انسهطت انقضبئٍت يف دونت قطز
المحامي يوسف أحد الزمان
ورقة قدمت في لقاء االثنين ( )4بتاريخ1322/5/ 03

مقدمة:
نادى الفيمسوف مونتسكيو بمبدأ الفصل بين السمطات فذىب إلى أن سمطات
الدولة ثالث (السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية والسمطة القضائية) تختص السمطة
التشريعية بإعداد القوانين ،وتختص السمطة التنفيذية بتنفيذىا ،وتختص السمطة
القضائية بمراقبة تطبيقيا.
أوجب مبدأ الفصل بين السمطات عدم إدماجيا في يد واحدة.
وحكمة المبدأ أن في إعمالو حماية لمحريات العامة والحفاظ عمى الحقوق
الفردية ،إذ السمطة توقف السمطة وفي ذلك تأكيد لمحريات وصيانة الحقوق.
ويوجد إلى جانب مبدأ الفصل بين السمطات ،مبدأ آخر ىام وىو مبدأ
المشروعية  .ومعناه خضوع الحاكمين والمحكومين ألحكام القانون عمى السواء إذ
الكل ممتزم بإحترام القانون والخضوع لقواعده وىو الذي ينظم حدود السمطات في
الدولة فيما بينيا وفي عالقاتيا مع األفراد ،كما يقرر أسموب سموك الفرد في مواجية
ىذه السمطات وفي مواجية الغير ،فإذا تنازع فرد مع سمطة عامة أو تخاصم فرد مع
آخر وعرض األمر فإن حكم القانون ىو الذي يفصل في المنازعة وىو الذي يبين
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وجو الحق في الخصومة  .عندىا تسود الطمأنينة ويعم األمن ويعيش الجميع في
رحاب مجتمع منظم  .فالعدالة ىي التي تبعث األمن والطمأنينة في المجتمع.
إن استقالل السمطة القضائية وأقصد استقالل القضاء نقمة حضارية خطتيا
الدولة الحديثة في مجال الفكر القانوني بعد أن كان القضاء يقوم بو الحكام ورجال
الدين  ..وأصبح إستقالل القضاء مبدأ مقدس ناشئ عن المكانة الرفيعة لمقضاء في
مجتمعات العالم
طمبا
والعدالة تقترن دائماً بإستقالل القضاء ،فمنذ أصبح الناس يمجأون لمقضاء ً

لإلنصاف كانوا يتصورون القضاء جية محايدة.

وأصبحت فكرة إستقالل القضاء تتبمور وتكرس ىذا اإلستقالل في إعالنات
حقوق االنسان التي نصت عمى وضع ضمانات لمقضاة وحماية مبدأ إستقالل
القاضي وصيانتو من اإلعتداء وتوالت دساتير العالم المتمدين في النص عمى مبدأ
إستقالل القضاء واحاطتو بمظاىر اإلحترام واإلجالل.
وقد إعتنق الدستور القطري مبدأ الفصل بين السمطات إذ نصت المادة 63
عمى أن ( يقوم نظام الحكم عمى أساس فصل السمطات مع تعاونيا عمى الوجو
المبين في ىذا الدستور .وأن السمطة التشريعية يتوالىا مجمس الشورى عمى الوجو
المبين في ىذا الدستور (المادة )62وأن السمطة التنفيذية يتوالىا األمير .ويعاونو في
ذلك مجمس الوزراء عمى الوجو المبين في ىذا الدستور (المادة  )61والسمطة
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القضائية تتوالىا المحاكم عمى الوجو المبين في ىذا الدستور وتصدر األحكام باسم
األمير.
إستقالل القضاء ،يعني تحرر سمطتو من أي تدخل من جانب السمطتين
التشريعية ،والتنفيذية ،وعدم خضوع القضاة لغير القانون.
ولما كان العدل ،ىو من أسمى الحقوق لممواطن ،ومن أعز آمالو ،وأغمى
أمانيو ،وىو في ذات الوقت ،واجب من أقدس واجبات الدولة إزاء مواطنييا.
ونظر لجالل وظيفة القضاء ،ورسالة العدل ،فقد حرصت معظم دساتير العالم
ًا
مظير من
ًا
المتحضر عمى اعتبار القضاء سمطة مستقمة عن سمطات الدولة باعتباره

مظاىر سيادتيا  ...وأحاطت مبدأ استقالل القضاء بمظاىر االحترام والتقدير .كما
أن جميع الدساتير العربية نصت عمى ىذا المبدأ  ...وقد أكد دستور دولة قطر عمى
ىذا المبدأ ،إذ جاء في المواد ( 219سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .وشرف
القضاء ونزاىة القضاء وعدليم ضمان لمحقوق والحريات).
والمادة ( 203السمطة القضائية مستقمة وتتوالىا المحاكم عمى اختالف أنواعيا
ودرجاتيا ،وتصدر أحكاميا وفق القانون).
والمادة  ( 202القضاة مستقمون ،ال سمطان عمييم في قضائيم لغير القانون ،وال
يجوز ألية جية التدخل في القضايا أو في سير العدالة).
والمادة ( 204القضاة غير قابمين لمعزل إال في الحاالت التي يحددىا القانون ،كما
يحدد القانون األحكام الخاصة بيم وينظم مساءلتيم تأديبياً).
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والمادة ( 205التقاضي حق مصون ومكفول لمناس كافة ،ويبين القانون إجراءات
وأوضاع ممارسة ىذا الحق).
ويعتبر مبدأ استقالل القضاء ،الحصن الحصين لحماية حقوق اإلنسان وحرية
المواطنين واستخالص حقوقيم.
إذ إنو تحت ىذه الراية ال يجوز أن يحاكم الشخص إال أمام قاضيو الطبيعي،
أي الذي يعينو القانون سمفًا.
وال تسمب من المحاكم العادية واليتُيا.
وال تنشأ جيات قضاء استثنائية.
وأن تحترم أحكام المحاكم ،فال يجوز تعديمُيا أو وقف تنفيذىا إال طبقاً
لإلجراءات التي رسميا القانون.
وايمانا بيذه الحقيقة عنيت المواثيق الدولية من إعالنات واتفاقات بالنص عمى
استقالل القضاء ،وضمانات جديتو.
وجاء اإلعالن العالمي الستقالل العدالةُ ،معرفًا استقالل القضاء بأنو حرية
القاضي في الفصل في الدعوى دون تحيز أو تأثير أو الخضوع ألي ضغوط أو
إغراءات  ...بحيث يكون القضاة مستقمين تجاه زمالئيم ،وتجاه رؤسائيم ،وتجاه أي
تسمسل تنظيمي في القضاء.
والقضاة غير قابمين لمعزل ،ويخضعون في تأديبيم لضوابط صارمة.
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وال يجوز إزعاج القاضي بسبب عممو ،وتكون السمطة القضائية مستقمة عن
السمطتين :التشريعية ،والتنفيذية.
وتكون إعادة النظر في األحكام القضائية من اختصاص السمطة القضائية
وحدىا.
ويحظر إنشاء المحاكم االستثنائية.
ولكل شخص الحق في التقاضي أمام المحاكم العادية.
ولمقضاء والية عمى كافة المنازعات وال يجوز الحد منيا.
وىكذا يبدو ًّ
جميا حرص الدستور القطري والمواثيق الدولية من إعالنات
واتفاقات ،وكذلك جميع األنظمة القانونية في الدول المختمفة عمى تحقيق أسباب
االستقالل ،وتوفير عناصر االطمئنان ،ليذه السمطة الجميمة ،واحاطتيا بكافة
الضمانات الدستورية ،والقانونية التي تكفل ليا االضطالع بعمميا الخطير ،وتعينيا
قدما في أداء رسالتيا المقدسة ،وىي بمأمن عن كل تأثير أو ترغيب أو
عمى المضي ً
إغراء.
وال شك أن ىدف تقرير تمك الضمانات ىو إشاعة روح الثقة واالطمئنان في
نفوس المتقاضين إلى أن الفصل في منازعاتيم بعيدة عن األىواء والمؤثرات ،مما
يمكن معو القول بأن ىذه الضمانات مقررة من أجل حماية المتقاضين ،بإيجاد
القاضي العادل ،الشجاع ،المطمئن ،الذي يحتكمون إليو .إذ إنو في قيام القاضي
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حرا ،مستقالًّ عمى كرسيوًّ ،
آمنا عمى مصيره ،أكبر ضمانة لحماية
بأداء وظيفتو ًّ
الحقوق.
ونخمص من كل ما تقدم إلى أن استقالل القضاء ىو مبدأ ىام في شرف
القضاء واعتباره.
وبدونو يفقد القضاء قيمتو وجدواه في حماية الحقوق والحريات.
وىو مبدأ دستوري يستيدف بالدرجة األولى تحصين القضاء ورجالو من آثار
وح ُرماتيم ،و أرواحيم وأمواليم.
الترغيب أو الترىيب ليأمن الجميع عمى حرياتيم ُ
نص عمى استقالل سمطة
ونود أن نؤكد عمى أنو إذا كان من الضروري أن ُي ّ
القضاء في الدساتير ،عمى اعتبار أنو أحد األصول التي تقوم عمييا الدولة  ...فإن
ىذا النص ال يكفي بذاتو ،لتأكيد استقالل القضاء ،إذ البد من أن تتوافر ضمانات
جدية حقيقية ،تكفل لرجال القضاء االستقالل الحقيقي.
وىذا يقتضي تضمين التشريعات العادية في الدولة التأكيد عمى ذلك
عاما ـ عمى عدم تنفيذ ق اررات
االستقالل ،ومعاقبة كل شخص ـ حتى وان كان
موظفا ًّ
ً

