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المستخلص
وعرضالسعودي،النظامفيالعقابفيالدولةوحقالمتھمحقوقبینالموازنةموضوع:البحثتناول
والدعوىالعقابفيالدولةحقتناولثمالسعودي.النظاموفيالشریعةفيحقوقھوبیانالمتھم،حقلتعریف

واالدعاء العام في المملكة العربیة السعودیة، والموازنة بین حق المتھم وحق الدولة.
الضماناتیعكسالسعوديالجزائیةاإلجراءاتنظامأنأھمھا:النتائجمنعددإلىالدراسةھذهخلصتوقد

منلعددالمملكةانضمامفيانكماومبادئھا،اإلسالمیةالشریعةعلىاساًسایستندفھوللمتھم،الكافیةوالحریات
وسعیھااالنسان،حقوقفكرةتعزیزفيالحثیثةلرغبتھاإشارةفیھاالنسانبحقوقالمتعلقةوالمعاھداتاالتفاقیات

حقوقھملھمتوضحبمنشوراتالمتھمینبتزویدالباحثةوأوصتعلیھا.الرقابةوفرضأجھزتھاتطویرفيالدائم
بھدفالدولةلممثليمتخصصةعملوورشدوراتعملمعالدعوىمراحلمنمرحلةكلفينظاًمالھمالمقررة

إعالمھم وتثقیفھم وتوعیتھم بحقوق المتھم.

Abstract

The research addresses the issue of: Balance between rights of the accused and

the state's right to punishment in the Saudi Law, and it also deals with the definition

of right of the accused and states his rights in Islamic Shari'a and the Saudi law. The

researches also address the right of the state to punishment, claim and general

prosecution in the Kingdom of Saudi Arabia as well as the balance between rights of

the accused and the state.

This study has come out with a number of results, the most important of which

are: The Saudi Penal Procedures Law reflects sufficient guarantees and liberties for

the accused as it is basically founded on Islamic Shari'a and its principles. Also

Kingdom's accession to a number of agreements and treaties related to human rights

is good signal of its great interest in enhancing the idea of human rights and its

continuous endeavors made to develop its systems and imposing control on them.

The researcher recommended for providing the accused with pamphlets clarifying

their legally prescribed rights at each of the lawsuit phases, and to conduct

specialized courses and workshops to representatives of the state to inform and

educate them of the rights of the accused.
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مقدمة
وصحبھآلھوعلىمحمٍدسیدناوالمرسلین،األنبیاءأشرفعلىوالسالموالصالةالعالمین،رب�الحمد

أجمعین.
أما بعد:

أنالناسبینالفصلیتولىالذيالحاكمفأمراألمور،كافةفيالعدلبإقامةعبادهوتعالىسبحانھهللاأمر
للحاكمأعداءكونھمعنالنظربصرفوأموالھمدمائھمفيبھفیحكموتعالى،سبحانھهللاشرعھالذيبالعدلیحكم

اِسَبْیَنَحَكْمُتمَوإَِذا{كتابھ:محكمفيتعالىقاللھ،أولیاءأم العبادحقوقأقربذلكو،}ِباْلَعْدِلَتْحُكُمواأَنالنَّ 1

كماوعقلھ،ونفسھ،وعرضھ،مالھ،وحرماالنسان،كرامةلحفظفسعىوالضروریات،المقاصدأولىمنوجعلھا
عبادهعلىوتعالىسبحانھهللانعممنوھذهبعباده،فكیفنفسھعلىحرمھقدأمرهولعظمبلالعبادظلمعننھى

ومن إحسانھ إلیھم.
أنیمكنالألنھالظن،سوءوتجنبالتثبتبضرورةالمؤمنینوتعالىسبحانھهللاأمرالعدلتحقیقوألھمیة

َھاَیا{تعالى:قالوالظن،الشكعلىاألحكامبنیتلوالعدلیتحقق ُنواِبَنَبإٍَفاِسٌقَجاَءُكْمإِنآَمُنواالَِّذیَنأَیُّ أَنَفَتَبیَّ
أساسعلىیقومالسعودیةالعربیةالمملكةفيالنظامأنبماو}َناِدِمیَنَفَعْلُتْمَماَعَلٰىَفُتْصِبُحواِبَجَھاَلٍةَقْوًماُتِصیُبوا 2

لإلنسانتكفلالتيواإلجراءاتاألنظمةوضعكدولةعلیھالزاماكاناإلسالمیة،الشریعةوفقالمساواةوالعدل
وجودواالتھامدائرةفيفھوسيءموقففيالخصوصوجھعلىالمتھمأنالعتبارووانسانیتھ،كرامتھوحقھ

دونالعقابفيحقھااقتضاءمنتمكنھاالتياآللیةتحدیدالمھممنكانسوًء،أكثرموقفھیجعلالبراھینواألدلة
الجرائمبارتكابالمدانینعلىالعقابإیقاعفيالسلطةصاحبةكونھامنالرغموعلىالمتھم،بحقوقالمساس

أوضدهبالغجودأواتھامھأوفیھاالشتباهلمجردشخصأيعلىالعقابإیقاعلھایجوزالانھإالارضھاعلى
العقابإیقاعفياالستعجالعدمالدولةعلىالواجبمنولذلكالبراءة،االنسانفياألصلألندعوى،وجود

حتى تقوم أجھزتھا بدورھا في الكشف عن الحقیقة.
البحثھذاعنوانأخترتالعقابفيالدولةوحقالمتھمحقوقبینالموازنةمجالفيالبحثوألھمیة

علىیترتباندونالمتھمعلىالعقاببتوقیعحقھااقتضاءمنالدولةتتمكنكیفلتوضیحمتواضعةكمحاولة
ممارستھا لحقھا المساس بكرامة االنسان (المتھم) وحقوقھ.

أھداف البحث:
بیان مفھوم حقوق المتھم ومفھوم حق الدولة في توقیع العقاب..1
بیان الوسیلة التي تتخذھا الدولة في اقتضائھا لحقھا في توقیع العقاب..2
بیان القیود المفروضة على الدولة والتي یجب علیھا االلتزام بھا عند اقتضائھا لحقھا..3
بیان النظام القانوني الذي اتخذتھ المملكة العربیة السعودیة في االدعاء..4
بیان دور النیابة العامة في الحفاظ على حقوق المتھم..5
الموازنة بین حق المتھم وحق الدولة في العقاب..6

.6اآلیةالحجرات،سورة2
.58اآلیةالنساء،سورة1
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أھمیة البحث:
معرفة أساس حقوق المتھم في النظام السعودي..1
المساسبھاااللتزامعدمعلىیترتبوالتيلحقھا،اقتضائھافيالدولةعلىالمفروضةالقیودأساسمعرفة.2

بحقوق المتھم وتعریضھ للخطر.
البحثمنللمزیدبحاجةالتزالالتيالمواضیعمنالعقابفيالدولةوحقالمتھمحقوقبینالموازنة.3

والدراسة.

مشكلة البحث:
وكیفیةالسلطة،صاحبةباعتبارھاالعقابفيالدولةحقومعرفةالمتھم،حقوقمعرفةفيالبحثمشكلةتتلخص
تطبیقفيالدولةحقوبینالمتھمحقوقبینالموازنةتحققمدىمافي:یتمثلالرئیسوالتساؤلبینھم.الموازنة

العقاب في النظام السعودي؟
والتيمباشرةصلةلھاالتيالمفاھیملبعضالتطرقجداًالمھممنكانالسابقالسؤالعلىولإلجابة

یمكن حصرھا في عدد من التساؤالت، وھي كاآلتي:
ما مفھوم حقوق المتھم؟.1
ھل اعتنت الشریعة اإلسالمیة بالمتھم وكفلت لھ حقوقھ؟.2
ھل اعتنى النظام السعودي بالمتھم وكفل لھ حقوقھ؟.3
ما ھو مفھوم حق الدولة في العقاب؟.4
ما مفھوم الدعوى الجزائیة واالدعاء العام وما عالقة كال منھما بحق الدولة في العقاب؟.5
ما ھو النظام القانوني الذي اتخذتھ المملكة العربیة السعودیة في االدعاء؟.6
وھل الدولة مقیدة في ممارستھا لحقھا في العقاب؟.7

منھج البحث:

أتبعت المنھج االستقرائي التحلیلي، وذلك من خالل:
واألبحاثالقانونیةللكتبالرجوعخاللمنالعقابفيالدولةوحقالمتھمبحقوقیتعلقماكلاستقراء.1

والدارسات.
اإلجراءاتونظامالحكم،األساسيكالنظامالنظامیةوبالنصوصالشرعیة،بالنصوصاالستشھاد.2

الجزائیة.
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خطة البحث:

یتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث، تضمنت عدد من المطالب:

المبحث األول: حقوق المتھم في ظل الشریعة اإلسالمیة والنظام السعودي
المطلب األول: تعریف حقوق المتھم.

المطلب الثاني: حقوق المتھم في ظل الشریعة اإلسالمیة.
المطلب الثالث: حقوق المتھم في ظل النظام السعودي.

المبحث الثاني: الدعوى الجزائیة واالدعاء العام في النظام السعودي
المطلب األول: تعریف الدعوى الجزائیة واالدعاء العام.

المطلب الثاني: فكرة الدعوى الجزائیة واالدعاء العام والتمییز بینھم.
المطلب الثالث: نظام االدعاء العام في المملكة العربیة السعودیة.

المبحث الثالث: الموازنة بین حق المتھم وحق الدولة في العقاب في النظام السعودي
المطلب األول: تعریف الموازنة وحق الدولة في العقاب.

المطلب الثاني: الموازنة بین حق المتھم وحق الدولة.
خاتمة تضمنت النتائج والتوصیات

أسال هللا عز وجل أن یمن علي بالعلم النافع وأن یوفقني لما یحبھ و یرضاه
و أن یجعل عملي وجھدي خالصاً لوجھھ الكریم.
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المبحث األول

حقوق المتھم في ظل الشریعة اإلسالمیة والنظام السعودي

وضععلىفعملوااالنسان،بحقوقتعنىالتيالمؤسساتوالمنظماتكلبالتشغلاالنسانحقوقفكرةظلت
وافقتالتيالدولبإلزامقامتوبذلكالشخصیة،حریتھوكرامتھلإلنسانتحفظالتيالقواعدواألسسوالمبادئ

ما،نوعاحساسموقففيالمتھمانالعتباروضمانات،وحقوقمنفیھاجاءبماتلتزمبأنلھااالنضمامعلى
وبھاالھتمامجعلوافقدكبیر،بشكلموقفھمنتصعبتدینھالتيوالبراھیناألدلةزیادةواالتھامدائرةفيفھو

تقومأنأوبحریتھتمسأنأوحقوقھمنتحرمھأنمنالدولأجھزةوالحكوماتفمنعتأولویاتھم،منبضماناتھ
أسوةحقوقمنلھبمایتمتعأنفلھ،لھالتھمھتوجیھلمجردالجریمةبارتكاباإلقرارعلىتكرھھانأوبتعذیبھ

بغیره من األشخاص ، بما ال یترتب علیھ االخالل بسیر العدالة.
بحقوقوإقرارھاعامبشكلاإلنسانحقوقإقرارفيالزمنمنطویلةبعقوداالسبقیةلھااإلسالمیةوالشریعة

منحالبأيیمكنالأنھعلىأكدتوالسنةالكریمبالقرآنالنصوصمنفكثیرالخصوص،وجھعلىالمتھم
ضیاعأوظلمأوأذىذلكعلىیترتبالحتىوالیقینالعلممنالبدوانماالظن،علىاألحكامتبنىأناألحوال

نَّ َال ُیْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْیًئاَوَما َلُھم ِبِھ ِمْنلحق أي شخص بريء، قال تعالى: { نَّ ۖ َوإِنَّ الظَّ ِبُعوَن إِالَّ الظَّ 3.}ِعْلٍم ۖ إِن َیتَّ

المجتمعلحقبالغاًاھتماماًأولتفقداإلسالمیة،الشریعةمنأحكامھاتستمدالسعودیةالعربیةالمملكةأنوبما
الذيالمتھم،حقراعتالوقتذاتوفيالجریمة،بمحاربةإالیتحققالوذلكوالسالمواألمانباألمنیتمتعأنفي
تبنيالالوقتذاتوفيالحقیقة،كشففيیخلالوبماالنظامحدودفيمعھتتعاملوبالتاليبريءیكونقد

فيوالخصومةالدعوىسیرمنبدالوانماللجریمة،ارتكابھفكرةتدعمقویةأدلةوجودافتراضعلىأحكامھا
المحاكم الجزائیة، حتى یصدر حكم قضائي نھائي في الدعوى.

