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كالفضؿ  ، تـ النبييف سيدنا محمد صمى اهلل عمية كسمـالحمد اهلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى خا

  .كالشكر لرب العالميف الذم اتـ عمي بنعمتو ككفقني بإنجاز ىذا العمؿ 

كما أتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف كالتقدير لمف يبخؿ عمي بتكجيياتو كنصائحو كقبكلو االشراؼ عمى 

عضاء الجنة االفاضؿ لما بذلكه مف جيد في كما أتقدـ بالشكر ألالى الدكتكر نبيو صالح ، رسالتي 

  .قراء رسالتي

كما أتقدـ بالشكر الجزير لكمية الحقكؽ في جامعو القدس ابكديس كخاصة لمقسـ الدراسات العميا لما 

 .قدمكه مف دعـ ال خراج ىذا العمؿ حيز الكجكد 

 



 ت

 

 ممخص ال
رحمة البحث األكلى أك االستدالؿ، سأتناكؿ في ىذه الدراسة البحث في ضمانات المشتبو بو في م   

كلمكقكؼ عمى دراسة ىذا البحث فسكؼ نبيف ماىّية مرحمة البحث األكلى أك االستدالؿ كما يتفرع عنيا 

مف مكاضيع ذات صمة بيذه المرحمة كالطبيعة القانكنية ليا كأىميتيا كتنظيـ الضابطة القضائية 

 تكافر الضمانات لو في ىذه المرحمة. كاختصاصاتيا، كمف ثـ الحديث عف المشتبو بو كمدل

كعند الحديث عف ىذه الضمانات نتطرؽ إلى بياف أىميا كمنيا ضماف حؽ المشتبو بو بالتنقؿ    

كضماف حؽ المشتبو بو في عدـ المساس بحرمة حياتو الخاصة، كضماف حؽ المشتبو بو في 

، ككفالة حرية إرادة المشتبو بو مف خالؿ حظر   اإلكراه المادم أك المعنكم.االستعانة بمحاـٍ

ككذلؾ األمر الرقابة عمى إجراءات البحث األكلى أك االستدالؿ، كبياف الجيات المعنية بالرقابة كما    

 يترتب عمى ىذه اإلجراءات مف بطالف.

كأخيران بياف مدل تكافر المسؤكلية عف أعماؿ البحث األكلي أك االستدالؿ سكاء كانت مسؤكلية    

 مسؤكلية جزائية أك مسؤكلية مدنية. تأديبية أك

إف ىذه الدراسة تبيف أىمية ىذه الضمانات كمدل االلتزاـ بيا في ضكء التشريعات القانكنية )دراسة    

 مقارنة(.
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Abstrcat  
 

   In this study, I will discuss the guarantees of the suspect at the preliminary 

research (investigation) or reasoning stage, and will illustrate what are the 

stages of the initial research (investigation) or reasoning, and what subdivides 

from it into relevant topics as it's legal nature and it's importance, organizing 

the law enforcement and jurisdiction and it's specialty, and later discussing 

the suspect and the guarantees available for him during this stage. 

   When discussing the guarantees we have to identify the most important 

sides, which includes guaranteeing the right of the suspect to move and his 

right of respecting the inviolability of his private life, his to speak to an 

attorney, the assurance of the suspects free will through banning physical or 

moral coercion. 

   The same thing applies over monitoring the procedures of the initial 

investigation or reasoning. Showing the parties authorized to observe and 

what implications on these actions should make them null and void. 

   Finally, showing the affordability of responsibility on the initial 

investigation or reasoning actions taken whether it was a disciplinary, penal or 

civil responsibility. 

   This study shows the importance of these guarantees and the compliance of 

being committed to it according to the legal legislation. (A comparative 

study).
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 تمييد
ضي حماية الحرية الشخصية لمفرد داخؿ المجتمع عدـ المساس بيا إال بصكرة تقتضييا تتق   

ذا اقتضت ىذه ستيفمصمحة المجتمع في حماية أمنو كا أك المصمحة العامة اء حقو في العقاب، كا 

ءن يذه الحرية سكابتكفؿ عدـ العصؼ  ىناؾ ضماناتالصكرة ضركرة المساس بالحرية فيجب أف تككف 

يجب الحفاظ عمى حالة التكازف بيف مصمحة الدكلة في كبالتالي أكانت ضمانات دستكرية أك قانكنية، 

 حماية أمنيا كسالمتيا كاقتضاء حقيا في العقاب كبيف الحقكؽ كالحريات الفردية.

مف أىـ مراحؿ اإلجراءات أك التحريات األكلية لذا تعتبر مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ    

مجرد االعتداء عمى بأنيا ليست مرحمة مف مراحؿ الدعكل الجزائية، كىي تبدأ  مف لجنائية، بالرغـا

 الحؽ الذم يحميو القانكف بمعنى آخر تبدأ بارتكاب الجريمة كتنتيي بتحريؾ الدعكل.

ا الضمانات لككني أىـ تعتبر ضمانات المشتبو بو في مرحمة البحث األكلي كاالستدالؿ مف لما تقدـ   

اإلجرائية عمى النص عمى ىذه المرحمة بنصكص معظـ التشريعات  مما دفعلصيقة بشخص اإلنساف، 

 لمحفاظ عمى تمؾ الضمانات التي يحتاجيا المشتبو بو أثناء مرحمة البحث األكلي كاالستدالؿ، إجرائية

دالة كاإلنصاؼ ىذه الضمانات غير كافية بالرغـ مف أنيا مشتقة عف مبادئ الع كبالرغـ مما تقدـ فإف

 احتراـ إنسانية اإلنساف باعتباره رمزان لمحرية. بضركرةكحقكؽ اإلنساف كالتي نادت 

كسيمة  يشكؿ القانكفحيث أف  عنيا، كلما كانت العدالة غاية ال يمكف إدراكيا إال بالبحث الحثيث   

كشؼ عف المجيكؿ ال مف شأنياكأف التحريات كاالستدالالت األكلية ىي كما المجتمع في إقرارىا، 

 فإف ذايكصكالن إلى ىذه الحقيقة كالتي تعني حقيقة الكقائع كحقيقة األشخاص كحقيقة الظركؼ، ل

 فيتحقؽ تبيف كسائؿ كشؼ الجريمة فيي تتعقب الجرائـ ك مف الصدارة  مركز تبكأاالستدالالت األكلية ت
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ند إلى أدلة كقرائف كدالالت تميط المثاـ عف المجيكؿ مف خالؿ حقائؽ تستكما أنيا صحة البالغات 

 مف شأنيا أف تسقط الريبة عف البرمء كتستدؿ بخيكط أكلية عف المجـر كتعزز االتياـ في مكاجيتو.

جاءت ىذه الدراسة لمكقكؼ عمى مرحمة ميمة مف مراحؿ البحث كالتحرم األكلي كالتي  لكؿ ما تقدـ   

ىذه الحقكؽ مثؿ أف  حيثالمكتسبة،  شخصوب تكاجو المشتبو بو مباشرة متعدية عمى حقكقو المصيقة

ىنالؾ  كبالرغـ مما تقدـيتـ التجاكز عنيا بسند قانكني تحت طائمة مظمة البحث األكلي كالتدقيؽ، 

ىذه التجاكزات مقصكدة مف قبؿ  مثؿ قد تككفحيث تجاكزات عديدة ترتكب عمى ىذه الضمانات، 

  الدراية القانكنية بيذه الضمانات. غير مقصكدة لعدـ كقد تككفالمعنييف بالبحث األكلي 

أف ىنالؾ كسائؿ رقابية عمى إجراءات البحث األكلي مف قبؿ الجيات المعنية  نكد اإلشارة إلى كما   

إف ىذه الدراسة تغطي ضمانات المشتبو بو في لكؿ ما تقدـ ف، كالمختصة كفقان لمتشريعات اإلجرائية 

كتجاكزىا التعدم عمييا أك مدل احتراـ ىذه الضمانات  في كما تبحث مرحمة البحث األكلي كاالستدالؿ

ضماف حؽ المشتبو شأنو مف إنما ىذه الضمانات ابتداءن مثؿ بقصد أك بغير قصد، كبحث أكانت سكاءن 

بو بالتنقؿ كضماف حقو في عدـ المساس في حرمة حياتو الخاصة كضماف حؽ المشتبو بو في سالمة 

 كحقو في الصمت كعدـ التزامو في الكالـ إضافة إلى إلكراه المعنكمأك ا لو جسده مف التعرض المادم

في معظـ  النص عمييا كحقو في االستعانة بالمحامي. كنظران ألىمية ىذه الضمانات فقد كرد كأخيران 

اإلجرائية كال سيما التشريع الفمسطيني كالقانكف األساسي الفمسطيني كالتشريعات  اإلجرائية التشريعات

بالرغـ مف غمكضيا تشريعية تضمنت في متنيا نصكصان  حيث قد الدراسةىذه محؿ  التي ىي المقارنة

كمف ثـ تكقيع العقكبة عمى إلى احتراـ ىذه الضمانات كعدـ التجاكز عمييا بحيث تؤدم كعدـ كضكحيا 

د تفعيؿ دكر الرقابة القضائية كاإلدارية القائمة عمى سنإضافة إلى ذلؾ . مف ينتيؾ ىذه الضمانات

بضركرة تكفير الحماية الالزمة ليذه الضمانات كعدـ التعدم عمييا بأم شكؿ مف  كذلؾ قانكني
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كضماف  في اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف مف أجؿ احتراـ حقكقوتكثيؽ ما جاء مف أجؿ األشكاؿ 

 كفؽ االتفاقيات الدكلية. الشخصيةحرياتو 

مفيكـ االستدالؿ كطبيعتو القانكنية كالجيات مف خالؿ ىذا البحث  لكؿ ما تقدـ سكؼ نتناكؿ   

كأىـ الضمانات التي يتمتع بيا المشتبو بو أثناء ىذه المرحمة كالفرؽ بينو كبيف  المختصة بمباشرتو

قبؿ  مفستدالؿ مف قبؿ النيابة العامة ك الالمتيـ كالشاىد، كأخيران سنتطرؽ إلى الرقابة عمى أعماؿ ا

 عف التبعات القانكنية اإلخالؿ بتمؾ الضمانات.ران أخيك  الجنائية المختصة المحكمة

 أىمية الموضوع 
الكقكؼ عمى ضمانات المشتبو بو في مرحمة البحث األكلى أك االستدالؿ كبياف ماىّية ىذه    

الضمانات، كمدل تكافرىا لممشتبو بو في ىذه المرحمة، كبياف الجكانب القانكنية ليذه الضمانات في 

 ، كبياف افتقار بعض التشريعات لمنص الصريح عمى ىذه الضمانات.التشريعات المقارنة

كتبدك أىمية ىذا المكضكع أيضان مف خالؿ بياف مف ىـ األشخاص المعنيكف بأعماؿ البحث األكلي    

أك االستدالؿ، كمدل التزاميـ بتطبيؽ الضمانات المقررة بالتشريعات القانكنية عمى اختالؼ أنكاعيا، 

لمرقابة عمى أعماليـ كيترتب عمى مخالفتيـ ليذه األعماؿ المسؤكلية التأديبية أك كأف ىناؾ كسائؿ 

 الجزائية أك المدنية نتيجة انتياكيـ ليذه الضمانات كالتعدم عمييا.

إف مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ تعتبر مف أىـ مراحؿ اإلجراءات الجنائية، كليا مساس    

 ىي ذات طبيعة إدارية يباشرىا مكظفك الضابطة القضائية.مباشر بحقكؽ كحريات األفراد، ك 

كمف ىنا تأتي أىمية دراسة مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ كالكقكؼ عمى الجكانب القانكنية    

 المنظمة ليا )دراسة مقارنة(.
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 منيج البحث المستخدم:
 لتالية:تقكـ ىذه الدراسة مف خالؿ فصكليا عمى اعتماد المناىج البحثية ا   

المنيج الكصفي: يتيح لنا ىذا المنيج تكصيؼ ضمانات المشتبو بو القانكنية، يحيط بيا في  .1

 مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ عمى مستكل النصكص القانكنية تشريعان كتطبيقان.

المنيج االستنباطي: كالذم يتكلى تحميؿ النصكص القانكنية المتعمقة بضمانات المشتبو بو  .2

التشريعات كتنظيـ ذلؾ مف الكجية القانكنية، كاستنباط الحمكؿ التي تكصؿ إلى نتائج  باختالؼ

 منطقية.

المنيج المقارف: ىك الذم يتكلى دراسة التشريعات كالقكانيف المقارنة كتحميميا كمدل تكافقيا مع  .3

 بعضيا البعض كفؽ األصكؿ القانكنية المتبعة كالكقكؼ عمى نصكص ىذه القكانيف كبياف ما

 ىك األصمح منيا كاالستفادة منو.

 اشكالية الدراسة:
عمى الرغـ مف أف أغمب التشريعات العربية كاألجنبية يتضمف في نصكصو ضمانات كاضحة  .1

لممشتبو بو أثناء مرحمة البحث األكلى أك االستدالؿ، إال أف ىناؾ انتياكات ليذه الضمانات أك 

ذه االنتياكات قد تككف مممكسة بشكؿ كضح في عدـ تفعيؿ النصكص القانكنية الكافمة ليا، كى

 مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ.

إف مرحمة البحث األكلى أك االستدالؿ تعتبر مف أىـ المراحؿ اإلجرائية، كفييا مساس مباشر  .2

بحقكؽ كحريات األفراد مف قبؿ القائميف عمييا )أعشاء الضابطة القضائية(، كما يقكمكف بو 
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عف الطبيعة القانكنية ألعماليـ لما فييا مف تجاكزات عمى حريات األفراد  مف إجراءات تخرج

 كحقكقيـ الشخصية.

ثمة تشريعات تتضمف نصكصان غير كافية تتعمؽ بضمانات المشتبو بو خالؿ مرحمة البحث  .3

 األكلي أك االستدالؿ، كأخرل ليس فييا سكل نصكص قميؿ في ىذا الشأف.

عمى ضمانات المشتبو بو في مرحمة البحث األكلى أك بياف مدل تكافر كسائؿ الرقابة  .4

 االستدالؿ كتطبيؽ ذلؾ مف الناحية العممية.
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 الفصل االول
______________________________________________________

 مرحمة البحث الولى واالستدالل
 

 نيةوطبيعتو القانو  مرحمة البحث الولي واالستداللمفيوم المبحث الول: 
تعتبر مرحمة جمع االستدالالت ىي المرحمة السابقة عمى الدعكل الجنائية، كىي تعد بمثابة المرحمة    

بالجريمة،  المتعمقةالتمييدية التحضيرية لمخصكمة الجنائية ألنيا عبارة عف جمع المعمكمات كالبيانات 

ؿ القانكنية، كبالتالي إعداد عنيا كالبحث عف فاعمييا بشتى الطرؽ كالكسائ األكلي عف طريؽ التحرم

إجراءات  مفيكـ العناصر الالزمة لمبدء في التحقيؽ االبتدائي، كىذه اإلجراءات تغاير بيذا المعنى

مكدل ذلؾ أف الدعكل إذ التحقيؽ االبتدائي، الذم يمثؿ المرحمة األكلى مف مراحؿ الدعكل الجنائية، 

ال تعتبر أنيا قد بدأت بأم إجراء مف إجراءات إذ  ياالبتدائ التحقيؽبإجراء الجنائية ال تتحرؾ إال 

 .(1)االستدالؿ

كلكف السؤاؿ الذم يثار ىؿ تعتبر مرحمة االستدالؿ مف مراحؿ الدعكل الجنائية كتتحرؾ الدعكل 

الجنائية بيا؟ لقد استقرت اجتيادات محكمة النقض المصرية باف الدعكل الجنائية ال يمكف تحريكيا 

                                                 

في  ةقميمية كالتشريعات الداخمية كدكر الشرطنساف في ضكء المكاثيؽ الدكلية كاإلحمد جاد منصكر، حقكؽ اإلأ د. (1)
 .136، ص 2006كاديمية الشرطة، القاىرة أحمايتو، 
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حتى في حالة التمبس بالجريمة فتحريؾ الدعكل الجنائية مرتبط باتخاذ إجراءات  بإجراءات االستدالؿ

 . (1)تحقيقيو مف قبؿ النيابة العامة باعتبارىا كبصفتيا سمطة تحقيؽ كاتياـ 

كذىبت الى القكؿ )إجراءات االستدالؿ أيا كاف مف يباشرىا ال تعتبر مف إجراءات الخصكمة الجنائية 

 .(2) ألكلية التي تسمسؿ لو ، سابقة عمى تحريكيا(بؿ ىي مف اإلجراءات ا

في حيف يرل بعض الفقو الجنائي إف كجية محكمة النقض في عدـ تحريؾ الدعكل الجنائية بإجراءات 

االستدالؿ ىي كجيو محؿ نظر إذ يرل ىذا الجانب اف العبرة بتحريؾ الدعكل الجنائية يككف حسب 

التي قامت بو فإذا كاف القبض كالتفتيش كالتحفظ عمى طبيعة اإلجراء كليس حسب طبيعة السمطة 

األشياء ىي مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي، فانو ال يغير مف طبيعة ىذه اإلجراء صدكرىا مف سمطة 

ذا كانت ىذه السمطة أم سمطة االستدالؿ تقكـ بيذه اإلجراءات بمكجب القانكف فاف اعمؿ  االستدالؿ كا 

كؿ إف ىذه األعماؿ قد أصبحت مشركعو الف الشارع أجاز لسمطة ىذه النصكص يفترض أمريف األ

االستدالؿ القياـ بيا كالثاني إف ىذه األعماؿ ترتب أثارىا التي رتبيا الشارع باعتبارىا مف إجراءات 

 . (3)التحقيؽ 

 

 

 

_____________________ 
 مكقع الكتركني 135د. اشرؼ تكفيؽ شمس الديف،قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم ص  (1)
  1985/  3/  28جمسة  53سنة  7588طعف رقـ  (2)
 135د. اشرؼ تكفيؽ شمس الديف مرجع سابؽ ص  (3)
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الى أف جانب أخر مف الفقو ذىب الى القكؿ إف االستدالؿ يعني جمع المعمكمات الذم يساعد سمطة 

اءات تفيد في تييئة أدلة الدعكل التحقيؽ في اتخاذ اإلجراء المناسب لمتصرؼ في التيمة كاف ىذه اإلجر 

الجنائية إثباتا كنفيا كمف ثـ ال تعد مف مراحؿ الدعكل الجنائية لكف مرحمة سابقة كمميده ليا كاف كانت 

 .(1)تعد األساس األكؿ الذم يبنى عميو صرح الدعكل الجنائية 

 

مراحؿ اإلجراءات  في حيف ذىب الدكتكر محمكد نجيب حسني الى القكؿ إف مرحمة االستدالؿ مف أىـ

الجنائية، كىي تبدأ بارتكاب الجريمة كتنتيي بتحريؾ دعكل الحؽ العاـ مف طرؼ النيابة العامة كـ إف 

 .(2) اإلجراءات المتخذة في ىذه المرحمة بالغة األىمية ككنيا مميدة لمرحمة الخصكمة الجنائية 

ات االستدالؿ ىي إجراءات ىامة كبعد استعراض االجتياد القضائي كالفقيي يرل الباحث إف إجراء

كمميدة كتعتبر المبنة األساسية لتحريؾ الدعكل الجنائية كاف كانت تعتبر في بعض الحاالت مرحمة 

 أساسية في الدعكل الجنائية كتييئ ليا خاصة بالنسبة لمجنح كالمخالفات .

يعة القانكنية لمرحمة لذا سكؼ أتناكؿ في ىذا المبحث مفيكـ مرحمة االستدالؿ في مطمب أكؿ ، كالطب

 االستدالؿ في مطمب ثاني، كاآلثار المترتبة عمى مرحمة االستدالؿ في مطمب ثالث. 

 

 

___________________ 

 .2005الدكتكر أسامة عبد اهلل قايد، حقكؽ كضمانات المشتبو فيو في مرحمة االستدالؿ ، الطبعة الرابعة سنة  (1)
 1987دار النيضة العربية القاىرة ،  3ءات الجنائية ، طبعة د. محمكد نجيب حسني ، شرح قانكف اإلجرا (2)

 كما بعدىا . 104ص 
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 مفيوم مرحمة البحث الولي واالستدالل: لمطمب الولا
 . (1)االستدالؿ في المغة استفعاؿ طمب الدليؿ كالطريؽ المرشد لممطمكب 

ات كىي تتجسد كتتمثؿ في أيضان مرحمة التحري عمييااالستدالؿ يطمؽ أك مرحمة البحث األكلي  إف

تيدؼ إلى جمع المعمكمات بشأف جريمة حيث أنيا اإلجراءات التمييدية السابقة عمى الدعكل الجنائية، 

 بيذه اإلجراءات الضبط القضائي رجاؿيقـك بحيث ارتكبت بالفعؿ 

نائية تحريؾ الدعكل الج القرار المناسب بخصكصإلى سمطة التحقيؽ مف أجؿ اتخاذ  كمف ثـ إرساليا.

 .(2)أـ ال

كالذم تتكاله النيابة العامة باعتبارىا ممثمة  االبتدائي كمف المتفؽ عميو أف األمر بفتح التحقيؽ   

الذم  التحقيؽخدمة التي يككف اليدؼ منيا ك مرحمة جمع االستدالالت ،  وسبقتاالدعاء العاـ كالذم 

ريمة أك الكشؼ عنيا قبؿ كقكعيا كذلؾ في كذلؾ بجمع األدلة المؤيدة لكقكع الجتجريو النيابة العامة 

محاكلة جادة كنشطة لجمع كؿ العناصر التي تييئ لمنيابة العامة استخداـ سمطتيا في التحقيؽ كما 

 .(3)يتبع ذلؾ مف تحريؾ الدعكل العمكمية كمباشرتيا

ا مجمكعة التي يطمؽ عمييا مرحمة جمع االستدالالت يمكف إجماؿ ماىيتيا بأني لذا فإف ىذه المرحمة

مف اإلجراءات التي تتـ مباشرتيا بمعرفة مأمكر الضبط القضائي بحثان عف الحقيقة في ككاليس 

المجيكؿ كذلؾ في محاكلة انتزاعيا مف براثف الغيب كالبحث عف مرتكبييا كجمع األدلة كالعناصر 

                                                 

 
 .مكقع الكتركني. 3تكر محمد عمي قطب، الطبيعة القانكنية العماؿ البحث الجنائي ص الدك (1) 
ة، دار النيضة العربية، دكتكر أسامة عبد اهلل قايد، حقكؽ كضمانات المشتبو بو في مرحمة االستدالؿ، الطبعة الرابع (2) 

 .26صفحة 
عربية كاألجنبية، يمية كتأىيمية تقدـ مقارنة في القكانيف الدراسة تحم ،الكجيز في الضابطة القضائيةعبد اهلل عكايمة،  (3)

 .76ص
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ائية كأف دكر أفراد أف مرحمة جمع االستدالؿ مف أىـ مراحؿ العدالة الجن حيث نالحظالالزمة لمتحقيؽ. 

تأتي أىميتو في استيدافو الشرعية الدستكرية كما محكرم كىاـ كفعاؿ  إنما ىك الضابطة القضائية

 .(1)كالقانكنية كالقيـ اإلنسانية

يعرؼ مرحمة جمع االستدالالت تعريفان الفمسطيني لـ اإلجرائي كفي ىذا السياؽ نجد أف المشرع    

ف كضع التعريفات ليس مف شأف المشرع كال مف حيث أ، جرائية األخرلمثمو مثؿ التشريعات اإل كاضحان 

نما ىك عمؿ مف أعماؿ الفقو صالحياتو الدالئؿ ىي يقصد باالستدالالت كما سبؽ كبينا ذلؾ:  ، حيثكا 

مجمكعة المعمكمات التي  ىي أك األمارات أك المؤشرات التي تشير إلى الجريمة كمرتكبيا كبمعنى آخر

المادة  كىذا ما أكدتولجية المكمفة بالقياـ بأعماؿ االستدالؿ كىي الضابطة القضائية، تقكـ بجمعيا ا

الضبط  عمى أف يتكلى مأمكرك 2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  19/2

 القضائي البحث كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا كجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ األكلي.

يككف في معرض البحث كالتحرم كاالستقصاء الذم تقكـ بو  إنما أف جمع االستدالؿ لذا نرل   

الضابطة القضائية بشأف الجريمة التي كقعت تكصالن لمعرفة مرتكبييا أك مرتكبيا بمعنى أف أعماؿ 

إما بيا الجريمة، كيككف عممو  بكقكعاالستدالؿ تبدأ مف الكقت الذم يعمـ فيو مأمكر الضبط القضائي 

بكاسطة شككل كما قد يككف العمـ بالجريمة عف طريؽ شخصي، كقد يككف اإلخبار عف الشخص الذم 

و ضرر بكقعت عميو الجريمة )المجني عميو( كما يمكف أف يككف األخبار عف طريؽ شخص لـ يمحؽ 

بالفرار  مف الجريمة التي كقعت كمف يسير في طريؽ عاـ كيرل سيارة تدكس أحد الناس كيمكذ سائقيا

 فيقـك الشخص الذم رأل الحادث باإلبالغ عنو.

                                                 
 .76، مرجع سابؽ، ص ةمايعكعبد اهلل  (1)
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 الطبيعة القانونية لمرحمة االستدالل: المطمب الثاني
تيدؼ إجراءات االستدالؿ إلى جمع المعمكمات المتعمقة بالجريمة كالبحث عف مرتكبييا كىذه 

ي تتـ بيا اإلجراءات مف اإلجراءات يقـك بيا أفراد الضابطة القضائية لذلؾ أطمؽ عمى ىذه المرحمة الت

قبؿ أفراد الضابطة القضائية ) المرحمة البكليسية لمدعكل ( كسبب كعمة إسناد ىذه اإلجراءات إلى 

جيات أخرل بجانب جيات التحقيؽ انو في غالبية األحكاؿ يعمـ مأمكرك الضبط القضائي بكقكع 

سمطة جمع المعمكمات المتعمقة  الجريمة قبؿ عمـ جيات التحقيؽ بيا مما حذا بالمشرع إلى تخكيميـ

 .(1)بالكاقعة اإلجرامية التي تبمغ إلييـ حتى ال تنتفي كتنطمس أدلة الجريمة كتختفي بمركر الزمف

فالدعكل الجنائية ال تتحرؾ إال بالتحقيؽ االبتدائي كال تعتبر إجراءات االستدالؿ مف إجراءات 

صفة المتيـ إذ ال يتعدل ككنو مشتبو بو الخصكمة نظرا ألنيا ال تكسب الشخص الذم تباشر ضده 

عمى عكس إجراءات التحقيؽ االبتدائي التي تطفي عمى الشخص الذم يجرم التحقيؽ بحقو صفة 

المتيـ، يترتب عمى ذلؾ انو ال يجكز لمأمكرم الضبط القضائي الذيف يقكمكف بيذه اإلجراءات أف 

تطبيؽ البدائي كالنيائي إال في حاالت يتخذكا أيا مف اإلجراءات التي تدخؿ في نطاؽ مرحمتي ال

استثنائية كيعمؽ الفقو عمى ذلؾ إف مرحمة االستدالؿ مجرد مقدمة لمرحمة التحقيؽ كاف الضابطة 

القضائية ليس ليا أف تتكغؿ في أعماؽ الدعكل الجنائية مثمما تفعؿ سمطة التحقيؽ كاف كاف اغمب 

 .(2)الفقو كالقضاء ال يعدكف 

األكلي يقكـ بيا مكظفي الضابطة القضائية أك العدلية، بصفتيـ اإلدارية أك إف إجراءات البحث 

الشرطية كىـ ال يمتمككف سمطة التحقيؽ الستخالص الدليؿ القانكني، فيذه اإلجراءات تصمح أف تككف 

                                                 
  مكقع الكتركني . 8د. محمد عمي قطب ، الطبيعة القانكنية ألعماؿ البحث الجنائي ، ص  (1)
 . الكتركني مكقع  10د. محمد عمي قطب ، الطبيعة القانكنية ألعماؿ البحث الجنائي ، ص (2)
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أساسا لمتحقيؽ أماـ المحكمة كذلؾ عف طريؽ االستخالص مف الكقائع كالقرائف دليال قانكنيا كيأتي ذلؾ 

 . (1)خالؿ مناقشة الشيكد أك الخبراء أك استدعاء عضك الضابطة القضائية لمناقشتو كتحميقو اليميف مف

لسنة  3لقد أكرد المشرع الفمسطيني مرحمة جمع االستدالالت مف خالؿ قانكف اإلجراء الجزائي رقـ 

كاإلشراؼ عمى ) يتكلى أعضاء النيابة العامة مياـ الضبط القضائي  19حيث نصت المادة  2001

عمى مأمكرم الضبط كال في دائرة اختصاصو( ، )يتكلى مأمكرك الضبط القضائي في البحث 

 (2)كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا كجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في الدعكل (.  

مف قانكف اإلجراءات  21كىذا أيضا ما نصت عميو التشريعات محؿ المقارنة حيث نصت المادة 

جنائية المصرم عمى مأمكر) الضبط القضائي مكمفكف باستقصاء الجرائـ كتعقب مرتكبييا كفحص ال

رساليا إلى  ثباتيـ في محاضرىـ كا  البالغات كالشكاكل كجمع االستدالالت كالمعمكمات المتعمقة بيا كا 

 (3) النيابة العامة(.

ؿ مف خالؿ قانكف أصكؿ كذلؾ أكرد المشرع األردني األساس القانكني لمرحمة جمع االستدال

عمى أف )مكظفك الضابطة العدلية مكمفكف  1عمى  8المحاكمات الجزائي، حيث نصت المادة 

حالتيـ إلى المحاكـ المكككؿ إلييا أمر  باستقصاء الجرائـ كجمع أدلتيا كالقبض عمى فاعمييا كا 

 (4) معاقبتيـ(

في اإلثبات فقضت محكمة النقض كذلؾ اعترؼ القضاء لمحاضر االستدالالت بقيمتيا القانكنية 

المصرية ) انو مف المقرر أف لممحكمة أف تأخذ باعتراؼ المتيـ لك كاف كاردا في محضر الشرطة أك 

                                                 
 .394ص  116، مجمة أحكاـ النقض رقـ  1956مارس  20انظر نقض )مصرم(  (1)
 .2001لسنة  3قانكف اإلجراءات الفمسطيني رقـ  (2)
 ، مرجع سابؽ. 10د. محمد عمي قطب ، الطبيعة القانكنية ألعماؿ البحث الجنائي ص  (3)
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،  1كف المحاكمات الجزائية، طحسف الجكخدار ، البحث األكلي أك االستدالؿ في قان (4)

 .23، ص 2011عماف 
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في تحقيؽ إدارم متى أطمئنت إلى صدقو كمطابقتو لمكاقع كلك عدؿ عنو في مراحؿ التحقيؽ األخرل 

 (1)دكف بياف السبب. 

لتشريعي التي تستمد منيا مرحمة جمع االستدالؿ شرعيتيا كقانكنيتيا باإلضافة إلى االعتبار القضائي كا

االعتبار العممي الذم يستمد مف الكاقع العممي كطبيعة عمؿ النيابة العامة كالتككيف الميني لمأمكرم 

الضبط القضائي فقد اعتادت النيابة العامة لكثرة األعباء الممقاة عمييا كبسبب تراكـ القضايا كباألخص 

الجنح كالمخالفات أف يتـ التصرؼ في غالبية الجنح كجميع المخالفات بناء عمى محضر في 

 (2) االستدالؿ.

 أىمية مرحمة االستدالل : المطمب الثالث
تكمف أىمية أعماؿ االستدالؿ ككف مأمكر الضبط القضائي ىك أكؿ مف يتـ إشعاره بكقكع الجريمة 

يمة، كمف شاف ما يتخذه مف إجراءات أف يحافظ عمى كغالبا ىك أكؿ مف يصؿ الى مكاف كمسرح الجر 

األدلة المادية الالزمة لمدعكل الجنائية ككذلؾ ىك أكؿ ما يقكـ بسؤاؿ األشخاص الذيف تتكافر بحقيـ 

الشبيات الجرمية مما يعني أف أعماؿ استدالؿ تميد كتنير الطريؽ أماـ سمطة التحقيؽ بما تقدمو مف 

ة كالكقكؼ عمى الدالئؿ التي تفيد في تكجيو التحقيؽ كاالتياـ الى معمكمات تفيد في كشؼ الحقيق

شخص معيف أك نفي ىذا االتياـ عنو كما أف ىذه الدالئؿ تككف نكاة التحقيؽ الذم تجريو النيابة العامة 

كالقضاء، كمنيا يتـ استخراج االدلو كالقرائف بالدعكل كذلؾ بأعماؿ االستدالؿ تككف سمطة التحقيؽ 

 .(3)كعمـ بالحقائؽ كىك ما يجعميا قادرة عمى اتخاذ قرار بتحريؾ الدعكل الجنائية اك بحفظيا  عمى بينة

                                                 
 ، مرجع سابؽ. 11د. محمد عمي قطب ، الطبيعة القانكنية ألعماؿ البحث الجنائي ص  (1)
 ، مرجع سابؽ. 11د. محمد عمي قطب ، الطبيعة القانكنية ألعماؿ البحث الجنائي ص  (2)
، 2012مرحمة ما قبؿ المحاكمة سنة  -ديف شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، الجزء األكؿد. اشرؼ تكفيؽ شمس ال (3)

 .138ص 
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كما أف مرحمة االستدالؿ تعد فرصة حقيقية لحماية الحريات الفردية مف تأثير البالغات الكاذبة كالكيدية 

راء مف إجراءات إذ ىي قادرة عمى اكتشاؼ زيفيا فكرا كحفظ غير الصحيح منيا كقبؿ اتخاذ أم إج

التحقيؽ مما يكفر الجيد لمنيابة العامة كعدـ إضاعة كقتيا في تحقيؽ كقائع ال جدكل مف تحقيقيا، 

يضاؼ الى ذلؾ أف كثير مف التشريعات لـ تكجب التحقيؽ االبتدائي مف معناه الضيؽ في كؿ الجرائـ 

كازيا في الجرائـ الغير جسيمة جنح بؿ يككف كحكبيا في الجرائـ الجسيمة ) الجنايات كالجنح اليامة( كج

 3في قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  53فقد نص المشرع الفمسطيني في المادة  (1)غير ىامة كمخالفات

عمى انو ) إذا رأت النيابة العامة في مكاد المخالفات كالجنح إف الدعكل صالحة إلقامتيا  2001لسنة 

 .(2)تيـ بالحضكر مباشرة أماـ المحكمة المختصة(  بناء عمى محضر جمع االستدالالت تكمؼ الم

لسنة  121مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم معدلة بالقانكف رقـ  63يقابؿ ىذا النص المادة 

) إذا رأت النيابة العامة أف الدعكل صالحة لالفتا بناء عمى االستدالالت التي جمعتيا ككانت  1956

بالحضكر مباشرة أماـ المحكمة المختصة ( يتضح مما تقدـ اف  الكاقعة غير جسيمة تكمؼ المتيـ

لمحضر جمع االستدالؿ دكر كبير في األعداد لمتحقيؽ االبتدائي أك المحاكمة حيث يككف مف الجائز 

 .(3)إجرائيا مف دكف تحقيؽ  

رياتو كبالرغـ مف أىمية مرحمة جمع االستدالالت إال أف ليذه المرحمة خطكرة عمى حقكؽ اإلنساف كح

حيث إف حقكؽ اإلنساف كحرياتو تككف أكثر تعرضا لممساس بيا أكثر بكثير مف غيرىا مف المراحؿ 

نما طبيعتيا ىي التي  كقد ال يككف ىذا ىدفا لمسمطات المعنية لممارسة مياميا خالؿ ىذه المرحمة كا 

اتؼ تمؾ تتطمب ذلؾ حيث يتـ تجميع أدلة االتياـ ضد الشخص الذم تثار حكلو الشبيات كتتك

                                                 
 .مرجع سابؽ 13. محمد عمي قطب ، الطبيعة القانكنية ألعماؿ االستدالؿ ص د (1)
 .2001لسنة  3قانكف اإلجراءات الفمسطيني رقـ  (2)
 .مرجع سابؽ 13تدالؿ ص . محمد عمي قطب ، الطبيعة القانكنية ألعماؿ االسد(3)
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السمطات مف اجؿ تحقيؽ ذلؾ كاف مبعث الخطر في ىذه المرحمة ىك االفتئات عمى حقكؽ اإلنساف 

 .(1)كحرياتو  

كمف سمبيات ىذه المرحمة أيضا أف مف يباشركف أعماليا ال تتكافر فييـ الخبرة التي تكفؿ حسف أدائيـ 

  . (2)ألعماليـ كالتطبيؽ الصحيح لمقانكف

ث أف لمرحمة جمع االستدالالت أىمية كبيرة في تككيف الدعكل الجزائية كاف كانت مما تقدـ يرل الباح

تعد مرحمة مف مراحؿ الدعكل الجزائية في بعض اإلجراءات التي يقـك بيا أفراد الضابطة القضائية 

بصكرة استثنائية يضاؼ الى ذلؾ أف ليذه المرحمة أىمية كبيرة لمحد مف تراكـ الدعاكم الجنائية 

فيما يتعمؽ بالجنح كالمخالفات إال أف مف مثالب ىذه المرحمة إف اإلجراءات التي تتـ بيا قد ال  كخاصة

تراعي حقكؽ كحريات الشخص الذم تتخذ بحقو ىذه اإلجراءات بككف القائميف عمى ىذه اإلجراءات 

 يميمكف الى تحصيؿ الدليؿ حتى لك كاف ذلؾ بطرؽ غير مشركعو.