وأحكام القضاء.

وكما يجب عمى و ازرات وادارات الدولة تنفيذ األحكام والق اررات واألوامر
الصادرة من القضاء.
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نظر
ًا
ويعتبر امتناع تمك الجيات عن تنفيذ األحكام
إىدار لمبدأ العدالة ،الذي ُي ُ
إليو كواحد من أخص ركائز الدولة الحديثة

ً

َظـبو انقضـبء يف قطـز:

أوال  :يف انتطىر انتبرخيً نُظبو انقضبء يف قطز:
المتتبع لمتاريخ القضائي القطري ،يالحظ أن جية القضاء الشرعي ـ ونقصد
بيا المحكمة الشرعية ـ  ،كان ليا الدور األساسي في حل كافة المنازعات التي تنشأ
بين األفراد ،إذ إن القاضي الشرعي كان يقوم بالفصل في كافة المنازعات المدنية
والجنائية ،ومسائل األحوال الشخصية.
وكانت ألحكام القضاء الشرعي االحترام والتقدير عند الكافة ،ونوضح أن تمك
األحكام لم تكن تخضع لالستئناف ،بل تصدر نيائية وتنفذ.
وكان ىناك باإلضافة إلى المحكمة الشرعية محكمة عدلية ،كان يرأسيا آنذاك
الشيخ خميفة بن حمد آل ثاني حين كان ًّ
ونائبا لمحاكم.
وليا لمعيد ً
وكانت ىناك في قطر محكمة المعتمد السياسي البريطاني التي تنظر في
القضايا المقامة من األجانب ضد الحكومة واألفراد والشركات ،وتستأنف أحكام تمك
المحكمة لدى المقيم السياسي في البحرين الذي كان يرأس من الناحية السياسية
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والقضائية المعتمدين والوكالء السياسيين لحكومة بريطانيا في إمارات الخميج العربي
بما فييا إمارة قطر.
وعمى إثر إكتشاف النفط وتصديره  ...والتحاق عدد كبير من العمال بصناعة
النفط واألعمال األخرى  ،صدر القانون رقم  4لسنة  2961بإنشاء (محكمة العمل)
لتختص بالفصل في القضايا العمالية.
وفي عام  2969أنشئت ( محكمة شؤون بمدية قطر ) وحمت محميا بعد ذلك
(محكمة قطر الجزائية) التي أنشئت في مايو 2973م واختصيا المشرع بالفصل في
الدعاوى الجزائية.
ويعتبر القانون رقم  0لسنة  2961بشأن العمل والعمال ىو أول تشريع
متكامل يصدر في البالد  ،وصدر في ذات الوقت القانون رقم  5لسنة 2961م
بإصدار قانون مرافعات العمل.
وتعتبر دولة قطر أول دولة عربية – بعد مصر – تنشئ قضاء عمالي ًا
متخصصاً.
ومع حصول البالد عمى استقالليا عام 2972م كان البد من إيجاد سمطة
قضائية متكاممة ،وتنظيم قضائي موحد وشامل يعرف الناس من خاللو المحاكم
المختصة ودرجات التقاضي واإلجراءات المتبعة في نظر القضايا.
وكان من الالزم العمل عمى إصدار قانون لمعقوبات وآخر لإلجراءات الجزائية ليعرف
الناس األعمال المعاقب عمييا واإلجراءات التي تتخذ لمعقاب ومقدار ما يفرضو
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القانون من العقوبة لكل عمل معاقب عميو وكيفية تنفيذ العقوبة فيأمن الناس عمى
أنفسيم وحرماتيم وأعراضيم وأمواليم ،وكان من الالزم كذلك العمل عمى إصدار
لفض منازعاتيم المدنية والتجارية.
قانون يحتكم إليو األفراد ّ
وبالفعل صدر القانون رقم  20لسنة 2972م بنظام المحاكم العدلية ،ثم أعقبو
القانون  24لسنة 2972م بإصدار قانون عقوبات قطر ،ثم صدر القانون رقم 25
لسنة 2972م بإصدار قانون اإلجراءات الجزائية ،ثم القانون رقم  26بإصدار قانون
المواد المدنية والتجارية.
وبتاريخ  2972/8/15صدر القانون رقم  28لسنة  2972بتنظيم إنتقال
السمطة القضائية إلى المحاكم الوطنية بموجب االتفاق الذي جرى بين حكومة قطر
وحكومة المممكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية حول إنياء ممارسة
السمطة القضائية لحكومة صاحبة الجاللة البريطانية في قطر.
وال شك أن القانون رقم  20لسنة  2972بنظام المحاكم العدلية  ،والقوانين
المعدلة لو –بما لحقو من تشريعات كبرى  ،كقانون المواد المدنية والتجارية  ،وقانون
العقوبات  ،وقانون اإلجراءات – يؤرخ عيداً جديداً في تاريخ القانون والقضاء في
دولة قطر  ،يساير الحضارة والنيضة الكبيرة المتوثبة فييا.
وصدر في عام 2993م قانون المرافعات التجارية  ،وبصدور تمك التشريعات،
إستكمل النظام القضائي مقوماتو  ،وأصبح المتقاضون يعرفون القوانين التي تطبقيا
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المحاكم فيما يطرح عمييا من منازعات  ،كما يعرفون اإلجراءات التي تتبع عند
نظرىا.
وقد نظم قانون المحاكم العدلية إختصاصات المحاكم  ،وأنواعيا  ،وتشكيميا ،
وشروط تعيين وحصانات رجال القضاء وواجباتيم.
وعمى إثر ذلك التحق بالمحاكم منذ فجر اإلستقالل عدد من القطريين ممن
تخرجوا من كميات الحقوق والشريعة والقانون  ،والذين ابتعث بعضيم في دورات
قضائية متخصصة إلى مصر ولبنان وفرنسا وبريطانيا وغيرىا من الدول  ،وعادوا
ليتقمدوا مناصبيم القضائية في درجات المحاكم المختمفة.
ولقد استطاع ىؤالء القضاة مع زمالئيم من الدول العربية ذوي الخبرة القانونية
والقضائية أن يرسوا دعائم العدالة في البالد.
وقد عمل القضاة بوحي من ضمائرىم وتحت القسم الذي قطعوه عمى أنفسيم ،
في إرساء دعائم العدالة الناجعة في المجتمع القطري وىم في ىدوء واطمئنان  ،إذ
جاء نص المادة الخامسة والستين من النظام األساسي المؤقت المعدل المعمول بو
آنذاك عمى أن ( عدل القضاء دعامة أساسية لمحكم في الدولة  ،والقضاة مستقمون
في أداء إختصاصاتيم وال يجوز ألي جية التدخل في سير العدالة).
وقد أكد قانون المحاكم العدلية في مادتيو الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين
عمى أن ( القضاة مستقمون وال سمطة عمييم في قضائيم لغير القانون  ،وتصدر
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أحكاميم  ،وتنفذ وفق القانون  ،وال يجوز إعفاء القاضي من منصبو  ،سواء أكان
ذلك بالعزل  ،أم بالنقل  ،كما ال يجوز تخفيض منصبو).
وأخي اًر فأن ممفات القضايا تزخر باألحكام القضائية التي بذل فييا رجال
القضاء في قطر جيوداً كبيرة وشاقة من أجل الوصول إلى الحقيقة ،واعمال حكم
القانون الصحيح.
وتعتبر أسباب األحكام وحيثياتيا التي يعكف عمي إعدادىا القضاة  ،ثمرة تثري
الفكر القانوني والقضائي  ،كما تكفل لمقضاء التطوير المستمر في الحاضر
والمستقبل.
ومع ظيور تمك القوانين استكمل النظام القضائي القطري مقوماتو ،وأصبح يساير
النظم القضائية السائدة في البالد العربية ودول العالم.
تمك مقدمة أردت من خالليا إعطاء صورة عامة عن مالمح بدايات النظام
القضائي في قطر.
ً
ثبٍَب  :انُظبو انقضبئً انقطزي يف وضعه انزاهٍ بعذ صذور قبَىٌ
انسهطت انقضبئٍت ببنقبَىٌ رقى  01نسُت :3112
خطت دولة قطر خطوة واسعة في إصالح النظام القضائي واالرتقاء بو
لمواجية التطور الكبير الذي أصاب المجتمع القطري والتوسع اليائل في شتى
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،وبالنظر لما أولتو الدولة من إىتمام
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كبير بالعدالة باعتبارىا واحدة من أىم الركائز التي تقوم عمييا الدولة القانونية الحديثة
فقد عممت عمى إصدار قانون السمطة القضائية رقم  23لسنة  1330الذي ألغى
القانون رقم  20لسنة  2972بنظام المحاكم العدلية.
وقد أكد قانون السمطة القضائية في المادة الثانية عمى أن القضاة مستقمون،
وغير قابمين لمعزل ،إال وفقا ألحكام ىذا القانون ،وال يجوز المساس باستقالل القضاء
أو التدخل في شؤون العدالة وتكون لممحاكم موازنة تمحق بالموازنة العامة لمدولة.
َ
ثبنثب  :تُظٍى وتشكٍم جهبث احملبكى :
يقوم النظام القضائي القطري عمى أن التقاضي أصال عمى درجتين ،درجة
أولى أو إبتدائية ودرجة ثانية أو استئنافية ،ولكل منيا محاكمة ،وعمى رأس تمك
المحاكم جميعاً محكمة التمييز .أما المحكمة الدستورية العميا فال تندرج في طبقات
وفقا لقانون إنشائيا رقم ( )21لسنة
القضاء العادي إذ أنيا ىيئة قضائية مستقمة ً

