
- ٣١٨٥ - 

 

  

  

  

حقوق املتهم وضماناته يف االستدالل والتحقيق 

  ومجع األدلة يف النظام السعودي

 : إعداد

  شلعان بن راجح بن عبدهللا الشلعان

  كلیة األنظمة والدراسات القضائیة ،باحث دكتوراه، قسم األنظمة

  الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة

 A.alsaudi054@gmail.com: البرید االلكتروني



  حقوق المتھم وضماناتھ في االستدالل والتحقیق وجمع األدلھ في النظام السعودي
  

- ٣١٨٦ - 

 



  
  رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

        

- ٣١٨٧ - 

 

  
حقوق المتھم وضماناتھ في االستدالل والتحقیق وجمع األدلة في النظام 

  السعودي

  . شلعان بن راجح بن عبدهللا الشلعان

 الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة،  كلیة األنظمة والدراسات القضائیة ، قسم األنظمة

  .، المملكة العربیة السعودیة 

 A.alsaudi054@gmail.com: البرید االلكتروني

  :ملخص البحث

أعطي المنظم السعودي في نظام اإلجراءات الجزائیة للمتھم الضمانات والحقوق 

في كافة مراحل الدعوي الجزائی�ة، عل�ى نح�و یتف�ق م�ع اإلط�ار الع�ام والمب�ادئ الرئیس�یة 

. ألحكام الشریعة اإلسالمیة التي تقوم على أساس العدل والمساواة واحترام حقوق اإلنسان

حقوق وضمانات المتھم في مرحلة التحقیق، أن یق�وم ب�التحقیق الجھ�ة المختص�ة  فمن أھم

نظاماً بذلك وھي النیابة العامة، وعالنی�ة إج�راءات التحقی�ق، وت�دوین إج�راءات التحقی�ق، 

وح��ق الم��تھم بال��دفاع ع��ن نفس��ھ، أو االس��تعانة بوكی��ل أو مح��ام لل��دفاع عن��ھ ف��ي مرحل��ة 

لم��تھم ف��ي مرحل��ة جم��ع األدل��ة، ف��ي حال��ة االنتق��ال م��ن أھ��م حق��وق وض��مانات ا. التحقی��ق

ق�رر الم�نظم ع�دة ض�وابط كم�ا والمعاینة حق المتھم في االعت�راض عل�ى تقری�ر الخبی�ر، 

وضمانات لضبط الرسائل ومراقبة المحادثات الشخصیة من قبل سلطة التحقیق تعد بمثابة 

توقیف�ھ أو س�جنھ إال  ضمانات وحقوق للمتھم، وال یجوز القبض على الم�تھم أو تفتیش�ھ أو

ف��ي األح��وال المنص��وص علیھ��ا نظام��اً، وال یك��ون التوقی��ف أو الس��جن إال ف��ي األم��اكن 

  .المخصصة لكل منھما، وللمدة المحددة من السلطة المختصة

حقوق المتھم، ض�مانات الم�تھم،  االس�تدالل والتحقی�ق، جم�ع األدل�ة،  :الكلمات المفتاحیة

  .حقوق االنسان
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The Accused's Rights and Guarantees in the 
Inference, Investigation and Gathering of Evidence in the 

Saudi System 
Shalaan b Rajeh b Abdullah Al-Shalan 
PhD Researcher, Department of Organizations, College of 
Laws and Judicial Studies, the Islamic University of 
Madinah, Kingdom of Saudi Arabia. 
Abstract: 
In the Code of Criminal Procedure, the Saudi regulator has 
given the accused guarantees and rights at all stages of the 
criminal proceedings, in accordance with the general 
framework and the main principles of the provisions of Islamic 
law, which are based on justice, equality and respect for 
human rights. 
One of the most important rights and guarantees of the 
accused at the investigative stage is that the investigation 
should be conducted by the competent authority, namely, the 
Public Prosecutor's Office, the Public Prosecutor's Office, the 
recording of the investigation proceedings, the right of the 
accused to defend himself or herself, or the use of an agent 
or lawyer to defend him at the investigation stage. 
One of the most important rights and guarantees of the 
accused at the stage of the collection of evidence, in the case 
of movement and inspection, is the right of the accused to 
challenge the expert's report. The regulator has also 
established several controls and safeguards for the control of 
communications and personal conversations by the 
investigating authority, which constitute guarantees and rights 
for the accused. 
Keywords: Rights of the Accused, Guarantees of the 
Accused, Inference and Investigation, Gathering of Evidence, 
Human Rights. 

  
 



  
  رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

        

- ٣١٨٩ - 

 

  :مقدمة
إنَّ الحم�د �، نحم�ده ونس��تعینھ ونس�تغفره، ونع��وذ ب�ا� م�ن ش��رور أنفس�نا وس��یئات 
أعمالن�ا، م�ن یھ�ده هللا ف�ال مض��لَّ ل�ھ، وم�ن یض�لل ف��ال ھ�ادي ل�ھ، وأش�ھد أن ال إل��ھ إالَّ هللا 

ھ وعل�ى آل�ھ وص�حبھ وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محم�ًدا عب�ده ورس�ولھ، ص�لى هللا علی�
  .ومن تبعھم بإحساٍن إلى یوم الدین

  
ا بعد   :أمَّ

ش��ھدت المملك��ة العربی��ة الس��عودیة العدی��د م��ن التط��ورات المعاص��رة ف��ي المج��االت 
المختلف�ة، س��واء كان��ت اجتماعی��ة، أو سیاس��یة، أو اقتص��ادیة، أو حقوقی��ة، وغیرھ��ا، وھ��ذه 

في العدید من األنظمة وتطویرھا بم�ا  التطورات دفعت السلطة التنظیمیة إلي إعادة النظر
یتواك��ب م��ع حاج��ات المس��تجدات المعاص��رة، وم��ن ذل��ك النظ��ام الجن��ائي، رغب��ة منھ��ا ف��ي 
إعطاء أحكامھ مزیداً من الفعالیة والش�مول ف�ي مواجھ�ة التغی�ر الكم�ي والن�وعي للجریم�ة 

  .ومرتكبھا
  

ة الس�عودیة ف�ي وفیما یتعلق بحق�وق الم�تھم وض�ماناتھ، فق�د ط�ورت المملك�ة العربی�
نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة، ونظ�ام المرافع�ات :السنوات الماضیة، ثالثة أنظمة ھامة، ھي

الش�رعیة، ونظ��ام المحام�اة، بھ��دف تس��ھیل اإلج�راءات، وتحقی��ق العدال��ة الت�ي تتواف��ق م��ع 
  .تعالیم الشریعة اإلسالمیة، وتتفق مع متطلبات حقوق اإلنسان

  
تحم��ي الدول��ة حق��وق اإلنس��ان وف��ق :"ل��ى أن��ھحی��ث ن��ص النظ��ام األس��اس للحك��م ع

ت��وفر الدول��ة األم��ن لجمی��ع :"، كم��ا ن��ص نف��س النظ��ام عل��ى أن��ھ)١("الش��ریعة اإلس��المیة
مواطنیھا والمقیمین على إقلیمھا، وال یجوز تقیید تصرفات أحد، أو توقیفھ، أو حبسھ، إال 

ال��ذي ی��نظم  )٣(، كم��ا ن�ص نظ��ام اإلج�راءات الجزائی��ة الس�عودي)٢("بموج�ب أحك��ام النظ�ام
إجراءات الدعوى الجنائیة على جمل�ة م�ن الحق�وق والض�مانات للم�تھم ف�ي جمی�ع مراح�ل 

  .الدعوي الجنائیة
  

ونظراً لصدور األنظم�ة الجنائی�ة الحدیث�ة ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة، وألھمی�ة 
موضوع حقوق وضمانات المتھم فیھا، فقد اخترت موضوع البحث بعنوان حقوق الم�تھم 

  .ماناتھ في نظام اإلجراءات الجزائیة السعوديوض

                                      
بت�����اریخ ) ٩٠/ أ(م�����ن النظ�����ام األساس�����ي للحك�����م الص�����ادر ب�����األمر الملك�����ي رق�����م ) ٢٦(الم�����ادة ) ١(

  .ھـ٢/٩/١٤١٢بتاریخ ) ٣٣٩٧(ي عددھا رقم ھـ، ونشر بجریدة أم القرى ف٢٧/٨/١٤١٢
  .ھـ١٤١٢من النظام األساسي للحكم الصادر سنة ) ٣٦(المادة ) ٢(
  .ھـ٢٢/١/١٤٣٥بتاریخ ) ٢/م(نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٣(
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  أھمیة البحث 
تتجلي أھمیة ھذه الدراسة والتي موضوعھا التصدي لمدي كفایة حقوق وض�مانات 
المتھم المقررة في نظام اإلجراءات الجزائیة الرتباطھ�ا الش�دید بحق�وق اإلنس�ان، وحمای�ة 

  .اتلك الحقوق من االنتھاك أو التجاوز الذي قد یلحق بھ

أھمیة حقوق المتھم وضماناتھ، باعتبارھا صمام األمن واألمان والضمان الحقیقي لك�ل .١
 .من یوضع موضع االتھام

أھمی��ة ھ��ذه الحق��وق والض��مانات بالنس��بة للم��تھم، حت��ى یحص��ل عل��ى محاكم��ة عادل��ة .٢
وناجزه ألن المتھم ب�رئ حت�ى تثب�ت إدانت�ھ دون أدن�ي ش�ك معق�ول ول�ھ الح�ق ف�ي أن 

 .ھ ومحاكمتھ بوجھ عادل وناجزیكون التحري مع
كم�ا یمث��ل الموض�وع أھمی��ة كب�ري لرج��ال الش�رطة واألم��ن لیقف�وا عل��ى حق�وق الم��تھم .٣

وضماناتھ، كي یعملوا بھا، وال یقعوا في محظورات ش�رعیة أو مخالف�ات تتن�افي م�ع 
 .ھذه الحقوق

 عرض ما أخذ بھ النظام الس�عودي بص�دد حق�وق الم�تھم بم�ا أن�ھ النظ�ام الش�رعي ال�ذي.٤
یستمد تعالیمھ وأحكامھ من مصادر التشریع اإلسالمي المختلف�ة، ول�ذلك تحق�ق األم�ن 
واالستقرار نتیجة تطبیق حدود هللا وشرعھ على أراضیھا ومواطنیھا والواف�دین إلیھ�ا 

  .على حد سواء دون تفرقة أو تمییز
  

  :أھداف البحث
  :ةتتجلي أھداف البحث في ھذا الموضوع من خالل االعتبارات اآلتی

تحدید حقوق المتھم التي وردت في نظام اإلج�راءات الجزائی�ة، وتس�لیط الض�وء علیھ�ا .١
  .بالشرح والتحلیل

المساھمة في إبراز الضمانات التي كفلھا نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة للم�تھم م�ن خ�الل .٢
 .تجمیعھا لیسھل اإلطالع علیھا، واالستفادة منھا من قبل الباحثین ورجال القضاء

كفایة الحقوق والضمانات التي قررھا المنظم للمتھم ومدي أثرھا ف�ي تحقی�ق بیان مدي .٣
  .العدالة الجنائیة

  :مشكلة البحث
كثیراً ما تتعرض حقوق اإلنسان للمحنة، واالنحسار، واإللغاء، واإلھان�ة، وخاص�ة 
إذا توجھت الشبھة أو التھمة نحو إنسان ما، ووقف في قفص االتھام، حتى یخطر ل�بعض 

أن یق��رر أن الم��تھم م��ن مس��لوب الحق��وق عام��ة، وتھ��در حت��ى حقوق��ھ اإلنس��انیة، الظلم��ة 
فیعام�ل الم�تھم أس�وأ معامل�ة، كم�ا یعام�ل " الغایة تب�رر الوس�یلة"متذرعین بالقاعدة الفاسدة

  .بالقسوة، والوحشیة، حیث یعامل المتھم أثناء التحقیق والمحاكمة معاملة یندي لھا الجبین
ة األساس��یة ف��ي التع��رف عل��ى حق��وق الم��تھم ف��ي نظ��ام ل��ذا تتمث��ل مش��كلة الدراس��

اإلجراءات الجزائیة السعودي، وما تضعھ على عاتق المختص�ین والق�ائمین عل�ى تطبیق�ھ 
ومراقب��ة حس��ن تنفی��ذه، واس��تظھار الحل��ول المناس��بة لمختل��ف القض��ایا، والمش��كالت الت��ي 
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ق المتھم��ین، ومعالج��ة تواج��ھ ذل��ك، والقواع��د العلمی��ة الحدیث��ة الت��ي اعتم��دھا لحمای��ة حق��و
شؤونھم في ھذا المجال، ومحاولة كشف م�ا ف�ي النظ�ام م�ن محاس�ن، وم�ا ق�د یعتری�ھ م�ن 
نقائض، ألنھ من األنظمة ذات المساس المباشر بالحریات الفردی�ة، وكون�ھ الوج�ھ العلم�ي 
أو التطبیق��ي لقاع��دة التج��ریم والعق��اب ف��ي الدول��ة، ویتف��رع م��ن ھ��ذا التس��اؤل الرئیس��ي 

  :من التساؤالت الفرعیة على النحو التاليمجموعة 

  حقوق المتھم وضماناتھ في مرحلة التحقیق؟.١
 حقوق المتھم وضماناتھ في مرحلة جمع األدلة؟.٢

  :خطة البحث
  .حقوق المتھم وضماناتھ في مرحلة التحقیق:المبحث األول
  .تعریف التحقیق الجنائي والسلطة المختصة بھ:المطلب األول
  .التحقیق الجنائيتعریف :الفرع األول
  .سلطة التحقیق في النظام السعودي:الفرع الثاني

  .ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق:المطلب الثاني
  .عالنیة إجراءات التحقیق:الفرع األول
  .تدوین إجراءات التحقیق:الفرع الثاني
  .حق المتھم في الدفاع عن نفسھ واالستعانة بمحام:الفرع الثالث

  
  .وق المتھم وضماناتھ في مرحلة جمع األدلةحق:المبحث الثاني
  .االنتقال والمعاینة وضماناتھ:المطلب األول
  .ندب الخبراء وضماناتھ:المطلب الثاني
  .ضبط الرسائل والمحادثات الشخصیة وضماناتھا:المطلب الثالث
  .مراقبة المحادثات الشخصیة وضماناتھ:المطلب الرابع

  .وضماناتھ االستماع إلي الشھود:المطلب الخامس
  .استجواب المتھم وضماناتھ:المطلب السادس
  .اإلجراءات االحتیاطیة ضد المتھم:المطلب السابع

  .األمر بالحضور وأمر الضبط واإلحضار:الفرع األول
  .التوقیف االحتیاطي للمتھم:الفرع الثاني
  .اإلفراج المؤقت:الفرع الثالث
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  ألولاملبحث ا

  ة التحقيقحقوق املتهم وضماناته يف مرحل

أتناول في ھذا المبحث حقوق المتھم وضماناتھ في مرحلة التحقی�ق الجن�ائي، وذل�ك 
ض��مانات الم��تھم ف��ي مرحل��ة خ��الل تن��اول تعری��ف التحقی��ق والس��لطة المختص��ة ب��ھ، وم��ن 

  التحقیق، مفرداً لكل منھما مطلب مستقل، وذلك على النحو التالي

  اطب اول

   ا رف اق ا واط

أتناول في ھ�ذا المطل�ب تعری�ف التحقی�ق الجن�ائي والس�لطة المختص�ة ب�ھ ف�ي نظ�ام 
  :اإلجراءات الجزائیة، مفرداً لكل منھما فرع مستقل، وذلك على النحو التالي

  
  .تعریف التحقیق الجنائي:الفرع األول

ف���التحقیق ھ���ي مرحل���ة وس���طي ف���ي ال���دعوى الجنائی���ة فھ���ي تل���ي مرحل���ة جم���ع "
دالالت، وتسبق مرحلة المحاكمة، وتعتبر مرحل�ة التحقی�ق م�ن أھ�م مراح�ل ال�دعوى االست

كونھا ھي الت�ي تق�وم عل�ى جم�ع األدل�ة ف�ي جریم�ة وقع�ت، وم�ن خاللھ�ا تت�رجح إمكانی�ة 
ارتكاب شخص ما لھا نتیج�ة لإلج�راءات الت�ي قام�ت بھ�ا س�لطة التحقی�ق مم�ا یمكنھ�ا م�ن 

حالت��ھ أم��ام المحكم��ة المختص��ة للحك��م علی��ھ توجی��ھ االتھ��ام إل��ي ش��خص مع��ین تمھی��داً إل
بالجزاء العادل، كما أنھا قد تج�د أن األدل�ة غی�ر كافی�ة تج�اه ھ�ذا الش�خص ف�ال تحیل�ھ إل�ي 
المحكم��ة، أو ال وج��ھ للس��یر ف��ي ال��دعوى، فتتخ��ذ اإلج��راء ال��ذي یفرض��ھ النظ��ام بحس��ب 

  ".الحال، وبذلك تخفف من عبء إشغال المحكمة بھذه الوقائع
التعریفات من قبل شراح األنظمة والقانون للتحقیق ، إال أنھا ت�دور ف�ي  وقد تعددت

مجموع�ة م�ن اإلج�راءات القض�ائیة الت�ي تتخ�ذ ف�ي أول�ى :"أن�ھ عب�ارة ع�ن وھوفلك واحد 
مراح��ل ال��دعوى الجزائی��ة بھ��دف كش��ف الحقیق��ة م��ن خ��الل التنقی��ب ع��ن األدل��ة ف��ي ش��أن 

التحقیق والت�ي تق�در األدل�ة لتقری�ر جریمة ارتكبت وتم�ارس م�ن قب�ل الس�لطة المختص�ة ب�
  .)١("لزوم محاكمة المدعى علیھ أو عدم لزومھا

  
ھ�و مجموع�ة م�ن اإلج�راءات الت�ي تباش�رھا س�لطة :"فھناك من عرف التحقیق بأنھ

قضائیة مختصة للبحث والتنقیب عن األدلة في شأن جریمة ارتكبت، وجمعھا، وتقدیرھا، 
لة كافیة إلحالة الم�تھم إل�ي المحاكم�ة أم أنھ�ا غی�ر والتصرف فیھا بحسب ما إذا كانت األد

                                      
، دار الثقاف��ة الجوخ��دار، التحقی��ق االبت��دائي ف��ي ق��انون أص��ول المحاكم��ات الجزائی��ة، دراس��ة مقارن��ة) ١(

، النوایسة، الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التش�ریع )١١ص(م ٢٠٠٨للنشر والتوزیع، عمان، 
  ).٣٩ص(م ٢٠٠٥األردني، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، 
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  .)١("كافیة، فتمتنع اإلحالة، وتتوقف الدعوى عند ھذا الحد
إجراء یقصد بھ تعزیز األدلة وتجمیعھ�ا للتحقی�ق م�ن كفایتھ�ا ف�ي إثب�ات :"وقیل بأنھ

ل�ي وقوع الجریمة ونسبتھا إلي مرتكبھا، وذلك تمھیداً إلصدار قرار إم�ا بإحال�ة ال�دعوى إ
  .)٢("المحكمة وإما بعدم وجود وجھ إلقامتھا

مجموعة من اإلجراءات التي یحددھا النظام وتختص بمباش�رتھا :"كما ُعرفت بأنھا
سلطات معینة، في محاولة الوصول إل�ي دلی�ل اإلثب�ات م�ن مجم�وع م�ا تحص�ل ل�دي ھ�ذه 

ة الس��لطات م��ن أدل��ة تكف��ي ألن تك��ون القض��یة ُمع��دة بش��كل مقب��ول، لك��ي تص��بح ج��اھز
  .)٣("للمحاكمة

مرحل�ة م�ن مراح�ل ال�دعوى الجزائی�ة :"نخلص من ھذه التعریفات بأن التحقیق ھ�و
تقوم بھ سلطة مختصة حددھا النظام بھدف البحث والتنقیب عن األدلة والتأكد من صحتھا 

  ".ومدي كفایتھا إلحالة المتھم إلي المحاكمة
  :وتتمثل أھمیة التحقیق االبتدائي فیما یلي

قیق االبت�دائي إل�ي التثب�ت م�ن األدل�ة القائم�ة عل�ى نس�بة الجریم�ة إل�ى فاع�ل یرمي التح.١
معین، فال تطرح على المحكمة سوى الدعاوى المس�تندة إل�ي أس�اس س�لیم م�ن الواق�ع 

، وف�ي ھ�ذا ض�مان )٤(والقانون، وبالتالي ال یض�یع الوق�ت ف�ي دع�اوي واھی�ة األس�اس
 .لمصالح األفراد وللمصلحة العامة على السواء

یؤدي التحقیق االبتدائي إلى تحضیر ال�دعوى وتحدی�د م�دى قابلیتھ�ا للنظ�ر أم�ام قض�اء .٢
ونظ��راً إل��ي أنھ��ا عل��ى أث��ر وق��وع الجریم��ة فإنھ��ا تت��اح لھ��ا جم��ع األدل��ة قب��ل . الحك��م

ض���یاعھا ألن ك���ل ت���أخیر ف���ي تحقی���ق ھ���ذه المھم���ة ق���د ی���ؤدي إل���ي تش���ویھ ص���ورة 
الوص��ول إل��ي الحقیق��ة بص��دد واقع��ة فالغای��ة م��ن التحقی��ق االبت��دائي ھ��ي ).٥(الحقیق��ة

إجرامی���ة معین���ة، والكش���ف ع���ن الجریم���ة وإزال���ة غموض���ھا واإلحاط���ة بظروفھ���ا 
ومالبساتھا، ودوافع ارتكابھا ومعرفة فاعلھ�ا وم�ن أس�ھم فیھ�ا، وف�ي س�بیل ذل�ك یتخ�ذ 
المحقق جمیع اإلجراءات والوسائل المشروعة ویجمع األدلة الت�ي توص�ل إل�ى كش�ف 

                                      
حس��ني، محم��د نجی��ب، ش��رح ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة، دار النھض��ة العربی��ة، الق��اھرة، :ینظ��ر) ١(

، الصیفي، عبد الفت�اح، تأص�یل اإلج�راءات الجنائی�ة ب�ین المص�لحة االجتماعی�ة )٦١٤ص(م ١٩٨٨
  ).٢٤٨ص(وبین حقوق األفراد، مقارنة بین التشریعین المصري واللیبي 

الكبیسي، عبد الستار سالم، ضمانات المتھم قبل وأثن�اء المحاكم�ة، دراس�ة مقارن�ة، رس�الة دكت�وراه، ) ٢(
  ).٣٩٤ص(م ١٩٨١القاھرة، كلیة الحقوق، جامعة 

جوخدار، حسن، أصول المحاكمات الجزائیة، جامع�ة دمش�ق، دمش�ق، مدیری�ة الكت�ب والمطبوع�ات ) ٣(
  ).٣/٦٨(م ١٩٩٥/ ھـ١٤١٥الجامعیة، الطبعة األولى، 

شلقاني، أحمد شوقي، قاض التحقیق والضمانة األولي في التحقیق االبت�دائي، مجل�ة المحام�اة، الع�دد ) ٤(
  ).١٠٦ص(، )٦٧(الثامن، سنة السابع و

