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امللخص

صالحيات القبض املمنوحــة لرجال الرشطة بموجب القانون أخطر
تعــد الصالحيــات ،وذلك لتعلقها بحقوق وحريــات الناس؛ لذلك تنبع
أمهيــة هذا البحث من مقارنة النصوص اخلاصة يف القبض يف الترشيع

السعودي بالترشيعات األخرى؛ هبدف االستفادة منها يف جمال القبض ،وقد ناقش البحث
ثالثة حماور أساسية؛ حيث حتدث املبحث األول عن ماهية القبض ،يف حني تناول املبحث
الثاين الضامنات اخلاصة بالقبض ،ويف املبحث الثالث تم احلديث عن سلطة مأمور الضبط
القضائــي يف القبض عىل املتهم ،وقد انتهى البحث بخامتة تضمنت النتائج والتوصيات
التي توصلت إليها الدراسة.
الكلامت املفتاحيــة :القبض عىل املتهم ،مأمور الضبط القضائي ،ضبط وإحضار،
سامع أقوال املتهم ،اإلجراءات التحفظية.

املراســات اخلاصة هبــذا البحث توجــه إىل لورنس ســعيد احلوامــدة looooww@yahoo.com

و حممد بن سامل عـدود mdaddoud@gmail.com
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يعــد موضوع القبض من املوضوعات املهمة واألساســية التي تناقشــها قوانني
اإلجراءات وتعطيها احليز الواســع من البحث والتحليل ،ويعود هذا االهتامم إىل تعلق
القبض بحريات اإلنسان التي كفلتها الدساتري وصانتها القوانني ،وإىل كثرة اإلشكاليات
القانونية التي حتدث ،سواء أمام املحاكم أو أمام مراكز الرشطة أثناء أو بعد القيام بإجراء
القبض عىل اجلناة من قبل رجال الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة.
ولضامن القيام بإجراء القبض من قبل رجال الرشطة بالطرق القانونية الصحيحة،
فقد وضــع املرشع العديد من الضوابط القانونية التــي تكفل احرتام حقوق وحريات
اإلنسان أثناء القبض عىل اجلاين أو بعد القبض عليه بام يعزز حتقيق العدالة.

وتأسيســا عىل ما تقدم فإن هنالك عدة عوامل دفعــت الباحثني لكتابة موضوع
ً
صالحية رجال الرشطة يف القبض عىل اجلاين بالترشيع السعودي :دراسة مقارنة تتلخص
فيام يأيت:
 ١ـ أمهيــة القبض باعتباره من اإلجراءات التي تناوهلــا نظام اإلجراءات اجلزائية
السعودي التي متس حريات اإلنسان وحقوقه.
 ٢ـ ندرة الدراســات املتخصصة يف موضوع صالحيات رجال الرشطة يف القبض
عىل اجلاين يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ،وخاصة بعد صدور النظام
اجلديد.
 ٣ـ كثرة اخلالفات الفقهية والقضائية والقانونية حول مسألة صالحية رجال الرشطة
يف القبض عىل اجلاين عامة.

أمهية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة باعتبار القبض من املوضوعات األساسية التي تتعلق بحريات
اإلنسان وحفظ األمن للمجتمع ،فالقبض سيف ذو حدين؛ فبالنسبة لرجال الرشطة هو
أداة حلفظ أمن املجتمع واملحافظة عــى النظام العام من خالل إلقاء القبض عىل اجلناة
وتقديمهــم للعدالة ،مع مراعاة حقوق وحريات الناس أثناء القبض عليهم وبعده؛ من
خالل اتباع الضوابط التي نص عليها القانون.
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مشكلة الدراسة
تتلخص مشكلة الدراسة يف مقارنة النصوص القانونية التي تعالج مسألة القبض
يف نظام اإلجراءات اجلزائية الســعودي اجلديد مع الترشيع األردين واملرصي من خالل
الرتكيز عىل السلبيات واإلجيابيات بني هذه النصوص من أجل اخلروج بالنتائج املرجوة
من الدراســة ،كذلك البحث يف مسألة صالحيات رجال الرشطة يف القبض عىل اجلاين
من حيث اعتبارها صالحيات مطلقة أم مقيدة بالضوابط التي وضعها املرشع ،كل هذه
املســائل تعد مشكالت حتتاج إىل النقاش والتحليل من خالل االستعانة باآلراء الفقهية
القانونية والقرارات القضائية يف هذا املجال.

منهجية الدراسة
تقوم منهجية الدراسة هلذا البحث عىل استعامل املنهج الوصفي والتحلييل واملقارن
واقعيا ودقي ًقا يتمثل يف تناول النصوص
من خالل القيام بوصف مشكلة البحث وص ًفا
ًّ
القانونيــة والقرارات القضائية واآلراء الفقهيــة التي تتناول القبض كموضوع إجرائي
بالتحليل هلذه املنظومة والتعليق عليها ومقارنتها بغريها من املدارس القانونية األخرى
من أجل الوصول إىل النتيجة املرجوة من البحث حمل الدراسة.

املبحث األول :ماهية القبض

يعد القبض من املوضوعات املهمة التي تناقشها قوانني وأنظمة اإلجراءات اجلزائية؛
وتعود األمهية للقبض كموضوع إجرائي إىل تعلقه بحقوق وحريات اإلنسان التي كفلتها
الدساتري والقوانني واملواثيق الدولية ،ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والقانون
الدويل العام ،واالتفاقيات الدولية.
ويعد نظام اإلجراءات اجلزائية الســعودي اجلديد من هذه املنظومة القانونية التي
وضعت للقبــض أحكا ًما وضوابط قانونية تكفل عــدم التعدي عىل حريات وحقوق
اإلنسان انسجا ًما مع املعايري الدولية يف هذا املجال.
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لذا سينقسم هذا املبحث إىل مطلبني أساسيني مها:

املطلب األول :مفهوم القبض.

املطلب الثاين :الفرق بني القبض وبعض املصطلحات املشاهبة (االستيقاف ،والتعرض
املادي ،واحلبس االحتياطي)

املطلب األول :مفهوم القبض

ُيعرف القبض لغة بأنــه( :األخذ ،ويأيت بمعنى ضم األصابع عىل اليشء ،ويقال:
قبض عليه بيده أي ضم عليه أصابعه؛ ومنه مقبض السيف) (الرساين ،1429 ،ص.)170

ترشيعيا فليس ـ ومن خالل اســتعراض كل من نظام اإلجــراءات اجلزائية
أمــا
ًّ
السعودي اجلديد ،وقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي ،وقانون أصول املحاكامت اجلزائية
أي من هذه الترشيعات ُيعرف القبض؛ وذلك ألنه ليس من مهمة املرشع
األردين ـ هناك ُّ
التعريف باملصطلحات القانونية ،بل قد يكون دور املرشع أحيا ًنا إزالة الغموض أو اللبس
عن بعض املفاهيم يف النص القانوين دون إعطاء تعريف هلا.
فقها فقد تعددت اآلراء الفقهية واختلفت يف تعريف القبض؛ فقد عرف جانب
أما ً
من الفقه القبض بأنه( :احلجز عىل حرية املتهم بتقييد حركته يف التجول) (سالمة،1980 ،
ص .)419

كام عرف جانب من الفقه القبض بأنه (حرمان شــخص مــا ملدة حمددة من حريته
الشخصية أي حرية التنقل والتجول التي منحه إياها الدستور) (صالح ،1997 ،ص.)268
كذلــك عرفه األســتاذان مريل وفيتــو بأنه( :إجــراء بولييس بمقتضــاه ُتول
الرشطة ســلطة اإلبقاء حتت ترصفها ملدة قصرية تقتضيهــا دواعي التحقيق التمهيدية)
(مريل وفيتو)MERLE VITU. Paris. P. 1181( )1181 ،

أما قضا ًء فقد عرفت حمكمة النقض املرصية القبض بأنه( :إمســاك املقبوض عليه من
جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق األمر بقضاء فرتة زمنية معينة).

