكافة االطراف .
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ـ يؤدي النظام إلى الحد من دور محكمة التمييز في توحيد فمم النصوف القانونية وتطبيقما 2

مع إليه الغرفة، وتأويلما، إذ تقتصر قرارات غرفة الم ورة على إشارة موجزة إلى سبب ما انت

بخالف الحكم الذي يصدر من الدائرة والذي يتناول الرد على أسباب الطعن رداً  افياً، يقنع مع 

 المتقاضي بأن المحكمة تناولع أوجه طعنه بالبحث والتمحيص. 

 

ـ صعوبة تدارك تصحيح الخطأ الذي قد تقع فيه الغرفة،  ما لو قررت عدم قبول الطعن لسبب 3

صحته، مثل الحكم بعدم القبول لعدم إيداع سند و الة المحامي رف  صحيحة  شكلي تبين عدم

خاصة وأن القانون لم يرسم   وأن المحكمة لم تنتبه إليه،  الطعن،  م تبين أن السند  ان مودعاً 

 طريقاً إلصالح وتدارك مثل هذا الخطأ. 

 

ا مــن خطــأ فــي تطبيــ  حكــام الصــادرة ومــا قــد يكتنحمــبســط رقابــة محكمــة التمييــز علــى األ نإ

ــانون أو  ــي التســبيب وإالق ــدفاع أو قصــور ف ــايُ خــالل بحــ  ال ــي االســتدالل هــو م حق  فســاد ف

فعـــال ما حلـــه دســـتور مملكـــة البحـــرين مـــن تحقيـــ  العدالـــة و حالـــة حـــ  التقاضـــي للكافـــة 

ــي الواليُ  ــرعة ف ــون الس ــن ان تك ــة مك ــراءات معين ــى اج ــاً تقاضــي أو قصــرها عل ــذا تحقيق لم

 المدف على حساب تحقي  العدالة .

 

مــن مــادتين، تاــمنع المــادة األولــى  –فاــالً عــن الديباجــة  -قــانون ب االقتــراحويتــأل  

بإصـــدار قـــانون  1989( لســـنة 8( مـــن المرســـوم بقــانون رقـــم )21المـــادة ) اســتبدال نـــص

ــه، ليحــل مح ــز وتعديالت ــة محكمــة التميي ــه إلغــاء العمــل بنظــام غرف ــه نــص يخــر يترتــب علي ل

 تنحيذية.ة  ، وجاءت المادة الثانيم ورة محكمة التمييز

 

 



 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 الثالثاملرفق 
 

مرئيات جمعية المحامين البحرينية 

 االقتراح بقانونبشأن 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

  



١١ أبريل ٢٠٢١م

٥٤٩ و أ خ









 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 الرابعاملرفق 
قانون ( من 21نص المادة )ل جدول مقارنة

محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون 

، وبين ، وتعديالته1989( لسنة 8رقم )

 النص الوارد في االقتراح بقانون
 

 
 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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( من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون 21نص المادة )ل جدول مقارنة

 قتراح بقانون، وبين النص الوارد في اال، وتعديالته1989( لسنة 8رقم )

 

المرسوم من  ،(  النافذ 21نص المادة )

بإصدار قانون   1989( لسنة  8بقانون رقم )

 محكمة التمييز وتعديالته

للصياغة الواردة    ـًا ( طبق21المادة )نص 

 باالقتراح بقانون

في  عليها  المنصوص  المواعيد  انقضاء  بعد 

المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى 

هذا  وعلى  التمييز،  لمحكمة  الفني  المكتب 

في  الطعن  برأيه في  يودع مذكرة  أن  المكتب 

أقرب وقت ممكن ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة 

ليعين أحد قضاة المحكمة مقرراً للطعن ويأمر 

حكمة منعقدة في غرفة مشورة  بإحالته إلى الم

للنظر في مدى جدارته للفصل في موضوعه، 

أن   الصفة  بهذه  منعقدة  المحكمة  رأت  فإذا 

الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطالن  

األسباب   غير  على  إلقامته  أو  إجراءاته  في 

( من هذا القانون أو 9،8المبينة في المادتين )

يكفي للرد  بسبب مخالفته لمبدأ سابق للمحكمة  

وجه   ال  وأنه  المعروض  الطعن  سبب  على 

عدم  المحكمة  قررت  المبدأ،  هذا  عن  للعدول 

د المنصدددوص عليهدددا بعدددد انقضددداء المواعيددد

فددي المددواد السددابقة يسددلم قسددم الكتدداب ملددف 

الطعددددن إلددددى المكتددددب الفنددددي لمحكمددددة 

التميدددديز، وعلدددى هدددذا المكتدددب أن يحدددرر 

مددذكرة برأيدده فددي الطعددددن فددي أقددرب وقددت 

ثددم يرفعدده إلددى رئدديس المحكمددة ليعددين أحددد 

قضددداة المحكمدددة مقدددررا للطعدددن، ويحددددد 

جلسدددة لنظدددره أمدددام المحكمدددة يخطدددر بهدددا 

امو الخصددوم الددذين أودعددوا مددذكراتهم محدد

وفددق األقددل ة أيددام علددى قبددل انعقادهددا بعشددر

 اإلجراءات المقررة لإلعالن القضائي.
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وذلك   للطعن  قابل  غير  بقرار  الطعن  قبول 

الجلسة   محضر  في  تثبت  موجزة  بأسباب 

عن  فضالً  بالمصروفات  الطاعن  وألزمت 

 مصادرة الكفالة.

وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن 

الحالة أن تستبعد من الطعن    ويحق لها في هذه

ما ال يقبل من األسباب أمام محكمة التمييز في 

 إشارة موجزة ألسباب االستبعاد.

الخصوم  محامي  إخطار  الكتاب  قسم  وعلى 

الذين أودعوا مذكراتهم، بالجلسة المحددة لنظر 

األقل  على  أيام  بعشرة  انعقادها  قبل  الطعن 

 وذلك بكتاب مسجل. 

 

 

 

 



 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 

 اخلامساملرفق 
 1989( لسنة 8مرسوم بقانون رقم )ال

 ، وتعديالتهبإصدار قانون محكمة التميـيز

 

 

 
  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
  



 1989( لسنة 8مرسوم بقانون رقم )

 بإصدار قانون محكمة التميـيز

 

 أمير دولة البحرين.     نحن عيسى بن سلمان آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور، 

 ،1975( لسنة 4وعلى األمر األميري رقم ) 

 ،1966وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 

( رقــم  بقانون  المرســوم  المدنيــة   1971لسنة  (  12وعلى  المرافعــات  قانــون  بإصدار 

 والتجارية والقوانين المعدلة له، 

بشأن تـنظيم القضاء المعدل بالمرسوم بقانون   1971( لسنة  13وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ،1986( لسنة 25والمرسوم بقانون رقم ) 1977( لسنة 17رقم )

( رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  3وعلى  بالمرسوم بشأ   1972(  المعدل  القضائية  الرسوم  ن 

 ،1988لسنة  (10قم )روالمرسوم بقانون  1983( لسنة 9بقانون رقم )

(  18بشأن كادر القضاة المعدل بالمرسوم بقانون رقم )  1975( لسنة  4وعلى القانون رقم )

 ،1977لسنة 

( رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  26وعلى  با   1980(  المعدل  المحاماة  قانون  لمرسوم بإصدار 

 ،1981( لسنة 1بقانون رقم )

 وبناء على عرض وزير العدل والشئون اإلسالمية، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 رسمنا بالقانون اآلتي: 

 المادة األولى

 يعمــل بقانون محكمة التميـيز المرافق لهذا القانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه. 

 المادة الثانية 

العدل   وزير  التالي  على  الشهر  أول  من  به  ويعمل  القانون،  هذا  تـنفيذ  اإلسالمية  والشئون 

 لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 أمير دولة البحرين                                                             

 بن سلمان آل خليفة  عيسى                                                            

 صدر في قصر الرفاع: 

 هـ 1409رمضان   15بتاريــخ 

 م 1989إبريــــل  20الموافق 
 
 



 قانون محكمه التميـيز

 الباب األول

 في إنشاء المحكمة وتشكيلها واختصاصها

 - 1 -مادة 

 تـنشأ محكمة التميـيز وتختص بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.

رئيس ومن وكيل للمحكمة وثالثة قضاة آخرين، وتتكــون مــن دائــرة أو أكثر  وتؤلف من  

حسب الحاجة وتصدر أحكامها بأغلبـية اآلراء من عدد ال يقل عن ثالثة قضاة، فإذا لم تتوافر 

الفريق  أو  عددا  األقل  الفريق  ينضم  أن  وجــب  رأيـيــن  مــن  ألكـثر  اآلراء  وتشعبـت  األغلبية 

القضاة ألحد الرأيين الصادرين من الفريق األكثر عددا وذلك بعد أخذ اآلراء   الذي يضم أحدث

 مرة ثانية.

 - 2 -مادة 

 يعين رئيس محكمة التمييز ووكيلها وقضاتها ويعفون من مناصبهم بأمر ملكي.

ويشترط في كل منهم أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس في  

رة سنة أمضاها في االشتغال بعمل قانوني، أو أن يكون قد عمل قاضياً في  القانون خمس عش

 محكمة االستئناف العليا أو محكمة االستئناف العليا الشرعية لمدة أربع سنوات.

وتأديبهم   وحصاناتهم  وواجباتهم  القضاة  بتعيـين  الخاصة  األخرى  األحكام  عليه  وتسرى 

المر من  الثاني  الباب  في  عليهـا  )المنصوص  رقم  بقانون  لسنة  13سوم  تـنظيم   1971(  بشأن 

 القضاء. 

بشأن كادر القضاة   1975( لسنة  4كمــا تسرى على درجاتهم ومرتباتهم أحكام القانون رقم )

( رقم  الــــوزراء  مجلـــس  لسنة  1وقرار  الموظفين   1983(  رواتب  تعديل  شأن  في 

 والمستخدمين أو أي قرار يحل محله. 

 - 3 -مادة 

يقبــ لذلك  ال  المعد  الجدول  في  المقيدين  المحامين  غير  التميـيز  محكمة  أمام  للمرافعــة  -ل 

باسم " جدول المحامين أمام محكمة التميـيز " وال يقيد    -ضمـــن الجـــدول العـــام للمحامين     

قانون   من  الثانية  بالمادة  المبينة  الشروط  فيهم  تتوافر  الذين  المحامين  غير  الجدول  هذا  في 

بشرط أن يكون قد مضـــى علـى   1980( لسنة  26محاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقــــم )ال

في  سنوات  عشر  أمضوا  قد  يكونوا  أو  سنوات  ثماني  المشتغلين  المحامين  جدول  في  قيدهم 

 االشتغال بعمل قانوني. 

 

 

 



 - 4 -مادة 

النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد  “للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في األحكام 

المدنية والتجارية واألحوال الشخصية لغير المسلمين والشرعية والجنائية طبقاً ألحكام هذا 

 القانون. 

وال يجوز الطعن بطريق التمييز في األحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إال إذا ترتب 

 عليها منع السير في الدعوى”. 

  

 - 5 -مادة 

تختص محكمة التميـيز بإعادة النظر في األحكام الجزائية النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد 

 الجنايات والجنح على النحو المبين في هذا القانون.

 

 - 6 -مادة 

تختص محكمة التميـيز دون غيرها بتعيـين المحكمة المختصة إذا رفعت دعوى من موضوع 

المدني وأ مام جهة القضاء الشرعي أو أمام دائرتين من دوائر القضاء واحد أمام جهة القضاء 

الشرعي ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها، كما تختص كذلك بالفصل في 

النزاع الذي يقوم بشأن تـنفيذ حكمين متناقضين صدر أحدهما من جهة القضــاء المدني وصدر 

 ائرتين مختلفتين من دوائر القضاء الشرعي. اآلخر من جهة القضاء الشرعي أو صدرا من د

المتعلقة   للقواعد  وفقا  الخصوم  إلى  وتبلغ  المحكمة  كتاب  قسم  تودع  بصحيفة  الطلب  ويرفع 

المكتب  إبداء  وبعد  لتبليغهم،  التالية  الثمانية  األيام  خالل  عليه  بالرد  مذكرة  تـقديم  ولهم  بالتبليغ 

رئيـــس المحكمة لتحديد جلسة لنظره أمامها يبلغ الفني للمحكمة رأيه في الطلب يعرضه علـــى  

 بها الخصوم قبل انعقادها بثالثة أيام على األقل.

في  الحكم  بعد  قدم  وإذا  بشأنها.  المقدم  الدعوى  في  السير  وقف  الطلب  رفع  على  ويترتب 

 الدعوى، فلمحكمة التميـيز وقف أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما.

 

 - 7 -مادة 

بمحكم  القضاة يلحق  من  كاٍف  عدد  من  ويتكون  قضاتها،  أحد  يرأسه  فني  مكتب  التميـيز  ة 

 بدرجة قاضى محكمة كبرى على األقل يندبهم لذلك وزير العدل.

 ويختص هذا المكتب بالمسائل اآلتية:

القانون     -   1 هذا  ألحكام  طبقا  المحكمة  بها  تختص  التي  القضايا  في  الرأي  إبداء 

 لتي يكلفه بها رئيس المحكمة. البحوث الفنية ا  وإعداد



استخالص القواعـــد القانونية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من أحكام وجمع هذه     -   2

 األحكام وتبويبها.

 
 

 الباب الثاني 

 في الطعن بالتمييز في المواد المدنية والتجارية

 والشرعية واألحوال الشخصية لغير المسلمين

 

 - 8 -مادة 

يطعنوا أمام محكمة التمييز في األحكام الصادرة من محكمة االستئناف العليا المدنية للخصوم أْن 

 أو الشرعية، أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها االستئنافية، في األحوال اآلتية:

 إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.  -1

 إذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثَّر في الحكم. -2

 

 - 9 -مادة 

انتهائي   حكم  أي  في  التميـيز  محكمة  أمام  يطعنوا  أن  التي     -للخصوم  المحكمة  كانت  أيا 

فصل في نزاع خالفاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة األمر    -أصدرته  

 المقضي.

 

 - 10 -مادة 

ال يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف  

تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم 

يتعذر تداركه، وذلك فيما عدا حكم التطليق فال ينفذ إال بعد فوات مواعيد الطعن بالتمييز أو 

صدور حكم محكمة التمييز في حالة الطعن عليه وفي هذه الحالة يتعين على محكمة التمييز أن ب

 تفصل في الطعن في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ الطعن.

 وتفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم. 

تر بما  تأمر  أو  كفالة  تـقديم  توجب  أن  التـنفيذ  بوقف  تأمر  عندما  للمحكمة  كفيال ً ويجوز  اه 

 لصيانة حق المطعون ضده.

له   المحكوم  اتخذها  التي  التـنفيذ  إجراءات  على  الحكم  تـنفيذ  بوقف  الصادر  األمر  وينسحب 

 بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التـنفيذ.

 

 



 - 11 -مادة 

صدو تاريخ  من  الميعاد  ويبدأ  يوماً  وأربعون  خمسـة  بالتميـيز  الطعــن  الحكم ميعــاد  ر 

لنظر   المحددة  الجلسات  جميع  في  الحضور  عن  تخلف  قد  عليه  المحكوم  كان  إذا  إال  الوجاهي 

الدعوى أو تخلف عن الحضور في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها 

 ألي سبب فيبدأ الميعاد من تاريخ تبليغه بالحكم. 

ا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصـــدر  كما يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إذ

 الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليتــه للخصومـــة أو زالت صفته.

فيه االعتراض عليه غير   الذي يصبح  اليوم  إال من  الميعــاد  يبدأ  الحكم غيابيا فال  كان  فإذا 

 راض لتخلف المعارض عن الحضور. مقبول أو من اليوم الذي يحكم فيه برد االعت

  

 -12 -مادة 

يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى بالمحكمة موقعة من محام ٍ مقيد بجدول 

 المحامين أمام محكمة التميـيز.

وتشتمل الصحيفة عالوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، 

فيه وتاريخه وبيان األسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، على بيان الحكم المطعون  

 فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطال ً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطالنه. 

وال يجوز التمسك بأسباب للطعن غير التي ذكرت في الصحيفة إال أن تكون متعلقة بالنظام  

 قت، وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.العام فيجوز التمسك بها في أي و

وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات  

 الدعوى اعتبر الطعن شامال للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة. 

 

 -13 -مادة 

ما   بها  يرفق  لم  ما  الطعن  الدعاوى صحيفة  يقبل قسم تسجيل  الطاعن خزانة ال  إيداع  يثبت 

 وزارة العدل مبلغ خمسين ديناراً على سبيل الكفالة. 

 ويعفى من إيداع الكفالة من يعفى من أداء الرسوم.

 وال تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت األسباب. 

 

 - 14 -مادة 

تـقديمها صوراً منها بعدد المطعون ضدهم يجب على الطاعن أن يرفق بصحيفة الطعن وقت  

وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحة ألسباب الطعن والمستـندات المؤيدة له 



ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه أو مقدمة في طعن أخر فيكفى 

 سبيل االطالع على هذه المستـندات. تـقديم ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في 

 

 - 15 -مادة 

يقوم قسم تسجيل الدعاوى بقيد الطعن في السجل المعد لذلك في يوم تـقديم الصحيفة. وعلى 

ضده  المطعون  وتبليغ  مفرداتها  بجميع  حكمها  في  المطعون  القضية  ملف  ضم  الكتاب  قسم 

 بصورة من الصحيفة. 

 

 - 16 -مادة 

سم كتاب المحكمة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بصحيفة للمطعون ضده أن يودع ق 

 الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه والمستـندات التي يرى تـقديمها.

الفقرة   المبين في  الميعاد  انقضاء  أيام من  في ميعاد عشرة  أيضاً  للطاعن  ذلك كان  فان فعل 

 ذكرة مشفوعة بالمستـندات المؤيدة للرد.السابقة أن يودع قسم الكتاب م

أيام   العشرة  ميعاد  في  يودع  أن  شاء  إذا  منهم  لكل  يكون  المطعون ضدهم  تعدد  حالة  وفى 

المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم اآلخرين مشفوعة بسند توكيل  األخيرة مذكرة بالرد على 

 المحامى الموكل عنه إذا لم يكن قد سبق تـقديمه. 

 

 -17 -مادة 

المادة   من  األولى  الفقرة  في  عليه  المنصوص  الميعاد  انقضاء  قبل  ضده  للمطعون  يجوز 

السابقة أن يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه  

 إليه الطعن. ويتم إدخاله بتبليغه بصورة من صحيفة الطعن. 

في   الكتاب  قسم  يودع  أن  أدخل  بدفاعه  ولمن  مذكرة  تبليغه  تاريخ  من  أيام  عشرة  ميعاد 

المنصوص  الرد  مواعيد  تسرى  ال  الحالة  هذه  وفى  تـقديمها،  يرى  التي  بالمستـندات  مشفوعة 

 عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة إال بعد انقضاء العشرة أيام المذكورة. 

 

 - 18 -مادة 

صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن   يجوز لكل خصم في القضية التي

قبل  الكتاب  قسم  بدفاعه  مذكرة  بإيداع  تدخله  ويكون  برفضه.  الحكم  ليطلب  الطعن  في  يتدخل 

 ( مشفوعة بالمستـندات التي تؤيده. 16انقضاء الميعاد المحدد بالفقرة األولى من المادة )

 

 



 - 19 -مادة 

لتي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر المذكرات وحوافظ المستـندات ا

 عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة التميـيز.

 

 - 20 -مادة 

ال يجوز لقسم الكتاب ألي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها،  

اريخ تـقديم الورقة واسم مقدمها وصفته وسبب وانمــا يجـــب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه ت

 عدم قبولها.

 

 - 21 -مادة 

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى  

المكتب الفني لمحكمة التمييز، وعلى هذا المكتب أن يودع مذكرة برأيه في الطعن في أقرب  

رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقرراً للطعن ويأمر بإحالته  وقت ممكن ثم يرفعه إلى 

إلى المحكمة منعقدة في غرفة مشورة للنظر في مدى جدارته للفصل في موضوعه، فإذا رأت 

المحكمة منعقدة بهذه الصفة أن الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطالن في إجراءاته أو  

( من هذا القانون أو بسبب مخالفته لمبدأ  9،8ة في المادتين )إلقامته على غير األسباب المبين

سابق للمحكمة يكفي للرد على سبب الطعن المعروض وأنه ال وجه للعدول عن هذا المبدأ،  

قررت المحكمة عدم قبول الطعن بقرار غير قابل للطعن وذلك بأسباب موجزة تثبت في محضر 

 مصادرة الكفالة.  الجلسة وألزمت الطاعن بالمصروفات فضالً عن

وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن ويحق لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما  

 ال يقبل من األسباب أمام محكمة التمييز في إشارة موجزة ألسباب االستبعاد.

وعلى قسم الكتاب إخطار محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم، بالجلسة المحددة لنظر 

 قبل انعقادها بعشرة أيام على األقل وذلك بكتاب مسجل.الطعن 

 

 - 22 -مادة 

تحكم المحكمة في الطعن بعد اطالعها على األوراق بغير مرافعة شفوية بعد أن يتلو القاضي 

تنازعها  التي  الخالف  نقط  ويحصر  عليها  والرد  الطعن  أسباب  فيه  يلخص  تـقريرا  المقرر 

 الخصوم.

 

 

 



 

 - 23 -مادة 

أن إذا   سبق  الذين  الخصوم  محامى  سماع  فلها  الشفوية  المرافعة  ضرورة  المحكمة  رأت 

رأت   إذا  تكميلية  مذكرات  إيداع  استـثـناء  لهم  ترخص  أن  وللمحكمة  باسمهم،  مذكرات  أودعوا 

 ضرورة ذلك، وحينئذ تحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

 

 - 24 -مادة 

الشكليــة وقبلتـــه المحكمة تـنقـض الحكم المطعون فيــه كله أو   إذا توافرت للطعن شروطــه

 بعضه وتحكم في المصاريف.

وإذا قضت المحكمة بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على الطاعن  

 بالمصاريف ومصادرة الكفالة كلها أو بعضها. 

 ض للمطعون ضده.وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعوي 

 

 - 25 -مادة 

على   التميـيز  محكمة  تقتصر  االختصاص  قواعد  لمخالفته  فيه  المطعون  الحكم  نقض  إذا 

الفصل في هذه المسألة، وتعين عند االقتضاء المحكمة المختصــة التي يصح للخصوم التداعي 

 إليها بإجراءات جديدة.

القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها  وإذا نقض الحكم لغير ذلك من األسباب تحيل  

من جديد بناء على طلب الخصوم، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية  

 أن تتبع حكم محكمة التميـيز في المسألة القانونية التي فصلت فيها. 

لحاً للفصل فيه  ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صا  

بكامله وبغير اتخاذ إجراء جديد أو كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها الحكم في الموضوع،  

 ولها عند االقتضاء تحديد جلسة لنظره. 

 

 - 26 -مادة 

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع األحكام واإلجراءات الالحقة للحكم المنقوض متى كان 

 ذلك الحكم أساسا لها. 

ان الحكم لم ينقض إال في جزء منه بقى نافذا في أجزائــه األخــرى ما لم تكن مترتبة وإذا ك

 على الجزء المنقوض أو كانت التجزئة غير ممكنة.

 
 
 



 الباب الثالث 

 في الطعن بالتميـيز في المواد الجزائية

 

 -27 -مادة 

األحكام الجزائية المنهية للخصومة  لكل من االدعاء العام والمحكوم عليه الطعن بالتميـيز في  

في  االستئنافية  بصفتها  الكبرى  المحكمة  من  أو  العليا  االستئناف  محكمة  من  الصادرة  الجنائية 

 مواد الجنايات والجنح في األحوال اآلتية:

 إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.  - 1

 طالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم.إذا وقع ب  - 2

أن  الشأن  فلصاحب  ذلك  ومع  الدعوى،  أثناء  روعيت  قد  اإلجراءات  أن  اعتبار  واألصــل 

يثبت بكافة الطرق أن تلك اإلجراءات أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر 

فال يجوز إثبات عدم اتباعها إال باالدعاء   الجلسة وال في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت

 بالتزوير.

