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د. د -1 نعم أحم د الم ؤاد عب ف
 

 مشرفًا ومقررًا
لمه   . د. أ -2 ن س ز ب د العزي ن عب د ب فه

 
 

 عضوًا
يخلي    . د -3 افظ الش د الح ن عب ادر ب د الق عب

 
 

 عضوًا
 .م21/5/2005هـ الموافق 14/4/1426 :تاريخ المناقشة
وازن بين مصلحة المجتمع في حماية      في آيفية تحقيق الت   تحدد مشكلة الدراسة    ت :مشكلة البحث 

د    ية عن ه وضماناته األساس اك حقوق ن انته تهم م ة الم تقراره وحماي ه واس أمن
 .انتهاك اإلجراءات الجزائية

 : تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:أهمية البحث
إن مرحلة التحقيق تؤدي إلى تحضير الدعوى ومدى قابليتها للنظر أمام القضاء حيث               -1

ادة   تم ع ا ت ل        إنه ة قب ع األدل ا جم ق خالله اح للمحق الي يت ة وبالت وع الجريم ر وق  إث
 .ضياعها

اب وحق                  -2 تبدو الحاجة ملحة في مرحلة التحقيق لتأآيد التوازن بين حق الدولة في العق
المتهم في الحرية الفردية الذي يقتضي إحاطة ما يتعرض له من إجراءات بضمانات        

 .لدفاعتكفل عدم المساس بحيته وآفالة حقه في ا
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 :تهدف الدراسة إلى :أهداف البحث
انون -1 التعرف على مفهوم البطالن ومذاهبه وتميزه عن غيره من الجزاءات وموقف الق

 .اإلماراتي والنظام السعودي منها
 .بيان أنواع البطالن المتعلق بالنظام العام والمتعلق بمصلحة الخصوم -2
 .الناشئة عن مخالفة القواعد المنظمة إلجراءات التحقيقمعرفة صور البطالن  -3
 .بيان أثر البطالن عن اإلخالل بمبادئ إجراءات التحقيق االبتدائي -4
 .بيان البطالن لمخالفة القواعد المنظمة للتصرف في التحقيق -5

 :تساؤالت البحث
 ما مفهوم البطالن وما هي مذاهبه وآيف يمكن تميزه عن غيره من الجزاءات؟ -1
 حاالت البطالن المتعلق بالنظام العام وحاالت البطالن المتعلق بمصلحة الخصوم؟ما  -2
 ما صور البطالن الناشئة عن مخالفة القواعد المنظمة إلجراءات التحقيق االبتدائي؟ -3
 ما أثر البطالن الناتج عن اإلخالل بمبادئ إجراءات التحقيق؟ -4
ة    -5 د المنظم ة القواع ن مخالف اتج ع بطالن الن ر ال ا أث فم ق وموق ي التحقي للتصرف ف

 النظام اإلمارات والسعودي منه؟
نهج البحث ارن، :م ي المق تقرائي التحليل نهج االس و الم ة ه ذه الدراس ي ه تخدم ف نهج المس الم

ة، بطالن عام وع ال ي موض ع ف ادر والمراج ى المص الع عل ه االط د ب ويقص
 .واإلجراءات خاصة في النظامين اإلماراتي والسعودي

 : خلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:أهم النتائج
ي -1 ع ف ين مصلحة المجتم وازن ب ق الت دير بتحقي انوني الج زاء الق و الج بطالن ه إن ال

ه وضماناته األساسية حماية أمنه ونظامه واستقراره، وحماية المتهم من انتهاك حقوق
 .هاالتي آفلتها أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة والقوانين المستمدة من

د -2 ه، فق ت إدانت ى تثب ريء حت تهم ب ول إن الم دة تق ية، والقاع اس القض و أس تهم ه الم
ة عودية ضرورة حماي ة الس ة العربي ارات والمملك ة اإلم ة دول وانين وأنظم راعت ق
األشخاص الذين هم قيد الحجز أو التوقيف، واحترام آرامتهم اإلنسانية وعدم السماح

 .باالعتداء عليهم
دإن البطالن جزا   -3 ذا اإلجراء ق ة، فه ة المعيب ال اإلجرائي ى األعم ة عل ء إجرائي للدالل

ؤدي ا وت ؤثر فيه وب التي ت ة من العي ال اإلجرائي ة األعم وضعه المشرع ألجل حماي
 .إلى انحرافها عن مسارها الطبيعي مما يؤثر في الخصومة الجنائية
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Research Problem: The research’s problem focused on how the balance can be 
achieved between the society’s utilization, security and safety, and stability and 
at same time having a protection for the suspect so his rights and collaterals can 
not be infringed when the criminal procedure is finished. 

Research Importance: The importance of the research includes the following: 

1- The investigation period results in preparing the lawsuit and its capability to be 
seen by the jurisdiction where it is usually done once the crime is happened, so 
the investigator has the enough time within this period to collect the evidences 
before losing it. 

2- The extremely needs in the investigation period to ensure the balance between 
the state’s right in the punishment and the suspect’s right in the individual 
freedom which needs to have knowledge abut what he is facing from the 
collaterals procedures which can secure him without touching his personal life 
and his legal right to defend himself. 

Research Objectives:  

1- To know the meanings of the invalidity and its doctrines and its features 
which can be differed by it from other punishments and the views of the 
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 اإلهداء

 
دهم      * ونهم وتأيي دونني بع واري يم ى ج ون إل ذين يقف ى ال إل

 ..ودعائهم ويشجعونني على الدراسة والبحث
 ..إلى والدي ووالدتي  *
 ..إلى زوجتي وأوالدي  *
 وعرفانًا بفضلهم ... وفاًء لحقهم  *

 
 أهدي هذا البحث،،

 
 
 
 

 
 

 شكر وتقدير
 

ولى عز وجل ال             ى       أتوجه بالشكر والحمد والثناء للم ي عل انني ووفقن ذي أع
ا                     ان لهم ذي آ زين وال دين العزي ل الشكر للوال إتمام هذه الرسالة، آما أتوجه بجزي
ذي ال                       د وال رة الدراسة وخاصة الوال ؤازرتي طوال فت ي م د اهللا ف الدور الكبير بع

 .يزال يشجعني على المواصلة فجزاهما اهللا عني خير الجزاء

 الباحث
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ايف العر           ة ن ي رئيسها            آما أتوجه بالشكر لجامع ة ف ة ممثل وم األمني ة للعل بي
دآتور   تاذ ال الي األس دي   / مع قر الغام ن ص ز ب د العزي ة   ، عب م العدال اتذة قس وأس

ة كر   الجنائي ه بالش م أتوج يخ  ، ث مو الش ق س ان   / للفري د آل نهي ن زاي يف ب  س
د الشيخ     – وزير الداخلية  ن صقر القاسمي         / والعمي ام شرطة       –طالب ب دير ع   م
 . على مواصلة الدراسةي وإتاحة الفرصة لماعلى حرصهرأس الخيمة 

ة المناقشة                   اتذة الفضالء أعضاء لجن دير لألس آما أتقدم بخالص شكري وتق
ا  اغلهما وهم رة مش ا وآث ع ضيق وقتهم الة م ذه الرس ويم ه بال تق ذين تفضال وق ال

دآتور تاذ ال يخ األس لمه / فضيلة الش ن س ز ب د العزي ن عب د ب دآتور فه عادة ال  / وس
 .عبد القادر بن عبد الحافظ الشيخلي

 .آما أتوجه بالشكر لزوجتي التي وقفت بجانبي طوال فترة الدراسة 
د اهللا               وال يفوتني فالختام أن أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان لصاحب الفضل بع

دآتور  ألستاذي الفاضل ومعلمي     د       / المستشار ال نعم أحم د الم ؤاد عب دم       ف ا ق ى م  عل
ه            لي من نصح وتوجيه      وإرشاد وسعه صدر آان له بالغ األثر في رسالتي ولما بذل

 .من جهد وافر خالل إعداد هذه الرسالة فجزاه اهللا عني خير الجزاء
 .هذا وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين 

 
 ثـاحـالب



 

 ةـــــالمقدم
 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باهللا من شـرور              
أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هـادي لـه ،                   
والصالة والسالم على من ال نيب بعده الذي جاء بالكتاب املنري والسـنة املباركـة               

 :ن سلكه حتصل على سعادة الداريني وبعد لريسم لإلنسان منهجاً إ
فإن من أعظم نعم اهللا سبحانه وتعاىل على اإلنسان نعمة اإلسـالم ، الـذي               

شريعته وجعلها  بتطبيقه يتحقق التمكن يف الدنيا والفوز باآلخرة ، كما وأن يف تطبيق             
نة هلا من   العباد ، وصيا  املهيمنة على ما يقوم به العباد من أقوال وأعمال حفظاً حلقوق            

دي عليها بدون حق ، فهي شريعة كاملة شاملة وصاحلة لكل زمان ومكـان ،               تأن يع 
ومتتاز الشريعة اإلسالمية بالعموم واملرونة مما مكنها من البقاء واالستمرار ، ومن أهم             
ما كفلته محاية حقوق اإلنسان واحملافظة على حرياته الشخصية ومنـها حقوقـه يف              

ومن ناحية أخرى جند أن التشريع اجلنائي اإلسـالمي قـد            ،   )1(اإلجراءات اجلنائية   
وضع اعتباراً كافياً لإلجراءات الشكلية لضمان احلرية الشخصية وتأمني حقوق املتهم 
يف إطار نظام العدالة اجلنائية ، وبناء على ذلك تؤدي اإلجراءات الشكلية الباطلة إىل              

ة أو القرارات واألحكام    نفيما يتعلق بالبي  بطالن النتائج املترقبة  عنها سواء كان ذلك         
 . الصادرة ضد املتهم 

ومن املعروف يف التشريع اجلنائي اإلسالمي حبس املتهم رهن التحقيق مـع            
اشتراط ضوابط وقيود هي يف صاحل املتهم مقارنة مبا هو عليـه احلـال يف القـوانني         

                                                 
المؤلف، : المنصورة( الدين، حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية،        ىعوض، محمد محي   )1(

 .2، ص)م1989 مطبعة الجالء، بدون ط،
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 قواعد واضـحة ومسـببة      اجلنائية احلديثة ، ولإلثبات يف التشريع اجلنائي اإلسالمي       
م حتقيق العدالة اجلنائية وتضع ألجهزة العدالة اجلنائية معامل واضحة وعادلة هتتدي            عتد
  .)1(هبا 

ويعترب التحقيق االبتدائي من أهم املراحل اليت متر هبا الدعوى اجلنائية، وذلك            
ئيـة  لتأكد من األدلة ومتحيصها ومن مث تنسب للمتهم حىت ال حتال الـدعوى اجلنا             ل

 .)2(الوقائع األدلة وللمحكمة دون سند من 
قبل صدور قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي مل تتناول القوانني احملليـة يف            
دولة اإلمارات أحوال البطالن ، ولذلك فقد كان يتوجب الرجوع إىل القضاء وإىل             

حتادي لدولة  ما استقر عليه يف هذا الشأن ، وبعد صدور قانون اإلجراءات اجلزائية اال            
م ، حيث تناول هذا القانون صور البطالن وأصبح         1992 لسنة   35اإلمارات رقم   

هناك مرجعاً للبطالن منصوص عليه يف القانون وتضمن عدة قواعد هامـة حلقـوق              
اإلنسان وحرياته ومنها نص على البطالن يف التحقيق االبتدائي ، فمن املناسب دراسة            

االبتدائي يف قانون اإلجـراءات اجلزائيـة اإلمـارايت         البطالن يف إجراءات التحقيق     
للتعرف على الكيفية اليت يتبعها األشخاص املعنيني هبذا النظام ؛ لذا رأيت أن يكون              

النظام موضوع حبثي هو بطالن إجراءات التحقيق االبتدائي يف قانون دولة اإلمارات و         
 . سائالً املوىل اإلعانة والسداد،السعودي

                                                 
 أكاديمية نايف العربيـة،     :ضالريا( ، العدالة الجنائية ومنع الجريمة    ،محمد األمين البشري،   )1(

 . 39 ص،)م1997 -هـ1418 ،1ط الدراسات والبحوث، مركز

 :العـين (رمضان، مدحت، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات االتحادي لدولة اإلمـارات،             )2(

 .185، ص)م1995إدارة المطبوعات، جامعة اإلمارات، 
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 ديـهيل التمـالفص
 
 
 
 

 ةــ إلى الدراسخلالمد
 

 :ويتضمن المسائل اآلتية  
 

 : مشكلة الدراسة -أوًال
 

م وبدأ العمل   1971إن قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي الذي صدر سنة          
به منذ صدوره ، وإن املنظم عمد إىل إعطاء نصوصه ومواده أمهية خاصـة وذلـك                

نائي وأعضاء النيابة العامة والقاضي واملتـهم       بإلزام املخاطبني به من رجال الضبط اجل      
واملدعي باحلق اخلاص ، والشاهد والكاتب واحملامي وغريهم ممن ميثلـون الرابطـة             
اإلجرائية بضرورة توخي احلذر عند التنفيذ وبوجوب مطابقة أعماهلم مع منوذجهـا            

ن طريـق   النظامي املنصوص عليه يف النظام ، وذلك من أجل اعتبار تفعيل العدالة ع            
الوصول إىل حتقيقها دون الوقوع يف شرك بطالن األعمال اإلجرائية ، واعتبار صيانة             
حقوق وحريات األفراد ، بضرورة بطالن كل عمل إجرائي ال ُيراعـي الضـمانات              
املكفولة هلم ، وأخطر ما يوصف به البطالن أنه سالح ذو حدين فإذا مـا مت تطبيـق    

 تكفل عدم بطالا حتماً سنصل إىل حتقيق عدالة         األعمال اإلجرائية بطريقة صحيحة   
فاعلة ، ويف املقابل إذا كثرت األعمال اإلجرائية املعيبة اليت مـن املمكـن وصـفها             

اء وتكدس القضايا وهو    ء هذا سيؤدي إىل إفالت ارمني وعقاب الُبر       نبالبطالن ، فإ  
 الفوضى وعدم األمن    األثر املقابل للبطالن الذي قد يؤدي إىل خدش العدالة وانتشار         

 .واالستقرار واستغالل ارمني لنصوص البطالن لإلفالت من العقاب 
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لذا فإن موضوع البطالن يف إجراءات التحقيق االبتدائي الـوارد يف قـانون              
اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت يتطلب من املخاطبني به أن يكونوا على درايـة تامـة              

لك عوناً هلم يف تنفيذ األعمال املنوطة هبم ، وكذلك          حباالت البطالن وأسبابه ليكون ذ    
تبصري األفراد حبقوقهم حىت ال يقعوا حتت طائلة التجاوزات حبجة احلماية واحملافظـة             

 .على احلق العام للوصول إىل أمن واستقرار اتمع

 
 :أهمية الدراسة  -ثانيًا

 :تبدو أمهية هذه الدراسة من النواحي التالية  
لتحقيق تؤدي إىل حتضري الدعوى ومدى قابليتها للنظر أمـام          أن مرحلة ا   -1

ا تتم عادة إثر وقوع اجلرمية وبالتايل يتاح للمحقق خالهلا          إالقضاء حيث   
مجع األدلة قبل ضياعها، حيث إن التأخري أو التراخي يف إجراء هذه املهمة           

 .يؤدي إىل تشويه احلقيقة
د التوازن بني حق الدولـة يف       تبدو احلاجة ملحة يف مرحلة التحقيق لتأكي       -2

العقاب وحق املتهم يف احلرية الفردية الذي يقتضي إحاطة ما يتعرض لـه             
 من إجراءات بضمانات تكفل عدم املساس حبريتـه وكفالـة حقـه يف             

 .الدفاع
نظراً ألن التحقيق االبتدائي يتضمن القيام بإجراءات تتسم بالقهر واجلرب           -3

بضمانات، ينبغي  الوضعي  أحاطه املشرع   بغية الوصول إىل احلقيقة ، فقد       
 .مراعاهتا حىت ال هتدر احلقوق واحلريات الفردية

وأخرياً فإن هذه الدراسة تفيد يف التعرف على أهم الصعوبات اليت تواجه             -4
 تطبيق البطالن يف التحقيق االبتـدائي يف نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة             

 . والسعودياإلمارايت
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 : أهداف الدراسة -ثالثًا
 :هتدف هذه الدراسة إىل  

التعرف على مفهوم البطالن ومذاهبه ومتييزه عن غريه مـن اجلـزاءات             -1
 .وموقف القانون اإلمارايت والنظام السعودي من تلك املذاهب 

بالنظام العام والبطالن املتعلق مبصلحة اخلصوم      بيان أنواع البطالن املتعلق      -2
 .ه وموقف القانون اإلمارايت والنظام السعودي من

بيان معرفة صور البطالن الناشئة عن خمالفة القواعد املنظمة إلجـراءات            -3
 . والنظام السعودي منها التحقيق االبتدائي وموقف القانون اإلمارايت

بيان أثر البطالن عن اإلخالل مببادئ إجراءات التحقيق االبتدائي يف نظام            -4
 .اإلجراءات اإلمارايت والسعودي 

القواعد املنظمة للتصـرف يف التحقيـق وموقـف         بيان البطالن ملخالفة     -5
 .القانون اإلمارايت والنظام السعودي من تلك املخالفة 
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 :  تساؤالت الدراسة -رابعًا
 : تحصل يف ت 

ما مفهوم البطالن ، وما هي مذاهبه ؟ وكيف ميكن متييزه عن غريه مـن                -1
ـ            ام اجلزاءات اإلجرائية ، وما موقف النظام اإلجرائـي اإلمـارايت والنظ

 السعودي منه ؟

 ما حاالت البطالن املتعلق بالنظام العام وحاالت البطالن املتعلق مبصلحة           -2
 اخلصوم ؟

ما صور البطالن الناشئة عن خمالفة القواعد املنظمة إلجراءات التحقيـق            -3
 االبتدائي وموقف النظام اإلمارايت والسعودي منها ؟

قيق االبتدائي وموقـف    ما أثر البطالن عن اإلخالل مببادئ إجراءات التح        -4
 النظام اإلمارايت والنظام السعودي منه ؟ 

ما أثر البطالن الناتج عن خمالفة القواعد املنظمة للتصـرف يف التحقيـق              -5
 وموقف النظام اإلمارايت والسعودي منه ؟
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 :  منهج الدراسة -خامسًا
، قارنهو املنهج االستقرائي التحليلي امل    يف هذه الدراسة    إن املنهج املستخدم     

 عامة، واإلجـراءات    نويقصد به االطالع على املصادر واملراجع يف موضوع البطال        
 . اإلمارايت والسعودينيخاصة يف النظام

 
 :  مصطلحات الدراسة -سادسًا

 

 : العمل اإلجرائي  -1
كل فعل كان بقصد وفكر سواء كان من  األفعال القلبيـة            : يف اللغة   العمل   - أ

  .)1(املادية كأفعال اجلوارح كالنية أم األفعال العملية 

َمْن َعِملَ َصاِلحاً   { : نفس املعىن قال تعاىل     : يف االصطالح الشرعي     - ب

مِّن ذَكٍَر أَْو أُنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِيَينَُّه َحَياةً طَيَِّبةً َولََنْجِزَينَُّهْم أَْجَرُهم ِبأَْحَسِن َما             

  ] .97:النحل[}كَاُنواْ َيْعَملُونَ

هو كل عمل يهدف إىل ترتيب أثر ُيحدث تغـيرياً          : اإلجراء لغة واصطالحاً   –ج  
 .)2(مة ويف اخلص

هو كل عمل يتم اختاذه يف نطـاق اخلصـومة          :  العمل اإلجرائي يف القانون      -د
أي أن عمل اإلجـراء      )3(اجلزائية أو خارجها ولكن مؤثر فيها مثل الشكوى       

                                                 
  ،)م1996ط،  .  د النفـائس،  دار   :بيـروت (،  معجم لغة الفقهـاء    قلعه جي، محمد رواس،      )1(

  .1036 والفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة العمل، ص88ص

نظرية البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، رسالة دكتوراه مقدمـة   سرور، أحمد فتحي،    ) 2(

  .45 ص، م1959 ،إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة

 دار الجامعة الجديدة للنشـر،      :ةيسكندراإل(،  بطالن اإلجراء الجنائي  عبد المنعم، سليمان،    ) 3(

  .1 هامش رقم 44 ص،)م1999
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موعة األعمال منذ وقوع اجلرمية     عمل حيدد له القانون دوراً يقوم به ضمن جم        
 .)1(حىت صدور حكم بات يف الدعوى اجلنائية

 : الن ـــالبط  -2
الناً بضمهن  طُطوالً وبُ الً وبُ طُ يقال بطل الشيء بُ    ،ضد احلق : البطالن يف اللغة     - أ

: ويقال )2( تداولوا الباطل  راً ومجعه أباطيل، وتبطلوا بينهم    ْسضياعاً وخُ ذهب  
 .)3(ذهب دمه بطالً أي هدراً

هو العمل الذي ال يترتب عليه آثـاره يف         : البطالن يف االصطالح الفقهي      -ب
فالباطل من العبادات مـا مل      أي عدم ترتب مثرته املطلوبة منه عليه،        الدنيا ،   

جتزئ وتربئ ذمة املتعبد هبا كأن تؤدي الصالة بدون ركوع أو سـجود أو              
 .)4(طهارة 

                                                 
دار النهضة، : القاهرة(مهدي، عبد الرؤوف، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، ) 1(

 .132، ص)2002، 1ط

محمـد نعـيم    :  تحقيق وإشراف   القاموس المحيط،   الفيروز آبادي، مجد الدين بن يعقوب،      )2(

  .967، 966ص، )م1998-هـ1419، 6 مؤسسة الرسالة، ط:يروتب( العرقوسي،

: بيروت(الجوهري، إسماعيل، بن حماد، الصحاح، تحقيق أحمد بن عبد الغفور العطار، ) 3(

 .1635، ص4، ج)م1982-هـ1402، 3دار العلم للماليين، ط

ان محمـد سـليم   : الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى من علم األصول، تحقيق وتعليق         ) 4(

ـ 1417،  1مؤسسة الرسالة، ط  : بيروت(األشقر،    والسـبكي   178، ص 1، ج )م1997-هـ

دار الكتـب   : بيـروت (علي بن عبد الكافي اإلبهاج في شرح المتهاج إلى علم األصـول،             

 وابن النجار، محمد بـن أحمـد، شـرح          68، ص 1، ج )م1984-هـ1404،  1العلمي، ط 

مركـز البحـث    : مكة المكرمـة  ( حماد   محمد الزحيلي، نزيه كمال   : الكوكب المنير، تحقيق  

ـ 1400،  1العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، دمشـق، دار الفكـر، ط          ، 1، ج )م1980-هـ

 ،2 دار النهضـة العربيـة، ط      :القـاهرة (،  أصول الفقـه   وحمادة، عباس متولي،     437ص

  .331ص، )م1988 
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عدم استيفاء اإلجراء شروط صحته     : ائية  قانون اإلجراءات اجلن  يف   البطالن   -ج
، ويترتب على البطالن عدم إنتاج اإلجراء آثاره املعتادة ، وجيوز تصـحيح             

  .)1(اإلجراء الباطل بناء على قواعد حيددها القانون 

 : ام ـــالنظ -3
 

مأخوذ من النظم وهو التـأليف ، والتنسـيق والترتيـب           : النظام يف اللغة     - أ
  .)2(شيء إىل شيء آخر واالتساق، ُيقال ضم ال

ما يضيفه أولو األمر مـن األحكـام النظاميـة          : النظام يف االصطالح     - ب
والسياسية ، وحتديد عقوبات التعزير مما حيتاج إليه بشرط ال خيالف مـا             

  .)3(ورد الشرع 
ويقصد بالنظام جمموعة القواعد العامة اردة اليت تنظم سـلوك األفـراد يف             

  .)4( ويترتب على خمالفتها جزاء موضوع معني يف اتمع

                                                 
، 1، ط المطابع األميرية الهيئة العامة لشؤون:القاهرة(مجمع اللغة العربية، معجم القانون،   ) 1(

  .304، ص)م1999 -هـ 1420

: بيروت(يوسف الشيخ محمد، :  الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، اعتناء )2(

أبو البقـاء   والكفوي،  ) ن ظ م  (، مادة   315، ص )م199-هـ1420،  3المكتبة المصرية، ط  

: الفروق اللغوية ، تحقيـق      معجم في المصطلحات و   ،  الكليات  : (أيوب بن موسى الحسيني   

ــري ،   ــد المصــ ــش ومحمــ ــدنان درويــ ــروت(عــ ــة :بيــ   مؤسســ

، وإبراهيم مصطفى واحمد حسـن الزيـات، وآخـرون،          288، ص )م1998 ،2، ط الرسالة

م، مجمـع اللغـة     1972،  2تركيا، أسطانبول، المكتبة اإلسالمية عـن ط      (المعجم الوسيط،   

  . ، مادة نظم339، ص)العربية بمصر

ـ 1324عـة المنـار،     بطم :القـاهرة  (،تفسـير المنـار   ،  د رشـيد  محمرضا،  ) 3(   ، 3 ج ،)هـ

  .11ص

 ،).ت. د.  ط .د(الحناوي، عبد المجيد محمد، أصول التشريع في المملكة العربية السعودية           ) 4(

  .95ص
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 :  الدراسات السابقة -سابعًا
 

 : الدراسة األولى 
 .نظرية البطالن يف قانون اإلجراءات اجلنائية : عنوان الدراسة  
 .أمحد فتحي سرور : الباحث  
( رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقـوق جبامعـة القـاهرة            : اجلهة والتاريخ    

 ) .م 1959
 : هدف الدراسة  

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد مفهوم البطالن ومتييزه عن الـنظم القانونيـة              
املشاهبة وحتديد أسبابه وكيفية التمسك به وآثاره وكيفية تصحيحه يف جمـال            

 .اإلجراءات اجلنائية 
 .استقرائي حتليلي : منهجه  
 : خطة الدراسة  

 : ، وقسمني قسم الباحث دراسته إىل مقدمة وباب متهيدي  
 : البطالن بوجه عام وتناول فيه أربعة أبواب وهي : القسم األول 

 .متييز البطالن عن النظم القانونية : الباب األول  
 .مذاهب البطالن : الباب الثاين  
 .تقسيمات البطالن : الباب الثالث  
 .نظرية االنعدام : الباب الرابع  

 : اوله فيه أربعة أبواب وهي تنظيم البطالن ، وتن: القسم الثاين 
 .أسباب البطالن : الباب األول  
 .التمسك بالبطالن : الباب الثاين  
 .آثار البطالن : الباب الثالث  
 .تصحيح البطالن : الباب الرابع  
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 : وأهم النتائج اليت توصل إليها الباحث يف دراسته  
 .اء اجلنائي إن حمل البطالن يف قانون اإلجراءات اجلنائية هو اإلجر -1
إن البطالن والسقوط وعدم القبول واخلطأ يف القانون واالنعدام كلها           -2

 .جزاءات إجرائية ولكنها ختتلف عن بعضها 
إن البطالن املطلق يتقرر بقوة القانون وال ميكـن تصـحيحه بينمـا              -3

البطالن املتعلق بالنظام العام ال ميكن أن يتقرر بقوة القانون بل ال بد             
 .به من قبل القاضي وميكن تصحيحه من صدور حكم 

 .إن انعدام اإلجراء هو نتيجة لعيب يصيبه فيلغي وجوده  -4
وتتفق الدراسة السابقة مع هذه الدراسة يف أن كالً منهما تتعـرض لنظريـة              
البطالن اجلنائي إال أن الدراسة احلالية تتناوله ضمن نظام اإلجراءات اجلنائية اإلمارايت            

ودي فيما يتعلق بإجراءات التحقيق االبتـدائي وحـدها بينمـا           مقارناً بالنظام السع  
 .تعرضت الدراسة السابقة بصفة عامة للبطالن يف القانون اجلنائي املصري 

 : ة ــالثاني-الدراسة
 

البطالن يف اإلجراءات اجلنائية يف ضوء قـانون اإلجـراءات          : عنوان الدراسة    
 .جراءات املصري اجلزائية االحتادي لدولة اإلمارات وقانون اإل

 .علي حسن كلداري : الباحث  
 جامعـة اإلسـكندرية،    كلية احلقوق   رسالة دكتوراه مقدمة إىل     : اجلهة والتاريخ    

 ).م 1996( مصر 
 : هدف الرسالة  

 إىل حبث موضوع البطالن يف مجيع اإلجراءات اجلنائية         دراسة هذه  ال   تهدف 
 .وأسبابه وآثاره املترتبة عليه 

 .االستقرائي التحليلي التطبيقي املقارن : منهج الدراسة  
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 : قسم الباحث دراسته إىل بابني : خطة الدراسة  
 

 : تأصيل مفهوم البطالن يف اإلجراءات اجلنائية وبه فصلني : الباب األول 
 .ماهية بطالن اإلجراء اجلنائي : الفصل األول  
 .النظام القانوين للبطالن : الفصل الثاين  

 : حتليل مفهوم البطالن يف اإلجراءات العامة ، وبه ثالث فصول : الباب الثاين 
 .بطالن إجراءات االستدالت : الفصل األول  
 .بطالن إجراءات التحقيق االبتدائي : الفصل الثاين  
 .بطالن إجراءات احملاكمة : الفصل الثالث  

 : نتائج الدراسة  
لفة القواعد واإلجـراءات    إن البطالن هو اجلزاء الذي رتبه القانون على خما         -1

 . مراعاهتا حبيث يصبح اإلجراء عدمي األثر ماليت أوجب على احملاك
يترتب على اإلخالل بقواعد قانون اإلجراءات اجلنائية جزاءات عدة وأهـم            -2

 .هذه اجلزاءات املترتبة على خمالفة هذه القواعد البطالن 
 . هبا الدعوى اجلنائية أن مرحلة التحقيق االبتدائي من أهم املراحل اليت متر -3

 

تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة احلالية يف أن كال منهما تتعرض لنظريـة             
البطالن يف اإلجراءات اجلنائية يف قانون دولة اإلمارات إال أن الدراسة احلالية تتناول             
نظام اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات العربية املتحدة فيما خيـتص بـالبطالن يف             

حقيق االبتدائي فقط مقارناً بالنظام السعودي بينما الدراسة السـابقة تعرضـت            الت
 .للبطالن يف مجيع اإلجراءات اجلنائية يف دولة اإلمارات والقانون املصري 
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 : ة ـــــالثالث -الدراسة
 

البطالن يف نظام اإلجراءات اجلزائيـة السـعودي ومناذجـه          : عنوان الدراسة    
 .التطبيقية 

 .عويد مهدي العرتي : الباحث  
حبث تكميلي استكماالً للحصول على درجـة املاجسـتري يف          : اجلهة والتاريخ    

جامعـة نـايف    : الرياض (العدالة اجلنائية، ختصص التشريع اجلنائي اإلسالمي،     
 ).م2002 -هـ 1424 العربية للعلوم األمنية،

 : هدف الدراسة  
 .ه هدفت هذه الدراسة إىل حبث موضوع البطالن وآثار 

 : منهج الدراسة  
 .اتبع الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحليلي ومنهج حتليل املضمون  

 
 : خطة الدراسة  

 : قسم الباحث دراسته إىل ستة فصول  
 .العمل اإلجرائي الذي قد يتعرض للبطالن : الفصل األول 
 .بطالن العمل اإلجرائي : الفصل الثاين 

 .ومات  اإلجراء اجلزائي ختلف أحد مق: الفصل الثالث 
 .ختلف أحد الشروط الشكلية للعمل اإلجرائي : الفصل الرابع 

 .آثار البطالن : الفصل اخلامس 
 .القضايا التطبيقية : الفصل السادس 
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 :أهم نتائج الدراسة  
أن نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي تضمن أحكاماً خاصة بـالبطالن ألول        -1

 .كة العربية السعودية مرة يتم أعماهلا يف اململ
أن البطالن جزاء إجرائي ميثل تكييف نظامي للداللة على األعمال اإلجرائية            -2

 .املعيبة 
 

تتفق الدراسة السابقة مع هذه الدراسة يف إن كالً منهما تتعـرض لنظريـة              
البطالن يف اإلجراءات اجلزائية إال إن الدراسة احلالية تتنـاول الـبطالن يف قـانون               

اجلنائية اإلمارايت مقارناً بالنظام السعودي وفيما خيتص بالتحقيق االبتدائي         اإلجراءات  
 .فقط أما الدراسة السابقة تعرضت للبطالن يف قانون اإلجراءات السعودي فقط 
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 :  خطة الدراسة -ثامنًا
 : تقسيم هذه الدراسة على النحو التايل 

 :ويشمل: الفصل التمهيدي -
ـ     - ة، أهـداف الدراسـة، تسـاؤالت       مشكلة الدراسة، أمهية الدراس

 .الدراسة، منهج الدراسة، مصطلحات الدراسة، الدراسات السابقة
 وفيه ثالث مباحث: بطالن العمل اإلجرائي: الفصل األول  -
 مفهوم البطالن: املبحث األول -
 متييز البطالن عن غريه من اجلزاءات اإلجرائية: املبحث الثاين -
 حاالت البطالن: املبحث الثالث -
 :وفيه مبحثان: بطالن إجراءات التحقيق االبتدائي: ل الثاين الفص -
 ماهية التحقيق االبتدائي وأمهيته: املبحث األول -
 املبادئ األساسية للتحقيق االبتدائي: املبحث الثاين -
البطالن الناشئ عن خمالفة القواعد املنظمة إلجراءات       : الفصل الثالث    -

 :وفيه ثالث مباحث: التحقيق االبتدائي
 .إجراءات مجع األدلة: بحث األولامل -
 .اإلجراءات االحتياطية ضد املتهم: املبحث الثاين -
البطالن الناتج عن خمالفة القواعد املنظمة للتصرف يف        : املبحث الثالث  -

 التحقيق االبتدائي
 : اخلامتة ، وتتضمن  -

 .النتائج  -1
 .التوصيات  -2

 .املراجع  -
 .الفهرس  -
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 :االختصارات المستخدمة في الدراسة
 

 ت. د دون تاريخ

 ن. د دون ناشر

 ط. د دون طبعة

 ص صفحة

 ج جزء

 س سنة

 ق قاعدة
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 الفصل األول

 ل اإلجرائيــــالن العمــبط
 

 المبحث األول
 النــــــوم البطـــمفه

 

 : متهيد وتقسيم
اإلجراء اجلنائي أو العمل اإلجرائي اجلنائي هو نواة اخلصومة اجلنائية ، وهـو              

كل إجراء يتخذ يف سبيل بلوغ الدعوى اجلنائية غايتها بالكشف عن احلقيقة الواقعية             
 ،  إىل املتهم ، وذلك بواسطة احلكم اجلنائي الصادر       مدى نسبته   والواقع  يف أمر اجلرم    

 التقصي والتحقيق : وتتعدد هذه اإلجراءات وتتنوع يف كافة مراحل اخلصومة اجلنائية        
  . )1(واحملاكمة 

ى اجلنائية سواء بتقريـر     ووتستهدف هذه اإلجراءات إدراك احلقيقة يف الدع      " 
ه ، ولكن بلوغ هذه الغاية مشروط بالتوفيق بـني          تإدانبراءة املتهم أو بالكشف عن      

محاية حقوق وحريات املتهم مـن ناحيـة ،   : اعتبارات قد تبدو يف ظاهرها متعارضة    
ومحاية مصاحل اتمع من ناحية أخرى عن طريق تنظيم فعال لدعوى جنائية يباشرها             

  .)2("نظام قضائي له من السلطات مما ييسر له حسن إدارة العدالة 
ونظرية البطالن يف قانون اإلجراءات اجلنائية من النظريات اهلامة واملعقدة يف            

نفس الوقت ، فترجع أمهيتها إىل تعلقها باإلجراءات اجلنائية اليت متس حياة األفراد ،              

                                        
: بيـروت ( أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه،         ،سليمانعبد المنعم،   ) 1(

  .81ص، )م1997، 1ر الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طالدا

  .15سليمان، بطالن اإلجراء الجنائي، صعبد المنعم، ) 2(
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فاألصل يف املتهم الرباءة حىت تثبت إدانته ، وهو قبل هذه اإلدانة شخص بريء لـه                
س حبريته ، وشرفه ، واعتباره ، وأن حيس باألمن واألمان يف            كل احلقوق يف عدم املسا    

عمله ومسكنه، ومن مث يأيت البطالن كجزاء لكل إجراء يأيت على خالف القـانون ،               
 .فيمس هذه احلريات بكافة صورها

وبطالن العمل اإلجرائي هو جزاء يتقرر إذا اختذ هذا اإلجـراء باملخالفـة مل               
من مقومات أو عناصر ، أو ملا تتطلبه من شروط لصحة           تستوجبه القاعدة اإلجرائية    

هذا اإلجراء ، ويترتب على بطالن اإلجراء جتريده من قيمته القانونية ، وتعطيل دوره              
  .)1(يف حتريك الدعوى اجلنائية 

 املبحث إىل   ت هذا وللوصول إىل مفهوم البطالن بصورة أوضح وأدق ، قسم         
 :ثالثة مطالب 

 . ف البطالن تعري: املطلب األول  -
 . مذاهب البطالن املختلفة : املطلب الثاين  -
واململكـة   بدولة اإلمارات العربية املتحدة   موقف النظامني   : املطلب الثالث    -

 .  من هذه املذاهب العربية السعودية
 

 
 

                                        
 دار المطبوعـات    :سـكندرية إلا(عبد الحكم، البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية،        فوده،  ) 1(

 .7، ص)م1996، 1، طالجامعية
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 المطلب األول 
 الن ــــــــتعريف البط
 

 يف، ومفهومه   األصويلسبق وعرضنا مفهوم البطالن يف اللغة ويف االصطالح          
، وحناول يف هذا املطلب      )1(قانون اإلجراءات اجلنائية يف الفصل التمهيدي باختصار      

 .تعريف البطالن بشكل أوسع
طُـالً   ُيْبطَـلْ بُ  طل الشـيء    ُب: مأخوذ من كلمة َبطَلَ ، يقال        فالبطالن لغة 

جيمع :  وقيل ، بواطل : ومجعه ، فهو باطل  ، فسد وسقط حكمه   ،)بضم األوائل (طالناً  وُب
 ومل يأخذ   ، وذهب دمه بطالً إذا قتل     ، بطل دم القتيل   :ويقال )2(أباطيل على غري قياس   

 .)3(ثأر وال دية، وبطل فسد وسقط حكمه يقال بطل البيع وبطل الدليل فهو باطل
 :البطالن يف االصطالح

 .خيتلف تبعاً للعبادات واملعامالت 
 كأهنا مل تكن، كما لو صـلى        عدم اعتبار العبادة حىت   : ففي العبادات البطالن  

 .)4(بغري وضوء
                                        

 . ة ـــن الرسالــ م9، 8ر صـــانظ )1(

عـامر  : ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقيق وتعليق            ) 2(

، 1بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       (عبد المنعم خليل إبـراهيم،      : أحمد حيدر ومراجعة  

، مادة بطـل،    32 والفيومي، المصباح المنير، ص    67،  66، ص 11، ج )م2002-هـ1424

مكتب : دين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق      العرقوسي والفيروز آبادي، مجد ال    

مؤسسة الرسـالة،   : بيروت(التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقوسي،         

 .967-966، ص)م1998-هـ1419، 6ط

 .104مجمع اللغة العربية، ص) 3(

سـن  الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، الموافقات تحقيق أبي عبيدة مشهور بن ح            ) 4(

 .456-452، ص1، ج)هـ1421، 1الجيزة، دار بن عفان، ط: مصر(آل سليمان، 
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ويتفق قول األصوليني على ثبوت ترادف بـني الفاسـد والباطـل يف فقـه                
 .)1(العبادات

والبطالن يف املعامالت خيتلف فيها تعريف احلنفية عن غريهم، فالبطالن عند           
ده، خمالفة الفعل للشرع خللل يف ركن من أركانه أو شرط من شرائط انعقـا             : احلنفية

فيقع على وجه غري مشروع بأصله وال وصفه، وينشأ عن البطالن ختلف األحكـام              
كلها عن التصرفات وخروجها عن كوهنا أسباباً مفيدة لتلك األحكام الـيت تترتـب       

 .)2(عليها
) املالكية، والشافعية، واحلنابلـة   (والبطالن عند غري احلنفية أي عند اجلمهور        

عاملة على وجه غري مشـروع بأصـله ووصـفه أو           مرادف للفساد، وهو أن تقع امل     
 .)3(هبما

                                        
، 1مطبعة البابي الحلبـي وأوالده، ط     : مصر(تيسير التحرير،   : أمير باده، شاة، محمد أمين    ) 1(

والفساد هو البطالن عند الشافعية والحنفية      "جاء فيه ما نصه     . 236، ص 2، ج )هـ1350

لبطالن في العبادات، فيتحقق بفوات ركن أو شرط، فالعبـادة          كذلك يقولون بأن الفساد هو ا     

الفساد ضد  : الفاسدة والباطة بما فات منها ركن أو شرط، ويقول أبو اإلخالص الشرنباللي           

الشرنباللي، حسن بن عمار بن علي، مراقي       " الصالح، والفساد والبطالن في العبادة سيان     

-هـ1366ي الحلبي وأوالده، ط األخيرة،      مطبعة الباب : مصر(الفالح شرح نور اإليضاح،     

 .، ويالحظ أن المتن للشارح نفسه61، ص)م1977

، عالء الدين أبو بكر محمد بن أحمد، ميزان األصول في نتائج العقول، تحقيق              السمر قندي ) 2(

 وأمير باده،   95، ص )م1984-هـ1404،  1مطابع الدوحة، ط  : قطر(محمد زكي عبد البر،     

فالفاسد . 179، ص 1المستصفى، ط : ، والغزالي 381،  380،  376ص،  1تيسير التحرير، ج  

ما لم يكـن مشـروعاً بأصـله        : من العقود ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، والباطل        

 .ووصفه

، والمنيع، محمد   434: 1، الشاطبي، الموافقات    179-178، ص 1الغزالي، المستصفى، ج  ) 3(

، 1دار الـوطن، ط   : الريـاض (لعبـادات،   بن سليمان، البطالن ضابطه وتطبيقاته في فقه ا       

 .25-24، ص)م1997-هـ1418
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أمحد فتحي سرور بأنه جزاء إجرائي       فقد عرفه ويف نطاق اإلجراءات اجلنائية     
 .)1(يرد على العمل اإلجرائي فيهدر مجيع آثاره القانونية

ويعرف فتحي وايل البطالن بأنه تكييف قانوين لعمل خيالف منوذجه القـانوين            
 . )2(عدم إنتاج اآلثار اليت يرتبها القانون إذا كان كامالًخمالفة تؤدي إىل 

: أما سليمان عبد املنعم يف كتابه بطالن اإلجراء اجلنائي فيعرف البطالن قائالً           
أن البطالن هو أحد صور اجلزاءات اليت تلحق اإلجراء املعيب، أي العمل اإلجرائي             

ابقة عليها، واملمهدة هلـا وهـي       الذي يتخذ يف إطار اخلصومة اجلنائية أو املرحلة الس        
مرحلة االستدالل مىت افتقر هذا العمل إىل أحد مقوماته املوضوعية أو جرد من أحد              
شروطه الشكلية، ويترتب على بطالنه احليلولة دون ترتب اآلثار القانونية اليت كـان             

 .ميكن ترتيبها فيما لو وقع صحيحاً

عدم ترتب  :  الدين عوض بقوله   ولعل خري تعريف ألستاذنا الدكتور حممد حمىي      
األثر الشرعي أو النظامي الذي نصت عليه القاعدة اإلجرائية، ألن العمل اإلجرائـي            
املتخذ مل يستكمل مقوماته البنائية أو شروط صحته أو شكله الذي جيب أن يفرغ فيه               
أو صيغته، أو الكيفية اليت ينص عليها النظام، فيصبح اإلجراء وما يترتب عليه مـن               

 .)3(جراءات أخرى ال اعتبار له شرعاً وال قيمة هلا نظاماًإ

                                        
 .430-10 سرور، أحمد فتحي، نظرية البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، ص)1(

، 1منشـأة المعـارف، ط    : اإلسكندرية(فتحي، نظرية البطالن في قانون المرافعات،       والي،   )2(

 .7، ص)م1959

محاضـرات ألقاهـا علـى طلبـة        : الرياض(لبطالن،  عوض، محمد محيى الدين، نظرية ا     ) 3(

