توثيق السوابق اجلزائية
وأثرها يف احلكم القضائي اجلزائي
دراسة مقارنة بني أحكام الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي
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ملخص الدراسة
تعر�ض الق�ضية اجلزائية �أمام القا�ضي املخت�ص ليكت�شف �أن املتهم �سبق و�أن ارتكب جرم ًا غري الذي
يحاكم عليه الآن ،مما يتحتم معه على القا�ضي �أن ي�صدر حكمه مراعي ًا ملدى وجود �سوابق للمتهم ،يف
حماولة ل�ضمان عدم عود املتهم جلرمه مرة �أخرى ،وحماية املجتمع من �شر ذلك املتهم ،الذي مل يتوقف
عن الإ�ضرار باملجتمع و�أفراده.
وتهدف هذه الدرا�سة �إىل تقييم الآلية التي يتم وفقها العمل يف توثيق ال�سوابق يف اململكة العربية
ال�سعودية ،للو�صول �إىل �إقرار �آلية توثيق وتوثيق لل�سوابق اجلزائية ،تت�صف بالدقة واخل�صو�صية ،مبا ي�ؤدي
�إىل �إعانة القا�ضي على �إ�صدار حكم يتوافق مع حال املتهم ومدى �أثر �إجرامه يف املجتمع.
وت�سهم هذه الدرا�سة من خالل نتائجها وتو�صياتها ومقرتحاتها يف و�ضع نظام خا�ص لتوثيق ال�سوابق
اجلزائية ،يت�ضمن �آلية دقيقة و�شاملة للجوانب امل�ؤثرة يف احلد من اجلرمية ،وان�ضباط واطراد الأحكام
الق�ضائية ،مما ي�ؤدي �إىل ا�ستقرار الأحكام الق�ضائية وحماية املجتمع.
ومن خ�صائ�ص تلك الآلية مركزية جهة التوثيق والت�صنيف ،ووحدة �صيغ م�سميات ال�سوابق
وت�صنيفاتها عند التوثيق ،يف مقابل توزيع �صالحيات اال�ستف�سار على ال�سوابق اجلزائية على عدة جهات
خمتلفة باختالف الغر�ض من اال�ستف�سار ،لتحقيق املوثوقية والدقة الالزمة يف قواعد بيانات �إلكرتونية،
بعيد ًا عن االجتهادات الفردية .كما انتهت الدرا�سة �إىل �أن توثيق �سوابق ال�شخ�ص املعنوي ال تقل �أهمية
عن توثيق �سوابق ال�شخ�ص الطبيعي.
ومن �أهم ما تو�صي به هذه الدرا�سة تو�سيع نطاق العمل يف توثيق ال�سوابق اجلزائية لي�شمل كل واقعة
جزائية اتهم بها املتهم ،ولي�س فقط ما �صدر عليه فيها حكم قطعي.
الكلمات املفتاحية:
ال�سوابق اجلزائية� ،آلية توثيق ال�سوابق ،تكرار اجلرمية ،ت�شديد العقوبة ،ال�سوابق اجلنائية.
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Study Abstract:
Penal case is presented before respective judge to reveal that the accused
person had committed a similar or the same offense he is currently judged for.
in such as case and as an attempt to guarantee non-frequency of the same
offense and to protect society against evil of such an offender, that had not
seized causing damage and tort to society and its people, it is necessary for
the judge to sentence a verdict observing the extent of frequency experienced
by the same offender.
This study targets to evaluate the mechanism according to which documentation of previous offenses is processed in Saudi Arabia, to reach the best
appropriate mechanism for registering and documenting penal offenses that
are attributed of accuracy and privacy hence, resulting in supporting the judge
sentence a verdict that matches condition of the accused person and the extent of his crimes impact against society.
Through its results, recommendations and suggestions, this study targets
implementation of a special system to record penal offenses and that includes
accurate and comprehensive mechanism for aspects influencing limitation of
the crime and punctuality and suitability of judiciary verdicts in a manner that
results in stability of judiciary verdicts and protection of society.
Properties of this mechanism include centralization of documentation and
classification entity; unity of forms describing titles and categories of the offenses at registration process; in addition to distributing powers for inquiry
on penal offenses among several entities that varies according to variation of
purpose behind inquiry, to achieve required reliability and accuracy through
an electronic database rather than individual efforts. Furthermore, the study
decided that recording precedent conviction of artificial personality is not less
important that recording same of the natural personality.
One of the most recommendation contemplated in this study is to enhance documentation of precedent convictions to include each penal incident
of which an offender is accused and not solely the one in which a verdict had
been sentenced.
key words:
Criminal precedents, the mechanism of recording precedents, the repetition of the crime, the tightening of the sentence, criminal precedents.
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مشكلة الدراسة:
تعر�ض الق�ضية اجلزائية �أمام القا�ضي املخت�ص ليكت�شف �أن املتهم �سبق و�أن ارتكب جرم ًا �سابق ًا
للجرم الذي يحاكم عليه الآن ،مما يتحتم معه على القا�ضي �أن ي�صدر حكمه مراعي ًا ملدى تكرر ال�سوابق
لذلك املتهم يف حماولة ل�ضمان عدم عود املتهم جلرمه مرة �أخرى ،وحماية املجتمع من �شر ذلك املتهم
الذي مل يتوقف عن الإ�ضرار باملجتمع و�أفراده� ،إال �أن القا�ضي يقف ملي ًا عند اطالعه على �سوابق املتهم؛
ليبحث عن مدى �صحة تلك ال�سوابق ،ومدى ان�ضباط �آليات توثيقها ،ودقة املعلومات التي تت�ضمنها� ،إذ �إن
�أي خلل يف ذلك يه ّز الثقة يف �صحتها ،مما قد ي�ؤدي �إىل عدم اعتبارها.
و�إذا كانت �ضوابط توثيق ال�سوابق اجلزائية غري مطردة ،و�صياغتها غري دقيقة ،فغالب ًا ما ي�ؤدي
ذلك �إىل �ضعف الثقة يف �صحتها ،ودقة ن�سبتها �إىل املتهم ،مما يهدر اجلهود املبذولة يف توثيق ال�سوابق
اجلزائية؛ لكونها ال ت�ؤدي �إىل االعتبار الكايف لت�أثريها يف احلكم الق�ضائي اجلزائي؛ مما ي�ضعف م�سارات
حتقيق العدل ،والردع العام واخلا�ص يف املجتمع ،كما �أنه قد يعيق احلكم الق�ضائي عن الفاعلية املن�شودة
لدحر اجلرمية ،وكبح جماح املجرم.
تساؤالت الدراسة:
حتاول هذه الدرا�سة الإجابة عن �س�ؤال عام هو ،ما الآلية املوثوقة والدقيقة لتوثيق ال�سوابق اجلزائية،
لتكون ذات �أثر معترب يف الأحكام الق�ضائية اجلزائية؟
ويتبع هذا السؤال العام أسئلة فرعية هي:
1-1هل يوجد قبل و�أثناء �إعداد هذه الدرا�سة �آلية دقيقة لتوثيق ال�سوابق اجلزائية؟
2-2هل ت�ؤثر ال�سوابق اجلزائية يف احلكم الق�ضائي اجلزائي؟
3-3هل عدم دقة �آلية توثيق ال�سوابق ي�ؤثر يف الثقة يف ال�سابقة الق�ضائية ،وبالتايل ي�ؤثر �سلب ًا يف �أثرها يف
الأحكام الق�ضائية؟
4-4هل عدم دقة �آلية توثيق ال�سوابق الق�ضائية ي�ؤثر يف الثقة يف الأحكام الق�ضائية اجلزائية التي اعتمدت
على تلك ال�سوابق اجلزائية؟
فرضيات الدراسة:
تتناول الدراسة االفتراضات التالية:
1-1عدم دقة �آلية توثيق ال�سوابق اجلزائية ي�ؤثر �سلب ًا يف م�صداقيتها �أمام القا�ضي اجلزائي.
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�2-2صدور حكم جزائي يت�ضمن عقوبة ا�ستندت �إىل �سوابق ق�ضائية مل ت�سجل وفق �آلية دقيقة ،يعر�ض
احلكم للبطالن� ،أو ي�ضعف الثقة يف �صحته على الأقل.
3-3دقة �آلية توثيق ال�سوابق اجلزائية ،ي�ساعد القا�ضي اجلزائي على �إ�صدار �أحكام جزائية من�ضبطة،
وحتوز موثوقية عالية.
4-4دقة �آلية توثيق ال�سوابق اجلزائية ي�ساعد على �ضبط الإجراءات ،ودحر اجلرمية ،وتقرير العقوبة
املنا�سبة للمدان بالفعل اجلرمي.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
1-1بيان موقف ال�شريعة الإ�سالمية من ت�أثر احلكم اجلزائي بال�سوابق اجلزائية للمتهم.
2-2بيان �أهمية توثيق ال�سوابق اجلزائية ل�ضبط الأحكام الق�ضائية اجلزائية.
�3-3إبراز �أثر ال�سوابق اجلزائية يف الأحكام الق�ضائية اجلزائية.
4-4درا�سة �آلية توثيق ال�سوابق املعمول بها يف النظام ال�سعودي.
5-5الو�صول �إىل �آلية دقيقة ت�ضبط توثيق ال�سوابق اجلزائية.
6-6حماولة و�ضع م�شروع مقرتح لنظام توثيق الوقائع اجلزائية.
منهج الدراسة:
ينتهج الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الت�أ�صيلي اال�ستقرائي بطريقته العلمية الو�صفية التحليلية
لآلية توثيق ال�سوابق اجلزائية ،ومدى ت�أثري تلك ال�سوابق �إذا كانت من�ضبطة يف ال�ضبط ،والثقة يف الأحكام
الق�ضائية اجلزائية.
أهمية الدراسة:
تتضح أهمية هذه الدراسة من خالل النظر إلى أثرها العلمي والعملي ،وبيان ذلك
فيما يلي:
�1-1أثر الدرا�سة العلمي.
تعد هذه الدرا�سة هي الدرا�سة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية التي تركز على �آلية توثيق وتوثيق
ال�سوابق اجلزائية ،ومدى ت�أثري تلك الآلية يف احلكم الق�ضائي اجلزائي ،وت�سهم هذه الدرا�سة يف و�ضع
�آليات دقيقة من�ضبطة لتوثيق ال�سوابق اجلزائية ،وت�ؤدي �إىل زرع الثقة يف توثيق تلك ال�سوابق اجلزائية عند
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القا�ضي اجلزائي ،مما ي�ؤدي �إىل �ضبط ت�أثر الأحكام الق�ضائية اجلزائية بهذه ال�سوابق ّ
واطرادها ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل قوة الأحكام ،وفعاليتها يف احلد من اجلرمية ،و�ضبط و�إقرار العقوبات ،وكل ذلك ي�ؤثر
�إيجاب ًا يف قوة النظام الق�ضائي اجلزائي يف اململكة العربية ال�سعودية.
�1-1أثر الدرا�سة العملي.
ت�سهم هذه الدرا�سة من خالل نتائجها وتو�صياتها ومقرتحاتها يف و�ضع نظام لتوثيق ال�سوابق
اجلزائية ،يت�ضمن �آلية دقيقة و�شاملة للجوانب امل�ؤثرة يف احلد من اجلرمية ،وان�ضباط واطراد الأحكام
الق�ضائية ،مما ي�ؤدي �إىل اال�ستقرار املجتمعي.
الدراسات السابقة:
تعد هذه الدرا�سة املتعلقة ب�آلية و�ضوابط توثيق ال�سوابق اجلزائية هي الدرا�سة البكر ،التي ي�أمل
منها الباحث �أن تكون نواة خلروج نظام معتمد لل�سوابق اجلزائية ،و�أن يخلفها درا�سات لتزيد من �أثرها
وفعاليتها.
�إال �أنه توجد جمموعة من الدرا�سات تتحدث عن ال�سوابق و�أثرها يف احلكم الق�ضائي دون التعر�ض
لآلية توثيق تلك ال�سوابق �أو �ضوابط توثيقها ،ومن تلك الدرا�سات ما يلي:
1-1درا�سة اجلالجل(1433( )1هـ) :بعنوان ال�سوابق امل�ؤثرة يف ت�شديد العقوبة يف النظام ال�سعودي،
درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية.
وتهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على ال�سوابق الإجرامية امل�ؤثرة يف ت�شديد العقوبة على املجرم
يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية و�أنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتطبيقاتها الق�ضائية ،وانتهج الباحث
يف درا�سته املنهج الت�أ�صيلي اال�ستقرائي بطريقته العلمية الو�صفية التحليلية.
2-2الديداين(1430( )2هـ) :بعنوان �أثر تكرار ارتكاب املوجب للعقوبة التعزيرية وتطبيقاته الق�ضائية.
وتهدف هذه الدرا�سة �إىل بيان الآثار املرتتبة على تكرار الفعل الإجرامي املوجب لعقوبة
تعزيرية ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي لدرا�سة الظاهرة حمل الدرا�سة.
3-3درا�سة ال�سلمي(1425( )3هـ) :بعنوان �سلطة القا�ضي يف ت�شديد وتخفيف العقوبة يف ال�شريعة
الإ�سالمية ،درا�سة مقارنة تطبيقية.
(((  درا�سة مقدمة من الطالب حممد بن عبداهلل اجلالجل ال�ستكمال متطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري يف العدالة
اجلنائية ،من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،عام 1433هـ2012-م
(((  درا�سة مقدمة من الطالب بدر بن عبداهلل الديداين ،بحـث تكميلي مقــدم لنيــل درجة املــاج�ستري يف الفقه املقارن من املعهد
العايل للق�ضاء بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،عام  1430-1429هـ.
(((  درا�سة مقدمة من الطالب عبدالرحمن بن نافع املحمادي ال�سلمي ،بحـث مقدم لنيــل درجة الدكتوراه يف الفقه الإ�سالمي من
كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة �أم القرى ،عام  1426-1425هـ.
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وتهدف هذه الدرا�سة �إىل بيان حدود �سلطة القا�ضي يف ت�شديد �أو حتفيف العقوبة وقد وجد
الباحث �أن جمال ت�شديد العقوبة �أو تخفيفها هو العقوبات التعزيرية ،و�أن الق�صا�ص واحلدود ال
جمال لها يف ذلك ،و�أن العود يف اجلرمية من �أ�سباب الت�شديد يف العقوبة.
وهذه الدرا�سات لها عالقة مبو�ضوع ال�سوابق اجلزائية من خالل املفهوم العام ،وهو �أن ال�سوابق
اجلزائية داعية لت�شديد العقوبة ،لكن مل يجد الباحث يف هذه الدرا�سات �أو غريها �أي �إ�شارة �إىل �ضوابط
توثيق وتوثيق ال�سوابق الق�ضائية� ،أو درا�سة �أو نقد لآلية توثيق ال�سوابق املعمول بها يف اململكة العربية
ال�سعودية ،كما هو يف هذه الدرا�سة التي يقوم بها الباحث.
تقسيم الدراسة:
لقد ق�سم الباحث هذه الدرا�سة �إىل املباحث واملطالب التالية:
املبحث التمهيدي:
وي�شتمل على ما يلي:
•م�شكلة الدرا�سة.
•ت�سا�ؤالت الدرا�سة.
•افرتا�ضات الدرا�سة.
•�أهداف الدرا�سة.
•منهج الدرا�سة.
•�أهمية الدرا�سة.
•الدرا�سات ال�سابقة.
وقد �سبق بيانه �آنف ًا.
املبحث األول :مفهوم توثيق السوابق اجلزائية.
املطلب الأول :املراد بال�سوابق اجلزائية ،وتوثيقها.
املطلب الثاين :الفرق بني ال�سوابق اجلزائية وال�سوابق الق�ضائية.
املطلب الثالث� :أنواع ال�سوابق اجلزائية.
املطلب الرابع :ملحة تاريخية عن توثيق ال�سوابق اجلزائية يف اململكة العربية ال�سعودية.
املبحث الثاني :تأثر األحكام القضائية اجلزائية بالسوابق اجلزائية.
املطلب الأول :املراد بالأحكام الق�ضائية اجلزائية.
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املطلب الثاين :م�شروعية ت�أثري ال�سوابق اجلزائية يف الأحكام ،يف ال�شريعة الإ�سالمية ،والأنظمة
املرعية ،يف اململكة العربية ال�سعودية.
املطلب الثالث� :أثر ال�سوابق اجلزائية يف الأحكام الق�ضائية اجلزائية.
املبحث الثالث :ضوابط السوابق اجلزائية املؤثرة يف احلكم القضائي اجلزائي.
�أو ًال� :ضوابط التوثيق والت�صنيف.
ثاني ًا� :ضوابط البحث واال�ستدعاء املعلوماتي.
ثالث ًا� :ضوابط ا�ستناد احلكم الق�ضائي اجلزائي �إىل ال�سوابق اجلزائية.
املبحث الرابع :نظام مقترح لتوثيق السوابق اجلزائية.
املطلب الأول :ن�ص م�شروع النظام املقرتح لتوثيق ال�سوابق اجلزائية
املطلب الثاين :اجلديد يف امل�شروع املقرتح.
اخلامتة والتوصيات.
وتوضيح هذه املباحث يف التالي:
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املبحث األول
مفهوم توثيق السوابق اجلزائية
املطلب األول
املراد بالسوابق اجلزائية وتوثيقها
الفرع األول :املراد بالسوابق اجلزائية.
السوابق:
ال�سوابق يف اللغة جمع �سابقة ،وهو م�أخوذ من لفظ �سبق ،وهو كما يقول ابن فار�س« :ال�سني والباء
والقاف �أ�صل واحد �صحيح يدل على التقدمُ ،يقال �سبق ي�سبق �سبق ًا» )1( ،فال�سبق هو التقدم يف ال�شيء
فيقال� :سبق الفر�س يف احللبة :جاء قبل الأفرا�س ،و�سبق على قومه :عالهم كرم ًا(.)2
اجلزائية:
اجلزاء يف اللغة :يراد به املكاف�أة على ال�شيء ،جزاه به وعليه جزاء ،وجازاه جمازاة وجزاء ،واجلزاء
يكون ثواب ًا ويكون عقاب ًا( .)3ومنه قوله اهلل تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ (.)4
ويف اال�صطالح الق�ضائي يراد باجلزاء العقوبة املقررة على جناية معاقب عليها (.)5
واجلناية يف اللغة :هي الذنب واجلرم والتعدي ،وهي ا�سم ملا يكت�سب من ال�شر(.)6
بينما اجلناية يف اال�صطالح هي بنف�س املعنى اللغوي ،وهي التعدي على الأبدان �أو الأموال �أو
الأعرا�ض� ،أو الأن�ساب� ،أو العقول� ،أو الأديان (.)7
((( ابن فار�س� .أحمد بن فار�س بن القزويني (املتوفى395 :هـ) ،معجم مقايي�س اللغة ،حتقيق :عبد ال�سالم حممد هارون ،دار
الفكر1399 ،هـ1979،م.129/3 ،
((( م�صطفى� .إبراهيم ،و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،دار الدعوة.414/1 ،
((( ابن منظور .جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت ،ط.3/136 ،1
((( �سورة يو�سف،�آية .75-74
((( كورنو .جريار ،معجم امل�صطلحات القانونية ،ترجمة :من�صور القا�ضي ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،ط،1
 1418هـ  1998م.1/623 ،
((( م�صطفى� .إبراهيم ،و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،مرجع �سابق.142/1 ،
((( �أبو فار�س .حممد عبدالقادر ،الفقه اجلنائي يف ال�شرع الإ�سالمي ،دار الفرقان للن�شر والتوزيع ،الأردن ،ط 1426 ،1هـ2005 ،م،
�ص .24
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وي�صف بع�ض الفقهاء العقوبة تارة باجلزائية وتارة باجلنائية ،ومنهم من يجعل كل واحد من
امل�صطلحني مرادف ًا للآخر ،بينما البع�ض الآخر يفرق بني امل�صطلحني ،وي�ؤيد الباحث التفريق بني
م�صطلح اجلزائي وم�صطلح اجلنائي ،ليكون و�صف العقوبة ب�أنها جزائية �أ�شمل من و�صفها ب�أنها جنائية،
حيث �أن و�صف العقوبة ب�أنها جزائية يدخل فيها العقوبات التي تنتج عن فعل اجلناية� ،أو املخالفة الإدارية،
�أو الع�سكرية ،بينما تقييد العقوبة بو�صف اجلنائية يجعلها خمت�صة ب�أفعال التعدي على البدن �أو املال �أو
العقل �أو العر�ض �أو الن�سب �أو الدين ،وال يدخل فيها خمالفة الأمر الإداري �أو الع�سكري املوجب للجزاء.
وعليه ف�إن العقوبة اجلزائية هي نتيجة حددها القانون الرتكاب الفعل املحظور ،وجزاء رتّبه على من
ارتكب ذلك املحظور.
وبنا ًء على هذا يرى الباحث �أن ت�سمية القانون الذي يحدد ويبني الإجراءات ،التي يتم التعامل
مبوجبها مع املتهمني ب�أفعال تعدٍّ توجب العقوبة ،بنظام الإجراءات اجلزائية يف اململكة العربية ال�سعودية،
�أدق من ت�سميته بقانون الإجراءات اجلنائية كما هو يف جمهورية م�صر العربية.
ذلك فيما يتعلق بالتعريف اال�صطالحي يف علم الق�ضاء مل�صطلح اجلزاء ،لكن الباحث مل يقف على
تعريف لل�سابقة اجلزائية كم�صطلح مركب ي�ستخدم يف علم الق�ضاء اجلزائي� ،سوى ما �أملح له معجم
امل�صطلحات القانونية ،من �أن ال�سابقة هي واقعة �أو عمل �أو م�سلك �سابق ي�ؤخذ يف االعتبار(.)1
�إال �أنه بالنظر العام مل�صطلح اجلزاء -الآنف الذكر -ف�إن الباحث يرى �أن م�صطلح ال�سابقة اجلزائية
يراد به ،كل واقعة ثبتت ن�سبتها  -يف زمن �سابق � -إىل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ،وقد ت�ضمنت ثبوت ارتكاب
فعل حمظور ،بن�ص �آمر (� )2شرعي �أو نظامي.
ومفهوم ال�سابقة اجلزائية هو مفهوم العود يف القانون ،غري �أن العود يف ا�صطالح القانون ،يكون
خا�ص ًا بارتكاب جرمية بعد �أخرى حكم فيها نهائي ًا ( ،)3ويختلف العود عن تعدد اجلرائم ب�أن اجلرمية يف
العود ترتكب قبل �أن ي�صدر على مرتكبها حكم يف اجلرمية ال�سابقة (.)4
الفرع الثاني :مراد الباحث بتوثيق السوابق اجلزائية.
على الرغم من �أن مفهوم ال�سابقة اجلزائية ين�صرف �إىل الوقائع التي ثبتت بحكم ق�ضائي نهائي،
وهو املعتمد عند �إرادة التعامل مع ال�سابقة اجلزائية� ،إال �أن الباحث يرى �أن الواقع تقوم معه احلاجة �إىل
((( كورنو .جريار ،معجم امل�صطلحات القانونية ،مرجع �سابق.1/875 ،
((( يراد بالن�ص الآمر هو كل ما �صدر بن�ص ت�شريعي من �أمر �أو نهي ملزم ،تقت�ضي خمالفته عقوبة.
(((  كرم .د عبدالواحد ،معجم م�صطلحات ال�شريعة والقانون ،دن ،ط1418 ،2هـ1998 ،م� ،ص  .305وانظر �أي�ض ًا :كورنو .جريار،
معجم امل�صطلحات القانونية ،مرجع �سابق.2/1152 ،
((( عودة .عبدالقادر ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارن ًا بالقانون الو�ضعي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط 1421 ،4هـ2000 ،م،
.766/1
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توثيق وقائع جزائية وجه االتهام بها �إىل متهم مبوجب �إثباتات �أقل قطعية من احلكم الق�ضائي اجلزائي،
وتوثيقها يهدف �إىل �أن تكون مر�شد ًا للقا�ضي و�أعوانه يف نظر الق�ضية الالحقة ،ومعرفة التاريخ اجلنائي
للمتهم فيها؛ �إذ �إن ذلك �سيكون �سبب ًا مهم ًا لدقة اختيار العقوبة التعزيرية ال�صادرة يف الواقعة الالحقة،
على تف�صيل �سيبينه الباحث الحق ًا.
وعليه ف�إن الباحث يق�صد بتوثيق ال�سوابق اجلزائية ،توثيق الوقائع اجلزائية التي ثبت وفق النظام
ن�سبتها �إىل مرتكبيها ،يف ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك ،بدقة عالية ،للرجوع �إليها عند احلاجة ،وفق �آلية
دقيقة تهدف �إىل �أمرين:
1.1حماية حق املجتمع يف دحر اجلرمية ،وتتبع �أثرها ،ومنع تكرار وقوعها ،بتوثيق كل واقعة جزائية
كان لها �أثر يف املجتمع� ،أو �أي فرد من �أفراده ،يف �أي زمن كان ،مع الدقة يف ن�سبة تلك الواقعة �إىل
الفاعل بعينه.
2.2حماية خ�صو�صية مرتكب تلك الواقعة اجلزائية ،بعدم ن�شر تلك ال�سوابق على العامة ،وو�ضع �آلية
دقيقة تخ�ص�ص احلاالت التي ميكن فيها ك�شف �سجل تلك الوقائع واالطالع على �أحداثها.
ويهدف التوثيق للسوابق اجلزائية ،إلى بناء سجل جزائي دقيق ،ذو مصداقية عالية،
يتضمن التاريخ اإلجرامي للمتهم ،ليُستفاد منه يف أمرين مهمني ،هما:
.أمتكني القا�ضي من اختيار العقوبة املنا�سبة ،التي تكون كافية يف نوعها ،وعددها ،و�آلية تنفيذها،
لقطع طريق ا�ستمرارية املحكوم عليه يف طريق اجلرمية ،حيث �أن ال�سجل اجلزائي الذي يت�ضمن
ال�سوابق والوقائع اجلزائية ،يحدد الأن�سب بني عقوبة ال�سجن �أو اجللد �أو �أي عقوبة بديلة �أخرى،
و�صو ًال �إىل عقوبة القتل تعزير ًا� ،إذا دلت �سوابقه املتكررة �أن �شره ال ينقطع عن املجتمع �إال بذلك.
 .بمتكني علماء االجتماع ،وعلماء النف�س ،من درا�سة ال�سجل الإجرامي للمتهم الذي تكررت �سوابقه� ،أو
الوقائع اجلنائية املن�سوبة �إليه ،الختيار طرق العالج املنا�سبة لإبعاده عن اجلرمية و�إ�صالح �سلوكه،
و�إعادته للمجتمع �صاحل ًا منتج ًا.
وعليه فإن الباحث يرى أن السابقة اجلزائية ينبغي أن تشمل ما يلي:
1.1التكييف اجلرمي للواقعة اجلزائية ،املن�صو�ص عليه يف احلكم الق�ضائي اجلزائي القطعي� ،سواء
ت�ضمن احلكم عقوبة �أو مل يت�ضمن ،كالأحكام التي تكتفي بثبوت الإدانة بالفعل اجلرمي ،وترتك
العقوبة لويل الأمر.
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2.2التكييف اجلرمي للواقعة اجلزائية ،املن�صو�ص عليه يف قرار االتهام� ،أو �أمر احلفظ ال�صادر من
النيابة العامة ،حال مل ي�صدر حكم قطعي.
3.3طلبات الت�سليم ال�صادرة من اجلهات الق�ضائية يف خارج اململكة ،وهي طلبات تت�ضمن ثبوت الفعل
اجلرمي للمتهم به ،من خالل التحقيقات التي ّمتت� ،أو من خالل الأحكام الغيابية التي �صدرت
لديهم.
4.4قرار املنع من امل�شاركة يف املناف�سات �أو املقاوالت للم�شاريع احلكومية� ،أو م�شاريع ال�شركات التي
ت�ساهم الدولة يف �أ�سهمها ،حيث ال يتم املنع �إال بعد ثبوت الإدانة بفعل جرمي �أدى لذلك املنع ،كتقدمي
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة للر�شوة من �أجل الفوز باملناف�سة.
5.5قرار املنع من الوظائف احل�سا�سة ،ومن ذلك املنع من ممار�سة مهنة املحاماة� ،أو الوظائف العليا
�أو الع�سكرية احل�سا�سة؛ نظر ًا لثبوت تورطه يف فعل يتعار�ض مع ح�سا�سية وخ�صو�صية تلك الأعمال.
6.6قرار املنع من ال�سفر.
7.7قرار الإبعاد عن البالد.
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املطلب الثاني
مفهوم السوابق القضائية والفرق بينها وبني السوابق اجلزائية.
الفرع األول :مفهوم السوابق القضائية.
هناك من الفقهاء املعا�صرين من ال يفرق بني ال�سوابق اجلزائية وال�سوابق الق�ضائية ،ويجعل
امل�صطلحني من باب املرتادفات ،غري �أن الباحث يرى �أن بينهما فرق ًا� ،إذ يراد بال�سوابق الق�ضائية يف
ا�صطالح فقهاء الق�ضاء ،الق�ضية املف�صول فيها من حمكمة خمت�صة ،التي تعترب قاعدة �أو مرجع ًا قانوني ًا
ملا تالها من الق�ضايا املماثلة(.)1
وقرر بع�ض الفقهاء ب�أن ال�سابقة الق�ضائية هي ما �صدر من الأحكام الق�ضائية على وقائع معينة مل
ي�سبق تقرير حكم كلي لها (.)2
وهنا يقوم القا�ضي الذي ينظر �أمامه واقعة ما ،مل يجد لها ن�ص ًا �صريح ًا يعتمد عليه� ،أو قاعدة
مقرره ي�ستند �إليها ،بالرجوع �إىل �أحكام ق�ضاة �آخرينُ ،اعتمدت ق�ضا ًء يف وقائع م�شابهة ،ليقرر بعد النظر
يف ذلك ،حكما م�ستند ًا �إىل تلك الأحكام ال�سابقة.
احلكم ال�سابق
وتعد ال�سوابق الق�ضائية م�صدر ًا من م�صاد ِر
احلكم الق�ضائي� ،إال �أن ذلك ال يعني �أنَّ
َ
ِ
كالن�ص الت�شريعي؛ بل �إن ُمفارقته جائزة ،ولكن َو ْفق �إجراءات نظامية واجبة
لازم وواجب الأخذ به
ّ
()3
بيان �سبب تلك املفارقة من �أ�صول وقواعد القانون العامة .
وحمددة،
وب�شرط ِ
ِ
الفرع الثاني :الفرق بني السوابق القضائية والسوابق اجلزائية.
تختلف ال�سوابق الق�ضائية عن ال�سوابق اجلزائية؛ �إذ ال�سابقة الق�ضائية هي الق�ضية املف�صول فيها
من حمكمة خمت�صة ،وتعترب قاعدة �أو مرجع ًا قانوني ًا ملا تالها من الق�ضايا املماثلة( ،)4بينما ال�سوابق
اجلزائية -كما يراها الباحث -هي كل واقعة وقعت يف زمن �سابق على الواقعة املنظورة �أمام الق�ضاء ،وقد
ثبتت ن�سبتها �إىل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي.
((( كرم .د عبدالواحد ،معجم م�صطلحات ال�شريعة والقانون ،مرجع �سابق� ،ص  .219و�أي�ض ًا :كورنو .جريار ،معجم امل�صطلحات
القانونية ،مرجع �سابق.1/875 ،
((( �آل خنني .عبداهلل بن حممد بن �سعد ،تو�صيف الأق�ضية يف ال�شريعة الإ�سالمية ،دن ،ط 1423 ،1هـ2003 /م.441/1 ،
((( بن داوود .نا�صر بن زيد ،ال�سوابق الق�ضائية ،مقال ن�شر يف جملة اليمامة العدد .1920
((( كرم .د عبدالواحد ،معجم م�صطلحات ال�شريعة والقانون ،مرجع �سابق� ،ص .219
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املطلب الثالث
حملة تاريخية عن توثيق السوابق اجلزائية
يف اململكة العربية السعودية
لقد مرت ال�صياغة القانونية لتعليمات توثيق ال�سوابق اجلزائية مبراحل بد�أت من عام 1392هـ،
وا�ستمرت يف التحديث حتى عام 1432هـ ،وذلك من خالل عدد من القرارات الوزارية ال�صادرة يف هذا
ال�ش�أن متثلت يف التايل:
�1-1صدر قرار جمل�س الوزراء رقم  1251وتاريخ 1392/11/12هـ ،مت�ضمن ًا لتحديد اجلرائم التي يتم
توثيقها يف �صحيفة ال�سوابق� ،إ�ضافة لإجراءات �سماع دعوى رد االعتبار وبيناتها.
ويعد هذا القرار هو �أقدم ما و�صل من تعليمات وقواعد تنظيم لآلية توثيق ال�سوابق اجلزائية ،وجتمعها يف
قرار واحد.
2-2القرار الوزاري ال�صادر من وزير الداخلية برقم  1054وتاريخ 1394/4/10هـ ،املبني على قرار
جمل�س الوزراء رقم  1251وتاريخ 1392/11/12هـ الآنف الذكر ،وقد ت�ضمن هذا القرار ثماين مواد
حددت الأحكام اجلزائية التي ت�سجل يف �صحيفة ال�سوابق ،وما يعد جرمية ،و�آلية توثيق ال�سوابق
للأحداث.
3-3القرار الوزاري ال�صادر من وزير الداخلية برقم  1245وتاريخ 1394/5/1هـ ،املبني على قرار جمل�س
الوزراء رقم  1251وتاريخ 1392/11/12هـ ،وت�ضمن �إحدى ع�شرة مادة تعلقت كلها بتعليمات رد
االعتبار ،و�آلية نظر جلنة رد االعتبار للطلبات املعرو�ضة عليها.
4-4قرار جمل�س الوزراء رقم  97وتاريخ 1404/5/5هـ ،ال�صادر بتعديل القاعدة التي ت�ضمنها البند
(�أو ًال) من قرار جمل�س الوزراء رقم  1251وتاريخ 1392/11/12هـ ،و�أهم ما ورد يف التعديل جواز
تخفي�ض مدة رد االعتبار من م�ضي خم�س �سنوات بعد تنفيذ العقوبة �إىل �سنتني� ،إذا كانت هناك
ظروف تربر ذلك ،وكانت اجلرمية املرتكبة لي�ست من اجلرائم اخلطرية.
5-5القرار الوزاري رقم  4435وتاريخ 1404/9/19هـ ،ال�صادر بتعديل املادة ال�ساد�سة من القرار الوزاري
رقم  1245وتاريخ 1394/5/1هـ ،حيث حدد هذا القرار اجلرائم التي تعد جرائم خطرية ال ي�شملها
تخفي�ض املدة املحددة لرد االعتبار.