 -28 -مادة 

لهذا  يوكله  ممن  أو  الطاعن  من  المحكمة  كتاب  قسم  في  بتـقرير  بالتميـيز  الطعن  يحصل 

الغرض في خالل ثالثين يوماً من تاريخ الحكم، وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر 

 بالطعن في السجن.

الطاعن إيداع قسم الكتاب مذكرة باألسباب التي بنى عليها الطعن في ذلك الميعاد ويجب على  

موقعة من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التميـيز إذا كان مرفوعاً من المحكوم عليه، 

 ومن المدعى العام أو من يقوم مقامه إذا كان الطعن مرفوعا من االدعاء العام. 

 طعن واضحة ومفصلة ومَحـّددة ألوجه الطعن. ويجب أن تكون أسباب ال 

 

 -29 -مادة 

إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من االدعــاء العـــــام أو مـــن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية      

يجب لقبولـه أن يودع الطاعن خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين ديناراً على سبيل الكفالة ما لم 

 بقرار من وزير العدل.يكن قد أعفى منها 

أو       الكفالــة  إيداع  على  يدل  بما  يصحب  لم  إذا  بالطعن  التـقرير  الكتاب  قســـم  يقـــبل  وال 

أو  جوازه  بعدم  أو  برفضه  قضى  أو  الطعن  يقبل  لم  إذا  الكفالة  بمصادرة  ويحكم  منها  اإلعفاء 

 بسقوطه. 

 

 



 - 30 -مادة 

ة المطعون في حكمها بجميع مفرداتها وبعد تـقديم يقوم قسم كتاب المحكمة بضم ملف القضي     

مذكرة أسباب الطعن أو انقضاء ميعاد تـقديمها يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني 

إلى  يرفعه  ثم  أقرب وقت،  في  الطعن  في  برأيه  مذكرة  أن يحرر  المكتب  للمحكمة، وعلى هذا 

مقررا المحكمة  قضـاة  أحــد  ليعين  المحكمة  المحكمة   رئيس  أمام  لنظره  جلسة  وتحدد  للطعن، 

 يخطر بها االدعاء العام ومحامو الخصوم قبل انعقادها بثالثة أيام على األقل. 

 

 - 31 -مادة 

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتـنفيذ قبل      

 يوم الجلسة. 

 

 - 32 -مادة 

كمة في الطعن بعد تالوة تـقرير القاضي المقرر واالطالع على األوراق، وسماع تحكم المح     

 أقوال االدعاء العام والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك. 

 

 - 33 -مادة 

ال يجــوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير األسباب التي سبق بيانها في الميعاد المحدد      

 لذلك.

ذلك فللمحكمة إذا كان الطعن مقبوال شكال ً أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء ومع       

نفسها إذا ا تبين لهـــا من االطالع عليه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو 

ي في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو ال والية لها بالفصل ف 

 الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

 

 - 34 -مادة 

أو       كلــه  فيه  المطعون  الحكم  تنقض  المحكمة  وقبلته  الشكلية  شروطه  للطعن  توافرت  إذا 

 بعضه. 

     ( بالمادة  المبينة  األولى  الحالة  على  مبنيا  الطعـن  كان  ا27وإذا  المحكمــة  تصـحح  لخطأ ( 

من  تمكنها  التي  للعناصر  مستكمل  غير  المطعون  الحكم  كان  إذا  إال  القانون،  بمقتضى  وتحكم 

من   فيها  لتحكم  فيه  المطعون  الحكم  أصدرت  التي  المحكمة  إلى  القضية  فتعيد  القانون  تطبيق 

 (. 27جديد، كما تعيدهــا أيضــا إذا كان مبنــى الطعــن الحالة الثانية من المادة )

 



 - 35 -مادة 

التجزئة       لم تكن  بنى عليها الطعن ما  التي  باألوجه  الحكم إال ما كان متعلقا  ينقــض من  ال 

 غير ممكنة.

وإذا لم يكن الطعن مقدما من االدعاء الـعام فال ينقض الحكم إال بالنسبة إلى الطاعن ما لم      

معه، المتهمين  من  بغيره  تتصل  الطعن  عليها  بنى  التي  األوجه  ينقــض   تكن  الحالــة  هذه  ففي 

 الحكم بالنسبة إليهم جميعا ولو لم يقدموا طعنا.

 

 - 36 -مادة 

 إذا كان نقض الحكم بناء على طلب أحد من الخصوم غير االدعاء العام فال يضار بطعنه.      

  

 - 37 -مادة 

نصوصه فال يجوز إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر       

التميـيز  محكمة  وتصحح  للجريمة،  القانون  في  مقررة  بها  المحكوم  العقوبة  كانت  متى  نقضه 

 الخطأ الذي اشتمل عليه الحكم.

 

 - 38 -مادة 

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته       

وأعادت   التميـيز  لهذه محكمة  يجوز  فال  الموضوع،  لنظر  أصدرته  التي  المحكمة  إلى  القضية 

 المحكمة أن تحكم بخالف ما قضت به محكمة التميـيز.

 

 - 39 -مادة 

إذا نقض الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته، وطعن في حكمها للمرة الثانية      

ع اإلجراءات المقررة في المحاكمة عن  تحكم محكمة التميـيز في الموضوع، وفى هذه الحالة تتب

 الجريمة التي وقعت.

 

 - 40 -مادة 

فيه بقوة القانون أمام محكمة التميـيز، وعلــى       الحكم الصادر بعقوبة اإلعدام يعتبر مطعوناً 

 المحكمــة التي أصدرت الـحكم إرسال ملف القضية إلى المكتب الفني لمحكمة التميـيز.

المكتب الفني عرض القضية على محكمة التميـيز مشفوعة بمذكرة برأيه في الحكم، وعلى       

( والفقرة الثانية 34وللمحكمة أن تنقض الحكم طبقا لما هو مقرر فــي الفقرة الثانية من المادة )

 (. 35من المادة )



 - 41 -مادة 

الطعن        على  يترتب  ال  باإلعدام  الصادرة  األحكام  عدا  الحكم فيما  تنفيذ  وقف  بالتمييز 

المطعون فيه ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن 

جميع  في  للمحكمة  ويجوز  لذلك،  محالً  رأت  ومتى  الطعن  أسباب  مذكرة  في  ذلك  طلب  إذا 

ءات تكفل عدم هروب األحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجرا 

 الطاعن.

 

 ا مكرر    - 41 -مادة 

     ( بالمادة  اإلخالل  عدم  ملف 30مع  بعد ضم  المحكمة  كتاب  قسم  على  القانون،  هذا  من   )

أسباب   مذكرة  به  مرفقاً  القضية  ملف  عرض  مفرداتها،  بجميع  حكمها  في  المطعون  القضية 

من   أيام  سبعة  التنفيذ خالل  بوقف  طلباً  المتضمن  رئيس الطعن  على  المذكرة  هذه  تقديم  تاريخ 

العرض  تاريخ  من  يوماً  ثالثين  يجاوز  ميعاد ال  في  السرعة جلسة  ليحدد وعلى وجه  المحكمة 

 وتخطر بها النيابة لنظر طلب وقف التنفيذ.

يتجاوز       ال  ميعاد  في  الطعن  لنظر  جلسة  تحدد  أن  التنفيذ  بوقف  أمرت  إذا  المحكمة  وعلى 

األمر. وعلى قسم الكتاب إخطار النيابة ومحامي الطاعن وباقي الخصوم   ثالثة أشهر من تاريخ

 بهذه الجلسة قبل موعدها بثالثة أيام على األقل.

 

 - 42 -مادة 

إذا رفض الطعن بالتميـيز موضوعاً فال يجوز لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته      

 ألي سبب.

  

 الباب الرابع

 في إعادة النظر

 - 43 -مادة 

جوز طلب إعادة النظر في األحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في ي     

 األحوال اآلتية:

 إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المَدعى قتله حيا.   -  1

  

أجل    -   2 من  آخر  على شـخص  حكم  ثم صدر  واقعة  أجل  من  على شخص  حكم  إذا صدر 

 اقعة نفسها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.الو



إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً ألحكام الفصل األول من    -   3

الباب الرابع من القسم الخاص من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر 

 ى وكان للشهادة أو تـقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.الدعو

األحوال     -  4 محاكم  إحدى  أومن  مدنية  محكمة  من  صادر  حكم  على  مبنياً  الحكم  كان  إذا 

 الشخصية وألغي هذا الحكم.

إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة      -  5

 ن هذه الوقائع أو األوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.وكان من شأ 

 

 - 44 -مادة 

بناء   أو  نفســه  تلقــاء  مـــن  النظر سواء  إعادة  اإلسالمية، حق طلب  والشئون  العدل  لوزير 

على طلب المحـــكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم األهلية أو مفقوداً أو بناء على طلب  

 د موته.أقاربه أو زوجه بع

مشفوعاً  عليه  يستند  الذي  والوجه  فيه  النظر  إعادة  المطلوب  الحكم  الطلب  في  ويبين 

 بالمستـندات المؤيدة له وما يكون قد أجري من تحقيقات بشأنه من الجهات المختصة. 

 

 - 45 -مادة 

يقدم الطلب إلى رئيس محكمة التميـيز، وبعد أن يقوم المكتب الفني للمحكمة بتحرير مذكرة  

على  أيام  بثالثة  انعقادها  قبل  والخصوم  العام  االدعاء  بها  يخطر  لنظره  جلسة  تحدد  فيه  برأيه 

 األقل. 

 

 - 46 -مادة 

ما   إجراء  وبعد  والخصوم  العام  االدعاء  أقوال  بعد سماع  الطلب  في  التميـيز  تفصل محكمة 

قبـــول الطلب تحكم بإلغاء  تراه الزما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت  

التي  المحكمة  إلى  الدعوى  فتحيل  وإال  ظاهرة،  البراءة  كانت  إذا  المتهم  ببراءة  وتقضى  الحكم 

 أصدرت الحكم للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.

أو  عليــه  المحكوم  وفاة  حالة  في  كما  المحاكمة  إعادة  الممكن  غير  من  كان  إذا  ذلك  ومع 

موضــوع   أصابته التميـيز  محكمة  تنظر  المدة  بمضي  الجنائية  الدعوى  سقوط  أو  عقلية  بعاهة 

 الدعوى وال تلغى من الحكم إال ما يظهر لها خطؤه.

 
 
 
 



 - 47 -مادة 

المحكمــة  تنظر  الزوج  أو  األقارب  أحد  من  مقدماً  الطلب  يكن  ولم  عليه  المحكوم  توفى  إذا 

تعينــه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر اإلمكان من أقاربه. وفى هذه الدعــوى في مواجهة من  

 الحالة تحكم المحكمة عند االقتضاء بمحو ما يمس الذكرى.

 

 - 48 -مادة 

 باإلعدام.  ال يترتب على طلب إعادة النظر وقف تـنفيذ الحكم إال إذا كان صادراً 

 

 - 49 -مادة 

ا إعادة  على  بناء  بالبراءة  نفقة  كل حكم صادر  على  الرسمية  الجريدة  في  نشره  يجب  لنظر 

 الحكومة بناء على طلب وزير العدل.

 

 - 50 -مادة 

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب رد ما نفذ به منها 

 بدون إخالل بقواعد سقوط الحق بمضي المدة. 

 

 - 51 -مادة 

 يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بنى عليها.إذا رفــض طلــب إعادة النظر فال 

 

 - 52 -مادة 

التميـيز   النظر من غير محكمة  بنــاء على إعادة  الدعوى  التي تصدر في موضوع  األحكام 

يجوز الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون وال يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة 

 السابق الحكم بها عليه. 

  

 الباب الخامس

 أحكام عامة 

 - 53 -مادة 

يجوز للخصوم االدعاء بالتزوير أمام محكمة التميـيز في األوراق التي تقدم إليها للمرة 

 األولى ولو كانت مقدمة ممن يدعيه. 

ويحصل هذا االدعاء بتـقرير في قسم كتاب المحكمة يوقعه محامى المدعى وتعين فيه الورقة  

 لتزوير وأدلته، وإال كان االدعاء باطال. المدعى بتزويرها وموضع ا



فإذا رأت المحكمة أن االدعاء بالتزوير منتج وجائز تحيله إلى المكتب الفني للمحكمة لتحقيقه 

على وجه السرعة وتـقديم تـقرير بنتيجة التحقيق، ويجوز للمكتب الفني االستعانة في ذلك بأهل 

 وض عليها على أساس تقديرها لنتيجة التحقيق. الخــبرة، ثم تقضى المحكمة في النــزاع المعر

 وإذا لم يثبت التزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعيه بغرامة ال تتجاوز مائة دينار. 

 

 - 54 -مادة 

 ال يجوز الطعن في أحكام محكمة التميـيز بأي طريق من طرق الطعن.

 

 - 55 -مادة 

التميـيز   محكمة  تنظرها  التي  القضايا  على  بنظام تسرى  الخاصة  واإلجراءات  القواعد 

 الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة باألحكام فيما ال يتعارض مع نصوص هذا القانون.

 

 - 56 -مادة 

بغير إخالل بأي قانون يعفي من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الطعون بالتمييز      

 ية لغير المسلمين والشرعية قدره مائة دينار.في المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخص
 



 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 

 سداسالاملرفق 
بحث قانوني بشأن غرفة المشورة 

 ضيقالل في المحكمة االتحادية

 ،عبدالوهاب عبدولالدكتور 

 رئيس المحكمة االتحادية العليا

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

  



 

 فحص الطعون بالتمييز في غرفة المشورة 

 

 االمارات العربية المتحدة 

 

 المـحكمة االتحـادية العليا 

 

 

 

 

 

  فحص الطعون بالتمييز في غرفة المشورة

 

 

 

 

 

 

 ورقة مقدمة من 

 

 القاضي/د. عبدالوهاب عبدول 

 

 رئيس المحكمة االتحادية العليا 

 

 إلى

 

 العليا والتمييز المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم 

 

 في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 

 

 

 مملكة البحرين -المنامة

 

 2013/ابريل  9-10



 

 محتويات الورقة 

 

 

 

 أوالا 

 

 

 التعريف بالمحكمة االتحادية العليا 

 

·       

 ثانياا 

 

 

 التطور التاريخي لنظام فحص الطعون في غرفة المشورة أمام المحكمة االتحادية العليا. 

 

·       

 ثالثاا 

 

 

 الغاية من األخذ بنظام فحص الطعون في غرفة المشـورة. 

 

·       

 رابعاا 

 

 

 مـزايا وعيوب نظام فحص الطعون في غـرفة المشورة.

 

·       

 خامساا 

 

 

 تشكــل الغــرفة واإلجـــراءات المتبــعة أمامها. 

 

 التي يمكن أن تأمر فيها بعــدم قبــول الطعــن، وتسبيبــها ، وحجـيتها. القرارات الصادرة من الغرفة من حيث الحاالت        ·

 



 

 

 

 

 

 التعريف بالمحكمة االتحادية العليا: 

 

والذي أصبحت بموجبه الهيئة القضائية العليا في االتحاد ،   1973لسنة  10أنشئت المحكمة االتحادية العليا بموجب القانون االتحادي رقم       

ات المحكمة أو المسائل التي للمحكمة والية النظر والفصل فيها، مجمعة في قانون خاص مستقل أو ضمن قانون معين واحد،  ولم ترد اختصاص

  كقانون إنشاء المحكمة مثالا ، وإنما جاءت موزعة ومفرقة في ثنايا نصوص تشريعية مختلفة. ومع ذلك فإنه من الممكن حصر المواد التي ورد 

 من أبرزها : ماورد في الدستور وفي قانون إنشاء المحكمة وأهمها:فيها اختصاص المحكمة و 

 

 البحث في دستورية القوانين والتشريعات االتحادية والمحلية.  -

 

 مساءلة الوزراء وكبار موظفي االتحاد.  -

 

تزييف العملة. كما تنظر المحكمة أيضا  الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح االتحاد، كالجرائم المتعلقة باألمن الداخلي والخارجي وجرائم   -

 في تنازع االختصاصات بين الهيئات القضائية في الدولة. 

 

 رئيس المحكمة وقضاتها:

 

  رئيس المحكمة هو الرجل األول في المحكمة وهو المسؤول عنها فنياا وإداريا، كما أنه يحتل القمة في جدول الفئات والدرجات القضائية .؟     

، فهو يتمتع بصالحيات واختصاصات متعددة تستند بعضها إلى قانون إنشاء المحكمة بينما تستند بعضها األخر إلى القوانين   وبصفته رئيساا 

 اإلجرائية األخرى. 

 

ة  أما قضاتها فهم أعضاؤها الذين عهد إليهم القانون ، صالحية نظر الدعاوى والفصل فيها بحكم قضائي ملزم . ويتم اختيارهم من القضا     

المواطنين ممن أمضوا عشرين عاما في العمل القضائي على األقل وتدرجوا فيه ومن أصحاب الكفاءة ويختارهم المجلس األعلى للقضاء  

 االتحادي. 

 

يس  ( من الدستور أسباب انتهاء والية رئ97رغبة من المشرع الدستوري في تأكيد وتدعيم مبدأ عدم القابلية للعزل، فقد حدد في المادة )     

لمبدأ عدم القابلية للعزل. وطبقا للمادة المذكورة ،   -من ناحية التطبيق العملي– وقضاة المحكمة االتحادية العليا، باعتبار أن هذا التحديد مكمل 

 - فإن والية رئيس وقضاة المحكمة االتحادية العليا ال تنتهي إال ألحد األسباب التالية :

 

 الوفــاة.              (1)



 

 االستقـالة.               (2)

 

 انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.               (3)

 

 بلــوغ ســن اإلحــالـة إلـى التقــاعد.               (4)

 

 ثبـوت عجـزهم عن القيـام بمـهام وظـائفهـم ألسبـاب صحـية.               (5)

 

 األسباب واإلجراءات المنصوص عليها في القانون . الفصل التأديبي بناءا على               (6)

 

 إسـناد منـاصـب أخـرى لـهم بمـوافقتهم.               (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمعية العمومية للمحكمة:

 

وائر  وللمحكمة جمعية عمومية تتألف من جميع قضاتها ويرأسها رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وتختص بالنظر في ترتيب وتشكيل الد     

وتوزيع األعمال عليها وتحديد الجلسات وأيام وساعات انعقادها وسائر األمور المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية واالختصاصات  

 األخرى التي ينص عليها القانون. وتنعقد بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوب في مستهل كل عام أو كلما دعت الضرورة لذلك. 

 

 

 

 للمحكمة: المكتب الفني 

 

المكتب الفني جهاز فني يتبع رئيس المحكمة ويتألف من رئيس وعدد كاف من األعضاء يتم اختيارهم من بين رجال القضاء أو أعضاء       

التدريس في  النيابة العامة أو دائرة الفتوى والتشريع أو غيرهم من المشتغلين باألعمال القانونية التي تعتبر نظيراا للعمل القضائي كالمحاماة و

راف  كليات ومعاهد القانون. ويقوم المكتب الفني بمهام فنية عديدة ومتنوعة كاستخالص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا واإلش 



قيد  على نسخ األحكام وطباعتها في مجموعات ونشرها وإعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة واإلشراف على جدول المحكمة و

 القضايا والطعون والطلبات فيها. 

 

  هـيـئـة المحـكمة:

 

هيئة المحكمة، هيئة قضائية داخل المحكمة، تتألف من رئيس المحكمة رئيساا وعضوية أربعة قضاة ال يزيد عدد المناوبين منهم على       

إحدى دوائر المحكمة للعدول عن مبدأ مستقر للمحكمة   قاضيين اثنين. وتختص الهيئة بالنظر والفصل في الدعاوي والطعون التي تحليها إليها

  )في غير المواد الدستورية( أو لرفع التعارض بين مبادئ قانونية سبق صدورها من المحكمة. وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية أربعة

 قضاة على األقل.

 

 العالقات المحلية والدولية للمحكمة:

 

التحادية العليا ولسنوات طويلة من عمرها، حصرت نفسها في إطار وظيفتها القضائية األساسية ، وهي الفصل  من المالحظ أن المحكمة ا     

  في المنازعات التي تعرض عليها ، دون أن تبدي اهتماماا يذكر بشركائها المحليين أو الدوليين، أو المساهمة في خدمة المجتمع خارج إطار

 وظيفتها القضائية. 

 

ا الوضع بدأ يتغير منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، حيث بدأت المحكمة تُعَّرف نفسها من خالل بعض األنشطة المجتمعية ،  غير أن هذ     

كمساهمة قضاتها في إلقاء المحاضرات على طلبة معهد التدريب والدراسات القضائية، والمشاركة في الندوات والحلقات النقاشية القضائية  

عات وكليات الشرطة وغرف التجارة والصناعة وغرف ومجالس التحكيم، والكتابة في الجرائد والمجالت والدوريات  والقانونية في الجام

القانونية والقضائية المتخصصة. كما أخذ التعريف كذلك شكل نشر وتوزيع أحكام المحكمة واجتهاداتها في شكل مجموعات أحكام ورقية)كتب  

واستقبال الطلبة المتدربين من السنوات النهائية في كليات الشرطة والقانون من الجامعات   (CD)ومجلدات( أو رقمية على أقراص مدمجة

 ومعاهد الشرطة. 

 

 

، عرفت المحكمة االتحادية العليا نوعاا من االنفتاح على شقيقاتها العربية واألجنبية. وأخذ هذا االنفتاح شكل تبادل األحكام  2000ومنذ عام      

ضائية، والزيارات ، والمشاركات في الندوات واللقاءات والتباحث حول توأمة المحكمة العليا مع غيرها من المحاكم العليا في  واالجتهادات الق

ا  العالم. وللمحكمة حالياا عالقات تواصل قضائي مع نظيراتها العربية واألجنبية، بدءاا من دول مجلس التعاون، مروراا باليمن ومصر وليبي

والجزائر والمغرب ، وانتهاءا بالواليات المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك والبرازيل وألمانيا وفرنسا وسويسرا وأسبانيا   والسودان وتونس 

 وروسيا واستراليا وسنغافورة والهند والصين. 

 

 العليا.  أوالا : التطور التاريخي لنظام فحص الطعون في غرفة المشـــورة أمــــــام المحكـــــمة االتحـــــادية

 

 

 

. ولم يكن من بين اختصاصاتها نظر طعون النقض .    1973( لسنة 10بالقانون االتحادي رقم )  1973أنشئت المحكمة االتحادية العليا عام      

ول  وكانت محاكم االستئناف القائمة في بعض عواصم اإلمارات األعضاء في االتحاد تقوم بدور محكمة النقض وفق ما كان يعرف في بعض د



الخليج بـ" محكمة االستئناف العالي". كما كان لرئيس القضاء صالحية نقض الحكم وإحالته إلى محكمة االستئناف ثانية بهيئة أخرى ، أو  

 الفصل في االستئناف بحكم بات ونهائي. 

 

( من  9/ 99وذلك استناداا إلى المادة )أسند المشرع االتحادي إلى المحكمة االتحادية العليا اختصاص نظر طعون النقض ،  1978وفي عام      

بتنظيم حاالت وإجراءات الطعن بالنقض    1978( لسنة  17دستور االتحاد. وبناءا على هذا التفويض الدستوري ، صدر القانون االتحادي رقم )

وكان له ما يبرره لقلة طعون  أمام المحكمة االتحادية العليا. وقد خلى هذا القانون من النص على نظام فحص الطعون في غرفة المشورة . 

 النقض آنذاك. 

 

في شـأن اإلجراءات المدنية، الذي خصص الباب الثاني عشر منه للطعن   1992( لسنة 11صدر القانون االتحادي رقم ) 1992وفي عام      

التماس إعادة النظر وانتهاء بالنقض. وقد  في األحكام ، فأورد تنظيماا شامالا لحاالت وإجراءات الطعن في األحكام بدءاا من االستئناف مروراا ب

 خال هذا القانون كذلك من نظام فحص طعون النقض في غرفة المشورة. 

