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ينبع من أىمية القضاء ودوره البارز في الحديث عن اختصاصات المحاكم ، وأنواع ىذا االختصاص ، 

تظهر جليا في توضيح وبيان  يق العدل، وأىمية االختصاصخصومات وتحقحفظ الحقوق وفصل ال
 ىذا العصرسلطات القاضي وحدودىا ، وأنواع القضايا التي يتعرض لها ، وظهرت أىمية االختصاص في 

وتعدد القضاة ، وتشعب القضايا ، وفي عصر التخصص ، ال نجد بدا من  ،نظرا لكثرة المحاكم خاصا ؛
ا ألخذه بمبدأ القضاء السعودي نظر نظام يتو في المحاكم والقضاء، ويتجلى ذلك في وتجل، تطبيق ذلك 

أوال عن  فيها ونتحدثبعنوان اختصاصات المحاكم ، كانت ورقة العمل ىذه   ذلكل تعدد جهات التقاضي،
 .تعريف االختصاص، ومشروعيتو ، وأنواعو

 :االختصاصأوال: تعريف 
 تعريف االختصاص في اللغة : 

:  واختصو وخصصو وخصيصى ، أفصح والفتح وخصوصية، ،وخصوصا ،خصا ،يخصو ،شيءبال خصو
: ويقال. ببره واختصو غيره وخص انفرد، إذا لو وتخصص باألمر فالنٌ  اختص: ويقال. غيره دون بو أفرده
 .(1)خصية بو ولو بو خاص أي بفالن مخص فالنٌ 

 في االصطالح: 
ومعينة ، وفي حدود زمان  ة الحكم في قضايا عامة ، أو خاصةتخويل ولي األمر ، أو نائبو لجهة قضائي"

 .(2)"ومكان معينين 
أو  مقدار ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء، تبعا لمقرىا"أو كما قال مجمع اللغة في مصر 

 .(3)"لنوع القضية
بين االثنين وىو  ىذان التعريفان ركزا على المحاكم دون النص على القضاة ، لذلك جاء تعريف آخر جمع

: 

                                                           

 .(24/ 7)، ابن منظور ، دار صادر، بيروت ، الطبعة الثالثة ، لسانالعرب(1)
 .( مطابع دار الهالل 158-2م القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة اإلسالمية ونظام السلطة القضائية ، )التنظي(2)
 .(1/238المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بمصر، دار الدعوة، )(3)
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"السلطة القضائية التي يتمتع بها قاض، أو جهة قضائية ، وتخول لها حق النظر والفصل في القضايا 
 .(4)المرفوعة إليها"

 
 القضائي االختصاص مشروعية: ثانيا 

 .األصل في االختصاص القضائي أن يكون عاما

 ، اآلدميين حق أو اهلل حق كان الحقوق من شيء لك في يحكم القاضي أن فاتفقوا يحكم فيما قال ابن رشد: وأما
 .(5)األوصياء ويقدم األنكحة يعقد وأنو ، المعنى ىذا في األعظم اإلمام اتبعن وأنهن

 ، واتساع الدولة ، في الذكاء والفطنة الحكم ، ولكن نظرا الختالف القضاةاالختصاص و  عموميةىو األصل  فهذا
 قبل ولي األمر.من لو والية عامة، ومنهم من لو والية خاصة، حسب توليتهم من القضاة من  كان وتشعب القضايا،

 بلد في األحكام جميع في النظر قلده في ، العمل خصوص في النظر عموم قاضيا يولي أن ويجوز :قال ابن قدامة 
 .سكانو غير من إليو أتى ،ومن سكنو من في حكمو فينفذ ، بعينو

 جميع في ، خاصة المداينات في كالحكم إلي جعلت  : فيقول ، العمل عموم في النظر خصوص يقلده أن ويجوز
 . واليتي

 منها أكثر في حكمو ينفذ فال.  دونها فما المائة في احكم:  يقول أن نحو ، المال من قدر في حكمو يجعل أن ويجوز
. 