وذلكوالنظام،الشریعةمنكالًفيلھالمكفولةوالحقوقالمتھمحقوقتعریفتوضیححاولتالمبحثھذافي
من خالل ثالثة مطالب:

المطلب األول: تعریف حقوق المتھم.
المطلب الثاني: حقوق المتھم في ظل الشریعة اإلسالمیة.

المطلب الثالث: حقوق المتھم في ظل النظام السعودي.

.28اآلیةالنجم،سورة3
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المطلب األول
تعریف حقوق المتھم

حده،علىمنھاجزءكلتعریفسأبین(المتھم)،و(الحق)مفردتینمنمركبمصطلحالمتھمحقوقأنبما
ثم اتطرق بعد ذلك لتعریفھا كمصطلح مستقل بحد ذاتھ:

أوالً: تعریف الحق:

ْنِزیلَوِفيَوصدقَوَثبتَصحَّوحقوقاوحقةَحًقااْألَمرلغة:-1 علىالَقْولویحقَحیاَكاَنمنلینذر{اْلَعِزیزالتَّ
َذلِكَعلّيوحقیقجدیرِبَكَذاحقیقَوُھَویسوغَكَذاتفعلأَنَلكویحقیجبَكَذاتفعلأَنَعَلْیكیِحقَوُیَقال}اْلَكافرین 4

5.َواِجب َوأَنا حقیق على َكَذا َحِریص

اصطالًحا:-2

منالمصطلحوضوحعلىالعتمادھمربماالحق،بتعریفالكافیةالعنایةاإلسالمیةالشریعةفقھاءیبذللم
فيفاستخدموه،والتطبیقاتالفروعمختلففيالمصطلحاستعماالتذكرعلىدورھمفاقتصراللغویة،الناحیة 6

بعضوعرفھ.الرعیةعلىالراعيحقوكذلكالراعي،علىالرعیةحقالفقھاءففرضوامثالًاالنسانحقوق 7

8.المعاصرین بأنھ "مصلحة مستحقة شرًعا"

القانون:فيالحق-3

فقھیةاتجاھاتاالختالفذلكعنونشأاختلفوا،أنھمبلللحقواحدتعریفعلىالقانونشراحیتفقلم
9.متعددة، لكن یمكن اآلخذ بتعریف الفقیھ األلماني أھرنج حیث عرف الحق بأنھ "مصلحة یحمیھا القانون"

ثانًیا: تعریف المتھم:

لغة:-1

.11صم،2011البحرین،األول،الجزءاألمني،االعالممركزللحق،والشرعيالقانونيالتصوررشاد،أحمدد.الھواري،9

م،2010السعودي،الجزائیةاإلجراءاتبنظاممقارنااإلسالميالفقھفيالمتھمحقوقمحمد،العزیزعبدبنخالدالدخیل،8
.25ص

.15صم،2013لبنان،األولى،الطبعةالفارابي،دارالعربي،العالمدساتیرفياإلنسانحقوقسلمان،صبريرفعتد.البیاتي،7
.25صم،2018السعودي،الجزائیةاإلجراءاتنظامفيالمحاكمةمرحلةفيالمتھمضماناتأحمد،جمالرھامفتیحي،6

/1القاھرة،الدعوة،دارالنجار،محمدالقادر،عبدحامدالزیات،أحمدمصطفى،إبراھیمالوسیط،المعجمالعربیة،اللغةمجمع5
187.

.70اآلیةیس،سورة4
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یَبةِبِھَصاَرتالرجل)أتھم) ْھَمةَعَلْیِھأَدخلِبَكَذا(اتھمھ)أوھم(و(أَصلھالرِّ ِفيشّكَقْولھَوِفيِبِھوظنھاالتُّ
ْھَمةَعَلْیِھأَدخلأَْیضاُھَوفاتھماتھمھَوُیَقالصدقھ ْھَمةَوقعتالَِّذي(التھیم)ووتھیم.ُمتَّھمَفُھَوَعَلْیِھَفدخلتالتُّ التُّ

َھم) التھیم ْھَمة (اْلُمتَّھم َواْلُمتَّ 10.َعَلْیِھ َوالَِّذي أوقع التُّ

اصطالًحا:-2

مثلعقوبتھ،یوجبالمطلوب،علىمحرمفعلیدعي"أنالتھمة:دعوىتعریففيهللارحمھالقیمأبنذكر
وذكراألحوال"غالبفيعلیھالبینةإقامةیتعذرالذيالعدوانمنذلكغیرأوسرقة،أوطریق،قطعأوقتل، 11

یعرفالالحالمجھولأوأھلھا،منفاجراًأوالتھمة،تلكأھلمنلیسبریًئایكونأنإماالمتھم"أنهللارحمھ
12.الوالي والحاكم"

قرائنعلىبنـاًء-محظـورغیرأومحظور–معینبتصرفالقیامإلیھُنسبشخص"بأنھ:المتھمكماعرف
13.الشرعیة"باألدلةالتصرف،ثبـوتتقـدیرعلىعنـده،مـناآلخـرینحقوقاستردادأومعاقبتھیستوجبما،

14.وعرف ایضا بأنھ: "من نسبت إلیھ جریمة توجب الحد أو القصاص أو التعزیر"

الشرععلیھیخالففعلأوأمرارتكابإلیھنسبشخصكلھوالمتھمبأنیتضحالسابقةالتعریفاتمن
فقدالتھمةعلیھتثبتلمولكناالتھامدائرةفيجعلتھدالئللوجودمتھمفھوبتعزیراوبقصاصأوبحدوالنظام

یكون بریئا مما نسب إلیھ وقد یكون مذنًبا فیستحق العقاب، ویتجلى ھذا المفھوم في التعریف األول.

القانون:فيالمتھم-3

التحریاتعنالمسؤولونھمالشرطةرجالكانالمملكةفيالجزائیةاإلجراءاتنظامیصدرأنقبل
وھذاجنائیة،دعوىضدهالعمومیةالنیابةأوالشرطةتقیمشخص"كلبالمتھم:یقصدفكانالجنائیةوالتحقیقات

یتضمنكماتصرفھا؛تحتلیكونعلیھقبضمنأوالشرطة،منعلیھبالقبضأمرصدرشخصأيعلىیسري
عنبالغفيضدهالمبلغوكذلكالتحقیق)؛(محضرالجنائیةاإلجرائیةاألعمالمنعملفيالجریمةإلیھتنسبمن

.جریمة" 15

فيالجنائيالضبطلرجل":أنعلىنصوالثالثونالثالثةالمادةفيالسعوديالجزائیةاإلجراءاتنظامو
رأنعلىاتھامھ؛علىكافیةدالئلتوجدالذيالحاضرالمتھمعلىالقبضبالجریمةالتلبسحال محضًرایحرِّ

موقوًفاعلیھالمقبوضإبقاءیجوزالاألحوالجمیعوفيفوًرا.العامواالدعاءالتحقیقھیئةبإبالغیبادروأنبذلك،
الضبطرجلعلىفیجبحاضًرا،المتھمیكنلمفإذاالمحقق.منكتابيبأمرإالساعةوعشرینأربعمنألكثر

ویستنتجالمتھمبلفظعبرقدفالمنظمالمحضر"فيذلكیبینوأنوإحضاره،علیھبالقبضأمًرایصدرأنالجنائي

األمنیة،للعلومنایفجامعةالسعودیة،الجنائیةاألنظمةفيالمتھمحقوقالمھیدب،مھیدببنالرحمنعبدد.المھیدب،15
.34صم،2008

.32صالسعودي،الجزائیةاإلجراءاتنظامفيالمحاكمةمرحلةفيالمتھمضمانات14
.12صم،2006الوضعي،بالقانونمقارنةاإلسالميالفقھفيالمتھمأحكامسبتي،رجانزارصبرة،13
.88صسابق،مرجعالحكمیة،الطرق12
.82صالبیان،دارمكتبةالحكمیة،الطرقالجوزیة،قیمابن11
.2/1060الوسیط،المعجم10
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الجزائیةبالدعوىمنھاتعلقماسواءالجزائیةالقضیةإجراءاتضدهتتخذالذي"الشخصھوالمتھمبأنمنھ
16.بمرحلتیھا التحقیق والمحاكمة أم بفترة جمع االستدالالت"

أدلةھناككانتماوكلالجریمة،ارتكابشبھةحولھتحوممنھوفیھالمشتبھالشخصأنیتضحھنامنو
شكوىأوبالغضدهتقدیمیتمالذيالشخصأنعلىدلیلوھذا،متھمكونھإلىمشتبھكونھمنتنقلھقویةقرائنو
یعدالإلیھنسبعماسؤالھأوأقوالھإلىكاالستماعاالستداللإجراءاتبعضنحوهالجنائيالضبطرجلاتخذأو

تبدأالجریمةمرتكبعنالكشففيعلیھالمدعىبصفةمرتبطةمراحلھناكولذلكفیھ،مشتبًھیعدأنماومتھماً
غیرتوقیًفایعداالتھاممرحلةبلوغقبلفیھللمشتبھتوقیفأيفأنبالتاليوالبراءةأواإلدانةثماالتھامثمباالشتباه،
وجودثبتالتيالكبیرةالجرائمفيالمتھمتوقیفیكونبأنحددتالتيالنظامیةالقواعدعلىاالستنادلعدممشروع

17.أدلة كافیة علیھ في ارتكاب الجریمة

فيالشخصفكوناألھمیة،فيبالغفیھمشتبھكونھوبینمتھمالشخصكونبینالتمییزأنیستفادسبقومما
أقربأصبحتدینھالتيوالدالئلالقرائنازدادتماكلولكنالجریمةباقترافمتھمأنھیعنيالاالشتباهدائرة
قائمة،جزائیةدعوىوجودوھيجوھریةنقاطثالثةعلىیعتمدمتھمبأنھالشخصوصفوأنمتھم.لكونھ

ووجود عدد كافي من األدلة والقرائن التي تدینھ، وأن الھدف من إطالق وصف المتھم علیھ ھو توقیع العقوبة.