 

( مادة  37، طال )  2005( لسنة 30، أدخل المشرع االتحادي تعديالا على قانون اإلجراءات المدنية بالقانون االتحادي رقم )  2005في عام      

 ( التي جرى نصها على النحو التالي: 183فأنشأ بموجب هذا التعديل نظام فحص الطعون في غرفة المشورة بالمادة )من مواد القانون ، 

 

 

يعين رئيس الدائرة المختصة قاضياا إلعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع   -1))

سة لنظر الطعن في غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطالن إجراءاته أو  التقرير على الرئيس لتحديد جل

 ( أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار. 173إقامته على غير األسباب المبينة في المادة )

 

ت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير  إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حدد -2

 مرافعة. 

 

 وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم.(( 

 

المشورة أو " نظام غرفة المشورة" بعد مرور سبعة   وبهذا التعديل يكون المشرع االتحادي قد أخذ بنظام فحص الطعون في غرفة     

 وعشرين عاماا على إدخال نظام الطعن بطريق النقض في النظام القضائي اإلماراتي. 

 

 ثانياا: الغاية من األخذ بنظام فحص الطعون في غرفة المشورة. 

 

 

 

حاا لكل متعامل مع المحكمة االتحادية العليا، أن المحكمة  ( ، ظهر واض1999،1998،1997في الربع األخير من تسعينيات القرن الماضي )     

  تعاني من تزايد عدد طعون النقض وتراكمها أمام دوائر المحكمة وتأخر الفصل فيها لمدد تصل إلى أكثر من سنتين في طعون عادية ال تستأهل 

حامين وأساتذة كليات الشريعة والقانون، إلى المطالبة  كل هذا التأخير. وهذا ما دعا بعض المشتغلين في القضاء والقانون ، كالقضاة والم

ي  بإدخال تعديالت على بعض القوانين القضائية مثل قانون اإلجراءات المدنية وقانون الرسوم القضائية ، للحد من رفع الطعون التي ال يبتغ



انظر مجلة الميزان التي تصدرها وزارة العدل اإلعداد   الطاعن من رفعها إال إطالة أمد الخصومة واللدَّد فيها، أو الطعون قليلة القيمة .)

12،11،10 . ) 

 

تقريراا إلى وزير العدل    -وكان وقتها رئيساا للدائرة المدنية الثالثة بالمحكمة االتحادية العليا –، رفع مقدم هذه الورقة   2003/ 26/10وفي       

مشكلة تزايد وتراكم طعون النقض أمام دوائر المحكمة وخطورتها ، ليس على    بصفته رئيساا للمجلس األعلى للقضاء االتحادي ، نبه فيه إلى

وهيبتها ولكن على العدالة ذاتها . ومما قاله في تقريره [...أنقل إليكم وجهاا من وجوه المشكالت العديدة التي تعانيها المحكمة     سمعة المحكمة

" . أي تلك الطعون المقيدة بسجالت المحكمة والتي لم يتم التصرف فيها بأي شكل من  االتحادية العليا ، إال وهي مشكلة تراكم "طعون االنتظار

ن  األشكال فبقيت رهن االنتظار حتى يأتيها الدور... وبموجب األرقام المستقاة من سجالت المحكمة ودفاتر أمناء سر دوائرها ، فإن عدد طعو

( طعن ... إن مشكلة تأخر الفصل في الطعون وطول  2700م )   2003/ 19/10موافق االنتظار بلغ حتى الساعة العاشرة من صباح يوم األحد ال

ت  أمد انتظار المتقاضين التي تصل إلى مدد ال تقل عن السنة لتصل في أحيان أخرى كثيرة إلى سنتين أو أكثر ، ترتب عليها بروز ظاهرة طلبا

وهو ما يشكل إهانة للقضاء . وأنه مما تتأذى منه األخالق الفاضلة قبل   استعجال الفصل والتي غالبا ا ما تكون مقرونة بتوصية أو رجاء ،

 العدالة، أن يتم نظر الطعون بطريقة انتقائية. في حين أنه من حق كل متقاض أن يفصل في طعنه خالل أجل معقول... 

 

ساهمت في خلق مشكلة تراكم طعون االنتظار ، فإن   ودونما خوض في األسباب القانونية أو اإلدارية أو المادية أو التاريخية التي أدت أو     

( على أكثر  2004الجهود يجب أن تنصب حالياا على إيجاد الحلول العملية التي تساهم وبشكل فعَّال في حلَّ المشكلة خالل أشهر السنة القادمة )

إلى أكثر من   –إذا بقيت دون حل    –فع عدد طعون االنتظار  تقدير . وإال فإن تركت المشكلة دون حلَّ فإنها مرشحة للتفاقم . ومن المتوقع أن يرت

 ..] . 2005أربعة آالف طعن حتى نهاية ديسمبر 

 

إزاء هذه الدعوات والتقارير الموثقة باألرقام واإلحصائيات ، وتحت ضغط شكاوي المتقاضين ، وقضاة المحكمة أنفسهم، وحالا لمشكلة       

عدة تعديالت على قانون اإلجراءات المدنية كان من بينها إنشاء نظام فحص الطعون في غرفة    رعتزايد عدد طعون النقض، فقد أدخل المش 

 المشورة. 

 

وصفوة القول أن الغاية من إنشاء نظام فحص الطعون في غرفة المشورة ، الحدَّ من عرض الطعون القليلة القيمة أو األهمية على دوائر       

 والحد من تراكمها. النقض بالمحكمة االتحادية العليا 

 

 ثالثاا: مزايا وعيوب نظام فحص الطعون في غرفة المشورة

 

 

 

الذي استحدثه المشرع    لم أعثر حتى اآلن على دراسة علمية أو بحث موثق عن مزايا وعيوب نظام فحص الطعون في غرفة المشورة،     

ع التعامل اليومي مع النصوص المنظمة لهذا النظام ، ومن واقع  . ولكن من واق 2005( لسنة  30االتحادي بموجب القانون االتحادي رقم )

 - حوارات القضاة، ومذكرات المحامين . يمكن إيراد مزايا وعيوب هذا النظام على النحو التالي:

 

 

 

 



 

 

 أوالا: مزايا نظام فحص الطعون في غرفة المشورة .

 

 الحدَّ من تراكم الطعون أمـام دوائر المحكمـة المـدنية.-1

 

 تقصير أمد نظر الطعون المعروضة على دائر المحكمة . -2

 

تخفيف العبء على الدوائر المدنية بالمحكمة، وذلك بعرض الطعون غير المقبولة لسقوطها أو بطالن إجراءاتها أو إقامتها على غير  -3

ك الطعون المقامة على أسباب ال ترد على محل  ( من قانون اإلجراءات المدنية ، على غرفة المشورة . وكذل173األسباب المبينة في المادة )

من قضاء الحكم المطعون فيه ، كالسبب غير الصحيح والسبب الذي يقوم على تخطئة الحكم االبتدائي الذي لم يحل الحكم المطعون فيه إلى  

ب المجهل ، والسبب العاري عن دليله  أسبابه. وكذلك الطعون المقامة على أسباب غير مقبولة ، كالسبب الجديد ، والسبب الموضوعي ، والسب 

 ، والسبب غير المنتج. 

 

 

 

 - ثانياا : عيوب نظام فحص الطعون في غرفة المشورة :

 

يخلق لدى المتقاضي شعوراا ، أن المحكمة لم تُقسط طعنه حقه من البحث والتمحيص والدراسة ، وأن نظره تم دون علمه وفي جلسة سرية،  -1

 هذا الشعور برفع الشكاوي والتظلمات بطلب معاودة نظر الطعن. وغالباا ما يترجم المتقاضي

 

يؤدي إلى الحد من دور محكمة النقض في توحيد فهم النصوص القانونية وتطبيقها وتأويلها ، إذ تقتصر قرارات غرفة المشورة على إشارة  -2

 على أسباب الطعن رداا كافياا. موجزة إلى سبب القرار . بخالف الحكم الذي يصدر من الدائرة والذي يتناول الرد

 

صعوبة تدارك تصحيح الخطأ الذي قد تقع فيه الغرفة، كما لو قررت عدم قبول الطعن لعدم إيداع سند توكيل المحامي موقع صحيفة الطعن .  -3

ك مثل هذا الخطأ. وأن الممارسة  ثم تبين أن السند كان مودعاا، وأن المحكمة لم تنتبه إليه. خاصة وأن القانون لم يرسم طريقاا إلصالح وتدار

جراء  العملية في المحكمة االتحادية العليا لم تسمح بإجراء ما يسمى بـ " سحب القرار " ، أو التماس إعادة النظر في قرار الغرفة ، أو أي إ

 آخر، وأنه ليس أمام الطاعن إال رفع دعوى تعويض قبل وزارة العدل . 

 

 تب فقه اإلجراءات المدنية تحفل بعدد كبير من العيوب لم نشأ ترديدها لشيوع العلم بها . إضافة إلى هذا العيوب، فان ك     

 

 

 

 

 



 -ثالثاا: تشكيل غرفة المشورة واإلجراءات المتبعة أمامها :

 

 تشكيل غرفة المشورة.    -1

 

رأيها في الطعن، وذلك في الحاالت التي يلزمها القانون  بعد أن يودع المطعون ضده مذكرته الجوابية على الطعن، أو تودع النيابة مذكرة      

بذلك، يعرض ملف الطعن على رئيس الدائرة المختصة لتعيين مقرر في الطعن وإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها. وبمجرد إيداع  

 التقرير يُعين رئيس الدائرة جلسة لنظر الطعن في غرفة المشورة. 

 

شورة من ذات أعضاء الدائرة ،أي من ثالثة قضاة. وتفصل الغرفة في الطعن إما بعدم قبول الطعن ، أو بتحديد جلسة  وتشكل غرفة الم     

 لنظره يخطر بها الخصوم. 

 

 

 

 اإلجراءات المتبعة أمام غرفة المشورة.    -2

 

م فيها ال بأشخاصهم وال بوكالء عنهم ، وال  تعقد الدائرة جلستها منعقدة بهيئة غرفة مشورة، بدون حضور كاتبها . وال يمثل الخصو      

 تحضرها النيابة العامة بممثل لها ، حتى ولو كان الطعن من الطعون التي يلزم القانون النيابة التدخل فيها. 

 

ين أن اإلعالن لم  تتحقق الغرفة من صحة إعالن صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إعالناا صحيحاا ليستكمل الطعن سالمته القانونية ، فإن تب      

 يتم ، أو تم ولكنه كان باطالا ، أمرت باإلعالن أو تصحيح ما بطل منه . 

 

وتصدر الغرفة قرارها باإلجماع فإن تعذر فباألغلبية، وال يكتب العضو المخالف رأية المخالف ، وإن كان الواقع العملي لم يكشف عن       

 اختالف أعضاء الغرفة. 

 

ا عقب المداولة ولها أن تؤجل إصداره لجلسة تالية إذا رأت ضرورة استمرار المداولة. وبعد انتهاء المداولة تصدر  وتصدر الغرفة قراره     

 المحكمة منعقدة بهيئة غرفة مشورة قرارها في الطعن . 

 

 ويوقع على القرار وأسبابه جميع القضاة الذين اشتركوا في إصداره.      

 

 المشورة: رابعاا: القرارات الصادرة من غرفة

 

 حاالت األمر بعدم قبول الطعن:        -أ

 

( من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي ،فإن للمحكمة )دوائر النقض غير الجزائية( ، أن تصدر أمراا بعدم قبول الطعن في  183وفق المادة )    

 -الحاالت اآلتية:

 



 سقوط الطعن:   -1

 

 

 

 

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في األحكام سقوط الحق  -5( من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي على أن )) 5/ 152المادة)تنص      

  في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.(( ومن ثم فإن على غرفة المشورة أن تأمر بعدم قبول الطعن في حالة التقريرية بعد الميعاد

لقانون ، مضافا إليه ميعاد المسافة، أو ما قد يقتضيه مّد الميعاد بسبب عطلة أو أجازة رسمية. وتقضى الدائرة بذات القرار من  الذي حّدده ا

 تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من المطعون ضده أو من النيابة في ذلك . 

 

ز اإلجراءات خالل الميعاد القانوني للطعن ، كحالة الحرب أو  وليس للدائرة أن تنظر من تلقاء نفسها في الموانع التي تحول دون إنجا     

  العصيان، وال أن تبحث في مدى وقف الميعاد بسبب وفاة المحكوم عليه أو فقدان أهليته للتقاضي ، أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه. إال

 عهم ، أو كانت أوراق الطعن تكشف عن ذلك. إذا كان الخصوم قد دفعوا بذلك في مذكراتهم وقدموا المستندات الدالة على دفا

 

على أن العمل في المحكمة جرى نحو التوسع من نطاق حاالت السقوط لتشمل كذلك رفع الطعن من أو على غير ذي صفة أو مصلحة ، أو      

يداع صحيفة الطعن. وتستند المحكمة  عن حكم ال يجوز الطعن فيه بطريق النقض، أو إذا لم تودع الكفالة أو الرسم كاملين خزينة المحكمة عند إ

( من قانون اإلجراءات المدنية التي جرى نصها على أن ))...إذا رأت المحكمة بأن  183/2في هذا التوسع على مفهوم المخالفة لعبارة المادة )

المحكمة بالفصل في غرفة   الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ...((. بما مؤداه إن كان الطعن غير جدير بالنظر في جلسة تصدت له 

 المشورة. 

 

 

 

 بطالن إجراءات الطعن .ومثال ذلك:   -2

 

 عدم توقيع صحيفة الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة االتحادية العليا.      ·

 

 عدم سداد كامل الرسم والتأمين.                                 ·

 

 كان الطعن مقاماا من النيابة العامة من عضو بدرجة رئيس نيابة أو أعلى . عدم توقيع صحيفة الطعن إذا          ·

 

 عدم توقيع صحيفة الطعن من النائب العام أو من يقوم مقامه عند غيابه، إذا كان الطعن لمصلحة القانون .          ·

 

 رفع الطعن على غير ذي أهلية قانونية.                                  ·

 

و صحيفة الطعن من البيانات المتعلقة بأسماء الطاعن أو المطعون ضده. أو خلوها من بيان الحكم المطعون فيه أو من طلبات الطاعن  خل     ·



 خلواا تاما يعجز المحكمة عن أن تتعرف على مقصود الطاعن من طعنه. 

 

 كان العيب جوهرياا ويتصل بشكل الطعن ال بموضوعه. ولعله من نافلة القول التذكير ، أن البطالن ال يلحق اإلجراء المعيب ، إال إذا

 

 

 

 ( من قانون اإلجراءات المدنية. 173بناء الطعن على غير األسباب المبينة بالمادة )   -3

 

 -( ، فان حاالت الطعن بالنقض هي: 173حسب المادة )

 

 مخالــفة القـانون أو الخطـأ في تطبيـقه أو في تأويله.        ·

 

 بطـالن في الحــكم أو فـي اإلجـراءات أثر في الحكم.       ·

 

 صدور الحكم المطعون فيه على خالف قواعد االختصاص.        ·

 

 الفصــل في نزاع على خــالف حـــكم آخر صدر.        ·

 

 صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة األمر المقضي به.      

 

 أو عدم كفايتها أو غموضها.خلو الحكم من األسباب        ·

 

– أياا كانت المحكمة التي أصدرته –إذا فصل الحكم في نزاع خالفاا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة األمر المقضي         ·

 متى كان الحكم انتهائياا. 

 

فة أن تقرر عدم قبول الطعن . كالطعون المقامة على أسباب  وعلى ذلك فإذا بني الطعن على أي سبب يخالف هذه األسباب ، فإنه يجوز للغر     

ى  غير مقبولة ، كالسبب الجديد والسبب الموضوعي، والسبب المجهَّل، والسبب العارى عن دليله ، والسبب غير المنتج. أو الطعون المقامة عل

لذي يقوم على تخطئة الحكم االبتدائي الذي لم يحل  أسباب ال ترد على محل من قضاء الحكم المطعون فيه، كالسبب غير الصحيح، والسبب ا

 الحكم المطعون فيه إلى أسبابه . وكذلك الطعون المقامة على أسباب ظاهرة الرفض. 

 

  ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد، أنه ال يجوز للمحكمة في غرفة المشورة أن تصدر أمراا بعدم قبول الطعن لعله ترجع إلى أسبابه ،      

 إذا كانت هذه األسباب جميعا غير جائزة القبول أما إذا اشتملت صحيفة الطعن على أسباب غير مقبولة وأخرى جائزة القبول ، فتستبعد  إال

 األولى مع إشارة موجزة لسبب االستبعاد ، وتحدد جلسة لنظر الطعن بالنسبة للثانية . 

 

 تسبيب قرارات غرفة المشورة.   -ب

 



فة المشورة يعرض القاضي المقرر خالصة لموضوع النزاع ، وما إذا كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية ، ثم  في جلسة غر          

 ألسباب الطعن ، وما قد يكون الخصوم أو النيابة العامة قد أثاروه من دفوع . وبعد المداولة تصدر الغرفة قراراا في الطعن. 

 

دد في غرفة المشورة .فإما أن ينتهي بأمر تصدره المحكمة بعدم قبول الطعن . وإما أن تحدد جلسة  والذي يحدث أن مصير الطعن يتح          

 لنظره إذا رأت أنه جدير بالنظر في جلسة.

 

  وألن األمر بعدم قبول الطعن الصادر من غرفة المشورة ، ينهى خصومة الطعن بالنقض بالقدر الذي قضى بعدم قبول أسبابه ، ومن ثم          

فإن القانون أوجب تسبيب القرار بشكل موجز يثبت في محضر الجلسة . وغالباا ما يكون القاضي المقرر قد أعد مسودة بأسباب ومنطوق  

 القرار. 

 

ى  ويقتصر أسباب القرار على بيان أن القرار صدر بعد االطالع على األوراق وتالوة تقرير التلخيص والمداولة . ثم إشارة موجزة إل          

أو   المبررات الموجبة لعدم قبول الطعن ، كسقوطه ، أو بطالن إجراءات الطعن أو ابتناء الطعن على غير الحاالت المحددة حصراا في القانون ،

توافر حالة من حاالت عدم جدارة نظر الطعن في جلسة . ثم بيان منطوق القرار ، الذي يصدر دائماا على نحو واحد ، وهو )) أمرت المحكمة  

 بعدم قبول الطعن((.

 

 

 حجية قرارات غرفة المشورة.  -ج

 

  يعتبر األمر الصادر في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن، بمثابة حكم قضائي، له ما لألحكام من قوة األمر المقضي . فهو أمر قضائي نهائي     

لك شأن األحكام الصادرة من محكمة النقض ، وهو  صادر بموجب سلطة المحكمة القضائية ، ويقطع في خصومة الطعن بالنقض ، شأنه في ذ

 غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 

 

ما  وهو يختلف عن الحكم القضائي ، ألنه ال يلزم فيه سرد الوقائع ، وال إيراد أوجه الدفاع المقدمة من الخصمين أو رأي النيابة العامة. ك     

نصوص من االلتزام بهذه القاعدة ، وال تسري عليه القاعدة العامة في هذا الشأن ، ألنه يستند إلى  أنه ال يصدر في جلسة علنية، إذ خلت ال

 نصوص خاصة تتغاير مع طبيعة األحكام . وال تراعى في تسبيبه كافة قواعد تسبيب األحكام .

 

ب المحاماة إن وجدت ، وتصادر بموجبة الكفالة.  وينفذ بمقتضى األمر الصادر بعدم قبول الطعن ، على الطاعن بالمصاريف ومقابل أتعا      

 ويترتب عليه أن يصير الحكم المطعون فيه باتاا. 

 

 

 انتهت الورقة 

 

 

 

 وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين

 



 

 

 

 

 

 

 القاضي د./عبدالوهاب عبدول 

 

 

 



 

 

  

                                      

 الشورى  مجلس                                                      

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 

 بعاسالاملرفق 
غرفة المشورة في بشأن بحث 

حنان للدكتورة  محكمة التمييز

 )مترجم( المولى

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

  



 

 

 

 

 

 ترجمة خاصة بناء على طلب صاحب السعادة العضو 

 

غرفة المشورة بمحكمة التمييز البحرينية: نزاع بين 
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 للدكتورة حنان المولى
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 العالي علي فاتن
 والدراسات  البحوث قسم رئيس
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 المدني النظامين  بين  نزاع:  البحرينية التمييز بمحكمة  المشورة غرفة 
 واألنجلوسكسوني ( الالتيني)

 د. حنان المولى

 بجامعة البحرينأستاذ مساعد في كلية الحقوق 

 

 الخالصة 
القانون، باإلضافة لدورها األساسي في    في تفسيرولها القول الفصل    يز أعلى سلطة قضائية يتعتبر محكمة التم

 .يةالوطن  ةتوحيد ممارسات القضائي

 

يز، قامت العديد من األنظمة القضائية باستحداث غرفة  يالحمل عن محكمة التم  فيف خلتوفي محاولة    مؤخًرا

. وقد  قبولها الطعن للبت في    ى األولية لطلبات دعاو المشورة بمحكمة التمييز، ليكون الغرض منها هو المراجعة 

ع البحريني إلى جانب دول مجلس التعاون هذا النهج.    تبنى المشرِّ

 

ادئ  ال تكمن في مفهوم غرفة المشورة فقط، بل تمتد لترتبط باالعتراف بالمبومع ذلك، فإن أهمية هذا النهج  

ال لرفض  ،  راسخةالقانونية  الرسمي  السبب  بالقيم    .الطعنليكون  متعلقة  قانونية  إشكاليات  الموقف  هذا  ويثير 

 األساسية للنظام القانوني المدني وتقاليده، حيث ال تصنف السوابق كمرجع رسمي واستنادي للقانون.

 

عند ممارسها دورها في اعتماد    البحرينية   وعليه، تهدف هذا الدراسة لتحليل دور غرفة المشورة بمحكمة التمييز

ية كأساس لرفض دعاوى الطعن. وتعالج الورقة المسألة المذكورة عبر الرجوع إلى السوابق  السوابق القضائ

ز  يعت لمحكمة التميف  خاًصا بقضية ر    اهتماما(. وتولي الدراسة  واألنجلوسكسونيفي النظامين المدني )الالتيني(  

خلص  أخل بمبدأ العدالة القضائية. وت  ف شعر بأن قرار غرفة المشورة قد  ها أن أحد األطرالوتبين خال  البحرينية

أن الوضع الحالي كما هو عليه اليوم هو مثال واضح للنزاع الحاصل بين النظام المدني )الالتيني(    إلىالدراسة  

واألنجلوسكسوني، كما أنها توصي بالتخلي عن "السوابق القضائية" كسبب قانوني لرفض الطعن في الدعاوى  

 ني(. في القانون المدني )الالتي

 

 ، سابقة قضائية، طعن، رفض، أنظمة قانونية.  السابقة قانونيةالمبادئ الالكلمات المفتاحية:  

 

  



 

 

 المقدمة  .１
 

عنى بتنظيم الدعاوى القضائية،  يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية أهم القوانين في مملكة البحرين التي ت  

ع البحريني قانون  د أجل تكامل عملية تنظيم المرافعات، أصأمام المحاكم. ومن    الطعنباإلضافة لطرق   ر الم شرِّ

 .  ٢٠١٥وتاله آخر تعديل في عام   ١٩٨٩يز في عام يمحكمة التم

 

ال زال يتبع النظام المدني )الالتيني( التقليدي،    الذيفي النظام القضائي    أعلى محكمةوتعتبر محكمة التمييز هي  

   ابتدائية.ت محكمة وليس المطروحة  المتعلقة بالقوانينفي محكمة التمييز على القضايا   الطعنوتقتصر دعاوى 

ودول مجلس    1  فرنسا، وهذه هي الممارسة المتبعة في  وقائع القضية وأسسها الموضوعية لذلك ال تعيد مراجعة  

فإن المشرعين في دول الخليج بشكل خاص، والمشرعين في الدول العربية  وعالوة على ذلك  .  2يالتعاون الخليج 

 . 3للطعن يز على أنها غير تقليدية يالطعون المقدمة لمحكمة التمبشكل عام، يصنفون 

 

 5المشورة يقدم    فنيباستحداث مكتب    4البحرينيقام المشر ع  يز،  يولدعم الدور الحساس الذي تقوم به محكمة التم

تعمل بها محكمة التمييز،  ستخرج المبادئ القانونية التي  ، ويطلب رئيس محكمة التمييزناًء على  بتقارير    عبر

باإلضافة لجمع    ،6المحكمة قانونية ع رضت على    بمسائل  متعلقةلا ألحكام السابقة  با يز  يقضاة محكمة التميزود  و

   محكمة التمييز.  الصادرة عن حكاماأل وتصنيف

 

المتعلق بموضوع التعديل  أبرزها  ويعد  ع البحريني عدًدا من التعديالت على قانون محكمة التمييز،  كما قدم الم شر  

وال   .رفة المشورةغالذي نص على إنشاء    ٢٠١٤( لعام  ٤٧بموجب القانون رقم )تم  وهو التعديل الذي    نقاشنا 

ة الطعون يتعد غرفة المشورة كيانًا منفصال عن محكمة التمييز، إنما الغرض من إنشائها هو البت في مقبول

حكمة الطعن  م ن تقبل الإتقرر ما  و  تصفية ال  دور  الغرفة تؤدي  بصياغة أخرى،  المعروضة على محكمة التمييز.  