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

319

توثيق ال�سوابق اجلزائية و�أثرها يف احلكم الق�ضائي اجلزائي درا�سة مقارنة بني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والنظام ال�سعودي

6-6القرار الوزاري رقم  3130وتاريخ 1408/9/3هـ ال�صادر من وزير الداخلية املبني على قرار جمل�س
الوزراء رقم  1251وتاريخ 1394/11/12هـ ،والقرار الوزاري رقم  )1(1054وتاريخ 1394/4/10هـ،
وقد �أعاد هذا القرار �صياغة قواعد توثيق ال�سوابق ،حيث ت�ضمن ثماين مواد ،وقرر يف املادة الثامنة
منه ن�سخ ًا للقرار الوزاري رقم  1054وتاريخ 1394/4/10هـ(.)2
7-7قرار جمل�س الوزراء رقم  59وتاريخ 1416/3/18هـ ،املتعلق برد االعتبار ،الذي جاء لتعديل قرار
جمل�س الوزراء رقم ( )97وتاريخ 1404/5/5هـ ،املعدل للقاعدة املن�صو�ص عليها يف البند (�أو ًال) من
قرار جمل�س الوزراء رقم  1251وتاريخ 1392/11/12هـ.
8-8قرار جمل�س الوزراء رقم  158وتاريخ 1417/10/24هـ ،الذي جاء لتعديل البند الثاين من قرار
جمل�س الوزراء رقم  59وتاريخ 1416/3/18هـ ،وذلك ب�إ�شراك هيئة الرقابة والتحقيق يف اللجنة
امل�شكلة حل�صر ودرا�سة جميع الن�صو�ص النظامية التي تقيد �أو متنع عمل املحكوم عليه بعقوبة ،يف
بع�ض الوظائف بعد تنفيذ العقوبة �أو العفو عنها.
9-9القرار الوزاري رقم  1803وتاريخ 1427/3/25هـ ال�صادر من وزارة الداخلية ،والذي جاء لتعديل
املادتني الثالثة والرابعة من القرار الوزاري رقم  3130وتاريخ 1408/9/3هـ ،و�أهم تلك التعديالت
هي:
.أ�أن تكون العقوبة التي �ست�سجل يف �صحيفة ال�سوابق نتجت عن حكم نهائي بعد حماكمة
جتري وفق ًا للوجه ال�شرعي.
.

