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ﺗﻣﻬﻳد

ﺗﻘــوم اﻟــدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻌــرف ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــﻪ اﻟﻣﻘــﺎرن ﺑــ)ﺣق اﻟدوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــﺎب(

وﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻫذا اﻟﺣق ﺟﻬﺎز ) ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳـق واﻻدﻋـﺎء اﻟﻌـﺎم( ﺣﻳـث ﻳـﺗم ﺗﺣرﻳـك اﻟـدﻋوى

اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻬم اﻟذي ﺗوﺟد ﻋﻠﻳـﻪ دﻻﺋـﻝ ﻛﺎﻓﻳـﺔ ،وﻫﻧـﺎ ﻳﺑـدأ ﻋﻣـﻝ اﻟﻣﺣﻘـق اﻟﻔﻧـﻲ ﻣـن

ﺧﻼﻝ ﻋرض اﻟﻘراﺋن واﻟدﻻﺋﻝ ﻋﻠﻰ ﺻـﺣﻳﺢ اﻟﻔﻘـﻪ واﻟﻧظـﺎم وﻓـق إﺟـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳـق اﻟﺗـﻲ ﺟـﺎءت

ﻓﻲ ﻧظـﺎم اﻹﺟـراءات اﻟﺟزاﺋﻳـﺔ ،ﺛـم ﻳﻧﺗﻬـﻲ اﻟﻣﺣﻘـق إﻟـﻰ أﺣـد ﻗـ اررﻳن  :ﻓﺈﻣـﺎ أن ﺗوﺟـد أدﻟـﺔ ﻛﺎﻓﻳـﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻬﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺳــوﺑﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣــﺗﻬم ﻓﻳــﺗم إﺣﺎﻟﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔٕ ،واﻣــﺎ أن ﻳــﺗم ﺣﻔــظ
اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺣﻘﻪ ﻷﺳﺑﺎب ﻧظﺎﻣﻳﺔ وﻓﻘﻬﻳﺔ ﻳﺄﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ طﻳﺎت ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ .
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ﺗﻣﻬﻳد
ﻧﺻــت اﻟﻔﻘ ـرات )أ – ب – ج( ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )ﺛﺎﻟﺛ ـﺎً( ﻣــن ﻧظــﺎم ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق واﻹدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم

ﻋﻠﻰ أن ﺗﺧﺗص اﻟﻬﻳﺋﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻧظﻣﺔ وﻣﺎ ﺗﺣددﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ -:
أ .اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم .

ب .اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋوى أو ﺣﻔظﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﺣددﻩ اﻟﻠواﺋﺢ .
ج .اﻹدﻋﺎء أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ .

وأﻳﺿﺎً ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (١٣ﻣن ﻧظﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺳﻌودي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

"ﺗﺗوﻟﻰ – ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم – اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم طﺑﻘﺎً ﻟﻧظﺎﻣﻬﺎ وﻻﺋﺣﺗﻪ".

ﻓﻣﺗـ ــﻰ أﻧﺗﻬـ ــﻰ اﻟﻣﺣﻘـ ــق ﻣـ ــن اﻟﺗﺣﻘﻳـ ــق  ،وﺗﻣﺣـ ــﻳص اﻷدﻟـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـ ــﺔ ود ارﺳـ ــﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛـ ــد ﻣـ ــن

ﻣﺷروﻋﻳﺗﻬﺎ وﻣدى ﺻﺣﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣـﺗﻬم أو ﻏﻳـرﻩ ﻣـن اﻷﺷـﺧﺎص  ،ﻓـﺈذا ﺗﺄﻛـد اﻟﻣﺣﻘـق ﻣـن
ﻧﺳــﺑﺔ ﻫــذﻩ اﻷدﻟــﺔ واﻟﻘ ـراﺋن إﻟــﻰ اﻟﺷــﺧص اﻟــذي ﻳــﺗم اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻣﻌــﻪ ﺑﺎﺷــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــور ﺑﺗﺣرﻳــك

اﻟــدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ ٕواﺣﺎﻟﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ إﺳــﺗﻧﺎداً إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺗــم ﺟﻣﻌــﺔ ﻣــن أدﻟــﺔ وﻗـراﺋن

ﺗرﺟﺢ أرﺗﻛـﺎب اﻟﻣـﺗﻬم ﻟﻠﺗﻬﻣـﺔ اﻟﻣﻧﺳـوﺑﺔ إﻟﻳـﻪ  ،ﻣـن أﺟـﻝ ﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻧظـر
اﻟدﻋوى وﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ .

أﻣــﺎ إذا رأى اﻟﻣﺣﻘــق أن اﻷدﻟــﺔ واﻟﻘـراﺋن ﻏﻳــر ﻛﺎﻓﻳــﺔ ﻟرﻓــﻊ اﻟــدﻋوى اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺻــدر أﻣـرﻩ

ﺑﺣﻔظ اﻟدﻋوى .

وﻣن ذﻟك ﻳﺗﺑﻳن أن اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﻳﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺣﻘق ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫﻲ :
 -١اﻟﻘرار اﻷوﻝ  /ﻗرار اﻻﺗﻬﺎم واﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .
 -٢اﻟﻘرار اﻟﺛﺎﻧﻲ  /أﻣر ﺣﻔظ اﻻﺗﻬﺎم .

اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ
2

اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﻳﻧﻌﻘد ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻟدراﺳﺔ أﺣد اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺧوﻟت ﻟﻠﻣﺣﻘق ﺗﺟﺎﻩ اﻟدﻋوى اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﻳﺎﻧﻬﺎ ،وﺳﻳﺗم ﺗﻧﺎوﻝ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺿﻣن ﺑﻳﺎن ﻣﺎﻫﻳﺔ ﻟواﺋﺢ اﻟدﻋوى وﻗ اررات

اﻻﺗﻬﺎم ،و اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠواﺋﺢ اﻟدﻋوى اﻟﻌﺎﻣﺔ ،و إﺟراءات إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻬم إﻟﻰ

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

3

اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ

ﻣﺎﻫﻳﺔ ﻟواﺋﺢ اﻟدﻋوى وﻗ اررات اﻻﺗﻬﺎم
ﻳﻣﻛــن ﺗﻌرﻳــف ﻟ ـواﺋﺢ اﻟــدﻋوى اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻗ ـ اررات اﻻﺗﻬــﺎم ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻟﺻــﺣﺎﺋف اﻟﺗــﻲ ﻳــﺗم ﻣــن

ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻓق إﺟراءات ﺷﻛﻠﻳﺔ ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻧظﺎم.

وﻳﻘﺻــد ﺑﺎﻹﺣﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﻘــﺎرن ) اﻷﻣــر اﻟــذي ﻳﺻــدر ﻣــن

اﻟﻣﺣﻘق ﺑﺈدﺧﺎﻝ اﻟدﻋوى ﻓﻲ ﺣوزة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ( واﻷﻣـر ﺑﺎﻹﺣﺎﻟـﺔ إذا ﻗـرار ﺑﻧﻘـﻝ اﻟـدﻋوى
ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ).(١

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻧﺎﺻر ﻟواﺋﺢ اﻟدﻋوى اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺻــت اﻟﻣــﺎدة  ١٢٦ﻣــن ﻧظــﺎم اﻹﺟـراءات اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺷــﺗراطﺎت اﻟﺷــﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﺟــب
أن ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻟواﺋﺢ اﻟدﻋوى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻣن اﻵﺗﻲ:
)(١

ﺗﻌﻳــﻳن اﻟﻣــﺗﻬم ﺑﺑﻳــﺎن اﺳــﻣﻪ وﻟﻘﺑــﻪ وﺟﻧﺳــﻳﺗﻪ وﺳــﻧﻪ وﻣﻛــﺎن إﻗﺎﻣﺗــﻪ وﻣﻬﻧﺗــﻪ أو وظﻳﻔﺗــﻪ

)(٢

ﺗﻌﻳﻳن ﻣدﻋﻲ اﻟﺣق اﻟﺧﺎص إن وﺟد ﺑﺑﻳﺎن اﻻﺳم واﻟﻌﻧوان واﻟﺻﻔﺔ ورﻗم اﻟﻬوﻳﺔ.

ورﻗم ﻫوﻳﺗﻪ وأﻫﻠﻳﺗﻪ.

)(٣

ﺑﻳﺎن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻬم  ،ﺑﺗﺣدﻳد اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ  ،وﻣـﺎ ﻳـرﺗﺑط ﺑﻬـﺎ

)(٤

ذﻛــر اﻟﻧﺻــوص اﻟﺷــرﻋﻳﺔ أو اﻟﻧظﺎﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧطﺑــق ﻋﻠﻳﻬــﺎ  ،وﺗﺣدﻳــد ﻧــوع اﻟﻌﻘوﺑــﺔ

)(٥

ﺑﻳﺎن اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻬم.

)(٧

اﺳم ﻋﺿو ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم وﺗوﻗﻳﻌﻪ.

)(٦

ﻣن ظروف ﻣﺷددة أو ﻣﺧﻔﻔﺔ .

ﺣدا ﻛﺎن أو ﺗﻌزﻳ ار .

ﺑﻳﺎن أﺳﻣﺎء اﻟﺷﻬود إن وﺟدوا.