 . العمل خصوص في النظر وخصوص ، العمل عموم في النظر عموم يوليو أن ويجوز

 الحكم واآلخر ، األنكحة عقود أحدىم ولي ،في عمال واحد لكل يجعل ، واحد بلد في وثالثة قاضيين يولي أن زويجو 
 . (6) العقار في النظر وآخر ، المداينات في

 : كثيرة منها على سبيل المثال المحاكم االختصاص في على جواز دلةاألو 

                                                           

 . 113التنظيم القضائي اإلسالمي، حامد أبو طالب ، مطبعة السعادة القاىرة ، ص: (4)
 .(244/ 4)،  2004، ابن رشد الحفيد ، دار الحديث ، طبعة المقتصد ونهاية المجتهد بداية (5(
 

 .(92/ 10) قدامة المغني، البن(6)
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 ، يختصمان خصمان وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول جاء  : قال ، العاص بن عمرو عن ، عمرو بن اهلل عبد عن:1
 فإذا:  قال"  كان وإن: "  قال ، اهلل رسول يا مني بذلك أولى أنت  : فقال ، " عمرو يا بينهما اقض: "  لعمرو فقال

 . (7) فأصبت بينهما قضيت أنت إن: "  قال ؟ لي فما بينهما قضيت

 ة معينة .فهنا تخصيص القضاء بأشخاص معينين وقي قضي

 .(8)لعتاب بن أسيد ، واليا وقاضيا على مكة  -صلى اهلل عليو وسلم-: تولية النبي 2

 الدرىم في يقضي فكان ، األمور صغار اكفني »  : قال عنو اهلل رضي عمر أن ، أبيو عن ، يزيد بن السائب عن: 3
 . (9) « ونحوه

 ال ذلك أيضا،فهذا اختصاص في قضايا معينة ، تمثل المخالفات اآلن ومث

 الجامع المسجد على قاضيا يستقضون الدىر من برىة بالبصرة عندنا األمراء تزل لم  : الزبيري اهلل عبد أبو قال :4 
 ما وال موضعو يتعدى وال النفقات ويفرض ، دونها فما دينارا وعشرين درىم مائتي في يحكم ، المسجد قاضي يسمونو

 .(10)لو قدر

 في المحاكمأنواع االختصاص ثالثا: 
 والمكاني والنوعي. ،الدوليمثل االختصاص  ، هالبعض نتعرضلكننا ، متعددة أنواع االختصاص في المحاكم 

، وأحكام  والتجارية ، والمدنية ، ؛ كالقضايا الجنائية االختصاص النوعي: اختصاص القاضي بنوع معين من القضايا
 . (11) ، والقضايا اإلدارية  األسرة

 .(12)مر بعض القضاة في قضايا معينة مثل الجنايات أو الجنح أو المخالفات فيخصص ولي األ

 ىرة مخصوصة ، وأمكنة معينة ، ويسماالختصاص المكاني: ما يحدده ولي األمر للقضاة من الحكم في دائ
 .(13)باالختصاص المحلي

                                                           

: صهههحيح بطرقهههو طاألرنهههاؤو ، وقهههال 17825( رقهههم الحهههديث: 357-29طبعهههة الرسهههالة ، )  ث عمهههرو بهههن العهههاص،، بقيهههة حهههديفهههي مسهههنده أخرجهههو أحمهههد  (7)
 وشواىده.

 .1992(، دار الجيل، 1023-3اب ، ابن عبد البر، )( االستيع8)
 .(693/ 2)طبعة على نفقة : السيد حبيب،  بة،يش البن المدينة ( تاريخ9)
 .(123: ص)للماوردي، دار الحديث ،  السلطانية ( األحكام10)

11
 .171: السياست القضائيت في ػهذ ػور بن الخطاب، هطابغ جاهؼت اإلهام ابن سؼىد، ص: 

12
 194في اإلسالم، نصر فريذ واصل، ص: : نظام القضاء 
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ر المنازعات التي تتضمن عنصراً مجموعة القواعد التي تحدد بمقتضاىا والية محاكم الدولة بنظاالختصاص الدولي: 
القضائي الدولي  االختصاصأن قواعد  .أجنبياً أي بمعنى أخرى أن ىذه القواعد ال تطبق بشأن المنازعات الوطنية البحتة

 .(64)للمحاكم السعودية بنظر المنازعات ذات الطبيعة الدولية االختصاصالسعودي تعنى بالحاالت التي ينعقد فيها 

 النوعي في النظام الجديد االختصاص رابعا:
 ة كما نصت على ذلك المادة التاسعةينظام القضاء المحاكم إلى ثالث محاكم رئيس قسم