  ).٧٣٤ص(سرور، أحمد فتحي، الوسیط في قانون اإلجراءات الجنائیة، مرجع سابق، .د) ٥(
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 .)١(الحقیقة وإظھارھا
م���ن ناحی���ة أخ���ري تع���د مرحل���ة التحض���یر االبت���دائي ض���مانة مھم���ة لص���الح األف���راد، .٣

وللمص��لحة العام��ة عل��ى الس��واء، إذ یكف��ل ع��دم رف��ع ال��دعوى إل��ى المحكم��ة إال وھ��ي 
مرتكزة على أساس متین من الواقع والقانون، وفي ذلك توفیر لوق�ت وجھ�د القض�اء، 

ف��التحقیق یتس��م بالس��رعة والس��ریة،  وتجنی��ب األبری��اء ق��در المس��تطاع ھ��ذا الخط��ر،
ویمكن عن طریقة إسدال الستار في صمت وبغیر إبطاء عل�ى اتھ�ام أم�اله التجن�ي أو 

  . )٢()حفظ الدعوي(التسرع، وذلك بإصدار أمر بأال وجھ إلقامة الدعوي 

  .سلطة التحقیق في النظام السعودي:الفرع الثاني
ح��ري ع��ن الج��رائم والتحقی��ق فیھ��ا أن الش��رطة كان��ت تق��وم بأعم��ال االس��تدالل والت

ھ�ـ، بإنش�اء ٢٤/١٠/١٤٠٩وت�اریخ ) ٥٦/م(بالسعودیة، حتى صدر المرسوم الملكي رق�م 
  .النیابة العامة لتتولي سلطة التحقیق الجنائي

وقد ورد النص على أن النیابة العامة تختص بالتحقیق في الجرائم، وذلك في نظ�ام 
  .)٤(إلجراءات الجزائیة، وفي نظام ا)٣(ھیئة التحقیق واإلدعاء

وب��الرغم أن النیاب��ة العام��ة ھ��ي ص��احب االختص��اص الع��ام واألص��یل ف��ي ت��ولي "
التحقیق الجنائي، إال أن بعض األنظمة الس�اریة ف�ي الس�عودیة، ق�د خول�ت بع�ض الجھ�ات 
الحكومی��ة بص��فة اس��تثنائیة إج��راء التحقی��ق ف��ي الج��رائم، العتب��ارات ق��د تتعل��ق بمرتكبیھ��ا 

ء التي تختص بالتحقیق فیھا لجان طبیة محلیة، وقضایا العسكریین التي تقع كقضایا األطبا
داخ�ل الثكن��ات العس��كریة، والت��ي تخ��تص فیھ�ا الس��لطات العس��كریة، أو العتب��ارات تتعل��ق 
بالطبیع��ة الخاص��ة لھ��ذه الج��رائم إلخاللھ��ا ب��أمن الدول��ة، أو لمس��اھمتھا بالثق��ة العام��ة، أو 

ھری��ب الجمرك��ي داخ��ل ال��دائرة الجمركی��ة الت��ي تخ��تص الوظیف��ة العام��ة، مث��ل قض��ایا الت
ب��التحقیق فیھ��ا اللج��ان الجمركی��ة، ومث��ل قض��ایا أم��ن الدول��ة، الت��ي تخ��تص ب��التحقیق فیھ��ا 
المباحث العامة، ومثل المخالفات التي ترتكب على حدود المملكة، الت�ي یخ�تص ب�التحقیق 

تخ��تص ب��التحقیق فیھ��ا فیھ��ا ض��ابط ح��رس الح��دود، ومث��ل ج��رائم الرش��وة والتزوی��ر الت��ي 
النیابة العام�ة، ومث�ل مخالف�ات أنظم�ة اإلقام�ة الت�ي تخ�تص ب�التحقیق فیھ�ا ش�عبة مختص�ة 

                                      
تاج الدین، مدني عبد الرحمن، أص�ول التحقی�ق الجن�ائي وتطبیقاتھ�ا ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة، ) ١(

  ).١٧ص(مرجع سابق، 
  ).٢٩٧ص(دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، محمد، عوض، قانون اإلجراءات الجنائیة، ) ٢(
) ٥٦/م(م��ن نظ��ام ھیئ��ة التحقی��ق واالدع��اء الع��ام الص��ادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م ) ١(نص��ت الم��ادة ) ٣(

ھ��ـ، عل��ى ١٣/٨/١٤٠٩، بت��اریخ )١٤٠(ھ��ـ، وق��رار مجل��س ال��وزراء رق��م ٢٤/١٠/١٤٠٩بت��اریخ 
ت��رتبط ب�وزیر الداخلی��ة ) ی��ق واالدع�اء الع�امھیئ�ة التحق(تنش�أ بموج��ب ھ�ذا النظ�ام ھیئ��ة تس�مي :"أن�ھ

ویكون لھا میزانیة ضمن میزانی�ة ال�وزارة، وتك�ون مدین�ة الری�اض مقرھ�ا الرئیس�ي وتنش�أ الف�روع 
  الالزمة لھا داخل المقر الرئیسي أو خارجھ

بت���اریخ ) ٢/م(م���ن نظ���ام اإلج���راءات الجزائی���ة الص���ادر بالمرس���وم الملك���ي  ) ١٣(نص���ت الم���ادة ) ٤(
تتولي ھیئة التحقیق واالدعاء العام التحقیق واالدعاء الع�ام طبق�اً لنظامھ�ا :"ه، على أنھ٢٢/١/١٤٣٥

  ".والئحتھ
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بإدارة الج�وازات، ومث�ل ج�رائم الغ�ش التج�اري الت�ي تخ�تص ب�التحقیق فیھ�ا لج�ان تش�كل 
بقرار من وزیر التجارة، ومثل جرائم الشیكات التجاریة التي تختص ب�التحقیق فیھ�ا لجن�ة 

  .)١("راق التجاریة بوزارة التجارةاألو
وألن مب��دأ اس��تقاللیة س��لطة التحقی��ق الجن��ائي یع��د م��ن الض��مانات المھم��ة إلق��رار 
العدال��ة الجنائی��ة وللم��تھم، ألن��ھ یكف��ل قی��ام س��لطة التحقی��ق ب��أداء واجباتھ��ا بنزاھ��ة وحی��دة 

تقالل یتمت�ع أعض�اء الھیئ�ة باالس�:"وموضوعیة، حیث ن�ص نظ�ام النیاب�ة العام�ة عل�ى أن�ھ
التام، وال یخضعون في عملھم إال ألحكام الش�ریعة اإلس�المیة واألنظم�ة المرعی�ة، ول�یس 

  .)٢("ألحد التدخل في مجال عملھم
ولكفال��ة اس��تقالل أعض��اء الھیئ��ة یحظ��ر عل��ى أعض��اء الھیئ��ة الجم��ع ب��ین وظیفت��ھ 

ویج�وز  ومزاولة التجارة أو أي مھنة أو عمل ال یتفق مع استقالل عم�ل الھیئ�ة وكرامت�ھ،
للجن��ة إدارة الھیئ��ة أن تق��رر من��ع عض��و الھیئ��ة م��ن مباش��رة أي عم��ل ت��ري أن القی��ام ب��ھ 

  .)٣("یتعارض مع واجبات الوظیفة وحسن أدائھا
ویتضمن نظ�ام النیاب�ة العام�ة فیم�ا یتعل�ق بتعی�ین أعض�اء النیاب�ة وت�أدیبھم أحكام�اً "

وأعضاء النیابة یتم تعیی�نھم تحفظ استقاللھم شبیھة بشروط تعیین وتأدیب القضاة، فرئیس 
، وال یج��وز محاكم��ة أعض��اء النیاب��ة إال وف��ق الش��روط والقواع��د الخاص��ة )٤("ب��أمر ملك��ي

  .)٥("بتأدیبھم المحددة نظاماً 
وتقوم النیابة العام�ة عل�ى مب�دأ ع�دم التجزئ�ة ف�ي أعمالھ�ا وتص�رفاتھا، ف�اعلم ال�ذي 

وي، وم�ن ث�م یتقی�د جمی�ع یصدر من أحد األعض�اء یع�د ص�ادراً م�ن الھیئ�ة كش�خص معن�
أعضاء الھیئة بما یصدر من أحدھم من تصرف متى كان إعماالً وتطبیقاً لما ی�نص علی�ھ 
النظ��ام، كم��ا أن لك��ل واح��د م��نھم أن یح��ل مح��ل اآلخ��ر ف��ي عمل��ھ إذا ك��ان داخ��الً ف��ي 
اختصاصھ النوعي والمكاني، وبن�اء علی�ھ یج�وز أن یب�دأ ب�التحقیق عض�و ویتمم�ھ عض�و 

  .)٦("نھ داخل في اختصاصھ النوعي والمكانيآخر، طالما أ

                                      
مرغالن���ي، كم���ال، إج���راءات الض���بط والتحقی���ق الجن���ائي ف���ي ض���وء نظ���ام اإلج���راءات الجزائی���ة ) ١(

ملك�ة ، تاج الدین، مدني، أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتھا ف�ي الم)٢٦ص(السعودي، مرجع سابق
  ).٦٩ -٦١ص(م ٢٠٠٤العربیة السعودیة، دراسة مقارنة، منشورات الجواھر، الطبعة األولى، 

  .ھـ١٤٠٩من نظام ھیئة التحقیق واالدعاء العام الصادر سنة ) ٥(المادة ) ٢(
  .ھـ١٤٠٩من نظام ھیئة التحقیق واالدعاء العام الصادر سنة ) ٧(المادة ) ٣(
قی�ق الجن�ائي وتطبیقاتھ�ا ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة، مرج�ع س�ابق تاج الدین، مدني، أصول التح) ٤(

  ).٥٩ -٥٨ص(
تتولي لجنة في ھیئة التحقیق واإلدعاء تسمي لجنة التحقیق مع أعضاء الھیئة ومحاكمتھم وفقاً للمواد ) ٥(

مرغالن�ي، كم�ال، حق�وق الم�تھم ف�ي ض�وء نظ�ام :الواردة في الب�اب الثال�ث م�ن نظ�ام الھیئ�ة، انظ�ر
  ).٢٦ص(جراءات الجزائیة السعودي، مرجع سابق اإل

تاج الدین، مدني، أصول التحقی�ق الجن�ائي وتطبیقاتھ�ا ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة، مرج�ع س�ابق ) ٦(
، مرغالن��ي، كم��ال، إج��راءات الض��بط والتحقی��ق الجن��ائي ف��ي ض��وء نظ��ام اإلج��راءات )٢٧ص(

  ).٢٢٠ص(ھـ١٤٢٥الثانیة،  الجزائیة السعودي، مطبعة النرجس، الریاض، الطبعة
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ھذا وتجمع النیابة العامة بین سلطة التحقیق واالدعاء الع�ام ف�ي ال�دعاوى الجنائی�ة، 
وجوب الفصل بین سلطة التحقیق واالدعاء، وعدم الجم�ع بینھ�ا ف�ي جھ�ة :"ویري البعض

أن یك�ون محقق�اً  واحدة، ألن الجھة التي تتولي االتھ�ام یجعلھ�ا خص�ماً، والخص�م ال یمك�ن
  .)١("عادالً، فلیس من المناسب أن تكون جھة واحدة خصماً وحكماً في الوقت ذاتھ

وجوب الفصل بین سلطة التحقیق واالدعاء، وعدم الجمع بینھا ف�ي :"ویري البعض
جھة واح�دة، ألن الجھ�ة الت�ي تت�ولي االتھ�ام یجعلھ�ا خص�ماً، والخص�م ال یمك�ن أن یك�ون 

  .)٢("من المناسب أن تكون جھة واحدة خصماً وحكماً في الوقت ذاتھ محققاً عادالً، فلیس
أن تركیز سلطة التحقیق واإلدعاء في جھة واح�دة یع�ود :"بینما یري البعض اآلخر

إلي أسباب عملیة تتلخص في تبسیط اإلجراءات الجنائی�ة وس�رعة القی�ام بھ�ا، وأن�ھ یمك�ن 
س�ناد ك�ل منھ�ا إل�ي عض�و متخص�ص م�ن توفیر الحیاد المطلوب بین التحقیق واالدع�اء بإ

  .)٣("الجھة التي تملك سلطة التحقیق واالدعاء
ویؤید الباحث االتج�اه القائ�ل ب�الجمع ب�ین الس�لطتین ل�دي جھ�ة واح�دة، ألن الفص�ل 
بینھما في جھتین مستقلتین من شأنھ أن یعقد من اإلجراءات الجنائیة، ویطی�ل أم�دھا عل�ى 

نھم الم�تھم، ویمك�ن لض�مان الحی�اة أن ی�تم داخ�ل نحو یضر بمصلحة أطراف ال�دعوي وم�
الجھة الواحدة إنشاء دوائر خاصة بالتحقیق وأخرى باإلدعاء الع�ام، ولك�ل دائ�رة م�ن تل�ك 

  . )٤("الدوائر أعضاء متخصصون، وھذا ھو المطبق حالیاً في النیابة العامة

                                      
تاج الدین، مدني، أصول التحقی�ق الجن�ائي وتطبیقاتھ�ا ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة، مرج�ع س�ابق ) ١(

  ).٦٠ -٥٩ص(
تاج الدین، مدني، أصول التحقی�ق الجن�ائي وتطبیقاتھ�ا ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة، مرج�ع س�ابق ) ٢(

  ).٢٢٠ص(التحقیق الجنائي، مرجع سابق ، مرغالني، كمال، إجراءات الضبط و)٢٧ص(
  ).٢٢٠ص(مرغالني، كمال، إجراءات الضبط والتحقیق الجنائي، مرجع سابق ) ٣(
المحب��وب، یوس��ف، إج��راءات التحقی��ق ف��ي نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة الس��عودي ومش��روع الئحت��ھ ) ٤(

، مط��ابع الحمیض��ي، التنفیذی��ة ومش��روع الالئح��ة التنظیمی��ة لنظ��ام ھیئ��ة التحقی��ق واالدع��اء الع��ام
  ).٥٣ص(ھـ ١٤٢٧الریاض، 
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ب اطا  

  ت ام  ر اق

لب ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق، وذلك من خ�الل تن�اول أتناول في ھذا المط
عالنیة إجراءات التحقیق، وتدوین إجراءات التحقیق، وحق المتھم ف�ي ال�دفاع ع�ن نفس�ھ، 

  :واالستعانة بمحام، مفرداً لكل منھما فرع مستقل، وذلك على النحو التالي
  .عالنیة إجراءات التحقیق:الفرع األول

تمكین الخصوم في الدعوى الجنائیة، وھم :"اءات التحقیق ھوالمقصود بعالنیة إجر
المتھم والمجني علیھ والمدعي بالحق الخاص، أو وكالئھم من حضور إجراءات التحقیق، 
وعدم حجبھم عن معرفة ما ی�تم م�ن أعم�ال التحقی�ق، مث�ل س�ماع الش�ھود، واالس�تجواب، 

  .)١("والتفتیش والمعاینة
إیجاد نوع من الطمأنینة لدي الخصوم :"تحقیق ھووالغرض من عالنیة إجراءات ال

بسالمة إجراءات التحقیق، بخالف لو تم التحقیق في س�ریة وب�دون حض�ورھم، فق�د یث�ور 
الشك والریب في أعمال التحقیق، كما أن حضور الخصوم ووكالئھم إلج�راءات التحقی�ق 

اد دفاعھم المتعلقة بھ�ا، من شأنھ إتاحة الفرصة لھم للعلم باألدلة القائمة في الدعوى، وإعد
وتوض��یح م��وقفھم م��ن القض��یة، وتت��وفر ب��ذلك الحمای��ة لھ��م م��ن عنص��ر المفاج��أة بأدل��ة ل��م 

  .)٢("یحاطوا علماً بھا
وحض��ور الم��تھم إلج��راءات التحقی��ق م��ن الض��مانات الھام��ة ل��ھ، ألنھ��ا تمكن��ھ م��ن "

ینص علی�ھ النظ�ام، مراقبة التحقیق في جمیع أدواره، وھذه الرقابة تعین على االلتزام بما 
واحترام حقوق ال�دفاع، وبع�ث الطمأنین�ة ل�دي الم�تھم ف�ي س�المة التحقی�ق، وإث�ارة أس�باب 

  .)٣("بطالنھ في الوقت المالئم
وقد أقر نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الس�عودي مب�دأ عالنی�ة إج�راءات التحقی�ق أم�ام 

لی��ھ، والم��دعى للم��تھم والمجن��ي ع:"الخص��وم ف��ي ال��دعوى الجنائی��ة، حی��ث ن��ص عل��ى أن��ھ
ب��الحق الخ��اص، ووكی��ل ك��ل م��نھم أو محامی��ھ، أن یحض��روا إج��راءات التحقی��ق وف��ق م��ا 

  .)٤("تحدده اللوائح الالزمة لھذا النظام
ولتمكین الخصوم من حضور إجراءات التحقی�ق، ن�ص نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة 

التحقی��ق  یبل��غ الخص��وم بالس��اعة والی��وم ال��ذي سیباش��ر فی��ھ المحق��ق إج��راءات:"عل��ى أن��ھ

                                      
، ت�اج ال�دین، )٢٢٢ -٢٢١ص(مرغالني، كمال، إجراءات الضبط والتحقیق الجنائي، مرجع س�ابق ) ١(

  ).١١٠ص(مدني، أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتھ في المملكة، مرجع سابق 
  ).١١٠ص(كة، مرجع سابق تاج الدین، مدني، أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتھ في الممل:انظر) ٢(
حسین، خلیفة، ضمانات المتھم في مرحل�ة التحقی�ق االبت�دائي ف�ي ق�انون اإلج�راءات الجنائی�ة، :انظر) ٣(

  ).١٨٢ص(م ٢٠٠٢الطبعة األولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  . ھـ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ٦٩/٢(المادة ) ٤(



  حقوق المتھم وضماناتھ في االستدالل والتحقیق وجمع األدلھ في النظام السعودي
  

- ٣١٩٨ - 

 

  .)١("والمكان الذي تجري فیھ
ویرد على عالنیة إجراءات التحقیق بالنسبة للخصوم استثناء، وھ�و ج�واز مباش�رة 
إج���راءات التحقی���ق ف���ي غیب���ة الخص���وم ف���ي حال���ة الض���رورة إلظھ���ار الحقیق���ة، ومث���ال 

سماع الشاھد في غیب�ة الم�تھم لكون�ھ مم�ا یعلم�ون مع�ھ، أو تح�ت رئاس�تھ أو یملك�ون :ذلك
وذاً علی��ھ ویخش��ي م��ن حض��ور الم��تھم أن ی��ؤثر عل��ى الش��اھد، ف��ال ینط��ق بالحقیق��ة ف��ي نف��

إذا ل�م :"الدعوى الذي یجرى التحقیق فیھا، حیث نص نظام اإلجراءات الجزائی�ة عل�ى أن�ھ
تك��ن أوام��ر المحق��ق وقرارات��ھ ف��ي ش��أن التحقی��ق ال��ذي یجری��ھ ق��د ص��درت ف��ي مواجھ��ة 

، ویج�ب عل�ى )٢("الث�ة أی�ام م�ن ت�اریخ ص�دورھاالخصوم، فعلی�ھ أن ی�بلغھم إیاھ�ا خ�الل ث
  .المحقق أن یدون في المحضر أسباب منع الخصوم أو بعضھم من حضور التحقیق

  
  .تدوین إجراءات التحقیق:الفرع الثاني

م����ن القواع����د األساس����یة ف����ي التحقی����ق ت����دوین إجراءات����ھ ف����ي ال����دفاتر واألوراق 
  .والمحاضرة المعدة لذلك

ھري ف�ي إج�راءات التحقی�ق، وض�مانة مھم�ة لتك�ون ھ�ذه التدوین أمر ج�و:"ویعتبر
اإلجراءات لھا حجیتھا أمام القضاء، وُیمكن المحكمة من تقدیر قیمة األدلة الت�ي یتض�منھا 
محضر التحقیق، وھو خیر وسیلة إلثبات حصول اإلجراء، وُیمك�ن الجھ�ة المش�رفة عل�ى 

جھ�ة المش�رفة عل�ى التحقی�ق التحقیق، وھو خیر وسیلة إلثبات حصول اإلجراء، وُیمكن ال
م���ن التأك���د م���ن مطابق���ة التحقی���ق لم���ا تنص���ص علی���ھ األنظم���ة والتعلیم���ات المنظم���ة 

  .)٣("إلجراءاتھ
ض��مانة مھم��ة للم��تھم حی��ث یمكن��ھ م��ن الرج��وع إل��ي محاض��ر :"ھ��ذا ویع��د الت��دوین

اإلجراءات، واإلطالع على الشھادات المقدمة ضده، وبذلك یتمكن من إع�داد دفاع�ھ تج�اه 
  .)٤("سب إلیھما ن

وق��د أخ��ذ نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة الس��عودي بقاع��دة ت��دوین إج��راءات التحقی��ق، 
، وتدوین إجراءات التحقی�ق وفق�اً للنظ�ام ت�تم )٥("ونص على ذلك ضمناً في عدد من مواده

  .)٦("بمعرفة كاتب مختص من كتاب الضبط

                                      
  . ھـ١٤٣٥نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة من ) ٧١(المادة ) ١(
  . ھـ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ٧٤(المادة ) ٢(
  ).  ١٢٧ص(تاج الدین، مدني، أصول التحقیق الجنائي في المملكة، مرجع سابق ) ٣(
س��ابق  المحب��وب، یوس��ف، إج��راءات التحقی��ق ف��ي نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة الس��عودي، مرج��ع) ٤(

  ).  ٧٢ص(
من نظام اإلجراءات الجزائیة الس�عودي الص�ادر ) ١٠١(، والمادة )٩٦(، والمادة )٨٠(المادة :انظر) ٥(

  .  ھـ١٤٣٥سنة 
  .  ھـ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٩٧(، والمادة )٩٦(المادة :انظر)٦(
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فن�ي األساس�ي، م�ن والغایة من وجود الكاتب ھو تمكین المحقق من التفرغ لعمل�ھ ال
توجیھ األسئلة، وتلقي األجوبة علیھا، وتقتصر إجراءات التحقی�ق الت�ي ت�تم بمعرف�ة كات�ب 
متخصص على اإلجراءات التي تستوجب إعداد محاضر كاالس�تجواب والمعاین�ة وس�ماع 
الشھود، أما أوامر التحقیق مثل أوامر القبض والتفتیش والحبس ف�ال یل�زم كات�ب إلثباتھ�ا، 

  .)١("للمحقق تدوینھا بنفسھ بل یجوز
ھ��ذا ولك��ي تك��ون محاض��ر التحقی��ق ص��حیحة ومنتج��ة آلثارھ��ا النظامی��ة الب��د أن 

  :تتضمن بیانات رئیسیة فیھا، وھي
توقیع المحق�ق والكات�ب عل�ى محاض�ر التحقی�ق، حی�ث ن�ص نظ�ام اإلج�راءات :أوالً 