 وانظر عبد المنعم سـليمان،      13، ص )م2004-هـ1425الدكتوراه بجامعة نايف العربية،     

 .17بطالن اإلجراء الجنائي، ص
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 وقد قصر البعض البطالن علـى       . للبطالن شرعاً ونظاماً   فهذا التعريف شامل  
ختلف اإلجراء اجلوهري فقال بأنه جزاء إجرائي لتخلف كل أو بعض شروط صـحة              

 .)1("أي إجراء جوهري، فيهدر آثاره القانونية
انب اإلجرائي ومده إىل اجلانب املوضوعي يف قانون ومل يقصره البعض على اجل  

 .العقوبات
من خالل هذه التعريفات ميكن حتديد عناصـر بطـالن اإلجـراء اجلنـائي               

 : وحدوده 
 وإن كـان    البطالن هو جزاء إجرائي ولكنه ليس اجلزاء اإلجرائي الوحيـد          •

ز البطالن وهنا تكمن أمهية متيي..، فهناك السقوط واالنعدام وعدم القبولأمهها
 .)2(عن غريه من صور اجلزاءات األخرى

يلحق البطالن كل إجراء معيب، والعيب اإلجرائي هو نتيجة عدم املطابقة بني             •
 .اإلجراء الواقع وبني منوذجه املوصوف قانوناً

إن اإلجراء املعيب احلقيقي بوصف البطالن هو املعوق عن أداء وظيفته ، على              •
ي لإلجراء اجلنائي كحسـن إدارة العدالـة ،         اعتبار أن هناك مثة دور وظيف     

 .وضمان حقوق الدفاع ، وكفالة املصلحة العامة 
يهدف البطالن إىل حمو مجيع النتائج املترتبة على العمل القانوين حىت الفصـل              •

  .)3(يف الدعوى

                                        
، )م1990،  2مكتبـة غريـب، ط    : القـاهرة (الدهبي، أدوار غالي، اإلجراءات الجنائيـة،       ) 1(

 .771ص

 .133قواعد العامة لإلجراءات الجنائية، صمهدي، عبد الرؤوف، شرح ال) 2(

 ،موسى مصطفى  وشحادة،   9فوده، عبد الحكم، البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، ص        ) 3(

. مركز بحوث شرطة الشارقة، د    : الشارقة(بطالن إجراءات الضبط في التشريع اإلماراتي،       

  .2ص، )م2004ط، 
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والستظهار ماهية البطالن ينبغي متييزه عن غريه من اإلجراءات القانونيـة أو            
 واالنعدام، ولكن قبل التمييـز بـني        ، وعدم القبول  ،ئية كالسقوط اجلزاءات اإلجرا 

معايري هذه املذاهب واآلثـار     والبطالن وغريه، نلقي نظرة على أهم مذاهب البطالن         
 .املترتبة عليها وتقوميها
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 المطلب الثاني 
 مذاهب البطالن 

 

 :متهيد وتقسيم
ارة إىل أي حكم    شمل تكن القوانني هتتم بقواعد البطالن ، حيث خلت من اإل           

يتعلق هبا ، وذلك ألن املشرع كان يضع ثقة كبرية يف القاضي حتول دون خروجه عن     
القواعد القانونية اليت وضعها املشرع له ، كما كانت النصوص التشريعية يف ذلـك              

 .الوقت واضحة ال حتتمل التأويل 
حجم وبعد أن تقدمت اتمعات وتطورت اإلجراءات القانونية ، وتضاعف           

القضايا اليت تنظر فيها احملاكم ، ظهرت احلاجة إىل البحث عن قواعد لتاليف النتـائج               
 .الضارة الناجتة عن خمالفة القواعد القانونية ، وتقدير جزاء على خمالفة هذه القواعد 

تنوعت املذاهب اليت انتهجتها القوانني اإلجرائية، واختذت طابعـاً تارخييـاً            
ون للقوانني اإلجرائية ثالثة مذاهب أساسية، إضافة إىل وجـود         متسلسالً ، ويكاد يك   

مذاهب أخرى دجمت بني هذه املذاهب األساسية، لتنـتج مـا يعـرف باملـذاهب               
 .)1(املختلطة
وحقيقة األمر أن هذه املذاهب تنطلق من نظريتني ، أحدمها مبنية ومؤسسـة              

ترم، واألخرى تـرى أن     على أمهية نصوص النظام اليت ما وضعها املنظم إال لكي حت          

                                        
 الذي أساسه أن اعتبار البطالن تعويضـاً ال         من هذه المذاهب مذهب ال بطالن بدون ضرر       ) 1(

يمكن تقريره إال لمن أصابه الضرر فإذا كانت المخالفة التي تعتري عمـالً مـا ال يترتـب                  

سرور، نظرية  . عليها ضرر، فإن إبطاله فيه مجافاة لروح العدالة ومعارضة إلرادة المنظم          

وانظر . طالن بغير ضرر   مذهب ال ب   218، وله أيضاً النقض الجنائي، ص     112البطالن، ص 

  .213-212والي، فتحي، نظرية البطالن في قانون المرافعات، ص
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اإلسراف يف تقرير البطالن له ضرر كبري على فاعلية العدالة اجلنائية ، مما يلزم تقييد               
  .)1(حاالت البطالن فيما قصده املنظم من أعمال اجرائية جوهرية 

 : مذهب البطالن القانوين : أوالً 
 البطالن ال   ، ومعيار هذا املذهب أن    " تقييد البطالن بوجود نص قانوين      " هو   

يتقرر إال بنص قانوين ، فإذا قرر القانون إجراء من اإلجراءات ، فإن خمالفته ال يترتب         
عليها البطالن إال إذا قرر القانون ذلك صراحة بنص ، وبالتايل خيضع هذا املـذهب               

 هو الذي يتوىل بنفسه حتديد احلاالت الـيت         فاملقنن،  ) ال بطالن بغري نص     ( لقاعدة  
البطالن ، حبيث ميتنع على القاضي إضافة حالة إليها أو إنقاص حالة منها ،              يوقع فيها   

 .)2(فهذه احلاالت حمددة حصراً بالنصوص
 : وتقوم هذه النظرية على احلجج التالية  

لكل خمالفة ال حاجة هلا هبا يف القانون احلديث ؛ نظـراً             إن توقيع البطالن جزاء      -1
 . العدالةل تؤكد حسن سريلوجود ضمانات أخرى إىل جانب الشك

 إن البطالن تترتب عليه أضرار كثرية ، فيجب أن يكون للمشرع وحده تقـدير           -2
احلاالت اليت حيكم فيها به ، فال يترك ذلك لتقدير القاضي أو تعسفه ، ومـادام                
املشرع هو الذي يضع الشكل القانوين ، فهو أقدر من غريه على حتديد األشكال              

 .، وجيب تقدير البطالن جزاء هلا اليت تعترب جوهرية 

                                        
ــد فتحــيســرور، ) 1( ــة، ، أحم ــواد الجنائي ــي الم ــنقض ف ــاهرة(ال   دار النهضــة :الق

الطعن بالنقض وطلب   (وراجع له أيضاً النقض الجنائي       .175ص،  )م1977،  1، ط العربية

ـ 1424،  1دار الشـروق، ط   : قـاهرة إعادة النظر في المواد الجنائيـة، ال       ، )م2003-هـ

 . في المشروعية اإلجرائية وعدم المشروعية اإلجرائية214-212ص

أنه ال يجوز للقاضي أن يقرر البطالن جزاء لمخالفة قاعدة          : يتفرع من هذا المبدأ قاعدتان    ) 2(

 قـرره   لم يقرر لهما الشارع هذا الجزاء، وال يجوز له أن يمتنع عن تقرير البطالن حيـث               

  .134 ومهدي، شرح القواعد العامة، ص.115، سرور، نظرية البطالن، صالشارع
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 هو الذي حدد البطالن، فمن األوىل أن حيدد الشكل القانوين املطلوب            املقنن إن   -3
 .له

 إذا نص القانون على البطالن يف بعض احلاالت، ومل ينص عليه يف حاالت أخرى               -4
 ، فال جيوز للمحـاكم أن تقضـي بـه يف احلـاالت األخـرية ؛ ألن مهمـة                   

 تطبيق القانون، والقضاء بالبطالن بغري نص هو صنع للقانون ولـيس            احملاكم هي 
 .)1(تطبيقاً له

وميزة هذا املذهب الضبط والتحديد، فال جمال للخالف يف الـرأي حـول              
ابتداء السلطة  الوضعي  نصيب اإلجراء من الصحة أو البطالن ، فقد استبعد املشرع           

 بنفسه إجراء التناسب بـني احلقـوق        فتوىل املقنن التقديرية للقاضي يف هذا الشأن،      
واحلريات اليت حتميها القاعدة اإلجرائية حمل املخالفة وبني املصلحة العامـة، فيقـرر             

ولكن . )2(البطالن صراحة يف األحوال اليت يرى فيها تغليب جانب احلقوق واحلريات          
ضـي  عيب هذا املذهب هو استحالة أن حيصر املشرع احلاالت اليت يتعني فيها أن يق             

بالبطالن ، فيتبني عند تطبيق القانون أن هناك حاالت بطالن ناقصة مل حيددها املشرع، 
، ولكن يتبني للقاضي بـالنظر إىل       الوضعيوهناك حاالت للبطالن قد قررها املشرع       

من املتعذر أن يوفـق    و .)3(الظروف الواقعية هلذه احلالة ، أنه ال مقتضى هلذا البطالن           
ديد أحوال البطالن يف قائمة جامعة مانعة خالية من اإلفـراط           يف حت الوضعي  املشرع  
 .)4(والتفريط

                                        
دار : القـاهرة ( والي، فتحي وزغلول، أحمد ماهر، نظرية البطالن في قانون المرافعـات،             )1(

 الشرعية فـي    ،حسن يوسف مصطفى   ومقابلة،   215، ص )م1997،  2الطباعة الحديثة، ط  

  .207ص، )م2003 ،1طلدار العلمية للنشر والتوزيع،  ا:انعّم( ،اإلجراءات الجزائية

 .217سرور، أحمد فتحي، النقض الجنائي، ص) 2(

الـبطالن فـي قـانون      ،  ميعبد الحك  وفوده،   116سرور، أحمد فتحي، نظرية البطالن، ص     ) 3(

  .106اإلجراءات الجنائية، ص

جراءات الجزائية،  ومقابلة، حسن يوسف، الشرعية في اإل116سرور، نظرية البطالن، ص) 4(

 .208ص
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 : مذهب البطالن الذايت : ثانياً 
هو إطالق البطالن مبجرد وقوع خمالفة لقاعدة إجرائية جوهرية دون حاجـة             

لنص يثبت ذلك، فتكون حاالت البطالن مبقتضى هذه النظرية غري حمددة حصـراً ،              
الذي يقدر جسامة املخالفة تبعاً ألمهية اإلجراء الـذي جـرت           ويستخلصها القاضي   

خمالفته ، ويسمى هذا البطالن بالبطالن اجلوهري ؛ ألنه يترتب كلما كان اإلجـراء              
خمالفاً لقاعدة جوهرية ، وخاصة تلك اليت متس ضمانات احلرية الشخصية وحقـوق             

ة ، قواعـد جوهريـة      الدفاع ، ومن أجل ذلك مييز بني نوعني من القواعد اإلجرائي          
يترتب على خمالفتها البطالن ، وأخـرى غـري         ) هتدف إىل محاية مصاحل ضرورية      ( 

ال مربر لتقرير بطالهنا إذا     )  على سبيل التنظيم واالسترشاد      املقننيوردها  ( جوهرية  
إشاعة نوع من الثقة والطمأنينة ، أو مراعاة أوضـاع          ، ألن الغرض منه     )1(خولفت  

تكوين العمل اإلجرائي أو شروط صحته ، وال يتوقف عليها حتقيـق            معينة بعيدة عن    
صاحل اخلصوم ، فإن عدم مراعاة      لضمانات معينة للصاحل العام وحسن سري العدالة أو         

القاعدة اإلجرائية اليت تتضمنه ال يترتب عليه أي بطالن ألنـه لـيس جوهريـاً يف                
  .)2(التحقيق أو الدعوى 

ة ما جيعله ميتاز عن املذهب األول ، حيث يعطـي           وهذا املذهب فيه من املرون    
القاضي احلرية يف تقدير مدى جسامة املخالفة بدالً من تقييده بنصـوص جامـدة ،               
إضافة إىل ما ينطوي عليه من ثقة يف القضاء واعتراف له بسلطة تقديرية ، وضـمان                

 هـو   ولكن عيب هذا املـذهب    ،  استمرار سري الدعوى ومنع فرار ارم من العقاب       
صعوبة التمييز بني القواعد اجلوهرية والقواعد غري اجلوهرية ، واحتمـال اخـتالف             

                                        
حسن يوسف مصطفى، الشرعية في اإلجراءات       ومقابلة،   117سرور، نظرية البطالن، ص   ) 1(

  .208ص ، )م2003، 1الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، ط: عّمان(الجزائية، 

  .36-35 ص،محمد محيي الدين، نظرية البطالنعوض، ) 2(
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اآلراء يف شأنه ، وعدم استطاعة اجلزم مقدماً ما إذا كان القاضي سيحكم بالبطالن أم               
  .)1(ال ، مما يعين أن الغموض سيحيط نوعاً ما بالدعوى وتطورها ومصريها 

  :مذهب البطالن الشكلي : ثالثاً 
ويسمى باملذهب اإللزامي املطلق، ومقتضاه أن البطالن يقع نتيجـة خمالفـة             

الشكل القانوين يف العمل اإلجرائي أيا كان هذا الشكل ألن املشرع بتقريـر هـذه               
القاعدة يكون قد أفصح عن أمهيتها حلسن سري العدالة فهو ال يعرف التفرقة بني مـا                

ملذهب أن القـانون ال يعـرض مراعـاة         يعد جوهرياً أو غري جوهري، ومبىن هذا ا       
األشكال إال ما رآه ضرورياً لتحقيق مصلحة اخلصومة، فيتعني تقرير البطالن جـزاء             

وميزة هذا املذهب أن حاالت البطالن حمدده بوضوح حيول دون حتكـم             .)2(ختلفها
وعدم فيتسم بالبساطة والوضوح     يف تقدير األشكال اجلوهرية وغري اجلوهرية        القضاة

عقيد، إال أن فيه إسرافاً يف التقيد باألشكال وتوقيع البطالن على حنو قد يؤدي إىل               الت
إفالت اجلاين من العقاب ، وتعقيد اإلجراءات ، وإطالة أمد اخلصومة ، كما أن فيـه                

البيان الـدقيق جلميـع     مناقضة ملا حتتاجه القوانني واألنظمة اإلجرائية من التحديد و        
 .خصومها
ذهب سائداً يف العصر الروماين وعصور اإلقطاع، وال يكاد         وقد كان هذا امل    

 .)3(كون له تطبيق يف األنظمة اإلجرائية احلالية ي
 

                                        
 البطالن في قانون اإلجراءات     ،ميعبد الحك  وفوده،   118-117سرور، نظرية البطالن، ص   ) 1(

 .775الدهبي، اإلجراءات الجنائية، ص .107ص  الجنائية،

: اإلسـكندرية (، وثروت، جالل، نظم اإلجراءات الجنائية،       114سرور، نظرية البطالن، ص   ) 2(

 .56-55، وكلداري، البطالن، ص536، ص)م1997، 1دار الجامعة الجديدة للنشر، ط

 . 134، وعبد الرؤوف، شرح القواعد العامة، ص115-114سرور، نظرية البطالن، ص )3(
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 : موقف الشريعة اإلسالمية من نظرية البطالن ومذاهبه  •
 

أخذت الشريعة اإلسالمية بنظرية البطالن وبقاعدة أن ما بين على باطل فهو            
 .فحسب بل ويف غريها من أمور العقيدة واملعاملةباطل، ليس يف اإلجراءات اجلنائية 

أمر اهللا تعاىل بطاعة أوامره واجتناب نواهيه بالعمل بالقرآن الكرمي وما فيه من     
 ألنه هو املخرب عـن اهللا       – صلى اهللا عليه وسلم      –أحكام ومعامالت مث طاعة رسوله      

 للنـاس مـا يـنفعهم       تعاىل، وهو ال يأمر وال ينهي إال مبا يرضاه اهللا تعاىل وهو يبني            
 .)1(ويضرهم يف أمور دنياهم وآخرهتم

َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَتُهوا َواتَّقُوا اللََّه ِإنَّ   (: وقال تعاىل 
 وبعد طاعة اهللا ورسوله أوجب اهللا تعاىل طاعة العلماء من أهل            )2()اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ  

 .)3(الدين واألمراء ووالة األمور يف غري معصية اهللالفقه و
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَِطيُعواْ اللَّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسولَ َوأُْوِلي اَألْمـِر           (: وقال تعاىل 

 صـلى اهللا    – عن رسول اهللا     – رضي اهللا عنهما     – وعن عبد اهللا بن عمر       .)4()ِمنكُْم

                                        
محمـد  : ، عماد الدين أبو الوفا إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق           ابن كثير ) 1(

ـ 1419،  1دار ابـن حـزم، ط     : بيـروت (إبراهيم البنـا،      3477، ص 8، ج )م1998-هـ

هشـام  :  األنصاري، الجامع ألحكام القرآن، اعتناء     والقرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد      

ـ 1387،  3دار إحياء التراث اإلسالمي، ط    : بيروت(سمير البخاري،    ، 18، ج )م1967-هـ

 .18-17ص

 ).7(سورة الحشر، آية ) 2(

علـي أحمـد اليجـاوي،      : ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد اهللا، أحكام القرآن، تحقيق          ) 3(

 وابن  452، ص )م1957-هـ1376،  2، ج 1راث للكتب العربية، ط   دار إحياء الت  : القاهرة(

 .958، ص1كثير، تفسير القرآن العظيم، ط

 )59(سورة النساء، آية ) 4(
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رء املسلم السمع والطاعة فيما أحبه وكره إال أن يـؤمر           على امل ":  قال –عليه وسلم   
 .)1("مبعصية فال مسع وال طاعة

َولَْو َردُّوُه ِإلَى الرَُّسوِل َوِإلَى أُْوِلي اَألْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمـُه الَّـِذيَن            (: وقال تعاىل 
 .)3(م النص واإلمجاعدوهو يدل على االجتهاد إذا ع. )2()َيْسَتنِبطُوَنُه ِمْنُهْم

: ، قال اهللابكتاب: مبا حتكم؟ قال":  ملعاذ– صلى اهللا عليه وسلم –وقال النيب  
اجتهد : فإن مل جتد؟ قال   : بسنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال       : فإن مل جتد قال   

 إىل ما حيب    اهللارسول  قال احلمد هللا الذي وفق رسول       ) أي ال أقصر  (لو  آ، وال   يرأي
 .)4("اهللا ورسوله
 .)5(هذا احلديث صحيح وأخذ اخللفاء كلهم بذلك: ن العريبقال اب

نظام صادر  فأحكام الشريعة هي دستور املسلمني الواجب عليهم اتباعه وكل          
 جيب أن يكون موافقاً ألحكام القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة،           من والة األمور  

 . )6(املرجو منهوما خالفها فهو باطل بطالناً أصلياً ال يترتب عليه الثواب 

                                        
مسلم، أبو الحسين مسلم ابن حجاج، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة بـاب وجـوب طاعـة                 ) 1(

 .1839يث ، رقم الحد1469، ص3األمراء في غير معصية اهللا، وتحريمها في المعصية، ج

 ).83(سورة النساء، آية ) 2(

 .292، ص5القرطبي، الجامع، ج) 3(

: ، تحقيق 3الترمذي، أبو عيسى محمد بن سورة، الجامع الصحيح، وهو سنن الترمذي، ج           ) 4(

، كتاب األحكام، باب ما جاء )دار الكتب العلمية، بدون تاريخ: بيروت(كمال يوسف الحوت، 

 .616، ص1227في القاضي كيف يقضي، رقم 

 .453، ص1ابن العربي أحكام القرآن، ج) 5(

علي، أحمد إبراهيم سيد، بطالن التشريع الوضعي، المخالف للتشريع الجنائي اإلسـالمي،            ) 6(

، 1دار المصطفى، ط  : القاهرة(رسالة دكتوراه من جامعة األزهر، كلية الشريعة والقانون،         

 . 231، ص)م1978
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فأساس نظرية البطالن يف الشريعة اإلسالمية هي خمالفة األوامـر والنـواهي            
 وقـد    من الكتاب والسنة القطعية الثبوت والداللـة       املوجودة يف النصوص الشرعية   

أخذت الشريعة اإلسالمية منهجاً خمتلطاً يف البطالن، وقد قرر البطالن القانوين وهـو     
ريعة اإلسالمية إذا مت خمالفة نص قطعي الثبوت والداللة من          البطالن الشرعي يف الش   

، وقد قرر البطالن الذايت أيضاً البطالن إذا كان هناك حكم ال            )1(النصوص الشرعية 
يوجد نص شرعي يوضحه وجعل هناك سلطة تقديرية إلقرار البطالن تبعاً لقوة العيب         

 انصبت عليه املخالفة، وأنه     الذي أدى إىل املخالفة، وجوهرية العمل اإلجرائي الذي       
مهما كانت درجة العيب واملخالفة وجوهرية العمل فإن حتققت الغاية منـه فإنـه ال               

 .)2(حيكم ببطالنه
واألحكام املتعلقة بالنظام العام هي تلك األحكام الشرعية اليت ينطبق عليهـا            

نت متعلقة  وصف احلتم واإللزام وهي الواجب واحملرم، أما بقية األحكام فهي وإن كا           
وقد أشار اإلمام الشاطيب إىل الفـرق       . )3(حبق اهللا تعاىل إال أهنا ليست من النظام العام        

إن حقوق اهللا ليسـت     : "بني حقوق اهللا تعاىل من حيث قوهتا وإلزاميتها، حيث يقول         
على وزن واحد يف الطلب، فمنها ما هو مطلوب حتماً كالقواعد اخلمـس وسـائر               

 كل ملة، ومنها ما ليس حبتم كاملندوب، والنظام العام متعلق           الضروريات املراعاة يف  
باألمور اليت ال خرية فيها للمكلف أي إن طلبها من املكلف طلب حتم وإلزام، وأما               

 .)4(اليت ليست كذلك أي أن طلبها ليس حبتم فليس من النظام العام

                                        
، 21نصوص، بحث في مجلة المحامـاة الشـرعية، العـدد           خالف، عبد الوهاب، تفسير ال    ) 1(

 .451ص

 .40عوض، محيي الدين، نظرية البطالن، ص) 2(

القراله، أحمد ياسين، النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي، رسـالة             ) 3(

 .39م، ص1996دكتوراه، كلية الدراسات العليا في الجامعة األردنية، 

 .366، 255، ص3، الموافقات، جالشاطبي) 4(
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لـك أن   ذ. وقد عرف الفقه اإلسالمي نظرية البطالن املطلق والبطالن النسيب        
الفقهاء املسلمني يفرقون بني العيب املتعلق بالركن والعيب الذي حلق وصفاً عارضـاً   
من أوصاف اإلجراء أو التصرف، فاألول يترتب عليه البطالن والثـاين يـؤدي إىل              

 .)1(الفساد
 :ومن أبرز مظاهر األخذ بنظرية البطالن يف الفقه اإلسالمي ما يلي

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبـوا      (: ل يف ذلك قوله تعاىل    النهي عن التجسس واألص   : أوالً
 .)2()كَِثرياً مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإثٌْم َولَا َتَجسَُّسوا

ففي هذه اآلية هني صراحة عن التجسس سواء كان باالستنصات أم بـالنظر              
كشف عمـا سـتره اهللا      إىل عورات املسلمني والبحث عن ذلك، وعن معايبهم، وال        

 .)3(عنهم من األسرار اخلاصة
ومنها مـا رواه أبـو      . ويف السنة وردت أحاديث كثرية عن حترمي التجسس        

إياكم والظن فإن   "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : هريرة رضي اهللا عنه أنه قال     
 .)4("احلديث... الظن أكذب احلديث، وال تتجسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا 

                                        
دار النهضة العربيـة،    : القاهرة(الجندي، حسني، أصول اإلجراءات الجزائية في اإلسالم،        ) 1(

 .358، ص)م1990، 1ط

 .12الحجرات، اآلية ) 2(

، )تفسير الطبري (الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،             ) 3(

اهللا بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسـات           الدكتور عبد   : تحقيق

، 375-374، ص 21، ج )م2001-هـ1422،  1دار هجر، ط  : القاهرة(العربية اإلسالمية،   

دار الفكـر،   : بيـروت (صدقي محمـد جميـل،      : الجصاص، أبو بكر أحمد الرازي، اعتناء     

 .331-313، ص3والقرطبي، ج. 606، ص3، ج)هـ1414-م1993ط

مصطفى ديب البغـا،    : البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق         ) 4(

. 2253، ص 5، ج )م1993-هـ1414،  5دار ابن كثير ودار اليمامة، ط     : بيروت ودمشق (

أبـو  = =، كتاب األدب، باب ما نهي عن التحاسـد والتـدابر، مسـلم،            5717الحديث رقم   
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إنـك إن   : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول        : وعن معاوية قال   
كلمـة  : أبو الـدرداء  : ، فقال "ت عوارت الناس أفسدهتم أو كدت أن تفسدهم       بعات

 .)1(مسعها معاوية من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفعه اهللا تعاىل هبا
 : ومما نقل يف هذا ما يليأما األثر فقد ورد فيه التطبيق العملي هلذه النظرية 

هذا فـالن تقطـر     : أتى ابن مسعود، فقيل له    : عن زيد بن وهب اجلهين قال      -1
إنا قد هنينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء          : حليته مخراً، فقال عبد اهللا    

 .)2("نأخذ به
كان لنـا جـريان     : "وعن دخني بن عامر احلجري كاتب عقبة بن عامر قال         

إن جرياننـا هـؤالء     : م فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بـن عـامر        يشربون اخلمر، فنهيته  
دعهم، مث رجعت إىل    : يشربون، وأين هنيتهم فلم ينتهوا، وإين داع هلم الشرط، فقال         

أن جرياننا قد أبو أن ينتهوا عن شرب اخلمر، وأنا داع هلـم          : عقبة مرة أخرى فقلت   

                                                                                                          
دار : القـاهرة (محمد فؤاد عبد الباقي،     :  تحقيق الحسين، مسلم ابن حجاج، صحيح مسلم،     

، كتاب  2563، رقم الحديث    )ت. توزيع بيروت للكتب العلمية، د    = = إحياء الكتب العربية،  

 .1985، ص4البر والصلح واآلداب، باب تحريم الظن والتجسس، ج

ل السيد،  عبيد الدعاس وعاد  : أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، إعداد وتعليق         ) 1(

ـ 1418،  1دار المغنـي، ط   : دار ابن حزم، التوزيع الرياض    : بيروت( ، 5، ج )م1997-هـ

 .4888، رقم الحديث 127ص

عبيد الدعاس وعادل السيد،    : أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، إعداد وتعليق         ) 2(

ألصول جامع ا . ، كتاب اآلداب، باب النهي عن التجسس      4890، رقم الحديث    128، ص 5ج

ابـن األثيـر    "في أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم لمجد الدين أبي السعادات المبارك             

، 655، ص 6، ج 4945م، رقـم الحـديث      2000-هـ1420، بيروت، دار الفكر،     "الجزري

 .عبد القادر األرنؤوط: حققه وعلق عليه
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ليه وسلم فذكر معىن    وحيك، دعهم فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع        : الشرط، فقال 
 .)1("حديث مسلم

خرجت مع عمر رضي اهللا عنه : وعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه قال
ليلة يف املدينة، فبينما حنن منشي إذ ظهر لنا سراج، فانطلقنا نؤمه فلما دنونا منـه إذا                 

أتدري من بيت هذا؟    باب مغلق على قوم هلم أصوات ولفظ، فأخذ عمر بيدي وقال            
: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهو اآلن شرب فما ترى؟ قلت            : ال، فقال قلت  

 فرجع عمر رضـي     )2()سسواوال جت : (أرى أنا قد أتينا ما هنانا اهللا عنه، قال اهللا تعاىل          
 .)3(اهللا عنه وتركهم

ورواية عن عمر أنه تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة فأنكر عليه فقال 
كنت أنا قد عصيت اهللا من وجه واحد فأنت قد عصيته من ثالثة             يا أمري املؤمنني إن     

وقـال  . وقد جتسست ) وال جتسسوا (قد قال اهللا تعاىل     : أوجه فقال له وما هي؟ فقال     
 َتْدُخلُوا ُبُيوتـاً    ال( وقد تسورت من السطح وقال       )4()وأتوا البيوت من أبواهبا   (تعاىل  

، وما سلمت فتركه عمر وشرط      )5()هاُتَسلُِّموا َعلَى أَْهلِ  غَْيَر ُبُيوِتكُْم َحتَّى َتْسَتأِْنُسوا وَ    
  .)6(عليه التوبة

                                        
: حديث مسلم ، وقوله فذكر معنى     4892، رقم الحديث    202-201، ص 5سنن أبي داود، ج   ) 1(

هذا الحديث أي حديث مسلم المقصود به ما رواه مسلم بن إبـراهيم عـن عبـد اهللا بـن                    

المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن عنقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر عن                 

وقـد ورد هـذا     ". من رأي عورة فسرتها كمن أحيا مـوؤدة       : "النبي صلى اهللا عليه وسلم    

 .ب عن أبي داودالحديث قبل حديث البا

 .12الحجرات، آية ) 2(

: بيـروت (عبد الرزاق، أبو بكر بن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق،              ) 3(

، 16وتفسـير الطبـري، ج    ). 232، ص 10م، ج 1972-هـ1392،  8المكتب اإلسالمي، ط  

 .333ص

 .189سورة البقرة، آية ) 4(

 .27سورة النور، آية ) 5(

الشيخ محمد الدالي بلطة، : ي حامد بن محمد، إحياء علوم الدين، حققه القاضيالغزالي، ألب) 6(

 .437، ص2، ج)م2001هـ-1422، .ط. المكتبة العصرية، د: بيروت(
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عدم جواز التوصل إىل األدلة املثبتة للجرمية بوسائل غري مشروعة، ومن أبـرز             : ثانياً
 .)1(هذه الوسائل الغري مشروعة استخدام اإلكراه يف الوصول إىل االعتـراف          

:  االعتراف وترتب آثاره عليـه     حيث يرى مجهور الفقهاء أن من شروط صحة       
أن يكون املقر خمتاراً، أي أن يكون إقراره قد صدر منـه طوعـاً، وبإرادتـه                

فإذا مل يكن كذلك مل يكـن       . الكاملة، بعيداً عن أية مؤثرات خارجة عن إرادته       
 .)2(يعين بطالن االعترافوهذا . هذا اإلقرار معترباً وال تترتب عليه آثار

 :منها مبا يلي علماء بأدلة كثرية اكتفيوقد استدل مجهور ال 
، فقد جعل اهللا    )3()ِإالَّ َمْن أُكِْرَه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ ِباِإلَميانِ     (: من القرآن قوله تعاىل    -أ 

فما سـواه أوىل، ألن الكفـر أعظـم         تعاىل اإلكراه مسقطاً حلكم الكفر،      
أصل الشـريعة،    وقال ابن العريب ملا مسح اهللا تعاىل بالكفر به وهو            .الذنوب

عند اإلكراه، ومل يؤاخذ به محل العلماء عليه فروع الشريعة كلها فإذا وقـع              
اإلكراه عليها مل يؤاخذ به، وال يترتب حكم عليه، وعليه جاء األثر املشهور             

 .)4(عند الفقهاء، رفع عند أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

                                        
 .90، وتاج الدين، أصول التحقيق الجنائي، ص239ابن ظفير، اإلجراءات الجنائية، ص) 1(

دار المعرفة للطباعة والنشـر،     : وتبير(السرخسي، ألبي بكر محمد بن أحمد، المبسوط،        ) 2(

ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد،          . 185-148، ص 9، ج )هـ490،  2ط

 .568، ص4، ج)م1979-هـ1399، 2المكتب اإلسالمي، ط: بيروت ودمشق(الكافي، 

 .106سورة النحل، آية ) 3(

 .1169-1168، ص3ابن العربي، أحكام القرآن، ج) 4(
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أن : يضاً عن طريق ابن عباس    حديث أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه وروي أ         -ب 
إن اهللا جتاوز ألميت اخلطأ والنسيان وما : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 .)1("استكرهوا عليه
 :ومن األثر ما يلي -ج 

ليس الرجل بأمني على نفسـه      : (قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه       
 .)2()إذا جوعته أو خوفته أو أوثقته

القيد كره، والسجن كـره،     :  يقول ونقل عن القاضي شريح أنه كان      
 .)3(والوعيد والضرب كره

حترمي دخول البيوت بغري إذن، واألمر بالدخول من الباب، واألصل يف ذلـك             : ثالثاً
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْدُخلُوا ُبُيوتاً غَْيَر ُبُيوِتكُْم َحتَّـى َتْسَتأِْنُسـوا             (: قوله تعاىل 

 .)4() أَْهِلَها ذَِلكُْم َخْيٌر لَّكُْم لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونََوُتَسلُِّموا َعلَى
َولَْيَس الِْبرُّ ِبأَنْ َتأُْتْواْ الُْبُيوَت ِمن ظُُهوِرَها َولَـِكنَّ الِْبرَّ َمِن اتَّقَى           : (وقوله تعاىل  

 .)5()َوأُْتواْ الُْبُيوَت ِمْن أَْبَواِبَها َواتَّقُواْ اللَّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ

                                        
محمد فـؤاد   : ه، أبو عبد اهللا بن محمد بن يزيد القزويني، سنن بن ماجه، تحقيق            ابن ماج ) 1(

، كتـاب   2043، رقم الحـديث     156، ص 1، ج )ت. ن، د . دار الحديث، د  : القاهرة(عبد الباقي،   

الطالق، باب طالق المكره والناسي، وصححه األلباني، انظر صحيح سنن ابن ماجه، ومحمـد              

ـ 1308،  3تب التربية العربي بدول الخليج، ط     مك: الرياض(ناصر األلباني،    ، 1، ج )م1988-هـ

 .347ص

حيدر (، والبرهاني، عالء الدين، كنز العمال، 193، ص1الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، ج    ) 2(

 .115، ص3، ج)هـ1412، . د. آباد، دار المعارف النظامية، ط

-185، ص 9 ج ، السرخسي، المبسـوط،   193، ص 10الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، ج    ) 3(

184. 

 .27سورة النور، آية ) 4(

 .189سورة البقرة، آية ) 5(
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قـال  : ويف احلديث الشريف عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه قـال             
 .)1("إذا استأذن أحدكم ثالثاً فلم يؤذن له فلريجع       : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

واحلكمة من ذلك أن اهللا سبحانه وتعلى خصص الناس باملنازل وسترهم فيهـا عـن               
فراد، وحجر على اخللق أن يطلعوا على مـا   األبصار وملكهم االستمتاع هبا على االن     

 .)2(فيها من خارج، أو يأبوها بغري إذن أرباهبا لئال يهتكوا استارهم ويبلوا يف أخبارهم
قصر إثبات جرائم احلدود على وسائل إثبات معينة عند مجهور العلماء، وهذه            : رابعاً

وضـعوا  و. وعدم اعتبار ما عدا ذلـك     . الوسائل هي الشهادة واإلقرار فقط    
ضوابط دقيقة لكل من الشهادة واإلقرار لألخذ بأي منهما إلثبات أي جرميـة             

عليه بطالن  حدية، حبيث يعترب أي جتاوز هلذه الضوابط إخالل باإلجراء يترتب           
 .كلي أو جزئي

وليس هذا فحسب بل أضافت الشريعة اإلسالمية إىل البطالن معاقبة الشهود            
ففي األثـر أن    .  عليهم إذا مل يكتمل نصاب الشهادة      يف جرمية الزنا بإقامة حد القذف     

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه شهد عنده على املغرية ثالثة رجال، ونكل الرابـع،               
 .)3(فجلد عمر الثالثة حد القذف، وأبطل شهادهتم، ودرأ احلد عن املغرية

ر إلسالمية على القضاء هنا يف األمـو      وال تقتصر نظرية البطالن يف الشريعة ا       
وهذه من األمور اليت    ) أي الدنيا واآلخرة  (الدنيوية فقط، وإمنا تشمل القضاء والديانة       

 .تتميز هبا الشريعة اإلسالمية وتؤدي إىل حتقيق العدل ورفع الظلم

                                        
، 5891البخاري، صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب التسليم واالستئذان، حديث رقـم            ) 1(

 .2150، صحيح مسلم في اآلداب، باب االستئذان رقم 2305، ص5ج

 .1346، ص3ابن العربي، أحكام القرآن، ج) 2(

، وابن حزم، أبي محمد علـي بـن أحمـد           383، ص 7، مصنف عبد الرزاق، ج    الصنعاني) 3(

 .431، ص9، ج)ت. ، د.د. المحلى، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، ط
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ومما يدل على ذلك حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي روته أم سلمة               
إنكم ختتصمون إيل ولعـل     : (م قال رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل         

بعضكم أحلن حبجته من بعض، فمن قضيت له حبق أخيه شيئاً فإمنا أقطع له قطعه مـن         
 .)1()النار فال يأخذها

أن القاضي حيضر إليـه     : فالرسول صلى اهللا عليه وسلم وضع قاعدة مفادها        
ال أن  اخلصمان ويكون أحدمها أقوى حجة من اآلخر، وقد يكون احلق مع اآلخـر إ             

ولكنه باطل ديانة يف . فحكم القاضي دنيوياً صحيح. القاضي حكم لألول لقوة حجته
حق احملكوم له بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم فإمنا أقطع له قطعة من النـار فـال                  

 .يأخذها

 

                                        
 .2534، رقم الحديث 952، ص2البخاري، ج) 1(



 - 40 - 

 المطلب الثالث
 بدولة اإلمارات العربية المتحدةموقف النظامين 

  طالنالب من والمملكة العربية السعودية
 

قبل صدور قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي يف دولة اإلمارات ، مل تتناول             
القوانني احمللية يف اإلمارات أحوال البطالن ، وبالرجوع إىل قضاء احملكمة االحتاديـة             
العليا وما استقر عليه يف هذا الشأن ، يتضح أهنا أخذت بالبطالن ملخالفـة إجـراء                

ا أخذت بنظرية البطالن الـذايت ، وبعـد صـدور قـانون     جوهري ، وهذا يعين أهن   
لسـنة   ) 35( اإلجراءات اجلزائية اإلحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقـم          

م ، قرر هذا القانون بنصوص صرحية بطالن بعض اإلجـراءات ، واسـتبعد              1992
إىل  ) 221( بنصوص صرحية بطالن بعض اإلجـراءات األخـرى يف املـواد مـن              

 والبطالن يف احلالتني يفترض أن إجراًء جوهرياً قد خولفت أحكام القانون             )228( 
املتعلقة به فإن مل يكن اإلجراء جوهرياً فال بطالن ولو خولفت األحكام اليت وضعت              

نظام دولـة اإلمـارات العربيـة       ، وبالرجوع إىل هذه النصوص ، جند أن         )1(لتنظيمه
الن القانوين ، وهذا واضح من نـص املـادة           قد أخذ بنظرية أو مذهب البط      املتحدة

يكون اإلجراء باطالً إذا نص القانون صراحة على بطالنه ، أو إذا            : " بقوهلا ) 221( 
نصت ، ونظرية البطالن الذايت الذي      " شابه عيب مل تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء         

ام القانون املتعلقة   إذا كان البطالن راجعاً لعدم مراعاة أحك       ) : " 222( عليه املادة   
بتشكيل احملكمة أو بواليتها للحكم يف الدعوى ، أو باختصاصها من حيـث نـوع               

                                        
علي، محمد محرم، المهيري، خالد محمد، الموسوعة الجنائية الشاملة لدولـة اإلمـارات             ) 1(

الفـتح  : اإلسـكندرية (فقها وقضاء، قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي،       العربية المتحدة   

 .1351، ص4، ج)م2003للطباعة والنشر، 
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اجلرمية املعروضة عليها أو بغري ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به يف                
 ، فـالبطالن    )1(" أية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضي به احملكمة ولو بغري طلب             

لنظام العام جيوز التمسك به يف أية حالة كانت عليها الدعوى حىت صـدور              املتعلق با 
 ومؤدى هذه النظرية أنه ال بطالن بدون نـص قـانوين يقـدره،              .)2(بات فيها حكم  

فاملشرع نفسه هو الذي يرتب بطالن العمل اإلجرائي وفقاً ملا يراه من اعتبـارات،              
ات، مبعىن أنـه ال حمـل للقبـول         وبالنظر إىل ما يستهدفه من خالل اإلجراء من غاي        

 .ببطالن إجراء ما إذا كان املشروع ال ينص صراحة على وجوب هذا البطالن
ومقتضى ذلك أنه بدون نص قانوين صريح يقرر البطالن ال ميلك القاضي أن              

 .يتجاهل أو يتغاضى عن احلكم ببطالن اإلجراء
 يكـون بـاطالً،     باختصار فإنه إذا نص القانون على البطالن فإن اإلجـراء          

واملقصود بالنص على البطالن النص الصريح عليه فال يكفي النص الضـمين بـأن              
إال أنه ال حيكم بالبطالن رغم تعيب اإلجـراء         . يستعمل املشرع عبارة ناهية أو نافية     

والنص الصريح عليه إذا أثبت اخلصم أو الطرف اآلخر أن اإلجراء رغم النص عليه              
من قانون اإلجراءات   ) 224(ه، وهذا يستفاد من نص املادة       فإن الغاية قد حتققت من    
ال حيكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت حتقيق الغاية من           "اجلزائية االحتادي بقوهلا    
 ".الشكل أو البيان املطلوب

والعمل اإلجرائي ليس عمالً شكلياً أصم، بل عمل واع يرتبط بالغاية الـيت              
 هذه الغاية كان اإلجراء صحيحاً منتجاً آلثاره القانونية،         يرمي إىل حتقيقها، فإن حتققت    

 فالغايـة مـن القواعـد       )3(وإذا ختلفت ُعد اإلجراء باطالً وجترد من آثاره القانونية        
                                        

يتحدث هذا النص أيضاً عن البطالن المطلق المتعلق بالنظام العام كما سيتم اإلشارة إليـه               ) 1(

  .الحقاً

  .64-60، البطالن في اإلجراءات الجنائية، ص كلداري) 2(

 .52د المنعم سليمان، بطالن اإلجراء الجنائي، صعب) 3(
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 وذلك بقصد   اإلجرائية هي املوازنة بني حق الدولة يف العقاب وحق املتهم يف احلرية،           
 .الوصول إىل معرفة احلقيقة

 جيب إبطاهلا لتخلف الغاية منها كافة اإلجراءات اخلاصة         ومن اإلجراءات اليت   
بتحريك الدعوى اجلنائية وطريقة رفعها ومباشرهتا وإجراءات مجـع االسـتدالالت           

 .والتحقق باجللسة وإصدار األحكام
بطالن اإلجراء الشكلي   "ويف هذا اخلصوص قضت احملكمة االحتادية العليا بأن          

لقانون على ذلك أو إذا شابه عيب مل تتحقق بسببه          يف الشريعة اإلسالمية عدم نص ا     
م ببطالنه ولو نص القانون كالغاية من اإلجراء، وحتقق الغاية من اإلجراء ما نع من احل   

 .)1("على البطالن جزاء ختلفه
وقد حرص املشرع اإلمارايت أن ينص صراحة على بطالن بعض املخالفـات             

ويف هذا تنص املادة    . قها متعلقاً بالنظام العام   اإلجرائية والذي اعترب البطالن الذي يلح     
إذا كان البطالن راجعاً    "من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي على أنه        ) 222(رقم  

لعدم مراعاة أحكام القانون املتعلقة بتشكيل احملكمة أو بواليتها يف احلكم يف الدعوى             
بغري ذلك مما هـو متعلـق       أو باختصاصها من حيث نوع اجلرمية املعروضة عليها أو          

بالنظام العام جاز التمسك به يف أية حالة تكون عليها الدعوى، وتقضي به احملكمـة               
 .ولو بغري طلب

باملرسوم أما نظام اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية السعودية الذي صدر            
هـ، فقد اشتمل على مواد حمددة ال ختـرج         27/8/1422يف  ) 39/م(امللكي رقم   

