
     المملكة العربية السعودية
       وزارة التعليم العالي 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
      قسم السياسة الشرعية

          برنامج الدكتوراه
 
 
 
 

 األمر بحفظ الدعوى واألمر بأال وجو للدعوى
 
 
 

 إعداد الطالب
 عبد اهلل بن سعيد أبو داسر

 
 
 

 إشراف فضيلة الشيخ الدكتور
 ناصر الجوفان

 
 

 العام الجامعي
 ه1443 - 1433

 



- 2-  
 

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

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

 ....وبعد.    وصحبو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
، وىذا األمر بحفظ الدعوى واألمر بأال وجو للدعوىسأربدث يف ىذه الورقات عن 

 وفقو اهلل لكل ناصر الجوفان. دالواجب يأيت ضمن األعمال اليت كلفنا هبا فضيلة الشيخ 
خَت ونفع بو اإلسالم وادلسلمُت، الذي شرفت بالدراسة علي يده يف أىم مرحل الدراسات 

.   العليا مرحلة الدكتوراه فللو احلمد وادلنة
   سيكون حديثي يف ثالثة مطالب وكل مطلب ربتو مسائل حبسب ما تقضيو احلاجة، 

: وىي 
. األمر بحفظ الدعوى: لمطلب األولا

.  تعريف األمر حبفظ الدعوى:   المسألة األولى
.  السند النظامي لألمر حبفظ الدعوى و السلطة ادلختصة يف ذلك: المسألة الثانية  
 . أسباب األمر حبفظ الدعوى : المسألة الثالثة  

.  النتائج ادلًتتبة على األمر حبفظ الدعوى:   المسألة الرابعة
. األمر بأال وجو للدعوى: المطلب الثاني

.  تعريف األمر بأال وجو للدعوى: المسألة األولى  
.  السند النظامي األمر بأال وجو للدعوى و السلطة ادلختصة يف ذلك: المسألة الثانية  
 . القواعد اخلاصة لألمر بأال وجو للدعوى: المسألة الثالثة  

. التمييز بين األمر بحفظ الدعوى واألمر بأال وجو لحفظ الدعوى: المطلب الثالث
 

وباهلل التوفيق؛؛؛؛؛ 
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. األمر بحفظ الدعوى: المطلب األول 
   :حديثي يف ىذا ادلطلب عن األمر حفظ الدعوى من خالل ىذه مسائل التالية

. تعريف األمر بحفظ الدعوى: المسألة األولى
 قرار ذو طبيعة إدارية، تصدره اجلهة ادلشرفة على سلطة االستدالل ©: جاء يف تعريفو أنو

. () ®بعدم ادلضي قدماً يف اإلجراءات واالكتفاء دبا مت من إجراءات االستدالل
 أمر إداري من أوامر التصرف يف االستدالالت تصدره النيابة العامة، لتصرف ©: وقيل بأنو

.  () ®بو النظر مؤقتاً عن إقامة الدعوى أمام حمكمة ادلوضوع بغَت أن حيوزه أية حجية تقيدىا
أمر إداري يقضي بعدم ربريك الدعوى بناء على ما نتج من : وميكن تعريفو بأنو

. االستدالالت، من إجراءات التحقيق
. السند النظامي لألمر بحفظ الدعوى والسلطة المختصة في ذلك: المسألة الثانية

 للمحقق إذا رأى أن ال وجو للسَت يف الدعوى أن ©على أنو  (62):     نصت ادلادة
. ®يوصي حبفظ األوراق ، ولرئيس الدائرة اليت يتبعها األمر حبفظها 

 إذا رأى احملقق بعد انتهاء ©( 124):      كما ورد التصريح باألمر حبفظ الدعوى يف ادلادة
التحقيق أن األدلة غَت كافية إلقامة الدعوى فيوصي احملقق رئيس الدائرة حبفظ الدعوى 

. ®...وباإلفراج عن ادلتهم ادلوقوف
من الئحة أصول االستيقاف واحلجز ادلؤقت والتوقيف االحتياطي  (8: )     ونصت ادلادة