بتعديل الفقرة ( )4من املادة ( )٣لت�صبح عقوبة اجللد  80جلدة ،بد ًال من  50جلدة،
وتعديل الغرامة من  1000ريال �إىل  5000ريال.

.

ترفع �سن احلدث الذي ال ي�سجل عليه �سوابق ليكون �أقل من ثمانية ع�شر عام ًا بد ًال من
خم�سة ع�شر عام ًا.

1010القرار الوزاري رقم  365وتاريخ 1432/1/21هـ ،ال�صادر من وزارة الداخلية ،والذي جاء يف ع�شر
مواد ،وت�ضمن تغيري ًا �شام ًال لقواعد توثيق ال�سوابق ،وجاء نا�سخ ًا للقرار الوزاري رقم  3130وتاريخ
1408/9/3هـ ،و�أهم ما جاء فيه هو:
(((  �أ�شار ن�ص القرار الوزاري �إىل وجود قرار وزاري برقم  ،1052ولعله خط�أ مطبعي؛ �إذ ال يوجد قرار وزاري بهذا الرقم يتعلق
بال�سوابق ،ولعل املق�صود هو القرار الوزاري رقم .1054
((( هنا �أي�ض ًا وقع خط�أ يف املادة الثامنة من القرار الوزاري ،حيث ذكر �أن تاريخ القرار  1054هو 1394/4/10هـ وال�صواب �أنه
عام 1393هـ.
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.أ تقرير وجود �صحيفة لل�سوابق للبالغني ،و�صحيفة �أخرى للحالة اجلنائية يف حق الأحداث،
حيث ال ت�سجل يف �صحيفة ال�سوابق �سوابق الأحداث الذين مل يبلغوا الثامنة ع�شرة ،وت�سجل
�سوابق من مل يبلغ الثامنة ع�شرة يف �صحيفة احلالة اجلنائية ،وهذه ال�صحيفة اجلديدة
تهدف �إىل وجود �سجل تاريخي للحدث ُيرجع �إليه عند احلاجة ،و�إن مل يكن م�ؤثر ًا نظام ًا
يف احلدث.
 .ب�أنه مت توثيق �أوامر الإبعاد� ،إ�ضافة �إىل الأحكام.
 .تتقرير �أنه يوجد �أحكام جزائية نهائية ال تتوفر فيها �شروط توثيق ال�سابقة ،ومع ذلك ت�سجل،
وي�شار لها ب�أنها حالة جنائية.
 1111و�أخري ًا فقد ُوجدت حماولة لإعادة �صياغة توثيق ال�سوابق اجلزائية ،لتكون يف نظام خا�ص بها ،وذلك
من خالل م�شروع مقرتح تقدم به ملجل�س ال�شورى بع�ض �أع�ضائه بتاريخ 1435/1/23هـ ،وقد ت�ضمن
املقرتح ت�سع ع�شرة مادة ،وقد خ�ص�ص هذا امل�شروع خم�س مواد منه فقط لقواعد توثيق ال�سوابق،
وهي من املادة ( ،)7-3بينما خ�ص�ص لرد االعتبار ت�سع مواد ،وهي من املادة (� ،)17-8إال �أن هذا
امل�شروع مل يخرج يف �شكل نظام معتمد حتى �إعداد هذا الدرا�سة(.)1

(((  ن�شر حتقيق �صحفي عن ذلك امل�شروع حتت عنوان «ال�شورى يناق�ش م�شروع النظام الأ�سبوع القادم» ب�صحيفة عكاظ ،يوم
الثالثاء ،امل�ؤرخ يف  6جمادى الآخرة  1437هـ املوافق  15مار�س .2016
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املبحث الثاني
تأثر األحكام القضائية اجلزائية بالسوابق اجلزائية
املطلب األول
املراد باألحكام القضائية اجلزائية
الفرع األول :املراد باحلكم القضائي على وجه العموم.
احلكم يف اللغة :الق�ضاء ،و�أ�صل معناه :املنع ،يقال :حكمت عليه بكذا �إذا منعته من خالفه ،فلم يقدر
على اخلروج من ذلك ،ويقال حكم اهلل �أي ق�ضا�ؤه ب�أمر واملنع من خمالفته (.)1
واحلكم ال�شرعي عند جمهور الأ�صوليني هو :خطاب ال�شارع املتعلق ب�أفعال املكلفني اقت�ضاء �أو تخيري ًا
�أو و�ضع ًا(� ،)2أما عند الفقهاء فهو� :أثر خطاب اهلل املتعلق ب�أفعال املكلفني اقت�ضاء �أو تخيري ًا �أو و�ضع ًا،
()3
فاحلكم عندهم هو الأثر �أي الوجوب ونحوه ،ولي�س اخلطاب نف�سه .
واخلالف بينهما يف تعريف احلكم خالف لفظي لي�س له �أثر عملي؛ فاخلطاب وما يرتتب عليه من
�أثر متالزمان ،وامل�آل عند اجلميع واحد.
قا�ض �إذا حكم
والق�ضاء يف اللغة( )4يعني احلكم والف�صل والقطع .يقال :ق�ضى يق�ضي ق�ضا ًء فهو ٍ
وف�صل .والقا�ضي القاطع للأمور املحكم لها ،الذي يق�ضي بني النا�س بحكم ال�شرع.
ويرد لفظ الق�ضاء على وجوه كثريه ،منها الإمتام والإكمال والعهد والإي�صال واخللق والتقدير ،ومن �أقرب
املعاين ملفهوم الق�ضاء اال�صطالحي الوجوب والوقوع ،ومنه قوله تعاىل﴿ :ﮬﮭﮮﮯﮰ﴾(،)5
و�أي�ض ًا الأمر ،ومنه قوله تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﴾(.)6

((( م�صطفى� .إبراهيم ،و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،مرجع �سابق.190/1 ،
((( الآمدي .علي بن �أبي علي بن حممد بن �سامل الثعلبي ،الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،تعليق :عبدالرزاق عفيفي ،املكتب الإ�سالمي،
بريوت  -دم�شق ،ط1402 ،2هـ.95/1 ،
((( القرايف� .أحمد بن �إدري�س� ،أنوار الربوق يف �أنواء الفروق ،حتقيق :حممد �سراج وعلي جمعة ،دار ال�سالم ،ط١٤٢١ ،١هـ� ،ص.١٦٤٦
((( ابن منظور .جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ،مرجع �سابق .47/2
((( �سورة يو�سف� ،آية .41
((( �سورة الإ�سراء� ،آية .23
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�أما الق�ضاء يف اال�صطالح ال�شرعي ،فقد عرفه احلنابلة ب�أنه :تبيني احلكم ال�شرعي والإلزام به
وف�صل اخل�صومات( ،)1وهو كذلك عند احلنفية واملالكية وال�شافعية ولكن ب�صيغ خمتلفة.
كما ُع ِّرف حديثا ب�أنه :احلكم بني اخل�صوم بالقانون الإ�سالمي بكيفية خم�صو�صة ،واملراد بالكيفية
املخ�صو�صة :كيفية رفع الدعوى �إىل القا�ضي ،والأ�ساليب وال�ضوابط التي يلتزم بها القا�ضي واخل�صوم
يف �إجراء التقا�ضي والرتافع �أمام القا�ضي ،وو�سائل الإثبات للحق املدعى به ،وو�سائل دفع الدعوى ،والتي
على �أ�سا�س هذه الو�سائل  -للإثبات والدفع للدعوى ُ -ي�صدر القا�ضي حكمه احلا�سم للنزاع وفق ًا لأحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،هذه الأحكام التي تك ّون ما ي�سمى بالقانون الإ�سالمي(.)2
وبنا ًء على هذا ف�إن احلكم الق�ضائي هو :الف�صل يف خ�صومة بقول �أو فعل ي�صدر عن القا�ضي على
�سبيل الإلزام(� )3سواء كان يف ق�ضية جزائية �أو مدنية.
وعرف �أي�ض ًا ب�أنه «ف�صل اخل�صومة بقول �أو فعل ي�صدر عن القا�ضي على �سبيل الإلزام»( ،)4فاحلكم
يطلق على ما ي�صدره القا�ضي ويكون خامتة املطاف بالن�سبة لنظره للدعوى ،ويكون ف�ص ًال يف اخل�صومة
ويف مو�ضوع الدعوى ،ويقال له احلكم القطعي الذي يح�سم النزاع يف اخل�صومة كلها �أو يف �شق منها(.)5
الفرع الثاني :املراد باحلكم القضائي اجلزائي على وجه اخلصوص
الذي يعنينا هنا هو احلكم الق�ضائي اجلزائي �أو ما يعرب عنه �أحيان ًا باجلنائي( ،)6وهو :الذي ي�صدر
عن املحكمة اجلزائية للف�صل يف مو�ضوع اخل�صومة اجلزائية التي رفعت �إليها بالطرق القانونية( ،)7وهو
�إعالن لإرادة املحكمة بتربئة املتهم يف هذه الدعوى �أو �إدانته.
وما ت�صدره املحكمة اجلزائية يف خ�صومة مطروحة عليها يكون ف�ص ًال يف مو�ضوعها� ،أو يف م�س�ألة
يتعني ح�سمها قبل الف�صل يف املو�ضوع ،وهي �إما �أحكام قطعية يف م�سائل فرعية كاحلكم بعدم االخت�صا�ص،
�أو �أحكام وقتية كالتي تق�ضي باتخاذ �إجراء م�ؤقت بالإفراج عن املتهم املوقوف� ،أو �أحكام حت�ضريية مثل
قرار املحكمة باالنتقال لإجراء املعاينة �أو �أحكام متهيدية كالتي تق�ضي باتخاذ �إجراءات متهيدية ،مثل

((( البهوتى .من�صور بن يون�س (املتوفى1051 :هـ)� ،شرح منتهى الإرادات ،عامل الكتب ،ط1414 ،1هـ 1993 -م .459/3
((( زيدان ،عبدالكرمي .نظام الق�ضاء يف ال�شريعة الإ�سالمية .م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط 1423 ،3هـ� .ص .13
((( يا�سني ،حممد نعيم .حجية احلكم الق�ضائي يف ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني .دار الفرقان ،عمان ،ط� .1984 ،1ص  ،8وانظر
�أي�ض ًا� :أبو الب�صل ،عبدالنا�صر مو�سى� .أ�صول املحاكمات ال�شرعية ونظام الق�ضاء ال�شرعي .دار الثقافة للن�شر ،ط،2005 ،1
�ص .194
((( يا�سني ،حممد نعيم .حجية احلكم الق�ضائي يف ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني ،مرجع �سابق� ،ص.8
((( م�سلم� ،أحمد� .أ�صول املرافعات ،دار الفكر ،القاهرة� ،1968 ،ص.678
((( راجع :املطلب الأول من املبحث الأول من هذه الدرا�سة لالطالع على الفرق بني م�صطلحي اجلزائي واجلنائي.
((( العرابي ،علي زكي .املبادئ الأ�سا�سية للإجراءات اجلنائية ،مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،القاهرة1951 ،م،
 .701/1وانظر :الدهبي ،ادوار غايل� ،إعادة النظر يف الأحكام اجلنائية ،نقابة املحامني ،القاهرة ،ط1991 ،3م� ،ص .48
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قرار تعيني خبري(.)1
والذي يعول عليه يف احت�ساب ال�سابقة اجلزائية هو احلكم الذي ي�صدر فا�ص ًال يف مو�ضوع الدعوى؛
لأنه هو الذي ينهي النزاع ،ويعترب مقرر ًا للحقيقة ،ولي�س الذي ي�صدر قبل الف�صل يف مو�ضوعها لعدم
اعتبار ذلك �إنها ًء للنزاع؛ لأنه ال يخرج الدعوى العامة يف الغالب من حوزة املحكمة التي �أ�صدرت احلكم،
فهو حكم غري قطعي ،وال يحوز قوة �إنهاء الف�صل يف الدعوى لدى املحكمة م�صدرة احلكم� ،أي ال يحوز
احلكم حجية ما �أمام املحكمة التي �أ�صدرته ،وعليه يجوز للمحكمة الرجوع عنه وتعديله(.)2

((( املر�صفاوي ،ح�سن �صادق ،قانون الإجراءات اجلنائية ،من�ش�أة املعارف يف الإ�سكندرية ،دط ،دت� ،ص .693وانظر �أي�ض ًا:
الدهبي� ،إدوارد غايل� ،إعادة النظر يف الأحكام اجلنائية ،مرجع �سابق� ،ص .48
((( ال�سعيد .كامل� ،شرح قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية ،مكتبة دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،والدار العلمية الدولية ،الطبعة
الأوىل � ،2001ص .31
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املطلب الثاني
مشروعية تأثير السوابق اجلزائية
يف الشريعة اإلسالمية ،والنظام السعودي
الفرع األول :اعتبار السوابق اجلزائية يف الشريعة اإلسالمية.
اختلف الفقهاء يف مدى م�شروعية اعتبار ال�سوابق اجلزائية م�ؤثرة يف احلكم الق�ضائي اجلزائي
املنظور بزيادة �أو ت�شديد من باب التعزير ،على قولني:
القول الأول� :أن ال�سوابق اجلزائية مهم ًا تكررت ،فال ي�صح العقوبة عليها لكونها وقائع �سبق �أن عوقب
عليها املتهم ،ومعاقبته عليها هو من باب العقوبة املتكررة على فعل �إجرامي واحد(.)1
القول الثاين� :أن ال�سوابق اجلزائية ي�شرع لها عقوبة تعزيرية عند احلكم على املتهم يف ق�ضية
جديدة� ،إذ تعد ال�سابقة اجلزائية املتكررة قرينة على �أن املجرم ي�صر على �إجرامه ،كما �أنها قرينة �أي�ض ًا
على �أن العقوبة ال�سابقة مل تردعه ،وكرثتها قرينة على �أن الإجرام قد متكن من نف�س املجرم ب�شكل يلزم
معه كف �شره عن املجتمع ،واعتبار ال�سابقة اجلزائية م�ؤثرة يف احلكم الق�ضائي ُمقرر يف م�صادر الت�شريع
اجلنائي الإ�سالمي ،ومن ذلك ما يلي:
�1.1سابقة القذف الثابتة بحكم قطعي ت�ؤدي �إىل احلكم بف�سق �صاحبها ،كما �أنها متنع قبول �شهادته
�أبد ًا ،وذلك حتقيق ًا لقوله تعاىل ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ (.)2

