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ABSTRACT 

The judiciary is insuring the rights of individuals from any arbitrary; and the 

independence of the judiciary is the insurer of any interference or influence, but it lacks 

insurance to protect the judiciary, including insurance to install an investigating judge. 

This paper seeks to explore the relationship between the tenure of an investigating judge 

in Saudi law and his independence, and the independence of his installation. The 

importance of the paper lies in the assessment of these insurance, the extent of their 

agreement with Islamic law and international law. The researcher adopts the 

comparative descriptive analytical approach to collect data. The results of the study 

confirmed that the existence of some problems and gaps in the insurance of the 

independence of the investigation of the Saudi law relating to the installation of the 

judge, The researcher recommended some amendments to the legislation guaranteeing 

the installation of the investigating judge in the Saudi law. 

 key words: Judiciary, Investigation District, Investigating Judge, Independence,     

Independence of Investigating Judge 
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 ملخص ال

  له من أي استقاللي  القضاء تعدُّ هي الضامنيعدُّ القضاء الضامن الوحيد حلقوق األفراد من أيِّ تعسُّف أو استبداد؛ كما أن 
تدخل أو تأثري، إال أهنا تفتقر لضمانات لتقوم حبماي  القضاء، واليت منها ضمانات تثبيت قاضي التحقيق. لذا هتدف هذه 

 تثبيته. يف الورق  لكشف العالق  بني ضمانات تثبيت قاضي التحقيق يف القانون السعودي واستقالليته، وما تشرتطه استقالليته
حيث جتسدت إشكالي  البحث يف مدى ضمان القانون السعودي لةلضمانات املشرتِط  الستقاللي  قاضي التحقيق يف تثبيته. 
وتكمن أمهي  الورق  يف تقييم هذه الضمانات، ومدى اتفاقها مع الشريع  اإلسالمي  والقانون الدويل، وسّد الثغرات املوجودة 

س  استخدم الباحث املنهج الوصفي التحةليةلي املقارن القائم عةلى مجع احلقائق والبيانات وحتةليةلها هبا. ونظرا لطبيع  الدرا
ومقارنتها إليضاح اجلوانب املتعةلق  مبوضوع الدراس ، وأكدت نتائج الدراس  إىل أن املواد القانوني  يف القانون السعودي املتعةلق  

عزل؛ ولذا أيت فيها النص صراحً  عةلى عدم قابةلي  قاضي التحقيق لةلنقل أو البعدم قابةلي  قاضي التحقيق لةلنقل أو العزل مل ي
فإنه من املمكن استخدام نقل قاضي التحقيق بدون رغبٍ  منه كسالح ملعاقبته به والتأثري عةلى استقالله؛ وهذا يعدُّ خرق يف 

ق يف القانون السعودي قاضي التحقي استقالله.، وأوصى الباحث ببعض التعديالت بالتشريعات املتعةلق  بضمانات تثبيت
 ليتحقق ضمان استقالله.

 الكلمات المفتاحية:
 القضاء، قضاء التحقيق، قاضي التحقيق، االستقالل، استقالل قاضي التحقيق.
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 المقدمة

مع بيد القضاء اجملتإن أدبيات القيَّم العدلي  ومرتكزات قواعدها العام  تفرض بأن تكون مهم  حراس  حريات وحقوق أفراد 
من خالل اضطالعه بوظيف  التحقيق و كل أعماله جبميع مراحةله، وكل ما ميس حرم احلريات الفردي  من تقييد أو توقيف؛ 
وحيث أنه من املستحيل  أن يكون قضاء حيمي احلقوق واحلريات الفردي  إال بوجود ما يضمن له استقالله ومحايته؛ وليس 

حيمي أعضاء القضاء إال من بوجود جمموع  من الضمانات تكفل هذا االستقالل؛ لذلك دعت  باإلمكان ضمان استقالل 
كل املواثيق والعهود الدولي  بإجياد هذه الضمانات الكافةل  هلذا االستقالل؛ واليت منها ما سيتم نتناوله يف هذه الورق  وهي 

 ضمانات تثبيت أعضاء قضاء التحقيق.

الضوء عةلى طبيع  العالق  بني ضمانات تثبيت قاضي التحقيق يف املمةلك  العربي  السعودي   ولذا أتت هذه الدراس  إللقاء
واستقالليته. باإلضاف ، إىل ما هي املعايري والضمانات اليت تشرتطها هذه االستقاللي  يف تثبيت قاضي التحقيق. وسيتم ذلك 

راهن لدولي  والشريع  اإلسالمي . وسيتم تشخيص الوضع المن خالل دراستها وبيان أحكامها عةلى ضوء القوانني واالتفاقات ا
 القانوين والواقعي لضمانات تثبيت قاضي التحقيق يف املمةلك  العربي  السعودي  وعالقتها وأثرها عةلى استقالله من خالل حتةليةله

مها كمعيار ثابت أثناء خداعةلى ضوء القوانني واملواثيق واالتفاقات الدولي  اليت طالبت بضمانات تساهم يف استقالله واست
حتةليل الوضع املذكور عةلى ضوئها. أضف إىل ذلك، سوف يتم الرتكيز ملعرف  ما مدى موضوعي  هذه الضمانات والصعوبات 
والتحديات اليت تواجهها. سينتج من خالل هذا البحث الكشف عن مدى وجود احلد األدىن من ضمانات التثبيت الواجب 

عض ق لكي حتقق استقالله يف السعودي  مع املستوى الذي طالبت به املواثيق الدولي . وعن وجود بتوافرها لدى قاضي التحقي
التحديات هلذه الضمانات يف السعودي . ويف سياق أحكام ومواثيق العدال  الدولي ، سيتبنيَّ أن ضمانات تثبيت قاضي 

 من العمل تحقيق خصوصا هي رمبا حباج  إىل الكثريالتحقيق الضامن  الستقالل القضاء بشكل عام يف السعودي ، وقاضي ال
ومن املأمول أن هذا املسح القانوين سيكون  يف هذه اجلزئي .  والبحث من أجل حتقيق املعيار الدويل الضامن الستقالل القضاء

 له بعض التأثري االجيايب عةلى وضع سياسات استقاللي  قضاء التحقيق يف السعودي  وتنفيذها وتقييمها.
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 إشكالية البحث: 

يعد مبدأ تثبيت قاضي التحقيق يف عمةله واستقراره يف مركزه وعدم قابةليته لةلعزل أو إبعاده عنه بأي وسيةل  كانت من نقل أو 
ندب أو إعارة؛ من أهم ركائز ودعائم استقالل قاضي التحقيق؛  حيث يكون قاضي التحقيق حينئذ مستقاًل استقالاًل 

ن ال خيضع لسةلط  رئاسي  متةلي عةليه ما يتخذه من قرارات أو إجراءات يف قضي  منظورة لديه؛ وحيث يكو وظيفياً؛ مبا يعين أنه 
واءٌ قاضي التحقيق  مستقاًل استقالاًل شخصياً مبا يعين حتريره من اخلوف بتقرير ضمانات قانوني  تكفل له تثبيته يف مركزه س

مان ة؛ ولذا فإن ضمان  تثبيت قاضي التحقيق يف مركزه ضرورة أساسي  لضمن عدم قابةليته لةلعزل أو النقل أو الندب أو اإلعار 
استقالله ومحايً  له مبنع أيٍّ من حدوث ذلك له، فهل يكفي فيها ما نصَّ عةليه القانون السعودي فيه  أم ال بدَّ من إعادة 

إىل أي مدى تضمن القوانني املوجودة هذه الدراس :  النظر يف هذه النصوص القانوني . وعةلى هذا يتمثل السؤال املركزي يف
 يف املمةلك  العربي  السعودي  املعايري والضمانات اليت تشرتطها استقاللي  قاضي التحقيق يف تثبيته يف مركزه؟  

 أسئلة البحث:

 وهي:  يف ضوء تشخيص مشكةل  البحث وعرضها، فثمَّ  تساؤالت متفرع  عنها سوف جييب عنها البحث