 

                                                 
 .2005، 3الطبعة  15د. حساـ الديف محمد احمد، سمطات القبض في مرحمة ما قبؿ المحاكمة ، ص  (1)
 .، مرجع سابؽ 37د. أسامة عبد اهلل قايد ، حقكؽ كضمانات المشتبو بو في مرحمة جمع االستالؿ ص  (2)
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 القضائية واختصاصاتيا في جمع االستدالالت والدلة المادية. الضابطة:  المبحث الثاني
جمع االستدالالت كالقياـ بالتحريات بالجية المختصة  ُتَعد الضابطة القضائية نكد اإلشارة إلى أف   

جراءات البحث كالتنقيب عف كقكع الجريمة، كىذه الصالحية خكليا  كما  اإلجرائي يا القانكفلاألكلية كا 

"يتكلى مأمكرم الضبط  أف الفمسطيني حيث نص عمى ي قانكف اإلجراءات الجزائيةفىك الحاؿ 

القضائي البحث كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا كجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في 

 .(1)الدعكل"

يككف في معرض البحث كالتحرم كاالستقصاء الذم  إنما مف ىنا يتبيف لنا أف جمع االستدالالت   

أف  آخر بمعنىأم كـ بو الضابطة القضائية بشأف الجريمة التي كقعت لمعرفة مرتكبيا أك مرتكبييا، تق

 بدأ مف الكقت الذم يعمـ بو مأمكر الضبط القضائي بأمر الجريمة المرتكبة.تأعماؿ االستدالؿ 

 ثـبياف مف ىـ مكظفي الضابطة القضائية في المطمب األكؿ،  ليذا سكؼ نمقي الضكء عمى   

تبعية مكظفي الضابطة كأخيران نعالج مفيكـ اختصاص الضابطة القضائية في المطمب الثاني، 

 القضائية في المطمب الثالث.

 موظفو الضابطة القضائية: المطمب الول
قبؿ الكلكج كالحديث عف مكظفي الضابطة القضائية ال بد ابتداء مف التمييز بيف الضابطة اإلدارية  

كالفرؽ بينيما فبينما يككف عمؿ الضابطة اإلدارية الرئيس باتخاذ اإلجراءات كالضابطة القضائية 

السابقة عمى ارتكاب الجريمة بيدؼ مف كقكعيا بمعنى أخر يككف عمؿ الضابطة اإلدارية األساسي 

قامة الحكاجز بيدؼ الحفاظ  ىك كقائي كليس استداللي مثؿ أعماؿ التفتيش عمى رخص المركبات كا 

ـ ككذلؾ معاينة كفحص بعض األغذية كتحميميا كاف ىذا العمؿ يككف قبؿ كقكع عمى األمف العا

                                                 
 .عمى: "" 2002لسنة  3يني رقـ جزائية الفمسطمف قانكف اإلجراءات ال 19المادة  نصت (1)
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الجريمة في حيف اف عمؿ الضبط القضائي يبدأ حينما تفشؿ الضابطة اإلدارية في ميماتيا في منع 

الجريمة، كيترتب عمى ىذا األمر أف اإلشراؼ عمى الضبط القضائي يككف مف قبؿ النيابة العامة في 

 . (1)راؼ عمى الضبط اإلدارم يككف مف قبؿ السمطات اإلدارية نفسياحيف اف اإلش

مما تقدـ كبناء عمى الفرؽ بيف عمؿ الضابطة اإلدارية كالضابطة القضائية ككما سبؽ كاسمقنا فاف   

لمجتمع في تكقيع العقاب عمى احؽ  ينشأ حينئذٍ  حيث الجريمةعمؿ الضابطة القضائية يبدأ بعد كقكع 

كسيمة المجتمع في ذلؾ ىي الدعكل الجزائية إال أنو حيث نرل أف بارتكاب ىذه الجريمة،  المتيـ المداف

الدعكل أماـ القضاء، فإنو ىنالؾ إجراءات تمييدية تتخذ تمييدا إلجراء المحاكمة ىذه كقبؿ تحريؾ 

ة التي تقـك بضبط الجريم -الضابطة القضائية  - اإلجرائي ىي كذلؾ عف طريؽ جية عينيا القانكف

 معناهيسمى بالتحقيؽ األكلي أك مرحمة االستدالؿ الذم  ما كجمع أدلتيا، كالبحث عف فاعمييا كىذا

البحث عف الجريمة كجمع األدلة التي تثبت كقكعيا كنسبتيا إلى مرتكبييا، كذلؾ مف خالؿ أساليب 

المشرع، ليس  لواالستدالؿ ييدؼ مف خالؿ إجراءاتو التي رسميا ليذا فإف قانكنية حددىا المشرع، 

غايتو ىك تكضيح األمكر لسمطة التحقيؽ كي تتصرؼ كفؽ إنما مجرد جمع المعمكمات عف الجريمة 

ليس الغاية منو تكضيح عناصر الدعكل إذ أف ذلؾ ىك مف اختصاص سمطة كبالتالي نيج معيف، 

 .(2)التحقيؽ االبتدائي

عمى مأمكرم الضبط القضائي قبكؿ المشرع الفمسطيني عمى أنو يتعيف  نصكفي ىذا السياؽ فقد    

، كبالتالي فإف البالغات كالشكاكم التي ترد إليو بشأف الجرائـ كعرضيا دكف تأخر عمى النيابة العامة

 الضبط القضائي ىـ: كمأمكر 

 

                                                 
 .139اشرؼ تكفيؽ شمس ، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية مرجع سابؽ ص  (1)
 ، بيركت.د. جالؿ ثركت، أصكؿ المحاكمات الجزائية، الدار الجامعية (2)
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 مدير الشرطة كنكابو كمساعدكه كمدير شرطة المحافظات كاإلدارات العامة. .1

 صو.ضباط كضباط صؼ الشرطة، كؿ في دائرة اختصا .2

 رؤساء مراكب البحرية كالجكية. .3

 (1)المكظفيف الذيف خكلكا صالحيات الضبط القضائي بمكجب القانكف. .4

يضاؼ الى ذلؾ اف ىنالؾ قرارات بقانكف صدرت كمنحت بعض األجيزة األمنية صالحيات  

كاختصاصات الضبط القضائي مثؿ القرار بقانكف بخصكص منح المخابرات العامة صفة الضابطة 

, ككذلؾ القرار (2)2005لسنة  17مف القرار بقانكف رقـ  12ئية ك ىذا ما نصت عميو المادة القضا

بقانكف فيما يتعمؽ بمنح أفراد األمف الكقائي صالحية الضبط القضائي كىذا ما نصت عميو المادة 

ف عمـ "إف كؿ م أيضان  اإلجرائي كما بيف المشرع ، (3)2007لسنة  11السابعة مف القرار بقانكف رقـ 

بكقكع الجريمة أف يبمغ النيابة العامة أك أحد مأمكرك الضبط القضائي عنيا ما لـ يكف القانكف قد عمؽ 

تحريؾ الدعكل الجزائية الناشئة عنيا عمى شككل أك طمب أك إذف )مف الدعكل الجزائية التي ال تحرؾ 

الضرر بالغير كجريمة دخكؿ  إال بناءا إال عمى شككل الدعكل المتعمقة بجريمة الزنا كجريمة إلحاؽ

                                                 
كالشكاكل عمى: "قبكؿ البالغات  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  22/1المادة  نصت (1)

 .التي ترد إلييـ بشأف الجرائـ كعرضيا دكف تأخير عمى النيابة"
 .يككف لممخابرات في سبيؿ مباشرة اختصاصاتيا المقرة بمكجب ىذا القانكف صفة الضبطية القضائية (2)
ـ ىذا يككف لمضباط كضباط صؼ اإلدارة العامة لألمف الكقائي في سبيؿ تسييؿ اختصاصاتيـ المقرة بمكجب أحكا (3)

 .القانكف صفة الضابطة القانكنية
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الدعاكل المتعمقة بمحاكمة  ىي إذف الحصكؿ عمى كمف الدعاكم التي تتطمب عبر التيازؿالمنازؿ 

 .(1)الكزراء كأعضاء المجمس النيابي"

 اختصاصات أفراد الضابطة القضائية: المطمب الثاني
كظفي الضابطة القضائية القياـ م 2001لسنة  3لقد منح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ   

 كممارسة نكعيف مف االختصاصات كىي االختصاصات العامة كاالختصاصات الخاصة . 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية  2فقرة  19االختصاصات العامة : كىذه االختصاصات حددتيا المادة 

الستدالالت التي تمـز كالتي تتمثؿ في إجراءات البحث كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا كجمع ا

 .(2)لمتحقيؽ في الدعكة 

إجراء الكشؼ القياـ بالضبط القضائي  كمأمكر ككذلؾ مف االختصاصات العامة التي يقكـ بيا 

االستعانة بالخبراء المختصيف مف ثـ كالمعاينة كالحصكؿ عمى اإليضاحات الالزمة لتسييؿ التحقيؽ، ك 

ككذلؾ اتخاذ جميع الكسائؿ الالزمة  (3)يف القانكنيةككذلؾ سماع الشيكد كلكف دكف تحميفيـ اليم

                                                 
عمى: "لكؿ مف عمـ بكقكع جريمة أف يبمغ النيابة  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  24المادة  نصت (1)

ى شككل أك طمب العامة أك أحد مأمكرم الضبط القضائي عنيا ما لـ يكف القانكف قد عمؽ تحريؾ الدعكل الجزائية الناشئة عنيا عم
 .أك إذف"

، ) يتكلى مأمكرك الضبط القضائي البحث كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا كجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ 2الفقرة  19المادة  (2)
 .لمدعكة( 

عماؿ أف أصؿ في الدعكل كاألنو سيترتب عمى حمؼ اليميف دليؿ ألى إتحميؼ الشاىد اليميف مف قبؿ مأمكر الضبط القضائي مرجعو  يعكد (3)
جراءات التحقيؽ االبتدائي الذم تتكاله النيابة إجراء مف إ كىك كاؿ مقركنة باليميفقخرل فاف سماع األألى الدليؿ كمف جية إاالستدالؿ ال ترقى 

خمسيف  عف مختصة بغرامة ال تقؿنو يعاقب مف قبؿ المحكمة الإبدكف عذر مقبكؿ ف (داء اليميف )حمؼ اليميفأف امتناع الشاىد عف أك  ،العامة
ذا عدؿ الشاىد إك بكمتا ىاتيف العقكبتيف، فأك الحبس مدة أسبكع أ، ك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان أردني أدينارا كال تزيد عمى مائتي دينار 

عمى:  2001لسنة  3الجزائية الفمسطيني رقـ مف قانكف اإلجراءات  88. نصت المادة عفاءه مف العقكبةإتياء المحاكمة جاز انعف امتناعو قبؿ 
"إذا حضر الشاىد كامتنع عف أداء الشيادة، أك عف حمؼ اليميف بدكف عذر مقبكؿ، يعاقب مف قبؿ المحكمة المختصة بغرامة ال تقؿ عف 

أسبكع أك بكمتا العقكبتيف، فإذا عدؿ الشاىد  خمسيف ديناران كال تزيد عمى مائة دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنان، أك الحبس مدة
 .عف امتناعو قبؿ انتياء المحاكمة جاز إعفاؤه مف العقكبة"
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لممحافظة عمى أدلة الجريمة، كعمى مأمكر الضبط القضائي أف يثبت جميع اإلجراءات التي يقكـ بيا 

  .(1)في محاضر رسمية بعد تكقيعيا منيـ، كمف األشخاص ذكم العالقة أم المعنييف بيذه اإلجراءات

تتعمؽ التي أعماؿ االستدالؿ لقضائي ذكك االختصاصات العامة يضاؼ ذلؾ يتكلى مأمكرك الضبط ا

بجريمة مف نكع المخالفة مف غير المخالفات التي يجكز التصالح عمييا كفؽ ما ىك منصكص عميو 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية أك لـ يتـ التصالح بشأف تمؾ المخالفات،  (2)(18، 17، 16في المكاد )

لضبط القضائي ذكم االختصاص الخاص أف يحيؿ المحاضر كالمضبكطات فانو يتعيف عمى مأمكرم ا

 .(3)المتعمقة بتمؾ المخالفات التي يختصكف بيا إلى المحكمة المختصة كيتابعكنيا أماـ تمؾ المحكمة

ىذا فيما يتعمؽ في االختصاصات العامة التي منحيا المشرع الفمسطيني ألفراد الضابطة القضائية   

جمع االستدالالت  إنما يتمثؿ فيسي لمضابطة القضائية )مأمكرم الضبط القضائي( العمؿ الرئي فإف

                                                 
قبكؿ البالغات كالشكاكل التي ترد إلييـ بشأف  -1عمى: " 2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  22المادة  نصت (1)

إجراء الكشؼ كالمعاينة كالحصكؿ عمى اإليضاحات الالزمة لتسييؿ التحقيؽ كاالستعانة  -2بة العامة, الجرائـ كعرضيا دكف تأخير عمى النيا
إثبات جميع اإلجراءات التي  -4الالزمة لممحافظة عمى أدلة الجريمة،  اتخاذ جميع الكسائؿ -3بالخبراء المختصيف كالشيكد دكف حمؼ يميف، 
 .منيـ كمف المعنييف بيا"يقكمكف بيا في محاضر رسمية بعد تكقيعيا 

، كعمى مأمكر الضبط لجنح المعاقب عمييا بالغرامة فقطجاز المشرع الفمسطيني التصالح في مكاد المخالفات كاأ (2)
ك ككيمو في المخالفات كيثبت ذلؾ في أف يعرض التصالح عمى المتيـ أالقضائي المختص عند تحرير المحضر 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية  16، نصت المادة مف النيابة العامةصالح في الجنح ، كيككف عرض التمحضره
عمى: "يجكز التصالح في مكاد المخالفات كالجنح المعاقب عمييا بالغرامة فقط، كعمى  2001لسنة  3الفمسطيني رقـ 

كيثبت  مأمكر الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أف يعرض التصالح عمى المتيـ أك ككيمو في المخالفات
ف يدفع خالؿ أكعمى المتيـ الذم يقبؿ التصالح ذلؾ في محضره كيككف عرض التصالح في الجنح مف النيابة العامة". 

ك قيمة أقصى لمغرامة المقررة لمجريمة يعادؿ ربع الحد األ= =مف اليـك التالي لقبكؿ التصالح مبمغان  خمسة عشر يكمان 
مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى:  17،في حيف نصت المادة ماييأ –ف كجد إ -دنى المقررة ليا الحد األ

"عمى المتيـ الذم يقبؿ التصالح أف يدفع خالؿ خمسة عشر يكمان مف اليـك التالي لقبكؿ التصالح مبمغان يعادؿ ربع الحد 
تنقضي الدعكل الجزائية بدفع مبمغ . ك األقصى لمغرامة المقررة لمجريمة أك قيمة الحد األدنى المقررة ليا إف كجد أييما"

 التصالح كال يككف لذلؾ تأثير عمى الدعكل المدنية.
عمى: "مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  23المادة  نصت/ (3)

اص المحاضر كالمضبكطات مف ىذا القانكف، يحيؿ مأمكرك الضبط القضائي ذك االختصاص الخ 18، 17، 16المكاد 
 .المتعمقة بالمخالفات التي يختصكف بيا إلى المحكمة المختصة كيتابعكنيا أماميا"
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الفمسطيني القياـ ببعض األعماؿ اإلجرائي المشرع  كمع ذلؾ أجاز ليـبالمعنى الذم بحثناه فيما سبؽ 

كىذه االختصاصات ىي  التحقيقية األكلية كالتي ىي مف صالحيات كاختصاصات النيابة العامة أصالن 

 .صاصات استثنائية كخاصةاخت

أما فيما يتعمؽ باالختصاصات االستثنائية كالخاصة فقد كردت في قانكف اإلجراءات الفمسطيني عمى 

 :النحك التالي

 حالة التمبس في الجنايات، أك الجنح التي تستكجب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير. .1

كظيفتو، أك كاف مكقكفا بكجو مشركع إذا عارض مأمكر الضبط القضائي أثناء قيامو بكاجبات  .2

 كفر أك حاكؿ الفرار مف مكاف تكقيفو.

إذا ارتكب جرما أك اتيـ أمامو بارتكاب جريمة، كرفض إعطاءه اسمو أك عنكانو أك لـ يكف لو  .3

 مكاف سكف معركؼ أك ثابت في فمسطيف.

لمأمكر  اإلجرائي المشرع امنحيسمطة استثنائية إنما ىي صالحية الأف ىذه لنا مف ىذه المادة يتبيف    

يتمكف بمكجبيا كدكف حاجة الستصدار أك طمب أمر بالقبض مف النيابة  الذم الضابطة القضائية

العامة أف يقكـ بالقبض عمى الشخص الحاضر أم المكجكد أماـ مأمكر الضابطة القضائية كلكف 

ذا الشخص بجريمة جنائية شريطة أف تكجد دالئؿ أك أمارات أك إشارات )أم ما يشير( عمى اتياـ ى

متمبس بيا )أم حالة الجـر المشيكد( أك تمبس في جريمة جنحكية )مف نكع الجنحة( شريطة أف تككف 

الجنحة معاقب عمييا  ىذه كانت ذامدة تزيد عف ستة أشير. فإ لحبسىذه الجنحة تستكجب عقكبة ا

بدكف  مى ذلؾ الشخصبالحبس أقؿ مف ذلؾ كحتى لك كانت متمبس بيا فال يجكز لو القبض ع

 كمف باب أكلى ال يجكز لو ذلؾ إذا كانت الجريمة مف نكع مخالفة. الحصكؿ عمى إذف
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كقكع معارضة مف جانب الشخص الذم يراد القبض عميو، في مكاجية  تتمثؿ فيكالحالة الثانية    

كاستقصاء  مأمكر الضبط القضائي أثناء قيامو بكاجبات كظيفتو كما لك كاف يقكـ بالبحث كالتحرم

جريمة كقعت أك كاف يقكـ بالتفتيش أك المعاينة الالزمة كقاـ أحد األشخاص بمعارضتو في ذلؾ. أك إذا 

كاف ذلؾ الشخص مكقكفان بكجو مشركع كىرب أك حاكؿ اليرب مف مكاف التكقيؼ. فإذا كاف مكقكفان 

و ال يجكز لمأمكر بكجو غير مشركع كما لك كاف مكقكفان بشكؿ تعسفي كىرب أك حاكؿ اليرب فان

 .(1)الضبط القضائي أف يقبض عميو

أما الحالة الثالثة التي تجيز لمأمكر الضبط القضائي أف يقبض بال مذكرة عمى الشخص الذم تكجد    

ارتكب جرمان أك اتيـ أمامو بارتكاب جريمة، كرفض  قد دالئؿ عمى اتيامو فيي إذا كاف ىذا الشخص

و أك عنكانو أك لـ يكف لو مكاف سكف معركؼ أك ثابت في إعطاء مأمكر الضبط القضائي اسم

 فمسطيف.

يشترط لتكافر أك تحقؽ ىذه الحالة أف يككف ذلؾ الشخص قد ارتكب جرما، أيان كاف ىذا  لما تقدـ   

المشرع لفظ جرمان دكف أف حيث استخدـ جاء عامان  قد الجـر جناية أك جنحة أك مخالفة ألف النص

نحة، أك أف يككف قد اتيـ بارتكاب جـر أماـ مأمكر الضبط القضائي، أم يحدد ذلؾ بجناية أك ج

. كأف بمعنى  أف يككف قد كجو ليذا الشخص كبحضكر مأمكر الضبط القضائي اتياـ بارتكاب جـر

يرفض ذلؾ الشخص إعطاء مأمكر الضبط القضائي اسمو أك عنكانو ... بمعنى أف يرفض طمب 

عمى ذلؾ أنو إذا انصاع ذلؾ الشخص لطمب  حيث يترتبقانكنان.  المأمكر بإعطاء البيانات الالزمة

                                                 
عمى: "لمأمكر الضبط القضائي أف  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  30المادة  نصت (1)

حالة التمبس في الجنايات أك  -1األحكاؿ التالية: يقبض بال مذكرة عمى أم شخص حاضر تكجد دالئؿ عمى اتيامو في 
إذا عارض مأمكر الضبط القضائي أثناء قيامو  -2الجنح التي تستكجب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير، 

إذا ارتكب جرمان أك اتيـ  -3بكاجبات كظيفتو أك كاف مكقكفان بكجو مشركع كفر أك حاكؿ الفرار مف مكاف التكقيؼ، 
 .رتكاب جريمة، كرفض إعطاءه اسمو أك عنكانو أك لـ يكف لو مكاف سكف معركؼ أك ثابت في فمسطيف"أمامو با
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حينئٍذ المأمكر كأعطاه اسمو أك عنكانو ككاف لو مكاف سكف معركؼ كثابت في فمسطيف، فال يجكز 

( مف 30في ذلؾ بالمادة ) محتجان لمأمكر الضبط القضائي أف يقبض عمى ذلؾ الشخص بال مذكرة 

 قانكف اإلجراءات الجزائية.

لمأمكر الضبط القضائي القبض بال مذكرة في الحدكد كالشركط السابؽ المشرع اإلجرائي أجاز  ـك   

ىك ماذا لك أف  اآلف أف يككف الشخص المراد القبض عميو حاضرا، كالسؤاؿ أنو قد اشترطبيانيا نجد 

م لـ ذلؾ الشخص الذم كجدت دالئؿ عمى اتيامو في حالة مف الحاالت الثالث السابقة غير حاضر أ

يكف مكجكدان؟ ىؿ يجكز لمأمكر الضبط القضائي التكجو لمكاف تكاجده كالقبض عميو أك أف يأمر أحدا 

ال يحؽ لو أف يتكجو كبالتالي ىي ال ىذا كال ذاؾ،  عمى مثؿ ىذا التساؤؿ غيره بالقبض عميو؟ اإلجابة

 .(1)إلى حيث يكجد ذلؾ الشخص كيمقي القبض عميو

نما يجكز لو أف يستصدر أمرا  عمى ىذا الشخصر غيره أف يقبض ال يجكز لو أف يأمكما     كا 

حضاره كيدكف ذلؾ في المحضر،  يككف مف النيابة إنما استصدار األمر حيث أف بالقبض عميو كا 

العامة ككذلؾ فإنو إذا كجدت دالئؿ كافية عمى اتياـ شخص بارتكاب جناية أك جنحة تزيد عقكبتيا 

أف يطمب مف النيابة العامة إصدار أمر  حينئذٍ  مكر الضبط القضائيعمى الحبس ستة أشير، جاز لمأ

 .(2)القبض عميو

                                                 
عمى: "لمأمكر الضبط القضائي أف يقبض بال  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  30المادة  نصت (1)

حالة التمبس في الجنايات أك الجنح  -1مذكرة عمى أم شخص حاضر تكجد دالئؿ عمى اتيامو في األحكاؿ التالية: 
إذا عارض مأمكر الضبط القضائي أثناء قيامو بكاجبات  -2التي تستكجب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير، 

إذا ارتكب جرمان أك اتيـ أمامو  -3كظيفتو أك كاف مكقكفان بكجو مشركع كفر أك حاكؿ الفرار مف مكاف التكقيؼ، 
 .طاءه اسمو أك عنكانو أك لـ يكف لو مكاف سكف معركؼ أك ثابت في فمسطيف"بارتكاب جريمة، كرفض إع

إذا لـ يكف المتيـ حاضران في  -1عمى: " 2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  31المادة  نصت (2)
حضاره كيدكف ذلؾ األحكاؿ المبينة في المادة السابقة يجكز لمأمكر الضبط القضائي أف يستصدر أمران بالقبض عميو ك  ا 

إذا كجدت دالئؿ كافية عمى اتياـ شخص بارتكاب جناية أك جنحة تزيد عقكبتيا عمى الحبس ستة  -2في المحضر، 
 .أشير، جاز لمأمكر الضبط القضائي أف يطمب مف النيابة العامة إصدار أمر القبض عميو"
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( المذككرة 31/1لنا مالحظة بشأف الصيغة التي استخدمت في المادة )كيرل الباحث إلى أنو يكجد    

كىي أف النص جاء عمى النحك التالي: "إذا لـ يكف المتيـ حاضران ... كبذلؾ يككف المشرع قد كصؼ 

أطمؽ عميو تسمية المتيـ مع العمـ أنو لـ تقاـ عميو الدعكل الجزائية بعد. حيث لؾ الشخص بالمتيـ ذ

أف المادة الثامنة مف قانكف اإلجراءات الجزائية تنص عمى أف كؿ شخص تقاـ عميو دعكل  بالرغـ مف

ؿ إقامة قب اسـ متيـالشخص  عمى، كينبني عمى ذلؾ أنو ال يجكز أف نطمؽ جنائية يسمى متيمان 

 الدعكل الجزائية عميو.

كيرل الباحث كبناء عمى ما تـ تبيانو أف إجراءات االستدالؿ التي يقكـ بيا أفراد الضابطة القضائية 

يقكمكف بيا بمكجب اختصاصات عامة كخاصة كىذه االختصاصات بشقييا حددت ليـ بمكجب 

دائرة الشبيات كاف القرائف القانكف حيث اف االختصاصات العامة تتـ بحؽ أشخاص تدكر حكليـ 

كالمعمكمات التي يتـ تجميعيـ بخصكصيـ ال ترتقب الى مستكل الدليؿ، في حيف أف اإلجراءات التي 

تتـ في المراحؿ االستثنائية تتخذ بحؽ متيميف كليس بحؽ مشتبو بيـ بمعنى أخر أف الدالئؿ في مرحمة 

في حيف إف الدالئؿ في المرحمة الثانية ) االشتباه ال تككف كاضحة كال ترتقي الى مستكل الدليؿ 

االختصاصات االستثنائية ( قد ترقى الى الدليؿ كتككف صالحة إلقامة الدعكل الجنائية بحؽ مف 

 تمارس بحقو كيسمى الشخص الذم تمارس بحقو ىذه اإلجراءات متيما كليس مشتبو بو . 

 تبعية موظفو الضابطة القضائية: المطمب الثالث
يخضع القائمكف  إنما عممية جمع االستدالالت التي يقـك بيا مأمكرم الضبط القضائي إفليذا ف   

الضبط القضائي ىـ أعضاء النيابة  ةف الذم يتكلى ميمحيث أعمييا إلشراؼ كمراقبة النيابة العامة. 
 .(1)ىـ الذيف يتكلكف اإلشراؼ عمى مأمكرم الضبط كؿ في دائرة اختصاصوكما أنيـ  العامة

                                                 
عمى: "يتكلى أعضاء النيابة العامة مياـ  2001لسنة  3 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 19/1المادة  نصت (1)

 .الضبط القضائي كاإلشراؼ عمى مأمكرم الضبط كؿ في دائرة اختصاصو"



25 

 

أف خضكع مأمكرم الضبط القضائي لمنائب العاـ إنما يككف فقط في األعماؿ المتعمقة نجد لذا    
إنما يبرر ىذا الخضكع مف حيث أف عمميـ كمما بكظائفيـ باعتبارىـ ضابطة قضائية مساعدة، 

تقديميا إلى النيابة مف ثـ يقتصر فقط عمى جمع االستدالالت كالمعمكمات بشأف الجريمة المرتكبة ك 
مف  مة التي ىي سمطة التحقيؽ المختصة باتخاذ القرار المناسب بشأف تحريؾ الدعكل الجزائيةالعا

. فالنيابة العامة ىي التي تختص دكف غيرىا بإقامة الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال تقاـ مف عدمو
ا أك تركيا إال ال يجكز كقؼ الدعكل أك التنازؿ عنيكما أنو غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في القانكف. 

في األحكاؿ المبينة في القانكف. كال يجكز كقؼ الدعكل أك التنازؿ عنيا أك تركيا أك تعطيؿ سيرىا أك 
. كما يبرر خضكع الضبطية القضائية المساعدة (1)التصالح عمييا، إال في األحكاؿ الكاردة في القانكف

يذ تعميمات النيابة العامة بشأف اإلجراءات )مأمكرم الضبط القضائي( لمنيابة العامة أنيـ ممزمكف بتنف
 .(2)القانكنية التي تتخذ في حاؿ كقكع الجريمة

كخضكع الضبطية القضائية المساعدة لمنيابة العامة ما يتمتع  التي مف شأنيا تبعيةكمف المبررات    

السميـ  بو أعضاؤىا مف خبرة كثقافة قانكنية كاسعة يفترض أنيا تجعميـ أكثر حرصا عمى التطبيؽ

 . (3)لمقانكف كاحتراـ الحقكؽ كالحريات الفردية

المشرع األردني كفي قانكف النيابة العامة الجديد لعاـ اما بخصكص التشريعات محؿ البحث فاف 

شراؼ النائب العاـ قد ـ 2010 لو الحؽ في حاؿ الذم أخضع جميع مكظفي الضابطة العدلية لرقابة كا 

لو أف يقترح عمى كما ي األمكر العائدة إلييـ أف يكجو إلييـ تنبييا تكاني مكظفي الضابطة العدلية ف

المرجع المختص ما يقتضيو الحاؿ مف التدابير التأديبية )عمى أف يخضع مكظفك الضابطة العدلية 

                                                 
عمى: "تختص النيابة العامة دكف غيرىا بإقامة  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  1المادة  نصت (1)

تقاـ مف غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في القانكف. كال يجكز كقؼ الدعكل أك التنازؿ عنيا أك تركيا  الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال
 .أك تعطيؿ سيرىا أك التصالح عمييا، إال في الحاالت الكاردة في القانكف"

العاـ عمى مأمكرم  يشرؼ النائب -1عمى: " 2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  20المادة  نصت (2)
لمنائب العاـ أف يطمب مف الجيات المختصة اتخاذ اإلجراءات  -2الضبط القضائي كيخضعكف لمراقبتو فيما يتعمؽ بأعماؿ كظيفتيـ

مف  25التأديبية بحؽ كؿ مف يقع منو مخالفة لكاجباتو أك تقصير في عممو، كال يمنع ذلؾ مف مساءلتو جزائيان"، كنصت المادة 
ف عمى: "يجب عمى كؿ مف عمـ مف المكظفيف العمكمييف أك المكمفيف بخدمة عامة أثناء تأدية عممو أك بسبب تأديتو ذات القانك 

بكقكع جريمة أف يبمغ عنيا السمطات المختصة ما لـ يكف القانكف قد عمؽ تحريؾ الدعكل الجزائية الناشئة عنيا عمى شككل أك 
 .طمب أك إذف"

 .521ص ،1982قانكف اإلجراءات الجنائية ، طبعة  شرحد. محمكد نجيب حسني،  (3)
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شراؼ رئيس النيابة العامة كممثمييا ب بكظيفتيـلدل قياميـ  أم تشريع  أف عمى الرغـ مف -لرقابة كا 

ذا تكانى بالضابطة القضائية العدلية  مكظفك محؽآخر ي النائب العاـ فيما يتعمؽ بأعماؿ ىذه الكظيفة، كا 

لو أف يقترح عمى كما ىؤالء المكظفيف في األمكر العائدة إلييـ يكجو إلييـ النائب العاـ تبينيا مف أم 

 .(1)المرجع المختص ما يقتضيو الحاؿ مف التدابير التأديبية(

كما فإف مأمكرم الضبط القضائي يتبعكف النائب العاـ  اءات الجنائية المصرمقانكف اإلجر أما في    

 .(2)يخضعكف إلشرافو فيما يتعمؽ بكظائفيـ

تككف فيما يتعمؽ بكظائفيـ كذلؾ ألنيـ أساسا فإنيا تبعية مأمكرم الضبط القضائي لمنائب العاـ  أما   

طبيعة أعماؿ الضبطية القضائية التي تتعمؽ ترجع إلى إنما يتبعكف رؤسائيـ اإلدارييف كىذه التبعية 

كالتي ليا عالقة مباشرة بكظيفة االتياـ التي ىي مف اختصاص النيابة األكلى باالستدالؿ كالبحث 

تقتصر عمى كظائؼ الضبطية القضائية كما يتصؿ بيا مف إجراءات إنما العامة كىذه التبعية 

 .(3)ضركرية

النائب العاـ أف يطمب مف الجية المختصة النظر في كؿ أمر اإلجرائي عطكفة كقد خكؿ القانكف    

لو أف يطمب رفع الدعكل التأديبية عميو، كبذلؾ كما مف تقع منو مخالفات لكاجباتو أك تقصير في عممو 

تقتصر عمى الطمب مف الجية اإلدارية التي يتبعيا مأمكر الضبط  إنما فإف صالحية النائب العاـ

                                                 
 .2010مف قانكف النيابة العامة األردني لسنة  30أنظر المادة  (1)
ف يككف مأمكرك الضبط القضائي تابعيف لمنائب أمف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى  22نصت المادة  (2)

مر كؿ ألى الجية المختصة النظر في إف يطمب أمنائب العاـ لك  ،شرافو فيما يتعمؽ بأعماؿ كظيفتيـالعاـ كخاضعيف إل
ف يطمب رفع الدعكل التأديبية عميو كىذا كمو ال يمنع رفع أك تقصير في عممو كلو أمف تقع منو مخالفات لكاجبات 

 الدعكل الجنائية.
 .605، صائية، مرجع سابؽن، الكسيط في قانكف اإلجراءات الجحمد فتحي سركرأد.  (3)
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فيك ال يممؾ الصالحية في إيقاع أية عقكبة بحؽ  كبالتالي ليذا الطمب القضائي كليا أف تستجيب

 .(1)مأمكرم الضبط القضائي

تككف لمنيابة العامة فيما إنما المصرم  اإلجرائي تبعية مأمكرم الضبط القضائي في القانكففي حيف    

ؼ عف الجرائـ يتعمؽ بممارسة مياـ كظائفيـ مف حيث جمع االستدالالت كمالحقة المجرميف كالكش

جراء التحقيقات في حالتي الندب كالتمبس، أم أف التبعية ىنا  يـ يخضعكف في ألنكظيفية إنما ىي كا 

كلمتأكد مف أداء  النيابة العامة كذلؾ عمميـ بطريقة تكفؿ إطاعتيـ لمتعميمات كالتكجييات الصادرة مف

 و.كظيفتيـ عمى أكمؿ كج

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم. 22أنظر المادة  (1)
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 الفصل الثاني 

  المشتبو بو

 

 والفرق بينو وبين غيره من المسميات المشتبو بومفيوم : المبحث الول
إف تحديد مفيكـ المشتبو بو لو مف األىمية القانكنية بمكاف كذلؾ نظران لكجكد اختالط كاضح ما بيف    

ىذا المفيكـ كما بيف غيره مف المسميات المتشابية كالكاردة في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 

بيف مفيـك اإلجرائية محؿ المقارنة، حيث يختمط مفيكـ المشتبو بو في بعض القكانيف األخرل القكانيف ك 

الشاىد. كلمكقكؼ عمى  ظنينا كما في التشريع االردني اك المشتكى عميو أك المتيـ أك المحكـك عميو أك

مطمب األكؿ تعريؼ المشتبو بو سأقـك بتقسيـ ىذا المبحث إلى ثالث مطالب سنتناكؿ في ال فيكـم

 العربية اإلجرائية التشريعاتالتشريع الفمسطيني ك المشتبو بو كالمطمب الثاني تعريؼ المشتبو بو في 

 كفي المطمب الثالث التمييز بيف المشتبو بو كغيره مف المسميات. األخرل

 تعريف المشتبو بو: المطمب الول
شتبو رجؿ مشتبو في سمككو يشتبو فيو، المشككؾ تعريؼ المشتبو بو بالمغة : مشتبو اسـ مفعكؿ مف ا  

 .(1)فيو

عمى الشخص الذم تحكـ حكلو الشبيات بأنو اإلجرائية الجزائية  يطمؽ مصطمح المشتبو بو في القكانيف

قد يككف الشخص الذم ارتكب الجريمة، كلـ يتضح األمر بصكرة جمية بحقو ىؿ ىك الذم اقترؼ 

                                                 

 المعجـ الكسيط المغة العربية المعاصرة مكقع الكتركني. (1) .
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ارة أخرل ىؿ ىك ذلؾ الشخص الذم ال زالت لـ تتأكد بشأنو أدلة أك الجريمة أـ شارؾ فييا أـ ال، كبعب

 .(1)دالئؿ ترجح اتيامو

، غير أف كثيران مف فقياء (2)محؿ المقارنة مصطمح المشتبو بو اإلجرائية لـ تعرؼ غالبية التشريعات   

عمى الشخص شرح المرحمة اإلجرائية التي يطمؽ خالليا كما عّرؼ ىذا المصطمح  قد القانكف كشراحو

 مصطمح المشتبو بو كىي مرحمة التحريات األكلية أك مرحمة جمع االستدالالت.