) (١د .آمال عثمان ) ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية(ج ٢ص . ٤٤٦
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أﻣــﺎ ﺗﻌﻳــﻳن اﻟﻣــﺗﻬم ﻓﻘــد ﺑﻳﻧــت اﻟﻣــﺎدة ﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟــذﻛر أن اﻟﺗﻌﻳــﻳن ﻳﺣﺻــﻝ ﺑﺑﻳــﺎن اﺳــم اﻟﻣــﺗﻬم وﻟﻘﺑــﻪ

وﺟﻧﺳــﻳﺗﻪ وﺳــﻧﻪ وﻣﻛــﺎن إﻗﺎﻣﺗــﻪ وﻣﻬﻧﺗــﻪ أو وظﻳﻔﺗــﻪ ورﻗــم ﻫوﻳﺗــﻪ وأﻫﻠﻳﺗــﻪ ) .(١وﻫـذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت ﻣــن

ﻗﺑﻳــﻝ اﻻﺷــﺗراطﺎت اﻟﺷــﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻﺗﺑطــﻝ ﻻﺋﺣــﺔ اﻟــدﻋوى ﻣــن ﺣﻳــث اﻟﻣوﺿــوع ،وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻻزﻣــﺔ

ﻟرﺳﻣﻬﺎ  ،وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻷﻣـور اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻳـز اﻟﻣـﺗﻬم ﻋـن ﻏﻳـرﻩ ﻣـن ﻗﺑﻳـﻝ اﻹﺟـراءات اﻟﺷﺧﺻـﻳﺔ اﻟﺗـﻲ

ﻗــد ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻛــم ﻛﺳــن اﻟﻣــﺗﻬم وﻣﻬﻧﺗــﻪ أو اﻻﺧﺗﺻــﺎص ﻛﻣﻛــﺎن إﻗﺎﻣﺗــﻪ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻣــﺎدة )(١٣١
ﻣن ﻧظﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،أو ﺣﺗﻰ ﺗﻌﻠق اﻟﻣﺳﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﻪ ﻛﺄﻫﻠﻳﺗﻪ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ.

أﻣــﺎ ﺗﻌﻳــﻳن ﻣــدﻋﻲ اﻟﺣــق اﻟﺧــﺎص ﺑﺑﻳــﺎن اﻻﺳــم واﻟﻌﻧ ـوان واﻟﺻــﻔﺔ ورﻗــم اﻟﻬوﻳــﺔ ،وذﻟــك ﻷن

اﻟﻣﺎدة ) (١٧ﻣن ﻧظﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:

)ﻻ ﺗﺟــوز إﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ أو إﺟـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻓــﻲ اﻟﺟـراﺋم اﻟواﺟــب ﻓﻳﻬــﺎ ﺣــق ﺧــﺎص

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻛوى ﻣن اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﻳﻪ أو ﻣن ﻳﻧوب ﻋﻧﻪ أو وارﺛﻪ ﻣن ﺑﻌـدﻩ إﻟـﻰ اﻟﺟﻬـﺔ
ﻟﻸﻓراد إﻻ ً
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ؛ إﻻ إذا رأت ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓـﻲ رﻓـﻊ اﻟـدﻋوى واﻟﺗﺣﻘﻳـق
ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻟﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراﺋم·
( ﻓوﺟود اﻟﻣـدﻋﻲ ﺑـﺎﻟﺣق اﻟﺧـﺎص ﺷـرط ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ اﻟـدﻋوى اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟـراﺋم اﻟﺗـﻲ ﻓﻳﻬـﺎ ﺣـق

ﺧــﺎص ،وﻻ ﺳــﻳﻣﺎ إذا ﻟــم ﻳظﻬــر وﺟــﻪ اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣرﻳــك اﻟــدﻋوى اﻟﻌﺎﻣــﺔ وذﻟــك ﻓﻳﻣــﺎ

ﻳﻌرف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻘﺎرن ﺑـ) ﻗﻳود ﺗﺣرﻳك اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ(.

أﻣﺎ ﺑﻳﺎن اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻬم  ،ﻓﻬذا ﻣﺎ ﻳﻌرف ﻓﻲ ﻟواﺋﺢ اﻟدﻋوى ﺑــ)اﻟوﻗﺎﺋﻊ(  ،وﻗـد

ﻋــدد اﻟﻧظــﺎم ﻋﻧﺎﺻــر ﺗﻠــك اﻟوﻗــﺎﺋﻊ اﻟﺗــﻲ ﻻﺑــد ﻣــن ﺗوﻓرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻻﺋﺣــﺔ اﻟــدﻋوى اﻟﻌﺎﻣــﺔ ٕواﻻ ﺑﺎﺗــت
ﺑﺎطﻠﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻹﺣﺎﻟﺔ  ،ﻓﺎﺷﺗرط أن ﻳـﺗم ﺗﺣدﻳـد اﻷرﻛـﺎن اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟﻠﺟرﻳﻣـﺔ وﻳﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ اﻟـرﻛن
اﻟﺷ ــرﻋﻲ ،واﻟﻣ ــﺎدي ﺑﻌﻧﺎﺻـ ـرﻩ )اﻟﻔﻌ ــﻝ ،واﻟﺳ ــﺑﺑﻳﺔ ،واﻟﻧﺗﻳﺟ ــﺔ( واﻟ ــرﻛن اﻟﻣﻌﻧ ــوي ﺑﻌﻧﺻـ ـرﻳﻪ )اﻟﻌﻠ ــم

واﻹرادة(  ،و ﻛــذﻟك اﺷــﺗرط ذﻛرﻣــﺎ ﻳ ـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣــﺔ ﻣــن ظــروف ﻣﺷــددة ﻛﺎﻟﺳ ـرﻗﺔ ﻓــﻲ وﺿــﺢ

اﻟﻧﻬﺎر ،وﻛﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن أو اﻷوﻗﺎات اﻟﻣﺣرﻣﺔ واﻟﻣﻌظﻣﺔ ،وذﻟك ﻟﻛﻲ ﻳـﺗم ﺗﺑرﻳـر
طﻠــب ﺗﺷــدﻳد اﻟﻌﻘوﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺗﻬم ﻓــﻲ اﻟﻼﺋﺣــﺔ ،أو ﺣﺗــﻰ اﻟظــروف اﻟﻣﺧﻔﻔــﺔ ﻛﺗوﺑــﺔ اﻟﻣــﺗﻬم ،أو

اﻟــداﻓﻊ ﻻرﺗﻛــﺎب اﻟﺟرﻳﻣــﺔ إذا ﻛــﺎن ﺷـرﻳﻔﺎ وﻧﺣــو ذﻟــك  ،وذﻟــك ﻣــن ﻗﺑﻳــﻝ ﺗﻔﻌﻳــﻝ ﺣﻘــوق اﻟﻣــﺗﻬم ،

وﻛون اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺧﺻﻣﺎ ﺷرﻳﻔﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

)(٢

.

) (١عبدﷲ مرعي ) ،تطور اإلجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية(ج ٢ص . ٤٤٦
) (٢المرجع السابق ج ٢ص . ٤٤٧
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أﻣــﺎ ذﻛــر اﻟﻧﺻــوص اﻟﺷــرﻋﻳﺔ أو اﻟﻧظﺎﻣﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧطﺑــق ﻋﻠﻳﻬــﺎ  ،ﻓﻳﻘﺻــد ﺑــذﻟك اﻟﻧﺻــوص

اﻟﻌﻘﺎﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻣﻧﺗﻬﺎ اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌزﻳرﻳــﺔ  ،أو اﻟﻧﺻــوص اﻟﺷــرﻋﻳﺔ ﻣــن اﻟﻛﺗــﺎب أو اﻟﺳــﻧﺔ ﻓــﻲ

ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻝ ﻣﺣرﻣﺎ ﺷرﻋﺎ ﻟﻛﺎن ﻣرﺳﻼ ﻋـن ﻣـواد ﺗـﻧظم ﺗﺟرﻳﻣـﻪ ،ﻛﻣـﺎ اﺷـﺗرط اﻟﻧظـﺎم ﺗﺣدﻳـد
ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺣدا ﻛﺎﻧت أو ﺗﻌزﻳ ار ﻷﻫﻣﻳﺔ ذﻟك ﻓﻲ اﺷﺗراط ﻛون اﻟﻌﻘﺎب واﺿﺣﺎ وﻣﺣددا ﻻ ﻟﺑس
ﻓﻳﻪ ،وﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛن اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺧﺎﻟف طﻠﺑﺎت اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم .

أﻣــﺎ ﺑﻳــﺎن اﻷدﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ وﻗــوع اﻟﺟرﻳﻣــﺔ وﻧﺳــﺑﺗﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣــﺗﻬم ،وﻫــﻲ ﻣــﺎ ﺗﻌــرف ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــﻪ ﺑطــرق

اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،وﻻ ﻳﻣﻛـن أن ﺗﺛﺑـت اﻟـدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳـﺔ ﺑـدوﻧﻬﺎ ﻛـﺎﻹﻗ اررات واﻟﺷـﻬﺎدات واﻟﺗﻘـﺎرﻳر

اﻟﻔﻧﻳﺔ....

ﺛم ﻳﺧﺗم ﺑﺎﺳم ﻋﺿو اﻟﻬﻳﺋﺔ وﻣرﺗﺑﺗﻪ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺑﺻدورﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺗص.
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث

إﺟراءات إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﻧﺻــت اﻟﻣــﺎدة  ١٢٦ﻣــن ﻧظــﺎم اﻹﺟ ـراءات اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ) إذا رأت ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳ ـق

واﻻدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳــق أن ااﻷدﻟــﺔ ﻛﺎﻓﻳــﺔ ﺿــد اﻟﻣــﺗﻬم ،ﻓﺗرﻓــﻊ اﻟــدﻋوى إﻟــﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  ،وﺗﻛﻠف اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺎﻟﺣﺿور أﻣﺎﻣﻬﺎ...