 المبادئ المقدمة ضد    الطعونتقييم  الحق في    -كما سيتم اإلشارة لها خالل الدراسة  –. تمتلك الغرفة  أو ترفضه

للقيام )السوابق القضائية( الصادرة عن لمحكمة التمييز. وتعد هذه المسألة السبب األساسي  القانونية الراسخة  

. لذلك  األنجلوسكسوني( والقانون  الالتيني)  تبرز النزاع الحاصل بين القانون المدني  إنهابهذه الدراسة، حيث  

لتقاليد القانون المدني )الالتيني(  مشورة بمحكمة التميز وتقيم دورها وفقًا  تدرس هذه الورقة البحثية مفهوم غرفة ال

 . األنجلوسكسونيوالقانون 

 

 
  http://www.justice.gouv.frالفرنسية:للمزيد من المعلومات تفضلو بزيارة موقع السلطة القضائية   1
 سيتم شرحه بالتفصيل في القسم التالي من الدراسة   2
- ٢٨٢، ص:٢٠٠٩محمد، الديلمي، شرح القانون البحريني لإلجراءات المدنية والتجارية، الطبعة الثانية، منشورات جامعة العلوم التطبيقية، البحرين،  3

٢٩٧  . 
 بحرينية ( من قانون محكمة التمييز ال ٧) المادة 4
.......   " من الفترات المنصوص عليها  تنص على أنه عند انتهاء الصالحية)قبل تعديله(  محكمة التمييز( من قانون ٢١اإلشارة إلى أن المادة )  يجب  5

 برأيه االستشاري في أقرب وقت ممكن محكمة التمييز يزود األخير رئيس  إلى المكتب الفني للمحكمة، الطعن كاتب المحكمة ملف  يقدم
، منشورات أخبار الخليج،  الطبعة األولى،  التمييزالتجارية وقانون محكمة  وفقاً للقانون البحريني لإلجراءات المدنية و الطعون سالم، الكواري، أحكام 6

 ٢٢٨، ص:٢٠٠٢البحرين،  



 

 

 غرفة مشورة محكمة التميز في مملكة البحرين   .２
( ٤٧( من القانون رقم )٢١وفقًا للمادة )  نشاء واختصاصات الغرفةبتعريف موجز إلسنبدأ  في هذا القسم  

التي تستطرد   ةأحكام قانون محكمة التمييز. ثم تليها الخطوة الثانيوباإلشارة لتعديالت بعض    ٢٠١٤لسنة  

(  الالتيني ن المدني )يفي تقاليد القانوني  مبادئ القانونية السابقة والسوابق القضائيةالبحث في الفوارق بين ال

 . األنجلوسكسونيوالقانون 

 

 تكوين واختصاصات الغرفة. ٢.١

،  في المواد السابقة   "عند انقضاء المدة المحددةعلى:    ٢٠١٤( لسنة  ٤٧( من قانون رقم )٢١تنص المادة ) 

محكمة التمييز، ويجب على األخير أن يرفع  ل  الفني يجب على كاتب المحكمة أن يقدم ملف الطعن للمكتب  

رئيس محكمة    على  في أقرب وقت ممكن. ويجبلرئيس محكمة التمييز    واالستشاري  التقرير مع رأيه الفني

فة برفض  إذا كان قرار الغر  .للبت في مقبولية الطعنغرفة المشورة  ل  يصدر قرار بإحالة الملف  التمييز أن

أسباب الطعن التي تنص  إجراءات قانونية غير صحيحة أو ال تتوافق مع  البت في الدعوى ألسباب متعلقة ب

القانونية السابقة )السوابق    المبادئالقانون المذكور، أو لكون الطعن يتعارض مع  من   ٩و  ٨عليها المادتين  

حيادة  مجال لل  ال تتركبحيث    للطعنللرد على الدعاوى المقدمة  ة  كافيالمبادئ    عندما تكون هذه ،  القضائية(

ويجب ذكر األسباب التي  بقرار غير قابل للطعن.  بعدم قبول الطعن  عندها تصدر الغرفة قراًرا نهائيًا  عنها،  

ب عليها أن  جفي خالف ذلك  أما إذا ارتأت الغرفة    ، اضر المحاكميقوم عليها القرار بشكل مختصر في مح 

غير مقبولة،   ترتئيها بحقها في استبعاد بعض المطالبات التي قد    االحتفاظ ا للنظر في الطعن مع  تعين تاريخً 

 " مع اإلشارة لألسباب وراء هذا االستبعاد

 

 : 7طعن أمام محكمة التمييز البحرينية للمراحل التالية ال عبناًء على ذلك، يخض

 

جلسة استماع خاصة  ، سيتم النظر في الطعن ألول مرة من قبل غرفة المشورة بمحكمة التمييز في  وبالتالي

دعوى الطعن  ، ويتوجب عليهم تداول ومناقشة  محكمة التمييزعلنية. تتألف غرفة المشورة من قضاة    غير

ر الغرفة يختلف  دوومن ثم فإن    المعني بشأن ما ينبغي قبوله أو ال.طعن  وصل إلى قرار نهائي حول ال تلل

لز م.  الفني عن دور المكتب   بالرغم من ذلك، يجب توضح    لمحكمة التمييز الذي يقدم رأيًا استشاريًا غير م 

لتسمية الغرفة باللغة العربية هو )مشورة(، الذي يتم ترجمته بشكل مباشر  أن المصطلح العربي المستخدم  

لز م.مما ي  ( Consultation -)استشارة  لإلنجليزية    خلق توقًعا بكون قرار الغرفة غير م 

 

 

 

 

 
ال يجوز أن    ذلك،تسلسل، ومع بال البياني يسرد هذه المراحل   متفسير الرسنفسها.  التمييزوينبغي للقارئ أن يالحظ أن هذه المراحل تتم داخل محكمة  7

 .التمييزهي كيانات منفصلة عن محكمة   غرفة المشورةالمكتب الفني أو   فهم أني  



 

 

 . واألنجلوسكسوني( والقانون  الالتينيالقضائية في تقاليد القانونين المدني )  والسوابق  السابقةالمبادئ القانونية  .  ٢.٢

أن يحيل الطعن للمحكمة التي تعقد في يتعين على رئيس محكمة التمييز  كما تم توضيحه في الفقرة السابقة،  

لغرض تقديم المشورة أنها أنشئت  الغرفة يدل على  من أن أسم    بالرغملتبت في مقبولية الطعن.  غرفة المشورة  

عنها،  ال رجعة    ليست قرارات استشارية إنما هي قرارات ملزمة  في هذا السياق   فقط، إال أن قرارتها التي تصدر

 إما بقبول أو رفض الطعن.   وتفيد

 

لألسباب المحددة التي تستند عليها قائمة حصرية    -معدلةبصيغتها ال-ز  ي( من قانون محكمة التمي٢١المادة )  تقدم

حق غرفة المشورة في رفض الطعن "...  هي موضوع نقاشنا،  ومن أهم األسباب، والتي  الغرفة لرفض الطعن.  

هذه المبادئ ليست    إنالتي سبق أن وضعتها الغرفة. حيث  الطعن مخالفًا للمبادئ القانونية الراسخة  إذا ما كان  

 ". ، بطريقة ال تترك مجااًل للحياد عن هذه المبادئبالطعنقدمة الم مطالباترد على اللكافية ل

 

إال أنه المبادئ التي سبق أن أرستها محكمة التمييز،  هو توحيد  األمر    لهذا   األساسي المفهوموبما أن الغرض  

 تقاليد القانون المدني.   الهيئات القضائية التي تتبعيجب توضيح أذا ما كان إدراج هذا األساس مسموًحا في 

 لنقطة على النحو التالي: ح هذه ايتوضل يهدف القسم  هذالذلك فأن 

 

 السوابق القضائية في تقاليد القانون المدني)الالتيني( .أ

وفي المقابل يعد  مذهب المبادئ القانونية السابقة،  نظام قانوني مبني على    األنجلوسكسونيقانون  ال  تعد تقاليد

قانونيًا   نظاًما  )الالتيني(  المدني  األساسية   يلتزمالقانون  بالقوانين  القضاة  ل8فيه  الفرق  هذا  ي عزى  لخلفية  . 

الالتاريخية، وبالتحديد   القضائية في فرنسا في فترة  الثورة  ،واليات  السلطة  ، حيث عانت فرنسا من  قبيل 

ة الشعب، اعتمدت واستجابة لمعانا لثورة الفرنسية.  التي أدت الحقًا لشكل السلطة المركزية  في  االستبدادية  

،  لقانون هو افيها المصدر الوحيد  الثورة مبدأ الفصل المطلق بين السلطات، لذلك فإن التشريعات التي يكون  

قواعد قانونية سابقة، حيث  كان على المحاكم أن تطبق هذه التشريعات من دون أن تكون لها سلطة وضع  

 9هذه المهمة هي من مسؤوليات السلطة التشريعية.  إن

 

  مراجعةواعادت السلطة القضائية النظر في  تبدد الخوف من االستبداد تدريجيًا،  ،  يومع تطور النظام القانون

و المحاكم،  المدني)الالتيني(دور  القانون  تتبع  التي  المحاكم  في  القضاة  بدأ  لذلك  العودة إللزام    نتيجة  في 

السابقة  باألحكام  ا أنفسهم  الطريقة  كبير  إلى حد  تشبه  بطريقة  األنجلوسكسوني ،  القانون  يتبعها قضاة  لتي 

،  بالسلطة القضائية للمتقاضين ببناء الثقة    ح الهدف هو ضمان االستقرار والسما إذ كان  للتعامل مع السوابق.  

 . 10في المنازعات التي تتسم بوقائع مماثلة إلى تطبيق نفس القاعدة التشريعية التي أدت إلصدار نفس الحكم 

 
عباس، الدكوكي، السوابق القضائي:  بين النظام القضائي اإلنجليزي والفرنسي راجع:   اإليجابيات وسلبياتفيها   بما   للمزيد من المعلومات حول الفروق 8

باإلضافة لشرح  . ٧٣ –  ٧٠، ص: ٢٠١٥مي، المركز الوطني للمطبوعات القانونية، القاهرة، المفهوم، القضايا، والنطاق: دراسة مقارنة مع الفقه اإلسال 

 :القانونية  باركلي منشوراتلنفس الموضوع راجع مبسط 

 https://www.law.berkeley.edu/library/ robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf . 
، المراجعة الدولية للقانون  26انون المدني: تحليل دينامي، رقم فينسي، فون وآخرون، األسبقية القضائية في نظم القللمزيد من المعلومات راجع   9

 . ٥٢٢، ص:٢٠٠٦واالقتصاد، 
 .  ٥٢١. ص:٢٠٠٦، المراجعة الدولية للقانون واالقتصاد، 26فينسي، فون وآخرون، األسبقية القضائية في نظم القانون المدني: تحليل دينامي، رقم   10

https://www.law.berkeley.edu/library/%20robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf.
https://www.law.berkeley.edu/library/%20robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf.
https://www.law.berkeley.edu/library/%20robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf.


 

 

،  ثابتة من األحكام التي صدرت في غياب قاعدة تشريعية غامضة أو غير واضحة مستقرة ووفي ضوء بيئة  

سوابق  الفرنسية  المحاكم  بوضعت  باالستقرار  تتمتع  قانونية  مبادئ  أي  القضائية.  ،  الممارسة  فضل 

ي عترف  لمختصربا  ال  ألن،  قانونية  أهمية  لها  ذلك  ومع  للقانون،  كمصدر  القضائية  توحد  بالسوابق  ها 

وأهمية  صبح في مقام  بل أن أهمية السوابق في النظام القضائي الفرنسي تزايدت لت الممارسات القضائية.  

 11المبادئ القانونية السابقة. 

 

 المبادئ القانونية السابقة في تقاليد القانون األنجلوسكسوني .ب

 

وضع مبادئ    ة لط بس، حيث تتمتع المحاكم  المبادئ القانونية السابقةيقوم القانون األنجلوسكسوني على مذهب  

التي تصدرها.  بأنها "قرارات قضائية تنشئ أو تجسد قاعدة سلوك    قانونية في األحكام  وت عرف السوابق 

 12قبلة" في القضايا الم للمحاكمملزمة 

 

المحاكم    ت بدأ، حيث  13ميالدي  ١٨و  ١٧لمفهوم المبادئ القانونية السابقة إلى القرنين  يعود التطور التاريخي  

همية القانونية  األج عن ذلك تحول في  نتوالتي تتشابه في موضوعها.  بتطبيق األحكام نفسها على النزاعات  

السابقة   للقانون. لألحكام  رئيسي  إلى مرجع  األحكام  على  مؤثر  كونها مصدر  فإ   14من  المبادئ ولذلك  ن 

السابقة   األنجلوسكسونيالقانونية  القانون  في  األساس  في  ،  تعد حجر  الحكم  نفس  بإصدار  القضاة  وتلزم 

القانونية السابقة يمكن أن    المبادئ  إن حيث    والكفاءةوالتوقعية  من أجل تحقيق العدالة    15القضايا المشابهة

 16تداول في جميع جوانب القضية يصبح هناك حاجة للال العبء على المحاكم حيث  تخفف

 

متطابقة، طالما    القضيتانوقائع    تكونمبدأ قانوني، ال يجب أن  قانونية تحتوي على    سابقةتطبيق  وخالل  

ماديأنها   اختالف  ودون  كبير  بشكل  النحو    ،17متشابهتان  على  القضية  وقائع  تفهم  يفهمه  بحيث  الذي 

 18القاضي 

 

سبب الحكم، أي  يسمى  الفعلي للسوابق، فإن المبدأ الذي ي عد العنصر الموثوق    الهيكل عندما يتعلق األمر ب

أو كما يسمى   العرضي  الرأي/قوليوجد ال وفي المقابل،  .  19القاعدة القانونية التي ي بنى عليها القرار القضائي 

 
المبادئ  النظام القانوني هو جوهر القانون المدني، وال يتبع  ن  بعض العلماء بأن األحكام في النظام القضائي الفرنسي ذات طبيعة متضاربة، كما أ يرى 11

  لوران،لسابقة، راجع المبادئ القانونية افي النظام القضائي الفرنسي مماثلة ألهمية السوابق   القضائية السوابق ، ومع ذلك فإن أهمية  القانونية السابقة

  ،٢٠١٦ الصين،  ستانفورد،  في الحقوق  كلية في  التوجيهية  القضايا  مشروع  الفرنسي،  المثال: ملزمة سابقة   دون قانوني نظام في  قضائية سوابق تانوجي،
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 .لقواعد اإلجرائية المطبقة أمام المحاكمل  بالنسبةنفس العرف   -خالل القرن السادس عشر    -المحاكم اإلنجليزية   طبقت  البدء، في   13
 .521 ص ،2006 واالقتصاد، لقانونل دوليةمراجعة   ،26 العدد ديناميكي، تحليل: المدني القانون أنظمة في القضائية األسبقية وآخرون، فون فينسي، 14
  35 رقم والعدالة، سابقة بدر، وليام، 15
 . ٤٠، ص:٢٠١٨،  Studia Luridica Lubinen،  ٢٧لعدد: ا  المدني، القانون النظام في  السابقة القانونية  المبادئ هيئة سبايك، بوجان، 16
 .  ٥٤٧، ص:٢٠١٧، مجلة هارفارد للقانون،  ١٣١السوابق، المجلد بريان، غارنر، قانون السوابق القضائية: صياغة  17
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 .٧٩١، ص ١٩٩٨، وي. ل. ريف، ٧٧١، السوابق والسلطة القانونية: تاريخ نقدي، المجلد كولير تشارلز <رآها بشكل خاطئ  
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لز مة وال تعد جزًءا    وهي   مالحظات القاضي وأقواله العابرة(، ويعني  Obiter Dictumبالالتينية ) غير م 

 20تتمتع اآلراء العرضية بسلطة إقناعية. ومع ذلك من سبب الحكم. 

 

بالمبادئ القانونية السابقة في القانون  المتعلقة  النقاط التالية    ذ في عين االعتبارخؤوباإلضافة، ينبغي أن ت

 األنجلوسكسوني:

السابقة  • القانونية  المبادئ  تعتبر  أن  م تفسيرية سابقة    يمكن  النص  قرار قضائي    جرد ، وهي  يفسر 

ثم   القائم. ومن  النص   قيمكن تطبيالقانوني  فيها  ي طبق  التي  المستقبلية  القضايا  نفسه في  التفسير 

 . 21القانوني أو الدستوري نفسه

تخضع   • التي  القضائية  األنظمة  بعض  يوجد  في  المتحدة،  الواليات  مثل  األنجلوسكسوني  للقانون 

لزم.  قنع وم   نوعان من المبادئ القانونية السابقة: م 

لزمة تكون   • أما بشأن مسائل قانونية   –متعلقة بحكم صادر عن المحكمة  المبادئ القانونية السابقة الم 

في  السابقة  المبادئ  دنى لت لزمها ب حيث تكون المحاكم من نفس المستوى أو أ  معينفي اختصاص  

تقوم  المبادئ القانونية السابقة مقنعة عندما    المقابل فتكونأما في    .22وجود حاالت بوقائع مماثلة  

لزم.تالمحكمة بتفسير القانون وتع النموذجية    السيناريوهاتعلى سبيل المثال، في    بر القرار غير م 

قنعة، يمكن   نظام قضائي آخر حكًما وال يعد هذا الحكم   أن تصدر محكمة منللسابقة القانونية الم 

قنعة   .  23ملزًما للمحاكم في أنظمة قضائية أخرى بالرغم من وجود السابقة القانونية الم 

 

أن تغير    يةالمستقبلات  وبما أن السوابق هي نتيجة للممارسة القضائية، يتساءل المرء عما إذا كان يمكن للممارس

الواقع يمكن تغيير سابقة عندما تنقض محكمة أعلى القرار الذي أصدرته المحكمة  . في  تبدلها السوابق السابقة أو  

لزمة السابقة القانونية م  لن ت عتبر    محكمة محلية،  صدرتهأ األدنى. وبالتالي، إذا نقضت محكمة عليا القرار الذي  

ال  لغيها، وت    قيدها أوأن ت  عدل قاعدة من قواعد القانون العام أو  ت  أن    ات بعد اآلن. عالوة على ذلك، يجوز للتشريع

 .24العكس  زيجو

 

لزمباإلضافة، حدد الفقهاء بعض   العوامل التي تجعل سابقة تفقد أثرها الم 
.  وتشمل هذه العوامل )قابلية العمل  25

لم يعد تطبيقها يسمح بمواكبة التطورات ، يعني ذلك عدم القدرة على تطبيق السابقة األولى لكونها غامضة أو  بها(

 الراهنة. 

 
 . ٢٠١٨ العام،  القانون  راجعةم  ،٢٢ رقم  العرضي  والرأيسبب الحكم :  السوابق داخل  راز،  مارتن، للمزيد من التفاصيل راجع: 20
 .  ٣١-٣٠، ص:٢٠١٨،  Studia Luridica Lubinen،  ٢٧بوجان، سبايك، هيئة المبادئ القانونية السابقة في النظام القانون المدني، العدد:  21
قعة ضمن  سبيل المثال، إذا أصدرت محكمة محلية في فلوريدا حكًما في مسألة قانونية معينة، فإن جميع المحاكم المحلية والمحاكم في فلوريدا الوا  على. 22

 مماثلة.  قضاياتلك الوالية القضائية دون مستوى المقاطعة ملزمة بتلك السابقة في  
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تصبح بعض المبادئ القانونية السابقة   مع تطور المجتمع  ا ألنهشرعية( تعد هامة  الالشروط المتعلقة بـ )كما أن  

دات واالتفاقيات  هعا موهذا العامل يتأثر بشكل كبير بالالم اليوم.  التي كانت مقبولة في السابق، غير مقبولة في الع

 التشريعات.    ضبع   التدخل أما بتعديل أو إلغاء في تقاليد القانون المدني على    المشرعينيحفز هذا العامل  الدولية، و

 

، لذلك  يمكن أن تلغي بعضها   ال  إنها، حيث ال يزال قائما لمحاكم من نفس المستوىا  أحكام حول    لا غير أن السؤ

كمة أدنى، حمفي  ية القض كانت أنهذه الحالة يمكن االجماع على  في السؤال حول من أيها يجب أن ي تبع.   يبقى

كم األحدث كمان صادران عن محكمتين أعلى، يجب اتباع الح   . 26وكان الح 
 

 بيان أوجه التشابه واالختالف بين المذهبين  . ت

 

كمرجع رسمي  بالسلطة القانونية للمبادئ القانونية السابقة  من الواضح أن االختالف بين المذهبين يتعلق بال شك  

ه،   ال  المبادئ القانونية السابقة بينما  ب  األنجلوسكسونيتلتزم المحاكم التي تتبع القانون  للقانون. وكما سبق شرح 

كل من بالسوابق القضائية. بالرغم من ذلك ومن الناحية العملية، تهدف    التي تتبع القانون المدنيالمحاكم    زمتلت

 ة.  والكفاء  والتوقعيةالمبادئ القانونية السابقة والسوابق القضائية إلى تحقيق العدالة هذه 

 

، بل إنما الغرض منه هو مجرد  أن المذهبين متساوينهنا ال يعني بالضرورة    أوجه الشبهتبيان  فإن    ،ومع ذلك

 ليست كبيرة.   -الممارسة العمليةإلى آثار باإلشارة  – اإلثنينالفجوة بين أن تبيان 

 

هما وفق  يكون الفرق متجليًا وواضًحا بين المبادئ القانونية السابقة والسوابق القضائية عندما يتعين الحياد عن

بقرار من محكمة أعلى أو بتشريع. مقتضيات القضية. كما تم تفسيره مسبقًا، المبدأ القانوني يمكن تغيره أو تعديله  

. وذلك لكون  27مبادئ سابقة إلى شروط محددةيها نقض أو تعديل  وتخضع األسباب والعوامل التي تنطوي عل

  تطبيق  يتم  رأي قانوني. فعلى سبيل القياس،وليس مجرد    هذا اإلجراء هو إلغاء أو تغيير قاعدة قانونية ملزمة

 غيير أو إلغاء حكم تشريعي سابق في القانون المدني.  ت ءمماثلة عند إجراقيود ومتطلبات 

 

ومن ناحية أخرى، من الثابت أن األحكام في القانون المدني ال يمكن بأي حال من األحوال أن ت عد ل أو ت لغي  

الصالحية إلنشاء    أو   ، إذ أنها ال تتمتع بالسلطة د تطبيق لقاعدة تشريعيةرينبغي أن يكون الحكم مجقانوناً، إذ  

فيعني ذلك أن المحكمة قد تعبيرية،  باإلضافة إلى أنه إذا كان حكم المحكمة يتعارض مع قاعدة تشريعية    حكم.