 بني استقالل قاضي التحقيق وضمانات تثبيته؟ ما العالق  الرابط  -1

 ما هي الوسائل واألدوات اليت وفَّرهتا القوانني يف املمةلك  العربي  السعودي  يف عمةلي  تعزيز تثبيته قاضي التحقيق؟ -2

قيق يف مركزه حما مدى كفاي  وفاعةلي  الوسائل واألدوات اليت وفَّرهتا القوانني يف املمةلك  العربي  السعودي  لتثبيت قاضي الت -3
 لضمان استقالله؟

ما مدى أوجه االتفاق واالختالف بني ضمانات تثبيت قاضي التحقيق يف القوانني السعودي  والضمانات املطالب هبا يف  -4
 أحكام العدال  واملواثيق الدولي ؟
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 البحث: متغيرات

 متغيرات تحديد يمكن فإنه عنها؛ المتفرعة التساؤالت وعرض البحث، مشكلة تشخيص ضوء في
 يأتي: فيما البحث

 هلا يكون أن حيتمل اليت تهتثبي بعمةلي  يتعةلق ما وكل التحقيق قاضي تثبيت ضمانات يف ويتمثل المستقل: المتغير أواًل:
 القضائي. عمةله خمرجات عةلى والتأثري استقالله، يف وتدخل دور

 توياهتا.ومس ومكوناهتا ضماناهتا بكل التحقيق قاضي استقاللي  عمةلي  يف ويتمثل التابع: المتغير ثانياً:
 التحقيق قاضي لتثبيت لكافةل ا )الضمانات املستقل املتغري ألثر الناقةل  املتغريات جمموع  يف ويتمثَّل الوسيط: المتغير ثالثاً:
 التحقيق(. قاضي )استقاللي  التابع املتغري يف مركزه( يف

 لبحث:أهداف ا

 كشف العالق  الرابط  بني استقالل قاضي التحقيق وضمانات تثبيته. -1

التوصل ألوجه االتفاق واالختالف بني ضمانات تثبيت قاضي التحقيق اليت وفرهتا القوانني يف املمةلك  العربي   -2
 السعودي ، والضمانات املطالب هبا يف أحكام العدال  واملواثيق الدولي .

ضمانات تثبيت قاضي التحقيق من قبل القانون السعودي لتحقيق استقالليته ومدى كفاي  هذا تقييم وحتديد مستوى  -3
 املستوى بضمان تثبيته واستقالله.

الوصول ألفضل الطرق إلغالق وسد الثغرات واملداخل املؤثرة عةلى ضمانات تثبيت قاضي التحقيق واملؤثرة عةلى استقالليته  -4
 روج بأفضل السبل واالقرتاحات لةلرفع من مستواها.يف املمةلك  العربي  السعودي ، واخل

 أهميَّة البحث:

تأيت أمهي  الدراس  يف أهنا ستحاول أن تقدم مشروعًا حيتوي عةلى سور متكامل البنيان من التشريعات يف ضمانات تثبيت 
استقالله، ويُبىن أساسه  يقاضي التحقيق واستقالليته املتعةلق  هبا جتعل لسةلط  قاضي التحقيق حرمًا من حوله وسياجًا حيم

 وفق معايري دولي  وفنيَّ  وهيكةليَّ .
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ةلق  كما تأيت أمهيته أيضاً من كونه دراس  حتةليةلي  نقدي  تشخِّص وتقيِّم األبعاد الوظيفيَّ  لضمانات تثبيت قاضي التحقيق املتع
عرف  مدى   ومواثيق العدال  الدولي ؛ ملباستقالليًّته يف القانون السعودي من خالل عرضها عةلى أحكام الشريع  اإلسالمي

االتفاق ملا هو معمول به يف اآلن يف ميدان قضاء التحقيق السعودي يف هذه اجلزئي  مع املبادئ األساسي  يف فقه الشريع  
 اإلسالمي  وأحكام مواثيق العدال  الدولي .

 فرضية البحث: 

 ه.                                                                                    تعةلق  بضمانات تثبيت قاضي التحقيق تؤثَّر عةلى استقاللامل هناك ثغرات يف قوانني املمةلك  العربي  السعودي 

 سوف يقتصر هذا البحث عةلى تناول اجملاالت التالي : حدود البحث:     

  :العربي  السعودي . باملمةلك المجال المكاني 
  بضمانات تثبيت قاضي التحقيق واملتعةلق  باستقالله.                         الموضوعي:المجال 
  ون بالقوانني القضائي  واجلزائي  الصادرة من املمةلك  العربي  السعودي ، واملواثيق واالتفاقيات يف القانالقانوني: المجال

 الدويل الصادرة هبذا اخلصوص.
  :الفقهي  املعتربة، وقرارات اجملامع الفقهي  املتعةلق  باملوضوع.باملذاهب المجال الشرعي 

 منهج البحث:               

وذلك من خالل حماول  االستقراء واالطالع عةلى آراء فقهاء الشريع  اإلسالمي  وشراح القانون  المنهج االستقرائي: أواًل:
واألنظم  ورصدها؛ الذين تناولوا كل ما يتعةلق بقضاء التحقيق وضمانات تثبيت القاضي  فيه واستقالله يف املصادر واملراجع 

ت واعالنات ومواثيق العدال  الدولي  من ناحي  ضمانات تثبيوكل ما له صةل  بأنظم  العدال  اجلنائي  يف السعودي  وعهود 
 واستقالل القضاء فيها. 

عةلق  حيث سيقوم الباحث بوصف وحتةليل البيانات واملعةلومات اليت سيتم مجعها واملتالمنهج الوصفي التحليلي:  ثانياً:
 مبوضوع الدراس  مما له صةل  بالبحث.

عةلى  ن  ضمانات تثبيت قاضي التحقيق اليت وفَّرها له القانون السعودي وتأثريها: حيث سيتم مقار المنهج المقارن ثالثاَ:
 استقالله، بقوانني ومواثيق العدال  الدولي ، وبالشريع  اإلسالمي  هبذا اخلصوص من ناحي  أخرى.
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 .544، ص 1جممع الةلغ  العربي ، دار الدعوة، الطبع  األوىل(، ج ) القاهرة:المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون،  1

  .257ص  13هـ (، ج 1375، األوىل) بريوت: دار صادر، الطبع   لسان العربوحممد بن مكرم ابن منظور،، 
 .117ص2م(،ج2004،،)بريوت:دارالكتبالعةلمي ،الطبع األوىلشرح الدر المختارحممد عالء الدين احلصكفي،  2
 429ص3) مصر:دار املعارف،الطبع  األوىل(،جالشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك أمحد بن حممد بن أمحد الدردير،  3
 .198ص  2(، ج 1395)بريوت:دار الفكر، الطبع  الثاني ،  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجحممد اخلطيب الشربيين،  4

 

 الفصل األول: التعريف بمفاهيم البحث

 المبحث األول: التعريف بضمانات تثبيت قاضي التحقيق

هذا املبحث حملاول  التقصي وحماول  الوصول لفهم فةلسف  مفهوم عنوان البحث، وتفكيك مفاهيمه واصطالحاته. عرب سيأيت 
 عدة مطالب وهي:

 المطلب األول: المفهوم اللغوي للضمانات

ه ب الكفال ، واإللتزام، والغرام ، فضمن الشيء ضماناً، تكفًّلالضمانات لغة: جمع ضمان وتطلق على عدة معان هي: 
فهو ضامن وضمني، وَضمَّنه الشيء تضميناً، فتضمنه، َعىن ُغرمته فالتزمه وضمان املال أي التزمه، والضمني، والكفيل، 

 .(1)والضمان واحلفظ والرعاي 

 المطلب الثاني: المفهوم االصطالحي واإلجرائي للضمانات

 يةلي: فتعددت تعريفات املذاهب الفقهي  فيه عةلى ماوأما الضمان اصطالحاً: 

 فعَّرفه فقهاء مذهب الحنفيَّة بأنه: » ضم ذمٍة إلى ذمٍة في المطالبة مطلقاً « 2.