ا ف�ي المحض�ر تدون تل�ك البیان�ات وش�ھادة الش�ھود وإج�راءات س�ماعھ:"الجزائیة على أنھ
من غیر تعدیل، أو شطب، أو كشط أو تحشیر، أو إضافة، وال یعتمد شيء من ذلك إال إذا 

وتقتضي علة اش�تراط التوقی�ع أن ك�ل حش�و أو "،)٢("صدق علیھ المحقق والكاتب والشاھد
إض���افة فیم���ا ب���ین س���طور التحقی���ق یج���ب أن تك���ون موقع���ة بم���ن ق���ام بھ���ا منع���اً لمظن���ة 

  .)٣("التزویر
كتابة تاریخ مباشرة اإلجراءات، ألن ذلك لھ أھمیة في احتساب مدة التوقی�ف ":ثانیاً 

االحتی��اطي، والم��دة الت��ي یج��ب خاللھ��ا تنفی��ذ أم��ر الض��بط واإلحض��ار وغی��ر ذل��ك م��ن 
  .)٤("المواعید

ویفتتح المحضر بیان اسم المحقق ووظیفتھ واس�م الكات�ب ومك�ان تحری�ر المحض�ر 
دون أي ش��طب أو مح��و أو تحش��یھ أو ت��رك وتاریخ��ھ، ویح��رر المحض��ر بخ��ط واض��ح ب��

فراغ، وإذا اقتضي األمر إضافة أي شيء من األقوال، فعلي الكاتب بیان ذل�ك ف�ي ھ�امش 
المحضر، والتوقیع علیھ من المحقق والكاتب ومن أخذت أقوال�ھ، ویوق�ع ك�ل م�ن المحق�ق 
 والكات�ب بنھای��ة ك�ل ص��فحة م�ن ص��فحات المحض�ر، وك��ذلك یوق�ع م��ن أخ�ذت أقوال��ھ بع��د

تالوتھا علیھ، أو یضع بصمة إبھام یده الیمني، أو أي إص�بع م�ن أص�ابعھ، إذا تع�ذر أخ�ذ 
بصمة اإلبھام، وذلك إذا كان أمیاً، وإن امتن�ع ع�ن اإلجاب�ة أو التوقی�ع یش�ار إل�ي ذل�ك ف�ي 

  .)٥("نھایة المحضر، مع أسباب االمتناع التي یذكرھا
بیة بصیغة المتكلم، وعلى مسمع وتدون األقوال الصادرة عن أصحابھا باللغة العر"

م��ن قائلھ��ا، ویج��وز للمحق��ق أن یس��تعین بمت��رجم إذا دع��ت الحاج��ة، ویش��یر إل��ي ذل��ك ف��ي 

                                      
، ت�اج ال�دین، م�دني، أص�ول )٥٩٦ص(ج�ع س�ابق أبو ع�امر، محم�د زك�ي، اإلج�راءات الجنائی�ة، مر)١(

  ).    ١٣٠ص(التحقیق الجنائي في المملكة، مرجع سابق 
  .  ھـ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٩٦(المادة :انظر) ٢(
  ).    ١٣١ص(تاج الدین، مدني، أصول التحقیق الجنائي في المملكة، مرجع سابق ) ٣(
  ).    ١٣١ص(مدني، أصول التحقیق الجنائي في المملكة، مرجع سابق تاج الدین، ) ٤(
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٥(

الجزائی��ة الس��عودي، رس��الة دكت��وراه، جامع��ة أم درم��ان اإلس��المیة، معھ��د بح��وث ودراس��ات الع��الم 
  ).    ١٧٤ص(م ٢٠١٠ اإلسالمي، السودان،
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المحضر، ویقوم المحقق بإمالء الكاتب صیغة السؤال واإلجابة علیھ، بعیداً ع�ن أي إبھ�ام 
  .)١("أو غموض، وبما ینطق بھ من أخذت أقوالھ، ولیس بما یعتقد المحقق

  
  حق المتھم في الدفاع عن نفسھ واالستعانة بمحام:الثالثالفرع 

لقد ورد في نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي عدد من المواد التي تشیر إلي حق 
  :المتھم في الدفاع عن نفسھ في مرحلة التحقیق وتتمثل فیما یلي

ل�ذي ، وُیبلغ بالساعة والیوم ا)٢(أن للمتھم الحق في حضور جمیع إجراءات التحقیق
، وحض��ور الم��تھم )٣("یباش��ر فی��ھ المحق��ق إج��راءات التحقی��ق والمك��ان ال��ذي ُتج��ري فی��ھ

إلجراءات التحقیق، من شأنھ أن یطلع على م�ا یق�وم بحق�ھ م�ن أدل�ة وق�رائن، فی�تمكن م�ن 
  .إعداد دفاعھ، والرد على ما ُیثار حولھ

دون جمی�ع یجب على المحقق عند حضور المتھم ألول مرة في التحقیق أن ی:"ثانیاً 
البیانات الشخصیة الخاصة بھ، ویحیطھ علماً بالتھمة المنسوبة إلیھ، ویثب�ت ف�ي المحض�ر 

، ویبدي المتھم أقوال�ھ ف�ي ح�ال ال ت�أثیر فیھ�ا عل�ى )٤("ما یبدیھ المتھم في شأنھا من أقوال
  .)٥("إرادتھ

حقی�ق، للمتھم الحق أن یق�دم للمحق�ق الطلب�ات ال�ذي ی�ري تقدیم�ھ ف�ي أثن�اء الت:"ثالثاً 
  .)٦("وعلي المحقق أن یفصل فیھا مع بیان األسباب التي استند إلیھا

                                      
  .    المرجع السابق، نفس الصفحة) ١(
ھ���ـ عل���ى ١٤٣٥م���ن نظ���ام اإلج���راءات الجزائی���ة الس���عودي الص���ادر س���نة ) ٦٩/٢(نص���ت الم���ادة ) ٢(

للم��تھم والمجن��ي علی��ھ، والم��دعي ب��الحق الخ��اص، ووكی��ل ك��ل م��نھم أو محامی��ة أن یحض��روا :"أن��ھ
  ".مة لھذا النظامإجراءات التحقیق وفق ما تحدده اللوائح الالز

یبل�غ :"ھ�ـ عل�ى أن�ھ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الس�عودي الص�ادر س�نة ) ٧١(نصت المادة ) ٣(
  "الخصوم بالساعة والیوم الذي سیباشر فیھ المحقق إجراءات التحقیق والمكان الذي تجري فیھ

ھ��ـ عل��ى ١٤٣٥ م��ن نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة الس��عودي الص��ادر س��نة) ١٠١/١(نص��ت الم��ادة ) ٤(
یجب على المحقق عند حض�ور الم�تھم ألول م�رة للتحقی�ق أن ی�دون جمی�ع البیان�ات الشخص�یة :"أنھ

الخاصة بھ، ویبلغھ بالتھمة المنسوبة إلیھ، ویثبت في المحضر ما یبدیھ المتھم في شأنھا م�ن أق�وال، 
ھ بعد تالوتھا علیھ، فإن وللمحقق أن یواجھھ بغیره من المتھمین أو الشھود، ویوقع المتھم على أقوال

  ".امتنع أثبت المحقق امتناعھ عن التوقیع في المحضر وسببھ
یجب :"ھـ على أنھ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ١٠٢(نصت المادة ) ٥(

  ".أن یكون االستجواب في حال ال تأثیر فیھا على إرادة المتھم في إبداء أقوالھ
ھ���ـ عل���ى ١٤٣٥م���ن نظ���ام اإلج���راءات الجزائی���ة الس���عودي الص���ادر س���نة ) ٧٣(نص���ت الم���ادة ) ٦(

للخصوم أثناء التحقیق أن یق�دموا إل�ي المحق�ق الطلب�ات الت�ي ی�رون تق�دیمھا وعل�ى المحق�ق أن :"أنھ
  ".یفصل فیھا مع بیان األسباب التي استند إلیھا
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للمتھم بعد االنتھاء م�ن االس�تماع إل�ي أق�وال الش�اھد إب�داء مالحظت�ھ علیھ�ا، :"رابعاً 
ول�ھ أن یطل�ب م�ن المحق�ق االس��تماع إل�ي أق�وال الش�اھد ع�ن نق��اط أخ�رى یبینھ�ا، مم�ا ل��ھ 

  .)١("عالقة بالدعوى
ناء المنظم بإعطاء الم�تھم الح�ق ف�ي ال�دفاع ع�ن نفس�ھ ع�دم ج�واز ومن مظاھر اعت

استجوابھ وھو مكب�ل، وت�دون أقوال�ھ بم�ا ینط�ق ب�ھ ول�یس بم�ا یعتق�د المحق�ق، وللم�تھم أن 
  .)٢(یبدي تعلیقاتھ على الصیغة التي ال تتفق ما یرید اإلفصاح عنھ

حقق أن یمنعھ كما أن لمحامي المتھم أن یحضر جمیع إجراءات التحقیق، ولیس للم
من ذلك إال إذا رأي المحقق أن الضرورة تقضي أن ی�تم التحقی�ق بغیبت�ھ، وبمج�رد انتھ�اء 
حالة الضرورة یتیح لھ اإلطالع عل�ى التحقی�ق، وال یج�وز للمحق�ق أن یض�بط ل�دي وكی�ل 
المتھم أو محامیة األوراق والمستندات التي سلمھا إلیھ المتھم ألداء المھمة التي عھ�د إلی�ھ 

  . )٣("وال المراسالت المتبادلة بینھما في القضیة بھا

                                      
ل�یس :"ھ�ـ عل�ى أن�ھ١٤٣٥س�نة من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الص�ادر ) ٧٠(نصت المادة ) ١(

للمحق��ق أثن��اء التحقی��ق أن یع��زل الم��تھم ع��ن وكیل��ھ أو محامی��ھ الحاض��ر مع��ھ، ول��یس للوكی��ل أو 
المحامي التدخل في التحقی�ق إال ب�إذن م�ن المحق�ق، ول�ھ ف�ي جمی�ع األح�وال أن یق�دم م�ذكرة خطی�ة 

  ".بملحوظاتھ، وعلي المحقق ضم ھذه المذكرة إلي ملف القضیة
ھ���ـ عل���ى ١٤٣٥م���ن نظ���ام اإلج���راءات الجزائی���ة الس���عودي الص���ادر س���نة ) ٩٩(م���ادة كم���ا نص���ت ال

للخصوم بعد االنتھاء من االستماع إلي أقوال الشاھد إبداء ملحوظ�اتھم علیھ�ا، ولھ�م أن یطلب�وا :"أنھ
من المحقق االستماع إلي أق�وال الش�اھد ع�ن نق�اط أخ�رى یبینونھ�ا، وللمحق�ق أن ی�رفض توجی�ھ أي 

  ".بالدعوي، أو یكون في صیغتھ مساس بأحد سؤال ال یتعلق
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٢(

  ).    ١٨١ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
  .ھـ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٨٤(، والمادة ) ٧٠(المادة :أنظر) ٣(
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  انياملبحث الث

  حقوق املتهم وضماناته يف مرحلة مجع األدلة

تنقسم إجراءات التحقیق إلي إجراءات تتعلق بجمع األدلة، مثل االستجواب وس�ماع 
الش���ھود وإج���راء الخب���رة والمعاین���ة، وإج���راءات احتیاطی���ة ض���د الم���تھم مث���ل الح���بس 

، ویقصد بإجراءات جمع األدلة اإلجراءات التي تھدف إلي التنقی�ب ع�ن األدل�ة االحتیاطي
  .)١(المتعلقة بالواقعة اإلجرامیة، للوصول إلي ثبوت الجریمة أو نفیھا عن المتھم

وال تقی��د األنظم��ة اإلجرائی��ة المحق��ق بإتب��اع ترتی��ب مع��ین عن��د مباش��رة إج��راءات "
ب طبیع�ة ك�ل جریم�ة وظروفھ�ا، فق�د ی�رى جمع األدلة، بل تركت ل�ھ س�لطة تقدیری�ة حس�

المحقق أن یبدأ باالنتقال إلي مكان الجریمة ومعاینتھ خشیة ضیاع أثار الجریمة ومعالمھا، 
  .)٢("وقد یبادر المحقق في تفتیش سكن المتھم إذا خشي تھریب متعلقات الجریمة

ب��راء ل��ذا س��وف نتن��اول ف��ي ھ��ذا المبح��ث االنتق��ال والمعاین��ة وض��ماناتھ، ون��دب الخ
وض��ماناتھ، وض��بط الرس��ائل والمحادث���ات الشخص��یة وض��ماناتھا، ومراقب��ة المحادث���ات 
الشخص��یة وض��ماناتھ، واالس��تماع إل��ي الش��ھود وقواع��ده، واس��تجواب الم��تھم وض��ماناتھ، 

  :مفرداً لكل منھما مطلب مستقل، وذلك على النحو التالي

  اطب اول

و ل واا  

تحرك المحقق من المكان المعتاد ال�ذي یباش�ر فی�ھ التحقی�ق :"تقال ھوالمقصود باالن
  .)٣("صوب مكان آخر لمباشرة بعض إجراءات التحقیق

ذھ��اب المحق��ق إل��ي مك��ان ارتك��اب الجریم��ة، حی��ث توج��د آثارھ��ا :"وُع��رف بأن��ھ
  .)٤("وأدلتھا

والھ��دف م��ن االنتق��ال ھ��و انج��از إج��راءات التحقی��ق بس��رعة، للوق��وف عل��ى أدل��ة 
  .ریمة قبل تعرضھا للطمس أو العبث أو الضیاعالج

عن�د  -ینتق�ل المحق�ق:"ھذا وقد ن�ص نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الس�عودي عل�ى أن�ھ

                                      
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ١(

  ).    ١٨١ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
، )١٣٨ص(ت��اج ال���دین، م���دني، أص��ول التحقی���ق الجن���ائي وتطبیقات���ھ ف��ي المملك���ة، مرج���ع س���ابق ) ٢(

یق الجنائي في ضوء نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة، مرج�ع مرغالني، كمال، إجراءات الضبط والتحق
  ).    ٢٤٧ص(سابق 

م ٢٠٠١عقیده، محمد أبو العال، شرح ق�انون اإلج�راءات الجزائی�ة، دار النھض�ة العربی�ة، الق�اھرة، ) ٣(
  ).    ٤٢٦ص(

م ١٩٩٥حسني، محمود نجی�ب، ش�رح ق�انون اإلج�راءات الجزائی�ة، دار النھض�ة العربی�ة، الق�اھرة، ) ٤(
، قای��د، أس��امة، وكوم��ان، محم��د، النظ��ام اإلجرائ��ي ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة، دار )٦٤٠ص(

  ).     ١٩٥ص(ھـ ١٤١٩النھضة العربیة، القاھرة، 
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فور إبالغ�ھ بوق�وع جریم�ة داخل�ھ ف�ي اختصاص�ھ إل�ي مك�ان وقوعھ�ا إلج�راء  -االقتضاء
إس�عاف  المعاینة الالزمة قبل زوالھ�ا أو طم�س معالمھ�ا أو تغییرھ�ا، وال یح�ول ذل�ك دون

  .)١("المصابین
واألصل أن انتقال المحقق إلي مكان وقوع الجریمة إجراء من إج�راءات التحقی�ق "

یعود أمر تقدیره ولزومھ واختیار الوقت المالئم إلجرائھ إلي السلطة الت�ي تباش�ره، إال أن 
ین�ة الجرائم الكبیرة والحوادث الھامة یجب على المحقق االنتقال إلي مكانھ�ا وإج�راء المعا

الالزمة فور إبالغھ بھ�ا، حت�ى ل�و وج�د ش�ك أو ق�ام ن�زاع ح�ول االختص�اص المك�اني أو 
  .)٢("النوعي

مشاھدة أو إثبات الحالة القائمة في مكان الجریم�ة واألش�یاء الت�ي :"أما المعاینة فھي
تتعلق بھا، وتفید في كشف الحقیقة، وإثبات حالة األشخاص الذین لھم ص�لة بھ�ا ك�المجني 

  .)٣("إثبات كل ما یتعلق بمادیات الجریمة:عبارة أخرىعلیھ، وب
إجراء بمقتضاه ینتقل المحق�ق إل�ي مك�ان وق�وع الجریم�ة لیش�اھد :"كما عرفت بأنھا

بنفسھ، ویجمع اآلثار المتعلقة بالجریم�ة، وكیفی�ة وقوعھ�ا، وك�ذلك جم�ع األش�یاء األخ�رى 
  .)٤("التي تفید في كشف الحقیقة

إجراءات التحقیق ألنھا تعطي صورة صحیحة وصادقة  من أھم:"ھذا وتعد المعاینة
تتفق مع الواقع لحالة األمكنة واألشخاص واألشیاء ذات الصلة بالجریمة، كما أنھ�ا ت�ؤدي 
إلي الحصول على األدلة المادیة التي تساھم في كشف حقیقة ومالبس�ات الجریم�ة، وتب�دو 

ا، وذل���ك ف���ي كثی���ر م���ن بوض���وح أھمیتھ���ا ف���ي إقن���اع المحكم���ة باألدل���ة المتحص���لة عنھ���
  .)٥("القضایا

وتتیح المعاینة للمحقق اإلط�الع عل�ى أدل�ة الجریم�ة وإثباتھ�ا قب�ل زوالھ�ا أو طم�س 
  .معالمھا أو تغییرھا

                                      
  .ھـ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٧٩(المادة ) ١(
ق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الدخیل، عبد اإللھ عبد اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الف) ٢(

  ).    ١٨٥ص(السعودي، مرجع سابق 
م ١٩٨٦عب���د الس���تار، فوزی���ة، ش���رح ق���انون اإلج���راءات الجنائی���ة، دار النھض���ة العربی���ة، الق���اھرة، :انظ���ر) ٣(

یة، دار ، عبد البصیر، عصام، التعلیق على نظام اإلجراءات الجزائیة في المملكة العربیة السعود)٣٣٢ص(
  ).  ١٧٣ص(ھـ ١٤٢٥النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة األولى، 

  ). ٣٤٧ص(سالمة، مأمور، قانون اإلجراءات الجنائیة، مرجع سابق :انظر) ٤(
، مرغالن��ي، كم��ال، )٥٢٨ص(حس��ني، محم��ود نجی��ب، ش��رح ق��انون اإلج��راءات الجزائی��ة، مرج��ع س��ابق ) ٥(

  ). ٢٥٥ص(ابق إجراءات الضبط والتحقیق الجنائي، مرجع س
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وف��ي نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة الس��عودي ودر ال��نص عل��ى المعاین��ة ك��إجراء م��ن 
  على اعتبارھا من  ، كما ورد النص)١(إجراءات االستدالل یقوم بھا رجل الضبط الجنائي

  .)٢(أعمال التحقیق، إذا قام بھا المحقق المختص
ویق��وم المحق��ق ف��ور وص��ولھ إل��ي مك��ان الح��ادث ب��إجراء المعاین��ة الالزم��ة، وإلق��اء 
نظرة فاحص�ة وش�املة عل�ى مس�رح الجریم�ة، ویثب�ت حال�ة األش�خاص واألش�یاء واآلث�ار 

وش��فھیة للمعلوم��ات األولی��ة  المادی��ة المختلف��ة ع��ن الجریم��ة، واالس��تماع بص��ورة س��ریعة
المت��وفرة ع��ن كیفی��ة وق��وع الح��ادث ووق��ت ارتكاب��ھ، ویص��طحب المحق��ق مع��ھ إل��ي مك��ان 
الحادث من یري االستعانة بھم من الخبراء كلما كان ذلك الزماً حسب نوع الجریمة، كما 

كآثار یكلف المحقق خبراء األدلة الجنائیة بالبحث عما تركھ الجاني من آثار تفید التحقیق، 
األقدام والبصمات، وبقع الدم، وفحص المالبس، وبقیة األشیاء، ورفع اآلثار المختلفة عن 

  .)٣("الجریمة، ووضع رسم تخطیطي، وأخذ صورة لمكان الحادث
ومن ضمانات المتھم في إجراء االنتقال والمعاینة أن�ھ یج�ب عل�ى المحق�ق إذا ق�رر 

ذي یباش��ر فی��ھ ھ��ذا اإلج��راء، والمك��ان ال��ذي االنتق��ال أن یخط��ر الم��تھم بالس��اعة والی��وم ال��
تجرى فیھ المعاینة، وللمحقق االنتقال إلي مكان وقوع الجریمة ومعاینتھ في غیبة الم�تھم، 
إذا ك�ان ھارب��اً أو غائب��اً، أو إذا ل��م ی��تمكن م�ن إبالغ��ھ ف��ي حال��ة االس��تعجال، أو لض��رورة 

ك اإلط��الع عل��ى م��ا ت��م م��ن االنتق��ال الس��ریع للمحافظ��ة عل��ى آث��ار الجریم��ة، ول��ھ بع��د ذل��
  .)٤(إجراءات

                                      
عل�ى رج�ال :"ھ�ـ عل�ى أن�ھ١٤٣٥م�ن نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الس�عودي الص�ادر س�نة ) ٢٧(نصت المادة ) ١(

الضبط الجن�ائي ك�ل بحس�ب اختصاص�ھ أن یقبل�وا البالغ�ات والش�كاوي الت�ي ت�رد إل�یھم ف�ي جمی�ع الج�رائم، 
ات المتعلق��ة بھ��ا ف��ي محض��ر وعل��یھم وعل��ى مرءوس��یھم تح��ت إش��رافھم أن یقوم��وا بفحص��ھا وجم��ع المعلوم��

یوقعون علیھ ویسجلوا ملخصھا وتاریخھا في سجل یعد لذلك، مع إبالغ ھیئ�ة التحقی�ق واالدع�اء الع�ام ب�ذلك 
فوراً، ویجب أن ینتقل رجل الضبط الجنائي بنفسھ إلي مكان الحادث للمحافظة علیھ، ویضبط ك�ل م�ا یتعل�ق 

  ".  بالجریمة، والمحافظة على أدلتھا
ینتق�ل :"ھ�ـ عل�ى أن�ھ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٧٩(المادة نصت ) ٢(

المحقق عند االقتضاء فور إبالغھ بوقوع جریمة داخلھ ف�ي اختصاص�ھ إل�ي مك�ان وقوعھ�ا إلج�راء 
  ".  المعاینة الالزمة قبل زوالھا أو طمس معالمھا أو تغییرھا، وال یحول ذلك دون إسعاف المصابین

الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٣(
  ).    ١٨٨ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 

ھ�ـ، مرغالن�ي، ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٧١، ٦٩(المادة :انظر) ٤(
اإلج���راءات الجزائی��ة الس���عودي، مرج���ع س���ابق  إج��راءات الض���بط والتحقی���ق الجن��ائي ف���ي ض���وء

  ). ٢٥٤ص(
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ب اطا  

راء ودب ا  

یعتبر االستعانة بأھ�ل الخب�رة م�ن إج�راءات التحقی�ق الت�ي یباش�رھا المحق�ق، حی�ث 
یقوم بتكلیف شخص أو أشخاص معینین من أھ�ل الخب�رة لتق�دیم االستش�ارة الفنی�ة بمس�ألة 

