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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونستهديو ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا ، من يهده اهلل فال مضل لو ، ومن يضلل فال ىادي لو ، وأشهد أال إلو إال 
اهلل وحده ال شريك لو ، وأشهد أن زلمداً عبده ورسولو صلة اهلل عليو وسلم وعلى آلو 

 ....وبعد.    وصحبو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
سأحتدث يف ىذه الورقات عن حجية زلاضر التحقيق أمام القضاء، وىذا الواجب يأيت 

 وفقو اهلل لكل خري ونفع بو ناصر الجوفان. دضمن األعمال اليت كلفنا هبا فضيلة الشيخ 
اإلسالم وادلسلمني، الذي شرفت بالدراسة علي يده يف أىم مرحل الدراسات العليا مرحلة 

 .  الدكتوراه فللو احلمد وادلنة
 
  تمهيد: 

( 9/39)ه بادلرسوم ادللكي رقم 1422نص نظام اإلجراءات اجلزائية الصادر عام         
ه من حيث إجراءات الضبط والتحقيق اليت تسبق احملاكمة، وىذا 28/7/1422وتاريخ 

من النظام األساسي للحكم  (38)النظام روعي يف إعداده وصياغتو االلتزام مبا ورد يف ادلادة 
العقوبة شخصية وال جرمية وال عقوبة إالّ بناء على نص شرعي، أو نص )اليت قضت بأن 

نظامي، وال عقاب إالّ على األعمال الالحقة للعمل بالنص النظامي، فكل جهة أعطيت 
سلطة الضبط أو القبض، ومن مث التحقيق وفق قواعد جيب مراعاهتا وااللتزام هبا، فال جيوز ذلا 

ن تتخذ ىذا اإلجراء إالّ يف حالة حصول تلبس بارتكاب اجلرمية أو قيام أدلة واضحة يًتجح أ
معها توجيو التهمة إىل شخص معني حىت يربر ضبطو أو القبض عليو، ومن مث إجراء التحقيق 

 يقوم بو رجال الضبط اجلنائي الذين نص  أنما يفًتض- كما ذكرت - وىذا  (األويل معو
ىم األشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكيب اجلرائم )... بأهنم  (24)عليهم يف ادلادة 

وىؤالء يتبعون عدداً من  (وضبطهم ومجع ادلعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق وتوجيو االهتام
ومبجرد الضبط أو القبض على  كل حسب اختصاصها، (26)دلادة  ااجلهات اليت ذكرت يف

ادلتهم يقوم رجل الضبط بالتحقيق األويل ومجع االستدالالت اليت يتم احلصول عليها، مث حيال 
ادلتهم بعد ذلك إىل ىيئة التحقيق واالدعاء العام إلجراء التحقيق األساسي من قبل خمتصني 

فإذا كانت األدلة والقرائن ترجح توجيو التهمة حيال  يف التحقيق باجلرائم الكبرية أو الصغرية،
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ادلتهم إىل ىيئة التحقيق واالدعاء العام لتقوم بدور التحقيق اجلنائي األساس ادلعتمد عليو مع 
، فإن توفرت القناعة لدى جهة التحقيق فإهنا تعد واإلثباتاتادلتهم وفحص كافة األدلة 

حمضرىا مث حتيلو إىل االدعاء العام لعمل الئحة االدعاء ضد ادلتهم وفق اإلجراءات النظامية 
 .وتقدميها إىل احملكمة ادلختصة

 
  تعريف احملضر: 

ورقة رمسية حيررىا موظف سلتص وفق شروط وأوضاع حيررىا القانون ، إلثبات ارتكاب 
 .   () جرمية ، أو إثبات إجراء معني يف شأهنا

 
 حجية حماضر التحقيق أما القاضي: 

      أقول بأن القاضي ال يعتمد على ىذه احملاضر ألن ىذا يؤيد مبدأ من مبادئ التنظيم 
القضائي الذي قام عليو نظام القضاء يف ادلملكة ، وىو مبدأ استقالل القضاء،  وىذا 

 يعتمد  على تلك احملاضر كلية، بل البد من مساع ما االستقالل يقضي بالقول أن القاضي ال
يبديو دمثل االدعاء العام، ومساع ما يرد بو ادلتهم على االهتامات ادلوجو لو والقاضي باستقالليتو 
اليت ىي من الضمانات األساسية للمتهم يعتمد على األدلة الثبوتية اليت تقدم إذ ال عقوبة إالّ 
بدليل، وكذلك القرائن، لكن قد يستأنس القاضي ببعض ما يرد يف حماضر التحقيق يف مناقشة 

 .ادلتهم فيما وجو إليو من هتمة ويطلب منو بعض األدلة والقرائن ادلؤيدة لدفوعو ودفاعو
الشيخ الدكتور إبراىيم اخلضريي القاضي     ومن جانب التطبيق العملي يقول       

باحملكمة العامة بالرياض على أن القضاة يتعاملون مع زلاضر الضبط والتحقيق ادلقدمة من 
ىيئة التحقيق واإلدعاء العام، أقسام الشرط، ىيئات األمر بادلعروف  )اجلهات ذات العالقة 