.1338

ومؤدى ذلك أن النظام القضائي القطري يتكون من ثالث طبقات سوف
نعرض ليا في فقرات ثالث ،ثم نفرد فقرة رابعة لممحكمة الدستورية العميا.
 1ــ محاكم الدرجة األولى
 2ــ محاكم الدرجة الثانية
 3ـ محكمة التمييز
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 4ــ المحكمة الدستورية العميا.

 0ـ حمبكى انذرجت األوىل
احملكًت اإلبتذائٍت أو انكهٍت:
الخمية األساسية في نظام القضاء القطري ىي المحكمة االبتدائية فإذا شكمت
من ثالثة قضاة فيما يناط بيا من إختصاص قيمي ونوعي سماىا قانون المرافعات
بالمحكمة الكمية وان شكمت دوائرىا من قاض فرد سماىا قانون المرافعات بالمحكمة
الجزئية.
وطبقا لنص المادة  22من قانون السمطة القضائية تشكل المحكمة االبتدائية
من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة بالمحكمة االبتدائية ويكون بيا دوائر
لنظر قضايا الحدود والقصاص ،والمواد الجنائية ،والمواد المدنية والتجارية ،واألحوال
الشخصية ،والتركات والمنازعات اإلدارية ،وغيرىا.
ويصدر بإنشاء ىذه الدوائر وتحديد إختصاصاتيا قرار من المجمس ،ويرأس المحكمة
أقدم الرؤساء بيا ويصدر بتشكيل الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناء عمى إقتراح
الجمعية العامة ،وتصدر األحكام من ثالثة أعضاء ،ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة
محل رئيس المحكمة عند غيابو.
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ووفقا لنص المادة  21من قانون السمطة القضائية فإنو لممجمس األعمى
لمقضاء أن ينشئ بناء عمى اقتراح رئيس المحكمة االبتدائية دائرة أو أكثر تصدر
أحكاميا من قاضي فرد لمفصل في القضايا التي يحددىا القانون.
وحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية اختصاصات المحكمة االبتدائية نوعياً
وقيمياً عمى الوجو اآلتي:
أولً :تختص المحكمة االبتدائية مشكمة من قاض فرد ويشار إلييا بـ (المحكمة
الجزئية) بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود
اإلدارية التي ال تزيد فييا قيمة الدعوى عمى مائة ألف ريـال.
ثانياً :تختص المحكمة االبتدائية مشكمة من ثالثة قضاة ،ويشار إلييا بـ
ابتدائيا في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود
(المحكمة الكمية) بالحكم
ً