فيتوافرھایجبشروطوالقانونالشریعةفقھاءوضعفیھ،والمشتبھالمتھمتعریفبینالمقارنةعلىوبناًء
وھيمتھًما،الشخصاعتبارصحةعدممنھاأيتخلفعلىویترتبوقداالتھام،صفةعلیھتثبتحتىالشخص
كاآلتي:

أن یكون الشخص حیاً فال یعقل إثبات صفة االتھام على الشخص المتوفى.-1
أن یكون الشخص طبیعًیا أو معنوًیا (شخص اعتباري).-2
أن یكون توجیھ االتھام لشخص محدد بالذات.-3
جنائًیا،مسؤولنعتبرهحتىالشخصلدىالكاملةاألھلیةتوافرذلكویعنياإلجرائیةاألھلیةتوافرمنالبد-4

واألھلیة الجنائیة لیست مجرد شرط لتحریك الدعوى الجنائیة وانما ایًضا شرط لصحة االستمرار فیھا.
المنظماستثناھمالذيمنالشخصكانفإذاللدولة،الوطنيللقضاءخاضُعاالمتھمیكونأنیجب-5

قبولعدمالقاضيعلىیجبوبتلكاإلجرائیةاألھلیةلھمتتوفرفالالدبلوماسیینمثلسیاسیةالعتبارات
الدعوى.

أن یكون منسوب إلى المتھم ارتكاب الجریمة فعالً ولیس منسوب لھ االتھام لمجرد الظن.-6
18یجب أن یكون قد ارتكب الجریمة مختاراً غیر مكرھاً.-7

ثالًثا: تعریف حقوق المتھم:

.35-34صالسعودي،الجزائیةاإلجراءاتنظامفيالمحاكمةمرحلةفيالمتھمضمانات18

سعودالملكجامعةمجلةالمشروع،غیراالحتیاطيالتوقیفعنالتعویضالمطیري،اللویحقخلفبنفوازد.المطیري،17
.122صم،2018-ھـ1439الریاض،)،2(ع)،30(مجالسیاسیة)،والعلوم(الحقوق

م،2008-ھـ1429السعودي،الجزائیةاإلجراءاتنظامفيالمحاكمةوإجراءاتالجزائیةالدعوىالمنعم،عبدفؤادد.أحمد،16
.51ص
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اإلجراءاتفيعلیھاالمنصوصالحقوقتلكبانھاالجزائیةاإلجراءاتفي(االنسان)المتھمحقوقتعریف
19.الجزائیة وتكفلھا الدساتیر واالعالنات واالتفاقیات الدولیة

التياإلجراءاتمجموعة"بأنھاُعرفتوالتيالمتھمضماناتوھوآخرمسمىالمتھمحقوقعلىیطلقكما
المتھم،معاملةبتنظیمأیضاُتعنىاإلجراءاتوھذهطبیعًیا،سیراًالجزائیةالمحاكمةسیرتضمنوالتيالنظامأقرھا

إجراءاتھاكانتوإالمراعاتھاالجزائیةالمحاكمعلىمعینسیاقوفقالمحاكمةسیرتضمنعامةبقواعدوجاءت
20.باطلة"

المطلب الثاني
حقوق المتھم في ظل الشریعة اإلسالمیة

منالخمس:الضروریاتحفظاألساسیةمقاصدھامنكانتبلكافةالناسبحقوقاإلسالمیةالشریعةاعتنت
الشریعةتجاھلعدمفیھشكالومماوالمساواة،العدالةیضمننظامفھيوعقل،ودینونفسوعرضمال

اإلسالمیةالشریعةكرمتاآلتي:خاللمنذلكوسیتجلىدقیقاًتنظیماًحقوقھنظمتفقدالمتھم،لوضعاالسالمیة
ْمَناَوَلَقْد{تعالى:قولھذلكعلىوالدلیلعامبشكلاالنسان َنَوَرَزْقَناُھمَواْلَبْحِراْلَبرِِّفيَوَحَمْلَناُھْمآَدَمَبِنيَكرَّ مِّ
َباِت یِّ ْلَناُھْمالطَّ ْنَكِثیٍرَعَلٰىَوَفضَّ مَّ َھاَیا{تعالى:فقالالناسجمیعبینالمساواةمبدأأقرتكما.}َتْفِضیًالَخَلْقَنامِّ أَیُّ 21

االنَّاُس نَخَلْقَناُكمإِنَّ ِِعنَدأَْكَرَمُكْمإِنَّۚلَِتَعاَرفُواَوَقَباِئَلُشُعوًباَوَجَعْلَناُكْمَوأُنَثٰىَذَكٍرمِّ قدبذلكوھيۚ}أَْتَقاُكْمهللاَّ 22

بذلكھيو،الناسبینالتمییزعلىاشتملتلوتتحققالالعدالةألنالطغیانوالدكتاتوریةواالستبدادیةحاربت 23

24.قد سبقت التشریعات الوضعیة في إقرارھا

إِنَّ{تعالى:قولھذلكعلىوالدلیلالعدالةبمبدأیخلألنھالھوىواتباعالمیلعنوتعالىسبحانھهللانھىكما
َ وسلم:علیھهللاصلىقال،األدلةمنبكثیرعنھزجرتوالظلمالشریعةوحرمتِ}َواْإلِْحَسانِباْلَعْدِلَیأُْمُرهللاَّ 25

قُوا ْلَم،(اتَّ ْلَمَفإِنَّالظُّ قُوااْلِقَیاَمِة،َیْوَمُظلَُماٌتالظُّ ،واتَّ سَفكواأَْنَعَلىحمَلُھْمَقْبَلُكْم،َكاَنَمْنأَْھَلَكالشُّحََّفإِنَّالشُّحَّ
وأفعالھ،أقوالھعنهللاأماممسؤولاالنسانالشریعةجعلتذلكعلىوبناًءَمحاِرَمُھْم)واْسَتَحلُّواِدماَءُھْم، 26

27.ومسؤول أیضا أمام القضاء عن أخطائھ وجرائمھ

تحقیقسبیلوفيوأفعال،تصرفاتمنمنھیبدرماكلعنالقضاءأماممسؤوالاالنسانجعلتأنھاوبما
ظروفحیثمنالجریمةمعومساویةمناسبةعقوبةإیقاعھواألولاألمرأمرین:ذلكأقتضىالمساواةمبدأ

الناسیكونأنالثانيواألمرالمجتمع،وترویععلیھالمجنيعلىترتبالذيواألذىالجانيوحالارتكابھا
وعدمالناسبینالمساواةالقاضيعلىاإلسالمیةالشریعةأوجبتفقدبینھم.تمییزوالالتشریعأماممتساویین

.25-21صسابق،مرجعالمحاكمة،أثناءالمتھمضمانات27
.2578رقممسلم،رواه26
.90اآلیةالنحل،سورة25
.25-21صم،2005األردن،المحاكمة،أثناءالمتھمضماناتمحمد،حمدسلمانالھدیة،24
.29صم،1992-ھـ1412األولى،الطبعةالنشر،ووالترجمةللدراساتطالسداراإلسالم،فياالنسانحقوقالخطیب،عدنانإبراھیم،مدكور،23

.13اآلیةالحجرات،سورة22
.70اآلیةاإلسراء،سورة21
.24صسابق،مرجعالسعودي،الجزائیةاإلجراءاتنظامفيالمحاكمةمرحلةفيالمتھمضمانات20
.6صم.2013العماني،التشریعفيالمحاكمةقبلمامرحلةفيالمتھمحقوقحمد،بنراشدد.البلوشي،19
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مجلسكفيالناسبینآِس"عنھما:هللارضياألشعريموسىأبيإلىالخطاببنعمركتبوقدبینھم،التمییز
28.وفق وجھك، وقضائك حتى ال یطمع شریف في َحیِفك، وال ییأس ضعیف من عدلك"

ومن مظاھر المساواة أمام القضاء:

المساواة بین الخصوم في الجلوس في مجلس القضاء فال یسمح ألحدھم بالجلوس دون اآلخر..1
غیروفيوالخلوةواالشارةوالنطقوالنظراإلقبالفيبینھمیساويأنبدفالالمعاملةفيالخصومبینالمساواة.2

ذلك من اآلمور.
لغیرأعطتاإلسالمیةالشرعیةألنالقضاءمجلسفيالمسلموغیرالمسلمبینالمساواةوجوبعلىاإلجماع.3

ْشُد ِمَن اْلَغيَِّال إِْكَراَهالمسلمین حریة االعتقاد، قال تعالى: ( َن الرُّ َبیَّ یِن ۖ َقد تَّ 29.)ِفي الدِّ

النبيالناسعامةمناعرابيرجلقاضىعندماذلكعلىوالدلیلمقاماتھم،كانتمھماالناسبینالمساواة.4
لصاحب(انقائالً:فمنعھمیؤذوهأنأردوغضبولماأنھمحتىأصحابھ،وأماممنىفيوسلمعلیھهللاصلى

.وأمرھم أن یشتروا لھ بعیر خیراً من بعیرهالحق مقاالً) 3031

الشرعیةقاعدةوھيالشرعیةفيمھمةقانونیةقاعدةتدعماإلسالمیةالشریعةأننجدذلك،عنفضالً
حقھللشخصلتحفظوذلكالشرع،فيالنصعلىبناًءإالعلیھالعقابتفرضالوفعلأيتجرمالفھياإلجرائیة،

شقھفيالمبدأھذابوجوداالستداللیمكنو،حقوجھبغیرمالھأوعرضھأونفسھتمسفالكرامتھو 32

َھاَیا(تعالى:قالاإلجرائي، َنَكِثیًرااْجَتِنُبواآَمُنواالَِّذیَنأَیُّ نِّمِّ نَِّبْعَضإِنَّالظَّ ُسواَوَالۖإِْثٌمالظَّ ْعُضُكمَیْغَتبَوَالَتَجسَّ بَّ
وفقاألحكامبناءصحةعدمإلىإشارةالنصھذافيوۚ)َفَكِرْھُتُموهَُمْیًتاأَِخیِھَلْحَمَیأُْكَلأَنأََحُدُكْمأَُیِحبَُّۚبْعًضا 33

34.للظنون وبدون وجود یقین قاطع

المبادئھذهأنوالكافة،الحقوقكفالةفيومبادئأسسلھااإلسالمیةالشریعةأننستخلصسبقمما
الشخصحقوالمتھمحقأنوبماالحقوق،بكفالةتطالبالتيالمعاھداتواالتفاقیاتواألنظمةسبقتقدواألسس

المملكةفياألنظمةأنباعتبارالسعوديالنظامفيمكفولأیضافحقھاإلسالمیة،الشریعةفيمكفولالقضاءفي
النظاممنالثامنةالمادةنصتوبذلكاإلسالمیة،الشریعةأحكاممنمستمدةفھيالمرسلةالمصالحمنتعتبر 35

علىالسعودیةالعربیةالمملكةفيالحكم"یقومھـ:27/8/1412بتاریخ90أ/رقمملكيبمرسومالصادراألساسي
أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشریعة اإلسالمیة".