حمد األخضر بأنو: "الشخص محمؿ المتابعة بإجراءات الضبط  يفقد عرفو الدكتكر مالكليذا    

 .(3)القضائي، كال تتكافر ضده دالئؿ قكية الرتكاب الجريمة المتحرل فييا"

حمد محدة بأف المشتبو بو: "ىك الشخص الذم بدأت ضده مرحمة التحريات يرل الدكتكر مفي حيف    

 .(4)األكلية لقياـ قرائف تدؿ عمى ارتكابو جريمة أك مشاركتو فييا، كلـ تحرؾ بعد الدعكل الجنائية ضده"

بأنو: "الشخص الذم يتخذ ضده مأمكر الضبط  في حيف عرفو جانب ثالث مف الفقو الجنائي   

مف إجراءات االستدالؿ أثناء ممارستو لسمطتو األصمية أك االستثنائية، مثؿ جمع القضائي إجراء 

جراء التحريات، أك الكضع تحت مراقبة الشرطة  .(5)المعمكمات كا 

 فقدلـ تأتي عمى تعريؼ المشتبو بو،  اإلجرائية النقص التشريعي ككف معظـ التشريعات كنظران ليذا    

يا( إلى التطرؽ إلى ذلؾ كلك بطريقة غير مباشرة، كىذا ما جاء في حدا بمحاكـ النقض )المحاكـ العم

                                                 
 .52، صمرجع سابؽ ،محمد محدة د. (1)
نو الشخص الذم تجمعت ضده أ، حيث عرؼ المشتبو بو برفت المشتبو بو القانكف السكدانيكمف التشريعات التي ع (2)
ؿ دلة المادية كالقكلبة تحك ىذا االشتباه باأل دكأذا تإك يدبر الرتكاب جريمة معينة فأو ارتكب جريمة معينة نأدلة عمى أ

، المشتبو فيو في مرحمة االستدالؿ، دار النيضة العربية، القاىرة اناتمحقكؽ كض ،اهلل قايد سامة عبدأ . د.لمتيـ
 .57، ص1990

 .290، صنكف اإلجراءات الجزائية الجزائرممف خالؿ قاقرينة البراءة  خضر،حمد األمالكي  د. (3)
 .53د. محمد محده، مرجع سابؽ، ص (4)
، ما بعدىا، د.عكض محمد 109، د. ادريس بريؾ ،مرجع سابؽ، ص39د. أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص  (5)

 .104ـ، ص 1975عكض، حقكؽ المشتبو بو في مرحمة التحقيؽ، المجمة العربية لمدفاع االجتماعي، 
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: )أف القانكف لـ يعرؼ المتيـ في أم نص فيعتبر متيـ كؿ مف إذ قضت قرار محكمة النقض المصرية

كجو إليو االتياـ مف أم جية بارتكاب جريمة معينة فال مانع مف أف يعتبر الشخص متيمان أثناء قياـ 

( مف 29ك 21ضائية بميمة جمع االستدالالت التي يجركنيا طبقان ألحكاـ المادتيف )رجاؿ الضابطة الق

قانكف اإلجراءات الجنائية ما دامت قد حامت حكلو الشبية بأف لو ضمعان في ارتكاب الجريمة التي يقـك 

 .(1)أكلئؾ الرجاؿ بجمع االستدالالت فييا(

ـ كالمشتبو بؿ أطمؽ عمى الشخص صفة مف ذلؾ يستشؼ إف القضاء المصرم لـ يميز بيف المتي

 المتيـ حيث سمى الشخص متيما في كؿ مراحؿ اإلجراءات سكاء التحريات أك التحقيؽ أك المحاكمة.

في حيف عرفت المحكمة الجنائية العراقية العميا المشتبو بو : ىك الشخص الذم يمتمؾ قاضي التحقيؽ 

ارتكابو جريمة خاضو لكالية المحكمة الجنائية معمكمات معتمدة في شانو تحمؿ عمى الميؿ كالظف ب

 . (2)العراقية العميا 

كمف خالؿ التعريفات استخالص العناصر التي يككف فييا الشخص متصؼ  مما تقدـ أف نستنتج

 :بصفة المشتبو بو كىي عمى النحك التالي

 كقكع جريمة أك الشركع في ارتكابيا. .1

لقضائي إلى أف يشؾ باحتمالية ارتكاب الجريمة كجكد قرائف كدالئؿ قكية تدفع رجؿ الضبط ا .2

 مف قبؿ ىذا الشخص أك مساىمتو في ارتكابيا.

أف ال تككف دعكل الحؽ العاـ قد حركت ألف صفة االشتباه تنتيي بمجرد قياـ النيابة العامة  .3

 بتحريؾ دعكل الحؽ العاـ ضد المشتبو بو.

                                                 
 .1161، مجمة أحكاـ النقض، ص17ـ، ص28/11/1966جمسة  ،266 السنة القضائية 1314أنظر طعف رقـ  (1)
 .2005لسنة  10قانكف المحكمة الجنائية العراقية رقـ  (2)
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محل  اإلجرائية الخرى سطيني والتشريعاتالفم اإلجرائي المشتبو بو في التشريع: المطمب الثاني
 .المقارنة

 الفمسطينياإلجرائي باستقراء نصكص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني يتضح لنا أف المشرع    

كما المصرم لـ يفرؽ بيف المتيـ كالمشتبو بو كأطمؽ لفظ المتيـ عمى كؿ شخص يككف محال 

ستخدـ المشرع الفمسطيني مصطمح المتيـ عمى كؿ شخص اما ، ك(1) إلجراءات االستدالؿ كالتحقيؽ

الفمسطيني مصطمح المقبكض اإلجرائي استخدـ المشرع  كفي نفس الكقت (،2)تقاـ عميو الدعكل الجزائية

األردني مصطمح المشتكى عميو أك  اإلجرائي ، في حيف استخدـ المشرع(3)عميو أثناء فترة التكقيؼ

، أما المشرع (4)جمع االستدالالت أك في مرحمة التحقيؽ االبتدائي الضنيف أك المتيـ سكاء في مرحمة

السكرم لفظ  اإلجرائي ، في حيف أطمؽ المشرع(5)المصرم فقد استخدـ مصطمح المتيـاإلجرائي 

 مصطمح المدعى عميو أثناء مرحمة البحث األكلي كاالستدالؿ.

 مصطمحات منتقد مف قبؿ بعض الفقوف ىذا االختالؼ كالتبايف في المف ىنا نكد اإلشارة إلى أ   

، كما أف ىذا االختالؼ في المصطمحات ال يخدـ الفقو القانكني في العالـ العربي، عالكة عمى الجنائي

                                                 
 عمى: "لمأمكر الضبط القضائي أف 2001لسنة  3الفمسطيني رقـ الجزائية مف قانكف اإلجراءات  30المادة  نصت (1)

حالة التمبس في الجنايات أك  -1يقبض بال مذكرة عمى أم شخص حاضر تكجد دالئؿ عمى اتيامو في األحكاؿ التالية: 
إذا عارض مأمكر الضبط القضائي أثناء قيامو  -2الجنح التي تستكجب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير، 
إذا ارتكب جرمان أك اتيـ  -3فرار مف مكاف التكقيؼ، بكاجبات كظيفتو أك كاف مكقكفان بكجو مشركع كفر أك حاكؿ ال

 .أمامو بارتكاب جريمة، كرفض إعطاءه اسمو أك عنكانو أك لـ يكف لو مكاف سكف معركؼ أك ثابت في فمسطيف"
عمى: "كؿ شخص تقاـ عميو دعكل  2001لسنة  3رقـ  الفمسطيني ف قانكف اإلجراءات الجزائيةم 8المادة  نصت (2)

 متيمان".جزائية يسمى 
عمى: "إذا اقتضت إجراءات  2001لسنة  3رقـ  الفمسطيني مف قانكف اإلجراءات الجزائية 119المادة  نصت (3)

التحقيؽ استمرار تكقيؼ المقبكض عميو أكثر مف أربع كعشريف ساعة فمككيؿ النيابة أف يطمب مف قاضي الصمح تمديد 
 التكقيؼ لمدة ال تتجاكز خمسة عشر يكمان".

 ردني.األ لجزائيةمف قانكف أصكؿ المحاكمات ا 133ك 131ك 4ر المادة نظأ (4)
 المصرم.الجنائية مف قانكف اإلجراءات  34المادة  أنظر (5)
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انعكاساتو السمبية عمى تحديد ضمانات المشتبو بو، مما يؤدم إلى انعكاس صكرة غير مرضية مف 

 .(1)العربية اإلجرائية عدـ التنسيؽ في التشريعات

 .(2)كالشراح ف ىذا االختالؼ  كالتبايف في المصطمحات منتقد مف طرؼ بعض الكتابكما أ   

السميـ ىك عدـ جكاز إطالؽ ىذه المسميات في مرحمة البحث األكلى  لكؿ ما تقدـ نرل أف االتجاه   

يؾ الدعكل في الجرائـ التي تُفؿ يد النيابة العامة في تحر  تحرؾأك االستدالؿ، فدعكل الحؽ العاـ ال 

 .(3)الجزائية إال بعد تقديـ شككل مف المجني عميو

مف األصح أف يطمؽ مصطمح )المشتبو بو( أك نرل أنو ففي مرحمة البحث األكلى أك االستدالؿ    

تحديد الضمانات كالحقكؽ المقررة مف ثـ )المشتبو فيو(، كذلؾ لتحديد صفة الشخص أثناء ىذه المرحمة 

 القانكني. هركز تحديد م إضافة إلىلو، 

 األجنبية، ال سيما الالتينية كاألنجمكسكسكنية، نجد أكالن أف المشرع اإلجرائية أما في التشريعات   

تصؼ الشخص الذم  كالتي اعتبر المحاضر التي يحررىا رجاؿ الضبط القضائيقد الفرنسي  اإلجرائي

رؾ في ارتكابيا بالمشتبو بو، تتكافر ضده دالئؿ أك شبيات عمى أف يككف قد ارتكب الجريمة أك شا

فالمشرع الفرنسي يستعمؿ مصطمحيف لمتعبير عف الشخص المتابع بإجراءات التحريات األكلية ىما: 

(Soupcon nee( كمصطمح )Suspect)(4). 

                                                 
 .295، صمرجع سابؽ ،مالؾ محمد األخضر د. (1)
كرم يعتبر يقكؿ الدكتكر مالكي محمد األخضر بيذا الشأف: )إف تخصيص المتيـ بجناية بمفظة متيـ في القانكف الس (2)

في غير داللتو الكاممة إذ أف المتيـ ىك كؿ مف اتيـ بارتكاب جريمة أيان كاف تكييفيا كمما ال شؾ فيو أف االتياـ يبنى 
د. مالكي محمد  (،عمى الظف في بدايتو مما يجعؿ تخصيص المتيـ بجنحة بيذا الكصؼ كحده غير مستساغ لغكيان 

 .295الخضر، مرجع سابؽ، ص
 .26كخدار، البحث األكلي أك االستدالؿ في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، صد. حسف الج (3)
 .37د. أحمد غام، مرجع سابؽ، ص (4)
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يضفي أىمية كبيرة، بحيث يسمح  إنما ف استخداـ مصطمح االشتباه في الفقو الفرنسيليذا نرل أ   

عمى الشخص المشتبو بو كاقتياده لمأمكر الضبط القضائي شريطة أف يظف  لمشخص العادم القبض

مف ظاىر الحاؿ أف ذلؾ الشخص ىك مرتكب الجريمة حتى لك اتضح بعد التحقيؽ أف ىذا الظف كاف 

 خاطئان.

تكسع في منح اختصاص االتياـ إلى قد أف المشرع  فنرل األنجمكسكسكنية اإلجرائية التشريعات أما  

 فقدالبريطاني اإلجرائي بعكس النظاـ الالتيني الذم قصره عمى النيابة العامة، ككفقان لمتشريع البكليس، 

ىناؾ دالئؿ كقرائف ترجح أف الشخص ىك  إذا كافأثناء التحريات التي يتكالىا البكليس أنو تبيف 

لصيغة اآلتية: مرتكب الجريمة، كاقتنع رجؿ الشرطة بذلؾ فإنو يبادر بتبميغ المشتبو بو بأنو متيـ با

"بإمكانؾ أف تقكؿ أم شيء حكؿ التيمة كأنت غير ممـز باإلدالء بأقكالؾ دكف إرادتؾ ألنؾ أصبحت 

 .(1)متيمان، ككؿ ما تقكلو سيسجؿ كتابة كيقدـ ضمف البينات"

 

 أو المصطمحات المتشابية أىمية التمييز بين المشتبو بو وغيره من المسميات: المطمب الثالث
ة التمييز بيف المشتبو بو كغيره مف المسميات في بياف المرحمة التي يمكننا أف نطمؽ تبدك أىمي   

يطمؽ مصطمح المشتبو بو في مرحمة البحث األكلي أك مرحمة جمع حيث صفة المشتبو بو فييا، 

الكضع كبالتالي فإف الذم تدكر حكلو الشبيات كىك االستدالالت فيذه المرحمة تنفرد بالمشتبو بو 

يطمؽ عميو اسـ المشتبو بو لالشتباه بأنو ىك مف ارتكب حيث ني لممشتبو بو غير مستقر، القانك 

المشتبو بو  نرل أفأف ىناؾ أمارات تشير إلى ارتكابو الجريمة، فعند تحديد ىذا المسمى  كماالجريمة، 

                                                 
بأف: )المشتبو  1934كىك الحاؿ أيضان في الكاليات المتحدة األمريكية، حيث قضت المحكمة العميا األمريكية سنة  (1)

كالقرائف الكافية كالتي تؤدم القتناع ضابط البكليس بأنو مرتكب الجريمة، فيك  فيو ىك الذم بدأت تركز حكلو األدلة
 .46د. أحمد غام، مرجع سابؽ، ص (،يعتبر متيمان ابتداءن مف تمؾ المحظة
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ففي ىذه ال تتكافر لو الضمانات القانكنية المقررة لغير المشتبو بو عند تحريؾ دعكل الحؽ العاـ 

تفتقر لمعديد مف الضمانات كاستعانة المشتبو نرل أنيا  –مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ –المرحمة 

جراءات التحفظ كاالستيقاؼ كالمدة الزمنية ليذيف اإلجراءيف ككذلؾ الضمانات المتعمقة  بو بمحامي كا 

تتكافر في مرحمة قد مانات أف ىذه الض نرل بالحرية الشخصية كحقو بالتنقؿ كما إلى ذلؾ في حيف

 .(1)التحقيؽ االبتدائي لممتيـ

ىك بعيد عف دائرة  مثالن  األىمية مف حيث التمييز بيف المشتبو بو كالشاىد فالشاىد ىذهكذلؾ تبدك    

مارات كشبيات حكلو، غير أنو يممؾ معمكمات مف شأنيا أف  االشتباه كاالتياـ كذلؾ لعدـ تكافر دالئؿ كا 

األىمية أيضا مف حيث المدلكؿ االجتماعي ىذه تبدك كما جيات االستدالؿ كالتحقيؽ  اـأم طريؽالتنير 

تبدك أيضان األىمية في كما ف ىذا المنظكر االجتماعي، مكاألثر النفسي عمى ذلؾ كما يتميز بو الشاىد 

كلد مرحمة البحث األكلي ضد المشتبو بو، عمى عكس المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي كالتي يت

 عنيا الدليؿ بالمفيـك القانكني مف خالؿ:

                                                 
 .17ص ، مرجع سابؽ،أسامة عبد اهلل قايد د. .21، ص، مرجع سابؽؾدريس بريإ د.  (1)
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 التميز بين المشتبو بو والمحكوم عميو

التمييز بيف المشتبو بو كالمتيـ كالمحككـ عميو سبؽ كذكرنا أف المشتبو بو ىك الشخص الذم تحـك    

ب حكلو الشبيات بأنو قد ارتكب الجريمة، كىك الشخص الذم أحاطت بو دالئؿ كافية عمى أنو مرتك

الجريمة الجارم البحث عنيا أك ساىـ فييا، كاف اإلجراء المتخذ ضده يعتبر مف إجراءات التحرم أك 

االستدالؿ ألنو كضع نفسو تحت دائرة الشبيات ككؿ شخص تقاـ عميو دعكل الحؽ العاـ يسمى متيـ 

اـ عميو كالمتيـ كؿ مف يصدر بحقو قرار اتياـ مف النائب العاـ أك مف يقكـ مقامة "كؿ شخص تق

الدعكل الجزائية يسمى متيما في حيف أف المحككـ عميو ىك الشخص الذم صدر عميو حكـ قضائي 

 .(1)اعتراضا كاستئنافا كنقضا"جميع طرؽ الطعف  قطعي بعد استنفاذ

 التميز بين المشتبو بو والشاىد

يو معمكمات تفيد في لقد بينا فيما سبؽ المقصكد بالمشتبو بو، أما الشاىد فيك ذلؾ الشخص الذم لد   

 .(2)كشؼ الحقيقة، كقد تككف الشيادة مؤيدة لمتيمة أك نافيو لو

فالشاىد ىك بعيد عف دائرة االشتباه كلكف لديو معمكمات قد تساعد جيات االستدالؿ كالتحقيؽ في    

يممككف ية ال قضائالضابطة الفمثالن مكظفي في مرحمة البحث األكلي  بينيمايبدك التميز حيث الحقيقة، 

في حيف تحميؼ الشاىد اليميف القانكنية، إذ أف تحميؼ الشاىد لميميف مف صالحيات سمطة التحقيؽ، 

                                                 
عمى: "إذا قررت محكمة النقض رد  2001لسنة  3رقـ  الفمسطيني جزائيةمف قانكف اإلجراءات ال 373نصت المادة  (1)

طمب الطعف بالنقض، أصبح الحكـ باتان كال يجكز بأم حاؿ لمف رفعو أف يرفع طعنان آخر عف الحكـ ذاتو ألم سبب 
تئنافية كمف مف ذات القانكف عمى: "تقبؿ األحكاـ الصادرة مف محكمة البداية بصفتيا االس 346كاف"، كنصت المادة 

مف  349محكمة االستئناؼ في الجنايات كالجنح الطعف بالنقض، ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ"، كنصت المادة 
المدعي بالحؽ  -3المحكـك عميو،  -2النيابة العامة،  -1ذات القانكف عمى: "يمكف النقض بالطعف مف كؿ مف: 

 .المسؤكؿ عف الحقكؽ المدنية" -4المدني، 
 كما بعدىا. 215صفحة  ،مرجع سابؽ ،يؾبر دريس إ د. (2)
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ية في مرحمة البحث األكلي ىي إجراءات استداللية ال ترتقي إال مرتبة الدليؿ قضائإجراءات الضابطة ال

 .(1)كالذم يككف بتحميؼ اليميف

لجزائية بالرغـ انو ليس طرفا فييا في حيف إف المشتبو ال يضاؼ الى ذلؾ اف الشاىد يتصؿ بالدعكل ا

يتصؿ بالدعكل الجنائية كذؿ فاف الشاىد يحمؼ اليميف في حيف أف المشتبو بو ال يقكـ بحمؼ اليميف، 

الشاىد ال يتخذ بحقو إجراءات ماسة بحريتو إال إذا اخؿ بإجراءات الشيادة في حيف إف المشتبو بو 

 يتو . يتخذ بحقو إجراءات بحر 

 التمييز بيف المشبو فيو كالمتيـ 

المشتبو فيو : كؿ مف يجرم معو تحريات أك استدالالت بشاف جريمة كقعت لتقكية دالئؿ اتصالو بيا ) 

 الفاعؿ ، شريؾ، متدخؿ ( . 

المتيـ : ال يكتسب صفة المتيـ إال مف أقيمت الدعكل الجزائية بحقو باعتباره فاعؿ الجريمة اك شريؾ 

 ابيا .في ارتك

 المشتبو فيو : كصؼ يكتسبو الشخص أثناء مرحمة االستدالؿ كىي ليست مف مراحؿ الدعكل الجنائية. 

 (2)المتيـ : يكتسب ىذه الصفة أثناء التحقيؽ االبتدائي كالمحاكمة . 

 

 

                                                 
عمى: "لمأمكر الضبط القضائي أف يقبض بال  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الفمسطيني رقـ  30المادة نصت  (1)

حالة التمبس في الجنايات أك الجنح  -1مذكرة عمى أم شخص حاضر تكجد دالئؿ عمى اتيامو في األحكاؿ التالية: 
إذا عارض مأمكر الضبط القضائي أثناء قيامو بكاجبات  -2ب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير، التي تستكج

إذا ارتكب جرمان أك اتيـ أمامو  -3كظيفتو أك كاف مكقكفان بكجو مشركع كفر أك حاكؿ الفرار مف مكاف التكقيؼ،= =
 معركؼ أك ثابت في فمسطيف". بارتكاب جريمة، كرفض إعطاءه اسمو أك عنكانو أك لـ يكف لو مكاف سكف

سمطاف محمد شاكر ، رسالة ماجستير، ضمانات المتيـ أثناء مرحمة التحريات األكلية كالتحقيؽ االبتدائي، جامعة  (2)
 .213الحاج األخضر ص 
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 االستيقاف: المبحث الثاني
تنقؿ كىك مف اإلجراءات التي بحرية المشتبو بيـ في الحركة كال الماسة االستيقاؼ مف المسائؿ ُيَعد   

إف الحديث عف ليذا فيقكـ بيا مكظفك الضابطة القضائية في مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ، 

شركط االستيقاؼ ثـ يتطمب منا بياف مفيكـ االستيقاؼ كذلؾ في مطمب أكؿ،  إنما مكضكع االستيقاؼ

 في مطمب الثالث كذلؾ عمى النحك التالي: كذلؾالطبيعة القانكنية لالستيقاؼ كأخيران في مطمب ثاني، 

 مفيوم االستيقاف: المطمب الول
تعريؼ االستيقاؼ بأنو استيقاؼ مكظفي الضابطة القضائية ألم شخص مشتبو في أمره  نايمكن   

نتيجة تصرفات نجمت عنو بمحض إرادتو كاختياره، كذلؾ بقصد التحرم عنو كسؤالو عف اسمو كعنكانو 

ال يحؽ  مثالن ب كجكده في الحالة التي ىك عمييا، كىك بذلؾ يختمؼ عف القبض، فكمقر إقامتو كسب

في حالة  لمكظفي الضابطة العدلية المساس بحرية الشخص كحقكقو ك/أك التضييؽ عمييا

 .(1)االستيقاؼ

عرفت محكمة النقض المصرية االستيقاؼ عمى أنو )إجراء بمقتضاه يحؽ لرجؿ السمطة العامة  ليذا   

قؼ الشخص ليسألو عف ىكيتو كعف حرفتو كمحؿ إقامتو ككجيتو إذا اقتضى الحاؿ عمى أساس أف يك 

 .(2)أنو لو مسكغ

                                                 
 د.. 103ص مرجع سابؽ، ثناء التحرم كاالستدالؿ،أضمانات الحرية الشخصية  ،محمد عمي السالـ عياد الحمبي .د (1)

صكؿ المحاكمات أشرح قانكف  ،كامؿ السعيد. د. 120مرجع سابؽ، ص ،صكؿ اإلجراءات الجزائيةأ محمد سعيد نمكر،
 .274، صالجنائية، مرجع سابؽشرح قانكف اإلجراءات  ،فكزية عبد الستار .د ،385ص مرجع سابؽ، الجزائية،

، منشكرات ـ17/4/2000تاريخ ب (اسية)ىيئة خم ،ـ68/22/1964رقـ  (قرار محكمة النقض المصرية )جنائي (2)
 مركز عدالة.
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جاء في تعريؼ آخر ليا :)االستيقاؼ مجرد إيقاؼ إنساف كضع نفسو مكضع الريبة في في حيف    

و يمكف سبيؿ التعرؼ عمى شخصيتو، كىك مشركط بأال تتضمف إجراءاتو تعرضيا ماديا لممتحرم عن

 .(1)أف يككف فيو مساس بحريتو الشخصية أك اعتداء عمييا(

)عبارة عف مجرد إيقاؼ عابر سبيؿ لسؤلو عف فقد عرؼ االستيقاؼ بأنو الدكتكر رؤكؼ عبيد  أما   

 .(2)اسمو كعنكانو ككجيتو، كىك أمر مباح لرجاؿ الضبط القضائي عند الشؾ في أمره(

مباح لمكظفي الضابطة القضائية إذا ما كضع الشخص نفسو االستيقاؼ ىك أمر لكؿ ما تقدـ    

طكاعية كاختيارا في مكضع الريبة كالظف، ككاف ىذا الكضع ينبئ عف صكرة تستمـز تدخؿ المتكقؼ 

، فاالستيقاؼ ليس قبضا، إذان ليس فيو سمبا لمحرية، فيك مجرد تعطيؿ تولمتحرم كالكشؼ عف حقيق

 .(3)حرم عف شخصيتوحركة الشخص المشتبو بو مف أجؿ الت

متركؾ لمكظؼ الضابطة  إنما ىك ف تقدير مدل تكافر االشتباه كالشؾليذا نكد اإلشارة إلى أ   

 .(4)القضائية الذم يقـك بو تحت إشراؼ سمطة التحقيؽ كرقابة محكمة المكضكع

 قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني لـ يكرد نص خاص يعطي رجؿ السمطة العامة صالحية إف

( مف قانكف 32بنص المادة )في حيف نجد اف السند القانكني لالستيقاؼ قد كرد االستيقاؼ كالقبض 

كالتي تنص عمى: "لكؿ مف شاىد الجاني متمبسان   2001لسنة  3رقـ  اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

كز شرطة بجناية أك جنحة يجكز فييا تكقيفو بمكجب القانكف أف يتحفظ عميو كيسممو إلى أقرب مر 

                                                 
 .613ص ،110قاعدة رقـ  ،17، سحكاـ النقضأ، مجمة ـ1966مايك  16، قرار محكمة النقض المصرية (1)
 .283ص ،1978 ،، مطبعة جامعة عيف شمس12، طاإلجراءات الجنائيةمبادئ  ،رؤكؼ عبيد د. (2)
 .241، صي التشريع المصرم، مرجع سابؽاءات الجنائية فاإلجر  مكف سالمة،أم .د (3)
ف تقدير المظاىر التي تحيط بالمتيـ ككفاية الدالئؿ المستمدة منيا إحيث جاء في قرار محكمة النقض المصرية ) (4)

مكر المكضكعية التي تستقؿ بيا محكمة المكضكع ياه مف األإكاستيقافو  ؿ الضبط القضائي تعرضو لوكالتي تسكغ لرج
حكاـ النقض، أ، مجمة 2/12/1963نقض مصرم  .جراء الذم باشره مأمكر الضبط القضائيسالمة اإلمراقبة منيا ل

 .873، ص 158، ؽ 14س
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( مف 38لممادة ) ألحكاـ كذلؾ دكف انتظار صدكر أمر مف النيابة العامة بالقبض عميو"، كالمطابقة

األردني لـ يأتي بنص خاص لرجاؿ اإلجرائي قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، ككذلؾ القانكف 

مف القانكف المصرم  (37المطابقة لممادة ) (1)(101السمطة العامة بيذا المجاؿ كاكتفى بنص المادة )

كالتي تنص عمى أنو: "لكؿ مف شاىد الجاني متمبسان بجناية أك جنحة يجكز فييا قانكنان الحبس 

 االحتياطي، أف يسممو إلى أقرب رجؿ مف رجاؿ السمطة العامة دكف احتياج إلى أمر بضبطو".

ى أف "يتكلى مأمكر نصت عم فقد( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 19/2) أما المادة   

الضبط القضائي البحث كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا كجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في 

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم كالتي تنص عمى أف 21الدعكل". كالمطابقة لنص المادة )

ستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في "يقكـ مأمكر الضبط القضائي بالبحث عف الجرائـ كمرتكبييا كجمع اال

لسنة  9رقـ  ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني7الدعكل". كالمطابقة لنص المادة )

لسنة  15كالقانكف رقـ  2002لسنة  76كالقانكف  2001لسنة  16كالمعدؿ بالقانكف رقـ  1961

ية مكمفكف باستقصاء الجرائـ كجمع "إف مكظفي الضابطة العدل (2)2009لسنة  19كالقانكف رقـ  2006

حالتيـ إلى المحاكـ المككؿ إلييا معاقبتيـ" . ىذا السند الذم نعطيو (3)أدلتيا كالقبض عمى فاعمييا كا 

ال يسمح  كبالتالي ينبع مف كاجبات االستدالؿ الممقاة عمى عاتؽ رجاؿ الضبط القضائي إنـ لالستيقاؼ

 سبة لباقي رجاؿ السمطة العامة.االستيقاؼ بالن أف نبررباالستناد إليو 

                                                 
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني عمى ما يمي: "لكؿ مف شاىد الجاني متمبسان 101تنص المادة ) (1)

يو كيسممو إلى أقرب رجاؿ السمطة العامة دكف احتياج إلى أمر بجناية أك جنحة يجكز فييا قانكنان التكقيؼ أف يقبض عم
 .بالقبض عميو"

 . 4480 – 1539الجريدة الرسمية، العدد  (2)
( مف قانكف أصكؿ 6( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، كالمادة )24( كالمادة )21أنظر إلى المادة ) (3)

 .المحاكمات الجزائية السكرم
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يركف باالستيقاؼ إجراء ضبط إدارم كليس إجراءان  إنماكالجدير بالذكر أف معظـ فقياء القانكف    

كي ليزيدكف عمى ذلؾ أنو ال بد إنما ال يأخذكف بيذا السند القانكني لالستيقاؼ،  كبالتالي استدالليان 

يركف كما "قياـ حالة التمبس"  أم ف الجريمة متمبسان بيايمارس رجاؿ السمطة العامة االستيقاؼ أف تكك 

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية 38( ك)37يكمف في نص المادتيف )إنما أف السند القانكني لالستيقاؼ 

يركف أنو في غير حالة التمبس فإنو يتعذر العثكر عمى السند القانكني السميـ إلجازة حيث المصرم، 

ف إجازة محكمة النقض المصرية كتكسعيا في تحديد مفيـك االستيقاؼ ال يجد التعرض باالستيقاؼ، ك  ا 

 .(1)سنده في القانكف

لـ يتناكؿ االستيقاؼ بالنص، إنما كرد ذلؾ ضمنيا في نصكص فإنو األردني  اإلجرائي القانكف أما   

جراءات الت حيث حرم، المكاد التي أعطت لمكظفي الضابطة القضائية صالحية جمع االستدالالت كا 

( مف قانكف األمف العاـ كالتي بمكجبيا تخكؿ المكمفيف بالتحرم 9يستخمص ذلؾ مف نص المادة )

كالمباحث الجنائية مف أفراد الضابطة القضائية سمطة استيقاؼ األشخاص في األحكاؿ التي تقتضي 

 .(2)بمثؿ ىذا اإلجراء

كالتحريات التي ينفذىا مكظفك الضابطة جزاءا مف المعاينات  ُيَعد االستيقاؼ لكؿ ما تقدـ فإف   

إلجراءات الجريمة  طبقان  كذلؾ القضائية عند انتقاليـ إلى مسرح الجريمة في إطار إجراء التحريات

يقتصر عمى األشخاص المذيف يكجدكف في مكاف ارتكاب الجريمة أك بالقرب منو، حيث المناسبة 

لضابطة القضائية مف جمع كؿ البيانات تمكيف مكظفك اإنما ىك الغرض منو كبالتالي نرل أف 

                                                 
 .267-262بيف القبض عمى المتيميف كاستيقافيـ في التشريع المصرم، مرجع سابؽ، ص د. رؤكؼ عبيد، (1)
 ردني.صكؿ المحاكمات الجزائية األأمف قانكف  8كالمادة  ،ردنيمف العاـ األمف قانكف األ 9نظر المادة أ (2)
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كالمعمكمات التي تساعدىـ عمى فؾ مالبسات الجريمة، كالتعرؼ عمى ىكية األشخاص الذيف حضركا 

 .(1)يختمؼ عف القبض ذاالكقائع أك لدييـ معمكمات حكؿ مرتكبييا، كى

لـ تقع  حتى لكتباه االستيقاؼ يمكف أف ينفذه مكظفك الضابطة القضائية لمجرد االشلما تقدـ فإف    

 .(2)جريمة

ىناؾ تشريعات تتكسع في تخكيؿ األشخاص العادييف حؽ استيقاؼ األشخاص كما نشير إلى أف    

كؿ مف التشريع العراقي  كىذا ما نص عميوكاقتيادىـ إلى أقرب مركز لمشرطة في حاؿ التمبس، 

مى األشخاص الصادرة في حقيـ القبض ع سمطة كالتشريع السكداني، فيما يخكالف األشخاص العادييف

 .(3)أكامر قضائية باإلضافة إلى حالة التمبس

تفتيش المستكقؼ إال في حدكد  حؽ االستيقاؼ ال يخكؿ مكظفي الضابطة القضائية ليذا فإف   

ضيقة، أم تفتيشو أمنيا لمتأكد مف عدـ حيازتو عمى سالح أك أدكات يمكف أف تعرض رجاؿ الشرطة 

 ض الفقياء إلى عدـ صحة تفتيش الشخص أك استيقافو عمى أم كجو مف الكجكهذىب بع ليذالمخطر، 

لذريعة تبرير أم تجاكز أك إىدار لحقكؽ األشخاص، ألنو لك أبيح ذلؾ لفتح المجاؿ كأصبح  سندان  كذلؾ

                                                 
 .359، ص1985 باعة،، دار الجميؿ لمط16الجنائية في القانكف المصرم، طمبادئ اإلجراءات  رؤكؼ عبيد، د. (1)
 .279مرجع سابؽ، ص شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، فكزية عبد الستار، د.
 .359، صـ1985دار الجميؿ لمطباعة  ،16ط رؤكؼ عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصرم، د. (2)
 .279، صائية، مرجع سابؽن، شرح قانكف اإلجراءات الجالستارفكزية عبد  د.
جراء يقـك بو رجؿ السمطة إف االستيقاؼ ىك أنو )مف المقرر أ في قرار محكمة النقض المصرية عمىحيث جاء  (3)

اح لرجؿ السمطة بم أمرفيك  كبييا كيسكغو اشتباه تبرره الظركؼ،تالعامة في سبيؿ التحرم عف الجرائـ ككشؼ مر 
لريب كالظف ككاف ىذا الكضع ينبئ عف ضركرة في مكضع ا ذا ما كضع الشخص نفسو طكاعية منو كاختياران إالعامة 

حؽ لرجؿ السمطة اقتياد  تستمـز تدخؿ المستكقؼ لمتحرم كلمكشؼ عف حقيقتو كمتى تكافرت مبررات االستيقاؼ،
 .مرهأمكر الضبط القضائي الستيضاحو كالتحرم عف حقيقة ألى مإالمستكقؼ 
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القبض عمى األشخاص كتفتيشيـ دكف دالئؿ كافية مبررا، كىذا مف شانو أف يعرض الضمانات 

 .(1)إلجراء القبض لمخطر اإلجرائي ا المشرعكالشركط التي كضعي

مف الدستكر عمى  41/1كتطبيقا لذلؾ جاء  في قرار محكمة النقض المصرية )إف النص في المادة    

أف الحرية الشخصية حؽ طبيعي كىي مصكنة ال تمس، كفيما عدا حالة التمبس، ال يجكز القبض عمى 

أم قيد، أك منعو مف التنقؿ إال بأمر تستمزمو ضركرة أم شخص أك تفتيشو أك حبسو أك تقييد حريتو ب

التحقيؽ، كصيانة أمف المجتمع، كيصدر ىذا األمر مف القاضي المختص أك النيابة العامة كذلؾ كفقا 

 .(2)لػأحكاـ القانكف(

 الطبيعة القانونية لالستيقاف: المطمب الثاني
التنقؿ كفيو تقييد لحرية مف يتـ يعتبر االستيقاؼ مف اإلجراءات التي تمس حؽ الشخص في    

ىك إجراء يقـك  إنما قضي بأنو مف المقرر إف االستيقاؼ كبالتالييترتب عميو آثار، حيث استيقافيـ، 

بو رجؿ السمطة العامة في سبيؿ التحرم عف الجرائـ ككشؼ مرتكبييا، يسكغو اشتباه تبرره الظركؼ، 

لشخص نفسو طكاعية كاختيارا في مكضكع الريب كىك أمر مباح لرجؿ السمطة العامة إذا ما كضع ا

 .(3)كالظف، ككاف ىذا الكضع ينبئ عف ضركرة تستمـز تدخؿ المستكقؼ لمتحرم كالكشؼ عف حقيقتو

                                                 
حقكؽ  محي الديف عكض، د.. 189، صكلية، مرجع سابؽ، ضمانات المشتبو بو أثناء التحريات األحمد غامأ .د (1)

 عمر الفاركؽ الحسيني، د.. 379، صـ1998الككيت  دار السالسؿ، ،2ط ،نساف في التحرم كاالستدالؿ كالتحقيؽاإل
فكزية عبد الستار، شرح اإلجراءات الجنائية، مرجع  د. ،61حكاـ كضكابط االستيقاؼ كالقبض، مرجع سابؽ، صأ

 .475ص ،مرجع سابؽ ،ي، شرح قانكف اإلجراءات الجنائيةمحمكد نجيب حسن .د .275، صسابؽ
  ، منشكرات مركز عدالة.ـ17/1/2000ـ، طمبات، تاريخ 23765/1997ة النقض المصرية رقـ قرار محكم (2)
مف قانكف  (/أ24حكاـ النقض. كذلؾ أنظر المادة )أمجمة  ،5/1/1976 ،23، ص4، ؽ27، سنقض مصرم (3)

 الجنائية المصرم. اإلجراءات
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يرل الدكتكر حسف المرصفاكم بأنو :"يجب أف يقتصر االستيقاؼ عمى التعرض المادم ليذا    

ره، كال يجكز لمأمكر الضبط القضائي أف لمشخص المشتبو بو في مكاف استيقافو لتحرم حقيقة أم

 .(1)يصحب المشتبو بو إلى مقر الشرطة بغير الصكر المتعارؼ عمييا

يككف أنو إجراء فيو تقييد لحرية الشخص المستكقؼ  وفاف االستيقاؼ كعمى الرغـ مف أن لما تقدـ   

كاف االستيقاؼ بعد كقكع  مف أعماؿ الشرطة اإلدارية، كاليدؼ منو الحفاظ عمى األمف، أما إذا عمالن 

الجريمة كشرع رجاؿ الضبط في التحرم عنيا لمعرفة الجاني فاف االستيقاؼ كالحالة ىذه يعد عمال مف 

 أعماؿ التحرم كاالستدالؿ.