اإلدارية التي تزيد فييا قيمة الدعوى عمى مائة ألف ريـال ،والدعاوى مجيولة القيمة،

نيائيا في
والدعاوى والمنازعات الخاصة باألحوال الشخصية والتركات .ويكون حكميا ً

دعاوى الميراث والوصية والوقف والمير إذا كانت قيمة الدعوى ال تزيد عمى ثالثين

ألف لاير .ودعاوى زيارة المحضون والسفر بو وسكنو وأجرة الحضانة.
كما تختص بالحكم في الطمبات العارضة أو المرتبطة بالطمب األصمي ميما
تكن قيمتيا أو نوعيا.
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وتختص وحدىا دون غيرىا بالفصل في دعاوى اإلفالس والصمح الواقي من
اإلفالس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون عمى اختصاصيا
بيا بغض النظر عن قيمتيا.
وتختص كذلك بالحكم في االستئنافات التي ترفع إلييا عن األحكام الصادرة
من المحكمة الجزئية أو من قاضي األمور المستعجمة بيا.
قبضً األيىر انىقتٍت.
قبضً األيىر املستعجهت :
نصت المادة  16من قانون المرافعات المدنية والتجارية عمى أنو  (( :يكون
قاضي األمور المستعجمة أحد قضاة المحكمة الكمية أو الجزئية  ،وفقاً لقواعد
اإلختصاص المقررة لمحق المتنازع عميو  ،وتتبع أمامو اإلجراءات المقررة أمام تمك
المحكمة  ،ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك  ،ويحكم قاضي األمور المستعجمة
بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق  ،في المسائل المستعجمة التي يخشى عمييا
من فوات الوقت  ،عمى أن ىذا ال يمنع من إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بيذه
المسائل إذا رفعت إلييا بطريق التبعية.
ويجوز عند الضرورة تكميف الخصوم الحضور أمام قاضي األمور المستعجمة
في منزلو  ،وينظم بقرار من رئيس المجمس األعمى لمقضاء وسيمة إتصال رافع
الدعوى بالكاتب والقاضي في ىذه الحالة.
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ويرفع اإلستئناف عن األحكام الصادرة من قاضي األمور المستعجمة أمام
محكمة اإلستئناف المختصة وفقاً لممادتين السابقتين)).
قبضً انتُفٍذ :
نصت المادة  060من قانون المرافعات المدنية والتجارية عمى أن  (( :يجري
التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابتو.
وقاضي التنفيذ ىو أحد قضاة المحكمة الكمية أو الجزئية وفقاً لقواعد
اإلختصاص المقررة قانوناً  ،وتتبع أمامو اإلجراءات المقررة أمام تمك المحكمة ،ما لم
ينص القانون عمى خالف ذلك.
ويختص القاضي ،دون غيره ،بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية
والوقتية أياً كانت  ،وبإصدار الق اررات واألوامر المتعمقة بالتنفيذ)).
انذوائز املتخصصت يف احملكًت اإلبتذائٍت:
نصت المادة ( )22من قانون السمطة القضائية عمى أن تؤلف المحكمة
اإلبتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة بالمحكمة اإلبتدائية.
ويكون بيا دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص والمواد الجنائية  ،والمواد
المدنية والتجارية  ،واألحوال الشخصية ،والتركات والمنازعات اإلدارية ،وغيرىا.
نظام الدوائر المتخصصة في المحكمة الواحدة أمر يحقق مضاعفة النشاط
القضائي لممحكمة  ،وبدالً من أن تنظر كل دائرة بالمحكمة اإلبتدائية كافة أنواع
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المنازعات التي تدخل في إختصاصيا  ،تخصص بعض ىذه الدوائر في نوع معين
من المنازعات مما يكسب قضاة ىذه الدائرة مقدرة عمى سرعة البت فييا مع إحاطة
وخبرة بمشكالتيا.
من ىنا أصبح نظام الدوائر المتخصصة معروف في مختمف طبقات المحاكم
وخاصة منيا المحكمة اإلبتدائية إذ يوجد بيذه المحكمة عدة دوائر وىي :
أ – دائرة قضايا الحدود والقصاص.
ب – دائرة المواد الجنائية.
جـ -دائرة المواد المدنية والتجارية.
د – دائرة األحوال الشخصية والتركات.
ىـ  -دائرة المنازعات العمالية.
و – دائرة المنازعات اإلدارية.
أ  -دائزة قضبٌب احلذود وانقصبص :
وتحال إلييا من النيابة العامة القضايا عن الجرائم واألفعال المعاقب عمييا
طبقاً لقانون العقوبات والتي تعتبر بمفيوم الشريعة اإلسالمية من جرائم الحدود
والقصاص.
ة -دائزة املىاد اجلُبئٍت :
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نصت المادة ( ) 261من قانون اإلجراءات الجنائية رقم  10لسنة 1334
عمى أن تختص المحكمة اإلبتدائية مشكمة من ثالثة قضاة من أعضائيا بالحكم في
الجنايات التي تحيميا إلييا النيابة العامة وكذلك الجنح التي تقع بواسطة الصحف
وغيرىا من الجرائم التي ينص القانون عمى إختصاصيا بيا  ،كما تختص مشكمة من
قاضي فرد بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات  ،عدا الجنح التي تقع بواسطة
الصحف ويشار إلييا في ىذا القانون بمحكمة الجنح.
جـ -دائزة املىاد املذٍَت وانتجبرٌت :
وتنظر في كافة المنازعات المدنية والتجارية.
د – دائزة األحىال انشخصٍت وانرتكبث :
نصت المادة الثانية من القانون رقم ( )11لسنة  1336بإصدار قانون األسرة
عمى أن تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعمقة بمسائل األسرة والتركات ،
دائرة أو أكثر بالمحكمة اإلبتدائية ومحكمة اإلستئناف تسمى محكمة األسرة.
ويجوز أن تتولى محكمة األسرة بالمحكمة اإلبتدائية مشكمة من قاضي فرد
الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعمقة بمسائل التركات التي يحددىا المجمس
األعمى لمقضاء.
هـ  -دائزة املُبسعبث انعًبنٍت :
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جميع المنازعات المتولدة عن عقد العمل فيما بين العمال وأصحاب العمل
والتي تخضع لقانون العمل تعرض عمى دائرة المنازعات العمالية بيدف الفصل فييا
عمى وجو السرعة رعاية لمعمال.

و  -دائزة املُبسعبث اإلدارٌت :
قبل صدور القانون رقم ( )7لسنة  1337بشأن الفصل في المنازعات اإلدارية
كانت الق اررات اإلدارية محصنة إلى حد ما من الطعن عمييا أمام القضاء العادي ،
ألن قانون المرافعات المدنية والتجارية لم ينص عمى إختصاص المحاكم بالطعون
في الق اررات الصادرة من الجيات اإلدارية  ،ومن ثم لم يكن أمام الشخص الذي
يتضرر من القرار إال التظمم منو أمام الجية التي أصدرتو أو الجية الرئاسية ليا ،
وبالتالي كان البعض يتشكك في أن الجية اإلدارية لن تفصل في التظمم لصالحو
ألنيا مصدرة القرار وبالتالي تكون ىي الخصم والحكم في وقت واحد  ،أما بصدور
القانون رقم ( )7لسنة  1337أصبح الفرد يبيت قرير العين مطمئناً مرتاح البال فإن
أمر خصومتو مع الجية اإلدارية سيعرض عمى جية قضائية محايدة ىي الدائرة
إلغاء و تعويضاً لق اررات اإلدارة المخالفة لمقانون.
اإلدارية التي تممك التصدي
ً
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نصت المادة الثانية من القانون رقم  7لسنة  1337سالف البيان عمى أن تنشأ
بالمحكمة اإلبتدائية دائرة إدارية أو أكثر  ،تشكل كل منيا من ثالثة قضاة  ،تختص
دون غيرىا  ،بنظر المنازعات اإلدارية المحددة بيذا القانون.
مع مراعاة حكم المادة ( )20من قانون السمطة القضائية المشار إليو  ،تختص
الدائرة اإلدارية  ،دون غيرىا  ،بنظر المنازعات اإلدارية التالية :
 - 1المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعالوات المستحقة
لمموظفين أو لورثتيم  ،أياً كانت درجاتيم الوظيفية.

 - 2الطمبات التي يقدميا ذوو الشأن بإلغاء الق اررات اإلدارية النيائية ،

الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة األولى فما دونيا وما يعادليا أو
إنياء خدمتيم ،والق اررات التأديبية الصادرة بشأنيم.

 - 3الطمبات التي يقدميا األشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء الق اررات
اإلدارية النيائية عدا األوامر والق اررات والمراسيم األميرية والق اررات

الصادرة بموجب القانون رقم  27لسنة  1331بشأن حماية المجتمع ،
والق اررات الصادرة بموجب القوانين المتعمقة بالجمعيات والمؤسسات

الخاصة والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجالت ،
وتراخيص األسمحة والذخائر والمتفجرات  ،ودخول واقامة األجانب
وابعادىم ونزع الممكية لممنفعة العامة.

 - 4طمبات التعويض عن الق اررات المنصوص عمييا في البندين ()0( ، )1
من ىذه المادة  ،سواء رفعت بصفة أصمية أم تبعية.