محكمة التمييز باعتبارها السلطة المسؤولة عن   دور  ضمن  الطعن  يكونأخطأت في تطبيقها للقانون ويجب أن  

 تطبيق القانون بحذافيره.  اإلشراف على 

 

السابقة  القانونية    المبادئعن  تقاليد القانون المدني    فييجوز أن تحيد المحكمة  أما بالنسبة للسوابق القضائية،  

مبادئ القانونية السابقة أو أن تخضع لنفس الشروط واإلجراءات الم طبقة على ال  دونالتي وضعتها    الراسخة

 
 : ٥٥٠، ص:٢٠١٧  للقانون،  هارفارد مجلة   ،١٣١ المجلد السوابق،  صياغة : القضائية  السوابق قانون غارنر،  بريان، 26
   يبرجاء مراجعة النقاش السابق في النقطة ب. حول المبادئ القانونية السابقة في القانون األنجلوسكسون27



 

 

ال أهمية  أن  إلى  ذلك  أهمية  التشريعات. ويرجع  تعادل  القضائية ال  تقاليد    المبادئ سوابق  السابقة في  القانونية 

 تشريعات المدونة في تقاليد القانون المدني.  وال ال األنجلوسكسونيالقانون  

 

السوابق القضائية، باعتباراتها مبادئ قانونية راسخة ال تتمتع بسلطة قانونية رسمية بالرغم   إنقول  خالصة ال

 خالل الممارسة القضائية. وأهميتها من أهميتها األخالقية 

 

 األنظمة القانونية األخرى   ضوء في  قياسم واليالتقي .３

 

 

  ، القضائية ليست مذاهب متطابقة   والسوابق   القانونية السابقة المبادئ  أن  يتضح  نظامين القانونيين،  البعد دراسة  

 قانونياً.  مرجًعاال يعتبر  اآلخررسمياً للقانون في نظامها، في حين  مرجًعا األولحيث يعتبر 

 

إذا كان   يزيلمحكمة التم  المقدمطعن  الأن المشرع البحريني سمح لغرفة المشورة برفض    الالفت غيره أنه من  

ارض مع المادة  في رأي المؤلف يتع  –محكمة. جوهريًا يعد هذا الحكم  لل  القانونية الراسخة   للمبادئذلك مخالفًا  

وال    .28صادر القانونية في نظام القضاء البحريني/ب( من القانون المدني البحريني الذي يقدم قائمة شاملة للم١)

 قانونية )السوابق القضائية( كأحد هذه المصادر.  يعترف بالمبادئ ال

 

في حكم ألنه يتعارض  يكون ألحد الحق في الطعن    إال حيث    الدراسة   هتعتبر هذه الحقيقة هي جوهر النقاش في هذ 

المشرع  أن  كون  وبالتالي    .29حكمت بها المحكمة أو أي محكمة أخرى في هذه المسألة مع السوابق القضائية التي  

، في حين أن  اة ال يعد منطقيًا قانونيً مما كان يناقض السوابق القضائية للمحك  إذاح للغرفة أن ترفض الطعن  يسم

 ليس مذكوًرا كمرجع قانوني رسمي.  األساس 

 

راسخة، أي السوابق القضائية" في أي قانون   ة " مبادى قانونيمصطلح  لم يستخدم المشرع البحريني  في الواقع، 

ل لقانون محكمة  ي كتعد  ٢٠١٤( لعام  ٤٧( من قانون رقم )٢١تم إدخاله ألول مرة بموجب المادة )  أخر، وبالتالي 

،  ( فال تحمل أي تضارب من هذا القبيل٢١في المادة )التي وردت    الطعنرفض لالتمييز. أما األسباب األخرى  

 . 30/ب( من القانون المدني ١نطاق مخالفة القانون بالمعنى الوارد في المادة )في كليًا إذ أن هذه األسباب تقع 

 

ثم، حتى لو قررت    من  األسباب وتشرح قرارها.  سوف توزني حكم قانوني، فإن المحكمة  أتطبيق  في حال  

حكم القضائية السابقة لمحكمة التمييز، فإن المحكمة ستالغرفة رفض الطعن على أساس أنه يتعارض مع األحكام  

 
 :ب( على ما يلي/ ١بشأن إصدار القانون المدني، المادة )  ٢٠٠١( لعام ١٩المرسوم رقم ) ينص28

  أوضاعوفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية التي تناسب  يقرر  القاضي وفقاً للعرف وفي غياب العرفتطبيق، يقرر لل  قابلعدم وجود نص قانوني في حال 

 ."وظروف البالد. وفي غياب هذه المبادئ، يطبق القاضي مبادئ العدالة الطبيعية وقواعد اإلنصاف 
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هي  وهي من هذا القانون   ٩و ٨على النحو المنصوص عليه في المواد  الطعناالمتثال ألسباب   لعدمأو  ،  قانونية شكلية أو إجراءاتألسباب صحيح  رغي  30

 التشريعية. في جوهرها انتهاك للقواعد القانونية 



 

 

، ليست على عالقة التي نحاول عالجها هنا  فإن المسألة القانونية ومع ذلك   بهذا الحكم بعد دراسة شاملة ودقيقة. 

األساس إلصدار مثل هذا الحكم غير المعترف به علق بإعطاء المحكمة  بكيفية ممارسة الغرفة لسلطتها، أنما تت

 في المقام األول.  في نظامنا القضائي 

 

أو صرف النظر عن أهمية السوابق القضائية إذ أنها توحد الممارسات  يقصد بهذا التقليل من شأن  مرة أخرى، ال  

، نادًرا ما يمكن أن يجد وينظر لها بالتأكيد على أنها ذات قيمة معنوية كبيرة. في الواقع  31في السلك القضائي 

القضاة    إن، حيث  32المبادئ التي سنتها محكمة التمييز ء قضايا يكون فيها قاٍض من محكمة أدنى قد حاد عن  رالم

 ة.  يميزة التوقعباتباع األحكام السابقة من أجل حماية  -ا أخالقيً -يلزمون أنفسهم 

 

رسمي لرفض الطعن ال يتعارض فقط مع القانون المدني باعتباره   سببومع ذلك، فإن إدراج السوابق القضائية ك 

وذلك ألن  .  ذاته  المحكمة بحدالتشريع المختص لتحديد المصادر الرسمية للقانون، بل يتعارض أيضا مع قانون  

( على أنه ال ينبغي قبول الطعون أمام المحكمة إال إذا كان الحكم  ١/٨القانون الجنائي ينص بوضوح في المادة )

، السوابق القضائية قانونًالذلك ال تعد  في تطبيقه أو تفسيره.    ئ خط  المطعون فيه ينتهك القانون، أو إذا كان قد أ  

 ة.  م دعوى أمام المحكم يوبالتالي هي ليست أساًسا لتقد

 

في    -كما تم مناقشتها سابقًا   –"السوابق القضائية" في النظام القضائي البحرينية  للـخاصية  ال  هذه  يمكن دراسة

 قضائية أخرى:ضوء أنظمة 

  

 السوابق القضائية كأساس لرفض دعاوى الطعن في األنظمة القضائية األخرى.  . ٣.١

 

  قبل غرف المشورةأساساً معترفاً به لرفض مقبولية الطعون من    ا" باعتبارهةالقضائي   السوابق وعند البحث عن "

  األنجلوسكسونيالقانون    أنظمةفي    قانون محكمة التمييز  يدرس  القانونية األخرى، يجب على المرء  ةنظمفي األ

المشرع   أقر بها التي    المشورةوالقانون المدني. وقد اعتمدت بعض الواليات القضائية المفهوم الدقيق لغرفة  

تقديم ل  صالحيةذات    -أخرى  قضائية   ة نظمأفي  -مخصصة    ودوائر  غرفالبحريني. ومن ناحية أخرى، توجد  

الفني في النظام القضائي البحريني. ينبغي أن رأي استشاري مماثل في طبيعته للدور الذي   يقوم به المكتب 

في الواليات القضائية األخرى يتجاوز نطاق هذه الورقة؛    ة القضائي  مة نظ يالحظ القارئ أن التحليل العميق لأل

نوني  النظام القا هل يتبنى  على إيجاد إجابات على سؤالين: األول هو  ا  التالي يقتصر عمدً   نقاشالوبالتالي، فإن  

كسبب رسمي لرفض   ا به  " معترف  القضائية  السوابق"  ت، والثاني هو ما إذا كان المشورةالمدروس مفهوم غرفة  

 الطعن.   البت في
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 األمريكي   القضائي النظام  •

أنشأ القاضي وارن إي. برجر )الرئيس الخامس عشر للمحكمة العليا األمريكية( ما يعرف بآلية تجميع الدعاوى 

(Cert Pool  في عام )تعمل بشكل ، وكما يوحي االسم، فهي عبارة عن آلية تجميع تحويالت دعاوي  ١٩٧٣

هو أن يعين كل قاٍض مساعًدا )كاتبًا(، والذي يكون عادةً   هاالمداوالت أو المشاورات، والهدف من  مماثل لغرف 

لكاتب إجراء البحوث والدراسات طلب من اخريًجا متميًزا في القانون مع عدم وجود حد أدنى لمتطلبات السن. ي  

استيفا  من  للتحقق  المقدمة  الطعون  ومراجعة  الرسمية.    ئها الالزمة  على  والمتطلبات  العبء  تخفيف  أجل  من 

بمذكرة وتزويد اآلخرين  أسبوعيًا    طعون  ٤بحيث يتعين على كل كاتب دراسة  هم  بين   الطعونالكتبة، تم تقسيم  

 33وعند تلقي الكتبة اآلخرون المذكرة، سيحيلها كل منهم إلى قاضيه   رأيه.  تبرر

مقبولية   تقرير  في  الكتبة  يلعبه  الذي  الدور  فإن  ما    الطعنوبالتالي،  على  الطعن  يقتصر  كان  استوفى  إذا  قد 

رأي  مجرد  هو  الموضوعية  باألسس  يتعلق  فيما  الكاتب  يقدمه  الذي  القانوني  والرأي  الرسمية،  المتطلبات 

خبرة    يمعظم الكتبة صغار سن وعديم  حيث أنه في الواقع34لالنتقاد  رأيهم موضع    ذلك فإناستشاري، ومع  

 .35مما يؤثر سلبا على نتائج قراراتهم  

 

 36لقضائية في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالممارسة ا •

تظل من    الطعنكما حددها المشرع البحريني. ومن ثم، فإن مسألة مقبولية    لغرفة المشورةفكرة مماثلة توجد  ال  

اختصاص قضاة المحكمة العليا، دون اإلشارة إلى السماح برفض الطعون من خالل المراجعة األولية أو على  

 37أساس أنها تتعارض مع السوابق.  

 

 فرنسا    •

  محكمة التمييز.   بغرفة مشورةال تتبنى النهج المعتمد من قبل المشرع البحريني فيما يتعلق    38  التمييزمحكمة  

  التمييز ، فإن كل دائرة من دوائر محكمة  ٢٠٠١( لسنة  ٢٥وفقًا للتعديل التشريعي األخير الصادر بالقانون رقم )

  تدقق فقط، حيث ال  ةاألولي   عة المراجالمقدمة في مرحلة    الطعونفي  تنظر    –قضاة    ٣المؤلفة من    - الفرنسية  

ال يستند إلى أي أساس قانوني. وتجدر اإلشارة إلى أن   الطعنبالشروط الرسمية أو عندما يكون من الواضح أن  

ملزم بدراسة الملف وكتابة موجز للوقائع إلى جانب رأيه القانوني،   للطعنالقاضي المكلف بالمراجعة األولية  
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 39، وسيقدم هذا الرأي في نهاية المطاف إلى أعضاء المحكمة اآلخرين.  رفض الطعنوباإلضافة إلى أسباب  

لمحكمة   الفني  المكتب  يلعبه  الذي  الدور  تشبه  األولية  المراجعة  فإن مرحلة  ثم،  نفس    التمييز ومن  يمتلك  وال 

   لغرفة مشورة محكمة التمييز.الممنوحة  الصالحيات

 

في هذه   في محكمة التمييز  المشورةللدور الذي تلعبه غرفة    مراجعة  إلى بعض الدول العربية، فيما يلي    انتقااًل 

 األنظمة القضائية:

 

 اإلمارات العربية المتحدة   •

لعام    ١١المشرع ــ على المستوى الفيدرالي ــ بتعديل القانون رقم    قام وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة،  

ـ بصيغتها ١٨٣. وطبقاً للمادة )٢٠١٨لعام    ١٨بشأن اإلجراءات المدنية بموجب القانون االتحادي رقم    ١٩٩٢ (ـ 

لألسباب    الطعنرفض  بقرر  تأن    للغرفة . ويجوز  غرفة المشورةعلى    الطعن   مراجعة   تقع مسؤوليةالمعدلة ــ  

 التالية: 

 ؛ المحددةفترة ال انقضاء -

 إجراءات باطلة؛   -

 من القانون؛ أو ١٧٣على أساس أسباب أخرى غير األسباب الواردة في المادة  الطعنتم تقديم  -

أثيرت في   - التي  القانونية  المسألة  أن  بالفعل  قد قررت  المحكمة  كانت  أحد  مبنية على  هي    الطعن إذا 

 عنها.  الحيادمبادئها القضائية السابقة، وليس هناك ما يبرر 

 40في محضر المحكمة مع إشارة موجزة إلى األسباب الكامنة وراءه.   الطعنعدم مقبولية سبب يجب ذكر 

على ينص  الذي  و  .ولذلك، اعتمد المشرع في اإلمارات العربية المتحدة نفس النهج الذي اتبعه المشرع البحريني

القضائية  عتراف بالمبادئ  االتقع ضمن اختصاص غرفة المشورة لمحكمة التمييز، وولية  األمراجعة  الإجراء  أن  

 .الطعونلرفض مقبولية كسبب  أي السوابق القضائية السابقة،  

 

 الكويت    •

( من المرسوم رقم  ١٥٤المادة )أن إذ   ،بالمسائل المدنية والجنائيةفي النصوص المتعلقة  ذ كرت غرفة المشورة  

غرفة    ةبصف  ةشكلالم    –محكمة التمييز  تنظر  أن  على    تنص   اإلجراءات المدنية والتجاريةبشأن  ١٩٨٠لعام    ٣٨

 . قضائية   لرفض طعن بناًء على سابقة يوجد أي ذكر، ال بالرغم من ذلك . الطعون في قبول  –المشورة
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  التمييز أمام محكمة    الطعنبشأن إجراءات    ١٩٧٢( لسنة  ٤٠فقد أشار القانون رقم )  ، أما في المسائل الجنائية

المرفوعة من النيابة العامة أو من المحكوم عليه في    بالطعون( فيما يتعلق  ١١في المادة )  غرفة المشورةإلى  

بعد االستماع إلى    -غرفة المشورة  عقدها التي ت   -قضية بعقوبة مقيدة للحرية. وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة  

ألسباب تتعلق    الطعن، أن تصدر قرارا نهائيا ال رجعة فيه برفض  التمييزفي محكمة  مكتب المدعي العام  رأي  

في محضر المحكمة مع إشارة موجزة إلى    الطعنعدم مقبولية  سبب  جرائي. ويجب ذكر  إ أو    لي شكببطالن  

 . الطعنفيما يتعلق بالسوابق القضائية كسبب لرفض  ذكروجد أي  يرغم ذلك، فال  41األسباب الكامنة. 

 

 

 قطر  •

  التمييز أمام محكمة    الطعنروط وإجراءات  المتعقلة بش  ٢٠٠٥( لسنة  ١٢( من القانون رقم )١٦تنص المادة )

بمجرد أن يعين رئيس   الطعنفي    التمييزمحكمة  ب  غرفة المشورة في األمور غير الجنائية على ما يلي: "تنظر

 ، يستحق المراجعة ألنه من المحتمل أن يكون مقبواًل   الطعنالمحكمة أحد القضاة مقررا؛ إذا وجدت المحكمة أن  

. وإذا  الطعن، فيجب تحديد موعد لمراجعة  مسبوق   غيرو مبدأ قانوني جديد  ب  هذا الطعن  أتييأن    توقعالم  من    أو

المراجعة، فعليها رفض    الطعنأن    المشورةوجدت غرفة   أو ال يستحق  بقرار نهائي ال    الطعنباطل رسمياً 

 رجوع فيه. 

 موجز األسباب الكامنة ". ذكر في محضر المحكمة مع  الطعنويجب ذكر عدم مقبولية 

، ال سيما الطعنشرع القطري نفس األسباب التي سبق أن تبناها المشرعون المقارنون لرفض  ومن هنا يتبنى الم  

بالبطالن الشكلي أو اإلجرائي. باإلضافة إلى ذلك، يستخدم المشرع القطر  المتعلقة  ي صياغة عامة  األسباب 

... غير جدير بالمراجعة"، وبالتالي، تترك المسألة للبت فيها  غرفة المشورة أن الطعن  أرتأت  ومرنة "في حال  

 - نظرياً    -وتعني المرونة والحدود المتراخية لصياغة هذه المادة أنه   . للصالحية التقديرية لغرفة المشورةوفقا  

المشورةيجوز   للمحكمة، وهذا   تإذا وجد  الطعنقرر رفض  ت أن    لغرفة  القضائية  السوابق  يتعارض مع  أنه 

مقبول إذا كان من المتوقع   الطعن ( حيث ي ذكر بوضوح أن  ١٦التحليل مدعوم بالصيغة المستخدمة في المادة )

"غير جدير" إذا لم يكن من    الطعنبعبارة أخرى، يمكن اعتبار  أي  مبدأ قانوني جديد غير مسبوق.    ي صدر أن  

 أي مبدأ قانوني جديد.  ي صدرتوقع أن الم

" في السابقةصراحة إلى "السوابق القضائية" أو "المبادئ القانونية  يشر  ورغم ذلك، فإن المشرع القطري لم ي  

 المادة. 

 

 عمان  •

 
 يمكنك زيارة:  -باللغة العربية  -  ١٩٧٢( لسنة ٥٠لمراجعة كاملة ألحكام القانون رقم )  41
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بإصدار قانون اإلجراءات المدنية والتجارية   ٢٠٠٢( لسنة  ٢٩( من المرسوم السلطاني رقم )٢٤٨نصت المادة )

رفض قرر  تأن    وللغرفة.  كغرفة مشورةمن قبل المحكمة التي تتشكل    الطعونعلى ما يلي: ".... يتم النظر في  

أو بطالن اإلجراءات أو إذا لم يكن مبنياً على أي من األسباب    المقررةمهلة  الألسباب تتعلق بانقضاء    الطعن 

رفض    سبب  ( من هذا القانون. وفي مثل هذه الحالة، يجب ذكر٢٤٠( و )٢٣٩في المادتين )  القانونية الواردة

يجب    الطعنأن    ت غرفة المشورةسباب الكامنة وراء ذلك. وإذا وجدباأل في محضر المحكمة مع موجز    الطعن 

 أن يكون مقبوالً، فيجب أن تستمر إجراءات المراجعة ..." 

في المراجعة األولية، لكنه يحد من   تهاا بممارسة اختصاص  لغرفة المشورةوعليه، فإن المشرع العماني يسمح  

على رفض الطعون على أسس واضحة محددة، وال يشير إلى "السوابق القضائية" وال يصف القرارات    ا قدرته

 بأنها نهائية وال رجوع فيها.  المشورةالصادرة عن غرفة 

 

 مصر •

 معترف بها من قبل المشرع المصري فيما يتعلق بالقضايا الجنائية والمدنية.   رةالمشوغرفة 

( ٩٥المعدل بالقانون رقم )  -  ١٩٥٠( لسنة  ١٥٠قانون اإلجراءات الجنائية المصري الصادر بالقانون رقم )

حيث ورد أن قرارات التحقيق األولي التي تصدرها النيابة   ١٠٩- ١٠١، يشير إلى الغرفة في المواد  ٢٠٠٣لسنة  

تبناه المشرع    الذي  غرفة المشورة. ويختلف مفهوم  غرفة المشورةأمام    ن ت طعنأيمكن  العامة أو قاضي التحقيق  

النظم القضائية    التمييزأمام محكمة    الطعونالمصري عن المفهوم المطبق في سياق   كما هو معترف به في 

   42المقارنة. 

  أحكام قانون اإلجراءات المدنية والتجارية،   على  تعديل  ٢٠٠٧( لسنة  ٧٦ومن ناحية أخرى، أدخل القانون رقم )

ألسباب    الطعونصالحية رفض    المشورةالمنعقدة في غرفة    محكمة التمييز( حيث م نحت  ١٦٣المادة )  منها 

المبادئ القضائية الراسخة للمحكمة. ومن هنا تم اعتماد الموقف   الطعن  تقادممنها:   على أسس تتعارض مع 

 المتبع في البحرين واإلمارات العربية المتحدة.

 

 األردن   •

القانوني األردني  يتبنى  لم   التمييزمفهوم  النظام  المشورة بمحكمة  الفني لمحكمة  و.  43غرفة  المكتب  يدعم 

بمهام مماثلة للدور الذي يلعبه المكتب الفني للمحكمة الجنائية المركزية في النظم القضائية    قيامهعبر    التمييز

إذا    الطعنرفض  ب  التمييز. وعليه، فإن النظام القانوني في األردن ال يخول محكمة  التي تم مقارنتها سابقًا

في    التمييزمن قبل محكمة    الطعن كان مخالفًا للسوابق القضائية للمحكمة. وفي الختام، فإن مفهوم النظر في  

معترف به في العديد من النظم القانونية. ومع ذلك، فإن االعتراف بالسوابق القضائية كسبب  غرفة المشورة  

 
 . ٢٠٠٣ القاهرة، القانونية، الكتب دار  ،.األولى  الطبعة والجنائية، المدنية المسائل في االستشارات غرفة اختصاص أحمد، سيد   إبراهيم،: راجعلمزيد من التفاصيل   42
 www.jc.jo/typesالرسمية لمجلس القضاء األردني:  الموقعصفحة  43



 

 

كمبادئ    التمييزإذا كان يستند إلى مطالبة قانونية تتعارض مع ما سبق أن أقرته محكمة    الطعنرسمي لرفض  

 المشرع في البحرين واإلمارات العربية المتحدة ومصر.  قانونية، لم يتم تبنيه إال من قبل 

 

 غرفة المشورة ومشكلة النتائج المتضاربة. ٣.١

 

ومما ال يدع مجاال للشك أن مبدأي العدالة والمساواة هما من المبادئ األساسية في المجتمعات المتحضرة اليوم  

سيادة القانون. وقد تم االعتراف بهذه المبادئ في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام  ل  األساس حجر  ويعدان  

مبدأ العدالة والمساواة بأنه حق دستوري؛ ب  اعترفت   حيث  اإلنسان،األهمية القانونية لحقوق  الدول    وتعي  .  ١٩٤٨

بصيغته    -. وقد أرسى الدستور البحريني  44والواجبات نص على أن الجميع متساوون أمام القانون في الحقوق  يو

مع(  )المكونات األساسية للمجت  تحت عنوان( من الفصل الثاني  ٤هذه المبادئ في المادة )  -  2002المعدلة في عام  

يوفران رابطة راسخة بين وحيث نص على ما يلي: "العدالة هي أساس الحكم، والتعاون واالحترام المتبادل  

المواطنين. والحرية والمساواة واألمن والثقة والمعرفة والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص للمواطنين هي  

 .  45ركائز المجتمع التي تكفلها الدولة" 

 

حيث تهدف المحاكم إلى تحقيق العدالة بمعاملة جميع هذه المبادئ األساسية  تصون األنظمة القضائية  

المبادئ ، تكون األطراف متساوية ألن األنجلوسكسونيوفي تقاليد القانون األطراف على قدم المساواة. 

، تخضع  تقاليد القانون المدنيوفي فيها على حد سواء.   ي بت  ماثلة تمالحاالت  ال تعني أن  القانونية السابقة

ات  توحيد الممارسل تسعىمعنوية   السوابق القضائية بسلطة تمتع تماثلة لنفس القواعد القانونية، وتمالحاالت  ال

 القضائية. 

 

، تم االعتراف بالسوابق القضائية كسبب رسمي لرفض البت في  الدراسةقا في هذه  بسذ ك ر مومع ذلك، وكما  

غير محدد بوضوح في النظام القانوني   ويعد هذا أساسالطعن أمام غرفة مشورة محكمة التمييز في البحرين.  

إلى التساؤل عما إذا كان مما يدعو  البحريني مقارنة بالقواعد التشريعية الموجودة في التشريعات المنشورة.  