والظاھر أن الشریعة ال تعترض علیھا ولكن لم یرد نص صریح بھا.یقصد بالمصالح المرسلة ما فیھ خیر ومصلحة للمسلمین35

اإلسالمیةللدراساتالمیزانمجلةللمتھم،ضماناتمنیحققھومااإلسالميالفقھفيالشرعیةمبدأالفقیر،ورائدعماد،التمیمي،34
.136صم،2016-ھـ1،1437العددالثالث،المجلدوالقانونیة،

.12اآلیةالحجرات،سورة33

العامةاإلدارةالریاض،السعودیة،العربیةالمملكةفيوتطبیقاتھاالجنائيالتحقیقأصولالرحمن،عبدمدنيد.الدین،تاج32
.73صم،2004-ھـ1425العامة،اإلدارةوالنشر-معھدللطباعة

.28-25صسابق،مرجعالمحاكمة،أثناءالمتھمضمانات31
.1601رقممسلم،ورواه،2305رقمالبخاري،رواه30
.256اآلیةالبقرة،سورة29
.25-21صالمحاكمة،أثناءالمتھمضمانات28
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المطلب الثالث
حقوق المتھم في ظل النظام السعودي

وطبقتھا،كافةأنظمتھافيلھاامتثلتوقدومبادئھااإلسالمیةالشریعةتطبقالسعودیةالعربیةالمملكةأنبما
فينصتحیثالجزائیة،اإلجراءاتالسعودیةالعربیةالمملكةوضعتخاللھمنالذياألساسایضاتعتبرفھي

تامة،ذات سیادةإسالمیة،عربیةدولةالسعودیة،العربیةالمملكة"بأن:للحكماألساسيالنظاممناألولىالمادة
ذاتمنالسابعةالمادةنصتكما"وسلمعلیھهللاصلىرسولھتعالى وسنةهللاودستورھا كتابدینھا اإلسالم،

وھمارسولھ.وسنةتعالى،هللامن كتابسلطتھالسعودیةالعربیةالمملكةفيالحكمیستمد"انھ:علىالنظام
..الحاكمان على ھذا النظام وجمیع أنظمة الدولة" 36

كرامةتحفظمبادئمنبھالشریعةجاءتماوفقعامبشكلاالنسانحقوقعلىحرصتقدأنھاوبما
أنھ:علىوالعشرونالسادسةالمادةفيللحكماألساسيبنظامھانصتفقدوحریتھوحقوقھاإلنسان

بأمنوعنایةلحقوقھموكفالةاألشخاصتجریمولخطورةاإلسالمیة"وفق الشریعةاإلنسان،"تحمي الدولة حقوق
بناءإالعقوبةوالجریمةوالشخصیة،"العقوبةأن:علىالنظامذاتمنوالثالثونالثامنةالمادةنصتالمجتمع

الذيالفعلعلىیعاقبویجرمنظامياوشرعينصوجودبدونانھیعنيمانظامي"نصأوشرعي،نصعلى
ارتكبھ الشخص، یمنع المساس بحق الشخص   أو بالحد من حریتھ.

/22/1بتاریخ)2م/(رقمملكيبمرسومالصادرالسعوديالجزائیةاإلجراءاتنظامأنذلكمنیتبین

تضمنواقدھـ،21/3/1436بتاریخ)142(رقمالوزراءمجلسبقرارالصادرةالتنفیذیةوالئحتھ،ھـ1435
الالمثالسبیلفعلىبحقوقھ،المساسوتمنعكإنسانكرامتھلھتكفلوالتيبالمتھم،الخاصةالضماناتمنعدد

بماالموقوفیعاملأنیجب-1"أنھ:علىالجزائیةاإلجراءاتنظاممنوالثالثونالسادسةالمادةنصتالحصر،
یرىبمناالتصالفيالحقلھویكونتوقیفھبأسبابإخبارهویجبمعنوًیاأوجسدًیاإیذاؤهیجوزوالكرامتھیحفظ

المادةعلیھنصتوماتوقیفھ".باستمرارالمحققأمرصدورفورالموقوفالموظفمرجعإبالغیجب-2إبالغھ.
الخامسة والستون من النظام ذاتھ على أنھ:" للمتھم حق االستعانة بوكیل أو محام لحضور التحقیق".

إلىوالعشرونالثانیةالمادةذھبتحیثالخصوصبھذاالجزائیةاإلجراءاتلنظامالتنفیذیةبالالئحةوماورد
محامأوبوكیلاالستعانةحقولھلذلك،دعتالتياألسبابتوقیفھأوعلیھالقبضحالیعّرفأنالمتھمحقمنأنھ

في كال من مرحلتي التحقیق والمحاكمة، كما لھ الحق في االتصال بمن یرى ضرورة إبالغھ بالقبض أو التوقیف.

والمعاھداتالدولیةاالتفاقیاتمنلعددانضمتقدالسعودیةالعربیةالمملكةأننجدالدولي،الصعیدوعلى
و،مبادئوحقوقمنتضمنتھمایخالفأویخالفھانصأيإصدارعدمعلىعلیھاالموافقةبمجردألزمتھاوالتي

حقوقحولالقاھرةإعالنم،و1947عاماإلنسانلحقوقالعالميلإلعالنالمملكةانضمامذلكعلىاألمثلةمن
ضروبمنوغیرهالتعذیبمناھضةواتفاقیةم،1990عاماإلسالميالمؤتمرمنظمةاعتمدتھالذياإلنسان
تمتالذياإلنسانلحقوقالعربيوالمیثاق،م1997عامالمھینةأوالالإنسانیةأوالقاسیةالعقوبةأوالمعاملة

.74-73صالسعودیة،العربیةالمملكةفيوتطبیقاتھاالجنائيالتحقیقأصول36
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منالبدالتيوالضماناتالحقوقمنمجموعةتضمنوالذيم2004عامتونسفيالعربیةالقمةفيعلیھالموافقة
37النص علیھا في األنظمة والتشریعات المحلیة.

العامةالجمعیةمنالمعتمدالتعذیبمناھضةاتفاقیةبروتوكولبخصوصالموضعھذافيذكرهالجدیرمنو
باألشخاصالخاصةالمھاموالمبادئمنعددیتضمنالذيو،م2006عامالتنفیذحیزدخلانھالمتحدةلألمم

لسجوندوريبشكلزیاراتبعملاللجنةألعضاءالسماحأحدھاوحریتھم،المسلوبةوالجرائمبارتكابالمدانین
38.للدول المنظمة للبروتوكول وألن ھدفھا یتمثل في الوقایة من التعذیب و لیس عالجھ بعد وقوعھ

شملتفقدللمتھم،الحقتكفلضماناتعلىذكرھاالسابقالمعاھداتواالتفاقیاتتضمنفیھشكالمماو
العالمياإلعالنمنعشرالحادیةوالعاشرةالمادةمنكالفيبذلكنصتوقدالعلنیةوالعادلةالمحاكمةفيالحق

فيالحقاآلخرین،معالتامةالمساواةقدمعلىإنسان،"لكلأنھ:علىالعاشرةالمادةنصتحیثاإلنسان،لحقوق
جزائیةتھمةأیةوفىوالتزاماتھحقوقھفيللفصلوعلنیا،منصفانظراومحایدة،مستقلةمحكمةقضیتھتنظرأن

لھاارتكابھیثبتأنإلىبريًءیعتبربجریمةمتھمشخص"كلانھ:علىعشرةالحادیةالمادةونصتإلیھ"،توجھ
39.قانونا في محاكمة علنیة تكون قد وفرت لھ فیھا جمیع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسھ"

محاكمةفيالحقشخص"لكلانھ:علىاإلنسانلحقوقالعربيالمیثاقمنعشرالثالثةالمادةنصتكما
فيوذلكالقانون،بحكمسابقاومنشأةونزیھةومستقلةمختصةمحكمةوتجریھاكافیةضماناتفیھاتتوافرعادلة

اإلعانةمالیاً،القادرینلغیردولة،كلوتكفلالتزاماتھ،أوحقوقھفيللبتأوإلیھتوجھجزائیةتھمةأیةمواجھة
وعلنیةالقضاء،أماموالمساواةالمحكمة،وحیادكاستقاللأخرىضماناتتضمنتكماحقوقھم".عنللدفاعالعدلیة

الشریعةأحكاممعكامالًاتفاقاًتتفقالضماناتھذهوكلاإلدانة…الخ،تثبتلمطالماالذمةبراءةوقرینةالمحاكمة،
40.اإلسالمیة

حقوقوحمایةلحفظالجنائیةاإلجراءاتتكفلھاالتياألدواتأھمأحدالجنائيالتحقیقضماناتوتعتبر
فعالیةبینللتوفیقبھاوااللتزاممراعاتھایجبولذلكللمتھم،الشخصیةبالحقوقماسةطبیعةمنلھالمااإلنسان،

ھذهومنكإنسان.وكرامتھللمتھمالشخصیةالحریةضمانوبینومالحقتھاالجریمةلكشفالجنائیةاإلجراءات
الھاتفیةالمحادثاتومراقبةالمراسالتوضبطوالتفتیش،واالستجواب،بالقبض،متصلھوماالضمانات
41.وتسجیلھا

.71صالسعودیة،العربیةالمملكةفيوتطبیقاتھاالجنائيالتحقیقأصول41
حقوق اإلنسان في األنظمة السعودیة.40
حقوق اإلنسان في األنظمة السعودیة، مرجع سابق.39

ھـ،23/4/1442للموقعالرجوعتاریخ،172-169صاالنسان،حقوقھیئةموقعاإلنسان،لحقوقاإلقلیمیةالحمایةدراساتمنالمختار38
pdfاإلنسان.لحقوقاإلقلیمیةالحمایةدراساتمن.أ.د.المیداني.المختار2017 (hrc.gov.sa(

القحطاني، د. مفلح، مالمح حقوق اإلنسان في المملكة، حقوق اإلنسان في األنظمة السعودیة، الجمعیة الوطنیة لحقوق اإلنسان،37
https://nshr.org.sa/?news=news866ھـ،16/2/1442الرجوعتاریخم،2011ھـ،1432
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المبحث الثاني
الدعوى الجزائیة واالدعاء العام في النظام السعودي

الدعوىعنأماوالنظام،الشرعلھكفلھاالتيالحقوقوأھمالمتھمتعریفالسابقالمبحثفيتناولت
معرفةدونالعقابفيالدولةحقوالمتھمحقوقبینالموازنةإجراءالممكنمنلیسفأنھالعامواالدعاءالجزائیة

مرتكبالمتھمعلىتوقیعھفيالمناسبالوقتمعرفةدونوللدولةالحقھذابھاویتقرریصدرالتياإلجراءات
المختصةالجھةمعرفةوالجزائیةالدعوىرفعكیفیةمعرفةدونأیضاالموازنةتصوریمكنالوالجریمة،

برفعھا و دورھا، و دون معرفة نظام االدعاء العام في الدولة و أساسھ و البحث في مدى مرونتھ.
فتقومالدولةعنتنوبفھيالعامةالنیابةدورلنایبرزالسعودي،النظامفياالدعاءمھمةعنوبالحدیث

المساسعدممنالجزائیة،الدعوىمراحلجمیعخاللفتتأكدالقانونیةالشرعیةتحقیقبھدفالعاماالدعاءبمھمة
المقررةالشخصیةحقوقھبكافةتمتعھمنوتتأكدإكراھھ،أوضدهالعنفاستخدامأوجسدًیاأذیتھأوالمتھمبكرامة

عدمحالتبرئتھمحاولةفيأیضاوانمافقطالمتھمإدانةمحاولةفيمحصورغیرودورھاوالنظام،بالشرعلھ
وجود البینة التي تثبت أدانتھ بارتكاب الجرم المنسوب إلیھ.

