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  ـه7/2/1435/م يف 6قرار اهليئة العامة للمحكمة العليا رقم 
ال جيوز للمحكمة العليا إاعدة دراسة حكم يف دعوى سبق أن صدر فيها قرار باتلصديق من اهليئة القضائية العليا , أو 

ت الرشعية , نص عليه نظام املرافعاجملس القضاء األىلع بهيئتها ادلائمة , أو إحدى دوائر هذه املحكمة , إال وفق ما 
 ونظام اإلجراءات اجلزائية

  ـه21/8/1433يف  59/3/1قرار املحكمة العليا رقم 
ن مدة طويلة ؛ ألن استقرار األحاكم القضائية مطلوب رشاع , وسكوت درت مال تدرس املحكمة العليا أحاكما ص

  املتظلم طيلة هذه السنوات بعد تنفيذ احلكم أمر ينبيغ اعتباره

  ـه28/2/1435يف  32/1/1قرار املحكمة العليا رقم 
إذا سبق تصديق احلكم من جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة , فال جيوز إاعدة انلظر يف هذه ادلعوى إال وفق ما نص 

 عليه نظام املرافعات الرشعية , ونظام اإلجراءات اجلزائية
  ـه13/8/1422يف  22/53 ـه و رقم 25/1/1425يف  100/6 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 إذا اجتهد املجلس يف قضية مضت , ولم يظهر هل مناسبة األخذ بذلك , لم يكن ما سبق حجة عليه يلزمه األخذ بها
  ـه9/1401يف  4/6/2 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

إذا اكن احلكم مصدقا من هيئة اتلميزي , ومن اهليئة القضائية العليا وبعد مراجعات بينها وبني حاكم القضية , 
 ومضت مدة طويلة بعد تصديقه , فال يسوغ واحلال ما ذكر إاعدة تدقيقه من املجلس

  ـه7/7/1433يف  50/3/1قرار املحكمة العليا رقم 
 كمة العليا يف قضية سبق أن صدر من جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة قرار فيهااعدة نظر املحعدم إ

  ـه7/4/1416يف  180/5 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم
ال جيوز للقايض اتلعرض حلكم غريه املؤيد من مرجعه , ولو قدر أنه يرى عدم صحته فيتعني عرض األمر ىلع اجلهة 

 أنيط بها انلظر يف األحاكم
  ـه7/9/1412يف  230/6 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

اتلعليمات تقيض بأنه ال يسوغ تكرار سماع دعوى واحدة قد حكم فيها من قبل قاض آخر , و ال يمكن أن يعاد 



 انلظر لقضية قد صدر فيها حكم لم يتعرض هل بنقض أو إلغاء
  ـه26/3/1401يف  43/2/5 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 ال جيوز لقاض إصدار حكم يف قضية سبق إىل احلكم فيها حاكم , ما دام حكمه قائما
  ـه16/3/1409يف  58/5 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 آخراحلكم باجتهاد ال ينقض باجتهاد 
  ـه18/4/1414يف  144/3 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 االجتهاد ال ينقضه صاحبه بمجرد اجتهاد طارئ
  ـه18/4/1414يف  146/5 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 للقايض أن يرجع عن حكمه إال دليلل يدل ىلع حرمة ما حكم بهال جيوز 
  ـه7/4/1416يف  180/5 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

أما جمرد اجتهاده فال ال ىلع ذلك , جيوز للقايض الرجوع عن حكمه إال إذا ظهر أن حكمه غري صحيح , ونصب ديلال 
 يصح أن ينقض اجتهاده السابق

  ـه7/8/1414يف  335/4 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم
 القايض إذا أبرم حكما بعد اجتهاد بذهل , حيرم عليه الرجوع عنه , إال ملسوغ جيب الرجوع هل

  ـه28/4/1436/م يف 19 لمحكمة العليا رقملاهليئة العامة قرار 
ه املكتسب القطعية إال بعد حضور الطرفني وتطبيق تعليمات االستئناف , وإذا اكن ال جيوز للقايض الرجوع عن حكم

  الرجوع أثناء اتلدقيق من املحكمة املختصة , فال بد من تأييد الرجوع من عدمه
  ـه18/2/1416يف  103/5 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 إذا حكم القايض يف القضية صلحا , فال جيوز هل الرجوع عن احلكم إال إذا ظهر عدم صحته بادليلل املعترب
  ـه9/1/1430يف  64/6 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 احرتام الصكوك الصادرة من جهاتها الرسمية وتصحيحها أوىل من إبطاهلا حفاظا ىلع حقوق انلاس وعدم اتلالعب بها
  ـه25/2/1424يف  188/2 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 وجوب احرتام األحاكم إذا صدرت ممن هو أهل إلصدارها , ولم ختالف نصا رشعيا
  ـه7/9/1414يف  432/5 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 اره , ال جيوز هل الرجوع عنه إال ملسوغ صحيحممن هو أهل إلصداحلكم اذلي يصدر 
  ـه11/10/1416يف  948/6 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 األصل يف احلكم الصادر ممن هو أهل إلصداره الصحة , ما لم خيالف نصا أو أصال من أصول إصدار األحاكم



  ـه12/10/1426يف  969/3 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم
 بادليلل ما يرفع ذلك األصل األصل يف أحاكم القضاة الصحة , حىت يثبت

  ـه22/4/1418يف  313/6 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم
 األصل يف احلكم إذا صدر الصحة , حىت يقوم ما يدل ىلع بطالنه

  ـه24/3/1419يف  244/3 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم
 األصل احرتام األحاكم ما لم يقم ديلل ىلع عدم صحتها

  ـه22/4/1429يف  768/3 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم
 األصل صحة احلكم ما لم يقم ديلل صحيح يرد به ذلك احلكم

  ـه9/5/1422يف  312/4 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم
 إذا سبق احلكم حبكم متقدم صحيح , فينقض احلكم اجلديد

  ـه22/5/1421يف  350/5 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم
أن يرده بمجرد اجتهاد القايض معترب ما لم خيالف نصا من نصوص الرشيعة أو قواعدها , وليس ملن مزي حكم القايض 

 اجتهاد
  ـه2/1/1420يف  8/6قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 إذا صدر احلكم ممن هو أهل إلصداره , وصمم ىلع حكمه فال جيب نقضه , السيما إذا اكن يف املسألة خالف قوي
  ـه10/1/1406يف  13/4/2 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 ال ينقض حكم إال إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إمجاع
  ـه28/12/1419يف  637/3 قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 عيةيصدق احلكم إذا لم خيالف نصا من كتاب أو سنة أو إمجاع وصدر مستكمال لرشوطه الرش
  ـه9/11/1428يف  1546/4قرار جملس القضاء األىلع بهيئته ادلائمة رقم

 األحاكم إذا صدرت من جهة إصدارها فاألصل سالمتها حىت يقوم ما يقيض بردها من حجة معتربة
 