فقـد عـاجل نظـام      ا هو مقرر يف الشريعة اإلسالمية واألنظمة اليت ال ختالفها ،            عم
 موضوع البطالن الذي ينشأ عن عدم       باململكة العربية السعودية  اإلجراءات اجلزائية   

                                        
م جمعية عمومية، أهم األحكام والمبـادئ       1982 لسنة   2 القضائية،   4، لسنة   8طعن رقم   ) 1(

 .الجزائية التي قررتها المحكمة االتحادية العليا
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مراعاة اإلجراءات املقررة للتحقيق أو احملاكمة ، وقد وضع نظام اإلجراءات اجلزائية            
 ) 192( إىل   ) 188( لفصل التاسع يف املواد من      قواعد عامة عن البطالن ضمنها ا     

باململكة ويبدو واضحاً أن نظام اإلجراءات اجلزائية       " يف أوجه البطالن    " حتت عنوان   
 قد أخذ بنظرية البطالن الذايت ، إذ مل يورد حاالت البطالن علـى               العربية السعودية 

بالرجوع إىل الفصـل    و ،   )1(سبيل احلصر ، ولكنه وضع قاعدة عامة حتكم البطالن          
مـواده مـن    يف  التاسع من نظام اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية السـعودية           

 قد مزج أيضاً بـني      النظام باململكة العربية السعودية   جند أن    ) 192( إىل   ) 188( 
كل إجراء  " أن   ) 188( املذهب القانوين واملذهب الذايت ، فقد حدد يف نص املادة           

 ، مث   )2(" م الشريعة اإلسالمية أو األنظمة املستمدة منها يكون بـاطالً           خمالف ألحكا 
  . )3(صور البطالن املتعلقة بالنظام العام أيضاً  ) 189( حدد يف نص املادة 

واململكة العربيـة    بدولة اإلمارات العربية املتحدة   ومن ذلك جند أن النظامني      
 اعتنقها كل نظام ، ولكن ينفرد نظام    متشاهبني يف نوع مذاهب البطالن اليت      السعودية

اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية السعودية عن بقية األنظمة الدولية بالنص على            
الـيت سـبق     ) 189(  مادته   بطالن أي إجراء خمالف ألحكام الشريعة اإلسالمية يف       

كـة  الكتاب والسنة مها دستور اململ     السعودي إذ جعل     املنظمذكرها ، وقد أحسن     
واملهيمنان على النظام األساسي للحكم وكافة األنظمة األخرى مبـا فيهـا نظـام              

                                        
 أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكـة العربيـة          ، عبد الرحمن تاج الدين    ،مدني) 1(

 -هـ1425،  1ط ،مركز البحوث معهد اإلدارة العامة،    : الرياض( دراسة مقارنة    ،لسعوديةا

  .93 ص،)م2005

نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بالرسوم الملكـي       ( المركز الوطني للوثائق والمحفوظات     ) 2(

 ). هـ ، المملكة العربية السعودية 28/7/1422وتاريخ ) 39/م(رقم 

  اإلجـراءات الجنائيـة فـي المملكـة العربيـة           ،ن محمـد بـن علـي      سعد ب ابن ظفير،   ) 3(

  .242ص  ،)م2003-هـ1424، 1مطابع سماحة، ط: الرياض(، السعودية
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اإلجراءات اجلزائية، وإن األنظمة املرعية هي اليت توافق النظام والسنة واليت جيـب             
 .احترامها وااللتزام بتطبيقها
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 المبحث الثاني 
 تمييز البطالن عن غيره من الجزاءات اإلجرائية

 
ن كجزاء إجرائي عن بعض الصور املشاهبة األخرى كاالنعـدام          خيتلف البطال  

وعدم القبول والسقوط ، ولكن ذلك ال ينفي وجود مظاهر تشابه بني هذه اجلزاءات              
اإلجرائية ، فسببها يعود إىل عدم االكتراث وجتاهل العمل اإلجرائي ، وتوافر عيـب              

ن تكون متداخلة مع بعضـها      ما يف اإلجراء القانوين ، فهي تتشابه كثرياً حىت تكاد أ          
البعض ، أو تكون مكملة لغريها ، وأهم اجلزاءات اإلجرائية اليت سـتناوهلا يف هـذا      

السقوط ، عدم القبول ، اخلطأ يف القانون ، اخلطأ املـادي ، وأخـرياً               : املبحث هي   
 االنعدام ، ونظراً ألننا تناولنا البطالن بشيء من التفصيل يف املبحث السابق ، فإننـا              
سنقتصر على بيان معىن اجلزاء اإلجرائي املقابل له ، مث مواقع االختالف بينه وبـني               

 .البطالن 
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 المطلب األول 
 البطالن والسقوط

 
جزاء إجرائي يرد على السلطة أو احلق يف مباشـرة العمـل            " السقوط هو    

 .)1(" اإلجرائي إذا مل يقم به صاحبه خالل الفترة اليت حيددها القانون 
وط يعين زوال احلق أو انقضاء السلطة يف مباشرة عمل إجرائي ما ،             قالس" أو 

 ".الرتباط مباشرته مبهلة أو بواقعة ، دون أن يعين هذا أن يكون العمل معيباً يف ذاته
فإذا فرض النظام القانوين موعداً حمدداً جيب فيه اختاذ اإلجراء املناسب وبعد             

اشرة العمل اإلجرائي، فإن هذا هو جزاء إجرائي انقضاء هذا املوعد يسقط احلق يف مب     
يرد على احلق يف استعمال وتنفيذ العمل ، وحيرم الفرد من حق أو سـلطة إجرائيـة                 

 . )2(معينة ويسمى السقوط
  : )3(ويتميز السقوط باخلصائص التالية  

يرد على احلق يف مباشرة األعمال اإلجرائية اليت يباشرها املتهم أو غـريه              -1
، وم ، وليس على العمل ذاته مثل سقوط احلـق يف االسـتئناف           من اخلص 

وبعبارة أخرى أن سقوط السلطة أو احلق يف مباشرة العمـل اإلجرائـي             
 .)4(شر على الرغم من هذا السقوط بُُيؤدي إىل بطالن هذا العمل فيما لو

 اإلجرائي الذي يقوم به اخلصوم ، فال        ليقتصر على احلق يف مباشرة العم      -2
 السقوط ألعمال القاضي ، ألن السقوط يعين انقضاء حق أي           ميكن تصور 

                                        
 . 19ص،  بطالن اإلجراء الجنائي،سليمان وعبد المنعم 72سرور، نظرية البطالن، ص) 1(

 . 21والي، نظرية البطالن، ص) 2(

 .35لجنائية، ص البطالن في اإلجراءات ا،كلداري )3(

 .74سرور، نظرية البطالن، ص) 4(
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، فإذا حدد القانون ميعـاداً      مصلحة قانونية ، والقاضي ليست له مصلحة      
 فإن فوات هذا امليعاد ال مينع احملكمة من وجوب          ىمعيناً للفصل يف الدعو   

 ألن القانون ال يتوخى من هذا امليعاد أكثر من حسـن            ىاحلكم يف الدعو  
دالة ال سلب سلطة القاضي يف احلكم بعد فواته ألن الفصـل يف             سري الع 

الدعوى واجب فرضه القانون على القاضي وتنصله عن أدائـه يكـون            
  .)1(جرمية امتناع عن القضاء

 . حيدد القانون السقوط على سبيل احلصر -3
السقوط هو جزاء إلجراءات معينة تترتب بقوة القانون ، وال يعترب تنازالً             -4

 . مباشرة احلق ضمنياً عن
السقوط بطبيعته جزاء إجرائي ال يقبل التصحيح وال يتعلق بالنظام العام            -5

 . ألنه يتم بقوة القانون 
ومن ذلك يظهر ارتباط البطالن والسقوط كجزاءين إجرائيني ارتباطاً وثيقاً ،           
فالسلطة أو احلق يف مباشرة العمل اإلجرائي هو من الشروط املوضوعية ، إن ختلفت              

 جمال ملباشرة ذلك العمل وممارسته ، فإن بوشر ممن ميلكه فإن عمله هذا يكـون                فال
باطالً ألن فوات ميعاده أدى إىل سقوط احلق فيه ، ومباشرته بعد فوات امليعاد يكون               

  .)2(باطالً 
وخيتلف السقوط عن البطالن يف أن البطالن يرد على العمل اإلجرائي نفسه ،    

موضوعي فإنه يكون باطالً ، أما السقوط فريد على حـق           الذي إن كان معتالً بعيب      
الفرد نفسه يف اختاذ عمل معني ، فانقضاء الفترة احملدودة يسلب الفـرد سـلطته يف                

 .تنفيذ العمل املطلوب 

                                        
 .73 وسرور، نظرية البطالن، ص71والي، نظرية البطالن، ص) 1(

 .22صنظرية البطالن في قانون المرافعات،  ،فتحيوالي، ) 2(
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والبطالن يقبل التصحيح يف أحوال معينة ، ولو كان متعلقاً بالنظام العام ، أما              
ل ، والبطالن يتقرر أساساً حبكم أو بـأمر         السقوط فال جيوز تصحيحه يف كل األحوا      

من القاضي ، أما السقوط فيتحقق بقوة القانون ، وكذلك فإن البطالن يصح معـه               
التجديد أو التصحيح ، أما يف حالة السقوط اليت تفترض انقضاء املدة احملددة ملباشرة              

د يسقط ،   عمل معني ، فال يتصور إمكان جتديد هذا العمل مادام احلق يف مباشرته ق             
ن تقدر حبكم ، أما السقوط فإنه يصري بقوة النظام          أوأخرياً فالبطالن ال ينتج آثاره إىل       

  . )1(كم حلوال حيتاج إىل تقديره 

                                        
 . 84 البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، ص،عبد الحكمفوده، ) 1(
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 المطلب الثاني
 البطالن وعدم القبول

 
عدم القبول هو اجلزاء اإلجرائي الذي يرد على نوع معـني مـن األعمـال               

ن على ختلف شرط من شروط صحة إبدائها ويؤدي         يرتبه القانو ) الطلبات(اإلجرائية  
إىل االمتناع عن الفعل يف موضوعها، فيتعني على القاضي قبل أن خيوض يف موضوع              
الطلبات املقدمة إليه لكي يفصل فيها وفقاً للقانون أن يتحقق بادئ ذي بدئ إن هذه               

 فقدت شرطاً حيول    الطلبات باحلالة اليت أبديت عليها صاحلة للنظر فيها، فإذا تبني أهنا          
 .دون ذلك قضي بعدم قبوهلا

عدم قبول العمل اإلجرائي ليس جزاءاً لتعييب هذا العمل ذاته ، وإمنـا هـو          
جزاء لتخلف أحد املفترضات اإلجرائية اليت يستلزمها القانون واليت متـنح العمـل             

وى اإلجرائي الذي يرتكز عليها قابلية االعتراف القانوين به وقبوله ، فرفـع الـدع             
اجلنائية أمام احملكمة دون سبق تقدمي شكوى من اين عليه يف احلاالت اليت يستوجب             

 جزاء عدم القبول ، فتقضي احملكمة بعدم قبول         ترتبفيها املشرع ذلك ، يفضي إىل       
الدعوى لعدم حتقق مفترض إجرائي مستقل عن العمل اإلجرائي ذاته ، أال وهو سبق              

 .)1(تقدمي الشكوى
 -: القبول عن غريه من اجلزاءات مبا يلي ويتميز عدم

يرد على الدعوى أو الطلب ، وليس على العمل اإلجرائي ، إذا مل يكـن                -1
 .يف صورة دعوى أو طلب ، أو على احلق يف مباشرته 

                                        
 بطالن  ،سليمان وعبد المنعم    9ظرية البطالن، ص   ووالي، ن  76سرور، نظرية البطالن، ص   ) 1(

 .24اإلجراء الجنائي، ص
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 مع البطالن إذا كانت الدعوى اجلزائية غري مقبولة ومل يتقـرر            قترنقد ي  -2
 قـد يقتـرن عـدم      ، و  باطلـة    اإلجـراءات عدم قبوهلا فتكون كافـة      

القبول مع السقوط إذا كان سبب عدم القبول هو سقوط احلق يف مباشرة 
  .)1(الطلب 

 القضائي علـى    اإلشرافعدم القبول يتعلق بالنظام العام ملساسة بشرط         -3
 اجلزائية أو بشرط صفة من باشر اإلجراء ، ولذلك تقضي به            اإلجراءات

 أية حالـة تكـون عليهـا        احملكمة من تلقاء نفسها وجيوز التمسك به يف       
 .الدعوى 

ومن هذه اخلصائص نالحظ أن البطالن وعدم القبول يكـادان يتفقـان يف             
السبب املفضي إىل كل منهما ، ففي احلالتني يوجد عمل إجرائي معيب سببه عـدم               
تطابق االجراء الواقع ومنوذجه املرسوم قانوناً ، أي افتقار االجراء ألحـد مقوماتـه              

 .رده من أحد األشكال اليت تكفل صحته املوضوعية أو جت
وعدم القبول هو اجراء صحيح يف حد ذاته ولكن مل تتوافر واقعة مستقلة عنه              
وسابقة عليه يعلق القانون عليها جواز اختاذه ، وغالباً ما يرد عـدم القبـول علـى                 
الدعوى وطرق الطعن فيه ، وجيوز جتديد االجراء الذي قضي بعدم قبوله إذا تـوافر               

 .شرط املطلوب الذي مل يكن موجوداً ال
ومن ذلك نرى أن البطالن أوسع نطاقاً من عدم القبول ؛ ألن البطالن ينصب              
على كل عمل إجرائي معيب يف كل املراحل ، سواء أكان ذلـك يف االسـتدالل أو       
التحقيق االبتدائي أو يف مرحلة احملاكمة ، أما عدم القبول فهو يقتصر على صور من               

االجرائية كالدعاوي والطلبات ، وال يكتشف هذا العيب إال عند مباشـرة            األعمال  
هذه االجراءات ، ويقتصر دوره على رفض الدعوى أو الطلب املبين على االجـراء              

  .)2(املعيب مع إمكانية جتديده 
                                        

 .203صشرعية في اإلجراءات الجزائية، ال ،حسن يوسف مصطفىمقابلة، ) 1(

 .42 البطالن في اإلجراءات الجنائية، ص،كلداري )2(
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 المطلب الثالث
 البطالن والخطأ في القانون

 
ن، واخلطـأ يف تطبيـق      اخلطأ يف القـانو   : ينبغي التمييز بني ثالثة مصطلحات    

 .نالقانون، واخلطأ يف تأويل القانون ومدى صلة ذلك بالبطال
فمخالفة القانون هو عدم األخذ بالنص القانوين املذكور من قبل املشـرع ،             
وتتحقق بترك العمل بنص قانوين ال حيتمل التأويل وال خالف يف وجوب األخذ به ،               

ـ ورة بالنصـوص    كعدم احلكم باملصادرة مع أن املصادرة مذك       ة ، أو بـراءة     القانوني
شخص ما من عقوبة معينة على الرغم من توافر مجيع أركان وعناصر اجلرميـة ، أو                
إغفال تطبيق قانون أصلح للمتهم أو احلكم بوقف التنفيذ ملدة مخـس سـنوات ال               

 .)1(ثالث
واخلطأ يف تطبيق القانون هو إعمال نص قانوين خمـالف لواقعـة الـدعوى              

 ق تطبيق نص القانون يف غري اال الذي قرره له املشـرع بإعمـال              يوحتقاملطروحة  
على املتهم غري العائد بالعقوبـة       الدعوى ، كاحلكم     ةعلى واقع نص قانوين ال ينطبق     

صـادر علـى    الاملقررة للعائد واحلكم بعقوبة جرمية غري اليت دين املتهم هبا كاحلكم            
  .)2(انقضاء الدعوى اجلنائية واقعة ال تتعلق باملصادرة ، أو احلكم ب

اخلطأ يف تأويل القانون فهو إعطاء نص قانوين واجب تطبيقه معىن خمـالف             و
 للمعىن الصحيح ، كاخلطأ يف تفسري معىن السالح والليـل كظـرفني مشـددين يف               

                                        
: دبـي (،  1أبو خطوة، أحمد شوقي، شرح قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمـارات، ج           ) 1(

 303، ص)م1990، 1مطابع البيان التجارية، ط

 البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، ،عبد الحكم وفوده، 90سرور، نظرية البطالن، ص  )2(

 .89ص
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 املقترن بالسرقة ، ويتحقق عنـد سـوء         باإلكراهالسرقة ، واخلطأ يف حتديد املقصود       
قانون الواجب تطبيقه ، مثل اخلطأ يف تفسري معىن الشيك يف جرميـة             تفسري احملكمة لل  

  .)1(الشيك بدون رصيد 
إن التفرقة بني البطالن واخلطأ يف القانون أمر بالغ الدقة ، فأحياناً قد ينطوي              
احلكم على بطالن أو خطأ يف القانون يف الوقت ذاته ، ومثال ذلك احلكم الذي خيلو                

، أو الذي يؤسس على إجراءات باطلة وخيطئ يف العقوبـة ،            من البيانات اجلوهرية    
  .)2(ففي هذه احلالة يتغلب أثر البطالن على اخلطأ يف القانون 

 
وقد اختلفت اآلراء يف حتديد معيار التفرقة بني البطالن واخلطـأ يف القـانون           

 :ومن أهم هذه اآلراء 
 اخلطأ يف قـانون     يبني أن املقصود باخلطأ يف القانون هو         :الرأي األول    -1

العقوبات ، ويعيب هذا الرأي أنه استبعد قواعد االجراءات اجلنائية من           
نطاق اخلطأ يف القانون ، مع أن القاضي كثرياً ما تعرض عليه مسـائل              

 اجلنائيـة ،  اإلجـراءات إجرائية معينة يتعني عليه حللها أن يطبق قانون         
 .وخطؤه يف هذا التطبيق هو خطأ يف القانون 

 ذهب إىل أن اخلطأ يف القانون يعـين خمالفـة القواعـد             :ي الثاين   الرأ -2
 ، ويعيب هذا الرأي أنه مل حيدد املقصود         اإلجرائيةاملوضوعية البحتة ال    

                                        
دار الجيـل للنشـر   : القـاهرة (رؤوف، عبيد، المبادئ األساسية لإلجـراءات الجنائيـة،     )  1(

 .666، ص)م1959، 1والطباعة، ط

 الشـرعية فـي     ،حسن يوسـف مصـطفى    ، ومقابلة،   14بطالن الجنائي، ص  الشواربي، ال ) 2(

 .203صاإلجراءات الجزائية، 
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 اجلنائية اليت تعترب خمالفتها خطأً اإلجراءاتبالقواعد املوضوعية يف قانون     
  .)1(يف القانون 

ضح بيان القواعد القانونية     يذهب هذا الرأي إىل أنه يو      :الرأي الثالث    -3
اليت حتكم نشاط املخاطبني هبا ، ومن مث على القاضي أن يـبني مـدى               
مطابقة ذلك هلذه القواعد ، أي أنه يفرق بني النشاط والتطبيق ، ويفرق 
بني نشاط القاضي باعتباره شخصاً إجرائياً جيب عليه ممارسة نشـاطه           

اجلوهريـة بـدون أي      اإلجرائيةبصورة صحيحة ، وأن يطبق القواعد       
خمالفة ، فإن خالف ذلك يترتب عليه أن يصبح احلكم الذي أصـدره             
باطالً ، وبني نشاطه باعتباره قاضياً إن أخطأ يف تطبيق قانون العقوبات            
على الوقائع املعروضة عليه اعترب ذلك خطأ يف القانون ، وهذا الـرأي             

  .)2(أو املعيار هو الذي يناسب قضاء احملكمة ويتفق معه 

                                        
 .91 البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، ص،عبد الحكمفوده، ) 1(

 .51 البطالن في اإلجراءات الجنائية، ص،كلداري) 2(
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 المطلب الرابع
 البطالن والخطأ المادي

 
اخلطأ املادي هو عدم التوافق بني اإلرادة احلقيقية واإلعالن عنها ، وقد يرجع             
اخلطأ املادي إىل األلفاظ املختارة لبيان املعىن املوضح إلرادة املنظم ، وقـد يكـون               

هنا ، أو تكون هناك     مطبعياً أو كتابياً أو سقوط كلمة أو عبارة ال يستقيم السياق دو           
 :كلمات زائدة تؤدي إىل فساد اللفظ املعىن ، ويشترط يف اخلطأ املادي 

 .أن ال يؤدي إىل البطالن أو خمالفة القانون -1
 .)1(اإلجرائيإمكانية تصحيحه دون أن يؤثر ذلك يف العمل  -2

ر فيها األمـر،    دوال يعد اخلطأ املادي مبعرفة اهليئة اليت أصدرت احلكم أو ص          
د تكون احملكمة أو قاضي التحقيق أو غرفة االهتام بصـريح الـنص، وجيـوز       وهي ق 

 .صدور األمر بالتصحيح من النيابة العامة بصفتها سلطة حتقيق 
وإن كان اخلطأ املادي من      )2(إن اخلطأ املادي هو الذي ال يترتب عليه البطالن        

لك اخلطأ حبيث أثر    سلطتها يف تعديل ذ   احملكمة  جتاوزت  إن  شأنه أن يؤدي إىل البطالن      
 املعيب باخلطأ املادي ذاته ، فيحق للخصـوم االعتـراض علـى             اإلجرائييف العمل   

واجلهة املختصة بتصحيح اخلطأ املادي هي من        )3(إجرائها بالطرق اليت حددها النظام    
أصدرت اإلجراء املشوب به سواء جاء التصحيح من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب              

 .)4(كون التصحيح بعد تكليف اخلصوم للحضور ومساع أقواهلممن أحد اخلصوم، وي

                                        
ل اإلجرائية ، كأن ال يذكر      أي أن يكون الخطأ المادي مغفالً لبيانات غير جوهرية في األعما          ) 1(

في الحكم بيان محل إقامة المتهم أو خطأ في ذكره ، أو أن يصدر حكماً من محكمة التمييز                  
فيكتبها الكاتب  ) حالف الصواب   ( مؤيد للحكم الصادر من محكمة أول درجة ويورد عبارة          

ـ     ).خالف الصواب   ( بحيث تصبح العبارة    ) بالخاء  (  ام الـدفع   إبراهيم، محمد كامل، أحك
، )م1992،  1الدار البيضاء للطباعـة والنشـر، ط      : القاهرة(بالبطالن أما القضاء الجنائي،     

 .120 البطالن في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، ص،عويد، والعنزي، 69ص
 .102سرور، نظرية البطالن، ص) 2(
 .99 البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، ص،عبد الحكمفوده، ) 3(
 .69إبراهيم، محمد كامل، أحكام الدفع بالبطالن أمام القضاء الجنائي، ص) 4(
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 المطلب الخامس
 دامــــالن واالنعـــالبط

 
انعدام العمل القانوين هو عدم وجوده ، وهو جزاء عدم توافر أحد أركـان              
 العمل القانوين فيكون هذا العمل غري قائم أصالً ، وال ينتج العمـل املنعـدم أثـراً                 

ري موجود ، وال يتوقف حتديده على نص تشريعي ، والقانون ال ينص             قانونياً ؛ ألنه غ   
على ما هو غري موجود ، وال يعتين إال بتنظيم األعمال اليت تنتج آثاراً قانونية ، أمـا                  

 .األعمال املعدومة فهي ال حتتاج إىل تقرير 
ة ويرى بعض الفقهاء أن االنعدام ال يعترب جزاء وإمنا هو نتيجة منطقية للمخالف

 .الواضحة لقواعد القانون 
 :ويشري الفقهاء أن االنعدام نوعان 

 أو  اإلجرائي وهو االنعدام الذي ينشأ من عدم مباشرة النشاط          :انعدام مادي   
 غري موجود من الناحية املادية وليس هناك ما يثبته ،           اإلجرائيعدم تدوينه ، فالعمل     

جب مباشرته والقيام به ولـيس       الذي كان يتو   اإلجرائيفاالنعدام هنا يصيب العمل     
 . املترتب عليه اإلجرائيالعمل 

 هو االنعدام الذي ينشأ من عدم انعقاد اخلصـومة وختلـف            :انعدام قانوين   
 ، وأما حاالت االنعـدام بالنسـبة        اإلجراءاتاإلرادة وإغفال التوقيع بالنسبة جلميع      

داء على مبدأ الفصل     العامة فهي صدورها عن فرد عادي ، واالعت        اإلجرائيةلألعمال  
  .)1(بني السلطات 

                                        
، ومصطفى، محمود، اإلثبات في المـواد الجنائيـة فـي           187سرور، نظرية البطالن، ص   ) 1(

حسـن  ، و 41، ص 2، ج )م1977،  1مطبعة جامعة القاهرة، ط   : القاهرة(القانون المقارن،   

 .204صات الجزائية،  الشرعية في اإلجراء،يوسف مصطفى مقابلة
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 ، وخيتلفان   لإلجراءا يعطالن األثر القانوين     مويتفق البطالن مع االنعدام يف أهن     
 -:يف سبب هذا التعطيل ، وذلك على النحو التايل 

 عدم وجوده أصالً ، بينما سبب البطالن        اإلجرائيسبب انعدام العمل     -1
 .ده عدم صحة هذا العمل رغم االعتراف بوجو

ال يقبل االنعدام التصحيح ؛ ألنه غري موجود ، بينما يقبل العمل الباطل            -2
 .التصحيح 

 .يترتب االنعدام بقوة القانون ، بينما ال يتقرر البطالن إال حبكم قضائي  -3
ال حيتاج االنعدام لتقريره إىل تدخل تشريعي بتنظيمه ، بينما الـبطالن             -4

  .)1(فهو حيتاج إىل مثل هذا التنظيم 
االختالف بني االنعدام والبطالن مصدره التباين بني عدم الوجـود وعـدم            و

الصحة ، فمظهر عدم الوجود هو االنعدام ، وجزاء عدم الصحة هـو الـبطالن ،                
، فـاإلجراء   وهكذا يتضح أن العمل املنعدم خيتلف عن العمل الباطل باملعىن الدقيق            

بعيب جوهري أهـدر صـحته ،       الباطل له وجود نظامي ولكنه ال أثر له ألنه معيب           
كحصول القبض والتفتيش من رجل الضبط اجلنائي يف حالة ال تعد مـن حـاالت               
التلبس ، أما اإلجراء املنعدم فال وجود له نظاماً ألنه يفقد مقوماته كإجراء وبالتايل ال               
ــاء       ــة القض ــد زوال والي ــم بع ــدور احلك ــحيحه ، كص ــن تص  ميك

قاضي الذي أصدره ، أو مل يذكر فيـه اسـم        القاضي ، أو صدوره دون توقيع ال       عن
  .)2(احملكوم عليه 

                                        
، 473، ص 30سرور، أحمد فتحي، الحكم الجنائي المنعدم، مجلة القانون واالقتصادي، س            )1(

 استجواب المتهم بمعرفة    ،فهد إبراهيم ، والسبهان،   548والشواربي، البطالن الجنائي، ص   

 ،1ط دولـة اإلمـارات،      :دبـي ( رسالة للحصول على درجة الماجسـتير،        ،سلطة التحقيق 

  .221 ص،)م1995 -ـ ه1416

  .9، ص، نظرية البطالن الدينيمحمد محيعوض، ) 2(
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 المبحث الثالث 
 الن ـحــاالت البطــــ

 :متهيد وتقسيم
 )1(ينقسم البطالن إىل نوعني أساسيني مها البطالن املطلق ، والبطالن النسـيب            

 الثة  إىل ث  هويرجع أصل التفرقة بني نوعي البطالن إىل القانون املدين ، حيث مت تقسيم            
االنعدام ، والبطالن املطلق ، والبطالن النسيب ، ومن مث انتهت إىل الوقوف             : أنواع  

 .وبطالن نسيب ) يدخل فيه االنعدام ( عند التقسيم الثنائي للبطالن إىل بطالن مطلق 
ومبين التفرقة بني نوعي البطالن يف عرف النظرية التقليديـة هـو أركـان               

حملل والسبب ، فإذا انعدم ركن منها أو اختـل أحـد            الرضا وا : التصرف القانوين   
شروطها كان التصرف باطالً بطالناً مطلقاً ، أما ركن الرضا فقد يتوافر ، ومع ذلك               
فإنه يكون معيباً فيما لو صدر التصرف من ناقص األهلية أو شابه عيب من عيـوب                

 وهـذا    .)2(نسـبياً   اإلرادة ، ويف هذه احلالة يكون التصرف القانوين باطالً بطالناً           
التقسيم خاص بالقانون اخلاص واملعامالت ، إذ أن البطالن النسـيب يطلـق علـى               

، وهو متوقف على اإلجازة والرضا من ذوي الشـأن يف           للبطالنالتصرفات القابلة   
هذه التصرفات ، وبذلك يكاد ال يكون له وجود يف عالقات القانون العـام الـذي                

 ك فـإن التقسـيم املعـروف يف جمـال النظـام            تسوده القواعد اآلمـرة ، لـذل      

                                        
 يسمى بطالناً نسبياً ألن التمسك به شرع لواحد دون آخر، فتحديد من يتمسك بالبطالن بأنه                )1(

واحد أو عدة أشخاص ال أثر له على وحدة البطالن، فالبطالن النسبي ليس شيئاً مسـتقالً                

 البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية ،       ه،عبد الحكم فود   .مطلقيقوم إلى جانب البطالن ال    

 .115ص

دار النهضة العربية،   : القاهرة(أحمد فتحي، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية،         سرور،   )2(

  .429، ص)م1986
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 اجلنائي هـو الـبطالن املتعلـق بالنظـام العـام والـبطالن املتعلـق مبصـلحة                 
  .)1(اخلصوم 
 :ونقسم هذا املبحث إىل مخسة مطالب كالتايل 

 أنواع البطالن: املطلب األول
 التمييز بني البطالن املطلق والبطالن النسيب: املطلب الثاين
 موقف النظاميني اإلمارايت والسعودي من نوعي البطالن: لثاملطلب الثا

 آثار البطالن: املطلب الرابع
 تصحيح البطالن: املطلب اخلامس

                                        
  .25ص،  نظرية البطالن،محمد محيي الدينعوض، ) 1(
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 المطلب األول 
 الن ــــــواع البطـــأن

 

 : البطالن املطلق : الفرع األول 
البطالن املطلق هو الذي يترتب على خمالفة القواعد اخلاصـة بـاإلجراءات             
 املتعلقة بالنظام العام ، فيجوز للقاضي أن حيكم به من تلقاء نفسه ولو مل               )1(ة  اجلوهري

يتمسك به أحد ، وجيوز لكل من اخلصوم التمسك به ولفت نظر القاضي إليه يف أية                
 .حالة كانت عليه الدعوى 

 على فكرة النظام العام كمعيار للبطالن املطلق ، وعلى ذلك           املقننوقد ارتكز    
 املخالفة الواقعة بنص إجرائي يعترب من النظام العام ، كان البطالن مطلقاً،             فإذا تعلقت 

 .وفكرة النظام العام يصعب حتديدها

غري أن الفقه حاول حتديد هذه القواعد بأهنا كل ما يتعلق بقرينـة الـرباءة               
ـ   ) كقيام عضو النيابة مبراقبة املكاملات اهلاتفية بغري إذن من النائب العام            (  ا ، وكل م

كاإلشراف القضائي على   ( يتعلق بتحقيق اإلشراف القضائي على اإلجراءات اجلنائية        
 ،  )2() اإلجراءات املتعلقة بشروط قبول الدعوى اجلنائية وتشكيل احملكمة وواليتها          

يف حسن  ( وهذا املعيار حمل النظر ؛ ألن القواعد اإلجرائية اليت حتمي املصلحة العامة             
 ، حتمي يف نفس الوقت مصلحة املتهم يف ضمان حماكمة عادلة،            ) اجلهاز القضائي    ريس

                                        
عـدم جـواز    : اعتبارها إجراءات جوهريـة      من بعض الحاالت التي نص عليها المشرع ب        )1(

استجواب المتهم إال عن طريق النيابة ، عدم جواز تحليف المتهم اليمين ، إلزام تحليـف                

الشاهد والخبراء اليمين ، حضور المتهم أو من ينيبه عملية تفتيش منزلـة حالـة كـون                 

 استجواب  ،السبهان،  145مهدي، عبد الرؤوف، شرح القواعد العامة، ص       .حضوره ممكناً 

  .207المتهم بمعرفة سلطة التحقيق، ص

 استجواب المتهم بمعرفة    ، والسبهان، 143مهدي، عبد الرؤوف، شرح القواعد العامة، ص       )2(

  .209سلطة التحقيق، ص
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ويرى البعض أن هذا املعيار يكمن يف أمهية املصلحة احملمية بالقاعـدة اإلجرائيـة ال               
 ، ويترك أمر حتديد أمهية املصلحة إىل قاضي املوضوع ، ولكن يعيب هذا              )1(بنوعها  

م القضاء ، فيما يعتربه بعض      الرأي أنه يسمح باختالف وجهات النظر وتضارب أحكا       
القضاة هاماً من املصاحل ويرتب عليه بطالناً مطلقاً ، قد ال يعطيه اآلخرون مثل هذه               

  .)2(األمهية ، ومن مث يكون بطالناً نسبياً 
مسي البطالن املطلق هبذا االسم ؛ ألنه يتميز خبصائص أقوى مـن الـبطالن               

 : بطالن املطلق فيما يلي النسيب ، وميكن إجياز األحكام اخلاصة بال
 جيب على احملكمة أن تقضي بالبطالن املطلق من تلقاء نفسـها دون حاجـة إىل                -1

 .طلب أحد اخلصوم 
 جيوز لكل خصم التمسك بالبطالن أو الدفع به ولو مل يكن صـاحب مصـلحة                -2

اشرة من وراء تقرير هذا البطالن ، والدفع ببطالن صحيفة الـدعوى جيـب              مب
أي طلب أو دفاع يف الدعوى واإلسقاط احلق فيما مل يبـد منـها ،               إبداؤه قبل   

وكذلك جيب التنبيه على أن اخلصم إذا أبدى أكثر من دفع فله التمسك هبـا يف                
وقت واحد وبيان وجه كل دفع على حدة شرط إبدائها قبل أي طلب أو دفاع               

  . )3(يف الدعوى 

                                        
 قد تكون المصلحة عامة تتعلق بضمان حسن سير وفاعلية الجهاز القضائي، أو مصـلحة               )1(

  .ألحد الخصوم

يب، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضـة العربيـة،           حسني، محمود نج   )2(

  .212حسن يوسف، الشرعية في اإلجراءات الجنائية، ص ومقابلة، 364م، ص1988، 1ط

من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذيـة فـي المملكـة العربيـة             ) 71/1( المادة   )3(

صـفر  ) سبة ندوة القضاء واألنظمة العدلية عدد خاص بمنا  ( من مجلة العدل    . السعودية

، السنة السادسة، صادرة عـن وزارة العـدل بالمملكـة العربيـة             21 العدد   ،هـ1425

 . السعودية
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 الدعوى اجلنائية ، حىت لو كان        جيوز التمسك بالبطالن يف أية حالة كانت عليها        -3
  .)1(ألول مرة أمام حمكمة النقض 

فهـو  ) املتعلق مبصلحة عامـة     (  ال جيوز التنازل عن االحتجاج بالبطالن املطلق         -4
 .يتقرر ملصلحة اتمع أو ملصلحة اخلصم 

إذا كان سبب هـذا     ) املتعلق باملصلحة العامة    ( الن املطلق    ال جيوز الدفع بالبط    -5
البطالن راجعاً إىل خطأ اخلصم أو كان قد ساهم فيه ، وبالتايل فليس للمتهم أن               
يدفع ببطالن احلبس االحتياطي لعدم استجوابه من قبل ، مىت كان هـو الـذي               

  .)2(امتنع عن اإلجابة على األسئلة اليت وجهها إليه احملقق 

 
 : البطالن النسيب : لفرع الثاين ا

البطالن النسيب هو جزاء عدم مراعاة القواعد اجلوهرية اليت ال تتعلق بالنظام             
يتعلـق  : العام ، وإمنا تتصل مبصلحة اخلصوم ، وهذه القواعد على نـوعني ، األول               

 كحضور املتهم أو من ينوب عنه أثناء      ( بتنفيذ اإلجراءات اليت متس احلرية الشخصية       
، والنوع الثاين يتعلق باإلجراءات اليت ال متس احلرية الشخصية للمتـهم            ) التفتيش  

، فهذه اإلجراءات حييطهما القانون بضمانات      ) كإجراء الشهادة واخلربة واملعاينة     ( 
لصاحل املتهم حىت يثق بالدليل املترتب عليها ، ولكن هذه الضمانات ال تتعلق بالنظام              

  .)3(خلصوم العام وإمنا مبصلحة ا
                                        

 في هذه الحالة األخيرة، فإن جواز التمسك بالبطالن مشروط بأن ال يستلزم الفصـل فيـه                 )1(

نون وليسـت محكمـة   إجراء تحقيق موضوعي باعتبار أن محكمة النقض هي محكمة قـا   

  .93 بطالن اإلجراء الجنائي ، ص :سليمان عبد المنعم . موضوع 

   .93 بطالن اإلجراء الجنائي، ص ،سليمانعبد المنعم،  )2(

 الشـرعية فـي     ،حسن يوسف ، ومقابلة،   241سرور، الشرعية واإلجراءات الجنائية، ص     )3(

   .213اإلجراءات الجنائية ، ص
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فيما ) املتعلق مبصلحة خاصة    ( وميكن إجياز األحكام اخلاصة بالبطالن النسيب        
 : يلي 

 ال يقبل البطالن من جانب من مل يتقرر هذا البطالن يف صاحله ، فال بـد مـن                   -1
التمسك به من صاحب الشأن الذي تقررت القاعدة حلمايتها ، وال يتصدى لـه              

  .)1(ء نفسه القاضي أو احملكمة من تلقا

  .)2( يتمثل الرضا بالبطالن النسيب بالرضا الصريح أو الضمين -2

 ميكن تصحيح اإلجراء الباطل بطالناً نسبياً إما بالقبول الصـريح أو الضـمين              -3
لإلجراء الباطل من ِقَبل من تقرر ملصلحته ، أو عن طريق حتقيق الغـرض مـن                

  .)3(اإلجراء الباطل 

ن النسيب أو الدفع به أمام حمكمة املوضوع ، وبالتايل فليس          جيب التمسك بالبطال   -4
  .)4( حمكمة النقض ممن اجلائز إثارته ألول مرة أما

                                        
بي إذا لم يتمسك به صاحب الشأن أصبح اإلجراء الباطـل صـحيحاً ،               أي أن البطالن النس    )1(

  ) .ال دعوى حيث ال مصلحة ( وهذا تطبيق لقاعدة 

 يكون الرضا الصريح بعدم االعتراض على اإلجراء وقت اتخاذه في الجلسة ، ويكون الرضا )2(

مـع  الضمني بأن يكون اإلجراء قد اتخذ قبل اتصال المحكمـة بالـدعوى فـي مراحـل ج     

االستدالل أو التحقيق االبتدائي ، ولم يعترض من له الحق في االعتراض على هذا اإلجراء               

  اسـتجواب المـتهم بمعرفـة سـلطة         ،السبهان، و 444سرور، الوسيط، ص   .وقت اتخاذه 

  .211التحقيق ، ص 

استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق،     ، والسبهان،   42الشواربي، البطالن الجنائي، ص    )3(

   .211ص

 وعلة ذلك أن االعتراض يكون في مراحل التحقيق والمحاكمة وليس أمام محكمة الـنقض               )4(

وذلك لسد الباب أمام الدفاع من المراوغة عالوة على ما يسببه ذلك مـن ضـياع لوقـت                  

 .211السبهان، استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق، ص .العدالة



 - 63 - 

  جيوز التنازل عن التمسك بالبطالن النسيب مبا يـؤدي إىل تصـحيح اإلجـراء               -5
أو ) ال يثري صعوبة يف التعرف عليـه        ( املعيب ، وقد يكون هذا التنازل صرحياً        

  .)1() يستخلص من عدم إثارة البطالن يف بعض مراحل الدعوى (  ضمنياً تنازالً

                                        
  .94اء الجنائي، صسليمان، بطالن اإلجرعبد المنعم،  )1(
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 المطلب الثاني 
 أهمية التمييز بين البطالن المطلق والبطالن النسبي 

 
 : تبدو أمهية التفرقة بني نوعي البطالن فيما يلي  

  البطالن املطلق تستطيع احملكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو مل يطلبه أحـد               -1
من اخلصوم، أما البطالن النسيب فال تقضي به احملكمة إال بناء على طلب أحـد               

 .اخلصوم اليت تقررت القاعدة ملصلحته 
 البطالن املطلق جيوز أن يتمسك به كل من له مصلحة يف تقريره ، بينما البطالن                -2

 .النسيب فال جيوز أن يتمسك به إال من تقررت القاعدة اإلجرائية ملصلحته 
البطالن املطلق ال جيوز التنازل عنه إطالقاً، أما البطالن النسيب فيجوز التنـازل              -3

 .)1(عنه صراحة أو ضمناً 
 العمل اإلجرائي الباطل بطالناً مطلقاً يتقرر بقوة القانون، فال حاجة إىل صـدور              -4

 حكم بتقريره، أما العمل الباطل بطالناً نسبياً فهو يقوم بدوره يف اخلصومة، وينتج
 .آثاره القانونية حىت يقرره القاضي

 البطالن املطلق جيوز التمسك به يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولـو ألول               -5
 حمكمة النقض، خبالف البطالن النسيب الذي ال جيوز التمسك بـه ألول    ممرة أما 

 .مرة أمام حمكمة النقض
 تلق تأييداً تاماً يف فقه     وهذه التفرقة بني نوعي البطالن والنتائج املترتبة عليها مل         

القانون اإلجرائي ، فبينما أخذ هبا البعض، رفض البعض التسليم هبا وقال بأن البطالن              
اإلجرائي ال يتقرر بقوة القانون، بل ينتج العمل اإلجرائي الباطل أثره يف اخلصـومة              
 مادام مل يتقرر بطالنه ، وأن احلكم الباطل يقبل التصـحيح دائمـاً بقـوة األمـر                

  .)2(املقضي
                                        

   .107كلداري، البطالن في اإلجراءات الجنائية ، ص  )1(

   .116عبد الحكم، البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية ، فوده،  )2(
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 المطلب الثالث
 بدولة اإلمارات العربية المتحدةموقف النظامين 

 من نوعي البطالن والمملكة العربية السعودية
 

 على أن يبني حاالت الـبطالن ،        نظام دولة اإلمارات العربية املتحدة    حرص   
من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي يف دولـة         ) 223،  222( فحددت املادتان   

إذا " على أنه    ) 222( اإلمارات العربية املتحدة أحوال البطالن ، حيث نصت املادة          
كان البطالن راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون املتعلقة بتشكيل احملكمة أو بواليتـها             
للحكم يف الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع اجلرمية املعروضة عليهـا أو بغـري               

لعام ، جاز التمسك به يف أية حالة كانت عليها الدعوى ،            ذلك مما هو متعلق بالنظام ا     
الـبطالن  ( ، فالبطالن املتعلق بالنظـام العـام        "  وتقضي به احملكمة ولو بغري طلب     

جيوز التمسك به يف أي حالة كانت عليها الدعوى ولو ألول مـرة أمـام               ) املطلق  
  .)1(حمكمة التمييز 

 :يا يف عدد من األحكام ومنهاوهذا ما أكدته احملكمة االحتادية العل 
بطالن القبض والتفتيش ال حيول دون أخذ القاضي جبميع عناصر اإلثبـات            ( 

األخرى واملؤدية إىل النتيجة اليت أسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر االعتـراف             
طعن رقم  . (الالحق للمتهم حبيازته ذات املخدر الذي ظهر من التفتيش وجوده لديه          

، خلو مسودة احلكم من     )15/6/1987نقض جزائي، جلسة    .  ع . ق 9 لسنة   23
توقيع أحد أعضاء اهليئة اليت أصدرته يبطلها، لتعلق هذا الـبطالن بالنظـام العـام               

                                        
 بشرط أن ال يترتب على التمسك بالبطالن إجراء تحقيق موضوعي وهو ما يخـرج عـن                 )1(

ــز  ــة التميي ــاص محكم ــي اإل  .اختص ــبطالن ف ــداري، ال ــة،  كل ــراءات الجنائي  ج