نظاموتوضیحبینھم،والتمییزالعام،واالدعاءالجزائیةبالدعوىالمقصودتعریفحاولتالمبحثھذافي
االدعاء المعمول بھ في المملكة العربیة السعودیة وذلك من خالل ثالثة مطالب:

المطلب األول: تعریف الدعوى الجزائیة واالدعاء العام.
المطلب الثاني: فكرة الدعوى الجزائیة واالدعاء العام والتمییز بینھم.

المطلب الثالث: نظام االدعاء العام في المملكة العربیة السعودیة.
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المطلب األول
تعریف الدعوى الجزائیة واالدعاء العام

سنتعرض في ھذا المطلب لتعریف كال من الدعوى الجزائیة واالدعاء العام لغة واصطالًحا وفي القانون:

أوالً: الدعوى الجزائیة:
مناالنتصاففیھیطلبالمحكمةإلىشخٌصیقّدمھقانونّيإجراء(القانون)فيدعا،"مصدرالدعوىلغة:-1

42.شخص آخر أو استرداد حقٍّ لھ "أقام َدْعَوى على فالٍن- َخِسر َدْعواه ِضّد فالٍن" إعالن دعوى"

فعلعلىتكونالتيالدعوى"وھيالجنایةدعوىأوالتھمةبدعوىالشریعةفقھاءلدىتسمىاصطالحا:-2
43.محرم موجب للعقوبة، مثل دعوى القتل وقطع الطریق والسرقة"

المختصالجھازبواسطةالقضاءإلىااللتجاءفيالمجتمعحققانونیة"كظاھرةبھایقصدالقانون:في-3
فيحقمنللمجتمعمامدىإلقرارالمھمة،بھذهللقیامالمجتمعارتضاھاالتيالھیئةتمثلھالذيباالتھام
احترازي"تدبیرأوعقوبةصورةفيكانسواءعلیھالجنائيالجزاءوتوقیعالجریمةبارتكابالمتھممعاقبة

.44

ثانًیا: تعریف االدعاء العام:
ُھ لھ َحقاً أو باِطالً-1 َعى كذا: َزَعَم أنَّ 45.لغة: ادَّ

إنسانبھیقصدالقضاء،مجلسفيمقامھیقومماأومقبول"قولبأنھالعاماالدعاءُعرفاصطالًحا:-2
46.مخصوص طلب حق عام"

الحقصاحبةللدولةممثلةبصفتھاالعامةالنیابةتزعممعینشخصإلىإجرامیةواقعةإسناد"القانون:في-3
أمامومباشرتھاورفعھاالجنائیةالدعوىتحریكخاللمنفیھامساھماألقلعلىأومرتكبھا،أنھالعقابفي

47.القضاء"

.21صالسابق،المرجع47
.20صالثاني،العددقضاء،مجلةواثاره،العامواالدعاءالجنائيالتحقیقسلطةتكییفمحمد،بنناصرد.الجوفان،46

الفیروز آبادي، مجد الدین أبو طاھر، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان الطبعة الثامنة،45
.1283صم،2005-ھـ1426

.10صالمحاكمة،وإجراءاتالجزائیةالدعوى44
.27صالسعودیة،الجزائیةاإلجراءاتنظامفيالمحاكمةمرحلةفيالمتھمضمانات43
.1/749م،2008-ھـ1429األولى،الطبعةالكتب،عالمالمعاصرة،العربیةاللغةمعجمالحمید،عبدمختارأحمدد.عمر،42
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المطلب الثاني
فكرة الدعوى الجزائیة واالدعاء العام والتمییز بینھم

یشتمل ھذا المطلب على فرعین، وھما كاآلتي:

الفرع األول: فكرة االدعاء العام في الشریعة اإلسالمیة وفي األنظمة الحالیة:

أوالً: في الشریعة اإلسالمیة:

استخدامھافيالوضعیةالنظماإلسالمیةالشریعةسبقتفقدمستحدثھ،فكرةالعاماالدعاءفكرةتعتبرال
بعدتطورتوقدالبالد،فياألمانواألمنلتحقیقوالمجرمینوالجریمةعلىالقضاءفيالدولةوسیلةباعتبارھا

،الدینوعنعنھالدفاعوحمایتھوالمجتمعإدارةعنمسؤولعلیھهللاصلىالنبيكانحیثالمدینة،دولةنشوء 48

سلطةوالتحقیقسلطةبینفصلھناكیكنلمبأنھالحاليمفھوماعنالزمانذلكفياالدعاءفكرةتختلفو
جمیعالقاضيیدفيتجتمعوكانتواحد،آنفيالحكمعنوالتحقیقعنمسؤوالًكانالقاضيانحیثالحكم،

49.صالحیات التحقیق من تفتیش، وقبض و استجواب، وحبس احتیاطي

الحبسھنابالحبسفیقصد.تھمة"فيرجالًحبسوسلمعلیھهللاصلىالنبيأن"ذلك:علىاألمثلةومن 50

والمتمثلبالتحقیقمرتبطدوردورینلھكانقدالرسولأنعلىیدلوھذاالتحقیق،بمرحلةیتخذالذياالحتیاطي
51.بقیامھ بحبس المتھم والدور األخر وھو القضاء والفصل في المسألة

ثانًیا: في األنظمة الحالیة:

اقتضاءبأناذھانھمفيویرسخاألفرادبھایؤمنالمجتمع،فيآمرةسلطةوجودعلىالعاماالدعاءفكرةتقوم
یحددنظامھناكیكونأنعلىكذلكتقومكمابنفسھ،حقھأحدیأخذفالالمحاكمطریقوعنبھااالیكونالالحقوق
المجنيلیسالجریمةمنالمتضرربأنعامشعورھناكیكونوأنوالمباحات،والمحرماتوالواجباتالحقوق

52.علیھ فقط وانما المجتمع بآسره

العدلإقامةواالمنتحقیقوالمجرمینوالجریمةمكافحةفيالمجتمعوسیلةانھاأساسعلىتقومفھي
ھناكصارتأعبائھكثرةوبسبباألمروليھوالشعباوالمجتمعممثلأنباعتبارو،الدولةفيالجنائي

العام)(النائبأوالعام)(المدعيباسمیعرفالعاماالدعاءبأعباءاألمروليباسمیقومشخصإلنابةملحةضرورة
حمایةفيالمجتمعواألمروليعنتنوبأیضاانماوفقطالجانيعلىالعقوبةتوقیعلیسالعاماالدعاءفھدف 53

.39صسابق،مرجعالسعودیة،العربیةالمملكةفيوتطبیقھماالجنائیةوالمحاكمةالعاماالدعاء53
.39صسابق،مرجعالسعودیة،العربیةالمملكةفيوتطبیقھماالجنائیةوالمحاكمةالعاماالدعاء52
.59صسابق،مرجعواثاره،العامواالدعاءالجنائيالتحقیقسلطةتكییف51
.1417رقمالترمذي،رواه50
.56-55صواثاره،العامواالدعاءالجنائيالتحقیقسلطةتكییف49

النجار، د. عماد عبد الحمید، االدعاء العام والمحاكمة الجنائیة وتطبیقھما في المملكة العربیة السعودیة، الریاض، اإلدارة العامة48
.42صم،1997-ھـ1417العامة،اإلدارةوالنشر-معھدللطباعة
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الجنائیة،العدالةلتحقیقیسعىأیضاانماوفحسباإلدانةعنیبحثالالحقیقةفيفھوالمرعیةالنظموالشریعة
54.وحتى یوجھ العقاب على مرتكب الجریمة الحقیقي

قانونخاللمنالقانونیةالشرعیةلحراسةتسعىفھيعام،بعملالدولةعنتنوبعملھافيالعامةفالنیابة
العادیینكالخصوملیستولكنالجزائیةالدعوىفيخصماتصبحوبالتاليالعقوبات،قانونوالجزائیةاإلجراءات

تسعىفھيللقاضي،الحقیقةتوفیرانماوالمتھمینأدانةلیسوھدفھاسلطة،صاحبةوانماحقصاحبةلیستفھي
الملقىفالواجب،المتھمصالحفيكانتأوالمھتمتدینكانتسواًءالقرائنواألدلةكافةتوفیرعلىعملھاخالل
التماستقدمأنوالمحكمةحكمفيتطعنانفلھامذنباً،أوبريًءكانسواًءالمتھممصلحةحمایةھوعاتقھاعلى
لحقوقانتھاكھاعدمبینوادانتھأوالمتھمبراءةاثباتبینالموازنةمحاولةفيتتمثلالرئیسةفغایتھاالنظر،إعادة

55.االنسان

الفرع الثاني: التمییز بین الدعوى الجزائیة واالدعاء العام:

نشؤھاوموعدالجزائیةالدعوىطبیعةفھممنالبدالعام،واالدعاءالجزائیةالدعوىمنكالبینالتمییزقبل
ومدى أھمیتھا وذلك بالتمییز فیما بین الدعوى والخصومة ثم نتطرق بعد ذلك للتمییز بین الدعوى واالدعاء:

التمییز ما بین الدعوى والخصومة:-1

ھيالجزائیةفالدعوىاألخرى،عنیختلفمنھاواحدةكالنطاقأنإالالجریمة،ارتكابعندمنھماكالتظھر
ونشوءالجریمةوقوعبمجردتنشأفھيالمجرمعلىالعقابفرضفيحقھاممارسةمنالدولةتمكنالتيالوسیلة
العامباالدعاءالمتمثلةالدولةتمثلالتيالجھةطریقعنالدعوىھذهوتحركوالدولة،المجرمبینماالرابطة
فيالدولةحقمصدرأنعلىیدلمما،االنقضاءأسبابمنسببأليأوالحكمبصدوروتنتھيالعامة)(النیابة 56

حقكللمبدأاستناداالعقابفيللدولةالحقتعطيالتيفھيالجزائیةالدعوىأماالجریمةارتكابھوالعقاب
والخصومةبھتفتتحالذيالعملتعدبذلكفھي،للوجودالعقابفيالدولةحقُتظھرالتيوھيدعوىتحمیھ 57

الخصومةتكونأندونالدعوىتحریكیمكنفأنھمعروفغیرالمتھمكانانحالفيولھا،المحركةاألداة
58.كاملة

القضاءفيالدعوىتحریكبعدتنشأوالتيالمتتالیةاإلجرائیةاالعمالمنمجموعةفھيالجنائیةالخصومةأما
سببأليأوالمحكمةمنحكمبصدوروتنتھيوالقاضي،والمتھمالمجتمعمنكالبینرابطةعنھاینتجالتيوھي
ممثالباعتبارھاوحدھاالعامةللنیابةملكاولیستللمجتمعملكفھيوبالتاليالخصومة،انقضاءأسبابمن

59.للمجتمع، فھي تلزم النیابة على تحریك الدعوى فقط

.20صسابق،مرجعالجزائي،الدعوىنطاقتعدیلفيالمحكمةسلطةمدى59
.91صم،1985القاھرة،العربیة،النھضةدارالجنائیة،اإلجراءاتقانونفيالوسیطفتحي،أحمدسرور،58
.20صالجزائي،الدعوىنطاقتعدیلفيالمحكمةسلطةمدى57

ورد بالمادة الثانیة والعشرون من نظام اإلجراءات الجزائیة أن أسباب االنقضاء في الدعوى الجزائیة كاآلتي: اما صدور حكم56
نھائي، أو عفو ولي األمر، أو ما تكون التوبة فیھ مسقطة للعقوبة، أو بوفاة المتھم.

