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  الملخص

   استیقاف األشخاص والقبض علیھم یمس بالحریة الشخصیة لألنسان المتھم والتي 

وبالت�الي یم�نح النظ�ام رج�ال ال�ضبط . ینبغي أن ال یجرد منھ�ا إال وف�ق أحك�ام الق�انون

ًالجنائي استثناء صالحیة القبض على المتھم عند وقوع الجریمة ، والقیام بالتحریات 

راءات األولیة حیالھا ؛ إذا ض�بط متل�بس بالجریم�ة ، أو ص�در أم�ر م�ن الجھ�ات واالج

الق��ضائیة ب��القبض علی��ھ ، كم��ا ال یمن��ع النظ��ام األف��راد الع��ادیین م��ن م��ساعدة رج��ال 

الضبط الجنائي ، وتقدیم العون لھم السیما القبض على المتھم ؛ أثناء وقوع الجریمة 

لھ�ا، أو ص�در أم�ر ب�القبض علی�ھ م�ن الجھ�ات ومشاھدة الفرد العادي ارتكاب الم�تھم 

  . القضائیة

  وتقضي القواعد العامة بصحة اجراء الق�بض عل�ى الم�تھم م�ن الف�رد الع�ادي ، وأن 

الق��بض ین��سب لرج��ل ال��ضبط الجن��ائي حی��ث ی��تم بح��ضوره وتح��ت اش��رافھ ، وم��ن ث��م 

  .   صحة ما یترتب على ذلك القبض من تفتیش للمتھم وتفتیش لمسكنھ 
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Abstract 

        Detaining and arresting individuals affect the 

personal freedom of the accused that should not be 

denied except in accordance with the provisions of 

Law. Accordingly, the Law grants criminal peace 

officers the authority of arresting the accused and take 

preliminary measures when the crime takes place, in 

case the red-handed is caught or in case an arrest 

warrant is issued by the judiciary authorities. The Law 

also does not prevent Civilians from helping criminal 

peace officers, especially in arresting the accused while 

the crime is taking place and while the Civilian is 

watching the accused committing the crime, or when an 

arrest warrant issued by the judiciary authorities 

against the accused.  

      General rules and regulations provide the validity of 

arresting the accused by the Civilian and that arresting 

the same is concerned with the criminal peace officer; 

as it is carried out in the presence of and under the 

supervision of criminal peace officer, and subsequently 

the validity of what is resulted by that arrest of 

inspecting the accused and the residence thereof.  
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  تقدیم   

   یخ���ول الق���انون م���وظفین ع���امین مح���ددین ص���فة ال���ضبط الجن���ائي للقی���ام بمھم���ة 
الضبطیة الجنائیة ، ومنھا القبض على الم�تھم وتفتی�شھ وتفت�یش م�سكنھ ؛ فم�اذا ل�و 

  . تجزة ثم اقتاده وقام بتسلمھ إلى الشرطةأمسك فرد عادي بشخص المتھم واح
   إن مباشرة الفرد العادي باالمساك بالمتھم یعني القبض والتحفظ علیھ فت�رة معین�ة 
ً؛ وبذلك یث�ار ت�سأوال مف�اده ھ�ل یج�وز قانون�ا الق�بض م�ن الف�رد الع�ادي عل�ى الم�تھم  ً

ن ثم اقتیادة واحتجازه ، ومن غیر ذي صفة ، ومن غیر رجال الضابطة الجنائیة ، وم
وعلی��ھ م��ا موق��ف نظ��ام االج��راءات الجزائی��ة ال��سعودي م��ن ذل��ك ؟ . لمرك��ز ال��شرطة 

ًمقارنا بقانون االجراءات والمحاكم�ات الجزائی�ة الك�ویتي، وم�ا ض�وابط ذل�ك الق�بض؟ 
وما األثار القانونیة  التي قد تترتب على ذلك ؟ واالجابة على تلك الت�ساؤالت تقت�ضي 

  .یھ السیما استیقاف األشخاص وقبض وضبط المتھم واحضارهبحث االجراءات األول
   وقد خلص البحث إلى أن القواعد العامة تقضي بأن للفرد العادي حق القبض عل�ى 
المتھم؛ إذا شوھد في حالة تلبس بالجرم المشھود أو صدر أمر قبض علیھ واحضاره 

تفت�یش الم�تھم أو من الجھات القضائیة ، وصحة م�ا یترت�ب علی�ھ م�ن آث�ار قانونی�ة ك
  .تفتیش مسكنھ 

  هدف البحث

  : ویھدف البحث إلى 
 التع��رف عل��ى م��شروعیة ق��بض الف��رد الع��ادي عل��ى الم��تھم ف��ي نظ��ام االج��راءات -١

  .السعودي 
 التعرف على موق�ف ق�انون االج�راءات والمحاكم�ات الجزائی�ة الك�ویتي م�ن ق�بض -٢

  .الفرد العادي على المتھم 
  .بض على المتھم من الفرد العادي  التعرف على ضوابط الق-٣

  أهمیة البحث 

 تنب��ع أھمی��ة ھ��ذا البح��ث ف��ي أن��ھ ی��سھم ف��ي زی��ادة المعرف��ة القانونی��ة للف��رد الع��ادي 
وارشاده عند ممارسة حق�ھ الق�انوني ف�ي الق�بض عل�ى المتھم�ین كم�ا یفی�د المھتم�ین 

عن��د ) یعيالت��شر( والمخت��صین ف��ي ھ��ذا المج��ال ، وتنبی��ھ للق��ائمین بالعم��ل التنظیم��ي 
تحدیث األنظمة وتطویرھا إلى فراغ تشریعي عالجتھ األنظمة المقارن�ة؛ وذل�ك الدراج 

  . نص یعالجھ 
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 منهج البحث

   اعتمد الباحث على المنھج الوصفي التحلیلي المقارن ، ویعتق�د أن اس�تخدامھ لھ�ذا 
لھ�ا ف�ي ظ�ل النھج یمكنھ من جمع المعلومات الالزمة ویقدم التفسیر المنطقي ال�سلیم 

  .  ھدف البحث وتساؤالتھ 

  عناصر خطة البحث  

  .التحریات واالجراءات األولیة للبحث عن أدلة الجریمة : المبحث األول 
  .ًضبط المتھم واحضاره استثناء : المبحث الثاني 
  .ضوابط القبض على المتھم من غیر صفة ضبطیة قضائیة : المبحث الثالث 

  . التوصیات وتتضمن النتائج و: الخاتمة 
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  املبحث األول

  التحريات واالجراءات األولية للبحث عن أدلة اجلرمية

  یق��صد ب��االجراءات األولی��ة ك��ل اج��راء یق��وم ب��ھ رج��ل ال��ضبط الجن��ائي بق��صد جم��ع 
ویالح�ظ . ) ١(المعلومات حول جریمة وقعت ؛ للك�شف ع�ن فاعلیھ�ا والم�ساھمین فیھ�ا

ك االجراءات على وجھ الدقة ولكنھا التخرج عن تلق�ي أن النظام السعودي لم یحدد تل
البالغ أو الشكوى والتاكد من صحتھ من خالل ما یقوم ب�ھ رج�ل ال�ضبط الجن�ائي م�ن 
اجراءات تحریاتھ من انتقال ومعاینة وضبط كل ما یفید ف�ي ك�شف الجریم�ة وال�تحفظ 

 وس�ماع على الم�ضبوطات وتحریزھ�ا واس�تعانة بالمرش�دین ال�سریین ون�دب الخب�راء
 وت��سجیل م��ا ی��دلي ب��ھ الم��تھم م��ن )٢(ال��شھود وس��ؤال الم��تھم ع��ن التھم��ة الموج��ة ل��ھ

اعتراف أو انكار للتھمة ، من غیر مواجھتھ باالدلة القائمة ضده ف�ي ال�دعوى، وم�ن 
ًبح�ث ل�سجلھ االجرام�ي ، واس�تیقاف لألش�خاص ، واع�داد مح�ضرا ب�ذلك، ف�إن انتف��ت 

دت التھم��ة  فت��تم احالت��ھ للنیاب��ة العام��ة الج��راء ًال��شبھة أخل��ي س��بیلھ ف��ورا ، وإن تأی��
والذي یھمن�ا ھن�ا ، اس�تیقاف األش�خاص ؛ ألن�ھ إج�راء ق�د یترت�ب . التحقیقات الالزمة