�2.2سابقة �شرب اخلمر املتكررة ،تخ ّول باحلكم عليه بالقتل �إذا �شرب �أخرى( )3حتقيق ًا لقوله :
(�إذا َ�ش ِر ُبوا اخلمر فاج ِلدُوهُ م ،ثم �إن َ�ش ِر ُبوا فاجلدُوهُ م ،ثم �إن َ�ش ِر ُبوا فاج ِلدُوهُ مُ ،ث َّم �إنْ َ�ش ِر ُبوا
فاج ِلدُوهُ م ،ثم �إن َ�ش ِر ُبوا فاق ُت ُلوهُ م)( ،)4وعلى هذاتُخ ّرج م�س�ألة الت�شديد على من تكررت �سوابقه
((( حتقيق ًا ملبد�أ عدم ازدواجية العقوبة ،مبعنى عدم �إيقاع العقوبة مرتني عن جرم واحد.
((( �سورة النور� ،آية .4
(((  الظاهري� .أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي القرطبي (املتوفى 456هـ) ،املحلى بالآثار ،دار الفكر ،بريوت،
دط ،دت.374/12 ،
ال�س ِج ْ�ستاين� ،سنن �أبي داود ،حتقيق� :ش َعيب
أزدي
ل
ا
عمرو
بن
�شداد
بن
ب�شري
بن
إ�سحاق
�
بن
أ�شعث
ل
ا
بن
((( �أبو داود� .سليمان
ِّ
كامل قره بللي ،دار الر�سالة العاملية ،ط 1430 ،1هـ  2009 -م .530/6 ،وقال عنه الألباين يف �صحيح
وحم َّمد ِ
الأرنا�ؤوطَ ،
و�ضعيف �سنن �أبي داود :ح�سن �صحيح.
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على م�س�ألة تكرار �شرب اخلمر ،وهو ما يقرره �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ب�أن تلك ال�سوابق املتكررة
ت�س ّوغ لويل الأمر ت�شديد العقوبة من باب التعزير(� )1إذا كان لذلك حاجة(.)2
3.3فعل اللواط من غري املح�صن عند من يقول ب�أن عقوبته هي عقوبة الزاين غري املح�صن()3
فالفاعل واملفعول �إن اعتادا اجلرمية ،ومل تردع �أي ًا منهما العقوبة التي نالها �سابق ًا ف�إنه يقتل؛
ل�شناعة جرميته ،وملا ت�ؤدي �إليه من التقليد و�إف�ساد الأخالق والتخنث(.)4
4.4ال�سارق �إذا اعتاد ال�سرقة ف�إنه يعاقب على االعتياد بتخليده يف احلب�س حتى ميوت �أو تظهر
توبته(.)5
الفرع الثاني :اعتبار السوابق اجلزائية يف األنظمة اجلزائية يف اململكة العربية السعودية.
لقد اعتربت الأنظمة اجلزائية يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أن ال�سابقة اجلزائية لها �أثر يف احلكم
الق�ضائي ،بالت�شديد ،ومن تلك الأنظمة نظام مكافحة املخدرات ،ونظام جرائم املعلوماتية ،ونظام
مكافحة غ�سل الأموال.
ومن �أمثلة ن�صو�ص تلك الأنظمة التي اعتربت ال�سابقة م�ؤثرة يف احلكم الق�ضائي اجلزائي ،ما ورد
يف نظام مكافحة املخدرات ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم :م ٣٩/وتاريخ  ١٤٢٦/٧/٨هـ ،حيث قرر ما يلي:
1.1يكون احلكم بالقتل تعزير ًا �إذا قام املتهم برتويج للمواد املخدرة �أو م�ؤثرات عقلية للمرة الثانية
ب�شرط �صدور حكم �سابق مثبت لإدانته بالرتويج يف املرة الأوىل(.)6
(((  ابن قا�سم .عبدالرحمن بن حممد ،جمموع فتاوى ابن تيمية ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،اململكة العربية ال�سعودية ،جممع امللك
فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف ،املدينة املنورة ،دط1416 ،هـ1995/م.217/34 ،
((( جمهور العلماء �إن من تكرر منه �شرب اخلمر ال يقتل حد ًا ،و�إن القتل من�سوخ ،وحكى املنذري عن بع�ض �أهل العلم �أنه قال:
«�أجمع امل�سلمون على وجوب احلد يف اخلمر ،و�أجمعوا على �أنه ال يقتل �إذا تكرر منه �إال طائفة �شاذة ،قالت :يقتل بعد حده �أربع
مرات للحديث ،وهو عند الكافة من�سوخ» راجع :قا�سم .عبدالرحمن بن حممد ،الأحكام �شرح �أ�صول الأحكام ،د1406 ،2هـ،
دن.338/4 ،
((( وهو قول ال�شافعية يف املذهب واحلنابلة يف املذهب ،و�أبي يو�سف ،وحممد ،والثوري ،والأوزاعي ،و�أبي ثور ،حيث ر�أوا �أن حد
اللواط  -الفاعل واملفعول به  -كالزنا ،فريجم املح�صن ،ويجلد البكر .وهو قول احل�سن الب�صري ،و�سعيد بن امل�سيب ،وقتادة،
والنخعي ،وعطاء بن �أبي رباح ،وهو مروي عن عبد اهلل بن الزبري .راجع :مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج،
دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م ،144/4 ،و ابن قدامة� ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد بن حممد احلنبلي
(املتوفى620 :هـ) ،املغني ،حتقيق :عبداهلل الرتكي ،وعبدالفتاح احللو ،دار عامل الكتب ،ط1417 ،3هـ .349/12 ،1997 -
(((  عودة .عبد القادر ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارن ًا بالقانون الو�ضعي ،مرجع �سابق.768/1 ،
(((  عودة .عبد القادر ،املرجع ال�سابق768/1 ،
((( راجع :الفقرة  5من البند �أو ًال من املادة  37من نظام مكافحة املخدرات.
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2.2يكون احلكم بالقتل تعزير ًا �إذا قام املتهم برتويج للمواد املخدرة �أو م�ؤثرات عقلية للمرة الأوىل ب�شرط
�أن يوجد له �سابقة حكم فيها ب�إدانته بارتكاب التهريب للمواد املخدرة �أو م�ؤثرات عقلية �أو تلقيها �أو
جلب �أو ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �صنع �أو �إنتاج �أو حتويل �أو ا�ستخراج �أو زراعة �أو تلقي املواد املخدرة �أو
م�ؤثرات عقلية بق�صد الرتويج يف غري الأحوال املرخ�ص بها(.)1
�3.3إذا كان للمتهم �سابقة ثابته يف التهريب للمواد املخدرة �أو امل�ؤثرات العقلية �أو تلقيها �أو جلب �أو
ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �صنع �أو �إنتاج �أو حتويل �أو ا�ستخراج �أو زراعة �أو تلقي مواد املخدرة �أو م�ؤثرات
عقلية بق�صد الرتويج يف غري الأحوال املرخ�ص بها ،ومل يحكم على املتهم بعقوبة القتل ،فت�شدد عليه
العقوبة بال�سجن ملدة ال تقل عن خم�س وع�شرين �سنة ،وباجللد مبا ال يزيد على خم�سني جلدة يف كل
دفعة ،وبغرامة ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف ريال(. )2

((( راجع :الفقرة  6من البند �أو ًال من املادة  37من نظام مكافحة املخدرات.
((( راجع :الفقرة  1من البند ثالث ًا من املادة  37من نظام مكافحة املخدرات.
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املطلب الثالث
صور السوابق اجلزائية وأثرها يف األحكام القضائية اجلزائية
يف اململكة العربية السعودية.
الفرع األول :صور السوابق اجلزائية وأثرها يف األحكام القضائية اجلزائية.
ال�سوابق اجلزائية وجودها يربر وجود العقوبة التعزيرية ،لكون تكرار ال�سوابق اجلزائية قرينة على
عدم ارتداع اجلاين عن اجلرمية ،وعدم كفاية العقوبات ال�سابقة لإ�صالحه �أو ردعه ،وتختلف العقوبة
التعزيرية املقررة ب�سبب تلك ال�سوابق باختالف ال�سوابق ذاتها ،والتي ال تخلوا من �أن تكون واحدة من
ال�صور التالية:
�1.1أن تكون ال�سوابق اجلزائية كلها متماثلة ،وهي مماثلة للجرمية التي يحاكم عليها املتهم ،ك�أن يكون
عليه ثالث �سوابق يف �شرب اخلمر ،ويحاكم الآن يف جرمية �شرب للخمر.
�2.2أن تكون ال�سوابق اجلزائية كلها من جن�س واحد ،واجلرمية التي يحاكم فيها من جن�س تلك
ال�سوابق ،ك�أن يكون عليه ثالث �سوابق �إحداها يف الزنا والثانية يف اخللوة والثالثة يف اللواط وهو
يحاكم الآن يف ق�ضية حتر�ش بفتاة.
�3.3أن تكون بع�ض �سوابقه اجلزائية مماثلة للق�ضية التي يحاكم فيها ،ك�أن يكون عليه �سابقتني يف �شرب
اخلمر و�سابقة �سرقة ،ويحاكم الآن يف جرمية �شرب للخمر.
�4.4أن تكون بع�ض �سوابقه اجلزائية من جن�س الق�ضية التي يحاكم فيها ،ك�أن يكون عليه ثالث �سوابق
�إحداها يف الزنا والثانية يف اخللوة والثالثة يف االختال�س وهو يحاكم الآن يف ق�ضية حتر�ش بغالم.
�5.5أن تكون ال�سوابق اجلزائية كلها خمتلفة عن بع�ضها البع�ض ،كما �أن اجلرمية التي يحاكم عنها
املتهم تختلف عن تلك ال�سوابق ،ك�أن يكون عليه ثالث �سوابق �إحداها يف الزنا والثانية يف م�ضاربة
والثالثة يف الر�شوة وهو يحاكم الآن يف ق�ضية �سرقة.
وبالرغم من �أن هذه ال�صور كلها تدل على ا�ستمراء املجرم للجرمية واعتياده للعقوبة ب�شكل يحتم
قطع �شره ،وردعه� ،أو على الأقل احلد من متكنه من اجلرمية� ،إال �أن ال�سوابق اجلزائية �أيا كانت �صورتها
ال ميكن �أن ت�ؤثر يف احلكم الق�ضائي يف الواقعة املنظورة �إال يف حاالت حمددة ،تعتمد على نوع العقوبة التي
�سيحكم بها يف الق�ضية التي ينظر فيها .والعقوبات يف الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي ثالثة �أنواع هي:
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1.1العقوبات احلدية :وهي عقوبات مقدرة جتب حق ًا هلل تعاىل ،لذا عرفها الفقهاء ب�أنها “حمظورات
�شرعية زجر اهلل عنها بعقوبة مقدرة جتب حق ًا هلل تعاىل”( ،)1وما كان حق ًا هلل يعني �أن و�ضعه كان
حلماية م�صلحة اجلماعة.
2.2عقوبات الق�صا�ص :وهي عقوبات ب�سبب اجلناية على البدن ،يفعل فيها باجلاين مبثل ما فعل(،)2
وهي عقوبات وجبت حلماية م�صلحه الفرد ،ويجوز فيها العفو وال�شفاعة والتوريث بخالف عقوبات
احلدود.
3.3عقوبات التعزير :وهي عقوبات غري مقدره ،يقررها احلاكم للجرائم التي ال حد فيها وال كفارة وال
ق�صا�ص(.)3
الفرع الثاني :أثر السوابق اجلزائية يف تعزير مرتكبيها.
لل�سوابق اجلزائية مع �أنواع العقوبة يف الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي حاالن وبيانهما يف التايل:
احلال الأوىل� :أن يطالب يف الواقعة التي ينظر فيها الق�ضاء بعقوبة حدية� ،أو ق�صا�ص( ،)4ك�أن يتهم
املتهم بالزنا و ُيطالب بحد الزاين� ،أو �أن يتهم املتهم بالقتل فيطلب ويل الدم االقت�صا�ص منه.
وهذه احلال اختلف الفقهاء  يف مدى �أثر ال�سوابق اجلزائية يف احلكم الق�ضائي فيها ،على ثالثة
�أقوال:
(((  ال�سرخ�سي .حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل �شم�س الأئمة ال�سرخ�سي (املتوفى483 :هـ) ،املب�سوط ،دار املعرفة ،بريوت ،دط،
1414هـ 1993 -م ،36/9 ،و�أي�ض ًا :ال�شربيني� .شم�س الدين ،حممد بن �أحمد اخلطيب ال�شافعي (املتوفى977 :هـ) ،مغني
املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،مرجع �سابق ،155/4 ،و�أي�ض ًا :البهوتي .من�صور بن يون�س بن �صالح الدين بن ح�سن
ابن �إدري�س احلنبلي (املتوفى1051 :هـ) ،دقائق �أويل النهى ل�شرح املنتهى ،عامل الكتب ،ط1414 ،1هـ 1993 -م.33/3 ،
(((  اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي الزين ال�شريف ،التعريفات ،حتقيق وتعليق :د عبدالرحمن عمرية ،عامل الكتب ،بريوت
–لبنان ،ط1407 ،1هـ 1987-م� ،ص .118
((( ابن الهمام .كمال الدين حممد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي (املتوفى861 :هـ) ،فتح القدير ،دار الفكر ،دط ،دت ،345/5 ،و�أي�ض ًا:
ال�شربيني .حممد بن �أحمد اخلطيب ال�شافعي (املتوفى977 :هـ) ،مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،مرجع �سابق،
 ،60/4و�أي�ض ًا :ابن فرحون� .إبراهيم بن علي بن حممد( ،املتوفى799 :هـ) ،تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام،
مكتبة الكليات الأزهرية ،ط1406 ،1هـ 1986 -م ،293/2 ،و�أي�ض ًا :ابن قدامة� ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد ابن
حممد احلنبلي (املتوفى620 :هـ) ،املغني ،مرجع �سابق.324/8 ،
((( يدخل يف هذه احلال العقوبات التعزيرية املقدرة ،التي ت�سمى بالتعزيرات املنظمة� ،أي التي حدد لها النظام عقوبة مقدرة من
حد �أدنى وحد �أعلى ال ميكن للقا�ضي جتاوزهما.
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القول الأول� :أن ال�سوابق اجلزائية ال �أثر لها يف احلكم الق�ضائي اجلزائي يف حال عقوبة احلد
والق�صا�ص؛ �إذ ال�سوابق اجلزائية ت�س ّوغ وجود عقوبة تعزيرية ،وال مدخل لها يف هذه احلالة؛ لكون احلكم
الق�ضائي اجلزائي عند الإدانة �سيت�ضمن عقوبة حدية �أو ق�صا�ص ًا ،ال ي�صح الزيادة عليها �أو النق�صان
منها� ،إذ احلدود والق�صا�ص هما عقوبات مقدرة بالن�ص ال�شرعي ،كما �أن الزيادة على العقوبات املقدرة
يرتتب عليها ترك العمل بالن�صو�ص ال�شرعية ،وهي ن�صو�ص متعبد بها ،وذلك غري جائز ،فيجب الأخذ
بها واالقت�صار عليها(.)1
القول الثاين� :أن ال�سوابق اجلزائية لها ت�أثري على احلكم الق�ضائي اجلزائي يف عقوبات احلدود،
والق�صا�ص ،ب�شكل ال مي�س العقوبة الأ�صلية للحد بزيادة وال نق�صان ،لكن يجوز للقا�ضي �أن يحكم بعقوبة
تعزيرية منف�صلة �إ�ضافية ح�سبما تقت�ضيه حال املتهم ،وطبيعة �سوابقه اجلزائية التي �أظهرت عدم
ارتداعه بعقوباتها املتكررة(.)2
والأ�صل للخالف يف هذه امل�س�ألة هو اخلالف بني الفقهاء يف م�س�ألة اجتماع التعزير مع عقوبة احلد
والق�صا�ص اللذين ال يف�ضيان �إىل �إزهاق النف�س ،لكون موجب ال�سوابق اجلزائية هو عقوبة تعزيرية ،حيث
اختلف الفقهاء بني جميز ومانع( ،)3واجلمهور من احلنفية( )4واملالكية( )5وال�شافعية( )6واحلنابلة( )7مع
اجلواز .ومن �أجازوا التعزير مع احلد والق�صا�ص اللذين ال يف�ضيان �إىل �إزهاق النف�س ،اختلفوا يف �صحة
اجتماع التعزير مع احلد والق�صا�ص املف�ضيان �إىل �إزهاق النف�س ،كزنا املح�صن والق�صا�ص يف النف�س.
والباحث يرجح جواز احلكم بعقوبة تعزيرية مع العقوبة احلدية والق�صا�ص اللذين ال يف�ضيان �إىل
كاف
�إزهاق النف�س� ،إذا وجد ما يدعو لها؛ �إذ التعزير يدور مع امل�صلحة ،ووجود ال�سوابق اجلزائية �سبب ٍ
للمطالبة بالتعزير ،ولو مع احلد �أو الق�صا�ص �إذ ال يوجد �شرع ًا ما مينع ذلك(.)8
(((  املرداوي� .أبو احل�سن علي بن �سليمان الدم�شقي ال�صاحلي احلنبلي (املتوفى885 :هـ) ،الإن�صاف يف معرفة الراجح من
اخلالف ،دار �إحياء الرتاث العربي ،ط ،2دن.239/10 ،
((( عودة .عبد القادر ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارن ًا بالقانون الو�ضعي ،مرجع �سابق.131-129/1 ،
((( املرداوي� .أبو احل�سن علي بن �سليمان الدم�شقي ال�صاحلي احلنبلي ،الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،مرجع �سابق،
239/10
((( ابن عابدين .حممد �أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�شقي احلنفي (املتوفى1252 :هـ) ،رد املحتار على الدر املختار،
دار الفكر -بريوت ،ط1412 ،2هـ 1992 -م.104/4 ،
((( ابن فرحون� .إبراهيم بن علي بن حممد ،تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام ،مرجع �سابق.295-293/2 ،
(((  ال�شربيني .حممد بن �أحمد اخلطيب ال�شافعي ،مغني املحتاج ،مرجع �سابق.192-189/4 ،
((( البهوتى .من�صور بن يون�س بن �صالح الدين بن ح�سن بن �إدري�س احلنبلى (املتوفى1051 :هـ) ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع،
دار الكتب العلمية ،دت. 146 ،123/6 ،
((( عامر .عبدالعزيز ،التعزير يف ال�شريعة الإ�سالمية ،دار الفكر العربي ،دط ،دت� ،ص 55
330