  .)١(تتعلق بالموضوع محل التحقیق
استشارة فنیة بشأن أمور معینة یحتاج تقدیرھا إلي معرفة أو :"الخبرة بأنھا وتعرف

  .)٢("درایة خاصة ال تتوفر لدي المحقق
وترجع أھمیة االستعانة بالخبراء إلي أن المحقق أثناء مباشرتھ التحقی�ق ف�ي قض�یة 

أی�ھ معینة، قد یعترضھ في سبیل الوصول إل�ي الحقیق�ة مس�ألة فنی�ة ال یس�تطیع أن یب�دي ر
فیھا، ویحتاج كشفھا إلي خبرة عملیة، مثل تشریح الجثة لمعرفة أسباب الوف�اة، ومض�اھاة 
الخطوط الكتشاف التزویر، ھذا وقد تطورت الوسائل الحدیث�ة الت�ي ت�دار م�ن قب�ل خب�راء 
متخصصین وتساعد في اكتشاف مالبسات كثیر من الجرائم، وتحدید المسؤولیة الجنائیة، 

الخب�راء م�ن إج�راءات التحقی�ق المھم�ة الت�ي یلج�أ إلیھ�ا المحقق��ون مم�ا جع�ل إج�راء ن�دب 
  .)٣(للوصول إلي الحقیقة، وتحدید المسؤولیة الجنائیة

وقد أجاز نظام اإلج�راءات الجزائی�ة الس�عودي للمحق�ق أن یس�تعین بخبی�ر مخ�تص 
  .)٤(إلبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقیق الذي یجریھ

دب خبیر إال إذا كانت المسألة فنیة بحتة تتطلب معرفة بعلم ھذا وال یلزم المحقق بن
  .)٥("أو فن معین، ال یستطیع المحقق أن یدركھا بنفسھ

ومن المجاالت التي یحتاج فیھا المحق�ق إل�ي رأي خبی�ر مخ�تص بالط�ب الش�رعي، 
وفح��ص األس��لحة وال��ذخائر، والمتفج��رات، وتحلی��ل الم��واد المض��بوطة، لمعرف��ة حقیقتھ��ا، 

الحسابیة والھندسیة، ویكون طلب إجراء الخبرة من قب�ل المحق�ق بمحض�ر یح�دد  واألمور
  .)٦(فیھ نوع الخبرة المطلوبة والمدة المحددة إلنجازھا

                                      
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ١(

  ).    ١٩٠ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
  ).    ٢٦ص(عثمان، آمال، الخبرة في المسائل الجنائیة ) ٢(
ھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات الدخیل، عبد اإلل) ٣(

  ).    ١٩٠ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
للمحقق :"ھـ على أنھ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٧٦(نصت المادة ) ٤(

  ".  التحقیق الذي یجریھأن یستعین بخبیر مختص إلبداء الرأي في أي مسألة متعلقة ب
الغری��ب، محم��د عی��د، ش��رح ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة، النس��ر ال��ذھبي للطباع��ة، الق��اھرة، الطبع��ة ) ٥(

  ).  ٨٠١ص(م ١٩٩٦الثانیة، 
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٦(

  ).    ١٩٢ -١٩١ص(بق الجزائیة السعودي، مرجع سا
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وللخبیر حق االط�الع عل�ى األش�یاء واألوراق والمس�تندات المتعلق�ة بطل�ب الخب�رة 
ویقوم بأعمال وتسلم أصلھا أو صور منھا حسب الحال ویثبت ذلك المحقق في المحضر، 

الخب��رة المس��جلون ف��ي س��جل الخب��راء ل��دي المح��اكم والخب��راء الم��رخص لھ��م م��ن وزارة 
الع��دل، وخب��راء الجھ��ات الحكومی��ة األخ��رى الع��املون ف��ي المج��ال المطل��وب، وتس��وغ 
االستعانة بأي خبیر تنطبق علیھ شروط الخبرة، ویلت�زم الخبی�ر المنت�دب بالمھم�ة المكل�ف 

ھ�ا م�ن قبل�ھ إل�ي خبی�ر آخ�ر م�ن زمالئ�ھ، إال إذا ك�ان الن�دب لص�فتھ بھا، ولیس لھ أن یحیل
  .)١("ولیس لشخصھ

ھذا وقد أعطي المنظم الس�عودي الفرص�ة للخص�وم وم�نھم الم�تھم ح�ق االعت�راض 
للخص�وم االعت�راض :"على تقریر الخبیر، حیث نص نظام اإلجراءات الجزائیة عل�ى أن�ھ

ذلك، ویقدم االعتراض إلي المحق�ق للفص�ل على الخبیر إذا وجدت أسباب قویة تدعو إلي 
  فیھ، ویجب أن یبین فیھ أسباب االعتراض، وعلى المحقق الفصل فیھ في مدة ثالثة أیام 

  
من تقدیمھ، ویترتب على ھذا االعت�راض ع�دم اس�تمرار الخبی�ر ف�ي عمل�ھ إال إذا اقتص�ي 

  .)٢("الحال االستعجال فیأمر المحقق باستمراره
م باالعتراض على الخبیر فعلي المحقق أن یفصل فیھ في مدة علیھ إذا تقدم الخصو

  .ثالثة أیام من تقدیمھ، ویترتب علي ھذا االعتراض عدم استمرار الخبیر في عملھ
واستثناء من األصل فإنھ یجوز للمحقق أن یأمر باستمرار الخبیر في عملھ ب�الرغم 

جع تقدیرھا إلي المحقق، من اعتراض الخصوم علیھ، وذلك في أحوال االستعجال التي یر
مثل أن یترتب على التأخیر في مباشرة أعمال الخبرة ضیاع معالم األدلة التي قد تفید ف�ي 

  .)٣(الوصول إلي الحقیقة
وإذا لم یفصل المحقق في االعتراض بقبولھ أو رفضھ خالل ثالثة أیام، م�ن ت�اریخ 

الف�رع أو ل�رئیس ال�دائرة ف�ي تقدیمھ فللمعترض التقدم لرئیس الفرع ف�ي المدین�ة الت�ي بھ�ا 
  .)٤(المحافظات التي یعمل بھا المحقق، ویجب الفصل في االعتراض فوراً 

وقد ألزم نظام اإلجراءات الجزائیة أن یقدم الخبی�ر تقری�ره ف�ي الموع�د ال�ذي ح�دده 
  .)٥(المحقق، وإذا لم یلتزم الخبیر بذلك، جاز للمحقق أن یستبدل بھ خبیراً آخر

                                      
  ).    ١٩٢ص(المرجع السابق ) ١(
  .  ھـ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٧٨(المادة ) ٢(
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٣(

  ).    ١٩٣ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
  .    المرجع السابق، نفس الصفحة) ٤(
عل�ى :"ھ�ـ عل�ى أن�ھ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الص�ادر س�نة ) ٧٧(نصت المادة ) ٥(

الخبیر أن یقدم تقریره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن یستبدل ب�ھ خبی�راً آخ�ر إذا 
مقتض�ي ل�ذلك، ولك�ل واح�د م�ن الخص�وم أن یق�دم لم یقدم التقری�ر ف�ي الموع�د المح�دد ل�ھ، أو وج�د 

  ".تقریراً من خبیر آخر بصفتھ استشاریة
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تي أعطاھا نظام اإلجراءات الجزائیة للمتھم وغیره من الخص�وم ومن الضمانات ال
  .)١(أن لكل واحد منھم الحق في االستعانة بخبیر استشاري

وللخبیر االستشاري الحق في طلب األوراق والمستندات واألشیاء التي قام المحقق 
  .)٢(بتقدیمھا للخبیر المعین من قبلھ

دم تقریره إلي المحقق كتابة، ویكون مؤرخ�اً وإذا انتھي الخبیر من أعمالھ، فإنھ یق"
وموقعاً منھ، ویتضمن ملخصاً للموضوع المطل�وب وإج�راء الكش�ف والفح�ص والتحالی�ل 
النیة التي تباشرھا ومشاھداتھ، والنتائج التي خلص إلیھا بشكل دقیق، وإذا اعتم�د المحق�ق 

اقتضت إھمال ھذا الرأي أو رأیاً مخالفاً لتقریر الخبیر، وجب علیھ أن یبین األسباب التي 
بعضھ، ولھ استدعاء الخب�راء لمناقش�تھم ف�ي التق�اریر المقدم�ة م�نھم، وعن�د تع�دد الخب�راء 
واختالفھم في الرأي فعلیھم أن یقدموا تقریراً واحداً یتضمن رأي كل واحد منھم وحجت�ھ، 

م�ع بی�ان  كما أن للمحق أن یأمر بإعادة الخبرة أو طلب إجرائھا م�ن خبی�ر آخ�ر، أو أكث�ر
  .)٣(األسباب التي استدعت ذلك

ح���ق االط���الع عل���ى تقری���ر الخبی���ر باعتب���اره م���ن ض���من أوراق :"كم���ا أن للم���تھم
ال��دعوى، كم��ا یح��ق ل��ھ الحض��ور أثن��اء مباش��رة الخبی��ر لعمل��ھ، عل��ى أن��ھ یج��وز أن ی��ؤدي 

  .   )٤("الخبیر أعمالھ بغیر حضور المتھم في حالة االستعجال والضرورة

  اطب اث

و ت ادل وارط ا  

الخطابات والمطبوعات والطرود ل�دي مكات�ب البری�د، وجمی�ع :"المقصود بالرسائل
  .)٥("البرقیات لدي مكاتب البرق

ھ��ذا وتع��د الرس��ائل م��ن األم��ور الشخص��یة الت��ي لھ��ا حرم��ة خاص��ة باعتب��ار أنھ��ا 
ت���ع بح���ق الملكی���ة والمنفع���ة مس���تودع أس���رار المرس���ل والمرس���ل إلی���ھ، إض���افة أنھ���ا تتم

  .)٦("الخاصة

                                      
عل�ى :"ھ�ـ عل�ى أن�ھ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الص�ادر س�نة ) ٧٧(نصت المادة ) ١(

الخبیر أن یقدم تقریره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن یستبدل ب�ھ خبی�راً آخ�ر إذا 
م یقدم التقری�ر ف�ي الموع�د المح�دد ل�ھ، أو وج�د مقتض�ي ل�ذلك، ولك�ل واح�د م�ن الخص�وم أن یق�دم ل

  ".تقریراً من خبیر آخر بصفتھ استشاریة
المحب��وب، یوس��ف، إج��راءات التحقی��ق ف��ي نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة الس��عودي، مرج��ع س��ابق ) ٢(

  ).٢٥٩ص(
تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�) ٣(

  ).    ١٩٤ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
  ).١٥٥ -١٥٤ص(تاج الدین، مدني، أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتھ في المملكة، مرجع سابق ) ٤(
  ).١٨٨ص(المرجع السابق ) ٥(
إلس��المیة، دار الس��الم، الق��اھرة، ال��دغیمي، محم��د راك��ان، حمای��ة الحی��اة الخاص��ة ف��ي الش��ریعة ا) ٦(

  ).١١٥ص(ھـ ١٤٠٣



  حقوق المتھم وضماناتھ في االستدالل والتحقیق وجمع األدلھ في النظام السعودي
  

- ٣٢٠٨ - 

 

ل����ذا فق����د ن����ص النظ����ام األس����اس للحك����م ف����ي المملك����ة العربی����ة الس����عودي عل����ى 
المراس��الت البرقی��ة والبریدی��ة والمخ��ابرات الھاتفی��ة وغیرھ��ا م��ن وس��ائل االتص��ال :"أن

مص��ونة، وال یج��وز مص��ادرتھا أو تأخیرھ��ا أو اإلط��الع علیھ��ا أو االس��تماع إلیھ��ا إال ف��ي 
  .)١("الت التي بینھا النظامالحا

للرس��ائل البریدی��ة :"وتأكی��داً عل��ى ذل��ك ن��ص نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة عل��ى أن��ھ
والبرقی�ة والمحادث�ات الھاتفی��ة وغیرھ�ا م��ن وس�ائل االتص��ال حرم�ة، ف��ال یج�وز اإلط��الع 

  .)٢("علیھا أو مراقبتھا إال بأمر مسبب ولمدة محددة، وفقاً لما ینص علیھ ھذه النظام
اً لما ورد في نظام اإلجراءات الجزائیة فإن ضبط المراسالت یعتبر إجراء م�ن وفق

إجراءات التحقیق التي تستقل بھ�ا س�لطة التحقی�ق، حی�ث ن�ص نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة 
ل���رئیس النیاب���ة العام���ة أن ی���أمر بض���بط الرس���ائل والخطاب���ات والمطبوع���ات :"عل���ى أن���ھ

ت الھاتفی�ة وتس�جیلھا، مت�ى ك�ان ل�ذلك فائ�دة ف�ي والطرود، ولھ أن ی�أذن بمراقب�ة المحادث�ا
ظھور الحقیقة ف�ي جریم�ة وقع�ت، عل�ى أن یك�ون األم�ر أو اإلذن مس�بباً ومح�دداً بم�دة ال 

، وللمحق�ق وح�ده االط�الع )٣("تزید على عشرة أیام قابلة للتجدید وفقاً لمقتض�یات التحقی�ق
أن یستمع إلي التس�جیالت،  على الخطابات والرسائل واألوراق واألشیاء المضبوطة، ولھ

ولھ بحسب مقتضیات التحقی�ق أن ی�أمر بض�مھا أو نس�خ منھ�ا إل�ي مل�ف القض�یة أو ی�أمر 
  .)٤("بردھا إلي من كان حائزاً لھا أو مرسلة لھ

  

وھناك عدة ضمانات لضبط الرسائل من قبل سلطة التحقی�ق تع�د بمثاب�ة ض�مانات 
  :وحقوق للمتھم، وھي على النحو التالي

، وال )٥(أن یكون لضبط المراسالت فائدة في ظھور الحقیقة في جریمة وقعت:"أوالً 
وال یجوز أن یصدر اإلذن بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود قب�ل وق�وع 

  .)٦("الجریمة، وقبل قیام دالئل كافیة في حق الشخص المقصود باإلجراء
ن ال�ذي یودع�ھ ف�ي نظراً لخطورة إجراء ضبط المراسالت عل�ى ح�ق اإلنس�ا:"ثانیاً 

مراسالتھ، فقد أوجب النظام التخاذ ھذا اإلجراء، أن یصدر أمراً مسبباً من رئ�یس النیاب�ة 
، عل��ى أن یتض��من ھ��ذا التس��بیب بی��ان الق��رائن الت��ي قام��ت ض��د الم��تھم الح��ائز )٧("العام��ة

  .)٨("للرسالة، وإیضاح الفائدة المتوخاة من الضبط والفائدة لمصلحة التحقیق

                                      
  .ھـ٢٧/٨/١٤١٢بتاریخ ) ٩٠/أ(من النظام األساس للحكم الصادر باألمر الملكي رقم ) ٤٠(المادة ) ١(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٥٦(المادة ) ٢(
  .ه١٤٣٥الصادر سنة  من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي) ٥٧(المادة ) ٣(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٥٨(المادة ) ٤(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٥٧(المادة ) ٥(
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٦(

  ).    ١٩٨ص(یة السعودي، مرجع سابق الجزائ
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٥٧(المادة :انظر) ٧(
  ).١٩٠ص(تاج الدین، مدني، أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتھ في المملكة، مرجع سابق ) ٨(



  
  رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

        

- ٣٢٠٩ - 

 

أن تكون مدة اإلذن بضبط الرسائل ال تزید ع�ن عش�رة أی�ام، ویمك�ن تجدی�ده :"ثالثاً 
  .)١("مدة أو مدد أخرى مماثلة، وبأمر جدید من مصدره، وفقاً لمقتضیات التحقیق

أن للمح�ق وح�ده اإلط�الع عل�ى الخطاب�ات والرس�ائل الت�ي ت�م ض�بطھا، وال :"رابعاً 
لتحقیق في ضبط الرسائل أن یطل�ع یجوز لرجل الضبط الجنائي في حالة ندبھ من سلطة ا

  .)٢("علیھا
یبل��غ مض��مون الخطاب��ات والرس��ائل البرقی��ة المض��بوطة إل��ي الم��تھم، أو :"خامس��اً 

الشخص المرس�لة إلی�ھ، أو تعط�ي ل�ھ ص�ورة منھ�ا ف�ي أق�رب وق�ت، إال إذا ك�ان ف�ي ذل�ك 
 ، ولصاحب الحق في األشیاء المضبوطة أن یطل�ب م�ن المحق�ق)٣("إضرار بسیر التحقیق

المخ�تص تس�لیمھا إلی�ھ، ول�ھ ف��ي حال�ة ال�رفض أن ی�تظلم ل��دي رئ�یس ال�دائرة الت�ي یتبعھ��ا 
  .)٤("المحقق

أوجب نظام اإلجراءات الجزائیة على المحق�ق وك�ل م�ن وص�ل إل�ي علم�ھ :"سادساً 
بسبب التفتیش معلومات ع�ن األش�یاء واألوراق المض�بوطة أن یح�افظ عل�ى س�ریتھا، وال 

ریقة، أو أن یفضي بھا إلي غیره، إال بما یقضي بھ النظام، وإذا یجوز االنتفاع بھا بأي ط
  .)٥("خالف ذلك وجب مساءلتھ قانوناً 

راب اطا  

و ت ادا را  

ن��ص النظ��ام األساس��ي للحك��م ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة، ونظ��ام اإلج��راءات 
خص��یة، ومن��ع االس��تماع إلیھ��ا أو الجزائی��ة الس��عودي عل��ى ص��یانة حرم��ة المحادث��ات الش

  .)٦(التصنت علیھا، إال في الحدود التي بینھا النظام
وقد أجاز نظام اإلجراءات الجزائیة مراقبة المحادثات الشخصیة، حیث ن�ص نظ�ام 

للنیاب���ة العام���ة أن ی���أمر بض���بط الرس���ائل والخطاب���ات :"اإلج���راءات الجزائی���ة عل���ى أن���ھ
بمراقبة المحادثات الھاتفیة وتسجیلھا، متى كان لذلك والمطبوعات والطرود، ولھ أن یأذن 

فائدة في ظھور الحقیقة في جریمة وقع�ت، عل�ى أن یك�ون األم�ر أو اإلذن مس�بباً ومح�دداً 

                                      
  .ه١٤٣٥ من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة) ٥٧(المادة :انظر) ١(
ه، وال�دخیل، عب�د ١٤٣٥م�ن نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الس�عودي الص�ادر س�نة ) ٥٨(الم�ادة :انظر) ٢(

اإلل��ھ عب��د اللطی��ف محم��د، حق��وق الم��تھم ف��ي الفق��ھ اإلس��المي مقارن��اً بنظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة 
  ).    ١٩٨ص(السعودي، مرجع سابق 

  .ه١٤٣٥ئیة السعودي الصادر سنة من نظام اإلجراءات الجزا) ٥٩(المادة :انظر) ٣(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٦٠(المادة :انظر) ٤(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٦١(المادة :انظر) ٥(
نظ��ام  م��ن) ٥٦(ھ��ـ، والم��ادة ١٤١٢م��ن النظ��ام األس��اس للحك��م الص��ادر س��نة ) ٤٠(الم��ادة :انظ��ر) ٦(

  .ه١٤٣٥اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة 
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، وللمحق�ق وح�ده )١("بمدة ال تزید على عشرة أی�ام قابل�ة للتجدی�د وفق�اً لمقتض�یات التحقی�ق
اء المض��بوطة، ول��ھ أن یس��تمع إل��ي االط��الع عل��ى الخطاب��ات والرس��ائل واألوراق واألش��ی

التسجیالت، ولھ بحسب مقتضیات التحقیق أن یأمر بضمھا أو نسخ منھا إلي ملف القضیة 
  .)٢("أو یأمر بردھا إلي من كان حائزاً لھا أو مرسلة لھ

  
وقد أحاط النظام ھذا اإلجراء بعدة ضمانات وض�وابط تع�د ض�مانات للم�تھم تتمث�ل 

  :بما یلي
بمراقبة المحادثات الھاتفیة ال یصدره المحق�ق م�ن تلق�اء نفس�ھ، إنم�ا  إن اإلذن:"أوالً 

یختص بھ رئیس النیابة العامة، إن كان في ذلك فائدة في ظھور الحقیقة في جریمة وقعت 
  .)٣("بالفعل

، والحكم�ة م�ن تس�بیب )٤(أن یكون اإلذن بمراقبة المحادثات وتس�جیلھا مس�بباً :"ثانیاً 
ون االعت��داء عل��ى حرم��ة المحادث��ات الشخص��یة ب��ال مس��وغ اإلذن یكم��ن ف��ي أن��ھ یح��ول د

ق��انوني، ول��ذلك یج��ب أن یص��در اإلذن بمراقب��ة المحادث��ات بن��اء عل��ى تمح��یص للوق��ائع 
  .)٥("والقرائن التي تبرر إصداره

أن یكون اإلذن بمراقبة المحادثات الھاتفیة وتسجیلھا لمدة ال تزید عن عش�رة :"ثالثاً 
  .)٦("لمقتضیات التحقیقأیام قابلة للتجدید وفقاً 

أن مراقبة المحادثات الھاتفیة تنتھ�ي بتحقی�ق الغ�رض المقص�ود منھ�ا، حت�ى :"رابعاً 
  ".قبل انتھاء الفترة المحددة لھا في األمر الصادر بالمراقبة

أن األمر الصادر م�ن رئ�یس النیاب�ة العام�ة بمراقب�ة المحادث�ات الھاتفی�ة ال :"خامساً 
ي مكان خاص، بل البد أن یكون لمراقبة ھ�ذه األحادی�ث إذن یشمل األحادیث التي تدور ف

  .)٧("مستقل

                                      
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٥٧(المادة ) ١(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٥٨(المادة ) ٢(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٥٧(المادة :انظر) ٣(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٥٧(المادة :انظر) ٤(
  ).١٩٣ص(تاج الدین، مدني، أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتھ في المملكة، مرجع سابق ) ٥(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٥٧(المادة :انظر) ٦(
لھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات الدخیل، عبد اإل) ٧(

  ).    ٢٠٣ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
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  اطب اس

 ود وا ع إا  

تعتبر الشھادة من أھم األدلة في مرحلتي التحقیق الجنائي والمحاكمة، وھي عم�اد "
  .)١("اإلثبات، ألنھا تتناول في أكثر األوقات وقائع مادیة ال تثبت في مستندات

ھذا وقد نص نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي على اعتبار سماع شھادة الش�ھود 
  .)٢(من أعمال التحقیق الجنائي

وقد أعطي النظام للخصوم وم�نھم الم�تھم الح�ق ف�ي الطل�ب م�ن المحق�ق أن یس�تمع 
إلي أقوال شاھد أو شھود معینین، وعلى المحقق أن یستجیب لھذا الطلب إال إذا رأى عدم 

  .)٣(ئدة من سماعھاالفا
وق���د ورد ف���ي نظ���ام اإلج���راءات الجزائی���ة مجموع���ة م���ن اإلج���راءات والقواع���د 