بعبارة   . الطعن" كسبب لرفض  ة القضائي  السوابق "باشتراط عدم حصول    م عرقال ل على العدالة القضائية  الحصو

أن ي فّوت المستأنف فرصة إعادة النظر في استئنافه    –على األقل    – أخرى، هل من الممكن من الناحية النظرية  

ألسباب   الطعنرفض    ةاألوليخالل المراجعة    –  انعقاد غرفة المشورة  عند  – إذا قرر األخير    محكمة التمييزمن  

ال   -كما هو موضح مسبقا خالل هذه الدراسة    -سبب    وهذا   لمحكمة؟مع السوابق القضائية ل تتعلق بالتضارب  

 يهدد مبدأ العدالة القضائية.األول ألنه  به كمبرر قانوني رسمي في هذا النظام القانوني في المقام    االقرار ينبغي  

 

 
ل العربية، أول  لالطالع على تحليل دقيق لمبدأ المساواة وكيفية حمايتها في دساتير الدول العربية، انظر: شحاتة، دياب، مبدأ المساواة في دساتير الدو 44

التي تختلف باختالف  . ويتناول المؤلف التطور التاريخي لهذا المبدأ ومفهومه وطبيعته ووسائل حمايته ٢٠٠١دساتير، منشورات دار النهضة، القاهرة، 

  .النظام السياسي لكل دولة
( من الدستور البحريني ال تسمح بإدخال أي تغيير أو تعديل على المبادئ الدستورية للمساواة والحرية.  ١٢٠لتوضيح أهمية هذا المبدأ، فإن المادة )  45

 القانون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز   ( من الدستور أن جميع المواطنين متساوون أمام١٨وعالوة على ذلك، تضمن المادة )



 

 

في إحدى الحاالت األخيرة المعروضة على محكمة التمييز   ، إذ أنه واقعةً  وكان هذا االفتراض النظري حقيقةً 

والذي   ، ٢٠١٥46( لسنة ١١٥١رقم ) الطعنقراًرا في   التمييزفي محكمة   المشورة. أصدرت غرفة البحرينية

األسس   إذ أن - ٢٠١٥47( لسنة ٨٥٧رقم ) الطعن - التمييزكان مخالفًا لحكم سابق صادر عن محكمة  

أشهر بين القضيتين. ولتوضيح ذلك، يرد  ٤تجاوز يتماًما مع فارق زمني ال  تينالموضوعية للقضيتين متشابه

 :الطعنانأدناه موجز لوقائع كال 

 

ضد شركة    محكمة التمييزإلى    طعنها(: قدمت المستأنفة  ٢٠١٥( لسنة  ٨٥٧)الطعن رقم )  الطعن األول •

وطلبت أن ي رد لها ضعف المبلغ الذي  عقارية لم تمتثل اللتزامها بتسليم العقار في التاريخ المتفق عليه.  

، الطعنالتمييز في هذه القضية قبول    المشورة محكمةغرفة  وعقدت  وفقاً لشروط العقد.    -دفعته كوديعة  

النظر في القضية في التاريخ تم    عندما و.  ذلك تم تحديد موعد لمراجعة القضية من قبل المحكمةل  وتباًعا 

وذكر  به  المطالب  المبلغ  بدفع  العقارية  الشركة  وأمرت  المستأنفة  لصالح  المحكمة  حكمت  المحدد، 

أن نوايا الطرفين كانت صريحة في العقد مما ال يترك مجاالً للمحكمة لممارسة  وبوضوح في الحكم  

من ثم يجب على الشركة العقارية أن  و.  سلطتها التقديرية من خالل تفسير شروط العقد بخالف ذلك

تدفع ضعف المبلغ الذي دفعته المستأنفة حيث تم االتفاق بين الطرفين على أن المبلغ هو وديعة وليس  

 دفعة أولى.  

 

 

ت   المشورة  -المحكمة  جلسة  شر  ولم  غرفة  عقدتها  رفض    -التي  إلى  حكمها  في  ألنه    الطعنبصراحة  الثاني 

،  . ومع ذلك، لم يتم رفض الطعن على أساس إجراءات غير صحيحة48محكمة لل  السابقة القضائيةيتعارض مع  

وهكذا يترك   ييز. من قانون محكمة التم  ٩و   ٨أو ألن الطعن لم يستند إلى األسس القانونية الواردة في المادتين  

المسائل   أن  وهو  للمحكمة،  الراسخة  القانونية  للمبادئ  خالفا  أي  تطبيقها،  يتعين  التي  النهائية  األسباب  أحد 

تفسير محكمة  ال أن    طعنالموضوعية ينبغي أن تترك لمحكمة األثر للبت فيها، رغم أن المحكمة وجدت في أول  

 التعقب ألحكام العقد يشكل خرقا ألحكام القانون المدني ومخالف للمبادئ القانونية الراسخة للمحكمة.  

 

يتعارض مع حكم سابق أصدرته محكمة التمييز نفسها، قد أهدر في الواقع الحق الدستوري الذي  وهذا القرار  

ا من عنصرً   وهي تعتبرما يعرض العدالة للخطر  للمستأنف في الحصول على العدالة القضائية المتساوية، م

 العناصر األساسية للمجتمع.  

 

 
 ٢٠١٧أكتوبر    ٢٦  بتاريخ ٧/١٤٦٤١/٢٠١٣/٠٢قضية رقم   ١٠/١١٥١/٢٠١٥/٣طعن رقم   46
 ٢٠١٧  يونيو ٢٠بتاريخ   ٠٢/٢٠١٣/١٤٦٩٥/٦قضية رقم   ١٠/٢٠١٥/٨٥٧١/١طعن رقم   47
ى حكم أصدرته المحكمة في اللحظة األولى إذا كان يستند إلى أسباب كافية  علطة  المبدأ القانوني المعمول به هنا هو عدم حيازة محكمة التمييز سل 48

 .لتبرير استنتاجه



 

 

يترك    ال  وتجدر اإلشارة إلى أن القانون ال ينص على أي طريقة للتعامل مع أي خطأ ترتكبه غرفة المشورة، مما 

 . 49المطالبة بتعويض من وزارة العدل  غيرللمتقاضين أي بديل 

 

 

 الخاتمة  .４

 

هذه الدراسة هو تسليط الضوء على دور غرفة المشورة في النظام القضائي البحريني. إن  كان الهدف من 

السؤال المتعلق   قد أثارت اإلشارة الصريحة إلى "السوابق القضائية" كما وردت في تعديل محكمة التمييز 

 البحريني باعتباره اختصاصاً قانونياً مدنياً.   القضائيبصحة هذا األساس في النظام 

 

للمسألة، درست    وللفهم القضائية  المبادئالورقة  هذه  الكامل  السوابق  مقابل  السابقة في  ثم درست القانونية   ،

  ع رضت الورقة قضية معينة    عاينت الموقف الذي اتخذه مشرعون آخرون من كال القانونيين. وكخطوة أخيرة،  

 ف ض الثاني. ، إذ ق بل األول ور  مختلف  حيث تم البت في طعنين متطابقين بشكل يةالبحرين التمييز على محكمة

 

 :وفي الختام، يمكن تلخيص هذه الورقة في النقاط التالية

. ومع ذلك،  التمييزال يقتصر النظام القضائي البحريني على اعتماد مفهوم غرفة المشورة في محكمة   .１

"  ئية"السوابق القضا اعترف بـ    –بمن فيهم المشرع في البحرين    –فإن عدداً قليالً فقط من المشرعين  

 تقاليد القانون المدني.   تتبع في الواليات القضائية التي الطعنرسمي لرفض  أساس ك

يسمح  .２ قانوني  أساس  أي  عموماً  المدني  القانون  تقاليد  في  أو  البحريني  القضائي  النظام  في  يوجد  ال 

 باالعتراف بالسوابق القضائية كأساس قانوني رسمي لرفض الطعن. 

. وقد تجلى ذلك  جديةخلق مخاطر قانونية من الممكن أن تممارسات غرفة المشورة الحالية  . ويبدو أن   .３

  إذ أن بوضوح في القرار الذي اتخذته المحكمة في استئنافين متطابقين من حيث األسس الموضوعية؛  

مقدم   حرماألمر الذي  وهو    الثاني،الطعن  عدم مقبولية    تقّرر  -  التي عقدتها غرفة المشورة  –كمة  ا المح 

 قضائيّة.   العدالة أن ينال الطعن من  

 

 

وعلى الرغم من عدم وجود دراسة حتى اآلن لمعرفة ما إذا كانت غرفة المشورة في محكمة التمييز قد حققت 

األهداف التي أنشئت من أجلها، ال يزال بوسع المرء أن يجد إجابات في واليات قضائية أخرى. ففي الكويت  

مشورة في تحقيق هدفها الرئيسي وهو خفض عدد الطعون المقدمة إلى محكمة التمييز. وقد مثالً، فشلت غرفة ال

كان من المفترض أن   المشورةأظهرت التجربة الكويتية في هذا الصدد أن معظم الطعون التي قبلت بها غرفة  

 .  50ت رفض في مرحلة المراجعة األولية، ونتيجة لذلك اقترح البعض إلغاء غرفة المشورة كليًا
 

  في  النقض ومحاكم العليا المحاكم لرؤساء   الثاني  المؤتمر في  مقدمة ورقة :  المشورة  غرفة في التمييز  محكمة  أمام  الطعون  فحص عبدول، الوهاب،  عبد 49

 //:https: على اإلنترنت  على  متاحة  ،٢٠١٣ البحرين، مملكة في  العربية الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول
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 وفي ضوء ما تقدم، تدعو هذه الورقة إلى التوصيات التالية:  

 

يجب على السلطة القضائية في مملكة البحرين إجراء دراسة رسمية لتقييم الدور الذي تقوم به غرفة   -1

 وما إذا كانت قد حققت األهداف التي أنشئت من أجلها.   المشورة

عملية   -2 أن  الدراسة  أظهرت  وإذا  الدراسة،  هذه  لنتائج  ت باعاً  المشورة  غرفة  مستقبل  يتقرر  أن  ينبغي 

 "التصفية" التي تمارسها الغرفة ال يتم تنفيذها بدقة، فينبغي عندئذ إلغاء مفهوم غرفة المشورة برمته؛  

تى لو لم يكن إلغاء غرفة المشورة ممكنا، فإن تعديل اختصاصها مطلوب. إذ يجب  وعلى أية حال، ح  -3

المراجعة األولية على بطالن شكلي وإجرائي. كما ينبغي إلغاء   أن يقتصر عدم مقبولية الطعون في 

كما أنها  في نظامنا القضائي    ا ، ألنه ال أساس قانوني لهالطعنالسوابق القضائية كسبب رسمي لرفض  

 طراً حقيقياً على تحقيق العدالة القضائية. شكل خ ت
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 مناثالاملرفق 
محكمة النقض دراسة بشأن 

 الفرنسية

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

  



 محكمة النقض الفرنسية

  

 دور محكمة النقض 

  

 أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.  هي  Cour de Cassation إّن محكمة النقض

تخضع القضايا المدنية، التجارية، االجتماعية أو الجزائية أّوال لما تحكم به محاكم الدرجة   

والمحاكم االبتدائية  tribunaux d’instance االبتدائيةاألولى أو المحاكم الدنيا )المحاكم 

المحاكم التجارية والصناعية أو محاكم العمل  ، tribunaux de grande instance الكبرى

الخ.(. وفقًا ألهمية النزاع  (conseils de prud’hommes )مجالس العمل التحكيمية

، في الحاالت القليلة، بالدرجة النهائية، المطروح، يتم إصدار األحكام من قبل هذه المحاكم، إما

أو في أغلبية الحاالت، بالدرجة األولى. يمكن الطعن باألحكام الصادرة بالدرجة االولى، أمام 

محكمة االستئناف، حيث يتم إعادة النظر بالحكم من كل نواحيه، أي من حيث الوقائع والقانون  

ن محاكم الدرجة األولى، أو القرارات الصادرة عن مًعا. أما األحكام الصادرة بالدرجة النهائية ع

محكمة االستئناف، فيجوز أن تشّكل موضوع طلب نقض أمام محكمة النقض. بغّض النظر عن  

:  إنها وحيدة كونها في قّمة الهرم، هناك خاّصتان أخريان تميّز محكمة النقض عن باقي المحاكم.

د هذا المبدأ األساسي في أّول نصوص قانون "هناك محكمة نقض واحدة للجمهورية كلّها". وير  

نظام القضاء الخاص بمحكمة النقض، ألّن هذه المحكمة هي األكثر أهمية؛ ال يمكن فصل هذا 

المبدأ عن الهدف الرئيسي للمحكمة، أال وهو توحيد االجتهاد وضمان أن يكون تفسير النصوص  

ة، يمّكنها ذلك من توحيد التفسير،  مماثال في كل أراضي الجمهورية. كون محكمة النقض وحيد

وبالتالي تطوير االجتهاد الذي يجب أن يكون ذي سلطة، على أن تكون وحدانية المحكمة 

وعملية توحيدها للتفسير مرتبطتان ببعضهما البعض. ثانيا، ليست محكمة النقض محكمة درجة  



ساسي الحكم في األساس، بل  ثالثة بعد المحاكم االستئنافية وغيرها من المحاكم. وليس هدفها األ

اعالن ما إذا تّم تطبيق القانون بشكل صحيح باالستناد إلى الوقائع التي سبق حكًما تقييمها في 

القرارات التي يتم مراجعتها بشأنها. لهذا السبب، ال تقوم محكمة النقض، إطالقًا، بالبّت 

ارات بحّد ذاتها. في الواقع، تحكم على بالنزاعات المؤّدية للقرارات الُمحالة إليها إنّما بتلك القر

: فدورها هو البت في ما إذا قامت تلك المحاكم بتطبيق القانون بشكل  قرارات المحاكم األخرى

صحيح على ضوء الوقائع، المحددة من قبلها وحدها، على القضية المرفوعة أمامها على 

رار قضائي على أن تكون المسائل المطروحة عليها. إّن هدف كل طلب نقض هو الطعن في ق

مهمة محكمة النقض اعالن ما إذا تّم تطبيق القانون بشكل صحيح، أو بشكل غير صحيح، في 

 هذا القرار القضائي.

  

يتم، في هذه المرحلة، تقرير مصير القضية النهائي، ما يتم نقضه يوضع جانبا، وما عدا في 

مراجعة، ال بّد أن يتم االستماع للقضية  الحاالت االستثنائية، التي ال تخضع فيها القضية ألي

 مرة أخرى على ضوء ما تقضي به محكمة النقض. 

  

إّن هذه الخصائص، التي تشكل أساس أصالة محكمة النقض وتجعل طلب نقض نقاط قانونية 

تدبيًرا قضائيّا "استثنائيًّا"، يعود تفسيرها لجذورها التاريخية. وتجد مصدرها في أحداث الثورة 

على تأسيس محكمة النقض التي كانت معروفة  1790 تشرين الثاني 27 الفرنسية. نّص قانون

-senatus ” والتي أصبحت بموجب قرار مجلس الشيوخTribunal of Cassationبتسمية “

consultum ( معروفة بتسمية محكمة 1804 أيار 28فلولاير السنة الثانية عشرة ) 28 في

. ولكن تاريخ المحكمة يعود ألقدم من ذلك بكثير، إذ بدأت Court of Cassation النقض

 Ancien الطريقة التي كانت تتم بها ممارسة العدالة، في ظل النظام القديم في فرنسا

Régime  ،وبما أن العدالة كانت، آنذاك، حكًرا خاصا، تصدر، كما كان األمر عليه، عن الملك .



أن يتم النظر بهذا الحكم في  parlements رلمانات الب كانت اإلمكانية الوحيدة لطلب نقض حكم

المجلس الملكي. وقضت المساهمة الرئيسية للثورة بتكييف هذه المؤسسة، كما لو كانت تفقد علّة 

وجودها األصليّة، ناقلةً السلطة التي كانت تعود لرئيس الدولة إلى المحاكم. وعبر التطّور الذي 

بت هذه المؤسسة سلطتها الُمعترف بها على نطاق واسع  اختبرته في القرن التاسع عشر، اكتس 

  اآلن.

  

فضال عن ذلك، نتيجةً لتلك السلطة القانونية والمعنوية، كلّف المشّرع محكمة النقض بمهام 

متنّوعة أخرى. ومثاال على لذلك، أدخل عليها اإلجراء االستشاري، الذي يمّكنها، في ظروف  

د  ولكن  a posteriori لتفسير القانون ليس بصورة مستأخرةمعيّنة، من أداء دورها الموحِّ

مسبقًا، حتى قبل قرار محاكم األساس. تمَّ أيًضا، بشكٍل غير مباشر، تعزيز دور محكمة النقض، 

أّوال من خالل إنشاء مؤسسات قضائية متنّوعة مؤلّفة بشكل كامل أو جزئي من أعضاء المحكمة 

بشكل متزايد لإلشتراك في مجموعة من الهيئات ذات وثانيا بكون أعضاء المحكمة مدعّوين 

  التأثير واألهمية المتنامية، حتى ولو كان ذلك خارج صالحياتهم القضائية تلك.

  

 تنظيم محكمة النقض 

  

ينبع تنظيم محكمة النقض، طبيعيًّا، من كونها محكمة تقضي مهّمتها بالبت في تطبيق القانون. 

 فعال، إال إذا كان لديها بنية إدارية سليمة. ولكن ال يمكنها أن تعمل بشكل 

  



من حيث القضاء، تتألّف محكمة النقض من غرف توزع عليها طلبات النقض المطلوب من 

المحكمة النظر بها، على أساس معايير متنوعة محّددة من قبل قلم المحكمة. تمّت زيادة عدد 

غرفة  الغرف بشكل تدريجي حيث كانت أساسا بعدد ثالثة )الغرفة المدنية، الغرفة الجنائية، 

وأصبح عددها اآلن  (1947 ، التي تم إلغاؤها في العامe des RequêtesChambr العرائض

ستة. تمّت إضافة غرفة تجارية واقتصادية ومالية، وغرفة اجتماعية، وغرفة جزائية إلى 

الغرف المدنية الثالثة )أي الغرف األولى، الثانية والثالثة(. ولكل غرفة رئيس. يقوم الرئيس 

( للغرف، ويختلف عددهم بحسب األهمية الخاصة conseillersاألول بتخصص مستشارين )

بطلبات النقض التي ستقوم الغرف بالبّت فيها. باإلضافة إلى ذلك، استدعى حجم طلبات النقض 

الواجب النظر فيها، في كل غرفة، تقسيًما لألعمال. بالفعل، تّمت قسمة كل غرفة إلى أقسام، 

فهناك دعوى، يتم بتها من قبل ثالث قضاة عندما التي ضمنها يختلف عدد القضاة بحد ذاته. 

يكون طلب النقض غير مقبول أو غير مسند إلى أسٍس قابلة للدفاع عنه، مما يؤدي إلى االعالن 

القضية سهال. من ناحية أخرى، هناك  ( ، أو أيًضا عندما يبدوحلnon admis"بعدم قبوله" )

خمسة أعضاء على األقل لهم حق التصويت.  دعاوى يتم البت بها من قبل هيئة قضاة مؤلفة من 

عندما يقرر الرئيس ذلك، يجوز أن تتألف الغرفة أيًضا من هيئة قضاة كاملة، إذا ما كان، على 

سبيل المثال، القرار المطلوب في دعوى ما قد يؤدي إلى تغيير في االجتهاد أو أّن الهيئة عليها 

 أن تحكم في دعوى حساسة. 

  

يًضا، هيئات قضاة مؤقتة مؤلفة إما من أعضاء من كل غرفة )الهيئة تتضمن محكمة النقض أ

(( أو من أعضاء من ثالث غرف على األقل )غرفة مختلطة(.  Assemblée plénièreالعامة )

يرأس الهيئة العامة والغرفة المختلطة الرئيس األول أو ، في غيابه ، الرئيس األعلى درجة  

 لغرفة في المحكمة.

  



الهيئة العامة من الرئيس األول ومن كل رؤساء الغرف ومن المستشارين األعلى درجة  تتألف 

، يضاف إليهم مستشار من كل غرفة، بحيث يتم تشكيل  senior chamber justices للغرف

مجموعة من تسعة عشر عضًوا. يتم اتّخاذ القرار بإحالة قضية ما لمثل هذه الهيئة من قبل 

التي تّم تكليفها أصال بالدعوى. ويمكن ان يحصل ذلك عندما تطرح   الرئيس األول أو الغرفة

الدعوى مسألة مبدئية. وتكون الهيئة العامة إلزامية عندما يتم نقض الحكم او القرار وعندما، بعد 

عودة القضية الى محكمة النقض ثانية، يجب ان يبت القرار الجديد في نفس الدفوع. تكون أيًضا 

ذلك النائب العام قبل افتتاح المذاكرة. من أهم سمات قرار الهيئة العامة  إلزامية عندما يطلب 

، هو أنه على محاكم Lower Courts القاضي بنقض قرار صادر عن محاكم الدرجات الدنيا

الدرجات الدنيا األدنى هذه أن تلتزم بقرار محكمة النقض حول النقاط القانونية التي سبق  

 القضية .  للمحكمة أن حكمت بها في نفس

  

باإلضافة إلى الرئيس األول أو من ينوب عنه، تتألف الغرف المختلطة من أربع قضاة من كل 

من الغرف التي تشكل الغرف المختلطة )رئيس الجلسة، القاضي األعلى درجة، وقاضيَين 

آخَرين( بحيث إذا افترضنا أن هناك غرفة مختلطة مؤلفة من قضاة من ثالث غرف، فيكون 

مجموع أعضائها ثالثة عشر عضوا. من الضروري إحالة دعوى إلى غرفة مختلطة عندما 

تُطرح فيها مسألة تقع عادةً ضمن صالحيات عّدة غرف، أو عندما تصل هذه الغرف أو من  

الممكن أن تصل إلى حلول مختلفة. تكون مثل هذه اإلحالة إلزامية في حال تساوي األصوات 

نظرت أوال في طلب النقض، كما هي إلزامية عندما يطلبها المدعي  المنقسمة في الغرفة التي

قبل افتتاح المذاكرة. يرمي الهدف الرئيسي لمثل هذه الهيئة  Procureur général العام

 المختلطة من القضاة إلى حل االختالفات بين الغرف حول االجتهاد. 

 يتم تخصيص كاتب واحد أو أكثر لكل غرفة. 

  



جان ذات الطبيعة القضائية مرتبطة بشكل وثيق بمحكمة النقض، بحيث تقوم هناك عدد من الل

هذه األخيرة بتزويدها بالقضاة وبالبنية التحتية اإلدارية وباألماكن الضرورية ألعمالها. على 

 : سبيل المثال

  

 Commission nationale deاللجنة الوطنية للتعويض عن الحبس االحتياطي ) ·

réparation des détentions  التي تقوم بوظيفة محكمة استئناف ضد قرارات الرؤساء )

األول من محاكم االستئناف في مجال التعويض عن العواقب المضرة للحبس االحتياطي 

الصادر بناًء على قرار إعادة سجن المتّهم احتياطيًّا في دعاوى قضائية تم اآلن إغالقها، إذ تم 

 أو ألنه تم إطالق سراح السجين أو تبرئته؛ رّد الدعوى بسبب عدم كفاية الدليل

 Commission de révision desلجنة مراجعة االحكام الجزائية ) ·

condamnations pénales التي تنظر في الطلبات من أجل إعادة المحاكمة، ُمحيلةً تلك )

 التي تراها مقبولة إلى الغرفة الجزائية في المحكمة،

جزائي تبًعا لقرار صادر عن المحكمة األوروبية لحقوق لجنة إعادة النظر في قرار  ·

 Commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au) اإلنسان

prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme)  ،

تؤّكد أن طلبات إعادة  . تقوم هذه اللجنة بعمليّة غربلة، إذ 2000 حزيران 15 المنشأة بقانون

المحاكمة مقبولة وصحيحة قبل إحالة الدعاوى إلى محكمة بنفس التسلسل الهرمي وبنفس 

مستوى تلك التي أصدرت القرار الذي يخالف االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان 

 والحريات األساسية. 