 .62ص
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 القضـائية،   14 لسنة   28طعن رقم   . (وتتصدى له حمكمة املوضوع من تلقاء نفسها      
طعن رقم  . (ها، خلو حمضر اجللسة من بيان أمساء هيئة نفس        )م1992 إبريل،   8جلسة  

، خلو حمضر اجللسة من بيان أمساء       )1992 إبريل   8 القضائية، جلسة    14 لسنة   28
 القضائية، جلسة   13 لسنة   172طعن رقم   . (هيئة احملكمة اليت نطقت باحلكم يبطله     

إغفال إيراد أحد بيانات الصحيفة اليت أوجبها القـانون أثـره           ،  )1992 أبريل   15
 14 لسـنة    107طعن رقم   . ( عنوان املطعون ضدمها   البطالن مثال ذلك إغفال بيان    

، خلو صحيفة الطعن من بيان تـاريخ احلكـم          )1992 أيلول   16القضائية، جلسة   
 لسنة  66طعن رقم   (املطعون فيه ال يبطلها ما دام هبا من بيانات كاف لنفي التجهيل،             

 ق شرعي، جلسة 15 لسنة 15وعن رقم ) 1993 يوينو   26 ق شرعي، جلسة     15
طعن رقم  . (، خلو احلكم من بيان صدوره يف جلسه علنية، ال يبطله          1993يو   يول 3

، شكل الطعن من النظام العام،      )م1993 يونيو   26 ق شرعي جلسة     15 لسنة   27
...  ق، جلسة    15 لسنة   87طعن رقم   . (تتصدى له حمكمة النقض من تلقاء نفسها      

 .)1()م1993ديسمرب 
فـال جيـوز    ) البطالن النسيب   ( اخلصوم  أما بالنسبة للبطالن املتعلق مبصلحة      

فيمـا  " على أنه    ) 223( التمسك به ألول مرة أمام حمكمة التمييز ، ونصت املادة           
عدا احلاالت اليت يتعلق فيها البطالن بالنظام العام ، ال جيوز أن يتمسك بالبطالن إال               

ـ      .)2("من شرع ملصلحته ، ما مل يكن قد تسبب به          ط أن   ويكون لصاحب الشأن فق
يتمسك بالبطالن املترتب على خمالفة ضمان قراره القانون ملصلحته، ومثال على ذلك           

                                        
ومحرم، المهيري، قانون اإلجـراءات الجزائيـة       . 19بطالن إجراءات الضبط، ص   شحادة،  ) 1(

 .1352، ص4االتحادي، ج

، ورمضان، مدحت، الوجيز فـي شـرح        62كلداري، البطالن في اإلجراءات الجنائية، ص     ) 2(

  قـــانون اإلجـــراءات الجزائيـــة االتحـــادي ، جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة 

  .13المتحدة ص
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فإن الشخص الذي قبض عليه أو مت تفتيشه هو الذي حيق له فقط الطعن بـالبطالن،                
 ويسقط احلق يف الدفع به مىت كان للمتهم حمـام           .وال جيوز ملن عاداه أن يتمسك به      

أما إذا مل يكن له حمام فيبقى حق الدفع         . راض منه وحصل اإلجراء حبضوره بدون اعت    
بالبطالن قائماً، ولكن عليه أن يقدمه إىل أول جهة تلي اجلهة الـيت وقـع أمامهـا                 

من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتـادي رقـم        ) 225( ونصت املادة رقم     .البطالن
صراحة يزول البطالن إذا نزل عنه من شرع ملصلحته         " على أن    1992لسنة  ) 35(

 ".أو ضمناً، وذلك فيما عدا احلاالت اليت يتعلق فيها البطالن بالنظام العام
يستفاد من هذه املادة أنه جيوز ملن شرع البطالن ملصلحته أن يتنـازل عـن               
الدفع بالبطالن الذي قدمه إما صراحة أي التغيري عن إرادته عن ذلك بصورة مباشرة              

االت اليت تتعلق بالنظام العـام، فـال جيـوز          واستثىن املشرع من ذلك احل    . أو ضمناً 
 .)1(التنازل عنها

 فقد بني نظام اإلجـراءات اجلزائيـة يف         نظام اململكة العربية السعودية   أما يف    
الـبطالن املطلـق أو    ( اململكة العربية السعودية حدود البطالن املتعلقة بالنظام العام         

مراعاة األنظمة املتعلقة بوالية احملكمة     ، واملتمثلة يف عدم      ) 189( يف املادة   ) الكلي  
من حيث تشكيلها واختصاصها بنظر الدعوى ، وأن هذا البطالن يتم التمسك به يف              

 .أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به احملكمة ولو بغري طلب 
،  ) 189( يف غري ما نص عليه يف املـادة         " على أنه    ) 190( ونصت املادة    

جعاً إىل عيب يف اإلجراء ميكن تصـحيحه ، فعلـى احملكمـة أن              إذا كان البطالن را   
 .تصححه ، وإن كان راجعاً إىل عيب ال ميكن تصحيحه فتحكم بطالنه 

                                        
، ومحـرم، المهيـري، قـانون اإلجـراءات         20،  19شحادة، بطالن إجراءات الضبط، ص    ) 1(

 .1352، ص4الجزائية االتحادي، ج



 - 68 - 

وتدل هذه املادة على أن العيب إذا أمكن تصحيحه فإنه ال حيكم بالبطالن إذا               
ر القضية ،  ثبت حتقق الغاية من اإلجراء ، والذي يقدر حتقق الغاية من اإلجراء هو ناظ             

وقد يكون تصحيح العيب بإعادة اإلجراء إذا أمكن ذلك وتاليف العيب الذي شـابه              
  .)1(وأدى إىل البطالن 

 

                                        
   .243سعد بن محمد، اإلجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، ص ابن ظفير،  )1(
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 المطلب الرابع 
 آثـــار البطــالن

 
 :متهيد وتقسيم

تتمثل آثار البطالن يف جتريد اإلجراء اجلنائي من آثاره القانونية ، أي تعطيله             
صومة اجلنائية ، ويترتب على بطالن اإلجراء بطالن اآلثار         عن أداء وظيفته يف سري اخل     

املترتبة عليه مباشرة طاملا أن هذه اآلثار بنيت عليه ، ويبطل كذلك كل إجراء الحق               
إن بطالن تشكيل احملكمة يترتب عليه بطـالن إجـراءات          : ومثال ذلك   ( بين عليه   

:  االحتادية العليا بأبو ظيب    وقضت احملكمة ،  )1()احملاكمة ، وبطالن احلكم الصادر منها     
إذا كانت الدعوى قد أقيمت من النيابة العامة ضد املطعون ضده جبرمية الشروع يف              "

القتل ختتص بنظرها حمكمة مشكلة من ثالثة قضاة حمكمة االسـتئناف، وإذ تولـت              
احملاكمة احملكمة من قاضي واحد ومن مث فإن احلكم املطعون فيه يكون صادراً مـن               

أثر الـبطالن علـى     : لذا سنتناول أثر البطالن يف ثالثة فروع        . )2( خمتصة حمكمة غري 
اإلجراء املعيب ذاته ، وأثر البطالن على اإلجراءات السابقة له ، وأثر البطالن على              

 .اإلجراءات الالحقة له 
ومن الطبيعي أال تترتب آثار البطالن إال بتقرير البطالن نفسه ، فال يتصـور               

 أصل ، وعليه فإن العمل اإلجرائي املشوب بالبطالن ال تترتـب            وجود فرع من غري   
 أي أن العمل اإلجرائي يعتـرب صـحيحاً         )3(عليه آثار البطالن إال مىت تقرر بطالنه        

                                        
   .14ئية االتحادي ، ص مدحت، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزارمضان،  )1(

 .م18/4/1992جزائي، شرعي، جلسة / 29/4عليا، أبو ظبي، طعن ) 2(

 وتحديد أثر البطالن بالنسبة لهذا اإلجراء ال يثير صعوبة، فهو إهدار القيمة القانونية لهذا               )3(

الشاوي، توفيـق، فقـه اإلجـراءات        .اإلجراء كأنه لم يباشر، وال يترتب عليه أثر قانوني        

 .44، ص1، ج)م1954، 2دار الكتاب العربي، ط: القاهرة(ائية، الجن
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ومنتجاً آلثاره حىت يقرر القاضي بطالنه ، وتعترب هذه قاعدة عامة ال استثناء عليها ،               
لق باملصـلحة العامـة أو تعلـق        وتسري على أي نوع من أنواع البطالن سواء تع        

  .)1(باملصلحة اخلاصة 
 

 :أثر البطالن على اإلجراء املعيب ذاته : الفرع األول 
يترتب على احلكم بالبطالن جتريد اإلجراء املعيب نفسه من إنتـاج آثـاره              

القانونية ، وتعطيله عن أداء وظيفته يف سريورة اخلصومة اجلنائية ، أي أن اإلجـراء               
 .ترب كأنه مل يكن املعيب يع
فبطالن إذن التفتيش على سبيل املثال يهدر ما أنتجه هذا التفتيش من آثـار               

وجتب تربئة املتهم وعدم التعويـل      ) كاملخدرات  ( كضبط أشياء تعترب حيازهتا جرمية      
 ، كما أن بطالن العمل اإلجرائي يهـدر أثـره           )2(على ما نتج عن التفتيش الباطل       

طع تقادم الدعوى ، باعتبار أن قطع التقادم ال يترتب إال علـى             القانوين يف إمكان ق   
  .)3(أعمال اإلجراءات الصحيحة وليس الباطلة 

وقد ال يقتصر العيب الذي تسبب بالبطالن على عمل إجرائي معني ، بل قد               
يشمل جمموعة من األعمال اإلجرائية املترابطة مع بعضها يف منظومة واحدة حبيـث             

فاحملقق وإن كان له احلق يف ندب رجـل الضـبط           رائية واحدة ،    حتكمها قاعدة إج  
 ، إال أنه ال ميكنه أن يندب رجل         )4(اجلنائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق         

                                        
  .82كلداري، البطالن في اإلجراءات الجنائية، ص ، و366سرور، البطالن، ص )1(

  استثنى المشرع المصري من هذه القاعدة حالة الحكم بعدم اختصـاص سـلطة التحقيـق                )2(

عبد المنعم   .ن إجراءات التحقيق  بالتحقيق، إذ ال يترتب على القضاء بعدم االختصاص بطال        

 .97 بطالن اإلجراء الجنائي، ص ،سليمان

  .24 ص،بطالن إجراءات الضبط في التشريع اإلماراتيشحادة،  )3(

   .32من نظام اإلجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ص  ) 65( المادة ) 4(
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الضبط اجلنائي الجراء أعمال التحقيق يف قضية حتتاج إىل استجواب ، فإن قام رجل              
 صاحب االختصاص األصـيل     الضبط اجلنائي بالتحقيق بقضية برمتها دون ندب من       

وهو احملقق ، أو أن احملقق ندبه لالستجواب ، فإن هذا يـؤثر يف سـالمة التحقيـق                  
، فاالستجواب مع كونه أحد منابع األدلة ووسيلة اهتام خطرية ميكن أن ينتهي             )1(ذاته

 إىل اعتراف املتهم ومن مث إدانته وتوقيع عقوبة اجلرم املسند إليه ، فهو أيضاً وسـيلة                
فتتحقـق  فاع ، إذ ميكن ملتهم أن جيابه كل األدلة القائمة قبله ويرد عليها ويفندها               د

براءته ، ولعل سبب تفرد احملقق بإجراء االستجواب متتعه بضمانة قضـائية ليسـت              
وقد يكون البطالن مقتصراً على إهدار مـا مت          .)2(متوفرة لدى رجل الضبط اجلنائي    

طل ، فتفتيش املنازل دون وجود جرميـة حتقـق          التوصل إليه عن طريق اإلجراء البا     
 وقوعها ودون توافر دالئل كافية على أن يف املرتل الذي مت تفتيشـه مـا يفيـد يف                  
كشفها ، أو دون احلصول على إذن مسبق بإجرائه جيعل التفتيش باطالً ويهدر معـه               

 .)3(الدليل الذي مت استيفاؤه منه
 

                                        
 .370سرور، البطالن، ص) 1(

 .380عوض، حقوق اإلنسان، ص) 2(

اإلسـكندرية، منشـأة    (فوده، عبد الحكم، البراءة وعدم العقاب في الـدعوى الجنائيـة،            ) 3(

 .280، ص)م2000، 1المعارف، ط
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 : اءات الالحقة له أثر البطالن على اإلجر: الفرع الثاين 
متتاز األعمال اإلجرائية يف اخلصومة اجلزائية واألعمال األخرى ضمن الرابطة           

اإلجرائية املؤثرة فيها بالتنوع واالختالف ، فمنها ما يهـدف إىل اختـاذ إجـراءات               
ـ قكالقبض ، واإلحضـار ، والتو     ( احتياطيه لضمان سري اإلجراءات التحقيقية        في

 كاالسـتجواب ، واملعاينـة ،      (  ما يهدف إىل مجـع األدلـة         ، ومنها ) االحتياطي  
منهم ( ، كما خيتلف األشخاص الذين ميارسون هذه األعمال         ) والتفتيش ، والشهادة    

، ومبا  ) احملقق ، والقاضي ، واملتهم ووكيله أو حماميه ، والكاتب ، والشاهد وغريهم              
هي اخلصومة اجلزائية ، مما جيعل      أن األعمال اإلجرائية تتضافر مجيعها يف وحدة واحدة         

هذه األعمال غري منفردة بل مترابطة وغري مستقلة ويؤثر كل منها باآلخر حبسـب              
ــي    ــخص اإلجرائ ــية والش ــل قض ــروف ك ــه وظ ــي ذات ــل اإلجرائ  العم

  .)1(الذي ميارسه 

وبناء على ذلك ، فإنه إذا تقرر بطالن أي إجـراء فإنـه يـؤثر أيضـاً يف                   
ه مباشرة واملترتبة عليه فيبطلها ، فال يقتصر تأثري البطالن علـى            اإلجراءات التالية ل  

 ، وذلـك    )2(اإلجراء املخالف وحده ، بل ميتد إىل اإلجراءات التالية واملترتبة عليه            
ومثال ذلك أن القـبض     " ما بين على باطل فهو على باطل        : " تطبيق للمبدأ القائل    

 ،)3( تفتيش الشخص املقبوض عليـه       الباطل يتبع بالضرروة بطالن ما يسفر عنه من       
 القضائية جلسة   15لسنة  100طعن رقم   ) 34(وهذا ما أكدته احملكمة العليا بقوهلا       

توقف صحة الضبط على ثبوت أن األشياء املضبوطة قد ظهرت          "م  29/12/1993

                                        
  .65 البطالن في قانون المرافعات، صنظرية ،فتحيوالي،  )1(

  .224الشرعية في اإلجراءات الجزائية، ص، ومقابلة، 374سرور، البطالن، ص )2(

  .24 إجراءات الضبط في التشريع اإلماراتي، صبطالنشحادة،  )3(
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عرضاً أثناء التفتيش دون تعسف يف تنفيذ التفتيش بالبحث عن أدلة جرمية أخرى غري              
 :ألمر بشأهنااليت صدر ا

وجوب توافر دالئل كافية على نسبة اجلرمية إىل شخص معـني وأن تكـون               
 .الغاية من التفتيش ضبط األدلة املادية اليت تفيد إثبات احلقيقة

تعمد مأمور الضبط القضائي البحث عن أشياء تتعلق جبرمية خمتلفة عن احملددة             
تيش متصـالً بتلـك     بإذن التفتيش، مؤداه البطالن ما يتحصل من هذا التف        

 .اجلرمية
أخذ عينة من بول الطاعن إلعداد الدليل على تعاطيه املخدرات بالرغم مـن              

صدور إذن الضبط والتفتيش الهتامه يف قضايا ليس من بينها تعاطي املخدرات            
 . مؤداه البطالن–
تاريخ إذن التفتيش، بيان جوهري وإغفاله هو البطالن وال يغري من ذلك بيان              

بطالن التفتيش يترتب عليه    "وأكدت احملكمة كذلك على أن      . لسنةالشهر وا 
 القضائية جلسة   13 لسنة   145طعن رقم   ) 35 (.بطالن األدلة املستمدة منه   

 .م25/12/1991
وبطالن االستجواب يؤدي إىل بطالن االعتراف وبطالن التوقيف االحتياطي اللذين          

 .عتراف الذي نتج عنه يلحقانه ، وبطالن التفتيش يبطل االعتراف يبطل اال
ولكن بطالن اإلجراء املعيب ال يؤثر على صحة اإلجراءات الالحقة عليه إذا             

كانت هذه اإلجراءات مستقلة عن اإلجراء املعيب ، فاستقالل االجـراء الالحـق             
يعصمه من البطالن الذي حلق ما سبقه من اإلجراءات ، وبالتايل فإن احلكم بـبطالن               

ؤثر على صحة اإلجراءات التالية له إذا كانت مستقلة عن هـذا            التفتيش املعيب ال ي   
  .)1(التفتيش وغري مرتبطة به 

                                        
، بصفة عامـة فـإن بطـالن إذنـي          99 بطالن اإلجراء الجنائي، ص      ،سليمانعبد المنعم    )1(

  .المراقبة والتفتيش ال يحول دون األخذ بعناصر اإلثبات األخرى المستقلة عنهما
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 : أثر البطالن على اإلجراءات السابقة له : الفرع الثالث 
البطالن كجزء إجرائي ال ينال من العمل اإلجرائي إال نتيجة للعيب الـذي              

  األعمال التاليـة لـه واملترتبـة        أثر يف صحته ، ومن مث فإن البطالن ال ميتد إال إىل           
 ، دون األعمال اإلجرائية السابقة ، فهذه األعمال وقد بوشرت عن العمـل     )1(عليه  

الباطل ال متتد إليها آثار البطالن ، وتطبيقاً لذلك فإن نقض احلكم ال يترتب عليه من                
  أثر إال بالنسبة إىل احلكم املنقوض وما يترتب عليه مـن آثـار ومـا يتبعـه مـن                  
اإلجراءات ، أما األحكام السابقة اليت قضت هبا حمكمة املوضوع استقالالً فال جيـوز      

  .)2(حملكمة اإلحالة إثارهتا من جديد 
ومن ذلك ، فإن تأثري بطالن اإلجراء يقتصر على اآلثار الـيت يفتـرض أن               

ادة تترتب عليه مباشرة ، وال تأثري له على ما سبقه من أعمال إجرائية ، وقد نصت امل                
حتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحـدة       من قانون اإلجراءات اجلزائية اال     ) 228( 

ال يترتب على بطالن اإلجراء بطالن اإلجراءات السابقة عليه واإلجراءات          " على أنه   
مـن نظـام     ) 191(  وكذلك نصت املـادة       .)3(" الالحقة إذا مل تكن مبنية عليه       

، فبطالن احلكم لعدم مراعاة القواعد      ملكة العربية السعودية  اإلجراءات اجلزائية يف امل   
األساسية للمحاكمات كالشفوية، والعلنية أو استخدام لغـة أخـرى غـري لغـة              
اإلجراءات واملرافعات يف احملاكمة وهي اللغة العربية ال يترتب عليه بطالن إجراءات            

 .)4(التحقيق أو بطالن الدليل الذي مت استيفائه من تفتيش صحيح

 
                                        

  . أي التي يعتبر بطالن العمل السابق لها بمثابة عيب في صحتها )1(

   .451 البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية ، ص ،أحمد فتحيسرور،  )2(

   .64 البطالن في اإلجراءات الجنائية ، ص ،علي حسنكلداري، ) 3(

دار المطبوعـات   : اإلسـكندرية (الحسيني، مدحت محمد، البطالن في المـواد الجنائيـة،          ) 4(

 .50-49، ص)م1993، 1الجامعية، ط
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 المطلب الخامس
 النـــــتصحيح البط

 
ليس هناك تصحيح ومن مث إزالة للعيب الذي أصاب العمل اإلجرائي ، إال إن 
كان هذا العيب قد تسبب يف التقرير ببطالنه ، وهذا ما مييزه عـن جتديـد العمـل                  
اإلجرائي إضافة إىل أن التصحيح ُيدر فيه جهد أكرب ووقت أطـول ، لكنـه ميـنح                 

 واإلجادة ألنه يستفيد من اخلطأ السـابق ،         اإلتقان قدرة أكرب على     جراءاإلمصحح  
أمر موضوعي يطرأ على العمل اإلجرائي فيزيل عنه هـذا          : " فتصحيح البطالن هو    

  .)1(" الوصف 
 

 : وهناك شروط إلعادة اإلجراء الباطل تتمثل فيما يلي 
ة مبباشرة اإلجراء ما     أن تكون اإلعادة ممكنة ، فيجب أن تكون الظروف اخلاص          -1

زالت قائمة وممكنة ، ومثال احلاالت اليت تكون فيها اإلعادة غري ممكنة انتـهاء              
التاريخ احملدد لالستئناف ، أو وفاة الشاهد املطلوب مساع شهادته ثانية أمـام             

 .احملكمة لكونه مل حيلف اليمني القانونية 
رته ، ومثال ذلـك إذا اكتشـف         أن يقوم بإعادة اإلجراء من ميلك قانونياً مباش        -2

 املدعي العام أن هناك عيباً يف اإلجراء الذي قام به بعـد إحالـة القضـية إىل                 
احملكمة ، فال ميلك إعادة اإلجراء الباطل ، إذ تكون القضية عندئذ قد خرجت              

 .من اختصاصه 

                                        
  .400ن، صسرور، البطال) 1(
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 أن تكون اإلعادة ضرورية، فإذا كانت النتيجة املرجو حتقيقها من اإلجراء قـد              -3
حتققت من إجراء آخر، أو مل يعد هلا فائدة يف الدعوى، فال تلتزم احملكمة بإعادة               

 .)1(اإلجراء الباطل
 

تتجه القوانني احلديثة إىل تبسيط إجراءات اخلصومة وإىل تسهيلها وإىل تفادي           
احلكم بالبطالن ما أمكن ذلك ، ويأخذ قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي لدولـة             

م هبذا االجتاه ، فهو جييـز تصـحيح الـبطالن           1992لسنة   ) 35( اإلمارات رقم   
أجاز تصحيح البطالن بالتكملة مرة ، وبالرتول عن التمسـك           بوسائل متعددة ، إذ   
، وتتوىل احملكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد اخلصوم أو             )2(بالبطالن مرة ثانية    

طاء مادية حبتة كتابيـة أو      من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع يف صك احلكم من أخ           
حسابية ، وجيري هذا التصحيح على نسخة احلكم األصلية ، ويوقعه قاضي أو قضاة              

 . ) 3(احملكمة اليت أصدرته بعد تدوين القرار يف ضبط القضية 
 
 :  التصحيح أو التجديد بالتكملة -1

ب يقصد بالتصحيح هنا تصحيح اإلجراء الباطل بأن يضاف إليه املقتضى املعي          
قـانون  مـن    ) 227( سواء أكان مقتضياً موضوعياً أو شكلياً ، وقد نصت املادة           

: " على هذا النوع من التصحيح بقوهلا       اإلجراءات اجلزائية االحتادي لدولة اإلمارات      
جيوز جتديد اإلجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطالن على أن يـتم              

                                        
، 1مكتبـة دار الثقافـة، ط  : عّمان( نجم، محمد صبحي، قانون أصول المحاكمات الجزائية،        )1(

  .227 الشرعية في اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص ،مقابلة، و400، ص)م2000

  .22 بطالن إجراءات الضبط في التشريع اإلماراتي، ص،شحادة )2(

عات الشرعية ولوائحـه التنفيذيـة فـي المملكـة العربيـة            من نظام المراف  ) 168(المادة   )3(

 . السعودية
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ختاذ اإلجراء ، فإذا مل يكن لإلجراء ميعـاد مقـرر يف            ذلك يف امليعاد املقرر قانوناً ال     
القانون حددت احملكمة ميعاداً مناسباً لتجديده ، وال يعتد باإلجراء إال مـن تـاريخ               

 ".جتديده 
فمىت تقرر بطالن اإلجراء ، فإنه جيوز تصحيحه بإعادة اإلجراء وفقاً للقواعد            

ن ، مع مراعاة أن اإلعـادة ال        اليت حتكمه ، ولو كان ذلك بعد متسك اخلصم بالبطال         
تقف فقط عند حد اإلجراء الذي تقرر بطالنه ، بل متتد أيضاً إىل مجيع اإلجـراءات                

  .)1(املبنية عليه سواء كانت سابقة له أو الحقة عليه 
 :  القانون يشترط إلجراء التصحيح أو التجديد بالتكملة شرطان وإن
ون إعـادة اإلجـراء ضـرورية       وأن تك  أن يضاف إىل اإلجراء ما ينقصه        -أ
 .وممكنة 

 أن تتم التكملة بالتصحيح يف امليعاد الذي ينص القانون عليه ملباشـرة             -ب
 .اإلجراء وإذا مل يكن لإلجراء ميعاد حمدد يف القانون حددت احملكمة ميعاداً مناسباً 

 
وجيب مالحظة أن التصحيح يؤدي إىل زوال العيب ، إال أنه ال يعتـد هبـذا                

 إال من تاريخ حصوله ، أي ليس للتصحيح أثر رجعي ، وجيـب أن يـتم                 التصحيح
 . )2(التصحيح يف ذات مرحلة التقاضي الذي اختذ فيها هذا اإلجراء 

 
 :  التصحيح بالرتول عن التمسك بالبطالن -2

 م، وتنص على أن   1992) 35(من القانون رقم    ) 225(وأساس ذلك املادة    
شرع ملصلحته صراحة أو ضمناً ، وذلك فيما عـدا  يزول البطالن إذا نزل عنه من  " 

 " .احلاالت اليت يتعلق فيها البطالن بالنظام العام 

                                        
   .64 البطالن في اإلجراءات الجنائية ، ص ،علي حسنكلداري، ) 1(

   .23 بطالن إجراءات الضبط في التشريع اإلماراتي ، ص ،موسى مصطفىشحادة، ) 2(
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يستفاد من هذه املادة أنه جيوز ملن شرع البطالن ملصلحته أن يتنـازل عـن               
الدفع بالبطالن الذي قدمه إما صراحة أي التعبري عن إرادته عن ذلك بصورة مباشرة              

ملشرع من ذلك احلاالت اليت تتعلق بالنظام العام ، فـال جيـوز             أو ضمناً ، واستثىن ا    
 . )1(التنازل عنها 
من نظام اإلجراءات اجلنائية يف اململكة العربيـة         ) 190( أقرت املادة   وقد  

يف غري ما نص عليه يف      " السعودية سلطة احملكمة يف تصحيح اإلجراء الباطل يف قوهلا          
ائة ، إذا كان البطالن راجعاً إىل عيب يف اإلجراء ميكن           املادة التاسعة والثمانني بعد امل    

تصحيحه فعلى احملكمة أن تصححه ، وإن كان راجعاً إىل عيب ال ميكن تصـحيحه               
، وتصحيح اإلجراء يكون بإعادته مع جتنب العيب الذي كان قـد            " فتحكم ببطالنه   

 . )2(شابه وأدى إىل بطالنه 

اءات اجلزائية إىل ما تتخذه احملكمـة       من نظام اإلجر   ) 192( أشارت املادة   و
إذا "  عيب جوهري يف الدعوى ال ميكن تصحيحه بقوهلـا           دمن حكم يف حالة وجو    

وجدت احملكمة أن يف الدعوى عيباً جوهرياً ال ميكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً          
بعدم مساع هذه الدعوى وال مينع هذا احلكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشـروط               

ومل حيدد النظام املراد بالعيب اجلوهري تاركاً للقاضي تقدير ما إذا كـان             " امية  النظ
 العيب يف الدعوى يعد جوهرياً من عدمه ، والواقع أن الـبطالن ال يتقـرر بقـوة                 
القانون ، إمنا يضطلع القضاء بدور مهم يف كفالة احترام قواعد الشرعية اإلجرائيـة              

 وقد يعفي النظام من آثار البطالن وهذا أمـر          . )3( اليت يترتب البطالن على خمالفتها    
نه يعين أن العمل اإلجرائي قد أصابه عيب تسـبب          إخيتلف عن تصحيح البطالن، إذ      

                                        
 . م1992 لسنة )35(قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات رقم  )1(

  .هـ28/7/1422في ) 39/م(المرسوم الملكي رقم ) 2(

 أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكـة العربيـة          ، عبد الرحمن تاج الدين    ،مدني )3(

 ) . 94(السعودية ، ص 
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يف بطالنه، إال أن النظام العتبارات متعلقة بالعدالة يعفي العمل اإلجرائي املعيب من             
 .)1(هذا اجلزاء

 : الن من ذلك جند أن األسباب العامة لتصحيح البط
 : حتقق الغاية من العمل اإلجرائي -1

إن حتقق الغاية هو سبب موضوعي يتعلق بالعمل اإلجرائي من حيث الشكل ،          
 .وليس شخصياً بأحد أطراف اخلصومة اجلزائية 

فاملنظم قد شرع البطالن حلماية غايات إجرائية سامية يكفل حتقيقها ضـمان            
 ، ومن هذا املنطلق فإن حتقق الغاية الـيت          حسن سري اإلجراءات مما حيقق عدالة فاعلة      

 .استهدفها املنظم جيعل التمسك بالبطالن جمافياً للنظام الذي ميثل إرادة املنظم 
مثال ذلك إذا أُعلن املتهم عن طريق ورقة تكليف باحلضور بوقت غري كاف             

الباطل  انعقاد اجللسة ، فإن إعالنه يكون باطالً ، إمنا لو حضر رغم هذا اإلعالن                بلق
 . )2( فإن الغاية منه تكون حتققت ولو جزئياً وهو حضور املتهم

 :  قوة األمر املقضي به -2
تقتضي هذه القاعدة بأن يكون احلكم هنائياً ، ويصبح حجة على اخلصوم كما             
ميتد أثر حجيته إىل الكافة باعتباره عنواناً للحقيقة اليت ثبتت أمام القضاء سواء كانت              

فال جيوز ختطئته أو إبطاله بأية طريقة       لقضائية هي احلقيقة الفعلية أم ال ،        هذه احلقيقة ا  
كانت ، فاألمر الصادر بعدم وجود وجه حق إلقامة الدعوى اجلنائية ، كـاحلكم إذا               
صدر باطالً وحجبه أمر صادر من النائب العام ، ففي خالل ثالثة أشهر من تـاريخ                

، إال إذا ظهرت دالئل جديدة تدل على        صدوره ال جيوز الطعن فيه ويصبح صحيحاً        
 . )3(جدية االهتام قبل انتهاء املدة احملددة لصدور احملكمة اجلنائية 

                                        
حدادين، لؤي جميل، نظرية البطالن في قانون أصول المحاكمات الجزائية، رسالة دكتوراه، ) 1(

 .471م، ص2000بيروت، عّمان، جامعة 

 . 194-193عوض، البطالن، ص )2(

  .119 البطالن في اإلجراءات الجنائية ، ص ،كلداري )3(
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 : األسباب الخاصة لتصحيح البطالن 
 :تتحصل يف

التنازل عن البطالن هو إبداء الرغبة ممن ُشرعت القاعدة اإلجرائية اليت           :  التنازل   -1
به العيب لصاحله بعـدم التمسـك       حيملها العمل اإلجرائي الذي أصا    

بالبطالن ، وقد يكون إبداء الرغبة صرحياً ويشترط فيه أن يكون حمدداً            
ومتجهاً حنو العمل اإلجرائي الباطل ، فال يكون التنازل الصريح عـن            
البطالن دون العلم به وقبل حصوله ، أو يكون ضمنياً ُيستدل عليه من             

هذه مسألة تقديرية حملكمة    سلوك صاحب احلق يف عدم التمسك به ، و        
املوضوع تلتزم فيها بالتحقق من سالمة األسباب وبيان األدلـة الـيت            

  .)1( توصلت عن طريقها إىل حصول التنازل
 
ُيفترض للتمييز بني التنازل والسقوط يف البطالن ، أن يكون من لـه             :  السقوط   -2

عيب الـذي   احلق يف التمسك بالبطالن يف حالة التنازل عاملاً بوجود ال         
أصاب العمل اإلجرائي فأزال آثاره النظامية، سواءاً كان التنازل صرحياً          
أم ضمنياً ، أما السقوط فيعين أن حق من له احلق يف التمسك بالبطالن              
يسقط ُمبضي املدة املقررة نظاماً أو حصول الواقعة اليت جتيـز العمـل             

لعيب الذي   عن عدم علم صاحب الشأن با      راإلجرائي املعيب بغض النظ   
أدى إىل البطالن ، وبالتايل فإن احملكمة مقيدة باحلاالت اليت ينص عليها            
النظام لتصحيح البطالن نتيجة سقوط احلق يف التمسك به ، ومن مث فال             
جيوز القياس عليها وسحبها على حاالت أخرى ألن السـقوط طريـق         

                                        
 . 425 البطالن، صسرور، )1(
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ئيـة  ومل خيصص نظـام اإلجـراءات اجلزا      ،   )1( استثنائي ال يقاس عليه   
تحديد حاالت سقوط الدفع     ، أياً من مواده ل     باململكة العربية السعودية  

 .بالبطالن 
نقد ؛ ألنه يؤدي إىل ضياع الغـرض        الوقد تعرض نظام تصحيح البطالن إىل        

الذي يهدف إليه املشرع من جراء النص على قواعد البطالن ، فتضيع فكرة اجلـزاء   
القانونية اليت جيب اتباعها ؛ ألنه إذا وقعت        لإلجراءات اليت فيها خروج عن األحكام       

املخالفة وجب توقيع اجلزاء املقرر هلا ، حيث ال جيوز حرمان صاحب املصلحة مـن               
  .)2(حقه يف التمسك بالبطالن مبجرد أن تتوافر أسبابه 

 

                                        
 . 500 البطالن، صحدادين، )1(

 الشـرعية فـي     ،حسـن يوسـف   ، ومقابلـة،    400نجم، أصول المحاكمات الجزائية، ص    ) 2(

  .227اإلجراءات الجنائية، ص 
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 الفصل الثاني
 
 

 بطالن إجراءات التحقيق االبتدائي 
 

 :متهيد وتقسيم
 

من املقرر أن اخلصومة اجلنائية ال تسعى إىل إقرار حق الدولة يف العقـاب إال                
بعد توفري مجيع الضمانات الحترام احلرية الفردية للمتهم ، فالدولة بسـلطاا عـن              

بسبب ارتكاب اجلرميـة    قاب باملتهم   إنزال الع طريق أجهزا املختلفة متلك بال شك       
جبميع الطرق والوسائل، إال أن مبدأ الشرعية الذي حيكم الدولة القانونيـة، يلـزم              

 والتنفيذية باحترام القواعد العامة اليت حددها القـانون          والقضائية أجهزا التشريعية 
 .لضمان احترام احلريات الفردية وحياة اتمع

 
زائية إىل احملكمة ، جيب أن متر مبرحلة أولية من مجع           وقبل أن ترفع الدعوى اجل     

األدلة ومتحيصها ، هي مرحلة التحري والتحقيق االبتدائي ، وذلك حرصاً على عدم             
ضياع وقت القضاء وراء مجع األدلة ، وحىت ال يتعرض األفراد املتهمني حملاكمات غري 

 .)1( مشروعة نتيجة لكيد اخلصوم ورغبتهم يف االنتقام
  

                                        
مقابلة، الشرعية فـي اإلجـراءات      ، و 283عبيد، رؤوف، مبادئ اإلجراءات الجنائية، ص     ) 1(

 .284الجزائية، ص
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ولكن بعض إجراءات التحقيق االبتدائي قد ختـالف الشـروط القانونيـة            
البطالن مما يتطلب بيـان أمهيـة التحقيـق         والقواعد اجلوهرية، فيترتب على أثرها      

االبتدائي وأمهية املبادئ األساسية اليت حتكم التحقيق االبتدائي وضـماناته ونعـرض           
 :مبحثانذلك يف 

 مهيتهماهية التحقيق وأ: املبحث األول *
 مبادئ التحقيق االبتدائي: املبحث الثاين *
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 المبحث األول
 ماهية التحقيق االبتدائي وأهميته 

 
 :يقسم إلى ثالث مطالب

 طبيعة اإلجراء والغاية منه: املطلب األول -
 السلطة املختصة بالتحقيق: املطلب الثاين -
 الشكل القانوين للتحقيق االبتدائي: املطلب الثالث -

 

 لالمطلب األو
 جراء والغاية منهطبيعة اإل

 
 :التحقيق الجنائي لغة واصطالحًا

مأخوذ من حققت األمر إذا تيقنته وإذا جعلته ثابتـاً الزمـاً،            : التحقيق لغة  
أي خليـق، وهـو     : وحقيقة الشيء منتهاه وأصله املشتمل عليه، وفالن حقيق بكذا        

كنـت  : ققت األمر وحقق قوله وظنه حتقيقاً أي صدقه وح      . مأخوذ من احلق الثابت   
 .)1(وقفت على حقيقته: على يقني منه، وحققت اخلرب
 .)2()إثبات املسألة بدليها: (وعرف شرعاً بأنه

فقد ورد له تعريفات عدة أمهها أنه جمموعة اإلجـراءات الـيت            : واصطالحاً
تباشرها سلطات التحقيق قبل احملاكمة بقصد الوصول إىل احلقيقة عن طريق التثبـت             

 .)3(القائمة على ارتكاب اجلرمية ونسبتها إىل فاعل معنيمن األدلة 

                                        
 .147، الرازي، مختار الصحاح، ص144 صالفيومي، المصباح المنير،) 1(

 ).هـ816دار التونسي للنشر، ت(الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد، التعريفات ) 2(

 .70، وابن ظفير، اإلجراءات الجنائية، ص399الدهبي، اإلجراءات الجنائية، ص) 3(
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وهذا التعريف الذي اتفق مع األنظمة القضائية واجلنائية يف اململكة العربيـة            
السعودية من حيث أن التحقيق مرحلة من مراحل اإلجراءات الـيت تكـون قبـل               

 .الوصول إىل احملكمة
 الكشف عن احلقيقة عـن      فهو جمموعة من اإلجراءات القانونية اهلدف منها       

  .)1(طريق التثبت من األدلة ، ومتحيصها من أجل نسبتها إىل فاعلها 
 جمموعة من اإلجـراءات ـدف إىل جتميـع         " وقد عرفه معجم القانون أنه       

األدلة ، سواء أدلة اإلدانة أو أدلة الرباءة والترجيح بينها ، واستخالص نتيجة ذلـك              
أو أمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية ، وهو مرحلـة            يف أمر باإلحالة إىل القضاء      

  .)2(الدعوى اجلنائية اليت تسبق احملاكمة 
وهو جمموعة اإلجراءات اليت تباشرها سلطة التحقيق قبل احملاكمـة هبـدف             

البحث والتنقيب عن األدلة ومتحيصها للتحقق من مدى كفايتها يف إثبـات وقـوع              
جمموعة من  :  ، وقد عرفها على حسن كلداري بأنه       )3(عني  اجلرمية ونسبتها إىل فاعل م    

اإلجراءات تستهدف التنقيب عن األدلة يف شأن جرمية ما وقعت مث تقديرها لتحديد             
  .)4(مدى كفايتها إلحالة املتهم إىل احملاكم

                                        
ه العلم الذي   وقد اختلف الفقهاء في تعريف التحقيق االبتدائي ، فمنهم من عرفه على أن             )1(

يرشد المحقق إلى كيفية السير في التحقيق من بدايته ، ويعلمه كيف يكتشـف الجـرائم                

الغامضة بتتبع الجاني واقتضاء أثره إذا فر من وجه القضاء ، كي يتمكن مـن القـبض                 

عادل خمـيس، التفتـيش كـإجراء مـن         المعمري،  عليه لينال ما يستحق من الجزاء ،        

مركز البحـوث   : الشارقة(ائي في القانون اإلماراتي والمصري ،       إجراءات التحقيق االبتد  

 .10، ص)والدراسات، شرطة الشارقة

   .306معجم القانون ، ص ) 2(

أحمد شوقي عمر، شرح قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمـارات العربيـة            أبو خطوة،   ) 3(

 .261، ص1، ج)م1990 -هـ 1411 ،1ط مكتبة الشارقة،: دبي(المتحدة، 

  .262كلداري، البطالن في اإلجراءات الجنائية، ص، و185رمضان، مدحت، الوجيز، ص) 4(
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حلـة   أن التحقيق االبتدائي ليس فصالً يف الدعوى، بل إنه جمـرد مر            ويرى
، وعلى ذلك فإنه ليس من اختصاص احملقق أن يصـدر           اكمةمتهيدية أو حتضريية للمح   

قراراً فاصالً يف موضوع الدعوى، إذ إن ذلك يناقض طبيعة التحقيق االبتدائي مـن              
حيث إنه متهيد ملرحلة احملاكمة اليت تتضمن الفصل النهائي يف الدعوى، ويتسع نطاق             

ألدلة والتصرف فيها،   التحقيق االبتدائي ليشمل مجيع اإلجراءات اليت تستهدف مجع ا        
يستوي يف ذلك اإلجراءات اليت تقوم هبا النيابة العامة بوصفها سـلطة حتقيـق ، أو                

الضبط القضائي يف أحوال معينة كما يف       قاضي التحقيق ومن يف حكمه ، أو مأموري         
 فال تعد   )1(التلبس واالنتداب من إحدى سلطات التحقيق ، أما إجراءات االستدالل           

  .)2(عناه الضيق من التحقيق مب
 :عناصر التحقيق

 : وفكرة التحقيق االبتدائي تقوم أساساً على عنصرين أساسيني مها 
 الكشف عن احلقيقة، فتقوم السلطة املختصة بإجراء التحقيق االبتدائي باختـاذ            -1

بعض اإلجراءات اليت دف إىل الكشف عن احلقيقة والوصول إليها عن طريق            
يها للتحقق من مدى كفايتها لوقوع اجلرمية ونسـبتها إىل  مجع األدلة والتدقيق ف  

 .فاعلها 
 القهر واملساس باحلرية ، فتتسم بعض إجراءات التحقيق بعنصر القهر أو املساس             -2

باحلرية ، مثل القبض والتفتيش واحلبس االحتياطي ، وكافة إجراءات االحتياط           

                                        
 هي إجراءات تستهدف جمع معلومات في شأن جريمة ارتكبت ، وهي            ،إجراءات االستدالل ) 1(

مرحلة تسبق التحقيق االبتدائي وتمهد له، ويقوم بها مأمور الضبط القضائي، وتخلو من             

  .298ا أدلة، معجم القانون، صالقسر وال تنتج عنه

 ه أحمد، المركـز القـانوني للمـتهم فـي مرحلـة التحقيـق االبتـدائي،                اإللهاللي عبد   ) 2(

، )م1989،  2طدار النهضة العربية،    : القاهرة(دراسة مقارنة بالفكر الجنائي اإلسالمي،      

  .14ص
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مل توفر الدساتري أنـواع     و،  )اليت قد تكون مطلوبة يف اإلجراءات       ( ضد املتهم   
ونصت على عدم املساس حبريات الناس أو اللجوء إىل القهـر           احلريات املطلقة   

  .)1(إال يف حدود املشروعية 
 :أهمية مرحلة التحقيق

 : تتجلى فيما يليأمهية مرحلة التحقيق االبتدائي  
 

 للوصـول  ء أهنا تؤدي إىل حتضري الدعوى وحتديد مدى قابليتها للنظر أمام القضا  -1
، حيث إهنا تتم إثر وقوع اجلرمية ، وبالتـايل          إىل املرتكب احلقيقي للفعل املُجرم    

يتاح هلا مجع األدلة قبل ضياعها ، إذ إن التأخري يف حتقيق هذه املهمة يؤدي إىل                
 .تشويه احلقيقة 

 تبدو احلاجة ملحة يف هذه املرحلة لتأكيد التوازن بني حق الدولـة يف العقـاب                -2
يدعو إىل اختاذ بعض اإلجراءات املاسة حبرية املتهم ، وحـق املتـهم يف              الذي  

احلرية الفردية الذي يقتضي إحاطة ما يتعرض له من إجراءات بضمانات تكفل            
عدم التحكم يف املساس حبريته وكفالة حقه يف الدفاع ، وكل ذلـك يقتضـي               

فل القـانون   وهي جهة القضاء ، وأن يك     اللجوء إىل جهة حمايدة يف التحقيق ،        
  .)2(سرعة التحقيق 

 اشترط القانون يف اجلنايات أن جيري فيها حتقيق ابتدائي قبل رفـع الـدعوى،               -3
 .وذلك بسبب خطورة هذه اجلنايات 