  :والضوابط التي یجب االلتزام بھا عند سماع الشھود، وھي
یق��وم المحق��ق ب��إعالن الش��ھود وتكل��یفھم بالحض��ور لس��ماع أق��والھم بواس��طة :"أوالً 

وس�یلة أخ�رى یراھ�ا المحق�ق،  المحضرین، أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة، أو ب�أي
على أن یكون إعالنھم بالحضور قبل موعد سماع أقوالھم ب�أربع وعش�رین س�اعة، إال إذا 
تطلب التحقیق سؤالھم قبل ذلك، ویجب على كل من دع�ي للحض�ور أم�ام س�لطة التحقی�ق 
للشھادة أن یلتزم بالحضور في الزمان والمكان المح�ددین ب�ھ، وإال ج�از األم�ر بإحض�اره 

ا لم یكن موجب الشھادة حد من حدود هللا فال یلزم الش�اھد بالحض�ور إذا ل�م یحض�ر م�ن م
  .)٤("تلقاء نفسھ

وإذا كان الشاھد مریضاً ولدیھ ما یمنعھ م�ن الحض�ور، أو ك�ان مص�اباً ونق�ل إل�ي "
المستشفي مثالً، أو ما زال ف�ي مك�ان الح�ادث، فیج�ب عل�ى المحق�ق أن ینتق�ل لس�ؤالھ ف�ي 

ال ینتظ��ر ش��فاء المص��اب، إذ ق��د یط��ول الم��رض أو یت��وفي فیت��أثر ال��دلیل مك��ان وج��وده، و
  .)٥("بوفاتھ، خاصة إذا كان ھو الشاھد الوحید في القضیة

                                      
  ).١٩٧ص(تاج الدین، مدني، أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتھ في المملكة، مرجع سابق ) ١(
  .ه١٤٣٥الصادر سنة  من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي) ١٠٠ -٩٥(المواد :انظر) ٢(
عل�ى :"ه عل�ي أن�ھ١٤٣٥من نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الس�عودي الص�ادر س�نة ) ٩٥(نصت المادة ) ٣(

المحقق أن یستمع إلي أقوال الشھود الذین یطلب الخصوم سماع أقوالھم، ما ل�م ی�ر ع�دم الفائ�دة م�ن 
لوق�ائع الت�ي ت�ؤدي إل�ي سماعھا، ولھ أن یستمع إلي أقوال من یري ل�زوم س�ماعھ م�ن الش�ھود ع�ن ا

  ".إثبات الجریمة وظروفھا وإسنادھا إلي المتھم أو براءتھ منھا
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٤(

  ).    ٢٠٩ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
ه، وشھاب، جم�ال، ١٤٣٥زائیة السعودي الصادر سنة من نظام اإلجراءات الج) ١٠٠(المادة :انظر) ٥(

ھ���ـ ١٤٢٦والجب���الي، منص���ور، ال���وجیز ف���ي التحقی���ق الجن���ائي، مط���ابع الحمیض���ي، الری���اض، 
  ).١٥٩ص(
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على المحق�ق أن یثب�ت ف�ي المحض�ر البیان�ات الكامل�ة ع�ن ك�ل ش�اھد، تش�مل :"ثانیاً 
والم�دعي  اسمھ ولقبھ وسنھ ومھنتھ وجنسیتھ ومحل إقامتھ وصلتھ ب�المتھم والمجن�ي علی�ھ

بالحق الخاص، وتدون تلك البیانات وشھادة الشھود وإجراءات سماعھا في المحض�ر م�ن 
غیر تعدیل، أو ش�طب أو كش�ط، أو تحش�یر، أو إض�افة، وال یعتم�د ش�يء م�ن ذل�ك إال إذا 

  .)١("صدق علیھ المحقق والكاتب والشاھد
ة بموض��وع یطل��ب المحق��ق م��ن الش��اھد اإلدالء بمعلومات��ھ الت��ي لھ��ا ص��ل :"ثالث��اً 

التحقیق، ویتركھ یسترسل في إجابتھ وسرد ما لدیھ متعلقاً بموضوع التحقیق، وال یقاطعھ 
  ".ما لم یخرج عن موضوع السؤال، وذلك دون التأثیر على إرادتھ بأي وسیلة

إذا فرغ الشاھد م�ن ش�ھادتھ ناقش�ھ المحق�ق فیھ�ا بالق�در ال�ذي یتحق�ق ب�ھ م�ن :"رابعاً 
  ".ھر المحقق أمام الشاھد بمظھر المشكك في أقوالھصحة ھذه الشھادة، وال یظ

تتم كتابة أقوال الشاھد وأجوبتھ عن األس�ئلة المطروح�ة علی�ھ ف�ي محض�ر :"خامساً 
  ".التحقیق وتتلي علیھ لیصادق علیھا

یضع كل من المحقق والكاتب إمض�اءه عل�ى الش�ھادة، وك�ذلك الش�اھد بع�د :"سادساً 
ض��ائھ أو بص��متھ، أو ل��م یس��تطیع یثب��ت ذل��ك ف��ي تالوتھ��ا علی��ھ، ف��إن امتن��ع ع��ن وض��ع إم

المحضر مع ذكر األسباب التي یبدیھا، وإذا كان الشاھد أمیاً یص�ادق عل�ى أقوال�ھ ببص�مة 
  ".إبھام یده الیمني أو أي أصبع من أصابعھ عند تعذر أخذ بصمة اإلبھام

فی��دلي  إذا ك��ان م��ن ی��راد االس��تماع إل��ي ش��ھادتھ أبكم��اً، ولكن��ھ یجی��د الكتاب��ة:"س��ابعاً 
بأقوالھ كتابة، ویتم سؤال األصم القارئ عن طری�ق الكتاب�ة ك�ذلك، وإذا ك�ان أح�دھما أمی�اً 
فیسمع أقوالھ عن طریق خبیر بالتفاھم معھ، وإذا كان الشاھد یتكلم بلغة غی�ر العربی�ة، أو 

  ".لھجة یصعب فھمھا فیندب المحقق من یترجم أقوالھ
د عل�ى انف�راد، ف�ال یج�وز س�ماع ش�اھد یجب على المحقق أن یسمع كل ش�اھ:"ثامناً 

في حضور غیره، حتى ال یتأثر أحد الشھود بمن سبقھ ول�و ع�ن طری�ق اإلیح�اء، ویج�وز 
للمحق���ق عن���د الحاج���ة أن یواج���ھ الش���ھود ببعض���ھم وبالخص���وم، أو أن تك���ون المواجھ���ة 
شخصیة، بأن یذكر لكل شخص ما قالھ اآلخر، وكالھما ماثل أمام المحقق، وإذا أصر كل 

نھما على موقفھ فعل�ي المحق�ق إثب�ات ذل�ك ف�ي المحض�ر، وإن ع�دل أح�دھما ع�ن أقوال�ھ م
وجبت مناقش�تھ ع�ن ھ�ذا الع�دول، ویثب�ت المحق�ق جمی�ع م�ا یص�در م�ن األش�خاص ال�ذین 

  .)٢("تجري بینھم المواجھة من تصرفات أو أقوال
ملحوظات�ھ للمتھم الحق بعد االنتھ�اء م�ن االس�تماع إل�ي أق�وال الش�اھد إب�داء :"تاسعاً 

علیھ��ا، ولھ��م أن یطل��ب م��ن المحق��ق االس��تماع إل��ي أق��وال الش��اھد م��ن نق��اط أخ��رى تتعل��ق 
بالقض��یة، وللمح��ق أن ی��رفض توجی��ھ أي س��ؤال ل��یس ل��ھ عالق��ة بال��دعوى أو یك��ون ف��ي 

  .)٣("صیغتھ مساس بأحد

                                      
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي الصادر سنة ) ٩٦(المادة :انظر) ١(
  .ـھ١٤٣٥الصادر سنة  من نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي) ٩٨(المادة :انظر) ٢(
ال�دخیل، عب�د اإلل�ھ عب��د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم��تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن��اً بنظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الس��عودي، ) ٣(

  ).    ٢١٢-٢١٠ص(مرجع سابق 



  
  رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

        

- ٣٢١٣ - 

 

  اطب ادس

 م وواب اا  

مھ�ا، ألن�ھ یھ�دف إل�ي الوق�وف یعد االس�تجواب م�ن أخط�ر إج�راءات التحقی�ق وأھ"
علي حقیقة التھمة، والوصول إما إلي اعتراف منھ یؤیدھا أو إلي دفع لھا ونفي نسبتھا لھ، 
واالستجواب لیس مجرد سؤال المتھم عن عموم التھمة، أو استیضاحھ عنھا دون مناقشة، 

نما ھو مواجھة ولیس مجرد إحاطة المتھم علماً بالتھمة المنسوبة إلیھ، وأخذ رده علیھا، وإ
المتھم باألدلة المختلفة القائمة قبلھ، ومناقشتھ فیھا وفي التھمة مناقشة تفصیلیة، كي یفندھا 

  .)١("إن كان منكراً للتھمة أو معترفاً بھا إذا شاء االعتراف
وقد ورد النص على االستجواب في نظام اإلجراءات الجزائی�ة الس�عودي باعتب�اره 

ی��ورد النظ��ام تعریف��اً مح��دداً ل��ھ، وق��د عرف��ھ بع��ض الش��راح  أح��د إج��راءات التحقی��ق، ول��م
مناقشة المتھم مناقشة تفصیلیة في أقوالھ التي أدلي بھا بعد إحاطتھ بالتھمة المنسوبة :"بأنھ

إلی��ھ، ومواجھت��ھ باألدل��ة القائم��ة ض��ده، وب��أقوال غی��ره م��ن المتھم��ین أو الش��ھود بھ��دف 
  .)٢("إلیھ الوصول إلي حقیقة موقفھ من التھمة المنسوبة

ونظ���راً لخط���ورة االس���تجواب وأھمیت���ھ فق���د أحاط���ھ نظ���ام اإلج���راءات الجزائی���ة 
السعودي بعدد من الضمانات والض�وابط، والت�ي تع�د بمثاب�ة حق�وق للم�تھم، وھ�ي عل�ى 

  :النحو التالي
، )٣("أن یتم االستجواب من قبل السلطة المختصة بالتحقیق وھي النیابة العامة:"أوالً 

الضبط الجنائي أن یستجوب المتھم، كما ال یجوز للمحقق أن یندب رجل  وال یجوز لرجل
، ویجوز لرجل الضبط الجنائي للقی�ام باالس�تجواب اس�تثناء )٤("الضبط للقیام بھذا اإلجراء

  .)٥("في األحوال التي یخشي فیھا فوات الوقت

                                      
عوض، محمد محیي الدین، حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائیة، دار النھض�ة العربی�ة، الق�اھرة، ) ١(

  ).    ١٨٠ص(م  ١٩٨٩
مرغالن���ي، كم���ال، إج���راءات الض���بط والتحقی���ق الجن���ائي ف���ي ض���وء نظ���ام اإلج���راءات الجزائی���ة ) ٢(

  ).    ٢٩٣ص(السعودي، مرجع سابق 
) ٥٦/م(من نظ�ام ھیئ�ة التحقی�ق واالدع�اء الع�ام الص�ادر بالمرس�وم الملك�ي رق�م ) أ/٣(نصت المادة ) ٣(

ھ��ـ عل��ي ١٣/٨/١٤٠٩بت��اریخ ) ١٤٠(م ھ��ـ، وق��رار مجل��س ال��وزراء رق��٢٤/١٠/١٤٠٩بت��اریخ 
  ".     التحقیق في الجرائم:تختص الھیئة وفقاً لألنظمة وما تحدده الالئحة التنظیمیة بما یلي:"أنھ

للمحقق أن ین�دب :"ھـ على أنھ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ٦٦(نصت المادة ) ٤(
معین أو أكثر من إجراءات التحقی�ق، ع�دا اس�تجواب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقیام بإجراء 

  ".المتھم
للمن��دوب أن :"ھ�ـ عل��ى أن�ھ١٤٣٥م��ن نظ�ام اإلج��راءات الجزائی�ة الص�ادر س��نة ) ٦٧(نص�ت الم�ادة ) ٥(

یجري أي عمل آخر من أعمال التحقیق، وأن یستجوب المتھم في األحوال الت�ي یخش�ي فیھ�ا ف�وات 
  ".لمندوب لھ والزماً في كشف الحقیقةالوقت، متى كان ذلك متصالً بالعمل ا
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ة ھ�و أال ، والغ�رض م�ن ھ�ذه الض�مان)١("إحاطة المتھم بالتھمة المنسوبة إلی�ھ:"ثانیاً 
یك��ون الم��تھم ف��ي غفل��ة ع��ن الواقع��ة الت��ي یج��ري التحقی��ق فیھ��ا، وذل��ك م��ن أج��ل تحض��یر 

، فعل�ي المحق�ق الق�ائم )٢("دفاعھ، والرد عل�ى م�ا یوج�ھ ض�ده م�ن اتھام�ات إلثب�ات براءت�ھ
باالستجواب إحاطة المتھم علماً بكافة األفعال المنسوبة إلیھ، وكذلك األدلة المت�وفرة ض�ده 

  .رھافي حال تواف
ح���ق الم���تھم ف���ي االس���تعانة بمح���ام أثن���اء االس���تجواب، حی���ث أج���از نظ���ام :"ثالث���اً 

، ولیس للمحق�ق )٣("اإلجراءات الجزائیة للمتھم االستعانة بوكیل أو محام لحضور التحقیق
أن یع��زل الم��تھم ع��ن وكیل��ھ أو محامی��ھ الحاض��ر مع��ھ أثن��اء االس��تجواب، كم��ا ال یج��وز 

التحقیق إال ب�إذن م�ن المحق�ق، ول�ھ ف�ي جمی�ع األح�وال أن للوكیل أو المحامي التدخل في 
یق��دم للمحق��ق م��ذكرة خطی��ة بملحوظات��ھ، وعل��ي المحق��ق ض��م ھ��ذه الم��ذكرة إل��ي مل��ف 

، كما أن للمتھم أو وكیلھ اإلطالع على أوراق القضیة في حضور المحقق عند )٤("القضیة
  .)٥("حضراالستجواب، ما لم یقرر المحقق غیر ذلك ألسباب یبینھا في الم

یجب استجواب المتھم على نحو ال یكون فیھ تأثیر على إرادتھ وحریت�ھ ف�ي :"رابعاً 
ف��ال یج��وز للمحق��ق "، )٦("إب�داء أقوال��ھ ودفاع��ھ، وال یج�وز اس��تعمال وس��ائل اإلك��راه ض�ده

استخدام الوسائل والطرق التي تؤثر على إرادة الم�تھم م�ن أج�ل الحص�ول عل�ى اعت�راف 
ال��ذي یتمث��ل  )٧("اء، كوع��د الم��تھم ب��العفو عن��ھ، واإلك��راه الم��اديمن��ھ مث��ل الوع��د واإلغ��ر

العنف وتعذیب المتھم، وتخدیره، وتنویمھ مغناطیسیاً، وھجوم الكلب البولیسي علی�ھ، :"في
واس��تعمال جھ���از كش���ف الك��ذب ض���ده، وإرھاق���ھ باس��تمرار االس���تجواب لفت���رة طویل���ة، 

  .)٨("سائل الحیلة والخداع ضدهواإلكراه المعنوي المتمثل في تھدیده أو استعمال و

                                      
یج�ب عل�ى :"ھ�ـ عل�ى أن�ھ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٠١/١(نصت المادة ) ١(

المحقق عند حضور المتھم ألول مرة للتحقیق أن یدون جمیع البیانات الشخصیة ب�ھ ویبلغ�ھ بالتھم�ة 
  ".المنسوبة إلیھ

ي مرحلة التحقیق االبت�دائي ف�ي ق�انون اإلج�راءات الجنائی�ة، الطبع�ة كندر، خلیفة، ضمانات المتھم ف) ٢(
  ).٣٦١ص(ھـ ١٤٢٣األولى، القاھرة، 

للم��تھم ح��ق :"ھ��ـ عل��ى أن��ھ١٤٣٥م��ن نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة الص��ادر س��نة ) ٦٥(نص��ت الم��ادة ) ٣(
  ".االستعانة بوكیل أو محام لحضور التحقیق

  .ھـ١٤٣٥الجزائیة الصادر سنة  من نظام اإلجراءات) ٧٠(انظر المادة ) ٤(
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٥(

  ).    ٢٢٤ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
  .ھـ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٠٢(انظر المادة ) ٦(
 -٢٦٦ص(م ٢٠٠٣، الم��تھم، المكت��ب الج��امعي الح��دیث، اإلس��كندریة، أب��و ال��روس، أحم��د بس��یوني) ٧(

٢٦٧    .(  
  ).    ٢٧٣ص(المرجع السابق ) ٨(
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یحظر إیذاء المقب�وض علی�ھ جس�دیاً :"حیث نص نظام اإلجراءات الجزائیة على أنھ
، ون���ص )١("أو معنوی��اً، ویحظ���ر ك��ذلك تعریض���ھ للتع��ذیب أو المعامل���ة المھین��ة للكرام���ة

یج��ب أن یعام��ل الموق��وف بم��ا یحف��ظ كرامت��ھ وال یج��وز إی��ذاؤه جس��دیاً أو معنوی��اً :"أیض��اَ 
  .)٢("جب إخباره بأسباب توقیفھ ویكون لھ الحق في االتصال بمن یرى إبالغھوی

ال یجوز للمحقق عند استجواب الم�تھم تحلیف�ھ الیم�ین بقول�ھ الح�ق لم�ا فی�ھ :"خامساً 
، حی�ث ن�ص نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة عل�ى )٣("من الضغط األدبي الذي تتأثر بھ إرادتھ

 تأثیر فیھا على إرادة الم�تھم ف�ي إب�داء أقوال�ھ، یجب أن یكون االستجواب في حال ال:"أنھ
وال یجوز تحلیف�ھ، وال اس�تعمال وس�ائل إك�راه ض�ده، وال یج�وز اس�تجواب الم�تھم خ�ارج 

  .)٤("مقر التحقیق إال لضرورة یراھا المحقق
عدم التزام المتھم بالصمت ال یكره على الكالم، بل یسعي المحقق بالطرق :"سادساً 

ار أسباب ذلك مع إفھامھ أھمیة أن یبدي دفوعھ، وإن أصر مع ذلك المشروعة إلي استظھ
على الصمت، فیدون المحق�ق محض�راً ب�ذلك، ویمض�ي ف�ي إج�راءات التحقی�ق، وف�ي ك�ل 

  .)٥("األحوال ال یعتبر صمت المتھم دلیالً ضده في توجیھ االتھام
ن��ة أن ی��تم اس��تجواب الم��تھم عل��ى نح��و یحف��ظ كرامت��ھ، وال یعرض��ھ لإلھا:"س��ابعاً 

، ھ��ذا وت��نص التعلیم��ات الص��ادرة م��ن الجھ��ة المختص��ة ف��ي )٦("واإلذالل ب��القول أو الفع��ل
السعودیة على أنھ ال یجوز اس�تجواب الم�تھم وھ�و مكب�ل، ویتع�ین عل�ى المحق�ق أن ی�أمر 

  .)٧("الحارس بفك القیود الحدیدیة من المتھم
والبعد عن الغم�وض  أن تتسم األسئلة التي توجھ للمتھم بالوضوح والتحدید،:"ثامناً 

  .)٨("بحیث یستطیع المتھم فھمھا واإلجابة علیھا
أن یتجن��ب المحق��ق ف��ي اس��ئلتھ الط��رق االحتیالی��ة، ف��ال یج��وز ل��ھ ف��ي س��بیل :"تاس��عاً 

الوصول إل�ي الحقیق�ة أن یلج�أ إل�ي خ�داع الم�تھم بالك�ذب، وال یوج�ھ ل�ھ أس�ئلة إیقاعی�ة أو 

                                      
  .ھـ ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ٢(المادة ) ١(
  .ھـ ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ٣٦/١(المادة ) ٢(
، )٥٢١ص(ط ف��ي ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة، مرج��ع س��ابق س��رور، أحم��د فتح��ي، الوس��ی:انظ��ر) ٣(

مرغالن���ي، كم���ال، إج���راءات الض���بط والتحقی���ق الجن���ائي ف���ي ض���وء نظ���ام اإلج���راءات الجزائی���ة 
  ).    ١٣٩ص(السعودي، مرجع سابق 

  .ھـ ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٠٢(المادة ) ٤(
، حسین، )٥١٦ص(قانون اإلجراءات الجنائیة، مرجع سابق  سرور، أحمد فتحي، الوسیط في:انظر) ٥(

  ).٣٣٢ -٣٣١ص(كلندر خلیفة، ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق االبتدائي، مرجع سابق 

  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ٣٥(، والمادة )٢(انظر المادة ) ٦(
  ).٣٥٠ص(ائیة وزارة الداخلیة السعودیة، مرشد اإلجراءات الجن) ٧(
، شھاب، )٥١٦ص(سرور، أحمد فتحي، الوسیط في قانون اإلجراءات الجنائیة، مرجع سابق :انظر) ٨(

  ).١٦٩ص(وآخرون، الوجیز في التحقیق الجنائي، مرجع سابق 
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  .)١("والوصول إلي دلیل غیر نزیھ إیحائیة لما یترتب على ذلك من تضلیل المتھم
ت��دوین إجاب��ة الم��تھم بم��ا ینط��ق ب��ھ، ول��یس بم��ا یعتق��ده المحق��ق، وإذا تب��ین :"عاش��راً 

للمحقق عدم فھم المتھم للس�ؤال أو ك�ان جواب�ھ خارج�اً ع�ن الس�ؤال، فعل�ي المحق�ق إع�ادة 
ت�دون طرح السؤال على المتھم مرة أخرى، وإفھامھ معناه، وإن أصر المتھم على ذل�ك، ف

إجابت���ھ م���ع تعلی���ق المحق���ق عل���ى ذل���ك، م���ع مالحظ���ة تمیی���ز إجاب���ة الم���تھم ع���ن تعلی���ق 
  .)٢("المحقق

منع استجواب المتھم خارج مقر جھة التحقی�ق، إال لض�رورة تخض�ع :"حادي عشر
  .)٣("لتقدیر المحقق

ب اطا  

  اراءات اط د ام

تقوم بھا سلطة التحقی�ق لض�مان س�المة  من اإلجراءات االحتیاطیة ضد المتھم التي
التحقیق ولمنع المتھم من الھرب، أو تأثیره سلباً على أدلة الجریمة، أو طم�س معالمھ�ا أو 
أدلتھا، أو تھدید الشھود بعدم الشھادة ضده، ولوضع المتھم تح�ت تص�رف س�لطة التحقی�ق 

ط واإلحض���ار، الس���تجوابھ، أو لمواجھت���ھ بالش���ھود، أو بغی���ره م���ن المتھم���ین أم���ر الض���ب
  .والتوقیف االحتیاطي، واإلفراج المؤقت

  األمر بالحضور وأمر الضبط واإلحضار:الفرع األول
دع��وة الم��تھم للحض��ور أم��ام المحق��ق ف��ي الوق��ت والمك��ان :"یقص��د ب��أمر الحض��ور