(نقض رقم  ،110تاريخ  ،1959/ 4/ 27جمموعة أحكام حمكمة النقض ،ص.)613
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وعرفته ً
أيضا حمكمة النقض املرصية بأنه( :جمموعة احتياطيات وقتية رصف للتحقق
األو ِ ّل ،وهــي احتياطيات متعلقة بحجز املتهمني
من شــخصية املتهم وإجراء التحقيق َّ
ووضعهم يف أي حمل حتت ترصف البوليس ملدة بضع ساعات كافية جلمع االستدالالت
التي يمكن أن يســتنتج منها لزوم التوقيف االحتياطي وصحته قانون ًا) (نقض مرصي
تاريخ  ،1996 /5/ 16سنة  17ق ،جمموعة أحكام حمكمة النقض املرصية ،ص .)613
أما عن موقف القضاء السعودي واألردين من تعريف القبض فريى الباحثان أنه ال
يوجد قرار قضائي ملحكمة التمييز الســعودية أو حمكمة التمييز األردنية يف جمال تعريف
القبض بخالف حمكمة النقض املرصية التي عرفت القبض يف قرارات متعددة.

ويف ضوء ما تقدم فإن القبض ُيعــرف بأنه( :إجراء قانوين من إجراءات التحقيق
َ
األ َّو ِ ِّل ،يقوم به رجال الضابطة العدلية عند وقوع جرم معني ،يتضمن تقييد حرية شخص
أو إمساكه ووضعه يف املكان املخصص ملدة معينة من الوقت).

املطلــب الثاين :الفرق بــن القبض وبعض املصطلحات املشــاهبة
(كاالستيقاف ،والتعرض املادي ،واحلبس االحتياطي)
يقرتب القبض كمفهوم إجرائي من بعض األنظمة القانونية التي تتشابه معه مثل:
االستيقاف ،أو التعرض املادي ،أو احلبس االحتياطي؛ لذا سنناقش يف هذا املطلب أوجه
التشــابه واالختالف ـ إن وجدت ـ بني القبض وهذه األنظمة ،ما يقتيض تقســيم هذا
املطلب إىل الفروع الثالثة اآلتية:
الفرع األول :الفرق بني القبض واالستيقاف.

الفرع الثاين :الفرق بني القبض والتعرض املادي.

الفرع الثالث :الفرق بني القبض واحلبس االحتياطي.

الفرع األول :الفرق بني القبض واالستيقاف

سبقت اإلشارة إىل تعريف القبض بأنه( :إجراء قانوين من إجراءات التحقيق َ
األ َّو ِل،
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يقوم به رجال الضابطة العدلية عند وقوع جرم معني ،يتضمن تقييد حرية شــخص أو
إمساكه ووضعه يف املكان املخصص ملدة معينة من الوقت).
كام ُيعرف القبض بأنه حرمان الشخص من حريته بتقييد حركته ومنعه من التجول
لفرتة يســرة ،أما االســتيقاف ،فهو إجراء بموجبه حيق لرجل السلطة العامة أن يوقف
الشخص الذي يوجد يف حالة تدعو للريبة والشك لسؤاله عن هويته ووجهته واستجالء
حقيقة أمره (تاج الدين.)2004 ،

كذلك ورد معنى االستيقاف يف مرشوع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية
السعودي بأنه( :إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة يف سبيل التعرف عىل شخصيته
ً
تعرضا ماد ًّيا للتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس
وهو مرشوط بأال يتضمن إجراؤه
بحريته الشخصية أو اعتداء عليها) (راجع الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية
السعودي ،وزارة العدل السعودية).
ويعد االســتيقاف إجرا ًء من إجراءات األمن خيول لرجال الدوريات (الرشطة)
وغريهم من رجال الســلطة العامة حق إيقاف الشخص املشتبه فيه لسؤاله عن وجهته
وهويته وحمل إقامته (فرحيات.)1988 ،

ويرى الباحثان أن هنالك عدة اختالفات ما بني القبض واالستيقاف تتلخص بام ييل:

 ١ـ عدم جــواز مبارشة القبض إال عند وقوع جريمــة أو البدء بارتكاهبا؛ بمعنى
الوصول إىل مرحلة الرشوع باجلريمة .أما االستيقاف ،فهو إجراء وقائي اهلدف
منه تدارك وقوع اجلريمة.
 ٢ـ القبض يســلب حرية الشــخص املقبوض عليه ،ويمكن اختاذ وسائل اإلكراه
للقيام به .أما االســتيقاف فال خيول القائم به القيام بإجراء فيه انتهاك للحرية
الشخصية للمقبوض عليه.

الفرع الثاين :الفرق بني القبض والتعرض املادي
ُيعرف التعرض املادي بأنه إجراء يبارشه األفراد العاديون أو رجال الضبط القضائي
ملنع الشخص املتلبس باجلريمة من الفرار وتسليمه إىل السلطة املختصة.
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ويبدو من خالل مطالعة نصوص نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي أنه مل ينص
عــى التعرض املادي ضمن نصوص نظام اإلجــراءات اجلزائية بعكس املرشع األردين
واملــري اللذين نصا رصاحة عىل التعرض املــادي ضمن نصوصهام ،ففي مرص نص
املرشع عىل التعرض املــادي يف املادة ( )38 ،37من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي
متلبسا بجناية أو جنحة جيوز فيها قانو ًنا احلبس االحتياطي
بقوله( :لكل من شاهد اجلاين
ً
أن يســلمه إىل أقرب رجل من رجال السلطة) ،كذلك رصحت املادة ( )38من القانون
نفسه بأنه( :لرجال السلطة العامة يف اجلنح املتلبس هبا التي جيوز احلكم فيها باحلبس أن
حيرضوا املتهم ويسلموه إىل أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي).

أما املرشع األردين فقد عالج مســألة التعــرض املادي يف قانون أصول املحاكامت
اجلزائيــة األردين رقم  9لســنة  1961وتعديالته لســنة  2011يف املادة ( )101التي
متلبسا بجناية أو جنحة جيوز فيها قانو ًنا التوقيف
نصت عىل أن( :لكل من شاهد اجلاين
ً
أن يقبض عليه ويسلمه إىل أقرب مركز رشطة دون احتياج إىل أمر بإلقاء القبض عليه).

ويرى جانب من الفقه أن القبض خيتلف عن التعرض املادي من حيث املدة املقررة
لــكل منهام ،فالقبض يســتغرق مدة أطول من التعرض املــادي .ومن حيث من يبارش
القبض ،فهو رجل الضبط يف أحوال وبرشوط حمددة نظا ًما ،كذلك سلطة التحقيق؛ أما
من يبارش التعرض املادي فقد يكون الفرد العادي ،وذلك أن التعرض املادي هو إجراء
يقوم به األفراد العاديون أو رجال الضبط اإلداري ملنع الشــخص املتلبس باجلريمة من
الفرار وتسليمه للسلطة املختصة (عقيدة ،1988 ،ص.)286

الفرع الثالث :الفرق بني القبض واحلبس االحتياطي

عــى الرغم من كون كل مــن القبض واحلبس االحتياطي إجــراء من إجراءات
التحقيق ،يصدران من شــخص متخذ اإلجراء أو اآلمر به اســتنا ًدا إىل سلطة يلزم من
يتخذ ضده اإلجراء الرضوخ هلا ،وعىل الرغم من كون كل منهام يصدران من أجل معرفة
احلقيقة يف شأن جريمة قد وقعت ،فإهنام يفرتقان يف النواحي اآلتية:
 ١ـ أن احلبس االحتياطي ال يتصور أن يكون إجرا ًء متهيد ًّيا للقبض يسبقه يف جمرى
ريا ما يكون متهيدً ا للحبس االحتياطي.
الزمان ،أما القبض فكث ً
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 ٢ـ أن األمر باحلبس االحتياطي ال يصدر إال من سلطات التحقيق ،أما القبض فقد
يبارشه مأمور الضبط القضائي يف األحوال التي حددها القانون.
 ٣ـ أن مــدة احلبــس االحتياطي من املفرتض أن تكون من مدة القبض (ســعيد،
.)2009
 ٤ـ أن األمر باحلبس االحتياطي يصــدر عىل املتهم املاثل أمام قايض التحقيق ،يف
أمرا للقوة العمومية بالبحث عن املتهم ونقله إىل
حني أن أمر القبض يتضمن ً
املؤسسة السجنية.
 ٥ـ أن األمــر باحلبــس االحتياطي ال يتم إال بعد اســتنطاق املتهم من قبل قايض
التحقيق ،يف حني أن أمر القبض يستوجب استنطاق املتهم خالل الفرتة الزمنية
التي حيددها القانون.
 ٦ـ أن أمر القبض خيتص بأوامر احلضور ،واإلحضار واإليداع يف الســجن بكونه
غري جائز إال بعد استشارة النيابة العامة قبل اختاذه (العلمي.)2012 ،