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

دُ .خم ّيـــــ�س بن �ســـعد الغامـــــدي

كما يرى الباحث �أي�ض ًا �أن ال�سوابق اجلزائية لها ت�أثري على احلكم الق�ضائي اجلزائي يف عقوبات
احلدود والق�صا�ص املف�ضيان �إىل �إزهاق النف�س ،لكن �أثر ذلك ينح�صر يف جانب حتقيق الردع العام
فح�سب ،بحيث يجوز �أن ت�شدد العقوبة على املتهم ب�أن تنفذ يف العالنية �أمام جمع من النا�س� ،أو يف مكان
تق�صد
وقوع اجلرمية ،لكن ال ي�صح �أن ت�ؤدي ال�سوابق اجلزائية �إىل زيادة ذات العقوبة �أو نق�صانها� ،أو ّ
مزيد ًا من الإيالم بخالف طبيعة العقوبة الأ�صلية ،لكون احلدود والق�صا�ص عقوبات مقدرة وحمددة
بالن�ص ال�شرعي ،فال ي�صح التعزير باجللد للزاين املح�صن قبل رجمه ،وال يتعمد مزيد �إيالمه بخالف
الأمل الطبيعي عند الرجم ،وكذا القتل ق�صا�ص ًا ال ي�صح جلده لذات اجلرم �أو تعمد تعذيبه عند �إزهاق
روحه �أو جرحه قبل قتله.
احلال الثانية� :أن تكون الواقعة التي ينظر فيها الق�ضاء من املعا�صي املوجبة لعقوبة تعزيرية ،ك�أن
يتهم املتهم باخللوة �أو ال�سرقة فيما دون احلرز �أو من ملك مورثه.
وهذه احلال ي�صح املطالبة فيها بعقوبة تعزيرية لل�سوابق اجلزائية املتكررة ،ومقدار العقوبة
التعزيرية يف ذلك يحكمها عدد التكرار لل�سوابق اجلزائية ومدى متاثلها �أو جتان�سها مع اجلرم الذي
ينظره الق�ضاء ،ومدى عظم �أثر تلك ال�سوابق يف الأمن املجتمعي.
ويف هذه احلال ت�ؤثر ال�سوابق اجلزائية يف احلكم الق�ضائي اجلزائي فيها ،وهذا الت�أثري يتخذ �صورة
مما يلي:
1.1الت�أثري يف العقوبة بالزيادة يف مدة ال�سجن �أو عدد اجللدات �أو مبلغ الغرامة.
2.2الت�أثري يف نوع العقوبة بالت�شديد فيها كالقتل بد ًال عن ال�سجن �أو اجللد.
3.3الت�أثري يف �أ�سلوب تنفيذ العقوبة ،كاجللد يف مكان جتمع كبري للنا�س� ،أو يف مكان وقوع اجلرمية� ،أو
ال�صلب بعد القتل.
4.4الت�أثري يف منط احلياة بعد تنفيذ العقوبة ،كمنعه من دخول البلد� ،أو حرمانه من ممار�سة عمل ما،
�أو منعه من ال�سفر� ،أو �إلزامه باحل�ضور ملركز ال�شرطة �أو املحكمة ب�صفة دورية منتظمة.
الفرع الثالث :مسائل يف التعزير بالسوابق.
لل�سوابق اجلزائية �أثر يف احلكم الق�ضائي اجلزائي يف الواقعة اجلزائية ،وعند بحث هذا الأثر
تعر�ض م�سائل مهمة ترتبط ب�أهم �أطر التعزير على ال�سوابق اجلزائية املتكررة ،ومن تلك الأطر مقدار
التعزير الذي �سيحكم به ،وهل ميكن �أن ي�صل �إىل القتل؟ ،وتبيان ال�صيغة الأدق للمطالبة بتعزير من
تكررت �سوابقه ،وبيان هذه امل�سائل يف التايل:
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املسألة األولى :مقدار التعزير على السوابق اجلزائية.
اختلف الفقهاء  يف مقدار التعزير على ال�سوابق اجلزائية ،ويخ ّرج على اختالفهم يف �أقل التعزير
و�أكرثه ،وعليه ف�إن �أقوال الفقهاء يف هذه امل�س�ألة ما يلي:
القول الأول :ال تكون عقوبة ال�سوابق اجلزائية املتكررة �أكرث من ع�شرة �أ�سواط ،ا�ستناد ًا �إىل حديث
�أبي بردة قال �سمعت ر�سول اهلل  يقول« :ال يجلد �أحد فوق ع�شرة �أ�سواط �إال يف حد من حدود اهلل» (،)1
وهذا هو املذهب عند احلنابلة (.)2
القول الثاين� :إذا كانت الق�ضية التي يحاكم فيها من جن�س �أي من احلدود ،فال يعزر على ال�سوابق
ب�أكرث من عقوبة احلد ،فمن يحاكم يف ق�ضية حتر�ش بفتاة ،وله �سوابق جزائية متكررة ف�إنه ال يعزر ب�سبب
تلك ال�سوابق ب�أكرث من عقوبة الزاين غري املح�صن .لأنه ال يجوز �أن تكون عقوبة التحر�ش  -وهي اجلرمية
الأ�صلية � -أكرث من عقوبة حد الزاين غري املح�صن ،فمن باب �أوىل �أال يعاقب عن ال�سوابق اجلزائية املتكررة
ب�أكرث من احلد الذي من جن�سه اجلرمية الأ�صلية يف الق�ضية .وهذا القول يخ ّرج على مذهب �أبي حنيفة (،)3
وال�شافعي( ، )4ورواية عن الإمام �أحمد(.)5
القول الثالث� :أن التعزير ب�سبب ال�سوابق اجلزائية ال قدر حمدد له ،فكما يجوز مبجرد الوعظ
والتوبيخ والإغالظ يف التعامل �أو الهجر ف�إنه يكون �أي�ض ًا بال�سجن واجللد �أو بهما مع ًا؟ ويخرج هذا على
مذهب املالكية( ،)6وبع�ض ال�شافعية( ،)7ورواية يف مذهب �أحمد( ،)8وهذا الر�أي هو اختيار �شيخ الإ�سالم
ابن تيمية(.)9
((( متفق عليه.
ً
(((  البهوتى .من�صور بن يون�س (املتوفى1051 :هـ)� ،شرح منتهى الإرادات ،مرجع �سابق ،479/2 ،و�أي�ضا :ابن مفلح .حممد ابن
مفلح بن حممد بن مفرج احلنبلي (املتوفى763 :هـ) ،الفروع ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
ط 1424 ،1هـ 2003 -م110 ،109/6 ،
((( املرغيناين .علي بن �أبي بكر بن عبد اجلليل الفرغاين (املتوفى593 :هـ) ،الهداية يف �شرح بداية املبتدي ،حتقيق :طالل يو�سف،
دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت  -لبنان ،دط ،دت ،117/2 ،و�أي�ض ًا :الكا�ساين .عالء الدين� ،أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد
احلنفي ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ 1986 /م.64/7 ،
((( النووي� .أبو زكريا حميي الدين يحيى بن �شرف النووي (املتوفى676 :هـ) ،رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني ،حتقيق :زهري
ال�شاوي�ش ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت  -دم�شق  -عمان ،ط1412 ،3هـ 1991 /م.174/10 ،
ً
((( ابن مفلح .حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج احلنبلي ،الفروع ،مرجع �سابق ،110 ،109/6 ،و�أي�ضا :ابن قدامة� ،أبو حممد
موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد بن حممد احلنبلي ،املغني ،مرجع �سابق.347/10 ،
(((  ابن فرحون� .إبراهيم بن علي بن حممد ،تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام ،مرجع �سابق.219/2 ،
((( النووي� .أبو زكريا حميي الدين يحيى بن �شرف النووي ،رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني ،مرجع �سابق.174/10 ،
((( املرداوي� .أبو احل�سن علي بن �سليمان الدم�شقي ال�صاحلي احلنبلي ،الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،مرجع �سابق.243/10 ،
((( ابن قا�سم .عبدالرحمن بن حممد ،جمموع فتاوى ابن تيمية ،مرجع �سابق.402/35 ،
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والراجح عند الباحث واهلل �أعلم هو القول الثالث ،الذي ذهب �إىل �أن قدر التعزير ب�سبب ال�سوابق
اجلزائية ال حد له ،وهو املعمول به يف النظام ال�سعودي ،وير ّد على القول الأول ب�أن املراد بحديث �أبي بردة
هو احلقوق اخلا�صة بني العباد ،فمن �ضرب حلق نف�سه ك�ضرب الرجل امر�أته يف الن�شوز �أو ولده للت�أديب
ف�إنه ال يزيد على ع�شر جلدات ،و�أن املراد باحلد يف حديث �أبي برده هو حقوق اهلل ،و�إن مل يكن من
املعا�صي املقدرة عقوباتها( ،)1لكون احلدود مبفهومها الفقهي اليوم مل يكن يف عهد ر�سول اهلل � إمنا
هو م�صطلح م�ستحدث بعده ( ،)2وير ّد على القول الثاين بالوقائع ،التي حدثت يف عهد ال�صحابة  ومل
يعرت�ض عليهم ،ومن ذلك �أمر �أبي بكر وعمر ب�ضرب رجل وامر�أة وجدا يف حلاف واحد مائة جلدة ،و�أمر
عمر ب�ضرب الذي نق�ش على خامته و�أخذ من بيت املال ثالث مائة جلدة على ثالثة �أيام ،و�ضرب �ضبيع ًا
�أكرث من احلد(.)3
املسألة الثانية :التعزير على السوابق اجلزائية بالقتل.
لقد اختلف فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية يف مدى جواز التعزير بالقتل ملن تكرر منه فعل ال�سوابق
اجلزائية على قولني:
القول الأول� :أن تعزير متكرر ال�سوابق اجلزائية �إمنا يكون باحلب�س واجللد والتوبيخ ،وهذا القول
خم ّرج على مذهب ال�شافعية يف التعزير(.)4
القول الثاين :جواز تعزير من تكررت �سوابقه اجلزائية بالقتل(� )5إن احتيج �إىل ذلك ،ور�أى الإمام
�أنه ال يتم الردع �إال به ،وهو قول احلنفية( ،)6واملالكية ( ،)7ورواية عند احلنابلة ( ،)8وترجيح ابن تيمية (،)9
وهذا القول خم ّرج على ر�أي اجلمهور يف جواز التعزير بالقتل ،يقول ابن عابدين بعد نقل كالم البن تيمية
((( ابن فرحون� .إبراهيم بن علي بن حممد ،تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام ،مرجع �سابق.222/2 ،
((( ابن تيمية ،تقي الدين �أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن �أبي القا�سم بن حممد بن تيمية احلراين
احلنبلي الدم�شقي (املتوفى728 :هـ) ،ال�سيا�سة ال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية ،وزارة ال�شئون الإ�سالمية ،اململكة العربية
ال�سعودية ،ط1418 ،1هـ� ،ص .56 ،55
((( ابن فرحون� .إبراهيم بن علي بن حممد ،تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام ،مرجع �سابق221/2 ،.
((( املاوردي� .أبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�صري البغدادي (املتوفى450 :هـ) ،الأحكام ال�سلطانية ،دار
احلديث ،القاهرة دط ،دت� ،ص  .236و�أي�ض ًا :النووي� .أبو زكريا حميي الدين يحيى بن �شرف ،رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني،
مرجع �سابق.174/10 ،
((( عامر .عبدالعزيز ،التعزير يف ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص .323
(((  احل�صكفي .حممد بن علي بن حممد (املتوفى1088 :هـ) ،الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار وجامع البحار ،حتقيق :عبد املنعم
خليل �إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،ط1423 ،1هـ2002 -م� ،ص.316
(((  ابن فرحون� .إبراهيم بن علي بن حممد ،تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام ،مرجع �سابق223/2 ،.
(((  املرداوي� .أبو احل�سن علي بن �سليمان الدم�شقي ال�صاحلي احلنبلي ،الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،مرجع �سابق.249/10 ،
((( بن قا�سم .عبدالرحمن بن حممد ،جمموع فتاوى ابن تيمية ،مرجع �سابق.348/28 ،
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يف بيان �أ�صول احلنفية بهذا اخل�صو�ص« :وكان حا�صله �أن له �أن يعزر بالقتل يف اجلرائم التي تعظمت
بالتكرار و�شرع القتل يف جن�سها ،ولهذا �أفتى �أكرثهم بقتل من �أكرث من �سب النبي  من �أهل الذمة و�إن
�أ�سلم بعد �أخذه ،وقالوا يقتل �سيا�سة ...ومن ذلك �أن للإمام قتل ال�سارق �سيا�سة� ،أي �إن تكرر منه.)1( »...
وهذا القول هو الراجح عند الباحث ،وهو املعمول بع يف النظام ال�سعودي؛ �إذ ال يوجد ما مينع منه
�شرع ًا ،واحلاجة تقوم لردع �أرباب الإجرام الذين ال متنعهم عقوبة ال�سجن واجللد و�إن تكررت وعظمت.

((( ابن عابدين ،حممد �أمني بن عمر بن عبد العزيز (املتوفى1252 :هـ) ،رد املحتار على الدر املختار ،مرجع �سابق.63/4 ،
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املبحث الثالث
ضوابط السوابق اجلزائية املؤثرة يف احلكم القضائي اجلزائي.
لقد ظهر وا�ضح ًا من خالل املبحثني ال�سابقني مدى �أهمية ال�سوابق اجلزائية ،و�أثرها يف احلكم
الق�ضائي ،وما قد ي�ؤدي �إليه تتبع �سوابق املتهم اجلزائية من ن�شوء قناعة قوية لدى الق�ضاء ب�أن املتهم ذو
�شر م�ستطري ال يوقفه �إال �إبعاده عن املجتمع ولو بقتله.
ولتكون تلك ال�سوابق م�ؤثرة ف�إنه يجب �أن حتوز الثقة وامل�صداقية الكافية لتك ّون قناعة ق�ضائية قوية
بال�سجل التاريخي للمتهم ،الذي ي�ؤدي �إىل اختيار العقوبة املنا�سبة الزاجرة له ،والرادعة عن العود مرة
�أخرى �إىل اجلرمية �سواء للمتهم �أو لغريه.
لذا كان لزام ًا لتحقيق امل�صداقية العالية لل�سوابق اجلزائية� ،أن تو�ضع لها �ضوابط دقيقة يف توثيقها،
وعند البحث عنها وا�ستدعائها من قواعد البيانات ،وكذلك عند النظر فيها واعتبار امل�ؤثر منها يف حتديد
العقوبة املنا�سبة للمتهم.
ويرى الباحث جملة من تلك ال�ضوابط ،بيانها يف التايل:
املطلب األول
ضوابط التوثيق والتصنيف
�إن م�صداقة ال�سوابق اجلزائية تبد�أ من مرحلة التوثيق والت�صنيف ،واملراد بالتوثيق هو توثيق
ال�سابقة اجلزائية مت�ضمنة ما يلي:
1.1توثيق ا�سم وبيانات املتهم ب�شكل دقيق مينع اختالط معلوماته ب�شخ�ص �آخر.
2.2توثيق الو�صف ال�شرعي �أو الإداري الدقيق للواقعة.
3.3توثيق امل�ستند الر�سمي الذي �أثبت تلك ال�سابقة.
4.4و�ضع تلك املعلومات يف قاعدة بيانات احرتافية ي�سهل الرجوع �إليها يف �أي وقت ومن �أي مكان ولأي
�شخ�ص خمول بذلك.
�أما املراد بالت�صنيف فهو جمع ال�سوابق التي تتفق يف عالقة ما ،حتت تبويب واحد؛ لي�سهل من خالله
الإح�صاء ،وا�ستدعاء املعلومات بي�سر و�سهولة.
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وي�شرتط لتحقق الثقة والدقة يف توثيق وت�صنيف ال�سوابق اجلزائية �أن يكونا وفق قواعد علمية وعامة
تطبق على م�ستوى الدولة ،ومن خالل قاعدة بيانات �آلية ،بعيد ًا عن االجتهادات الفردية.
�إذ �إن االجتهادات الفردية يف التوثيق �أو الت�صنيف توجد �شك ًا كافي ًا لوقوع ثغرة ت�ضعف معها الثقة
يف �صحة تلك ال�سوابق اجلزائية �أو على الأقل دقة معلوماتها ،مما ّميكن املتهم من الإفالت من مغبة تلك
ال�سوابق التي قام بها.
ولضبط التوثيق والتصنيف فإن الباحث يقترح الضوابط التالية:
الضابط األول :مركزية جهة التوثيق والتصنيف.
واملق�صود بهذا �أن يكون توثيق وت�صنيف كل ال�سوابق من قبل جهة واحدة مركزية ،جتتمع عندها كل
ال�سوابق مهم ًا كان نوع ال�سابقة� ،أو اختلف �شخ�ص املتهم فيها.
و�سواء كانت ال�سابقة ثابتة بحكم �شرعي �أو �إداري �أو ع�سكري� ،أو جمرد واقعة تنفيذية مل ت�صل �إىل
مرحلة احلكم ،كقرار املنع من ال�سفر� ،أو قرار الإبعاد عن البالد� ،أو قرار املنع من مزاولة مهنة حمددة،
�أو قرار منع الدخول يف املناف�سات احلكومية� ،أو كانت قرار ًا بحفظ الأوراق� ،أو قرار ًا بحفظ الدعوى(.)1
و�سواء �أكان املتهم �شخ�ص ًا حقيقي ًا عاق ًال بالغ ًا� ،أم كان �شخ�ص ًا حقيقي ًا لكنه غري بالغ �أو غري عاقل،
�أم كان �شخ�ص ًا اعتباري ًا خا�ص ًا كال�شركات املحدودة� ،أم عام ًا كال�شركات امل�ساهمة.
�إذ �إن تعدد جهات التوثيق والت�صنيف لل�سوابق اجلزائية ي�ؤثر يف دقتها مبا ي�ؤدي �إىل �ضعف م�ستوى
م�صداقيتها ،ناهيك عن �صعوبة ا�ستدعائها �أو �إح�صائها؛ ب�سبب ما يحدث من ت�ضارب املعلومات واختالفها
باختالف جهة التوثيق والت�صنيف.
فتجد �آلية توثيق وت�صنيف ال�سوابق الناجتة عن حكم ق�ضائي �شرعي �أو �إداري تختلف عن �آلية توثيق
وت�صنيف ال�سوابق الناجتة عن حكم ع�سكري �أو �إجراء تنفيذي.
الضابط الثاني :وحدة صيغ مسميات السوابق وتصنيفاتها عند التوثيق.
�إن مما ي�ضعف م�صداقية ال�سابقة اجلزائية هو اختالف و�صفها وت�صنيفها بني واقعة و�أخرى،
بالرغم من ت�شابه الوقائع ،ورمبا �أحيان ًا احتادها.
(((  حفظ الأوراق هو �أمر �إداري ت�صدره النيابة العامة يفيد ب�صرف النظر م�ؤقت ًا عن حتريك الدعوى اجلنائية وعن رفعها �أمام
الق�ضاء ،خالل مرحلة اال�ستدالل ولي�س يف مرحلة التحقيق ،وذلك �إذا ر�أت النيابة العامة بنا ًء على ما هو موجود مبح�ضر جمع
اال�ستدالالت �أنه ال حمل لل�سري يف الدعوى و�أنها ال ت�صلح للتحقيق وال للعر�ض على الق�ضاء[ .انظر �أبو عامر .د حممد زكي،
الإجراءات اجلنائية ،من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان� ،2010 ،ص  ،]140بينما حفظ الدعوى هو �أمر ق�ضائي ي�صدر
عن النيابة العامة بعد التحقيق يفيد �صرف النظر عن رفع الدعوى �إىل الق�ضاء لعدم �صالحيتها للعر�ض ،وهو �أمر مينع رفع
الدعوى �أو التحقيق فيها مرة �أخرى �إال �إذا ظهرت دالئل جديدة [انظر �أبو عامر .د حممد زكي ،املرجع ال�سابق.]724 ،
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ومن �صور ذلك �أن يختلف و�صف واقعة الزنا ،لت�سمى مرة بفعل الفاح�شة ،و�أخرى بالإيالج املحرم،
وغريها مب�ضاجعة امر�أة ،ويزداد الأمر �سوء ًا �إذا و�صف الزنا ب�أنه خلوة غري �شرعية؛ حيث و�صفت الواقعة
بو�صف بعيد عن احلقيقة ال�شرعية لفعل الزنا.
وهذا االختالف يف �صيغة توثيق ال�سابقة غالب ًا يعود �سببه ملا يلي:
1.1اختالف اجلهات التي توثق ال�سوابق� ،إذ تعتمد كل جهة م�سمى مغاير عن م�سمى اجلهة
الأخرى.
2.2عدم وجود �صيغ حمدده لكل واقعة ،وت�صنيف ،بحيث يجتهد كل موظف يف ت�سمية ما يقوم
بتوثيقه.
�3.3ضعف الت�أهيل العلمي والتدريب العملي للقائمني على توثيق وت�صنيف ال�سوابق اجلزائية.
لذا كان لزام ًا �أن توكل م�س�ؤولية �صياغة م�سميات ال�سوابق وت�صنيفها �إىل جهة واحدة ،ت�صب فيها
جميع الوقائع اجلزائية التي تدخل �ضمن �إطار ال�سوابق اجلزائية.
الضابط الثالث :توثيق جميع الوقائع اجلزائية.