  (3)«شغل ذمةٍ أخرى بالحق وهو يشمل ضمان المال وضمان الوجه وضمان الطلب» فقهاء مذهب املالكي  بأنه  و عَّرفه 

 .(4)« هو اإللتزام» وذهب فقهاء مذهب الشافعي  أن الضمان 

 هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في التزام الحق فثبت في ذمتهما » وأما فقهاء مذهب احلنابةل  فقالوا 
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 .590ص  4جم(1989) لقاهرة: دار هجر، الطبع  الثاني ،  المغني،عبد اهلل بن حممد بن أمحد بن قدامه املقدسي،  5
 يقصد بالتعريف اإلجرائي: التعريف الذي سيستخدم يف هذا البحث، والذي سيجري العمل به ومبوجبه. 6

 

 .5 «جميعاً 

 ومجيع هذه التعاريف لةلضمانات تعاريف لدى املذاهب الفقهي  ليس هلا تعةلق مباشر ملوضوع البحث.

 المختار للضمانات المتعلق بموضوع البحث: 6 التعريف اإلجرائي

ومبا أن االستقالل بوجه عام يفتقر إىل من حيفظه وحيميه من خالل وسائل تقوم بذلك، وعةليه فمما سبق فيمكن أن يتم 
توصيف التعريف األقرب الستخدام الضمانات يف هذا البحث بأنه هو: جمموع  التدابري الوقائي  اليت هتدف إىل محاي  استقالل 

 نته يف أداء رسالته.قاضي التحقيق وحتافظ عةلى حتقيق طمأني

 المطلب الثالث: التعريف بمفهوم ضمانات تثبيت قاضي التحقيق مركَّباً 

  التدابري الوقائي  قاضي التحقيق؛ فُتعرَّف بأهنا: جمموع وميكن مما سبق حماول  استخالص تعريف جامٌع ومانٌع لضمانات تثبيت
يةلٍ  أو غرٍض ٍل أو نقٍل أو ندٍب أو إعارٍة أو إبعاده عنه بأي وساليت تؤمن قاضي التحقيق بتثبيته يف مركزه دون خوٍف من عز 

 أو أيِّ اعتباراٍت أخرى؛ لغاي  محاي  استقالله.

 المبحث الثاني: المفاهيم ذات الصلة بالبحث

بعد أن مت تفكيك مركب مصطةلح ضمانات تثبيت قاضي التحقيق، وتشرحيه وحتةليل مفرداته يف املبحث السابق، كان من 
املناسب التعريج عةلى املفاهيم اليت تدور يف فةلكه، وإدخاهلا يف هذه العمةلي . وسيأيت هذا املبحث حملاول  التقصي وحماول  

 الوصول لفهم فةلسف  ما يتعةلق مبوضوع البحث من مفاهيم واصطالحات. من خالل ذلك عرب عدة مطالب وهي:
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 .  756ص 2، مرجع سابق،جالمعجم الوسيط مصطفى وآخرون، 7
 .160، ص 1هـ (، ج 1418 الطبع  األوىل،، ،)بريوت: املؤسس  اجلامعي  لةلدراسات والنشر والتوزيع معجم المصطلحات القانونية ،ضيمنصورالقا 8
 .3م(، ص1993) طرابةلس: املؤسس  احلديث  لةلكتاب، الطبع  األوىل، المشاكل التي تعترض استقالل القضاء  فايز إيعايل،  9

 

 المطلب األول: مفهوم االستقالل

 عادًة ما يتم استخدام مصطةلح االستقالل ويتم اقرتانه بالقضاء وجمال التدخالت والتسييس فيه، فأينما ذكر االستقالل 

تبادر مباشرًة إىل الذهن قرينه القضاء، حبكم أن هذه العالق  اليت جتمع بينهما، عالق  سبب ونتيج ، حبيث ال وجود لقضاء 
بوجود استقالل يضمن له عمةلي  عدال  احلكم، وسالم  دورة اإلنتاج العديل له، ومحاي   ينتج الغاي  املقصود من إقامته؛ إال

مجيع مراحل هذه  الدورة العدلي  من حلظ  التةلقيح والتكوين، إىل حلظ  انتهائها بوالدة احلكم القضائي، ومن مث منوه ونضوجه 
طةلب والنشأة من قبل أي طرف كان. وسيتم يف هذا امل واشتداده، لئال يتم إجهاضه أو تشويهه أو وأده يف مرحةل  التكوين

 تناول مفهوم االستقالل بالتوصيف والتحةليل حىت يتم الوقوف عةلى كنهه وماهيَّته. عرب الفروع التالي :

 الفرع األول: المفهوم اللغوي لالستقالل

لشمس، واستقل قل النبات، واستقةلت امن استقل: أي ارتفع. ويقال: استقل الطائر يف طريانه، واست االستقالل في اللغة:
القوم: أي مضوا وارحتةلوا، وفالن أنفرد بتدبري أمره، يقال: استقل أمره، والدول : استكمةلت سيادهتا وانفردت بإدارة شؤوهنا 

 .7 الداخةلي  واخلارجي ، ال ختضع يف ذلك لرقاب  دول  أخرى. ومنه إذا استقل القاضي، أي انفرد بأمره

 المفهوم االصطالحي لالستقاللالفرع الثاني: 

عرف الكثري من شراح القانون مصطةلح االستقالل تعريفات كثرية، وكل هذه التعاريف متقارب  وهي يف جمموعها تأيت مبعىن 
. وهنالك من عرَّف االستقالل بناًء عةلى أنه حال من األحوال 8 «غياب التبعية لشخص أو جماعة عموميَّة» واحد هو: 
حالة شخص ما معنوي أو طبيعي غير مرتبط بشخص آخر أو بأي رباط من أي نوع كان، وتكون قدرته  »فوصفه بأنه: 

 . وهذا التعريف يتضح بأنه األقرب لتوصيف االستقالل؛ ذلك أن االستقالل 9 «على الحركة ذاتية إراديَّة 
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 .433م (، ص1991بريوت: املكتب  العةلمي ،الطبع  األوىل،  شرح حدود إبن عرفة) حممد بن قاسم األنصاري،   10
 .217هـ(، ص 1393القاهرة: مطبع  البايب احلةليب الطبع  الثاني ،،  )لسان الحكام في معرفة األحكام إبراهيم بن أيب اليمن احلنفي،    11
  339م (، ص2015)القاهرة: مكتب  دار النهض  العربي ،الطبع  الثاني ،  قضائي تحديد نطاق الوالية القضائية واإلختصاص ال أمحد املةليجي،  12
 .111هـ(، ص1411الرياض: مطبع  أطةلس لألوفست، الطبع  األوىل،  أهمية معاينة مسرح الجريمة )مجيل بن حممد امليمان،   13

 

قالل، واليت ق الغري املباشرة لةلتأثري عةلى االستوأضداده هي  أحوال  ترد عةلى القائم به، إال أن هذا التعريف مل يتضمن الطر 
عادة ما يتم إخنرام االستقالل من خالهلا. وبناءً عةلى ما ذكر فباإلمكان تعريف االستقالل بأنه: حال  شخصي  منفردة بوضعها 

 وتقريراهتا بدون إرتباط أو تأثري مباشر أو غري مباشر عةليها. 