املبحث الثاين :الضامنات اخلاصة بالقبض
يعد القبض مــن اإلجراءات التي متس حريات النــاس وحقوقهم؛ لذا أحاطت
الدساتري والترشيعات هذا املوضوع بجانب كبري من األمهية ،عن طريق وضع الضامنات
التــي تكفل عدم االعتداء عىل حرية اإلنســان إال ضمن ضوابــط وأصول نص عليها
القانون ،بحيث تكفل تلك الضوابــط حتقيق أهداف القبض املتمثلة يف «حتايش عرض
وقائع عىل ســلطات التحقيق دون أدلة كافية ،وإخراج األشخاص املشتبه هبم خطأ من
الدعوى» (الرشيف.)2010 ،
لذلك سيناقش هذا املبحث ثالثة مطالب أساسية تتمثل فيام ييل:

املطلب األول :ضوابط القبض عىل املتهم بأمر من سلطة التحقيق.

املطلب الثاين :ضوابط القبض عىل املتهم بدون أمر قضائي.

املطلب الثالث :كفالة حق الدفاع للمقبوض عليه.
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املطلب األول :ضوابط القبض عىل املتهم بأمر من سلطة التحقيق
يرى جانب من الفقه أن القبض صورة مصغرة عن التوقيف االحتياطي أو احلبس
االحتياطي ()BOUZAT. 1970. P. 1179؛ لذلك وضع املرشع عدة ضوابط وضامنات
قانونية تكفل احرتام حقوق اإلنســان من أي اعتداء ،ومن هذا املنطلق ســيناقش هذا
املطلب عدة حماور تتلخص بام ييل:
الفرع األول :احلاالت التي جيوز فيها إصدار أمر القبض.

الفرع الثاين :بيانات أمر القبض.

الفرع الثالث :استجواب املتهم خالل أربع وعرشين ساعة.

الفرع األول :احلاالت التي جيوز فيها إصدار أمر القبض
إذا طالعنا الترشيع الســعودي املتمثل يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي نجد
أن املرشع السعودي حدد حاالت إصدار أمر القبض يف املادة ( )107من النظام يف عدة
حاالت ،حيث أجاز للمحقق يف حال توافر تلك الظروف إصدار أمر القبض ،وهي :عدم
رسميا ـ من غري عذر مقبول ،أو اخلوف من هربه،
حضور املتهم ـ بعد تكليفه باحلضور
ًّ
أو ألن اجلريمة يف حال تلبس؛ ثم أعطى املرشع الســعودي للمحقق السلطة التقديرية
يف إصدار أمر القبض يف املادة ( )103من النظام ،حيث أجاز له بموجب هذه املادة ويف
مجيع القضايا أن يقرر حســب األحوال حضور الشخص املطلوب التحقيق معه ،أو أن
أمرا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تســتلزم ذلك (راجع املواد ،103
يصدر ً
 107من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي اجلديد).
أما يف الترشيــع األردين فقد وضع املرشع األردين ضوابــط إلصدار أمر القبض
تتمثــل يف أنه ال حيق ألي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يصدر أمر القبض إال
بوجــود دالئل كافية عىل اهتام من طلب القبض عليه ،ويف أحوال حمددة ذكرها القانون
(راجع نص املادة  99من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين).
ويرى الباحثان أن الترشيع الســعودي جاء متقد ًما عىل الترشيع األردين من حيث
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وضع أمر القبض حتت ترصف املحقق ،وليس رجال الضابطة العدلية؛ فاألصح عدال ًة
صادرا من املحكمة أو قايض التحقيق ال من رجال الرشطة،
وإنصا ًفا أن يكون أمر القبض
ً
وذلك أن رجال القضاء هم أكثر معرف ًة بظروف كل قضية وتقدير كل حال عىل حدة.

الفرع الثاين :بيانات أمر القبض
وضعت الترشيعات اإلجرائية يف صلب نصوصها ضوابط قانونية للقبض تكفل
حقوق وحريات املقبوض عليه ،ومن هذه الترشيعات نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي
اجلديــد الذي نص يف املادة ( )104عىل أنه( :جيب أن يشــمل كل أمر باحلضور اســم
رباعيا ،وجنسيته ،ومهنته أو وظيفته ،ومكان إقامته ،وتاريخ األمر،
الشخص املطلوب
ًّ
وساعة احلضور وتارخيه ،واسم املحقق وتوقيعه ،واخلتم الرسمي .ويشمل أمر القبض
واإلحضار ـ ً
فضل عن ذلك ـ تكليف رجال السلطة العامة بالقبض عىل املتهم وإحضاره
أمام املحقق يف احلال إذا رفض.

أما يف مرص فقد نصت املادة ( )127مــن قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل
أنه( :جيب اشتامل أمر القبض عىل اســم املتهم ولقبه ،وصناعته ،وحمل إقامته ،والتهمة
املنسوبة إليه ،وتاريخ األمر ،وإمضاء القايض ،واخلتم الرسمي؛ كام جيب أن يشتمل عىل
تكليف رجال السلطة العامة بالقبض عىل املتهم وإحضاره أمام القايض).

وتطبيق ًا لذلك قضت حمكمة النقض املرصية بأن (الضبط املوجه للرشطة للبحث
عن اجلاين غري املعروف وضبطه ال ُيعد يف صحيح القانون ضبط ًا؛ ألنه مل يتضمن حتديد
الشــخص املتهم الذي صدر األمر بالقبض عليه وإحضاره) (نقض مرصي رقم 206
تاريخ  ،1987/12/31جمموعة أحكام حمكمة النقض ،س  ،29ص .)993

ً
ورشوطا للقبض رتب عليها البطالن يف
ويف األردن وضع املرشع األردين ضوابط
حال عدم قيام رجال الضابطة العدلية بااللتزام هبا؛ حيث أوجب املرشع األردين يف نص
املــادة ( )100من قانون أصول املحاكامت اجلزائية عىل رجال الضابطة العدلية رضورة
االلتزام بالرشوط الشكلية التي نص عليها القانون ،وتتلخص هذه الرشوط بام ييل:
 ١ـ تنظيم حمرض خاص موقع يبلغ إىل املشــتكى عليه أو حماميه؛ وجيب أن يتضمن
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هذا املحرض اسم املوظف الذي أصدر أمر القبض واملوظف الذي قام بتنفيذه،
واسم املشتكى عليه ،وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه ،ووقت إيداع
املشــتكى عليه ومكان التوقيف أو احلجز ،واسم الشخص الذي بارش تنظيم
املحرض أو االستامع إىل أقوال املشتكى عليه؛ ويف حال امتناع أي من املذكورين
من التوقيع عىل املحرض يشار إىل ذلك يف املحرض.

وتطبيق ًا لذلك قضت حمكمة التمييز األردنية بأنه( :يف األحوال التي يتم فيها القبض
عىل املشتكى عليه وف ًقا ألحكام املادة ( )99من هذا القانون جيب عىل موظفي الضابطة
العدلية وحتت طائلة بطالن اإلجراء القيام بام ييل:
أ ـ تنظيم حمرض موقع يبلغ إىل املشتكى عليه وإىل حماميه.

ب ـ سامع أقوال املشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه ،وإرساله خالل أربع وعرشين
ســاعة إىل املدعي العام املختص) (متييز جزاء أردين رقم  ،2007 /50تاريخ
.)2007 /3/11

وقد أعطــى الفقه أمهية بالغة للنص يف املحارض عــى تارخيني مهمني مها :تاريخ
ووقت إلقاء القبض عىل املشتكى عليه ،وتاريخ ووقت إيداعه مكان احلجز أو التوقيف؛
وسبب االهتامم هبذين التارخيني هو عدم ترك جمال لوجود فاصل زمني طويل بني الوقتني
األويل أو االستدالل يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية.)2012 ،
(اجلوخدار ،البحث ّ
ويبــدو لنا من خالل مطالعــة نصوص اإلجراءات املتعلقــة بالقبض يف كل من
الســعودية ،ومرص ،واألردن أن الترشيع األردين جاء أشــمل من الترشيع الســعودي
واملرصي؛ من حيث شــمولية البيانات املتعلقة بأمــر القبض ،ومن جانب إلزام املرشع
األردين أن حيتــوي أمر القبض عىل اســم املوظف الذي أصــدر أمر القبض واملوظف
الذي قام بتنفيــذه .لكن املرشع األردين أغفل النص عىل رضورة أن حيتوي أمر القبض
عىل اخلتم الرسمي كام يف الترشيع السعودي؛ وذلك أن اخلتم الرسمي يضفي عىل حمرض
القبض احلجية باإلثبات.