املراد بهذا ال�ضابط هو توثيق كل واقعة جزائية ن�سبت �إىل ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي� ،سواء �أدين
بها �أو مل تتم ادانته ،و�سواء �صدر عليه حكم� ،أو جمرد قرار تنفيذي ،و�سواء ت�ضمن احلكم عليه عقوبة
جزائية� ،أو جمرد �إجراء حتفظي� ،أو تدبري احرتازي.
وعليه فمن اتهم بتقدمي ر�شوة ،ثم ظهرت براءته� ،أو مل يدن مبا اتهم به� ،أو حفظت الأوراق يف مرحلة
اال�ستدالل� ،أو حفظت الدعوى �ضده قبل املحاكمة ،ف�إنه يتم ت�سجيل تلك الواقعة �ضمن ال�سوابق اجلزائية،
�سواء �أكان املتهم بها عاق ًال بالغ ًا �أم غري عاقل �أو غري بالغ ،و�سواء �أكان �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أم �شخ�ص ًا معنوي ًا.
كما توثق واقعة املنع من ال�سفر �أو الإبعاد عن البالد ،كما توثق طلبات الت�سليم ال�صادرة من جهات
خمت�صة يف خارج اململكة� ،إىل جانب املنع من تويل وظيفة معينة� ،أو تقدمي املناف�سة يف م�شاريع الدولة.
وكل ذلك التوثيق يهدف �إىل مد الق�ضاء بالر�ؤية الوا�ضحة عن املتهم ،من خالل ال�سجل التاريخي
اجلزائي له.
وال بد من الت�أكيد هنا على �أن ال�سابقة اجلزائية ال يلزم منها العقوبة يف كل الأحوال� ،إمنا هو جمرد
توثيق تاريخي لل�سوابق ،ي�ساعد الق�ضاء على ر�ؤية اخللفية اجلزائية للمتهم ،بو�ضوح ميكنه من اتخاذ
القرار املنا�سب يف الق�ضية املعرو�ضة �أمامه.
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وعليه ال ي�ؤثر يف توثيق الواقعة ،عدم �صحة عقوبة املتهم لكونه �صبي ًا �أو غري عاقل ،كما ال ي�ؤثر �أي�ض ًا
حفظ الأوراق يف مرحلة اال�ستدالل� ،أو حفظ الدعوى �ضده قبل املحاكمة؛ لأن الباحث يهدف من �إقرار
التوثيق لكل تلك الوقائع ،هو ح�صرها يف قاعدة بيانات دقيقة يرجع لها عند احلاجة� ،سواء حلاجة احلكم
الق�ضائي� ،أو للتعيني يف وظيفة ح�سا�سة� ،أو حتى لال�ستف�سار من �أجل �إمتام زواج.
الضابط الرابع :تأهيل جهة التوثيق علمي ًا وتدريبها عملي ًا.
يراد بهذا ال�ضابط �أن يتم توثيق ال�سوابق اجلزائية وت�صنيفها من قبل جهة ت�ضم كوادر م�ؤهلة علمي ًا،
ومدربة عملي ًا ،على �صياغة ال�سابقة اجلزائية �صياغة علمية قانونية ،حيث �أن الت�أهيل العلمي ،والتدريب
العملي امل�ستمر ي�ؤدي �إىل توافر قدرات �ضرورية لدقة التوثيق والت�صنيف ،ولعل �أهمها التايل:
1.1القدرة على قراءة احلكم الق�ضائي ،وا�ستخراج ا�سم ال�سابقة بدقة.
2.2القدرة على التفريق بني الأفعال اجلرمية ،و�ضم املت�شابه منها حتت ت�صنيف واحد ،والتفريق
بني املختلفات ،ولو كانت يف الظاهر مت�شابهة ،مثل :القتل اخلط�أ ،والعمد ،و�شبه العمد.
3.3القدرة على و�ضع ت�صنيفات ت�شمل �سوابق جزائية ذات روابط وثيقة ووا�ضحة بينها.
4.4القدرة على و�ضع �ضوابط دقيقة لت�سمية ال�سوابق ي�سهل ت�صنيفهاّ ،
وليطرد توثيقها مهما
كرثت.
5.5القدرة على درا�سة ال�سوابق اجلزائية امل�ستجدة ،وو�ضع م�سميات دقيقة وت�صنيفات �شاملة
لها.
فإذا توفرت هذه القدرات متكن املؤهل علمي ًا وعملي ًا من التالي:
.أت�سمية ال�سابقة ،وت�صنيفها بو�ضوح.
 .بالدقة يف انطباق الو�صف على الواقعة التي وقعت.
 .تالقدرة على االخت�صار مع متام الو�صف اجلرمي.
 .ثالقدرة على ح�صر الو�صف اجلرمي لفعل الواقعة ،دون �أن يتناول مفهوم واقعة �أخرى.
ومن �صور ذلك .ت�صنيف الق�ضايا الأخالقية ،ليندرج حتتها فعل الزنا ،واللواط والتحر�ش ،والتعري
يف مكان عام� ...إلخ.
الضابط اخلامس :عدم اعتبار أي مبرر يلغي التوثيق.
املق�صود بهذا ال�ضابط هو جعل ال�سجل اجلزائي مرجع ًا �شام ًال لكل ال�سوابق اجلزائية بدء ًا من �أول
�سابقة ،وحتى تاريخ �آخر واقعة ،فيتم توثيق كل �صغرية وكبرية ،دون القدرة على حمو �أي واقعة منه مهم ًا
كانت املربرات ،و�إذا وجد مربر نظامي يلغي �أثر ال�سابقة ،ف�إنه يدون بجوارها ما يفيد ذلك ،فمن ظهرت
براءته بعد ع�شر �سنوات من واقعة اختال�س ،تبقى تلك ال�سابقة م�سجلة عليه ويدون عندها ما يفيد برباءته
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منها وم�ستند تلك الرباءة حتى ال يكون لها �أثر ،كما �أنها ال تظهر عند اال�ستف�سار عن ال�سوابق ،لكنها تظهر
عند اال�ستف�سار ال�شامل الذي يتم وفق �شروط ومعايري �ضيقة وحمددة بدقة ،ومن �أهم ما يدخل يف هذا
ال�ضابط رد االعتبار(.)1
ويلزم من هذا ال�ضابط اللوازم التالية:
�1.1أن الواقعة �إذا وقعت يجب توثيقها يف �سجل ال�سوابق اجلزائية ،ولو مل يتم توثيقها �إال بعد حتقق
�شروط رد االعتبار للمتهم بها �أو ثبوت براءته منها.
�2.2أنه �إذا رد اعتبار املتهم عن واقعة مت توثيقها� ،أو �صدر ما يثبت براءته منها ،ف�إنه ال يعد ذلك مربر ًا
حلذف ال�سابقة من �سجل ال�سوابق اجلزائية.
�3.3أن ال�سابقة اجلزائية ال يتم حذفها من ال�سجل اجلزائي ،ولو اعتربت تلك ال�سابقة غري م�ؤثرة يف
احلكم الق�ضائي اجلزائي� ،أو يف �أي اجراء يت�أثر عادة بال�سوابق اجلزائية.

((( يق�صد برد االعتبار نظام ًا �إزالة الأثر النظامي للحكم الق�ضائي اجلزائي ،الذي �سبق �صدوره �ضد املحكوم عليه .راجع :كرم.
د عبدالواحد ،معجم م�صطلحات ال�شريعة والقانون ،مرجع �سابق� ،ص 210
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املطلب الثاني
ضوابط البحث واالستدعاء املعلوماتي
الضابط األول :سرية وخصوصية السوابق اجلزائية.
نظر ًا خلطورة �أثر ال�سوابق اجلزائية يف ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي ،وحل�سا�سية املعلومات التي
تدون يف ال�سجل اجلزائي ،ف�إنه يجب �أن يكون ال�سجل اجلزائي حم�صن ًا عن االطالع من غري اجلهة
املخت�صة ،وبال مربر نظامي .ومن �أهم ما يلزم عن هذا ال�ضابط ،ما يلي:
�1.1أال يتم اال�ستف�سار عن �سجل ال�سوابق اجلزائية (ال�سجل اجلزائي)� ،إال مبوجب طلب ر�سمي موثق من
اجلهة املخولة بذلك.
�2.2أال يتم اال�ستف�سار عن �سجل ال�سوابق اجلزائية (ال�سجل اجلزائي)� ،إال من جهات حمددة بعينها
وخمولة بذلك.
�3.3أن يخت�ص باال�ستف�سار عن �سجل ال�سوابق اجلزائية (ال�سجل اجلزائي) �أ�شخا�ص حمددون يف كل
جهة ،ويتم توثيق معلومات امل�ستف�سر وال�سوابق امل�ستف�سر عنها ،و�ساعة اال�ستف�سار ،وتاريخه ،ب�شكل
�آيل و�سري وغري قابل للتعديل.
�4.4أن يكون اال�ستف�سار حم�صور ًا يف ال�سوابق املخول للجهة اال�ستف�سار عنها.
5.5عدم �إمكانية اال�ستف�سار ال�شامل عن كل �سوابق ال�شخ�ص� ،إال من خالل �إجراءات دقيقة وحم�صورة
ومن جهة عليا.
�6.6أن تتم الإفادة عن ال�سوابق اجلزائية ب�شكل �سري وخا�ص وغري قابل للتداول �أو االطالع من غري ذوي
االخت�صا�ص املخولني بذلك.
ولتحقيق لوازم �ضابط اخل�صو�صية ،ف�إن الباحث يحث على �أن تتم عملية التوثيق واال�ستف�سار
واال�ستدعاء املعلوماتي من خالل قاعدة بيانات �إلكرتونية ذات حماية للخ�صو�صية عالية ،ويتم توثيق �أي
عملية ا�ستف�سار �أو اطالع ب�شكل دقيق و�سري ،وتر�سل ب�شكل فوري �إىل اجلهة امل�س�ؤولة عن رقابة ذلك.
ويو�صي الباحث ب�أن يحدد النظام عقوبة من يقوم باال�ستف�سار عن ال�سوابق اجلزائية خارج نطاق
�ضابط �سرية وخ�صو�صية ال�سابقة.
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الضابط الثاني :توزيع صالحيات االستفسار على السوابق اجلزائية.
ينبغي �إال يظهر للم�ستف�سر من ال�سوابق اجلزائية �إال ما يهمه اال�ستف�سار عنه ،وذلك للمحافظة على
�سرية ال�سوابق اجلزائية ،ورفع م�صداقيتها ،والثقة فيها� ،إىل جانب املحافظة على خ�صو�صية الأ�شخا�ص
و�سمعتهم.
فمن يهمه ح�سن �سلوك ال�شخ�ص من �أجل الزواج �أو تعيينه حما�سب ًا يف جهة حكومية ال يحتاج �أكرث
من معرفة مدى وجود �سوابق ت�ؤثر يف تعيينه يف تلك الوظيفة� ،أو ت�ؤثر يف قبول الزوجة له ،وال يهم �أولئك
معرفة �أنه اتهم يف ق�ضية م�ضاربة مل تتم �إدانته فيها� ،أو �صدر بحقة قرار حفظ للأوراق.
كما �أن االطالع على �سوابق ال ت�ؤثر يف تعيينه على وظيفة ما� ،أو على قبوله زوج ًا ،لرد اعتباره �أو
لكونها جمرد وقائع مل تثبت بحكم قطعي ،قد يعيق ال�شخ�ص من طلب الرزق احلالل� ،أو �إعفاف نف�سه
باحلالل ،وذاك �أمر مل تقت�ضه حكمة املنظم ،وال ي�ص ِلح حال املذنب التائب ،وال ي�ستقر معه املجتمع.
وعليه ف�إن الباحث يو�صي �أن ت�صنف ال�سوابق اجلزائية �إىل الت�صنيفات الأ�سا�سية التالية:
1.1وقائع م�ؤثرة يف الأمن الوطني.
2.2وقائع م�ؤثرة يف الأحكام الق�ضائية.
3.3وقائع م�ؤثرة يف الوظائف املدنية.
4.4وقائع م�ؤثرة يف الوظائف الع�سكرية.
5.5وقائع م�ؤثرة يف الوظائف احل�سا�سة.
6.6وقائع م�ؤثرة يف العالقات االجتماعية.
7.7وقائع م�ؤثرة يف املناف�سات واملقاوالت العامة و�شبه العامة.
ويحدد لكل جهة ال�صالحية التي من خاللها ت�ستف�سر عن �سوابق الت�صنيف الذي يهمها فقط ،وال
توجد لها الإمكانية لال�ستف�سار عن �أي �سوابق داخلة �ضمن ت�صنيف مل تخول به.
الضابط الثالث :حظر االطالع الشامل على السوابق اجلزائية.
درء ًا لأي خرق للخ�صو�صية ،وحفظ ًا مل�صداقية ال�سجل اجلزائي وال�سوابق اجلزائية ،ف�إنه يجب �أال
تُ عطى �صالحية اال�ستف�سار ال�شامل لأي جهة ،واملق�صود باال�ستف�سار ال�شامل �أن يتم اال�ستف�سار عن كل
�سوابق ال�شخ�ص حتت كل الت�صنيفات ،لكن ميكن �أن يتم اال�ستف�سار ال�شامل ب�شكل ا�ستثنائي من خالل
�إ�صدار �أمر من النيابة العامة بذلك ،وفق �آلية �أمر التفتي�ش الق�ضائي ،حيث تتوفر ال�شروط التالية:
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�1.1أن ي�صدر �أمر ق�ضائي من النيابة العامة ب�إجراء اال�ستف�سار.
�2.2أن يحدد يف الأمر ا�سم اجلهة التي �ستقوم باال�ستف�سار وا�سم املوظف امل�ستف�سر و�صفته.
�3.3أن حتدد اجلهة التي �سيتم اال�ستف�سار من �أجلها
�4.4أن يحدد الهدف من اال�ستف�سار بدقة وو�ضوح.
5.5الت�أكد من قيام احلاجة لال�ستف�سار ال�شامل.
�6.6أن حتدد املدة املخول خاللها باال�ستف�سار.
�7.7أن يكون اال�ستف�سار ال�شامل ملرة واحدة فقط.
�8.8أال يتم تداول �سجل ال�سوابق اجلزائية ال�شامل بني غري املخت�صني الذين ن�ص على �أ�سمائهم �أمر
النيابة العامة.
ويو�صي الباحث ب�أن يحدد النظام عقوبة من يقوم باال�ستف�سار ال�شامل خارج نطاق هذه ال�شروط.
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املطلب الثالث
ضوابط استناد احلكم القضائي اجلزائي إلى السوابق اجلزائية.
لي�صح ا�ستناد احلكم الق�ضائي اجلزائي �إىل ال�سوابق اجلزائية يف ت�شديد العقوبة ،ف�إنه ينبغي �أن
تتوفر يف ال�سوابق اجلزائية ال�ضوابط التالية:
الضابط األول :توثيق السابقة اجلزائية.
يجب �أن تكون ال�سابقة اجلزائية قد وثقت توثيقا يبعث على اطمئنان القا�ضي ،ويزرع الثقة لديه يف
�صحة ن�سبة تلك ال�سابقة �إىل املتهم ،وال يكون ذلك �إال �إذا كان توثيق ال�سابقة اجلزائية قد توفرت فيه
ال�شروط التالية:
�1.1أن توثق ال�سابقة اجلزائية �ضمن قاعدة بيانات ر�سمية.
�2.2أن تكون قاعدة البيانات مطردة يف كل الوقائع املت�شابهة.
�3.3أن يكون ا�ستدعاء ال�سابقة عرب قنوات �إلكرتونية ر�سمية بعيدة عن احتمال وقوع اخلط�أ
الب�شري.
�4.4أن تكون ال�سابقة اجلزائية حممية تقني ًا عن االدراج الفردي� ،أو التعديل العبثي� ،أو الت�صحيف
املتعمد ،ب�شكل مينع من وقوع ال�شك يف م�صداقيتها.
وعند اختالل �أي من هذه ال�شروط ف�إنه يفتح جما ًال لل�شك يف م�صداقية ال�سابقة اجلزائية؛ الأمر
الذي يجعل م�ستند احلكم الق�ضائي فيما يتعلق بال�سابقة م�ستند ًا ظني ًا و�ضعيف ًا ال يرقى �إىل مرحلة اليقني
التي تخول الق�ضاء ب�إ�صدار عقوبة مت�س حرية الإن�سان �أو بدنه �أو ماله.
الضابط الثاني :وجود مستند السابقة اجلزائية.
يق�صد بهذا ال�ضابط متكني الق�ضاء من االطالع على احلكم �أو القرار التنفيذي الذي بناء عليه مت
توثيق ال�سابقة اجلزائية� ،إذ عدم وجود ذلك يتيح وجود ثغرة يدخل منها ال�شك يف م�صداقية تلك ال�سابقة.
�إال �أن هذا ال�شك يزول بوجود قاعدة بيانات من�ضبطة ،حتميها قوة النظام الت�شريعي ،ودقة النظام
التقني؛ �إذ عندما تقوم الثقة يف �آلية توثيق ال�سوابق اجلزائية ي�صبح الرجوع �إىل املحرر الر�سمي الذي
ن�ش�أت من خالله ال�سابقة اجلزائية قلي ًال� ،إال �أن هذا يجب �أال مينع من حر�ص قاعدة البيانات على ربط
ال�سوابق اجلزائية مب�ستندها الر�سمي من احلكم الق�ضائي �أو القرار التنفيذي.
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الضابط الثالث :عدم وجود ما يلغي أثر السابقة اجلزائية.
لتكون ال�سابقة اجلزائية م�ستند ًا �إىل احلكم الق�ضائي اجلزائي ف�إنه يجب �أال يكون �أثرها منعدم ًا
نظام ًا ،ويكون �أثر ال�سابقة اجلزائية منعدم ًا يف �إحدى احلالتني التاليتني:
�1.1أن يرد اعتبار املتهم يف ال�سابقة اجلزائية ،وفق ًا لقواعد رد االعتبار املعتربة نظام ًا.
�2.2أن يثبت عدم �صحة احلكم �أو القرار التنفيذي الذي ن�ش�أت ب�سببه ال�سابقة ،ك�أن ي�صدر حكم
مت�أخر برباءة املتهم �أو عدم �إدانته ،ولو بعد �أن مت تنفيذ العقوبة عليها.
ويرى الباحث �أنه ال يزيل �أثر ال�سابقة اجلزائية يف احلكم الق�ضائي اجلزائي �صدور عفو عام عن
العقوبة ي�شمل املتهم� ،أو �أال تنفذ العقوبة على املتهم ل�سبب عدم قدرته على حتملها �أو لهروبه حتى م�ضت
مدة التقادم.
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اخلامتة والتوصيات:
لقد تبني من خالل هذه الدرا�سة جمموعة من املفاهيم ،والأطر التطويرية ،حول توثيق ال�سوابق
اجلزائية ،ومن �أهمها التايل:
أو ًال :نتائج الدراسة.
1.1م�صطلح ال�سابقة اجلزائية ين�صرف بالأولوية �إىل الوقائع التي ثبتت بحكم ق�ضائي نهائي� ،إال
ان الواقع تقوم معه احلاجة �إىل �إثبات وقائع جزائية ثبتت مبوجب اثباتات �أقل قطعية من احلكم
الق�ضائي اجلزائي ،ولذا ف�إن الباحث يرى توثيق الوقائع اجلزائية ،التي ثبت وفق النظام ن�سبتها �إىل
مرتكبيها ،يف ال�سجالت املخ�ص�صة لذلك ،بدقة عالية ،للرجوع �إليها عند احلاجة وفق �آلية دقيقة،
وي�شمل ما يلي:
.أالتكييف اجلرمي للواقعة اجلزائية ،املن�صو�ص عليه يف احلكم الق�ضائي اجلزائي القطعي.
 .بالتكييف اجلرمي للواقعة اجلزائية ،املن�صو�ص عليه يف قرار االتهام� ،أو �أمر احلفظ ال�صادر من
جهة التحقيق ،حال مل ي�صدر حكم قطعي.
 .تطلبات الت�سليم ال�صادرة من اجلهات الق�ضائية يف خارج اململكة.
 .ثقرار املنع من امل�شاركة يف املناف�سات �أو املقاوالت للم�شاريع احلكومية� ،أو م�شاريع ال�شركات التي
ت�ساهم الدولة يف �أ�سهمها.
احل�سا�سة.
 .جقرار املنع من الوظائف َّ
 .حقرار املنع من ال�سفر.
.خقرار الإبعاد عن البالد.
 .دقرار حظر الدخول �إىل البالد.
2.2يهدف التوثيق لل�سوابق اجلزائية� ،إىل بناء �سجل جزائي دقيق ،ذي م�صداقية عالية ،يت�ضمن تاريخ
املتهم الإجرامي ،لي�ستفيد منه علماء االجتماع ،وعلماء النف�س ،من درا�سة ال�سجل الإجرامي للمتهم
الذي تكررت �سوابقه ،الختيار طرق العالج املنا�سبة وليتمكني القا�ضي من اختيار العقوبة املنا�سبة،
التي تكون كافية يف نوعها ،وعددها ،و�آلية تنفيذها.
�3.3أن ال�سوابق اجلزائية لها ت�أثري يف احلكم الق�ضائي اجلزائي يف عقوبات احلدود ،والق�صا�ص ،ب�شكل ال
مي�س العقوبة الأ�صلية للحد بزيادة وال نق�صان ،لكن يجوز للقا�ضي �أن يحكم بعقوبة تعزيرية منف�صلة
�إ�ضافية ح�سبما تقت�ضيه حال املتهم ،وطبيعة �سوابقه اجلزائية ،التي �أظهرت عدم ارتداعه بعقوباتها
املتكررة ،ولو كان احلد �أو الق�صا�ص �سيف�ضيان �إىل �إتالف النف�س.
4.4لتكون تلك ال�سوابق م�ؤثرة ف�إنه يجب �أن حتوز الثقة وامل�صداقية الكافية لتك ّون قناعة ق�ضائية قوية
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