ﻓﺎﺷﺗرطت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻹﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣـﺗﻬم إﻟـﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺛﻼﺛـﺔ ﺷـروط ﻳـﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ

ﺿﻣن اﻟﻔروع اﻵﺗﻳﺔ:

اﻟﻔرع اﻷوﻝ

أن ﺗﻛون اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳق.
وظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة أﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن اﺗﺧـﺎذ أي إﺟـراء ﻣـن إﺟـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳـق ﻗﺑـﻝ اﻟﻣـﺗﻬم ﺣﺗـﻰ
ﻳﻌﺗد ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ،وﻫذا ﺷرط ﺑدﻫﻲ  ،وﻻ ﻳﻛـر ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺷـرط ﻣـﺎ إذا وﺟـدت ﻗـراﺋن أو أدﻟـﺔ

ﻣ ــن واﻗ ــﻊ ﻣﺣﺎﺿ ــر اﻻﺳ ــﺗدﻻﻝ ﻓ ــﺈن اﻟﻣ ــﺎدة ) (٦٥ﻣ ــن ﻧظ ــﺎم اﻹﺟـ ـراءات اﻟﺟزاﺋﻳ ــﺔ ﺧﻳ ــرت

اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻋوى إﻟـﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑـدون إﺟـراء اﻟﺗﺣﻘﻳﻘـﺎت اﻛﺗﻔـﺎء
ﺑﻣﺣﺎﺿ ــر اﻻﺳ ــﺗدﻻﻝ طﺎﻟﻣ ــﺎ أن ظ ــروف اﻟﻘﺿ ــﻳﺔ ﻻﺗﺳ ــﺗدﻋﻲ ذﻟ ــك  .وﻫ ــذا ﻳ ــدﻝ ﻋﻠ ــﻰ أن

اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳق ٕوان ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻻﻻت أﺧذا ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﻋم ﻟﻠﺗﺣﻘﻳـق ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ
ﺷﺎﻣﻼ ﻹﺟراءات اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﺑطرﻳق اﻟﺗﺑﻊ.
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ

أن ﺗﺗوﻓر أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻬﺎم
ﻳﻔﺗـ ــرض ﻓـ ــﻲ أﻣـ ــر اﻹﺣﺎﻟـ ــﺔ أن ﻳﻘـ ــدر اﻟﻣﺣﻘـ ــق رﺟﺣـ ــﺎن إداﻧـ ــﺔ اﻟﻣـ ــﺗﻬم ﻣـ ــن واﻗـ ــﻊ اﻷوراق

واﻟﺗﺣﻘﻳﻘ ــﺎت  ،وﻻ ﻳﺷ ــﺗرط اﻟﻳﻘ ــﻳن أو اﻟﺟ ــزم ﺑ ــذﻟك  ،إذ ﻻ ﺳ ــﺑﻳﻝ ﻟﻠﻣﺣﻘ ــق إﻟﻳ ــﻪ ﻓ ــﻲ أﻏﻠ ــب
اﻟﻘﺿ ــﺎﻳﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳ ــﺔ  ،وﻟ ــذا ﻓ ــﺈن ﺗﻘ ــدﻳر اﻟﻣﺣﻘ ــق ﺑـ ـراءة اﻟﻣ ــﺗﻬم ﻛﻘﻧﺎﻋ ــﺔ ﺷﺧﺻ ــﻳﺔ ﻣ ــﻊ وﺟ ــود

اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺑرﺟﺣﺎن إداﻧﺗﻪ ﻣن واﻗﻊ أوراق اﻟﻘﺿﻳﺔ ،ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ وﺟـود ﺷـك ﺿـد اﻟﻣـﺗﻬم ﺑرﺟﺣـﺎن

اﻹداﻧــﺔ  ،ﻓﺈﻧــﻪ واﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻫــذﻩ إذا أﺣــﺎﻝ اﻷوراق إﻟــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﻓــﻼ ﻳﻧﻌــﻰ ﻋﻠﻳــﻪ

ﺑﻌﻳب ﻓﻲ اﻹﺟراءات ﻛﻣﺎ ذﻛر ذﻟك ﺑﻌض اﻟﺷراح ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم

).(١

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
إﺑﻼغ اﻟﺧﺻوم ﺑﺄﻣر اﻹﺣﺎﻟﺔ

ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (١٢٦ﻣن ﻧظﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻓﻲ ذﻳﻠﻬﺎ ﻋﻬﻠﻰ أﻧﻪ ) ﺗﺑﻠﻎ

ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻋوى إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

ﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﺔ أﻳﺎم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدورﻩ(.

وﻫذا ﺷرط ﺟوﻫري ﻳﺗوﻗف ﻋﻠﻳﻪ ﺻﺣﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ورﻓﻊ اﻟدﻋوى أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ،

وﻋﻠﻳﻪ ﻻﻳﻛﻔﻲ دﺧوﻝ اﻷوراق ﻓﻲ ﺣوزة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻘوﻝ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻋوى اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻝ ﻻ ﺑد
ﻣن إﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻬم وﺳﺎﺋر اﻟﺧﺻوم ﻛﺎﻟﻣدﻋﻳن ﺑﺎﻟﺣق اﻟﺧﺎص أو اﻟﻣﺗﺿررﻳن ﺑﻣوﻋد

اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﻘررة ،وﻗد اﺷﺗرط اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر أن ﻳﻛون اﻟﺗﺑﻠﻳﻎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ

ﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﺔ أﻳﺎم ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدور أوراق اﻟﻘﺿﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﻣر اﻹﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻣرﻓق ﺑﺎﻷوراق ،وﻳﺗم اﻹﺑﻼغ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﺗﻲ ﻳرﺟﻊ ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻧظﺎم
اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﺷرﻋﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (٢١٨ﻣن ﻧظﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ.
اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ

اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ

) (١فتحي سرور ) ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية( ص . ٦١٧
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ﻧص ﻧظﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟزاﺋﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣواد

) ، (١٣٠ ،١٢٩ ،١٢٨إﻻ أن ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن واﻗﻌﺔ أو

وﺻف ﺟرﻣﻲ ﻳﻧﻌﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻧوع  ،ﻛﻣﺎ ﻟو ﺣدﺛت

ﻗﺿﻳﺔ إطﻼق ﻧﺎر ﻣن ﺳﻼح ﻏﻳر ﻣرﺧص  ،ﻓﺗﻛون ﻗﺿﻳﺔ إطﻼق اﻟﻧﺎر ﻣن اﺧﺗﺻﺎص
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،وﺣﻳﺎزة اﻟﺳﻼح ﺑدون ﺗرﺧﻳص ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ /
اﻟداﺋرة اﻟﺟزاﺋﻳﺔ  ،وﺣﻳﻧﺋذ ﻧﺟد اﻟﻣﺎدة ) (١٢٧ﻣن ﻧظﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ

) إذا ﺷﻣﻝ اﻟﺗﺣﻘﻳق أﻛﺛر ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص وﻛﺎﻧت

ﻣرﺗﺑطﺔ  ،ﻓﺗرﻓﻊ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺑﺄﻣر واﺣد إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺑﺈﺣداﻫﺎ  ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت

اﻟﺟراﺋم ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص  ،ﻓﺗرﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوﺳﻊ
اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ( ﻓﺑﻳﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﺗﺣﺎد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﺗرﻓﻊ إﻟﻰ

أﺣد ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﻛم وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (١٣٠ﻣن ﻧظﺎم

اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوﺳﻊ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ  ،ﻓﺗﺣﺎﻝ

ﻗﺿﻳﺔ إطﻼق اﻟﻧﺎر اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻣن ﺑﺎب ) ﻳﺛﺑت ﺗﺑﻌﺎ ﻣﺎ ﻻ

ﻳﺛﺑت اﺳﺗﻘﻼﻻ (  ،وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺷرطت أن ﺗرﺗﺑط اﻟوﻗﺎﺋﻊ  ،ﺑﺣﻳث ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ

ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻻ ﻳﻘﺑﻝ اﻟﺗﺟزﺋﺔ  ،وﺣﻳﻧﺋذ ﺗﻌﺎﻣﻝ ﻛوﺣدة واﺣدة.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ

أﻣر ﺣﻔظ اﻟدﻋوى واﻷوراق
وﻫــذا ﻫــو اﻟﺗﺻــرف اﻵﺧــر ﻣــن ﺗﺻـرﻓﺎت اﻟﻣﺣﻘــق ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠــدﻋوى اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟــذي ﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ

ﺣﻔــظ اﻟﺗﺣﻘﻳــق  ،وﺳ ــﻳﺗم ﺑﺣــث ﻫــذا اﻟﻣﺑﺣ ــث ﺗﺣــت ﺑﻳ ــﺎن ﻣﺎﻫﻳــﺔ ﺣﻔــظ اﻻﺗﻬ ــﺎم ﺑﻧوﻋﻳــﻪ )ﺣﻔ ــظ
اﻟدﻋوى ،واﻷوراق(،و أﺳﺑﺎب أﻣر اﻟﺣﻔظ ٕواﺟراءاﺗﻪ وﺷروطﻪ.
اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ

ﻣﺎﻫﻳﺔ أﻣر ﺣﻔظ اﻟدﻋوى واﻷوراق
ﻳﻘﺻــد ﺑــﺎﻷﻣر ﺑﺣﻔــظ اﻟــدﻋوى ذﻟــك اﻷﻣــر اﻟــذي ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻩ ﺗﻘــرر اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ إﻧﻬــﺎء

اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ وﻋدم اﻟﺳﻳر ﻓﻲ اﻟدﻋوى

)(١

.

وﻳﻌرف أﻣر ﺣﻔظ اﻷوراق ﺑﺄﻧﻪ  :إﺟراء إداري ﺗﺻدرﻩ ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳـق اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻟﺗﺻـرف ﺑـﻪ

اﻟﻧظر ﻋن رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻟﻌدم ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠرﻓﻊ

)(٢

.

وﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﺈن أﻣــر ﺣﻔــظ اﻷوراق ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺟ ازﺋــﻲ اﻟﺳــﻌودي ﻫــو إﺟـراء ﺗﺻــدرﻩ ﻫﻳﺋــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق

واﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﺳﺗدﻻﻝ وﻟﻳس ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﺣﻘﻳق ،وأﻣـر ﺣﻔـظ اﻟـدﻋوى ﻳﻌـد

أﻣ ار ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ﻳﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﻳق.

ﻓﺣﻔــظ اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻫــو أﻣــر ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻩ ﺗﻘــرر ﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻋــدم اﻟﺳــﻳر ﻓــﻲ اﻟــدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ

ﻟﺗواﻓر ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻝ دون ذﻟك

)(٣

.

واﻷﻣــر ﺑﺣﻔــظ اﻟــدﻋوى )ﺣﻔــظ اﻟﺗﺣﻘﻳــق( ﻫــو ﻋﺑــﺎرة ﻋــن إﻓﺻــﺎح ﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻋــن إرادﺗﻬــﺎ

ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳق اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻗد ﺑـدأ ﺑﺈﺻـدار ﻗـرار ﺑﺣﻔـظ دﻋـوى اﻟﺣـق اﻟﻌـﺎم  .وﻋـدم
اﻟﺳــﻳر ﻓﻳﻬــﺎ  ،وﻋــدم إﺣﺎﻟﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ  ،وﻫــذا اﻟﻘ ـرار ﻳوﻗــف دﻋــوى اﻟﺣــق اﻟﻌــﺎم  ،وﻛﺎﻣــﻝ

اﻹﺟ ـ ـراءات اﻟﺗـ ــﻲ اﺗﺧـ ــذﺗﻬﺎ ﺟﻣﻳـ ــﻊ اﻟﺳـ ــﻠطﺎت ﺿـ ــد اﻟﻣـ ــﺗﻬم ﻋﻧـ ــد اﻟﻣرﺣﻠـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ وﺻـ ــﻠﺗﻬﺎ ﺗﻠـ ــك

) (١عبد البصير  ،عصام عفيفي )التعليق على نظام اإلجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية( مرج ع س ابق  ،ص ٢٥٤
.
) (٢المالح  ،رضا حمدي )الوجيز في الض بطية القض ائية والتحقي ق االبت دائي وفق ا ً لنظ ام اإلج راءات الجزائي ة الس عودي( مرج ع
سابق  ،ص . ٨٥
) (٣المحب وب  ،يوس ف ب ن عب د العزي ز إب راھيم )إج راءات التحقي ق ف ي نظ ام اإلج راءات الجزائي ة الس عودي ومش روع الئحت ه
التنفيذية  ،ومشروع الالئحة التنظيمية لنظام ھيئة التحقيق واإلدعاء العام( مرجع سابق  ،ص . ٣٧١
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)(١

اﻻﺟراءات وﻗت ﺻدور اﻟﻘرار  ،وﻳوﻗف ﻛﻝ أﺛر ﻟﻬذﻩ اﻟدﻋوى ﻣؤﻗﺗـﺎً

 .وﺑﻬـذا اﻟﻣﻌﻧـﻰ  ،ﻓـﺈن

ﻗرار ﺣﻔظ اﻟـدﻋوى أو ﺑـﺎﻷﺣرى ﻗـرار ﺣﻔـظ اﻟﺗﺣﻘﻳـق ﻻ ﻳﻠﻐـﻲ اﻟـدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳـﺔ ٕواﻧﻣـﺎ ﻳوﻗﻔﻬـﺎ إﻻ
إذا ﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﻘـرار ﻣﺑﻧﻳـﺎً ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﺛﺑــوت اﻟﺗﻬﻣــﺔ اﻟﻣﻧﺳــوﺑﺔ ﻟﻠﻣــﺗﻬم أو ﻣﺑﻧﻳـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻧﺗﻔــﺎء ﻗﻳــﺎم
اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻳن اﻟﺣﺎﻟﺗﻳن ﻳﻛـون ﻧﻬﺎﺋﻳـﺎً  ،وﻻ ﻳﺟـوز اﻟرﺟﻌـﺔ أو إﺛـﺎرة اﻟـدﻋوى اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣـن
ﺟدﻳد

)(٢

.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﺳﺑﺎب أﻣر اﻟﺣﻔظ ٕواﺟراءاﺗﻪ وﺷروطﻪ
اﻟﻔرع اﻷوﻝ
أﺳﺑﺎب أﻣر ﺣﻔظ اﻟدﻋوى أو اﻷوراق
أﺳــﺑﺎب اﻷﻣــر ﺑﺣﻔــظ اﻟــدﻋوى أو اﻷوراق ﻗــد ﺗﻛــون أﺳــﺑﺎب ﻗﺎﻧوﻧﻳــﺔ أو أﺳــﺑﺎب ﻣوﺿــوﻋﻳﺔ ،

وﻗد ﻳﺻدر ﻟﻌدم اﻷﻫﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻳﻧـﺔٕ ،واﻟﻳـك ﺑﻳﺎﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو
اﻵﺗﻲ:
 -١اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ

وﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ أن اﻟﻔﻌــﻝ اﻟــذي اﻧﺗﻬــﻰ إﻟﻳــﻪ اﻟﻣﺣﻘــق ﻻ ﻳﺷــﻛﻝ ﺟرﻳﻣــﺔ ﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ وﻻ

ﺗﻧــدرج ﺗﺣــت ﻧــص ﻣــن ﻧﺻــوص اﻟﻧظــﺎم  ،أو أن ﺗﻧــدرج ﺗﺣــت ﻧــص ﻗــﺎﻧوﻧﻲ ﺗﻛــون أرﻛــﺎن

اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻏﻳر ﻣﺗواﻓرة ٕ ،وان ﺗواﻓرت ﻓﻘد ﻳﻘوم ﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ أو ﻣـﺎﻧﻊ ﻣـن ﻣواﻧـﻊ

اﻟﻌﻘــﺎب أو ﻗــد ﺗﻛــون ﻫﻧــﺎك ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن ﺣــﺎﻻت اﻧﻘﺿــﺎء اﻟــدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ أو ﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺻــﻝ

ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع

)(٣

.

 -٢اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ
) (١القحطاني  ،عبد ﷲ مرعي )تطور اإلجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية(  ،ص . ٥٣٣
) (٢المرجع السابق  ،ص  ، ٥٣٣ص . ٥٣٤
) (٣الغري ب  ،محم د عي د )النظ ام اإلجرائ ي ف ي المملك ة العربي ة الس عودية(  ،ص  . ٢١٧انظ ر  :عب د البص ير  ،عص ام عفيف ي
)التعليق على نظام افجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية(  ،ص  – . ٢٥٨انظر  :الموج ان  ،إب راھيم ب ن حس ين
)إيضاحات على نظام اإلجراءات الجزائية(  ،ص . ١٧٥
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ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ وﻟﻳس اﻟﻧظﺎم  ،وﻫﻲ إﻣﺎ ﻋدم ﻛﻔﺎﻳـﺔ اﻷدﻟـﺔ  ،أو ﻋـدم ﺻـﺣﺔ

اﻟواﻗﻌﺔ أو ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﺎﻋﻝ

)(١

.

 -٣ﻋدم اﻷﻫﻣﻳﺔ

ﻳﺟــوز ﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق أن ﺗﺻــدر أﻣ ـ اًر ﺑﻌــدم وﺟــود وﺟــﻪ ﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ ﺗﺄﺳﻳﺳ ـﺎً

ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻷﻫﻣﻳﺔ  .وذﻟك اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟـدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳـﺔ
ﺑوﺻـــﻔﻬﺎ ﺻـ ــﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻـ ــﺎص اﻷﺻـ ــﻳﻝ ﺑﻬـ ــﺎ وﻟﻬـــﺎ دون ﻏﻳرﻫـ ــﺎ ﺣـ ــق ﻣﺑﺎﺷ ـ ـرﺗﻬﺎ  ،وﻣـ ــن
اﻻﻋﺗﺑــﺎرات اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗــرى اﻟﻬﻳﺋــﺔ ﻣﻌﻬــﺎ ﻋــدم رﻓــﻊ اﻟــدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳــﺔ ﺗﻔﺎﻫــﺔ اﻟﺿــرر أو ﻟــم

ﻳﺗرﺗـب ﻋﻠﻳـﻪ أﺿـرار وﻛﺎﻧـت ﻫﻧـﺎك ﻣﺑـررات ﺗــرﺟﺢ اﻟﺗﻐﺎﺿـﻲ ﻋـن ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻣـﺗﻬم  .ﻛﻣـﺎ ﻟــو
ﻛــﺎن ﻗــد ﺳــﺑق اﻟﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺗﻬم ﺑﺎﻟﻔﺻــﻝ أو أﻧﻬﻳــت ﺧدﻣﺗــﻪ ﺑﺳــﺑب ﻣــﺎ وﻣــن اﻻﻋﺗﺑــﺎرات

ﻛ ــذﻟك اﻻﻛﺗﻔ ــﺎء ﺑﺎﺗﺧ ــﺎذ اﻻﺟـ ـراءات اﻟﺗﺄدﻳﺑﻳ ــﺔ أو اﻻﻛﺗﻔ ــﺎء ﺑﺗﻌزﻳ ــر اﻟﻣ ــﺗﻬم ﺑﻣﻌرﻓ ــﺔ اﻟﺟﻬ ــﺔ

اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ

)(٢

.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ

إﺟراءات ﺣﻔظ اﻟدﻋوى
اﻷﻣر ﺑﺣﻔظ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻳﻠﺟﺄ إﻟﻳﻪ اﻟﻣﺣﻘق ﻋﻧـدﻣﺎ ﻳﻘـدر ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ وﺟـﻪ ﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟـدﻋوى أو ﻻوﺟـﻪ

ﻟﻠﺳﻳر ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺿد اﻟﻣﺗﻬم ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻧظﺎم  ،وﻫـو ﻋﺑـﺎرة
ﻋــن إﻓﺻــﺎح ﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻋــن إرادﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ إﻧﻬــﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻻﺑﺗــداﺋﻲ ﺑﺈﺻــدار ﻗ ـرار ﺑﺣﻔــظ
اﻟدﻋوى وﻋدم اﻟﺳﻳر ﻓﻳﻬﺎ  ،وﻋدم إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ

)(٣

.