مرده يف األصل مبا يديل بو ادلدعى عليو مبنتهى احلرية يف اجمللس  (والنهي عن ادلنكر
ال عربة مبحاضر التحقيق ادلقدمة من »: وقال .القضائي، أو ما اعًتف بو شرعاً أمام القضاء

إذا أنكر ادلدعى »: وأضاف .«تلك اجلهات، قبل أن تتدد اعًتافات ادلدعى عليو شرعاً 
عليو ما ورد يف زلاضر التحقيق من اعًتافات، أو ثبوتيات مرفقة يف زلاضر الضبط، فإهنا ال 

وأشار إىل أن ادلدعى عليو إذا أدىل مبعلومات ختتلف عن ادلعلومات اليت قدمها  .«تعترب شرعاً 

                                        
 .م1999- ه1420معجم القانون، رلمع اللغة العربية، مجهورية متر القاىرة، اذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمريية،( )
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أثناء التحقيق، فإن ىذا يعرَّض ما ورد يف زلاضر التحقيق لشيء من ادلناقشة وادلساءلة، فمىت 
صحة ما ورد يف زلاضر التحقيق ُأخذ بو، وما  (االعًتاف، الشهود، القرائن)ما ثبت بالبينة 

مل يثبت بالبينة ال يؤخذ بو، وأصبح كائناً مل يكن، وأحياناً تعترب ىذه اإلشكالية سبيالً 
. ()لكشف أطراف أخرى ذلا عالقة أو مساس مباشر بالواقعة أو اجلرمية 

    وعلى ىذا فإن حماضر التحقيق ختدم القاضي يف حتقيق العدالة والتحري يف بيان احلكم 
 . على القضية ادلعروضة أمامو وذلك إذا كانت ىذه احملاضر واقعية وواضحة 

 
  حجية محاضر التحقيق في القانون  : 

جند أن ىذه احملاضر ليست حبجة أمام القضاء وإمنا يستفاد منها  ()  الكوييتقانونويف ال
جيوز ضم زلاضر التحقيقات السابقة على احملاكمة ("152)فقط وىذا ما دلت عليو ادلادة 

إىل ملف القضية وال يكون ذلذه احملاضر حجية يف اإلثبات أمام القضاء وإمنا جيوز للمحكمة 
:  االستفادة منها على النحو اآليت

 أن تعتمد عليها يف استخالص القرائن ادلربرة أو ادلوجبة للقيام بإجراء معني من إجراءات . 1
.  التحقيق

.  أن تستخدم العناصر ادلستمدة منها يف مناقشة الشهود أو اخلرباء أو ادلتهمني. 2
. أن تستدعي احملقق كشاىد وتناقشو فيما أثبتو يف احملضر بعد حلف اليمني. 3

من ادلقرر أن اعتبار احملاضر :   كذلك أخذت بو زلكمة النقض يف حكمها فقالت 
احملررة يف ادلخالفات حجة ال يعين أن احملكمة تكون ملزمة باألخذ هبا ما مل يثبت تزويرىا أو 

ما ينفيها، بل إن ادلقتود ىو أن احملكمة تستطيع األخذ مبا ورد فيها دون أن تعيد حتقيقو 
باجللسة، ولكن ذلا أن تقدر قيمتها مبنتهى احلرية فًتفض األخذ هبا ولو مل يطعن فيها على 

.  ()الوجو الذي رمسو القانون 

                                        
، جريدة الرياض، العدد يثري فجوة بني القضاء وجهات الضبط والتحقيق« ادلتهمني»تغيري أقوال : مقال بعنوان( )

 . ه1426/ 7/ 27، تاريخ 13583
م 1960 لسنة 17  : بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية رقم1961لسنة  (30)قانون رقم  ()

 (30 / 1961) . 
( 12/3/1962نقض ) ،223 ص13رلموعة القواعد القانونية س: انظر ()
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 العماين يف احملكمة وإثباهتا أمام الدعوى نظر وإجراءات اجللسة  نظامكذلك جاء يف
 ليس حملاضر التحقيق السابقة على احملاكمة حجية يف اإلثبات أمام ©ما نص  (186)ادلادة 

احملكمة وإمنا جيوز ذلا االستفادة منها يف استخالص القرائن واستخدام عناصرىا يف مناقشة 
 . ®احملقق كشاىد بعد حلفو اليمني فيما أثبتو يف زلاضره

وخالصة األمر أن ىذه احملاضر ليست ملزمة للقاضي يف األخذ مبوجبها وذلك أخذاً 
مببدأ حرية اقتناع القاضي ، لكن لو احلرية يف أن يستفيد منها يف التوصل إىل احلكم النهائي 

 .يف القضية ألهنا تعترب صادرة من جهة تعد جهة قضائية
 

 :وختاماً 
     ىذا ما مت بيانو ، واهلل أسأل  أن ويوفقنا للعمل بطاعتو وحتكيم شرعو وإتباع سنة نبيو 
صلى اهلل عليو وسلم ، كما أسأل ريب أن ميتع شيخنا وأبينا الدكتور ناصر اجلوفان بالتحة 

 .والعافية، وأن ينفع بو اإلسالم وادلسلمني 
 .    وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثريا
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