 المطلب الثاني: مفهوم قاضي التحقيق

 فرع األول: المفهوم االصطالحي للقضاءال

 تعددت تعريفات القضاء اصطالحاً بتعدد تصَوره والنظرة إليه بعدة اجتاهات وهي كما يةلي:

 .10 «صفة ُتضفي على القاضي إمضاء حكمه» االجتاه األول: نظر إىل القضاء باعتباره والي  وسةلط  فعَرفه بأنه: 

خصومات وقطع قول ملزم يؤدي لفصل ال» االجتاه الثاين: نظر إىل القضاء باعتباره فعل يصدر من القاضي: فعَرفه بأنه 
 .11 «المنازعات

قول ملزم  »التوجه الثالث: مزج بني االجتاهني السابقني، فنظر إىل القضاء باعتباره فعل صادر عن والي  وسةلط  فعَرفه بأنه: 
وهذا هو املختار ألن القضاء يتكون من سةلط  وحكم صادر  .12 «لخصومات وقطع المنازعاتصدر عن والية لفصل ا

 .عن هذه السةلط 

 الفرع الثاني: المفهوم االصطالحي للتحقيق

 .13 «التثبت من صحة االتهام والوصول إلى معرفة الحقيقة إثباتاً أو نفياً » عرف بعض شراح القانون التحقيق بأنه 

 ريف العمل موضوع التحقيق، ونوع ومصدر هذا العمل، وصف  هذا املصدر، والغاي  من هذا العمل.ومل يتضمن هذا التع

  لقيام جمموع  األعمال والقرارات واألوامر اإلجرائي  اليت تتبع اجلرمي  يقوم هبا خمتص ذو هيئ  قضائي ولذا ميكن تعريف التحقيق بأنه:
 العدال .
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 .72هـ ( ص 1404)بغداد: مطبع  العاين، الطبع  األوىل،  نظام القضاء في الشريعة اإلسالميةعبدالكرمي زيدان،   14
الرياض: معهد اإلدارة العام ، الطبع  األوىل، االدعاء العام والمحاكمة وتطبيقهما في المملكة العربية السعودية ) عماد عبد احلميد النجار،  15

 .75هـ (ص 1417
دارة العام ، الطبع  )الرياض:  معهد اإل قاتها في المملكة العربية السعودية دراسة ومقارنةأصول التحقيق الجنائي وتطبيمدين عبد الرمحن تاج الدين،  16

 .58هـ (، ص 1425األوىل، 
م ( ص 2004)اإلسكندري : دار الفكر اجلامعي، الطبع  األوىل،   مبدأ الفصل بين سلطتي االتهام والتحقيق دراسة مقارنةأشرف رمضان حسن،  17

320. 
 .83هـ (، ص 1426) الرياض: مكتب  العبيكان، الطبع  األوىل،  المحقق الجنائي في الفقه اإلسالميحممد آل خنني، عبد اهلل بن  18

 

 لقاضي التحقيقالفرع الثالث: المفهوم االصطالحي 

ام فيعرَّف استخالص تعريفه مما أنيط به من مهمل يتم الوقوف عةلى من عرَّف قاضي التحقيق مصطةلحًا مركباَ، ولكن ميكن  
 بأنه: خمتص ذو هيئ  قضائي  يتوىل أعمال التحقيق واالهتام يف األفعال احملظورة شرعاً أو نظاماً، واإلشراف عةلى تنفيذ عقوبتها.

 : المفهوم االصطالحي الستقالل قاضي التحقيقالفرع الرابع

مل يوجد فيما مت االطالع عةليه تعريفًا خاصًا الستقالل قاضي التحقيق لكن ُوِجد من عرَّف استقالل القضاء، وُوِجد من 
 احملقق. لعرَّف استقالل االدعاء العام، وُوِجد من عرَّف استقالل هيئ  التحقيق واالدعاء العام، وُوِجد من عرَّف استقال

 .(14)«بانفراد القاضي بإصدار األحكام وفق اجتهاده، دون تدخل أو تأثري عةليه» فقد عرِّف استقالل القضاء 

بأن ال خيضع جهاز االدعاء العام إال ملقتضيات الوصول إىل احلقيق  يف وضع إجرائي » و ُعرِّف استقالل عمل االدعاء العام 
ومحاي  األرواح والقيم واملمتةلكات وليس ألي  سةلط  أن حتمةله عةلى امليل عن هذه الغاي  وأال معنيَّ واعتبارات الصاحل العام 

. وُعرِّف استقالل (15)«خيضع يف مباشرة العمل لرقاب  سابق  من السةلط  التنفيذي  أو السةلط  التشريعي  أو السةلط  القضائي  
وصول واالدعاء العام فيما أسند إليها من مهام إال ملقتضيات ال بأن ال ختضع هيئ  التحقيق» هيئ  التحقيق واالدعاء العام: 

 حترر سةلطته من أي » . وُعرِّف استقالل احملقق بأنه (16)«إىل احلقيق  وبسط العدال  اجلنائي  

: » . وُعرِّف استقالل احملقق أيضًا بأنه(17)«تدخل من جانب السةلطتني التشريعيَّ  والتنفيذي  وعدم اخلضوع لغري القانون
 . وميكن مما سبق حماول  (18)« سالمته من نفوذ غريه عةليه يف قراراته وإجراءاته يف التحقيق فرداً أو دول ، رئيساً له أو غريه
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 .83، مرجع سابق، ص المحقق الجنائي في الفقه اإلسالميعبد اهلل بن حممد آل خنني،  19
 م.1989عام 56الصادر بقرار جمةلس الوزراء رقم م/نظام هيئة التحقيق،  20
، ، )القاهرة: دار النهض  العربي ، الطبع  األوىلحصانة المحكمين مقارنة بحصانة القضاء في الفقه اإلسالمي والقانون المقارن( عادل حممد خري، 21)

 .64م (، ص 1996

 

استخالص تعريف جامٌع ومانٌع الستقالل قاضي التحقيق؛ فُيعرَّف بأنه: حترر سةلطته من أي نفوذ أو تأثري أو وصاي  من أي 
 سةلط  الشريع  والنظام.سةلط  وعدم خضوعه لغري 

ذلك بأن لوظيف  قاضي التحقيق يف احلقوق العام  واخلاص  أمهي  كبرية عةلى الضروريات اخلمس من ناحي  الدين والنفس 
والعقل واملال والعرض، وقاضي التحقيق يسعى لتقرير ما حيفظها من العاديات عةليها فوجب سالمته وحترره من نفوذ غريه أو 

 ه أو سةلط  تؤثر عةلى قراراته وإجراءاته، فيجب أن يستقل مع كل صغري وكبري مع صرامته وقوَّته يف قطعأي ضغط ميارس عةلي
؛ ولقد جاء النظام السعودي مؤكدًا لضرورة استقالل قاضي التحقيق وعدم 19عةلق الناس من التطةلع إىل خرق استقالله

ادة السادس  من نظام هيئ  التحقيق واالدعاء العام خضوعه ألي سةلط  كانت إال ألحكام الشريع  واألنظم  حيث نصت امل
متتع أعضاء هيئ  التحقيق واالدعاء العام باالستقالل التام وال خيضعون يف عمةلهم إال ألحكام الشريع  اإلسالمي  » عةلى 

 . 20« واألنظم  املرعي  وليس ألحد التدخل يف جمال عمةلهم 

 التحقيق واستقالله الفصل الثاني: العالقة بين ضمانات تثبيت قاضي

يعد مبدأ تثبيت قاضي التحقيق يف عمةله واستقراره يف مركزه وعدم قابةليته لةلعزل أو إبعاده عنه بأي وسيةل  كانت من نقل أو 
ندب أو إعارة؛ من أهم ركائز ودعائم استقالل قاضي التحقيق؛  حيث يكون قاضي التحقيق حينئذ مستقاًل استقالاًل 

ث يكون ي  متةلي عةليه ما يتخذه من قرارات أو إجراءات يف قضي  منظورة لديه؛ وحيوظيفياً؛ مبا يعين أنه ال خيضع لسةلط  رئاس
 قاضي التحقيق  مستقاًل استقالالً شخصياً مبا يعين حتريره من اخلوف بتقرير ضمانات قانوني  تكفل له تثبيته يف 

عاد قاضي التحقيق  عن منصبه إال يف ، فال جيوز إب(21)مركزه سواٌء من عدم قابةليته لةلعزل أو النقل أو الندب أو اإلعارة
 األحوال وبالكيفي  اليت سنَّها املنظِّم حىت ال خيتل أو يسقط منه ميزان العدال  الذي حيمةله يف يديه.