 - 5منازعات العقود اإلدارية.
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تشكٍم انذائزة اإلدارٌت :
قد يثور لدى بعض المشتغمين بالقانون سؤال :
لماذا لم ينشئ قضاء إداري منفصل تماماً عن القضاء العادي كما ىو الحال
في مجمس الدولة الفرنسي  ،ومجمس الدولة المصري؟
ونحن نرد عمى ذلك بأن بداية القضاء اإلداري ل بد وأن تكون صغيرة لعدة
أسباب :
أوليا  :أننا ال نممك أن نحدد عدد المنازعات اإلدارية التي يمكن أن تثار وىل
تحتاج إلى صرح قضائي كبير أو تكفي دائرة إدارية واحدة خاصة أن القانون أعطى
الحق في إنشاء أكثر من دائرة  ،أي أنو عمى مر الزمان سنكون أمام قضاء إداري
بالشكل الذي نراه في فرنسا ىذا من ناحية  ،ومن ناحية أخرة أننا أخذنا بما أخذت بو
بعض دول الخميج العربية مثل الكويت في ىذا الشأن.
ولقد نصت المادة الثانية من القانون رقم  7لسنة  1337عمى أن يكون مقر
الدائرة أو الدوائر اإلدارية بالمحكمة اإلبتدائية وتشكل ىذه الدائرة من ثالثة قضاة.
املقصىد ببملُبسعبث اإلدارٌت :
ىي كل منازعة تكون اإلدارة طرفاً فييا يستوى أن تكون مدعية أو مدعى

عمييا  ،وان كانت الصفة الغالبة التي تشكميا اإلدارة دائماً ىي صفة المدعى عمييا
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لكون المخاصمة اإلدارية تنصب في الغالب األعم عمى قرار أصدرتو اإلدارة
بالمخالفة لمقانون.
أَىاع انقزاراث اإلدارٌت انتً ال جيىس انطعٍ فٍهب :
يخرج عن إختصاص الدائرة اإلدارية ما يمي :
أ  -أكد المشرع في المادة الثالثة من القانون المذكور عمى عدم إختصاص
القضاء اإلداري بنظر أعمال السيادة ومسائل الجنسية والتي تخرج عن
رقابة القضاء العادي أيضاً إعماالً لنص المادة ( )20من قانون السمطة
القضائية رقم ( )23لسنة  1330والتي تنص عمى أنو (( ليس لممحاكم
أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ومسائل
الجنسية)).

ويضرب الفقو أمثمة ألعمال السيادة وىي األعمال الخاصة بسالمة

الدولة داخمياً أو خارجياً في وقت السمم والحرب  ،والتي يقوم بيا سمو
أمير البالد إعماالً لمفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور  ،وكذلك

عالقة السمطة التشريعية بالسمطة التنفيذية  ،والمتمثمة في حق الرقابة

المتبادلة بينيما حيث تممك السمطة التشريعية حيال السمطة التنفيذية
السؤال واإلستجواب وطرح الثقة  ،تمك األعمال تخرج عن كل رقابة

قضائية سواء رقابة الدائرة اإلدارية أو رقابة المحاكم العادية.
ب  -الق اررات واألوامر والمراسيم األميرية.

ج -الق اررات الصادرة بسحب أو إلغاء تراخيص األسمحة والذخائر.

22

د -الق اررات الصادرة بموجب القانون رقم  27لسنة  1331بشأن حماية
المجتمع.
ىـ -الق اررات الصادرة بموجب القوانين المتعمقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة
بالمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجالت.

و -ق اررات نزع الممكية لممنفعة العامة.
ز -الق اررات المتعمقة بوصول واقامة وابعاد األجانب.

 -3حمبكى انذرجت انثبٍَت :
حمكًــت اإلستئُـــبف :
القاعدة في النظام القضائي القطري أن التقاضي عمى درجتين وقد رتب
المشرع محكمة تستأنف إلييا أحكام محاكم الدرجة االولى  ،ولما كانت المحكمة
اإلبتدائية أو الكمية ىي محكمة الدرجة األولى األساسية  ،فإن أحكاميا تستأنف إلى
محكمة أعمى درج تسمى (محكمة اإلستئناف).
وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون السمطة القضائية تؤلف محكمة اإلستئناف
من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة محكمة اإلستئناف ،
ويكون بيا دوائر لنظر الطعون اإلستئنافية في قضايا الحدود والقصاص والمواد
الجنائية والمواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية  ،والتركات  ،والمنازعات
اإلدارية وغيرىا  ،ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد إختصاصاتيا قرار من المجمس.
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ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بيا  ،ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد
الرؤساء أو أقدم نواب الرئيس بالمحكمة.
ويصدر بتوزيع األعضاء عمى الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناء عمى
إقتراح الجميعة العامة وتصدر األحكام من ثالثة أعضاء ويحل أقدم الرؤساء
بالمحكمة محل الرئيس عند غيابو).
ونصت المادة  15من قانون المرافعات المدنية والتجارية عمى أن تختص
محكمة اإلستئناف بالفصل في اإلستئنافات التي ترفع إلييا عن األحكام الصادرة
بصفة إبتدائية من المحكمة الكمية ومن قاضي األمور المستعجمة بالمحكمة الكمية.
احملكًت انكهٍت كًحكًت إستئُبفٍت :
األحكام الصادرة من المحكمة الجزئية ال تستأنف إلى محكمة اإلستئناف
المذكورة أعاله تمشياً مع بساطة موضوعيا ذلك أن إختصاص المحكمة الجزئية
طبقاً لنص المادة  11مرافعات تختص فقط في المنازعات المدنية والتجارية والعقود
اإلدارية التي ال تزيد في قيمة الدعوى عمى مائة الف ريـال.
لذلك قرر المشرع أن يكون إستئناف أحكاميا إلى المحكمة الكمية وفقاً لما
نصت عميو الفقرة األخيرة في المادة  14من إختصاص المحكمة الكمية بالحكم في
اإلستئنافات التي ترفع إلييا عن األحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي
األمور المستعجمة بيا.
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وال يختمف تشكيل ىذه المحكمة اإلستئنافية وىي منعقدة كمحكمة إستئنافية عن
تشكيميا وىي منعقدة كمحكمة كمية.
فيكون لممحكمة الكمية اإلبتدائية صفة مزدوجة في النظام القضائي القطري ،
فيي محكمة لمدرجة األولى أو إبتدائية بالنسبة لممنازعات التي تزيد فييا قيمة الدعوى
عمى مائة الف ريـال.
وىي محكمة لمدرجة الثانية أو إستئنافية بالنسبة لإلستئنافات التي ترفع إلييا
عن األحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي األمور المستعجمة بيا.

 -2حمكًــت انتًٍٍـــــش :
وظٍفتهب وتشكٍههب :
تقوم محكمة التمييز في النظام القضائي القطري عمى رأس المحاكم ووظيفتيا
األساسية توحيد فيم القانون وتطبيقو في المحاكم المتعددة التي تتولى القضاء في
الدولة ولذلك فالسائد أنيا ال تعد درجة ثالثة لمتقاضي.
وعرف النظام القضائي القطري التمييز حديثاً  ،بصدور قانون السمطة
القضائية إذ نصت المادة السادسة من قانون السمطة القضائية عمى أن ( تؤلف
محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز ،
ويكون بيا دوائر لنظر الطعون بالتمييز في األحكام وباإلجراءات التي يحددىا
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القانون  ،ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس أو أقدم قضاة
المحكمة  ،ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد إختصاصاتيا قرار من المجمس.
ويصدر بتوزيع األعضاء عمى الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناء عمى
إقتراح الجمعية العامة  ،وتصدر األحكام من خمسة أعضاء ويحل أقدم نواب الرئيس
بالمحكمة محل الرئيس عند غيابو.
وصدر قانون اإلجراءات الجنائية رقم  10لسنة  1334متضمناً إجراءات
الطعن بالتمييز في األحكام الصادرة من محكمة اإلستئناف في جناية أو جنحة في
الحاالت التالية  -2 :إذا كان الحكم المطعون فيو مبنياً عمى مخالفة القانون أو
الخطأ في تطبيقو أو في تأويمو.
 -1إذا وقع بطالن في الحكم أو في اإلجراءات أثر في الحكم.
 -0إذ صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
وصدر بتاريخ  1335/4/5القانون رقم  21لسنة  1335بشأن حاالت
واجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية إذ نصت المادة األولى من ىذا
القانون عمى أنو لمخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في األحكام الصادرة من
محكمة اإلستئناف في األحوال اآلتية :
 - 2إذا كان الحكم المطعون فيو مبنياً عمى مخالفة القانون أو خطأ في
تطبيقو أو في تأويمو.
 - 1إذا وقع بطالن في الحكم أو في اإلجراءات أثر في الحكم.
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ولمخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حكم نيائي  ،أياً كانت المحكمة التي
أصدرتو  ،فصل في نزاع خالفاً لحكم آخرسبق أن صدر بين الخصوم أنفسيم وحاز
قوة األمر المقضي .
ونصت المادة السابعة من قانون السمطة القضائية عمى أنو إذا رأت إحدى
دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررتو أحكام سابقة صادرة منيا أو من
الدوائر األخرى  ،أو عرضت مسألة تتعمق بتنازع اإلختصاص سمباً أو إيجاباً أحالت
الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة لمفصل فييا.