  



 Bureau d’aideة )ويوجد أيضا لدى محكمة النقض مكتب المساعدة )المالية( القضائي

juridictionnelle ،الذي يضم قضاة، ومحامين، ومسؤولين حكوميين وممثال عن المتقاضين )

بحيث يتم تعيين مديره من قبل الرئيس األول. يقوم هذا المكتب بتقييم طلبات المساعدة وتغطية 

بما يضمن  أتعاب المحامي المقّدمة من المدعين أو المدعى عليهم في ما يخص طلبات النقض،

 وصول الجميع بحريّة الى محكمة النقض بغض النظر عن وضعهم المالي.

  

يكون للرئيس األول لمحكمة النقض، بالنسبة لهيئة  فيما يتعلّق باإلدارة ، كما سيتبيّن أدناه ،

القضاة، مسؤولياته الخاصة به، المختلفة عن النائب العام بالنسبة إلى النيابة العامة. لكل منهما 

كتب مزود بالقضاة، ويكون الزمالء المباَشرين للرئيس األول في مكتبه، مؤلفين من مستشار،  م

ومديري عالقات دولية، وموارد بشرية وإدارة واتّصاالت. ويكون مكتب الرئيس األول مسؤوال 

أيًضا عن دائرة المحكمة الخاصة باإلدارة العامة وباإلدارة المتعلقة بالميزانية كما دائرة 

ومكونات الحاسب اإللكتروني  software لكترونيات التي ترعى إدارة وصيانة البرمجيات اإل

 وتؤمن ألعضاء المحكمة المساعدة والتدريب التقنيين. hardware ووحداته

  

هناك "مكتب" مؤلّف من الرئيس األول، ورؤساء الغرف، والنائب العام والمحامي العام 

ة. تحدد بالمذاكرة المجاالت التي تقع ضمن نطاق اختصاص الرئيسي يتولّى بعض المهام المعين

هذا المكتب بموجب القوانين والمراسيم. ومن بين أمور أخرى، يحدد هذا المكتب عدد ومدة 

. كما ينصح الرئيس  National List of Experts الجلسات ويضع الالئحة الوطنية للخبراء

 مل المحكمة.األول في المسائل الرئيسية المتعلقة بتنظيم وع

  



أخيًرا، على غرار كل المحاكم، يكون لمحكمة النقض قلًما يغطي كل دوائرها اإلدارية. يقوم 

بإدارة هذا القلم تحت سلطة الرئيس   Senior Registrar رئيس القلم األعلى درجة للمحكمة

 Chief لماألول. ويكون للنيابة العامة مكتبها العام المستقل الخاص بها، المرؤوس من رئيس ق

Registrar. 

  

 أعضاء محكمة النقض 

  

ال بد من استنتاج عالمة فارقة جوهرية خاصة بشكل أساسي بالنظام القضائي الفرنسي، بين  

قضاة محكمة النقض والنيابة العامة. فمهمة قضاة محكمة النقض هي أساًسا البت في الدعوى،  

الجلسات، وبهذه الصفة، يكونون مسؤولين عن بينما يقوم قضاة النيابة العامة بالمرافعة في 

 حماية القانون بضمان تطبيقه المناسب.

  

 أعضاء هيئة القضاة 

(، الرؤساء األول premier présidentيتألف قضاة محكمة النقض من الرئيس األول )

 conseillers( والمستشارين المساعدين )conseillersللغرف، المستشارين )

référendaires .) 

  

يتولى الرئيس األول المسؤوليات القضائية واإلدارية مًعا. هو يرأس اجتماعات الهيئة العامة 

(Assemblée plénière والغرف المختلطة للمحكمة. كما يرأس إحدى الغرف عندما يراه )

يض المهل مناسبًا، ويضع جدول الطلبات المقّدمة من أحد فرقاء النقض ويجوز له بالتالي تخف



الفرقاء بإبراز مستندات لدى محكمة النقض  الزمنية لتقديم المذّكرات. يبت في قبول طلبات 

مسّجلة على أنّها مزورة. يفصل في عدم توافر الشروط في طلبات النقض للتخلّف عن تقديم 

المذكرات ضمن المهل الزمنية أو في عدم قبولها كما في ردها. يحكم في استدعاءات الشطب 

الجدول ويبت في القرارات الخاصة بمكتب المساعدة القضائية وفق ما تتم إحالتها إليه. يعين  من

(  conseillers référendaires( والمستشارين المساعدين )conseillersالمستشارين )

( لكل من غرف المحكمة الستة. أخيًرا، يرأس  greffiers de chambreوكتّاب الغرفة )

في ما يتعلق  Senior registrar لى رئيس قلم المحكمة األعلى درجةالمكتب وله السلطة ع

 بإدارة المحكمة.

  

إلى جانب مسؤولياته القضائية واإلدارية في المحكمة، يقوم الرئيس األول أيًضا بأنشطة مهّمة 

ا خارج المحكمة. على سبيل المثال، يرأس  Conseil supérieur : مجلس القضاء االعلى جّدً

de la magistrature  سواء في ما يتعلق بالقضايا التأديبة أم التعيين في ما خّص أحد قضاة

، ولجنة ترقية 2008تموز  23االعلى الذي أق ّر بموجب قانون  الحكم منذ إصالح مجلس القضاء

ومجلس إدارة المعهد الوطني  Commission d’avancement des magistrats القضاة

 Conseil d’administration de l’Ecole nationale de la للقضاء

magistrature  الذي يلعب دوًرا رئيسيًّا في تحديد منهاج الدراسة الخاص بالقضاة المستقبليين

كما في متابعة الحصص التدريبية للقضاة المعيّنين. بصفته القاضي األعلى في فرنسا، يعتبر 

ع إلى آرائه من قبل السلطات المختلفة للدولة الرئيس األول شخصية محوريَّة، فيتم االستما

والذي غالبا ما يمثل القضاء في االجتماعات الوطنية والدولية. ومن بين األمور األخرى، تتم 

استشارته في مشاريع القوانين والمراسيم التمهيدية المتعلقة ليس فقط باإلجراءات لدى محكمة 

تي تؤثر على النظام القضائي. بسبب استقاللية النقض ولكن أيًضا باإلصالحات الّرئيسيّة ال



منصبه، والسلطة التي ينطوي عليها هذا المنصب، تطلب منه السلطات التشريعية أيًضا تعيين 

 شخصيات بارزة لرئاسة هيئات مختلفة أو المشاركة فيها.

  

للمحاكم  منذ بعض السنوات لتاريخه، يقوم الرئيس األول بعقد اجتماع سنوي لكل الرؤساء األول

االستئنافية لتبادل اآلراء، بحضور ممثّلي الغرف المختلفة من المحكمة ووزارة  

حول مسائل قانونية جديدة تواجهها المحاكم الدنيا. إّن هذه االجتماعات   Chancellerie العدل

وسيلة قيّمة لتوثيق العالقات بشكل أكبر على كل مستويات القضاء، بينما تتم في الوقت عينه 

عدة محكمة النقض، التي تواجه تدفّقًا واسعا من الدعاوى، على تحديد أولوياتها القاضية مسا

 بتأكيد تطبيق القانون على ضوء المسائل التي تُحال إليها. 

  

يرأس رؤساء الغرف، الذين عددهم سبعة، جلسات هيئات القضاة الخاصة بهم. بغيابهم، يقوم 

غرفة برئاسة الجلسة، أو في حال غاب هذا األخير،  رتبة لل ( األقدمconseillerالمستشار ) 

 الحاضر.  رتبة فالمستشار األقدم

  

عدد مستشاري المحكمة هو ماية وعشرون، يضاف إليهم خمسة وثالثون منصبا مخّصصا  

لتعيين رؤساء المحاكم االستئنافية األول ورئيس المحكمة االبتدائية الكبرى في  

. يتم تعيينهم بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية  Tribunal de grande instance باريس

 Conseil supérieur de la الفرنسية بناًء على اقتراح مجلس القضاء األعلى

magistrature  يتم اختيارهم، بشكل رئيسي، من بين أعضاء السلك القضائي، ال بل يتّم أيًضا .

ًرا تعيين عدد من أساتذة القانون أو المحامين لدى مجلس  Conseil شورى الدولة مؤخَّ

d’Etat ومحكمة النقض. بما أن المستشارين في الخدمة غير العادية conseillers en 



service extraordinaire ،   الذين عددهم عشرة، يقومون بالمهام نفسها مثل المستشارين

اآلخرين، ال بّد من إضافتهم أيضا إلى المستشارين المذكورين هنا، ويتم تعيين هؤالء 

 مستشارين لمدة ثماني سنوات غير قابلة للتجديد ، نظًرا لمهارتهم وخبرتهم. ال

  

على المستشارين أيًضا أن يقّدموا الخدمات في اللجان المختصة وفي المؤسسات المختلفة، على 

 أن يتم بشكل عام تعيينهم أو اقتراحهم من قبل الرئيس األول.

  

 بدور إشرافي في كل الدعاوى.  doyen العميدفي كل غرفة، يضطلع القاضي األعلى درجة أو 

  

(، الذين يبلغ عددهم conseillers référendaires) المستشارين المساعدين يتم اختيار

سبعين، من بين القضاة المزاولين في المحاكم الدنيا، ويتم تعيينهم لمدة ال تتجاوز العشر سنوات.  

ال يكون   ،conseillers-rapporteurs ررينباستثناء الحاالت التي يكونون فيها مستشارين مق 

لهم مبدئيا حق التصويت في المذاكرات بالرغم من أنه تتم استشارتهم. كما يتوجب عليهم القيام 

بأبحاث ويكونون مسؤولين عن صياغة خالصات القرارات بالتعاون مع دائرة التوثيق 

 والدراسات والتقرير. 

  

 

 

 Parquet général النيابة العامة



يساعده سبعة محامون  Procureur général تتألف النيابة العامة، التي يرأسها النائب العام

يًضاف إليهم خمسة محامون   محاميا عاما  ثالثة وثالثين عامون أَول، فضال عن هؤالء، من

المحامين العامين  . تناط مهام النيابة العامة بالنائب العام شخصيا. يقوم دور عامون مساعدون

بشكل رئيسي، على إبداء آراء استشارية تستلزم تحليال لطلبات النقض في نقطة أو نقاط قانونية  

وفي بعض الحاالت، إبداء الرأي في المسائل االقتصادية واالجتماعية التي تكون في قلب 

المحامي العام  Procureur général المشاكل الُمثارة أو الحلول المرتقبة. يعين النائب العام

األول والمحامين العامين لكل غرفة من الغرف السبعة التي تشّكل محكمة النقض. يجوز له أن  

يشارك شخصيًّا في جلسات الغرف عندما يرى األمر ضروريا. عمليا، يكون أعضاء النيابة 

وال يكون  Garde des sceaux مستقلّين عن وزير العدل Parquet général العامة

 الذي ال يعطيهم التعليمات.  Procureur général ون العامون خاضعين للنائب العامالمحام

  

إّن مسؤوليات، وصالحيات وسلطة النيابة العامة لدى محكمة النقض محّددة بشكل تام. تكون 

النيابة العامة ضرورية بما هي عليه، للعب دور رئيسي في إدارة العدالة، فالمهمة األولى للنيابة  

لدى محكمة النقض تقضي بتأكيد كون تفسير المحكمة للقانون   Ministère public العامة

منتظًما ويراعي رغبات التشريع، والمصلحة العامة، والسياسة العامة. كما من مهمتها ضمان  

 وحدة االجتهاد ليس فقط لدى محكمة النقض بل لدى كل المحاكم.

  

بصالحية مهمة. في الدعاوى المدنية،  Procureur général ولهذه الغاية، يتمتع النائب العام

يجوز له أخذ المبادرة بإحالة قرار قضائي غير مناسب إلى محكمة النقض إلجراء الرقابة "نفعا 

 Garde des للقانون". يجوز له أيًضا، عندما يُطلب إليه ذلك، من قبل وزير العدل

sceaux، نقض بإساءة استعمال السلطات لدى محكمة النقض، ُمعلما إياها  طلب  أن يقدم

باألعمال التي تجاوزت فيها المحكمة حدود حسن استعمال سلطاتها أو أساءت استعمالها. في 



 Garde الدعاوى الجزائية، يمكن طلب النقض نفعا للقانون إما بناء على طلب وزير العدل

des sceaux اموإما بمبادرة من النائب الع Procureur général   الذي يتمتع أيًضا بسلطة

 طلب إحالة دعوى الى الغرفة المختلطة أو إلى الهيئة العامة.

  

تشارك النيابة العامة أيًضا بأنشطة اللجان المختلفة المرتبطة بمحكمة النقض وباللجنة التي تبت 

قت من وظيفتهم أو في طلبات الطعن المقدمة من ضباط الشرطة الجنائية ضّد حرمانهم المؤ

سحب صالحياتهم. وتقّدم النيابة العامة لمحكمة النقض طلبات إعادة المحاكمة، وطلبات إحالة  

دعوى من محكمة إلى محكمة أخرى عندما يكون هناك شك في عدم التحيّز أو بخطر على 

،  requêtes en règlement de juges النظام العام، وطلبات تعيين المحكمة المختصة

ات تعيين هيئة للتحقيق والحكم في الجرائم والجنح التي يرتكبها القضاة وبعض المسؤولين وطلب

 العامين اآلخرين. 

  

لدى محكمة  Ministère public النيابة العامة Procureur Général يمثل النائب العام

  ويساعده في هذه المهمة المحامون Cour de justice de la République عدل الجمهورية

 العامون األول ومحامون عامون آخرون.

  

إدارة القضاء وتأمين النظام فيه، وتبعا لذلك،   في Procureur général يشارك النائب العام

 Commission d’avancement des هو عضو في لجنة ترقية القضاة

magistrats ومجلس إدارة المعهد الوطني للقضاء Conseil d’administration de 

l’Ecole nationale de la magistrature. مجلس القضاء  ومنذ إصالح

  23الذي أق ّر بموجب قانون  Conseil supérieur de la Magistrature االعلى



 Conseil supérieur de la ، يرأس هيئة مجلس القضاء األعلى2008 تموز

magistrature بحق أعضاء النيابات العامة. المختصة باإلجراءات التأديبية 

  

 نقابة المحامين لدى محكمة النقض ومجلس شورى الدولة 

  

هناك محامون متخّصصون للتمثيل والدفاع عن المتخاصمين أمام محكمة النقض، حيث يكون 

هذا التمثيل بالفعل إلزاميا، باستثناء الخالفات المتعلقة بانتخابات )تتعلّق بالحرف والمهن كما 

ابات السياسية( ضمن اختصاص المحكمة، حيث يُسمح للفرقاء تولّي دفاعهم الخاص. إّن االنتخ

هؤالء المحامين الذين يشكلون نقابة وحيدة، هم خلفاء محامي المرافعة المقبولين أمام المجالس  

 avocats aux التي ورثوا عنها لقبهم بالمحامين لدى المجالس Royal Councils الملكية

Conseilsوال  1817 ميثاق هذه النقابة يعود تاريخه لمرسوم ملكي في العاشر من أيلول . إن ،

زال نافًذا لتاريخ اليوم، بالرغم من بعض التعديالت الضرورية على مر السنين. يقوم هؤالء 

ومن هنا نجد عددهم محصورا بستين  (officesالمحامون المتخصصون بوظائف رسمية ) 

يسمح أيًضا للشركات أو للمكاتب  1978 آذار  15 مرسوم صادر بتاريخمحامياٍ. غير أنه، هناك 

المهنية القيام بهكذا وظائف على أن ال يكون لكل شركة أكثر من ثالثة أعضاء. في األول من 

. يخضع  97 ، كان العدد اإلجمالي لهؤالء المحامين، إن شركاء أو غير ذلك،2010 كانون الثاني 

شروط صارمة تتعلق باألهلية المهنية، تتجلى بالنجاح في اختبار من االنتساب إلى هذه النقابة ل

بعد فترة تدريبية مدتها ثالث سنوات أو بالخبرة المهنية السابقة لمقّدم الطلب الُمحددة بمعايير 

ا. يتم إصدار تعيين هؤالء المحامين بقرار من وزير العدل  Garde des موضوعية خاصة جّدً

sceaux  من قبل المتفرغ الذي يمارس بالتالي الحق باستيفاء من الخلف أو  من بعد تقديمهم

الشريك المقّدم مبلغا تكون قيمته مراقبة من قبل النقابة ووزارة العدل والذي تكون من أجله 



إمكانيات التمويل متوفرة. تّم االعتراف بتأسيس نقابة متخصصة مرتبطة بهذه الطريقة بالمحكمة 

 األوروبية كضرورة مبّررة من أجل خدمة مرفق عام.العليا، من قبل الهيئات 

  

يتولى مجلس النقابة النظام الداخلي للنقابة، وهو مؤلّف من رئيس وأحد عشر عضًوا، منتخبين 

كلهم لثالث سنوات، ويتم إعادة انتخاب ثلثهم في كل سنة. تقوم المهمة الرئيسية لمجلس 

 avocatsد األخالقية ألعضاء النقابة )وضع القواع ( علىConseil de l’Ordre) النقابة

aux conseils  كما يبدي رأيه في إجراءات تتعلّق بالمسؤولية الشخصية ضد المحامين .)

 المنتمين لهذه النقابة.

  

يقومون بوظائف  officiers ministériels يكون أعضاء هذه النقابة، الذين كموظفين رسميين

( أمام محكمة النقض cabinetل مكتب لمزاولة المهنة )رسمية، معنيين بأعمال المحكمة. إّن ك

يساعد األشخاص الذين يتلقون المساعدة القضائية. ويكون البعض من هؤالء المحامين مرتبطين 

بمكتب المساعدة القضائية بينما يقوم اآلخرين بالنظر بطلب نقض نقطة أو نقاط قانونية في 

 moyen de خالفة القانون )سبب النقضالدعاوى الجزائية، باحثين عن دفاع ممكن بم

cassation خاضع بشكل محتمل للبّت فيه. وبشكل أعم، تتمثل مهامهم بتأمين أمرين مرتبطين )

 بشكل غير قابل للفصل، وهما مصالح المتنازعين وحسن سير المحكمة.

  

 ( pourvoi en cassation) طلب نقض نقطة أو نقاط قانونية

  



 pourvoi en) المدنية، يتم تقديم طلب نقض نقطة أو نقاط قانونيةفي الدعاوى 

cassation)  بتصريح لقلم محكمة النقض )باستثناء الدعاوى االنتخابية، التي يجوز تقديمها من

. تبلغ المهلة الزمنية "شهرين لتقديم طلب النقض ، ما  [i]الفريق نفسه أو من أي ممثل مفوض(

لم يتم النص على خالف ذلك"، وتبدأ هذه المهلة من تاريخ تبلّغ القرار موضوع النقض. في  

القرار  المسائل الجزائية، ال بد أن يتّم التصريح بطلب النقض لكاتب المحكمة التي أصدرت 

 موضوع النقض، بمهلة ال تتخطى الخمسة أيام من إصداره. 

  

يجب أن يتضمن الطلب، الذي يراعي بعض القواعد الشكلية خارج نطاق هذا الشرح العام، من 

حيث تعريفه، نقض القرار. وهذا األمر يثير المسألة الثنائية لنوع القرار الذي قد يكون موضوع 

 االستناد إليها لنقضه.  هكذا طلب واألسباب التي سيتم

  

في الدعاوى المدنية، يكون طلب نقض نقطة قانونية ممكنًا فقط ضد القرارات الصادرة بالدرجة  

النهائية. غير أنه، وفقًا لبعض المواصفات، يجب أيضا أن يكون قد تم إصدار القرار في أساس 

”، ما يستثني  some issue of substanceالدعوى، أي على األقل في "مسألة أساسية" “

األحكام التي تقضي بتحقيق إضافي أو تدبير مؤقت، التي من الممكن فقط نقضها في مرحلة 

 0الحقة، في نفس الوقت الذي يتم فيه طلب نقض القرار 

  

بالنسبة إلى القرار الُمراد الطعن فيه، على الفريق الذي يرفع طلب النقض أمام محكمة النقض 

ع النقض، ال يراعي القانون. لذلك، يتم استثناء كل مناقشة في أن يثبّت أن القرار، موضو

 الوقائع، التي ال يتم التحقق

https://www.courdecassation.fr/institution_1/in_6_2850/_2852/1585_1605_16298.html#_edn1
https://www.courdecassation.fr/institution_1/in_6_2850/_2852/1585_1605_16298.html#_edn1
https://www.courdecassation.fr/institution_1/in_6_2850/_2852/1585_1605_16298.html#_edn1


 فيها من قبل محكمة النقض، إذ أن مهمة تقدير هذه الوقائع تقع حصريًّا على عاتق المحاكم الدنيا.

  

بالدرجة النهائية في الدعاوى الجزائية، "يجوز إبطال أحكام غرفة التحقيق والقرارات الصادرة 

في المسائل الجزائية وتلك المتعلقة بالشرطة في حال مخالفة القانون". تخضع القرارات 

التمهيدية هنا إلجراءات خاصة، ما يعني أنه ضمن بعض الشروط، يجوز تقديم طلب الترخيص 

بالنقض المباشر لنقطة قانونية لرئيس الغرفة الجزائية. يُضيف قانون أصول المحاكمات 

الجزائية دعاوى متنوعة أخرى لمخالفة القانون تمنح أهمية كبيرة للصفات التقنية القانونية، وتم  

 تعزيز تلك النصوص اآلن بشكل إضافي بموجب االتفاقية األوروبية حول حقوق اإلنسان.

  

:   بشكل عام، في الدعاوى المدنية أو الجزائية، تكون رقابة محكمة النقض على نوعين رئيسيّين

 لرقابة القانونية والرقابة التأديبية.ا

  

بواسطة رّد المحكمة على سبب الطعن أو الطعون  بشكل أساسي، تتم ممارسة الرقابة القانونية

لمخالفة القانون )المدني والجزائي( أو على سبب الطعن بسبب االفتقار لألساس القانوني 

القانون بالمعنى الدستوري، ولكن أيًضا  )الدعاوى المدنية(. إن مخالفة القانون ليست فقط مخالفة

مخالفة للنصوص التنظيمية، وللعرف وفوق كل شيء، للمعاهدات الدولية بحيث تم وضع مبدأ  

: وفي هذه الحالة، يستحق قانون  من الدستور 55 تفّوقها على القانون الداخلي بموجب المادة

تقار إلى األساس القانوني، ال إشارة خاصة. إّن االف Community Law المجموعة االوروبية

يستلزم بشكل ضروري تفسيًرا خاطئًا للقانون من محكمة األساس المطعون بحكمها، ولكنه 

يفترض أن ال تكون المحكمة قد قّدمت أسًسا كافية لقرارها. ويُضاف إلى تلك الحاالت، التشويه، 

ي هذا المجال بامتياز، تستطيع  االفتقار إلى األسس القانونية، والتخلف عن الرد على الطلبات. ف



محكمة النقض القيام بعملها الموّحد الذي غالبا ما يكون عمال تجديديا في ما يخص تفسير قاعدة 

قانونية سواء كانت أساسية أو إجرائية أو تشكل جزًءا من تشريع جديد أو قديم. إنه في هذا 

، المسألة التي سنعود إليها المجال بشكل رئيسي يتم تطوير االجتهاد من قبل محكمة النقض

 الحقا.

  

فيتعلق بشكل أساسي   –كما تمت تسميتها رسميا لوقت طويل  –أما مفهوم الرقابة التأديبية 

بالتزامات المحاكم في ما يخص كيفية إصدارها ووضعها للقرارات. والهدف هنا هو ضمان أن 

دفاع الفرقاء، والرد على  تقوم محاكم الموضوع بالتزاماتها في ما يخص عرض طلبات وأسباب 

اللوائح المقّدمة وتبيان أسباب األحكام والقرارات، إذ أّن شرط االستدالل القانوني ال يشمل فقط 

االلتزام بعرض أسباب دعًما للفقرة أو الفقرات الحكمية ، ولكن أيًضا عدم االحتواء على 

ال أسس ال صلة لها تناقض، وعدم استعمال أسس افتراضية أو مشكوك فيها، وعدم استعم

ا على النقطة المثارة. إّن التشويه لمستند ما، يشكل   بالموضوع، وبمعنى آخر، أسس ال تشكل رّدً

أيًضا جزًءا من الرقابة التأديبية في الدعاوى المدنية. قد يتضمن أيًضا التفسير األوسع لمفهوم 

االلتزامات األخالقية للمحاكم  المآخذ المتعلقة بعدم مراعاة الرقابة التأديبية الواضح والدقيق

وبشكل أعم عناصر المحاكمة العادلة، أي مبدأ الخصومة الوجاهية، مثال عندما يتم طرح سبب 

، ومبدأ عدم التحيز، ومبدأ الجلسات العلنية، والحق بأن يتم االستماع ex officio يعود للوظيفة

التحيز، بشكل خاص، المطبق على ضوء إليها ضمن الوقت المعقول. لقد شهد مبدأ عدم 

من االتفاقية األوروبية حول حقوق اإلنسان، تطورات كبيرة في االجتهاد كان  1 المقطع 6 المادة

المحاكم أو الهيئات المماثلة األخرى،   modus operandi لها أصداء كبيرة على طريقة عمل

 مثل السلطات اإلدارية المستقلة.