عمى رجاؿ الشرطة  كما كعمى الرغـ مف أف االستيقاؼ إجراء مشركع فانو يجب عدـ التكسع فيو،    

المشتبو بو عف اسمو كعنكانو كمقر إقامتو، كعمى مكظؼ الضابطة  عدـ تجاكز القدر الالـز بسؤاؿ

القضائية أف يكازف بيف سمكؾ الشخص الذم كضع نفسو مكضع االشتباه، كسمكؾ الشخص المعتاد، 

بحيث إذا كانت تصرفاتو تتناقض مع طبائع األمكر جاز لمكظؼ الضابطة القضائية استيقافو عمى 

يؤدم إلى إىدار الضمانات إنما ، كما أف التكسع في االستيقاؼ الفكر لمتحرم الالـز عف شخصيتو

عالنات الحقكؽ التي منعت القبض التعسفي في كافة صكره كأشكالو.  التي كفمتيا الدساتير كا 

يقكـ بو رجاؿ السمطة العامة كما ىك أحد إجراءات االستدالؿ إنما كخالصة القكؿ أف االستيقاؼ    

يتـ اتخاذه في حاؿ كضع الشخص في نفس الكقت د لحرية الشخص، ك كيككف في ىذا اإلجراء تقيي

نما تعرض مادم لمشخص المستكقؼ.  نفسو في مكضع الشؾ كالريبة كىك ال يعد قبضان كا 

                                                 
 .322، صـ1972سكندرية، ، اإل، منشأة المعارؼصكؿ اإلجراءات الجنائيةأ، حسف المرصفاكم (1)
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 شروط االستيقافالمطمب الثالث: 
االستيقاؼ إجراء فيو تقييد في حيف إف حرية األشخاص في التنقؿ مضمكنة عمى النحك الذم بيناه،    

ذه الحرية كلكنو تقييد تحكمو ضكابط كتستدعيو مقتضيات المحافظة عمى حقكؽ كحريات األفراد لي

 ، كىذه الشركط يمكننا أف نجمميا فيما يمي:(1)ذاتيا ما داـ يتـ تنفيذه طبقا لمضكابط كالشركط القانكنية

 أوال: أن يقوم بو رجال السمطة العامة:

كد مف ىكيتو قد خكلو القانكف لرجاؿ السمطة العامة عمى إف استيقاؼ المشتبو بو لسؤالو كالتأ   

تكافر الدالئؿ الكافية عمى كجكده في حالة تدعك لمشبية أف تاختالؼ درجاتيـ، كأخذ بو القضاء شريطة 

 .(2)كالشؾ ليتحركا أمره

في  كما أف اقتياد المشتبو بو مف قبؿ رجاؿ السمطة العامة إلى مراكز البكليس غير مسمكح بو إال   

حاالت التمبس بالجريمة التي يجكز الحكـ فييا بالحبس فقط، ألف ىذا العمؿ فيو حجز لحرية المشتبو 

( ىذا 37المصرم في المادة ) اإلجرائي القانكف منحبو، فحالة التمبس تبرر القياـ بيذا اإلجراء، كلقد 

ز فييا قانكنا الحبس الحؽ لمف ىـ مف غير رجاؿ السمطة العامة عند التمبس بالجريمة التي يجك 

األردني في اإلجرائي نجد أف المشرع  كمااالحتياطي بأف يسممكه إلى أقرب رجاؿ السمطة العامة، 

)لكؿ مف  وسار عمى نفس النيج حيث جاء فيقد ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 101المادة )

                                                 
، اختصاص رجاؿ محمد عمي الحمبي د.. 163مرجع سابؽ، ص ، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية،رؤكؼ عبيد د. (1)

عمر الفاركؽ  د.. 379، ص1998، الككيت سؿ،دار السال ،2ط ،كالتحقيؽ بط القضائي في التحرم كاالستدالؿالض
 شرح اإلجراءات الجنائية، فكزية عبد الستار، د. .61، صمرجع سابؽ حكاـ كضكابط االستيقاؼ كالقبض،أالحسيني، 

 .475ص مرجع سابؽ، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، محمكد نجيب حسني، د.. 275ص مرجع سابؽ،
يبيح لرجاؿ الضبط القضائي  اذبالشبيات كالريب في كضع نفسو مكضكعا محكطان  كقضي بأنو متى كاف المتيـ قد (2)

نفسو فيو طكاعية كاختيارا، نقض  ضعلذم ك ف يستكقفو ليعرؼ أمره كيكشؼ عف الكضع اأالذم شاىده عمى ىذا الكضع 
 .32ص ،4رقـ  ،27حكاـ النقض، سأ، مجمة ـ5/1/1976مصرم 
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عميو كيسممو إلى أقرب رجاؿ شاىد الجاني متمبسا بجناية أك جنحة فييا قانكف التكقيؼ أف يقبض 

 السمطة العامة دكف احتياج إلى أمر بإلقاء القبض عميو(.

خطكرة جرائـ  إنما يتمثؿ فيالسبب الرئيسي الذم يعطي ىذا الحؽ لألفراد كنكد اإلشارة إلى أف    

 التمبس عمى األمف العاـ كما تسببو مف فكضى، كاعتداء عمى حياة الناس، كانتياؾ ألمف المجتمع،

كجكد المتيـ في حالة تمبس يسمح ليـ بالتعرض لو  إنما يستند إلى أفالقانكف ىذا الحؽ،  منحيـك 

 مقانكف.كفقان للكنيـ ال يممككف القبض 

ال يجكز لألفراد بصكرة مطمقة استيقاؼ المشتبو بو، أما فإنو أما في غير حاالت التمبس بالجريمة    

بو بو كسؤالو عف ىكيتو كالتحرم عنو فقط، كال يحؽ ليـ رجاؿ السمطة العامة فميـ استيقاؼ المشت

 .(1)اصطحابو كاقتياده إلى مركز الشرطة ما لـ يكف مطمكبا لداع آخر

 ثانيا: يجب أن يكون موجيا ضد شخص وضع نفسو طواعية موضع الشك والريبة 

قاؼ الشخص الذم ية باستيقضائىذا الشرط الذم يبرر قياـ مكظفي الضابطة النكد اإلشارة إلى أف    

ح ليـ حاؿ يكضع نفسو في حاؿ تحكطيا الشبيات كظيرت عميو عالمات كدالئؿ تسكغ استيقافو ما يب

 . (2)مشاىدتو سؤالو عف اسمو كعنكانو كمقر إقامتو

 

 

 

                                                 
االستيقاؼ  عمر الفاركؽ الحسيني، د.. 61ـ، ص1995، 2بط االستيقاؼ كالقبض، طكاكضحكاـ أ عمر الفاركؽ الحسيني،. د (1)

يياب عبد المطمب، المركز القكمي إالمستشار . كما بعدىا 14ـ، ص1994 كالقبض في القانكف الككيتي مقارنة بالقانكف المصرم،
 .كما بعدىا 20ص، 2006، 2ط صدارات القانكنية،لإل
شرح قانكف اإلجراءات  فكزية عبد الستار، د.. 570مرجع سابؽ، ص شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، ،محمكد نجيب حسني .د (2)

، د.حسف 632حمد فتحي سركر، الكسيط في شرح اإلجراءات الجنائية، صأ كما بعدىا، د. 274مرجع سابؽ، ص الجنائية،
  .318مرجع سابؽ، ص صكؿ اإلجراءات الجنائية،أ صادؽ المرصفاكم،
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 .(1)كىذا ما أخذت بو محكمة النقض المصرية

المستكقؼ لمكشؼ عف  عف صكرة تستمـز تدخؿ كما نكد اإلشارة إلى أف ىذا الكضع إنما ينبئ   

حقيقتو، كمف ثـ فمتى كاف المخبر قد اشتبو في أمر المتيـ لمجرد تمفتو كىك سائر في الطريؽ، كىك 

عمؿ ال يتنافى مع طبائع األمكر كال يؤدم إلى ما يتطمبو االستيقاؼ مف مظاىر تبرره فاف االستيقاؼ 

 .(2)كف، فيك باطؿعمى ىذه الصكرة ىك القبض الذم ال يستند إلى أساس في القان

                                                 
 ف المتيـ كاف يسير بالطريؽ العاـ ليال يتمفت يمينا كيسارا بيف المحالت،أ)لما كاف ضابط المباحث قرر  يث جاء في حكميا:ح (1)

مع طبيعة المركر، كبالتالي فاف استيقافو كاصطحابو  ىتاه ال يتنافأف ما مره كاستيقافو ألألى االشتباه في إفميس في ذلؾ ما يدعك 
سفر عنو مف العثكر عمى أكما  لى تفتيش المتيـإساس كينسحب ىذا البطالف ألى إال يستند  باطؿ، لى ديكاف القسـ ىك قبضإ

كلما  جريا القبض الباطؿ،أف ما بني عمى الباطؿ فيك باطؿ كما ال يصح التعكيؿ عمى شيادة مف أل المادة المخدرة،
كراؽ خالية كجاءت األ لتحقيؽ كبجمسة المحاكمة،ليو في جميع مراحؿ اإنكر االتياـ المسندة أكاف ذلؾ ككاف المتيـ قد 

جراء يقـك بو رجؿ السمطة العامة في سبيؿ إليو، كلما كاف االستيقاؼ ىك إسند أخر مستقؿ يديف المتيـ فيما آمف دليؿ 
 ك تخمفوأ، ككاف الفصؿ في قياـ المبرر لالستيقاؼ برره الظركؼالتحرم عف الجرائـ ككشؼ مرتكبييا كيسكغو اشتباه ت

في = =كردتو المحكمةأ، ما داـ الستنتاجو كجو يسكغو ككاف ما ع الذم يستقؿ بو قاضية بغير معقبىك مف المكضك 
ضده  سباب التي بنت عمييا قضاءىا ببطالف القبض لعدـ تكافر الظركؼ المبررة الستيقاؼ المطعكفقياـ بياف األ

 ،23/12/1987جمسة ؽ،  57لسنة  3100لطعف رقـ )ا .ليوإلى قسـ الشرطة كافيا سائغا فيما انتيت إكاقتياده 
 منشكرات مركز عدالة.، 1131ص، 38س
 حكاـ النقض.أ، مجمة 23/12/1957، 998، ص273، ؽ8س نقض مصرم  (2)
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 ثالثًا: يجب توافر الدالئل الكافية: 

أف تظير عمى الشخص أك المشتبو بو دالئؿ كعالمات تدؿ عمى أف لو عالقة بالجريمة حيث يجب    

تقتضي تكافر الدالئؿ الكافية التي  إنما المرتكبة، كال سيما في إطار إجراء التحريات، فصحة االستيقاؼ

جراء يمس ىذا اإلالقضائية، كرجاؿ السمطة العامة استيقاؼ المشتبو بو لككف تسكغ لمكظفي الضابطة 

 .(1)بحرمة الشخص

إجراءن غير قانكني إذا لـ تكف لو غاية تبرره كلـ يكف الشخص في  إنما ىككعميو فاف االستيقاؼ    

سمطة العامة ال يحؽ لمكظفي الضابطة القضائية كال لغيرىـ مف رجاؿ الكبالتالي حالة اشتباه ظاىرة 

إجراءن تعسفيا  كبالتالي فإف مثؿ ىذا اإلجراء ُيَعدبدكف تكافر دالئؿ كافية أف يقكـ باستيقاؼ المشتبو بو، 

 .(2)كفيو تجاكز عمى اختصاصاتيـ

الدالئؿ كالعالمات تتكافر عندما يضع الشخص نفسو طكاعية منو كاختيارا في مكقع  ليذا فإف   

ىذه المظاىر يجب كالشؾ كبالتالي فإف  تظير عميو مظاىر االرتباؾكما يجب أف الشبيات كالريب، 

 .(3)أف تتنافى مع طبيعة األمكر

                                                 
 مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم. 35نظر المادة أ (1)
مأمكف  د.. 113ص مرجع سابؽ، ؿ،ثناء التحرم كاالستدالأضمانات الحرية الشخصية  محمد عمي الحمبي، د. (2)

شرح قانكف  محمكد نجيب حسني، د. .427مرجع سابؽ، ص اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم، سالمة،
 .604ص مرجع سابؽ، اإلجراءات الجنائية،

كىي  ،ءاجر )لالستيقاؼ شركط ينبغي تكافرىا قبؿ اتخاذ ىذا اإل :فأحيث جاء في قرار محكمة النقض المصرية عمى  (3)
ف ينبئ ىذا الكضع عف صكرة تستمـز تدخؿ أف يضع الشخص نفسو طكاعية منو كاختيارا في مكقع الشبيات كالريب، ك أ

، كىك سائر في الطريؽمر المتيـ لمجرد تمفتو أكمف ثـ فمتى كاف المخبر قد اشتبو في  المستكقؼ لمكشؼ عف حقيقتو،
ف االستيقاؼ عمى ىذه إلى ما يتطمبو االستيقاؼ مف مظاىر تبرره فإكىك عمؿ ال يتنافى مع طبائع األمكر كال يؤدم 

ؽ  ،8س حكاـ النقض،أمجمة  نقض مصرم،  (،، فيك باطؿساس في القانكفألى إالصكرة ىك القبض الذم ال يستند 
 .998، ص273
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لمكظفي الضابطة العدلية،  مف عدمو إنما يعكد تقدير مدل تكافر ىذه الدالئؿ لكؿ ما تقدـ نرل أف   

 تخضع إلشراؼ قاضي التحقيؽ كرقابة محكمة المكضكع.التي 
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 الفصل الثالث

 مانات المشتبو بوض 
 

زالة الغمكض المحيط بيا، كنظرا  إف مرحمة البحث األكلي عف الجريمة تيدؼ الى كشؼ الجريمة كا 

لخطكرة اإلجراءات المتبعة في ىذه المرحمة ال سيما أف ىذه المرحمة تتكالىا أجيزة الشرطة، كىذه 

ة مساعدة لمقضاء كالمياـ المنكطة بيا األجيزة كاف كانت تتبع السمطة التنفيذية في الدكلة إال أنيا أجيز 

 تعد مف األعماؿ التمييدية لمعمؿ القضائي كمساعده لو . 

يضاؼ الى ذلؾ اف ىذه اإلجراءات ليا صمو مباشرة بالحريات كالحقكؽ الفردية كتنطكم عمى مخاطر 

يات تيدد تمؾ الحقكؽ كالحريات كغالبا ما نجد تالزما بيف مظاىر التعسؼ كالمساس بحقكؽ كحر 

األفراد، لذا سأتناكؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ ضماف حؽ المشتبو بو في عدـ المساس بحرمة حياتو 

الخاصة كفي مبحث ثاني ضماف حؽ المشتبو بو مف حيث االستعانة بالمحامي كمف حقو في الصمت 

 كالكذب.

 ضمان حق المشتبو بو في عدم المساس بحرمة حياتو الخاصة: المبحث الول
منع كؿ شخص مف االطالع عمييا أك التجسس عمييا أك يالحياة الخاصة الحؽ في  إف حماية   

التعدم عمى ىذه  اإلجرائية الكضعية كالسماكية حظرت معظـ التشريعات ليذادخكليا بدكف كجو حؽ 

كىك التعدم عمى ىذه  التحديدعمى سبيؿ الحصر ك  كذلؾ الحياة إال في األحكاؿ المحددة في القانكف

 لطرؽ القانكنية المشركعة.الحياة با
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مرحمة البحث األكلي  إنما يتمثؿ فيإف أىـ إجراء مف إجراءات التعدم عمى الحياة الخاصة    

فيو  إنما دخكؿ المنازؿ كبالتالي فإفكاالستدالؿ كىك الدخكؿ إلييا إال في األحكاؿ المحددة في القانكف 

ؿ المنازؿ تختمؼ عف تفتيش المنازؿ الذم ىك مساس بحريات األفراد كحياتيـ الخاصة، كعميو فاف دخك 

 .(1)مف اختصاص سمطة التحقيؽ االبتدائي

أما الفمسطيني دخكؿ المنازؿ ألعضاء الضابطة القضائية دكف مذكرة،  اإلجرائي كقد أجاز المشرع   

ي ال يجكز دخكليا إال في الحاالت المحددة فكبالتالي حرمة خاصة، األماكف الخاصة باإلفراد فميا 

 القانكف.

 ماىية الحق بحرمة الحياة الخاصة: المطمب الول
منطؽ كؿ الحقكؽ،  إنما ىي البعض أف الحياة اإلنسانية حيث يرلفرد بحقكؽ أكلية كؿ يتمتع    

ىي ينبكع القانكف كأساس كجكده كحقو في صيانة العرض كاالعتبار،  كما أنياكمحكر الحماية القانكنية 

 .(2)انة أسرتو كحرمة مسكنو كحماية مالوحقو في صيكما أنيا ىي 

 إنما ىي مفكلما كاف حؽ اإلنساف في ممارسة حياتو الخاصة دكف المساس بيا مف قبؿ الغير    

عمى مر العصكر  كقد كجد ىذا الحؽ مف أجؿ حمايتوالحقكؽ الطبيعية المصيقة بشخص اإلنساف، 

( مف اإلعالف 3المادة ) كىذا ما أكدتويو بصفتو حقا أساسيا ال يجكز االنتقاص منو أك التعدم عم

 كىذا أيضان ما أكدتو والعالمي لحقكؽ اإلنساف بأنو لكؿ فرد الحؽ في الحياة كالحرية كسالمة شخص

)ال يتعرض أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أك أسرتو أك مف اإلعالف المذككر ( 12المادة )

                                                 
 ، مجمة القانكف كاالقتصاد.تحي سركر، الحؽ في الحياة الخاصةأحمد فد.  (1)
 .5ص ،الحسيني، النظرية العامة لمتفتيش في القانكف المصرم المقارفسامي حسني  د. (2)
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الحؽ في حماية القانكف مف مثؿ ىذا التدخؿ أك مسكنو أك مراسالتو أك شرفو كسمعتو كلكؿ شخص 

 .(1)تمؾ الحمالت(

مف القانكف الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى أنو  17/1المادة  كىذا ما أكدتو أيضان    

 )ال يجكز تعريض أم شخص عمى نحك تعسفي أك غير قانكني(.

لحماية الالزمة التي تمنع المساس بو أك التعدم ىذا الحؽ با قد أحاطت الدساتير لذا نكد التنكيو أف   

حرمتيا  ؾعميو، كمنيا القانكف األساسي الفمسطيني الذم نص عمى )لممساكف حرمة، فال يجكز انتيا

ىذا القانكف . ككذلؾ ما نص عميو (2)أك دخكليا أك تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب كفؽ أحكاـ القانكف(

طنيف الخاصة حرمة يحمييا القانكف كلممراسالت البريدية كالبرقية عمى أف )أف لحياة المكا المذككر

كالمحادثات التمفكنية كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ حرمتيا كسريتيا مكتكبة ال تجكز مصادرتيا أك 

 .(3)االطالع عمييا أك مراقبتيا إال بأمر قضائي مسبب كلمدة محدكدة كفؽ أحكاـ القانكف(

تضيؽ كتتسع حسب نظرة  فإنيا لخاصة تتمتع بالحماية الدستكرية كالقانكنيةكلما كانت حرية الحياة ا   

النظـ االجتماعية الديمقراطية يككف نطاؽ الحماية كاسعا  فمثالن فيالمجتمع إلى الحرية كالديمقراطية 

بحيث يصعب كضع حدكد ليا، أما في النظـ الديكتاتكرية فاف حماية الحياة الخاصة كحرمتيا تضيؽ 

 .(4)صعب كضع حد تقؼ عندىا سمطة الدكلة دكف انتياؾ ليذه الحماية كالمساس بيابحيث ي

 

 

 
                                                 

 .402ديس بريؾ، مرجع سابؽ، صإ (1)
 مف القانكف األساسي الفمسطيني. 17أنظر المادة  (2)
 الفمسطيني. القانكف االساسيمف  45أنظر المادة  (3)
 .413دريس بريؾ، مرجع سابؽ، صإ (4)
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 اإلجراءات الماسة بحرمة الحياة الخاصة: المطمب الثاني

إف لألماكف حرمة خاصة، فال يجكز دخكليا إال في الحاالت المحددة في القانكف، كعند الحديث    

في الضابطة القضائية كالمكمفكف بدخكؿ المنازؿ في ىذه عف مرحمة البحث األكلي كاالستدالؿ فاف مكظ

 المرحمة يككف إجراؤىـ استداللي كليس إجراء تحقيقي بالمفيـك القانكني.

دخكؿ أعضاء الضابطة  في حيفىك مف اختصاص سمطة التحقيؽ  إنما فدخكؿ المنازؿ لتفتيشيا   

يجب عدـ كبالتالي  و حالة الضركرةىك عمؿ استثنائي أك عمؿ مادم اقتضتإنما القضائية لممنازؿ 

جائز لمكظفي الضابطة  نرل أنوفي الحالة األكلى فمثالن دخكؿ المنازؿ كتفتيش المنازؿ  بيفالخمط  

 القضائية في مرحمة البحث األكلي كاالستدالؿ كىك مكضكع دراستنا.

رحمة التحقيؽ إجراء تحقيؽ تختص بو سمطة التحقيؽ كيككف في م فإنوأما في الحالة الثانية   

ي ال يجكز دخكؿ كبالتالالفمسطيني دخكؿ المنازؿ بدكف مذكرة اإلجرائي حدد المشرع  ليذا، (1)االبتدائي

 المنازؿ مف السمطات المختصة بدكف مذكرة إال في إحدل الحاالت التالية:

طمب المساعدة مف الداخؿ: أم مف داخؿ المنزؿ سكاء كاف الطمب مف مالؾ المنزؿ أك  .1
داخمو، أما أف كاف طمب المساعدة مف  هه أك الخادـ أك الخادمة أك ممف صادؼ كجكدمستأجر 

خارج المنزؿ فال يجكز الدخكؿ الف النص كاضح كصريح في أف يككف طمب المساعدة مف 
ما إذا كاف داخؿ المنزؿ يشمؿ ممحقات المنزؿ أيضا حكؿ قد يثكر التساؤؿ ىنا الداخؿ، ك 

، حيث نرل أف ما ذكرناه يشمؿ أيضان داخؿ ادـ كسطح المنزؿكالحديقة كغرفة الغسيؿ كالخ
 .المنزؿ

المنزؿ سكاء كاف  الذم يقع فيحالة الحريؽ كالغرؽ كالمقصكد بيا حالة الحريؽ أك الغرؽ  .2

الحريؽ مف داخؿ المنزؿ أك مف خارجو أك ممحقاتو أيضا كما تشمؿ أيضا الحاالت الخاصة 

                                                 
الجزائية االردني مرجع سابؽ ص  صكؿ المحاكماتأك االستدالؿ في قانكف أكلي البحث األ حسف الجكخدار، د. (1)

 كما بعدىا. 255
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و ييدد المنزؿ األخر الذم يراد حمايتو أك حماية مف بالحريؽ الذم يككف في منزؿ قريب لكن

 بداخمو.

إذا كاف ىناؾ جريمة متمبسا بيا: سكاء كانت الجريمة مف نكع الجناية أك الجنحة الف النص  .3

 بشأف الجـر المتمبس بو. مان اجاء ع

في حالة تعقب شخص يجب القبض عميو )كما لك كاف الشخص مطمكبا لمتنفيذ القضائي( أك  .4

مف مكاف أكقؼ فيو بكجو مشركع، فإذا كاف مكقكفا بكجو غير مشركع فال يدخؿ  شخص فر

 .(1)ضمف ىذه الحالة

 المشرع حيث فتححاالت دخكؿ المساكف كاألماكف دكف مذكرة  كنرل أف ىذه المادة قد حددت   

ا في دخكؿ المساكف كاألماكف في الحاالت السابؽ ذكرى حؽالحؽ لمكظفي الضابطة العدلية  اإلجرائي

 ىذه المادة.

إنما ىك إجراء ف دخكؿ المساكف كاألماكف دكف مذكرة في ىذه الحاالت ال يككف إجراء تحقيؽ، كما أ   

إجراءات البحث األكلي كاالستدالؿ، أما إذا كاف ىنالؾ إجراء مف إجراءات التفتيش بعد دخكؿ  مف

 حيث أعماؿ التحقيؽ االبتدائي فكمف ضمالمساكف أك األماكف فاف ىذا اإلجراء يككف إجراء تحقيقي 

 ( مف قانكف اإلجراءات الفمسطيني.48جاء تحديدىا في المادة ) إنمادخكؿ المساكف كاألماكف  عدـ أف

أجازت  الفمسطيني ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية49( ك)48كمما تقدـ يمكف القكؿ أف المادتاف )   

كاالستعانة مباشرة بقكات الشرطة أك القكة العسكرية  لمأمكرم الضبط القضائي بدخكؿ المنازؿ كتفتيشيا

                                                 
عمى: "ال يجكز دخكؿ المنازؿ مف  2001لسنة  3رقـ  الفمسطيني مف قانكف اإلجراءات الجزائية 48المادة  نصت (1)

حالة الحريؽ أك الغرؽ،  -2الداخؿ،  طمب المساعدة مف -1السمطات المختصة بدكف مذكرة إال في الحاالت التالية: 
في حالة تعقب شخص يجب القبض عميو، أك شخص فر مف مكاف أكقؼ  -4إذا كاف ىناؾ جريمة متمبسان بيا،  -3

 .فيو بكجو مشركع"
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يمنع  2005( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ رقـ 17أف المادة ) مف إذا لـز األمر بالرغـ

كؿ  يقع باطالن  كبالتالي مراقبة أك دخكؿ أك تفتيش المنازؿ إال بأمر قضائي مسبب كفؽ أحكاـ القانكف

 .(1)ـ ىذه المادة كمف تقرر جراء التحقيؽما يترتب عمى مخالفة أحكا

مف  93مكضكع المقارنة فقد حددت المادة اإلجرائية االردنية كالفمسطينية أما بالنسبة لمتشريعات    

قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني حاالت دخكؿ المساكف كاألماكف دكف مذكرة كالتي جاء فييا 

خؿ إلى أم منزؿ أك مكاف دكف مذكرة أك أيف يقـك بالتحرم فيو "يجكز ألم مأمكر شرطة أك درؾ أف يد

إذا كاف لديو ما يحمؿ عمى االعتقاد بأف الجناية ترتكب في ذلؾ المكاف أك أنيا ارتكبت فيو منذ  -1

إذا استنجد أحد المكجكديف  -3إذا استنجد الساكف في ذلؾ المكاف بالشرطة أك الدرؾ،  -2أمد قريب، 

إذا كاف  -4ما يدعك إلى االعتقاد بأف جـر يرتكب فيو،  ثـَلشرطة أك الدرؾ ككاف ما في ذلؾ المكاف با

 يتعقب شخص فر مف المكاف المكقكؼ فيو بكجو مشركع كدخؿ في ذلؾ المكاف".

 حددت دخكؿ المساكف كاألماكف دكف مذكرة في ىذه الحاالت لما تقدـ يتبيف لنا أف ىذه المادة قد   

إجراءات البحث األكلي أك االستدالؿ أما إذا كاف  إنما فييا إجراء مفراء تحقيؽ إج فييا ال يككف التي

إجراء حينئٍذ ىنالؾ إجراء مف إجراءات التفتيش بعد دخكؿ المساكف أك األماكف فإف ىذه اإلجراء يككف 

 .(2)أعماؿ التحقيؽ االبتدائي كبالتالي فيك عمؿ مفتحقيؽ 

: "ال يجكز لرجاؿ السمطة الدخكؿ فقد نصتت الجنائية المصرم مف قانكف اإلجراءا 45المادة  أما   

في أم محؿ مسككف إال في األحكاؿ المبينة في القانكف أك في حالة طمب المساعدة مف الداخؿ أك في 

 حالة الحريؽ أك الغرؽ أك ما شابو ذلؾ".

                                                 
 . 218أسامة قايد، المرجع السابؽ، ص  (1)
لجزائية األردني، مرجع سابؽ، د. حسف الجكخدار، البحث األكلي أك االستدالؿ في قانكف أصكؿ المحاكمات ا (2)

 .253ص
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مييا المشرع حددت حاالت دخكؿ المساكف كالتي نص ع نشير إلى أف ىذه المادة المذككرة قد   

المادة أيضان ىذه حددت  كماي إجراءات تتعمؽ بالتحقيؽ االبتدائي كىي محددة بالقانكف ىالمصرم ك 

لرجاؿ السمطة العامة دخكؿ المساكف في غير ىذه الحاالت كىي حالة طمب المساعدة مف داخؿ 

انت طبيعية أك المنزؿ أك في حالة الحريؽ، أك في حالة الغرؽ أك ما شابو ذلؾ مف حكادث سكاء ك

 .(1)غير طبيعية

 حظر اإلكراه المادي: المطمب الثالث
التأثير  اكؿ قكة مادية خارجية تسمط عمى المشتبو بو مف شأنيكفي يتمثؿ اإلكراه المادم في العنؼ    

يقع اإلكراه المادم عمى جسد كما كأضعاؼ حرية إراداتو سكاءن فيما يتعمؽ باإلنكار أك االعتراؼ 

، كلمكقكؼ عمى صكر اإلكراه المادم فإنني سأتناكؿ في ىذا (2)فيؤدم إلى تعطيؿ إراداتو المشتبو بو

رىاؽ المشتبو بو كذلؾ عمى النحك التالي:  المطمب العنؼ كالتعذيب كا 

يعتبر العنؼ كالتعذيب مف أبرز كسائؿ اإلكراه المادم كىك بدكره كسيمة غير مشركعة كمحظكرة في    

فيو استيتار بإنسانيتو المكفكلة كما ييدر جميع حقكؽ اإلنساف  إنما ألف ارتكابوجميع النظـ القانكنية 

 الكضعية كالتشريعات السماكية. القانكنية كفؽ القكاعد

                                                 
حيث جاء في قرار محكمة النقض المصرية عمى أنو: )مف المبادئ أف لممنازؿ حرمة فال يجكز دخكليا مف رجاؿ  (1)

يف إال في األحكاؿ المبينة في القانكف كبالكيفية المنصكص عمييا فييا، كأف دخكليا في غير قالسمطات العامة أك المحق
ىك أمر محظكر يفضي بذاتو إلى بطالف التفتيش ...، كمف ثـ إذا كاف المكظؼ الذم دخؿ المنزؿ غير ىذه األحكاؿ 

مأذكف مف سمطة التحقيؽ أك غير مرخص لو مف الشارع بدخكليا في األحكاؿ المخصكصة بالنص عمييا بطؿ دخكليا 
، رقـ (مة النقض المصرية )جنائيكالتفتيش. قرار محك= =كبكؿ معو كافة ما يمحؽ بيذا الدخكؿ مف أعماؿ الضبط

 ، منشكرات مركز عدالة.09/04/1980، تاريخ (، )طمبات2294/1949
 .665مرجع سابؽ، ص المستشار فرج عمكاني اىميؿ، (2)
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بدافع الحصكؿ عمى  كذلؾ لقد كاف التعذيب في العصكر القديمة كالعصكر الكسطى أمرا طبيعيان    

، أما في العصر الحديث كبعد (1)عض العقكباتاالعتراؼ الذم كاف يتطمب كشرط أساسي لمحكـ بب

خضاعيا لسيادة  حركات التحرر، فقد اختفي التعذيب عمى المستكل العالمي كأسمكب لقير الشعكب كا 

الدكلة أك لدكلة أخرل، إال أف التعذيب عاد ليظير في الدكؿ االستبدادية أك الدكتاتكرية التي تمارس 

 سيطرة عمييـ.يا إلخضاعيـ كالبالقكة عمى أفراد شع

حظر المجكء  قد الكطنية اإلجرائية كافة االتفاقيات كالمعاىد الدكلية ككذلؾ التشريعات لذا نجد أف   

كذلؾ العتباره عمال يتنافى مع الضمير كاألخالؽ كيحط مف  (2)تعاقب مرتكبيياكما أنيا إلى التعذيب 

لبعض ال يتحمؿ األلـ كيدلي بأقكاؿ غير يمغي كافة الحقكؽ كالحريات ألف اكمف ثـ الكرامة اإلنسانية 

ىذه اإلجراءات ال تعتبر غير قانكنية كغير مشركعة بالتالي فإف صحيحة بقصد التخمص مف التعذيب ك 

سكؼ أتناكؿ مكضكع ىذه األعماؿ غير ليذا تعتبر أعماالن إجرامية  يجب معاقبة فاعمييا،  إنمافحسب 

 .القضائية لجنائية لمكظفي الضابطةعند الحديث عف المسؤكلية اكذلؾ المشركعة 

                                                 
 .37، صمرجع سابؽ ،في قانكف اإلجراءات الجنائية الكسيط حمد فتي سركر،أ د. (1)
ك أنسانية ك غير اإلأخرل القاسية ك العقكبات األأذيب كالمعامالت مـ المتحدة لحظر التعكما كرد في اتفاقية األ (2)

عاىدة مع دكلة طرفا في الم 130كقد كانت  1984مـ المتحدة عاـ كالتي تبنتيا الجمعية العمكمية لأل، ـ1984الميينة 
ي كافة ف تمنع التعذيب فأعضاء في المعاىدة يجب كتعرؼ المعاىدة كتنص باف الدكؿ األ ،2002غسطس أ حمكؿ

ر مف كامر التي تصدخرل كال بسبب األك الظركؼ االستثنائية األأثناء الطكارئ أالظركؼ كال يمكف تبرير التعذيب 
خرل يككف فييا عرضة ألى دكلة إك تسميـ شخص أرجاع بالقكة دة اإلىاكما تحظر المع ،الرؤساء التي يتسمميا مسؤكؿ

عماؿ التعذيب ىي انتياكات كفقا لمقانكف الجنائي كتشمؿ االشتراؾ أفة ف كاأكد مف أف تتأكيجب عمى البمداف  لمتعذيب،
ف الدكلة ممزمة باف تضع مرتكبي التعذيب المشتبو فييـ في أفعاؿ، كما في الجريمة كالمشاركة كالحث عمى تمؾ األ