لھالرجوعتاریخنت،محاماةموقع،2019یونیو2المتھم،حقوقحمایةفيالعامةللنیابةالمنوطالدورهللا،عبدالشمالوي،55
/https://www.mohamah.net/lawھـ،1/3/1442

.88صالسابق،المرجع54
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التمییز ما بین الدعوى واالدعاء:-2

االجرائيالجانبتعتبرفھيجزائیةدعوىوجودبدونالمجرمعلىالعقاببتوقیعتقومأنللدولةیمكنال
الجانبینمنوكاللھا.المقررالموضوعيالجانبویمثلالعقابتوقیعفيحقھااالدعاءیعتبربینماللدولة،

60.االجرائي والموضوعي یعتبران سلطة واحدة بید الدولة، ال یمكن أن یقوم أي منھما دون االخر

اللجوءتمأجلھمنالذيالسببعلىیركزالعاماالدعاءبینماالقاضيإلىاللجوءفيالحقتعنيفالدعوى
:العامالحقبدعوىیقصدفأنھلذلكو،موضوعیةطبیعةفلھاالدعاءأماإجرائیة،طبیعةلھاوالدعوىللقاضي،

فيمتھمعلىالعقوبةتوقیعفيتطلبالقضاءإلىالعام-المدعيسلطةفي-ممثلةالدولةبھتتقدمالذي"الطلب
تعتبرفالدعوىالمجرم،علىالعقابتوقیعللدولةیمكنخاللھمنوإلیھ"نسبتھاعلىاألدلةوقامتوقعتجریمة
بارتكابالمدانینعلىالعقابتنفیذمنالدولةتمكینھيومعینةغایةلتحقیقالقضاءإلىموجھطلببمثابة

عنبالحقالمطالبةھيالدعوىبینمابنفسھا،الدولةتأخذهانتستطیعالقضائًیاحقاًیعدالدولةفحقالجرائم،
البراءةاالنسانفياألصلأنھوللقضاءالدولةلجوءسببوحقھا،اقتضاءمنتمكنھاالتيوھيالقضاء،طریق

طریقأفضلالقضاءیعدوالذيلھاالحقھذاثبوتمنیقیًناتتأكدحتىوبريءشخصعقابعنلالبتعادو
61.لتقریره

المطلب الثالث
نظام االدعاء في المملكة العربیة السعودیة

الجزائیةالدعوىرفعدونالعقابفيحقھامباشرةتستطیعالالدولةأنالسابقینالمطلبینخاللمنأتضح
الدعوىتحریكفيالسعودیةالعربیةالمملكةوتأخذللجریمة،ارتكابھإلىتشیروقرائنأدلةتوجدالذيالمتھمضد

التحقیق-ھیئةحالًیاالعامةالنیابةوھيواحدةھیئةلدىالتحقیقوسلطةاالتھامسلطةبینماالجمعبنظامالجزائیة
النیابة"تختصأنھ:علىالجزائیةاإلجراءاتنظاممنعشرةالخامسةالمادةنصتحیثسابقاً-،العامواالدعاء

العامة - وفًقا لنظامھا - بإقامة الدعوى الجزائیة ومباشرتھا أمام المحاكم المختصة".

أخذتفقدوالتنقیبالتحريونظاماالتھامنظامبینماالجمعنتیجةوھوالمختلطبالنظامالنظامھذاویسمى
مصلحةیرجحبأنھاالتھاميالنظامیعیبفكان،االنسانوحریةالمجتمعحقیكفلبمامًعاالنظامینفيمابأفضل 62

مصلحةعلىالدولةفيممثالًالمجتمعلحقالمیلفیعیبھاآلخرالنظامأماالمجتمع،وحقمصلحةعلىالمتھموحق
ھيمرحلتینإلىالجنائیةالدعوىفقسمالعیوبھذهتجاوزحاولالمختلطالنظامأننجدوبالتاليالفرد،حقو

السلطاتتعطيبحیثالتحريوالتنقیبنظاممنمأخوذةاألولىفالمرحلةالمحاكمة،مرحلةوالتحقیقمرحلة
مسكنھوتفتیشحبسھوالمتھمتوقیفیجوزأنھیعنيوھذاللمتھم،تكونالتيمنأكثرالعامللمدعىوالصالحیات

63.وضبطھ وتفتیشھ مع عدم وجود الصالحیة في تعذیب المتھم ألنھ غیر مشروع في األنظمة اإلجرائیة الحدیثة

.31صالسابق،المرجع63
.31صالسعودیة،العربیةالمملكةفيوتطبیقھماالجنائیةوالمحاكمةالعاماالدعاء62
.95-94صالسابق،المرجع61
.95صالسعودیة،العربیةالمملكةفيوتطبیقھماالجنائیةوالمحاكمةالعاماالدعاء60
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-الجنائيالضبطلرجل"یجوزأنھ:علىالجزائیةاإلجراءاتنظاممنواألربعونالثالثةالمادةبذلكنصت

في األحوال التي یجوز فیھا نظاًما القبض على المتھم - أن یفتشھ. ویشمل التفتیش جسده ومالبسھ وأمتعتھ".

بماالموقوفیعاملأنیجبأنھ:"علىالجزائیةاإلجراءاتنظاممنوالثالثونالسادسةالمادةبھنصتكما
یرىبمناالتصالفيالحقلھویكونتوقیفھبأسبابإخبارهویجبمعنوًیاأوجسدًیاإیذاؤهیجوزوالكرامتھیحفظ

إبالغھ".

إنجازسرعةعلیھیترتبكبیرإیجابيتأثیرلھالمحاكمةإجراءاتخاللللمتھمخصماًالعامةالنیابةوكون
وبذاتللجرمارتكابھثبوتحالفيالمتھمأدانةعلىالنیابةبذلكفتحرصالعدالة،تحقیقإلىباإلضافةالقضیة
لقواعدباحترامھاوالمرھونالعدالةتحقیقبذلكوتضمنبریئا،كانانحالفيتبرئتھعلىتحرصالوقت

64.الشرعیة اإلجرائیة التي تكفل حقوق وحریات األفراد

تحریككذلكعلیھللمجنيیجوزوانماوحدھااالتھامبمھمةالمختلطالنظامفيالعامةالنیابةتنفردالأنھكما
عالقةلھلیسشخصأليیجوزالإنھحیثمناالتھامنظامیشبھبذلكوھوالمتھم،ضدالجزائیةالدعوى

السابعةالمادةبذلكنصت.علیھالمجنيقبلمنمرفوعةالدعوىتكونأنبدفالالدعوىبتحریكبالجریمة 65

الجرائمفيالتحقیقإجراءأوالجزائیةالدعوىإقامةتجوز"الأنھ:علىالجزائیةاإلجراءاتنظاممنعشرة
إلىبعدهمنوارثھأوعنھ،ینوبمَمْنأوعلیھ،المجنيمنشكوىعلىبناًءإاللألفرادخاصحقفیھاالواجب

الجھة المختصة؛ إال إذا رأت النیابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقیق في ھذه الجرائم".

حقوقبینالتامةالمساواةلمرحلةیصللمانھإالالسابقةاألنظمةعلىالمختلطالنظامبھتمیزمارغمو
أنعلىبناًءالتنقیبوالتحريبنظامتلتقيفھياالبتدائيالتحقیقبسریةیتعلقفیمافمثالًالدولةحقوالمتھم

"تعدأنھ:علىالجزائیةاإلجراءاتنظاممنوالستونالثامنةالمادةنصتحیثالسریةتقتضيالتحقیقمصلحة 66

كتابمن-ومعاونیھمالمحققینعلىیجبالتياألسرارمنعنھاتسفرالتيوالنتائجنفسھاالتحقیقإجراءات
منھمیخالفومنإفشائھا،عدم-مھنتھمأووظیفتھمبسببیحضرونھأوبالتحقیقیتصلونممنوغیرھموخبراء

تتعین مساءلتھ".

للمتھماألولویةیجعلإنھحیثمناالتھاميبالنظامیلتقيالمختلطالنظامفأنالمحاكمةبمرحلةیتعلقماأما
المرافعاتتتمأنتعنيالتيالشفویةبفكرةیأخذالمختلطالنظامأنذلكعلىاألمثلةومنمھمة،ضماناتلھویكفل

یدورمامتابعةللمجتمعتضمنوالتيالمحاكمةوعلنیةالمرافعاتسماعفيالحقللمتھمفتكفلمسموعبصوٍت
المادةبذلكنصت.القضاةعملفيطمأنینةھناكویكونالمشاركةدونبالمتابعةإشرافھفیعملبالمحاكمات 67

-للمحكمةویجوزعلنیة،المحاكم"جلساتأن:علىالجزائیةاإلجراءاتنظاممنالمائةبعدوالخمسونالرابعة

لألمن،مراعاةفیھا؛الحضورمنمعینةفئاتتمنعأوسریة،جلساتفيبعضھاأوكلھاالدعوىتنظرأن-استثناء
أو محافظة على اآلداب العامة، أو كان ذلك ضرورًیا إلظھار الحقیقة".

.32-31صالسعودیة،العربیةالمملكةفيوتطبیقھماالجنائیةوالمحاكمةالعاماالدعاء67
.35صالسابق،المرجع66

.35صالجنائیة،اإلجراءاتقانونفيالوسیط65
.28-26صالسعودیة،العربیةالمملكةفيوتطبیقاتھاالجنائيالتحقیقأصول64
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المحاكمة،مرحلةخاللتتمالتياإلجراءاتكلیحضرأنالمختلطللنظاموفًقاالمتھمحقمنأنھكما
األدلةومناقشةاإلجراءاتمنمناسًبایراهمایتخذأنفلھالمحاكمة،فيبارزدورلھالنظاملھذاوفقوالقاضي

قابلةفھيعنھتصدرالتياالحكامفيالطعنویجوزالخصومة،ألطرافملًكاولیسمحایداًعنصراًبذلكویظل
طریقعنالدولةمنوانماالشعبأوالمجتمعمنیصدرلمالحكمأنذلكفيوالسببواالستئنافللمراجعة

68.موظفیھا، وھذا یظھر مرونة النظام المختلط وقابلیتھ للتطور بما یتناسب مع طبیعة المجتمع و ظروفھ

فيالمتھمعلى"یجبأنھ:علىالجزائیةاإلجراءاتنظاممنالمائةبعدوالثالثونالتاسعةالمادةبذلكنصت
لدیھیكنلموإذاعنھ،یدافعبمناالستعانةفيبحقھاإلخاللعدممعالمحكمةأمامبنفسھیحضرأنالكبیرةالجرائم
وفًقاالدولةنفقةعلىعنھللدفاعمحامًیالھتندبأنالمحكمةمنیطلبأنفلھبمحاٍم،االستعانةفيالمالیةالمقدرة

كلفيوللمحكمةدفاعھ،لتقدیممحامًیاأووكیًالعنھینیبأنلھفیجوزاألخرىالجرائمفيأماالالئحة.تبینھلما
األحوال أن تأمر بحضوره شخصًیا أمامھا".