المحددین لھ في طلب االستدعاء، وذلك بقصد استجوابھ، أو مباشرة أي إجراء أخر بحق�ھ 
  .)٤("اء عمل خبرة في حضور المتھمكالمواجھة، أو إجر

قی�ام المحق�ق بتوجی�ھ دع�وة مكتوب�ة للم�تھم للحض�ور :"ویتمثل األمر بالحضور ف�ي
  .)٥("أمامھ إلجراء التحقیق من غیر اتخاذ إجراء من إجراءات اإلكراه على الحضور

 -للمحقق في جمیع القضایا أن یقرر:"حیث نص نظام اإلجراءات الجزائیة على أنھ
حضور الشخص المطلوب التحقیق مع�ھ، أو یص�در أم�راً ب�القبض علی�ھ  -حوالبحسب األ

  .)٦("إذا كانت ظروف التحقیق تستلزم ذلك

                                      
  ).٥٣٠ص(سرور، أحمد فتحي، الوسیط في قانون اإلجراءات الجنائیة، مرجع سابق :انظر) ١(
د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات الدخیل، عبد اإللھ عب�) ٢(

  ).    ٢٢٧ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٠٢(انظر المادة ) ٣(
ب، ، الغری�)٦٩٥ص(حسني، محمود نجیب، شرح ق�انون اإلج�راءات الجنائی�ة، مرج�ع س�ابق :انظر) ٤(

  ).٨٨٢ص(محمد عید، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، مرجع سابق 
ب��الل، أحم��د ع��وض، اإلج��راءات الجنائی��ة والنظ��ام اإلجرائ��ي ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة، دار ) ٥(

  ).٤٥٧ص(ھـ ١٤١١النھضة العربیة، القاھرة، 
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٠٣(المادة ) ٦(
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ویج���ب أن یش���تمل ك���ل أم���ر بالحض���ور عل���ى اس���م الش���خص المطل���وب رباعی���اً، "
وجنس��یتھ، ومھنت��ھ، ومح��ل إقامت��ھ، وت��اریخ األم��ر، وس��اعة الحض��ور، وتاریخ��ھ، واس��م 

  .)١("ختم الرسميالمحقق وتوقیعھ، وال
ویبل���غ األم���ر بالحض���ور إل���ي الش���خص المطل���وب التحقی���ق مع���ھ بوس���اطة أح���د 
المحضرین أو رجال السلطة العامة، وتسلم لھ صورة منھ إن وجد، وإال فتسلم ألحد أفراد 

  .)٢(أسرتھ البالغین الساكنین معھ
ن ھذا وی�تم یبل�غ األم�ر بالحض�ور للم�تھم قب�ل أرب�ع وعش�رین س�اعة عل�ى األق�ل م�

الوقت المعین لحضوره أمام المحقق ما لم یستدع األمر االستعجال، فح�ق الم�تھم ف�ي ھ�ذا 
اإلجراء أن یحضر طواعیة من غیر إكراه أو إجبار، أما إذا رفض الم�تھم الحض�ور ف�إن 

  .)٣("للمحقق أن یلجأ إلي إجراء آخر وھو أمر الضبط واإلحضار
المحق�ق رج�ال الس�لطة العام�ة إج�راء یكل�ف بموجب�ھ :"وأمر الضبط واإلحضار ھو

، وھ�ذا اإلج�راء یس�مي قبض�اَ إذا ك�ان الم�تھم حاض�راً، )٤("بالقبض على المتھم وإحضاره
  .)٥("ویسمي بأمر الضبط واإلحضار إذا كان غائباً 

أن إجراء الضبط واإلحضار یختلف عن األم�ر بالحض�ور ف�ي :"حیث یري البعض
ھراً إذا لم یحضر المتھم مختاراً ف�ي الح�ال، أنھ ینطوي على القھر واإلجبار، بحیث ینفذ ق

  .)٦("ولذا فإنھ مقدمة للقبض على المتھم
ویتم اإلحضار بھذه الطریقة حین یمتنع المطلوب من الحضور طوعاً باالس�تدعاء، 

  .)٧("وھذا اإلجراء یقتضیھ التدرج في اإلحضار من األخف إلي ما فوقھ
للمحقق أن یصدر أمراً بالقبض على  وقد أجاز نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي

المتھم وإحضاره، إذا لم یحضر بعد تكلیفھ بالحضور رسمیاً من غیر ع�ذر مقب�ول، أو إذا 
  .)٨("خیف ھروبھ، أو كانت الجریمة في حالة تلبس

                                      
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٠٤(انظر المادة ) ١(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٠٥(انظر المادة ) ٢(
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٣(

  ).    ٢٣١ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
  ).    ٢٣١ص(المرجع السابق ) ٤(
م ١٩٧٦مصطفي، محمود محمود، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، مطبعة جامعة القاھرة، مصر، ) ٥(

  ).    ٣٠٤ص(
  ).٦٩٦ص(حسني، محمود نجیب، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، مرجع سابق ) ٦(
فقھ اإلسالمي، مكتبة العبیك�ان، الری�اض، الطبع�ة آل خنین، عبد هللا بن محمد، المحقق الجنائي في ال) ٧(

  ).١٩٥ص(ھـ١٤٢٦األولى، 
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٠٧(انظر المادة ) ٨(
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اس�م أم�ر بالحض�ور عل�ى اس�م الش�خص :"ویجب أن یشتمل كل أمر الحضور عل�ى
ح��ل إقامت��ھ، وت��اریخ األم��ر، وس��اعة الحض��ور، المطل��وب رباعی��اً، وجنس��یتھ، ومھنت��ھ وم

وتاریخھ، واسم المحقق وتوقیعھ، والختم الرسمي، ویشمل أمر الق�بض واإلحض�ار فض�الً 
عن ذلك على تكلیف رجال السلطة العامة بالقبض على المتھم وإحضاره أمام المحق�ق إذا 

  .)١("رفض الحضور طوعاً في الحال
اس��تجوابھ، ل��ذا ن��ص نظ��ام اإلج��راءات والغ��رض م��ن ض��بط الم��تھم وإحض��اره ھ��و 

یجب على المحقق أن یستجوب المتھم المقبوض علیھ فوراً، وإذا تعذر :"الجزائیة على أنھ
فیودع مكان التوقیف إلي حین استجوابھ، ویجب أال تزید مدة إیداعھ على أربعة وعشرین 

رئیس الدائرة ساعة، فإذا مضت ھذه المدة دون استجوابھ وجب على مدیر التوقیف إبالغ 
  .)٢("التي یتبعھا المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلي استجوابھ حاالً أو تأمر بإخالء سبیلھ

  .)٢("سبیلھ
ومن حقوق المتھم بعد القبض علیھ معاملت�ھ بم�ا یحف�ظ كرامت�ھ وع�دم ج�واز إیذائ�ھ 
جسدیاً أو معنویاً، وإخباره بسبب إلقاء القبض علیھ، ویكون لھ الحق باالتص�ال م�ن ی�ري 

  .)٤(، كما أن لھ حق االستعانة بمحام)٣("غھإبال
وإذا قبض على المتھم خارج نطاق ال�دائرة الت�ي یج�ري التحقی�ق فیھ�ا یحض�ر إل�ي 
دائرة التحقیق في الجھة التي قبض علیھا فیھا، الت�ي علیھ�ا أن تتحق�ق م�ن جمی�ع البیان�ات 

ھ ف�ي ش�أنھا، وإذا الخاصة بشخصیتھ، وتحیطھ علماً بالواقعة المنس�وبة إلی�ھ، وت�دون أقوال�
  .)٥("لزم األمر نقلھ، فیبلغ بالجھة التي سینتقل إلیھا

وإذا ض��بط الم��تھم واعت��رض عل��ى نقل��ھ، أو كان��ت حالت��ھ الص��حیة ال تس��مح بالنق��ل 
  :، وذلك بأحد األمور التالیة)٦(فیبلغ المحقق بذلك، وعلیھ أن یصدر أمره فوراً بما یلزم

  .أن یأمر بإخالء سبیلھ.١
 .لي حین انتقالھ إلي مكان القبض علیھ الستجوابھالتحفظ علیھ إ.٢
أن ینیب المحقق المختص ف�ي مك�ان الق�بض علی�ھ الس�تجوابھ بع�د موافق�ة رئ�یس ف�رع .٣

 .النیابة في المنطقة أو رئیس النیابة حسب األحوال
 .)٧(أن یأمر بنقلھ رغم اعتراضھ.٤

                                      
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٠٧(انظر المادة ) ١(
  .ه١٤٣٥سنة  من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر) ١٠٩(انظر المادة ) ٢(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ٣٦/١(انظر المادة ) ٣(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ٦٥(انظر المادة ) ٤(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١١٠(انظر المادة ) ٥(
  .ه١٤٣٥زائیة الصادر سنة من نظام اإلجراءات الج) ١١١(انظر المادة ) ٦(
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٧(

  ).    ٢٣٦ -٢٣٥ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
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اإلحض��ار ال��ذي ووفق��اً لنظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة ف��إن م��دة تنفی��ذ األم��ر بالض��بط و
یصدره المحقق ستة أشھر، وال یجوز تنفیذه بعد مضي ھذه المدة، ما ل�م ی�تم تجدی�ده لم�دة 

  .)١("أخرى
وعلیھ إذا لم یتم تنفیذ أمر الضبط واإلحضار خالل ستة أشھر من تاریخ ص�دوره، 

  .فإنھ یسقط وال یجوز تنفیذه، ویتعین تجدیده بأمر جدید یصدر من المحقق المختص
  

  التوقیف االحتیاطي للمتھم:الثانيالفرع 
ھ��و ال��تحفظ عل��ى الم��تھم المقب��وض علی��ھ :"عرف��ھ مرش��د اإلج��راءات الجنائی��ة بأن��ھ

بإیداعھ أحدي دور التوقیف المخصصة نظام�اً ل�ذلك ب�أمر یص�در م�ن الس�لطة المختص�ة، 
  .)٢("لمدة مؤقتة، وذلك لمصلحة التحقیق، أو الصالح العام

الحبس خالل فترة التحقیق كلھا أو -المتھم-شتكي علیھإیداع الم:"وعرفھ البعض بأنھ
  . )٣(جزء منھا أو إلى أن تنتھي محاكمتھ باالستناد إلى مذكرة توقیف

یدخل -المتھم-إجراء تحفظي مؤقت حیال المشتكي علیھ:"وعرفھ البعض اآلخر بأنھ
  .)٤("ضمن سلطات التحقیق االبتدائي بموجب مذكرة صادرة عن جھة قضائیة مختصة

س��لب حری��ة الم��تھم م��دة م��ن ال��زمن تح��ددھا مقتض��یات :"التوقیف االحتی��اطي ھ��وف��
  .)٥("التحقیق ومصلحتھ، وفق ضوابط قررھا النظام

ال یعد عقوبة بالرغم من اتخ�اذه ف�ي طبیعت�ھ ش�كل العقوب�ات :"والتوقیف االحتیاطي
  .)٦("تھالسالبة للحریة، إنما ھو إجراء من إجراءات التحقیق قصد بھ مصلحة التحقیق ذا

ھ�و الخش�یة -الح�بس االحتی�اطي-ویرى معظم الفقھاء أن الھدف من إجراء التوقی�ف
من فرار المشتكي علیھ، أو تأثیره على سیر التحقیق، أو لضمان االقتصاص م�ن الج�اني 

وھ��و م��ن أھ��م . عن��د ص��دور الحك��م علی��ھ، وت��أمین األدل��ة وع��دم العب��ث بھ��ا أو طمس��ھا
لتحقی�ق، ویع�د ب�ذات الوق�ت م�ن أخط�ر إج�راءات التحقی�ق اإلجراءات المتخذة أثناء فترة ا

وأكثرھ��ا مساًس��ا بحری��ة المش��تكي علی��ھ عل��ى اإلط��الق، فھ��و یس��لب الش��خص حریت��ھ قب��ل 

                                      
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١١٧(انظر المادة ) ١(
جراءات الجنائیة، الض�بط والتحقی�ق والمحاكم�ة والتنفی�ذ، الحق�وق العام�ة، وزارة الداخلیة، مرشد اإل) ٢(

  ).  ٧٤ص(م١٩٩٣اإلدارة العامة للحقوق، وزارة الداخلیة، 
م ١٩٨٥سرور، احمد فتحي، الوسیط في قانون اإلجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، الق�اھرة، ) ٣(

جراءات األخرى المقیدة للحری�ة الشخص�یة، ، البصول، محمد أنور، التوقیف وبعض اإل)٦٢٣ص(
ورقة عمل مقدمة في ن�دوة ض�وابط التوقی�ف وإخ�الء الس�بیل بالكفال�ة ومعاییرھ�ا، المعھ�د القض�ائي 

  ).  ١٣ص(م ١٩٩٧تشرین الثاني  ١٩ -١٧األردني، عمان، من 
م ١٩٥٣اھرة، الس��عید، مص��طفى الس��عید، األحك��ام العام��ة ف��ي ق��انون العقوب��ات، الطبع��ة الثانی��ة، الق��) ٤(

  ).٦١٥ص(
  ).٧٠٠ص(حسني، محمود نجیب، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، مرجع سابق ) ٥(
  ).٦٩٨ص(سالمة، مأمون، اإلجراءات الجنائیة في التشریع المصري، مرجع سابق ) ٦(
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ثبوت إدانتھ وصدور حكم قضائي ضده، وھذا یتنافى بشكل واضح وصریح مع قاعدة أن 
ات والقی�ود للح�د المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ، لذا أحاطھ المشرع بمجموعة من الضمان

  .)١(من آثاره على الشخص خاصة في حال ما إذا صدر حكم ببراءة ھذا الشخص
إج��راء تحفظ��ي مؤق��ت ی��ؤدي إل��ى س��لب حری��ة المش��تكي علی��ھ أثن��اء التحقی��ق أو 
المحاكمة من خالل إیداعھ ف�ي مك�ان توقی�ف بن�اًء عل�ى م�ذكرة توقی�ف ص�ادرة ع�ن جھ�ة 

ى أن التوقی�ف إج�راء تحقی�ق ال أج�راء محاكم�ة ویؤید االتج�اه ال�ذي ی�ر. قضائیة مختصة
  . )٢(حتى ولو تك أثناء محاكمة المتھم

وعلی����ھ یتض����ح أن التوقی����ف یس����عى إل����ى الموازن����ة والمواءم����ة ب����ین مص����لحتین 
متعارضتین، من جھة مصلحة الشخص العیش في المجتم�ع بحریت�ھ، فالحری�ة الشخص�یة 

، وھي مصدر قیمتھ كإنسان، وب�دونھا ھي أھل الحریات ألنھا تتعلق بكیان الفرد وكرامتھ
ال یستطیع أن یمارس أیة حریة من حریاتھ األخرى، ومن جھة أخ�رى مص�لحة الجماع�ة 
بالعیش في سالم، وبالنتیجة فرض إجراءات ضروریة ورادعة بحق المخالفین للنظم التي 

  . )٣(وضعتھا الجماعة لصیانة وحفظ أمنھا
ع��دد م��ن الض��وابط والش��روط والقواع��د وق��د ورد ف��ي نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة 

  :للتوقیف االحتیاطي تعد بمثابة ضمانات وحقوق للمتھم وھي
أن الجھ��ة الت��ي تمل��ك إص��دار أم��ر إیق��اف الم��تھم قب��ل المحاكم��ة ھ��ي س��لطة :"أوالً 

، أم�ا رج�ل اض�بط الجن�ائي ف�ال یمل�ك )٤(التحقیق، فالمحقق ھ�و ال�ذي یص�در أم�ر التوقی�ف
، وإذا أحیل )٥(كان منتدباً للقیام بإجراء من إجراءات التحقیق إصدار ھذا األمر، حتى ولو

أحیل المتھم إلي المحكمة المختصة، فإن اإلف�راج عن�ھ إذا ك�ان موقوف�اً أو توقیف�ھ إذا ك�ان 
  .)٦("مفرجاً عنھ من اختصاص المحكمة المحال إلیھا

                                      
سلیمان، فؤاد علي، توقیف الم�تھم ف�ي التش�ریع العراق�ي، دراس�ة مقارن�ة، رس�الة ماجس�تیر، جامع�ة ) ١(

  ).  ٣١ص(م ١٩٨١داد، بغ
ص��دقي عب��د ال��رحیم، الح��بس االحتی��اطي، دراس��ة تحلیلی��ة مقارن��ة، دار النھض��ة العربی��ة، الق��اھرة، ) ٢(

  ).  ١٢ص(م ١٩٩٣
سلیمان، فؤاد علي، توقیف الم�تھم ف�ي التش�ریع العراق�ي، دراس�ة مقارن�ة، رس�الة ماجس�تیر، جامع�ة ) ٣(

  ).  ٣١ص(م١٩٨١بغداد، 
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة  )١١٣(المادة :انظر) ٤(
المحب��وب، یوس��ف، إج��راءات التحقی��ق ف��ي نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة الس��عودي، مرج��ع س��ابق ) ٥(

  ).٣١٦ص(
إذا أحی�ل الم�تھم :"ه علي أن�ھ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٢٣(نصت المادة ) ٦(

ا ك��ان موقوف��اً أو توقیف��ھ إذا ك��ان مفرج��اً عن��ھ م��ن اختص��اص إل��ي المحكم��ة یك��ون اإلف��راج عن��ھ إذ
المحكم��ة المح��ال إلیھ��ا، وإذا حك��م بع��دم االختص��اص تك��ون المحكم��ة الت��ي أص��درت الحك��م بع��د 
االختصاص ھي المختصة بالنظر في طلب اإلفراج أو التوقیف إلي أن ترفع الدعوى إلي المحكم�ة 

  "ق االعتراض على اإلفراج عن المتھمالمختصة، وفي جمیع األحوال للمدعي العام ح
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، والھ���دف م���ن )١("یش���ترط اس���تجواب الم���تھم قب���ل إص���دار األم���ر بتوقیف���ھ:"ثالث���اً 
سماع دفاع الم�تھم، وتفنی�د األدل�ة القائم�ة ض�ده، ولك�ي تتجم�ع ل�دى المحق�ق عناص�ر "ذلك

، واس��تثني نظ��ام اإلج��راءات )٢("تق��دیر مالءمت��ھ لألم��ر بتوقی��ف الم��تھم أو إخ��الء س��بیلھ
الجزائیة حالة واحدة یجوز فیھا للمحق إصدار األمر بتوقیف المتھم دون اس�تجوابھ وھ�ي 

  .)٣(كان المتھم ھارباً  في حالة إذا
  :ال یصح إیقاف المتھم إال في الحاالت اآلتیة:"ثالثاً 

إذا كانت الجریمة المنسوبة إلي المتھم من الجرائم الكبیرة، وقام�ت دالئ�ل كافی�ة عل�ى ".١
واألدل��ة الكافی��ة لالتھ��ام ھ��ي الت��ي تس��وغ وض��ع الش��خص ف��ي دائ��رة "، )٤("اتھام��ھ بھ��ا

وال یصح تأسیس "، )٥("ة، وال ترقي إلي مرتبة الدلیلاالتھام، وترجح ارتكابھ الجریم
تأسیس الدالئل الكافیة على مجرد اإلشاعات أو البالغات غیر الموثوق فیھ�ا، وتعتب�ر 

 .)٦("حالة التلبس بالجریمة سبباً تتوفر بھ الدالئل الكافیة إلصدار أمر التوقیف
لت�أثیر ف�ي س�یر إذا كانت مصلحة التحقیق تستوجب توقیفھ لمنع�ھ م�ن الھ�رب أو م�ن ا".٢

 ".، ولو كانت الجریمة لیست من الجرائم الكبیرة)٧(التحقیق
یجوز للمحقق أن یصدر أم�راً بإیق�اف الم�تھم إذا ل�م یك�ن ل�ھ مح�ل إقام�ة مع�روف، أو ".٣

                                      
إذا تب�ین بع�د :"ه عل�ي أن�ھ١٤٣٥م�ن نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الص�ادر س�نة ) ١١٣(نصت الم�ادة ) ١(

اس�تجواب الم��تھم، أو ف��ي ح��ال ھرب��ھ، أن األدل��ة كافی�ة ض��ده ف��ي جریم��ة كبی��رة، أو كان��ت مص��لحة 
مدة ال تزید على خمس�ة أی�ام م�ن ت�اریخ التحقیق تستوجب توقیفھ، فعلي المحقق إصدار أمر بتوقیفھ 

  "القبض علیھ
  ).٤٠٣ص(سالمة، مأمون، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، مرجع سابق ) ٢(
إذا تب�ین بع�د :"ه عل�ي أن�ھ١٤٣٥م�ن نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الص�ادر س�نة ) ١١٣(نصت الم�ادة ) ٣(

ریم��ة كبی��رة، أو كان��ت مص��لحة اس�تجواب الم��تھم، أو ف��ي ح��ال ھرب��ھ، أن األدل��ة كافی�ة ض��ده ف��ي ج
التحقیق تستوجب توقیفھ، فعلي المحقق إصدار أمر بتوقیفھ مدة ال تزید على خمس�ة أی�ام م�ن ت�اریخ 

  "القبض علیھ
إذا تب�ین بع�د :"ه عل�ي أن�ھ١٤٣٥م�ن نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الص�ادر س�نة ) ١١٣(نصت الم�ادة ) ٤(

افی�ة ض��ده ف��ي جریم��ة كبی��رة، أو كان��ت مص��لحة اس�تجواب الم��تھم، أو ف��ي ح��ال ھرب��ھ، أن األدل��ة ك
التحقیق تستوجب توقیفھ، فعلي المحقق إصدار أمر بتوقیفھ مدة ال تزید على خمس�ة أی�ام م�ن ت�اریخ 

  "القبض علیھ
  ).٣٢٢ص(المحبوب، إجراءات التحقیق في نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي، مرجع سابق ) ٥(
حم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف م) ٦(

  ).    ٢٤٧ -٢٤٦ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
إذا تب�ین بع�د :"ه عل�ي أن�ھ١٤٣٥م�ن نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الص�ادر س�نة ) ١١٣(نصت الم�ادة ) ٧(

ة، أو كان��ت مص��لحة اس�تجواب الم��تھم، أو ف��ي ح��ال ھرب��ھ، أن األدل��ة كافی�ة ض��ده ف��ي جریم��ة كبی��ر
التحقیق تستوجب توقیفھ، فعلي المحقق إصدار أمر بتوقیفھ مدة ال تزید على خمس�ة أی�ام م�ن ت�اریخ 

  "القبض علیھ
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، واشتراط المنظم الس�عودي ھ�ذه الحال�ة، )١("كان لھ محل إقامة ولكن لم یقبلھ المحقق
عند المحاكمة إذا لم یكن لھ محل إقامة معروف، أو ألنھ قد یتعذر االھتداء إلي المتھم 

 .)٢("موثوق لدي المحقق
اسم :"یجب أن یشتمل أمر التوقیف الذي یصدر من المحقق على مجموعة من البیانات".٤