345

توثيق ال�سوابق اجلزائية و�أثرها يف احلكم الق�ضائي اجلزائي درا�سة مقارنة بني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والنظام ال�سعودي

بال�سجل التاريخي للمتهم ،الذي ي�ؤدي �إىل اختيار العقوبة املنا�سبة الزاجرة للمتهم ،والرادعة من
العود مرة �أخرى �إىل اجلرمية �سواء للمتهم �أو للمجتمع.
ثاني ًا :التوصيات.
بعد عر�ض مباحث هذه الدرا�سة ف�إن الباحث يو�صي مبا يلي:
�1.1إ�صدار نظام خا�ص بتوثيق ال�سوابق اجلزائية من خالل القنوات الت�شريعية ،والئحة تنفيذية له،
ت�شتمل على كل الآليات لتوثيق ال�سوابق اجلزائية بحرفية ،وموثوقية عالية.
2.2بناء قاعدة بيانات تقنية توثق ال�سابقة اجلزائية بها ،تت�سم باالطراد يف كل الوقائع املت�شابهة ،ويتم
ا�ستدعاء معلومات ال�سابقة اجلزائية من خاللها عرب قنوات �إلكرتونية ر�سمية بعيدة عن احتمال وقوع
اخلط�أ الب�شري.
�3.3إيجاد نظام حماية مركزية تقني ،يحمي من الإدراج الفردي� ،أو التعديل العبثي� ،أو الت�صحيف املتعمد.
4.4توثيق ال�سوابق اجلزائية لل�شخ�ص الطبيعي �سواء العاقل البالغ� ،أو غري العاقل �أو غري البالغ ،كما
توثق �أي�ض ًا لل�شخ�ص االعتباري �سواء �أكان خا�ص ًا كال�شركات املحدودة� ،أم عام ًا كال�شركات امل�ساهمة.
5.5توثيق ال�سوابق اجلزائية� ،سواء كانت ال�سابقة ثابتة بحكم �شرعي �أو �إداري �أو ع�سكري� ،أو جمرد واقعة
تنفيذية مل ت�صل �إىل مرحلة احلكم ،كقرار املنع من ال�سفر� ،أو قرار الإبعاد عن البالد� ،أو قرار املنع
من مزاولة مهنة حمددة� ،أو قرار منع الدخول يف املناف�سات احلكومية� ،أو كانت قرار بحفظ الأوراق،
�أو قرار بحفظ للدعوى .
6.6توثيق وت�صنيف كل ال�سوابق من قبل جهة واحدة مركزية ،جتتمع عندها كل ال�سوابق مهما كان نوع
ال�سابقة� ،أو اختلف �شخ�ص املتهم بها.
�7.7إ�سناد م�س�ؤولية �صياغة م�سميات ال�سوابق وت�صنيفها �إىل جهة واحدة مركزية ،مزودة بالكوادر امل�ؤهلة
علمي ًا وعملي ًا ،لت�صب عندها جميع الوقائع اجلزائية التي تدخل �ضمن �إطار ال�سوابق اجلزائية.
8.8اعتماد ال�سجل اجلزائي مرجع ًا �شام ًال لكل ال�سوابق اجلزائية بدء ًا من �أول �سابقة وحتى تاريخ �آخر
واقعة ،حيث يتم توثيق كل �صغرية وكبرية ،دون �إيجاد �أي �صالحية ملحو �أي واقعة منه مهما كانت
املربرات بخالف اخلط�أ يف التوثيق.
9.9ت�صنيف ال�سوابق �إىل ت�صنيفات �أ�سا�سية ،ويحدد لكل جهة حكومية �صالحية ح�صرية تتمكن من
خاللها اال�ستف�سار عن �سوابق الت�صنيف الذي يهمها فقط ،وال تتاح لها �إمكانية اال�ستف�سار عن �أي
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�سوابق داخلة �ضمن ت�صنيف مل تخول به.
�1010إيجاد �آلية تقنية حمكمة لتحقيق التايل:
.أ�أال يتم اال�ستف�سار عن �سجل ال�سوابق اجلزائية (ال�سجل اجلزائي)� ،إال من جهات حمددة بعينها
وخمولة بذلك ،ومن خالل �أ�شخا�ص حمددين يف كل جهة ،ويتم توثيق معلومات امل�ستف�سر وال�سوابق
امل�ستف�سر عنها ،و�ساعة اال�ستف�سار ،ب�شكل �آيل و�سري وغري قابل للتعديل.
 .ب�أن يكون اال�ستف�سار حم�صور ًا يف ال�سوابق املخول للجهة اال�ستف�سار عنها.
 .تعدم �إمكانية اال�ستف�سار ال�شامل عن كل �سوابق ال�شخ�ص.
 .ثالإفادة عن ال�سوابق اجلزائية يكون ب�شكل �سري وخا�ص وغري قابل للتداول �أو االطالع من غري ذوي
االخت�صا�ص املخولني بذلك.
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ملحق البحث
مقترح لنظام توثيق الوقائع اجلزائية
قام الباحث بو�ضع ما ذكر يف طيات املباحث ال�سابقة منطلق ًا لبناء ت�صور مل�شروع نظام لتوثيق
الوقائع اجلزائية ( ،)1متفائ ًال يف �أن يكون هذا امل�شروع لبنة للو�صول �إىل �إ�صدار نظام معتمد من القنوات
الر�سمية ،وتو�ضيح ذلك يف التايل:
نص املشروع املقترح لنظام توثيق الوقائع اجلزائية
نظام توثيق الوقائع اجلزائية
أو ًال :التعريفات
املادة (:)1
يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ �أينما وردت يف هذا النظام -املعاين املبينة �أمام كل منها ما مل يقت�ض
ال�سياق خالف ذلك:
املحكمة:
احلكم:
القرار التنفيذي:
ال�شخ�ص:
ال�سجل اجلزائي:
ال�سابقة اجلزائية:
رد االعتبار:
جهة التوثيق:

املحكمة املخت�صة ب�إ�صدار احلكم اجلزائي.
هو القرار اجلزائي القطعي ،ال�صادر من اجلهة املخت�صة.
كل قرار �صادر من جهة خمت�صة يت�ضمن منع ًا من ممار�سة حق �أو حرمان ًا من االنتفاع بامتياز.
ال�شخ�ص الطبيعي �سواء �أكان بالغ ًا �أم حدث ًا ،و�سواء �أكان عاق ًال �أم غري عاقل ،وي�شمل �أي�ض ًا
ال�شخ�ص املعنوي �سواء �أكان خا�ص ًا �أم عام ًا �أم �شبيه ًا ب�أي منهما.
قاعدة معلومات ت�سجل بها الوقائع اجلزائية.
الفعل املحظور الذي ينبني عليه عقوبة جزائية �سواء �أكانت تلك العقوبة جنائية �أم �إدارية �أم
مع�سكرية.
�إجراء يق�صد به �إزالة الأثر النظامي للواقعة اجلزائية� ،أو احلكم اجلزائي ،الذي �سبق �صدوره
�ضد املحكوم عليه.
هي اجلهة التي تخولها الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

((( بع�ض ما ذكر يف مباحث هذه الدرا�سة ،متت �صياغته كن�صو�ص مواد يف امل�شروع املقرتح ،والبع�ض الآخر ي�صلح �أن ي�ستعان به
يف �صياغة ن�صو�ص الالئحة التنفيذية ،لكون تف�صيالته ال تتالءم مع ما يلزم �أن تت�صف به الن�صو�ص القانونية من العموم
و�سعة الداللة.
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ثاني ًا :التوثيق والتصنيف
املادة (:)2
تفتح جهة التوثيق لكل �شخ�ص� ،سجل جزائي ،مبجرد ثبوت ن�سبة � ٍأي من الوقائع املبينة يف املادة
(� )3إليه.
املادة (:)3
تُثبت جهة التوثيق يف ال�سجل اجلزائي لل�شخ�ص �أي ًا مما يلي:
1.1التكييف اجلرمي للواقعة اجلزائية ،املن�صو�ص عليه يف احلكم الق�ضائي اجلزائي القطعي.
2.2التكييف اجلرمي للواقعة اجلزائية ،املن�صو�ص عليه يف قرار االتهام� ،أو �أمر احلفظ ال�صادر من جهة
التحقيق ،حال مل ي�صدر حكم قطعي.
3.3طلبات الت�سليم ال�صادرة من اجلهات الق�ضائية يف خارج اململكة.
4.4قرار املنع من امل�شاركة يف املناف�سات �أو املقاوالت للم�شاريع احلكومية� ،أو م�شاريع ال�شركات التي
ت�ساهم الدولة يف �أ�سهمها ،ومدته.
5.5قرار املنع من الوظائف احل�سا�سة ،ومدته.
6.6قرار املنع من ال�سفر ،ومدته.
7.7قرار الإبعاد عن البالد.
8.8قرار احلظر من دخول البالد ،ومدته.
املادة (:)4
ت�صنف الوقائع يف ال�سجل اجلزائي وفق الت�صنيفات الأ�سا�سية التالية:
1.1وقائع م�ؤثرة يف الأمن الوطني.
2.2وقائع م�ؤثرة يف الأحكام الق�ضائية.
3.3وقائع م�ؤثرة يف الوظائف املدنية.
4.4وقائع م�ؤثرة يف الوظائف الع�سكرية.
5.5وقائع م�ؤثرة يف الوظائف احل�سا�سة.
6.6وقائع م�ؤثرة يف العالقات االجتماعية.
7.7وقائع ت�ؤثر يف الدخول يف املناف�سات واملقاوالت العامة و�شبه العامة.
8.8وقائع للتوثيق العام.
ويجوز و�ضع ت�صنيفات فرعية حتت كل ت�صنيف �أ�سا�سي ح�سب احلاجة ،وفق ًا لقواعد ت�ضعها الالئحة
التنفيذية لذلك.
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املادة (:)5
يحدد وزير الداخلية مبوجب قرار وزاري الوقائع التي تندرج حتت كل ت�صنيف ،واجلهات املخولة
باال�ستف�سار عنها.
املادة (:)6
يحق للجهة املخولة باال�ستف�سار البحث عن الوقائع اجلزائية املندرجة حتت الت�صنيف املحدد لها،
وال يحق لها اال�ستف�سار عن وقائع �أخرى� ،إال مبوجب �أمر م�سبب وحمدد� ،صادر من النيابة العامة ،يخول
باال�ستف�سار ملرة واحدة.
املادة (:)7
يعد ال�سجل اجلزائي وجميع ت�صنيفاته واملعلومات التي يت�ضمنها �سري ًا ،وغري قابل لالطالع من غري
ذوي االخت�صا�ص املخولني بذلك� ،أو تداول ون�شر ما يت�ضمنه من وقائع� ،أو االطالع على معلومات تندرج
حتت غري الت�صنيف املخول للجهة اال�ستف�سار عنه ،وحتدد الالئحة التنفيذية عقوبات من يخالف ذلك.
ثالث ًا :رد االعتبار
املادة (:)8
ال يرد االعتبار للمتهم �إال عند توفر �أي ًا من احلاالت التالية:
1.1م�ضي ع�شر �سنوات من تاريخ انتهاء مدة عقوبة ال�سجن ال�صادر بها حكم قطعي يف اجلرائم املتعلقة
بالإرهاب ومتويله.
2.2م�ضي مدة مماثلة لعقوبة ال�سجن ال�صادر بها حكم قطعي يف اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف ،على
�أال تزيد املدة عن خم�س �سنوات.
3.3م�ضي مدة مماثلة لعقوبة ال�سجن ال�صادر بها حكم قطعي يف اجلرائم غري املوجبة للتوقيف ،على �أال
تزيد املدة عن �سنتني.
4.4م�ضي ثالث �سنوات من تاريخ تنفيذ احلكم القطعي بعقوبة غري ال�سجن يف اجلرائم الكبرية املوجبة
للتوقيف.
5.5م�ضي �سنة من تاريخ تنفيذ احلكم القطعي بعقوبة غري ال�سجن يف اجلرائم غري املوجبة للتوقيف.
6.6م�ضي خم�س �سنوات من تاريخ �صدور القرار التنفيذي باملنع �أو احلرمان املتعلق بال�شخ�ص املعنوي.
املادة (:)9
يرد االعتبار تلقائي ًا مبجرد حتقق وجود احلاالت املذكورة يف املادة (.)8
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املادة (:)10
يف حال اقرتان عقوبة ال�سجن بعقوبة �أخرى فاملعترب م�ضي مدة عقوبة ال�سجن.
املادة (:)11
ي�شرتط لرد االعتبار �أن مت�ضي املدة املحددة يف املادة ( )8دون �أن ي�صدر بحق املحكوم عليه حكم
قطعي يف واقعة جزائية �أخرى.
املادة (:)12
يف حال �صدور حكم جزائي قطعي قبل انتهاء مدة رد االعتبار ال�سابق ،في�ست�أنف احت�ساب مدة
جديده لرد االعتبار وفق ًا ل�ضوابط املادة ( )6على �أال تقل عن املدة املتبقية ال�سابقة.
املادة ()13
ال يربر رد االعتبار ،عدم توثيق ال�سابقة اجلزائية يف ال�سجل اجلزائي .كما �أنه ال حتذف ال�سابقة
اجلزائية من �سجل التوثيق ،لرد االعتبار� ،أو �صدور ما من �ش�أنه �إلغاء �أثر ال�سابقة اجلزائية.
رابعاً :معاجلة تكرار الوقائع اجلزائية.
املادة (:)14
ت�شكل جلنة عليا لتكرار الوقائع اجلزائية برئا�سة وزارة الداخلية ،وع�ضوية كل من وزارة العمل
والتنمية االجتماعية ،والهيئة العامة لل�شباب؛ يكون مقرها مدينة الريا�ض ،تخت�ص بدرا�سة ما يرفع �إليها
من اللجان الفرعية ،والرفع بتو�صيتها حيال ذلك لوزير الداخلية.
املادة (:)15
ت ِّ
ُ�شكل �إمارات املناطق ،جلان فرعية برئا�سة الإمارة ،وع�ضوية كل من فروع وزارة العمل والتنمية
االجتماعية ،والهيئة العامة لل�شباب؛ لدرا�سة حالة من �سجلت له وقائع جزائية متكررة ،والرفع للجنة
العليا ،مبا تقرتحه من و�سائل �إ�صالح املتهم ،وي�ؤدي �إىل �إعادة اندماجه يف املجتمع؛ وما يلزم توفريه لذلك.
املادة (:)16
ترفع اجلهة املخت�صة بتوثيق الوقائع اجلزائية يف كل منطقة� ،إىل اللجنة الفرعية ،تقرير ًا عن كل من
�صدر بحقه ثالثة �أحكام جزائية قطعية يف وقائع متعددة.
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خامس ًا :أحكام عامة.
املادة (:)17
تُعامل القرارات والأحكام ال�صادرة من خارج اململكة معاملة ما ي�صدر من داخلها يف تطبيق �أحكام
هذا النظام.
املادة (:)18
حت�سب املدد واملواعيد املن�صو�ص عليها يف هذا النظام ح�سب تقومي �أم القرى ،ويعد غروب �شم�س
كل يوم نهايته.
املادة (:)19
ت�شطب تلقائيا كل واقعة جزائية مت توثيقها يف ال�سجل اجلزائي خالف ًا لأحكام هذا النظام.
املادة (:)20
ت�سري �أحكام هذا النظام على الوقائع التي مل يتم توثيقها قبل نفاذه.
املادة (:)21
يلغي هذا النظام كل ما يتعار�ض معه من �أحكام بعد �سريانه.
املادة (:)22
ين�شر هذا النظام يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به بعد �ستني يوم ًا من تاريخ ن�شره.
ما مييز مشروع نظام توثيق الوقائع اجلزائية املقترح:
لقد تقررت قواعد توثيق ال�سوابق ورد االعتبار مبوجب القرار الوزاري رقم  365وتاريخ
1432/1/21هـ ،ال�صادر من وزارة الداخلية ،والذي جاء يف ع�شر مواد ،وت�ضمن تغيري ًا �شام ًال لقواعد
توثيق ال�سوابق ورد االعتبار ،حيث جاء نا�سخ ًا للقرار الوزاري رقم  3130وتاريخ 1408/9/3هـ.
ومن �أهم املقارنات بني ما جاء به امل�شروع املقرتح يف هذه الدرا�سة ،وبني ن�ص القرار الوزاري الآنف
الذكر ،ما يلي:
�أو ًال� :أن امل�شروع املقرتح يقرر بناء �سجل �شامل لأي واقعة جزائية تتعلق بال�شخ�ص ،ولذلك فهو يطلب
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توثيق كل التايل(:)1
1.1التكييف اجلرمي للواقعة اجلزائية ،املن�صو�ص عليه يف احلكم الق�ضائي اجلزائي القطعي.
2.2التكييف اجلرمي للواقعة اجلزائية ،املن�صو�ص عليه يف قرار االتهام� ،أو �أمر احلفظ ال�صادر من جهة
التحقيق ،حال مل ي�صدر حكم قطعي.
3.3طلبات الت�سليم ال�صادرة من اجلهات الق�ضائية يف خارج اململكة.
4.4قرار املنع من امل�شاركة يف املناف�سات �أو املقاوالت للم�شاريع احلكومية� ،أو م�شاريع ال�شركات التي
ت�ساهم الدولة يف �أ�سهمها.
5.5قرار املنع من الوظائف احل�سا�سة.
6.6قرار املنع من ال�سفر.
7.7قرار الإبعاد عن البالد.
8.8قرار حظر دخول البالد.
()3
بينما القرار الوزاري( )2يطلب فقط توثيق �أحكام و�أوامر الإبعاد �إ�ضافة �إىل توثيق الأحكام النهائية
التي ت�صدر يف الق�ضايا اجلزائية والتي توفرت فيها ال�شروط الآتية:
� 1.1أن تكون العقوبة اجلزائية على �أمر حمظور ومعاقب عليه �شرع ًا �أو نظام ًا وبعد ثبوت الإدانة بنا ًء على
حكم نهائي بعد حماكمة جتري وفق ًا للوجه ال�شرعي طبق ًا للمادة ( )3من نظام الإجراءات اجلزائية.
�2.2أن تكون العقوبة املحكوم بها �إما:
.أحد ًا �شرعي ًا غري حد امل�سكر.
 .بحد ال�سكر للمرة الرابعة ف�أكرث.
.