المحكمةتتقیدال"أنھ:علىالجزائیةاإلجراءاتنظاممنالمائةبعدوالخمسونالثامنةالمادةونصت
الواردللوصفمخالًفاكانولویستحقھالذيالوصفالفعلُتعِطيأنوعلیھاالدعوى،الئحةفيالواردبالوصف

في الئحة الدعوى، وإذا جرى التعدیل وجب على المحكمة أن تبلغ المتھم بذلك"

أيتستدعيأنللمحكمةأنھ:"علىالجزائیةاإلجراءاتنظاممنالمائةبعدوالستونالرابعةالمادةونصت
منیحضرشخصأيمنتسمعأنكذلكولھاسؤالھ.إعادةإلىحاجةترىأوأقوالھ،سماعإلىحاجةترىشاھد

تلقاء نفسھ إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقیقة".

لالعتراضقابلةالجزائیةاألحكام"تكونأنھ:علىالجزائیةاإلجراءاتنظاممنالتاسعةالمادةنصتكما
علیھا وفًقا لألحكام المنصوص علیھا في ھذا النظام".

صیانةعنھاینتجألنھاإلجرائیة،للشرعیةوفقاًعملھمیكونأنیجبالدولةأجھزةمنوغیرھاوالنیابة
اإلجرائیةالشرعیةوتتمثلالمجتمع،ألمنوتحقیقاًالجریمةولمكافحةوالعقابالتجریمخطرمنوحمایتھاللحقوق

علیھافیقعبریًئا،المتھمالنیابةتعتبرأنالقاعدةھذهعلىویترتب،أدانتھ"تثبتحتىبريءالمتھمأن"قاعدةفي 69

یترتبكمامصلحتھ،فيیصبذلكوكلانسانیتھ،تحترممعاملةتعاملھولصالحھ،الشكتفسرواالثبات،عبء
وقد.للمتھمالشخصیةبالحقوقالمساسعدمعلیھایترتبالتياإلجراءاتجمیعبتحدیدالمنظمیقومأنذلكعلى 70

أوتوقیفھ،أوأحد،تصرفاتتقییدیجوز"الانھ:علىللحكماألساسيالنظاممنوالثالثونالسادسةالمادةنصت
یجوزوالحرمتھا،"للمساكنانھ:علىكذلكوالثالثونالسابعةالمادةونصتالنظام"أحكامبموجبإالحبسھ،

دخولھا بغیر إذن صاحبھا، وال تفتیشھا، إال في الحاالت التي یبینھا النظام".

الشخصیةللحقوقاالھتمامأولىقداالجرائیةالشرعیةتحقیقسبیلوفيللحكماألساسيالنظامانیتضحكما
المنظمعلىیجببلوحدھماالقضائیةوالرقابةباإلشرافاالكتفاءیمكنوالالجنائیةالخصومةأثناءبھایفرطولم

71.ان ینص على ضرورة تطبیق واحترام الشرعیة االجرائیة

.134صللمتھم،ضماناتمنیحققھومااإلسالميالفقھفيالشرعیةمبدأ71

.134-133صللمتھم،ضماناتمنیحققھومااإلسالميالفقھفيالشرعیةمبدأ70
.74-73صالسعودیة،العربیةالمملكةفيوتطبیقاتھاالجنائيالتحقیقأصول69
.33-32صالسعودیة،العربیةالمملكةفيوتطبیقھماالجنائیةوالمحاكمةالعاماالدعاء68

19



20



المبحث الثالث
الموازنة بین حق المتھم وحق الدولة في العقاب في النظام السعودي

حقعنأمااالدعاء،فيالمملكةونظامالعامواالدعاءالجزائیةبالدعوىالمقصودالسابقالمبحثفيتناولنا
أنظمتھایخالفمنكلعلىالعقابتوقیعفيالحقوصاحبةالسلطةصاحبةھيفالدولةالعقاب،فرضفيالدولة

فيلماونظراًواستقرارھم.أمنھمبذلكومھدداًللخطر،فیھاالمقیمینوسالمةمواطنیھاوسالمةأمنھابذلكمعرضاً
منولكللھمورادعاًضابطاًیعدالمجرمینعلىالعقوبةتوقیعفأنوالفوضى،للذعرنشرمنالجرائمارتكاب

وفيالجرائمارتكابمنالحدفيدورولھاالمجتمع،وأمنالدولةبأمنتمسجریمةأيارتكابعلىنفسھلھتسؤل
ْنالمحافظة على استقرار وأمن المجتمع، قال تعالى: { 72.}َعِمَل َصالًِحا َفلَِنْفِسِھ ۖ َوَمْن أََساَء َفَعَلْیَھامَّ

بھأثرجرمارتكبمنكلومحاسبةمعاقبةفيالحقولھاارضھاعلىبالسیادةالدولةتمتعمنالرغموعلى
فتكفلھاللمتھم،الشخصیةبالحقوقالمساسعدموتضمنتراعيأنالدولةعلىیجبفأنھواستقرارھا،أمنھاعلى

علىبذلكمستندًةالمحاكمة،ومرحلةالتحقیقومرحلةاالستداللمرحلةمنالجزائیةالدعوىمراحلجمیعفيلھ
البماالدولیةواالتفاقیاتالمعاھداتتضمنتھومااإلسالمیةالشریعةأحكاممنمستنبطةأنظمةمنوضعتھما

یتعارض مع أحكام الشریعة السمحاء.

عملیةوإجراءبالموازنة،المقصودوتعریفالعقابفيالدولةبحقالمقصودتحدیدحاولتالمبحثھذافي
الموازنة فیما بین حق المتھم وحق الدولة في العقاب، وذلك من خالل مطلبین:

المطلب األول: تعریف الموازنة وحق الدولة في العقاب.
المطلب الثاني: الموازنة بین حق المتھم وحق الدولة.

.46اآلیةفصلت،سورة72
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المطلب األول
تعریف الموازنة وحق الدولة في العقاب

العقاب،فيالدولةحقتعریفإلىثمواصطالًحالغةالموازنةتعریفإلىبدایًةالمطلبھذافيسأتطرق
تعریفإلىثمالقانون،فيومعناھاواصطالًحالغًةالعقوبةبمفردةالمقصودسأعرفمركبمصطلحانھوبما

"حق الدولة في العقاب" كمصطلح مستقل بحد ذاتھ:

أوالً: المقصود بالموازنة لغًة واصطالًحا:

ْیَئْیِن موازنة ووزانا َساَوى وعادل َوالشَّْيء الشَّْيء ساواه ِفي اْلَوْزن وعادلھ وقابلھ-1 لغًة: (وازن) َبین الشَّ
.َتَساویا ِفي اْلَوْزن،(توازن) الشیئانوحاذاه َوفَُالًنا كافأه على فعالھ 7374

یطلقعلمالفقھفيومنھما"،الراجحاكتشافبھدفوالنفعالضربینالمقابلةھي"الموازنةاصطالًحا:-2
بینالموازنةعملیةتضبطالتيالمعاییرواألسس"مجموعةبھیقصدالذيوالموازنة)(فقھعلیھ

علىفتقدمأرجحالمصلحتینأيبذلكلیتبینالمصالح،معالمتعارضةالمفاسدأوالمتعارضةالمصالح
أوالمصلحةمنأليالغلبةبھیعرفكمادرؤھا،فیقدمضرراأشدوخطراأعظمالمفسدتینأيوغیرھا،
كمافساده"أواألمرذلكلصالحالرجحانوالغلبةتلكعلىبناءلیحكمتعارضھما-عند–المفسدة 75

قدوبالتقدیم"األولىلتقدیمالمتزاحمةوالمتعارضةالمصالحبینالمفاضلة"بأنھا:الموازنةُعرفت 76

فیمااجدلماننيوخاصًةإعمالھا،یتمكیفوالموازنةطبیعةإلیضاحمحاولةالتعریفاتھذابإدراجقمت
اغلبواقتصادیة،اوفقھیةتعریفاتاماتكونوجدتھمااغلبوللموازنةقانونيتعریفعلیھاطلعت

كتب القانون التي اطلعت علیھا كانت تسھب في موضوع الموازنة دون أن تتطرق لتعریفھا.

ثانًیا: العقوبة لغة واصطالًحا:

قانونَوِمْنھاْلعَقاب(اْلعقُوَبة)فعل.ِبَماسوءاجزاهوعقابامعاقبةِبَذنِبِھَفَُالًناویقال(عاقب)مصدرلغة:-1
77.اْلُعقُوَبات

بعضعرفھاكماالجنایة"،علىمستحًقااالنسانیلحقالذياأللم"ھيبأنھا:الحنفیةعرفھااصطالًحا:-2
78.الفقھاء المحدثین بأنھا: "ھي جزاء وضعھ الشارع للردع عن ارتكاب ما نھي عنھ وترك ما أمر بھ"

.4صم،2008-ھـ1429اإلسالمیة،الشرعیةالعقوباتتداخلسالمھ،عادلمحیسن،78
.2/613سابق،مرجعالوسیط،المعجم77

،ھـ1436-ھـ1435ماجستیر)،(رسالةالقرى،أمجامعةالشرعیة،باألدلةوعالقتھاالموازناتبفقھالمتعلقةاألصولیةالقواعدمرزوق،بننایفالرویس،76
.76ص

.137صالشرعیة،وأدلتھالموازناتفقھمفھومهللا،عطاءفیضي،75

.2/1030السابق،المرجع74

.2/1029الوسیط،المعجم73

22



العقوبة في القانون: عرفت العقوبة بأنھا "جزاء وعالج یفرض باسم المجتمع على شخص مسؤول-3
79جزائیاً عن جریمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة جزائیة مختصة.