  .  ًعلیھ قبضا للمتھم وتفتیش

  استیقاف األشخاص

وطل�ب اب�راز بطاقت�ھ  . )٣(   ومعنى االس�تیقاف س�ؤال ال�شخص ع�ن بیانات�ھ ووجھت�ھ
ھویتھ لرجل السلطة العامة وعلیھم ابراز م�ا یثب�ت شخ�صیاتھم الوطنیة أو أي اثبات ل

ولو غیر وجھتھ الشخص لما ش�اھد رج�ل ال�ضبط وف�ر   . )٤(وصفاتھم ولو بغیر طلب
.  ًھارب���ا أو رف���ض اعط���اء بیانات���ھ فلرج���ل ال���سلطة العام���ة اص���طحابھ إل���ي ال���شرطة

 وعلیھ ج�از فاالستیقاف قد یؤدي إلى ضبط جریمة متلبس بھا والقبض على المتھم ؛
لرجل الضبط القضائي مباشرة ص�الحیاتھ التحقیقی�ة االس�تثنائیة لقی�ام حال�ة التل�بس ، 
ًوحتى یكون االستیقاف جائزا قانون�ا ال ب�د م�ن وج�ود دالئ�ل كافی�ة ت�شیر إل�ى ارتك�اب  ً
ًال��شخص جرم��ا م��ا، ب��أن ی��ضع ال��شخض باخت��اره وارادت��ھ ، نف��سھ موض��ع ال��شبھة 

                                                           

/ ٢٢/١ وتأریخ ٢/من نظام االجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ٢٥( المادة - )١(
 .ھـ ١٤٣٥

ات الجزائیة ودوره في حمایة المالمح العامة لنظام االجراء.  الحجیالن ، صالح  إبراھیم -  )٢(
 ، بسیوني ، محمود شریف و ١٢٥ھـ ، ص١٤٢٧ ، ١منشورات الحلبي ، ط. حقوق اإلنسان 

دار . االجراءات الجنائیة في النظم القانونیة العربیة وحمایة حقوق اإلنسان .وزیر ، عبد العلیم 
 ٩٣م ، ص ١٩٩١ ، ١العلم للمالیین ، ط

ًلموجز في الضبطیة القضائیة والتحقیق اإلبتدائي وفقا لنظام ا.  المالح ، رضا  حمدي - )٣(
ھـ ، ص ١٤٣٠ ، ١ الریاض ، ط–مكتبة القانون واالقتصاد . االجراءات السعودي دراسة مقارنة 

١٥ .  
الموسوعة الجنائیة الحدیثة التعلیق على قانون االجراءات  الجنائیة .  أبو سعد ، محمد شتا – )٤(

  . ٣٠٦م ، ص ٢٠٠٢ ، ١دار الفكر والقانون ، ج. م النقض في ضوء الفقھ وأحكا
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ال�ضبط الجن�ائي م�ا ی�دعو لالش�تباه ف�ي أم�ر ال�شخص ؛ وتقدیر رجل . والریبة والشك
ویعتبر من الدالئل الكافیة . یخضع الشراف محقق القضیة ، ورقابة قاضي الموضوع 

والشبھة والریبة المسوغة لالستیقاف، تغییر الشخص خط سیر المركب�ة عن�د رؤیت�ھ 
ل�ى س�الح ن�اري ًلدوریة الضبط األمني أو القأه ش�یئا بطریق�ھ أو ابتالع�ھ أو العث�ور ع

  .بالمركبة بشكل ظاھر

  حالة االشتباه 

ھ�ـ الم�شتبھ ١٣٦٩ لسنة )١(من نظام مدیریة األمن العام) ١٧١(   وقد حددت المادة 
  :بھ واعتبرت  أن

  .ً من لم یكن لھ وسیلة للتعیش وكان مجھوال -١
  . من یسعى لكسب معیشتھ بطرق الدجل واالحتیال أو القمار -٢
  .لو الھویة الذین یدخلون البالد بطرق غیر مشروعة  الغرباء المجھو-٣
 من حكم علیھ بجرم سرقة أو جنایة بالسجن م�ن ش�ھر ف�أكثر أو الجل�د إل�ى ت�سعة -٤

  .وثالثین جلدة ونفذ الحكم علیھ 
 من تولت ادارة الشرطة أكثر من م�رة التحقی�ق مع�ھ الش�تراكھ ف�ي تھم�ة أو ج�رم -٥

  .ولعدم توافر األدلة حفظت األوراق 
 من اشتھر عنھم سوء الخلق والسلوك المعوج من رجال أو نساء أو غلمان كانوا -٦

وعلیھ فقد عرف�ت الم�ادة أع�اله  حال�ة . معروفین لدى الشرطة بسابقة من ھذا النوع 
، )٢(االشتباه وفسرتھا ، وأن المشتبھ یح�ق لرج�ل ال�سلطة العام�ة اس�تیقافھ واحتج�ازه

ًھ جریم�ة ؛ وأی�ضا لھ�م الح�ق ف�ي الق�بض علی�ھ ، إن قامت دالئ�ل كافی�ة ت�رجح ارتكاب�
  . وللشرطة الحق في مراقبة المشبھ بھم

م��ن الئح��ة أص��ول االس��تیقاف والق��بض والحج��ز المؤق��ت ) ١(   كم��ا ن��صت الم��ادة 
والتوقیف االحتیاطي صراحـة على حق االستیقاف  لرجال الضبط الجنائي بقولـــــــھا 

...".  السلطة العامة حق استیقاف األشخاص لرجال الدوریات وغیرھم من رجال: " 
:" من الالئحة بالقول ) ٢(وفي حال وجود الدالئل الكافیة واألمارات وفق نص المادة 

ًمتى قام�ت أم�ارات ت�دعو لالش�تباه ف�ي أن شخ�صا ارتك�ب جرم�ا م�ا ف�إذا وج�دت ...". ً
  .     القرائن على ارتكاب الشخص جریمة ؛ جاز استیقافھ وقبضھ وضبطھ واحضاره 

   وفي الواقع فإن نظام االجراءات الجزائیة لم ینص على ح�ق رج�ل ال�ضبط الجن�ائي 
  .في استیقاف األشخاص

   وفي التشریع الكویتي ف�إن ق�انون االج�راءات والمحاكم�ات الجزائی�ة ن�ص ص�راحة 
لك�ل ش�رطي أن ی�ستوقف :" بقولھا ) ٥٢(على اجراء استیقاف األشخاص في المادة 

ًمنھ بیانات ع�ن اس�مھ وشخ�صیتھ ، إذا ك�ان ذل�ك الزم�ا للتحری�ات أي شخص ویطلب 

                                                           

 .ھـ ١١/٧/١٣٦٩ وتأریخ ٣٥٩٤ نظام مدیریة األمن العام الصادر باألمر السامي رقم - )١(
منشورات الحلبي الحقوقیة . دروس في أصول المحاكمات الجزائیة .  العوجي ، مصطفى -  )٢(
  .١٣٠ ، ص ١م ،ط٢٠٠٢،
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وللشرطي أن یطلب م�ن ال�شخص أن ی�صحبھ إل�ى مرك�ز ال�شرطة إذا . التي یقوم بھا 
رف��ض تق��دیم البیان��ات المطلوب��ة ع��ن شخ��صیتھ أو ق��دم بیان��ات غی��ر ص��حیحة ، أو إذا 

ق االستیقاف خول وح". كانت ھناك قرائن جدیة تدل على أنھ ارتكب جنایة أو جنحة 
ًاستثناء ألفراد الشرطة

ُوبذلك م�نح رج�ل ال�شرطة الح�ق ف�ي اس�تیقاف األش�خاص . )١(
عند وجود قرائن قویة ت�دل عل�ى ارتكاب�ھ جریم�ة ، أو ك�ان االس�تیقاف الزم لتحری�ات 
ًوبحث جنائي یجریھ رجل الشرطة ، وأیصا منح الحق ف�ي الق�بض عل�ى ال�شخص إذا 

ویفسر سلوكة المریب والمشكوك فیھ وبما یزیل الشك الذي لم یقدم بیاناتھ الشخصیة 
  .علق بذھن الشرطي 