 : يلي مما المحاكم تتكون

 العليا المحكمة (1

 االستئناف محاكم (2

 : وىي ، األولى الدرجة محاكم (3

 .العامة المحاكم -أ 

 .الجزائية المحاكم -ب 

 .خصيةالش األحوال محاكم -ج 

 .التجارية المحاكم -د 

 .العمالية المحاكم -ه 

 ونظام ، الشرعية المرافعات ونظام ، النظام لهذا طبقاً  إليها ترفع التي بالمسائل منها كل وتختص
  الملك موافقة بعد أخرى متخصصة محاكم إحداث للقضاء األعلى للمجلس ويجوز ، الجزائية اإلجراءات

ني لمحاكم الدرجة األولى حسب الحاجة كما نصت على ذلك المادة الثامنة وتم تحديد االختصاص المكا
 عشرة

                                                                                                                                                                                                            
13

 159، ص: 3، ع:1: القضاء الشرػي ، هحوذ بخيت الوطيؼي، هجلت الوحاهاة الشرػيت، س:
14

 ، جاهؼت الولك ػبذ الؼزيز 1425، ػور بن أبى بكر ، دكتىراه: االختصاص القضائي الذولي للوحاكن السؼىديت، رسالت 
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 . الحاجة بحسب والمراكز والمحافظات المناطق في األولى الدرجة محاكم تنشأ

 

 
 توزيع االختصاص بين محاكم الدرجة األولى

اوت في موضوعها لما كانت المنازعات التي ينعقد االختصاص بها لمحاكم الدرجة األولى تتنوع وتتف 
المنظم ىذه المحاكم إلى أنواع ، وعلى أساس اختالف نوع الدعوى أو موضوعها حدد  قٌسم وأىميتها ،

 المنظم نصيب كل محكمة من ىذه المحاكم .ويعرف ىذا النوع من االختصاص باالختصاص النوعي.
ات المتبعة أمامها بينما يتولى ويتولى نظام اإلجراءات الجزائية بيان اختصاص المحاكم الجزائية واإلجراء

)المحاكم العامة والجزائية ومحاكم   نظام المرافعات الشرعية إيضاح اختصاص باقي محاكم الدرجة األولى
األحوال الشخصية والعمالية والتجارية( واإلجراءات المتبعة أمامها. وأوكل المنظم للمحاكم الجزائية 

الفصل في المسائل التي تعرض عليها   األولى لباقي محاكم الدرجةالفصل في المسائل الجزائية بينما أوكل 
 كل بحسب اختصاصو الذي حدده نظام المرافعات الشرعية.

  
 
 أساس توزيع االختصاص بين محاكم الدرجة األولى 

 تُبنى قواعد االختصاص بين محاكم الدرجة األولى على أساسين :
  . نوعى: األول  
تجاري ،   محاكم الدرجة األولى على أساس نوع الدعوى ، أى طبيعة النزاع ، تُبنى قواعد االختصاص بين 

 ، مسائل مستعجلة...الخ بغض النظر عن قيمة الدعوى.  أحوال شخصية عمال
  .مكاني : الثاني  

  : في نظام اإلجراءات الجزائية     
ان الذي يقيم فيو المتهم ، يتحدد االختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة ، أو المك     

 فإن لم يكن لو مكان إقامة معروف يتحدد االختصاص في المكان الذي يقبض عليو فيو.
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يعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيو فعل من أفعالها ، أو ترك فعل يتعين القيام بو حصل بسبب         
 تركو ضرر جسدي.

 : في نظام المرافعات الشرعية     
لقاعدة العامة .تبنى قواعد االختصاص بين محاكم الدرجة األولى على أساس مكان محل إقامة ا         

وتقوم ىذه القاعدة على افتراض مؤداه براءة ذمة المدعى عليو إال أن يثبت عكس ذلك ،  المدعى عليو.
ة قريبة محل إقامتو فيقاضيو أمام محكم فيومن ثم فإنو يجب على المدعى أن يسعى إلى المدعى عليو 

 الذمة. بريءمكان بعيد عن شخص قد يكون  فيمنو ، تجنًبا لعنت المدعي وكيده برفع الدعوى 
 .االستثناءات على القاعدة العامة  
يكون االختصاص بالدعاوى العقارية لمحكمة موقع العقار باعتبارىا أكثر  الدعاوى المتعلقة بالعقار.: 1 

 لصلة القائمة بين ىذه الدعاوى والمكان الواقع فيو العقار.المحاكم مالءمة لنظر ىذه المنازعات ل
الدعاوى التي تقام على المدعى عليو غير المقيم في المملكة . يكون االختصاص للمحكمة التي    :2

 يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي .
الحكومية في المحكمة التي . تقام الدعوى على األجهزة الدعاوى التي تقام على األجهزة الحكومية   :3

يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق 
 اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.