 -4احملكًت انذستىرٌت انعهٍب :
أنشئت أخي اًر بالقانون رقم ( )21لسنة  1338ىيئة قضائية مستقمة سميت
(المحكمة الدستورية العميا) عمى أن تكون ليا موازنة مستقمة  ،ويكون مقرىا مدينة
الدوحة.
وتشكل ىذه المحكمة من رئيس وستة أعضاء ويصدر بتعيين رئيس المحكمة
أمر أميري ،ويكون بدرجة وزير  ،ويعين باقي األعضاء بأمر أميري يحدد أقدمياتيم
 ،وال يكون إنعقاد المحكمة صحيحاً إال بحضور رئيسيا وأربعة أعضاء عمى األقل
ويرأس جمستيا رئيسيا أو أقدم أعضائيا  ،وعند خمو منصب الرئيس أو غيابو أو
وجود مانع لديو يقوم مقامو األقدم فاألقدم من أعضائيا في جميع إختصاصاتو ،
وتصدر المحكمة أحكاميا وق ارراتيا مسببة بأغمبية آراء الحاضرين واذ تساوت
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األصوات يرجح الجانب الذي منو الرئيس) وطبقاً لممادة الثالثة فإنو يجب أن تتوفر
فيمن يعين عضواً بالمحكمة الشروط المتطمبة لتولي القضاء المنصوص عمييا في
قانون السمطة القضائية ،عمى أال يقل عمره عن أربعين عاماً  ،وأن تكون لديو خبرة
في العمل القانوني ال تقل عن خمسة عشرة سنة.

إختصبصبث احملكًت انذستىرٌت انعهٍب :
وفقاً لنص المادة  21من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العميا  ،تختص
المحكمة دون غيرىا بما يأتي :
أوالً  :الفصل في المنازعات المتعمقة بدستورية القوانين والموائح.
ثانياً  :الفصل في اإلختصاص بتحديد الجية المختصة بالفصل في الدعوى
من بيان جيات القضاء أو الييئات ذات اإلختصاص القضائي  ،وذلك إذا رفعت
الدعوى عن موضوع واحد أمام جيتين منيا  ،ولم تتخل إحداىما عن نظرىا أو تخمت
كمتاىما عنيا.
ثالثاً  :الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ األحكام النيائية المتناقضة
الصادرة عن جيات قضائية أو جيات ذات إختصاص قضائي.
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رابعاً  :تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خالفاً في التطبيق  ،وكان ليا من
األىمية ما يقتضي توحيد تفسيرىا  ،وذلك بطمب يقدم من رئيس مجمس الوزارء أو
رئيس مجمس الشورى ).
اإلختصبص األول :انزقببت عهى دستىرٌت انقىاَني وانهىائح:
ويعتبر أىم إختصاص لممحكمة الدستورية العميا ىو الرقابة عمى دستورية
القوانين والموائح إذ بو يتم التأكد من سمو القواعد الدستورية عمى ما عداىا من قواعد
قانونية .ذلك أن تطبيق مبدأ المشروعية يتطمب أن تعمل كافة سمطات الدولة من
تشريعية وتنفيذية وقضائية وفق أحكام الدستور  ،ووسيمة ذلك تكمن في الرقابة عمى
دستورية القوانين  ،وىذه الرقابة تستيدف صون الدستور وحمايتو من الخروج عمى
أحكامو بإعتبار أن الدستور ىو التشريع األساسي األعمى الذي يرسي األصول
والقواعد التي يقوم عمييا نظام المجتمع ولتحقيق ىذا اليدف ال بد من توضيح
األمرين التاليين:
األمر األول  :المقصود بالقوانين والموائح :
يقصد بالقوانين تمك التي تصدر عن السمطة التشريعية المتمثمة في مجمس
الشورى إعماالً لنص المادة ( )62من الدستور والتي نصت عمى أن السمطة
التشريعية يتوالىا مجمس الشورى  ،وىو ما أكدتو المادة ( )67من الدستور أيضاً
بقوليا  ( :يتولى مجمس الشورى سمطة التشريع).
ودور مجمس الشورى بالنسبة لمقوانين يتخذ إحدى صورتين :
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الصورة األولى  :أن المجمس ىو الذي يقترح قانوناً ما ويبدأ في دراستو
واعداده وذلك وفقاً لممادة ( )235من الدستور والتي أعطت حق إقتراح القوانين لكل
عضو من أعضاء مجمس الشورى عمى أن يحال المقترح إلى المجنة المختصة
بالمجمس لدراستو وابداء الرأي بشأنو ثم عرضو بعد ذلك عمى المجمس لمناقشتو.
الصورة الثانية  :إعتماد مشروعات القوانين والمراسيم التي يعدىا مجمس
الوزراء إستناداً لمفقرة األولى من المادة ( )212من الدستور والتي تعطي مجمس
الوزراء حق إقتراح مشروعات القوانين والمراسيم عمى أن تعرض عمى مجمس الشورى
لمناقشتيا أياً كانت الصورة التي سمكيا مجمس الشورى فإن العمل الصادر منو يعد
قانوناً يخضع لمرقابة الدستورية.
أما بالنسبة لموائح فيي تصدر عن الوزراء ورؤساء األجيزة الحكومية األخرى ،
مثل الييئات والمؤسسات العامة  ،وتيدف ىذه الموائح إلى تنفيذ القوانين  ،ويرجع
لمجمس الوزراء حق إعتمادىا دون المرور بمجمس الشورى إعماالً لنص الفقرة الثانية
من المادة ( )212من الدستور والتي أعطت مجمس الوزراء حق إعتماد الموائح
والق اررات التي تعدىا الو ازرات واألجيزة الحكومية األخرى.
واذ كان القانون رقم  21لسنة  1338قد أسند لممحكمة الدستورية حق نظر
الطعون المقدمة ضد نص قانوني أو الئحي  ،فإن السؤال الذي يثور في ىذا المجال
ىو  :ىل يخرج عن رقابة المحكمة الدستورية ما يصدره الوزراء من ق اررات تنفيذية
رغم ما تحممو من نصوص قانونية لكونيا ال تعد قانوناً وال تعد الئحة؟؟
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ىذا السؤال ستجيب عميو المحكمة الدستورية حينما تقوم بدورىا العممي.
األمر الثاني  :كيف نعرف أن ىذا القانون أو تمك الالئحة غير دستورية ؟؟
لقد أورد الدستور مجموعة من المبادئ التي تحمي إنسانية المواطن والتي
يتعين عمى كل قانون أو الئحة أن يراعي تمك المبادئ وأال يتعرض لممساس بيا بأية
صورة واال غدا القانون أو غدت الالئحة غير دستورية  ،ونذكر أمثمة ليذه المبادئ
عمى النحو التالي:
 - 1حماية الممكية الخاصة :
أشارت المادة ( )47من الدستور عمى حماية ممكية االفراد وصونيا من كل
إعتداء وأن وسيمة نزعيا ال تكون إال لممنفعة العامة فقط مع تعويض عادل يدفع
لممالك.
 - 2حقوق صاحب العمل والعمال :
أورد الدستور في المادة ( )03منو ما يفيد أن أساس عالقة أصحاب األعمال
بالعامل قواميا العدالة اإلجتماعية.
 - 3المساواة بين المواطنين :
أكدت المادة ( )04من الدستور عمى ضرورة المساواة بين المواطنين سواء
فيما يتعمق بالحقوق أو الواجبات  ،ثم نصت المادة ( )05من الدستور عمى مبدأ
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المساواة  ،حيث أكدت عمى أن الناس سواسية أمام القانون  ،ومن ثم ال تمييز بينيم
ألي سبب.
 - 4الحماية الجنائية الدستورية :
لقد كفل الدستور حماية حرية اإلنسان في التنقل واإلقامة وىو ما أكدتو المادة
( )06من الدستور  ،بنصيا عمى أن ( :الحرية الشخصية مكفولة  ،وال يجوز القبض
عمى إنسان أو حبسو أو تفتيشو أو تحديد إقامتو أو تقييد حريتو في اإلقامة أو التنقل
إال وفق أحكام القانون.
وال يعرض أي إنسان لمتعذيب أو لممعاممة الحاطة بالكرامة ويعتبر التعذيب
جريمة يعاقب عمييا القانون).
كما أكد الدستور في المادة ( )07منو عمى حماية الحياة الخاصة لكل فرد ،
إذ نصت عمى أن ( لخصوصية اإلنسان حرمتيا  ،فال يجوز تعرض أي شخص ألي
تدخل في خصوصياتو أو شؤون أسرتو أو مسكنو أو مراسالتو أو أية تدخالت تمس
شرفو أو سمعتو  ،إال وفقاً ألحكام القانون وبالكيفية المنصوص عمييا فيو).
ونصت المادة ( )08من الدستور عمى أنو ( ال يجوز إبعاد أي مواطن من
البالد أو منعو من العودة إلييا).
كما ذىبت المادة ( )09من الدستور إلى إرساء مبدأ البراءة الذي يعرفو الفقو
القانوني من أن ( المتيم بريء حتى تثبت إدانتو أمام القضاء في محاكمة توفر لو
فييا الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع).
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وجاءت المادة ( )43من الدستور الدائم مؤكدة عمى ضرورة مراعاة مبدأ
المشروعية من أنو ( ال جريمة وال عقوبة إال بقانون .وال عقاب إال عمى األفعال
الالحقة بو والعقوبة شخصية).
نخمص مما سبق إلى أنو ال يجوز أن تصدر أية قوانين أو لوائح تتعرض
بالتقييد أو اإلىدار لممبادئ المذكورة  ،واال قضى بعدم دستوريتيا  ،وحسناً فعل
المشرع الدستوري إذ نص في المادة ( )246من الدستور عمى أنو ( األحكام الخاصة
بالحقوق والحريات العامة ال يجوز طمب تعديميا إال في الحدود التي يكون الغرض
منيا منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطنين).
اإلختصبص انثبًَ  :فض تُبسع اإلختصبص :
قد ترفع دعوى قضائية بشأن نزاع معين إلى المحاكم إال أنو في ذات الوقت قد
تكون ىناك جية ذات تشكيل قضائي تنظر ىي األخرى في نفس النزاع  ،مثل ىذا
األمر يثير نوعين من التنازع ىما :
األول  :تنازع إيجابي  :حيث يصبح النزاع مطروحاً عمى جيتين قضائيتين
مختمفتين وتقضي كل ميما بإختصاصيا بنظر النزاع  ،ومما ال شك فيو أن ذلك
سيؤدي إلى تضارب في األحكام الصادرة منيما.
الثاني  :تنازع سمبي  :ويتمثل في أن كل جية من الجيتين قد تحكم في
النزاع بعدم إختصاصيا  ،األمر الذي من شأنو إىدار حق التقاضي الذي كفمو
الدستور لمناس :وذلك لعدم وجود جية قضائية تنظر النزاع.
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اإلختصبص انثبنث  :فض تُبسع تُفٍذ األحكبو :
الحقيقة أن ىذا اإلختصاص يرتبط باإلختصاص السالف ذكره مباشرة ألن
التنازع اإليجابي في اإلختصاص من شأنو أن تصدر أحكاماً متعارضة  ،كأن يقضي
لصالح شخص  ،ثم يقضي الحكم الصادر من الجية األخرى لصالح شخص آخر ،
وتأتي مرحمة التنفيذ ليذه األحكام والتي أصبحت نيائية فيثور التساؤل  :أي الحكمين
واجب النفاذ وأن كل من صدر حكم لصالحة يتمسك بتطبيقو في مثل ىذه الحالة
يتعين عرض األمر عمى المحكمة الدستورية لتتولى الفصل في منازعات التنفيذ عن
طريق تحديد أي الحكمين واجب التنفيذ.
تمك كانت إطاللة سريعة عمى طبقات ودرجات المحاكم في النظام القضائي
القطري.