ً   جدیر بالذكر أن االجراءات األولیة المشار إلیھا آنف�ا لھ�ا م�ن ال�ضوابط م�ا یحكمھ�ا 
 ، حت��ى ول��و ب��دأت س��لطة التحقی��ق اج��راءات )٢(م��ن أنھ��ا غی��ر مح��صورة وم��ستمرة

نھ��ا س��لطة تقدیری��ة لرج��ل ال��ضبط وب��الرغم أ. التحقی��ق وحرك��ت ال��دعوى الجزائی��ة
القضائي ؛ فكل ما یفید في جمع الدالئل والقرائن وكل ما یؤدي لكشف الحقیق�ة یعتب�ر 
ًإجراء أولیا مع مراعاة الشكل القانوني لتلك االجراءات ، وتحری�ر المحاض�ر الالزم�ة  ً

 ، ول��ھ مباش��رة م��ن األعم��ال الت��ي )٣(ب��شأنھا وال یل��زم است��صحاب كات��ب لتحریرھ��ا
تضیھا الظروف والتي ال یمس بحقوق األفراد وال یقید الحریات الشخصیة العامة ؛ تق

الفتقار االجراءات األولیة لضمانات الدفاع الالزمة وتجردھا من طابع القھر أو الجبر 
واالك��راه  أو أن تم��س الحری��ة الشخ��صیة لإلن��سان الم��تھم ، وعلی��ھ ال یج��وز لرج��ل 

ھ أو تفتیش مسكنھ أو اجبار شاھد على الحضور الضبط القبض على المتھم أو تفتیش
لجھة الضبط الجنائي لضبط افادتھ إال برض�اھما ، وإال یع�د االج�راء ب�اطال وم�ا ترت�ب 
ًعلیھ، وما ینشأ عن االجراءات األولیة ال یعتبر دل�یال جنائی�ا تبن�ى علی�ھ االدان�ة ؛ ألن  ً

وی���أتي بع���د تحقی���ق ال���دلیل الق���انوني ی���شترط ل���صحتھ أن ت���سبقھ اج���راءات أولی���ة ، 
ومن ثم ما ینجم عنھا یعتبر دالئل أو قرائن أو مؤش�رات ومق�دمات لألدل�ة . )٤(ابتدائي

، ویج�وز اثب�ات عك�سھا وال اعتب�ار لھ��ا م�ن غی�ر فح�ص وتمح�یص وأج��راء  الجنائی�ة
  . تحقیق حیالھا

ً   وإن كان المتھم موقوفا ومحتجز مؤقت�ا ؛ فیل�زم اع�داد مح�ضر ض�بط بالواقع�ة م�ع  ً
ات معلومات المتھم وبینات من قام بالضبط وساعة وتاریخ ضبطة وأسباب القبض اثب

وابلغ��ھ ب��ذلك وتمكین��ھ م��ن االت��صال بم��ن ی��راه، واحالت��ھ لجھ��ة التحقی��ق الس��تجوابھ 
واتبات دفاعھ وتحریر محضر استجواب خالل مدة زمنیة ال تتجاوز األرب�ع وع�شرین 

                                                           

جامعة . شرح قانون االجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي . ن صادق  المرصفاوي ، حس- ١)(
  .١٨٠م ، ص ١٩٨٠الكویت ، 

م ،ص ٢٠٠٢دار الھدى ، . تأصیل االجراءات الجنائیة .  الصیفي ، عبد الفتاح مصطفى - )٢(
٢١٩.  

 ، ص ٢طم ،١٩٩٠ القاھرة ، –مكتبة غریب .االجراءات الجنائیة . الدھبي ، أدوارد غالي - )٣(
٣٣٨.  

االجراءات الجنائیة المقارنة والنظام االجرائي في المملكة العربیة . بالل ، أحمد  عوض -  )٤(
  .٢١٩ھـ ، ص ١٤١١دار النھضة العربیة ، . السعودیة 
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.  وأقت�ضى التحقی�ق إیقاف�ھ أوق�ف ساعة من تأریخ ضبطھ ، وإن كانت جریمتھ كبیرة
   .                                 )١(وإال أفرج عنھ بضمان اقامتھ

       وباكتمال االجراءات األولیة ، وحی�ث إن النیاب�ة العام�ة تأخ�ذ بمب�دأ الجم�ع ب�ین 
وحت��ى ال یت��أخر التحقی�ق م��ع المتھم�ین ؛ ن��رى أن تحی��ل ، )٢(س�لطة االتھ��ام والتحقی�ق

 العامة محضر االجراءات األولیة  إلى المدعي العام مباش�رة ف�ي غی�ر الج�رائم النیابة
ًالكبیرة ، لیقوم بدراسة ملف الدعوى فإن وجده م�ستوفیا، ألرك�ان الجریم�ة الب�سیطة 
وعناص��رھا وش��روطھا؛ أق��ام ال��دعوى بن��اء عل��ى مح��ضر االج��راءات األولی��ة  أم��ام 

ررھا المدعي العام ، وأن وجد أنھ المحكمة المختصة بمقتضى الئحة دعوى عامة یح
غی��ر م��ستوٍف لل��شروط والعناص��ر وال��ضوابط، أح��ال المل��ف إل��ى المحق��ق الس��تكمال 

 على النیابة العامة أن تحیل مح�ضر )٣(وفي الجرائم الكبیرة. ًالتحقیق ومباشرتھ فورا
  . ًاإلجراءات األولیة إلى المحقق المختص لیتولى التحقیق مع المتھم حاال

                                                           

ادارة الخدمات ، . مرشد االجراءات الجنائیة .  وزارة الداخلیة االدارة العامة للحقوق - ١)(
  .٥١ھـ ، ص ١٤٢٣

التحقیق االبتدائي والنظام االجرائي في المملكة العربیة السعودیة . النمري ، عبد العزیز عابد - )٢(
  .٧٧ م ، ص ٢٠٠٥دار النھضة العربیة ـ القاھرة . دراسة مقارنة بالقانون المصري 

 الجرائم الكبیرة ھي الجرائم المعاقب علیھا بالقتل أو القطع ، وجرائم االرھاب وتمویلھ - ٣)(
والجرائم المخلة بأمن الدولة واألمن الوطني ، والجرائم التي یعاقب علیھا بالسجن التي ال یزید 
حدھا األعلى عن سنتین ، وجرائم الشیك إال إذا قام الساحب بسداد القیمة أو تنازل المدعي أو 

لشركات تصالح أطراف الدعوى ، واختالس األموال العامة أو أموال المؤسسات العامة أو أموال ا
المساھمة أو البنوك أو الشركات الفردیة التي تمارس األعمال المصرفیة إال إذا ردت األموال ، 
وجرائم االحتیال المالي إال إذا تمت التسویة ، وجرائم االعتداء على النفس واحداث عاھة مستدیمة 

ًأو مدة شفاء ال تقل عن خمسة عشرة یوما ، وأیضا االعتداء على األموال وا تالف الممتلكات بحیث ً
تزید القیمة عن خمسة األف لایر ، وجرائم  دخول المنازل وانتھاك حرمتھا ، وجریمة السرقة 
بتشكیل عصابي وسرقة السیارات ، وجرائم القوادة أو الدعارة ، وجرائم ترویج المسكرات 

 أو المخدر أو وتھریبھا وحیازتھا بقصد االتجار ، ومخالفات قیادة المركبة تحت تأثیر المسكر
التفحیط أو عكس السیر أو تجاوز إشارة المرور الحمراء إذا أدت إلى حادث سیر نتج عنھ اصابة 
ًمدة الشفاء فیھا خمسة عشر یوما فأكثر ، وجریمة االعتداء على على رجل السلطة العامة عند 

السالح  الناري أو اداء واجباتھم الوظیفیة أو االضرار بالدوریة وتجھیزاتھا ، وجرائم استعمال 
  اشھاره ، وجرائم االبتزاز المالي وغیر المالي أو التصویر أو النشر أو

مطبعة . شرح نظام االجراءات الجزائیة .   الحرقان ، عبد الحمید ،عبد هللا. التھدید بالنشر 
 وتأریخ ٢٠٠٠ ، القرار الوزاري رقم ١٨٤ ، ص ١ھـ ، ط١٤٣٥ الریاض ، –الحمیضي 

 . ھـ ١٠/٦/١٤٣٥
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  الثانياملبحث 

