


  مساوئ تعدد اجلهات القضائية

  جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية أمنوذجاً 
 عبدالعزيز بن سعد الدغيثرالدكتور : كتبه

  

تكثر يف اململكة العربية السعودية ظاهرة تعدد اللجان ذات االختصـاص القضـائي، 
ن ومــن ذلــك جلنــة الفصــل يف منازعــات األوراق املاليــة، وهــي تزيــد علــى اللجــان ســو  ءا 

الـــتظلم ضـــد قـــرارات هيئـــة الســـوق املاليـــة ذات الطـــابع اإلداري ال ينظرهـــا ديـــوان املظـــامل  
كبقيـــة جهـــات الدولـــة، فصـــارت اللجنـــة جتمـــع بـــني االختصـــاص التجـــاري واالختصـــاص 

  . اإلداري

  :ال شك أن تعدد اجلهات ذات االختصاص القضائي له مساوئ كثرية أمههاو 

  .حصانة القضاء واستقالله أن أعضاء هذه اجلهات ليس هلم .١
كمـــا أن ذلـــك التعـــدد ســـبب يف أن يكـــون لكـــل جهـــة نظـــام إجـــراءات خـــاص  .٢

 . )١(ا

، )٢( ومل يكـن املــنظم الســعودي راضــيا عــن كثــرة اللجــان ذات االختصــاص القضــائي
ن احملــاكم ١٣٩٥إذ تـنص املــادة السادسـة والعشــرين مــن نظـام القضــاء الصــادر سـنة  هـــ 

لفصل يف كافة املنازعات واجلرائم إال ما استثين بنظامهي جهة القضاء العا   .م 

وقد رفـع وزيـر الداخليـة اقرتاحـا إىل رئـيس جملـس الـوزراء بتوحيـد جهـات التقاضـي، 
ـــرقم  ـــوزراء ذو ال ـــاريخ  ١٦٧فصـــدر قـــرار جملـــس ال ـــد مهـــام ١٤/٩/١٤٠١والت هــــ بتوحي

                                                             
  .٢٣٥هـ ص ١٤٠١معهد اإلدارة سنة  –أصول علم القضاء لعبدالرمحن عياد  (١)
ت القضائية املتعددة، ففي مؤمتر العلماء الـذي عقـد يف وقد كان ألهل العلم يف اململكة العربية السعودية موقف واضح من اجلها (٢)

أمـا القـوانني، فـإن كـان :" هـ بناء علـى طلـب امللـك عبـدالعزيز رمحـه هللا، أصـدر املـؤمتر فتـوى جـاء فيهـا١٣٤٥شعبان سنة  ٨مكة يف 
لشــرع املطهــر ، والتنظــيم القضــائي ٢٣٥أصــول علــم القضــاء ص ..." موجــودا منهــا شــيء يف احلجــاز، فتــزول فــورا، وال حيكــم إال 

  .٣٠٠عن حافظ وهبة ص  ٢٨٢للدريب ص 

 



النظـام األســاس للحكــم وقـد أكــدت املـادة السادســة واألربعـني مــن . )٣(اجلهـات القضــائية
علـى ضـرورة توحيـد جهــات التقاضـي وضـم اللجــان ذات االختصـاص القضـائي للقضــاء، 
فقــد نصــت علــى أن القضــاء ســلطة مســتقلة، وال ســلطان علــى القضــاة يف قضــائهم لغــري 

كيــــد الســــتقالل . )٤(ســــلطان الشــــريعة اإلســــالمية ويف املــــادة األوىل مــــن نظــــام القضــــاء 
  . )٥(القضاة

ليســت جهــة مســتقلة بــل هــي  منازعــات األوراق املاليــة قــع جلنــة الفصــل يفبينمــا وا
ـاء  بعة جلهـة إداريـة، ويف املـادة الثانيـة واخلمسـون مـن نظـام القضـاء أن تعيـني القضـاة وإ
لـس األعلـى للقضـاء، وفقـًا ملـا يبينـه  ً علـى اقـرتاح مـن ا مر ملكـي، بنـاء خدمتهم  يكون 

ذه الطريقةوواقع اللجنة أن تع. النظام  .يني أعضاء اللجنة ال يتم 

وورد يف النظــــام األساســــي للحكــــم بيــــان االختصــــاص الــــوالئي يف اململكــــة العربيــــة 
نــه ينقســم إىل القضــاء العــام وقضــاء املظــامل كمــا يف املــادتني التاســعة واألربعــني الســعود ية 

والثالثة واخلمسني من النظام األساسي للحكم، وهـذا يـدل علـى أن مجيـع اللجـان ال تعـد 
 . من اجلهات القضائية نظاما

مـع كما أن يف نظام القضاء نصت املادة الثامنة واخلمسون منه على أنـه ال جيـوز اجل
بــني وظيفــة القضــاء ومزاولــة التجــارة أو أيــة وظيفــة أو عمــل ال يتفــق مــع اســتقالل القضــاء 
لس القضاء األعلى أن يقرر منـع القاضـي مـن مباشـرة أي عمـل يـرى أن  وكرامته، وجيوز 
القيـــام بـــه يتعـــارض مـــع واجبـــات الوظيفـــة وحســـن أدائهـــا، وهـــذا يفيـــد تقريـــر مبـــدأ إبعـــاد 

  .)٦(تفق مع استقالل القضاء ومع إعزازه واحلفاظ على حيادهالقاضي عن كل ما ال ي

وهــذا يــدل علــى أن املــنظم الســعودي عــازم علــى إلغــاء مجيــع اللجــان الــيت متــارس أعمــاالً 

لس األعلى للقضاء   .قضائية، ونقلها إىل اجلهة القضائية حتت مظلة ا
                                                             

  .٢١٣ف  ١٧٤السلطة التنظيمية للمرزوقي ص  (٣)
ألمر امللكي ذي الرقـم) ٤(   .هـ٢٧/٨/١٤١٢: والتاريخ ٩٠/ أ : النظام األساسي للحكم الصادر 

  .١٧نظاما ص هـ، وانظر قواعد املرافعات الشرعية فقها و ١٣٩٥نظام القضاء الصادر سنة  (٥)
  .٣٣املبادئ القضائية للدكتور حسن آل الشيخ ص ) ٦(

 



تعـني، وجيـب ضـم مجيـع اللجـان للقضـاء هـو امل وأعتقد أن مـن الضـروري السـرعة يف
تذليل العقبات أمام هـذا األمـر املهـم، واألمـل معقـود يف الرجـوع إىل تطبيـق مقصـد املـنظم 

  .السعودي يف القريب العاجل
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