الفرع الثالث :استجواب املتهم خالل أربع وعرشين ساعة

كذلك يعد من ضامنات القبض التي تكفل احرتام حقوق وحريات الناس أنه بعد
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القبض عىل املتهم جيب عىل املحقق أو املدعي العام أن يســتجوب املتهم ،وهذا ما نص
عليه املرشع الســعودي يف املادة ( )109من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي اجلديد
فورا ،وإذا تعذر ذلك فيودع
بقوله( :جيب عىل املحقق أن يستجوب املتهم املقبوض عليه ً
مكان التوقيف إىل حني استجوابه .وجيب أال تزيد مدة إيداعه عىل أربع وعرشين ساعة،
فإذا مضت هذه املدة دون استجوابه وجب عىل مدير التوقيف إبالغ رئيس الدائرة التـي
يتبعها املحقق ،وعىل الدائرة أن تبادر إىل استجوابه ً
حال ،أو تأمر بإخالء سبيله).

أما يف مرص فقد نصت املادة ( )131مــن قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل
ما يأيت( :عىل القايض املنتدب أن يســتجوب الشخص املقبوض عليه فور حضوره إىل
مكتبه؛ وذلك حلرص املرشع عىل استجواب املتهم يف وقت قصري من حلظة القبض عليه
لكيال تسلب حريته).

ويف األردن نصت املادة  63من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين عىل أمهية
االستجواب بقوهلا( :عندما يمثل املشتكى عليه أمام املدعي العام يتثبت من هويته ،ويتلو
منبها إياه أن من حقه أال جييب عنها إال بحضور حما ٍم،
عليه التهمة ،ويطلب جوابه عنها ً
ويدون هذا التنبيه يف حمرض التحقيق).
وتطبي ًقا لذلك قضت حمكمة التمييــز األردنية بأنه( :أوجبت املادة  63من قانون
أصــول املحاكامت اجلزائية ،عىل املدعي العام أال جيري التحقيق مع املشــتكى عليه إال
بحضور حما ٍم) (متييز جزاء أردين رقم  ،2003/ 483تاريخ .)2003/5/29
ومن خالل مطالعة النصوص املذكورة ســاب ًقا يمكن القول :إن املرشع السعودي
واألردين جا َءا أفضل من حيث الشمولية للضامنات املكفولة للمقبوض عليه من املرشع
املرصي؛ حيث حدد املرشع األردين والسعودي مدة قانونية الستجواب املتهم ،وهي أربع
وعرشون ساعة ،بعكس املرشع املرصي الذي مل حيدد مدة قانونية الستجواب املتهم.

وهلذا اعتربت حمكمة التمييز اللبنانية أن إغفال االســتجواب وعدم القيام به يعد
ً
إخالل بحقوق الدفاع (متييز جزاء لبناين رقم  256غرفة ثالثة ص  ،291غرفة ســابعة
قرار رقم  ،188ص  ،878املورسي.)1997 ،
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وكام أوجب املرشع الســعودي عىل مدير التوقيف إبالغ رئيس الدائرة التي يتبعها
املحقق إذا زادت مدة تأخري اســتجواب املتهم املوقوف لديه عىل أربع وعرشين ساعة،
فإن املرشع املغريب نص عىل أنه يتعني عىل رئيس املؤسسة السجنية تقديم املتهم إىل النيابة
العامــة املختصة ،التي تلتمس بدورها من قايض التحقيق الذي أصدر األمر باإلحضار
أن يستنطق املتهم ،وإذا كان ُمصدر األمر غائ ًبا ،فعىل النيابة أن تلتمس من أي قاض من
فورا عندما يتعذر استنطاقه.
قضاة املحكمة سامع أقوال املتهم الذي يتعني اإلفراج عنه ً
وإذا بقي املتهم يف الســجن بعد ميض األربع والعرشين ســاعة املنصوص عليها
ً
ً
(تعسفيا) جيعل كل موظف عمومي أو
حتكميا
اعتقال
معتقل
ودون اســتنطاق فإنه يعد
ًّ
ًّ
قاض أمر ببقاء املتهم يف الســجن أو سمح ببقائه فيه عرضة للعقوبات املنصوص عليها
يف االعتقال االستبدادي (العلمي.)2012 ،
ومــن املالحظ أن النصــوص القانونية اجتهت إىل عدم الترصيــح بتحديد بداية
احتساب مدة التحفظ عىل املتهم.

وقد تعددت اجتاهات الفقه القانوين ،بني من يذهب إىل أن املدة يبدأ احتساهبا منذ
اللحظة األوىل ملنع الشخص من التحرك ،وآخر يرى أهنا تبدأ منذ دخول املتهم إىل قسم
الرشطــة ،بينام ذهب االجتاه الثالث إىل أهنا تبدأ عندما ينتهي الشــخص من إبداء أقواله
أمام مأمور الضبط القضائي.
ومــن الواضح أن الرأي األول أكثر احرتا ًما وضام ًنا للحرية الشــخصية للمتهم،
وأبعد عن تعريضــه إلمهال أو تراخي مأمور الضبط القضائي؛ ما جيعل هذا االجتاه هو
األسلم (العكايلة.)2010 ،

املطلب الثاين :ضوابط القبض عىل املتهم دون أمر قضائي
األصل أن السلطة القضائية هي من يأمر بإجراء القبض؛ ألن القبض من اإلجراءات
التي يرتتب عليها املساس بحريات الناس وحقوقهم؛ لذلك أولت الترشيعات اجلزائية
واإلجرائيــة موضوع القبض أمهية كبرية من حيث الضوابط التي تكفل احرتام حريات
وحقوق اإلنســان يف عدم التعرض له أو االعتداء عليه إال ضمن اإلجراءات التي نص

145

املجلة العربية للدراسات األمنية ـ املجلد  32ـ العدد ( 133 )٦٧ـ  162الرياض (2016م) (143٨هـ)

عليها القانون ،لكنه ويف بعض احلاالت أجاز املرشع استثناء القيام بالقبض من قبل رجال
الضابطة العدلية دون أمر قضائي.

ففي الترشيع السعودي نصت املادة ( )35من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي
اجلديد املتضمن يف املرســوم امللكي رقم :م  2 /وتاريخ 1435 / 1 / 22 :هـ عىل أنه:
(يف غري حاالت التلبس باجلريمة ،ال جيوز القبض عىل أي إنســان أو توقيفه إال بأمر من
السلطة املختصة بذلك).
كام نصت املادة ( )36من النظام نفسه عىل ما يأيت:

 ١ـ جيب أن يعامل املوقوف بام حيفظ كرامته ،وال جيوز إيذاؤه جســد ًّيا أو معنو ًّيا،
وجيب إخباره بأسباب توقيفه ،ويكون له احلق يف االتصال بمن يرى إبالغه.
 ٢ـ جيب إبالغ مرجع املوظف املوقوف فور صدور أمر املحقق باستمرار توقيفه.

 ٣ـ يكون سامع أقوال املرأة واستجواهبا والتحقيق معها بحضور أحد حمارمها ،فإن
تعذر ذلك فبام يمنع اخللوة.

ومن خالل مطالعة النصني املذكورين يمكن القول :إن األصل يف إجراء وإصدار
أمر القبض أن يكون بقرار قضائي ،باستثناء وجود حالة التلبس التي هي صفة للجريمة
ال لشخص مرتكبها ،ومن خالهلا يستطيع رجال الضابطة العدلية إجراء القبض أو القيام
به دون أمر قضائي.
أما املقصود بالســلطة املختصة ،فهي هيئة التحقيق واالدعاء العام؛ وهي صاحبة
احلق األصيل يف إصدار أمر القبض حسب النص.