الشخص المطلوب توقیفھ رباعیاً وجنسیتھ، ومھنتھ ومح�ل إقامت�ھ، وبص�متھ، وت�اریخ 
س��مي، وتكیی��ف الجریم��ة المس��ندة إل��ي األم��ر واس��م المحق��ق مع��ھ وتوقیع��ھ والخ��تم الر

الم��تھم، وبی��ان ت��اریخ الق��بض عل��ى الم��تھم، وتحدی��د م��دة التوقی��ف، وتكلی��ف م��أمور 
 .)٣("التوقیف بقبول المتھم في دار التوقیف ووضعھ فیھا

ال :"یجب تس�بیب أم�ر توقی�ف الم�تھم، حی�ث ن�ص نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة عل�ى أن�ھ.٥
ول أي إنسان إال بموجب أمر مسبب ومحدد المدة یجوز إلدارة أي سجن أو توقیف قب
بی�ان :"، ویقصد بتسبیب أمر الح�بس االحتی�اطي)٤("وموقع علیھ من السلطة المختصة

األسباب الت�ي اعتم�د علیھ�ا المحق�ق ف�ي توقی�ف الم�تھم، فت�ذكر الجریم�ة المس�ندة إل�ي 
ع�ة مم�ا یج�وز المتھم والمادة من النظام المطبقة علیھ، حت�ى یتض�ح م�ا إذا كان�ت الواق

فیھا التوقیف االحتیاطي، كما یجب ذكر الدالئل الكافیة القائمة قبل الم�تھم الدال�ة عل�ى 
ارتكابھ الجریمة المنسوبة إلی�ھ، وال یش�ترط أن تك�ون األس�باب مس�ھبة ومفص�لة، ب�ل 
یكفي أن تكون مختصرة على نحو یوضح موضوع االتھ�ام، وال�دالئل الكافی�ة القائم�ة 

اط تسبیب أمر التوقیف یع�د بمثاب�ة ض�مانة للم�تھم، ویض�ع قی�د عل�ى ، واشتر)٥("علیھ
سلطة التحقیق لصالح المتھم، یتمثل في عدم إطالق العنان لھا في إص�دار ھ�ذا األم�ر 
دون رویة ودون التحقی�ق م�ن ت�وافر المب�ررات الت�ي تس�تند إلیھ�ا ف�ي اتخ�اذ مث�ل ھ�ذا 

عامة كمبررات التخاذ مثل ھ�ذا  اإلجراء الخطیر، وبالتالي ال یجوز استخدام عبارات
 .)٦(اإلجراء

                                      
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٠٨(انظر المادة ) ١(
رن�اً بنظ�ام اإلج�راءات الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقا) ٢(

  ).    ٢٤٧ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٠٤(انظر المادة ) ٣(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ٣٧(انظر المادة ) ٤(
  ).٢٤٦ص(تاج الدین، مدني، أصول التحقیق الجنائي، مرجع سابق ) ٥(
  ).٣٢٦ص(المحبوب، یوسف، إجراءات التحقیق في نظام اإلجراءات الجزائیة، مرجع سابق ) ٦(
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یعتبر م�ن حق�وق الم�تھم الموق�وف، لیق�ف :"، وھذا الحق)١(إبالغ الموقوف بسبب إیقافھ.٦
عل��ى أس��باب حبس��ھ، ویتس��نى ل��ھ مناقش��تھا، واالعت��راض علیھ��ا، والمطالب��ة ب��إطالق 

اب توقیف�ھ ، وإب�الغ الم�تھم بأس�ب)٢("سراحھ بناء على انتف�اء مب�ررات حبس�ھ احتیاطی�اً 
 .یتیح لھ التظلم من ھذا األمر

فالتوقیف االحتیاطي إجراء اقتض�تھ مص�لحة :"أن التوقیف االحتیاطي محدد بمدة معینة.٧
التحقیق، ومن ثم فإن لھ صفة عارضة مؤقت�ة، ف�ال ینبغ�ي أن یمت�د إل�ي م�ا یج�اوز م�ا 

قی�ف تقتضیھ ھذه المص�لحة، ل�ذلك درج�ت بع�ض الق�وانین اإلجرائی�ة عل�ى تحدی�د التو
، وتھدف األنظمة اإلجرائیة أیضاً من )٣("االحتیاطي بمدة قصوى ال یجوز أن یتعداھا

تحدید المدة القصوى للتوقی�ف تحفی�ز س�لطة التحقی�ق م�ن التعجی�ل فی�ھ، وألن�ھ إج�راء 
 .)٤("ینطوي على سلب للحریة وال یستند إلي حكم قضائي

ف الت�ي یج�وز للمحق�ق أن وقد حدد نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي مدة التوقی"
یأمر بھا إلیقاف المتھم وھي خمسة أیام، فإذا انتھت المدة الم�ذكورة ورأي المحق�ق تمدی�د 
مدة التوقیف، فیجب علیھ أن یقوم قبل انقضائھا بعرض األوراق على رئیس ف�رع النیاب�ة 

ال تزی�د ف�ي العامة بالمنطقة، لیصدر أمره بتمدید مدة التوقیف مدة أو مدداً متعاقبة، عل�ى أ
مجموعھا على أربعین یوماً من تاریخ القبض علیھ، أو اإلفراج عن المتھم، وفي الحاالت 
التي تتطلب التوقیف مدة أطول یرفع األمر إلي رئیس النیابة العامة، لیصدر أمره بالتمدید 
م��دة أو م��دداً متعاقب��ة ال تزی��د أي منھ��ا عل��ى ثالث��ین یوم��اً، وال یزی��د مجموعھ��ا عل��ى س��تة 

شھر من تاریخ القبض على المتھم، یتعین بعدھا مباش�رة إحالت�ھ إل�ي المحكم�ة المختص�ة أ
، وإذا أحیل إلي المحكمة المختصة یكون اإلفراج عنھ إذا كان موقوفاً، )٥("أو اإلفراج عنھ

، والحكم�ة )٦("موقوفاً، أو توقیفھ إذا كان مفرجاً عنھ من اختصاص المحكمة المحال إلیھ�ا
الحتی��اطي باألی��ام ول��یس باألش��ھر ألنھ��ا أدق، حی��ث أن األش��ھر م��ن تحدی��د م��دة التوقی��ف ا

، )٧(الھجریة قد تختلف، فتكون أحیاناً ثالثین یوماً وفي بعض األحیان تسع وعشرین یوم�اً 

                                      
یبل�غ ف�وراً ك�ل :"ه عل�ي أن�ھ١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الص�ادر س�نة ) ١١٦(نصت المادة ) ١(

م��ن یق��بض علی��ھ أو یوق��ف، بأس��باب الق��بض علی��ھ أو توقیف��ھ، ویك��ون ل��ھ ح��ق االتص��ال بم��ن ی��راه 
  ".ویكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي إلبالغھ،

  ).٢٤٦ص(تاج الدین، مدني، أصول التحقیق الجنائي، مرجع سابق ) ٢(
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٣(

  ).    ٢٤٩ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
ب��ن حس��ین، إیض��احات عل��ى نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة، مك��ة المكرم��ة، الطبع��ة الموج��ان، إب��راھیم ) ٤(

  ).    ١٤٠ص(ھـ ١٤٢٣األولى، 
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١١٤(انظر المادة ) ٥(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٢٣(انظر المادة ) ٦(
طی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات الدخیل، عبد اإللھ عب�د الل) ٧(

  ).    ٢٥٠ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
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تحدیدھا باألیام ینسجم مع ما سلكھ المنظم من تحدید المدد التي یأمر بھ�ا المحق�ق :"كما أن
لتي یأمر بھا رئیس النیابة العامة وھي باألی�ام ول�یس ورئیس النیابة العامة، وكذلك المدد ا

 .)١("باألشھر

أن ی��تم توقی��ف المتھم��ین ف��ي دور التوقی��ف المخصص��ة ل��ذلك نظام��اً، حی��ث ن��ص نظ��ام .٨
ال یجوز توقیف أي إنسان أو سجنھ إال في السجون أو :"اإلجراءات الجزائیة على أنھ

الس��جن والتوقی��ف عل��ى  ، ون��ص نظ��ام)٢("أم��اكن التوقی��ف المخصص��ة ل��ذلك نظام��اً 
تنف��ذ عقوب��ات الس��جن ف��ي الس��جون، وی��ودع م��ن یص��در بش��أنھ أم��ر توقی��ف م��ن :"أن��ھ

السلطات المختص�ة دور التوقی�ف، وذل�ك وفق�اً ألحك�ام ھ�ذا النظ�ام والئحت�ھ التنفیذی�ة، 
، كما نص نفس النظ�ام عل�ى )٣("ومع عدم اإلخالل بالقواعد المتعلقة بمعاملة األحداث

ات من وزیر الداخلی�ة س�جون للرج�ال وأخ�رى للنس�اء، ودور توقی�ف تنشأ بقرار:"أنھ
للرج��ال وأخ��رى للنس��اء، عل��ى أن یراع��ي ف��ي إنش��ائھا االس��تجابة لحاج��ات وح��دات 
التقس����یم اإلداري للمملك����ة وتح����دد الالئح����ة التنفیذی����ة قواع����د إدارة الس����جون ودور 

م�اكن الت�ي تنف�ذ من فص�ل األم�اكن الخاص�ة ب�الموقوفین ع�ن األ:"، والعلة)٤("التوقیف
فیھا عقوبات السجن واضحة، إذ أن الموقوف احتیاطیاً ال یزال بریئ�اً ل�م یثب�ت إدانت�ھ 
بعد، كم�ا أن الفص�ل ل�ھ م�ا یب�رره م�ن ناحی�ة من�ع المتھم�ین الموق�وفین م�ن االخ�تالط 

 .)٥("بأصحاب الجرائم لئال یتأثروا بھم ویتعلموا منھم أسالیب اإلجرام
العامة االتصال بالموقوف إال بإذن كتابي من المحقق، حیث یحظر على رجال السلطة .٩

ال یجوز لمدیر السجن أو التوقیف :"نص نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي على أنھ
أن یسمح ألحد رجال السلطة العامة باالتصال بالموقوف إال بإذن كتابي من المحق�ق، 

مح ل�ھ ب�ذلك ووق�ت وعلیھ أن ی�دون ف�ي الس�جل الخ�اص ب�ذلك اس�م الش�خص ال�ذي ُس�
، ولعل الحكم من سن ھذه المادة ھو حمایة المتھم )٦("المقابلة وتاریخ اإلذن ومضمونھ

الم��تھم م��ن أن یتع��رض لإلك��راه أو ت��أثیر م��ن قب��ل أح��د رج��ال الس��لطة لحمل��ة عل��ى 
 .)٧("االعتراف أو تغییر أقوالھ

                                      
المحب��وب، یوس��ف، إج��راءات التحقی��ق ف��ي نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة الس��عودي، مرج��ع س��ابق ) ١(

  ).    ٣٣٦ص(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ٣٧(المادة ) ٢(
بت����اریخ ) ٣١/م(م����ن نظ����ام الس����جن والتوقی����ف الص����ادر بالمرس����وم الملك����ي رق����م ) ١(الم����ادة ) ٣(

  .ھـ٨/٦/١٣٩٨بتاریخ ) ٤٤١(ھـ، وقرار مجلس الوزراء رقم ٢١/٦/١٣٩٨
  .ھـ١٣٩٨من نظام السجن والتوقیف الصادر سنة ) ٢(المادة ) ٤(
ق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الف) ٥(

  ).    ٢٥١ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١١٨(انظر المادة ) ٦(
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٧(

  ).    ٢٥٢ص(جع سابق الجزائیة السعودي، مر
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م بغی�ره م�ن یجوز للمحقق وفقاً لنظام اإلجراءات الجزائیة أن یأمر بعدم اتصال المتھ.١٠
المسجونین أو الموقوفین، وأال یزوره أح�د لم�دة ال تزی�د ع�ن س�تین یوم�اً إذا اقتص�ت 

، )١("مصلحة التحقیق ذل�ك، دون إخ�الل بح�ق الم�تھم ف�ي االتص�ال بوكیل�ھ أو محامی�ھ
ویقرر النظام ھذه المادة حمایة لمصلحة التحقیق وتفادیاً الحتمال أن یتفق المتھم م�ع "

 .)٢("زوره على إفشاء أدلة االتھاممن یتصل بھ أو ی
إذا صدر أمر اإلیقاف في حق متھم ھارب أو غیر معلوم محل إقامتھ، فإن�ھ ال یج�وز .١١

 .)٣("تنفیذ ھذا األمر بعد مضي ستة أشھر من تاریخ صدوره ما لم یتم تجدیده
حق المتھم في االعتراض وال�تظلم عل�ى أم�ر التوقی�ف وأن یق�دم ش�كوى موجھ�ة إل�ي .١٢

 .)٤("بة العامة بشأن أي أمر یتعلق بأحوالھ في دار التوقیفعضو النیا
تعویض المتھم عن التوقیف االحتیاطي غیر المشروع، حیث ن�ص نظ�ام اإلج�راءات .١٣

لكل من أصابھ ضرر نتیجة اتھامھ كیداً، أو نتیجة إطالة :"الجزائیة السعودي على أنھ
التع�ویض أم�ام المحكم�ة مدة سجنھ أو توقیفھ أكثر من المدة المق�ررة الح�ق ف�ي طل�ب 

 .)٥("التي رفعت إلیھا الدعوى األصلیة

  اإلفراج المؤقت:الفرع الثالث
یعتبر التوقیف االحتیاطي بطبیعتھ إجراء مؤقت اقتضتھ اعتبارات تتصل بمص�لحة 
التحقیق، فإذا زالت ھذه االعتبارات أو تغیرت فإنھ یتعین إنھاؤه، فإذا لم تتوافر مسوغات 

  .فإنھ یتم اإلفراج عن الموقوف، وھو ما یعرف باإلفراج المؤقتالتوقیف أو زالت 
  .)٦("إخالء سبیل المتھم احتیاطیاً لزوال مبررات الحبس:"وقد عرفھ البعض بأنھ

وفي نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الس�عودي ورد ال�نص عل�ى اإلف�راج المؤق�ت وھ�و 
  :على نوعین
ق�دیر س�لطة التحقی�ق، فیج�وز اإلفراج المؤق�ت الج�وازي، ال�ذي یرج�ع إل�ي ت:"األول

للمحقق في أي وقت سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب المتھم أن یأمر باإلفراج ع�ن 
المتھم إذا وجد أن توفیقھ لیس لھ مبرر، وأنھ ال ضرر على التحقیق من إخالء سبیلھ، وال 

  .)٧("یخشي ھروبھ أو اختفائھ، بشرط أن یتعھد المتھم بالحضور إذا طلب منھ ذلك
وعلیھ یشترط في ھذا اإلفراج أن یتعھد المتھم بالحضور، كلما طلب منھ ذلك، وأن 
یعین لھ محالً یوافق علیھ المحقق، ویجوز أن یعلق اإلفراج بدفعھ مبلغ استیثاق، أو بكفالة 

                                      
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١١٩(انظر المادة ) ١(
  ).١٤٣ص(الموجان، إبراھیم، إیضاحات على نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي، مرجع سابق ) ٢(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١١٧(انظر المادة ) ٣(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ٣٨(انظر المادة ) ٤(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ٢١٥(انظر المادة ) ٥(
  ).    ٥٤ص(عبید، رؤوف، مبادئ اإلجراءات الجنائیة، مرجع سابق ) ٦(
  .ه١٤٣٥من نظام اإلجراءات الجزائیة الصادر سنة ) ١٢٠(انظر المادة ) ٧(
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بدنیة، أو مالی�ة، أو بمنع�ھ م�ن الس�فر، أو بتق�دیم نفس�ھ لمرك�ز الش�رطة ف�ي األوق�ات الت�ي 
  تحدد لھ

التزام سلطة التحقیق باإلفراج عن :"اإلفراج المؤقت الوجوبي، والمقصود بھ:الثاني
  .)١("المتھم دون أن یكون لھا تقدیر مالءمتھ

  :)٢(ویتم اإلفراج الوجوبي في الحاالت التالیة

إذا انتھ���ت م���دة التوقی���ف الم���أمور بھ���ا دون أن یص���در أم���ر بتمدی���دھا م���ن الجھ���ة ".١
  ".المختصة

 ".أشھر، ما لم یحل بعدھا مباشرة إلي المحكمة المختصة إذا أمضي الموقوف ستة".٢
 ".إذا صدر األمر بحفظ األوراق أو بحفظ الدعوى، إال إذا كان موقوفاً لسبب آخر".٣
 ".إذا زادت مدة توقیفھ عن الحد األدنى لعقوبة جریمتھ، فیما لھا عقوبة مقدرة".٤
ل�ى ذم�ة مس�تحقیھا، أو إذا كان الموقوف قد أدي جمیع الحقوق الخاصة، أو أودعھ�ا ع".٥

قدم كفیالً بأدائھا، أو نزل عنھا أصحابھا، ولم تكن الجریمة من جرائم القت�ل العم�د أو 
 ".شبھ العمد، أو تعطیل المنافع البدنیة، أو جرائم الفساد في األرض والسرقات

إذا صدر حكم قضائي برد الدعوى، أو بعقوبة ال یقتضي تنفیذھا السجن، ولو لم یك�ن ".٦
 ".نھائیاً الحكم 

 ".إذا أمضي في التوقیف مدة تساوي أو تزید على المدة المحكوم بھا".٧

وإذا تم اإلفراج عن المتھم فإن ذلك ال یمنع المحقق من إصدار أم�ر جدی�د ب�القبض 
  :علي المتھم أو توقیفھ وذلك في الحاالت اآلتیة

 ".قبل المتھمإذا قویت األدلة ضد المتھم، ومثال ذلك ظھور شھود جدد تقوى التھمة ".١
إذا أخل المفرج عنھ بالشروط المفروضة علیھ، كم�ا ل�و تخل�ف ع�ن حض�ور التحقی�ق .٢

رغم دعوتھ من جانب المحقق بدون عذر مقبول أو أخل بما تعھد بھ من عدم ارتیاد 
أماكن معینة، أو عدم الف�رار أو الھ�رب، ف�إذا م�ا أخ�ل بالواجب�ات المفروض�ة علی�ھ، 

 .)٣("بإعادة توفیقھ فیجوز لجھة التحقیق أن تأمر
إذا وج�دت ظ��روف تس�تدعي إعادت��ھ للح��بس، ك�أن یباش��ر الم��تھم ت�أثیراً عل��ى بع��ض ".٣

  .)٤("الشھود، أو العبث باألدلة، وتقدیر ھذه الظروف من سلطة المحقق التقدیریة

وال یعتبر من الظروف الجدیدة التبریر في الرغبة بصیانة األمن أو تھدئة الخواطر 
تأثرت بالجریمة من ذوي المجني علیھ، أو الخوف عل�ى الم�تھم م�ن  وتطیب النفوس التي

                                      
  ).    ١٤٥ص(ن، إبراھیم، إیضاحات على نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي، مرجع سابق الموجا) ١(
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٢(

  ).    ٢٥٩ -٢٥٨ص(الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
، نجی�ب، محم�ود )٢٦٢ص(ئي ف�ي المملك�ة، مرج�ع س�ابق تاج الدین، م�دني، أص�ول التحقی�ق الجن�ا) ٣(

  ).    ٧١٦ص(حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، مرجع سابق 
  ).٢٦٢٣ص(تاج الدین، مدني، أصول التحقیق الجنائي في المملكة، مرجع سابق ) ٤(
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االعتداء علیھ، حیث أن ھذه األسباب كان البد من أخذھا ف�ي االعتب�ار ف�ي بدای�ة التحقی�ق 
وفي التوقیف ألول مرة، أم�ا بع�د اإلف�راج عن�ھ فھ�ذه أس�باب ال یعت�د بھ�ا، كم�ا یعتب�ر قی�ام 

  .)١(از إعادة التوقیف في الجریمة األولىالمتھم بارتكاب جریمة أخرى ذریعة لجو
ویثور نزاع حول مدة التوقیف االحتیاطي في حالة إلغاء أمر اإلفراج المؤقت، ھ�ل 
المدة الجدیدة للتوقیف االحتیاطي ھي امتداد للمدد السابقة للتوقیف الذي س�بق اإلف�راج، أم 

  :أنھ أمر جدید یستدعي مدة جدیدة
وقیف الجدی�د ھ�و مكم�ل لم�دة التوقی�ف الس�ابق ألم�ر فھناك من ذھب إلي أن مدة الت

اإلفراج، وذھب آخرون إل�ي أن أم�ر التوقی�ف بع�د اإلف�راج یع�د أم�ر جدی�داً یس�تدعي م�دة 
، وی��رجح ال��بعض ال��رأي األول وھ��و أن م��دة التوقی��ف الجدی��د مكم��الً للتوقی��ف )٢("جدی��دة

لع��دم اس��تغالل األم��ر الس��ابق، ألن ذل��ك یحق��ق ض��مانة للم��تھم بع��دم إطال��ة أم��د إیقاف��ھ، و
باإلفراج ثم إلغاؤه من قبل سلطة التحقیق لھدف غیر مشروع، وھو حبس المتھم أكثر من 

  .)٣( المدد النظامیة المقررة

                                      
لمحب�وب، ، ا)٢٣١ص(طنطاوي، إبراھیم، الحبس االحتیاطي، دار النھض�ة العربی�ة، الق�اھرة :انظر) ١(

  ).٣٦٠ص(یوسف، إجراءات التحقیق في نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي، مرجع سابق 
  ).٢٣١ص(طنطاوي، إبراھیم، الحبس االحتیاطي، مرجع سابق ) ٢(
الدخیل، عبد اإللھ عب�د اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام اإلج�راءات ) ٣(

  ).    ٢٦٠ص(سابق الجزائیة السعودي، مرجع 
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  الخاتمة
ف�ي خت�ام ھ�ذا البح��ث أحم�د هللا تع�الى ال�ذي بنعمت��ھ ت�تم الص�الحات عل�ى أن وفقن��ي 

س�بحانھ اإلخ�الص ف�ي الق�ول وأعانني على إتمام بح�ث ھ�ذا الموض�وع وانج�ازه، وأس�ألھ 
والعمل، وأن یجعل فیما كتبت الخی�ر والفائ�دة، وھن�ا أوج�ز أھ�م النت�ائج والتوص�یات الت�ي 

  :أرى ضرورة ذكرھا في ھذا المقام، وھي على النحو التالي
  :النتائج:أوالً 

أعطي المنظم السعودي في نظام اإلج�راءات الجزائی�ة للم�تھم الض�مانات والحق�وق 
الدعوي الجزائی�ة، عل�ى نح�و یتف�ق م�ع اإلط�ار الع�ام والمب�ادئ الرئیس�یة  في كافة مراحل

  .ألحكام الشریعة اإلسالمیة التي تقوم على أساس العدل والمساواة واحترام حقوق اإلنسان

  :من أھم حقوق وضمانات المتھم في مرحلة التحقیق، ما یلي.١
  .لعامةأن یقوم بالتحقیق الجھة المختصة نظاماً بذلك وھي النیابة ا.أ 
ویتم م�ن خ�الل تمك�ین الخص�وم ف�ي ال�دعوى الجنائی�ة، وھ�م :عالنیة إجراءات التحقیق.ب 