 

                                        
ـ             )1( انون اإلمـاراتي   المعمري، التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيـق االبتـدائي فـي الق

  .11والمصري، ص

 .262كلداري، البطالن في اإلجراءات الجنائية، ص) 2(
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مرحلة التحقيق االبتدائي شرطاً ضرورياً لصـحة رفـع الـدعوى يف            تعد  و 
رحلة أو شاب إجراءاا    اجلنايات، مما يتعني معه احلكم بعدم قبوهلا إذا أغفلت هذه امل          

 .)1(البطالن
 

 

                                        
وللتحقيق االبتدائي فوائد أخرى كثيرة تتجلى في تمكين أجهزة العدالة من الكشف عن كـل    )1(

جوانب الجريمة ، فقد أظهرت دراسة ميدانية أجريت في انجلترا عن فوائد سماع أقوال المتهم               

 : أحد إجراءات التحقيق االبتدائي الهامة أن باعتباره 

 .من هذه األقوال تؤدي إلى الوصول للشركاء في الجريمة  % 12 -

 .منها تؤدي إلى العثور على المسروقات في الجريمة  % 10 -

 .منها تؤدي إلى تبرئة ساحة المتهمين أو تبرير مواقفهم  % 15 -

 .منها تؤدي إلى اكتشاف جرائم أخرى  % 18 -

أن ) حيث يعهد إليهم بأمر التحقيـق األولـى         ( د قرر بعض رجال الشرطة في انجلترا        هذا وق 

إضاعة ساعتين مع المتهم للحصول منه على اعتراف أو تبرير للجريمة ، يوفر علـى               

أحمد فتحي سرور، الوسـيط فـي قـانون اإلجـراءات            المحكمة خمسة أيام من وقتها    

حسن، مبدأ الفصل بين سلطتي االتهـام  أشرف رمضان عبد الحميد  و 588الجنائية، ص   

م، 2003والتحقيق، دراسة مقارنة، كلية الحقوق في جامعة عين شمس، الطبعة الثانية            

  .178ص 
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 المطلب الثاني
 السلطة المختصة بالتحقيق

 

 :متهيد
يتميز التحقيق االبتدائي عن غريه من إجراءات الدعوى يف مراحلها املختلفة            

 النظم اإلجرائية يف حتديد هذه السلطة واتبعـت         تبالسلطة اليت تباشره ، وقد اختلف     
يق االبتدائي يعهد بـه إىل قاضـي         يف فرنسا أن التحق    بشأهنا مذاهب شىت ، فالثابت    

 ، يف حني أسـندت يف مصـر سـلطة           )1(التحقيق ، وسار على منواهلا دول كثرية        
 ، بينما أسـندت  )2(التحقيق إىل النيابة العامة باإلضافة إىل سلطتها األصلية يف االام     

ن اخلضـوع للسـلطة     مهمة التحقيق إىل جهاز الشرطة يف النظام األجنلو أمريكي دو         
القضائية إال عند القيام بإجراءات حمددة ، وأيا ما كان القائم هبذه الوظيفة ، فال بـد               

  .)3(أن تباشر حبياد وموضوعية 
كما يف القـانون    ( وقد قيل أن مجع النيابة العامة بني سلطيت التحقيق واالام            
توجه التهمة وأن تقـدم     جيعل منها خصماً وحكماً يف آن واحد ، فلها أن           ) املصري  

زع عن احملقق صفة احليـاد التامـة يف أداء          ـنفسها بإجراء التحقيق فيها ، وهذا ين      
وظيفته ، وهذه الصفة هي اليت تضمن نزاهة احملقق وعنايته بأدلة االـام وبتحقيـق               
دفاع املتهم بغية الوصول إىل احلقيقة وحتقيق العدالة ، فضالً عن أن وظيفة االـام               

 .عن وظيفة التحقيق  ختتلف

                                        
مثل القانون األلماني، وقوانين كثير من الدول العربية كسوريا والعراق ولبنان والجزائـر             ) 1(

  .وتونس والمغرب

  . األردن وليبيا واليمنأخذت بهذا االتجاه تشريعات كل من) 2(

  .169ان عبد الحميد، مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق، صضأشرف رمحسن، ) 3(
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 :تاالسلطة المختصة بمباشرة التحقيق في دولة اإلمار
 دولة اإلمارات العربية املتحدة بنظام النيابة العامة ، فإن عضو النيابة هو             تأخذ

 ) 65( السلطة املختصة قانوناً مبباشرة التحقيق االبتدائي وهذا ما نصت عليه املادة            
للنيابة العامة أن تباشر التحقيق بنفسـها       " حتادي أن   من قانون اإلجراءات اجلنائية اال    

يف اجلنح بدالً من أعضاء الضبط القضائي إذا رأت حمالً لذلك ، وعليها أن تباشـر                
  .)1(" التحقيق بنفسها يف اجلنايات 

 خطرية ماسة حبريـة     إجراءاتاختاذ  أن السلطة القائمة على التحقيق متلك       و 
 مصلحة يف الـدفع     ت هلا  ، وهذه السلطة ليس    )2(تياطي   كاألمر بالتوقيف االح   املتهم

باملتهم إىل باب احملكمة ، ولئن كان شائعاً االعتقاد بأن سلطة التحقيق هـي خصـم                
للمتهم فذلك ليس صحيحاً ، فالفرض أهنا جهة حمايدة وإن كانت متثل اتمع ، وهي               

تمثيل دور االدعاء ، أمـا  ال تنقلب إىل خصم للمتهم إال بإحالته إىل احملكمة وقيامها ب        
قبل ذلك ، فكل مهمتها تنحصر يف حبث احتماالت اإلدانة أو الـرباءة يف مواجهـة                

 .املتهم 
أوامـر  : " وسلطة التحقيق هي املسؤولة عن أوامر التحقيق القضائية وهـي          

زاع بغرض إزالة عارض مـن      ـنالتصدر من سلطة التحقيق بوصفها سلطة فصل يف         
نوين املتمثل يف خمالفة القانون عن طريق تقدير األدلة واملوازنة بني           عوارض النظام القا  

وهذه األوامر متثل جوهر الوظيفة     " طلبات االام ودفاع املتهم تنفيذاً لتلك الطلبات        
 : القضائية لسلطة التحقيق ، وتصدر سلطة التحقيق قرارات قضائية عديدة منها 

                                        
 .264أحمد شوقي عمر، شرح قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات، صأبو خطوة،  ) 1(

ة التي مؤداها أن    التوقيف االحتياطي إجراء مقيد للحرية، ويأتي مخالفاً لمبدأ قرينة البراء         ) 2(

المتهم برئ حتى يحكم بإدانته بواسطة حكم قضائي صادر عن جهة قضائية مختصـة،              

  .509سليمان، أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، صعبد المنعم 
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ىل احملكمة اجلنائية أو بأن ال وجه       قرارات التصرف يف التحقيق ، باإلحالة إ       -
 .إلقامة الدعوى اجلنائية 

 .القرار الصادر بقبول املتضرر من اجلرمية كمدعي باحلق املدين  -
عنـدما  ( األمر الصادر يف الدفوع والطلبات اليت تقدم من النيابة العامـة             -

يباشر التحقيق بواسطة قاضي التحقيق ، أو من باقي أطـراف الـدعوى ،              
تعني على سلطة التحقيق أن تفصل فيها يف ظرف أربـع وعشـرين             واليت ي 

 .ساعة مبينة األسباب اليت استندت إليها 
الفصل يف طلب اإلفراج عن املتهم ، وكالدفع بعدم االختصاص أو طلـب              -

 .رد األشياء املضبوطة 
 التحقيق ، تأسيساً على أهنا تباشـر        إجراءاتومجيع هذه األوامر ال تعترب من       

 خمتلف عن متحيص األدلة ونسبتها إىل املتهم ، ونظراً لطبيعة هذه            هبدف خاص 
األوامر فإن سلطة التحقيق تعد بصددها قضاء حكم ، لذلك فإهنـا خالفـاً              

 التحقيق تقبل الطعن فيها باالستئناف ، ويلزم تسبيبها ، وخيطر هبا            إلجراءات
 . )1(أطراف الدعوى ، وهي ذات حجية مؤقتة 

 الدور احلق لسلطة التحقيق ، التزامها يف كافة ما تتخذه           ويترتب على طبيعة   
وتأمر باختاذه من إجراءات باحترام حقوق الدفاع املقررة للمتهم ، ولعل أهم مثـال              

 .)2(على ذلك أن التحقيق يف اجلنايات ال يكون إال حبضور حمام عن املتهم

                                        
   .174أشرف رمضان عبد الحميد، مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق ، صحسن، ) 1(

   .510سليمان، أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه ، صنعم عبد الم) 2(
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 :السلطة المختصة بمباشرة التحقيق بالمملكة العربية السعودية
إن االختصاص يف مباشرة التحقيق يف اململكة العربية السعودية معقود هليئـة             

التحقيق واالدعاء العام يف القضايا اخلاصة للمحاكم الشرعية، وهليئة التحقيق والرقابة 
 .يف القضايا اخلاصة لديوان املظامل

 تتوىل(من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي على أن   ) 14(وقد نصت املادة     
ومن . )1()هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق واالدعاء العام طبقاً لنظامها والئحته         

مهام اهليئة أيضاً القيام باإلدعاء العام، فهي ختتص بإقامة الدعوى اجلنائية ومباشـرا             
على أن ختتص هيئة التحقيق واالدعاء      ) 16(أمام احملاكم املختصة، وقد نصت املادة       

 .)2(ظامها بإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرا أمام احملاكم املختصةالعام وفقاً لن
وبالنظر إىل الطبيعة اخلاصة بالتحقيق باعتبـاره ماسـاً حبريـات األفـراد             " 

وحقوقهم، كان البد من إسناد تلك املهمة إىل سلطة أو هيئـة يتمتـع أعضـاؤها                
 .عماهلم الوظيفيةبضمانات عالية تكفل استقالهلم وحيدم ونزاهتهم يف أداء أ

والعدالة تقضي بأن تكون سلطة التحقيق حمايدة وموضوعية غايتها كشـف            
احلقيقة اردة، سواء ترتب على ذلك ثبوت التهمة ونسبتها إىل املتـهم أو نفيهـا               

واألصل يف التحقيق اجلنائي حيدة احملقق ونزاهته حبيث يعين مبا يفيد الدفاع            . )3("عنه
دلة االام ابتغاء ظهور احلقيقة، ولكي يسـلك احملقـق يف مجيـع             عن املتهم عنايته بأ   

إجراءات التحقيق طريق احلياد ينبغي الفصل بني سلطيت التحقيق واالـام، وذلـك        
بإسناد سلطة التحقيق إىل قاضي يعني للتحقيقات ويكون االام من سـلطة النيابـة              

 .العامة

                                        
 .من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي) 14(المادة ) 1(

 .29ابن ظفير، اإلجراءات الجنائية، ص) 2(

 .26تاج الدين، التحقيق الجنائي، ص) 3(
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ابة العامة فقد يؤدي إىل احنراف      أمات مجع سلطيت االام والتحقيق يف يد الني        
يف التحقيق ملا بني وظيفيت االام والتحقيق من تعارض، فإن توجيه االام جيعل النيابة              

 .)1(خصماً واخلصم ال ميكن أن يكون حمققاً عادالً
باإلضافة إىل هيئة التحقيق واالدعاء العام اليت تقوم مبباشرة التحقيق مت إنشاء             

هـ حيث نصـت    1/2/1391 يف   7/حقيق باملرسوم امللكي رقم م    والتهيئة الرقابة   
تنشأ مبوجب هذا النظام هيئة مستقلة تسمى هيئة الرقابة والتحقيق ترتبط           ) 1(املادة  

 :مباشرة برئيس جملس الوزراء، وختتص هذه اهليئة مبا يلي
 .إجراء الرقابة الالزمة للكشف عن املخالفات املالية واإلدارية -1
 .يت حتال إليها من الوزراء املختصنيفحص الشكاوي ال -2
 .إجراء التحقيق يف املخالفات املالية واإلدارية -3
 .متابعة الدعوى اليت حتال طبقاً هلذا النظام إىل هيئة التأديب -4

وأضيف إليها اختصاصات هامة هلا عالقة مباشرة التحقيق اجلنـائي وهـذه            
 اخلاص بنظام   هـ17/1/1402 يف   51/االختصاصات وردت ضمن املرسوم رقم م     

 .ديوان املظامل

                                        
 .26 تاج الدين، التحقيق الجنائي، ص)1(
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 المطلب الثالث
 الشكل القانوني للتحقيق االبتدائي

 
ميزت النظم اإلجرائية إجراءات التحقيق االبتدائي خبصائص معينـة جيـب            

مراعاا العتبار اإلجراء من إجراءات التحقيق، ويترتب على خمالفتها اعتبار اإلجراء           
النظم يف التحقيـق االبتـدائي التـدوين ،    من إجراءات االستدالل ، وتستلزم هذه       

ووجوب حترير احملضر مبعرفة كاتب التحقيق، والسرية بالنسبة للجمهور والعالنيـة           
للخصوم ، وغري ذلك من األشكال القانونية الالزمة لصحة اإلجراء باعتباره حتقيقاً ،             

 الـذي   ويعترب هذا الشكل من الضمانات اليت تبعث الثقة يف سالمة وصحة اإلجراء           
 وقد ميز القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربيـة املتحـدة           .تباشره سلطة التحقيق  

واملنظم السعودي التحقيق االبتدائي بشكل معني يتعني مراعاته، وهذا الشكل يرجع           
إىل جمموعة مبادئ أساسية أو خصائص جوهرية جيب أن تتسم هبا إجراءات التحقيق             

 .)1(االبتدائي
 ، اعترب هذا اإلجراء مـن       جراءاإل العناصر الثالثة السابقة يف      ومىت توافرت  

إجراءات التحقيق وترتب عليه مجيع اآلثار القانونية إلجراءات التحقيق ، وإذا ختلف            
  .)2(أحد هذه العناصر كان اإلجراء من إجراءات االستدالل 

 يف لتحقيـق وال بد من توافر بيانني شكليني يعتربان من البيانات اجلوهرية يف ا           
 :  ومهادولة اإلمارات واململكة العربية السعودية

                                        
مطابع : دبي(، 2 شرح قانون العقوبات االتحادي بدولة اإلمارات، جربيع، محمد حسن،) 1(

 .405، ص)م1993، 1البيان التجارية، ط

   .171أشرف رمضان عبد الحميد، مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق ، صحسن، ) 2(
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باشتراط الكتابة أثناء التحقيـق ،      بدولة اإلمارات   كمة  احملوقد قضت    : التوقيع -1
وهو عبارة عن دليل عائد للشخص الذي باشر اإلجراء ، وكـذلك            

ة ، كمـا أن علـى       ياحلال بالنسبة ألمر التفتيش ألهنا تعترب ورقة رمس       
 .ق أن يقوم بالتوقيع على كل شطب أو إضافة منعـاً للتزويـر            احملق

والتوقيع هو الدليل املثبت للشخص الذي يباشر اإلجراء، وقد نصت          
من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي على أن يضع كل         ) 97(املادة  

من احملقق والكاتب إمضاءه على الشهادة، وكذلك الشـاهد بعـد           
 وضع إمضاءه أو بصـمته أو مل يسـتطع          تالوا عليه، فإن امتنع عن    

 .يثبت ذلك يف احملضر مع ذكر األسباب اليت يبديها
البد من حتديد التاريخ ؛ ألنه يترتب عليه آثار معينة           : تاريخ مباشرة اإلجراء   -2

، كاحتساب املواعيد ، وتبدو أمهية التاريخ يف أمر الندب والضـبط            
للمحقق أن يصطحب معه    واالحضار وأمر احلبس االحتياطي ، والبد       

كاتباً يتوىل تدوين احملضر ، وهذا الكاتب قد يكون مـن املـوظفني             
املختصني ، أو أي شخص آخر ينتدب لتدوين احملضر ، ويترتب على            
عدم االستعانة بكاتب التحقيق بطالن اإلجراء املتخذ ، ولكن هـذا           

جراء البطالن نسيب ال يتقرر إال ملصلحة اخلصوم فقط ، وقد يكون اإل           
صحيحاً برغم عدم االستعانة بالكاتب بشرط توافر حالة الضرورة ،          

  .)1(أو ما يقدره احملقق من حرج بسبب وجود الكاتب 
 
 

                                        
  .268كلداري، البطالن في اإلجراءات الجنائية، ص  )1(
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 الثاني المبحث 
 المبادئ األساسية في التحقيق االبتدائي 

 :تقسيممتهيد و
خيضع التحقيق االبتدائي يف دولة اإلمارات واململكة العربية السعودية لعـدد            

من املبادئ األساسية تضمن له احليادة والرتاهة وذلك ألمهيـة مرحلـة التحقيـق              
انات تكفل نزاهة التحقيق والتزام حقوق وحريـات        ميتعني توافر عدة ض   واالبتدائي  

 األفراد وأهم هذه الضمانات تدوين التحقيق، سرية التحقيق بالنسـبة للجمهـور،           
 احملقق واالستعانة مبحـامي ومتـرجم       وعالنية التحقيق بالنسبة للخصوم ومبدأ حياد     

 :ونعرض ذلك يف مخسة مطالب هي
تدوين التحقيق وتطبيقاته يف دولة اإلمـارات ويف اململكـة العربيـة            : املطلب األول 

 السعودية
 عالنية التحقيق بالنسبة للخصوم: املطلب الثاين
 سرية التحقيق بالنسبة للجمهور: املطلب الثالث
 اد احملققمبدأ حي: املطلب الرابع
 مبدأ االستعانة مبحامي ومترجم: املطلب اخلامس
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 المطلب األول
في المملكة العربية وتدوين التحقيق وتطبيقاته في دولة اإلمارات 

 السعودية
 

 : التدوينأهمية 
مل تتضمن القوانني احمللية امللغاة يف دولة اإلمارات العربية املتحـدة نصوصـاً              

ين التحقيق االبتدائي، ولذلك ال يترتب علـى عـدم          توجب االستعانة بكاتب لتدو   
اصطحاب كاتب بطالن اإلجراءات، وقد جرى العمل على أن يقوم احملقق بتـدوين             

أن "من قانون اإلجراءات اجلزائيـة علـى        ) 66(التحقيق بنفسه، وقد نصت املادة      
 يستصحب عضو النيابة العامة يف مجيع إجراءات التحقيق اليت يباشرها أحد كتـاب            

. )1("النيابة العامة وجيوز له عند الضرورة أن يكلف غريه بذلك بعد حتليفـه الـيمني              
ويفهم من هذا النص أنه يتعني تدوين التحقيق ويترتب على ذلك أنه ال جيوز إثبـات                

 .اءات دون احملضر اليت أثبتت فيهاإلجر
يف أما يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودية فتدوين التحقيق شرط جوهري            

كل إجراءات التحقيق، وأصبح من املبادئ األساسية لإلجراءات اجلنائية وضـمانة           
مهمة لكي تكون إلجراءات التحقيق حجيتها أمام قضاء احلكم عند احملاكمة، ويعترب            
التدوين ضماناً للخصوم إذ يستطيع كل منهم الرجوع إىل ما دون يف احملاضر ليـبين               

عدم تدوين اإلجراء أو أي أمر من أوامر التحقيق         ويترتب على   . )2(دفاعه على أساسه  
والتدوين إذن شرط لوجود اإلجراء أو األمر قانوناً، وبناًء على ذلك يعـد             انعدامه،  

التدوين شرطاً الزماً سواء يف اإلجراءات اليت تستلزم حترير حماضر مثل ضبط أقوال             
تحقيق الـيت تقتضـي     الشهود واستجواب املتهم وإجراء املعاينات أو يف إجراءات ال        

                                        
 .189رمضان، مدحت، الوجيز، ص) 1(

 .127تاج الدين، أصول التحقيق، ص) 2(



 -98-

القبض والتفتيش واحلبس االحتياطي، واحلكمـة مـن مبـدأ          إصدار أوامر، كأوامر    
التدوين احلاجة إىل إثبات حصول اإلجراء والظروف اليت اختذ فيها واألثـر الـذي              

 .)1(ترتب عليه
 :أسلوب التدوين

وجيب على احملقق وكاتب الضبط أن يضع إمضاءه يف حماضر التحقيق علـى              
 الشهود كما جيب توقيع الشهود واملتهمني وكل من أخذت إفادته على أقـوال     أقول

 .)2(خبط يده أو بصمته
وتوقيع احملقق يعد الدليل املثبت ملباشرته إجراءات التحقيق، وعليه فاألصـل            

ر وصدور األقوال ممن وقع عليها ويقع عبء اإلثبات على من يـدعي             ضصحة احملا 
 .)3(خالف ذلك

 :قرير التحقيق النهائيآيفية آتابة ت
جرى العمل يف اململكة على أن يقوم احملقق بعد الفراغ من التحقيق بكتابـة               

 :)4(ويشتمل على ما يلي" فزلكة التحقيق"تقرير هنائي ويطلق عليه 
وهو عبارة عن وصف بيان جلميع اإلجراءات اليت باشرها         : موضوع التحقيق  -1

 .احملقق
 .ض موجز إلجراءاتهوهي عبارة عن عر: خالصة التحقيق -2
 .وهي ما انتهى إليه احملقق: نتيجة التحقيق -3

                                        
 .523حسني، محمود نجيب، اإلجراءات، ص) 1(

 .من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي) 97، 96(انظر المادتين ) 2(

 .640سالمة، مأمون، اإلجراءات الجنائية، ص) 3(

لمملكة العربيـة   علي عبد الخالق، دليل التعليمات العامة لرجال األمن، وزارة الداخلية، با          ) 4(

 وعوض، أحمد بالل، اإلجـراءات الجنائيـة        71، ص )بدون تاريخ : الرياض(السعودية،  

دار النهضة العربية،   : القاهرة(المقارنة والنظام اإلجرائي في المملكة العربية السعودية،        

 .348، ص)م1990، 1ط
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 .توصيات واقتراحات احملقق -4
 :صفة القائم بتدوين التحقيق

كما ينبغي حتديد ساعة افتتاح احملضر، ملا ذلك من أمهية يف تقـدير األدلـة                
موقـع  املستخلصة من احملضر، فإن تبني مثالً أن احملقق قد تراخى يف االنتقال ومعاينة              

اجلرمية فللمحكمة أن تستنتج من ذلك احتمال تعرض الدليل للطمـس بالعوامـل             
 .)1(الطبيعية أو العبث به من جانب املتهم

وينبغي أن جيري تدوين التحقيق مبعرفة كاتب خمتص وال يغين عنه تدوينه خبط              
لزم يد احملقق ، وحضور كاتب للتدوين أمر الزم يف مجيع إجراءات التحقيق اليت تست             

حترير حماضر سواء أكانت مساع شهود أو معاينة أو تفتيش أو استجواب ، وذلـك               
حىت يتفرغ ذهن احملقق للعمل الفين وحده ، إذ ال حمل لالعتماد على ذاكرة احملقـق                
اليت ال بد وأن ختونه خصوصاً بعد فترة من الزمن ، وكذلك ففي حضـور كاتـب                 

اتب غري الزم يف اإلجراءات اليت تستلزم       التدوين ضمان لدقة التدوين وصحته ، والك      
 .حترير حماضر مثل أوامر احلبس االحتياطي والقبض والتفتيش 

وجيوز ندب غري كاتب التحقيق املختص يف حالة الضرورة ، وتقديرها متروك             
لسلطة التحقق حتت إشراف حمكمة املوضوع، وكذلك إذا استشعر احملقق حرجاً من            

ص على مظنة احتمال املساس حبسن سري التحقيق أو األضرار          االستعانة بالكاتب املخت  
  .)2(مبصلحة العدالة على أية صورة من الصور 

ويترتب على عدم اصطحاب احملقق لكاتب التحقيق بطالن اإلجراء املتخـذ،            
لكن هذا البطالن نسيب ال يتقرر إال ملصلحة اخلصوم فقط، وبالتايل ال جيوز التمسك              

ه أمـام   ؤهذا البطالن ألول مرة أمام حمكمة التمييز، بل يتعني إبدا         بالدفع الناشئ عن    
                                        

 .93، ص)م1990، 1منشأة المعارف، ط: اإلسكندرية(المرصفاوي، المحقق الجنائي، ) 1(

، المكتـب الجـامعي     ئي والتصرف فيه واألدلة الجنائيـة     التحقيق الجنا أحمد،  أبو الروس،    )2(

  .)15م، ص1998 ،سكندريةإلا(الحديث، 
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حمكمة املوضوع وإال سقط احلق يف التمسك به، ويف كافة األحـوال فـإن بطـالن                
اإلجراء املتخذ لعدم اصطحاب كاتب للتحقيق ال يفقد هذا اإلجراء قيمته باعتبـاره             

 بـني  اإلجـراء شخص متخذ من إجراءات االستدالل ، وذلك يف احلالة اليت جيمع ال       
  .)1(صفة احملقق وصفة رجل الضبط معاً 

وقد نص قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة           
يصطحب عضو النيابة العامة يف مجيع إجراءات التحقيق        " على أنه    ) 66( يف مادته   

د الضرورة أن يكلف غريه بذلك      اليت يباشرها أحد كتاب النيابة العامة ، وجيوز له عن         
 صفحة من احملاضر، وحتفظ      كل بعد حتليفه اليمني، ويوقع عضو النيابة والكاتب على       

هذه احملاضر مع باقي األوراق يف قلم الكتاب ، ولعضو النيابة أن يثبت كل ما تقتضيه    
، وجيـب إثبـات كافـة       " الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتـب         

ليت اختذها احملقق من انتقال ومعاينة واستجواب ، ويشمل احملضر أيضـاً            اإلجراءات ا 
إثبات ساعة وتاريخ حتريره ، وذلك بسبب األمهية الكربى يف حتديد وقت قطع مدة              

  .)2(م دالتقا
باململكـة العربيـة    من نظام اإلجراءات اجلزائية      ) 96( وقد أوجبت املادة     
تشـمل  : حملضر البيانات الكاملة عن كل شاهد       على احملقق أن يثبت يف ا      " السعودية

اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته وحمل إقامته وصلته باملتهم واين عليـه ،              
واملدعي باحلق اخلاص ، وتدون تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات مساعها يف            

 شيء مـن    احملضر من غري تعديل أو شطب أو كشط أو حتشري أو إضافة ، وال يعتمد              
" أن   ) 97( ، وتوجب املـادة     " ذلك إال إذا صدق عليه احملقق والكاتب والشاهد         

ع كل من احملقق والكاتب امضاءه على الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تالوـا              ضي

                                        
   .522سليمان، أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه ، صعبد المنعم ) 1(

   .276 كلداري ، البطالن في اإلجراءات الجنائية ، ص )2(
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 يف احملضر مع    عليه ، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو مل يستطع ، يثبت ذلك              
أن نظـام    ) 97( و   ) 96( يستفاد مـن املـادتني      و, "يبديها  ذكر األسباب اليت    

 يتطلب تدوين التحقيق مبعرفة كاتب خمتص من        باململكة العربية السعودية  اإلجراءات  
كتاب الضبط ، وإذا استشعر احملقق حرجاً من االستعانة بكاتب معني مظنة املسـاس              

  .)1(حبسن سري التحقيق جاز ندب غريه 

                                        
  .131مدني عبد الرحمن، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها، صتاج الدين، ) 1(
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 المطلب الثاني
 ق بالنسبة للخصومعالنية التحقي

 
من مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي تنص على        ) 68(كانت املادة   

أن للمتهم وللمدعي باحلقوق املدنية وللمسؤول عنها ولوكالئهم أن حيضروا مجيـع            
إجراءات التحقيق، وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم الـذي تباشـر فيـه              

لعضو النيابة العامة أن جيري التحقيق يف غيبتهم مـىت          إجراءات التحقيق ومكاهنا، و   
رأى ضرورة ذلك إلظهار احلقيقة، ومبجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح هلم االطـالع             
على التحقيق، وله يف حالة االستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيـق يف غيبـة               

راءات، وتربير ذلك   اخلصوم، وهلؤالء احلق يف االطالع على األوراق املثبتة هلذه اإلج         
هو الرغبة يف توفري رقابة هؤالء على إجراءات التحقيق للتأكد من سالمتها وإثـارة              

 وقد أقر نظام اإلجراءات اجلزائية السـعودي        .)1(أسباب البطالن يف الوقت املناسب    
للمتهم واـين   "منه على أن    ) 69(حق اخلصوم يف حضور التحقيق، فنصت املادة        

 أن حيضروا مجيع إجـراءات      ق اخلاص ووكيل كل منهم أو حماميه      عليه واملدعي باحل  
املذكورين أو بعضهم مىت رأى ضرورة      التحقيق، وللمحقق أن جيري التحقيق يف غيبة        

ذلك إلظهار احلقيقة والقاعدة السائدة يف أنظمة اإلجراءات اجلنائية الـيت تقضـي             
م كضمانه ـدف إىل     بعالنية التحقيق للخصوم ووكالئهم، أي مباشرته يف حضوره       

حتقيق نوع من الرقابة على إجراءات التحقيق وبعث الطمأنينة يف قلوب اخلصـوم،             
 .)2(والواضح أن عالنية التحقيق من الضمانات الالزمة لكفالة العدالة

                                        
 .186رمضان، الوجيز، ص) 1(

 .110تاج الدين، أصول التحقيق، ص) 2(
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املتهم، واين عليه، واملدعي باحلق اخلاص، واملسـئول عـن          :  هم اخلصومو
جـراء  إاحلق ضرورة إعالن املتهم بكـل       هم، ويشمل هذا    ؤوكالواحلقوق اخلاصة   

 مهمة تتخذ يف مواجهة املتـهم ،        اتجراءإفهناك عدة   . يترتب يف مواجهة أثر قانونياَ    
 حضـور املتـهم هـذه       املقننوقد يسفر اختاذها عن تعزيز إدانته، وهلذا فقد أوجب          

، وإدخـال   اإلجـراء  لكي يكون يف حضوره نوع من الرقابة على صحة           اإلجراءات
 .)1(ينة إىل نفسه الطمأن

 تتمثـل يف عـدم      خلصومابدأ عالنية التحقيق االبتدائي يف حضور       موعلة تقرير   
 ما قد يوجـه إلـيهم مـن        دحض التحقيق هبدف    إجراءاتان هؤالء من متابعة     محر

، ) بالنسبة للمتهم أو وكيلـه      ( اامات ، ونفي ما قد يوجد من أدلة يف مواجهتهم           
دعي باحلق املدين فرصة تدعيم األدلة مبا يعـني سـلطة           كذلك منح اين عليه أو امل     

  .)2(التحقيق على الكشف عن احلقيقة 
 : أمهية حق اخلصوم يف حضور التحقيق فيما يليتبدو ومن ذلك 

 التحقيق حبضور   فإجراء التحقيق،   إجراءات نوعاَ من أنواع الرقابة على       يقرر -
لذي يكون له أثره يف محلـه        رقيب على احملقق، األمر ا     إجياداخلصوم من شأنه    

 والتقييد بأحكام القانون، ويف ذلك إرساء للثقة والطمأنينة         احليادعلى التزام   
يف سالمة اإلجراءات يف نفوس اخلصوم، فمجرد شعورهم بأن هلم احلـق يف             
حضور التحقيق ومعرفة ما يتم من إجراءات حيدوهم إىل الثقة يف سـالمتها،             

اليت تعد من أهم ضمانات الـدفاع الواجـب         ويبعث يف نفوسهم الطمأنينة     
 .توفريها للمتهم 

                                        
  .162سليمان، بطالن اإلجراء الجنائي، ص عبد المنعم ) 1(

  .519ضاء والفقه، صسليمان، أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع والقعبد المنعم ) 2(
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يعطي هذا احلق اخلصوم الفرصة للوقوف على سري التحقيق يف كل أدواره ،              -
فال يفاجأ أحدهم بدليل قائم ضده يف وقت غري مناسب حبيث يتعـذر عليـه         

  .)1(تفنيده 
 

االبتـدائي  وخروجاً على هذه القاعدة، جيوز للمحقق أن يقرر سرية التحقيق           
 :بالنسبة للخصوم أو يباشر اإلجراء يف غيبتهم يف حالتني 

 
 .حالة الضرورة . 1

يراد بالضرورة يف هذا املقام ضرورة الكشف عن احلقيقة ، فإذا قدر احملقق أن             
حضور اخلصوم قد يعرقل سري التحقيق ويلحق ضرراً بقيمة األدلة املسـتمدة مـن              

قيق يف غيبتهم ، وكذلك األمر لـو رأى ضـرورة           اإلجراءات ، جاز له مباشرة التح     
مساع الشاهد يف غيبة املتهم لكونه ممن يعملون معه أو حتت رئاسته أو ميلكون نفـوذاً          

 .عليه 
وإجراء التحقيق يف غيبة اخلصوم يكون لضرورة توقف سالمته القانونية على            

توافر ظروف تعد من الضرورة فعالً ، كما أن الضرورة تقدر بقدرها ، فـال جيـوز                 
إجراء التحقيق يف غيبة اخلصوم إال لضرورة فعلية ، إذ أن يف ذلك خروجـاً علـى                 

 .)2( تبيحها الضرورة األصل ال يلجأ إليه احملقق إال يف احلدود اليت
للمحقق أن  "من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودية      ) 69(وقد أجازت املادة     

 ".جيري التحقيق يف غيبة اخلصوم مىت رأى أن ذلك تقتضيه إظهار احلقيقة
 

                                        
  .185أشرف رمضان عبد الحميد، مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق، صحسن، ) 1(

  .12مدني عبد الرحمن، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها، صتاج الدين، ) 2(
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 : حالة االستعجال . 2
جيوز أن تباشر بعد إجراءات التحقيق االبتدائي يف غيبة اخلصوم ، وتربير ذلك        

مصلحة التحقيق قد تتطلب اختاذ بعض اإلجراءات يف وقت معني ، فإذا انتظـر              أن  
احملقق حىت يتم إخطار اخلصوم حلضورهم ملا أمكن اختاذ هذه اإلجراءات مطلقـاً أو              
اختاذها بصورة ال يتحقق هبا مصلحة التحقيق ، فإذا اقتضت مصلحة التحقيق مسـاع              

 مساع الشهادة قد يترتب عليه عـدم        جاءإرشهادة أحد األشخاص ألنه حيتضر ، فإن        
إمكانية مساعه فيما بعد ، واحملقق هو الذي يقدر ظروف االستعجال ، وخيضع يف ذلك 
لرقابة قاضي املوضوع الذي إن رأى عدم توافر دواعي االستعجال كـان اإلجـراء              

  .)1(باطالً 
وجيب اطالع اخلصوم على اإلجراءات مبجرد انتهاء الضرورة ، وجيـوز أن             

متتد السرية إىل هناية التحقيق إذا ظلت أسباهبا قائمة ، ويترتب علـى عـدم متكـني                 
 اخلصوم من حضور إجراءات التحقيق بـدون مـربر الـبطالن املتعلـق مبصـلحة               

  .)3( )2(اخلصوم 
وقد أخذ قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي هبذا املبـدأ إذ نصـت املـادة               

هم ئمدعي باحلقوق املدنية وللمسؤول عنها ولوكال     للمتهم ولل " منه على أن     ) 68( 

                                        
   .188مدحت، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ، ص رمضان، ) 1(

  .348، صد عوض، المبادئ العامة في قانون اإلجراءاتعوض، محم) 2(

اختلف الفقه في تحديد نوع هذا البطالن ، فذهب البعض إلى أنه متعلق بالنظام العـام ألن                 ) 3(

إجراء التحقيق في غيبة الخصوم يعد إخالالً بحق الدفاع الذي كفلـه الدسـتور وقـانون                

لفقه إلى اعتبار البطالن نسـبياً متعلقـاً        اإلجراءات الجنائية ، بينما ذهب جانب آخر من ا        

علـى   بمصلحة الخصوم لالطمئنان على اإلجراءات، والرأي الذي يعتبر البطالن المترتـب          

مخالفة مبدأ حضور الخصوم التحقيق بطالناً نسبياً هو األولى باالتباع، نظراً لتعلـق هـذا               

لفصل بـين سـلطتي     المبدأ بمصالح الخصوم ، أشرف رمضان عبد الحميد حسن ، مبدأ ا           

   .192االتهام والتحقيق ، ص 
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 باليوم الذي   إخطارهمأن حيضروا مجيع إجراءات التحقيق ، وعلى عضو النيابة العامة           
 ففـي مبـدأ عالنيـة التحقيـق        ..." تباشر فيه إجـراءات التحقيـق ومكاهنـا         

حقيق للحضور ومباشرته يف حضورهم ، وذكر احلاالت اليت جيوز فيها تقرير سرية الت            
  .)1(للخصوم 
من نظام اإلجراءات اجلزائيـة يف اململكـة العربيـة           ) 69( ونصت املادة    

للمتهم واين عليه واملدعي باحلق اخلاص ووكيل كل منـهم أو           " السعودية على أنه    
حماميه أن حيضروا مجيع إجراءات التحقيق ، وللمحقق أن جيري التحقيـق يف غيبـة               

أى ضرورة ؛ ذلك إلظهار احلقيقة ، ومبجرد انتهاء تلك          املذكورين أو بعضهم مىت ر    
تـتكلم   ) 71 ،   70( وكذلك نصوص املواد    " الضرورة هلم االطالع على التحقيق      

إجراءات التحقيق واصطحاب حمـاميهم ووكالئهـم يف        عن حق اخلصوم يف حضور      
  .)2(مراحله 

                                        
   .187مدحت، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ، ص رمضان، ) 1(

   .88محيي الدين، أصول اإلجراءات الجزائية، ص عوض، ) 2(
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 المطلب الثالث
 سرية التحقيق بالنسبة للجمهور

 
 :  السرية 

 خصائص التحقيق االبتدائي وأهم مبادئه سريته ، أي عدم القيام بـه يف              من 
عالنية بالنسبة لكافة األفراد من اجلمهور ، وعدم السماح هلم حبضـور إجراءاتـه ،               

أوامـر ،   ا يسفر عنه من نتائج وما يتصل به من          وحظر إذاعة ما تتضمنه حماضره وم     
والسماح حبضوره للجمهور تنطوي    ختفى على أحد ، فعالنية التحقيق       ال  وعلة ذلك   

كشـف  ( ، وهي مل تصل بعد إىل غايتـها         ر اإلملام هبذا التحقيق وتفاصيله    على خماط 
 ، وقد يؤدي ذلك إىل التأثري على الشهود أو التالعـب بآثـار اجلرميـة               ) احلقيقة  

، وكذلك احلرص على مسعة املتـهم واعتبـاره         )1(وأدلتها ، أو العبث مبعامل اجلرمية       
يته من التشهري الذي يتعرض له بسبب التحقيق الذي قد ينتهي بإصدار قرار بأن              ومحا

ال وجه إلقامة الدعوى لعدم صحة التهمة املنسوبة إليه ، ويعلل هذه القاعدة أيضـاً               
 لنشر تفاصيل ارتكاب اجلـرائم،      السيئاحلرص على محاية اجلمهور نفسه من التأثري        

 كما حتول بني اجلنـاة الـذين مل         )2(ع يف ارتكاهبا    وتنوع األساليب اإلجرامية اليت تتب    
يتوصل التحقيق بعد إىل معرفتهم وبني الوقوف على جمريات التحقيق واجتاهاته ، فال             

  .)3(يعمدون إىل الفرار أو العبث بأدلة اجلرمية 
ومفاد سرية التحقيق أال يسمح لغري اخلصوم حبضور التحقيق ، أو االطـالع              

 ال جيوز للصحف وغريها مـن وسـائل اإلعـالم نشـرها أو             على حماضره ، كما     

                                        
  .518سليمان، أصول اإلجراءات الجزائية، ص عبد المنعم ) 1(

  .267، شرح قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات، صأحمد شوقي عمرأبو خطوة، ) 2(

  .181أشرف رمضان عبد الحميد، مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق، صحسن، ) 3(
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 ، وقاعدة سرية التحقيق بالنسبة للجمهور يترتب عليها جـزاء جنـائي             )1(إذاعتها  
يتمثل يف عقوبة جرمية إفشاء األسرار ، وال يترتب على خمالفة هذه القاعدة أي بطالن         

ـ            يس شـكالً جوهريـاً     يف اإلجراءات اليت اختذت علناً ، ألن مراعاة هذه القاعدة ل
إلجراءات التحقيق ، فحضور اجلمهور ال يبطل هذه اإلجراءات وإن كان حملكمـة             
املوضوع أن تقيم النتائج اليت أسفرت عنها العالنية ، ومثال ذلك أن مساع شاهد يف               
حضور اجلمهور ال يترتب عليه بطالن الشهادة ، وإن كان يعطي للمحكمة سـلطة              

  .)2(استبان هلا أن العالنية قد أثرت فيها طرح هذه الشهادة إذا ما 
 : وتقوم سرية التحقيق على العناصر التالية  

 . عدم السماح للجمهور حبضور التحقيق -1
ال جيوز ألحد غري اخلصوم ووكالئهم الدخول يف املكان الذي جيـري فيـه              

ستشـار  التحقيق ، سواء كان يباشر بواسطة النيابة العامة ، أو قاضي التحقيق أو م             
 .التحقيق 

 :  حظر نشر إجراءات التحقيق -2
إن قاعدة سرية التحقيق االبتدائي تقتضي بالضرورة عدم جـواز نشـر مـا          

يتضمنه حمضر التحقيق وما يتخذ يف شأنه من قرارات ، سواء بواسطة الصـحف أو               
غريها من وسائل اإلعالم ، فحصانة النشر مقصورة على اإلجراءات القضائية العلنية            
واألحكام اليت تصدر علناً ، كما إهنا مقصورة على إجراءات احملكمة ، وال متتـد إىل                
التحقيق االبتدائي وال إىل التحقيقات األولية أو اإلدارية ، ألن هذه كلـها ليسـت               

 .علنية ال يشهدها غري اخلصوم ووكالئهم 

                                        
   .314م ، ص2002 ،1طعبد الفتاح مصطفى، تأصيل اإلجراءات الجنائية، الصيفي، ) 1(

دار الفكـر   : القـاهرة (،  2المصـري، ج  سالمة، مأمون، اإلجراءات الجنائية في التشريع       ) 2(

  .509، ص)م1988العربي، 
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 :  االلتزام باحملافظة على أسرار التحقيق -3
احملقـق ،   (  إجراءات التحقيق االبتدائي واالستدالل      يلتزم كل من يساهم يف     

بعدم إفشـاء أسـرار     ) وكل من يتصل بالتحقيق أو حيضره بسبب وظيفته أو مهنته           
 بالتزام احملافظة على سرية إجراءات التحقيق والنتائج اليت تسفر          واإلخاللالتحقيق،  

  .)1(عنها يشكل جرمية إفشاء األسرار 
جراءات التحقيق قائماً إىل أن تتصرف سلطة التحقيق        ويظل االلتزام بسرية إ    

يف الدعوى ، فإذا صدر قرار بأال وجه إلقامة الدعوى زالت السـرية ، ولكـن إذا                 
أعيدت إجراءات التحقيق مرة أخرى بناء على ظهور أدلة جديدة عادت السرية من             

حملها مبدأ  صلت الدعوى إىل احملكمة املختصة زالت السرية ، وحل          وجديد ، أما إذا     
  .)2(عالنية احملاكمة ليكون الرأي العام رقيباً على إجراءات احملاكمة 

وقد أخذ قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي هبذا املبدأ ، إذ نص يف املـادة                
تعترب إجراءات التحقيق ذاا والنتائج اليت تسفر عنـها مـن           " منه على أنه     ) 67( 

 العامة وأعواهنم من الكتاب واخلرباء ، وغريهم ممـن          األسرار ، وعلى أعضاء النيابة    
يتصلون بالتحقيق أو حيضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ، ويعاقب من             

  .)3(" خيالف ذلك بالعقوبة املقررة جلرمية إفشاء األسرار 
ويقدر احملقق الضرورة اليت تقتضي السرية ومع ذلك فسلطته ليست مطلقـة             

 ذلك لرقابة حمكمة املوضوع فإذا رأت عدم ضرورة تقرير السـرية            حيث خيضع يف  

                                        
شريف سيد، سرية التحقيق االبتدائي في قانوني اإلجـراءات الجنائيـة المصـري             كامل،  ) 1(