ويعتقد الباحثان أن املرشع الســعودي وضع ضامنات تكفل احرتام حق املقبوض
عليه ،تتمثل فيام ييل:
 ١ـ عدم جواز القبض عىل أي شخص دون أمر من السلطة املختصة ،يف غري أحوال
التلبس باجلريمة.

 ٢ـ عدم جواز التعرض للمقبوض عليه أو إيذائه جسد ًّيا أو ماد ًّيا أثناء القبض عليه.
 ٣ـ إخبار الشخص املقبوض عليه بأسباب إيقافه.
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 ٤ـ كذلك أعطى املرشع الســعودي للمقبوض عليــه احلق يف االتصال بمن يرى
إبالغه؛ تأكيدً ا لضامن حق املقبوض عليه يف الدفاع عن نفسه.
 ٥ـ ويف ضامنــة خاصة باملوظفني؛ أوجب نظام اإلجــراءات اجلديد إبالغ مرجع
املوظف املوقوف فور صدور أمر املحقق باستمرار توقيفه.
 ٦ـ كام أوجب يف ضامنة خاصة باملرأة؛ أن يكون ســاع أقوال املرأة واســتجواهبا
والتحقيق معها بحضور أحد حمارمها ،فإن تعذر ذلك فبام يمنع اخللوة.

أما املرشع األردين ونظريه املرصي فقد اتفقا عىل إعطاء الصالحية لرجال الضابطة
العدلية بإلقاء القبض عىل املشتكى عليه أو األمر بإلقاء القبض عليه برشط توافر دالئل
كافية عىل اهتام الشــخص املراد القبض عليه وتوافر أحوال أو اســتثناءات نص عليها
ً
ومثال عىل ذلــك اجلنح املتلبس هبا إذا كان القانون يعاقب عليها باحلبس مدة
القانون،
تزيد عىل ســتة أشــهر هذا يف الترشيع األردين ،أما الترشيع املرصي فقد ربط االستثناء
باجلنــح املتلبس هبا إذا كانت العقوبة تزيد عىل ثالثة أشــهر (راجع املادة  99من قانون
أصول املحاكامت اجلزائية األردين ،واملادة  34من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي).
وتطبيق ًا ملا ذكر ساب ًقا قضت حمكمة النقض املرصية بأنه( :مؤدى نص املادة  34من
قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي أن القبض عىل املتهم احلارض جائز قانو ًنا ملأمور الضبط
متلبسا هبا أم يف غري حاالت التلبس متى كانت ثمة دالئل
القضائي ،سواء أكانت اجلناية
ً
كافيــة عىل اهتامه) (نقض مرصي رقم  ،322تاريخ  ،1956/11/19جمموعة أحكام
حمكمة النقض املرصية ،ص  ،1161املرصفاوي 1981 ،ص .)176

كذلك قضت ويف املجال نفســه حمكمة التمييز األردنية بأن( :املادة  99من قانون
أصول املحاكامت األردين تتعلق بإناطة صالحية إلقاء القبض بموظف الضابطة العدلية
عىل أي شــخص حارض لديه إذا قامت دالئل كافية عىل اهتامه بأي جناية) (متييز جزاء
أردين رقم  ،12تاريخ  ،1983/1/1ص.)577
ويرى الباحثان أن القضاء اتفق مع الترشيعات بوضع استثناءات عىل إعطاء القبض
لرجال الضابطة العدلية بوجود دالئل كافية الهتام الشخص املراد القبض عليه ،ويف هذا
احرتام وكفالة حلق اإلنسان يف الدفاع عن نفسه.
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املطلب الثالث :كفالة حقوق الدفاع للمقبوض عليه

يقصد بحق الدفاع :دفع املتهم االهتام عن نفســه ،إما بإثبات فساد دليل االهتام،
أو بإقامة الدليل عىل نقيضه؛ فاالهتام بطبيعته حيمل الشــك وقدر الشك هو قدر الدفاع
وجماله ،ومن اقرتان الدفاع باالهتام تربز احلقيقة التي هي هدف التحقيق؛ لذلك كان ال
بد من متكني املتهم من ممارســة حق الدفاع عن نفسه لدرء شبهة االهتام املوجهة ضده،
وقد كفلت الرشيعة اإلســامية حق الدفاع للمتهم ومنعت حرمانه منه بأي حال وألي
سبب من األسباب ،فأوجبت عىل القايض سامع أقوال الطرفني وحججهام ومتكينهام من
إقامة البينة وسامع الشهود العدول (الغريب.)1990 ،

لذلك جاءت الدساتري والترشيعات واملواثيق الدولية لتحفظ وتكفل حقوق الدفاع
للمقبوض عليه عىل اعتبار أن القبض من اإلجراءات التي متس حقوق اإلنسان وحرياته.
ويف الترشيع السعودي راعى املرشع حقوق املقبوض عليه بشكل شمويل يتناسب
مع املواثيق الدولية وخصوصية املرأة؛ ويمكن تلخيص هذه الضامنات بالنقاط التالية:
أ ـ ال جيوز التعرض للمقبوض عليه أو إيذاؤه جسد ًّيا أو ماد ًّيا أثناء القبض عليه.

ب ـ جيب إخبار الشخص املقبوض عليه بأسباب إيقافه.

ج ـ كذلك أعطى املرشع السعودي احلق للمقبوض عليه يف االتصال بمن يرى أنه
واجب إبالغه تأكيدً ا لضامن حق املقبوض عليه يف الدفاع عن نفسه.
د ـ وجوب إبالغ مرجع املوظف املوقوف فور صدور أمر املحقق باستمرار توقيفه.

هـ ـ وجوب حضور أحد حمارم املرأة أو ما يمنع اخللوة ،وقت ســاع أقوال املرأة
واستجواهبا والتحقيق.

أما الترشيعان األردين واملرصي فقد كفال حق املقبوض عليه يف الدفاع عن نفســه
يف عدة نقاط:
أ ـ يبلغ فور ًا كل من قبض عليه بأسباب القبض عليه أو حبسه.
ب ـ يكون للمقبوض عليه احلق يف االتصال بمن يرى أنه واجب إبالغه واالستعانة
بمحا ٍم.
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ج ـ وجــود دالئل كافية تدلل عىل اهتام الشــخص قبل إجراء أمر القبض( .راجع
املادتني  ،100 ،99من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين ،واملادة 1/39
من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي).

ويبدو لنا من خالل مطالعة النصوص اجلزائية يف كل من السعودية ومرص واألردن
أن املرشع املرصي والســعودي تقدما عىل املــرع األردين يف باب كفالة حقوق الدفاع
للمقبوض عليه؛ من حيث الســاح للمقبوض عليه باالتصال بمن يرى لزوم االتصال
به ،واالســتعانة بمحام ،وعدم التعرض للمقبوض عليه أو إيذائه ،وهذا غري موجود يف
خصوصا يف املواد التي تعالج مسألة القبض وهي املواد  100 ،99من
الترشيع األردين
ً
قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين.

كام جاء نظام اإلجراءات اجلزائية الســعودي اجلديد املتضمن يف املرســوم امللكي
متميزا بالنص عىل منح محاية خاصة باملوظف،
رقم :م  2/وتاريخ1435/1/22 :هـ
ً
واحرتام خصوصية املرأة.

املبحث الثالث :سلطة مأمور الضبط القضائي يف القبض عىل املتهم

إذا وجدت دالئل ضد املتهم بارتكابه جلريمة أو إسهامه يف ارتكاهبا ،فمن الطبيعي
فورا أمام مأمور الضبط القضائي (سعيد.)2009 ،
دعوته إىل املثول ً
سلطات خيوهلا القانون ملأمور الضبط القضائي ،يتم إجيازها
وتنشأ عن هذه الدعوة
ٌ
يف املطالب اآلتية:
املطلب األول :الضبط واإلحضار.

املطلب الثاين :سامع أقوال املتهم.

املطلب الثالث :اختاذ اإلجراءات التحفظية.