جكز االستشياد بيا جة لمتعذيب فال ييلى سمطات االدعاء العاـ كبالنسبة لالعترافات التي تمت نتإقياميـ بالتعذيب 
 نو قاـ بالتعذيب.أضد الشخص المزعـك  الإثبات إك
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أثناء  كذلؾ محظكرة في جميع األكقاتإنما ىك إف ممارسة التعذيب كغيره مف أشكاؿ سكء المعاممة    

ال يمكف أبدان تبريرىا كىي تعتبر أفعاالن يجب منعيا كالتحقيؽ فييا كالمعاقبة كبالتالي التحقيقات الجنائية 

 .(1)عمييا

كاالعترافات بالقكة كاستخراجيا تحت كطأة التأثير المادم كالمعنكم كالنفسي نتيجة انتزاع المعمكمات  إف

التعريض لإلىانة كالذؿ، أك نتيجة لمنع الماء كالطعاـ عف المشتبو بو، أك نتيجة لحجزه أك لمضرب 

يؤثر عمى أك بشكؿ انفرادم مخالؼ لمقانكف، ككذلؾ االعتداء النفسي عميو ككؿ ما يسبب لو األلـ 

 رادتو الحرة.إ

إف لجكء كثير مف رجاؿ السمطة العامة الستخداـ كسائؿ التعذيب أثناء مرحمة االستدالؿ لو أسباب    

كثيرة، مف أىميا تدارؾ تقصيرىـ أك إخفاء عجزىـ عف معرفة المخططات اإلجرامية، كخاصة السياسية 

كذلؾ  تقالت دكف كجو حؽ،منيا، فيدفعيـ ذلؾ إلى القبض عمى األبرياء كزجيـ في السجكف كالمع

                                                 
خيرة كالتي لعب فييا قانكف برز القضايا التي بت فييا في السنكات األأفي المممكة المتحدة تعتبر قضية )بكنسيو مف  (1)

كالتي كاف منشؤىا طمب  ـ1999ذار مارس آ 24ميما كالتي نظر فييا مجمس المكردات في  نساف الدكلي دكران حقكؽ اإل
سبانيا لكي يحاكـ بسبب جرائـ التعذيب سميـ السيناتكر التشيمي كرئيس الدكلة التشيمية سابقا إلتبة المتحدة كملى الممإ

دماج إثناء تكليو السمطة كقد تـ أاقترفت = =فعاؿأكىي  مر لغاية القتؿ،آخذ الرىائف ككذلؾ التأمر عمى التعذيب ك آكالت
ك الميينة أنسانية إك الالأك العقكبة القاسية أة ممىضة التعذيب كغيره مف ضركب المعائة عف اتفاقية مناشناااللتزامات ال

يمكؿ أ 29ـ الذم بدأ نفاذه في 1988مف قانكف العدالة الجنائية لعاـ  134في قانكف المممكة المتحدة بمكجب الباب 
 1988ر بكؿ ديسمكانكف األ 8التصديؽ عمييا في  ة التعذيب في حد ذاتيا تـىضاكاتفاقية من ،1988 سبتمبر
ينما كقع في العالـ جريمة جنائية يتعرض مرتكبيا لممحاكمة في المممكة أصبح التعذيب أرات يضى ىذه التغيتكبمق

 24، الحكـ الصادر في كرد براكف كيمنكسف مجمس المكرداتر البياف المتعمؽ بيذه المسالة الصادر عف المإثالمتحدة 
 .1999مارس ذار آ
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أدلة اإلدانة إلى سمطات  مف أجؿ تقديـلتعذيبيـ كالحصكؿ منيـ عمى اعترافات بارتكاب ىذه الجرائـ 

 .(1)التحقيؽ

نما يمكف اإلشارة إلى أكثرىا شيكعا لما تقدـ     تتعدد كسائؿ التعذيب كاإلكراه التي ال يمكف حصرىا كا 

ال يسمح بحيث ص في سجف انفرادم بعيدا عف جميع الناس يكضع الشخ مثؿ أفكالعزؿ االنفرادم، 

، ككذلؾ أسمكب الصدمة الكيربائية كذلؾ بتكصيؿ أسالؾ (2)لو باالختالط بأحد أك التكمـ مع إنساف

الكيرباء بأشد األجزاء حساسية مف جسـ اإلنساف، كاألعضاء التناسمية كأثداء النساء، فتنتاب أجساـ 

ىناؾ أسمكب نقص التغذية الذم يقكـ عمى كما شحنات الكيربائية، الضحايا رجفات شديدة مف ال

صابتو  نياكو كا  حرماف الشخص مف العناصر األساسية لتغذيتو األمر الذم يؤدم إلى إضعافو كا 

قد يحـر الشخص مف النكـ بكضعو  كماباإلعياء كاالنييار إلجباره عمى االعتراؼ كاإلدالء بالمعمكمات 

ع حكاسو متنبية فترة طكيمة مف الزمف ليفقد قدرتو عمى االستيقاظ كيعرضو في حالة تبقى فييا جمي

 .(3)تقؿ درجة مقاكمتو كينيارفي نفس الكقت إلرىاؽ ك 

يتمثؿ بالضغط عميو كذلؾ مف الناحية حيث مف صكر اإلكراه المادم  بو يعتبر إرىاؽ المشتبو   

يف اإلنكار كاالعتراؼ، كمف صكر اإلرىاؽ الذىنية كالعصبية كالنفسية مما يؤثر عمى حرية اإلرادة ب

أخذ األقكاؿ المطمكبة، فقد يستخدـ مكظؼ الضابطة القضائية كسائؿ مختمفة كإيقاؼ المشتبو بو أك 

                                                 
اهلل قايد، مرجع  دبسامة عأ د.. 21ص، ـ1977 ، دار النيضة العربية،جرائـ السمطة الشرطية د. قدرم الشياكم، (1)

 ،مرجع سابؽ ثناء مرحمة جمع االستدالالت،أنساف حماية حقكؽ اإل ،سامي صادؽ المال. د. 284ص سابؽ،
 .138ص

بالنظارة  كراه كالضرب بدليؿ كضعوف اعتراؼ المتيـ كاف كليد اإلإ)ردنية في قكليا حيث قضت محكمة التمييز األ (2)
بقاؤه ىذه المدة إصكؿ المحاكمات الجزائية فأمف قانكف  100ف ذلؾ محظكر بمكجب المادة أسبكع مع أمدة تزيد عمى 

ثير أجاء كليد الت خذ باالعتراؼ الذمكيككف األ ،كراه لحممو عمى االعتراؼفي النظارة يعني تعريضو لممارسة كسائؿ اإل
، تاريخ 1027ص  ،4ك 3، عـ1998 مجمة نقابة المحاميف، 746/97 تمييز جزاء، ،(لمقانكف رادة المتيـ مخالفان إعمى 

 ، منشكرات مركز عدالة.ـ4/5/2004
 .141، صمرجع سابؽ ثناء مرحمة جمع االستدالالت،أنساف حماية حقكؽ اإل ،ي صادؽ المالسام د. (3)
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إرىاؽ كبالتالي فإف المتيـ لساعات طكاؿ أك تشتيت ذىنو مما يجعمو عرضو لمتأثير عمى إرادتو، 

 .(1)باطمة إجراءات ىي إنما المشتبو بو كما ينجـ عنو مف إجراءات

يرتبط طكؿ كقت سماع األقكاؿ مع حرماف المشتبو بو مف األكؿ أك الشرب أك الحبس  كما قد   

مكظؼ الضابطة القضائية الذم يعتمد إرىاؽ المشتبو بو يككف بعيدا كبالتالي فإف  االنفرادم لمدة طكيمة

 .(2)عف النزاىة كالحياد

الفقو عمى اعتبار أخذ أقكاؿ المشتبو بو تحت تأثير اإلرىاؽ  دلكنكد اإلشارة إلى أف ىناؾ إجماع ل   

 .(3)ىك صكرة مف صكر اإلكراه المادم إنما كاالعتراؼ الناتج عنو

االعتراؼ ىك غير مقبكؿ إذا كاف ناتجا عف ىذا اعتبر أف قد القضاء  السائد فيككذلؾ األمر فإف    

دالء بيا، حيث جاء في قرار محكمة التمييز األردنية إرىاؽ المشتبو بو أثناء أخذ األقكاؿ، أك عند اإل

ضعافا لركحو  "إف الدفع ببطالف االستجكاب المتداده لمدة طكيمة كمتكاصمة مما سبب إرىاقا لمحدث كا 

نما المعنكية  يتعيف إثارة ىذا الدفع أماـ المدعي العاـ، كمحكمة  كبالتاليىك دفع في غير محمو، كا 

 .(4)يحتاج إلى تحقيؽ مكضعي ال شأف لمحكمة التمييز بو( فاع إنماالد ىذامثؿ المكضكع، ألف 

                                    

                                                 
 .286، صمرجع سابؽ ،يدسامة قاأ د. (1)
 .159، صابؽمرجع س ،ثناء مرحمة االستدالؿأنساف حماية حقكؽ اإل سامي صادؽ المال، د. (2)
 ،سامي صادؽ المال د.. 323، صمرجع سابؽ ،سيط في قانكف اإلجراءات الجنائيةالك  حمد فتحي سركر،أ د. (3)

التحقيؽ االبتدائي في قانكف  حسف الجكخدار، د.. 136ص ،مرجع سابؽ ،ثناء مرحمة االستدالؿأنساف حماية حقكؽ اإل
 كما بعدىا. 312ص مرجع سابؽ، صكؿ المحاكمات الجزائية،أ
 .491، ص4ع ،ـ1997المجمة القضائية، س ،511/97 تمييز جزاء، (4)



61 

 

 في مرحمة جمع االستداللشتبو بو حقوق الم: المبحث الثاني 

 حق المشتبو بو في االستعانة بمحامي: المطمب الول
يؽ، كاألساس الذم تبنى عميو الدعكل لتحقإلجراء اتعد مرحمة االستدالؿ ىي المقدمة الطبيعية    

ال بد مف إعطاء المتيـ الضمانات التي تحميو خالؿ ىذه المرحمة مف تعسؼ  إذ الجنائية لذلؾ،

مجمكعة مف الضمانات منيا اإلجرائية معظـ التشريعات  أخذتكاستبداد رجاؿ السمطة العامة لذلؾ 

قبض عميو، كمف أىـ ىذه الحقكؽ السماح لو إعالمو بمجمكعة مف الحقكؽ يتـ تالكتيا عميو بمجرد ال

مف أسئمة كما يحضر معو أك نيابة عنو لدل الشرطة ليعينو عمى الرد عمى ما يكجو إليو  بتككيؿ محاـٍ 

بعض رجاؿ الشرطة عمى ممارستيا النتزاع اإلقرار  يقدـكيحميو مف اإلجراءات البكليسية التعسفية التي 

 .(1)ا مف االعتداء عمى حؽ المتيـ في الصمت كاإلخالؿ بحؽ الدفاعبالفعؿ مف المتيـ كالتي تمثؿ نكع

حكؿ حؽ المشتبو بو في مرحمة التحرم  الجنائي فقد تباينت مكاقؼ الفقو ما تقدـكبالرغـ م   

 الفقو إلى اتجاىيف:ىذا كاالستدالؿ في االستعانة بمحاـ، كلقد ذىب 

 أواًل: االتجاه الول )المعارض(: 

إلى أف مف حؽ مكظفي الضابطة القضائية منع المشتبو بو مف االستعانة  ب مف الفقولقد ذىب جان   

 بمحاـ أثناء مرحمة االستدالؿ كقد استندكا في رأييـ إلى الحجج التالية:

                                                 
ة، د. خالد رمضاف عبد العاؿ سمطاف، كمية الحقكؽ، جامعة حمكاف، الحؽ في الصمت أثناء التحقيقات الجنائي (1)

 .134ص
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أف إعطاء ىذا الحؽ لممشتبو بو مف شأنو أف يؤثر عمى سير التحقيؽ، كيعرقؿ عممية البحث  .1

كضياع معالميا كما ينجـ عف ذلؾ مف إخفاؽ في تحقيؽ عف األدلة كتجميعيا لكشؼ الحقيقة 

 .(1)العدالة

أف مرحمة االستدالؿ ال يتكلد عنيا دليؿ بالمفيكـ قانكني، كبالتالي ليس ىناؾ حاجة لتكفير  .2

أف حصيمة االستدالؿ مجرد معمكمات تفتقر إلى  حيثالضمانات التي يقتضييا نشكء الدليؿ، 

 .(2)التحديد

رحمة االستدالؿ لـ يكتسب بعد صفة المتيـ التي تخكلو الحؽ في أف المشتبو بو في م .3

االستعانة بمحاـ الف اغمب النصكص التشريعية المنظمة ليذا الحؽ لـ تتطرؽ إلى ىذه 

نما كردت ىذه النصكص في مرحمة التحقيؽ االبتدائي.  المرحمة كا 

مف األنسب قانكنا أف  أف أرل فأنني رجاؿ الفقو الجنائيكعمى الرغـ مف ىذه الحجج التي أكردىا    

ف المشتبو بو في ىذه المرحمة يككف ىناؾ محاـ كمدافع عف المشتبو بو في مرحمة االستدالؿ كذلؾ أل

ال يممؾ الخمفية القانكنية كعمى غير معرفة باإلجراءات القانكنية فقد يتعرض المشتبو بو أثناء مرحمة 

عمى االعتراؼ أك أف  وبيدؼ حممكذلؾ الفة لمقانكف، البحث األكلي لضغكطات نفسية كأحيانا بدنية مخ

تمارس في حقو ضغكطات كأف يتـ كضع المشتبو بو في الحبس االنفرادم أك العمؿ عمى منعو مف 

مف اجؿ أف ال  كذلؾ االتصاؿ بأحد بحجة عدـ التأثير عميو أك الخكؼ مف السماح لممحامي الحضكر
                                                 

 كمية الحقكؽ، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، ضمانات المتيـ قبؿ كأثناء المحاكمة، ،سالـ الكبيسي عبد الستار د. (1)
 كما بعدىا. 278ص ـ،1987

حماية حقكؽ  ،سامي صادؽ المال د. .354ص ،مرجع سابؽ استعانة المتيـ بمحاـ، حسف محمد عمكب، د. (2)
محمكد محمكد مصطفى، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية،  د. .3ص ـ،1991 ع االستدالالت،ثناء مرحمة جمأنساف اإل

مأمكف سالمة،  د. .509محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات، مرجع سابؽ، ص د. .205مرجع سابؽ، ص
 .114ص ،سابؽ د.محمد محي الديف عكض، مرجع .489اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم، مرجع سابؽ، ص
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رة ىنا إلى كجكد اتفاقية بيف جياز األمف العاـ كنقابة البد مف اإلشامف ثـ يكشؼ ىذه الضغكطات ك 

لنص  تفعيالن كذلؾ المحاميف تقضي بحضكر المحامي أثناء جمع االستدالالت لدل مراكز الشرطة 

بالتالي ( مف قانكف نقابة المحاميف إال أنو ال يسمح لممحامي بالحضكر أثناء ىذه المرحمة، ك 32المادة )

ضماف  مف نص الصريح عمى حضكر  المحامي في ىذه المرحمة لما فيوال بد مف تدخؿ المشرع بال

 لحؽ المشتبو بو بالدفاع عف نفسو لألسباب السابؽ ذكرىا.

 

 ثانيًا: االتجاه )المؤيد(:

حضكر محامي المشتبو بو في ىذه المرحمة  في حيف ذىب جانب آخر مف الفقو الجنائي إلى   

ذلؾ مف تيـ تمسو، ك  ضده الدفاع عف نفسو ضد ما يثارلممحافظة عمى أىـ حؽ لإلنساف، كىك حؽ 

ف مكظفي الضابطة العدلية قد يقكمكف استثناء بأعماؿ تدخؿ ضمف إجراءات التحقيؽ، كلما ليذه أل

المرحمة مف أىمية الحتماؿ ظيكر أكؿ ضبط فييا يدؿ عمى االتياـ، كالف معظـ أقكاؿ المشتبو بيـ 

 تؤخذ خالؿ ىذه المرحمة.

ىذا فقد حظي حؽ المشتبو بو في االستعانة بمحاـ أثناء مرحمة االستدالؿ بإقرار غالبية  ـلما تقد   

 كقد استندكا إلى الحجج التالية: الجانب مف الفقو

يضمف لو عدـ التعدم عمى  إنما أف حضكر المحامي مع المشتبو بو في مرحمة االستدالؿ .1

اد في سالمة اإلجراءات كعدالة الجياز قة األفر ثيزيد مف  كما حرياتو كحقكقو مف قبؿ الشرطة

 .(1)مف الرقابة عمى القائـ باإلجراء يعتبر نكعان إنما حضكر المحامي  حيث أفالقضائي 

                                                 
 د. .522، ص1985، 3رؤكؼ عبيد، المشكالت العممية اليامة في اإلجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، ط د. (1)

سامي صادؽ المال، اعتراؼ المتيـ،  د. .298صكؿ اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، صأحسف صادؽ المرصفاكم، 
 .266ص ،مرجع سابؽ بمحاـ،حسف محمد عمكب، استعانة المتيـ  .د .214مرجع سابؽ، ص
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أف حضكر المحامي خالؿ مرحمة االستدالؿ مف شانو تحقيؽ العدالة كليس إىدارىا أك كما  .2

ؿ أدلة اإلدانة كاالتياـ، كنزعة لتحصي إخفاقيا كذلؾ الف طبيعة عمؿ الشرطة يككف أكثر ميالن 

كذلؾ باستخداـ كسائؿ قيرية لمبحث عف الحقيقة، كىذا مف شانو أف يمثؿ إىدارا لمحرية 

الشخصية باإلضافة إلى أف المشتبو بو ال يككف ممما بالنصكص القانكنية األمر الذم يجعمو 

 .(1)يخفؽ في الدفاع عف نفسو

في عممية اإلثبات كذلؾ الف القاضي ىك  كبيران  تمعب دكران  إنما أف مرحمة التحرم كاالستدالؿ .3

حيث يككف لو أف يضع في اعتباره لدل الحكـ كافة  الكجدانية حر في تككيف عقيدتو

اإلجراءات التي اتخذت في الدعكل باإلضافة إلى انو مف الجائز تحريؾ الدعكل الجنائية في 

 .(2)ىذه المرحمة

ا يككف إلى الضمانات كمنيا حقو في االستعانة أف المشتبو بو في مرحمة االستدالؿ أحكج م .4

بمحاـ الف مكظؼ الضابطة العدلية القائـ بإجراءات االستدالؿ ال يتمتع بالضمانات القانكنية 

لـ يفرض كما التي يتمتع بيا مكظؼ النيابة أك قاضي التحقيؽ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي 

 .(3)عميو المشرع قيكدا كما فرضيا عمى قاضي التحقيؽ

                                                 
سامي صادؽ المال، مرجع  د. .205د. رمسيس بيناـ، اإلجراءات الجنائية تأصيال كتحميال، مرجع سابؽ، ص (1)

كما  500الؿ عف الجرائـ، مرجع سابؽ، صعادؿ عبد العاؿ خراشي، ضكابط التحرم كاالستد د. .31ص سابؽ،
 بعدىا.

 سامة عبد اهلل قايد، اعتراؼ المتيـ،أ د. .525مرجع سابؽ، ص جراءات،شرح قانكف اإل محمكد نجيب حسني، د. (2)
 .200ص ،مرجع سابؽ

عادؿ عبد  د. .181ثناء التحرم كاالستدالؿ، مرجع سابؽ، صأمحمد عمي الحمبي، ضمانات الحرية الشخصية  د. (3)
سامة قايد، مرجع أ د. .266د. حسف محمد عمكب، مرجع سابؽ، ص ,كما بعدىا 477العاؿ خراشي، مرجع سابؽ، ص

 .199سابؽ، ص
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الجنائية في مختمؼ دكؿ العاـ قد تباينت بيف مؤيد لحؽ المشتبو بو اإلجرائية أف مكاقؼ التشريعات    

باالستعانة بمحاـ خالؿ مرحمة االستدالؿ نظرا ألىمية ىذه المرحمة كبيف معارض بحجب ىذا الحؽ 

ف مكقؼ لضماف حسف سير جمع األدلة ككشؼ الجريمة كعميو سكؼ أبي كذلؾ عف المشتبو بو

 التشريعات المقارنة كذلؾ في المطمب الثاني.

لقد تباينت التشريعات العربية حكؿ حؽ استعانة المشتبو بو بمحاـ أثناء مرحمة البحث األكلي أك    

جمع االستدالالت بيف مؤيد كمعارض كسكؼ أتناكؿ بعضا مف ىذه التشريعات كذلؾ عمى النحك 

 التالي:

 ني:أواًل: موقف المشرع الفمسطي

فإننا نجد عدـ النص عمى حؽ المشتبو  2001لسنة  3باستقراء قانكف اإلجراءات الفمسطيني رقـ    

بو في االستعانة بمحامي  كمدافع عنو خالؿ مرحمة جمع االستدالالت، كبالمقابؿ أكرد نصكصا تتيح 

المشتبو بو إلى لممتيـ ىذا الحؽ في مرحمتي التحقيؽ االبتدائي كالمحاكمة، أم عندما تتبمكر صفة 

اإلجرائي متيـ. كىذا األمر يختمؼ بخصكص المحامي لدل النيابة العامة حيث نص المشرع 

ف يتثبت مف ألى التحقيؽ إكؿ مرة أالفمسطيني عمى أنو )يجب عمى ككيؿ النيابة عند حضكر المتيـ 

ف مف أكيخطره  عمييا، جابةليو كيطالبو باإلإىكيتو كاسمو كعنكانو كمينتو كيستجكبو بالتيمة المنسكبة 

الفمسطيني تمكيف المتيـ مف تأجيؿ استجكابو اإلجرائي ، كذلؾ أتاح المشرع (1)حقو االستعانة بمحامي(

                                                 
عمى: "عمى كؿ مف ككيؿ النيابة  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  96/1المادة  نصت (1)

عند حضكر المتيـ ألكؿ مرة إلى التحقيؽ أف يتثبت مف ىكيتو كاسمو كعنكانو كمينتو كيستجكبو بالتيمة المنسكبة إليو 
ابة عمييا، كيخطره أف مف حقو االستعانة بمحاـ، كأف كؿ ما يقكلو يجكز تقديمو كدليؿ ضده مف معرض كيطالبو باإلج

 .البينة عند محاكمتو"
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تمكيف المتيـ مف االستعانة  كؿ مف التفرقة بيفعمينا ، كيجب (1)لحيف االستعانة بمحامي دفاع عنو

أف حؽ المتيـ باالستعانة  لنا يث تبيفخالؿ استجكاب المتيـ، ح حاميبمحامي دفاع كبيف حضكر الم

خالؿ مرحمة االستجكاب ىك بمحاـٍ بمحامي ىك حؽ مكضكعي في حيف أف حؽ المتيـ باالستعانة 

 .(2)مجرد إجراء شكمي

لمرد كذلؾ فإف دفاع المتيـ عف نفسو مف أىـ الحقكؽ التي منحيا القانكف لممكاطف كبالرغـ مما تقدـ    

، كألزمت ف نفسو أثناء التحقيؽ ضع د كؿ ما يثار مف تيـ تمسو، كلقد أقر القانكف ىذا الحؽ لمخصـك

السمطات القائمة عمى التحقيؽ بتمكينيـ مف ممارسة ىذا الحؽ، كال يجكز تعطيؿ ىذا الحؽ بأية صكرة 

أك ألم سبب، ألنو مف الحقكؽ الجكىرية التي يترتب عمى مخالفتيا بطالف التحقيؽ، فكجكد المحامي 

دعى عميو )المتيـ( أثناء التحقيؽ االبتدائي يجنبو مخاطر المفاجأة كيتيح لو التركم كالتريث بجانب الم

ف حضكر المحامي لجمسات حيث أالطعف في عمميا،  كما يجنب النيابة العامةفي إجاباتو في التحقيؽ 

عمقة بمككمو، التحقيؽ ال يخؿ بسرية التحقيؽ ألنو ممتـز بعدـ إفشاء األسرار التي يطمع عمييا كالمت

باإلضافة إلى عدـ جكاز الفصؿ بيف المتيـ كمحاميو أثناء التحقيؽ، خكفا مف إخضاعو لمؤثرات تمس 

، كمف المتعارؼ عميو أف المحاماة ىي مينة أسرار، فأية معمكمات يبمغيا (3)حرية اختياره كتفسد إرادتو

يسرم حذر إفشاء أسرار كما  ،، كال تفشى حتى بعد زكاؿ صفة المحاماةالمتيـ لمحاميو تظؿ سران 

                                                 
عمى: "لممتيـ الحؽ في الصمت  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  97/2المادة  نصت (1)

 .كعدـ اإلجابة عمى األسئمة المكجية إليو"
 .185، ص، مرجع سابؽطالؿ أبك عفيفةد.  (2)
 .143، صالمرجع السابؽ محمد عمي سالـ الحمبي، د. (3)
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المتيـ عمى مكظفي مكتب المحامي الذيف يعممكف بيذه األسرار عف طريؽ مباشرة كظائفيـ سكاء كانكا 

 .(1)مف الكتبة أك الخدـ

مف الضمانات المقررة  االبتدائي كما أف حضكر المحامي مع المتيـ خالؿ إجراءات التحقيؽ   

ت نظر المتيـ إلى أف القانكف منحو ىذا الحؽ، فالمحامي لصالحو، كعمى سمطة التحقيؽ أف تمف

يقتصر دكره في إبداء المالحظات كطمب تكجيو أسئمة معينة كاالعتراض عمى بعض األسئمة المكجية 

 .(2)لممتيـ كتدكيف ذلؾ في محضر التحقيؽ

ممؼ  زيارة المتيـ خالؿ تكقيفو، كاالطالع عمى الحؽ في ممحاميفإف لباإلضافة إلى ذلؾ،    

 التحقيؽ، كليس مف حؽ سمطة التحقيؽ منع ذلؾ.

المبادئ العامة لحقكؽ اإلنساف قد أكردت ىذا الحؽ كأكدت عمى حؽ المشتبو بو في  كنحف نرل أف   

أف يككف لو محاـ ليستعيف بو أماـ السمطات العامة، كما داـ ىذا الحؽ مقرران في مرحمة التحقيؽ 

ي مرحمة االستدالؿ، إذ أف مرحمة جمع االستدالالت مميدة لمرحمة االبتدائي فمف باب أكلى تقريره ف

التحقيؽ االبتدائي، كىي مف أخطر المراحؿ كأشدىا حاجة لالستعانة بمحاـ أثناء اإلجراءات 

 .(3)البكليسية

كما أف األكضاع كالحاالت التي يجكز فييا لمكظفي الضابطة القضائية المساس بحقكؽ األفراد    

اإلجرائي تقتضي تكفير ىذا الحؽ لممشتبو بو، فإما أف يخكؿ القانكف  إنما الستدالؿخالؿ مرحمة ا

                                                 
 ،1997 سكندرية،اإل منشأة المعارؼ، ،بحؽ الدفاع في ضكء الفقو كالقضاءخالؿ اإل عبد الحميد الشكاربي، د. (1)

 .52ص
 .144-143ص المرجع السابؽ، محمد عمي سالـ الحمبي، د. (2)
مرجع  د.قدرم الشياكم،. 297، صمرجع سابؽ ،حمكد محمكد مصطفى، شرح قانكف اإلجراءات الجنائيةم د. (3)

ثناء أضمانات الحرية الشخصية  محمد عمي الحمبي، د.. 229ص ،مرجع سابؽ ،صادؽ المال د.. 449ص ،سابؽ
 .216، صمرجع سابؽ ،مرحمة التحرم كاالستدالؿ
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المشتبو بو الحؽ في االستعانة بمحاـ أثناء مرحمة االستدالالت لمكاجية أعماؿ الشرطة كأما أف يحظر 

 بإجراءات معينة تدخؿ ضمف إجراءات التحقيؽ االبتدائي. القياـ عمى مكظفي الضابطة القضائية

المشتبو بو أحكج ما يككف إلى الضمانات خالؿ مرحمة االستدالالت لخطكرة ىذه لكؿ ما تقدـ فإف    

المرحمة، كما قد يبني عمييا مف أدلة قد تؤثر في قناعة المحكمة الحقا، فمكظؼ الضابطة القضائية ال 

لتحقيؽ االبتدائي، يتمتع بالضمانات كالكفاءات القانكنية التي يتمتع بيا قاضي التحقيؽ في مرحمة ا

كلذلؾ فإنو مف غير المعقكؿ أف يقرر المشرع تكفير الحماية لممشتبو بو أماـ السمطة القضائية التي 

ة كاستقالؿ، كال يتمتع بيا أماـ سمطة مكظفي الضابطة القضائية الذم ىيتمتع أعضاؤىا بحصانة كنزا

العممية في كؿ بمداف العالـ تكشؼ عف ، كما أف التجربة (1)يخضع أفرادىا إلى سمطة الرئيس اإلدارم

الممارسات كالتجاكزات التي تقكـ بيا سمطة الشرطة ضد المشتبو بيـ كمدل انتياؾ حقكقيـ كالمساس 

 بيا، كيعكد ذلؾ إلى عدـ الكعي القانكني باإلجراءات المككمة ليـ.

مة جمع االستدالالت أمر ضركرم في مرح إنما ىك إف كفالة حؽ المشتبو بو في االستعانة بمحاـٍ    

رل أنو يجب النص عمى ىذا الحؽ خالؿ ىذه نلحماية حقكؽ األفراد مف تعسؼ السمطة، ك كذلؾ 

لخطكرتيا كأىميتيا البالغة، كبذلؾ يككف قد تقرر لممشتبو بو ذات الحؽ المنصكص عميو  نظران  المرحمة

 في مرحمة التحقيؽ االبتدائي.

 أوال: موقف المشرع المصري:

( منو عمى أف 67ؿ الدستكر المصرم حؽ المتيـ في االستعانة بمحاـ، حيث نصت المادة )لقد كف   

)المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانكنية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو ككؿ متيـ 

 في جناية يجب أف يككف لو محاـ يدافع عنو(.

                                                 
 .540، صمرجع سابؽ ،دريس بريؾإ د.. 492، صسابؽرجع م عادؿ عبد العالكؿ خراشي، د. (1)
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ى أف )يبمغ كؿ مف يقبض عميو أك يعتقؿ عممف الدستكر المذككر ( 71/1نصت المادة )كما    

بأسباب القبض عميو أك اعتقالو فكرا كيككف لو حؽ االتصاؿ بمف يرل إبالغو بما كقع أك االستعانة بو 

مف خالؿ ىذه النصكص قد كفؿ حؽ الدفاع أثناء  الدستكرم عمى الكجو الذم ينظمو القانكف(. فالمشرع

 االتياـ كمف لحظة القبض عمى الشخص.

لـ يحدد مرحمة االستدالؿ كبالرجكع إلى نصكص قانكف اإلجراءات الجنائية  اإلجرائي كلكف المشرع   

أشار لممتيـ بصفة عامة كأف لو  اإلجرائي قد ( نجد أف المشرع125ك 124ك 78ك 77كفي المكاد )

 .(1)حؽ االستعانة بمدافع عنو كلـ يحدد مرحمة االستدالؿ

 52ك 26ـ كفي المادتيف 1983( لسنة 17لمحاماة المصرم رقـ )كلكف كعند النظر إلى قانكف ا   

أعطى لممحامي حؽ الحضكر عف المتيـ في دكائر الشرطة كالنيابة العامة في مكاد قد نجد أنو 

 المخالفات.الجنايات كالجنح ك 

 ( )لممحامي تحت التمريف في السنة الثانية أف يترافع باسمو أماـ المحاكـ26المادة ) حيث نصت   

الجزئية، فيما عػدا محػاكـ أمػف الدكلػة كالمحاكـ المستعجمة، كذلؾ تحت إشراؼ المحامي الذم التحؽ 

بمكتبو أما محامي اإلدارة القانكنية التي الحؽ بػيا، كما يجكز لو الحضكر باسمو في تحقيقات النيابة 

في الجنايات، كيجكز لو  كالشرطة في مكاد المخالفات كالجنح كباسـ المحامي الذم يتمػرف في مكتبو

الحضكر أماـ المحاكـ االبتدائية عف المحامي الذم يتمرف في مكتبو أك محػػامي اإلدارة القانكنية التي 

الحؽ بو .كما يجكز لو الحضكر أماـ ىذه المحاكـ عف محاـ آخر إبداء طمب التأجيؿ، كما يجكز لو 

ؼ جنيو كالتي ال تحتاج إلى شير أك تكثيػؽ، أف يعد باسمو العقكد التي ال تتجاكز قيمتيا خمسة آال

                                                 
محمكد نجيب حسني،  د.. 211ثبات في المكاد الجنائية، مرجع سابؽ، صاإل محمكد محمكد مصطفى، د. (1)

، شرح قانكف رفكزية عبد الستا ، د.525االختصاص كاإلثبات في قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص
 .226ص ،ابؽمرجع س ،اإلجراءات الجنائية
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كفػي جميػع األحكاؿ ال يجكز لممحامي تحت التمريف تقديـ فتكل كتابية باسمو أك التكقيع عمى العقكد 

)لممحامي  52المادة في حيف نصت التي تقػػدـ إلى الشػير العقارم فيما عدا طمبات إثبات التاريخ(، 

ؽ القضائية كالحصكؿ عمى البيانػػات المتعمقػة بالدعكل كاألكراؽ حؽ اإلطالع عمى الدعكل كاألكرا

القضائية كالحصكؿ عمى البيانات المتعمقة بالدعكل التي يباشرىا، كيجب عمى جميع المحاكـ كالنيابػػات 

كدكائػر الشرطة كمأمكرية الشير العقارم كغيرىا مف الجيات التي يمارس المحامي ميمتو أماميا أف 

تسػػييالت التي يقتضييا القياـ بكاجبو كتمكينو مف اإلطالع عمى األكراؽ كالحصكؿ عمى تقدـ لو ال

البيانات كحضكر لتحقيؽ مع مككمػو كفقان ألحكاـ القانكف كال يجكز رفض طمباتو دكف مسكغ قانكني، 

 كيجب إثبات جميع ما يػػدكر فػي الجمسػة فػي محضرىا(.

العامة فقد تضمنت عدة تكجييات لممحقؽ يتعيف عميو مراعاتيا عند فيما يتعمؽ بتعميمات النيابة أما    

عمى أنو )يجكز  111مباشرتو لمتحقيؽ كمنيا التي تتعمؽ بحؽ االستعانة بمحامي كىذا ما جاء بالمادة 

لممحاميف الحضكر عف ذكم الشأف أثناء إجراءات االستدالؿ كال يجكز منعيـ مف الحضكر في أية 

 صكرة أك ألم سبب(.

 انيًا: موقف المشرع الردني:ث

لـ يرد نص في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني يكجب االستعانة بمحاـ خالؿ مرحمة    

 إنما ىك االستدالؿ، عممان بأف حؽ المشتكى عميو في االستعانة بمحاـ أثناء مرحمة التحرم كاالستدالؿ

جاء فييا بقبكؿ قد ؿ المحاكمات الجزائية ( مف قانكف أصك 159ضركرة ىامة ال سيما كأف المادة )

اإلفادة التي يؤدييا المتيـ أك الضنيف أك المشتكى عميو بغير حضكر المدعي العاـ، كالتي يعترؼ فييا 
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بارتكابو جرما إذا قدمت النيابة العامة بينة عمى الظركؼ التي أديت فييا كاقتنعت المحكمة بأف المتيـ 

 .(1)داىا طكعا كاختياران أك الضنيف أك المشتكى عميو أ

نصت فقد ـ، 1972لسنة  11رقـ  األردنييف مف قانكف نقابة المحاميف النظامييف 6/4كلكف المادة    

عمى أف: "لممحاميف تمثيؿ المككميف لدل جميع المجالس كالمجاف الرسمية كالمحكميف كمكظفي اإلدارة 

 ؼ أنكاعيا".كالدكائر الرسمية كالمؤسسات العامة كالخاصة عمى اختال

لـ يجعؿ االستعانة بمحاـ أماـ دكائر الشرطة حقا لممشتكي عميو،  يتبيف لنا مما تقدـ أف ىذا النص   

بؿ أنو أجاز لممحامي تمثيؿ مككمو أماـ ىذه الدكائر باعتبارىا مف الدكائر الرسمية دكف أف يترتب عمى 

 تعطيؿ ىذا التمثيؿ أم جزاء.