  .27، ص)م1996 ،1طدار النهضة العربية، القاهرة، (والفرنسي، 

  .269اإلمارات، صأحمد شوقي عمر، شرح قانون اإلجراءات الجزائية لدولة أبو خطوة، ) 2(

  .274كلداري، البطالن في اإلجراءات الجنائية، ص )3(
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كانت اإلجراءات اليت أجريت يف غيبة اخلصوم باطلة بطالناً مطلقاً يتعلـق بالنظـام              
 .)1(العام

 على مبدأ سرية    باململكة العربية السعودية  وقد أكد نظام اإلجراءات اجلزائية       
لتحقيق احملافظة على أسراره اليت يطلعون      التحقيق اجلنائي ، وأوجب على القائمني با      
من نظام اإلجراءات اجلزائيـة يف       ) 67( عليها بسبب وظيفتهم ، فقد نصت املادة        

تعد إجراءات التحقيق ذاا والنتائج اليت تسـفر        " اململكة العربية السعودية على أنه      
غريهم ممن  عنها من األسرار اليت جيب على احملققني ومساعديهم من كتاب وخرباء و           

يتصلون بالتحقيق أو حيضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن خيـالف             
 ".منهم تعينت مساءلته 

وال ريب أن التزام احملقق باحملافظة على أسرار التحقيق يعد من أهم عوامـل               
جناح التحقيق ال إلفشاء الوقائع واملعلومات اليت ينطوي عليها التحقيق من شـانه أن              

تب أبلغ الضرر على أطراف اخلصومة واملصلحة العامة على حد سواء، ومن هنـا              ير
يتبني حرص الشريعة اإلسالمية أن يكون من يتوىل الوظيفة العامة أميناً على أسرارها،             

ضاعتها وإفشاء  إيواحملقق مؤمتن على أسرار التحقيق، وهذه األمانة ال جيوز اإلخالل ب          
يا أَيها الَِّذين آمنـواْ الَ      (:  ويف ذلك يقول اهللا تعاىل     .)2(أسرارها وإشاعتها بني الناس   

 .)3()تخونواْ اللّه والرسولَ وتخونواْ أَماناِتكُم وأَنتم تعلَمونَ
وبناء على ما تقدم يكون التزام احملقق باحملافظة على أسرار التحقيق واجبـاً              

 .حقيق وصيانة مسعة املتهم وكرامتهقانونياً وضماناً مهماً لنجاح الت
 

                                        
 .187رمضان، مدحت، الوجيز، ص) 1(

  .123مدني عبد الرحمن، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها، ص تاج الدين، ) 2(

 ).27(سورة األنفال، آية ) 3(



 -111-

 المطلب الرابع
 ق ــاد المحقــدأ حيــ مب

 
ألمهية التحقيق االبتدائي ، وما تتسم به إجراءاته من القسر واحلد من حريـة               

 املطلقة ، ليكون بعيداً عن      )1(األفراد ، فقد روعي يف الشخص القائم به صفة احليدة           
يت تضمن العناية بأدلة االام ، وبتحقيـق دفـاع          تأثري اخلصوم ، وهذه الصفة هي ال      

املتهم يف الوقت ذاته ، دون أن تطغى إحدامها على األخرى حتقيقاً للعدالة ، وبغيـة                
 ، وألن هدف التحقيق هو الكشف عن احلقيقة وليس اإلدانة           )2(الوصول إىل احلقيقة    

 .حقيق واالام ومن أهم ضمانات حيدة احملقق مبدأ الفصل بني سلطيت الت.وحدها
وال تكتمل هذه احليدة إال إذا اقترنت بالتجرد ، إذ ينبغي على احملقق أن جيرد                

نفسه من كل تأثري يقع عليه مبناسبة اجلرمية اليت يقوم بتحقيقها ، وأن يسري يف طريقه                
متجهاً إىل سبيل احلق ، فعليه أن يباشر التحقيق وهو خايل الذهن من أي علم سابق ،                 

مع إىل رواية أحد عن الواقعة يف غري جلسة التحقيق خشية أن يقع عليه تأثري               فال يست 
غري مباشر بتصور معني للجرمية ، جيعله يسري يف إجراءات التحقيق على هـداه دون               
أن يشعر بذلك ، كما ينبغي أال يتأثر مبا تصوره الصحف عن الواقعـة ، وأال يتجـه    

  .)3(وى اجتاهاً معيناً هبدف إرضاء طرف يف الدع
 خصم شريف للمتهم ، واملتهم برئ حىت        ووجيب أن يكون احملقق عادالً ، فه       

 ىتثبت إدانته حبكم قضائي هنائي ، وبالقدر الذي ينشط فيه احملقق إلثبات التهمة عل             
املتهم ، جيب أن ال يستنكف عن تغيري وجهة حتقيقه ولو بعد تعب طويل إذا ملس من                 

                                        
ئة لكل حـل يرتضـيه      الحياد هو حرية الذهن من كل تعصب وتهي       حسن، أشرف رمضان،    ) 1(

   .205العدالة، مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق، ص  القانون وتوحي به

   .271كلداري، البطالن في اإلجراءات الجنائية ، ص  )2(

   .206شرف رمضان عبد الحميد، مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق، صحسن، أ) 3(
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ه أنه مل يقترف اجلرمية موضوع التحقيق ، وكما أفسـح           أقوال املتهم ومن أوجه دفاع    
احملقق صدره للمجين عليه وشهوده ، جيب عليه أن يفسح صـدره بـنفس املقـدار      

  .)1(لسماع أقوال املتهم وشهود دفاعه 
ويتعني على النيابة العامة يف إجرائها للتحقيق أن تلتزم احليدة التامة بني أدلـة         

ال جيب أن تتأثر بوظيفتها كسلطة اام يف قيامها بالتحقيق ،           االام وأدلة الدفاع ، و    
ومن أجل ذلك ميتنع على النيابة العامة أن توجه أسئلة إحيائية للمتـهم أو أن تتخـذ                 
ضده من وسائل العنف واإلكراه املادي أو املعنوي ما حيمله على أن يعتـرف أو أن                

 .يأيت بأدلة قد تدينه 
يق جيب أن تلتزم جانب احليدة التامـة حـىت إذا           فالنيابة بوصفها سلطة حتق    

انتهت من حتقيقه فلها أن تقيم األدلة الواردة بالتحقيق من حيث الثبوت وعدمـه ،               
ت لديها أدلة الثبوت أحالت الدعوى إىل احملكمة حيث تبـدأ وظيفتـها             حفإذا ترج 

قق أن يأيت بإجراء    الثانية وهي وظيفة االام ، وأما قبل ذلك فال جيوز لعضو النيابة احمل            
يتأثر فيه بوظيفته يف االام ، وإال ترتب على ذلك عدم األخذ بالدليل املستمد مـن                
إجراء التحقيق ، ذلك أن الوصول إىل احلقيقة جيب أن يتم يف إطار مبدأ الشـرعية ،                 

  .)2(أي أن يكون بالشكل الذي رمسه القانون ويف إطاره 
 اإلمارات العربية املتحدة  ة االحتادي يف دولة     وقد أيد قانون اإلجراءات اجلزائي     

 يف شأن العمـل     1992لسنة   ) 1( تعميم االحتادي رقم    هذا املبدأ ، فقد جاء يف ال      
" حتت عنوان صفات احملقق ، أنـه        ) 1(رقم   ألعضاء النيابة العامة يف البند       القضائي

                                        
   .46م، ص1991 -هـ 1411 ،1طي العملي، إبراهيم، التحقيق الجنائراسخ، ) 1(

أشرف، التحقيق الجنائي االبتدائي وضمانات المتهم وحمايتهـا ،         شافعي،  أحمد،  المهدي،  ) 2(

  .9، ص)م2005دار الكتب القانونية، : مصر(
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ة ، سواء أدى ذلك      البحث عن احلقيقة جمرد    الجيب أن يكون احملقق حمايداً ال يبتغي إ       
  .)1(" إىل إقامة الدليل ضد املتهم أو نفيه عنه 

 الصفات الواجب حتققها    باململكة العربية السعودية  وتضمن نظام األمن العام      
يف مجيع رجال األمن العام املنوط هبم وفقاً ألحكامه العمل على استتاب األمن ومنـع   

ا للمحاكم املختصة ، وأحسن املنظم      اجلرائم والتحقيق فيها لكشفها وإحالة مرتكبيه     
صنعاً بأن جعل هذه الصفات من واجبات الوظيفة املقررة نظاماً ، وقد تناولت املواد              

من نظام األمن العام الصفات الـيت        ) 269( و   ) 268( و   ) 267( و   ) 266( 
  النظام على مجيع رجال األمن العـام ، فمـثالً تفـرض             هاتعد واجبات عامة يوجب   

إتباع العدل ومراقبة الضمري الطاهر وجتنـب       " على رجال الشرطة     ) 267( دة  املا
 الظلم واالفتراء واخلداع والتدليس وأن يصدر كل ذلـك منـهم عـن خمافـة اهللا                

  .)2(" عز وجل 
 

                                        
   .272كلداري ، البطالن في اإلجراءات الجنائية ، ص  )1(

  .ام، والفصل السابع والعشرين من نفس النظاممن نظام األمن الع) 8، 5(انظر المادتين ) 2(
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 لخامسالمطلب ا
 ومترجممبدأ االستعانة بمحام 

 
كفالة حقوق  احلق يف االستعانة مبحام حق أصيل للمتهم ويعترب ضمانة هامة ل           

 مع موكله أثناء التحقيق أو احملاكمة      ياحملامن حضور   أاألفراد يف التحقيق اجلنائي ، إذ       
فيه ضمانة لسالمة اإلجراءات ولعدم استعمال الوسائل غري املشروعة مع املتـهم ،             
وهلذا حرصت أغلب الدساتري وأنظمة اإلجراءات اجلنائية على النص على حق املتهم            

حام ، وهذا احلق أكده اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسـان واالتفاقيـة            يف االستعانة مب  
 16الدولية للحقوق املدنية والسياسية اليت أقرا اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف             

 ويعترب احترام حق الـدفاع ضـماناً أساسـياً          ) 1 فقرة   6املادة   ( 1966ديسمرب  
 ووجـود احملـامي     )1(نتهاك حق الدفاع    للعدالة ، بل إنه ال يتصور عدالة تقوم مع ا         

جبانب املتهم وهو يواجه ااماً بارتكاب جرمية ما ، من شأنه أن يطمئنه ويساعده على               
 .إظهار براءته ، كما يكون عوناً لسلطة التحقيق يف ضمان حتقيق عادل 

كما أن غياب حمامي املتهم بعد إبالغه وقت وتاريخ احلضور للتحقيق ال يؤثر              
تحقيق، وحيق للمحقق قيامه باستجواب املتهم ، وليس للمتهم أن جيعل مـن             على ال 

غياب حماميه ذريعة للطعن ببطالن إجراء االستجواب، فاحملقق ليس ملزمـاً بتعليـق             
االستجواب حىت حضور احملامي أو بسبب غيابه، وذلك إذا رأت النيابة العامـة أن              

غيبة احملامي يف أحوال السرعة     مصلحة التحقيق تقتضي ذلك فيجوز االستجواب يف        
  .)2(وحاالت التلبس 

                                        
، 1دار الشـروق، ط   : القاهرة(سرور، أحمد فتحي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،        ) 1(

  .113، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاته، ص وتاج الدين729، ص)م2000

كلـداري،   و384 جهاد، جودة حسين، الوجيز في شرح قانون اإلجـراءات الجزائيـة، ص       )2(

   .278البطالن في اإلجراءات الجنائية، ص 
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واألصل أنه ال جيوز منع حمام من احلضور مع موكله ألي سبب كان املنع ، إذ              
يعترب اخلصم وحماميه يف الدعوى شخصاً واحداً يف التحقيق واحملاكمة ، فـإذا قيـل               

صوم وحماميهم بالسرية ألحدمها وجب القول هبا لآلخر دون أي تفرقة ، وألي من اخل           
يف حاليت  ( حق االطالع على التحقيق االبتدائي أوالً بأول ، ما مل تقرر سرية التحقيق              

  .)1() الضرورة واالستعجال 
 حبسب األصل ، فال جيـوز       حمدودودور احملامي يف مرحلة التحقيق االبتدائي        

 يف احملضـر ،      له احملقق ، وإذا مل يأذن وجب إثبات ذلك         إذا إذن  الللمحامي الكالم إ  
وليس له أن يترافع أمام احملقق أو أن ينبه املتهم إىل مواضع الكـالم والسـكوت ،                 
وجيوز له االعتراض على ما قد يوجهه احملقق من أسئلة ، أو على كيفية توجيههـا ،                 
وإثبات اعتراضه باحملضر حىت يكون ذلك حتت بصر احملكمة عند تقـديرها للـدليل              

 .)2(املستمد من التحقيق

من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي يف دولـة         ) 100( وقد نصت املادة     
 اإلمارات العربية املتحدة على وجوب متكني املتهم مـن االسـتعانة مبحـام بقوهلـا            

جيب أن ميكن حمامي املتهم من حضور التحقيق معه ، واالطـالع علـى أوراق               " أنه  
من  ) 31( ، وتنص املادة    " لحة التحقيق   التحقيق ما مل ير عضو النيابة غري ذلك ملص        

علـى  "  بشأن تعليمات النيابة العامة بديب على أنه         1995لسنة   ) 1( التعميم رقم   
عضو النيابة أن ميكن املتهم من حضور حماميه جلسات التحقيق ، وإن مل يكن له حمام                

نايـات  يفسح له اال لتوكيل حمام إذا طلب ذلك ، خاصة يف املهم من قضـايا اجل               
واجلنح ، وأال حيرمه من هذا احلق ما مل ير عضو النيابة العامة غري ذلـك ملصـلحة                  
التحقيق كحالة التلبس واخلوف من ضياع األدلة وغريها من احلاالت اليت يقـدرها             

                                        
   .91أشرف رمضان عبد الحميد، مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق، صحسن، ) 1(

 .279 وكلداري، ص384جهاد، ص) 2(
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من قـانون   ) 70( وحسناً فعل املقنن االحتادي عندما نصت املادة         .)1(" عضو النيابة   
ادي لدولة اإلمارات على وجوب متكني املتهم من االستعانة         اإلجراءات اجلزائية االحت  

مبترجم بقوهلا جيري التحقيق باللغة العربية، وإذا كان املتهم أو اخلصوم أو الشاهد أو              
ل اللغة العربية، فعلى عضـو النيابـة        هغريهم ممن ترى النيابة العامة مساع أقواهلم جي       
 بأن يؤدي مهمته باألمانـة والصـدق،        العامة أن يستعني مبترجم بعد أن حيلف مييناً       

وخلطورة الترمجة فقد حرص املقنن االحتادي على وضع جزاء رادع لكـل شـخص              
مرخص له مبزاولة مهنة الترمجة تغيري احلقيقة وكان هذا التغيري يلحق ضرر باملصلحة             

 .)2(العامة أو بأي شخص آخر
السعودية على تأكيد    نظام اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية        صوقد حر  

 ) 4( حق املتهم ووكيله أو حماميه يف حضور مجيع إجراءات التحقيق ، وتنص املادة              
حيق لكل متهم أن يستعني بوكيل أو حمام للدفاع عنه يف مرحليت التحقيـق           " على أنه   

ليس للمحقق أن   " على أنه    ) 70( ، وتنص املادة     ) 64( وكذلك املادة   " واحملاكمة  
تهم عن وكيله أو حماميه احلاضر معه أثناء التحقيق ، وليس للوكيل أو احملامي              يعزل امل 

التدخل يف التحقيق إال بإذن من احملقق ، وله يف مجيع األحوال أن يقدم مذكرة خطية                
وكقاعدة عامة ، تتيح    " مبالحظاته ، وعلى احملقق ضم هذه املذكرة إىل ملف القضية           

مكتب حملامي املتهم حق االطالع على حمضر التحقيق يف         الكثري من القوانني اإلجرائية     
التحقيق ويف حضور احملقق ، فال جيوز إخراج حمضر التحقيق من املكـان املخصـص           

 .)3(لإلطالع 

                                        
   .279كلداري ، البطالن في اإلجراءات الجنائية ، ص  )1(

، 1إلجراءات المدنية لدولـة اإلمـارات، ج      حديدي، علي، القضاء والتقاضي وفقاً لقانون ا      ) 2(

من قـانون   ) 13( وراجع المادة    236، ص )م1998،  1مطابع البيان التجارية، ط   : دبي(

 .العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات

   .115تاج الدين، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، ص  )3(
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 الفصل الثالث 
 

  عن مخالفة القواعد المنظمة الناشئالبطالن 
 إلجراءات التحقيق االبتدائي

 

 :متهيد وتقسيم
 اليت تباشرها السـلطة املختصـة       اإلجراءاتإجراءات التحقيق هي جمموعة      

بالتحقيق االبتدائي ، ودف إىل استظهار أدلة الرباءة وأدلة اإلدانة يف شـأن واقعـة       
 عليها لتقرير اإلحالة إىل القضاء أو تقرير عدم وجود وجـه إلقامـة              يعاقب القانون 

  .)1(الدعوى اجلنائية 
 اليت جيوز لسلطة التحقيق     اإلجراءات اجلنائية أهم    اإلجراءاتوقد بني قانون     

 :  إىل نوعني اإلجراءاتاختاذها بقصد الوصول إىل معرفة احلقيقة ، وميكن تقسيم هذه 
وتشمل االنتقال واملعاينة ، ومساع الشهود ، والتفتيش        إجراءات مجع األدلة ،      -

 .وندب اخلرباء واالستجواب وغريها 
 االحتياطية إزاء املتهم ، وتشمل تكليف املتهم باحلضور ، واألمر           اإلجراءات -

 .بالقبض عليه ، واألمر باحلبس االحتياطي 
 :ويقسم هذا الفصل إىل املباحث التالية

 ع األدلةإجراءات مج: املبحث األول
 اإلجراءات االحتياطية ضد املتهم: املبحث الثاين

البطالن الناتج عن خمالفة القواعد املنظمة للتصـرف يف التحقيـق           : املبحث الثالث 
 االبتدائي

                                        
   .294معجم القانون ص ) 1(



 -118-

 المبحث األول 
 

  األدلة جمعإجراءات 
 

 :متهيد وتقسيم
دفها تعد إجراءات مجع األدلة أو التنقيب عنها هي التحقيق مبعناه الضيق ، فه            

 .)1(هو البحث عن احلقيقة جبمع األدلة وتوفري شروط صحتها 
ويالحظ أن إجراءات مجع األدلة مل ترد يف القانون على سبيل احلصر ، ولذا              
جيوز للمحقق أن يباشر أي إجراء آخر يرى فيه فائدة ، مع مراعاة إنه ال يترتب على                 

  .)2(رمة مساكنهم اختاذ هذا اإلجراء تقييد حلريات األفراد أو املساس حب
 اليت أوردها القانون ندب اخلرباء واالنتقال للمعاينة ومسـاع         اإلجراءاتومن  

العـرض  :  اليت مل ينص عليها القانون       اإلجراءاتالشهود واالستجواب ، ومن هذه      
القانوين للتعرف على املتهم ، وإعادة متثيل املتهم الرتكابه اجلرمية ، ورفع البصمات             

  .)3(االستعانة بالكالب البوليسية املدربة ، واقتفاء األثر ومضاهاا ، و
ومل يلزم املشرع احملقق باتباع ترتيب معني يف مباشرته الجراءات التحقيـق ،             
بل ترك له مطلق احلرية يف اتباع الترتيب الذي يراه أكثر مالءمة لطبيعة كل جرميـة                

قيقه باملعاينة إذا خشـي زوال      وظروفها اخلاصة ، ومثال ذلك أن احملقق له أن يبدأ حت          
معامل اجلرمية ، أو بالتفتيش إذا خشي سرعة إخفاء أدلة اجلرمية ، أو باستجواب املتهم               

                                        
 التحقيق الجنائي والتصرف فيه واألدلة الجنائية ، المكتـب الجـامعي            :أحمدأبو الروس،   ) 1(

   .17، ص )م1998 :مصر (1، طالحديث

   .290 مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية ، ص ،عمر السعيدرمضان، ) 2(

   .327ئية ، ص  تأصيل اإلجراءات الجنا،عبد الفتاح مصطفىالصيفي، ) 3(
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 ، وكـذلك مل يوجـب   )1(إذا كان معترفاً جبرمه وخشي احملقق أن يعدل عن اعترافه         
 له أن   القانون على احملقق القيام جبميع إجراءات التحقيق اليت نص عليها ، وإمنا أجاز            

يتخذ منها ما يراه ضرورياً لظهور احلقيقة ، ومل يستثن القانون مـن ذلـك سـوى                 
استجوابه املتهم ، فقد جعله واجباً على احملقق وحقاً للمتهم يف بعض األحيان ، وخلو               

  .)2(التحقيق من االستجواب يعيبه وجيعل منه حتقيقاً ناقصاً 
 :ويقسم هذا املبحث إىل ستة مطالب

 االنتقال واملعاينة: ألولاملطلب ا
 مساع الشهود: املطلب الثاين
 التفتيش: املطلب الثالث
 ضبط األشياء والتصرف فيها: املطلب الرابع
 ندب اخلرباء: املطلب اخلامس

 املطلب السادس، االستجواب
 

                                        
   .277 شرح قانون اإلجراءات الجزائية لدولة اإلمارات ص ،أحمد شوقيأبو خطوة، ) 1(

   .370 مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية ، ص ،عمر السعيدرمضان، ) 2(
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 المطلب األول
 االنتقال والمعاينة

 
بـالوقوف  االنتقال من أهم إجراءات التحقيق ، فهو يسهل مهمـة احملقـق             

توجه احملقق إىل حمل الواقعة     " السريع واملباشر على مكان اجلرمية ، ويقصد باالنتقال         
أو إىل أي مكان آخر توجد به آثار اجلرمية أو آثار تفيد يف الكشف عـن احلقيقـة                  

  .)1(" خبصوص اجلرمية اليت جيري بشأهنا التحقيق 
شهود احلاضرين يف مكـان     وانتقال احملقق قد يكون بغرض املعاينة أو مساع ال        

احلادث ومواجهة بعضهم ببعض ، أو القبض على املتهم احلاضر أو تفتيش مسـكنه              
، وانتقال احملقق من شأنه أن يسهم يف إجناز إجراءات التحقيق على وجه السرعة ،               )2(

يؤدي إىل العبث باألدلة وضياعها ، وجيب علـى         إذ إن التأخري والتباطؤ يف مباشرا       
ا قرر االنتقال أن خيطر اخلصوم باليوم واملكان احملددين له ، وهذا اإلخطـار              احملقق إذ 

رهني بإمكان حصوله ، فإذا انتقل احملقق فور إبالغه بوقوع جرمية معينة ومل تسنح له               
فرصة إخطار اخلصوم باالنتقال فال يترتب على ذلك البطالن إلخالله حبق اخلصوم يف             

  .)3(حضور التحقيق 
 انتقال احملقق جوازياً ، ألن بعض اجلرائم ال تستدعي ذلـك            قنناملوقد جعل   

 .مثل جرائم التزوير والرشوة 
من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي على أنـه        ) 71/1(وقد نصت املادة    

ينتقل عضو النيابة العامة إىل أي مكان ليثبت حالة األشخاص واألماكن واألشـياء             "

                                        
 .286، ص البطالن في اإلجراءات الجنائية،كلداري )1(

   .278ائية لدولة اإلمارات ص  شرح قانون اإلجراءات الجز،أحمد شوقيأبو خطوة، ) 2(

   .242 أصول التحقيق الجنائي ، ص ،تاج الدين )3(
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ولالنتقال واملعاينة أمهيتها يف التحقيـق      " لزم إثبات حالته  املتعلقة باجلرمية، وكل ما ي    
االبتدائي حيث يدرك احملقق اجلرمية وأدلتها يف الواقع فيستطيع اختـاذ اإلجـراءات             

 .الفورية الالزمة للمحافظة على األدلة
على النيابة العامة مبجـرد إخطارهـا       "كذلك أنه   ) 43/2(وقد نصت املادة    

قال فوراً إىل حمل الواقعة، ومع ذلك فإن عدم انتقال عضو النيابة جبناية متلبس هبا االنت   
العامة يف هذه احلالة ال يترتب عليه البطالن وإن كان قد ُيعـرض النيابـة العامـة                 

 .)1(للمسائلة التأديبية
أما املعاينة فهي أحد منابع األدلة ، وهي اخلطوة احلقيقية األوىل السـتجالء             

ات عنها ، وتتمثل يف إثبات حالة الشخص أو املكان أو           غموض القضية ومجع املعلوم   
أي شيء آخر ووصفه وصفاً دقيقاً وفاعالً ملا يف ذلك من فائدة يف الكشـف عـن                 

  .)2(احلقيقة على أن يكون هذا الوصف كتابة 
ويستطيع احملقق من خالل معاينته ملسرح اجلرمية أن يدرك اآلثار املترتبة على            

صمات ، وآثار الدماء ، وآثار األقـدام ، وآثـار إطـارات             ارتكاب اجلرمية ، كالب   
السيارات ، والشعر وعقاب السجائر وغريها من اآلثار املادية اليت هلا أمهية بالغة يف              
كشف اجلرمية ، وفحص هذه اآلثار وبيان مدى عالقتها باجلرمية حيتـاج يف معظـم               

  .)3(احلاالت إىل االستعانة خببري فين 
ف من املعاينة وجب أن ختضع إجراءاا والقيـام هبـا إىل            ولكي يتحقق اهلد  

 : أصول وضوابط ملخصها فيما يلي 
 .سرعة االنتقال إىل مكان احلادث  -

                                        
 .554حسني، محمود نجيب، قانون اإلجراءات الجنائية، ص) 1(

: اإلسـكندرية (المرصفاوي في أصول اإلجـراءات الجنائيـة،         المرصفاوي، حسن صادق،  ) 2(

  .366، ص)م2000، 1منشأة المعارف، ط

   .143صول التحقيق الجنائي ، ص  أ،تاج الدين )3(
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 .الدقة والتأين وقوة املالحظة  -
 .الترتيب املنطقي يف إجراءات املعاينة  -
 .احملافظة على مكان اجلرمية كما هو ومنع العبث مبحتوياته  -
 .كان اجلرمية عمل رسم هندسي مل -
أن تتم املعاينة حبضور اخلصوم وشهود احلادث بقدر املستطاع بعد إخطارهم            -

بذلك ، ألن وجودهم يف مكان احلادث أبلغ يف نقـل الصـورة الواضـحة               
والصحيحة ، وجيوز إجراء املعاينة يف غيبـة اخلصـوم يف حالـة الضـرورة               

  .)1(واالستعجال 
" أنه   ) 43(  دولة اإلمارات يف مادته       اجلزائية يف  اإلجراءاتوقد نص قانون    

على النيابة العامة االنتقال الفوري إىل حمل الواقعة مبجرد إخطارها من مأمور الضبط             
 اإلجـراءات يف نظام    ) 79(  ، وتنص املادة     )2(" القضائي بوقوع جناية متلبس هبا      

 فور إبالغه   –قتضاء  ينتقل احملقق عند اال   "  على أن    باململكة العربية السعودية  اجلزائية  
 املعاينة الالزمة قبل زواهلا     إلجراءبوقوع جرمية داخلة يف اختصاصه إىل مكان وقوعها         

من قانون   ) 35(  ، أما عن املعاينة ، فقد نصت املادة          )3(" وطمس معاملها أو تغيريها     
 أن  ئيعلى مأموري الضبط القضـا    "  اجلزائية يف دولة اإلمارات على أنه        اإلجراءات

روا املعاينة الالزمة لتسهيل حتقيق الوقائع اليت تبلغ إليهم أو اليت يعملون عليهـا ،               جي
بأية كيفية كانت ، وعليهم أن يتخذوا مجيع الوسائل التحفظية الالزمة للمحافظة على     

  .)4(أدلة اجلرمية 

                                        
  .137 اإلجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، ص ،بن ظفير )1(

 .م35/1992 قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي، رقم )2(

المملكـة العربيـة    ( إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي ،       ،كمال بن سراج الدين   مرغالني،  ) 3(

  .253، ص )م2004 -ـ ه1425 ،1ط :السعودية

  .16 ص، التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي،عادل خميسالمعمري، ) 4(
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 المطلب الثاني 
 سماع الشهــود 

 
تحقيق لكي يـديل    شخص كلف باحلضور أمام القضاء أو سلطة ال       : الشاهد  

  .)1(مبعلوماته يف شأن واقعة ذات أمهية يف الدعوى اجلنائية 
وهو من وصل إىل علمه عن طريق إحدى حواسه معلومـات عـن واقعـة               

 ، وال خيفى ما للشهادة من قيمة كدليل حمتمل من أدلة الرباءة أو اإلدانة ،                )2(جنائية
ومعرفة فاعلها ، ونظراً ألمهيتها     واملساعدة بشكل كبري يف الكشف عن حقيقة اجلرمية         

فال يكاد خيلو أي حتقيق منها ، فمرحلة االستماع إىل الشهود من املراحل املهمـة يف                
إجراءات التحقيق ، وجيب أن يكون الشاهد مميزاً وحر االختيار ، فال تقبل شـهادة               

ضـعاً  الصغري غري املميز ، واجملنون ، والسكران ، كما ال جيوز أن يكون الشاهد خا              
 .وقت إدالئه بشهادته لتأثري إكراه مادي أو معنوي أياً كان مصدره 

ويشترط يف الشاهد اإلسالم ، والعقل ، والبلوغ ، واحلريـة ، والعدالـة ،               
واليقظة ، والسالمة من التغفل ، وانتفاء املوانع ، أما الشهادة ذاا فيجب أن يكون               

فق الدعوى، فإن خالفتها مل تقبل إال إذا        لفظ الشهادة بلسان احلال أو املقال وأن توا       
  .)3(وفّق املدعي بني دعواه والشهادة مبا يصلح لذلك 

                                        
   .321 ص،معجم القانون) 1(

  .274 إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي، ص،كمال سراج الدينمرغالني، ) 2(

 بيـان التطبيـق فـي        في الدعوى الجنائية في الفقه اإلسالمي مع       ،فؤاد عبد المنعم  أحمد،  ) 3(

  .101، ص)م2001 ،1طالمكتب العربي الحديث، : اإلسكندرية(المملكة العربية السعودية، 
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ولعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة الشهود الذين يطلب اخلصوم مساعهم           
ما مل يرى عدم الفائدة من مساعهم، وله أن يثبت اجلرمية وظروفها، وإسنادها إىل املتهم 

 .من قانون اإلمارات االحتادي) 88املادة (أو براءته منها، 
جيب على كل من    "من القانون االحتادي كذلك على أنه       ) 93(ونصت املادة   

ُدعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادته، أن حيضر بناء على طلب احملرر إليه،              
 .فإذا ختلف عن احلضور بدون عذر، فلعضو النيابة أن يصدر أمراً بضبه وإحضاره

وتؤدى الشهادة شفاهة حىت حتتفظ بعفويتها وطوعيتها وبعدها عـن التـدبر            
واالصطناع ، وال يقبل من الشاهد أن يقدم شهادته مكتوبة ، وال جيوز له االستعانة               
مبذكرات أعدها سلفاً ، ما مل يكن الشاهد ال يقدر على النطـق أو كانـت طبيعـة                  

املكتوبة ، ومثال ذلـك إذا كانـت        الدعوى حتتم على الشاهد اللجوء إىل األوراق        
  .)1(الشهادة على أعمال احملاسبة اليت تنطوي على أرقام كثرية تصعب حفظها 

ونظراً ألمهية الشهادة فقد أحيطت ببعض القيود ، والضمانات حـىت حتقـق       
 : الغاية املرجوة منها ، وميكن إجيازها فيما يلي 

ويعتـرب  ) ام قاضي التحقيـق     عند إدالئه بالشهادة أم   ( حلف الشاهد اليمني     -
يترتب على عدم إسـتيفائه بطـالن       عند بعض القوانني    ذلك شرطاً ضرورياً    

 .الشهادة ، وحلف اليمني الزم يف كل مرة يسمع فيها إىل شهادة الشاهد 
االستماع إىل شهادة كل من الشهود على حدة لتفادي تأثر الشـهود مبـا               -

 .يدلونه وتأثريهم املتبادل فيما بينهم 
أن ال تقل سن الشاهد عن مخس عشرة سنة، وجيوز االستماع إىل من تقـل                -

 وقد قضت حمكمة التمييز بديب أن       .أعمارهم عن ذلك على سبيل االستدالل     

                                        
   .294 البطالن في اإلجراءات الجنائية ص ،كلداري )1(
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شهادة الصغري أي الطفل احلدث مقبولة قانوناً وليست مرفوضة ولكنـها ال            
 .)1(يدهاتكفي وحدها لإلدانة أي حتتاج إىل بينة أخرى مستقلة لتأييدها وتعض

االستيثاق من شخصية الشاهد ويكون ببيان امسه وشهرته وعمـره ومهنتـه             -
 .وسكنه والعالقة اليت تربطه باملتهم 

  .)2(حترير حمضر خاص بالشهادة  -
 

وللمحقق سلطة تقديرية واسعة يف اختيار الشهود ويف مساع شهادم بشـأن            
 من تلقاء نفسه إذا رأى      عناصر التحقيق ، وله أن يستمع إىل شهادة أي شاهد حيضر          

فائدة من مساعها ، وإذا طالب املتهم احملقق بسماع شهود معينني كان للمحقـق أن               
يقبل هذا الطلب أو يرفضه يف ضوء الفائدة اليت ميكن أن تعود على التحقيـق مـن                 

 فيمـا يتعلـق بثبـوت اجلرميـة وظروفهـا وإسـنادها إىل املتـهم أو                ( مساعهم  
مـن قـانون     ) 89( و   ) 88( هذا ما نصت عليـه املـادة         ، و  )3() براءته منها   
 اجلزائيـة   اإلجراءاتمن نظام    ) 95(  اجلزائية يف دولة اإلمارات واملادة       اإلجراءات

على احملقق أن يستمع إىل أقول الشهود       " اليت تنص على أن      باململكة العربية السعودية  
ة من مساعها، وله أن يستمع      الذين يطلب اخلصوم مساع أقواهلم ما مل يرى عدم الفائد         

                                        
م وانظر الرأي المخالف لهذا الحكم 9/3/1991 جزاء 90 لسنة 57التمييز بدبي الطعن رقم ) 1(

ذي ذهب إلى أن شهادة الطفل الحدث غير جائز الحكم باإلدانـة            للمستشار رئيس الدائرة ال   

بناء عليها، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخذ بشهادة والدته المستمدة مـن               

أقواله فإنه ال يمكن القول بأن هذه الشهادة مستقلة قائمة بذاتها وإذا أخذت األغلبية بهـذا                

 .الرأي فقد تعينت هذه المخالفة

   .547 ص ، أصول اإلجراءات الجزائية سليمان،عبد المنعم)2(

   .329 تأصيل اإلجراءات الجنائية ، ص ،عبد الفتاح مصطفى الصيفيالصيفي، ) 3(
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إىل أقوال من يرى لزوم مساعه من الشهود عن الوقائع اليت تؤدي إىل إثبات اجلرميـة                
 .وظروفها وإسنادها إىل املتهم أو براءته منها

وله أن يواجه الشهود بعضـهم       لكل شاهد على انفراد ،       )1(ويستمع احملقق 
تشمل اسـم   ( انات الكاملة عنه    ببعض وباخلصوم ، ويطلب احملقق من كل شاهد البي        

الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته وحمل إقامته وصلته باملتهم واجملين عليه واملدعي            
، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود يف احملضر من غري تعـديل أو             ) باحلق اخلاص   

شطب أو كشط أو حتشري أو إضافة ، وال يعتمد شيء من ذلك إال إذا صدق عليـه                  
قق والكاتب والشاهد ، ويضع احملقق والكاتب والشاهد بعد تالوة الشهادة عليه            احمل

على الشهادة يف كل صفحة ، فإن امتنع الشاهد عن  ضائهم  وإقراره أنه مصر عليها إم    
ه أو مل يستطع أثبت ذلك يف احملضر مع ذكر األسباب الـيت يبـديها ،                ءاضمإوضع  

ل الشاهد إبداء مالحظام عليها ، وهلم أن وجيوز للخصوم بعد االنتهاء من مساع أقوا 
يطلبوا مساع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوهنا ، وللمحقق رفـض توجيـه أي               

 .سؤال غري متعلق بالدعوى أو أن يكون يف صيغته مساس بالغري 
 شهادته يف مكان    وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما مينعه من احلضور تسمع          

إذا كان الشاهد   "من نظام اإلجراءات السعودي     ) 100(املادة   فقد نصت    )2(وجوده  
 .مريضاً أو لديه ما مينعه من احلضور تسمع شهادته يف مكان وجوده

اء األهلية من الشاهد، حبيث يكون سنه أصغر من فوتبطل الشهادة يف حالة انت   
  .)3(السن املطلوب ألداء الشهادة، ويشهد مع أنه غري كامل األهلية 

                                        
  .عضو النيابة في قانون اإلجراءات الجزائية في دولة اإلمارات ) 1(

-95( ، والمـواد    من قانون اإلجراءات الجزائية في دولة اإلمـارات          ) 92-88( المواد  ) 2(

   . التي سبق ذكرهامن نظام اإلجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية ) 100

   .28 التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي ، ص،عادل خميسالمعمري، ) 3(
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الشهادة إذا أدىل الشاهد بشهادته حتت تأثري إكراه مادي أو معنوي ،            وتبطل  
وإذا أمت االدالء هبا من شخص ميتنع عليه قانوناً االدالء هبا لعدم صـالحيته مطلقـاً                
ألدائها فتلك الشهادة تقع باطلة ، ومن أمثلتها بطالن شهادة املوظـف أو صـاحب         

عن طريق عمله أو أثناء الزوجية وكذلك       املهنة أو الزوج بشأن واقعة اتصل هبا علمه         
  .)1(بطالن شهادة القاضي أو عضو النيابة أو كاتب احملكمة يف الدعوى املماثلة أمامه 

                                        
   .297 البطالن في اإلجراءات الجنائية ، ص ،كلداري )1(
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 :حاالت بطالن الشهادة
 :وتعترب الشهادة باطلة يف األحوال التالية 

إذا أدىل هبا الشاهد دون حلف اليمني رغم بلوغه سن اخلامسـة عشـر، إذ                -1
 .)1(ك بطالن الشهادة كإجراء من إجراءات التحقيقيترتب على ذل

نه ال شك يف بطالن     إدة من شاهد حال فقدانه التمييز، إذ        اإذا صدرت الشه   -2
 .دة الصغري غري املميز واجملنون والسكراناشه

 .إذا أدىل الشاهد بشهادته حتت تأثري إكراه مادي أو معنوي -3
 

                                        
 .646اإلجراءات، صحسني، محمود نجيب، شرح قانون ) 1(
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 المطلب الثالث 
 

 التفتيـــش
 

ري ينطوي على مساس حبرية األشخاص أو انتهاك حلرمـة          التفتيش إجراء خط  
املساكن وغريها من األماكن اخلاصة ، ولذا فهو يعد بطبيعته من إجراءات التحقيق ،              
وال يتصور حبال أن يكون من إجراءات االستدالل ، ومتيز التفتيش بذلك عن غـريه               

، إذ إن هـذه     من إجراءات مجع األدلة كاملعاينة ومساع الشهود ونـدب اخلـرباء            
 جيوز دائماً ملأموري الضبط القضائي يف مباشرا بوصفها من إجـراءات            اإلجراءات

االستدالل ، وال تثبت هلا صفتها كإجراءات حتقيق إال حيـث تباشـرها السـلطة               
  .)1(املختصة به 

والغاية من التفتيش هي البحث عن األشياء املتعلقة باجلرمية اجلـاري مجـع             
صول التحقيق بشأهنا ، فاهلدف هنا هو احلصول على أدلة اجلرمية           االستدالالت أو ح  

وليس اكتشافها أو فاعلها ، إذ التفتيش يكون مبناسبة جرمية وقعت وأسند ارتكاهبـا              
  انتهاك حرمـة ذلـك      رإىل شخص معني وتوجد دالئل كافية على ارتكابه هلا مبا يرب          

ية ولو قامت دالئل قوية على أهنا       احملل ، فال جيوز إجراء التفتيش بشأن جرمية مستقبل        
  .)2(ستقع فعالً 

وال جيوز تفتيش املساكن إال يف حالة التلبس باجلرمية ، أو حبثاً عن الشـخص               
املطلوب القبض عليه ، أو تفتيش مسكن املتهم ، وال جيوز تفتيش مسكن غري املتهم               

 وتفتـيش   تضح من أمارات قوية أن هذا التفتـيش سـيفيد يف التحقيـق ،             اإال إذا   
األشخاص كتفتيش املساكن إجراء من إجراءات التحقيق وال جيوز أن تأمر به سلطة             

                                        
   .375 مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية ، ص ،عمر السعيدرمضان، ) 1(

   .105 اإلجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، ص ،سعد بن محمدابن ظفير، ) 2(



 -130-

التحقيق إال من أجل جرمية وقعت ، وجيب أن يعني الشخص املراد تفتيشه تعييناً نافياً               
للجهالة ، وإذا كان الشخص املراد تفتيشه غري املتهم ، فال جيوز حتقيقه إال بناء على                

 يف كشف   لتحقيق ينطوي على دالئل قوية على أنه خيفي أشياء تضل         إذن من سلطة ال   
احلقيقة ، واألصل أن تفتيش الشخص يشمل جسمه ومالبسه وما قد حيمله من أمتعة              

  .)1(وحقائب ووسيلة املواصالت اخلاصة اليت يستقلها 
 : ويتعني لصحة التفتيش التقيد بالشروط التالية 

غي االلتزام بالغرض من التفتيش ، فـال        عند تفتيش األشخاص واألماكن ينب     -
 .جيوز البحث عن أشياء إال تلك املتعلقة باجلرمية اليت جيري التفتيش بشأهنا 

ينتهي التفتيش بضبط األشياء اليت أجري التفتيش من أجلها ، فـإن اسـتمر               -
 .التفتيش بعد ذلك كان ما وقع منه باطالً 

ون حبضور املتهم أو حائز املكان      إذا كان التفتيش يتعلق باألماكن تعني أن يك        -
 .أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك 

  .)2(إذا كان الشخص املراد تفتيشه امرأة تعني إجراء التفتيش بواسطة امرأة  -
وميتنع التفتيش يف املخالفات، وجيوز مطلقاً يف اجلنايات ويقيد إجراءاتـه يف            

جلرمية، لذلك نص املقـنن     اجلنح ويكون إذن التفتيش باطالً إذا صدر قبل ارتكاب ا         
شـروط  : االحتادي على عدة شروط يلزم توافرها لصحة التفتيش وهـي نوعـان           

 .موضوعية، وشروط شكلية
الشروط املوضوعية لضمان صحة إجراء التفتيش، ولصون احلرية الشخصية         
لألفراد يلزم توافر عدة شروط متعلقة بسبب التفتيش وأخرى مبلحه، أمـا املتعلقـة              

يش كأن تكون هناك جرمية وقعت بالفعل، وأن يكون هناك اام موجـه             بسبب التفت 

                                        
   .178 أصول التحقيق الجنائي ، ص ،مدني عبد الرحمنتاج الدين، ) 1(

   .199ي شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ، ص  الوجيز ف،مدحترمضان، ) 2(
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مـن  ) 72(للشخص املراد تفتيشه شخصياً أو تفتيش مسكنه، لذلك نصت املـادة            
لعضو النيابة العامة تفتيش مرتل متـهم       "قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي على أنه       

 .)1("ه يف ارتكاهبابناء على مة موجهة إليه بارتكاب جرمية أو باشتراك
ال جيوز لعضو النيابة تفتيش غري املتهم أو مرتل         "منه  ) 75(كما نصت املادة    

 ". ألشياء تتعلق باجلرميةه حائزغري مرتله إال إذا اتضح من أمارات قوية أن
وأن يكون التفتيش بقصد ضبط أشياء تتعلق باجلرمية أو تفيـد يف كشـف              

 .ذه الغاية، وإال كان باطالًاحلقيقة، فالتفتيش يلزم مباشرته هل
أما الشروط املتعلقة مبحل التفتيش، فقد يكون حمل التفتيش املتهم أو مرتلـه،     
أو شخصاً غري املتهم، أو مرتله فيلزم حتديد الشخص املراد تفتيشه وحتديد املسـكن              
كذلك، حيث أنه إذا نصب التفتيش على شخص أو مسكن خالف املطلوب وقـع              