  ضبط املتهم واحضاره استثناء

   القبض یعني احتجاز المتھم وتقیید حریتھ للمدة المحددة وف�ي األم�اكن المخص�صة 
ًقانونا ، ألسباب معقولة ؛ التخاذ بع�ض االج�راءات التحقیق�ة لت�وفر دالئ�ل كافی�ة عل�ى 

ًاالتھ��ام وی��سمى االج��راء قب��ضا إذا ك��ان الم��تھم حاض��را وی��سمى أم��ر ق��بض إذا ك�� ان ً
ویق�صد بال�دالئل الكافی�ة مج�رد ال�شبة والریب�ة الت�ي الترق�ى إل�ى ح�د . )١(ًالمتھم ھارب�ا

ًاألدلة كالمرافق لشخص قبض متلبسا وشواھد الحال والظروف تشیر إلى أنھ مشترك 
فیھا باتف�اق أو تح�ریض أو م�ساعدة أو ض�بطت بحوزت�ھ أدوات الجریم�ة م�ن أس�لحة 

 أو اعت�راف الم�تھم بارتك�اب الجریم�ة، أو وج�ود وأشیاء متحصلة بھا أو أثار مادی�ة،
  . عداوة بین المتھم والمجني علیھ أو سبق تھدید بینھما

 ، أو اس�تعراف الق�صاص عل�ى )٢(    وال تعتبر من الدالئل الكافی�ة ال�شكوى أو ال�بالغ
األثر أو السوابق القضائیة وحدھا أو اعتراف المتھم على غیره كون االعتراف حجة 

وإذا اجتمعت إح�دى ال�دالئل م�ع أخ�رى فأنھم�ا .  المعترف بحق نفسھ فقطقاصرة على
 ًیع��ضدان بع��ضھما ال��بعض وی��صبحان دل��یال أو قرین��ة موص��لة وم��ؤثرة ف��ي ال��دعوى

كتع��رف ق��صاص األث��ر عل��ى أث��ر الم��تھم م��ع وج��ود س��وابق ل��ھ مماثل��ة م��ن الجریم��ة 
  .نفسھا

الم�تھم ف�ي ح�ال التل�بس    ویمنح القانون رجل الضبط الجنائي صالحیة القبض على 
 ل��سنة )٤(االج��راءاءت الجزائی��ة) ق��انون(م��ن نظ��ام ) ٢٥(وق��د ح��ددت . )٣(بالجریم��ة

، وم�دیري ) ٥(أع�ضاء النیاب�ة العام�ة: ه رجال الضبط الجن�ائي وح�صرتھم ف�ي ١٤٣٥
الشرط ومعاونیھم والضباط في كافة القطاع�ات الع�سكریة م�ن وزارة داخلی�ة وح�رس 

ق�وات البری�ة والبحری�ة والجوی�ة ودف�اع ج�وي، ومح�افظي وطني ووزارة دف�اع ف�ي ال
المحافظ��ات ورؤس��اء المراك��ز التابع��ة لھ��م، ورؤس��اء مراك��ز ھیئ��ة األم��ر ب��المعروف 
والنھي عن المنكر، ورؤساء الم�واني ال�سعودیة الجوی�ة والبحری�ة ف�ي الج�رائم الت�ي 

اصات ترتك��ب عل��ى م��تن الناق��ل الج��وي أو البح��ري، والموظف��ون ال��ذي خول��وا اخت��ص

                                                           

التحقیق االبتدائي والنظام االجرائي في المملكة العربیة السعودیة . النمري ، عبد العزیز عابد -)١(
  .٢١٥ م ، ص ٢٠٠٥دار النھضة العربیة ـ القاھرة . دراسة مقارنة بالقانون المصري 

ره في المالمح العامة لنظام االجراءات الجزائیة السعودي ودو.  الحجیالن ، صالح إبراھیم -)٢(
  .١١٢ص . حمایة حقوق اإلنسان 

 بیروت  –منشورات الحلبي .التوقیف االحتیاطي دراسة مقارنة .  الشریف ، عمرو  واصف - )٣(
  .٥٢ م ، ص ٢٠١٠ ، ٢،ط

 .ھـ٢٢/١/١٤٣٥ وتأریخ ٢/ نظام االجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م- )٤(
 .ھـ٢٢/٩/١٤٣٨ریخ وتأ) ٢٤٠/أ( األمر الملكي رقم - )٥(



 - ٣١٣٨ -

ًوس���لطات ال���ضبط الق���ضائي، وأی���ضا األش���خاص والجھ���ات واللج���ان ال���ذین یكلف���ون 
  .  ، وبذلك یصدر بتحدیدھم قرار وزاري)١(بالتحقیق بمقتضى القوانین الخاصة

وعلی�ھ أرى  ب�أن رج�ال  . )٢(   ویخضع رجال الضبط القضائي الشراف النیابة العامة
 والنھ�ي ع�ن المنك�ر ل�م ی�ضفي النظ�ام السلطة العامة وأعضاء ھیئة األم�ر ب�المعروف

علیھم صفة الضبطیة الجنائیة ، مما یلزم معھ النص صراحة على اختصاص أعضاء 
ھیئ�ة األم��ر ب�المعروف والنھ��ي ع�ن المنك��ر بأعم�ال ال��ضبط الجن�ائي حت��ى ال تتع��رض 

وقد تم تحدی�د م�ن یكت�سب ص�فة . أعمالھم لعدم المشروعیة وبالتالي توصم بالبطالن 
الجنائی��ة عل��ى س��بیل الح��صر بمقت��ضى الق��انون بالن��سبة ل��ذوي االخت��صاص ال��ضبطیة 

الع��ام وال��ذین ھ��م عل��ى ق��در ع��الي م��ن التخ��صص والتأھی��ل العلم��ي والخب��رة الكافی��ة 
والت����دریب الع����الي وممارس����ة العم����ل الجن����ائي ، أو بق����رار وزاري بالن����سبة ل����ذوي 

 جرائم ذات صلة االختصاص الخاص وھوالء موظفون  یقوم بوظائف معینة تقع فیھا
بوظائفھم وھ�م األج�دار عل�ى ك�شف تل�ك الج�رائم والم�ساھمین فیھ�ا ؛ ل�ذا ی�تم اختی�ار 
وتحدی��د فئ��ة م��نھم ل��ضبط تل��ك الج��رائم وتحری��ر المحاض��ر الالزم��ة إال أن��ھ م��ع وج��ود 
ضبطیة خاصة في تلك الجرائم فإن ل�ذوي االخت�صاص الع�ام ض�بط مرتكبیھ�ا ، ون�رى 

الختصاص العام ص�فة ال�ضبطیة الخاص�ة وح�صر تل�ك أنھ یجب أن تنحسر عن ذوي ا
ال�صفة ف��ي الم��وظفین ذوي ال�ضبطیة الخاص��ة وال��ذین ت�م اختی��ارھم وتحدی��دھم للقی��ام 

  .ًبأعمال ضبط جنائي خاصة ؛ منعا لالزدواج في أعمال الضبط الجنائي 
   وبن��اء علی��ھ یت��ضح أن النظ��ام ق��صر مباش��رة أعم��ال ال��ضبط الجن��ائي عل��ى رج��ال 

نائي ؛ وبالتالي ال یجوز لألفراد العادیین القیام بأي عمل من أعمال الضبط الضبط الج
  .      الجنائي 

   وف���ي الت���شریع الك���ویتي ، تعتب���ر ال���شرطة ص���احبة االخت���صاص األص���یل بالن���سبة 
لالج��راءات األولی��ة ، وتنح��صر أعم��ال ال��شرطة ف��ي تلق��ي ال��بالغ والتحری��ات الالزم��ة 

م��ن الق��انون عل��ى ذل��ك ) ٤٠(حی��ث ت��نص الم��ادة . )٣(وتحری��ر المحاض��ر لم��ا یق��وم ب��ھ
تختص الشرطة بتلقي البالغات عن جمیع الجرائم وعلیھا أن تقوم بفحصھا " بقولھا 

وإذا بلغ أحد رجال الشرطة أو علم بارتكاب جریمة ... وجمع المعلومات المتعلقة بھا 
...".   ف�ي الج�نح ًفعلیھ أن یخطر فورا ، النیابة العامة في الجنایات ومحقق�ي ال�شرطة

كما یتمتع رجال الشرطة والنیاب�ة العام�ة ب�صفة ال�ضبطیة الجنائی�ة فق�د ن�صت الم�ادة 
ك�ل م�ن ش�ھد ارتك�اب "  على أن )٤(من قانون االجراءات والمحاكمات الجزائیة) ١٤(

                                                           

دار الحامد للنشر . شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة .  عبد اللطیف ، براء منذر - ١)(
  .٦٦م ،ص ٢٠٠٩ ، ١والتوزیع ، ط

االجراءات الجنائیة في مرحلة ما قبل المحاكمة في المملكة . الحرقان ، عبد الحمید عبد هللا - ٢)(
  .٦٢ھـ  ، ص ١٤٣٠ ، ١ ، طمطابع الحمیضي.  العربیة السعودیة 

ص . شرح قانون االجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي .  المرصفاوي ، حسن صادق - )٣(
١٨٢.  