 و في االستعانة بمحاـ لدل دكائر الشرطة كخالؿ مرحمة االستدالؿكالكاقع أف حؽ المشتكى عمي   
نما ىك يستمد قكتو مف أنو حؽ دفاع كضمانات أساسي مف ضمانات المشتبو بو، بحيث حؽ أصيؿ،  كا 

كاألكلى بالمشرع األردني أف ينص عمى ىذا الحؽ صراحة في صمب قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 
 .(2)تكى عميو خالؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائيكعمى نحك ما ىك مقرر لممش

                                                 
صكؿ المحاكمات الجزائية رتبت أمف قانكف  63/4ف حكـ المادة أكالمفارقة التي تظيرىا ىذه القاعدة القانكنية  (1)

جراءات االستجكاب المنصكص عمييا في الفترات إخير بذا لـ يتقيد األإماـ المدعي العاـ أفادة المشتكى عميو إبطالف 
ف أثبات ضد المشتكى عميو إقساـ الشرطة يكفي لقبكليا كبينة أماـ أمشتكى عميو مف ذات المادة كمنيا حؽ ال (3ك2ك1)

فادة التي يدلي بيا المشتكى لى بطالف اإلإداىا طكعا كاختيارا دكف النظر أف المشتكى عميو أتقدـ النيابة البينة عمى 
، كفي الكاقع ال بحضكر محاـإليو إكبة ف ال يجيب عمى التيمة المنسأف مف حقو أذا لـ يفيمو إالمدعي العاـ  ـماأعميو 

قكاؿ التي يتـ ضبطيا لدل المشتكى عميو في األ= =ف اعتراؼأثبات ف البينة التي تقدميا النيابة العامة إلإالعممي ف
كالذم في الغالب ال يشارؾ في اإلجراءات كالممارسات التي  ،تراؼ المشتكى عميو كشاىد عمى ذلؾمكظفي الضابطة اع

حياف تكره ليو كالتي في كثير مف األإلى حالة االعتراؼ بما ىك منسكب إف يصؿ أالمشتكى عميو قبؿ يكاجو بما 
ارستيا مكراه مختمفة يقـك بما  المشتكى عميو عمى االعتراؼ بالجـر لما تنطكم عميو ىذه الممارسات مف كسائؿ تعذيب ك 

 شخاص غير الذم يقـك بضبط االعتراؼ.أك أشخص 
: )عندما يمثؿ المشتكى عميو نوأردني بصكؿ المحاكمات الجزائية األأمف قانكف  63نص المادة  كىذا ما كرد في (2)
ف ال أف مف حقو أياه إليو كيطمب جكابو عنيا منبيا إاـ يثبت مف ىكيتو كيتمك عميو التيمة المنسكبة عماـ المدعي الأ

ك لـ أذا رفض المشتكى عميو تككيؿ محاـ إدكف ىذا التنبيو في محضر التحقيؽ فيك  ،ال بحضكر محاـإيجيب عنيا 
 ربع كعشريف ساعة يجرم التحقيؽ بمعزؿ عنو.أيحضر محاميا في مدة 
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األردني نجد أف المشرع األردني لـ ينص عمى حؽ المشتبو اإلجرائي كبالرجكع إلى نصكص القانكف    

بو في االستعانة بمحاـ أثناء مرحمة التحرم كاالستدالؿ، كىك بذلؾ يخالؼ االتفاقيات الدكلية المتعمقة 

يقتضي  كىذا. (1)يا مجمس األمة كأصبحت نافذة كأخذت قكة القانكفبحقكؽ اإلنساف كالتي صادؽ عمي

الحؽ  تعديؿ القكانيف الداخمية األردنية ال سيما قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية إلعطاء المشتبو بو

االستعانة بمحاـ أثناء مرحمة التحرم كاالستدالؿ ككنو في ىذه المرحمة يككف بأمس الحاجة لالستعانة ب

ال يتمتعكف بالحيادية كالثقافة القانكنية التي  أنيـ نو، كذلؾ ألف أفراد الضابطة القضائية غالبان بمدافع ع

 تكفؿ تكفر الضمانات الالزمة لممشتبو بو.

( منو قد بيف أنو في األحكاؿ 100/1إال أف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كفي المادة )   

( مف ىذا القانكف يتكجب عمى 99عميو كفقا ألحكاـ المادة ) التي يتـ فييا القبض عمى المشتكى

مكظؼ الضابطة العدلية كتحت طائمة بطالف اإلجراءات القياـ بتنظيـ محضر خاص مكقع منو كمبمغ 

إلى المشتكى عميو كالى محاميو إف كجد، كأف يتضمف المحضر اسـ المكظؼ الذم أصدر أمر القبض 

ى عميو كتاريخ القبض عميو كمكانو كأسبابو، ككقت إيداع المشتكى عميو كالذم قاـ بتنفيذه، كاسـ المشتك

كتاريخو كمكاف التكقيؼ أك الحجز، كاسـ الشخص الذم باشر بتنظيـ المحضر كاالستماع إلى أقكاؿ 

رسالو خالؿ  المشتكى عميو كتكقيع مف ذكر عمى المحضر، كسماع أقكالو فكر إلقاء القبض عميو كا 

تسرم األحكاـ المذككرة عمى جميع الحاالت التي يتـ فييا كما سب األصكؿ, أربع كعشريف ساعة ح

 إلقاء القبض عمى أم شخص كفقا ألحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية.

                                                 
 .ردنيمف الدستكر األ 23/2نظر المادة أ (1)
العيداف الدكلياف الخاصاف  :نساف كمنيالى اتفاقيات األمـ المتحدة لحقكؽ اإلإردف قد انضمت ف األألى إيشار  -

قية الدكلية لمقضاء عمى جميع افكاالت ـ،1975كالسياسية كالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية عاـ  بالحقكؽ المدنية
ينة بنسانية المإمف ضركب المعاممة القاسية كالال ـ، كاتفاقية مناىضة التعذيب كغيره1974شكاؿ التمييز العنصرم عاـ أ

 ـ.1991عاـ 
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عمى مبدأ حؽ االستعانة بمحاـ  كبكضكح األردني أف ينص صراحةاإلجرائي كلكف نأمؿ مف المشرع    

ت لدل مراكز الشرطة، ألف المادة السابقة تشير إلى حضكر أثناء مرحمة التحرم كجمع االستدالال

 المحامي لدل مراكز الشرطة أثناء قياميـ بإرجاء القبض.

تـ تكقيع مذكرة تفاىـ داخمية ما بيف مديرية األمف العاـ كبيف نقابة قد كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أنو    

شرطة أثناء مرحمة التحرم كجمع المحاميف األردنييف تقضي بحضكر المحامي لدل مراكز ال

نصكص قانكف  نص مف االستدالالت، إال أف ىذه االتفاقية لـ تأخذ البعد القانكني ككنيا ال تستند إلى

االتفاقية في الفقرة الخامسة منيا ىذه أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني، كلعؿ أىـ ما جاء في بنكد 

( مف 32ز الشرطة مع مككمو كذلؾ لتفعيؿ نص المادة )أنو "يتـ السماح لممحامي بالحضكر إلى مراك

( كتعديالتو باستثناء حاالت الضركرة كالقضايا ذات 1972( لسنة )11قانكف نقابة المحاميف رقـ )

 .(1)الخصكصية

إف ىذه المذكرة ال تعدك أف تككف مذكرة تفاىـ مف الناحية اإلدارية فقط، فحالة الضركرة أك إال    

صكصية يتـ تحديدىا مف قبؿ الشرطة كتخضع إلشرافيـ، فإذا رأل رجؿ الشرطة أف القضايا ذات الخ

 بذلؾ القضية ميمة أك أف فييا نكعا مف الخصكصية فمف حقو أف يمنع المحامي مف الحضكر، كنككف

ىي مف صالحيات الشرطة  إنما قد رجعنا مف حيث بدأنا إلى أف حضكر محاـ لدل مراكز الشرطة

ر أم قضية ميمة أك ليا خصكصية أك أف ضركرة التحقيؽ تقتضي عدـ حضكر كليـ في ذلؾ اعتبا

 محاـ لمدفاع عف المشتبو بو في ىذه المرحمة.

العربية قد اتجيت إلى عدـ النص عمى حؽ اإلجرائية نجد أف أغمب التشريعات  لكؿ ما تقدـ   

لمقابؿ أكردت نصكصا تتيح المشتبو بو في االستعانة بمدافع عنو خالؿ مرحمة جمع االستدالالت، كبا

لممتيـ ىذا الحؽ في مرحمتي التحقيؽ االبتدائي كالمحاكمة، أم عندما تتبمكر صفة المشتبو بو إلى 
                                                 

 ـ.19/7/2009، تاريخ اـ كنقابة المحاميفمف العمذكرة التفاىـ بيف مديرية األ (1)
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األخرل عف النص عمى ىذا الحؽ في مرحمة  اإلجرائية المشتكى عميو أك متيـ، كما أف صمت القكانيف

، كعميو ال بد مف أف تتجو (1)يعني تطمبوجمع االستدالالت ال يعني حظر إتاحة ذلؾ لممشتبو بو كال 

يتيح لممشتبو بو الحؽ في  كما الدكؿ العربية إلى انتياج مكقؼ مكحد تتضمنو تشريعاتيا القانكنية

االستعانة بمدافع عنو خالؿ ىذه المرحمة الخطيرة كذلؾ ضمانا لحرية األفراد التي تشيد تجاكزا كانتياكا 

 .لمحقكؽ كالحريات نسبيان 

 

 حق المشتبو بو بالصمت: الثاني المطمب
لممشتبو بو حؽ الدفاع عف نفسو بكؿ الطرؽ كالسبؿ استنادان إلى قرينة البراءة، فمو الحرية في اختيار    

الطريقة التي سيدافع بيا عف نفسو، كلو الحؽ في إبداء أقكالو بحرية، كلو حؽ اإلنكار أك العدكؿ عف 

 افر ىذه الحقكؽ بمعزؿ عف أم تأثير خارجي عمى إرادتو.الصمت، كيجب أف تتك  كما لو حؽأقكالو 

كؿ تأثير يقع عمى المشتبو بو كما تيديد أك كعيد أك عنؼ يعيب إرادة المشتبو بو،  ليذا فإف كؿ   

يقع تحت طائمة القانكف الجنائي مرتكب كما يؤدم إلى بطالف جميع اإلجراءات المترتبة عميو، إنما 

 .(2)ىذا التأثير

مرتبط بضمانة المشتبو بو في اإلدالء بأقكالو بحرية كاعتبار ىذا إنما ىك إف حؽ الصمت فليذا    

الحؽ مف كسائؿ الدفاع عف نفسو، كعند الحديث عف حؽ الصمت فإننا نعني بو امتناع الشخص أك 

ك المشتبو بو عف التعبير عما بداخمو، سكاء كاف بالقكؿ أك اإلشارة أك اإليماء، كىك ميزة السككت أ

                                                 
قكالو أدالئو بإثناء أف ال بطالف عمى منع محامي المشتبو فيو مف الحضكر أكبيذا قضت محكمة النقض المصرية  (1)
 .513ص ،95، رقـ12سنة ، مجمة النقض ،1/5/1961مكر الضبط القضائي، نقض أماـ مأ
 .ـ، منشكرات مركز عدالة13/09/2004ـ، )ىيئة خماسية( تاريخ 803/2004قرار محكمة التمييز األردنية، رقـ  (2)
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رجؿ الضابطة العدلية في مرحمة البحث األكلي أك جمع  لو االمتناع عف اإلجابة عمى ما قد يكجيو

 .(1)االستدالالت

كأف حيث لقد كاف حؽ الصمت في النظـ القانكنية القديمة يفسر ضد المشتبو بو أك المتيـ،    

ي النظـ القانكنية الحديثة فقد . أما ف(2)عرض لصنكؼ التعذيب كاإلكراه لحممو عمى االعتراؼ كالكالـتي

خمت أغمبيا عف الحديث عف حؽ الصمت أك أنيا لـ تتطرؽ ليذا الحؽ صراحة بينما تطرقت أغمبيا 

 إلى حؽ ضمانة قرينة البراءة.

أكرد حؽ المدعى عميو في الصمت،  نرل أف بعضيا قدكعند الحديث عف النظـ القانكنية الحديثة    

اليمني، كالقانكف اإلجرائي الفمسطيني، كالقانكف اإلجرائي ككيتي، كالقانكف الاإلجرائي كمنيا القانكف 

المصرم اإلجرائي بعض ىذه القكانيف لـ يتطرؽ إلى حؽ الصمت كالقانكف كـ أف . (3)المبنانياإلجرائي 

 اإلجرائيالميبي كالقانكف اإلجرائي السكرم كالقانكف اإلجرائي األردني كالقانكف اإلجرائي كالقانكف 

 اإلماراتي.

كقد اختمؼ الفقو بيف مؤيد كمعارض لحؽ المشتبو بو في الصمت في مرحمة البحث األكلي أك    

في حيف إلى ىذا الحؽ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي  تتطرققد بعض التشريعات حيث أف االستدالؿ، 

 و في مرحمة البحث األكلي أك جمع االستدالالت.تتجاىم

                                                 
. د. 168ـ، ص1971، 14، س52د. سامي صادؽ المال، حؽ المشتبو بو بالصمت، مجمة األمف العاـ، ع (1)

 .كما بعدىا 178. د. أسامة قايد، مرجع سابؽ، ص201رمسيس بيناـ، مرجع سابؽ، ص
. د. سامي صادؽ 14، ص1980، 23، س90ت، مجمة األمف العاـ، عد. نعيـ عطية، حؽ المتيـ في الصم (2)

 .20المال، حؽ المشتبو فيو بالصمت، مرجع سابؽ، ص
( مف 178( مف القانكف الفمسطيني، كالمادة )217ك 97/1( مف القانكف الككيتي، المكاد )98/3أنظر المادة ) (3)

. حسف الجكخدار، التحقيؽ االبتدائي في قانكف أصكؿ ( مف القانكف المبناني. د77/2القانكني اليمني، كالمادة )
 .كما بعدىا 511كما بعدىا. د. إدريس بريؾ، مرجع سابؽ، ص 288المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص
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لتكييؼ القانكني لحؽ المشتبو بو في الصمت سكاء في مرحمة جمع إذا نظرنا إلى الكف    

يجب أف يتـ في نفس الكقت االستدالالت، أك في مرحمة التحقيؽ االبتدائي فإننا نجده حقان ضركريان ك 

الحديثة كالمقارنة، فمممشتبو بو أف يمتنع عف الكالـ أك أف اإلجرائية راحة في التشريعات صالنص عميو 

منبثؽ مف مبدأ قرينة البراءة  إنما ىك الحؽحيث أف ىذا ة عف األسئمة المطركحة عميو، يرفض اإلجاب

عدـ إلى مف الفقو آخر ذىب جانب في حيف حؽ مف حقكؽ الدفاع المصيقة بالمشتبو بو. كما أنو 

النص عمى ىذا الحؽ ككنو مستمد مف قرينة البراءة، فيك حؽ مكتسب ضمنيان سكاء أكاف النص عميو 

 .(1)أـ ال صراحة

( لسنة 516صدر قانكف تدعيـ قرينة البراءة رقـ )قد الفرنسي، فاإلجرائي كعند الحديث عف القانكف    
/أ ج( في شطرىا الثاني إلزاـ مأمكر 63/1المشرع صراحة بمكجب المادة )ىذا قرر حيث ـ، 2000

ى األسئمة التي يكجييا الضبط القضائي بإخطار المشتبو بو المحتجز فكران بحقو في عدـ اإلجابة عم
 .(2)إليو، ككذلؾ إلزامو بتدكيف ىذا اإلخطار في المحضر

ألخير ا ليذا كعمى الرغـ مف أنو يحؽ لمكظفي الضابطة العدلية سماع أقكاؿ المشتبو بو، فإنو يحؽ   

ال يجكز لرجاؿ الشرطة الضغط عميو كبالتالي الصمت كعدـ اإلجابة عمى األسئمة المكجية إليو، 

كر  ألردني كالمصرم عمى  كؿ مف القانكف اإلجرائي اىو عمى ذلؾ. عمى الرغـ مف عدـ كجكد نص فيكا 

أخذا بمبدأ الحؽ في الصمت كأف لممتيـ الحرية قد حؽ المشتبو بو في الصمت، إال أف الفقو كالقضاء 

 .(3)ال يجكز إكراىو عمى ذلؾكما  الكاممة في عدـ إبداء أقكالو

                                                 
 كما بعدىا. 291د. حسف الجكخدار، التحقيؽ االبتدائي في قانكف األصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص (1)
 .( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني147/1أنظر المادة ) -
 .كما بعدىا 523د. إدريس بريؾ، مرجع سابؽ، ص (2)
كىذا ما أخذت بو محكمة النقض المصرية، فقد قضت بأنو مف حؽ المتيـ اختيار الكقت أك الطريقة التي يبدم بيا  (3)

 ت الجريمة.دفاعو، كال يصح أف يتخذ مف امتناعو عف اإلجابة قرينة عمى ثبك 
. كما قضت بأف سككت المتيـ 467، ص90، رقـ 11ـ، مجمة أحكاـ النقض، سنة 1960مايك  17نقض مصرم،  -

 .ال يصح أف يتخذ قرينة عمى ثبكت التيمة ضده
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باإلدالء بأقكالو أك صمت عف ذلؾ، فإنو ال يجكز لرجؿ الضبط القضائي  كسكاء قاـ المشتبو بو   

إجباره عمى اإلجابة باستخداـ كسائؿ اإلكراه كالضغط سكاء الجسماني أك النفسي النتزاع اعتراؼ منو، 

لو الحؽ في أف يتكمـ بحرية كأف يقكؿ ما يشاء في الكقت الذم يناسبو دكف أف يحد مف إرادتو أك كما 

مييا مف قبؿ رجاؿ الضبط، حيث أف المشتبو بو حينما يقكـ بالصمت أك السككت فإنو يككف يؤثر ع

 .(1)مدفكعان إلى ذلؾ بأسباب أك دكافع متعددة، قد ال تككف متعمقة بحقو عف الدفاع عف نفسو أصالن 

 ليوال بؿ كيجب أف يتـ تنبيو المشتبو بو إلى أف مف حقو الصمت كالسككت عند تكجيو األسئمة إ   

عمى ىذا المبدأ في حيث نرل أف ىناؾ نصان صريحان لتحقيؽ أعمى قدر مف الضمانات،  كذلؾ

 التشريعات القانكنية عمى اختالؼ أنكاعيا.

ذ أف االمتناع عنو، أك يعني حؽ الصمت حرية الشخص في الكالـ ك     القاعدة العامة ىي أنو ال كا 

 .(2)م جية أك سمطة فيك حؽ مف حقكؽ اإلنسافيكجد ما يصرح أك يجبر الشخص عمى الكالـ أماـ أ

 muteـ بأك أك soundقد يككف صمت المشتبو بو طبيعيا كذلؾ عندما يككف المتيـ أصـ ليذا    

يحرر لو السؤاؿ كىك يجيب عميو أما إذا حينئٍذ الكتابة ف ىذه المشتبو بو يعرؼكفي ىذه الحالة إذا كاف 

 .(3)لو خبرة بالتحدث مع الصـ كالبكـ مترجمان صب لو حينئٍذ ينالقاضي  فإفكاف ال يستطيع الكتابة 

                                                 
ففي بعض األحياف قد يرغب المشتبو بو في حماية الغير، أك التستر عمى أمكر تمثؿ لديو أىمية خاصة كمف ثـ  (1)

اء عمى سترىا، أك الرغبة في إخفاء حقيقة الكاقعة المرتكبة، كمثاؿ ذلؾ في حاالت الزنا عندما يضبط يفضؿ اإلبق
الشخص في منزؿ صديقتو فيفضؿ السككت إزاء تيمة السرقة حفاظان عمى شرؼ صديقتو، كقد ييدؼ المشتبو بو مف 

ككذلؾ قد يككف الصمت نتيجة مرض  كراء الصمت عدـ إظيار شخصيتو، ألف ىذا اإلظيار يترتب عميو عقكبة أشد،
المشتبو بو بمرض نفسي، أك لسكء حالتو النفسية كعدـ قدرتو عمى التركيز نتيجة ما قد تخمفو مكاجية السمطات بصكرة 
مباشرة مف اضطراب نفسي. د. سامي صادؽ المال، حماية حقكؽ اإلنساف أثناء مرحمة جمع االستدالالت، مرجع 

 .كما بعدىا 171سابؽ، ص
 أسامة قايد، مرجع سابؽ.  (2)
 .187ص  مرجع سابؽ،شادم المال،  (3)
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أما إذا كاف صمت المتيـ عف تعمد ففي العصر القديـ كفي الفقو الركماني كاف إجبار المتيـ عمى    

، فالمتيـ الذم ال يريد أف يتكمـ يجبر عمى اإلجابة كلك بطرؽ التعذيب إذ كاف قانكنان  الكالـ أمر جائزان 

ىك الحصكؿ عمى االعترافات إلصدار أحكاميـ يصرؼ النظر عف الكسيمة  حينئذٍ  لقضاةكؿ ما ييـ ا

إال في  دالتي حصؿ بكاسطتيا عمى ىذه االعترافات أما االعتراض عمى التعذيب فمـ يظير بشكؿ جا

 .(1)النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر

حؽ المدعى عميو بالصمت كمنيا  أكرد نرل أف بعضيا قدكعند الحديث عف النظـ القانكنية الحديثة    

 الفمسطيني.اإلجرائي اليمني كالقانكف اإلجرائي الككيتي كالقانكف اإلجرائي القانكف 

يتضح لنا أف ىناؾ نص صريح مع حؽ  المذككر الفمسطينياإلجرائي باستقراء نصكص المشرع ك    

كما . (2)ى األسئمة المكجية إليوالحؽ في الصمت كعدـ اإلجابة عم كحيث ليذا المتيـالمتيـ بالصمت 

)لممتيـ الحؽ في الصمت كال يفسر صمتو أك امتناعو عف  نص المشرع اإلجرائي المذككر عمى أف

 .(3)اإلجابة بأنو اعتراؼ منو(

القانكف  أىمياأكرد حؽ المتيـ بالصمت ك نرل أف بعضيا قد  الحديث عف النظـ القانكنية الحديثة أما   

 . (4)كاليمني كالمبنانيالككيتي، اإلجرائي 

الفقو بيف مؤيد  مما أدل إلى اختالؼبعض ىذه القكانيف لـ يتطرؽ إلى حؽ الصمت حيث أف    

الصمت كمنيا  قد نص عمىبعضيا  نرل أفكمعارض، كعند الحديث عف النظـ القانكنية الحديثة 

                                                 
 .187صادؽ عالء، ص  (1)
عمى: "لممتيـ الحؽ في الصمت  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  97/1المادة  نصت (2)

 .كعدـ اإلجابة عمى األسئمة المكجية إليو"
عمى: "لممتيـ الحؽ في الصمت،  2001لسنة  3راءات الجزائية الفمسطيني رقـ مف قانكف اإلج 217المادة  نصت (3)

 .كال يفسر صمتو أك امتناعو عف اإلجابة بأنو اعتراؼ منو"
 مف الرسالة. __نظر المكاد صفحة أ (4)
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المبناني في حيف لـ يتطرؽ اإلجرائي اليمني كالقانكف اإلجرائي الككيتي كالقانكف اإلجرائي القانكف 

 المصرم إلى حؽ الصمت.اإلجرائي األردني كالقانكف اإلجرائي القانكف 

 الفمسطيني اإلجرائي حق الصمت في القانون

نرل اف  2001لسف  3باستعراض مكقؼ المشرع الفمسطيني في قانكف اإلجراءات الفمسطيني رقـ 

مت في مرحمة جمع االستدالالت كما ىك الحاؿ المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى حؽ المشتبو بو بالص

في مرحمتي التحقيؽ االبتدائي كالمحاكمة إال انو كلما كاف األصؿ ىك منع أم فرد سكاء كاف فردا 

عاديا أك مف أفراد الضابطة القضائية مف استعماؿ أم نكع مف أنكاع العنؼ أك الشدة التي ال يجيزىا 

ة أك إدالء معمكمات بشأنيا فمف باب أكلى انو ال يمكف أف يكره القانكف لحمؿ المتيـ لالعتراؼ بجريم

المشتبو بو عمى الكالـ أك الرد عمى أسئمة أفراد الضابطة القضائية كذلؾ الف ذلؾ الحؽ مستمد مف 

 (1) قرينة البراءة التي يتمتع بيا المشتبو بو .

 المصري اإلجرائي حق الصمت في القانون

كاضح كصريح عمى التزاـ ت الجنائية، يتضح لنا أنو ال يكجد نص باستقراء نصكص اإلجراءا   

المشتبو بو أك المتيـ بالكالـ أك اإلدالء بأقكالو، كما لـ ينص عمى حقو في الصمت سكاء في مرحمة 

 .(2)لةأالمشرع لـ يحسـ ىذه المسحيث أف االستدالؿ أك التحقيؽ االبتدائي 

المصرم لـ يعترؼ بحؽ المشتبو بو في الصمت بصفة ائي اإلجر مما تقدـ يمكف القكؿ أف المشرع    

العربية كاألجنبية إال أنو قد يستفاد صمتا أفراد اإلجرائية مطمقة أك نسبية كما نيجت بعض التشريعات 

عمى أنو إذا حضر الشاىد أماـ القاضي كامتنع  1فقرة  9/1المادة  مف نصالمشتبو فيو في الصمت، 

                                                 
ابراىيـ كلسد حؽ المتيـ بالصمت كفقا لمقانكف الفمسطيني دراسة مقارنو اعداد عز الديف جرادة اشراؼ الدكتكر ساىر  (1)

 .2014سنة 
 .184أسامة قايد، مرجع سابؽ، ص  (2)
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ليميف يحكـ عميو القاضي في الجنح أك الجنايات بعد سماع أقكاؿ ممثؿ عف أداء الشيادة أك حمؼ ا

ألـز الشاىد دكف قد ، كمفاد ىذا النص أف المشرع (1)النيابة العامة بغرامة ال تزيد عف مائتي جنيو

المشتبو فيو باإلدالء بشيادتو أماـ سمطة التحقيؽ كما صرح لممتيـ الحؽ في المحاكمة كلكف لـ ينص 

 .(2)إلزاـ الشاىد بالشيادة أماـ مأمكر الضبط القضائي صراحة عمى

صمت الشخص اعترافان يستند إليو في  يجكز اتخاذفي حيف استقر الفقو كالقضاء عمى أنو ال    

اإلدانة، بمعنى أنو ال يمكف أف نسمـ بأف يبني القاضي اقتناعو في اإلدانة مع التزاـ المتيـ بالصمت أك 

 .(3)ترؼ منوتفسيره صمتا عمى أنو اع

 حق المشتبو بو بالكذب: المطمب الثالث
يعد الحؽ في الكذب كسيمة مف كسائؿ الدفاع التي تتفرع عف حؽ المشتبو بو في الدفاع عف نفسو،    

فالرأم المستقر عميو في الفقو كالقضاء أف الشخص ال يشارؾ أك يساىـ في إثبات إدانتو كما أنو ال 

بأداء اليميف قبؿ اإلدالء بأقكالو بؿ منحو حؽ اإلجرائي لـ يمزمو المشرع  يمتـز في قكؿ الحقيقة كمف ثـ

 .(4)الحؽ في الكذب ما منحوالصمت ك

السائد في كؿ مف كلما كاف الحؽ في الكذب مف الضمانات األساسية التي يتمتع بيا المتيـ فإف    
مى ىذا الحؽ كسأتناكؿ حظر استخداـ بعض الكسائؿ التي مف شأنيا أف تؤثر ع الفقو كالقضاء قد

 كبشكؿ تفصيمي في ىذا البحث حظر استخداـ الكسائؿ الفنية لكشؼ الكذب.

                                                 
 .سامة قايد، مرجع سابؽأ (1)
 .أسامة قايد، مرجع سابؽ (2)
 .أسامة قايد، مرجع سابؽ (3)
، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية ،ت المشتبو بو في مرحمة االستدالؿحقكؽ كضمانا ،اهلل قايد سامة عبدأد.  (4)

 .201ص
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 ،(1)أف مف الكسائؿ العممية الحديثة التي قد تستخدـ لمتأثير عمى إرادة الشخص جياز كشؼ الكذب   

ؿ النبض يعمؿ ىذا الجياز بقياس التغييرات التي تطرأ عمى بعض الكظائؼ في جسـ اإلنساف مثحيث 

في قد أثرت أف اإلجابات  ثـ يتبيفأثناء االستجكاب  كذلؾ كالتنفس كالعرؽ كدرجة الحساسية لمجمد

فراز عرقو  .(2)نبضو كتنفسو كا 

يشكؿ اعتداءن عمى كما ىذا الجياز مف كسائؿ اإلكراه التي تقع عمى الشخص المشتبو بو  ليذا ُيَعد   
سو، الف إخضاع المشتبو بو ليذا الجياز ككشفو لكذبو حقو في الصمت، كعمى حقو في الدفاع عف نف

ال قيمة لالعتراؼ  بالتالييصطدـ بالحؽ األساسي، كىك حرية اإلرادة ما بيف االعتراؼ كاإلنكار، ك 
 .(3)الناشئ عنو

ال يمكف االعتماد عمييا، ألف ىذه كما جياز  كشؼ الكذب مشككؾ فييا،  المترتبة عمىإف النتائج    

نما تكشؼ عف االضطرابات كالقمؽ المذيف يعاني منيا بسبب النتائج ال  تعني بالضركرة كذب المتيـ، كا 

أنو ال ضماف لدقة النتائج الناتجة عف استخدامو، ألنو كما تكجيو االتياـ إليو كاتخاذ اإلجراءات ضده، 

 .(5)كاعية كحرةاالعتراؼ المتكلد عف استخدامو ال يككف مف إرادة  كبالتالي فإف، (4)يعطي أدلة خاطئة

                                                 
 كما بعدىا. 316، صمرجع سابؽ صكؿ المحاكمات الجزائية،أالتحقيؽ االبتدائي في قانكف  حسف الجكخدار، د. (1)
جياز ك الأرادم ما لمجياز العصبي اإلأ ،جزاء الجسـ المختمفة مف حيث حركتياأخضاع إكيعمؿ ىذا الجياز عمى  (2)

طراؼ كالعيكف كالجفكف رادة في حركتو كاألاإل رادم يمكف تحكـالعصبي الذاتي فما كاف خاضعا لمجياز العصبي اإل
الت القمب كالغدد كغيرىا ضكع رادةكما كاف خاضعا لمجياز العصبي الذاتي يككف في حرمتو مستقال عف اإل ،كالشفاه

عضائو أحكـ في تنساف يذا كاف في استطاعو اإلإثار جسيمة فآمف العضالت الداخمية كاالنفعاالت النفسية المختمفة ليا 
، كبذلؾ يمكف قياس فعاؿثر بيذا األأعضاء الذاتية الحركة مف التف يمنع األأرادية فميس باستطاعتو متمتعة بالحركة اإلال

 رادية كمعرفة كجكد االنفعاؿ.إالتغيرات الال
 .320، صمرجع سابؽ ،صكؿ المحاكمات الجزائيةأالتحقيؽ االبتدائي في قانكف  ،حسف الجكخدار د. (3)
 .273، صمرجع سابؽ ،سامة قايدأ د.. 708، صجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات، مرجع سابؽمحمكد ن د. (4)
لة مسرح دأ ،قدرم الشياكم د. .148، صمرجع سابؽ ،تعذيب المتيـ كحممو عمى االعتراؼ ،عمر الفاركؽ الحسيني د.

مرجع  ،المحاكمات الجزائيةصكؿ أ، التحقيؽ االبتدائي في قانكف حسف الجكخدار د.. 241، صمرجع سابؽ ،الجريمة
 كما بعدىا. 35، صسابؽ

التحقيؽ االبتدائي في قانكف  د.حسف الجكخدار، .143، صمرجع سابؽ ،ـاعتراؼ المتي ،ادؽ المالصسامي  د. (5)
 .322، صصكؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽأ
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ككذلؾ األمر فإف مف حؽ المشتبو بو الصمت، كبالتالي ال يجكز إجباره عمى الكالـ كأف يقدـ الدليؿ    

مف شأف استخداـ ىذه الكسيمة إلغاء دكر االستجكاب حيث ضد نفسو، كفي ذلؾ إىدار لقرينة البراءة، 

 ككسيمة دفاع.

 مشروعة جياز كشف الكذب:

ذىب أغمبيا إلى عدـ النص صراحة عمى منع اإلجرائية التشريعات  عند الحديث عف مكقؼ   

أف عدـ النص كما األردني كالمصرم، اإلجرائي استخداـ ىذه الكسيمة كمف ىذه التشريعات المشرع 

يستفاد مف حظر تحريـ االلتجاء إلى كسائؿ إنما عمى حظر استخداـ ىذه الكسيمة في كال التشريعيف 

معاممة المشتبو بو أك المتيـ معاممة تحفظ  بالتالي يجبك  –دية كانت أـ معنكية ما –اإلكراه كالتعذيب 

رفضت صراحة استخداـ قد مف تعميمات النيابة العامة المصرية  220، إال أف المادة (1)كرامتو كآدميتو

مثؿ ىذا الجياز بقكليا )ال يجكز استخداـ جياز كشؼ الكذب لمحصكؿ عمى اعتراؼ المتيـ، ألف ىذه 

لكسيمة يحيط نتائجيا بعض الشؾ كلذلؾ لف يصبح ليا قيمة عممية تكحي بقدر كاؼ مف الثقة في دقة ا

 ما تسفر عنو نتائج ىذا الجياز مف الدالالت(.