. تقام الدعوى المتعلقة الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة :4     
بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها 
، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على 

لمحكمة التي يقع أحد الشركاء أو األعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى ا
 في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.

. يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع  الدعوى المتعلقة بالنفقة     : 5
 في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليو أو المدعي.

في  –. يكون للمرأة الدعوى المتعلقة بالمسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤىا     :6
الخيار في إقامة دعواىا في بلدىا أو بلد  –المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤىا 

 المدعى عليو. 
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. يكون للمدعي الخيار  ر بلد المدعى عليوالدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غي     :7
في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى 

 عليو.
  

 اختصاصات المحاكم ومقرىا وتشكيلها
 المحاكم العامة .

 مقارىا : 
 ىي منتشرة في جميع محافظات ومناطق المملكة. 
 : ىيكلها 
المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة ، يكون من بينها دوائر للتنفيذ ولإلثباتات اإلنهائية  تؤلف 

وللفصل في الدعاوى  –الخارجة عن اختصاصات المحاكم األخرى وكتابات العدل  –وما في حكمها 
 فيذية.الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور والئحتو التن

  : تشكيلها 
 تتألف المحكمة العامة من قاض فرد أو ثالثة قضاة ، وفق ما يحدده المجلس األعلى للقضاء  - 

َتصدر األحكام في المحكمة العامة من قاض فرد ويستثني من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرىا   -
 من القضايا التي ُيحددىا النظام فتصدر من ثالثة قضاة.

  : اصهااختص 
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوي واإلثباتات اإلنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص  -

 المحاكم األخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ، ولها بوجو خاص النظر في اآلتي: 
عوى الضرر من الدعاوي المتعلقة بالعقار ، من المنازعة في الملكية ، أو حق متصل بو ، أو د     - 

قيام المنافع أو اإلخالء أو دفع األجرة أو المساىمة فيو، أو و أو من المنتفعين بو ، أو دعوى العقار نفس
 دعوى منع التعرض لحيازتو أو استرداده ، ونحو ذلك ، ما لم ينص النظام على خالف ذلك.

 إصدار صكوك االستحكام بملكية العقار أو وقفيتو . -
شئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور والئحتو الدعاوي النا -

 التنفيذية.
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يثبت االختصاص للمحاكم العامة أيًضا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة  -
حكمة بنظر جميع الدعاوي والقضايا واإلثباتات اإلنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك الم

 المتخصصة ، وذلك ما لم يقرر المجلس األعلى للقضاء خالف ذلك.
تختص المحكمة العامة كذلك في البلد الذي ليس فيو محكمة جزائية بما تختص بو المحكمة الجزائية  -

 ، ما لم يقرر المجلس األعلى للقضاء خالف ذلك.
 : الالئحة 

 ىذا من والثالثين الثالثة المادة في ورد ما عدا ما ئيةاإلنها اإلثباتات بجميع العامة المحاكم تختص 31/1
 ، االجتماعية والحالة ، اإلعالة كإثبات الشخصية األحوال بمسائل المتعلقة اإلثباتات عدا وما النظام

 . القرابة وصلة ، واللقب االسم وتعديل

 . الموضوع بنظر المختصة المحكمة لدى االستخالف سماع يكون 31/2

 ويكون ، والوالية الورثة حصر مثل األولية المسائل في النظر األصلية الدعوى تنظر التي ةللمحكم 31/3
 . الدعوى ضبط في ذلك

 الجهة إلى الوثيقة من صورة الدائرة فتبعث لعقار الملكية وثيقة سجل عن اإلفادة األمر اقتضى  إذا 31/4
 . ذلك عن لإلفادة عنها الصادرة

 حكمها في ما ىو في المتنازع العقار ملكية نقل بوقف تأمر أن الخصم طلب على بناء للدائرة 31/5
 مقتدر كفيل من خطياً  إقراراً  يقدم أن ذلك طالب على ويجب ، يبرره ما لها ظهر إذا الدعوى تنتهي حتى
 يلحقو وما االخر الخصم حقوق جميع يضمن ضماناً  أو عدل كاتب من أو القضية فيضبط الدائرة من يوثق
 . طلبو في محق غير الوقف طالب أن ظهر إذا ضرر من