 .باطالً
 :ط الشكليةأما الشرو

جيب أن حيصل تفتيش مرتل     "إجراءات جزائية أنه    ) 73(ما نصت عليه املادة      -أ 
املتهم حبضوره أو من ينوب عنه وإذا حصل تفتيش يف مرتل غري مرتل املتهم              

 .يدعى صاحبه إىل احلضور بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه
سباب اليت وجوب أن يكون إذن التفتيش مسبباً يف مجيع األحوال أي حيمل األ  -ب 

 .)2(استوجبت صدوره
واليت تنص على أنه ) 41(ويقابل هذه املادة من نظام اإلجراءات السعودي املادة رقم 

ال جيوز لرجل الضبط اجلنائي الدخول يف أي حمل مسكون أو تفتيشه إال يف األحوال               "
املنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق واالدعاء العـام، ومـا عـدا               

                                        
 .527سالمة، مأمون، اإلجراءات الجنائية، ص) 1(

 .290كلداري، البطالن، ص) 2(
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ساكن فيكتفى يف تفتيشها بإذن مسبب من احملقق، وإذا رفض صاحب املسـكن أو              امل
شاغله متيكن رجل الضبط اجلنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لـه أن يتخـذ                

 ".الوسائل الالزمة املشروعة لدخول املسكن حبسب ما يقتضيه احلال
عدا تلـك املقـررة   والقواعد املقررة بشأن التفتيش ال تتعلق بالنظام العام ما         

بشأن تفتيش األنثى ، فهي متعلقة مبصلحة اخلصوم ، مما يترتب على خمالفـة تلـك                
األحكام البطالن النسيب ، فال جيوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، وإمنـا                
ينبغي الدفع من صاحب الشأن وهو من وقع التفتيش الباطل اعتداء علـى حريتـه               

مة مسكنه ، ولصاحب الشأن أن يتنازل عن التمسك بالدفع          الشخصية أو انتهاكاً حلر   
بالبطالن ، وهذا التنازل قد يكون صرحياً أو ضمنياً ، ويترتب على بطالن التفتـيش               

 املترتبة عليه وكل دليل مستمد منه ، وبناء عليـه ال جيـوز              اإلجراءاتبطالن مجيع   
لى التفتيش الباطـل ،     للمحكمة أن تعتمد على اعتراف املتهم الذي صدر منه بناء ع          

نقطعت الصلة بني التفتيش الباطل واالعتراف جاز للمحكمة االعتماد علـى     اأما إذا   
 ، وإذا كان التفتيش باطالً واستندت احملكمة إىل أدلـة أخـرى للقضـاء               االعتراف

  .)1(باإلدانة كان حكمها صحيحاً 
 

 

                                        
   .285 شرح قانون اإلجراءات الجزائية ، ص أبو خطوة، أحمد شوقي، ) 1(
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 المطلب الرابع 
 

 ضبط األشياء والتصرف فيها 
 

شياء أن تقوم سلطة التحقيق بوضع يدها على كافة األشـياء       يقصد بضبط األ  
املتعلقة باجلرمية واليت تفيد يف كشف حقيقة اجلرم الواقع ، أو يف إثبات أو نفي التهمة                
يف مواجهة املتهم ، ويستوي أن تكون األشياء املضبوطة مملوكة للمتهم أو لغـريه ،               

 أو عقاراً ، وسواء كانت وسـيلة        كما ال يهم نوعها أو طبيعتها سواء كانت منقوالً        
  .)1(الرتكاب اجلرمية ومن متحصالا 

وهذا اإلجراء ميثل الغاية من التفتيش ، فأي تفتيش يستهدف ضبط األشـياء             
 اسـتعملت يف ارتكاهبـا      املتعلقة باجلرمية حمل التحقيق ، وهي قـد تكـون أدوات          

د تكون متحصلة مـن     كاألسلحة ، وقد تكون موضوع اجلرمية كمبلغ الرشوة ، وق         
  .)2(اجلرمية أو وقعت عليها 
جيوز لعضو النيابة العامة    " اإلجراءات االحتادي    من قانون ) 75(وطبقاً للمادة   

بعد موافقة النائب العام أن يضبط لدى مكاتب الربيد مجيع املكاتبـات والرسـائل              
ادثـات  واملطبوعات والطرود، ولدي مكاتب الربق مجيع الربقيات وأن يراقـب احمل          

مىت استوجب التحقيق ذلك على أن سلطة النيابـة العامـة يف            السلكية والالسلكية   
ضبط الرسائل ختضع لقيد هام خاص بالرسائل واملكاتبات اليت تـدور بـني املتـهم               
وحماميه، فهي ال جيوز ضبطه لدي احملامي ما مل تكن قد سلمت إليه بعد، وكانـت يف                 

 .)3(حوزة املتهم، وبذلك جيوز ضبطها

                                        
   .549 أصول اإلجراءات الجزائية ، ص ،سليمانعبد المنعم ) 1(

   .365جودة، الوجيز في شرح قانون اإلجراءات، ص جهاد، )2(

 .292كلداري، البطالن، ص) 3(
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وقد أجاز املشرع االحتادي التصرف يف األشياء املضبوطة حىت قبل صـدور            
 :احلكم بشرطني

 .أال تكون الزمة للسري يف الدعوة -1
 ).وجوبية أو جوازية(أال تكون حمالً للمصادرة  -2

  أن الرسـائل الربيديـة والربقيـة واحملادثـات اهلاتفيـة            املـنظم وقد قرر   
وز اإلطالع عليها أو مراقبتها إال بأمر مسبب        وغريها من وسائل االتصال حرمة ال جي      

، والربيـد التلقـائي     )الفـاكس (ويدخل يف ذلك وسائل الناسوخ      ،  )1(وملدة حمددة 
وقد أعطى النظام لرئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام أن يأمر          . وغريها) اإللكتروين(

ديث اهلاتفية  بضبط الرسائل واخلطابات واملطبوعات والطرود وأن يأذن مبراقبة األحا        
 فقد نصت املادة    .وتسجيلها مىت كان لذلك فائدة يف ظهور احلقيقة يف جرمية وقعت          

الرسائل الربيدية والربقية واحملادثات    "من نظام اإلجراءات السعودي على أن       ) 55(
اهلاتفية وغريها من وسائل االتصال حرمة، فال جيوز االطالع عليها، أو مراقبتـها إال              

، وكذلك نصـت املـادة      "ة حمدودة، وفقاً ملا ينص عليه هذا النظام       بأمر مسبب وملد  
لرئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام أن يأمر بضبط الرسـائل واخلطابـات            ) "65(

واملطبوعات، وله أن يأذن مبراقبة احملادثات اهلاتفية وتسجيلها مىت كان ذلك فائدة يف             
مسبباً وحمدداً مبدة ال تزيد علـى       ظهور احلقيقة يف جرمية وقعت على أن يكون اإلذن          
 ". عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً ملقتضيات التحقيق

وإن توافرت أدلة على أن شخصاً معيناً حيوز على أشياء هلا عالقة باجلرمية اليت              
حيقق فيها ، فللمحقق أن حيصل على أمر من رئيس الدائرة اليت يتبعها بتسليم تلـك                

 .كينه من اإلطالع عليها حبسب ما يقتضيه احلالاألشياء إىل احملقق أو مت

                                        
  .129ابن ظفير، اإلجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، ص) 1(
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 وحده على اخلطابات والرسائل واألوراق واألشياء األخرى        )1(ويطلع احملقق   
املضبوطة وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منـها إىل ملـف               

 .القضية ، أو يأمر بردها إىل من كان حائزاً هلا أو مرسله إليه
ق واملستندات اليت سلمها املتهم إىل وكيله أو حماميه ألداء          وحيظر ضبط األورا  

املهمة اليت عهد هبا إليه ، وكذلك حيظر ضبط املراسالت املتبادلة بينهما يف القضية ،               
وعلى كل حال فإنه جيب على احملقق وعلى كل من وصل إىل علمه بسبب التفتـيش                

 سريتها وأال ينتفع هبا بـأي       معلومات عن األشياء واألوراق املضبوطة أن حيافظ على       
 ، أمـا عـن      )2(طريقة كانت أو يفضي هبا إىل غريه دون مسوغ وإال تعني مساءلته             

التصرف يف األشياء املضبوطة ، فاألصل أن ترد األشياء إىل من كانـت يف حيازتـه                
وقت ضبطها وال يكون ذلك إال عند الفصل يف الدعوى ، ومع ذلك جيوز ردها قبل                

، ويترتب على خمالفـة     تكن الزمة للسري يف الدعوى أو حمالً للمصادرة         احلكم ما مل    
  .النصوص السابقة بطالن إجراءات الضبط

 

                                        
  .عضو النيابة العامة في قانون اإلجراءات الجزائية في دولة اإلمارات ) 1(

 ،بن ظفير ا ،   271والتحقيق الجنائي ، ص      إجراءات الضبط    ،كمال سراج الدين  مرغالني،  ) 2(
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 ب الخامس ـــالمطل
 

 ندب الخبراء 
 

فين صادر عن شخص خمتص يف شأن مسألة فنية يتوقف          رأى  املقصود باخلربة   
 إلزامي للمحقـق أو     عليها الفصل يف الدعوى، واخلربة دليل إثبات ورأي اخلبري غري         

 .)1(احملكمة
تعرف اخلربة بأهنا استشارة فنية بشأن أمور معينة حيتاج تقديرها إىل معرفة أو             

، ولذلك جتيز القوانني ألعضاء سلطيت االستدالل       )2(دراية خاصة ال تتوافر لدى احملقق     
ة علميـة   والتحقيق ندب اخلرباء لإلفادة مبعلومام يف املسائل الفنية اليت تستلزم خرب          
لسـماع  وختصصاً دقيقاً ، واخلبري يف إفادته يأخذ حكم الشاهد وجيوز اسـتدعاؤه             

، َبْيد أن اخلبري خيتلف عن الشاهد العـادي مـن حيـث             شهادته ومناقشته يف إفادته   
الوقائع اليت يشهد هبا ، فالشاهد يديل مبعلوماته عن الواقعة عما أدركه عـن طريـق                

يف   فشهادته فنية بناء على ختصصه العلمي ، واحملقق حر         حاسة من حواسه ، أما اخلبري     
اختيار اخلبري الذي يراه أهالً لتقدمي اخلربة يف مسألة فنية وال خـربة لـه يف اختيـار                  
الشاهد الذي توجده الظروف يف حالة متكنه من إدراك الواقعة اليت يشهد هبا ، وهلذا               

  .)3(ال جيوز رد الشاهد السبب جيوز رد اخلبري إذا وجدت أسباب تدعو ذلك و
وقد تعرض مسائل فنية للمحقق أثناء مباشرته للتحقيق ال يستطيع أن يبـدي             
رأيه فيها وحيتاج كشفها إىل خربة علمية وفنية، فيتعني عليه االستعانة بأحد اخلـرباء              

                                        
 .317معجم القانون، ص) 1(

: القـاهرة (عثمان، آمال، الخبرة في المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق،             ) 2(

 . وما بعدها276، ص)م1964

   .151 أصول التحقيق الجنائي ، ص ،مدني عبد الرحمنتاج الدين، ) 3(
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املختصني وال جيوز له أن حيل نفسه يف هذه املسائل حمل اخلبري املختص من أمثلة ذلك                
 .)1(جثة القتيل ملعرفة أسباب الوفاةتشريح 
يشترط فيمن يصدر منه قرار الندب أن يكون خمتصاً نوعياً ومكانياً مبباشرة            و

اإلجراء الذي صدر الندب ألجله ، وهو سلطة حتقيق ، فإن كان غري خمتص مبباشرة               
لـك  اإلجراء نوعياً أو مكانياً ، أو أن الدعوى اجلنائية ال تدخل ضمن واليته ، فال مي               

ندب مأمور الضبط القضائي أو رجل الضبط اجلنائي ملباشرة إجراء مـن إجـراءات              
التحقيق ال ميلك هو نفسه أن يباشره، ولذلك يقع باطالً أمر الندب الصادر من حمقق               
ألحد مأموري الضبط القضائي بإجراء ال ميكنه مباشرته كندب وكيل النيابة أحـد             

ملتهم أو مراقبة احملادثات أو للقيـام بـأي         مأموري الضبط القضائي لتفتيش مسكن ا     
 .)2(إجراء من إجراءات التحقيق يف الدعوى

وقد وضعت كثري من األنظمة والقوانني ضوابط هلذا اإلجراء ، ومـن هـذه              
 : الضوابط 

أن يقدم اخلبري تقريره كتابة يف املوعد الذي حدد من قبل احملقق ، وللمحقق               -
يم التقرير يف موعده أو وجـد ضـرورة         أن يستبدله بآخر إذا تأخر عن تسل      

 .لذلك 
لكل واحد من اخلصوم أن يستعني خببري استشاري ويطلب متكينه من االطالع  -

اليت سبق تقدميها للخبري املعني من قبل احملقق بشـرط          على األوراق واألشياء    
 .أن ال يؤدي ذلك إىل تأخري السري يف الدعوى 

                                        
 .151تاج الدين، أصول التحقيق، ص) 1(

 ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق فـي القـانونين المصـري            ،عادل خميس المعمري،  ) 2(

  .م 2004 ،1طواإلماراتي، 
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 يؤدي مهمته يف كل األحـوال بـدون         جيوز للخبري املعني من قبل احملقق أن       -
حضور اخلصوم ، ولكن إذا حضروا فيمكنهم التقدم للمحقـق مبالحظـام            
وطلبام وعليه أن يثبتها يف حمضره ، وللمحقق منع اخلصوم من احلضـور يف             

  .)1(حالة الضرورة واالستعجال 
 عمل اخلبري ومالحظته كلما أمكـن ذلـك ، وإذا           حضورجيب على احملقق     -

 احلالة بدون حضور احملقق بسبب القيام بأعمال حتضريية         إثباتى األمر   اقتض
ب على احملقق أن يصدر أمراً يبني       جو،  ب متكررة أو أي سبب آخر       رأو جتا 

 .فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته 
للخبري أن يستعني مبن يرى االستعانة به من اخلرباء، فإذا اسـتعان الطبيـب               -

ر أطباء آخرين مث أقر هو هذه اآلراء وتبناها وأبدى رأيه على            الشرعي بتقاري 
  .)2( مل حيلفوا اليمني مضوئها ، فال يبطل احلكم كون األطباء الذين رجع إليه

للخصوم رد اخلبري إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم االعتراض إىل             -
حملقق الفصل  احملقق للفصل فيه ، وجيب أن يبني يف الطلب أسباب الرد وعلى ا            

فيه خالل ثالثة أيام من يوم تقدميه ، ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار              
 .اخلبري يف عمله إال يف حالة االستعجال وبأمر من احملقق 

 ال يتمتع تقرير اخلبري إال بقيمة استشارية ، فال يلتزم احملقق باألخذ مبـا ورد                -
  .)3(سباب فيه ، ولكن إذا رفض األخذ به تعني عليه ذكر األ

                                        
   .142 اإلجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، ص ،سعد بن محمدابن ظفير، ) 1(

   .373 مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية ، ص ،عمر سعيدرمضان، ) 2(

   .166 الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ، ص رمضان، مدحدت،) 3(
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جيب على اخلبري أن حيلف اليمني أمام احملقق على أن يبدي رأيه بالذمة، إال إذا                -
كان قد حلف اليمني عند مباشرته لوظيفته فال يكون يف هذه احلالة حمل حللف 

 .)1(اليمني 
 

 : وقد يشوب ندب اخلرباء البطالن يف حالتني 
وإذا كان تقرير اخلـبري     ندبه  حالة عدم حلف اخلبري اليمني أمام احملقق الذي          -

يبطل يف هذه احلالة كعمل من أعمال التحقيق إال أنه يبقى صحيحاً كعمل من              
اعتبار التقرير احملرر مـن     " وقضت احملكمة االحتادية العليا      .أعمال االستدالل 

الطبيب الذي مل يقرر اليمني القانونية أصالً على أن له قـوة االسـتدالالت              
ة املوضوع السلطة املطلقة يف تقديرها، وبناء عليه ال يعتـرب           املقيدة اليت حملكم  

 . )2(عدم حلف اخلبري اليمني القانونية وجها موجباً للنقض
حالة بطالن كل إجراء يتخذه اخلبري بعد تقدمي أحد اخلصوم طلباً بـرده إىل               -

 .احملقق ما مل توجد حالة استعجال 
فقـد   يتعلق مبصلحة اخلصـوم،      والبطالن يف هاتني احلالتني بطالن نسيب ألنه      

من قانون اإلجراءات اجلنائية االحتادي علـى أنـه إذا اقتضـى            ) 96(نصت املادة   
التحقيق االستعانة بطيب أو غريه من اخلرباء إلثبات حالة من احلاالت، كان لعضـو              

واخلـربة  . النيابة العامة أن يصدر أمراً بنقله ليقدم تقريراً عن املهنة اليت يكلف هبـا             
ترض استعانة احملقق مبن تتوافر فيهم خربة خاصة تتعلق بأمور فنية معينة ال تتـوافر               تف

 .لدى احملقق لتوضيح مسائل حمددة ال يستطيع أن يقوم هبا احملقق بدالً من اخلبري

                                        
   .20التحقيق الجنائي والتصرف فيه ، ص : أحمد أبو الروس ) 1(

 .م19/12/1990ع جزائي .  ق12 لسنة 47عليا، أبو ظبي، الطعن رقم ) 2(
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وإذا كان اخلبري مقيداً جبدول اخلرباء فإنه ال يلتزم حبلف اليمني، أما إذا كان              
عضو النيابة مييناً بأن يؤدي عمله بالصدق واألمانـة         غري مقيد وجب أن حيلف أمام       

ويترتب على عدم حلف اليمني بطالن احلكم الذي ُبين علـى تقريـر             ) 97املادة  (
وبناء عليه ال جيوز التمسك     . )1(اخلبري، ومع ذلك هذا البطالن ال يتعلق بالنظام العام        

 .به أول مرة أمام احملكمة العليا
ية االستعانة باخلرباء يف املسائل اجلنائية، واألصل       وقد أقرت الشريعة اإلسالم   

َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِإالَّ ِرَجاالً نُّوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَلُواْ أَْهلَ الـذِّكِْر ِإن            (يف ذلك قوله تعاىل     
 .)2()كُنُتْم الَ َتْعلَُمونَ

ـ               د وأهل الذكر هم أهل اخلربة يف كل فرع من فروع العلوم املختلفـة، وق
من نظام اإلجراءات اجلزائية السـعودي علـى أن للمحقـق أن         ) 76(نصت املادة   

وجيـب  " الذي جيريه يستعني خببري خمتص إلبداء الرأي يف أي مسألة متعلقة بالتحقيق           
على اخلبري أن يقدم تقريراً عن أعمال اخلربة اليت يباشرها يف املوعد احملـدد الـذي                

على اخلبري أن يقـدم تقريـره       "على أنه   ) 77(دة  حدده هلا احملقق ويف ذلك تنص املا      
كتابة يف املوعد الذي حدده من قبل احملقق، وللمحقق أن يستبدل به خبرياً آخر إذا مل                

حد من اخلصـوم أن     ايقدم التقرير يف امليعاد احملدد أو وجد مقتضى لذلك، ولكل و          
 .يقدم تقريراً من خبري آخر بصفة استشارية

 
 

                                        
، 1دار النهضة العربية، ط   : القاهرة(عبد الستار، فوزية، شرح قانون اإلجراءات الجنائية،        ) 1(

 .295، ص)م1986

 ).7(سورة األنبياء، آية ) 2(
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 ادس ـــــب الســــالمطل
 

 االستجـــــواب
 

االستجواب هو مواجهة املتهم بأدلة االام اليت تساق عليه دلـيالً ليقـول             
كلمته فيها تسليماً هبا أو دحضاً هلا ، فهي متثل مناقشة املتـهم تفصـيلياً يف األدلـة                  

إما بإنكارها أو إثبات فسـادها ، أو        : والشبهات القائمة ضده ومطالبته بالرد عليها       
يم هبا وما يستتبع من اعتراف باجلرمية ، واالستجواب وسيلة اثبـات ودفـاع      بالتسل

ويعتـرب   )1( بعد القبض على املتهم وقبل األمر حببسه احتياطياً          املقننمعا، هلذا أوجبه    
 وال جيوز لعضو النيابة العامة ندب إحدى مأمور الضبط          .من أخطر إجراءات التحقيق   
 .القضائي يف استجواب املتهم

قضت حمكمة التمييز بديب يف حكم حديث هلا بأن خطر استجواب املتهم            وقد  
 .)2(مقرر ملصلحته، ومؤدى ذلك له أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً

ولكي يكون االستجواب صحيحاً خالياً من العيوب وساملاً من البطالن البد           
جراء اخلطري  أن يتوفر فيه شروط هي من قبيل الضمانات اليت أحاط هبا النظام هذا اإل             
 : ملا فيه من مساس حبرية املتهمني وحقوقهم األساسية، وأهم هذه الشروط 

 .أن جيريه من يتمتع بصفة احملقق  -
 .أن يكون احملقق خمتصاً باالستجواب نوعياً ومكانياً  -
أن ال يصاحب االستجواب تأثريات خارجية من قبيل اإلكـراه املـادي أو              -

 .املعنوي 
 .التهمة املنسوبة إليه إحاطة املتهم علماً ب -

                                        
   .354 تأصيل اإلجراءات الجنائية ، ص ،عبد الفتاح مصطفىالصيفي، ) 1(

 .م27/7/1996 جلسة 96 لسنة 47الطعن رقم ) 2(
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إتاحة الفرصة للمتهم أن يستعني مبن يدافع عنه ، علماً بأن املدافع أو احملامي               -
ليس له أن يكون رقيباً على احملقق عند إجراء االستجواب ، وليس له التدخل              
أو الكالم إال بإذن احملقق ، وبإمكانه إبداء مالحظاته يف ورقة تسلم للمحقق             

  .)1( التحقيق ليضمها إىل أوراق
واملنظم اإلمارايت يوجب استجواب املتهم أثناء التحقيق االبتدائي يف أحـوال           
معينة، أظهرها حاالت القبض على املتهم وحبسه احتياطياً، وحيدد هلذا االسـتجواب            

وب املتهم املقبوض عليه خـالل أربـع        تجميعاد معني، إذا لزم النيابة العامة بأن تس       
من ) 47(ر بالقبض عليه أو إطالق سراحه، فقد قررت املادة          وعشرين ساعة، مث تأم   

قانون اإلجراءات االحتادي وجوب استجواب املتهم املقبوض عليه من قبـل النيابـة    
العامة خالل أربعة وعشرون ساعة من إرساله إليها فتأمر حببسه احتياطياً أو بـإطالق       

ياطياً إال سبق استجوابه، مادة     وال جيوز لعضو النيابة العامة حبس املتهم احت       "سراحه،  
 .احتادي) 106(

واألصل يف االستجواب أنه جوازي للمحقق طبقاً للنظام اإلجرائي للمملكة          
العربية السعودية، فله أن يستجوب املتهم أو أن يرفع الدعوى إىل اجلهة القضـائية              

ـ              رائم املختصة دون استجواب املتهم إذا كانت اجلرمية املنسوبة إليه ليست مـن اجل
علـى  "من نظام اإلجراءات السعودي     ) 43(الكبرية، ومع ذلك فقد أوجبت املادة       

احملقق أن يستجوب املتهم املقبوض عليه خالل أربع وعشرين ساعة مث يأمر بإيقافه أو              
من نفس النظام على احملقق عند حضور املتـهم ألول          ) 101(وتوجب املادة   " إطالقه

بيانات الشخصية اخلاصة به مث حييطه علماً بالتهمـة         مرة يف التحقيق أن يثبت مجيع ال      
وطبقـاً للمـادة    " املنسوبة إليه، ويثبت يف احملضر ما يبديه املتهم يف شأهنا من أقوال           

                                        
هــ،  1417من مشروع الالئحة التنظيمية لهيئة التحقيق واالدعـاء العـام،           ) 19(المادة  ) 1(

  .المملكة العربية السعودية
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يتعني على احملقق استجواب املتهم قبل إصدار أمر بتوقيفه إذا توافرت األدلة ) "113(
 .الكافية على ارتكابه جرمية من اجلرائم الكبرية

تميز االستجواب عن سؤال املتهم الذي يقوم به رجل الضبط اجلنائي وعن            وي
املواجهة ، فاالستجواب من إجراءات التحقيق ، أما السؤال فهو من االسـتدالالت             
ويقتصر دوره على جمرد سؤال املتهم عن التهمة املنسوبة إليه ليبدي ما شاء من أقوال    

ة ودون مواجهته باألدلة ، أما املواجهة فهي        بشأهنا دون مناقشة املتهم تفصيالً يف م      
مواجهة املتهم بغريه من املتهمني أو بالشهود لسماع أقواهلم بشأن واقعـة معينـة أو               

 ، وللمحقق أن يندب كتابه أحـد رجـال الضـبط            )1(دليل معني إلبداء الرأي فيه      
  .)2(ملتهم اجلنائي للقيام بإجراء معني أو أكثر من إجراءات التحقيق عدا استجواب ا

وليس للمحقق مباشرة االستجواب إذا قام به سـبب مـن أسـباب عـدم           
 : الصالحية اآلتية 

إذا وقعت عليه اجلرمية شخصياً أو كان زوجاً ألحـد اخلصـوم أو تربطـه                -
 .صلة قرابة أو مصاهرة بأحدهم 

إذا كان بينه وبني أحد اخلصوم عداوة أو مودة يرجح معها التأثري على مسار               -
 .ق التحقي

إذا كان قد سبق أن أدى شهادة فيها أو باشر عمالً بوصفه خبرياً أو حمكماً ،                 -
وإذا مت االستجواب باملخالفة ملا تقدم فإنه يكون باطالً ويبطل ما يترتب عليه             

  .)3(من اعتراف أيضاً 
 : ومن النقاط اليت ينبغي للمحقق مراعاا عند إجرائه لالستجواب 

                                        
   .202 الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ، ص ،مدحترمضان، ) 1(

  .من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي  ) 65( المادة ) 2(

   .233ل اإلجراءات الجزائية ، ص  أصو،محمد محيي الدينعوض، ) 3(
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يب االحتيالية أو الكذب للوصول إىل احلقيقة ملـا يف          ال جيوز استخدام األسال    -
 .ذلك من تضليل للمتهم على حنو ميس حريته يف إبداء أقواله 

جيب على احملقق أن حييط علماً بشخصية املتهم حىت يتعامل معه عـن علـم                -
 .ودراية 

يراعى أن يتم استجواب املتهم مبعزل عن الناس حىت يعطيـه الثقـة بـه يف                 -
 .التحدث 

عي احملقق أن ال يوجه للمتهم أسئلة إحيائية أو إيقاعية مبعاودة سؤال املتهم             يرا -
 .مراراً نفس السؤال 

 إلظهار  بمسايرة املتهم يف الكذب ألنه كلما أمعن يف الكذب كان ذلك أقر            -
   .)1(احلقيقة وغري ذلك من النقاط الواجب مراعاا عند إجراء االستجواب 

 يف حاالت عدة، ولكنه قد يكون بطالنـاً         وقد يشوب االستجواب البطالن   
متعلقاً بالنظام العام يف أحوال معينة، وقد يكون متعلقاً مبصلحة اخلصوم يف أحـوال              

بطـالن  ( أخرى، واألحوال اليت يكون فيها بطالن االستجواب متعلقاً بالنظام العام           
 ):مطلق 
هو بطـالن   بطالن االستجواب الذي جتريه جهة أخرى خالف النيابة العامة ف          -

مطلق ، ألن قصر االستجواب على سلطة التحقيق متمثلة يف النيابة العامة أمر             
 .يتعلق باالختصاص األويل 

                                        
لسنة ) 1(راجع التعميم رقم      .74استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق ، ص        السبهان،  ) 1(

 في شأن العمل القضائي ألعضاء النيابة العامة االتحادية وإجـراءات التصـرف فـي               92

 .4الدعوى المطروحة عليهم، ص
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بطالن االستجواب يف حالة إجرائه يف ظل التأثري على حرية املتهم يف إبـداء               -
االستجواب حتت تـأثري    : أقواله مما يعترب إهداراً حلرية الدفاع ، ومن صوره          

 . التنومي املغناطيسي أو عن طريق جهاز كشف الكذب التعذيب أو
 

أما األحوال اليت يكون فيها بطالن االستجواب متعلقاً مبصـلحة اخلصـوم            
 ) : بطالن نسيب ( 

االستجواب مع عدم إمكانية احملامي مـن مرافقـة موكلـه املتـهم أثنـاء                -
 .االستجواب 

يـوم السـابق علـى      عدم متكني حمام املتهم من االطالع على التحقيق يف ال          -
  .)1(استجواب موكله 

 
 :ضمانات االستجواب

نظراً خلطورة االستجواب وما يترتب عليه من آثار فقد أحاطتـه األنظمـة              
اإلجرائية بضمانات معينة تكفل له أداء وظيفته كوسيلة متحيص للتهمة، وكوسـيلة            

 :)2(دفاع للمتهم وهذه الضمانات تتمثل يف اآليت

 :عرفة النيابة العامةمبتجواب مباشرة االس: أوالً
خلطورة االستجواب واملواجهة يتعني أن يقوم مبباشرا سلطة التحقيق، وعلة           

استثناء االستجواب من إجراءات مجع األدلة أنه قد يترتب على االستجواب اعتراف            
 .)3(املتهم، ولذلك جيب أن تتوافر فيمن يقوم بإجرائه ضمانات احليدة واالستغالل

                                        
   .306ئية ، ص البطالن في اإلجراءات الجنا: كلداري  )1(

 .211تاج الدين، أصول التحقيق، ص) 2(

 .313سرور، البطالن، ص) 3(
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من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ندب، أحد رجال        ) 65(املادة  وحتظر   
لرجـل  ) 66(الضبط اجلنائي الستجواب املتهم واستثناء من هذا األصل جتزي املادة           

الضبط اجلنائي أن يستوجب املتهم يف األحوال اليت خيشى فيها فوات الوقت مىت كان           
 .احلقيقةمتصالً بالعمل الذي ندب إلجرائه وضرورياً لكشف 

 
 :للمتهم حق االستعانة مبحامي أثناء االستجواب: ثانياً

جيـب  "من القانون االحتادي اليت تنص على أنه        ) 100(وذلك إعماالً للمادة     
 أن ُيمكن حمامي املتهم من حضور التحقيق معه واالطالع علـى أوراق التحقيـق،              

كان املتهم قد اختار حماميـاً      وبديهي أن متكني احملامي يف هذه احلالة ال يكون إال إذا            
ما مل يـرى    . )1(للدفاع عنه، فضرورة حضور حمام املتهم يف مرحلة التحقيق غري الزم          

 وحرمان احملامي من االطالع على التحقيق        .عضو النيابة غري ذلك ملصلحة التحقيق     
جيعل حضوره أثناء االستجواب عدمي اجلدوى كما يتعارض مع حرية الدفاع، ولـذا             

 .)2(ال يستعمل احملقق هذه الرخصة إال يف حاالت االستعجال دون غريهاحيسن أ

 الـيت   بـاإلجراءات  إطالع حمامي املتهم على التحقيق حىت يكون على دراية           :ثالثاً
 .اختذت ضد املتهم

 :)3( يف إبداء أقوالهضمانات حرية املتهم: رابعاً
م جواز إكراه   فله حق الصمت وعدم جواز تعذيبه حلمله على االعتراف وعد          

املتهم إكراها معنوياً وكذلك عدم جواز خداعه وعدم جـواز اسـتعمال الوسـائل              
 .العلمية احلديثة يف استجوابه كالعقاقري املخدرة

                                        
 .م5/7/1997 جلسة 97 لسنة 59، 44التمييز الطعنان رقمي ) 1(

 .954، ص3محرم، المهيري، قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي، ج) 2(

 .516سرور، الوسيط، ص) 3(
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 :بطالن االستجواب
يتعلق قصر االستجواب على سلطة التحقيق بالنظام العام فهو أمـر يتعلـق              

تهم يتعلق بكفالة حرية الدفاع وهو      بالوالية، وكذلك فإن ضمان عدم التأثري على امل       
علماً بـأن   . )1(من النظام العام، وبناًء عليه فإن خمالفتها يترتب عليها البطالن املطلق          

 .املقنن االحتادي مل يضع لبطالن االستجواب نصاً خاصاً
 
 

                                        
 .209رمضان، الوجيز، ص) 1(
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 المبحث الثاني
 

  االحتياطية ضد المتهماإلجراءات
 

 :متهيد وتقسيم
احملافظة على األدلة واحليطة    تياطية ضد املتهم    االح اإلجراءاتتستهدف هذه   

 املتهم ، ومن احتمال تشويهه وعبثه بأدلة االام ، وضمان السـري             هربمن احتمال   
 هلا طبيعة قضائية ، ولذلك ال       اإلجراءاتالسليم للتحقيق حىت التصرف فيه ، وهذه        

  :اإلجراءاتر إال عن سلطة التحقيق، وأهم هذه دجتوز أن تص
 .املتهم باحلضورتكليف  -
 .األمر بالقبض على املتهم باحلضور -
 .األمر باحلبس االحتياطي -

تشتمل هذه اإلجراءات على اسم املتهم،      "احتادي على أن    ) 101(وقد نصت املادة    
ولقبه، وصناعته، وحمل إقامته، والتهمة املنسوبة إليه، وتاريخ األمر، ومكان وزمـان            

، وتقابل هذه املادة من نظـام اإلجـراءات         "مسياحلضور، وإمضاء احملقق، واخلتم الر    
 ).104(السعودي املادة 

 : االحتياطية أن تتبع هذه القواعد اإلجراءاتويالحظ يف 
ر عن احملقق فال إنابة فيها خبالف إجراءات التحقيق األخرى اليت جيـوز             دتص -

 .اإلنابة فيها عدا االستجواب 
لـى الشـاهد باسـتثناء أن        على املتهم فال تسري ع     اإلجراءاتتقتصر هذه    -

 .الشاهد إذا مل حيضر فإن احملقق يأمر بإحضاره 
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البد من توافر دالئل على ارتكاب املتهم جلرمية معينـة تـربر اختـاذ هـذه                 -
  .)1( يف مواجهته اإلجراءات

 :نقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب كالتايل
 التكليف باحلضور: املطلب األول
  وإحضارهضبط املتهم: املطلب الثاين
 احلبس االحتياطي: املطلب الثالث

 
 

                                        
دراسة تطبيقية وتحليلية   (  النظام الجنائي واإلجراءات الجنائية ،       ،محمد أحمد ،  المقصودي )1(

  .125، ص ) على الوضع في المملكة العربية السعودية 
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 المطلب األول
 التكليف بالحضور

 
التكليف باحلضور هو دعوة من احملقق للمتهم للمثول أمامه يف الزمان واملكان            
احملددين لسؤاله أو استجوابه أو مواجهته بغريه من املتهمني أو الشهود ، وال يسمح              

 يف تنفيذه ، ولذلك فإنه جيوز للمتهم قبـول          أمر التكليف باحلضور باستخدام القوة    
تنفيذه أو رفضه ، غري أنه يترتب على امتناع املتهم عن احلضور من تلقاء نفسه دون                

فإذا "  ،   )1( إلحضارهعذر مقبول تعرضه الحتمال صدور أمر من احملقق بالقبض عليه           
روبـه ، أو مل     مل حيضر املتهم بعد تكليفه باحلضور دون عذر مقبول ، أو إذا خيف ه             

عضو النيابـة أن    ليكن له حمل إقامة معروف ، أو كانت اجلرمية يف حالة تلبس ، جاز               
يصدر أمراً بالقبض على املتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما ال جيوز فيها حـبس               

 ".املتهم احتياطياً 
إذا مل حيضر املتهم بعـد تكليفـه        "احتادي على أنه    ) 102(وقد نصت املادة    

ور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه أو مل يكن له حمل إقامـة معـروف أو                  باحلض
كانت اجلرمية يف حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بـالقبض عليـه                

، وتقابـل هـذه   "وإحضاره، ولو كانت الواقعة مما ال جيوز فيها حبس املتهم احتياطياً   
 ).103 (املادة يف نظام اإلجراءات السعودي مادة

ويعترب بيان الوقائع املسندة للمتهم بياناً جوهرياً يصم التكليـف باحلضـور            
بالبطالن وهو بطالن متعلق بالنظام العام، وال يعترب املتهم ملتزماً باحلضور حال خلو             

                                        
 .620 الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، ص ،أحمد فتحيسرور،  )1(
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 جيب أن تشتمل ورقة التكليـف مجيـع         ، وعليه )1(ورقة التكليف من حتديد الوقائع    
 . يؤدي إىل البطالنبيانات املتهم وإن ختلف ذلك

وجيب أن تشمل ورقة التكليف باحلضور على مجيع بيانات املتـهم ، وحمـل              
إقامته ، والتهمة املنسوبة إليه، وتاريخ ومكان احلضور ، واسم عضو النيابة العامـة              

 .وتوقيعه واخلتم الرمسي عليها، وإن ختلف ذلك يؤدي إىل البطالن
 
 

                                        
 دكتوراه مقدمـة إلـى      العوضي، عبد المنعم، قاعدة تقييد المحكمة الجنائية بالتهام، رسالة        ) 1(

 .122، ص)م1973،  1دار النهضة، ط: القاهرة(كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 
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 المطلب الثاني
 متهم وإحضارهاألمر بالقبض على ال

 
 اإلجراءهو إجراء يكلف مبوجبه احملقق بالقبض على املتهم وإحضاره ، وهذا            

يسمى قبضاً إذا كان املتهم حاضراً ، وأمراً بالضبط واإلحضـار إذا كـان غائبـاً ،              
والقبض هو سلب حرية الشخص ملدة قصرية وذلك باحتجـازه يف املكـان الـذي               

جراء حتقيق ولذلك يصدر األمر بـه       إقبض أنه   خيصصه القانون لذلك ، واألصل يف ال      
 :من سلطة التحقيق ، ويصدر احملقق األمر بالقبض واإلحضار يف األحوال التالية 

 . مقبول ذرإذا مل حيضر املتهم بعد تكليفه باحلضور رمسياً من غري ع -
 .هم تإذا خيف هروب امل -
 .إذا كانت اجلرمية متلبساً هبا -
 .ة معروفلمتهم حمل إقاملإذا مل يكن  -
 .)1(إذا كانت اجلرمية مما جيوز فيها احلبس االحتياطي  -

واألصل أن هذا األمر وهو القبض ال جيوز صدوره إال إذا كانت اجلرمية ممـا               
، )2(جيوز فيها احلبس احتياطي، أي يف اجلنايات واجلنح املعاقب عليها بغـري الغرامـة             

منـه  ) 102(اإلحضار باملادة   ولقد حدد قانون اإلجراءات االحتادي األمر بالقبض و       
 :وهي
 .إذا مل حيضر املتهم بعد تكليفه باحلضور دون عذر مقبول -1
 .إذا خيف هرب املتهم -2
 .إذا مل يكن للمتهم حمل إقامة معروف -3

                                        
  .302 إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي ، ص ،كمال سراج الدين مرغالنيمرغالني،  )1(

 .400جهاد، جوده، الوجيز، ص) 2(
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 .إذا كان يف اجلرمية يف حالة تلبس -4
 .إذا كانت اجلرمية مما جيوز فيها احلبس االحتياطي -5

 القبض على أربعة وعشرين ساعة مث       ويف مجيع األحوال ال جيوز أن تزيد مدة       
 .تأمر باإلفراج عنه أو حبسه احتياطياً

 ).107(ويقابل هذه املادة من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودية املادة رقم           
فقد حدد النظام احلاالت اليت جيوز فيها للمحقق إصدار أمر بالقبض علـى املتـهم               

 .وإحضاره، كما فعل املقنن اإلمارايت
تجواب املتهم فور القبض عليه ، فإذا تعذر ذلك يودع يف السـجن         وجيب اس 

إىل حني استجوابه ، وجيب أن ال تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة ، فـإذا                 
  .)1(مضت هذه املدة وجب املبادرة باستجوابه حاالً أو األمر بإخالء سبيله 

ـ     اجلزائية   اإلجراءاتوقد أحاط نظام      القـبض   عوديةباململكة العربيـة الس
بضمانات متنع التعدي على حريات املواطنني دون مربر أو مسوغ شرعي ، ومن أهم              

 :هذه الضمانات 
 .القبض على أي شخص ال يصدر إال من السلطة املختصة وفقاً للنظام  -
 .معاملة املقبوض عليه مبا حيفظ كرامة اإلنسان  -
 أقواله فوراً ، وتقرير     إبالغ املقبوض عليه بأسباب القبض عليه واالستماع إىل        -

 .حقه يف االتصال مبن يرى إبالغه بواقعة القبض 
 مضي ثالثة أشـهر مـن       دحق املقبوض عليه يف أال ينفذ أمر القبض عليه بع          -

  .)2(تاريخ صدوره 
 :ويعترب األمر بالقبض واإلحضار باطالً يف احلاالت التالية 

                                        
  .363ية ، ص  تأصيل اإلجراءات الجنائ،عبد الفتاح مصطفي الصيفيالصيفي،  )1(

  .235 أصول التحقيق الجنائي ، ص ،مدني عبد الرحمنتاج الدين،  )2(
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 .إذا صدر يف غري األحوال املسموح هبا قانوناً  -
 احتجز املتهم مدة تزيد عن املدة املقررة للقبض وهي أربـع وعشـرون              إذا -

 .ساعة 
إذا نفذ أمر القبض واإلحضار بعد مضي ستة أشهر من صدوره دون اعتماد              -

  .)1(إصداره مرة أخرى 
ويعترب األمر بالقبض واإلحضار باطالً إذا صدر يف غري األحوال املسموح هبا            

ض يف جرمية مما ال جيوز فيها احلبس االحتياطي، وكان          قانوناً كما لو صدر األمر بالقب     
للمتهم حمل معروف، وإذا احتجز املتهم مدة تزيد عن املدة املقررة للقبض، وكذلك             

 دون اعتماد مـن      أشهر من صدوره   6يعترب األمر بالقبض باطالً، إذا نفذ بعد مضي         
 األحوال بطـالن    عضو النيابة ويترتب على بطالن األمر بالقبض واإلحضار يف مجيع         

 .)2(اليت ترتب عليها مباشرة ألن ما بين على باطل فهو باطل: اإلجراءات التالية

                                        
  .313البطالن في اإلجراءات الجنائية ، ص : كلداري  )1(

 .700حسني، محمود نجيب، قانون اإلجراءات، ص) 2(



 -155-

 المطلب الثالث
 والتوقيفالحبس االحتياطي 

 
احلبس هو سلب حرية املتهم مدة من الزمن حيـددها مقتضـيات التحقيـق              

 أثناء كل   وهو إجراء تسلب مبوجبه حرية املتهم ويودع يف دار التوقيف          )1(ومصلحته
وقد عربت عنه الكثري من قوانني       )2(أو جزء من املدة اليت يستغرقها التحقيق االبتدائي       

ستخدم نظام اإلجـراءات    اويف البالد العربية باحلبس االحتياطي      اإلجراءات اجلنائية   
 .السعودي تعبري التوقيف االحتياطي

تـهم لضـمان    والتوقيف االحتياطي باعتباره من إجراءات االحتياط إزاء امل       
سالمة التحقيق االبتدائي يرد استثناء على قاعدة قرينة الرباءة اليت تقضـي باإلجيـاز              
كإفراد عن فعل أسند إليه، وإال تسلب حريته ما مل يصدر ضده حكم قضائي بعـد                

 .)3(حماكمته وثبوت إدانته
 من أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساساً حبرية املتهم حيث          اإلجراءوهذا  

دي إىل سلب حريته ، ولذلك فقد وضع املشرع عدة شروط يتعني توافرها قبـل               تؤ
 :األمر به ، وهذه الشروط هي 

أن يصدر األمر باحلبس االحتياطي من السلطة املختصة بإجراء التحقيـق أو             -
حمكمة املوضوع عند النظر يف الدعوى، وبناء عليـه ال جيـوز للشـرطة أو               

 . باحلبس االحتياطيملأموري الضبطية القضائية األمر

                                        
 .315كلداري، البطالن، ص )1(

كتوراه إلى كلية الحقوق جامعة     فحل، عمر الفاروق، التوقيف االحتياطي المؤقت، رسالة د       ) 2(