وإذا مل تتوفر حبق الشخص احملتجز  ©على أنو ( ) الصادرة بقرار مسو نائب وزير الداخلة
أدلة ترجح ارتكابو جرماً حمدداً فيجب إطالق سراحو بأمر من مدير القسم الذي مت 

برفع األوراق بعد إطالق سراحو إىل أمري املنطقة أو من يفوضهم أمري املنطقة ، التحقيق فيو
.  ®من األمراء التابعني ملنطقة للموافقة على حفظ االهتام أو التوجيو مبا يراه

                                        
اإلجراءات اجلنائية ادلقارنة والنظام اإلجرائي يف ادلملكة العربية السعودية، أمحد عوض بالل، دار النهضة ( )

 .273م، ص1990العربية،
 .318م، ص 1997مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون ادلصري ، رؤف عبيد، مطبعة االستقالل الكربى ، ( )
 . ىـ17/1/1404 يف 233رقم  الصادرة ب()
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     وبناء على ما سبق فالسلطة ادلختصة هبذا اإلجراء أن يوصي أي عضو من أعضاء 
ىيئة التحقيق واإلدعاء العام هبذا اإلجراء لرئيس الدائرة اليت يتبعها احملقق مث يتم حفظها، 

. وذلك وفقاً دلا وردة بو ادلادة السالفة الذكر
. أسباب األمر بحفظ الدعوى :   المسألة الثالثة 

. ميكن تقسيم أساب األمر باحلفظ إىل قسمُت ، أسباب قانونية وأسباب موضوعية 
  األسباب القانونية :

أو -قانون العقوبات-    ترجع األسباب القانونية إىل أسباب راجعة إىل القانون الوضعي
-.  اجلنائي –ترجع إىل قانون اإلجراءات اجلزائي 

 األسباب التي ترجع إلى القانون الوضعي :
 .أن ترى النيابة العامة أن الفعل ادلسند إىل ادلتهم ال يدخل ربت نص ذبرمي  .1

 .انتفاء أركان اجلرمية 

وجود سبب من أسباب اإلباحة كما لو توافرت حالة الدفاع الشرعي أو استعمال  .2
 .احلق أو أداء الواجب

 .توافر مانع من موانع ادلسؤولية اجلنائية كصغر السن والضرورة واإلكراه  .3

 األسباب التي ترجع إلى قانون اإلجراءات الجنائية :
 .عدم جواز رفع الدعوى وذلك لعدم تقدمي شكوى عن ذي شأن .1

 .وجود سب من أسباب انقضاء الدعوى ، كصدور حكم هنائي أو عفو .2

  األسباب الموضوعية: 

 .عدم كفاية األدلة  .1

 .عدم معرفة الفاعل .2

 .عدم صحة الواقعة .3

 .عدم األمهية .4
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 .النتائج المترتبة على األمر بحفظ الدعوى: المسألة الرابعة 
 الذي مل يسبقو ربقيق ال – ىيئة التحقيق – أن األمر الصادر عن النيابة العامة :أوالًال 

. يكون ملزماً ذلا ، بل ذلا احلق يف الرجوع عنو ال قيد وال شرط 
أن األمر باحلفظ ال يقبل تظلماً أو استئنافاً من جان اجملٍت عليو أو ادلدعي احلق :  انياًال 

ادلدين ، وكل ما ذلما ىو االلتجاء إىل طريق االدعاء ادلباشر يف مواد اجلنح وادلخالفات دون 
. غَتىا إذا توافرت شروطو

أن أمر احلفظ ال يقطع التقادم إال إذا ازبذ يف مواجهة ادلتهم أو كان قد أخطر بو :  الثاًال 
.  ()على وجو رمسي كما ىو الشأن يف مجيع إجراءات االستدالل

                                        
 .144-143ص . 2010، 1 اجلنائية ، حممد أبو زكي ، منشورات احلليب احلقوقية ،طتاإلجراءا( )
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. األمر بأال وجو للدعوى: المطلب الثاني
   :حديثي يف ىذا ادلطلب عن األمر أال وجو الدعوى من خالل ىذه مسائل التالية