املطلب األول :الضبط واإلحضار

إذا مل يستجب املتهم طواعية للمثول أمام اجلهة التي طلبت حضوره ،فمن الطبيعي
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أمرا بضبطه وإحضاره بواسطة حمرضين أو رجال الرشطة؛ لذلك
أن تصدر اجلهة املختصة ً
يعد األمر بالضبط واإلحضار مرحلة الحقة عىل تكليف املتهم باحلضور (سعيد.)2009 ،

وبناء عىل ما سبق فقد نصت املادة ( )104من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي
اجلديد عىل أن كل أمر باحلضور جيب أن يشــمل (تكليف رجال السلطة العامة بالقبض
عىل املتهم وإحضاره أمام املحقق يف احلال إذا رفض احلضور طوع ًا).

وباملضمون نفسه جاءت املادة ( )127من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي التي
نصت عىل أن من األمور التي جيب أن يشتمل عليها أمر القبض( :تكليف رجال السلطة
العامة بالقبض عىل املتهم وإحضاره أمام القايض).
وقد خول املرشع األردين للمدعي ســلطة إصدار أمر بالقبض عىل املشتكى عليه
إذا مل حيرض أو ُخيش فراره؛ ومؤدى هذا األمر هو تكليف رجال الســلطة العامة بضبط
املتهم ووضعه حتت ترصف الســلطة اآلمرة بالقبض عليه الختاذ اإلجراءات القانونية
(بسيوين.)1991 ،

وقــد كانت النصوص اجلزائيــة ذات الصلة حريصة عىل رســم احلدود املكانية
والزمانية لنفاذ أوامر الضبط واإلحضار؛ حيث نصت املادة ( )106من نظام اإلجراءات
صد ُرها ا ُملح ِّقق ِ
اجلزائية السعودي اجلديد عىل ما يأيت( :تكون األوامر التي ُي ِ
نافذة يف مجيع
أنحاء اململكة).

وقد كانت املادة ( )117من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي تنص عىل أنه( :ال
جيوز تنفيذ ِ
أشهر من تاريخ صدو ِرها
أوامر القبض أو اإلحضار أو التوقيف بعد ُميض ثالثة ُ
وسع املهلة الزمنية لتصبح ستة أشهر؛
ما مل ُ َتدَّ د) ،إال أن النظام اجلديد يف مادته (َّ )117
متطاب ًقا بذلك مع الفقه القضائي املرصي الذي ذهب إىل أن أمر الضبط واإلحضار يمتد
زمانيا ـ إىل ستة أشهر من تاريخ صدوره ،وال جيوز تنفيذه بعد هذه املدة إال بعد
رسيانه ـ ًّ
اعتامده مرة أخرى من طرف قايض التحقيق (سعيد ،2009 ،ص .)413
وباملقارنة مع القانون العراقي يتبني أن هذا األخري اتفق مع املرشع الســعودي يف
احلدود املكانية ،ومل يقف عند حدود األشــهر الستة املحددة لرسيان األمر ،بل ذهب إىل
أن األمر يظل سار ًيا حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه (مصطفى.)2004 ،
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وقــد جاء قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين مطاب ًقا للقانون العراقي عندما
نص يف املادة ( )118عىل ما يأيت( :تكون مذكرات احلضور واإلحضار والتوقيف نافذة
يف مجيع األرايض األردنية).

وأشــار يف املادة ( )134إىل احلدود الزمانيــة بقوله( :يبقى حكم مذكرة التوقيف
الصادرة بحق املشــتكى عليه ســار ًيا إىل أن يصدر النائب العام قراره يف الدعوى ،وإذا
كان قراره باالهتام أو بلزوم املحاكمة ،فيبقى حكمها إىل أن تنتهي حماكمته أو خييل سبيله
حسب األصول).
وهناك ُبعدٌ آخر من الالزم أن تتم مراعاته عند تطبيق أمر الضبط واإلحضار ،وهو
وقت التنفيذ؛ حيث تنص بعض قوانني اإلجراءات اجلنائية العربية (كام يف املادة  1/157ق
م م ج املغريب) عىل أن أعوان القوة العمومية املكلفني بتنفيذ أمر القبض عىل املتهم ممنوعون
صباحا ،وإذا ثبت لدهيم
من دخول املنازل ابتدا ًء من الساعة التاسعة مسا ًء وحتى السادسة
ً
وجود املتهم داخل منزل حمدد يف الوقت املشار إليه ،فليس أمامهم سوى التطويق واحلراسة
منعا لفراره قبل حلول الوقت القانوين لدخول املنازل (العلمي.)2012 ،
ً

املطلب الثاين :سامع أقوال املتهم

حينام يقع القبض عىل املتهم ً
تنفيذا ألمر القبض أو الضبط يصبح من قبيل (احلق ـ
الواجب) عىل مأمور الضبط القضائي أن يســارع إىل سامع أقوال املقبوض عليه ،وإذا مل
يأت بام يربئه يرسله إىل سلطة التحقيق (الغريب.)1990 ،

واملقصود بسامع أقوال املتهم هو( :سؤاله عن التهمة التي قامت دالئل عىل ارتكابه إياها
وإثبات إجابته عنها يف املحرض ،دون مناقشة يف تفصيالت أدلة الثبوت) (سعيد.)2009 ،

لكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذه الدراسة هو هل حيق لرجال الضابطة العدلية
استجواب الشخص املقبوض عليه أم ال؟

يرى بعض الفقهاء أن االستجواب إجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي ال جيوز
أن يامرسه سوى من خوله القانون احلق يف إجراء هذا التحقيق ،ويقوم عىل املناقشة املفصلة
للمستجوب بالتهمة املسندة إليه واألدلة القائمة ضده.
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وهبذا خيتلف االستجواب عن سامع أقوال املتهم ،الذي يقصد به مطالبة املشتكى
عليه باإلجابة عن التهمة املســندة إليه ،فور إلقاء القبض عليه ،دون املناقشة التفصيلية،
ودون املواجهة باألدلة القائمة (خالد.)2000 ،

استدالليا يملكه موظفو الضابطة العدلية ،كام متلكه
ويعد سامع أقوال املتهم إجراء
ًّ
النيابة ً
أيضا ،كذلك متلك املحكمة توجيه السؤال للمشتكى منه عن التهمة املسندة إليه
طالبة جوابه عنها عند البدء يف حماكمته (الكيالين.)1985 ،
ويف هــذا املجال قضت حمكمة النقض املرصيــة بأنه ( :من املقرر طبق ًا لنص املادة

 29من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي أن ملأمور الضبط القضائي أن يسأل املتهم عن
التهمة املسندة إليه دون أن يستجوبه تفصي ً
ال ،وأن يكتب يف املحرض ما جييب به املتهم بام
يف ذلك اعرتافه بالتهمة)( .نقض مرصي رقم  ،193تاريخ  1981/3/19لسنة 50ق،
هرجة ،سنة  ،1965ص.)480
وهناك تساؤل آخر جيب التطرق إليه يف هذا املقام ،وهو :هل يملك مأمور الضبط
القضائي صالحية إطالق رساح املقبوض عليه املتهم أو املشــتكى عليه إذا سمع أقواله
واقتنع برباءته؟

نصــت املادة ( )34من نظام اإلجراءات اجلزائية الســعودي اجلديد عىل ما يأيت:
فورا أقوال ا ُملتهم املقبوض عليه ،وإذا ترجح
(جيب عىل رجل الضبط اجلنائي أن يســمع ً
وجود دالئل كافية عىل اهتامه ُفي ِس ُله ِخالل أربع وعرشين ساعة مع املحرض إىل ا ُملح ِّقق،
يأمر
الذي جيب عليه أن يستجوب ا ُملتهم املقبوض عليه ِخالل أربع وعرشين ساعة ،ثم ُ
ِ
ِ
إطالقه).
بإيقافه أو
ويف املضمون نفسه جاءت املادة ( )36من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي عندما
فورا أقوال املتهم املضبوط،
نصت عىل أنه« :جيب عىل مأمور الضبط القضائي أن يسمع ً
وإذا مل يأت بام يربئه ،يرسله خالل أربع وعرشين ساعة إىل النيابة العامة املختصة ،وجيب
عىل النيابة العامة أن تســتجوبه خالل أربع وعرشين ســاعة ،ثم تأمر بالقبض عليه أو
إطالق رساحه».
وكانت املادة ( )100من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين قبل تعديلها تسري
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يف االجتاه نفسه؛ فقد كانت تنص عىل أنه« :جيب عىل موظف الضابطة العدلية أن يسمع
فورا أقوال املشتكى عليه املقبوض عليه ،فإذا مل يقتنع هبا يرسله خالل ثامين وأربعني ساعة
ً
إىل املدعي العام املختص ،وجيب عىل املدعي العام أن يستجوبه يف خالل أربع وعرشين
ساعة ،ثم يأمر بتوقيفه أو بإطالق رساحه».
رجل
ومن الواضح أن مفهوم الرشط يف املواد املذكورة يقتيض أن من صالحيات ُ
الضبــط اجلنائي أو مأمــور الضبط القضائي أو موظف الضابطة العدلية عدم إرســال
املقبوض عليه أو املضبوط إىل املحقق أو النيابة العامة ،ومن ثم فإنه يمتلك قرار إطالق
رساحه دون الرجوع إىل من أصدر القرار.