  



يبية، المفهومة بشكل واسع، تمثل عبئا ثقيال على محكمة النقض، باعتبار ان إّن هذه الرقابة التأد

العديد من طلبات النقض تستند إلى سبب أوأسباب تأديبية. وال مجال لتفادي ذلك، بسبب عدد 

وأنواع ومجموعة المحاكم التي تتم مراقبة قراراتها من قبل محكمة النقض وأيضا األهمية 

 نون، لمقتضيات المحاكمة العادلة.األساسية، في دولة القا

  

 إجراءات النظر في طلبات نقض نقطة أو نقاط قانونية 

  

من بعد قيد طلب النقض في سجل محكمة النقض، تتمثل الخطوة التالية، شرط أال تكون الدعوى 

التي ال   (mémoire en demande) غير مستوفية الشروط الشكلية، بتقديم الئحة المطالب 

(. تعرض هذه الالئحة النقاط القانونية  mémoire ampliatif) الالئحة التوضيحيةتزال تُسمى  

المسند إليها، مع األمل بنقض القرار، موضوع الطلب، كما الحجج التي تدعم النقاط القانونية  

 mémoire en) تلك. من جهته، يجوز للمطلوب النقض ضده أن يرّد بتقديم الئحة جوابية

défense)0  نهاية المهل الممنوحة للفرقاء لهذه الغاية، والتي تختلف وفقًا لطبيعة الدعوى في

)في الدعاوى المدنية، أربعة أشهر في المبدأ لالئحة المطالب، ابتداء من تسجيل طلب النقض ، 

وشهران للالئحة الجوابية تبدأ بالسريان من تاريخ تبلغ الئحة المطالب(، تتم إحالة الدعوى،  

ها، إلى إحدى غرف المحكمة الستّة، أو لغرفة مختلطة أو للهيئة العامة ، مع  بحسب موضوع

 (. conseiller rapporteur) تعيين مستشار مقّرر 

  

عندما ال يكون طلب النقض مقبوال أو مسندا إلى أسس جدية ، تجوز معالجة الدعوى بشكل  

ا سريع بواسطة إجراءات عدم القبول. إّن هذه اإلجراءات، التي وضعه

، قد أحيت من جديد، بشكل مختلف، إجراءات النظر التمهيدي 2001 حزيران 25 قانون



، على األقل في الدعاوى المدنية، ولكن بفرقين 1947 بطلبات النقض التي ُوجدت لغاية العام

 Chambre) كان هناك، سابقا، غرفة متخصصة لهذه الغاية، غرفة العرائض أساسيّين. أّوالً،

des requêtes.) اآلن فتشّكل كل غرفة هيئتها الخاصة من ثالثة مستشارين، التي قد  أما

تختلف في تشكيلها، من أجل الحكم في هذا النوع من طلب النقض. ثانيًا، لقد كان النظر في  

طلبات النقض من قبل غرفة العرائض مرحلة إلزامية لطلبات النقض، باستثناء الدعاوى 

ر من قبل تلك الهيئات من القضاة فقط بطلبات النقض التي تبدو الجزائية، في حين يتم اآلن النظ

 ظاهريا أنها تستدعي قرارا بعدم قبولها.

  

: بالرغم من أنها تفترض بشكل طبيعي  ولعملية الغربلة هذه منافع مختلفة. هي سريعة وبسيطة

ال   فإنها ،Ministère public كما رأي النيابة العامة rapporteur دراسة مفّصلة من المقرر

قرارات شكلية بعدم القبول، ال تتضمن حيثيات ، وهذا ما يوفر على المحكمة  تستدعي إال

وجوب معالجة دعاوى ال تستحق العناء، وتمّكنها هذه العملية من التركيز على مهمتها 

األساسية، أي تطوير االجتهاد عن طريق ردها على طلبات النقض التي تثير مشاكل قانونية 

% بالنسبة  30 إّن نسبة طلبات النقض التي تسير على هذا النحو كبيرة، وتصل إلى حقيقية.

 % بالنسبة للغرفة الجنائية. 35للغرف المدنية و

  

إّن كل دعوى أخرى تتطلّب الدراسة المفّصلة، تشّكل موضوع إجراءات قضائية خطية ُمعدَّة من 

يتّم تكليفه بالدعوى من قبل رئيس غرفته. من ، والذي rapporteur المستشار الذي يُعتبر مقّرًرا

تقريًرا، مع  conseiller rapporteur بعد النظر بالدعوى، يحّضر المستشار المقرر

ومسودة حكم أو أكثر. يتألف التقرير من بيان الوقائع واإلجراءات، وتحليل   Note مذكرة

والمراجع األساسية ذات الصلة الحجج، وتحديد المسألة القانونية التي تتطلب قرارا وأهميتها، 

باالجتهاد والفقه، مع اإلشارة إلى ما إذا تم تحضير مسودة حكم واحدة أو أكثر واقتراًحا يتعلق 



فقط من رأي المقرر. ويعود أمر  Note بهيئة القضاة المناسبة لمعالجة الدعوى. تتألف المذكرة

هناك احتمال وجود عدًدا من  وضع مسودة حكم واحدة أو أكثر للمقرر وحده، حسبما يرى أن

 الحلول، أو على األقل هناك عدد من الحلول التي قد تتطلب مناقشة.

  

تتم من ثم إحالة ملف الدعوى، بما في ذلك التقرير )باستثناء المذكرة ومسودة األحكام، التي 

محاٍم سيتم االطالع عليها فقط من قبل المستشارين الذين عليهم أن ينظروا في الدعوى(، إلى 

عام، الذي يدرس الملف بقصد إبداء رأيه. قبل أسبوع تقريبا من الجلسة، يلتقي الرئيس 

: إنها  والمستشار األعلى درجة للغرفة لتبادل األفكار في الدعاوى التي يتم تحديدها

التي ترمي إلى تحديد ما إذا يبدو أن بعض الدعاوى تطرح مصاعب  conférence المداولة

ا. rapporteur المقررخاصة يكون على   وهيئة القضاء المكلَّفة ببتها أن يمنحاها انتباهًا خاّصً

  

، تتألف هذه الهيئة من القضاة من ثالثة مستشارين عندما 1997 نيسان  23 بموجب قانون

يتطلب طلب النقض اتّخاذ قرار إجرائي، بغض النظر عن نوعه )رّد، إسقاط، غير قابلية 

إالّ، على هيئة القضاة أن تتألف من خمسة مستشارين على األقل للقبول، أو عدم قبول(. و

 formation يتمتعون بحق التصويت. غالبا ما يتم استخدام مصطلح التشكيل المحدود

restreinte (limited benchللهيئة األولى وتشكيل القسم ) formation de 

section (section bench للهيئة األخيرة من القضاة. وفي كل ) هيئات القضاة هذه، تُبدي

آراءها. وتتم بالتالي المذاكرة في الدعوى، التي خالل  Ministère Public النيابة العامة 

النقاط األساسية لعمله ويبدي رأيه. ويعطي بالتالي الكالم  rapporteur سيرها يلّخص المقرر 

على أن يكون  (،conseiller)  للمستشار األعلى درجة، الذي يتبعه بالتسلسلية كل مستشار

رئيس الغرفة صاحب الكلمة األخيرة. من ثم يتم طرح اإلجراءات 

أي، ليس فقط الفحوى العام للحكم، ولكن أيًضا حرفيته الفعلية )على  (solution )الحل المقررة



األقل بنفس أهمية اإلجراءات ذاتها( ألغلبية األصوات، على الرغم من أن الحكم لن يتضمن أي 

 ارة لكيفية تصويت المستشارين. ال يجوز أن يذكر في القرار أي رأي مخالف.إش

  

عندما يتخذ قرار برّد طلب نقض،يصبح القرار، موضوع النقض، غير قابل للرجوع عنه.  

وعندما يتم نقض حكم فيجوز نقضه برمته من دون طلب أي إجراء )يُبطل القرار موضوع 

الة التي كانوا عليها قبل هذا الحكم( أو جزئيا من دون طلب النقض، على أن يبقى الفرقاء في الح

أي إجراء )في هذه الحال، يتم إبطال بعض األجزاء فقط من الفقرة أو الفقرات الحكمية لهذا 

الحكم(. مبدئيا، يتعلق مثل هذا القرار فقط بطالب النقض والمطلوب النقض ضده، بالرغم من 

مة النقض الخيار بمّد مفاعيل اإلبطال لشمل فرقاء في أنه في الدعاوى الجزائية يكون لمحك 

 المحاكمة لم يقوموا بالنقض. 

  

في األغلبية الكبيرة من الدعاوى، إّن الحكم بنقض قرار يحيل الدعوى إلى محكمة بنفس مستوى 

يتم تلك التي تّم إسقاط قرارها أو للمحكمة نفسها مؤلفة من قضاة مختلفين. باستثناء الحالة التي 

فيها إصدار قرار من قبل الهيئة العامة، ال تكون المحكمة التي تّمت اإلحالة إليها ُملزمة بمراعاة 

 اإلجراء أو الحل الوارد في قرار محكمة النقض.

  

ولكن، يجوز لمحكمة النقض إبطال حكم من دون إحالة الدعوى، إّما ألن نقض الحكم ال يتضمن 

الوقائع، كما هي مثبتة ومقيَّمة نهائيا من قبل محكمة أي حكم إضافي في األساس أو ألن 

الموضوع، تمكنها من تطبيق القاعدة القانونية المناسبة. والهدف هنا هو تسريع اإلجراءات 

القضائية وضمان االحترام لواحدة من الشروط األساسية لمحاكمة عادلة، بمعنى آخر، حق فريق 

 قولة.ما في الحصول على حكم ضمن مهلة زمنية مع



  

 اجتهاد محكمة النقض 

كونها في ذروة التسلسل القضائي، وبما أنها وحيدة، وألن ذلك هو هدفها الرئيسي، تلعب محكمة 

النقض دوًرا أساسيا في توحيد االجتهاد. وهذه الوظيفة تفسر الطبيعة المتخصصة للمحكمة، التي 

القانون، إن في ما يخص األساس  ال تحكم قطّ في الوقائع. بل أن مهامها تتمثل حصريًا بتفسير 

قديما أو جديدا . هذا ما يعزز أهمية قراراتها بموجبه. يرتكز تفسيرها على   أو الشكل، إن كان

الجوابات التي تعطيها في حكمها على الحجج المعروضة أمامها، وبشكل محدد أكثر، على  

جتهاد المتّبع تستدعي بعض  الحجج التي تتذرع بمخالفة القانون. إن كيفية تكون وتطور ونشر اال

 التعليق. 

  

( التي تقود إلى تفحص كل دعوى في ما يتعلق cassationبسبب طبيعة تقنية النقض بالذات )

بالتطبيق المناسب للقانون على القرار موضوع النقض، يتم تطوير االجتهاد بشكل تدريجي على  

نقض الممارسة المعروفة أساس طلبات النقض والحجج الناجمة عنه. يحظر على محكمة ال

”(، كما وأنه regulatory judgments“) arrêts de règlement بالقرارات التنظيمية

من القانون المدني، "يُحظّر على   5 بالنسبة لكل المحاكم الفرنسية األخرى، وبموجب المادة

وير االجتهاد المحاكم إصدار قرار بشكل أحكام تنظيمية في دعاوى مقّدمة لها". ويتم بالتالي تط

شيئًا فشيئا بما أن المشاكل مطروحة بشكل تدريجي بموجب حجج قانونية. بالتالي، إن محكمة 

تقوم بتحديد تطبيق القانون مكيّفةً إياه  -واآلن األوروبي –النقض بتناغمها مع المجتمع الفرنسي 

أو دولية، أو  مع تطورات هذا المجتمع، التي تكون إن سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية،

تقنية، أو تكنولوجية. إن تنوع المسائل بحد ذاته، المطروح على محكمة النقض يعني أنه عليها 

 أن تعطي جوابا منطقيا ومتوازنا لمعظم المشاكل المحتملة التي يثيرها تفسير القانون.



  

اقتضى األمر،  وتترك المرونة الناجمة عن ذلك، نطاقا واسعا لقراءة جديدة، مع الوقت، وإذا 

لكيفية تفسير القانون، على ضوء التغيرات في المجتمع والطريقة التي يتم النظر إليها. وهي 

من القانون المدني  4 بشكل خاص، تمّكن من ملء ثغرات في القانون الوضعي، إذ أن المادة

الي تمنع المحاكم من رفض الحكم بسبب صمت، أو غموض أو عدم مالءمة القانون. ويكون بالت

لمحكمة النقض دوًرا أساسيا تلعبه في هذا الصدد. هناك بشكل أساسي تقنيّتان من الممكن 

استعمالهما لمواجهة صمت القانون، إحداهما تطبيق نصوص على حاالت ال يتوقعها المشرع،  

وكمثال محتمل يتمثل بتطبيق النصوص حول المسؤولية الجرمية، الناجمة بشكل أساسي عن  

في ما يتعلق بسير السيارات. التقنية األخرى هي اإلستناد إلى مبادئ  1804 ي للعامالقانون المدن 

نظرية   ،fraus omnia corrumpit عامة )مثل، على سبيل المثال، قاعدة الغش يفسد كل أمر

االثراء غير المشروع، قاعدة إزعاج الجيران بشكل مبالغ به، أو مبدأ حقوق الدفاع(، على أن ال 

: فأحيانا ال   التقنية طبعا مع أي نص للقانون الوضعي. ولكن لهذه التقنية حدودهاتتناقض هذه 

تسمح البنود الحالية للقانون، وبالرغم من أنها أصبحت كليا قابلة للمناقشة، نتيجة لعدة تطورات، 

إلى العواقب   تشير محكمة النقض في تقريرها السنوي ، أي تعديل في تفسير القانون. بالتالي،

 جمة عن الوضع الحالي للنصوص وتقترح تعديالت تشريعية. النا

  

يؤدي تطور االجتهاد لتغيرات تدريجية في اتجاه معين، ولكن قد يأخذ هذا التطور أيًضا شكل  

عمليات تحول عكسي لما سبقه، فتكون هذه التغييرات من حيث طبيعتها استثنائية. إّن مستشاري  

هاد مستقر ويشكل بالتالي معياًرا لمحاكم األساس  محكمة النقض يبذلون الجهود لوضع اجت

وللمتخاصمين ومستشاريهم. إّن بناء القانون يحصل بالضرورة بشكل تدريجي وبصورة  

مستمرة. فضال عن ذلك، تكون سلطة المحكمة على المحك. ولكن ال يعني ذلك أنه يجب أن يتم 

بشكل متكرر. وقد يؤدي بالتالي   رمي االجتهاد بوابل من االنتقادات، كما بينت األحكام ذلك 



منطق التطور، في ما يتعلق بنقطة أو أخرى، إلى تحول مفاجئ عما سبق، غالبا ما يكون ثمرة 

عملية ناضجة داخلية وطويلة، وتكون العناصر األخرى منها عبارة عن رّدات فعل رأي علماء 

كير الناضج، يتم تقرير  أو عن مقاومة من محاكم األساس. على أي حال، إنه فقط من بعد التف

مثل هذا التحول في االجتهاد، ألن له آثار ليس فقط على الدعوى الخاصة المعنية بشكل مباشر  

ولكن أيًضا، من خالل ردات فعل متتالية، على كل الدعاوى العالقة التي تطرح المسألة ذاتها. 

ممارسات التي يدينها. بكالم آخر، للتحول المفاجىء مفعول رجعي مما يستدعي التساؤل حول ال

يُفهم بالتالي وجود اهتمام مستمر بالتوصل إلى موازنة دقيقة بين الحاجة إلى تكييف القانون مع 

تغيرات المجتمع والحاجة إلى القوانين التي تدوم. غالبا ما تنبع عمليات التحول األوسع عما  

 تحتكر تلك العمليات.  سبق من االجتهاد عن الهيئة العامة بالرغم من أّن هذه الهيئة ال

  

على كل حال، فقط من خالل معرفة المفردات المناسبة والقانونية، وليس أسماء المؤسسا ت  

واألفراد، يفهم اجتهاد محكمة النق ، من هنا األهمية المعلقة على نشر هذا اإلجتهاد , األمر الذي  

ق تعكس المجاالت المتنوعة هو من مسئولية دائرة األبحاث القانونية، والتي بمجموعة من الطر

كانت تقضي   للجمهور المعني. إّن الوسيلة التقليدية لذلك، التي يعود تاريخها إلى عصر الثورة،

بنشر مجلّتين شهريتين، واحدة للغرف المدنية، وأخرى للغرفة الجزائية، مبرزة أحكاما يتم 

هناك اآلن ،  لمجلتين اآلن اقتراح نشرها من قبل رئيس كل غرفة. ولكن قد تؤقف إصدار هاتين ا

بحيث أصبحت كل القرارات تنشر على اآلنترنت. إنما ما تزال تنشر "مجلة قانون عمل" 

فصليّة ومجلة معلومات نصف شهرية. تقّدم األخيرة، الموّجهة لكل المحاكم البدائية والمحاكم  

لمحاكم األساس  االستئنافية، ملخصات عن أهم القرارات أو تلك التي تكون ذات أهمية خاصة 

والتي يتم إصدارها ليس فقط من قبل محكمة النقض بل أيًضا من قبل محاكم أخرى. كما أنها 

مع مجموعة مختارة من  (conseillers) تتضمن آراء المحامين العامين وتقارير المستشارين



اكم  كتابات العلماء ومحاضر اجتماعات تنظمها محكمة النقض، مثل تلك المتعلقة برؤساء المح

  االستئنافية.

  

وهناك أداة أخرى قد تّم استعمالها منذ القرن التاسع عشر وهي نشر أحكام في جرائد قانونية 

العلماء القانونيين وغالبا، في حال القرارات األكثر أهمية، اآلراء والتقارير   مرفقة بتعليقات 

 المشار إليها أعاله.

  

، يتمتّع الجمهور بإمكانية الدخول المّجاني إلى من خالل العالم اإللكتروني وتطور اإلنترنت 

وهو موقع  (،:www.legifrance.gouv.fr// http) اإللكتروني Legifrance موقع

والقرارات المنشورة في  1960 إلكتروني لكل القرارات المنشورة في النشرة المدنية منذ العام

كذلك األمر بالنسبة إلى جميع القرارات منذ  1963 النشرة الجزائية منذ العام

)المنشور وغير المنشور منها(. تم وضع الموقع اإللكتروني هذا لتطويره أكثر مع   1987 العام

تضمينه عناوين جديدة. كما يقدم موقع محكمة 

ة مختارة من مجموع ( betacourdecassation.jouve-hdi.com)  االلكتروني النقض

 األحكام واآلراء وينشر كل مجالت المعلومات الدورية.

  

أخيًرا ال بد من اإلشارة بشكل خاص إلى التقرير السنوي لمحكمة النقض. بموجب قانون تنظيم 

القضاء، يتلقى وزير العدل، تقريًرا سنويا حول تطور اإلجراءات القضائية والمهل الزمنية  

ة تم تشكيل لجنة تقارير ودراسات. إّن هذه اللجنة، تحت سلطة  الموضوعة لها، ولهذه الغاي

الرئيس األول والنائب العام لدى المحكمة، تتألف من أحد مستشاري المحكمة كرئيس لها، ومن 

وأيًضا من مدير دائرة   Parquet général ممثلي كل غرفة من المحكمة، ومن النيابة العامة

http://www.legifrance.gouv.fr/


لسنوي، من بين أمور أخرى، اقتراحات بتعديالت تشريعية  األبحاث القضائية. يتضمن التقرير ا 

أو تنظيمية، وتعليقات على أهم األحكام الصادرة خالل السنة، كما دراسات قانونية ُمعّدة من قبل 

 مستشاري محكمة النقض. ويمكن االطالع عليه على موقع المحكمة اإللكتروني.

  

 لنقض دائرة التوثيق والدراسات والتقرير لدى محكمة ا

كونها تحت سلطة الرئيس األول، تتم إدارة دائرة التوثيق والدراسات والتقرير من قبل قاض 

في محكمة  auditeurs كبير من رتبةرئيس غرفة وهي تتألف بشكل أساسي من قضاة )باحثين

 النقض( ومن موظفين )رؤساء أقالم، كتّاب(.

  

إحالة طلبات النقض الى الغرف المختلفة، أوال، تساعد على تنظيم سير الدعاوى. عندما تتم 

تجمع معا الدعاوى التي تثير مسائل مماثلة وذات الصلة وتساعد على تحاشي االختالف في  

اجتهاد محكمة النقض ذاتها وبين هذا االجتهاد واجتهاد محاكم األساس. كما أنها تساعد 

ذلك. إن إنشاء قاعدة بيانات للقانون  اليها  المستشارين والمحامين العامين في أبحاثهم إذا ما طلبوا

األوروبي في الدائرة قد أمن أداة مفيدة لتحليل المشاكل الناجمة عن تطبيق القانون األوروبي من 

 قبل المحاكم الوطنية. 

  

ثانيا، تكون دائرة األبحاث القانونية أداة تطوير سياسة اجتهاد المحكمة عن طريق نشر أحكامها 

 تعميمها على المحاكم، بالوسائل اإللكترونية كما بالوسائل األخرى. وأيًضا عن طريق 

  

 آراء محكمة النقض االستشارية



محكمة النقض صالحية إبداء آراء استشارية. إلجراءات الرأي   1991 أيار 15 منح قانون

االستشاري ميزة جعلته معروفا بشكل سريع جًدا عندما تقبل محكمة النقض تفسير نصوص  

بالتالي يصبح من السهل توقع ما سيكون موقف المحكمة في ما يخص قاعدة خاصة أو جديدة، و

أخرى، يكون تطبيقها مسبّبًا للمشاكل. إن هذا اإلجراء، المنظَّم بشكل دقيق، خاضع لعدد من 

 :  الشروط

  

يجب أن يحصل طلب الرأي من قبل محكمة في النظام القضائي الوطني، في   ·

مطروح في إجراءات قضائية عالقة، يتطلب رأي محكمة النقض. ويتم بالتالي ما يتعلق بسؤال 

 استبعاد طلبات الفرقاء المباشرة. 

 يجب أن يكون السؤال قانونيا وجديًدا. .1

 يجب أن ينطوي على صعوبة جدية وأن ينمكن أن يطرح في نزاعات عديدة. .2

: ال   محكمة النقض شرطا آخر باإلضافة إلى تلك الشروط التي يفرضها القانون أضافت  .3

يجوز أن يكون السؤال المثار موضوع طلب نقض عالق أمامها، والمقصود هنا عدم حرمان 

 الغرفة التي تعالج الدعوى من صالحيتها بالحكم فيها.

  

قيودا أخرى تتعلق بطبيعة النزاعات  2001 حزيران 25 في الدعاوى الجزائية، فرض قانون

ذ قرار عندما يتم حجز متّه م في السجن االحتياطي أو يكون خاضعا وبعدم التأخير في اتخا

 لمراجعة قضائية.

  



على محكمة النقض، التي تعقد جلستها كهيئة قضاة خاصة ومنفصلة حسب ما يكون طلب الرأي 

في دعوى مدنية أو جزائية، مبدئيا بحضور الرئيس األول الذي يرأسها، أن تبدي رأيها خالل 

تقديم الطلب. إن المحكمة التي تطلب إبداء الرأي ليست ملزمة بشكل رسمي  ثالثة أشهر من 

 بمراعاته.

  

 هناك حوالي عشرة آراء استشارية في السنة. 
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