 ھـ ١٩٦٠ لسنة ١٧ قانون االجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي رقم - )٤(
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ًجریمة ، أو علم بوقوعھا ، علیھ أن یبلغ بذلك فورا أق�رب جھ�ة م�ن جھ�ات ال�شرطة 
ُبذلك عھد بأعمال الضبط الجنائي للشرطة وأعضاء النیاب�ة العام�ة و...". أو التحقیق 

م��ن جم��ع للمعلوم��ات ح��ول وق��وع الجریم��ة وظ��روف ارتكابھ��ا واآلث��ار الت��ي خلفتھ��ا 
ویالح��ظ أن ص��فة ال��ضبظ . والف��اعلین وال��شركاء ودور الم��ساھمین ك��ل عل��ى ح��دة 

د إل��ى ض��باط الجن��ائي ف��ي الق��انون الك��ویتي ال تنح��صر ف��ي ض��باط ال��شرطة وإنم��ا تمت��
ًالصف وأفراد الشرطة مع ضعف تأھیلھم القانوني والعلمي والخبرة مقارنة بال�ضباط 

ون��رى أن��ھ ك��ان یتع��ین . ، وت��دریب متواض��ع بالن��سبة ألعم��ال ال��ضبط الت��ي یق��وم بھ��ا
ق��صرھا عل��ى ض��باط ال��شرطة للتأھی��ل الدراس��ي المناس��ب والتح��صیل العلم��ي الجی��د 

 الق�درة العالی�ة للقی�ام بتل�ك األعم�ال بك�ل احت�راف والتخصص الدقیق ؛ وبالتالي لدیھم
  .   ومراعاة لحقوق اإلنسان المتھم

  القبض في حاالت التلبس 

ً   إذا ض�بطت الجریم��ة متلب�سا بھ��ا فق��د م�نح الق��انون ص��الحیة مباش�رة الق��بض عل��ى 
ً بی�د إن ص��حة مباش�رة رج�ال ال��ضبط الجن�ائي للق�بض عل��ى الم�تھم اس��تثناء )١(الم�تھم

ًوطبق�ا للم�ادة   . )٢(ًا عل�ى ض�بط الجریم�ة ف�ي إح�دى ح�االت التل�بس الم�تھمتكون وقف
حال ارتكابھا " ... ًالوارد في نظام االجراءات الجزائیة فالجریمة تكون متلبسا ) ٣٠(

أو عق��ب ارتكابھ��ا أو تتب��ع العام��ة م��ع ال��صیاح إث��ر وقوعھ��ا أو إذا وج��د مرتكبھ��ا بع��د 
لحة أو أمتعة أو أدوات أو أشیاء أخرى یستدل ًوقوعھا بوقت قصیر حامال آالت أو أس

". منھا أنھ فاعل أو شریك أو إذا وجدت بھ في ھذا الوقت آث�ار أو عالم�ات تفی�د ذل�ك
ویجب أن یدرك رجل الضبط القضائي الجریمة بنفسھ وبوسیلة مشروعة من مظ�اھر 

  :  وھنا أربع حاالت ھي)٣(خارجیة تنبئ بوقوعھا
  . ابھا ادراك الجریمة حال ارتك-١
  .ضبط الجریمة بعد وقوعھا بوقت قصیر بحیث تدرك آثارھا-٢
  .مالحقة الجاني بالصراخ من قبل العامة-٣
  .ضبط المتھم وفي یده أداة الجریمة-٤

ومت��ى ت��وافرت إح��داھا فإنن��ا نك��ون ب��صدد جریم��ة متل��بس بھ��ا؛ ویح��ق لرج��ل ال��ضبط 
  . ًاستثناء الجنائي القبض على المتھم

م�ن الق�انون الك�ویتي التل�بس بالجریم�ة باعتبارھ�ا الج�رم ) ٥٦ (   وقد عرفت الم�ادة
وتعتبر الجریمة مشھودة إذا ارتكبت في ح�ضور رج�ل ال�شرطة ، :" المشھود بالقول 

                                                           

لكة العربیة أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتھا في المم.  تاج الدین ، مدني عبد الرحمن -)١(
  .٥٠ھـ ،  ص ١٤٢٥الریاض ، معھد االدارة العامة ، . السعودیة دراسة مقارنة 

المركز القانوني لھیئة التحقیق واالدعاء العام في المملكة . السلطان ، عبد العزیز  فھد -) ٢(
ھـ ، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة لجامعة نایف ١٤٢٥الریاض ، . العربیة السعودیة 

 .١٧٥ربیة ،  صالع
منشأة المعارف . المرصفاوي في قانون االجراءات الجنائیة .  المرصفاوي ، حسن  صادق – )٣(

  .٣٨٠ص . االجراءات الجنائیة .  ، الدھبي ، إدوارد ، غالي ١٣١باالسكندریة ،  ص 
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أو ح��ضر إل��ى مح��ل ارتكابھ��ا ببرھ��ة ی��سیرة وكان��ت آثارھ��ا ونتائجھ��ا ال زال��ت قاطع��ة 
 الم��شھودة بینم��ا وق��د اس��تعمل الم��شرع الك��ویتي عب��ارة الجریم��ة".  بق��رب وقوعھ��ا 

ًتستعمل بعض التشریعات عبارة الجریم�ة المتل�بس بھ�ا ب�دال م�ن الجریم�ة الم�شھودة 

" وعلی��ھ فلف��ظ . )١(واالخ��تالف ب��ین التعبی��رین ال یع��دو اللف��ظ أم��ا الم��ضمون فواح��د
ف�ي " التل�بس بالجریم�ة " في القانون الكویتي م�صطلح ین�اظر " الجریمة المشھودة 

ًت��الي یح��ق لل��شرطة الق��بض عل��ى الم��تھم مت��ى ض��بطھ متلب��سا النظ��ام ال��سعودي ؛ وبال
بالجرم المشھود ، واقتیادة لمركر الشرطة التخاذ االج�راء ال�الزم وم�ن غی�ر إذن م�ن 

لرجل الشرطة حق الق�بض ب�دون :" النیابة العامة ، وھذا ما أكدتھ تلك المادة بقولھا 
  ".أمر على المتھمین في الجنح المشھودة 

  :)٢(ون الجریمة مشهودة في حالتینوبناء علیه تك 

 أن ترتكب في حضور رجل الشرطة الجنائي وی�دركھا بنف�سھ بإح�دى حواس�ھ :األولى
كم��شاھدتھ الج��اني أثن��اء االعت��داء بال��ضرب عل��ى المجن��ي علی��ھ ، أو أن ی��شم رائح��ة 
الم��سكر أو س��ماعھ ص��وت اط��الق ن��ار ، وھ��ذا قرین��ة قوی��ة ت��دل عل��ى ارتك��اب الم��تھم 

  .یبرر لھ القبض علیھ للجریمة مما 
 أن یحضر رج�ل ال�شرطة الق�ضائي إل�ى مك�ان ارتكابھ�ا عق�ب ارتكابھ�ا ببرھ�ة :الثانیة

وق��د اش��ترط الق��انون ع��دم ط��ول . ی��سیرة وأثارھ��ا ونتائجھ��ا ت��دل عل��ى ق��رب وقوعھ��ا 
الوق��ت م��ابین ارتك��اب الجریم��ة وح��ضور رج��ل ال��شرطة الق��ضائیة ول��م یح��دد البرھ��ة 

