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تعالت  ممتة امتزل الئيتاها س الضتل ة      احملكمة العليا على اختالف  سضتمى ائاهز تا    

ئ تتا حتتاالة الزماألتتة الختتدا علتتى ناا  ستتا ائ. تتا ستته  تتا     ئاكم تتا  تت     الئيتتاهية

احلك  الذي أله تالئزر  احلجية الخدا سؤيدا نئ .اميتة نئ سعدلتة  تا ي تدر سته ناكتال       

سا ائ. ا سه  تا     ئلت ه  تاحل احلكت    ت  عات احل احلئيئتة ذت حلمل   تذا ا عاتى يالجل تى            

حل  ناكاس تتا  تتا مختتز ستتا ي تتدر س   عليتتا    ئيالحئتتو ئيالكتتز ظ س ناكتتال احملكمتتة ال 

اخل تت سام ستته ناكتتال ذيتتف  عتته نحلمل  احملكمتتة العليتتا  تتا القتتدر س ايتتا  علتتى  ئيتتو  

 العدالة ألاظز صلي  ال ييارع  

ئللمحكمة العليا س مت ا.  الضت ااحل اخال تاو  ئ عليعتة صتاسية ئاخال تاو رذيت         

ف ا  تا العتزو ئألالالتالا العمتو .ظتزا       يال ا ل س  ُصم  ئرذعة سكا.ة احملكمة العليا أل ح

 أُلغية اال.ال ا  لف ل . اها عاال   

ل ئ   الئا. حل اإلقزاهتا ا تد.ا   6891( ما. حل اإلقزا ام ا د.ية لضاة 61قا م ا ااا )

الضتتاري ئاحلتتا   إلقتتزا ام الالئانتتا ا تتد.ا   قتتا م  تتذخ ا تتااا  تتداا الخال تتاو         

 -ألا  ا اآلتا:احملكمة العليا الئيما ئالا عا ئ لك 

 -العليا ألاآلتا: الئ سية ختالص احملكمة

 س الاكال ئالئاسز ال اارا سه  ا   االصال اا    ض)ن( الف ل س ال عه ألالائ

س الاكال ال اارا سته  تا   االصتال اا  س ال عت حل      ض)ب( الف ل س ال عه ألالائ

 اإلاارية نئ الالع يض عا ا  

العليا  الئ سية  الاكال اليت ي در ا مانا احملكمةس  ض)ج( الف ل س ال عه ألالائ

 ا خالص س ال ع حل اإلاارية نئ الالع يض عا ا   

 )ا( الف ل س ال ع حل س الالغزيعام الفزعية حبجة خمالفال ا للئ ا.  ا خ لة  

 ذحص الاكال ألغزض الاظز س سدى س األئال ا لألح ل الغزعية) ت( 

  الئياهاال او الف ل س سضاهل تااسع االخ)ئ( 

 سضألة يئزر الدصال ر نئ الئا. حل اخال اح ا أل ا   س(ني)

 ذخ  ا اخال احام احملكمة العليا  حبك  سا اداخ ما. حل  اإلقزا ام ا د.يتة  

 ل   6891لضاة 



 

3 
 

ئاحملكمة العليا ئمبا ُيعزض نساس ا سه عع حل س ناكال احملتا   الا.تى ئالتيت ت تدر      

س . ايتتتة اخل تتت سام ألتتت  العتتتزا  تزامتتتق صتتتفسة ت ليتتتو الئتتتا. حل علتتتى ال متتتاه   تتتل  

ئ تا   االدعائى ئصفسة تفضتدخ ئتأئيلته   ئ تذا  ت  االخال تاو الحتيل للمحكمتة العليت        

ا سه ملتل اخل ت ل ئأل تذا احلتو ئاالخال تاو ذ تا        ستاظز ال عه ألالائض ا عزئنام نسا

حاالة الضل ة  حل اعمأ.ت ئتأ دم سه صفسة ت ليتو . ت و الئتا. حل علتى ال متاه  نحل      

تؤيد احلك  ا  ع حل ذيه نئ نحل تعدله  حل اماليتى الستز نئ  كت  ألل ف.ته  حل ئقتدم س      

تعيتتد للمحكمتتة س  احلكتت  خمالفتتة للئتتا. حل ت ليئتتا  نئ تفضتتدا  نئ تتتأئيف  ئمتتا ألتتذلك نحل   

الدرقتتة التتيت نحتتدرم اكمتتا  سعيلتتا  اكم تتا ألال نتتيحام احملكمتتة العليتتا للعيتت ب التتيت   

عتتاألت احلكتت  ئنام إلأل التته نئ متتا احلتتو  حل رنم نحل تاغتتن اكمتتا  ستته عاتتد ا تئتتزر ألتته   