املببدئ األسبسٍت نهُظبو انقضبئً
لمنيوض بوظيفة القضاء ينبغي أن تكون السمطة التي تمارس الوظيفة مستقمة
ومحايدة وكما أوضحنا سمفًا بأن الدستور القطري قد أكد عمى ىذا المبدأ في المواد

من  219إلى  205تحت باب السمطة القضائية.

 من ىنا فإن القضاء يعتبر سمطة من السمطات األساسية لمدولة ،وبالتالي فإنو ال
يجوز ألحد أن يقتضي حقو بيده ،وال أن يدفع بيده عدو ًانا وقع عمى حقوقو وانما

عميو أن يمجأ إلى السمطة القضائية لمدولة لمحصول عمى حكم بالحق الذي يدعيو،
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أو بدفع العدوان الذي وقع عميو ،وبعبارة أخرى :ليس ألحد أن يقضي لنفسو
بنفسو.
ومن ناحية أخرى تمتزم الدولة بتنظيم القضاء عمى أراضييا بحيث يفي بالحاجة
الضرورية إليو.
واذاً فالقضاء كما ىو حق لمدولة ىو واجب عمييا في نفس الوقت.
 ويكون لجميع األفراد عمى السواء الحق في الحماية القانونية والمجوء إلى القضاء
باإلجراءات التي رسميا القانون وأن تتاح ليم الفرصة إلبداء ما لدييم من أقوال
وتقديم أوجو دفاعيم بقصد إظيار الحقيقة واقناع القاضي بأحقيتيم في الحماية
القضائية.
مجانيا ،إذ
 وال يستتبع إلتزام الدولة بتنظيم القضاء عمى إقميميا أن يكون القضاء
ً

رسوما تحصميا خزانة الدولة والحقيقة
أن اإللتجاء إلى القضاء يكمف المتقاضين
ً
إن إقتضاء ىذه الرسوم القصد منو ىو التقميل من الخصومات الكيدية  ،والتأكد
من أن رافع الدعوى محق في إدعائو.
وتجدر اإلشارة إلى أن الخصم الذي خسر الدعوى ىو الذي يتحمل بكل الرسوم
والنفقات ألنو ىو الذي تسبب في اإللتجاء إلى القضاء بما أنكر عمى خصمو من