ًدة الزمنی�ة فیج�ب علی�ھ أن یست�صدر أم�را ب�القبض عل�ى ول�و طال�ت الم�. بزمن مح�دد
المتھم بن�اء عل�ى مح�ضر أول�ي یرفع�ھ إل�ى المحق�ق المخ�تص ؛ لع�دم وج�ود م�ا یب�رر 

  .  ًالقبض وإال یعد القبض باطال  

      القبض في غیر حاالت التلبس 

لى ً وفي حاالت غیر التلبس المشار لھا أنفا الیجوز لرجل الضبط الجنائي ، القبض ع
م��ن النظ��ام ) ٣٥(الم��تھم إال ب��إذن م��ن النیاب��ة العام��ة، وھ��ذا م��ا أش��ارت إلی��ھ الم��ادة 

ف��ي غی��ر ح��االت التل��بس بالجریم��ة، ال یج��وز الق��بض عل��ى إي إن��سان أو :" ب��القول 
  ". توقفیھ إال بأمر من الجھة المختصة

 الكافی�ة     وفي تقدري أنھ ال یجوز القبض على المتھم وتوقیفھ إال عند توفر الدالئل
وكان االتھام بإحدى الجرائم الكبیرة أو تأكد االتھ�ام بجریم�ة غی�ر كبی�رة ول�م یك�ن ل�ھ 
إقامة معروف أو أن الشخص نفسھ مجھول الھویة أو وج�دت ق�رائن قوی�ة ت�دل عل�ى 

  .أنھ یحاول الفرار من العدالة أو التأثیر على سیر ومجریات التحقیق
  

                                                           

ص . شرح قانون االجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي .  المرصفاوي ، حسن صادق - ١)(
١٩٢.  

مجلس النشر العلمي ، . الوسیط في االجراءات الجزائیة الكویتیة . حومد ، عبد الوھاب  -) ٢(
  . ٣٦م ، ص ١٩٩٧ ، ٤مطبوعات جامعة الكویت ، ط 
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  املبحث الثالث

  ضوابط القبض على املتهم من غري ذي صفة ضبطية قضائية

ً  أش��رنا س��لفا أن نظ��ام االج��راءات الجزائی��ة ال��سعودي ق��د خل��ت م��واده م��ن أي ن��ص 
ًخ��اص باالش��تباة واس��تیقاف األش��خاص ، وأی��ضا خل��ت م��ن ن��ص خ��اص ی��سمح للف��رد 

 ٨١/١/١العادي بالقبض على المتھم إال أننا نجد أن ھناك  حك�م للمحكم�ة العلی�ا رق�م 
یقضي بأن الجرائم ال یتولى ض�بطھا إال رج�ال األم�ن، بم�ا .  ه ١٢/٤/١٤٣٣وتأریخ 

   . )١(" القضایا الجنائیة التي تضبط ال یتوالھا إال رجال األمن" نصھ 
    وعلیھ یرى الباحث أنھ طالم�ا أس�ندت المحكم�ة العلی�ا ض�بط الج�رائم الجنائی�ة إل�ى 

جراءات األولیة غیر محددة بأعمال قضائیة معینة رجال األمن وحدھم ؛ ولما كانت اال
، وباعمال مبدأ أن األصل صحة االجراء؛ فبالتالي یتقرر بموجب الحكم المشار إلیھ ، 
صحة اجراء االستیقاف الذي یباشره رجال الضبط الجنائي والقبض ، ومن یدفع ب�أن 

د الع�ادي ح�ق اجراء االستیقاف باطل ؛ فیتحمل ع�بء اثب�ات العك�س، وأن�ھ ل�یس للف�ر
القبض على المتھم ؛ ألن المحكمة العلیا في حكمھا قصرت ضبط الجرائم عل�ى رج�ال 

  . األمن 
   وحیث إن القواعد العامة ال تحصر االجراءات األولیھ في أعمال ضبطیة بعینھا كما 
ال تمن��ع تق��دیم الم��ساعدة الممكن��ة عن��د طلبھ��ا أو لزومھ��ا ، لرج��ال ال��ضبط الجن��ائي 

ناء تأدیة عملھم الجنائي ؛ وعلیھ نرى بإن القبض على المتھم م�ن الف�رد واعانتھم أث
الع���ادي واص���طحابھ لمرك���ز ال���شرطة م���ن غی���ر ق���وة أو جب���ر، وف���ي أثن���اء مباش���رة 
ًاالج���راءات األولی���ة للجریم���ة والتحری���ات ؛ یعتب���ر إج���راء ص���حیحا، وحقیقت���ھ تق���دیم  ً

ق��بض ی��تم بح��ضور رج��ل الم��ساعدة واالعان��ة لرج��ال ال��ضبط الجن��ائي ال س��یما وأن ال
والغ�رض .  إلي رجل الضبط الجنائي )٢(الضبط الجنائي وتحت اشرافة وبالتالي ینسب

 ، عل�ى أن یك�ون ق�د )٣(من ذلك تسلیم المتھم من الفرد العادي لرجال الضبط الجنائي 
صدر أمر بالقبض على المتھم من الجھات الق�ضائیة وبل�غ للكاف�ة ب�االعالن والن�شر ، 

  .      ًھم متلبسا بالجرم المشھودأو یضبط المت
م��ن ق��انون االج��راءات والمحاكم��ات ) ٥٨(   وف��ي الت��شریع الك��ویتي ن��صت الم��ادة 

للف��رد :" الجزائی��ة عل��ى ح��ق الق��بض للف��رد الع��ادي ف��ي الق��بض عل��ى الم��تھم بقولھ��ا 
  :العادي الحق في القبض على المتھم في الحاالت اآلتیة 

  ...تكلیف من رجال القضاء أو رجال التحقیق إذا صدر إلیھ بذلك أمر أو :أوال

                                                           

المبادئ والقرارات الصادرة من الھیئة القضائیة العلیا . وزارة العدل المملكة العربیة السعودیة - )١(
ھـ إلى عام ١٣٩١ بمجلس القضاء األعلى والمحكمة العلیا من عام والھئیة الدائمة والعامة

  .٥٥١ھـ ، ص ١٤٣٨ ، ١مركز البحوث ، ط. ھـ ١٤٣٧
االجراءات الجنائیة المقارنة والنظام االجرائي في المملكة العربیة .  بالل ،أحمد عوض - )٢(

  .٢٣٤ص . السعودیة 
  . ١٧٨ص . ن االجراءات الجنائیة المرصفاوي في قانو. المرصفاوي ، حسن  صادق -) ٣(
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  ...ً إذا كان المتھم ھاربا ومطلوب القبض علیھ واحضاره ً:ثانیا
ً إذا كان المتھم قد قبض علیھ قبضا قانونیا ولكنھ فر فلھ أن یعید القبض علیھً:ثالثا ً.  
  ".   إذا ضبط المتھم والجریمة مشھودة ً:رابعا

ویتي، الح�ق لألف�راد الع�ادیین ب�ضبط الج�اني واقتی�اده    وعلیھ فقد أعطى القانون الك
ًللشرطة متى قرر من یملك األم�ر الجن�ائي قانون�ا الم�ساعدة ف�ي الق�بض عل�ى الج�اني 
ًوصدر األمر إلیھ بذلك ، أو كان الجاني مقبوضا علیھ إال أنھ فر من العدالة ، أو ك�ان 

ًھارب��ا ومطلوب��ا الق��بض علی��ھ وض��بطھ واح��ضاره ، أو عن��د م��ش ًاھدة الج��اني متلب��سا ً
م��ن الق��انون الك��ویتي الج��رم الم��شھود ) ٥٦(وق��د ف��سرت الم��ادة . ب��الجرم الم��شھود

وتعتبر الجریمة مشھودة إذا ارتكبت في حضور رج�ل ال�شرطة ، أو ح�ضر :" بالقول 
إل��ى مح��ل ارتكابھ��ا ببرھ��ة ی��سیرة وكان��ت آثارھ��ا ونتائجھ��ا ال زال��ت قاطع��ة بق��رب 

  ".         وقوعھا
تالي یوجب القانون أن یكون رجل الشرطة بنفسھ قد شاھد الجریمة المشھودة    وبال

حال ارتكابھا ، أو شاھد آثار الجریمة ونتائجھا عند حضوره لمسرح الجریمة وكانت 
وال تقبل الروایة حتى . تدل على قرب ارتكابھا والوقت قصیر من لحظة القبض علیھ 