الم��تھم والمجن��ي علی��ھ والم��دعي ب��الحق الخ��اص، أو وكالئھ��م م��ن حض��ور إج��راءات 
التحقیق، وعدم حجبھم ع�ن معرف�ة م�ا ی�تم م�ن أعم�ال التحقی�ق، مث�ل س�ماع الش�ھود، 

 .واالستجواب، والتفتیش والمعاینة
ویعتبر ذلك ضمانة مھمة للمتھم حیث یمكنھ من الرجوع إل�ي :إجراءات التحقیق تدوین.ج 

محاضر اإلجراءات، واإلطالع على الشھادات المقدمة ضده، وبذلك یتمكن من إعداد 
 .دفاعھ تجاه ما نسب إلیھ

ح��ق الم��تھم بال��دفاع ع��ن نفس��ھ، أو االس��تعانة بوكی��ل أو مح��ام لل��دفاع عن��ھ ف��ي مرحل��ة .د 
أن یحضرا جمیع إجراءات التحقی�ق، ول�یس للمحق�ق أن یع�زل الم�تھم التحقیق، ولھما 

 .عن وكیلھ أو محامیھ الحاضر معھ في أثناء التحقیق
  :من أھم حقوق وضمانات المتھم في مرحلة جمع األدلة، ما یلي.٢
من ضمانات المتھم في إجراء االنتقال والمعاین�ة أن�ھ یج�ب :في إجراء االنتقال والمعاینة.أ 

ا قرر االنتقال أن یخط�ر الم�تھم بالس�اعة والی�وم ال�ذي یباش�ر فی�ھ ھ�ذا على المحقق إذ
اإلج��راء، والمك��ان ال��ذي تج��رى فی��ھ المعاین��ة، وللمحق��ق االنتق��ال إل��ي مك��ان وق��وع 
الجریمة ومعاینتھ في غیبة المتھم، إذا كان ھارباً أو غائباً، أو إذا لم یتمكن من إبالغھ 

ال السریع للمحافظة على آث�ار الجریم�ة، ول�ھ في حالة االستعجال، أو لضرورة االنتق
 .بعد ذلك اإلطالع على ما تم من إجراءات

حق المتھم في االعت�راض عل�ى تقری�ر الخبی�ر، وإذا تق�دم الخص�وم ب�االعتراض عل�ى .ب 
الخبیر فعلي المحقق أن یفصل فیھ في مدة ثالث�ة أی�ام م�ن تقدیم�ھ، ویترت�ب عل�ي ھ�ذا 

عملھ، واس�تثناء م�ن األص�ل فإن�ھ یج�وز للمحق�ق االعتراض عدم استمرار الخبیر في 
أن یأمر باستمرار الخبیر في عمل�ھ ب�الرغم م�ن اعت�راض الخص�وم علی�ھ، وذل�ك ف�ي 
أحوال االستعجال التي یرجع تقدیرھا إلي المحق�ق، مث�ل أن یترت�ب عل�ى الت�أخیر ف�ي 

 .ةمباشرة أعمال الخبرة ضیاع معالم األدلة التي قد تفید في الوصول إلي الحقیق
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قرر المنظم عدة ضوابط وضمانات لضبط الرسائل ومراقبة المحادثات الشخص�یة م�ن .ج 
 .قبل سلطة التحقیق تعد بمثابة ضمانات وحقوق للمتھم

من أھم حقوق المتھم حقھ في الطلب من المحقق أن یستمع إلي شاھد أو شھود معین�ین، .د 
ي أقوال�ھ م�ن نق�اط وحقھ في إبداء ملحوظاتھ على شھادة الش�اھد، وطل�ب االس�تماع إل�

 .أخرى تتعلق بالقضیة
نظراً لخطورة استجواب المتھم وأھمیتھ فقد أحاطھ نظام اإلجراءات الجزائیة الس�عودي .ه 

بعدد م�ن الض�مانات والض�وابط، والت�ي تع�د بمثاب�ة حق�وق للم�تھم، والت�ي یج�ب عل�ى 
 .المحقق االلتزام بھا حتى یكون التحقیق منتجاً آلثاره

المتھم أو تفتیشھ أو توقیفھ أو س�جنھ إال ف�ي األح�وال المنص�وص ال یجوز القبض على .و 
علیھا نظاماً، وال یك�ون التوقی�ف أو الس�جن إال ف�ي األم�اكن المخصص�ة لك�ل منھم�ا، 

  .وللمدة المحددة من السلطة المختصة

 التوصیات:ثانیاً 
ف�ي خت�ام ھ�ذا البح�ث، وبع�د ذك�ر النت�ائج الت�ي تض�منھا، یوص�ى الباح�ث بع�دد م�ن 

  :یات ھيالتوص

م��ن نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة الس��عودي، لیتض��ح م��دي وج��وب ) ٤٣(تع��دیل الم��ادة .١
حصول رجل الضبط الجنائي على اإلذن من النیاب�ة العام�ة عن�د تفت�یش من�زل الم�تھم 
في حالة التل�بس بالجریم�ة، ولك�ي ی�زول التع�ارض الجزئ�ي ب�ین ھ�ذه الم�ادة، والم�ادة 

  .على اإلذن مطلقاً في حالة التفتیشمن النظام التي توجب الحصول ) ٤١(
إلغ�اء م�ا یتعل�ق بمن�ع الزی�ارة للموق�وف لم�دة س�تین یوم�اً إذا اقتض�ت مص�لحة التحقی��ق .٢

م�ن نظ�ام اإلج�راءات لجزائی�ة، ألن ) ١١٩(ذلك، والذي ورد ال�نص علی�ھ ف�ي الم�ادة 
 .ھذلك مما یؤثر سلباً على مشاعره ومعنویاتھ ویتعارض مع حقھ بزیارة أھلھ وذویھ ل

أن المؤلف��ات ف��ي نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة الس��عودي ن��ادرة ج��داً، وال توض��ح م��واد .٣
النظام بالصورة المطلوبة، فإن الباحث یوصي المختصین االھتمام بإصدار المؤلف�ات 

 .الواسعة التي توضح النظام وتسلط الضوء على حقوق المتھم فیھ
ق الم�تھم ف�ي نظ�ام اإلج�راءات اإلكثار من عقد المحاضرات والن�دوات الت�ي تب�ین حق�و.٤

الجزائی��ة الس��عودي، ونش��رھا عب��ر وس��ائل اإلع��الم المختلف��ة، وذل��ك لزی��ادة ال��وعي 
  .االجتماعي في ھذا المجال
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  :المراجع

اب��ن ظفی��ر، س��عد، اإلج��راءات الجنائی��ة ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة، مط��ابع س��محة،  -
  .ھـ١٤٢٤الریاض، 

الجنائی�ة، دار المطبوع�ات الجامعی�ة، اإلس�كندریة،  أبو عامر، محم�د زك�ي، اإلج�راءات -
  .م١٩٨٤

آل خن��ین، عب��د هللا ب��ن محم��د، المحق��ق الجن��ائي ف��ي الفق��ھ اإلس��المي، مكتب��ة العبیك��ان،  -
  .ھـ١٤٢٦الریاض، الطبعة األولى، 

بسیوني، محمد شریف، ووزی�ر، عب�د العظ�یم، اإلج�راءات الجنائی�ة ف�ي ال�نظم القانونی�ة  -
  .م١٩٩١قوق اإلنسان، الطبعة األولي، دار العلم للمالیین، بیروت، العربیة وحمایة ح

تاج ال�دین، م�دني، أص�ول التحقی�ق الجن�ائي وتطبیقاتھ�ا ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة،  -
  .م٢٠٠٤دراسة مقارنة، منشورات الجواھر، الطبعة األولى، 

  .م٢٠٠٣كندریة، ثروت، جالل، نظم اإلجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلس -
ج��اد، محم��د ج��اد، ال��وجیز ف��ي الح��بس االحتی��اطي، دار الفك��ر والق��انون،  المنص��ورة،  -

  .م٢٠٠٢
الجب��ور، محم��د ع��ودة، االختص��اص القض��ائي لم��أمور الض��بط، الطبع��ة األول��ي، ال��دار  -

  .م١٩٨٦العربیة للموسوعات، بیروت، 
معی�ة للدراس�ات والنش�ر، جعفر، علي محمد، مبادئ المحاكمات الجزائیة، المؤسسة الجا -

  .م١٩٩٤بیروت، الطبعة األولى، 
جوخ��دار، حس��ن، التحقی��ق االبت��دائي ف��ي ق��انون أص��ول المحاكم��ات الجزائی��ة، دراس��ة  -

  .م٢٠٠٨مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
جوخ�دار، حس��ن، أص��ول المحاكم�ات الجزائی��ة، جامع��ة دمش�ق، دمش��ق، مدیری��ة الكت��ب  -

  .م١٩٩٥/ ھـ١٤١٥امعیة، الطبعة األولى، والمطبوعات الج
  .م١٩٨٨حجازي، جمال الدین، الداخلیة والناس، دار النھضة العربیة، الطبعة األولي،  -
الحجیالن، صالح إبراھیم، المالمح العامة لنظام اإلجراءات الجزائیة الس�عودي، مكتب�ة  -

  .ھـ١٤٢٧صالح الحجیالن للمحاماة، الریاض، 
ح قانون اإلج�راءات الجنائی�ة، دار النھض�ة العربی�ة، الق�اھرة، حسني، محمد نجیب، شر -

  .م١٩٨٨
حس��ین، خلیف��ة، ض��مانات الم��تھم ف��ي مرحل��ة التحقی��ق االبت��دائي ف��ي ق��انون اإلج��راءات  -

  .م٢٠٠٢الجنائیة، الطبعة األولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
ئي ف��ي التح��ري الحلب��ي، محم��د عل��ى الس��الم أل عی��اد، اختص��اص رج��ال الض��بط القض��ا -

  .واالستدالل والتحقیق، منشورات ذات السالسل، الكویت، الطبعة الثانیة
حم��ود، محم��د راج��ح، حق��وق الم��تھم ف��ي مرحل��ة االس��تدالل ب��ین الش��ریعة والق��وانین  -

  .م١٩٩٢/ ھـ١٤١٣الوضعیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، 
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واالستدالل عن الجرائم في الفقھ اإلس�المي خراشي، عادل عبد العال، ضوابط التحري  -
  .م٢٠٠٦والقانون الوضعي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 

الخملیشي، أحمد، شرح قانون المسطرة الجنائیة، الطبعة الثانیة، مكتبة المع�ارف للنش�ر  -
  .م١٩٨٢والتوزیع، الرباط، 

ف�ي الفق�ھ اإلس�المي مقارن�اً بنظ�ام  الدخیل، عبد اإللھ عبد اللطی�ف محم�د، حق�وق الم�تھم -
اإلجراءات الجزائی�ة الس�عودي، رس�الة دكت�وراه، جامع�ة أم درم�ان اإلس�المیة، معھ�د 

  .م٢٠١٠بحوث ودراسات العالم اإلسالمي، السودان، 
ال��دغمي، محم��د رك��ان، حمای��ة الحی��اة الخاص��ة ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة، دار الس��الم،  -

  .ه١٤٠٣القاھرة، 
د راك��ان، حمای��ة الحی��اة الخاص��ة ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة، دار الس��الم، ال��دغیمي، محم�� -

  .ھـ١٤٠٣القاھرة، 
ال��ذھبي، أدوار غ��الي، اإلج��راءات الجنائی��ة، مكتب��ة غری��ب، الق��اھرة، الطبع��ة الثانی��ة،  -

  .م١٩٩٠
الرئاسة العامة لھیئة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، مھارات الضبط الجنائي وفق  -

المملك��ة العربی��ة الس��عودیة، إش��راف اإلدارة العام��ة للتط��ویر اإلداري، األنظم��ة ف��ي 
  .ه١٤٣١

الزغب��ي، خال��د، ش��مولیة الح��اكم اإلداري ف��ي المملك��ة األردنی��ة الھاش��میة إداری��اً وأمنی��اً،  -
  .م١٩٨٧) ٨(العدد) ١٤(مجلة دراسات، المجلد 

ھض��ة العربی��ة، س��رور، أحم��د فتح��ي، الوس��یط ف��ي ق��انون اإلج��راءات الجنائی��ة، دار الن -
  .م١٩٨١الطبعة الرابعة، القاھرة، 

السعید، كامل، شرح ق�انون أص�ول المحاكم�ات الجزائی�ة، دار الثقاف�ة للنش�ر والتوزی�ع،  -
  .م٢٠٠٨عمان، الطبعة األولى، 

سالمة، مأمون محمد، اإلجراءات الجنائی�ة ف�ي التش�ریع المص�ري، الطبع�ة األول�ي، دار -
  .م١٩٩١الفكر العربي، القاھرة، 

سالمة، مأمون، اإلجراءات الجنائیة في التشریع اللیبي،  كلیة الحقوق، الجامعة اللیبی�ة،  -
  .م١٩٧١

سویلم، محمد علي، ضمانات الحبس االحتیاطي، منشأة المعارف، اإلس�كندریة، الطبع�ة  -
  .م٢٠٠٧األولي، 

  .الشاوي، توفیق، فقھ اإلجراءات الجنائیة، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانیة -
ش��لقاني، أحم��د ش��وقي، ق��اض التحقی��ق والض��مانة األول��ي ف��ي التحقی��ق االبت��دائي، مجل��ة  -

  ).٦٧(المحاماة، العدد السابع والثامن، سنة 
ش�ھاب، جم��ال، والجب��الي، منص��ور، ال��وجیز ف��ي التحقی��ق الجن��ائي، مط��ابع الحمیض��ي،  -

  .ـھ١٤٢٦الریاض، 
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لجن�ائي، الطبع�ة الثانی�ة، دار طنطاوي، إبراھیم حام�د موس�ي، س�لطات م�أمور الض�بط ا -

  .م١٩٩٧النھضة العربیة، القاھرة، 
  

العبادل��ة، إب��راھیم، اختص��اص األم��ن الع��ام ف��ي المج��الین اإلداري والقض��ائي، الطبع��ة  -
  .م١٩٩٦األولي، عمان، األردن، 

عبد البصیر، عصام عفیفي، التعلیق على نظام اإلجراءات الجزائیة في المملكة العربیة  -
  .م٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٢٥الطبعة األولي، دار النھضة العربیة، السعودیة، 

عبد الستار، فوزی�ة، ش�رح ق�انون اإلج�راءات الجنائی�ة، دار النھض�ة العربی�ة، الق�اھرة،  -
  .م١٩٨٦

عب��د البص��یر، عص��ام، التعلی��ق عل��ى نظ��ام اإلج��راءات الجزائی��ة ف��ي المملك��ة العربی��ة  -
  .ـھ١٤٢٥األولى،  السعودیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة

عبد المحمود، عباس أبو شامة، العالقة بین الشرطة والنیابة في الدول العربی�ة، جامع�ة  -
  .م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧نایف العربیة للعلوم األمنیة، 

العت���ري، مرض���ي ب���ن مش���وح، التوقی���ف االحتی���اطي، دراس���ة فقھی���ة مقارن���ة بنظ���ام  -
مجل��ة قض��اء، الجمعی��ة  ھ��ـ،١٤٣٥اإلج��راءات الجزائی��ة الس��عودي الص��ادر ف��ي ع��ام 

العلمیة القضائیة السعودیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، السعودیة، الع�دد 
  .م٢٠١٦، )١٧٤ -١١٧(ص) ٦(

عقی��ده، محم��د أب��و الع��ال، ش��رح ق��انون اإلج��راءات الجزائی��ة، دار النھض��ة العربی��ة،  -
  .م٢٠٠١القاھرة، 

  .المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریةعوض، محمد، قانون اإلجراءات الجنائیة، دار  -
الغامدي، أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن مس�فر، التوقی�ف االحتی�اطي ف�ي النظ�ام الس�عودي، دراس�ة  -

مقارنة، رسالة ماجستیر، معھد بحوث ودراسات الع�الم اإلس�المي، جامع�ة أم درم�ان 
  .م٢٠٠٩اإلسالمیة، 

ھوم�ة للطباع�ة والنش�ر غاي، أحمد، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحری�ات األولی�ة، دار  -
  .م٢٠٠٣والتوزیع، بوزریعھ، الجزائر، 

الغریب، محمد عید، شرح قانون اإلجراءات الجنائیة، النسر الذھبي للطباع�ة، الق�اھرة،  -
  .م١٩٩٦الطبعة الثانیة، 

فرج، محمد عبد اللطی�ف، الح�بس االحتی�اطي ف�ي ض�وء المواثی�ق الدولی�ة والتش�ریعات  -
  .م٢٠١٠لطبعة األولي، الوطنیة، مطابع الشرطة، ا

قای��د، أس��امة، وكوم��ان، محم��د، النظ��ام اإلجرائ��ي ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة، دار  -
  .ھـ١٤١٩النھضة العربیة، القاھرة، 

القھوجي، عبد القادر علي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، منشورات الحلب�ي  -
  .م٢٠٠٢الحقوقیة، بیروت، 

، ضمانات المتھم قبل وأثناء المحاكمة، دراسة مقارنة، رسالة الكبیسي، عبد الستار سالم -
  .م١٩٨١دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
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الكیالني، فاروق، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائیة األردني والمقارن،  -
  .م١٩٩٥الطبعة الثالثة، دار المروج، بیروت، 

ص��ول المحاكم��ات الجزائی��ة، دار الم��روج، الكیالن��ي، ف��اروق، محاض��رات ف��ي ق��انون أ -
  .م١٩٩٥بیروت، الطبعة الثانیة، 

محب، حافظ مجدي ، الحبس االحتیاطي وفًقا ألحدث التع�دیالت ف�ي ق�انون اإلج�راءات  -
 –دار الكت�ب القانونی�ة : الجنائیة في ضوء الفقھ وأحكام القضاء في مائة عام، الناش�ر

  .م٢٠٠٤المحلة الكبرى، 
، إجراءات التحقیق في نظام اإلجراءات الجزائیة السعودي ومش�روع المحبوب، یوسف -

الئحت��ھ التنفیذی��ة ومش��روع الالئح��ة التنظیمی��ة لنظ��ام ھیئ��ة التحقی��ق واالدع��اء الع��ام، 
  .ھـ١٤٢٧مطابع الحمیضي، الریاض، 

محمد، عوض، قانون اإلجراءات الجنائیة، دار المطبوع�ات الجامعی�ة، الطبع�ة األول�ى،  -
  .م٢٠١٢

رصفاوي حسن صادق، أصول اإلج�راءات الجنائی�ة، منش�أة المع�ارف، اإلس�كندریة، الم -
  .م١٩٧٢

المرصفاوي، حسن صادق، أصول اإلجراءات الجنائیة، منشأة المع�ارف، اإلس�كندریة،  -
  .م١٩٨٢الطبعة األخیرة، 

مرغالني، سراج الدین، حقوق المتھم ف�ي ض�وء نظ�ام اإلج�راءات الجزائی�ة الس�عودي،  -
  .ه١٤٢٦رجس، الطبعة األولى، الریاض، مطبعة الن

المرغالني، كما سراج الدین، النظام الجنائي واإلجراءات الجنائیة ف�ي المملك�ة العربی�ة  -
  .م١٩٨٨/ ھـ١٤١٠السعودیة، 

مرغالني، كمال سراج الدین، إجراءات الض�بط والتحقی�ق ف�ي ض�وء نظ�ام اإلج�راءات  -
  .ھـ١٤٢٥انیة، الریاض، الجزائیة السعودي، مطبعة النرجس، الطبعة الث

مصطفي، محم�ود محم�ود، ش�رح ق�انون اإلج�راءات الجنائی�ة، مطبع�ة جامع�ة الق�اھرة،  -
  .   م١٩٧٦مصر، 

المیم��ان، أحم��د جمی��ل، مس��توي ال��وعي بحق��وق اإلنس��ان ل��دي رج��ال الض��بط الجن��ائي،  -
  .ه١٤٣٠رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 

ق���وق الم���تھم ف��ي مرحل���ة االس���تدالل ب��ین الش���ریعة اإلس���المیة نج��اد، محم���د راج��ح، ح -
  .ھـ١٤١٤والقوانین الوضعیة، دار المنار، القاھرة، 

نج��اد، محم���د راج��ح، حق���وق الم���تھم ف��ي مرحل���ة االس���تدالل ب��ین الش���ریعة اإلس���المیة  -
  .ه١٤١٤والقوانین الوضعیة، دار المنار، القاھرة، 

لتش�ریع الفلس�طیني، رس�الة ماجس�تیر، جامع�ة نصر، وسام محمد، اإلفراج بالكفالة ف�ي ا -
  .م٢٠١٠األزھر، غزة، 

بت������اریخ ) ٢/م(نظ������ام اإلج������راءات الجزائی������ة الص������ادر بالمرس������وم الملك������ي رق������م  -
  .ھـ٢٢/١/١٤٣٥
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ھ�ـ، ٢٧/٨/١٤١٢بت�اریخ ) ٩٠/ أ(النظام األساس�ي للحك�م الص�ادر ب�األمر الملك�ي رق�م  -

 .ھـ٢/٩/١٤١٢تاریخ ب) ٣٣٩٧(ونشر بجریدة أم القرى في عددھا رقم 
بت��اریخ ) ٥٦/م(نظ��ام ھیئ��ة التحقی��ق واالدع��اء الع��ام الص��ادر بالمرس��وم الملك��ي رق��م  -

  .ھـ١٣/٨/١٤٠٩، بتاریخ )١٤٠(ھـ، وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤/١٠/١٤٠٩
نمور، محمد سعید، أص�ول المحاكم�ات الجزائی�ة، دار الثقاف�ة للنش�ر والتوزی�ع، عم�ان،  -

  .م٢٠٠٥
ائم الواقع��ة عل��ى أم��ن الدول��ة ف��ي التش��ریع األردن��ي، دار وائ��ل للنش��ر النوایس��ة، الج��ر -

  .م٢٠٠٥والتوزیع، عمان، الطبعة األولى، 
ھاللي، عب�دالاله، أحم�د، ض�مانات الم�تھم ف�ي مواجھ�ة الق�بض ب�ین الش�ریعة اإلس�المیة  -

ف��ي فرنس��ا، ومص��ر، والمملك��ة العربی��ة الس��عودیة، دار النھض��ة (والق��انون الوض��عي 
  .م٢٠٠١القاھرة، العربیة، 

وزارة الداخلیة، قواعد التحقیق والبحث الجنائي، مصلحة التدریب، معھد أمناء الشرطة  -
  .المصري، القاھرة

وزارة الداخلی��ة، مرش��د اإلج��راءات الجنائی��ة، الض��بط والتحقی��ق والمحاكم��ة والتنفی��ذ،  -
  .م١٩٩٣الحقوق العامة، اإلدارة العامة للحقوق، وزارة الداخلیة، 

ف�ي ق�انون اإلج�راءات الجزائی�ة ) الح�بس االحتی�اطي(علي، محمد ناصر، التوقی�ف ولد  -
  .م٢٠٠٧الفلسطیني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، 

  
  




