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 المستخلص

تقوم النظم القانونية على بعض المبادئ األساسية منها المساواة أمام القضاء ومجانتيه، حيث يتمثل مبدأ المساواة 

حقوقهم من خالل جهة أمام القضاء في إقرار الحماية لألفراد وتوفير الضمانات لتمكينهم من الحصول على 

أعباء استغالل مرفق القضاء وإن كان ال يؤخذ تمثل مبدأ مجانية القضاء في تحمل الدولة مختصة ومستقله؛ كما ي

هذا المبدأ على إطالقه ألنه يتطلب التحّصل من األفراد على المصاريف الضرورية لتسيير هذا المرفق من 

 .خالل مصاريف الدعوى وغيرها

شروع نظام ية السعودية من الدول القليلة التي تأخذ األن بمبدأ مجانية القضاء وإن كان هناك مفالمملكة العرب

 .للتكاليف القضائية والذي لم يتم إقراره حتى األن وبالتالي تأخذ المملكة بفكرة المجانية المطلقة للقضاء

نين والتي أخذت بها المملكة أيضا كما أن المساعدة القضائية من الضروريات التي نصت عليها الكثير من القوا

 للتيسير على المتقاضين

ومن منطلق فكرة المبادئ األساسية التي تبنى عليها النظم القضائية تأتي أهمية دراسة مبدأ مجانية القضاء في 

المملكة العربية السعودية، وإظهار الجانب الشرعي وتاريخه في تأصيل هذه الفكرة، بجانب القاء الضوء على 

 .تكاليف القضائية للدعوى والمساعدة القضائيةال
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Abstract 

 

         Legal systems are based on certain basic principles, including equality before 

the judiciary and its protections. The principle of equality before the courts is the 

granting of protection to individuals and the provision of guarantees to enable them 

to obtain their rights through a competent and independent authority. This principle 

is not taken into account because it requires that individuals receive the necessary 

expenses for the operation of this facility through the expenses of the lawsuit and 

others. 

The Kingdom of Saudi Arabia is one of the few countries that is now taking the 

principle of free judiciary, although there is a draft system of judicial costs, which has 

not been adopted so far and thus take the Kingdom the idea of absolute free 

judiciary 

 

 