.اليجة اخل  سة  ثلاتا  حلئت و ستدعى أل تا نئ اايتا  حلئت و سشع ستة   تنلتت ألتأحل يكت حل          

( متتا. حل 681.تتى متتد اععتتته عيتت ب خمالفتتة للئتتا. حل ئ لتتك ألتتاص ا تتااا ) .ظتتز احملتتا   الا

ئالحل نحل احملتا   تف تل س ا ضتاهل    ل 9008تعديل صاة ل 6891اإلقزا ام ا د.ية لضاة 

حل العتتزا   تت  ألاليتتزئرا ستته اتتدائحل  عتتار اخل تت سة   التتيت نثار تتا اخل تت ل نساس تتا    

 ئحلاظتز االألالتداها  متا ن. ت   ت  سته اتدا       ئنصلاأل ا ئاذ ع ا ئس اللات ا نسال  ا   ال

الصتتا.يد  ئحلسفاظتتات   اتت ل ستتا عتتاب احلكتت  ستته عيتت ب ئخمالفتتام نئ تت  ستته اتتدا     

ئالالة اليت تل  سه اذ ع   ستا ععلت   يالمضتك حل ألضتفسة احلكت  س س اق تة نصتلاب        

ال تتاعه ئعع .تته   ئاتت ل  تتذا  لتته تاظتتز احملتتا   ستتا اار ألتت  العتتزا  ئستتا نثتتد س           

 سة ستته ني تت  ائحل ت صتت  ستته الاكتتال ئ عتتفو لاظز تتا ألالجتتائس اتتدئا ستتا اتتداخ        اخل تت

العتتزا  ستته نلعتتز للخ تت سام ئمتتد  ا.تتت ذكتتزا حتتيابة .ئتتاا الاتتشاع سلتتدن   عستتا        

اعتا   ئاذ عتا  حبيت  ال عت س مت  الائتا        ارئ تا  ائعمليا  حل ز اخل  ل س ا ضاهل التيت نث 

الاتشاع   ةئ  ثارا سا خزج عه  عار سا قتا  س حتياب  ئال للمحكمة الال ص  س  ثلام نئ .فا ن

حل  الال صتت  س الاظتتز ئس  ثتتارا سضتتاهل   يغتمل ا  لتتك الالتتأعد يفيتتا ال.تتديا    ئ.ئاعته     

 ألاخل  سة س مذاو ال اد ما ئال ا.ال ا   

  ا صتتلماا أل تتحة  تتذا ا لتتدن ئقتتدئاخ ذ تتل  تتذا يعتتق نحل  ا لتتدن سا لتتو علتتى  عفمتته علتتى   

ما ا ل  نحل  احملكمتة العليتا ئنثاتا  .ظز تا لل عته متد ئقتدم نستزا  عتدر          هل ؟ ذمجي  ا ضا
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الالتتدخل ذيتته  خالفالتته للئتتا. حل نئ تفضتتدخ نئ تأئيلتته أل قتته صتتلي  نئ  خالفالتته للعدالتتة أل قتته     

ئانح بد نحل  اخل  ل مد نبفل ا  ثارا  لك الستز نساس تا ألضتلق سته الصتلاب ذ تل يالحتال         

نحل اخل  ل مد صكال ا عه  ثارا  لك السز ؟ نل نحل ما احلو  علي ا بض الاظز عاه حبجة

س الالدخل س  لك ئساامغاله ئنحل تزتق ئذئا  لذلك اكما  االتى ئلت  قتا  سؤصضتا  ئسعتلتا       

 على سا الاظاله عف ا  ائحل بدخ سه الصلاب ؟  

ئا عاجلتة  الدخل احملكمتة العليتا ألتالاظز    تئس تئديز.ا نحلمل م اعد العدالة ال ليعية  ال  نحل 

ئتزتيق ناكاس ا على سا تئاليا العدالة  عماله خاحة   ا  احل  بفال  لك السز ياال تا  

جملا.يتتة ألياتتة قليتتة للحكتت  العتتاال   ذاحملكمتتة العليتتا  تتا حتتاالة الاظتتز          األاخل تت سة 

 ال نز اتضاعا  سه اخل  ل ئال نز ن.اا ئذح ا  ئالقدر ألالاظز احملايد   

 حلالستز سته سئايتا س تاحل   متد تيتيو .ظتزت   نئ يغفلت          ذاخل  ل ئ    كم حل ألاظتز 