وهبذا املفهوم تكون النصوص القانونيــة الثالثة قد نصبت رجل الضبط اجلنائي
قاض ًيا يملك ســلطة تكوين قناعة شخصية تقديرية ملدى صدق ما يقدمه املقبوض عليه
من أقوال تبلغ حد إمكانية إطالق رساحه.

وتفاد ًيا لوضع هذه الصالحية يف غري موضعها قام املرشع األردين بتعديل نص املادة
( )100واستبدل به به النص التايل ....« :ب ـ سامع أقوال املشتكى عليه فور إلقاء القبض
عليه ،وإرساله خالل أربع وعرشين ساعة إىل املدعي العام املختص مع املحرض.»....
وانطال ًقــا من هذه الفقرة اجلديدة يصبح موظف الضابطــة العدلية ملز ًما يف كل
األحوال بإرســال املقبوض عليه إىل املدعي العام املختص خالل اإلطار الزمني املحدد
األويل أو االستدالل يف
قانونيا ،وال يملك ســلطة إطالق رساحه (اجلوخدار ،البحث ّ
ًّ
قانون أصول املحاكامت اجلزائية ،سنة  ،2012ص 240 :ـ .)241
ويعتقد الباحثان أنه من الرضوري أن حيذو كل من املرشع السعودي واملرصي حذو
املرشع األردين يف تعديل صيغة املواد املشــار إليها ،وحتويلها من سياق الرشط إىل سياق
العطف؛ تفاد ًيا للخلل الواضح املتمثل يف وضع الصالحية يف غري موضعها.

املطلب الثالث :اختاذ اإلجراءات التحفظية

إضافة إىل التحفظ عىل املشــتبه فيه ومنعه من الفــرار ،فإن اإلجراءات التحفظية
يقصد هبا :أي إجراء يمنع املشــتبه فيه من إعدام أو إتالف أدلة االهتام العالقة به أو التي
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يف حيازته؛ ومن اإلجراءات التحفظية ـ ً
أيضا ـ جتريده من أي سالح حيمله ،وف ًقا لنظرية
الرضورة اإلجرائية (سعيد.)2009 ،

وهتدف هذه اإلجراءات باألســاس إىل منع االعتداء عىل رجال الضبط القضائي
أو الرشطة (عوض.)2009 ،
وحتى تكون هذه اإلجراءات مرشوعة ،البد أن تتوافر فيها الرشوط اآلتية:

 ١ـ صدور فعل من املشتبه فيه له داللة عىل أنه مسلح.

 ٢ـ أن يكون الدافع إىل اإلجراء هو حتقيق اهلدف منه ،وهو حتييد األسلحة.

 ٣ـ أن يقترص عىل البحث الظاهري ،أو ما يعرف بالتفتيش الوقائي (عوض.)2009 ،

وقد أعطت الفقرة الثانية من املــادة ( )35من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي
مأمور الضبط القضائي ســلطة اختــاذ اإلجراءات التحفظية ضد املشــتبه فيه ،بقوهلا:
(...إذا وجدت دالئل كافية عىل اهتام شخص بارتكاب جناية أو جنحة رسقة أو نصب أو
تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف ،جاز ملأمور الضبط القضائي
أن يتخذ اإلجراءات التحفظية املناسبة.)...

وحرصا منها عىل هــذه اإلجراءات أوجبت املــادة )31( :من نظام اإلجراءات
ً
رجل الضبط اجلنائي أن ِ
وقوع اجلريمة
ينتقل فور ًا إىل مكان
ِ
اجلزائية السعودي اجلديد عىل ُ
ِ
األماكن واألشــخاصُ ،
(و ُيعاين آثا ِرها املادية ُ
وكل ما ُيفيد
ويافظ عليها ،و ُيثبِت حال
يف كشف احلقيقة.)...
لرجل الضبط اجلنائي يف
ونصت املادة )44( :من النظام نفســه عىل أنه( :جيــوز ُ
حال التلبس باجلريمة أن ُيفتِش مســكن ا ُملتهم ،ويضبط ما فيه من املوجودات التي ُتفيد
يف كشف احلقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أهنا موجودة يف املسكن).

وأكدت املادة )50( :جان ًبا ًّ
مهم من اإلجراءات التحفظية عىل املضبوطات بقوهلا:
( 1ـ قبل مغــادرة مكان التفتيش توضع األشــياء واألوراق املضبوطة يف حرز مغلق،
وتربــط إن أمكن ذلك ،وخيتم عليها ،ويكتب عىل رشيــط داخل اخلتم تاريخ املحرض
املحرر بضبطها ،ويشار إىل املوضوع الذي حصل الضبط من أجله).
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وقــد فصلت املواد من ( 33إىل  )36من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين
ما أمجلته الفقرة األوىل من املادة ( )32من القانون بقوهلا( :يضبط املدعي العام األسلحة
وكل ما يظهر أنه استعمل يف ارتكاب اجلريمة أو أعد هلذا الغرض ،كام يضبط كل ما يرى
من آثار اجلريمة وسائر األشياء التي تساعد عىل إظهار احلقيقة).

واألشياء التي تساعد عىل إظهار احلقيقة ـ بحسب املادتني ( )34 ،33هي :األوراق
واألشــياء املوجودة لدى املشتكى عليه التي يمكن أن تكون مدار استدالل عىل ارتكابه
اجلريمة ومؤدية إىل إظهار احلقيقة ،التي من شأهنا أن تؤيد هتمته أو براءته.
وقد أوضحــت املادة ( )35من قانون أصول املحاكــات اجلزائية األردين اإلجراء
التحفظي املطلوب بقوهلا يف فقرهتا األوىل( :يعنى بحفظ األشياء املضبوطة باحلالة التي كانت
عليها ،فتحزم أو توضع يف وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وختتم يف احلالتني بخاتم رسمي).

ونصت املادة ( )36من القانون نفسه يف فقرهتا األخرية عىل أن األشياء املضبوطة
تعرض (عىل املشــتكى عليه أو عىل من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها ،وإن امتنع
رصح بذلك يف املحرض).
املخولة ملأمور الضبط القضائي ً
سبيل إىل كشف
و ُيعدُّ من قبيل اإلجراءات التحفظية ّ

احلقيقة ما نصت عليه املادة ( )53من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي بقوهلا( :ملأموري
الضبط القضائي أن يضعوا األختام عىل األماكن التي هبا آثار أو أشــياء تفيد يف كشــف
حراسا عليها .وجيب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك يف احلال،
احلقيقة ،وهلم أن يقيموا
ً
وعىل النيابة إذا ما رأت رضورة ذلك اإلجراء أن ترفع األمر إىل القايض اجلزئي إلقراره).

ومن خالل النظر يف جمموع النصوص الســابقة يتبني أن اإلجراءات التحفظية هلا
ثالثة مسارات ،يتعني عىل مأمور الضبط القضائي أن يسارع إليها ،وهذه املسارات هي:
 ١ـ التحفظ عىل املشتبه فيه ملنعه من الفرار.

 ٢ـ حتييد ما يمكن أن يكون يف حوزة املشتبه فيه من األسلحة.
 ٣ـ ضامن سالمة األدلة.

فصل يف املوضوع أكثر من
جليا أن قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين َّ
ويبدو َّ
غريه ،وانفرد بالنص عىل مسألة جوهرية ،هي أن األشياء املضبوطة تعرض (عىل املشتكى
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عليه أو عىل من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها ،وإن امتنع رصح بذلك يف املحرض).