وعرفت بأنھا " إیالم مقصود یوقع من أجل الجریمة ویتناسب معھا" فالتعریف ھنا ربط ما بین العقوبة
والجریمة برابط السبب والمسبب ولم یتجاھل فكرة العقاب حیث إنھ حدد عناصر العقوبة تحدیداً واضًحا

80.ودقیًقا

ثالًثا: حق الدولة في العقاب:

یرتبھاالتيالقانونیةاآلثارتنفیذمنالدولةتمكینمضمونھموضوعيحق"بأنھالعقابفيالدولةحقعرف
یتیحإجرائيحقمجردبكونھمتمیزالعقابفيالدولةفحقالجریمة "یرتكبمنعاتقعلىالعقوباتقانون

81.للمجتمع االلتجاء إلى القضاء للحصول على فرصة ألثبات أو نفي الحق الموضوعي

المطلب الثاني
الموازنة بین حق المتھم وحق الدولة

األموروالمصالحبینالموازناتمنعددتضمنالكریمالقرآنأننجدالسمحاءللشریعةبالرجوع
ْھِرَعِنَیْسـٔئلوَنَك{تعالى:قولھفيفمثالبینھمالترجیحعلىوعملالمتعارضة ِفیِھِقَتاٌلقُْلِۖفیِھِقَتاٍلۢٱْلَحَراِمٱلشَّ

َِسِبیِلَعنَوَصدٌَّۖكِبیٌر ِِعنَدأَْكَبُرِمْنُھأَْھلِِھۦَوإِْخَراُجٱْلَحَراِمَوٱْلَمْسِجِدِبِھۦَوُكْفٌرۢٱ�َّ ففي}ۗٱْلَقْتِلِمَنأَْكَبُرَوٱْلِفْتَنُةۚٱ�َّ 82

وبھالكفرمفسدةجعلفقدذلكومععنھا،تعالىوسبحانھیرضىالجمیعھامفسدتینبینتعارضنجداآلیةھذه
َوَالٱْلَحَسَنُةَتْسَتِوىَوَال{تعالى:قولھفيكذلكالحرم،األشھرفيالقتالمفسدةمنأشدوأكبرالمؤمنینإخراج
َئُة یِّ تقدیمھاوللمؤمنمصلحةوخیرفیھمابینالترجیحبضرورةقرآنيتوجیھفیھا}أَْحَسُنِھَىِبٱلَِّتىٱْدَفْعۚٱلسَّ 83

84.على ما فیھ ضرر علیھ

الشریعةبھجاءتمامعتعارضفیھاالتھامتوجیھبمجردالمتھمعلىالمباشرالعقابتطبیقفيأنوبما
المصالحبینماالترجیحوضرورةبھاإلضرارأوقتلھوعدمالمؤمندمعلىالحفاظضرورةمنالسمحاء
الدعوىمراحلجمیعخاللالمتھمحقوقمراعاةعلىالنظامیسعىأنأولىبابفمنالمفاسد،درءومحاولة
فأنبالتاليوالعقوبة،ھذهمشروعیةمنالتحققوالتبیندونمثالًالقصاصكعقوبةللعقوبةیعرضھالوالجزائیة،

العدالة التي یسعى لھا المنظم ال تتحقق إال بوجود جھة تمثل الدولة في استقصاء الحقیقة و تقریرھا.

لھُجعلحیثومستقلة،محایدةجھةباعتبارهالدولة،عننیابةالعملبھذاللقیاماألفضلالجھةیعدالقضاءو
بھااضرجریمةارتكبشخصكلعقابفيحقھااستعمالمنالدولةتمكینفيالجوھريواألساسيالدور

.106-105صالشرعیة،باألدلةوعالقتھاالموازناتبفقھالمتعلقةاألصولیةالقواعد84

.34اآلیةفصلت،سورة83

.217اآلیةالبقرة،سورة82

.21صالجزائي،الدعوىنطاقتعدیلفيالمحكمةسلطةمدى81
.323صلبنان،الحقوقیة،الحلبيمنشوراتوالعقاب،اإلجرامعلمأساسیاتهللا،عبدفتوحالشاذلي،80

تاریخم،2011-ھـ1432الشرعیة،األلوكةموقعالمقارنة،األنظمةفيوأنواعھاالعقوبةمفھومالمنعم،عبدفؤادأ.د.أحمد،79
https://www.alukah.net/sharia/0/35474/#_ftnref5ھـ،16/2/1442الرجوع
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فيالمدعيوفرھاأوالعامةالنیابةوفرتھاالتيالقرائنواألدلةأنمنالتأكدفيدورهیتمثلوالمجتمع،مصالح
فإذاببراءتھ،أوالمتھمبإدانةاماحكمھاالمحكمةتصدربالتاليولتبرئتھكافیةأوالمتھمإلدانةكافیةالخاصالحق

منالثالثةالمادةنصتوبذلكللعقوبة،مستحقمجرمإلىمتھماًكونھمنمركزهھنایتحولالمتھمبإدانةقضت
محظوربأمرإدانتھثبوتبعدإالشخص،أيعلىجزائیةعقوبةتوقیعیجوز"الالجزائیةاإلجراءاتنظام

شرًعا أو نظاًما بعد محاكمة ُتْجرى وفًقا للمقتضى الشرعي".

قضائي)حكمبغیرعقوبة(الللمبدأوفًقاانماونفسھتلقاءمنینشأالالعقابفيالدولةحقأنعلىدلیلوھذا
علىالعقاببتوقیعالدولةقیامفأنبالتاليوالعقاب،فيالدولةحقیثبتحتىالقضاءمنحكمیصدرأنیجبأي

یعدالمتھمبإدانةالقضائيالحكمفأنولذلكالمتھم،براءةمبدأمعیتعارضالمحكمةمنحكمصدورقبلالمتھم
ودونالعقابفيحقھااقتضاءالدولةتستطیعالبالتاليوالمدان،المجرمعلىالعقوبةتوقیعفيالدولةلحقكاشًفا
المتھمعلىمباشرةالعقوبةتنفیذللدولةیمكنوالالمتھم،یدینفیھاقضائيحكمصدوردونوجزائیةدعوىجود
حقیقةكشفعلىالعملمھمةللقضاءالدولةجعلتلذلكلھ،المحددةبالعقوبةَقِبَلأونفسھتلقاءمنبھااعترفوان

85.ارتكاب المتھم للجریمة او كشف براءتھ باعتباره جھازاً مستقالً و محایداً

والدعوىالجریمةوقوعبمجردینشأالعقابفيالدولةحقمصدرفأنالثانيالمبحثفيذكرناكماو
مباشرتھتستطیعالوموقوفاًحقھایعدالمراحلجمیعفيأنھإالاقتضائھمنتمكنھاالتيالوسیلةتعتبرالجزائیة

فتسلُبللعقوبة،مستحقاًمجرماًأصبحقدالمتھمیكونالمرحلةھذهفيألنھالمتھمبإدانةالمحكمةقراربصدورإال
البماومعینةإجراءاتوفقللعقابتنفیذھایكونوأیضاعلیھالمقررةالعقوبةوتوقعوتقیدھاحریتھمنھالدولة
حكمصدورلحدالعقوبةتوقیعتأخیربینالتعارضوجودعدمیتضحوكانسان،بحقھالمساسعلیھیترتب
عدموالحقوق،استقصاءفيالدولةتطوروحضارةیعكسبلوأثرھا،العقوبةفعالیةمعالمتھمبإدانةقضائي

العشوائیة أو التخبط أو التعسف أو االرتجالیة في استعمال الحق المشروع لھا.

ویمكن تلخیص حق الدولة في العقاب في الشكل التالي:

.333-332صم،2002-ھـ1422الثانیة،الطبعةالشروق،دارالدستوري،الجنائيالقانونفتحي،أحمدد.سرور،85
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نظاموضععلىالعقاب-فيلحقھاممارستھاسبیل-فيالدولحرصھوذكرهسبقماتؤكدالتياألمورومن
بھذااالھتمامعدمعلىیترتبفأنھالمقابلوفيوحمایتھا،الحریاتتنظیمبھدفوذلكالجزائیةباإلجراءاتخاص
وذلكالشخصیة،المتھمینحقوقمنبالكثیرالدولةمساسعلیھیترتببانللحقوقتضمینھأوبتطویرهأوالنظام
تحقیقخاللھمنوجبولذلكفیھا،الحریاتوضعتعكسالتيكالمرأةدولةأيفيالجزائيالنظاملكونیرجع

86.الموازنة ما بین حق المتھم وحق الفرد وحق الدولة

ترجیحعلیھاترتبالدولةمصلحةوالمتھممصلحةبینالموازنةنتیجةأننجدتقدم،فیماالقولخالصةو
صورةوتتضحالحمایةوالرعایةوبالعنایةاألولىھوحقھألنالدولةومصلحةحقعلىالمتھموحقمصلحة
نظامفيثممنومبادئھا،واإلسالمیةالشریعةعلىالسعودیةالعربیةالمملكةفيالنظاماستنادفيالموازنة
اثرتالتيالعیوبجمیعتجاوزمرننظامبكونھیتمیزالذيوالسعودیةالعربیةالمملكةاتخذتھالذياالدعاء

وفيللمتھم،الحریاتوالضماناتمنكبیرعددیعكسوالذيالجزائیةاإلجراءاتنظامفيوالسابقة،باألنظمة
المملكةرغبةولمرونةإشارةفیھالذيواالنسانبحقوقالمتعلقةالمعاھداتواالتفاقیاتمنلعددالمملكةانضمام
فرضوأجھزتھاتطویرعلىالدائمسعیھاخاللمناالنسانحقوقفكرةتعزیزفيالحثیثةالسعودیةالعربیة

الرقابة علیھا.

تم بحمد هللا

.21صالجنائیة،اإلجراءاتقانونفيالوسیط86
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الخاتمة

التيوالتوصیاتالنتائجأھموتلخیصإیجازیمكنوالمتواضع،البحثھذاإنجازبنعمةعليمنَّالذي�الحمد
توصلت لھا في التالي:

النتائج:-1
حقوق المتھم الواردة في النظام السعودي تكفل لھ محاكمة عادلة.-1
اعتنت الشریعة اإلسالمیة بالمتھم ومنعت إیقاع العقاب علیھ بناًء على الظن واشترطت البینة.-2
تعد حقوق االنسان وحمایتھا من أمور المنظم السعودي األساسیة.-3
یعتبر النظام المختلط أفضل األنظمة في االدعاء خاصًة وانھ یراعي المصالح كافة.-4
فيالسببللدولة-ممثل-بصفتھاالعامةالنیابةیعطيإجرائيموضوعيحقیعتبرالعقابفيالدولةحق-5

اللجوء إلى القضاء وتحریك الدعوى الجزائیة، ویعد القضاء الجھة األفضل في تقریر الحقوق.
دعوىفيالمتضرریناألشخاصطریقعنتحریكھاتمسواًءالجزائیة،الدعوىبتحریكالدولةحقیقوم-6

الحق الخاص أو عن طریق النیابة العامة.
اقتضاءلھایجوزوالالمتھم،بإدانةیقضيقضائيحكمبصدوربالعقابحقھااستعمالفيمقیدةالدولةأن-7

حقھا من تلقاء نفسھا.
أن حقوق المتھم مقدمة على حق الدولة في توقیع العقاب.-8

التوصیات:-2
ضررممثلیھاأحدتجاوزعلىیترتبالحتىأكبربشكلأجھزتھاعلىالرقابةفرضعلىالدولةحث.1

یلحق بالمتھم أو بحقوقھ.
بجانبھاللشرعیةتحقیقفیھألنالدعوىسیرفيالنظامبھنصماوفقالعملعلىالدولةممثليحث.2

القانوني واالجرائي.
التيبالمعضالتوتوعیتھموتثقیفھمإعالمھمبھدفالدولةلممثليالمتخصصةالعملوورشدوراتعمل.3

قد تترتب علیھم وعلى الدولة حال تعسفھم أو في حال عدم التزامھم بالتطبیق الصحیح للنظام.
مراحلمنمرحلةكلفينظاًمالھمالمقررةحقوقھملھمتوضحبمنشوراتوالموقوفینالمتھمینتزوید.4

الدعوى.
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