 الالئحة ىذه من( 31/5) لفقرة وفقا حكمها في وما العقار ملكية نقل بوقف الدائرة أمر صدر إذا 31/6
 باستمرار أمراً  تصدر أن إليها أحيلت التي المحكمة فعلى األصلية بالدعوى اختصاصها عدم تبين ثم ،

 . إلغائو أو الوقف
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 عوارض من عارض حصل ثم حكمها في وما العقار ملكية نقل بوقف الدائرة أمر صدر إذا 31/7
 من( 205/6) و( 205/5) المادتين في ورد لما وفقا العمل فيكون ، الدعوى شطبت أو ، الخصومة

 .  األحوال بحسب وذلك الالئحة ىذه

 ىذه من( ج) الفقرة في الواردة الدعاوى فينظر التنفيذية والئحتو المرور نظامَ  العامة المحاكم تطبق 31/8
 . والئحتو النظام ىذا أحكام مع يتعارض ال بما وذلك ؛ المادة

 تعددت إذا ، النظام ىذا من والثالثين التاسعة المادة من( 3) الفقرة في ورد بما اإلخالل دون 31/9
 كل وتحسب ، واحدة دائرة لدى نظرىا فيكون واحدة محكمة في واحد سير حادث عن الناشئة الدعاوى

 . مستقلة بإحالة دعوى

 المحاكم الجزائية .
  : مقارىا  

 ىي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .
  : ىيكلها  

 تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة ىي:
 دوائر قضايا القصاص والحدود.   -
 دوائر القضايا التعزيرية.    -
 دوائر قضايا األحداث.   -
  : تشكيلو  

تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة الجزائية من ثالثة قضاة ، باستثناء القضايا التي يحددىا المجلس 
  األعلى للقضاء فينظرىا قاٍض فرد.

 : اختصاصها 
 تختص المحكمة الجزائية بالفصل في :

 جميع القضايا الجزائية.    -
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زائية المرفوعة أمامها، إال إذا نص النظام جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الج   -
 على خالف ذلك.

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى ، وجب وقف    -
 الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى األخرى.

  
 محاكم األحوال الشخصية .

  
  : مقارىا 

 المملكة .ىي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق 
  :تشكيلها 

تؤلف محكمة األحوال الشخصية من دائرة أو أكثر ، وتكون كل دائرة من قاٍض فرد أو أكثر ، وفق ما 
  يحدده المجلس األعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة .

  :اختصاصها 
 تختص محاكم األحوال الشخصية بالنظر في اآلتي:

 يع مسائل األحوال الشخصية ، ومنها:جم       -
 إثبات الزواج ، والطالق ، والخلع ، وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة.   
 إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثة.   
و حصة وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو اإلرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أ   

 غائب.
إثبات تعيين األوصياء ، وإقامة األولياء والنظار ، واإلذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة   

، وعزلهم عند االقتضاء ، والحجر على السفهاء ، ورفعو عنهم ، وتحدد لوائح ىذا النظام اإلجراءات 
 الالزمة لذلك.

 األخرس الذي ال يعرف القراءة والكتابة. إثبات توكيل   
 تزويج من ال ولي لها ، أو من عضلها أولياؤىا.   
 الدعاوي الناشئة عن مسائل األحوال الشخصية.     -
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الدعاوي المرفوعة إليقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للوالية على أموال       -
 القاصرين ومن في حكمهم.

 
 : ئحةالال

 بو صدرت مما ذلك إلى يحتاج فيما المختصة الجهة موافقة ؛ إثباتو أو الزواج عقد عند يراعى 33/1
 .  التعليمات

 فإن الرجعة حصلت متى بأنو المطلق من إقرار على الطالق إثبات طلب نموذج يتضمن أن يجب 33/2
 . المختصة المحكمة في إثباتها عليو

 ، ىويتها ورقم المطلقة عنوان الطلب في يبين أن الخلع أو الطالق تإثبا بطلب يتقدم من على 33/3
   . صدوره حال عنها ينوب من أو للمطلقة الصك بتسليم المحكمة وتقوم