 .12م، ص1981دمشق، 

 .239تاج الدين، أصول التحقيق، ص) 3(
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أن يكون قد مت استجواب املتهم ؛ ألن االستجواب يسمح للمتهم بتفنيد أدلة              -
  .)1(االام وبناء عليه فقد يرى احملقق عدم احلاجة لألمر باحلبس االحتياطي 

 .أن تتوافر دالئل كافية على ارتكاب املتهم للجرمية  -
حلـبس   مما جييز فيها القانون ا     يشترط يف اجلرمية املنسوبة إىل املتهم أن تكون        -

االحتياطي ، أي إذا كانت اجلرمية جناية أو إذا كانت جنحة معاقب عليهـا              
  .)2(باحلبس مدة تزيد على ثالثة أشهر 

واحلالة الوحيدة اليت جيوز فيها حبس املتهم احتياطياً دون استجوابه هي حالة            
سلطة التحقيق إصـدار األمـر      هربه ، أي إذا كان املتهم هارباً من العدالة فيجوز ل          

حببسه احتياطياً بدون استجواب بعد القبض عليه ، ولكن هذا احلل يوقف عنـده ،               
فمن املمكن أن يكون املتهم قد هرب خلشيته من إجراءت التحقيق وجهله ولـيس              
بالضرورة أن يكون هارباً الرتكابه اجلرمية ، ومادام قد مت القبض عليه فما املانع مـن          

  .)3(استجوابه 
من قانون احملكمة االحتادية على أنه ال جيوز توقيـف          ) 47(وقد نصت املادة     

املتهم احتياطياً إال يف اجلرائم املعاقب عليها باحلبس، وبناًء عليه ال جيوز للنيابة العامة              
أن تأمر باحلبس االحتياطي يف اجلرائم اليت يعاقب عليها بالغرامة فقط، ولو ضبطت يف        

اإلمارايت فقـط أجـاز األمـر بـاحلبس         ما قانون اإلجراءات اجلزائية     أ. حالة تلبس 
االحتياطي يف اجلنايات أو اجلنح املعاقب عليها بالغرامة بعد استجواب املتهم وكانت            

ويضيف املقنن أنه يتعني مراعاة األحكام املنصوص عليها        ) 111(الدالئل كافية املادة    
 .يف قانون األحداث للجاحنني واملشردين

                                        
  .208 الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ، ص ،مدحترمضان،  )1(

  .364 تأصيل اإلجراءات الجنائية ، ص ،عبد الفتاح مصطفىالصيفي،  )2(

  .738القانون للمتهم ، ص  المركز ، أحمدإلله عبد ا،هاللي )3(
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من ) 110(من قانون احملكمة االحتادية العليا واملادة       ) 48(وقد نصت املادة     
القانون االحتادي على املدد اخلاصة باحلبس االحتياطي والسلطات املختصة باألمر به           
حيث جتيز للنيابة بعد استجواب املتهم أن تأمر حببسه احتياطياً على ذمة التحقيق ملدة              

 .أخرى ال تزيد على أربعة عشر يوماً أيام وجيوز جتديدها ملدة 7
وينعقد االختصاص وفقاً لنظام اإلجراءات السعودي لسلطة التحقيق بإصدار          

األمر بالتوقيف االحتياطي وينص النظام على الضوابط املوضوعية والشكلية للتوقيف          
أنه يشترط لصحة التوقيف استجواب املتهم      ) 113(االحتياطي ويتبني من نص املادة      

األمر بتوقيفه احتياطياً، وجيب توافر األدلة الكافية الرتكاب املتهم جرميـة مـن             قبل  
اجلرائم الكبرية، وأن تتوافر املربرات اليت تستدعي توقيفه لتأمني سالمة التحقيـق إذا        

فعلى احملقق إصدار أمر مسـبب      ) 113(حتققت هذه الشروط الذي أوضحتها املادة       
 تزيد على مخسة أيام من تاريخ القبض، وإذا رأى احملقق بتوقيف املتهم احتياطياً مدة ال

التوقيف االحتياطي فيجب عليه قبل انقضاء اخلمسة أيام املمنوحة لـه أن             مدة   متديد
يعرض األوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق واالدعاء العـام علـى أال تزيـد يف                

 .جمموعها على أربعني يوماً من تاريخ القبض عليه
 :شرع املتهم ببعض الضمانات واحلقوق أثناء حبسه احتياطياً ومنها وقد أحاط امل

 .إعالم املتهم بأسباب األمر الصادر ضده  -
 .من وااللتزام بقواعد يف حسن معاملته آحق كفالة وجود املتهم يف مكان  -
  .)1(  معقولةحق اتصال احملبوس احتياطياً بغريه يف حدود -

 

                                        
   .98 التحقيق الجنائي االبتدائي ، ص ،أشرفشافعي، أحمد، المهدي،  )1(
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 يحاالت بطالن األمر بالحبس االحتياط
 :يعترب األمر باحلبس االحتياطي باطالً يف احلاالت اآلتية 

 .إذا صدر من جهة أخرى خالف اجلهة القضائية -1
 .إذا صدر يف واقعة تعد من املخالفات أو اجلنح املعاقب عليها بالغرامة -2
إذا مل تتوافر دالئل كافية على اام من صدر األمر ضـده باجلرميـة حمـل                 -3

 .التحقيق
 .ق استجواب املتهمإذا صدر بدون سب -4
 .إذا صدر ضد متهم يعترب حدثاً -5
 .إذا نفذ األمر بعد انقضاء املدة القانونية من تاريخ صدوره -6
 .)1(إذا مل يراعي املدة اليت حددها القانون -7

 

                                        
  .320البطالن في اإلجراءات الجنائية ، ص : كلداري  )1(
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 المبحث الثالث
 

البطالن الناتج عن مخالفة القواعد المنظمة للتصرف 
 في التحقيق االبتدائي

 
 :متهيد وتقسيم

يف التحقيق االبتدائي قد ينتهي بأال وجه إلقامة الدعوى يف دولة           إن التصرف   
اإلمارات أو حبفظ األوراق يف اململكة العربية السعودية أو بإحالة الدعوة للمحكمـة        

 .املختصة
يفرق بني األمر بأال وجه إلقامة الدعوى وحفظ التحقيـق          ويف بعض األنظمة    

قيق تقوم به سلطة التحقيق كالنيابـة       أو األوراق، فاألول البد أن يكون على أثر حت        
مىت انتهى  أما إذا جمرد مجع االستدالالت فهو أمر باحلفظ و        . العامة يف دولة اإلمارات   

التحقيق تقوم السلطة املختصة بالتصرف يف التحقيق باختاذ أحد قرارين إما بإصـدار             
قامة الـدعوى  أمر بإحالة الدعوى إىل احملكمة املختصة ، أو إصدار أمر بأن ال وجه إل  

 :اجلنائية ، واملتصرف يف التحقيق قد يوقف الدعوى 
أسباب قانونية عدم العقاب على الواقعة ، أو سبق السري يف الـدعوى ، أو                -

 .وجود سبب من أسباب اإلباحة 
عدم كفاية األدلة ، أو عدم صحة الواقعـة ، أو عـدم             : ألسباب موضوعية    -

 .معرفة الفاعل ، أو عدم األمهية 
 وسيتضمن هذا املبحث البطالن الناتج      )1( أن حييلها إىل مرحلة احملاكمة       وإما -

عن خمالفة القواعد املنظمة للتصرف يف التحقيق االبتدائي سواء يف األمر بأن            
 .ال وجه إلقامة الدعوى ، أو األمر بإحالة الدعوى 
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 المطلب األول
 

 أو حفظ األوراقاألمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى 
 

أمر مبقتضاه تقود السلطة املختصة إهناء التحقيق عنـد مرحلـة           : ه  ويقصد ب 
 .معينة وعدم السري يف الدعوى اجلنائية 

إذا رأى احملقق بعد التحقيق أنه ال وجه إلقامة الدعوى يصدر أمراً بـذلك ،               
وجوهر هذا األمر هو عدم رفع الدعوى اجلنائية إىل احملكمة ، وجيب أن يكون هـذا                

 مدلوله ، فال يغين عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة حمررة             األمر واضحاً يف  
برأي وكيل النيابة احملقق يقترح فيها على رئيس النيابة العامة بإصدار األمر بـأن ال               

 العامة بعد التحقيق االبتـدائي الـذي        فللنيابة ، ومن ذلك     )1(وجه إلقامة الدعوى    
لدعوى وتأمر باإلفراج عن املتهم ما مل يكن        أجرته أن تصدر قراراً بأن ال وجه إلقامة ا        

 .حمبوساً لسبب آخر 
ويبني بالقرار اسم املتهم ولقبه وسنه وحمل ميالده ، وحمل إقامتـه وصـناعته              
وبيان الواقعة املنسوبة إليه ووصفها قانونياً ، وجيب أن يشتمل  القرار على األسباب              

ملدنية ، وإن كان قد تـويف يكـون         اليت بين عليها ، ويعلن القرار للمدعي باحلقوق ا        
  .)2(اإلعالن لورثته مجلة يف احملل الذي كان يقيم به 

للنيابة العامة بعد التحقيق الـذي      "احتادي على أنه    ) 118(وقد نصت املادة    
أجرته أن تصدر أمراً بأن ال وجه إلقامة الدعوى وتأمر باإلفراج عن املتهم ما مل يكن                

ن صدور األمر بأال وجه إلقامة الدعوى يف اجلنايات إال          حمبوساً لسبب آخر، وال يكو    
من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقاومه، وال يكون نافذاً إال بعد مصادقة النائـب                

                                        
  .661ص  الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ، ،أحمد فتحيسرور،  )1(
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عليه ويبني باألمر اسم املتهم ولقبه، وسنه، وحمل ميالده، وحمـل إقامتـه، ومهنتـه،               
نوين وجيب أن يشمل األمر علـى       وجنسيته، وبيان الواقعة املنسوبة إليه ووصفها القا      

 .األسباب اليت ُبين عليها
كما أن هناك فرق بني أوامر احلفظ وقرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى فاألوىل              

 إدارية ال تكتسب أية صفة قضائية، وعلى ذلك ال تثور مشكلة الـبطالن              إجراءات
ارايت صراحة ضرورة   عليها، أما قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوة فقد أوجب املقنن اإلم           

 .)1(تسبيبها من جهة إصدارها
فجوهر هذا األمر هو إيقاف السري يف الدعوى اجلنائية واألمر بأن ال وجـه              
إلقامة الدعوة ذو طبيعة قضائية له مبجرد صدوره حجيته اليت متنع رفع الـدعوى إىل               

عوى قضاء احلكم أو معاودة حتقيقها إال إذا أظهرت دالئل جديدة قبل سقوط الـد             
 .)2(اجلنائية

 ).124(وتقابل هذه املادة من نظام اإلجراءات السعودي املادة رقم 
وكما ذكر سابقاً فإنه قد يتم األمر باألوجه إلقامة الدعوى اجلزائية لألسباب            

 :التالية 
وهي اليت تتمثل يف أن الفعل الذي انتـهى إليـه احملقـق ال            : أسباب قانونية    -1

 مانع من موانع املسؤولية ، أو سبب من أسباب          يشكل جرمية ، أو توافر فيه     
اإلباحة ، أو انتهت الدعوى اجلنائية ألي سبب من األسباب مثل املـوت أو              

 .العفو العام 
وهي اليت تتعلق بالوقائع وليس النظام كعدم كفاية األدلة         : أسباب موضوعية    -2

 .أو عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل 
 اجلرمية على الشخص وتكون األدلة القائمـة كافيـة      قد تثبت : عدم األمهية    -3

ولكن ترى سلطة االام عدم املالءمة يف إحالة املتهم إىل احملكمة وتصدر أمراً             
                                        

 .216عبد المنعم سليمان، بطالن اإلجراء الجنائي، ص) 1(

، )م1990،  1اإلسكندرية، منشأة المعارف، ط   (أبو عامر، محمد زكي، اإلجراءات الجنائية،       ) 2(

 .684ص
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حبفظ التحقيق لعدم األمهية أو املالءمة ، وتأخذ اململكة العربيـة السـعودية             
اجلنائيـة  بفكرة املالءمة يف غري جرائم احلدود اليت يتحتم فيها إقامة الدعوى            

)1(.  
وهناك فرق بني أمر احلفظ الصادر من النيابة العامة حبفظ األوراق واألمر بأن             
ال وجه إلقامة الدعوى ، وإن كانا يتفقان يف أن كليهما يترتب عليه عدم السـري يف                 

 ، وإذا صدر األمر بأن ال وجه إلقامة الـدعوى ، فإنـه ميكـن                )2(الدعوى اجلنائية   
ه ، وفتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى يف حالة ظهـور             التراجع عنه وإلغاؤ  

أدلة جديدة تقوي االام ضد املدعى عليه ، ويعد من األدلة اجلديدة شهادة الشهود              
 .واحملاضر واألوراق األخرى اليت مل يسبق عرضه على احملقق

وافر والعلة يف ذلك أن األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية كان لعدم ت             
أدلة كافية ضد املتهم ، فإذا وجدت دالئل جديدة تقوي االام جازت العـودة إىل               

 .التحقيق 
 :ويبطل األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى يف احلاالت التالية 

 .ظهور أدلة جديدة  -
 .عدم كتابة قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى والتوقيع عليه ممن أصدره  -
  .)3(ر النائب إلغاء األمر بناء على قرا -
  .)4(الطعن يف القرار  -

                                        
  .143 الجنائي واإلجراءات الجنائية ، ص  النظام،محمد أحمدالمقصودي،  )1(

  .272 أصول التحقيق الجنائي ، ص ،تاج الدين )2(

 من قانون اإلجـراءات الجزائيـة االتحـادي لدولـة اإلمـارات أن              ) 119( نّصت المادة    )3(

  أي  –للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي القرار المشار إليـه فـي المـادة السـابقة                  " 

 " . خالل ثالثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق الطعن فيه – 118المادة 
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 المطلب الثاني
 

 األمر بإحالة الدعوى 
 

األمر بإحالة الدعوى تعين خروجها من حوزة سـلطة التحقيـق إىل سـلطة              
 يف التحقيق أو تعيبها فيجـب أن        ىفأمر اإلحالة يعكس حسن سرب الدعو     . احملاكمة

 .)1( خماطر البطالنيكون التحقيق الذي يباشر الدعوى صحيحاً حىت يتفادى
 اليت باشرها واألدلة اليت حصل عليها كافيـة         اإلجراءاتإذا وجد احملقق أن     و

لتوجيه االام ، فإنه يتعني عليه أن يقوم مبراجعة أوراق الدعوى ليطمـئن إىل عـدم                
إغفال أي إجراء يفيد يف إظهار احلقيقة املتعلقة بالواقعة اإلجرائية ، فـالغرض مـن               

 يقة ألوراق الدعوى حتضري الدعوى ويئتها متهيداً للتصـرف السـليم           املراجعة الدق 
  .)2(فيها 

إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة      "احتادي على أنه    ) 120(ولقد نصت املادة    
جنحة وأن األدلة على املتهم كافية، أحالت الدعوى إىل احملاكم اجلزائيـة املختصـة              

 "بنظرها
إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقـوم         "ي  احتاد) 121(كما نصت املادة    

مقامه أن الواقعة جنائية، وأن األدلة على املتهم كافيـة قـرر إحالتـها إىل حمكمـة                 
وإذا وجد شك فيما إذا كانت الواقعة جنائية أو جنحة فيحوله إىل حمكمة             . اجلنايات

 .اجلنايات بوصف اجلناية
 ).126(ودي املادة وتقابل هذه املادة من نظام اإلجراءات السع

                                        
 .426جهاد، الوجيز، ) 1(
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 :ويتعني عند رفع الدعوى أو إحالتها مراعاة املبادئ التالية 
إذا تعددت اجلرائم اليت يتناوهلا التحقيق ، فيجـب الرجـوع إىل قواعـد               -

 .االختصاص بشأن حتديد احملكمة املختصة 
 .جيب على احملقق أن يفصل يف كافة التهم اليت تناوهلا التحقيق  -
مر الصادر برفع الدعوى يف استمرار حبس املتهم احتياطياً         يفصل احملقق يف األ    -

أو اإلفراج عنه ، أو يف القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا مل يكن قد قبض عليه  
  .)1(أو كان قد أفرج عنه 

 
 :بطالن األمر بإحالة الدعوى

الشكوى أو الطلب أو اإلذن متثالً شكالً خارجياً البد من تـوافره لصـحة               -1
الة وإذا قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى من تلقـاء نفسـها            إجراء اإلح 

 .يكون هذا اإلجراء باطالً وال جيوز تصحيح البطالن ألنه متعلق بالنظام العام
البد من إعالن املتهم بأمر اإلحالة وإقفال اإلعالن وعـدم احتـرام امليعـاد               -2

 .املنصوص عليه قانوناً ينبغي أن يصم اإلجراءات بالبطالن
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 الخاتمـــة
 

أظهر هذا البحث أن البطالن يف إجراءات التحقيق االبتدائي يعد من أهـم              
مشكالت القانون اإلجرائي ، ومن أدق املعضالت اليت تواجه املشـرع والقضـاء ،             
فنظام البطالن ليس من األنظمة املستقرة والثابتة ، وحاالت البطالن املقررة يف قوانني             

 .تلف من قانون آلخر الدول ليست واحدة ، بل خت
وقد بينت يف هذا البحث املقصود من البطالن باعتباره اجلزاء الـذي رتبـه               

القانون على خمالفة القواعد واإلجراءات اليت أوجب على احملاكم مراعاـا حبيـث             
يصبح اإلجراء عدمي األثر ، مث تبعها مذاهب البطالن اليت من أمهها مذهب الـبطالن               

 حاالت البطالن بوجود نص قانوين هلا ، ومذهب البطالن الـذايت            القانوين الذي يقيد  
الذي يعتمد على إطالق البطالن لوقوع خمالفة لقاعدة إجرائية جوهرية دون احلاجـة    
إىل نص إلثبات ذلك ، ومذهب البطالن الشكلي الذي يكاد ال يكون له تطبيـق يف                

 والنظـام    العربية املتحـدة   بدولة اإلمارات القوانني احلالية للدول ، وموقف النظام       
 . من هذه املذاهب ، واملذهب اليت تتبناه يف قانوا باململكة العربية السعودية

مث حاولت متييز البطالن عن غريه من اجلزاءات اإلجرائية كالسقوط وعـدم             
القبول واالنعدام  ، فهذه اجلزاءات تلتقي مع البطالن يف نقاط معينـة ، إال أن هلـا                  

فة عن البطالن ، مث تطرقت إىل أنواع البطالن من بطالن مطلق وبطالن             خصائص خمتل 
 بدولة اإلمارات العربيـة املتحـدة     نسيب ، وأمهية التمييز بينهما ، وموقف النظامني         

 منهما وآثار البطالن ، فالبطالن املطلق متعلق بالنظام العام   باململكة العربية السعودية  و
تهم ، أما البطالن النسيب فهو متعلـق باملصـلحة          وتقر مبصلحة اتمع ومصلحة امل    

 .ومقرر ملصلحة املتهم أو اخلصوم اخلاصة 
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مث بدأت بذكر بطالن إجراءات التحقيق ، واملبادئ األساسـية يف التحقيـق              
االبتدائي وضماناته ، وأهم إجراءاته اليت تتفـرع إىل إجـراءات جلمـع األدلـة ،                

 العبث هبا ، وما هي احلاالت اليت تتعرض         وإجراءات حلفظ هذه األدلة وضمان عدم     
فيها هذه اإلجراءات إىل البطالن ، مث ذكرت البطالن الناشئ عن خمالفـة القواعـد               
املنظمة للتصرف يف التحقيق االبتدائي سواء يف األمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى أو              

 .األمر بإحالة الدعوى
 

 : ج ــــائـالنت: أوًال 
 

اء القانوين اجلدير بتحقيق التوازن بني مصلحة اتمع يف         إن البطالن هو اجلز    -
محاية أمنه ونظامه واستقراره، ومحاية املتهم من انتـهاك حقوقـه وضـماناته             
األساسية اليت كفلتها أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة والقوانني املستمدة         

 .منها 
إىل أن تثبت إدانته ، املتهم هو أساس القضية ، والقاعدة تقول إن املتهم بريء  -

فقد راعت قوانني وأنظمة دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكـة العربيـة            
السعودية ضرورة محاية األشخاص الذين هم قيـد احلجـز أو التوقيـف ،              
واحترام كرامام اإلنسانية ، وعدم السماح باالعتداء عليهم أو التـأثري يف            

 .إرادم 
للداللة على األعمال اإلجرائيـة املعيبـة ، فهـذا          إن البطالن جزاء إجرائي      -

اإلجراء قد وضعه املشرع ألجل محاية األعمال اإلجرائية من العيـوب الـيت      
تؤثر فيها وتؤدي إىل احنرافها عن مسارها الطبيعي ممـا يـؤثر يف اخلصـومة               

 .اجلنائية 
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 اهتمت القوانني بنظرية البطالن وإظهارها والعمل على تطويرها باسـتمرار          -
 .لتتوافق مع ما يستجد من ظروف احلياة املتغرية 

الذي اختذت الشريعة اإلسالمية منهجاً خمتلطاً يف البطالن ، وهذا هو املذهب             -
 ،  باململكة العربية السـعودية    و بدولة اإلمارات العربية املتحدة   اعتنقه النظام   

 .وقد اجتهت إليه كثري من القوانني واألنظمة املعاصرة 
قد يتبع أي عمل ليس لصاحبه احلق يف القيام به ، مما يؤكد أمهية              إن البطالن    -

 .البطالن وتفوقه على مجيع اجلزاءات اإلجرائية األخرى 
إن العيب الذي يصيب العمل اإلجرائي من جراء البطالن يكون لـه تـأثري               -

مباشر على العمل اإلجرائي ذاته ، كما قد ميتد هذا األثر إىل إجراءات سابقة              
إذا كان هناك ارتباط بينهما ، وعادة فإن اإلجراء الباطل ال يؤثر على             والحقة  

األعمال السابقة له ، أما الالحقة فإا ال تسلم من تأثري العمـل اإلجرائـي               
 .الباطل إذا كانت مبينة عليه 

قد يتعلق البطالن الذي تتعرض له األعمال اإلجرائية بالنظام العام الـذي ال              -
أي مرحلة كانت   يف  احة أو ضمنياً ، وجيوز التمسك به        جيوز التنازل عنه صر   

عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام حمكمة التمييز ، ويتمسك به كل من لـه               
مصلحة ولو كانت غري مباشرة ، وقد تقضي به احملكمة من تلقاء نفسها لو مل               

 .يدفع به أحد اخلصوم 
الذي تتعرض له األعمال اإلجرائية مبصلحة اخلصوم الذي        وقد يتعلق البطالن     -

ميكن التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، وال جيوز التمسك به إال ممن شـرعت               
املخالفة لصاحله ، وأن يكون متسكه به يف املرحلة التالية للمرحلة اليت مت فيها              

حملكمة مـن   اإلجراء الباطل وإال كان ذلك تنازالً ضمنياً منه ، وال حتكم به ا            
 .تلقاء نفسها 
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 على األعمال اإلجرائية ليست جمرد      ةتتطلب األنظمة والقوانني شروطاً شكلي     -
قيود على حرية اخلصوم ، بل هي إلجياد توازن بني مصلحة اتمع يف العقاب              
 ومصلحة املتهم يف احترام ذاته واالعتـراف بإنسـانيته وضـمان حقوقـه             

 .األساسية 
 باململكة العربية السعودية   والنظام   مارات العربية املتحدة  بدولة اإل يتفق النظام    -

يف كثري من إجراءات التحقيق ، واملذهب الذي استند عليه كالمها حىت يكاد             
يخيل أنه نفس القانون املتبع يف الدولتني ، وهذا ال عجـب فيـه ألن كـال                 

       ا ، مـع    الدولتني اتبعت الشريعة اإلسالمية السمحة لبيان قوانينها وإجراءا
ي قـانون اإلجـراءات     فبعض االختالفات الطفيفة اليت تكاد ال حتسب ، ف        

اجلزائية االحتادي لدولة اإلمارات تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها بوصفها          
باململكة العربيـة  السلطة املختصة بالتحقيق ، أما يف نظام اإلجراءات اجلزائية        

 ام هي اليت تتـوىل سـلطة التحقيـق          فهيئة التحقيق واالدعاء الع    السعودية
 .اجلنائي 



 -169-

 : ات ـــــوصيــالت: ثانيًا 
 

العمل على كل ما من شأنه استظهار القيمة العلمية والعملية لقواعد قـانون              -
ونظام اإلجراءات اجلزائية ، حىت ال تبقى هذه القواعد جمرد قواعد نظريـة ،              

وتبصري اإلجراءات ضماناً   لة،  اوذلك لترشيد اإلجراءات وصوالً إىل عدالة فع      
 .حلقوق وحريات األفراد 

ضرورة اللجوء إىل اإلجراءات املشروعة واألساليب القانونية عنـد القيـام            -
بإجراءات البحث والتحري والتحقيق ، وحظر استعمال كافة الوسائل املؤثرة          

 .على اإلرادة احلرة لإلنسان مهما كانت نوع التهمة املوجهة إليه 
البطالن بشكل موضوعي جمرد دون النظر إىل الشخص الـذي          تطبيق نظرية    -

قام بالعمل اإلجرائي، على أن يكون األساس ما سنه املشرع وما اعتربه مـن              
 .مقومات بنائية وشروط شكلية مؤثرة 

أن يراعي احملامون ووكالء اخلصومة عدم التمادي يف حماولة تسخري نظريـة             -
 .صلحة العدالةرار مبالبطالن لتعطيل الفصل يف القضايا واإلض

ضرورة االرتقاء باملستوى العلمي لرجال الضبط اجلنائي بتأهيلهم وإعدادهم          -
بشكل منهجي يقوم على أسس علمية ، ومراعاة شروط دقيقة يف اختيـارهم            
منها قوة الشخصية والقدرة على التصرف وسرعة البديهة واحلزم واللياقـة           

 .البدنية والتعليم 
 سلطة الدولة وكفالـة احلريـات       إلقرارلية اإلجراءات   خلق التوازن بني فاع    -

 .العامة وحرية املتهم الشخصية 
وجوب أن يكون التحري والتحقيق مع املرأة بواسطة امـرأة أو يف حضـور              -

 .حمرم 
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 التوسع يف إنشاء النيابات العامة لتشمل مجيـع اإلمـارات متكينـاً للنظـام               -
 .ة واإلمكانات املادية الالزمة اإلحتادي ، وتوفري الكوادر البشرية املؤهل

وضع خطة متكاملة لتأهيل كل األجهزة العدلية يف الدولة تـأهيالً يضـمن              -
التطبيق السليم ألحكام الشريعة اإلسالمية والنظام االحتادي وإعـداد مجيـع           

 .العاملني فيها اعداداً بدنياً وفكرياً وروحياً من خالل الدورات 
مارايت حذو املشرع السـعودي يف حتكـيم        من األفضل أن حيذو املشرع اإل      -

 .الشريعة اإلسالمية يف مجيع األنظمة وخاصة نظام اإلجراءات اجلزائية 
ضرورة االرتقاء باملستوى العلمي لرجال الضبط اجلنائي وأعضاء ووكـالء           -

النيابة العامة وذلك لتأهيلهم وإعدادهم بشكل منهجي يقوم علـى أسـس            
 .لى أكمل وجه علمية يؤهلهم ألداء وظيفتهم ع

ضرورة بناء قواعد وأصول التحقيق على أسس تكفل حتقيق التـوازن بـني              -
 .مقتضيات تأمني اتمع من خطر اجلرمية ، وصيانة احلريات 

 
 أتوجه جبزيل الشكر واحلمد والثناء للموىل عز وجـل          هذه الرسالة ويف ختام   

الشـكر وعظـيم    وال يسعين سوى تقـدمي      الذي أعانين ووفقي على إمتام البحث،       
فؤاد عبد املنعم ملا بذله من جهد وافر خالل هذه          / االمتنان ألستاذي الفاضل الدكتور   

الرسالة، وما قدمه يل من نص وإرشاد وتوجيه كان له بالغ األثر يف رساليت فجزاه اهللا                
وأسأله تعاىل أن ينفعين هبذا العمل املتواضع ، وأن يشملنا برمحته اليت عين خري اجلزاء،    

 .سعت كل شيء ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني و
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 المــراجـــــع

 

 :علوم القرآن: أوًال
ي، بجاوحتقيق علي حممد ال   : ابن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا، أحكام القرآن          -

 .هـ1376، 1القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ط

: ابن كثري، عماد الدين أبو الوفا إمساعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، حتقيـق              -
 .هـ1419، 1دار ابن حزم، ط: وتحممد إبراهيم البنا، بري

اجلصاص، أبو بكر أمحد الرازي، اعتناء صدقي حممد مجيل، بريوت، دار الفكـر،              -
 .م1993-هـ1414

، رضا، حممد رشيد، تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسـري املنـار، دار املعرفـة              -
 .ت . بريوت، د

ـ   - رآن، تفسـري  الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي الق
عبد اهللا التركي بالتعاون مع مركز البحـوث والدراسـات          . د: الطربي، حتقيق 

 .م2001-هـ1422، 1ار هجر، طدالعربية اإلسالمية، القاهرة، 

القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، اعتنـاء              -
ـ 1416،  1، ط العـريب هشام مسري النجاري، بريوت، دار إحياء التراث         -هـ

 .م1996

 
 :الحديث: ًانيثا

ابن ماجه، أبو عبد اهللا بن حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، حتقيق حممـد                 -
 .ت. فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار احلديث، د
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أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أيب داود، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس           -
ـ       ، 1زم، التوزيـع الريـاض دار املغـين، ط        وعادل السيد، بريوت، دار ابن ح

 .م1997-هـ1418

مصطفى ديب  : البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري، حتقيق          -
 .م1993-هـ1414، 5البغا، بريوت ودمشق، دار ابن كثري ودار اليمامة، ط

، اجلامع الصحيح وهو سـنن الترمـذي،         هالترمذي، أبو عيسى حممد بن سرور      -
 .كمال يوسف احلوت، بريوت، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ: حتقيق

جامع األصول يف أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم جملد          ابن األثري اجلزري،     -
الدين أيب السعادات املبارك بن حممد، مكتبة دار البيان نشـر وتوزيـع مكتبـة               

 .ت. احللواين، مطبعة املالح، حققه عبد القادر األرنؤوط، د

نعاين، عبد الرزاق، أبو بكر بن عبد الرزاق بن مهام، مصنف عبد الـرزاق،              الص -
 .م1972-هـ1392، 8بريوت، املكتب اإلسالمي، ط

حممد فؤاد عبـد البـاقي،      : مسلم، بن احلجاج بن حسني، صحيح مسلم، حتقيق        -
 .ت. القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، توزيع بريوت للكتب العلمية، د

 
 :وأصوله وقواعده الفقه: ًاثالث

حممد الزحيلـي، نزيـه     : ابن النجار، حممد بن أمحد، شرح الكوكب املنري، حتقيق         -
كمال محاد، مكة املكرمة، مركز مكة للبحث العلمي وإحياء التراث اإلسـالمي،     

 .م1980-هـ1400، 1دمشق، دار الفكر، ط

 وأوالده،  أمري، بادة شاه حممد أمني، تيسري التحرير، مصر، مطبعة البايب احللـيب            -
 .هـ1350

السبكي، علي بن عبد الكايف، اإلاج يف شرح املنهاج إىل علم األصول، بريوت،              -
 .هـ1404دار الكتب العلمية، 
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السمرقندي، عالء الدين أبو بكر حممد بن أمحد، ميزان األصول يف نتائج العقول،              -
 .م1984-هـ1404، 1حتقيق، حممد زكي عبد الرب، قطر، مطابع الدوحة، ط

أيب عبيدة املشـهور    : الشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، املوافقات، حتقيق        -
 .هـ1421، 1باحلسن آل سلمان، مصر، اجليزة، دار ابن عفان، ط

الشرنباليل، حسن بن عمار بن علي، مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، مصـر،              -
 .م1947-هـ1366مطبعة البايب احلليب وأوالده، الطبعة األخرية، 

حممد سليمان  : غزايل، حممد بن حممد، املستصفى من علم األصول، حتقيق وتعليق         ال -
 .م1997-هـ1417، 1األشقر، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

 .م1988، 2محادة، عباس متويل، أصول الفقه، القاهرة، دار النهضة العربية، ط -

ـ            والسرخسي، أب  - ة  بكر حممد ابن أمحد، املبسوط، بـريوت، دار املعرفـة للطباع
 .ن. ، د2والنشر، ط

ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد، الكايف، بـريوت ودمشـق،                -
 .م1979-هـ 1399، 2املكتب اإلسالمي، ط

 .ت. ، د.ط. النووي، أليب ذكريا حيىي بن شرف الدمشقي، روضة الطالبني،  د -

الشيخ حممد   حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، حققه القاضي           والغزايل، أب  -
 .م2001-هـ1422الدايل بلطة، بريوت، املكتبة العصرية، 

 
 :معاجم اللغة: اًًرابع
إبراهيم، مصطفى وأمحد، حسن الزيات، وآخرون، املعجم الوسـيط، تركيـا،            -

 .م، جممع اللغة العربية يف مصر1972أسطانبول، املكتبة اإلسالمية، 

: ، لسان العرب، حتقيق وتعليق    ابن منظور، مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم         -
عبد املنعم خليل إبـراهيم، بـريوت، دار الكتـب          : عامر أمحد حيدر ومراجعة   

 .11هـ، ط1424-م2002، 1العلمية، ط
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الدار التونسية للنشـر،    التعريفات، تونس،    احلسن علي بن حسن،      وأباجلرجاين،   -
 .ت. د

حتقيـق التـراث يف     الفريوز آبادي، جمد الدين حممد يعقوب، القاموس احملـيط،           -
، 6مؤسسة الرسالة بإشراف حممد نعيم العرقوسي، بريوت، مؤسسة الرسـالة، ط       

 هـ1419

ط، .  جي، حممد رواس، معجم لغـة الفقهـاء بـريوت، دار النفـائس، د              هقلع -
 .م1996

أمحد عبد الغفور العطار، بريوت،     : اجلوهري، إمساعيل بن محاد، الصحاح، حتقيق      -
 .4م، ج1982-هـ1402، 3دار علم للماليني، ط

الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، املصباح املنري، اعتناء، يوسف الشـيخ حممـد،               -
 .م1999 -هـ 1420، 3املكتبة العصرية، ط: بريوت

الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسني، الكليـات، معجـم املصـطلحات           -
سـة  عدنان درويش، وحممد املصري، بـريوت، مؤس      : والفروق اللغوية، حتقيق  

 .2م، ط1998الرسالة، 

 
 :المراجع القانونية  :خامسًا

 

إبراهيم، حممد كامل، أحكام الدفع بالبطالن أمام القضاء اجلنائي، القاهرة، الدار            -
 .م1992، 1البيضاء للطباعة والنشر، ط

أبو الوفا، أمحد، نظرية الدفوع يف قانون املرافعات، اإلسكندرية، منشأة املعارف،            -
 .م1985

ة ، أمحد شوقي ، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات العربية أبو خطو  -
 .م 1990املتحدة ، اجلزء األول ، ديب ، مطابع البيان التجارية ، 
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، 1أبو عامر، حممد زكي، اإلجراءات اجلنائية، اإلسكندرية، منشأة املعـارف، ط           -
 .م1990

 اجلنائية يف النظم القانونية     بسيوين ، حممد شريف ، عبد العظيم وزير ، اإلجراءات          -
 .م 1991 ، 1ومحاية حقوق اإلنسان ، بريوت ، دار القلم للماليني ، ط

التركماين ، عدنان ، اإلجراءات اجلنائية اإلسالمية وتطبيقاهتا يف اململكة العربيـة             -
 -هــ   1420السعودية ، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلـوم األمنيـة ،             

  .1م، ط1999

جالل ، نظم اإلجراءات اجلنائية ، اإلسـكندرية ، منشـأة املعـارف ،              ثروت ،    -
 .م 1988

جاد ، سامح السيد ، اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصـري ، القـاهرة ، دار                 -
 .م 1989 -هـ 1409الكتاب اجلامعي ، 

اجلندي، حسين، أصول اإلجراءات اجلزائية اإلسالمي، القـاهرة، دار النهضـة            -
 .م1990-هـ1411، 1العربية، ط

جهاد ، جودة حسني ، الوجيز يف شرح قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة لدولـة        -
 .م 1994اإلمارات ، اجلزء األول ، ديب ، دار البيان للطباعة والنشر ، 

 حسين ، حممود جنيب ، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ، القاهرة ، دار النهضـة                -
 .م 1988 ، 2طالعربية ، 

مد، البطالن يف املواد اجلنائية، اإلسكندرية، دار املطبوعـات         احلسيين، مدحت حم   -
 .م1993، 1اجلامعية، ط

احلناوي، عبد احلميد، أصول التشريع يف اململكة العربية السعودية، بدون طبعـة             -
 .وتاريخ

خالف، عبد الوهاب، تفسري النصوص، حبث يف جملة احملاماة الشـرعية، العـدد              -
21. 
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 .م1990، 2جراءات اجلنائية، القاهرة، مكتبة غريب، طالدهيب، إدوار غايل، اإل -

رؤوف، عبيد، املبادئ األساسية لإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري، مصـر،            -
 .م1986دار اجليل للنشر والطباعة، 

، ديب،  2ربيع، حممد حسن، شرح قانون العقوبات االحتادي بدولة اإلمـارات، ج           -
 .م1993مطابع البيان التجارية، 

 ان ، مدحت ، الوجيز يف شرح قانون اإلجرءات اجلنائية االحتـادي لدولـة         رمض -
 .م 2001اإلمارات ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

سرور ، أمحد فتحي ، أصول اإلجراءات اجلنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،                -
 .م1969

، دار النهضـة    سرور ، أمحد فتحي ، الشرعية واإلجراءات اجلنائية ، القـاهرة             -
 .م 1977 ، 1العربية ، ط

سرور ، أمحد فتحي ، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائيـة ، القـاهرة ، دار                 -
 .م 1996 ، 7النهضة العربية ، ط

سالمة ، مأمون ، اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري ، اجلزء الثاين ، القاهرة               -
 .م 1998، دار الفكر العريب ، 

صطفى، بطالن إجراءات الضبط يف التشريع اإلمارايت، دراسـة         شحادة، موسى م   -
تطبيقية من واقع أحكام احملاكم يف دولة اإلمارات الشارقة، مركز البحـوث يف             

 .م2004شرطة الشارقة، 

 .م1990الشواريب، عبد احلميد، البطالن اجلنائي، اإلسكندرية، منشأة املعارف،  -

 .م1981دنية والتجارية، القاهرة، الصاوي، أمحد، شرح قانون املرافعات امل -

عبد الستار، فوزية، شرح قانون اإلجراءات اجلنائيـة، القـاهرة، دار النهضـة              -
 .م1986، 1العربية، ط
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عثمان، آمال عبد الرحيم، اخلربة يف املسائل اجلنائية، جامعة القـاهرة، رسـالة              -
 .م1964دكتوراه، 

خالف للتشـريع اجلنـائي     علي، أمحد إبراهيم سيد، بطالن التشريع الوضعي امل        -
 .م1978اإلسالمي، القاهرة، دار املصطفى، 

 الدين ، أصول اإلجراءات اجلنائية ، جمموعة حماضرات ألقاها          يعوض ، حممد حمي    -
 .هـ1423على طلبة املاجستري يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض ، 

 اجلنائيـة ، حماضـرات      ي الدين ، البطالن يف نظام اإلجراءات      يعوض ، حممد حم    -
 .هـ 1423ألقاها على طلبة الدكتوراه يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، 

 الدين ، القانون اجلنائي ، مبادئه األساسية ونظرياته العامـة ،            يعوض ، حممد حمي    -
 .م 1981القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، الكتاب اجلامعي ، 

اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائيـة ، مصـر ،          الدين ، حقوق     يعوض ، حممد حمي    -
 .م 1989املنصورة ، 

 الدين ، قانون اإلجراءات اجلنائية السـوداين ، القـاهرة ،            يعوض ، حممد حمي    -
 .م 1980الكتاب اجلامعي ، 

عوض، حممد عوض، املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية، اإلسـكندرية،            -
 .م1991دار املطبوعات اجلامعية، 

عوضي، عبد املنعم، قاعدة تقييد احملكمة اجلنائية، باالهتام، رسالة دكتوراه مقدمه           ال -
 .م1973إىل كلية احلقوق جامعة القاهرة، القاهرة، دار النهضة، 

فودة، عبد احلكم، الرباءة وعدم العقاب يف الدعوى اجلنائية، اإلسكندرية، منشأة            -
 .م2000، 1املعارف، ط

 يف قانون اإلجـراءات اجلنائيـة، اإلسـكندرية، دار          فوده، عبد احلكم، البطالن    -
 .م1996املطبوعات اجلنائية، 
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املرصفاوي، حسن صـادق، املرصـفاوي يف أصـول اإلجـراءات اجلنائيـة،              -
 .م2000، 1اإلسكندرية، منشأة املعارف، ط

مصطفى، حممود حممود، اإلثبات يف املواد اجلنائية والقانون املقـارن، القـاهرة،             -
 .م1977، 1القاهرة، طمطبعة جامعة 

املنيع، حممد سليمان، البطالن، ضابطه وتطبيقاته يف فقه العبادات، الريـاض، دار             -
 .م1997، 1الوطن، ط

مهدي، عبد الرؤوف، شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية، القـاهرة، دار            -
 .م2002/ 1النهضة العربية، ط

 عمان، مكتبة دار الثقافـة،      جنم، حممد صبحي، قانون أصول احملاكمات اجلزائية،       -
 .م2000، 1ط

هاليل ، عبد اإلله أمحد ، املركز القانوين للمتهم يف مرحلة التحقيق االبتـدائي ،                -
دراسة مقارنة بالفكر اجلنائي اإلسالمي ، كلية احلقوق ، جامعـة أسـيوط ، دار               

 .م 1989النهضة العربية ، 

 قانون املرافعات، القاهرة، دار  وايل، فتحي، زغلول، أمحد ماهر، نظرية البطالن يف        -
 .م1997، 2الطباعة احلديثة، ط
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 :رسائــل ال: سادسًا
 

 :الدآتوراه 
القراله، أمحد ياسني، النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاهتا يف الفقه اإلسـالمي،              -

 .م1996رسالة دكتوراه مقدمه لكلية الدراسات العليا يف اجلامعة األردنية، 

نظرية البطالن يف قانون املرافعات، رسالة دكتوراه، كلية احلقـوق،          وايل، فتحي،    -
 .م1959جامعة القاهرة، 

سرور ، أمحد فتحي ، نظرية البطالن يف قانون اإلجـراءات اجلنائيـة ، رسـالة                 -
 .م 1959دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق جبامعة القاهرة ، 

 يف ضوء قانون اإلجراءات كلداري ، علي حسن ، البطالن يف اإلجراءات اجلنائية  -
 اجلزائية االحتادي لدولة اإلمارات وقانون اإلجراءات اجلنائية املصري ، رسـالة           

 .م 1996دكتوراه ، 

 
 :الماجستير 

 
السبهان، فهد إبراهيم، استجواب املتهم مبعرفة سلطة التحقيق، رسالة ماجستري،           -

 .م1995-هـ1416مصر، جامعة املنصورة، 

 بن حممد ، حقوق املتهم يف مرحلة الضبط والتحقيق ، رسـالة             اخلليفة ، عبد اهللا    -
 .م 1989 -1409ماجستري ، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، 

العرتي ، عويد مهدي ، البطالن يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ومناذجـه     -
 -هــ   1424جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة ،          الرياض،  التطبيقية ،   

 .م2003
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 :القوانين واألنظمة واللوائح: سابعًا
 .م1992لسنة ) 35(قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات الصادر برقم  -

سـنة  ) 3(قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات فقهاً وقضاءاً الصادر برقم           -
 .م1987

 يف  39/قـم م  نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي الصادر باملرسـوم امللكـي ر          -
 .هـ28/7/1422

الئحة أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام الصادر بقرار جملس الـوزراء بـرقم              -
 .هـ20/8/1409 تاريخ 13136/3

 يف  11/نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم م              -
 .هـ29/5/1402
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