. تعريف األمر بأال وجو للدعوى: المسألة األولى
:  وردت عدة تعاريف أذكر منها 

 أمر قضائي من أوامر التصرف يف التحقيق تصدره حبسب األصل إحدى ©:      قيل
سلطات التحقيق االبتدائي دبعناه الضيق ، لتصرف بو النظر عن إقامة الدعوى أمام حمكمة 

. () ®ادلوضوع ، ألحد األسباب اليت بنها القانون ، وحيوز حجية من نوع خاص
 قرار يصدر عن سلطة التحقيق بعد انتهاء التحقيق تعلن بو ©:      وقيل أيضاً يف تعريفو 

صرف النظر عن رفع الدعوى إىل قضاء احلكم لتوافر سبب من األسباب اليت ربول دون 
.  () ®ذلك

. السند النظامي األمر بأال وجو للدعوى: المسألة الثانية
إذا رأى احملقق بعد انتهاء التحقيق أن األدلة غَت كافية ©بأنو  (124):    نصت ادلادة

إلقامة الدعوى فيوصي احملقق رئيس الدائرة حبفظ الدعوى وباإلفراج عن ادلتهم ادلوقوف، إال 
ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إال يف اجلرائم الكبَتة . إذا كان موقوفاً لسبب آخر

وجيب . فال يكون األمر نافذاً إال دبصادقة رئيس ىيئة التحقيق واالدعاء العام، أو من ينيبو
أن يشتمل األمر على األسباب اليت بٍت عليها، ويبلغ األمر للمدعي باحلق اخلاص، وإذا 

. ®كان قد تويف فيكون التبليغ لورثتو مجلة يف حمل إقامتو
   ذكر الشراح أن أسباب األمر بأال وجو حلفظ الدعوى ىي نفس أسباب األمر حبفظ 

. الدعوى وقد ذبنبت عدم ذكرىا خشيت التكرر

                                        
 .535مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون ادلصري ، مرجع سابق، ص ()
مدين عبد الرمحن تاج الدين، مطبوعات معهد . أصول التحقيق اجلنائي و تطبيقاهتا يف ادلملكة العربية السعودية، د( )

 .272ه، ص 1425اإلدارة، الرياض، 
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. القواعد الخاصة األمر بأال وجو للدعوى: المسألة الثالثة
.  أن يكون مسبوقاً بتحقيق وأن يكون مسبباً :أوالًال 

 فداللة ®... إذا رأى احملقق بعد انتهاء التحقيق ©النظام  (124 )   وىذا ما تنب من ادلادة 
النص على وجود ربقيق ساق عال األمر بأال وجو إلقامة الدعوى ، وىذا األمر يعترب أىم 
ما مييزه عن األمر حفظ الدعوى ، ألن األمر حبفظ الدعوى أو األوراق ذات طبيعة إدارية 

. أما األمر بأال وجو إلقامة الدعوى فهو ذو طبيعة قضائية 
ويف ذلك ال بدأن يكون األمر بأال وجو مسبباً وجاء ذلك صراحة يف النظام والئحتو يف 

ويتوىل . ®... وجيب أن يشتمل األمر على األسباب اليت بٍت عليها ©( 124/2)ادلادة 
رئيس الدائرة اإلشراف على ىذا اإلجراء فإذا رأى أنو ليس مسبباً لو أن يرفض ادلصادقة 

. على ىذا األمر بأال وجو إقامة الدعوى حىت يبُت احملقق أسبابو
 جيب يف مجيع احلاالت أن تكون األوامر والقرارات ثابتة بالكتابة الصرحية، ومؤرخة، : انياًال 

. () وموقعاً من احملقق ادلختص بإصدارىا
 األمر بأال وجو إلقامة الدعوى يكتسب حجية مؤقتة ممكن إلغائها من اجلهة اليت : الثاًال 