 : يلي ما بيان الفسخ أو الخلع أو الطالق إثبات عند الدائرة على 33/4

 . وعدده ونوعو الطالق لفظ -أ 

 . عدمو من العدة لزوم -ب 

 . الزوجة حضور حال في العدة نوع بيان -ج 

 للمصادقة الزوجة حضور أو ، المخالعة عوض بقبض المخالع بإقرار اقترانو الخلع إلثبات يراعى 33/5
 . السداد وكيفية العوض قدر على

 والرجعة النكاح وفسخ والخلع الطالق دعاوى في النظر يتم ؛ المكاني االختصاص مراعاة مع 33/6
 . مستقلة إحالة دعوى كل وتحسب واحدة دائرة لدى والزيارة والنفقة والحضانة

 الفقرة في الواردة الدعاوى في – واحد بحكم – الفصل الخصوم أحد طلب على بناء للدائرة 33/7
 .إلحداىا نظرىا عند الالئحة ىذه من( 33/6)
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 لها كما ، واليتو راسهتمرا المحكمة تثبت االقتضاء وعند ، أوالده على األب تولية للمحكمة ليس 33/8
   . ذلك يقتضي لموجب ؛ المال أو ، النكاح يخص فيما واليتو رفع

 التي المحكمة لدى السفهاء على الحجر أو الوصي أو الولي أو الناظر إقامة مطلب تقدي يكون 33/9
 . عليو الحجر المطلوب أو القاصر أو الوقف واليتها حدود في يكون

 طلب الدائرة وعلى ، طبي تقرير إرفاق عقلياً  القاصر على ولي إقامة طلب تقديم عند يلزم ال 33/10
 . الولي إقامة قبل ذلك

 من محكمة أي في الرشد إثبات بطلب التقدم عليو المولى أو القاصر على والوصي للولي 33/11
 . بمضمونو وضبطو الصك على التهميش يتم ذلك ثبت ومتى ، الشخصية األحوال محاكم

 الوصي أو الولي عزل يوجب ما أمامها مرفوعة قضية في لها ظهر إذا الشخصية األحوال لمحاكم 33/12
 القاصر أو الوقف كان إذا عنو بدال وتقيم إقامتو صك مصدرة تكن لم ولو ذلك تتولى أن فلها الناظر أو
 قضيةال ملف ويُبعث ، بالعزل الصك على فُيهمش أخرى محكمة والية في كان وإن ، واليتها حدود في

 . عنو بدل إلقامة المختصة للمحكمة

 . وطريقتو الحجر إشهار حكمها تضمن أن السفيو على بالحجر حكمت التي للدائرة 33/13

 . العدل كتابات قبل من يكون وكالتو فإثبات والكتابة القراءة يعرف األخرس كان إذا 33/14

 معها يتعذر غيبةٍ  أو موتٍ  أو بفقدٍ  ؛ يائهاأول انقطاع الدائرة لدى ثبت من:  ىي( لها ولي ال من) 33/15
 . مسلم ولي لها وليس أسلمت ومن ، أب لها يعرف ال ومن ، توكيلهم أو حضورىم أو بهم االتصال
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 المحاكم العمالية .
  : مقارىا 

  ىي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .
  : تشكيلها

كون كل دائرة من قاٍض فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده تؤلف المحكمة العمالية من دوائر متخصصة ، وت
  المجلس األعلى للقضاء.

  : اختصاصها 
 تختص المحاكم العمالية بالنظر في اآلتي:

 المنازعات المتعلقة بعقود العمل واألجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. -
ية على العامل ، أو المتعلقة بطلب اإلعفاء المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديب -

 منها.
 الدعاوي المرفوعة إليقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. -
 المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. -
شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص  -

 لتأمينات االجتماعية ، يتعلق بوجوب التسجيل واالشتراكات أو التعويضات.في المؤسسة العامة ل
 المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين ألحكام نظام العمل ، بمن في ذلك عمال الحكومة. -
المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية ، دون إخالل باختصاصات  -

 ديوان المظالم.المحاكم األخرى و 
 :الالئحة 

 عند االجتماعية التأمينات نظام من والستين الحادية المادة في الواردة واإلجراءات األحكام تراعى 34/1
 . المادة ىذه من( ىه) الفقرة في الواردة الشكاوى نظر

 المحاكم التجارية
  : مقارىا 

  ىي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة .
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  : تشكيلها 
تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاٍض فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده 