 فقاضي التحقيق الذي خيشى إبعاده يضل طريق احلق والعدل، فالتةلويح بسيف اإلبعاد من قبل ذوي التدخل والنفوذ 
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 ) اإلسكندري : منشأة النظرية العامة للعمل القضائي،( وجدي راغب فهمي، 22)
 .571م (، ص 1974املعارف، الطبع  األوىل، 

 مرجع سابق. نظام القضاء، 23

 

 .(22)والرتجيح والقياس واملفاضةل  ومجيع مقّومات قاضي التحقيق  املستقليقتل الرأي واالجتهاد 

 ولذا فتعد ضمان  تثبيت قاضي التحقيق يف مركزه ضرورة أساسي  لضمان استقالله ومحايً  له مبنع أيٍّ من حدوث ذلك له.

 ضمانات تثبيت قاضي التحقيق في القانون السعودي الفصل الثالث:

 ول ضمان  تثبيت قاضي التحقيق اليت تناوهلا القانون السعودي يف أنظمته وذلك من خالل املباحثسيتم يف هذا الفصل تنا
 التالي :

 المبحث األول: ضمانة تثبيت قاضي التحقيق من العزل في القانون السعودي

حرص املنظِّم السعودي عةلى تقرير ضمان  تثبيت قاضي التحقيق وعدم قابةليته لةلعزل عةلى حنو مماثٍل لقاضي احلكم؛ فنصَّت 
املادة الثاني  عشـــــــــــر من نظام هيئ  التحقيق عةلى أن إهناء خدم  قاضـــــــــــي التحقيق يكون ألســـــــــــباب هي بذاهتا الواردة بنظام 

ت عزل قاضـــي التحقيق  باحلصـــر؛ حيث حددهتا املادة الثاني  عشـــر من نظام . وقد حدد املنظِّم الســـعودي حاال23القضـــاء 
 هيئ  التحقيق وحصرهتا مبا يأيت: 

 قبول االستقال . -1" 

 بةلوغ سن اخلامس  والستِّني. -2

 قبول طةلب اإلحال  لةلتقاعد طبقاً لنظام التقاعد. -3

اهليئ  وهي  عةلى العقوبات التأديبي  اليت جيوز توقيعها عةلى عضـــــوإهناء اخلدم  طبقاً لةلمادة اخلامســـــ  والعشـــــرين واليت تنص  -4
 الةلوم، و إهناء اخلدم .

 احلصول عةلى تقدير أقل من املتوسط يف تقرير الكفاي  ثالث مرات متوالي . -5

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 95 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 ، مرجع سابق.نظام هيئة التحقيق 24
 مرجع سابق. نظام هيئة التحقيق، 25
 مرجع سابق. نظام القضاء، 26

 

 فقد الثق  واالعتبار الةلذين تتطةلبها الوظيف . -6

 العجز الصحي. -7

 .24ب  " عدم ثبوت صالحي  العضو خالل فرتة التجر  -8

كما أورد املنظِّم الســعودي يف املادة الثالث  عشــرة من نظام هيئ  التحقيق؛ واليت تقرر بأن خدم  قاضــي التحقيق ال تُنَهى وال 
يتم عزله إال بصدور أمر مةلكي، باستثناء بعض احلاالت واليت نصَّت:     " بأنه يف غري حاالت الوفاة وبةلوغ السن النظامي  

ي  خالل فرتة التجرب  تنتهي خدم  عضـــــــــو اهليئ  بأمر مةلكي بناًء عةلى قرار من جمةلس هيئ  التحقيق " وعدم ثبوت الصـــــــــالح
25. 

إال أنه ومع ذلك فةلم ينص املنظِّم الســـعودي صـــراحً  عةلى أن قاضـــي التحقيق غري قابل لةلعزل؛ ولذا فإنه من الضـــرورة تأكيد 
هذه الضمان  لقاضي التحقيق بالنص الصريح عةليها وإضافتها يف هذه املادة لتكون عةلى النحو اآليت: " بأنه يف غري حاالت 

وت الصـــــــالحي  خالل فرتة التجرب  فإن عضـــــــو هيئ  التحقيق غري قابل لةلعزل "؛ وذلك الوفاة وبةلوغ الســـــــن النظامي  وعدم ثب
بصراح  النص عةليها أسوًة بقضاة احلكم يف املادة الثاني  من نظام القضاء واليت نصَّت عةلى أن " القضاة غري قابةلني لةلعزل " 

احلكم؛ وذلك  من  ضرورة االستقالل وأمهيته لقاضي؛  السيما وأن ضرورة االستقالل لقاضي التحقيق وأمهيته تُعترُب أكرب 26
التســاع ســةلطاته عن ســةلطات قاضــي احلكم الســيما ســةلطته التقديري  وســةلط  املالئم  له أثناء ممارســ  اختصــاصــه عن قاضــي 

ها عاحلكم؛ وألن قاضــــي التحقيق هو من يقوم جبمع مةلف القضــــي  منذ حلظ  وقوع اجلرمي  إىل أن تكتمل األدل  اليت قام جبم
واليت ســـــــيقوم حبفظ الدعوى أو بإصـــــــدار قراره بإدان  املتهم مبوجبها؛ واليت ســـــــيقوم  من خالهلا تبعاً له قاضـــــــي احلكم بتقرير 
احلكم عةلى املتهم. فإذا ما مورســــت الضــــغوط عةلى قاضــــي التحقيق جراء التةلويح له بالعزل، أو هتديده به، أو الضــــغط عةليه 

  الكفيةل  حبمايته وحفظ اســــــتقالله؛ فعةلى ميزان العدال  الســــــالم؛ فســــــيتم العبث باألدل بأي وســــــيةل ، ومل توفر له الضــــــمانات
وإخفائها وتزويرها ومن مث تغيري مســـارات التحقيق؛ األمر الذي من الصـــعوب  كشـــفه والذي ليس مبقدور قاضـــي احلكم فعةله؛ 

 والذي ستصل إليه القضايا اليت مت توجيه االهتام فيها 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 2, 2018 

 
 96 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .329م(، ص 1991، األوىل،) مصر: نادي القضاة، الطبع  استقالل القضاء دراسة مقارنةحممد كامل عبيد،  27

 .200، مرجع سابق، صمدنيالوسيط في قانون القضاء الفتحي وايل،      
 ، مرجع سابق.نظام هيئة التحقيق 28
 ، مرجع سابق.الئحة أعضاء هيئة التحقيق 29

 

 قيق وهي مكتمةل  التوصيف واألدل .من قبل قاضي التح

فةلزم تأكيد اســـتقالل ســـةلط  قاضـــي التحقيق، ومحاي  القائم هبا من أي هتديد أو تةلويح له بالعزل أو بغري ذلك؛ وذلك أكثر  
من أي ســــةلط  أخرى من أي تأثري قد حُيرف التحقيق وحيرفه عن مســــاره؛ حيث إن حماول  الضــــغوط والتأثري عةليها من طبيع  

 ا.هذه السةلط  والنابع  من طبيع  اختصاصاهت

 المبحث الثاني: ضمانة تثبيت قاضي التحقيق من النقل في القانون السعودي 

حرصـــــاً عةلى أال يتم اســـــتعمال النقل ســـــيفاً مســـــةلطاً يُهدَّد به قاضـــــي التحقيق وينكَّل به من جانب ويُرغَُّب به وحيا  به من 
يف طمأنين   يقوم بأداء رسالته السامي  جانب آخر، وتأكيداً لالستقالل الشخصي لقاضي التحقيق وعدم املساس به، وحىت

؛  فالبد من محاي  قاضــــــي التحقيق من النقل، ووضــــــع كفاالت وضــــــمانات لقاضــــــي التحقيق حلمايته من أن (27)واســــــتقالل
 يكون نقةله وسيةل  يتم استخدامها لةلضغط عةليه أو لةلنكاي  به.