عه   ز السز حبضلاحل نحل   زخ مد ييز مب مف التدع ى  متا نحلمل تعجتل اخل ت ل متد      

ياضي    ثارا سضألة سه ا ضاهل مد تك حل ق  زية س  ديد س د اخل  سة    ل  لك 

جلتتة سضتتألة تتتز   ععتتل احملكمتتة العليتتا حتتاالة صتتل ة عليعيتتة س تاتتائل ئساامغتتة ئسعا    

اخل  ل   ز ا نئ نبفل  ا ئما ألالالالا صل ة تزتيق احلك  على  ثارا تلك ا ضألة اليت 

  حلنثارت ا  ا ائحل اخل  ل   ئل  ملاا نحل ليط سه او احملكمة العليتا  ثتارا ستا تتزاخ عفت ا       

احملكمتتة العليتتا  ك ستتة س .ظز تتا للحكتت  العتتاال ألز يتتة       حل  ينتتزخ اخل تت ل لئلاتتا  

  ل االى ئل   ا.ت ر ية ماحزا ئسعيلة   ئ ذا ألال ل  ال يالماعى ئيال ا ل س  ئظيفة اخل

 (681خ لتت ا تااا )    العليا الصاصتية س  ئيتو العتدل ئ رصتا  احلئت و       الئ سية احملكمة

الالمضتك   الئ سيتة العليتا   احملكمتة ل 9008سالعتديل  6891سه ما. حل اإلقزا ام ا د.ية لضتاة  

الاظال س ني ئمت ئللمحكمة نحل تأختذ أل تا سته تلئتا  .فضت ا ئعلتى       ألالصلاب الااع ة عه 

 ال اعه   ائ حل   ينز  أل ااحملكمة نحل تالمضك 

احملكمتة العليتا ليضتت ارقتة سته ارقتام الالئانتا ذ . تا عاتد ستا           نحلًّ  ئرب  ن.ه  سه ا عل ل

 ا تاظز سا يزذ   لي ا سه عع حل ذ . ا متتارظ  لتك أل حتف ا الضتل ة التيت تئت  علتى  ا لت        

الزماألة على الال ليو الضلي  للئ ا.  ذم مال ا الصاصتية  تا الف تل س الئاعتدا الئا. .يتة      

ا خاللتتتف ا متتتا ت ليئتتتا  نئ تفضتتتدا  نئ تتتتأئيف   متتتا يال قتتتق علي تتتا الالحئتتتو ستتته سزاعتتتاا    
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الاكال للئ اعد الغكلية اإللشاسية أل حف ا  كمة ما. حل  لك نحلمل ال عه ألالائض    

  لحة العاسة على س احل اخل  ل ني ن.ه ععه ل احل الئا. حل ليماحل ععه تعقح ذيه ا

 اضه ت ليئه ئتفضدخ  

ئصل ام احملكمة العليا أل حتف ا  كمتة .ئتض  تا صتل ام ئاصتعة خ متا متا الئتا. حل          

حل نذل ا جبا.ق صل ة  عااا احلكت  للمحكمتة الا.تى نحلع تعتدل احلكت  ا  عت حل ذيته نئ        

   ت در اكما  قديدا 

عليتتا الضتتل ة س  عتتااا ذ تت  احملتتا   الا.تتى للمضتتار ال تتحيح لا تت و         ئللمحكمتتة ال

الئا. حل  حلع اصالخل ت احملا   الا.ى ذ ما  خفذا  للذي عااخ ا غزع ئ ذلك الالتدخل  حل  

خالفتتت احملتتا   الا.تتى التت سحل الضتتلي  ألالالتتة نئ رقحتتت التتيف  علتتى مختتز أل قتته ئانتتح       

 خمالفة لل سحل الضلي  يضاللشل الالدخل  

ك ذ حلمل احملكمة العليا  ا حاالة .ظز نحيل س ا ضاهل ئاحلئاهو التيت تاتلق علي تا    ئألذل

ناكال صليمة ئ ا س  لك بد سئيدا ألز ية العزا  جل ا.تق التدع ى ئا. لتاو الئتا. حل     

 على ئماهع ا   ئسضاهل ا  

 ألغتض ال تز  ئالاظتز عته ائتاهو تزا تا ئال       ةذاحملكمة العليتا بتد سغل لتة اليتد ئال سلشست     

يزا تتا اخل تت ل خاحتتة    ا  تتاحل لاللتتك احلئتتاهو الثتتز الئتتا. .ا ال انتتح س تئزيتتز س تتد    

 اخل  سة ئ رصا  احلئ و نئ ااض الشع   حل  احل مد .غأ ألف او نئ اليل  

 

 

 بروفيسور حيدر أحمد دفع الل  ه 
 رئيــس القضـاء 

 ورئيس احملكمة العليا
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