  . كاب الجریمة عند حضور رجل الشرطةولو كان الراوي مشاھد للتلبس وبمكان ارت
    وحري بالمنظم السعودي أن یحذو حذو المشرع الكویتي في تحدی�د الح�االت الت�ي 

یمك��ن لرج��ل ال��ضبط الجن��ائي االس��تعانة فیھ��ا ب��الفرد الع��ادي ف��ي الق��بض عل��ى الم��تھم     
  .   وأال یترك األمر لتقدیر رجل الضبط الجنائي 

  مدة االحتجاز 

س���اعة م���ن ت���أریخ ض���بطھ واح���ضاره واحتج���ازه غی���ر قابل���ة ) ٢٤(ض    م���دة الق���ب
ال یج�وز إبق�اء المقب�وض :" من النظام بقولھ�ا ) ٣٣(وھذا ما أكدتھ المادة. )١(للتمدید

وبالتالي ال ". ًعلیة موقوفا ألكثر من أربع وعشرین ساعة إال بأمر كتابي من المحقق
ً نظام�ا وأن�ھ یتع�ین عل�ى رج�ل یجوز أن تتجاوز م�دة الق�بض أكث�ر م�ن الم�دة المح�ددة

الضبط الجنائي سماع أقوالھ خالل األربعة وعشرین ساعة التالیھ الحتج�ازه وھ�ذا م�ا 
یج�ب عل�ى رج��ل ال�ضبط الجن��ائي أن :" م�ن النظ�ام ب��القول ) ٣٤(ن�صت علی�ھ الم��ادة 

والمحقق ال�ذي یج�ب علی�ھ أن ی�ستجوب ... ًیسمع فورا أقوال المتھم المقبوض علیھ 
وعلی�ھ ". ھ خالل أربع وعشرین س�اعة ث�م ی�أمر بتوقیف�ھ أو االف�راج عن�ھ المتھم علی

  . یلزم المحقق بعد استجوابھ أن یقرر إیقافھ أو اطالق سراحھ
م�ن الق�انون ) ٦٠(أربع�ة أی�ام وف�ق الم�ادة ) ٤(   وفي التشریع الكویتي مدة القبض 

ن ی�سلموه إل�ى أ...یجب على رجال الشرطة إذا قبضوا على الم�تھم " وقد نصت بأنھ 
ًوال یجوز بأیة حال أن یبق�ى المقب�وض محج�وزا م�دة تزی�د عل�ى أربع�ة أی�ام . المحقق

                                                           

المالمح العامة لنظام االجراءات الجزائیة السعودي ودوره في .  الحجیالن ، صالح  إبراھیم - )١(
االجراءات الجنائیة في التشریع . ، سالمة ، مأمون محمد ١٤٠ص . حمایة حقوق اإلنسان 

  .٥٦٤دار الفكر العربي ، ص . المصري 
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وبذلك تقرر المادة أن لرجال ال�شرطة م�دة أربع�ة أی�ام  ". دون أمر كتابي من المحقق 
  . احتجاز المتھم من تأریخ قبضھ وبدون أمر من النیابة 

أربعة ) ٢٤(لجنائي في النظام السعودي    وبذلك یتبین أن مدة القبض لرجل الضبط ا
أربعة أیام في القانون الكویتي ، ) ٤(وعشرین ساعة من تأریخ القبض على المتھم و

بحیث یق�ال ب�إن م�دة الق�بض . وال یمكن القیاس على ذلك لتعذره في المسائل الجنائیة
ونھ�ا للفرد العادي من یوم واحد إلى أربع�ة أی�ام لع�دم وج�ود ن�ص عل�ى تل�ك الم�دة وك

ًوال یجوز احتجاز المتھم مدة أطول ما یقتضیھ التسلیم وال یجوز أیضا . حالة ضرورة
تفت���یش الم���تھم أو تفت���یش م���سكنھ م���ن الف���رد الع���ادي للبح���ث ع���ن أدل���ة الجریم���ة 

  ) .١(وضبطھا

س�اعة ) ٢٤(ً وفي تق�دیري ح�سنا فع�ل الم�نظم ال�سعودي ب�أن ح�دد م�دة الق�بض ف�ي   
ًأی��ام ؛ نظ��را لط��ول ) ٤(لك��ویتي ال��ذي ح��ددھا بأربع��ةوب��ذلك ك��ان أف��ضل م��ن الم��شرع ا

األخیرة وما یترت�ب علیھ�ا م�ن ض�رر ق�د یع�دم الفائ�دة م�ن م�ساعدة الف�رد الع�ادي ف�ي 
ومدة القبض ینبغي األ تطول فیھ�ا م�دة احتج�ار الف�رد الع�ادي للم�تھم، . اجراء القبض

الم�تھم وت�ستمر ونرى أن یكتفى بالمدة والتي تبدأ من لحظة قبض الفرد العادي على 
أو االتصال على مرك�ز ال�شرطة ،  . أثناء اقتیاده إلى الشرطة القضائیة ، وتسلیمھ لھا

واالنتظ��ار حت��ى ح��ضور رج��ال ال��ضبط الجن��ائي وتحری��ره المح��ضر ال��الزم ، ویخ��ضع 
ولو طالت مدة احتجاز الفرد العادي للم�تھم ع�ن . تقدیر تلك المدة لمحكمة الموضوع 

ع��رض نف��سھ للم��سألة القانونی��ة لتج��اوزه وق��ت ال��ضرورة الت��ي الم��ألوف ؛ فإن��ھ ق��د ی
بررت لھ القبض عل�ى الم�تھم م�ن غی�ر ذي ص�فة ؛ وألن�ھ قی�د حری�ة إن�سان ب�ال س�ند 
قانوني وفي غیر األماكن المخصصة لذلك وتعسف في استعمال الحق وبالتالي خ�الف 

  .                  القانون وقد توقع علیھ العقوبة المقررة 
                                  

  
                                    

                                                           

  .٣٤٨ص . االجراءات الجنائیة . رد  غالي  الدھبي ، أدوا- )١(
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  الخاتمة
      م��ن خ��الل دراس��ة األعم��ال الت��ي یباش��رھا رج��ل ال��ضبط الجن��ائي أثن��اء تحریات��ھ 
واجراءات��ھ الت��ي یجریھ��ا ح��ول وق��وع جریم��ة معین��ة ، وم��ن ق��د یطل��ب م��ساعدتھم 

وعلیھ فقد انصب البحث عل�ى . یینأویستعین بھم من رجال سلطة عامة أو أفراد عاد
االجراءات التي تمس حریة اإلنسان وتقییدھا وتنطوي على قھر وجبر م�ن اس�تیقاف 
لألشخاص وقبض علیھم ، وبوصف تلك األعمال القضائیة وتحلیلھا ومقارنتھا ؛ فق�د 

  :خلص البحث إلى النتائج أدناه وأشتقت منھ التوصیات التالیة 
  :النتائج 

 ف�ي نظ�ام االج�راءات الجزائی�ة ال�سعودي یعط�ي الح�ق الف�رد الع�ادي   لم یرد ن�ص-١
الحق ، في القبض على المتھم إال إنھ ال یمنع م�ساعدة الف�رد الع�ادي ؛ لرج�ل ال�ضبط 
الجن��ائي واعانت��ھ ف��ي ض��بط الج��رائم لل��ضرورة  بخ��الف الق��انون الك��ویتي ال��ذي ن��ص 

  .صراحة على حق الفرد العادي في القبض على المتھم
ًأی��ضا ل��م ی��رد ن��ص ف��ي نظ��ام االج��راءات الجزائی��ة عل��ى أن لرج��ل ال��ضبط  ح��ق  و-٢

استیقاف األشخاص وإنما تقرر ھذا الحق بموجب مب�دأ ق�ضائي للمحكم�ة العلی�ا ، ف�ي 
حین ورد في القانون الكویتي نص صریح على حق  الشرطة في استیقاف األشحاص 

  .إذا وجدت القرائن الجدیة أو األسباب المعقولة 
  وصیاتالت

      وجود فراغ ت�شریعي فیم�ا یت�صل بق�بض الف�رد الع�ادي عل�ى الم�تھم  ف�ي النظ�ام 
واقتصر دوره على المساعدة ؛ والتي أوصي بوض�ع مع�اییر ل�ھ ت�تخلص ف�ي ض�وابط 