نظَّم السعودي اهليئ ، فمن الضمانات اليت وضعها امل وقد وضع املنظمِّ السعودي قواعد تنظيم نقل قاضي التحقيق بيد جمةلس
 لقاضي التحقيق يف نقةله خارج نطاق اهليئ  ما يةلي:

 صدور قرار من جمةلس اهليئ  بالنقل. -1"

 تأييد رئيس اهليئ  هلذا القرار؛ وذلك بإصدار توصيته بالقرار ورفعه لةلمقام السامي. -2

 تتويج التوصي  والقرار بأمر مةلكي ". -3

 .28لك وفقاً ملا ذكر يف املادة العاشرة من نظام هيئ  التحقيق وذ

ومن الضــــمانات اليت وضــــعها املنظِّم الســــعودي لقاضــــي التحقيق يف نقةله داخل نطاق اهليئ  هو صــــدور قرار من جمةلس اهليئ  
 .29بالنقل؛ وفقاً لةلمادة اخلامس  عشرة من الئح  أعضاء اهليئ 
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 مرجع سابق. نظام القضاء، 30
 .329م، ص 1991، مصر: نادي القضاة، األوىل، الطبع  استقالل القضاء دراسة مقارنة( عبيد، حممد كامل، 31)

 مرجع سابق. الئحة أعضاء هيئة التحقيق، 32

 

نات ليست كافي  لضمان استقالل قاضي التحقيق؛ فالبد من قرهنا بضمان  أخرى مهم  ويُنتقد عةلى ذلك؛ أن هذه الضما 
ت املادة الثالث  من نظام القضــــاء  وهي عدم نقل قاضــــي التحقيق إال برضــــاه ورغبته؛ وذلك أُســــوة بقاضــــي احلكم حيث نصــــَّ

؛ وذلك لضــمان منع 30هذا النظام " بأنه: " ال ينقل القضــاة إىل وظائف أخرى إال برضــاهم أو بســبب ترقيتهم وفق أحكام 
 استخدام النقل سالحاً ملعاقب  قاضي التحقيق ويلِّ يده من خالله، وحىت يتم حتقيق وتدعيم استقالله.

 المبحث الثالث: ضمانة تثبيت قاضي التحقيق من الندب في القانون السعودي 

ةليه لئال األمهي  وذلك حلمايً  قاضـــي التحقيق وحرصـــاً عيعترب وضـــع قواعد خاصـــ  تنظِّم ندب قاضـــي التحقيق؛ ضـــرورة بالغ  
 .(31)يُتخذ الندب وسيةل  لةلتحايل عةلى النقل؛ وحىت يقوم قاضي التحقيق بأداء رسالته السامي  يف طمأنين  واستقالل

 وقد وضــــــع املنظِّم الســــــعودي عددا من الضــــــمانات لندب قاضــــــي التحقيق  ســــــواءٌ داخل نطاق هيئ  التحقيق أو خارجها؛
وذلك لتعزيز محايته ولةلمحافظ  عةلى اســـــــــــتقالله من أي اســـــــــــتخدام لندب كوســـــــــــيةل  ل غراء، أو كســـــــــــالح لةلرتهيب، وهذه 
الضـــــــمانات اليت وضـــــــعها املنظِّم الســـــــعودي لقاضـــــــي التحقيق يف ندبه داخل نطاق اهليئ  أو خارجها وذلك وفقاً ملا ذكر يف 

 لتايل:املادة اخلامس  عشر من الئح  أعضاء اهليئ   هي كا

 صدور قرار الندب من جمةلس اهليئ . -1"

 .32تكون مدَّة الندب سن  واحدة قابةل  لةلتجديد لسن  أخرى "  -2

وقد وقع املنظِّم الســــــــعودي يف نفس الفراغ القانوين الذي وقع فيه يف نقل قاضــــــــي التحقيق عندما مل يشــــــــرتط رضــــــــاه، 
دم ص عةلى موافق  قاضــــــــــــــي التحقيق عةلى ندبه؛ وذلك ضــــــــــــــماناً لعوالذي جيب أن يتم اختاذه يف الندب ويتعنيَّ أن يتم الن

 الضغط عةليه أو التأثري عةليه من خالله.
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 املرجع سابق. 33
 

 

 المبحث الرابع: ضمانة تثبيت قاضي التحقيق من اإلعارة في القانون السعودي 

إن تنظِّيم إعارة قاضــي التحقيق بوضــع ما يضــمن عدم اســتخدام اإلعارة كوســيةل  يكاف  هبا أصــحاب النفوذ قاضــي التحقيق 
جتاه ما قدمه هلم من خدمات؛ فيتم هبا التأثري عةلى قاضـــــــــي التحقيق واســـــــــتقالله؛ هلو أمٌر مهم لســـــــــدِّ ثغرٍة بالغ  اخلطورة يف 

ضي خاص هبا يتم به إدارهتا وتقييدها من خالله؛ وذلك يعدُّ محايً  الستقالل قا بنيان وجدار استقالله؛ فوجب وضع تنظيم
 التحقيق وصيانً  له. 

وقد قام املنظِّم السعودي بوضع عدد من الضمانات يف سبيل حتقيق تنظيم وإدارة إعارة قاضي التحقيق؛ حيث نصَّت املادة 
 ضمانات وهي ما يةلي:اخلامس  عشر من الئح  أعضاء هيئ  التحقيق عةلى هذه ال

 صدور قرار من جمةلس هيئ  التحقيق. -1"

 .33تكون مدة اإلعارة سن  واحدة قابةل  لةلتجديد لسن  أخرى "  -2

إال أن الفقرة الثاني  من هذه الضمانات املذكورة أتاحت لقاضي التحقيق أن تتم إعارته ملدة تصل إىل سنتني من الزمن، 
واألوىل أن يتم حتديد اإلعارة ملدة ال تزيد عن سن  واحدة فقط؛ وذلك لئال يألف قاضي التحقيق العمل يف غري الوظائف 

لدى قاضي  صها عن العمل القضائي؛ األمر الذي قد يؤثر عةلى املةلك  القضائي  اليتالقضائي  واليت ختتةلف يف طبيعتها وخصائ
 التحقيق فيؤثر ذلك سةلباً عةلى عمةله الحقاً. 
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34 Adopted by the Seventh United Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 

Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 

26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 

November 1985 and 40/146 of 13 December 1985, 

https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-independence-of-the-

judiciary. 
35 on,Attacks on Justice: A Global Report on the Independence of Judges, 11th editi 

International Commission of Jurists, Geneva 2002.  

.http://www.icj.org 
36  10 July 1998) and Explanatory Memorandum tо-European Charter on the statute for judges (8

the European Charter on the statute for judges (8- 10 July 1998); 

-Statute-on-Charter-ropeanhttps://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eu

Judges_EN.pdf-of 

 

 

 الفصل الرابع: ضمانة تثبيت قاضي التحقيق في القانون الدولي

ذكر املبدأ الثامن  مركزه حتت أي غطاء كان؛ وقداهتم القانون الدويل بتأمني استقرار القاضي، وكفال  تثبيته بعدم إبعاده عن 
عشر من املبادئ األساسي  لألمم املتحدة الستقالل القضاء أسباب العزل ونص عةلى أنه: "ال يكون القضاة عرض  ل يقاف 

 34أو لةلعزل إال لدواعي عدم القدرة أو السةلوك اليت جتعةلهم غري جديرين بأداء مهامهم".

املعين باستقالل القضاة والصادر من الةلجن  الدولي  لةلحقوقيني، واملنعقد يف جنيف؛ " أن العديد من  كما أكد التقرير العاملي
القضاة يف مجيع أحناء العامل يعانون من الضغوط العةلني  أو غري العةلني ، بدًء من االبتزاز ووصوالً إىل إجراءات النقل الوظيفي، 

 35والعزل غري القانوين من الوظيف  ".