ىك إجراء غير مشركع، كذلؾ ألنو يعتبر مف صكر اإلكراه المادم إنما إف المجكء إلى ىذه الكسيمة    

مف حؽ  كبالتالي فإفف استخداـ ىذه الطريقة ال يككف إال مف قبؿ خبير متخصص، أك المعنكم، كما أ

ال يجكز إكراىو عمى الكالـ كما أنو ال ضماف لدقة النتائج المتكلدة عف ىذا حيث المشتبو بو الصمت، 

 .(2)الجياز

كاحد ئي كعند الحديث عف مكقؼ القضاء سكاءن المصرم أك األردني، فإننا لـ نعثر عمى حكـ قضا   

 يرجع إلى عدـ عرض مثؿ ىذه القضايا عميو ليقكؿ كممتو فييا بالنفي أك القبكؿ.كذلؾ 

                                                 
 .321، صمرجع سابؽ ،يةالجزائصكؿ المحاكمات أالتحقيؽ االبتدائي في قانكف  ،حسف الجكخدار د. (1)
 .323، صمرجع سابؽ ،صكؿ المحاكمات الجزائيةأالتحقيؽ االبتدائي في قانكف  حسف الجكخدار، د. (2)
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قد استقرت أحكامو عمى رفض مثؿ ىذه حيث أما القضاء الفرنسي فقد تعرض ليذه المشكمة    

تتعارض مع ما كرد في إعالف  إنما الكسائؿ رفضا صريحا مبررا ذلؾ أف استخداـ مثؿ ىذه الكسائؿ

 .(1)كؽ اإلنساف كالدستكر كالقانكفحق

يترتب عمى عدـ مشركعية استخداـ ىذا الجياز خالؿ مراحؿ الدعكل بطالف كافة تقدـ فإنو ما ل   

فيو إنما االعترافات كاألقكاؿ الصادرة عف المشتبو بو أك المتيـ تحت تأثير ىذا الجياز، ألف استخدامو 

 .(2)تبو بو أك المتيـممشلاعتداء عمى السالمة الجسدية كالنفسية 

اإلجرائي المصرم كالقانكف اإلجرائي سنتناكؿ في ىذا المبحث حؽ الكذب في القانكف  سكؼ ذايل   

 الفمسطيني.اإلجرائي األردني كالقانكف 

 المصرياإلجرائي حق الكذب في القانون 

ذلؾ ضمنا صريح كلكف يستفاد كاضح ك المصرم عمى ىذا الحؽ بشكؿ اإلجرائي لـ ينص المشرع    

تطمب ذلؾ مف الشاىد فقط في حيف تيـ بحمؼ اليميف قبؿ سماع أقكالو ممف عدـ إلزاـ المشتبو بو أك ال

الفقو كالقضاء المصرم بحؽ المتيـ في الكذب كؿ مف مرحمة التحقيؽ االبتدائي كقد اعترؼ خاصة في 

ممشتبو لف الرد، كمف ثـ يككف عمى حؽ المتيـ في الصمت كحريتو في إبداء أقكالو أك االمتناع ع قياسان 

 .(3)فيو أماـ سمطة التحقيؽ الحؽ في الصمت كالكذب

أف الشاىد ال يمتـز في مرحمة االستدالؿ بحمؼ اليميف قبؿ اإلدالء مفادىا كما أف القاعدة العامة    

 إجراءات جنائية مصرم )ال يجكز لمأمكر الضبط تحميؼ الشيكد أك 29/12بشيادتو كفقا لنص المادة 

الخبراء اليميف إال إذا خيؼ أال يستطاع فيما بعد سماع الشيادة بيميف كىذا ينطبؽ عمى المشتبو فيو 

                                                 
 .250، صمرجع سابؽ ،ثناء مرحمة االستدالؿأضمانات المشتبو بو  ،دريس بريؾإ د. (1)
 .463، صعادؿ عبد العاؿ خراشي، مرجع سابؽ د. (2)
 .202مرجع سابؽ، ص ،قايداهلل  امة عبدأسد.  (3)
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المصرم عمى أف المشتبو فيو في  الفقو كالقضاءألف أقكالو تككف آخر عميو مف الشاىد(، كما استقر 

في أقكالو، باعتباره  مرحمة االستدالؿ ال يمتـز بقكؿ الصدؽ أك الحقيقة كمف ثـ ال يعاقب عمى الكذب

مرتكبا لجريمة شيادة الزكر، كيجكز لو العدكؿ عف أقكالو في مرحمة االستدالؿ كما يستطيع إنكار أك 

نفي ما ذكره في مرحمة التحقيؽ البكليسي كخاصة إذا كاف قد اضطر إلى الكذب في أقكالو تخمصا مف 

، إذ يعد ذلؾ مف قبؿ دفاعو عف يكىمالتعذيب أك كسائؿ إجباره عمى االعتراؼ أك إذا تسمى باسـ 

ف كاف البعض يرل أنو ال يجكز إقرار حؽ الكذب بصفة عامة إال  نفسو أك دفع التيمة أك إنكاره ليا، كا 

 .(1)ثبات براءة المتيـ بشرط أف يتفؽ مع القكاعد العامة في القانكفإل إذا كاف ضركريان 

 الفمسطيني اإلجرائي حق الكذب في القانون

بيف مؤيد ليذا الحؽ كبيف الجنائي الفقو  فيقد ثار خالؼ حاد فحؽ المتيـ في الكذب ة لبالنسب   

الفمسطيني تبنى صراحة حؽ المتيـ في اإلدالء بأقكاؿ غير صحيحة اإلجرائي رافض لو، كلكف المشرع 

في معرض الدفاع عف نفسو سكاء في مرحمة التحقيؽ أك المحاكمة "ال يجكز أف يعاقب المتيـ عف 

 .(2)"كاؿ غير صحيحة أداىا في معرض الدفاع عف نفسوأق

 

 

                                                 
 .202مرجع سابؽ، ص اهلل قايد، سامة عبدأد.  (1)
عمى: "ال يجكز أف يعاقب المتيـ عف أقكاؿ  2001لسنة  3مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ  218المادة  نصت (2)

 .غير صحيحة أداىا في معرض الدفاع عف نفسو"
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 الفصل الرابع 

 الرقابة عمى مرحمة البحث االولي واالستدالل


إف اإلجراءات كالتدابير التي يقكـ بيا مكظفك الضابطة القضائية بعد كقكع الجريمة كإجراء التحريات 

جراء المعاينات كاالنتقاؿ الى مكاف ا لكاقعة كجمع المعمكمات كاآلثار كغيرىا مف كجمع االستدالالت كا 

اإلجراءات تتطمب الحـز كاإلدارة القكية لتحقيؽ األىداؼ المرجكة في ردع كمنع كقكع الجريمة ككشؼ 

المجرميف كحتى ينـ انجاز ىذه األعماؿ مف دكف تجاكزات يجب أف تخضع لنظاـ فعاؿ يكاكب ىذه 

  (1) باستخداـ القكة . المرحمة كذلؾ لمنع اإلىماؿ كالحد مف التعسؼ

 

 رقابة النيابة العامة والمحكمة عمى إجراءات جمع االستدالل: المبحث الول

 رقابة النيابة العامة عمى إجراءات البحث الولي أو االستدالل: المطمب الول
ثـ تقتضي رقابة النيابة العامة عمى إجراءات مكظفي الضابطة العدلية كجكد عالقة كثيقة بيـ    

تابعة كافة اإلجراءات التي يتمكنيا كمتابعة تصرفاتيـ كتكجيييـ لسمطة التحقيؽ الرقابة المباشرة عمى م

مؼ بيا مكظفك الضبط كاإلشراؼ عمى حسف تنفيذىا كلذلؾ فاف إشراؼ سمطة كتنفيذ التعميمات الم

                                                 
، 1977االنساف في االجراءات الجنائية، دار النيضة العربية لسنة  احمد فتحي سركر الشرعية الدستكرية كحقكؽد.  (1)

 .267ص 
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قيؽ كسيره طبقا لكحدة التح كذلؾ ضركرة ال بد منيا إنما ىي التحقيؽ عمى إجراءات جمع االستدالالت

 .(1)لما تقتضيو قكاعد النزاىة كالحياد

عماال ليذا اإلشراؼ مف قبؿ النيابة العامة فقد أخضعت معظـ القكانيف تبعية مكظفي  اإلجرائية كا 

الضابطة العدلية لمنيابة العامة كأف يتـ اإلشراؼ عمييـ مف قبؿ النائب العاـ فقد جاء في نص المادة 

يشرؼ النائب العاـ عمى مأمكرم  2001لسنة  3الجزائية الفمسطيني رقـ  مف قانكف اإلجراءات 20

لمنائب العاـ أف يطمب مف الجيات  -2القضائي كيخضعكف لمراقبتو في ما يتعمؽ بأعماؿ كظيفتيـ، 

المختصة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحؽ كؿ مف يقع منو مخالفة لكاجباتو أك تقصير في عممو كال 

مف قانكف اإلجراءات الجنائية  22ئمتو جزائيا كيقابؿ ىذا النص ما نصت عميو المادة يمنع ذلؾ مف مسا

المصرم كالتي تنص "يككف مأمكرم الضبط القضائي تابعيف لمنائب العاـ كخاضعيف إلشرافو فيما 

منائب العاـ أف يطمب لمجية المختصة النظر في أمر كؿ مف تقع منو مخالفة ليتعمؽ بأعماؿ كظيفتيـ ك 

اجباتو أك تقصير في عممو كلو أف يطمب رفع الدعكل التأديبية عميو كىذا كمو ال يمنع مف رفع لك 

 .(2)الدعكل الجنائية"

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالتي نصت عمى أنو  54ما كرد في المادة  كما نشير إلى   

جزائية ضد مكظؼ أك مستخدـ عاـ أك "ال يجكز لغير النائب العاـ أك أحد مساعديو إقامة الدعكل ال

أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أك جنحة كقعت منو أثناء تأديتو كظيفتو أك بسببيا أم أنو 

يككف مأمكرم الضبط القضائي كالمكظفكف العمكمييف خاضعكف لمنائب العاـ في كظيفتيـ كال يحؽ 

                                                 
د. محمد عمي الحمبي، ضمانات الحرية  .279كم، فقو اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، صاتكفيؽ الش د. (1)

د. محمكد  .219أسامة عبد اهلل قايد، مرجع سابؽ، ص د. .182الشخصية أثناء التحرم كاالستدالؿ، مرجع سابؽ، ص
 .521شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص ،نجيب حسني

 .140ص البطالف كأثره في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، رسالة دكتكراه،عبد الرحمف ياسر الشراكنو،  (2)
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ختصة في حاؿ تقصيرىـ بتأدية كاجباتيـ أك لغيره إقامة الدعكل الجزائية أك إحالتو إلى الجية الم

 .(1)عمميـ"

مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية األردني عمى  18نصت المادة فقد األردني  اإلجرائيةأما القانكف    

 أف )يخضع مكظفك الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة العامة كممثمييا فيما يتعمؽ بكظائفيـ(.

ف المدعي العاـ ى    ك رئيس الضابطة العدلية في منطقة يخضع لمراقبتيـ جميع مكظفي الضابطة كا 

 مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني. 15العدلية كىذا ما أكردتو المادة 

األردني صالحية تكجيو التنبيو لمكظفي  اإلجرائيةفي القانكف  يممؾ النائب العاـ لما تقدـ نرل أف   

قترح عمى مرجعيـ المختص ما يقتضيو الحاؿ مف التدابير التأديبية كذلؾ في الضابطة العدلية كأف ي

مف قانكف أصكؿ المحاكمات  22نص المادة في جاء ذلؾ حيث حاؿ تكانييـ في األمكر العائدة ليـ، 

الجزائية األردنية عمى أنو )إذا تكانى مكظفك الضابطة العدلية في األمكر العائدة إلييـ بكجو إلييـ 

العاـ تنبيو أكلو أف يقترح عمى المرجع المختص ما يقتضيو الحاؿ مف التدابير التأديبية(، كجاء  المدعى

يخضع مكظفك الضابطة  -1ـ عمى أنو )2010العامة لعاـ  النياباتمف قانكف  32في نص المادة 

شراؼ رئيس النيابة العامة،  ـ مف أم عمى الرغ-2العدلية لدل قياميـ بكظيفة ىذه الضابطة لرقابة كا 

ذا تكاني أم  تشريع أخر يتبع مكظفك الضابطة العدلية النائب العاـ فيما يتعمؽ بأعماؿ ىذه الكظيفة كا 

مف ىؤالء المكظفيف في األمكر العائدة إلييـ يكجو إلييـ النائب العاـ تنبييا كلو أف يقترح عمى المرجع 

 المختص ما يقتضيو الحاؿ مف التدابير التأديبية(.

تقتضيو طبيعة األعماؿ كاإلجراءات التي يقكـ بيا مكظفك الضابطة العدلية في  إنما شراؼكىذا اإل   

األردف كالتي تتعدل إجراءات التحرم كاالستدالؿ في حاالت التمبس كممارسة إجراءات تدخؿ ضمف 

                                                 
 .140الة دكتكراه، صالبطالف كأثره في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، رسعبد الرحمف ياسر الشراكنو،  (1)
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طة إجراءات التحقيؽ كما كيممؾ النائب العاـ حؽ مراقبة أعماؿ المدعيف العاميف كجميع مكظفي الضاب

 .(1)العدلية

تختمؼ مف الناحية الكظيفية كالرئاسة اإلدارية فالمدعي  إنما في الضابطة العدليةظتبعية مك  ليذا فإف   

العاـ ىك رئيس الضابطة العدلية في مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ كبعض الحاالت االستثنائية 

 حيث أف س لو سمطة الرئاسة اإلدارية عمييـفي مرحمة التحقيؽ االبتدائي كالمدة بالقانكف كبالتالي لي

 يتبعكف لمرؤساء اإلدارييف المباشريف. إنما مكظفك الضابطة العدلية

المدعي  -1مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية حيث نصت عمى ) 15/2كىذا ما كرد بالمادة    

أما  -2لية،  العاـ ىك رئيس الضابطة في منطقتو كيخضع لمراقبة جميع مكظفي الضابطة العد

فال يخضعكف  10ك 9مساعدك المدعي العاـ في كظائؼ الضابطة العدلية المعينكف في المادتيف 

 لمراقبتو إال فيما يقيمكف بو مف األعماؿ المتعمقة بالكظائؼ المذككرة(.

ط شامال ألعماؿ االستدالؿ سكاء التي يمارسيا رجاؿ الضب يككف إشراؼ النيابة العامة لما تقدـ فإف   

جميع المعمكمات كاإليضاحات بعد كقكع الجريمة أك تمؾ االستثنائية التي يمارسكنيا ببصفة أصمية 

يجب عمى رجاؿ الضبط أخبار النيابة العامة بما يرد إلييـ مف تبميغات كبالتالي خالؿ حاالت التمبس 

ردني عمى انو مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األ 25نص المادة  كىذا ما أكدتو. (2)كشكاكم

 )عمى كؿ سمطة رسمية أك مكظؼ عمـ أثناء إجراء كظيفتو بكقكع جناية أك جنحة أف يبمغ األمر في

الحاؿ المدعي العاـ المختص كاف يرسؿ إليو جميع المعمكمات كالمحاضر كاألكراؽ المتعمقة  غمى

ئية المصرم عمى انو مف قانكف اإلجراءات  الجنا 24نص المادة  أيضان  كىذا ما أكدتوبالجريمة(، 

يجب عمى مأمكرم الضبط القضائي أف يقبمكا التبميغات كالشكاكم التي ترد إلييـ بشاف الجرائـ كاف 

                                                 
 مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني. 13نظر المادة أ (1)
 م./أ/ج مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصر 35نظر المادة أ (2)
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المشرع األردني كالمصرم كالفمسطيني قد مف يبعثكا بيا فكرا إلى النيابة العامة.....((، كيالحظ أف 

النيابة العامة كذلؾ  لرقابةبطة العدلية اخضع إجراءات كأعماؿ االستدالؿ التي يقكـ بيا مكظفك الضا

بضركرة اإلبالغ الفكرم لمنيابة العامة عف  اإلجرائي الذم يقضي مف خالؿ إلزاميـ بنصكص القانكف

رساليا في محاضر إلى النيابة العامة  لمتأكد كذلؾ جميع اإلجراءات التي يقكمكف بيا لحظة تنفيذىا كا 

 .(1)مف مدل قانكنية ىذه اإلجراءات

حؽ حينئٍذ االختصاص األصيؿ بإجراءات التحقيؽ فميا  ىي صاحبة كبما أف النيابة العامة لما تقدـ   

مدل مطابقة ىذه األعماؿ لمقانكف كعدـ تخطي مكظفي  لمعرفة الرقابة عمى إجراءات الضابطة العدلية

تتعرض لمدفع  كمف ثـد أعماليـ غير مشركعة عَ القانكف حتى ال تُ  ليـ الضابطة لمحدكد التي رسميا

 .(2)ببطالنيا لخركجيا عمى مبدأ الشرعية

شراؼ النيابة العامة     كعميو يجب عمى مكظفي الضابطة العدلية أف يمارسكا إجراءاتيـ تحت رقابة كا 

 اتخاذ التدابير التأديبية بحقيـ في حاؿ ارتكابيـ لممخالفات.كذلؾ مف أجؿ 

لتأديبية أك التنبييية ال يكفي في حاؿ التقصير باألعماؿ أك بيد أف الكاقع العممي في اتخاذ التدابير ا   

عمؿ النائب العاـ  ليذا فإف اتساعكجو  أكمؿتكاني مكظفي الضابطة العدلية عف القياـ بأعماليـ عمى 

كالمدعي العاـ كطبيعة ىذه التدابير التي تككف كعقكبات تأديبية ال تناؿ مف صفة الضابطة العدلية كما 

 التشريعات األخرل.ىك الحاؿ في 

                                                 
ىذا كقد ألـز المشرع اإلجرائي الفرنسي مأمكر الضبط القضائي بضركرة اإلبالغ الفكرم لمدعي الجميكرية باتخاذ  (1)

مف قانكف اإلجراءات الفرنسي المعدلة بمقتضى  63حتجاز المشتبو فيو التحفظ كقد نصت عمى ذلؾ المادة إجراءات اال
ـ، د. مدحت رمضاف، تدعيـ قرينة البراءة في مرحمة جمع االستدالالت 2000لسنة  516قانكف تدعيـ قرينة البراءة رقـ 

 .38ص ،ـ2001 عربية،، دار النيضة ال1في ضكء تعديالت قانكف اإلجراءات الفرنسي، ط
 .632د. إدريس بريؾ، مرجع سابؽ، ص (2)
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كيرم األستاذ فكفاسير أف رجاؿ البكليس القضائي الذيف يساعدكف قاضي التحقيؽ يجب أف    

البكليس  كذلؾ ألفيخضعكا في عمميـ ألكامره كتكجيياتو كاف يككف ذلؾ تحت رقابة منو كعمى صمة بو 

قد يككف ذلؾ سببا في كثير  كماالمرحمة األكلية  خاصة في متعددة في العمؿ قد يستخدـ أحيانا طرقان 

مف التعسؼ الف الحريات الفردية في ىذه المرحمة تككف في خطر ألنيا مف المراحؿ السرية التي ال 

يجب أف تخضع إجراءات مكظفي الضبط القضائي التي كبالتالي تخضع في سيرىا ألية رقابة فعالة 

 .(1)فييا مساس لحريات األفراد لرقابة القاضي

مف مظاىر اإلشراؼ عمى اإلعماؿ كاإلجراءات  التي يقكـ بيا مكظؼ الضابطة  إفلما تقدـ ف   

العدلية ما منحو القانكف ألعضاء النيابة العامة مف حؽ اإلشراؼ عمى أماكف االحتجاز كأقساـ كمراكز 

 .(2)الشرطة التي يحتجز بيا المتيمكف كالمشتبو بيـ

 إجراءات البحث الولي أو االستدالل االتجاىات الفقيية لمرقابة عمى: المطمب الثاني
لقد تفاكتت اإلجراءات الجنائية بكجو عاـ كاختمفت بصفة خاصة بالنسبة لتقرير البطالف كسريانو    

 ىذه التشريعات انقسمت حيث عند مخالفة مأمكر الضبط القضائي لقكاعد قانكف اإلجراءات الجنائية

راءات البحث األكلي أك االستدالؿ كىذا ما سكؼ أتناكلو إلى اتجاىيف االتجاه المعارض لمرقابة عمى إج

في المطمب األكؿ كاالتجاه المؤيد لمرقابة عمى إجراءات البحث األكلي أك االستدالؿ في المطمب الثاني 

 كذلؾ عمى النحك التالي:

 

                                                 
محمد عمي الحمبي،  د. .89ـ، ص1971لكفاسير، محاضرات بجامعة القاىرة عف مبدأ الفصؿ بيف الكظائؼ، سنة  (1)

 .184ص مرجع سابؽ، ،الشخصية أثناء التحرم كاالستدالؿضمانات الحرية 
القضائية المصرم عمى أف )يتكلى النيابة العامة اإلشراؼ عمى السجكف مف قانكف السمطة  27حيث نصت المادة  (2)

كغيرىا مف األماكف التي تنفذ فييا األحكاـ القضائية كيحيط النائب العاـ كزير العدؿ بما يبدك لمنيابة مف مالحظات في 
 .(ىذا الشأف
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 المعارض لمرقابة عمى إجراءات البحث الولي أو االستداللالتشريعي اإلجرائي أوال: االتجاه 

أف المسؤكلية الجنائية كالمدنية كالتأديبية  مف التشريعات إلىلقد ذىب أنصار ىذا االتجاه المعارض    

كأنو ال حاجة كحقكقيـ  المترتبة عمى المخالؼ لمقاعدة القانكنية تكفي لممحافظة عمى حريات األفراد

لبطالف عمى أعماؿ االستدالؿ الستبعاد األدلة أك إبطاؿ اإلجراءات فيذا االتجاه يعارض سرياف قكاعد ا

 كقد استند ىذا االتجاه إلى الحجج التالية:

قررت كما أف القكانيف المختمفة قد اعترفت بمسؤكلية مكظؼ الضابطة العدلية المخؿ بكاجباتو  .1

ضمنت كما لو جزاءات جنائية في حالة تجاكز حدكده كسمطتو ككذلؾ جزاءات تأديبية 

يعد في نفس الكقت دؿ يجبر ما لحؽ بيـ مف ضرر ك لممتضرريف الحصكؿ عمى تعكيض عا

 .(1)ذلؾ كافيا لحماية حريات كحقكؽ األفراد

قاـ بو مكظؼ الضابطة العدلية ال يخدـ  ةأف إقرار بطالف الدليؿ المستمد مف إجراءات باطم .2

 إال المجرميف كىك ال يعتبر ككنو ساترا يخفي محاكلة اإلفالت كتجنب العقاب.

ال يتفؽ مع المنطؽ كلك كاف عف  ليا خص ثبت نسبة الجريمة إليو كارتكابوإف الحكـ ببراءة ش .3

طريؽ غير مشركع لمجرد تجاكز أك مخالفة مكظؼ الضابطة العدلية اإلجراءات  المنصكص 

 عمييا في القانكف.

أف مف يممؾ العقاب ىك الييئة االجتماعية التي ال ذنب ليا في خركج مكظؼ الضابطة  .4

ال يجكز معاقبتيا كحرمانو مف حقيا في إنزاؿ العقاب كبالتالي ؿ اإلجرائية العدلية عمى األشكا

 بالمجـر لمجرد خطا ارتكب مف شخص تقرر جزاؤه جنائيا كتأديبيا.

                                                 
أسامة قايد، مرجع  د. .ـ1958سنة  ،2درؤكؼ عبيد، ضمانات التفتيش شرط حياة األمـ، مجمة األمف العاـ، عد د. (1)

 .519ص ،محمد عكدة الجبكر، مرجع سابؽ د. .305سابؽ، ص



91 

 

ء عمى مخالفات كتجاكزات مكظفي اإف الدافع كراء اعتناؽ النظـ القانكنية لمبدأ البطالف كجز  .5

كاف نتيجة فشؿ الجزاءات الجنائية كالتأديبية في أف  الضابطة العدلية المتكررة لمقكاعد اإلجرائية

 .(1)تضع حدا ليذه التجاكزات

كالكاضح أنو كعند االطالع عمى حجج ىذا االتجاه نجد أنو يميؿ إلى تغميب المصمحة العامة بصفة    

مطمقة كانو ال يقيـ تكازنا بيف مصمحة الجماعة كمصمحة الفرد في ضماف الحقكؽ كالحريات فكيؼ 

كف تبرير قكليـ في أنو إذا تجاكز مكظفك الضابطة العدلية كىـ يقكمكف باإلجراءات المخكلة ليـ يم

حماية المصمحة  مف أجؿ قانكنا أف يظؿ إجراءىـ صحيحا بالرغـ ما يكتنفو مف عيب كقصكر كذلؾ

يمكف كيؼ بالتالي العامة بعدـ إىدارىا حتى كلك كاف الدليؿ المتحصؿ عميو عف طريؽ غير مشركع، ك 

بسبب خطأ ارتكبو مكظؼ  (عقاب المجـر)تبرير قبكليـ بأنو ال يمكف حرماف المجتمع مف حؽ العقاب 

الضابطة العدلية ما لـ نضحي بصفة مطمقة بالحقكؽ الفردية عف طريؽ عدـ االعتراؼ بالجزاء 

 .(2)كجزاءات تأديبيةجزائية ترتبت عميو مسؤكلية  قد اإلجرائي ككف مكظؼ الضابطة العدلية

يقدـ  كما أنوف ىذا االتجاه فيو كثير مف المغاالة مف حيث انو ييدر المصمحة الفردية كأخيران نرل أ   

 لمكظفي الضابطة العدلية سندا قكيا لمتجاكز في إجراءاتيـ أثناء مرحمة التحرم كاالستدالؿ. 

 االتجاه المؤيد لمرقابة عمى أعمال البحث الولي أو االستدالل .  ثانيا :

ذىب ىذا االتجاه الى أف الجزاءات الجنائية كالمدنية التي قررتيا القكانيف لمكاجية تجاكزات مكظفي ي

الضابطة القضائية المتكررة ال تكفؿ احتراـ اإلجراءات الجنائية المقررة لحماية حريات األفراد كحقكقيـ، 

ت استبعاد الدليؿ المستمد عف كالقاعدة في ىذا االتجاه اف كؿ ما يترتب عمى الباطؿ فيك باطؿ ، كقرر 
                                                 

حمد فتحي سركر، الشرعية كاإلجراءات  الجنائية، أد.  .كما بعدىا 526محمد عكدة الجبكر، مرجع سابؽ، ص د. (1)
ايد، مرجع سابؽ، أسامة ق د. .كما بعدىا 11عكض محمد عكض، مرجع سابؽ، ص د. .231مرجع سابؽ، ص

 كما بعدىا. 307ص
 .562ص ،عادؿ عبد العاؿ خراشي، مرجع سابؽ د. .308أسامة قايد، مرجع سابؽ، ص د. (2)
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طريؽ غير مشركع استنادا اف الحفاظ عمى الحريات العامة أجدر بالحماية كاستند الفقو في تأييد ىذا 

 االتجاه الى الحجج التالية : 

الجزاء اإلجرائي : ىك األداة الحقيقية الحتراـ القكاعد اإلجرائية كالذم يحفظ ليا قكتيا اإللزامية  -1

يا، فإذا تجدرت القاعدة اإلجرائية مف الجزاء تجردت قكتيا اإللزامية كفعاليتيا في كفعالية تطبيق

حماية الحؽ الذم تقرر مف أجمة كخاصة بالنسبة لمقكاعد التي تيدؼ لحماية الحريات كالحقكؽ 

  (1) الفردية حتى لك نص القانكف عمى جزاءات  جنائية مدنية كتأديبية.

ضي باف اإلدانة يجب أال تبنى عمى إجراء غير مشركع كاف إف العدالة كقكاعد الديف تقت  -2

اطمئناف الناس الى اإلجراءات كعدالة القضاء يدعـ الثقة بيف المحككميف كالحاكميف فاالستناد 

في اإلدانة عمى الدليؿ الذم يحصؿ عميو مكظفك الضابطة القضائية عف طريؽ غير مشركع 

 (2) يـ بالقضاء .ينزع الطمأنينة بيف نفكس الناس كييدر ثقت

كيرل الباحث أف الجزاء اإلجرائي ىك الذم يعبر عف الطبيعة اإللزامية لمقاعدة اإلجرائية كلف تككف 

ىنالؾ جدكل مف تقرير رقابة قضائية عمى إجراءات مكظفي الضابطة القضائية في مرحمة 

رس الطبيعي لحقكقيـ االستدالؿ الى بتقرير ىذا الجزاء ال سيما أف األفراد يركف في القضاء الحا

كحرياتيـ الف النيابة العامة تككف الخصـ كالقضاء ىك الحكـ الذم يككؿ إليو تقرير مدل جدية 

 اإلجراء الذيف قامكا بيا مكظفي الضابطة القضائية مف عدميا .

 

 

                                                 
 .307، د. أسامة قايض مرجع سابؽ ص 11احمد فتحي سركر، نظرية البطالف مرجع سابؽ ص د.  (1)
 .122عكض محمد عكض ، مرجع سابؽ ص د.  (2)
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 عمى إجراءات البحث الولي أو االستداللالمختصة رقابة المحكمة : المطمب الثالث
المحاكـ الجنائية ميمة الرقابة عمى كافة اإلجراءات التي يتخذىا مكظفك الضابطة يقع عمى عاتؽ    

عند فحصيا أك تتـ ىذه الرقابة عند البت في القضايا الجنائية المطركحة أماميا حيث العدلية، 

مف أف مكظفي  التأكيد عند كمناقشتيا لمحاضر جميع االستدالالت، كاألخذ بما فييا أك طرحيا ككذلؾ

التأكد مف عدـ إضافة إلى بطة العدلية كأثناء ممارستيـ لعمميـ قد تقيدكا بالقكانيف كلـ يتجاكزكىا الضا

إساءة استعماؿ السمطات الممنكحة ليـ أك استعماؿ القسكة كالعنؼ مع المتيميف كانتزاع أقكاليـ 

 .(1)بالتعذيب كالتيديد

ركعية إجراءات االستدالالت كذلؾ عند تختص برقابة مش إنما فالمحاكـ الجنائية كمحكمة النقض   

كما فحصيا األدلة كمحاضر جمع االستدالالت التي يحررىا مكظفك الضابطة العدلية  أثناء عمميـ 

 .(2)كالطريقة أك الكسيمة التي تـ الحصكؿ عمييا كالتحقيؽتمتد ىذه الرقابة إلى مشركعية الدليؿ 

جدية  أـ ال حيث نرل أف تقديرفة لقاعدة إجرائية ىؿ ىناؾ مخالكما يثكر ىنا التساؤؿ التالي:    

مف المسائؿ  إنما ىي كقانكنية اإلجراءات التي يقكـ بيا مكظؼ الضابطة العدلية ككفايتيا في اإلدانة

 المكضكعية التي تستقؿ بيا محكمة المكضكع عند الحكـ في الدعكل.

مر بالتفتيش كفايتيا بإصدار األقضت محكمة النقض المصرم بأف )تقدير جدية التحريات ك  ليذا   

ىك مف المسائؿ المكضكعية التي يككؿ األمر فييا إلى سمطة التحقيؽ تحت إشراؼ محكمة إنما 

                                                 
 .312سابؽ، ص د. أسامة قايد، مرجع (1)
عمر الفاركؽ الحسيني،  د. .كما بعدىا 292حمد فتحي سركر، الشرعية كاإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، صد. أ (2)

، 1980 محي الديف عكض، قانكف اإلجراءات الجنائية السكداني، د. .كما بعدىا 5تعذيب المتيـ، مرجع سابؽ، ص
 .138ص ،31رقـ  ،25جمة أحكاـ النقص، ص، م13/2/1974 نظر نقض مصرمأ .كما بعدىا 617ص
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المكضكع متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية االستدالالت التي بني عمييا أمر التفتيش ككفايتيا 

 .(1)مكضكع ال بالقانكف(ال معقب عمييا في ذلؾ لتعمقو بالكبالتالي لتسكيغ إجرائو 

مف  يممكوكعند الحديث عف رقابة القضاء فإنو يعتبر الحارس الطبيعي لمحقكؽ كالحريات لما    

فرقابة القضاء عمى إجراءات االستدالؿ سكاء مف الناحية الشرعية اإلجرائية  ،صفات الحياد كاالستقالؿ

 فراد ككفالة حرياتيـ.ىي مف أكبر الضمانات لحماية حقكؽ األ إنما أك المكضكعية

راقب القضاء اإلجراءات التي يقكـ بيا مكظفي الضابطة العدلية عمى سبيؿ االستثناء  لما تقدـ فقد   

 .(2)كإجراء التفتيش

 

اإلجراءات المقيدة لحرية الحركة كإجراء االستيقاؼ كالتحفظ كذلؾ  جميع أيضان  كما يراقب القضاء   

 .(3)ـ بيا مكظؼ الضبط عند مباشرتو ليذه اإلجراءاتبكضع القيكد كالضكابط التي يمتز 

 .(4)راقب اإلجراءات المتعمقة بقكاعد االختصاص المكاني أثناء جمع االستدالالتكما    

تعدد جيات الرقابة القضائية عمى إجراءات البحث األكلي أك االستدالؿ فأنيا تعتبر مف  ـكأما   

أف القضاء ىك الحارس الطبيعي لو كاف ىذه الرقابة ىي الضمانات األساسية لمحقكؽ كالحريات بيد 

 محققة كقائمة.

القضاء اإلدارم فيما يتعمؽ بالقرارات اإلدارية المقيدة لمحرية كاالعتقاؿ كالمنع مف التجكؿ أما    
فإننا نرل أف سمطة القضاء ىنا إنما ىي سمطة إلغاء القرار اإلدارم باإلضافة إلى كتحديدا اإلقامة 

 .(5)بالتعكيضالحكـ 
                                                 

 .2ص ،1، رقـ 20ة أحكاـ النقص، س، مجم6/1/1969نقض مصرم  (1)
 .50ص ،7، رقـ 17، مجمة أحكاـ النقض، س17/1/1966نقض مصرم  (2)
  .54ص ،8، رقـ 30، مجمة أحكاـ النقض، س11/1/1979نقض مصرم  (3)
 .441ص ،85رقـ  ،11، مجمة أحكاـ النقض، س10/5/1960نقض مصرم  (4)
 كما بعدىا. 449، ص1973 كم، مبادئ القانكف اإلدارم، دار الفكر العربي،اسميماف محمد الطم د. (5)
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 عن إجراءات البحث الولي أو االستدالل القضائيةمسؤولية الضابطة : نيالمبحث الثا
مكظفي الضابطة القضائية خالؿ قياميـ بكظيفتيـ عف كؿ خطأ يرتكبكنو نتيجة ممارستيـ  ُيساَءؿ   

كقؼ كالضرب بدكف مبرر كاؼ كاستعماليـ ال كذلؾ كتجاكزاتيـ لمحدكد المسمكحة ليـ بمكجب القانكف

 مما أك سماع األقكاؿ بمكجب القانكف المقبكض عميوبال سبب عند القبض أك ارتكابيـ جريمة تعذيب 

، كما يقع عمى عاتقيـ التعكيض المادم عف األضرار التي لحقت كالجزائيةيكجب مسؤكليتيـ المدنية 

أديبية كالجنائية إذا ما كصؿ بالمشتبو بو نتيجة إساءة استعماؿ صالحياتيـ باإلضافة إلى الجزاءات الت

 .(1)الخطأ المرتكب مف قبميـ إلى حد الجريمة

كعميو سأتناكؿ في ىذا المبحث المسؤكلية التأديبية في المطمب األكؿ كالمسؤكلية الجنائية في    

 المطمب الثاني كالمسؤكلية المدنية في المطمب الثالث كذلؾ عمى النحك التالي:

 التأديبية المسؤولية: طمب الولمال
مكظؼ عاـ بسبب ارتكابو مخالفة  عمىالسمطة اإلدارية  تكقعيالقد عرؼ الجزاء التأديبي بأنو عقكبة    

أثناء الخدمة أك بسببيا أك بأنو إجراء فردم يكقع مف اجؿ تاميف قمع مخالفة تمس المكظؼ في مزايا 

دارية تكقع عمى العامميف قبؿ بأنو نكع مف العقكبات اإل أيضان  اآلخر عرفو البعضفي حيف كظيفتو 

 . (2)تركيـ الكظيفة العامة

                                                 
، كيرل بأنو ال 536ـ، ص1976 ، دمشؽ،2، ط 1في أصكؿ المحاكمات الجزائية، ج زمحمد الفاضؿ، الكجي د. (1)

رتكبيا رجاؿ الضابطة القضائية في ممارسة اختصاصاتيـ جدؿ في أف ىذه األفعاؿ التي تؤلؼ جرائـ جزائية كالتي ي
القضائية ال تعرضيـ لممسؤكلية التأديبية كالجزائية فحسب، كلكنيا تعرضيـ أيضا لممسؤكلية المدنية تعكيضا عف 

 .األضرار التي تحؿ مف إجرائيا باإلفراد الطبيعييف كاالعتبارييف المجني عمييـ
، المسؤكلية التأديبية لممكظؼ العاـ، دراسة مقارنة ألنظمة  نظر في ىذه التعريفات: د.أ (2) منصكر إبراىيـ العتـك

 .136، ص1984نسا، مطبقة الشرؽ كمكتبتيا، التأديب في األردف كسكرية كمصر كفر 
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الجريمة التأديبية ىي: كؿ فعؿ أك امتناع  فقد عرؼالدكتكر سميماف محمد الطماكم  أما األستاذ   

 .(1)يرتكبو العامؿ كيجافى كاجبات منصبو

إلدارة سكاء قاـ المكظؼ المسؤكلية التأديبية تشمؿ السر الكظيفي فيما يتعمؽ بأحد أفراد اليذا فإف    

 المسؤكلية التأديبيةىذه تتحقؽ  كمابإفشائو أك اطمع عميو أثناء مباشرة االختصاصات المسندة إليو، 

لممكظؼ إذا لـ يراع االلتزاـ بسرية اإلجراءات التي يتخذىا كالنتائج التي يسفر عنيا اتخاذ ىذه  أيضان 

 .(2)اإلجراءات

مجالس تأديبية تفصؿ في األخطاء التي تقع مف قبؿ أعضاء الضبط تتشكؿ في كؿ إدارة لما تقدـ    

التابعيف ليا كيمكف أف تصؿ ىذه الجزاءات إلى حد جسيـ كالفصؿ كاإلحالة عمى المعاش أك الحرماف 

مف بعض المكارد أك التأخير في الترقية أك النقؿ مف الكظيفة أك مف اإلدارة أك التنزيؿ درجة كال يشترط 

الفة أيا كاف نكعيا عف سكء قصد مف جانب رجؿ الضبط بؿ يكفي في ذلؾ مجرد أف تنشأ المخ

 .(3)اإلىماؿ مف جانبو كما يشترط أف تخؿ المخالفة بكاجبات الكظيفة كمقتضياتيا

القكانيف كاألنظمة المتعمقة بيـ كالتي تفرض عمييـ أف  إنما تحكـ مكظفي الضابطة العدلية كنرل أف   

ف يحافظكا عمى شرؼ الخدمة كحسف سمعتيا كما أالجميكر  مع في معاممتيـيتصرفكا بأدب ككياسة 

عصياف أنظمة القكة أك أم أمر مف أكامرىا سكاء  -4… إذا ارتكب إم فرد إحدل المخالفات التالية: )

أكاف ذلؾ شفكيا أـ خطيا أك لممارسة سمطة غير قانكنية نشا عنيا ضرر لشخص أك لمدكلة فانو 

                                                 
 .48ـ، ص1987 كم، القضاء اإلدارم، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،اسميماف محمد الطم د. (1)
كف تعريؼ المخالفة التأديبية بأنيا إخالؿ المكظؼ بكاجباتو الكظيفية أك إتيانو عمال مف األعماؿ المحرمة عميو أك يم (2)

نظر في ذلؾ الدكتكر فتكح الشاذلي، الحماية اإلجرائية مف الغش أمخالفة ما تقتضي الكاجب في أعماؿ كظيفتو، 
القانكف التأديبي كعالقتو بالقانكنيف اإلدارم كالجنائي دراسة د. عبد القادر الشيخمي،  .164التجارم، مرجع سابؽ، ص

المستشار حسيف عامر، المسؤكلية المدنية التقصيرية كالعقدية،  .كما بعدىا 11ـ، ص1983 ، دار الفرقاف،1مقارنة، ط
 كما بعدىا. 2ـ، ص1956، مطبعة مصر، 1ط
 .569ص، ـ1968 ،القاىرة ،3فؤاد العطار، القضاء اإلدارم، ط د. (3)
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-3حسـ الراتب لمدة ال تزيد عمى شيريف -2تنزيؿ الرتبة لمف ىـ دكف رتبة ككيؿ -1يعاقب بما يمي: 

 الحبس أك الحجز لمدة ال تتجاكز شيريف(.