ﻫذا وﻗد ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة )اﻷوﻟﻰ( ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (١٢٤ﻣـن ﻧظـﺎم اﻹﺟـراءات اﻟﺟزاﺋﻳـﺔ اﻟﺳـﻌودي

ﻋﻠﻰ أﻧﻪ).(٤
)(١
)(٢

)(٣
)(٤

الغريب  ،محمد عيد )النظام اإلجرائي في المملكة العربية السعودية(  ،ص ٢١٧
الغريب  ،محمد عيد )النظام اإلجرائي في المملكة العربية السعودية(  ،ص  . ٢١٧لمزيد من التفاصيل أنظر  :الحرقان  ،عبد
الحميد بن عبد ﷲ )اإلجراءات الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية(  ،ص  ٢٧٧وم ا بع دھا .
– انظر  :المحبوب  ،يوسف ب ن عب د العزي ز إب راھيم )إج راءات التحقي ق ف ي نظ ام اإلج راءات الجزائي ة الس عودي ومش روع
الئحته التنفيذية ومشروع االئحة التنظيمية لنظام ھيئة التحقيق واإلدعاء العام( مرجع سابق  ،ص  ٣٧٧وما بعدھا .
القحطاني  ،عبد ﷲ مرعي )تطور اإلجراءت الجزائية في المملكة العربية السعودية( مرجع سابق ،ص ، ٥٣٣ص – . ٥٣٤
انظر  :الحرقان  ،عبد الحميد بن عبد ﷲ )اإلج راءات الجنائي ة ف ي مرحل ة م ا قب ل المحاكم ة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية(
مرجع سابق  ،ص ، ٢٧٧ص . ٢٧٨
الم ادة ) (١٢٤م ن نظ ام اإلج راءات الجزائي ة الس عودي الجدي د الص ادر بموج ب المرس وم الملك ي رق م )م (٢/وت اريخ
١٤٣٥/٠١/٢٢ھـ .
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"إذا رأى اﻟﻣﺣﻘــق ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳــق أن اﻷدﻟــﺔ ﻏﻳــر ﻛﺎﻓﻳــﺔ أو ﻻ وﺟــﻪ ﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋوى

ﻓﻳوﺻــﻲ رﺋــﻳس اﻟــداﺋرة ﺑﺣﻔــظ اﻟــدﻋوى وﺑــﺎﻹﻓراج ﻋــن اﻟﻣــﺗﻬم اﻟﻣوﻗــوف إﻻ إذا ﻛــﺎن ﻣوﻗوﻓـﺎً
ﻟﺳﺑب أﺧر وﻳﻌد أﻣر رﺋﻳس اﻟداﺋرة ﺑﺗﺄﻳﻳد ذﻟك ﻧﺎﻓـذاً إﻻ ﻓـﻲ اﻟﺟـراﺋم اﻟﻛﺑﻳـرة ﻓـﻼ ﻳﻛـون اﻷﻣـر

ﻧﺎﻓذاً إﻻ ﺑﻣﺻﺎدﻗﺔ رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أو ﻣن ﻳﻧﻳﺑﻪ وﻳﺟب ان ﻳﺷـﻣﻝ اﻷﻣـر

ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ...

إذا ﺗﺑـﻳن ﻟﻠﻣﺣﻘــق ﺑﻌــد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳــق أن اﻷدﻟــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻــﻝ إﻟﻳﻬــﺎ ﻏﻳـر ﻛﺎﻓﻳــﺔ ﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋوى
أﻣﺎم ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳوﺻﻲ اﻟﻣﺣﻘق ﺑـﺎﻹﻓراج ﻋـن اﻟﻣـﺗﻬم اﻟﻣوﻗـوف
ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻣوﻗوﻓﺎً ﻟﺳﺑب آﺧر  ،وﻣﺗﻰ أﻳد رﺋﻳس اﻟداﺋرة ﺗوﺻﻳﺔ اﻟﻣﺣﻘـق ﺑﺣﻔـظ اﻟـدﻋوى ﻳﺻـﺑﺢ

أﻣر اﻟﺣﻔـظ ﻧﺎﻓـذاً  ،ﻣـﺎ ﻋـدا اﻟﺟـراﺋم اﻟﻛﺑﻳـرة ﻓـﻼ ﻳﻛـون اﻷﻣـر ﺑـﺎﻟﺣﻔظ ﻧﺎﻓـذاً إﻻ إذا ﺻـﺎدق ﻋﻠﻳـﻪ
رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم أو ﻣن ﻳﻧﻳﺑﻪ .

وﻳﺟب أن ﻳﺷﻣﻝ اﻷﻣـر ﺑﺣﻔـظ اﻟـدﻋوى ﻋﻠـﻰ اﺳـﺑﺎﺑﻪ وﻳﺑﻠـﻎ اﻷﻣـر ﻟﻠﻣـدﻋﻲ ﺑـﺎﻟﺣق اﻟﺧـﺎص ٕواذا
ﻛﺎن ﻗد ﺗوﻓﻲ ﻓﻳﻛون اﻟﺗﺑﻠﻳﻎ ﻟورﺛﺗﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻝ إﻗﺎﻣﺗﻪ

)(١

.

وﻣن ذﻟك ﻳﺗﺑﻳن أن إﺟراءات ﺻدور اﻷﻣر ﺑﺣﻔظ اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻌودي ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :

ـﺎء ﻋﻠـﻰ ﺗوﺻـﻳﺔ ﻣـن اﻟﻣﺣﻘـق إذا رأى ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳـق أن
 .١اﻷﻣر  :ﺣﻔظ اﻟـدﻋوى ﻳـﺗم ﺑﻧ ً
اﻷدﻟﺔ ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى  .وﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟـك إطـﻼق اﻟﻣـﺗﻬم اﻟﻣوﻗـوف إذا ﻟـم ﻳﻛـن
ﻣوﻗوﻓﺎً ﻟﺳﺑب آﺧر  .وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺗوﺻﻳﺔ ﻧﺎﻓذة إذا أﻣر رﺋﻳس اﻟداﺋرة ﺑﺗﺄﻳﻳد ذﻟك .

 .٢وﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ﻫـذا اﻹﺟـراء اﻟﺟـراﺋم اﻟﻛﺑﻳـرة  ،ﻓـﻼ ﺗﻌﺗﺑـر ﺗوﺻـﻳﺔ اﻟﻣﺣﻘـق ﻧﺎﻓـذة إﻻ ﺑﻣﺻـﺎدﻗﺔ
رﺋﻳس ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق أو ﻣن ﻳﻧﻳﺑﻪ .

 .٣وﻳﺟب أن ﻳﺷﺗﻣﻝ اﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﺑﻬـذا اﻹﺟـراء ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲ ﺑﻧـﻰ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻟﻛـﻲ ﻳﻛـون
ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﻣﻘﻧﻌﺎً وﺻﺣﻳﺣﺎً .

 .٤وﻳﺑﻠﻎ أﻣر اﻟﺣﻔظ ﻫﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﻲ ﺑـﺎﻟﺣق اﻟﺧـﺎص – إذا ﻛـﺎن ﺣﻳـﺎ – أو ﻣـن ﻳﻧـوب ﻋﻧـﻪ ،
أو ﻟورﺛﺗــﻪ ﺟﻣﻠــﺔ – إذا ﻛــﺎن ﻣﻳﺗ ـﺎً – وﻣﻛــﺎن اﻟﺗﺑﻠﻳــﻎ ﻫــو ﻣﺣــﻝ إﻗﺎﻣﺗــﻪ  .واﻟﻐــرض ﻣــن ذﻟــك
ﻹﻗﻧﺎﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﺗم  ،أو ﺗﻘدﻳم ﺗظﻠـم ﻋﻠـﻰ ﻗـرار ﺣﻔـظ اﻟـدﻋوى أو رﻓـﻊ اﻟـدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳـﺔ ﺑطرﻳـق

اﻹدﻋﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷر

)(٢

.

) (١المحب وب  ،يس وف ب ن عب د العزي ز إب راھيم )إج راءات التحقي ق ف ي نظ ام اإلج راءات الجزائي ة الس عودي ومش روع الئحت ه
التنفيذية ومشروع الالئحة التنظيمية لنظام ھيئة التحقيق واإلداء العام( ،ص  – . ٣٧٥انظ ر  :عب د البص ير  ،عص ام عفيف ي
)التغليق على نظام اإلجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية(  ،ص  ٢٥٣وما بعدھا .
) (٢بن ظفير  ،سعد بن محمد بن علي )اإلجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية(  ،ص  -١٧٠ص . ١٧١
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ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )(٦٣ﻣن ﻧظﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺳﻌودي اﻟﺟدﻳد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ

"ﻟﻠﻣﺣﻘق إذا رأى أن ﻻ وﺟﻪ ﻟﻠﺳﻳر ﻓﻲ اﻟدﻋوى أن ﻳوﺻﻲ ﺑﺣﻔـظ اﻷوراق  ،وﻟـرﺋﻳس اﻟـداﺋرة

اﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ اﻷﻣر ﺑﺣﻔظﻬﺎ"

)(١

.

ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ ﺗوﺻـﻳﺔ ﻣـن اﻟﻣﺣﻘـق إذا رأى ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳـق
وﻋﺑﻰ ذﻟك ﻳﻛون ﺣﻔظ اﻷوراق ً
أن ﻻ وﺟــﻪ ﻟﻠﺳــﻳر ﻓــﻲ اﻟــدﻋوى ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ إﺟ ـراءات اﻻﺳــﺗدﻻﻝ  .وﻳﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك إطــﻼق
اﻟﻣــﺗﻬم اﻟﻣوﻗــوف إذا ﻟــم ﻳﻛــن ﻣوﻗوﻓـﺎً ﻟﺳــﺑب آﺧــر  .وﺗﻌﺗﺑــر ﻫــذﻩ اﻟﺗوﺻــﻳﺔ ﻧﺎﻓــذة إذا أﻣــر رﺋــﻳس
اﻟداﺋرة ﺑﺗﺄﻳﻳد ذﻟك

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺷروط أﻣر ﺣﻔظ اﻟدﻋوى
ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺎدﺗﻳن ) (١٢٤ ،٦٣ﻣــن ﻧظــﺎم اﻹﺟ ـراءات اﻟﺟزاﺋﻳــﺔ ﺳــﺎﻟﻔﺗﻲ اﻟــذﻛر ﻳﺗﺑﻳـــن أن

ﺷروط اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣﻔظ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :
اﻟﺷرط اﻷوﻝ  :ﺻدورﻩ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳق .

ﻓﺎﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣﻔظ ﻫو أﻣر ﻣـن أواﻣـر اﻟﺗﺻـرف ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳـق اﻹﺑﺗـداﺋﻲ ﺗﺻـدرﻩ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻳق ﻟﺗﺻرف ﺑـﻪ اﻟﻧظـر ﻋـن رﻓـﻊ اﻟـدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳـﺔ ﻷي ﺳـﺑب ﻣـن اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـددﻫﺎ

اﻷﻧظﻣــﺔ  ،وﻫــذا اﻷﻣــر ﻋﺑــﺎرة ﻋــن إﻓﺻــﺎح ﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻋــن إراداﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ إﻧﻬــﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳــق

اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻗد ﺑدأ ﺑﺈﺻدار ﻗرار ﺑﺣﻔظ اﻟدﻋوى

)(٢

.

وﺗﺑﺎﺷر ﻫﻳﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻹدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﺟراءاﺗـﻪ وﻣـن
ﺗﻠك اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺣﻔظ اﻟدﻋوى )ﺣﻔظ اﻟﺗﺣﻘﻳق( .

اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ  :أن ﻳﻛون ﻣﺳﺑوﻗﺎ ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻘﻳق إذا ﻛﺎن ﺣﻔظ دﻋوى.

إن اﻷﻣــر ﺑﺣﻔــظ اﻟــدﻋوى ﻳﺟــب أن ﻳﻛــون ﻣﺳــﺑﻘﺎً ﺑــﺈﺟراء ﻣــن إﺟ ـراءات اﻟﺗﺣﻘﻳــق اﻟــذي ﺗﺟرﻳ ـﻪ
ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﺑواﺳطﺔ ﻣن ﺗﻧدﺑﻪ ﻟذﻟك ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ

)(٣

.

) (١الم ادة ) (٦٣م ن نظ ام اإلج راءات الجزائي ة الس عودي الجدي د الص ادر بموج ب المرس وم الملك ي رق م )م (٢/ت اريخ
١٤٣٥/٠١/٢٢ھـ .
) (٢المالح  ،رضا حم دي ))الم وجزفي الض بطية القض ائية والتحقي ق االبت دائي وفق ا ً لنظ ام اإلج راءات الجزائي ة الس عودي( م رع
س ابق  ،ص  – . ٢٣٩انظ ر  :القحط اني  ،عب د ﷲ مرع ي )تط ور اإلج راءات الجنائي ة ف ي المملك ة العربي ة الس عودية ، ،
ص. ٥٣٣
) (٣تاج الدين  ،مدني عبد الرحمن )أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتھا في المملكة العربي ة الس عودية( مرج ع س ابق  ،ص ٢٧٢
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وﻫو ﻓﻲ ذﻟك ﻳﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﻣـر ﺑﺣﻔـظ اﻷوراق اﻟـذي ﻳﺻـدر ﺑﻌـد إﺟـراءات اﻻﺳـﺗدﻻﻝ  ،ﺣﻳـث

أن اﻟﻌﺑرة ﻓﻲ ﺗﻛﻳﻳف اﻷﻣر ﺑﺣﻘﻳﻘﺗـﻪ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺗﺳﻣﻳــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗطﻠــق ﻋﻠﻳـﻪ  ،ﻓـﺈذا ﻛـﺎن

ﻣﺳﺑوﻗﺎً ﺑﺈﺟراء ﺗﺣﻘﻳق ﻛﺎن أﻣ اًر ﺑﺣﻔظ اﻟدﻋوى ٕواﻻ ﻓﻬو أﻣر ﺑﺣﻔظ اﻷوراق

)(١

.

اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث  :أن ﻳﻛون ﺛﺎﺑﺗﺎً ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ .

ﻧظ ـ اًر ﻟﻣــﺎ ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ أﻣــر ﺣﻔــظ اﻟــدﻋوى ﻣــن إﺟ ـراءات ﻧظﺎﻣﻳــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺗﻌــﻳن أن ﻳﻛــون ﻣﻛﺗوﺑ ـﺎً

ﺣﺗﻰ ﻳﻣﻛن اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻪ

)(٢

.

ﻛﻣــﺎ ﻳﺷــﺗرط ﻓــﻲ ﻫــذا اﻷﻣــر أن ﻳﻛــون ﺛﺎﺑﺗ ـﺎً ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ وﻣوﻗﻌ ـﺎً ﻋﻠﻳــﻪ ﻣﻣــن أﺻــدرﻩ  ،وأن ﻳﻛــون

واﺿـﺣﺎً ﻓـﻲ ﻣدﻟوﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ إﻧﺻـراف إرادة اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗـﻲ أﺻـدرﺗﻪ إﻟـﻰ ﻋـدم رﻓـﻊ اﻟـدﻋوى ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ
ﻟﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن وﻗﺎﺋﻊ وأﺷﺧﺎص

)(٣

.

اﻟﺷرط اﻟراﺑﻊ  :أن ﻳﻛون ﻗرار اﻟﺣﻔظ.

ﻳﺷــﺗرط أن ﻳﻛــون ﻗ ـرار ﺣﻔــظ اﻟــدﻋوى ﺻ ـرﻳﺣﺎً  ،ﻓــﻼ ﻳﺻــﺢ أن ﻳﻔﺗــرض أو ﻳؤﺧــذ ﻓﻳــﻪ ﺑطرﻳــق

اﻟظن  ،إﻻ أﻧﻪ اﺳﺗﻧﺛﺎء ﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣﻔظ ﻗد ﻳﺳـﺗﻔﺎد ﺿـﻣﻧﺎً ﻣـن ﺗﺻـرف اﻟﻣﺣﻘـق ﻓـﻲ

اﻟﺗﺣﻘﻳــق  ،إذا ﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﺗﺻــرف ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠﻳــﻪ وﺑطرﻳــق اﻟﻠــزوم ﺻــرف اﻟﻧظــر ﻋــن اﻟﺳــﻳر ﻓــﻲ
اﻟدﻋوى .

وﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻷﺻﻝ ﻓﻲ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣﻔظ أن ﻳﻛون ﺻرﻳﺣﺎً واﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣـن ذﻟـك ﻗـد ﻳﻛـون ﺿـﻣﻧﻳﺎً
وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:

أ .اﻷﻣر اﻟﺻرﻳﺢ ﺑﺎﻟﺣﻔظ .

اﻷﺻــﻝ أن ﻳﻛــون اﻷﻣــر ﺑــﺎﻟﺣﻔظ ﺻ ـرﻳﺣﺎً  ،وﻳﺳــﺗوي أن ﻳﺻــدر اﻷﻣــر ﺑﺄﻳــﺔ ﺻــﻳﻐﺔ ﻳ ارﻫــﺎ

اﻟﻣﺣﻘق ﻣﺎ داﻣت أﻧﻬﺎ واﺿﺣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ وﺻرﻳﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﻳـر ﻋـن إرادﺗـﻪ ﻓـﻲ ﺻـرف اﻟﻧظـر

ﻋن اﻟﺳﻳر ﻓﻲ اﻟدﻋوى .

ﻓﻼ ﻳﻐﻧﻲ ﻋﻧﻪ أن ﻳوﺟد ﺿﻣن أوراق اﻟدﻋوى ﻣذﻛرة ﻣﺣـررة ﺑـرأي اﻟﻣﺣﻘـق ﻳﻘﺗـرح ﻓﻳﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ
رﺋﻳس اﻟداﺋرة إﺻـدار أﻣـر ﺑﺣﻔـظ اﻟـدﻋوى  ،ﺣﻳـث أن ﺻـراﺣﺔ اﻷﻣـر ﺑﺣﻔـظ اﻟـدﻋوى ﻳﻧﺑﻐـﻲ

) (١الغريب  ،محمد عيد )النظام اإلجرائي في المملكة العربية السعودية(  ،ص  – . ٢١٨انظر  :الم الح  ،رض ا حم دي )الم وجز
في الضبطية القضائية والتحقيق االبتدائي وفقا ً لنظام اإلجراءات الجزائية السعودي(  ،ص  ، ٢٤٠ص . ٢٤١
) (٢القحطاني  ،فيصل بن معيض )ھيئة التحقيق واإلدعاء العام ودورھا في نظام العدالة الجنائية في المملك ة العربي ة الس عودية(
،ص . ٢٤٢
) (٣الغريب  ،محمد عيد )النظام اإلجرائي في المملكة العربية السعودية(  ،ص . ٢١٨
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أن ﺗــﻧص ﺻ ـراﺣﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻬﻣــﺔ واﻟﻣــﺗﻬم ﻣﻌ ـﺎً  ،وﻻ ﻳﺟــوز أن ﻳﻛﺗﺳــب اﻟﻣــﺗﻬم ﺣﻘ ـﺎً ﻟﻣﺟــرد
ﺷروع اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ إﺻدار أﻣر ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ﺑﺣﻔظ اﻟدﻋوى

)(١

.