مليثاق األورويب بشأن النظام األساسي لةلقضاة واملنعقد يف سرتاسبورغ، فينص يف الفقرة الرابع  من مادته الثالث  عةلى " وأما ا
عدم جواز عزل القضاة، وعدم جواز نقل، أو إحال  القاضي إىل حمكم  أخرى، أو تغيري مهامه دون رضاه؛ ونظراً ألن نقل 

 36القاضي دون رضاه يثري حساسي  بالغ  ".

 

 

 

http://www.icj.org/
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/European-Charter-on-Statute-of-Judges_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/European-Charter-on-Statute-of-Judges_EN.pdf
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 . 288ص  6، مرجع سابق، جكشاف القناعالبهويت،  37

 . 16ص  10، مرجع سابق، جالمبدعابن مفةلح،       
 . 90ص 10، مرجع سابق، جاإلنصافاملرداوي،  

ص  2م ( ج1964، األوىل،) بريوت: دار إحياء الكتب العربي ، الطبع  جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل ،(صاحل بن عبد السميع أبو األزهري38)
223 . 

 .77ص  1، مرجع سابق، جتبصرة الحكامابن فرحون،    

 

الفصل الخامس: مقارنة ضمانة تثبيت قاضي التحقيق فيما بين القانون السعودي والقانون الدولي والشريعة 
 اإلسالمية

ذهب فقهاء الشريع  إىل أن اإلمام ال ميةلك عزل القاضي مع سداد حاله. وعةلةلوا ذلك بأن القاضي نائب عن املسةلمني ال 
نائب عن اإلمام فال ينعزل بعزله، وألن والي  القاضي انعقدت ملصةلح  الرعي  فال ميةلك اإلمام أو غريه َحةلَّها وفسخها؛ كما 

 .(38)؛ وألن يف عزله فساداً لةلناس عةلى قضاهتم(37)أراد فسخه فال ميةلك ذلك الفسخ لو عقد الويل النكاح عةلى موليته مث 

ومبقارن  ضمان  تثبيت قاضي التحقيق فيما بني القانون السعودي والقانون الدويل والشريع  اإلسالمي ؛ يتبنيَّ أن الشريع  
اإلسالمي  أتت حاميً  لةلقاضي من أي قوة من قبل السةلطات، ولو كانت من أعةلى سةلط  يف الدول ؛ إذ مل جتعل هلا سةلطان 

تم عزله  القاضي وتثبيته يف منصبه عةلى القانون الدويل والقانون السعودي بأن ال ييف عزل القاضي، وجاءت زائدة يف حتصني
 ولو من ِقبل أعةلى سةلط ؛ وذلك لضمان أن ال يقع حتت أي تأثري من قبل أي قوة أو سةلطان. 

 خاتمة ونتائج وتوصيات ومقترحات البحث

ةلك  العربي  يَّ  لضمانات تثبيت قاضي التحقيق يف املمإن مهم  هذا البحث تكمن يف احملاول  لةلقيام بتصوير نظريَّ  عةلم
السعودي  وأثرها عةلى استقالله؛ وذلك بعد تصنيف حمتوى البحث وتقسيم مواده يف جمموعات متجانس  ورصد الظواهر اليت 

حص وإجراء فمت التنقيب عنها ومالحظتها يف القانون السعودي أثناء عمةلي  التَّفحُّص والتصنيف، وتشخيصها وإخضاعها لةل
املقارن   فيما بينها وبني القانون الدويل والشريع  اإلسالمي ، وإجراء العمةليات التحةليةلي  لبياناهتا املوضوعي  ؛ وذلك الستكشاف 

كتب  النتائج اليت ختةلص إليها؛ بغي  اخلروج مبقرتحات وتوصيات تقوم بإضاف  عمةليَّ  مهم  يف السياس  التشريعي ، وعةلميَّ  يف امل
 لقانوني .ا
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وقد نتج عن إجراء كل هذه العمليات عبر محتوى المواد البحثّية أثناء هذا البحث التوصل إلى عدد من النتائج والتي 
 بيانها على النحو اآلتي:

و أ تبنيَّ أن عدم تأمني القاضي عةلى تثبيته يف مركزه؛ يعين هو اخنراٌم الستقالله؛ من خالل وقوعه يف اخلوف من العزل أواًل:
نقةله من مركزه بأي وسيةل ؛ ولذا فإن من أهم الضمانات اليت حتمي قاضي التحقيق وتعزز استقالله؛ هي الضمانات اليت 

 حتميه من ذلك؛ وهي الدعام  الصةلب  والقاعدة األساسي  لضمان استقالله. 

توصَّل هذا البحث إىل أن املواد القانوني  يف القانون السعودي املتعةلق  بعدم قابةلي  قاضي التحقيق لةلنقل أو العزل مل  ثانياً:
يأيت فيها النص صراحً  عةلى عدم قابةلي  قاضي التحقيق لةلنقل أو العزل؛ ولذا فإنه من املمكن استخدام نقل قاضي التحقيق 

 والتأثري عةلى استقالله؛ وهذا يعدُّ خرق يف استقالله. بدون رغبٍ  منه كسالح ملعاقبته به

أن القانون السعودي وضع عدد من الضمانات لةلمحافظ  عةلى تثبيت قاضي التحقيق؛ وذلك ضمانًا الستقالله إال  ثالثاً:
 أهنا ال تكفل استقالله مقارنً  مع الضمانات اليت أمر هبا القانون الدويل.

تبنيَّ وجود بعض االتفاق يف بعض ضمانات تثبيت قاضي التحقيق لكفال  استقالله بني القانون الدويل والشريع   رابعاً:
اإلسالمي  من جه  والقانون السعودي من جهٍ  أخرى، إال أنه ال يرقى إىل املستوى الذي طالبت به مواثيق واتفاقيات القانون 

  املطةلوب  لتثبيت قاضي التحقيق اليت نصَّ عةليها القانون السعودي منخفضالدويل يف هذا الشأن؛ حيث جاءت الضمانات 
 املستوى لكفال  استقالله. 

كشف هذا البحث أن الشريع  اإلسالمي  وفقهاؤها كان هلم قصب السبق يف تشريع تثبيت القاضي وذلك ضمانً    خامساً:
أن  ل، وعدم احليف مبيزان العدال بني البشر، وقد كان ذلك قبلالستقالله؛ وذلك مبا أمرت به األوامر الرباني  من إقام  العد

 يتنادى به حكماء الغرب وعقالؤهم إليه يف مؤمتراهتم بأربع  عشر قرناً.

أن ما شرَّعه القانون الدويل يف مؤمتراته من معاهدات واتفاقياته قامت بوضع ضمانات وإجراءات معين  تقوم مبهم   سادساً:
ا ضمان استقالل قاضي التحقيق يف تثبيته واليت كانت الشريع  اإلسالمي  متفق  معه بل وزائدة عةليه محاي  يتم من خالهل

 لصون ذلك وتعزيزاً حلمايته.
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 خةلصت هذه الدراس  بالتوصي  باقرتاح ما يةلي: توصيات ومقترحات البحث

قل قاضي أو العزل؛ لئال يتم استخدام ن النص صراحً  يف القانون السعودي عةلى عدم قابةلي  قاضي التحقيق لةلنقلأواًل: 
 التحقيق بدون رغبٍ  منه كسالح ملعاقبته به والتأثري عةلى استقالله؛ ولةلتأمني استقالله.