أصدرتو والعودة للتحقيق مرة أخرى وذلك يف حُت ظهور أدلة وبدائل جديدة توجب فتح 
 القرار الصادر ©بأنو  (125)التحقيق يف القضية مرة أخرى وىذا ما مت النص عليو يف ادلادة 

حبفظ التحقيق ال مينع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى مىت ظهر أدلة 
ويعد من األدلة اجلديدة شهادة الشهود . جديدة من شأهنا تقوية االهتام ضد ادلدعي عليو

وعلى ىذا يتم الرجوع مرة . ®واحملاضر واألوراق األخرى اليت مل يسبق عرضها على احملقق 
 ما مل تكن ©:أخرى للتحقيق بناًء على قوة ىذه البدائل ، ويقصد هبذه البدائل اجلديدة 

. ( ) ربت بصر احملقق وحمالً لتقريره عندما أصدر توصيتو باحلفظ

 

                                        
، عبد اهلل مرعي القحطاين، مطابع الوليد ، -دراسة مقارنة -تطور اإلجراءات اجلزائية ،يف ادلملكة العربية السعودية ( )

 . 542ه، ص 1428، 2ط
وأصول التحقيق . 166ه، ص1432سعد ظفَت ، سنة . اإلجراءات اجلنائية يف ادلملكة العربية السعودية ، د( )

 .289اجلنائي ، مرجع سابق ، 
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. التمييز بين األمر بحفظ الدعوى واألمر بأال وجو لحفظ الدعوى: المطلب الثالث
   تبُت لنا أن األمر حبفظ الدعوى ىو قرار إداري يقضي بعدم ربريك الدعوى اجلنائية 

يصدر بناًء على مجع االستدالالت دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ، ىذا 
خبالف األمر بأال وجو إلقامة الدعوى الذي يقضي صدوره بعد الدخول يف إجراءات 

. التحقيق 
   ومن ىنا سأورد في ىذا المطلب أىم نقاط التي تميز بين األمر بحفظ الدعوى 

: واألمر بأال وجو إلقامة الدعوى وىي 
إن كان صدور األمر بناًء على حمضر مجع االستدالل؛ كان األمر الصادر ىو األمر  .1

أما إذا صدر ىذا األمر بناًء على إجراءات التحقيق . حبفظ الدعوى أو األوراق
 .فاألمر الصادر ىو أمر بأال وجو إلقامة الدعوى 

أن األمر الصادر حبفظ الدعوى ذات طبيعة إدارية، خبالف األمر أال وجو إلقامة  .2
 .الدعوى فهو ذات طبيعة قضائية

األمر باحلفظ جيوز العدول عنو يف أي وقت دبعٌت ال حيوز على حجية، أما األمر  .3
بأال وجو إلقامة الدعوى فلو حجيتو ادلؤقتة وال يتم الرجوع إليو إال بعد ظهور أدلة 

 .وبداء جديدة 

ألمر حبفظ حمضر مجع االستدالالت ال يقبل الطعن فيو بأي طريق من طرق الطعن  .4
يف حُت أن األمر بأال وجو إلقامة الدعوى جييز القانون تلطعن فيو بطرق معينة 

 .() للطعن

األمر باحلفظ ال يقطع التقادم إال إذا ازبذ يف مواجهة ادلتهم أو أعلن إليو، ألنو يف  .5
حقيقة األمر ىو عمل استدالل،  أما األمر بأال وجو إلقامة الدعوى فإنو يقطع 

  .()التقادم يف مجيع األحوال باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق

وبهذا أخلص إلى نهاية ىذا الواجب وأسأل التوفيق والسداد، وصلى اهلل وسلم على 
 .نبينا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماًال كثيراًال إلى يوم الدين

                                        
 . 734-732م، ص2001مأمون سالمة، دار النهضة العربية، القاىرة،.اإلجراءات اجلنائية يف التشريع ادلصري، د( )
 .309م ،ص 2012أشرف توفيق مشس الدين، طبعة خاصة للتعليم ادلفتوح، .شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، د( )
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