ويف املقابل نجد أن نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ينص يف املادة ( )51عىل أنه:
(ال جيوز فض األختام املوضوعة ـ طب ًقا للامدة (اخلمســن) من هذا النظام ـ إ ّ
ال بحضور
املتهم أو وكيله أو من ُضبطت عنده هذه األشــياء ،أو بعد دعوهتم لذلك وإبالغهم هبا
وعدم حضورهم يف الوقت املحدد) .كام نبه النظام يف املادة ( )50إىل رضورة اإلشــارة
يف املحرض (إىل املوضوع الذي حصل الضبط من أجله).
ويرى الباحثان أنه من املفيد ـ يف هذا الصدد ـ النص عىل أن مما جيب ضبطه :األشياء
واملستندات التي قد يرض إفشاؤها بسري التحقيق.

وحبذا لو أضاف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي نقطتني مهمتني يف ضامنات
حقوق املتهم متت اإلشارة إليهام يف القانون املغريب ،والنقطتان مها:
تسليم املعنيني نسخة من الوثائق الواجب إبقاؤها حتت احلجز يف أقرب وقت ممكن،
إن مل يكن ذلك ً
خمل بإجراءات التحقيق.

ختويل قايض التحقيق صالحية البت يف طلبات رد املحجوزات إىل كل من له احلق
فيها بعد انتهاء التحقيق؛ تفاد ًيا للكثري من تعقيدات الرتافع إىل املحاكم؛ سع ًيا السرتداد
املحجوزات (العلمي.)2012 ،

وقد أشــارت املادة ( )59من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي إىل النقطة األوىل
بقوهلــا( :إذا كان ملن ضبطت عنده األوراق مصلحــة عاجلة فيها تعطى له صورة منها
موقع عليها من مأمور الضبط القضائي).
ويبقى لدى الباحثني تســاؤل أخري هو :هل يملك مأمور الضبط القضائي سلطة
تفتيش املقبوض عليه؟

وبالرغم من أن قوانني اإلجراءات درجت عىل تناول موضوع تفتيش األشخاص
ً
استقالل عن موضوع هذه الدراسة ،فإنه
واملنازل يف فصل مستقل عن القبض مما يعطيه
ال بد من اإلشارة بشــكل رسيع إىل أن املرشعني اختلفوا يف تفتيش املقبوض عليه ،هل
هــو من أعامل التحقيق فال يكون من صالحيات املكلــف بتنفيذ أمر القبض ،ومن ثم
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فإن صالحية مأمور الضبط تقف عند حدود التفتيش الوقائي .وهبذا الرأي أخذ قانون
األويل أو االســتدالل يف قانون
أصول املحاكامت اجلزائية األردين (اجلوخدار ،البحث ّ
أصول املحاكامت اجلزائية.)2012 ،
ويف املقابــل جاء النص عىل إعطاء رجل الضبط اجلنائي ســلطة تفتيش املقبوض
ونظاميا؛ جــاء يف نص املادة )46( :من قانون اإلجراءات
جائزا
عليــه كلام كان القبض ً
ًّ
اجلنائية املرصي ما يأيت( :يف األحوال التي جيوز فيها القبض قانو ًنا عىل املتهم جيوز ملأمور
الضبط القضائي أن يفتشــه ،وإذا كان املتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى
يندهبا لذلك مأمور الضبط القضائي) .وباملحتوى نفســه جاءت املادة )43( :من نظام
لرجل الضبط اجلنائي
اإلجراءات اجلزائية السعودي اجلديد التي نصت عىل ما يأيت( :جيوز ُ
ـ يف األحوال التي جيوز فيها نِظا ًما القبض عىل ا ُملتهم ـ أن ُيفتِ ُشه .ويشمل التفتيش جسده
ومالبِســه وأمتِعته .وإذا كان ا ُملتهم امرأة ،وجب أن يكون التفتيش من ِقبل امرأة يندُ ُبا
رجل الضبط اجلنائي).
ُ

ويعلــل أصحاب هذا الرأي مــا ذهبوا إليه من متكني مأمــور الضبط من تفتيش
املقبوض عليه بأن التفتيش إجــراء أقل خطورة من القبض ،فإذا جاز التعرض للحرية
الشخصية للمتهم بالقبض عليه يف األحوال التي جييز فيها القانون ذلك ،فمن باب أوىل
أنه جيوز تفتيشه (عواد.)2011 ،

اخلـامتــة
موضوعا يعد من أهم املوضوعات يف قوانني اإلجراءات واملوسوم
ناقشت هذه الدراسة
ً
بـ(صالحيات رجال األمن يف القبض عىل اجلاين يف الترشيع السعودي :دراسة مقارنة) وقد
تناولت هذه الدراسة ثالثة حماور أساسية؛ حيث حتدثت يف مبحثها األول عن ماهية القبض من
حيث مفهوم القبض ،والفرق بينه وبني بعض املصطلحات املشاهبة كاالستيقاف ،والتعرض
املادي ،واحلبس االحتياطي ،ويف مبحثها الثاين تناولت الدراسة موضوع الضامنات اخلاصة
بالقبض ،أما املبحث الثالث فتحدث عن سلطة مأمور الضبط القضائي يف القبض عىل املتهم،
وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج والتوصيات نجملها باآليت:
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النتائــج:
 ١ـ يعــد القبض من اإلجراءات املهمة التي تناولتها قوانني اإلجراءات ووضعت
هلا ضوابط ،وذلك لتعلق القبض بحقوق اإلنسان وحرياته.
 ٢ـ كانت النصوص اجلزائية ذات الصلة حريصة عىل رسم احلدود املكانية والزمانية
لنفاذ أوامر الضبط واإلحضار.

 ٣ـ أن مأمور الضبط القضائي ليس له احلق يف مناقشة املقبوض عليه يف تفصيالت
أدلة الثبوت كام ليس من حقه أن يواجهه باألدلة القائمة.
 ٤ـ وضع املرشع السعودي العديد من الضامنات ضمن نصوص نظام اإلجراءات
اجلزائية السعودي تكفل حقوق املقبوض عليه عند القبض عليه.

متيز نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي اجلديد بتوفري ضامنات خاصة باملوظفني،
٥ـ ّ
واحرتام خصوصية املرأة.
 ٦ـ أعطى املرشع ملأمور الضبط القضائي صالحية التحفظ عىل شخص املشتبه فيه
ملنعه من الفرار ،وحتييد ما يمكن أن يكون يف حوزته من األســلحة ،وضامن
سالمة األدلة.

التوصيــات:
 ١ـ النظر يف تعديل نص املادة ( )43من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي بحيث
تتضمن النص عىل أن األشياء املضبوطة تعرض عىل املقبوض عليه أو عىل من
ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها ،وإن امتنع يرصح بذلك يف املحرض.
 ٢ـ النظر يف تعديل املادة ( )٣٤من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي واملادة ()٣٤
من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي املادة ( )٣٦وحتويلهام من سياق الرشط
إىل سياق العطف؛ تفاد ًيا ملنح مأمور الضبط القضائي صالحية إطالق رساح
املقبوض عليه املتهم أو املشتكى عليه إذا سمع أقواله واقتنع برباءته.
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 ٣ـ النص يف القوانني جمال الدراســة عىل أن مدة التحفظ عىل املتهم يبدأ احتساهبا
من حلظة منعه من التحرك.
 ٤ـ النص يف القوانني جمال الدراســة عىل أن مما جيب ضبطه :األشياء واملستندات
التي قد يرض إفشاؤها بسري التحقيق.
 ٥ـ النص يف نظام اإلجراءات اجلزائية الســعودي عىل تســليم املعنيني نسخة من
الوثائق الواجب إبقاؤها حتت احلجــز يف أقرب وقت ممكن ،إن مل يكن ذلك
ً
خمل بإجراءات التحقيق.
 ٦ـ النص يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل ختويل قايض التحقيق صالحية
البت يف طلبات رد املحجوزات إىل كل من له احلق فيها بعد انتهاء التحقيق.

 ٧ـ رضورة مســارعة مأمور الضبط القضائي إىل ســاع أقوال املقبوض عليه فور
القبض عليه.
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