  : القبض على المتھم من الفرد العادي وھي 
لع�ادي  أن یشارك رجل الضبط الجنائي في القبض على الم�تھم وال ی�ستقل الف�رد ا-  أ

  .باجراء القبض لوحده ، وأن القبض یتم بحضور رجل الضبط الجنائي وتحت اشرافھ
ً أن یضبط المتھم متلب�سا ب�الجرم الم�شھود ، أو ی�صدر أم�ر ب�القبض عل�ى الم�تھم -ب

ًمن الجھات القضائیة ، أو كان ھاربا أو متخفیا للحیلول�ة دون الق�بض علی�ھ بواس�طة  ً
  .السلطة العامة 

مدة احتجاز الفرد العادي للمتھم بحیث تبدأ المدة من لحظة القبض علیھ  أال تطول -ج
  .للضرورة واقتیاده وحتى تسلیمھ لمركز الشرطة 

    كما أوصي بافراد مادة ف�ي نظ�ام االج�راءات الجزائی�ة تت�یح للف�رد الع�ادي امكانی�ة 
و الق��بض عل��ى الم��تھم عن��د ع��دم وج��ود رج��ال ال��سلطة العام��ة ح��ال الج��رم الم��شھود أ

صدر أمر بالقبض على المتھم الھارب أو الذي أخف�ى نف�سھ للحیلول�ة دون تنفی�ذ أم�ر 
   -:القبض علیھ بالنص التالي  

للفرد العادي الق�بض عل�ى الم�تھم الھ�ارب أو المتخف�ي ع�ن األنظ�ار إذا ص�در أم�ر  " 
ًأو إذا ض�بط الم�تھم متلب�سا ب�الجرم الم�شھود، . بالقبض علیھ م�ن الجھ�ات الق�ضائیة 

  " . ى أن أال تطول مدة احتجازه عل
                                وبا� التوفیق
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  قائمة المراجع
  

  الكتب 
االج���راءات الجنائی���ة ف���ي ال���نظم .ب���سیوني ، محم���ود ش���ریف و وزی���ر ، عب���د العل���یم 

  .م ١٩٩١ ، ١دار العلم للمالیین ، ط. القانونیة العربیة وحمایة حقوق اإلنسان 
االج��راءات الجنائی��ة المقارن��ة والنظ��ام االجرائ��ي ف��ي المملك��ة .ع��وض ب��الل ، أحم��د  

 . ھـ  ١٤١١دار النھضة العربیة ، . العربیة السعودیة 

أص�ول التحقی�ق الجن�ائي وتطبیقاتھ�ا ف�ي المملك��ة . ت�اج ال�دین ، م�دني  عب�د ال�رحمن 
  . ھـ ١٤٢٥الریاض ، معھد االدلرة العامة ، . العربیة السعودیة دراسة مقارنة 
االجراءات الجنائیة في مرحلة ما قبل المحاكمة ف�ي . الحرقان ، عبد الحمید  عبد هللا 

  . ھـ  ١٤٣٠ ، ١مطابع الحمیضي ، ط.  المملكة العربیة السعودیة 
مطبع�ة الحمی�ضي . شرح نظام االجراءات الجزائیة . الحرقان ، عبد الحمید  عبد هللا 

  .ھـ  ١٤٣٦ الریاض ، –
المالم��ح العام��ة لنظ��ام االج��راءات الجزائی��ة ودوره ف��ي .ح إب��راھیم  الحج��یالن ، ص��ال

  . ھـ  ١٤٢٧ ، ١منشورات الحلبي ، ط. حمایة حقوق اإلنسان 
مجل��س الن��شر . الوس��یط ف��ي االج��راءات الجزائی��ة الكویتی��ة . حوم��د ، عب��د الوھ��اب 

  .  م ١٩٩٧، ٤العلمي ، مطبوعات جامعة الكویت ، ط 
 .م ١٩٩٠ القاھرة ، –مكتبة غریب . الجراءات الجنائیة ا.الدھبي ، أدوارد  غالي 

الموس���وعة الجنائی���ة الحدیث���ة التعلی���ق عل���ى عل���ى ق���انون . أب���و س���عد ، محم���د ش���تا 
 ، ١دار الفك��ر والق��انون ، ج. االج��راءات  الجنائی��ة ف��ي ض��وء الفق��ھ وأحك��ام ال��نقض 

  .م  ٢٠٠٢
  .دار الفكر العربي . صرياالجراءات الجنائیة في التشریع الم.سالمة ، مأمون محمد 

المرك��ز الق��انوني لھیئ��ة التحقی��ق واالدع��اء الع��ام ف��ي . ال��سلطان ، عب��د العزی��ز  فھ��د 
ھ��ـ ، رس��الة ماج��ستیر غی��ر من��شورة ١٤٢٥الری��اض ، . المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة 
  . مقدمة لجامعة نایف العربیة 

 –رات الحلب�ي من�شو.التوقیف االحتی�اطي دراس�ة مقارن�ة . الشریف ، عمرو واصف 
  .  م  ٢٠١٠ ، ٢بیروت ، ط

  . م٢٠٠٢دار الھدى ، . تأصیل االجراءات الجنائیة . الصیفي ، عبد الفتاح مصطفى 
دار الحام��د . ش��رح ق��انون أص��ول المحاكم��ات الجزائی��ة . عب��د اللطی��ف ، ب��راء من��ذر 

  .م ٢٠٠٩ ، ١للنشر والتوزیع ، ط
ال�دار . مبادئ العدالة الجنائی�ة .اھیم عبد هللا ، شھاب  سلیمان و عبود ، مصطفى إبر

  . م  ٢٠٠٩ مصر ، -القومیة للثقافة والنشر
من��شورات الحلب��ي . دروس ف��ي أص��ول المحاكم��ات الجزائی��ة . الع��وجي ، م��صطفى 

  . م ٢٠٠٢ ، ١الحقوقیة ، ط
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التحقیق االبتدائي والنظام االجرائي ف�ي المملك�ة العربی�ة .النمري ، عبد العزیز  عابد 
 ٢٠٠٥دار النھ�ضة العربی�ة ـ الق�اھرة . ة دراسة مقارنة بالق�انون الم�صري السعودی

  . م
. شرح قانون االجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي . المرصفاوي ، حسن صادق 

  .م ١٩٨٠جامعة الكویت ، 
من�شأة . المرص�فاوي ف�ي ق�انون االج�راءات الجنائی�ة . المرصفاوي ، ح�سن  ص�ادق 

  .م  ١٩٨١ ، المعارف باالسكندریة
ًالموجز في الضبطیة القضائیة والتحقیق اإلبتدائي وفقا لنظ�ام .المالح ، رضا  حمدي 

 ، ١ الری�اض ، ط–مكتب�ة الق�انون واالقت�صاد . االجراءات ال�سعودي دراس�ة مقارن�ة 
  . ھـ  ١٤٣٠

ادارة الخ�دمات ، . مرشد االجراءات الجنائیة . وزارة الداخلیة االدارة العامة للحقوق 
  .ھـ ١٤٢٣

المب��ادئ والق��رارات ال��صادرة م��ن الھیئ��ة .وزارة الع��دل المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة 
القضائیة العلیا والھئیة الدائمة والعامة بمجلس الق�ضاء األعل�ى والمحكم�ة العلی�ا م�ن 

  .ھـ  ١٤٣٨ ، ١مركز البحوث ، ط. ھـ ١٤٣٧ھـ إلى عام ١٣٩١عام 
  .م ٢٠١١ ، ١ ، ط٧ج. ة وزارة العدل ، مجموعة التشریعات الكویتی

  األنظمة والقانون 
  .ھـ٢٢/٩/١٤٣٨وتأریخ ) ٢٤٠/أ(األمر الملكي رقم 

  . ھـ٢/١/١٤٣٥ وتأریخ ٢/نظام االجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
 وتأریخ ٣٥٩٤ نظام مدیریة األمن العام الصادر باألمر السامي رقم 

 ھـ ١١/٧/١٣٦٩
  .ھـ ١٤٣٥/ ١٠/٦ وتأریخ ٢٠٠٠القرار الوزاري رقم 

  . م ١٩٦٠ لسنة ١٧قانون االجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي رقم 
  
  
  
  
  
  
 