حق.
وقد أجاز القانون القطري إعفاء كل فرد معوز يطالب بحق من أداء الرسوم
القضائية إذ نصت المادة ( )552من قانون المرافعات عمى أن يعفى من الرسوم
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القضائية كميا أو بعضيا من يثبت عجزه عن دفعيا ..وقد بينت المواد من
 554-552بيان إجراءات ىذا اإلعفاء  ،ونشير إلى أن قضايا العمال واألسرة
معفية من الرسوم.
 من المبادئ األساسية في نظام القضاء القطري عالنية الجمسات  ،ويقصد بذلك
أن يكون لكل شخص حق الحضور بيا  ،وأن يسمح بنشر ما يدور فييا  ،عمى
أنو يجوز لمقاضي أن يقرر – بصفة إستثنائية جعل الجمسة سرية محافظة عمى
النظام العام أو مراعاة لآلداب أو لحرمة األسرة  ،ويكون النطق بالحكم في جميع
األحوال في جمسة عمنية ( المادة  59مرافعات ).
وشفوية المرافعات تعتبر متممة لمبدأ عالنية الجمسات إذ من الميم إستماع
المحكمة مباشرة إلى الخصوم ووكالئيم والشيود والخبراء ولو كانت ىذه األمور
تستند إلى مستندات مكتوبة إذ أنيا تناقش بالجمسة مما يساعد عمى إتصال
القاضي بأدلة اإلثبات بطريقة مباشرة وأكثر حيوية وتولد لديو شعور باإللمام
بالقضية خاصة وأن المرافعة الشفوية وسيمة أقوى إلقناعو في النقط األساسية في
النزاع.
 لغة المحاكم ىي المغة العربية  ،عمى أن لممحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو
الشيود الذين يجيمون ىذه المغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام
بميمتو بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق.
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 حرص المشرع القطري عمى تحقيق نزاىة القضاء إذ يشترط فيمن يولى القضاء
شروطاً يتوسل بيا إلى اإلطمئان عمى نزاىة وصون القضاء عن التدخل فيو
وكفالة إستقالل القضاء عمى النحو الذي أشرنا إليو.
َظزة تقذٌزٌت نهُظبو انقضبئً انقطزي
يتعين في ختام ىذا العرض لمنظام القضائي لدولة قطر أن ألقي عميو نظرة
شاممة إلبراز مزاياه واإلشارة إلى أبرز عيوبو إنصافاً لمنزلتو وقدره ومكانتو  ،وفتح
نافذة لمبحث عن حمول إلصالح ما يعانيو من مشكالت.
وأىم ما يتميز بو قضاؤنا والحمد هلل تمك النزاىة والحيدة التي جعمت منو سياج ًا
ومالذاً لحقوق وحريات األفراد.
ولقد أبرز الدستور القطري وفقاً لما عرضنا لو حقيقة إستقالل القضاء  ،فيو لم
يخمق ىذا اإلستقالل إذ من طبيعة القضاء أن يكون مستقالً واألصل فيو أن يكون
كذلك وكل مساس بيذا األصل من شأنو أن يعبث بجالل القضاء  ،وكل تدخل في
عمل القضاء من جانب أية سمطة من السمطتين يخل بميزان العدل  ،ويقوض دعائم
الحكم فالعدل كما قيل قديماً أساس الممك  ..وفي قيام القاضي بأداء وظيفتو ح ًار
مستقالً مطمئناً عمى كرسيو  ،آمناً عمى مصيره أكبر ضمانة لحماية الحقوق العامة
والخاصة.
والقضاء ىو عنوان نيضة كل دولة  ،ومعيار تقدميا ومظير رقييا.
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وما من دولة تخمف فييا القضاء  ،إال تخمفت عن ركب المدنية وأسباب
اإلرتقاء.
من ىنا بات ضرورياً أن يتطور الجياز القضائي في أسموب عممو وأدائو مع
التطور الذي يصيب المجتمع ويواكب ذلك التطور ويعايشو  ،بل يسبقو ليتمكن من
أداء رسالتو عمى أكمل وجو.
ومع التطور الكبير الذي ط أر عمى الكثير من النظم اإلدارية واإلقتصادية
واإلجتماعية والزيادة الكبيرة ألعداد الوافدين في دولة قطر كان من المأمول أن تواكب
تمك القفزات قفزة قضائية يتمكن معيا النظام القضائي من المحاق بتمك الوثبة وأداء
رسالتو عمى أكمل وجو.
ذلك من حيث اإلطار العام  ،أما من حيث التفاصيل فإنني ال أتردد في القول
بأن واقع الحال يقتضي طرح رؤية جديدة لتنظيم إجراءات التقاضي جميعيا سواء
تمك التي تحكم وتنظم الدعوى المدنية أو الجنائية وقضايا األسرة أو تمك التي تنظم
تنفيذ األحكام واجراءاتو ويكفي ىنا أن أشير إلى بعض المالحظات :
أوالً  :من غير المقبول وحتى ىذه المحظة أال يكون لدينا تشريع إجرائي لقانون
األسرة  ،أو أن ال يكون في دولة قطر مبنى مستقل لمحكمة األسرة تعالج بين جدرانو
مشاكل األسرة القطرية في خصوصية تحفظ لممتقاضين كرامتيم وأسرارىم  ،السيما
وأن اإلحصائيات تشير إلى زيادة كبيرة في منازعات األسرة خاصة فيما يتعمق
بقضايا الطالق.
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ثانياً  :لقد أدت كثرة القضايا المتداولة بجمسات المحاكم إلى عدة نتائج سمبية
عمى العدالة :
أ  -السرعة التي يتم بيا إستعراض القضايا في الجمسة الواحدة  ..إذ ليس
من المعقول أن تنظر مثالً دائرة الجنايات ما يزيد عمى أربعين جناية
في جمسة واحدة وىو ما يؤثر سمباً عمى عدم قدرة إحاطة القاضي
بوقائع القضية والمامو بوسائل الدفاع.
ب  -اإلزدحام الشديد والتكدس الكبير لجميور المتقاضين في قاعات صغيرة
تفتقر إلى التخطيط السميم الذي يجب أن يتوفر في قاعات وغرف
المحاكم بما ينعكس سمباً عمى قدرة المتقاضين التواجد المريح في تمك
القاعات وخصوصاً في قضايا الجنح والجنايات.
جـ -الزيادة الكبيرة في العمالة الوافدة التي دخمت البالد خالل السنوات العشر
األخيرة وما صاحب ذلك من زيادة كبيرة في حجم المنازعات سواء من
الناحية المدنية أو الجنائية مع زيادة معدالت الجريمة  ،واتساع النشاط
الصناعي والعمراني والتجاري واإلقتصادي أدى إلى بروز ألوان جديدة
من القضايا لم يقابميا خطط لتوفير خدمات إدارة العدالة التي إستأثرت
بيا الدولة مما ترتب عنو في إعتقادي الخاص حصول المواطن في
نياية المطاف عمى عدالة بطيئة  ،وىو ما يستمزم اإلسراع في وضع
رؤية وخطط لزيادة خدمات العدالة تسير جنباً إلى جنب مع خطط
التنمية اإلقتصادية التي تشيدىا البالد.
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ثالثاً  :مراجعة شاممة لمقوانين اإلجرائية والتي تعتبر عصب التقاضي
واجراءاتو واعادة النظر فييا وخاصة قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي صدر
منذ أكثر من عشرين عاماً والذي يجب أن تقوم قواعده وأحكامو عمى فمسفة جديدة
تتالئم مع التطور الذي وصمت إليو الدولة ومع تعقد الحياة التي يعيشيا ومع تبدل
أسموب التعامل بين الناس ودخول أجيزة اإلتصال الحديثة إلى منزل ومكتب وجيب
كل مواطن  ،بما يفرض اإلعتراف بيذه األجيزة واإلستعانة بيا ضمن الوسائل
اإلجرائية المتبعة وخاصة فيما يتعمق بإعالنات األوراق القضائية وغيرىا من
اإلجراءات التي من الممكن أن تقوم بيا ىذه األجيزة.
رابعاً  :التوسع في تعيين المساعدين القضائيين القطريين واستيعاب
الصالحين من خريجي القانون والشريعة سنوياً من الجامعات القطرية وغيرىا
والنيوض بمستوى المغات األجنبية لدييم .ووجوب العناية الفائقة بإعداد القضاة
وتنمية ممكاتيم وترسيخ معاني اإلستقالل والحيدة وقدسية القضاء في نفوسيم
ووجدانيم.
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