  المجلس األعلى للقضاء.
  : اختصاصها

 تختص المحاكم التجارية بالنظر في اآلتي:
 جميع المنازعات التجارية األصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.    -
 على التاجر بسبب أعمالو التجارية األصلية والتبعية.الدعاوي التي تقام    -
 المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.    -
جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة باألنظمة التجارية ، وذلك دون إخالل باختصاص ديوان    -

 المظالم.
 دعاوي اإلفالس والحجر على المفلسين ورفعو عنهم.   -
 ت التجارية األخرى.المنازعا   -
 

 محاكم ديوان المظالم

 نصت المادة الثامنة على تكوين محاكم ديوان المظالم

 : اآلتي من المظالم ديوان محاكم تتكون

 .العليا اإلدارية المحكمة .1

 . اإلدارية االستئناف محاكم .2

 قاضي درجة عن درجتهم تقل ال القضاة من كاف وعدد رئيس من وتؤلف ، اإلدارية المحاكم .3
 االداري القضاء لمجلس ويجوز. القضاة من كافٍ  وعدد رئيس من اإلدارية المحاكم وتؤلف ، استئناف
   . الملك موافقة بعد أخرى متخصصة محاكم إحداث

 عشرة  على اختصاصات المحاكم اإلدارية ونصت المادة  الثالثة
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 : اآلتي في بالفصل اإلدارية المحاكم تختص

 ومستخدمي لموظفي والتقاعد والعسكرية المدنية الخدمة نظم في المقررة بالحقوق علقةالمت الدعاوىأ. 
 .  عنهم والمستحقين ورثتهم أو المستقلة العامة المعنوية الشخصية ذوات واألجهزة الحكومة

 عدم الطعن مرجع كان متى ، الشأن ذوو يقدمها التي النهائية اإلدارية القرارات إلغاء دعاوى ب.
 في الخطأ أو ، واللوائح النظم مخالفة أو ، السبب في عيب أو ، الشكل في عيب وجود أو ، صاصاالخت

 تصدرىا التي والقرارات ، التأديبية القرارات ذلك في بما ، السلطة استعمال إساءة أو ، تأويلها أو تطبيقها
 في وما العامه النفع معياتج تصدرىا التي القرارات وكذلك.  التأديبية والمجالس القضائية شبو اللجان
 قرار اتخاذ عن امتناعها أو اإلدارة جهة رفض اإلداري القرار حكم في ويعد ، بنشاطاتها المتصلة ه حكمها

 . واللوائح لألنظمة طبقاً  اتخاذه عليها الواجب من كان

 . اإلدارة جهة أعمال أو قرارات عن الشأن ذوو قدمها التي التعويض دعاوى ج. ه

 . فيها طرفا اإلدارة جهة تكون التي بالعقود المتعلقة وىالدعا ده

 .  المختصة الجهة ترفعها التي التأديبية الدعاوى ىهه

 . األخرى اإلدارية المنازعات وه

 . األجنبية المحكمين وأحكام األجنبية األحكام تنفيذ طلبات زه

 استثناءات من أصل االختصاص

 وردت عدة استثناءات على أصل االختصاص

 : الثالثون المادةفنصت 

 الدعوى على العارضة والطلبات األولية المسائل بنظر االختصاص يستتبع المملكة محاكم اختصاص
 . معها يُنظر أن العدالة سير حسن ويقتضي الدعوى بهذه يرتبط طلب كل نظر وكذا ، األصلية

 وفسرت الالئحة المقصود بالمسائل األولية وىي :
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 في البت مثل– فيها البت على الدعوى في الفصل يتوقف التي األمور ىي يةاألول المسائل 30/1
 .  الدعوى في السير قبل – الورثة وحصر ، والصفة ، واألىلية ، االختصاص

 ويكون ، والوالية الورثة حصر مثل األولية المسائل في النظر األصلية الدعوى تنظر التي للمحكمة 31/3
 . الدعوى ضبط في ذلك

 :نصت على  السبعون المادة وكذلك 

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليو من إقهرار أو صهلح 
 الالئحة:وبينت ذلك  أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

جابة قبل تدوين االتفاق، مع إذا حصل االتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد مضمون الدعوى واإل 70/1
مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص الدائرة، ولو كان مضمون االتفاق من اختصاص محكمة أو 

 أو بعضو من بين المتفق عليو. دائرة أخرى، بشرط أن يكون محل الدعوى
 

 