ب .اﻷﻣر اﻟﺿﻣﻧﻲ ﺑﺎﻟﺣﻔظ
اﻷﺻــﻝ ﻓــﻲ اﻷﻣــر ﺑﺣﻔــظ اﻟــدﻋوى أن ﻳﻛــون ﺻـرﻳﺣﺎً  ،إﻻ أن ﻫــذا اﻷﻣــر ﻗــد ﻳﺳــﺗﻔﺎد ﺿــﻣﻧﺎً

ﻣن ﺗﺻـرف اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻳﻘطﻊ ﺑﺣﻛم اﻟﻠـزوم اﻟﻌﻘﻠـﻲ ﺑﺻـدور ﻫـذا اﻷﻣـر

 ،وﻣﺛﺎﻝ ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣﺣﻘق ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻓﻲ واﻗﻌﺔ اﻟﺳرﻗﺔ إﻟﻰ اﺗﻬـﺎم اﻟﻣﺟﻧــﻲ ﻋﻠﻳـﻪ
ﺑﺎﻟﺑﻼغ اﻟﻛﺎذب  ،ﻣﻣﺎ ﻳﻘطﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﻗرر ﺣﻔظ اﻟﺗﺣﻘﻳق ﻋن ﺟرﻳﻣـﺔ اﻟﺳـرﻗﺔ  .أو أن ﻳﺷـﻣﻝ

اﻟﺗﺣﻘﻳق ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺗﻬﻣﻳن ﺛم ﻳﺻـدر أﻣـر إﺣﺎﻟـﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـﺔ ﺑﺣـق اﺛﻧـﻳن ﻣـن اﻟﻣﺗﻬﻣـﻳن ﻓﻘـط دون
ﺛﺎﻟﺛﻬم  ،ﻓﺈن ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻟﺛﺎﻟث ﻗد ﺻدر ﻟﻪ أﻣر ﺿﻣﻧﻲ ﺑﺣﻔظ اﻟﺗﺣﻘﻳق

اﻟﺷرط اﻟﺧﺎﻣس  /إﺧﻼء ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺗﻬم

)(٢

.

ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق إﺻدار أﻣر ﺑـﺎﻹﻓراج ﻋـن اﻟﻣـﺗﻬم ﻓـو اًر أن ﻛـﺎن ﻣوﻗوﻓـﺎً وذﻟـك ﻓـور إﺻـدار

أﻣر ﺣﻔظ اﻟدﻋوى ﻣﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻣوﻗوﻓﺎً ﻟﺳﺑب أﺧر .

ﺣﻳث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (١٢٤ﻣن ﻧظﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺳﻌودي.
"إذا رأى اﻟﻣﺣﻘق ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺗﺣﻘﻳق أن اﻷدﻟﺔ ﻏﻳر ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى ﻓﻳوﺻـﻲ اﻟﻣﺣﻘـق
رﺋﻳس اﻟداﺋرة ﺑﺣﻔظ اﻟدﻋوى وﺑﺎﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﺗﻬم اﻟﻣوﻗوف إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣوﻗوﻓﺎً ﻟﺳﺑب أﺧر".

اﻟﺷرط اﻟﺳﺎدس  :ﺗﺳﺑﻳب اﻷﻣر ﺑﺣﻔظ اﻟدﻋوى

ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﻳرة ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٢٤ﻣن ﻧظﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺳﻌودي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ .
" .....وﻳﺟب أن ﻳﺷﻣﻝ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ"

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

)(٤)(٣

.

المحب وب  ،يوس ف ب ن عب د العزي ز إب راھيم )إج راءات التحقي ق ف ي نظ ام اإلج راءات الجزائي ة الس عودي ومش روع الئحت ه
التنفيذية  ،ومشروع الالئحة التنظيمية لنظام ھيئة التحقيق واإلدعاء(  ،ص  ، ٣٧٢ص . ٣٧٣
المحب وب  ،يوس ف ب ن عب د العزي ز إب راھيم )إج راءات التحقي ق ف ي النظ ام اإلج راءات الجزائي ة الس عودي ومش روع الئحت ه
التنفيذية  ،ومشروع الالئحة التنظيمية لنظام ھيئة التحقيق واإلدعاء العام(  ،ص . ٣٧٣
القحطاني  ،فيصل بن معيض )ھيئة التحقيق واإلدعاء العام ودورھا في نظام العدالة الجنائية في المملك ة العربي ة الس عودية(
 ،ص . ٢٤٢
الم ادة ) (١٢٤م ن نظ ام اإلج راءات الجزائي ة الس عودي الجدي د الص ادر بموج ب المرس وم الملك ي رق م )م (٢/وت اريخ
١٤٣٥/٠١/٢٢ھـ .
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ﻳﺗﺑــﻳن ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣـواد أن اﻟﻣــﻧظم أوﺟــب ﻋﻠــﻰ ﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﺗﺳــﺑﻳب اﻷﻣــر ﺑﺣﻔــظ اﻟﺗﺣﻘﻳــق ،

وذﻟــك ﺿــﻣﺎﻧﺎً ﻟﺟدﻳﺗــﻪ وﺣرﺻ ـﺎً ﻋﻠــﻰ أﻻ ﻳﺻــدر إﻻ ﺑﻌــد ﺗﺣﻘﻳــق ﺟــدي اﺳ ـﺗﺧﻠص ﻣﻧــﻪ اﻟﻣﺣﻘــق

أﺳﺑﺎﺑﺎً ﺗﺣوﻝ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳرﻩ دون ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗﻬم  ،وﻗد ﺳﺑق ﻟﻠﺑﺎﺣث أن ﺗﻧﺎوﻝ ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب .
اﻟﺷرط اﻟﺳﺎﺑﻊ :إﻋﻼن أﻣر ﺣﻔظ اﻟدﻋوى

ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة )اﻷﺧﻳرة( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٢٤ﻣن ﻧظﺎم اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳـﺔ اﻟﺳـﻌودي ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ

.

وﻳﺑﻠﻎ اﻷﻣر ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣق اﻟﺧﺎص  ،وأن ﻟﻪ ﺣق اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑـﺎﻟﺣق اﻟﺧـﺎص أﻣـﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻓق اﻟﻣﺎدة )اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرة( ﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ٕ ،واذا ﻛﺎن ﻗد ﺗـوﻓﻲ ﻓﻳﻛـون اﻟﺗﺑﻠﻳـﻎ
ﻟورﺛﺗﻪ ﺟﻣﻳﻌﻬم ﻓـﻲ ﻣﻛـﺎن إﻗﺎﻣﺗـﻪ  ،وﻳﻛـون اﻟﺗﺑﻠﻳـﻎ اﻟﻣـذﻛور آﻧﻔـﺎً وﻓـق ﻧﻣـوذج ﻳﻌـد ﻟـذﻟك ،

وﻳوﻗﻌﻪ اﻟﻣﺣﻘق ورﺋﻳس اﻟداﺋرة  ،وﺗﺳﻠم ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣق اﻟﺧـﺎص أو
ورﺛﺗــﻪ – ﺑﻌــد اﻟﺗوﻗﻳــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــﻝ ﺑﺎﻟﺗﺳــﻠم – ﻟﺗﻘــدﻳﻣﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ  ،وﻳﺳــري
ذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻷﻣــر ﺑﺣﻔــظ اﻷوراق اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة )اﻟراﺑﻌــﺔ واﻟﺳــﺗﻳن( ﻣــن ﻫــذا

اﻟﻧظﺎم

)(١

.

ﻓﺄوﺟﺑــت اﻟﻣ ـواد اﻟﻣــذﻛورة أﻋــﻼن ﺣﻔــظ اﻟــدﻋوى ﻟﻠﻣــدﻋﻲ ﺑــﺎﻟﺣق اﻟﺧــﺎص ٕواذا ﻛــﺎن ﻗــد ﺗــوﻓﻲ
ﻓﻳﻛون اﻟﺗﺑﻠﻳﻎ ﻟورﺛﺗﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻝ إﻗﺎﻣﺗﻪ  ،ﺣﻳث ﺗوﺟد ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣق اﻟﺧـﺎص ﻓـﻲ
أﻋﻼﻧﻪ ﺑﻬذا اﻷﻣـر ﺣﻳـث أﻋطـﻰ ﻧظـﺎم اﻹﺟـراءات اﻟﺟزاﺋﻳـﺔ ﻟﻠﻣـدﻋﻲ ﺑـﺎﻟﺣق اﻟﺧـﺎص اﻟﺣـق ﻓـﻲ
اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻣر  ،وأﻳﺿﺎً أﻋطﺎء اﻟﺣق ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة.

) (١الفقرة )األخي رة( م ن الم ادة ) (١٢٤م ن نظ ام اإلج راءات الجزائي ة الس عودية الجدي د الص ادر بموج ب المرس وم الملك ي رق م
)م (٢/وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤ھـ .

16

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث

إﻟﻐﺎء أﻣر ﺣﻔظ اﻟدﻋوى
اﻟﻔرع اﻷوﻝ

اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺈﻟﻐﺎء أﻣر اﻟﺣﻔظ
إذا ﺻـدر اﻷﻣـر ﺑﺣﻔــظ اﻟـدﻋوى ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻣﻛــن اﻟﺗ ارﺟـﻊ ﻋﻧــﻪ ٕواﻟﻐـﺎؤﻩ وﻓـﺗﺢ ﻣﻠــف اﻟﻘﺿـﻳﺔ واﻟﺗﺣﻘﻳــق
ﻓﻳﻬﺎ ﻣرة أﺧرى وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﻬور أدﻟﺔ ﺟدﻳدة ﺗﻘوي اﻻﺗﻬﺎم ﺿد اﻟﻣﺗﻬم .

وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺄن اﻷﻣر ﺑﺣﻔظ اﻟدﻋوى ﻳﺻدر ﻣن اﻟﻣﺣﻘـق ﻟﻌـدم ﺗـواﻓر أدﻟـﻪ ﺿـد اﻟﻣـﺗﻬم أو ﻋـدم
ﻛﻔﺎﻳﺗﻬﺎ  ،ﻓﺈن ظﻬرت أدﻟﺔ ﺟدﻳدة ﺗﻘوي اﻻﺗﻬﺎم ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺣﻘق اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘﻳق

)(١

.

وﺑذﻟك ﺗزوﻝ اﻟﺣﺟﻳﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻷﻣر ﺣﻔظ اﻟدﻋوى ﻣﺗـﻰ ظﻬـرت دﻻﺋـﻝ ﺟدﻳـدة ﺗﻔﻳـد ﺛﺑـوت اﻟواﻗﻌـﺔ
وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻬم  ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺣـق ﻟﻠﺟﻬـﺔ اﻟﺗـﻲ أﺻـدرت اﻷﻣـر ﺑﺣﻔـظ اﻟـدﻋوى إﻟﻐـﺎؤﻩ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟدﻻﺋﻝ اﻟﺟدﻳدة
واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘﻳق ً

)(٢

.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ

ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء أﻣر اﻟﺣﻔظ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻌودي
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ  :ظﻬور أدﻟﺔ ﺟدﻳدة .

ﺣدد اﻟﻣﻧظم اﻟﺳﻌودي أﺳﺑﺎب إﻟﻐﺎء أﻣر ﺣﻔظ اﻟدﻋوى وﻋدم إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑظﻬـور

أدﻟــﺔ ﺟدﻳــدة ﻣ ـن ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘوﻳــﺔ اﻻﺗﻬــﺎم ﺿــد اﻟﻣــﺗﻬم ﺣﻳــث ﻧﺻــت اﻟﻣــﺎدة ) (١٢٥ﻣــن ﻧظــﺎم
اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺳﻌودي ﻋﻠﻰ أﻧﻪ .

"اﻟﻘـرار اﻟﺻــﺎدر ﺑﺣﻔــظ اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻻ ﻳﻣﻧــﻊ ﻣــن إﻋــﺎدة ﻓــﺗﺢ ﻣﻠــف اﻟﻘﺿــﻳﺔ واﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻓﻳﻬــﺎ ﻣــرة

أﺧــرى ﻣﺗــﻰ ظﻬــرت أدﻟــﺔ ﺟدﻳــدة ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘوﻳــﺔ اﻻﺗﻬــﺎم ﺿــد اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﻳــﻪ  ،وﻳﻌــد ﻣــن
اﻷدﻟــﺔ اﻟﺟدﻳـــدة ﺷــﻬﺎدة اﻟﺷــﻬود واﻟﻣﺣﺎﺿــر واﻷوراق اﻷﺧــرى اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﻳﺳــﺑق ﻋرﺿــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ

اﻟﻣﺣﻘق"

)(٣

.

) (١بن ظفير  ،سعد بن محمد بن علي )اإلجراءات الجنائية في المملكة العربية(  ،ص . ١٧٢
) (٢المحب وب  ،يوس ف ب ن عب دالعزيز إب راھيم )إج راءات التحقي ق ف ي نظ ام اإلج راءات الجزائي ة ومش روع الئحت ه التنفيذي ة
ومشورع الالئحة التنظيمية لنظام ھيئة التحقيق واإلدعاء العام(  ،ص . ٣٨٤
) (٣الم ادة ) (١٢٥م ن نظ ام االج راءات الجزائي ة الس عودي الجدي د الص ادر بموج ب المرس وم الملك ي رق م )م (٢/وت اريخ
١٤٣٥/٠١/٢٢ھـ .
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وأﻳﺿﺎً ﻧﺻـت اﻟﻣـﺎدة ) (٢/٥٦ﻣـن اﻟﻼﺋﺣـﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳـﺔ ﻟﻧظـﺎم ﻫﻳﺋـﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳـق واﻹدﻋـﺎء اﻟﻌـﺎم

ﻋﻠﻰ أﻧﻪ .

"ﻳﻌد ﻣن اﻷدﻟﺔ اﻟﺟدﻳدة ﺷﻬﺎدة اﻟﺷﻬود واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻗد ﺑﺣﺛت أﺻﻼً واﻟﺗـﻲ ﻣـن

ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗـؤدي إﻟـﻰ ظﻬـور اﻟﺣﻘﻳﻘـﺔ ﺑﺷـرط أن ﻳﻛـون اﻟـدﻟﻳﻝ اﻟﺟدﻳـد ﻗـد اﻛﺗﺷـف ﺑﻌـد ﺣﻔـظ
اﻟﺗﺣﻘﻳـــق وﻟــم ﻳﻛــن ﻣﻌروﻓ ـﺎً ﻟﻠﻣﺣﻘــق ﻋﻧــد اﻟﺗﺣﻘﻳــق وأن ﻳﻛــون ﻣرﺗﺑط ـﺎً ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻣﻛوﻧــﺔ
ﻟﻠﺟرم" .

ﻓﺗﺑﻳن ﻟﻧﺎ أن ﺷروط اﻷدﻟﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ :

اﻟﺷــرط اﻷوﻝ  :أﻛﺗﺷـــﺎف اﻷدﻟـــﺔ اﻟﺟدﻳــدة ﺑﻌـــد ﺣﻔـــظ اﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻋﻠـــﻰ أن ﺗﻛـــون ﻣرﺗﺑطـــﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ .

اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ  :أن ﺗﻛون اﻷدﻟﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟم ﺗﺑﺣث أﺻﻼً .

اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث  :أن ﺗﻛون اﻷدﻟﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إظﻬﺎر اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ

)(١

.

) (١القحطاني  ،فيصل بن معيض )ھيئة التحقيق واإلدعاء العام ودورھا ف ي نظ ام العدال ة الجنائي ة ف ي المملك ة العربي ة المتح دة(
مرجع سابق ،ص . ٢٤٤
 انظر  :المحب وب  ،يس وف ب ن عب د العزي ز إب راھيم )إج راءات التحقي ق ف ي نظ ام اإلج راءات الجزائي ة الس عودي ومش روعالئحته التنفيذية ومشروع الالئحة التطبيقية لنظم ھيئة التحقيق واإلدعاء العام( مرجع سابق  ،ص  ، ٣٨٥ص . ٣٨٦
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اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ

-

-

إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي وﻣﺸﺮوع ﻻﺋﺤﺘـﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ،
وﻣﺸــﺮوع اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻨﻈــﺎم ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ واﻹدﻋــﺎء اﻟﻌــﺎم ،ﻳﻮﺳــﻒ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﶈﺒﻮب .ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻨﺪوة.
اﻹﺟ ـﺮاءات اﳉﻨﺎﺋﻴ ــﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﻗﺒ ــﻞ اﶈﺎﻛﻤ ــﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ اﻟﺴ ــﻌﻮدﻳﺔ ،ﻋﺒ ــﺪ
اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺮﻗﺎن .ﻣﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
أﺻــﻮل اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﳉﻨــﺎﺋﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ــﺎ ﰲ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ،د.ﻣﺪﱐ ﺗــﺎج اﻟــﺪﻳﻦ
.ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ٢٠٠٤م
أﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،د.أﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور ١٩٦٩ .م.
إﻳﻀ ــﺎﺣﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﻧﻈ ــﺎم اﻹﺟ ـ ـﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴ ــﺔ ،إﺑـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑ ــﻦ ﺣﺴ ــﲔ اﳌﻮﺟ ــﺎن .اﳌﻜﺘﺒ ــﺔ
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻓﺠﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻋﺼﺎم ﻋﻔﻴﻔﻲ ﻋﺒﺪ
اﻟﺒﺼﲑ .ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺣﻘـ ـ ـ ـ ــﻮق اﳌـ ـ ـ ـ ــﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺸ ـ ـ ـ ـ ـﺮﻳﻊ اﻹﺳـ ـ ـ ـ ــﻼﻣﻲ ،د .ﺷـ ـ ـ ـ ــﻬﺮزاد ﻋﺒـ ـ ـ ـ ــﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻨﻌﻴﻤـ ـ ـ ـ ــﻲ .
٢٠٠٩م١٤٣٠/ﻫـ
ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ،د .آﻣﺎل ﻋﺜﻤﺎن .ط ١٩٨٩م(.
ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ،د .أﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور ).ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ(.
اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻐﺮﻳﺐ  .دار اﻟﺮﺷﺪ.
اﻟ ــﻮﺟﻴﺰ ﰲ اﻟﻀ ــﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀ ــﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴ ــﻖ اﻻﺑﺘ ــﺪاﺋﻲ وﻓﻘـ ـﺎً ﻟﻨﻈ ــﺎم اﻹﺟـ ـﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴ ــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدي ،رﺿﺎ ﲪﺪي .ﻣﻌﻬﺪ اﻹدراة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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