تال�سجن مدة ال تقل عن ثالث �سنوات.

 .ث�إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية(:اجللد الذي ال يقل عن ثمانني جلدة ،ال�سجن الذي ال
يقل عن �سنتني ،الغرامة التي ال تقل عن ع�شرة �آالف ريال) واملق�صود باجتماع العقوبات ما يتقرر
�شرع ًا �أو نظام ًا �أو بهما جمتمعني.
والأحكام التي ال تتوفر فيها هذه ال�شروط ف�إنها ت�سجل يف �صحيفة احلالة اجلنائية(.)4
(((  املادة  3من امل�شروع املقرتح.
(((  املادتني الأوىل والثانية من القرار الوزاري
((( املادة ال�ساد�سة من القرار الوزاري
(((  املادة الثانية من القرار الوزاري.
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ثاني ًا� :أن امل�شروع املقرتح ي�شمل توثيق �سوابق ال�شخ�ص الطبيعي �سواء �أكان بالغ ًا �أم حدث ًا ،و�سواء
�أكان عاق ًال �أم غري عاقل ،وي�شمل �أي�ض ًا ال�شخ�ص املعنوي �سواء كان خا�ص ًا �أو عام ًا �أو �شبيها ب�أي منهما(.)1
بينما يقت�صر القرار الوزاري على توثيق �سوابق ال�شخ�ص الطبيعي العاقل البالغ� ،أما الأحداث
فت�سجل �سوابقهم يف �صحيفة احلالة اجلنائية وال ت�سجل يف �صحيفة ال�سوابق(.)2
ثالث ًا :امل�شروع املقرتح يجعل كل واقعة جزائية �سابقة جزائية ،ت�سجل يف ال�سجل اجلنائي ( ،)3بينما
القرار الوزاري ،يفرق بني ال�سابقة التي توفرت فيها �شروط املادة الثالثة ،وبني احلالة اجلزائية ،التي مل
()4
تتوفر فيها تلك ال�شروط
رابع ًا :مل يحدد امل�شروع املقرتح ا�سم اجلهة التي تقوم بتوثيق وتوثيق ال�سابقة اجلزائية وترك ذلك
لالئحة التنفيذية ( ،)5بينما القرار الوزاري رقم  365وتاريخ 1432/1/21هـ جعل ذلك من اخت�صا�ص
الأدلة اجلنائية (.)6
خام�س ًا :قرر امل�شروع املقرتح وجود ت�صنيفات لل�سوابق اجلزائية وحدد م�سمياتها ،و�أجاز �أن ت�ستحدث
ت�صنيفات فرعية لها ح�سب االحتياج ( ،)7ومل يتطرق لذلك القرار الوزاري.
�ساد�س ًا :يقرر امل�شروع املقرتح لزوم حتديد اجلهات ،التي يحق لها اال�ستف�سار عن ال�سوابق
اجلزائية( )8والتي يحددها وزير الداخلية مبوجب قرار وزاري ،ومنع تلك اجلهات من االطالع على غري ما
هي خمولة باالطالع عليه� ،إال مبوجب �أمر م�سبب وحمدد� ،صادر من النيابة العامة ،يخول باال�ستف�سار ملرة
واحدة( .)9بينما القرار الوزاري مل يتطرق لذلك.
�سابع ًا :ن�ص امل�شروع املقرتح على اعتبار ال�سجل اجلزائي �سري ًا ،وغري قابل لالطالع عليه� ،أو تداول
م�ضمونه من ال�سوابق اجلزائية ،من غري ذوي االخت�صا�ص املخولني بذلك� ،أو ن�شره( .)10بينما القرار
الوزاري مل يتطرق لذلك.
(((  املادة  1من امل�شروع املقرتح.
(((  املادة الرابعة من القرار الوزاري.
((( املادة  2من امل�شروع املقرتح.
((( املادة ال�سابعة من القرار الوزاري.
((( املادة  1من امل�شروع املقرتح.
((( املادة التا�سعة من القرار الوزاري.
((( املادة  4من امل�شروع املقرتح.
((( املادة  5من امل�شروع املقرتح.
((( املادة  6من امل�شروع املقرتح.
( ((1املادة  7من امل�شروع املقرتح.
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ثامن ًا :حدد امل�شروع املقرتح بدقة احلاالت التي يتم فيها رد االعتبار للمتهم ،وجعله تلقائي ًا ،دون
�أي طلب من املتهم� ،أو تدخل �أي جهة خمت�صة بالأمر برد االعتبار ،وبني �ضوابط ذلك( .)1بينما القرار
الوزاري اكتفى ببيان كيفية احت�ساب املدة لغر�ض رد االعتبار ،وا�شرتط �أن تنتهي املدة املعفو عن عقوبتها
دون عودة املحكوم عليه �إىل ارتكاب جرمية �أخرى مما ي�سجل يف �صحيفة ال�سوابق (.)2
تا�سعا :قرر امل�شروع املقرتح �أنه ال يربر رد االعتبار ،عدم توثيق ال�سابقة اجلزائية يف ال�سجل اجلزائي.
كما �أنه ال حتذف ال�سابقة اجلزائية ،لرد االعتبار� ،أو �صدور ما من �ش�أنه �إلغاء �أثر ال�سابقة اجلزائية ( ،)3بل
تبقى يف ال�سجل اجلزائي ،وي�شار عندها مبا يدل على رد االعتبار �أو �صدور ما يلغي �أثر ال�سابقة اجلزائية.
بينما القرار الوزاري مل يتطرق لذلك ،ومل ي�شر �إىل �أثر رد االعتبار يف �صحيفة ال�سوابق.
عا�شر ًا :و�ضع امل�شروع املقرتح �آلية ملعاجلة تكرار ال�سوابق اجلزائية ،و�صو ًال �إىل �إيجاد تو�صيات تت�ضمن
و�سائل �إ�صالح �صاحب ال�سوابق اجلزائية ،وما ي�ؤدي النخراطه يف املجتمع؛ وما يلزم توفريه لذلك(.)4
احلادي ع�شر :يقرر امل�شروع املقرتح �أن تُعامل القرارات والأحكام ال�صادرة من خارج اململكة معاملة
ما ي�صدر من داخلها( .)5بينما القرار مل يتطرق لذلك مما يفوت ح�صر ال�سوابق اجلزائية على املتهم
والتي لها عالقة بقرارات و�أحكام �صادرة من خارج اململكة.

((( املواد من  12-8من امل�شروع املقرتح.
((( املادة اخلام�سة من القرار الوزاري.
((( املادة  13من امل�شروع املقرتح.
((( املواد من  16-14من امل�شروع املقرتح.
((( املادة 17من امل�شروع املقرتح.
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فهرس املراجع
-

ابن الهمام .كمال الدين حممد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي ،فتح القدير ،دار الفكر ،دط ،دت.ابن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن تيمية احلراين احلنبلي الدم�شقي ،ال�سيا�سةال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط،1
1418هـ.
ابن عابدين .حممد �أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�شقي احلنفي ،رد املحتار على الدراملختار ،دار الفكر-بريوت ،ط1412 ،2هـ 1992-م.
ابن فار�س� .أحمد بن فار�س بن القزويني ،معجم مقايي�س اللغة ،حتقيق عبدال�سالم حممد هارون،دار الفكر1399 ،هـ 1979-م.
ابن فرحون� .إبراهيم بن علي بن حممد ،تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام ،مكتبةالكليات الأزهرية ،ط1406 ،1هـ 1986-م.
ابن قا�سم .عبدالرحمن بن حممد ،جمموع فتاوى ابن تيمية ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،اململكةالعربية ال�سعودية ،جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف ،املدينة املنورة ،دط1416 ،هـ-
1995م.
ابن قدامة� .أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن �أحمد بن حممد احلنبلي ،املغني ،حتقيق عبداهللالرتكي و عبدالفتاح احللو ،دار عامل الكتب ،ط1417 ،3هـ1997-م.
ابن مفلح .حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج احلنبلي ،الفروع ،حتقيق عبد اهلل بن عبد املح�سنالرتكي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط 1424 ،1هـ 2003-م.
ابن منظور .جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت ،ط ،1دت.�أبو الب�صل .عبدالنا�صر مو�سى� .أ�صول املحاكمات ال�شرعية ونظام الق�ضاء ال�شرعي .دار الثقافةللن�شر ،ط2005 ،1م.
ال�س ِج ْ�ستاين� ،سنن
�أبو داود� .سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق بن ب�شري بن �شداد بن عمرو الأزدي ِّكامل قره بللي ،دار الر�سالة العاملية ،ط 1430 ،1هـ -
وحم َّمد ِ
�أبي داود ،حتقيق� :ش َعيب الأرنا�ؤوطَ ،
 2009م.
�أبو فار�س .حممد عبدالقادر ،الفقه اجلنائي يف ال�شرع الإ�سالمي ،دار الفرقان للن�شر والتوزيع،الأردن ،ط 1426 ،1هـ2005-م.
�آل خنني .عبداهلل بن حممد بن �سعد ،تو�صيف الأق�ضية يف ال�شريعة الإ�سالمية ،دن ،ط1423 ،1هـ2003 -م.
اجلرجاين .علي بن حممد بن علي الزين ال�شريف ،التعريفات ،حتقيق وتعليق د عبدالرحمن عمرية،عامل الكتب ،بريوت –لبنان ،ط1407 ،1هـ 1987-م.
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دُ .خم ّيـــــ�س بن �ســـعد الغامـــــدي

-

احل�صكفي .حممد بن علي بن حممد ،الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار وجامع البحار ،حتقيق عبداملنعم خليل �إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،ط1423 ،1هـ2002 -م.
ال�سرخ�سي .حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل �شم�س الأئمة ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،دار املعرفة – بريوت،دط1414 ،هـ 1993 -م.
الظاهري� .أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي القرطبي ،املحلى بالآثار ،دار الفكر،بريوت ،دط ،دت.
املاوردي� .أبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�صري البغدادي ،الأحكام ال�سلطانية،دار احلديث ،القاهرة دط ،دت.
املرداوي� .أبو احل�سن علي بن �سليمان الدم�شقي ال�صاحلي احلنبلي ،الإن�صاف يف معرفة الراجح مناخلالف ،دار �إحياء الرتاث العربي ،ط ،2دن.
النووي� .أبو زكريا حميي الدين يحيى بن �شرف النووي ،رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني ،حتقيق زهريال�شاوي�ش ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت-دم�شق-عمان ،ط1412 ،3هـ 1991 -م.
الآمدي .علي بن �أبي علي بن حممد بن �سامل الثعلبي ،الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،تعليق عبد الرزاقعفيفي ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت-دم�شق ،ط1402 ،2هـ.
بن داوود .نا�صر بن زيد ،ال�سوابق الق�ضائية ،مقال ن�شر يف جملة اليمامة العدد .1920البهوتي .من�صور بن يون�س بن �صالح الدين ابن ح�سن بن �إدري�س احلنبلى ،ك�شاف القناع عن منتالإقناع ،دار الكتب العلمية ،دط ،دت.
البهوتي .من�صور بن يون�س بن �صالح الدين ابن ح�سن بن �إدري�س احلنبلي ،دقائق �أويل النهى ل�شرحاملنتهى ،عامل الكتب ،ط1414 ،1هـ 1993 -م.
اجلالجل .حممد بن عبداهلل بن را�شد ،ال�سوابق امل�ؤثرة يف ت�شديد العقوبة يف النظام ال�سعودي،درا�سة ت�أ�صيلية تطبيقية ،ر�سالة علمية مقدمة لنيل درجة املاج�ستري بجامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية1433 ،هـ2012-م ،غري مطبوع.
الدهبي� ،إدوارد غايل� ،إعادة النظر يف الأحكام اجلنائية ،نقابة املحامني ،القاهرة ،ط1991 ،3م.الديداين .بدر بن عبداهلل � ،أثر تكرار ارتكاب املوجب للعقوبة التعزيرية وتطبيقاته الق�ضائية ،بحـثتكميلي مقــدم لنيــل درجة املــاج�ستري يف الفقه املقارن من املعهد العايل للق�ضاء بجامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية ،عام  1430-1429هـ ،غري من�شور.
زيدان ،عبدالكرمي .نظام الق�ضاء يف ال�شريعة الإ�سالمية .م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط 1423 ،3هـ.ال�سعيد .كامل� ،شرح قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية نظريتا الأحكام .طرق الطعن فيها .ن�شرمكتبة دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،والدار العلمية الدولية ،الطبعة الأوىل .2001
ال�سلمي .عبدالرحمن بن نافع املحمادي� ،سلطة القا�ضي يف ت�شديد وتخفيف العقوبة يف ال�شريعةالإ�سالمية ،درا�سة مقارنة تطبيقية ،بحـث مقدم لنيــل درجة الدكتوراه يف الفقه الإ�سالمي من كلية
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة �أم القرى ،عام  1426-1425هـ ،غري من�شور.
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توثيق ال�سوابق اجلزائية و�أثرها يف احلكم الق�ضائي اجلزائي درا�سة مقارنة بني �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والنظام ال�سعودي

-

ال�شربيني .حممد بن �أحمد اخلطيب ال�شافعي ،مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،دارالكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.
عامر .عبدالعزيز ،التعزير يف ال�شريعة الإ�سالمية ،دار الفكر العربي ،دط ،دت.العرابي ،علي زكي .املبادئ الأ�سا�سية للإجراءات اجلنائية ،مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر،القاهرة1951 ،م.
عودة .عبدالقادر ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي مقارنا بالقانون الو�ضعي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،ط 1421 ،4هـ2000 -م.
قا�سم .عبدالرحمن بن حممد ،الأحكام �شرح �أ�صول الأحكام ،د1406 ،2هـ ،دن.�أبو عامر .د حممد زكي ،الإجراءات اجلنائية ،من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان.2010 ،الكا�ساين .عالء الدين� ،أبو بكر بن م�سعود بن �أحمد احلنفي ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،دارالكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ 1986 -م.
كرم .د عبدالواحد ،معجم م�صطلحات ال�شريعة والقانون ،دن ،ط1418 ،2هـ1998 -م.كورنو .جريار ،معجم امل�صطلحات القانونية ،ترجمة من�صور القا�ضي ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�ساتوالن�شر والتوزيع ،ط 1418 ،1هـ 1998-م.
املر�صفاوي ،ح�سن �صادق ،قانون الإجراءات اجلنائية ،من�ش�أة املعارف يف اال�سكندرية ،دط ،دت.املرغيناين .علي بن �أبي بكر بن عبد اجلليل الفرغاين ،الهداية يف �شرح بداية املبتدي ،حتقيق طالليو�سف ،دار احياء الرتاث العربي  -بريوت  -لبنان ،دط ،دت.
م�سلم� ،أحمد� .أ�صول املرافعات ،دار الفكر ،القاهرة ،دط.1968 ،م�صطفى� .إبراهيم ،و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،دار الدعوة ،دط ،دت.يا�سني .حممد نعيم .حجية احلكم الق�ضائي يف ال�شريعة الإ�سالمية والقوانني .دار الفرقان ،عمان،ط.1984 ،1
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