 استحداث نصوص قانوني  يف نظام هيئ  التحقيق وذلك عةلى النحو اآليت:  ثانياً: 

 " عدم قابةلي  قاضي التحقيق لةلعزل". -أ
 لةلنقل لغري ظروف الرتقي  إال برضاه "." عدم قابةلي  قاضي التحقيق  -ب
" ال جيوز استخدام الندب كوسيةل  لةلتحايل عةلى النقل ملن يتم نقةلهم من قضاة التحقيق بسبب  -ج

 الرتقي  ".
" ال جيوز استخدام أي وسيةل  يتم هبا مكافئ  قاضي التحقيق سواء عن طريق الندب أو اإلعارة أو  -د

 الدورات أو غري ذلك ".
 والمراجعالمصادر 

 أوالً : المراجع العربية :

 (،3م(، الوجيز يف املرافعات، ) مصر: دار املعارف، ط1989إبراهيم، حممد.) 
  (،1هـ(، لسان العرب ) بريوت : دار صادر، ط1375ابن منظور، حممد بن مكرم.) 
 (،1م(، بـداي  اجملتهـد،) بريوت : دار املعرف ، ط1997ابن رشد، حممد بن أمحد بن حممد).  
 ( ،هـ(، لسان احلكام يف معرف  األحكام، ) القاهرة: مطبع  البايب احلةليب،  1393ابن أيب اليمن، إبراهيم احلنفي

 (.2ط
 (،1982ابن حزم، عةلي بن أمحد األندلسي.)(، احملةلى، )بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، د.ط 
 (،2دار هجر، طم(، املغين، ) لقاهرة : 1989ابن قدامه، عبد اهلل بن حممد بن أمحد.) 
 (،2(، فتح القدير،) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط1987ابن عبد الواحد، الكمال ابن اهلمام حممد.) 
 ( ،2001ابن فرحـون، ابراهيم بن حممد.)م(، تبصرة احلكام، ) بريوت: دار الكتب العةلمي ، د.ط 
 (1املكتب اإلسالمي، ط)بريوت: (، هـ1390) ،ابن مفةلح، حممد، املبدع يف شرح املقنع. 
 (،1م(،شرح حدود إبن عرف ،) بريوت : املكتب  العةلمي ،ط1991األنصاري،  حممد بن قاسم.) 
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 (،1م(، املشاكل اليت تعرتض استقالل القضاء ) طرابةلس : املؤسس  احلديث  لةلكتاب،ط1993إيعايل، فايز.) 
 (،2مصر: دار الكتاب العريب، طم(، نظام القضاء اإلسالمي، ) 1985البدوي، إمساعيل إبراهيم.) 
 (،1983البهويت، منصور بن يونس بن إدريس ،)1،)بريوت :  عامل الكتب، طكشاف القناع عن متن اإلقناعم 

.) 
  (،أصول التحقيق اجلنائي وتطبيقاهتا يف املمةلك  العربي  السعودي  دراس  1425تاج الدين، مدين عبد الرمحن ،)هـ

 (.  1ارة العام ، طومقارن  )الرياض:  معهد اإلد
 (،م(، مبدأ الفصل بني سةلطيت االهتام والتحقيق دراس  مقارن ، )اإلسكندري : دار 2004حسن، أشرف رمضان

 (.1الفكر اجلامعي،ط
  : الدردير،  أمحد بن حممد بن أمحد،)د.ت(الشرح الصغري عةلى أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، ) مصر

 (.1دار املعارف، ط
   ،(.1هـ(، نظام القضاء يف الشريع  اإلسالمي  )بغداد: مطبع  العاين، ط1404عبدالكرمي،)زيدان 
 (،(، أصول قواعد املرافعات،) مصر: دار النهض  2001زغةلول،  أمحد ماهر

                                                                 (.1العربي ،ط
 (،مغ1395الشربيين، حممد اخلطيب ،)(.2ين احملتاج إىل معرف  ألفاظ املنهاج )بريوت: دار الفكر، طهـ 
 (،1م(، نيل األوطار، )بريوت: دار اجليل، ط1981الشوكاين، حممد بن عةلي.) 
 (،1(، استقالل القضاء، )القاهرة: دار الفكر العريب، ط1995عبيد، حممد كامل.) 
 (،1جدة: دار املنهاج، طم(، البيان شرح املهذب، ) 2000العمراين، أبو احلسني حيىي.) 
 (،2م(، الفتاوى اهلندي ،) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط1990الفرغاين، حسن بن منصور.) 
 (،هـ(، معجم املصطةلحات القانوني  )بريوت: املؤسس  اجلامعي  لةلدراسات والنشر 1418القاضي، منصور

 (.  1والتوزيع، ط
 ،)سنن ابن ماجه، ) استانبول : املكتب  اإلسالمي ، د.ط(. القـزويين، حممد ابن ماجه بن يزيد،)د.ت  
 (،2م(، بدائع الصنائع، )بريوت: دار الكتاب، ط1982الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود.) 
 (،1(، استقالل القضاء، ) القاهرة: مطبع  دار التأليف، ط1977الكيالين، فاروق.) 
 (،احملق1426آل خنني، عبد اهلل بن حممد،)(.1ق اجلنائي يف الفقه اإلسالمي ) الرياض : مكتب  العبيكان،طهـ 
  مـ2016عام  406الئح  أعضاء هيئ  التحقيق واالدعاء العام الصادرة بقرار جمةلس الوزراء رقم . 
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  ( ،م (، احلاوي الكبري،) يربوت :دار الكتب العةلمي ، د.ط1999املاوردي، أبو احلسن عةلي بن حممد .) 
  (.3م(، أدب القضاء، ) بريوت : دار الكتب العةلمي ،ط1986احلسن عةلي بن حممد،)املاوردي،  أبو 
 (،اإلنصاف يف معرف  الراجحني من اخلالف، بريوت : دار إحياء الرتاث  1377املرداوي، عةلي بن سةليمان ،)هـ

 (.1العريب ، ط
 (.1دعوة ، طمصطفى، إبراهيم،)د.ت(، املعجم الوسيط،) القاهرة: جممع الةلغ  العربي ، دار ال 
 (،م(،حتديد نطاق الوالي  القضائي  واالختصاص القضائي، )القاهرة: مكتب  دار النهض  2015املةليجي، أمحد

 (.2العربي ،ط
 (،1هـ(، أمهي  معاين  مسرح اجلرمي  ) الرياض: مطبع  أطةلس لألوفست،ط1411امليمان، مجيل بن حممد.) 
 (،االدعاء 1417النجار، عماد عبد احلميد ،)العام واحملاكم  وتطبيقهما يف املمةلك  العربي  السعودي  ) الرياض: هـ

 (.1معهد اإلدارة العام ، ط
 /م1989عام 56نظام هيئ  التحقيق واالدعاء العام الصادر بقرار جمةلس الوزراء رقم م. 
  م2015عام  171نظام هيئ  التحقيق املعدَّل الصادر بقرار جمةلس الوزراء رقم. 
  (،1م(، قانون القضاء املدين، ) مصر: دار الفكر العريب، ط1991هاشم، حممود.) 
 (،1م(، الوسيط يف قانون القضاء املدين،) مصر: دار النهض  العربي ، ط1980وايل، فتحي.) 

 ثانياً : المراجع األجنبية :

Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime 

and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 

of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985, https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-

independence-of-the-judiciary. 

European Charter on the statute for judges (8-10 July 1998) and Explanatory Memorandum tо the European Charter on the statute 

for judges (8- 10 July 1998). 

Judges_EN.pdf-of-Statute-on-Charter-https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/European 

 , . Edited by Ministry of Justice/2012, Secrétariat généralTHE FRENCH LEGAL SYSTEM http:// 

www.justice.gouv.fr/art_pix/french_legal_system.pdf 

Framework for Article 11 in 2003,  Implementation Guide and EvaluativeThe United Nations Convention against Corruption 

-eclaration/JI/REFA11/Implementation_Guide_and_Evaluative_Framework_for_Article_11_https://www.unodc.org/documents/dohad

_English.pdf 

The Universal Charter of the Judge (adopted by the International Association of Judges on 17 November 1999, Taipei (Taiwan) 

https://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/publications/Publications/The%20universal%20charter%20of%20the%20jugde.pdf 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/European-Charter-on-Statute-of-Judges_EN.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/french_legal_system.pdf
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/JI/REFA11/Implementation_Guide_and_Evaluative_Framework_for_Article_11_-_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/JI/REFA11/Implementation_Guide_and_Evaluative_Framework_for_Article_11_-_English.pdf