كفي حاؿ قياميـ بمخالفات تمس كرامة كظيفتيـ تكقع عمييـ الجزاءات التأديبية التي قد تصؿ في    

 .(1)أقصاىا إلى االستغناء عف خدمة الفرد

حتى تككف كسيمة إنما ىي ض مف إيقاع ىذه الجزاءات عمى مكظفي الضابطة العدلية الغر  ليذا فإف   

كما أف رادعة لمعاقبة كؿ مف يمس بحقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ أك يسيء إلييـ أثناء تعامميـ معيـ، 

بينيـ كبيف قياميـ بمخالفة  يقؼ حائالن كما يشكؿ رادعا لمكظفي الضبط إنما إيقاع ىذه الجزاءات 

أف الجزء التأديبي ينتظرىـ حيث اتيـ كضركرة احتراـ الحقكؽ كالحريات ألخذىـ بعيف االعتبار جباك 

لجزاء التأديبي األثر الذم يضمف ليذا اكسيكقع عمييـ في حاؿ ارتكابيـ لممخالفات كالتجاكزات كما أف 

 .(2)مجتمعالنظاـ العاـ لم يؤمف أيضان كفي نفس الكقت أف تسير المرافؽ العامة عمى أكمؿ كجو 

بيد أف المسؤكلية التأديبية ال تمنع مف قياـ المسؤكلية الجنائية تجاه مكظفي الضابطة العدلية عف    

ف المسؤكلية التأديبية تقكـ عمى في ذلؾ أل سكاءن تحد الخصكـ أك المكضكع أك السببنفس الفعؿ 

خالفة مكظؼ الضابطة العدلية المسؤكلية الجنائية فاألكلى قكاميا م عناصرعف  مستقمة تمامان  عناصر

لكاجبات كظيفتو كمقتضياتيا بينما تقكـ المسؤكلية الجنائية عمى أساس خركجو عف نظاـ المجتمع 

المسؤكلية التأديبية  الضابطة القضائية كؿ مف مخالفا لمقكانيف الجنائية لذا فقد يترتب عمى مكظؼ

 .(3)كالمسؤكلية الجنائية معا

                                                 
كىذا ما جاء في قانكف األمف العاـ األردني الذم أعطي مدير األمف العاـ صالحيات كاسعة في االستغناء عف  (1)

 خدمات الفرد عندما يرتكب جرما يمس فيو حقكؽ اإلنساف كحرياتو عالكة عمى العقكبات الجزائية.
 .165ظاـ السعكدم، دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، صفتكح الشاذلي، الحماية اإلجرائية مف الغش التجارم في الن د. (2)
 د. عبد القادر الشيخمي، القانكف التأديبي كعالقتو بالقانكف اإلدارم كالجنائي، دراسة مقارنة، عماف، دار الفرقاف، (3)

 .27ـ، ص1983
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 ة الجنائيةالمسؤولي: المطمب الثاني
في حاؿ إىدار مكظفي الضابطة العدلية كذلؾ نتناكؿ في ىذا المطمب المسؤكلية الجنائية كشرعيتيا    

النظر لتعدد كذلؾ بضمانات المشتبو بو بيد أف جرائـ تجاكز استعماؿ السمطة متعددة كمتنكعة 

 .إجراءات مكظفي الضابطة العدلية

 لصالحياتيـ إنما ى مكظفك الضابطة العدلية في حاؿ تجاكزاتيـإف المسؤكلية التأديبية التي تقع عم   

قد تندرج أفعاليـ ضمف نطاؽ التجريـ المعاقب عميو في قانكف إذ قد تتعدل إلى قياـ المسؤكلية الجنائية 

 .(1)العقكبات

ـ يضطر مكظفك الضابطة العدلية إلى استعماؿ القكة كاإلجبار كالعنؼ أثناء تنفيذىـ لسمطاتي ليذا   

مف  19إال أف استعماؿ القكة يجب أف يككف بالقدر الالـز إلتماـ مياميـ كىذا ما أكردتو نص المادة 

بقكليا لممدعي العاـ كسائر مكظفي الضابطة العدلية أف  األردني قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية

 .(2)يطمبكا مباشرة معاكنة القكة المسمحة حاؿ إجراء كظائفيـ

مف قانكف اإلجراءات  الجنائية المصرم بقكليا )لمأمكرم الضبط القضائي  60دة كما كنصت الما   

 .(3)في حاؿ قياميـ بكاجباتيـ أف يستعينكا بالقكة العسكرية(

استخداـ القكة يجب أف يككف بالقدر الالـز أثناء ممارسة مكظفك الضابطة العدلية  ليذا نشير إلى   

ذا ترتب عف ىذه  يـسمطاتل عف المسؤكلية حينئٍذ ؿ أنو يسإالممارسة تجاكز ليذه السمطة فالقضائية كا 

 الجنائية.

                                                 
 .27عبد القادر الشيخمي، مرجع سابؽ، ص .د (1)
 ي.مف قانكف األمف العاـ األردن 9نظر المادة أ (2)
 49مف قانكف اإلجراءات اإلماراتي، كالمادة  41نظر المادة أمف قانكف ىيئة الشرطة المصرم،  102نظر المادة أ (3)

 مف قانكف اإلجراءات  كالمحاكمات الجزائية الككيتي.
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 تمثؿ الضمانة الفعالة لحماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو حيث إفإنما العقكبة الجنائية  لما تقدـ فإف   

عميو فإذا كانت الجريمة  الجزائيالعقكبة تناؿ مف شخص مف يباشر العمؿ اإلجرائي كتكقيع الجزاء  ىذه

 فحينئٍذ تترتبرابطة السببية  تتكفر كمف ثـ  كاممة ألركانيا كالتي نص عمييا قانكف العقكباتمت

 .(1)المسؤكلية الجنائية عمى مكظؼ الضابطة العدلية

إذا ارتكب مكظؼ الضابطة العدلية جريمة خالؿ ممارستو لمياـ كظيفتو أك بمناسبة استعمالو أما    

كانتياؾ حرمات مسكنيـ أك  أك دية أك األضرار بحقكؽ الناسلكظيفتو كالتعدم عمى الحريات الفر 

تككف مف اختصاص المحاكـ حينئٍذ استعماؿ العنؼ كالقسكة كاإلكراه مع المشتبو بيـ فاف ىذه الجرائـ 

 إقرار مدل المسؤكلية الجنائية لمرتكبيا. التي تفصؿ في مثؿ ىذه الدعكل كبالتاليالجنائية 

 الجزائيتعني تكقيع الجزاء إنما المسؤكلية الجنائية لمكظؼ الضابطة العدلية كبناء عمى ما تقدـ فاف    

فييا حدكد صالحياتو أثناء أدائو لكاجبو إذا  تجاكزعمى شخصو نتيجة لتصرفاتو غير القانكنية التي 

 .(2)نتج عنيا جريمة طبقا لقانكف العقكبات

ف ىذه األفعاؿ كالتصرفات المتمثمة في إساءة استعما    تستكجب العقاب الف فييا  إنما ؿ السمطةكا 

إىدار لضمانات المشتبو بو كالتي كفميا القانكف مف التعدم عمى حقكقو كحرياتو كالتي ال تقسط 

 . (3)بالتقادـ

 

                                                 
ي كبيف الكاقعة بالمسؤكلية الجنائية ليا ركناف الركف األكؿ اإلسناد المادم كىي تمؾ الرابطة المادية بيف نشاط الجان (1)

المعاقب عمييا كالركف الثاني اإلسناد المعنكم كىي ثبكت قد أخطا بارتكاب اإلجرامية إلى الجاني كليس إلى نشاطو 
سميماف  د. .61، ص1988الشكاربي، شرح قانكف العقكبات، منشاة المعارؼ،  .المادم فحسب فالجاني يجب أف يككف

عبد القادر  د. .ما بعدىا 28أديب، دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، صمحمد الطمأكم، القضاء اإلدارم قضاء الت
 .22ص ،الشخيمي، القانكف التأديبي كعالقتو بالقكانيف اإلدارم كالجنائي، دراسة مقارنة، مرجع سابؽ

 .440، صمحمكد عمي الحمي، مرجع سابؽ د. (2)
 كما بعدىا. 379، مرجع سابؽ، صحمد فتحي سركر، نظرية البطالف في قانكف اإلجراءات الجنائيةأ د. (3)
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 المسؤولية المدنية: المطمب الثالث
االستدالؿ تعد المسؤكلية المدنية نكعان مف الرقابة عمى مكظفي الضابطة العدلية القائميف بأعماؿ    

 أيضان  كالكشؼ عف الجريمة، ككما يترتب عمييـ مسؤكلية تأديبية كمسؤكلية جنائية، فإنو يرتب عمييـ

مسؤكلية مدنية، كعميو سكؼ أتناكؿ في ىذا المطمب المسؤكلية المدنية مبينان ماىية المسؤكلية المدنية 

شركع في الفرع الثاني كذلؾ في الفرع األكؿ، كضمانات التعكيض عف إجراءات االستدالؿ غير الم

 عمى النحك التالي:

المقصكد بالمسؤكلية المدنية ىي تمؾ التعكيضات المدنية المناسبة إلصالح  نكد اإلشارة إلى أف   

الضرر الذم أصاب المشتبو بو أك المتيـ نتيجة النتياؾ جيات االستدالؿ لتمؾ الضمانات كالحقكؽ 

ألىمية ىذا الحؽ فقد كفمت الدساتير كالقكانيف كحتى المكاثيؽ الدكلية  ، كنظران (1)المخالفة ألحكاـ القانكف

حؽ األفراد في الحصكؿ عمى تعكيضات عف األضرار التي قد تمحؽ بيـ، مف جراء ما يتخذ ضدىـ 

 2)مف إجراءات

                                                 
د.  .1084ـ، ص1981، دار النيضة العربية، 2، ج3د. عبد الرازؽ السنيكرم، الكسيط في مصادر االلتزاـ، ط (1)

حسف محمد ربيع، سمطة الشرطة بالقبض عمى األشخاص بدكف إذف مف جية قضائية كما يشتبو بو مف إجراءات، 
د. عصاـ زكريا عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف في الضبط  .679ابؽ، صمرجع س د. إدريس بريؾ، .641ـ، ص1995

د. سميماف محمد الطماكم، القضاء اإلدارم، قضاء التأديب دراسة  .388القضائي، رسالة دكتكراه، مرجع سابؽ، ص
ا كم 10مستشار حسيف عامر، المسؤكلية المدنية التقصيرية كالعقدية، مرجع سابؽ، ص .32مقارنة، مرجع سابؽ، ص

 بعدىا.
مف الدستكر الياباني،  (40مف الدستكر الصكمالي، كالمادة ) (40المادة )ك مف الدستكر المصرم،  (57أنظر المادة ) (2)

مف القانكف المدني المصرم، كالمادة  (50مف قانكف العقكبات المصرم، كالمادة ) (132ك 131ك 130أنظر المكاد )
 مف القانكف المدني الفرنسي. (9/1)
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يككف كبالتالي يمحؽ بالغير،  قد إف قياـ المكظفيف بأعماليـ قد ينتج عنو ضرر مادمليذا ف   

ص في التعكيض فييا لممحاكـ اإلدارية، أما مكظفك الضابطة العدلية فإنيـ يخضعكف لمقضاء االختصا

 .(1)العادم عند النظر في المسؤكلية الناتجة عف األخطاء التي يرتكبكنيا كليس لمقضاء اإلدارم

 فإف مسؤكلية الدكلة عف أعماؿ رجاؿ الضبط اإلدارم التي تسبب األضرار لممكاطنيف لما تقدـ   

 .(2)تككف كاجبة إنما نتيجة لمباشرتيا لكظيفتيا

أما فيما يتعمؽ بتمؾ األعماؿ التي يؤدييا مكظفك الضابطة العدلية ال سيما أفراد الشرطة مثؿ    

منع كقكع الجرائـ كحماية األركاح كاألمكاؿ كتنفيذ مف ثـ إجراءات المحافظة عمى النظاـ كاألمف العاـ ك 

تتصؿ بكشؼ  ألنياأعماالن قضائية  تعتبر حينئذٍ  تصرفاتيـ فإفئح مف تكاليؼ ما تفرضو القكانيف كالمكا

قياميـ بيذه  إضافة إلى ذلؾ فإنيـ عندالجرائـ كجمع االستدالالت المكصمة لمتحقيؽ في الدعكل، 

 .(3)األعماؿ إنما يقكمكف بيا لحساب النيابة العامة كتحت إدارتيا

المدني األردني عمى أنو: )يضاؼ الفعؿ إلى الفاعؿ ال  ( مف القانكف263بالمادة ) ليذا نصت   

أف اإلجبار المعتبر في التصرفات الفعمية ىك اإلكراه الممجئ كحده،  حيثاآلمر، ما لـ يكف مجبران، 

إذا قاـ بو تنفيذان ألمر صدر إال كمع ذلؾ ال يككف المكظؼ العاـ مسؤكالن عف عممو الذم أضر بالغير 
                                                 

. محمكد محمكد مصطفى، مسؤكلية الدكلة عف عمؿ السمطة القضائية، رسالة دكتكراه، الجامعة المصرية، القاىرة، د (1)
، كالذم يرل بأف الدكلة ال تسأؿ عف األعماؿ القضائية التي يقـك بيا رجاؿ الضبط القضائي إذا 124ـ، ص1938

 الجية المختصة.صدرت منيـ عف حسف نية، أك إذا كاف التصرؼ بناء عمى أمر مف 
،  فؤاد 109ـ، ص1983، دار النيضة العربية، 2د. رمزم الشاعر، المسؤكلية عف أعماؿ السمطة القضائية، ط (2)

 .61العطار، قضاء التعكيض، مرجع سابؽ، ص
لقكاعد كيرل الدكتكر فتكح الشاذلي بأنو بما أف القاعدة العامة في الشريعة اإلسالمية أنو ال ضرر كال ضرار، كطبقان  -

المسؤكلية المدنية، فإف كؿ خطأ سبب لمغير ضررا يمـز مف ارتكبو بالتعكيض كتطبيقان لمقكاعد العامة في المسؤكلية 
فتكح الشاذلي، الحماية اإلجرائية في الغش التجارم في القضاء السعكدم، دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، د.  .المدنية
 .167ص
 العاـ األردني. مف قانكف األمف  (4أنظر المادة ) -
 . 60، ص72ـ، مجمة أحكاـ المجمس، السنة األكلى، بند 14/12/1995حكـ محكمة القضاء اإلدارم في  (3)
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ـ عمى كمف ثـ قاـ بي كاجبة نت إطاعة ىذا األمر كاجبان عميو أك كاف يعتقد أنياإليو مف رئيسو متى كا

 كفي نفس الكقتكاف اعتقاده مبنيان عمى أسباب معقكلة حيث اعتقاده بمشركعية العمؿ الذم كقع منو، 

 راعى في عممو جانب الحيطة كالحذر(.

ـ، عمى التعكيض 2000لسنة  516نص المشرع الفرنسي بمكجب قانكف تدعيـ قرينة البراءة  كما   

( مدني كالتي 9/1المعنكم عف إجراءات االستدالؿ صراحة، كذلؾ مف خالؿ تعديؿ نص المادة )

بعد تعديميا عمى أنو: )إذا عرض المشتبو بو عمى الجميكر قبؿ صدكر حكـ بإدانتو، بحسبانو  نصت

القاضي أف يأمر بصكرة مستعجمة مرتكبان لمفعؿ محؿ االستدالؿ أك التحقيقات القضائية، يجب عمى 

كدكف اإلخالؿ بالحؽ في التعكيض عف األضرار نقدان، باتخاذ اإلجراءات الالزمة لكضع حد لالعتداء 

عمى ضماف قرينة البراءة، كنشر تصحيح في الصحؼ أك إصدار بياف، كذلؾ عمى حساب الشخص 

 .(1)الطبيعي أك المعنكم المسؤكؿ عف ىذا االعتداء(

تعدد النصكص القانكنية التي تقرر حؽ المضركر في فنرل الكاليات المتحدة األمريكية في أما    

درالي، أـ عمى يالتعكيض عف الضرر الذم يصيبو إثر انتياؾ حؽ دستكرم لو، سكاء عمى المستكل الف

 .(2)مستكل الكاليات

لو حيث لقضاء، اعتبرت أعماؿ رجاؿ الضبط القضائي أعماالن تخضع لسمطات ا فقد أما في مصر   

بطاليا القكؿ الفصؿ،  جازتيا كا  قضي بأنو ال يمكف اعتبار أعماؿ رجاؿ  لذلؾفي تفسيرىا كتأكيميا كا 

ىي مف  إنمامف األكامر اإلدارية الخارجة عف كالية المحاكـ،  أكالضبط القضائي مف أعماؿ السيادة 
                                                 

 . 684د. إدريس بريؾ، مرجع سابؽ، ص  (1)
الشييرة كيؤيده في ذلؾ  (Bivensفي قضية ) (Burgerكقد ركح لذلؾ عدد مف القضاة المشيكريف أبرزىـ القاضي ) (2)

أسيسان عمى أنو يتضمف تنظيمان فعاالن لمجازاة المخطئ أك الجية التي يتبع ليا مدنيتو كيقدـ لو كثيران مف آخركف ت
المميزات أىميا: انو سكؼ يتيح لممحاكـ فرصة لكي تحدد مضمكف الحقكؽ الدستكرية، كسكؼ يفمت مف الدائرة الضيقة 

حمد عكض بالؿ، قاعدة استبعاد أضرر أـ ال، د. تالطرؼ الملقاعدة االستبعاد، كيحقؽ األثر الرادع سكاء تمت مالحقة 
 .483-482األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشركعة في اإلجراءات لجنائية المقارنة، مرجع سابؽ، ص
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عماؿ القضائية عمى أعماؿ أضفى القضاء المصرم صفة األ كبالتالي، (1)صميـ األعماؿ القضائية

 اتجو إلى تقرير مسؤكلية الدكلة عف ىذه األعماؿ.حيث الضبطية القضائية منذ البداية 

كفي األردف فقد استقر قضاء محكمة التمييز عمى أنو ال يككف المكظؼ مسؤكالن عف عممو تجاه    

حة كسميمة، كذلؾ حتى تنفيذ أكامر رؤسائو متى كانت في ظاىرىا عمى األفضؿ صحي في حاؿالغير 

استقر  حيثال يؤدم خكؼ المكظؼ كخشيتو مف تنفيذ األمر الصادر إليو إلى تعطيؿ الكظيفة العامة، 

اجتياد محكمة التمييز عمى إعفاء المكظؼ مف المسؤكلية المدنية إذا كاف ما قاـ بو تنفيذان ألمر 

 .(2)مشركع

رطة عف التعكيض إنما ىي المسؤكلية عف أف أساس مسؤكلية رجؿ الشلكؿ ما تقدـ يتضح لنا    

الفعؿ الضار المتمثؿ في االستخداـ المخالؼ لمقانكف كما ترتب عميو مف ضرر كفؽ قاعدة المسؤكلية 

التقصيرية، حيث يشترط لقياـ ىذه المسؤكلية تكافر خطأ مف رجؿ الشرطة يتمثؿ في االستخداـ 

نما يكجب ال يشترط فيو درجة معينة مف الجسامة، مقدار ىذا الخطأ كبالتالي فإف المخالؼ لمقانكف،  كا 

 . عميو االلتزاـ بعناية الرجؿ الحريص
                                                 

، (66، بند )31ـ، مجمة المحاماة، سنة 1950سنة  (629حكـ محكمة األمكر المستعجمة بالقاىرة، القضية رقـ ) (1)
لسمطة القضائية، مرجع سابؽ، د. محمكد محمكد مصطفى، مسؤكلية الدكلة عف أعماؿ ا أنظر أيضان، .140ص
 كما بعدىا. 693ريؾ، مرجع سابؽ، صد. إدريس ب .كما بعدىا 108ص

مف القانكف تعفي المكظؼ مف المسؤكلية إذا أضر عممو  263ف أحكاـ المادة إفقد قضت في حكميا عمى ما يمي: ) (2)
كاف يعتقد أك ىذا األمر كاجبة عميو  إطاعةنت ا قاـ المكظؼ تنفيذان ألمر صدر إليو مف رئيسو ككابالغير في حالة ما إذ

اعى في عممو جانب أنيا كاجبة كأقاـ الدليؿ عمى مشركعية العمؿ الذم قاـ بو ككاف اعتقاده عمى أسباب معقكلة كأنو ر 
 .(الحيطة كالحذر

 .352، ص1997ـ، المنشكر في المجمة القضائية لسنة 30/8/1997ـ، تاريخ 1391/1997يز حقكؽ رقـ يمت -
مف القانكف المدني المكظؼ مف المسؤكلية إذا أضر عممو بالغير في حالة  263/2كما قضت أيضان: )أعفت المادة  -

 ما إذا قاـ المكظؼ بالعمؿ تنفيذان ألمر صدر إليو مف رئيسو ككانت إطاعة ىذا األمر كاجبة عميو أك كاف يعتقد أنيا
كاجبة كأقاـ الدليؿ عمى اعتقاده بمشركعية العمؿ ككاف اعتقاده مبنيان عمى أسباب معقكلة كأنو راعى في عممو جانب 

 .(الحيطة كالحذر
 .3412ـ، ص1997ـ، المنشكر في مجمة المحاميف لسنة 11/10/1995ـ، تاريخ 1464/1995يز حقكؽ رقـ يمت -
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ضرران  أكاف كقكع ضرر يصيب الغير سكاء عبارة عف أما الشرط الثاني لقياـ المسؤكلية المدنية فيك   

لية بتعذيب الضرر المادم عمى سبيؿ المثاؿ بقياـ مكظؼ الضابطة العد حيث يتمثؿماديا أك معنكيان، 

كبالتالي المشتبو بو لحممو عمى االعتراؼ بالجريمة فيككف حينئذ قد اعتدل عمى حؽ يحميو القانكف، 

ضرران خاصان بالمجني عميو الذم يستتبع أف ينشأ لو حؽ الضماف حينئٍذ ىذه الجريمة تنتج  فإف مثؿ

ي كمكظؼ الضابطة المتضرر ىك المدع حيث يككف)التعكيض المادم( كىي دعكل الحؽ الشخصي، 

يقدر عمى أساس المعاناة النفسية كاآلالـ فإنو الضرر المعنكم )األدبي( أما العدلية ىك المدعى عميو، 

ال بد مف تكافر رابطة السببية بيف الضرر كبيف خطأ رجؿ إذ التي تعرض ليا بسبب حجز حريتو، 

 .(1)الشرطة في مخالفة القانكف

عمى أساس  إنما بالتعكيض عف إجراءات مكظفي الضابطة العدلية مسؤكلية اإلدارة لما تقدـ فإف   
كمف ثـ يختص القضاء العادم بقضايا التعكيض حيث الخطأ، كىي في ذلؾ تماثؿ مسؤكلية األفراد، 

، كبما أف السمطة العامة ال تقكـ بعمميا إال بكاسطة مكظفي (2)في شأنيا قكاعد المسؤكلية المدنية يطبؽ
يـ يعتبركف كسيمتيا في تنفيذ إجراءات التحرم كاالستدالؿ لمبحث عف الجريمة الضابطة العدلية ف

                                                 
كحرياتو كدكر شرعية اإلجراءات الشرطية في تعزيزىا، دار الثقافة لمنشر، عماف،  عمي الدباس كعمي أبك زيد، حقكؽ اإلنساف (1)

 .29ـ، ص2005
)شرط القضاء بالتعكيض، إحاطة الحكـ بعناصر المسؤكلية  عمى أف: (حيث جاء في قرار محكمة النقض المصرية )مدني -

حاط أيشترط لمقضاء بالتعكيض أف يككف الحكـ قد  المدنية مف خطأ كضرر كعالقة سببية، مناط ذلؾ القاعدة: مف المقرر أنو
بعناصر المسؤكلية المدنية مف خطأ كضرر كعالقة سببية إحاطة كافية كأف يككف ما أكرده في ىذا الخصكص مؤديان إلى النتيجة 

اثبت الحكـ كقكعو  التي تنتيي إلييا، كما أف مناط القضاء بالتعكيض أف يككف مستفادان مف الحكـ أنو مقابؿ العمؿ الضار الذم
مف المدعى عميو مدنيان، لما كاف ذلؾ،  ككاف الحكـ الصادر بإلزاـ الطاعف بالتعكيض كالمؤيد ألسبابو استئنافان بالحكـ المطعكف فيو 
قد اقتصر في نسبة الخطأ لمطاعف عمى مجرد القضاء ببراءة المتيـ المطعكف ضده كىك ما ال يكفي كحده لبياف أم مف عناصر 

كلية المدنية، فإنو يككف فضال عف قصكره قد شابو الفساد  في االستدالؿ مما يعيبو كيكجب نقضو كاإلعادة بالنسبة لمدعكل المسؤ 
تاريخ  (ـ، )طمبات15321/1961رقـ  (، قرار محكمة النقض المصرية )مدني(المدنية المقامة مف المطعكف ضده قبؿ الطاعف

 ـ، منشكرات مركز عدالة.20/12/1999
مف القانكف المدني المصرم عمى أنو: )أف كؿ خطأ سبب ضرران لمغير يمـز مف  (163ىذه القكاعد مبنية عمى نص المادة ) (2)

مف القانكف المدني األردني التي تنص عمى أنو: )كؿ إضرار بالغير يمـز فاعمو كلك غير  (256، كنص المادة )(ارتكبو بالتعكيض
نو: )يككف المتبكع مسؤكالن عف أمف القانكف المدني المصرم كالتي تنص عمى  (174، ككذلؾ المادة )(مميز بضماف الضرر

 .(الضرر الذم يحدثو تابعة بعممو غير المشركع متى كاف كاقعان منو في حالة تأدية كظيفتو أك بسببيا
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فإف ىذه السمطة تككف ىي المسؤكلة بالتعكيض عف األضرار التي يسببيا كبالتالي ككشؼ غمكضيا 
الخطأ الكاقع مف مكظفي الضابطة العدلية أثناء قياميـ بكاجباتيـ شريطة أف يككف الخطأ قد كقع بسبب 

 ـ لمياميـ.ممارستي
تكون  حينئذ   ومتى ثبت وقوع الخطأ من قبل موظفي الضابطة العدلية فإن مسؤولية السمطة العامة

 ثابتة إذا توافرت الشروط التالية:

 وقوع الخطأ نتيجة لتصرفات موظفي الضابطة العدلية أثناء تأديتيم لوظيفتيم أو بسببيا. .1

تثبت في حالة كقكع خطأ مف قبؿ أحد إنما ية إف مناط تقرير مسؤكلية مكظفي الضابطة العدل   

المتبكع يككف مسؤكالن عف ألف كقع بسبب ذلؾ، قد يككف الخطأ  كبالتاليأعضائيا أثناء تأديتو كظيفتو، 

كقكع الخطأ مف ىذا التابع، أما إذا انعدـ الخطأ مف ثـ الضرر الذم يحدثو التابع بعممو غير المشركع ك 

تثبت  إنما عميو فإف مسؤكلية اإلدارة عف إجراءات مكظفي الضابطة العدليةالمسؤكلية، ك حينئٍذ فتنتفي 

 .(1)بكقكع الخطأ كأف يككف ىذا الخطأ بسبب تأدية الكظيفة

 أن يكون الضرر الذي أصاب الغير نتيجة لخطأ موظف الضابطة العدلية: .2

شترط كجكد ضرر ناتج ي إنما لتقرير مسؤكلية الضابطة العدلية عف الخطأ الكاقع مف أحد أفرادىا   

ال بد كبالتالي المسؤكلية  حينئذٍ  ، فإذا لـ تكف ىناؾ أم أضرار تنتفي(2)عف تصرؼ مكظؼ الضبط

يتناكؿ أيضان  إنمالتقريرىا أف يككف الضرر قد حصؿ، كال يقتصر التعكيض عف األضرار المادية 

                                                 
العزيز، د. عصاـ زكريا عبد  .1048د. عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في مصادر االلتزاـ، مرجع سابؽ، ص (1)

 .389حقكؽ اإلنساف في الضبط القضائي، رسالة دكتكراه، مرجع سابؽ، ص
كلذلؾ ال يكفي لقياـ المسؤكلية المدنية أف يثبت الخطأ في جانب المكظؼ، بؿ يجب أف يترتب عمى الخطأ ضرر  (2)

 كقع فعالن أك سيؽ معيف، كيشترط في ىذا الضرر حتى يكجب المسؤكلية المدنية أف يككف محققا أم : أف يككف حاالن 
دراسة مقارنة، مرجع = =الغش التجارم في النظاـ السعكدم حتمان، أنظر الدكتكر فتكح الشاذلي، الحماية اإلجراءات مف

د. عصاـ زكريا عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف في الضبط القضائي، رسالة دكتكراه، مرجع سابؽ،  .168سابؽ، ص
 .389ص
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ال  كبالتالير المسؤكلية، الضرر الناتج عف الخطأ ىك شرط جكىرم لتقريحيث أف األضرار األدبية، 

يمكف تقرير المسؤكلية في حاؿ انتفائو، كما يقع عبء إثبات الضرر عمى الشخص الذم أصابو حتى 

 كلك كاف مكظؼ الضبط الذم تسبب بو غير معركؼ.

 أن يكون الضرر قد حصل بسبب الخطأ مباشرة: .3

شرة عف الخطأ الذم كقع مف ال بد أف يككف الضرر الذم أصاب الغير قد نتج مبانشير إلى أنو    

مكظؼ الضابطة العدلية أثناء تأدية كظيفتو أك بسببيا، أما إذا ثبت كقكع الضرر نتيجة لفعؿ الغير فال 

يككف مكظؼ الضبط كبالتالي يقع التعكيض عميو كحده،  إنما، ىذا الضرر عف حينئذٍ  تسأؿ اإلدارة

يذان ألمر صدر إليو مف رئيس متى كانت غير مسؤكؿ عف تصرفو الذم أضر بالغير إذا قاـ بو تنف

إطاعة ىذا األمر كاجبة عميو، أك كاف يعتقد أنيا كاجبة، كاثبت أنو كاف يعتقد بمشركعية العمؿ الذم 

، كليس كالحذر كقع منو، ككاف اعتقاده مبنيان عمى أسباب معقكلة كأنو راعى في عممو جانب الحيطة

، (1)سؤكلية قائمة عمى كقكع الخطأ مف قبؿ المكظؼ التابع ليامسؤكليتيا، ألف ىذه الم يلإلدارة أف تنف

أك كرثتو،  (عميو المدعي المدني )المجنييترتب عمى المسؤكلية المدنية )التقصيرية( تعكيض  حيث

كذلؾ ألف حؽ المجني عميو في التعكيض غالبان ما يرتبط بالدعكل الجنائية التي أقيمت ضد رجاؿ 

ىذه ألف بالتبعية لمدعكل الجنائية الدعكل المدنية أماـ المحكمة الجنائية  هىذ الشرطة، كأنو يمكف رفع

 .(2)الدعكل تتبع الدعكل الجنائية، كىذا ما أخذت بو محكمة النقض المصرية

 

 

                                                 
لسمطة الشرطية، مرجع كما بعدىا، د. قدرم الياكم، جرائـ ا 622مرجع سابؽ، ص د العاؿ خراشي،د. عادؿ عب (1)

 .160سابؽ، ص
 ـ.3/12/1973، تاريخ 1206، ص24نقض مصرم )مدني(، مجمة أحكاـ النقض، س (2)
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 الخاتمة
الحمد هلل العمي القدير الذم كفقني عمى إنجاز الجيد المتكاضع مف القراءة كالكتابة كالبحث في    

انكنية كالمؤلفات القديـ منيا كالحديث، في ىذا المكضكع الذم لو أىمية بالغة كمساس المكسكعات الق

 مباشر في حرية اإلنساف ككرامتو المكفكلة في الطبيعة البشرية.

كنظران ألف ىذا المكضكع )ضمانات المشتبو في مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ( قد لقي غياب    

ؿ ىذه المرحمة، كخضكعو لمقكاعد العامة كحداثة فكرة المشتبو بو التنظيـ القانكني لمضمانات خال

ف كانت ىناؾ حماية دستكرية كقانكنية كمكاثيؽ دكلية فإف ىذه الحماية ال تفي  كالضمانات. حتى كا 

 بالكقكؼ عمى ىذه الحقكؽ كالضمانات ما لـ يكف كاقع تطبيقيا مممكسان كجميان.

نكرد أىـ المقترحات كالنتائج كالتكصيات التي نرل أنيا شاممة  كلما ليذه الدراسة مف أىمية، سكؼ   

لكافة جكانب البحث، كممخصة ألىـ الضمانات في مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ نظران لخطكرة 

 ىذه المرحمة عمى الحقكؽ كالحريات.

 

 النتائج والتوصيات
 أواًل: النتائج:

التحرم كاالستدالؿ عف الجرائـ التي يمتـز بيا  إف مبدأ البراءة ىك األساس القانكني لضكابط .1

مكظفك الضابطة القضائية عند مباشرتيـ إلجراءات ىذه المرحمة، إذا يعتبر المشتبو بو أك 

المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو بأدلة قاطعة، كيجب أف يعامؿ المشتبو بو أك المتيـ كفؽ ىذا 

ياتو الخاصة أك التعدم عمى سالمتو الجسدية المبدأ، فال يجكز تقييد حركتو أك انتياؾ حرمة ح

أك حرمانو مف حقو في الدفاع عف نفسو بكؿ الطرؽ المشركعة أك اتخاذ أم إجراء ال يتفؽ مع 

 الشرعية اإلجرائية.
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أثبتت الدراسة أنو ينبغي لتحقيؽ ضابط الشرعية خالؿ مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ  .2

ضائية باإلجراءات التي يتخذكنيا كالتي تيدؼ في النياية ضركرة أف يمتـز مكظفك الضابطة الق

إلى الكصكؿ إلى الحقيقة باستخداـ الكسائؿ المشركعة، كااللتزاـ بالضابط المكاني كالنكعي 

 عند مباشرتيـ الختصاصاتيـ.

عند الحديث عف مكضكع االستيقاؼ كالتحفظ كإجراء يقكـ بو أعضاء الضابطة القضائية  .3

ر ضركرة التقيد بالضكابط الالزمة لمباشرة ىذه اإلجراءات لما ليا مف أكجب عمييـ الدستك 

مساس مباشر في حرية التنقؿ، كاستخداـ ىذه الكسائؿ بالطرؽ المشركعة كعدـ التعدم عمييا 

 في مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ.

حرمة الحياة إف مرحمة البحث األكلي أك جمع االستدالالت غالبان ما يككف فييا تعدم كتعرض ل .4

الخاصة دكف مسكغ قانكني كدكف اتباع اإلجراءات القانكنية، كىك يعد خركجان عف الشرعية 

 اإلجرائية كيمثؿ مساسان كبيران بحرمة ىذه الحياة.

إف استخداـ كسائؿ التقنية الحديثة في مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ، كمف صكرىا أجيزة  .5

كالتنصت عمى المحادثات التمفكنية لمتعرؼ عمى الجناة كشؼ الكذب كالتنكيـ المغناطيسي 

ككشؼ الحقيقة، نجدىا مستخدمة في مجاؿ كاسع في ىذه المرحمة، كحيث أف معظـ النظـ 

القانكنية تمنع ىذه الكسائؿ ألف فييا مساس مباشر بحرية اإلنساف ككرامتو كال تتفؽ مع حرية 

 حؽ اإلنساف في البراءة.اإلرادة كتتنافى مع المبادئ الدستكرية كتجافي 

ىناؾ بعض القصكر الذم شاب الحماية اإلجرائية لمسالمة الجسدية لممشتبو بيـ كالمتيميف  .6

خالؿ مرحمة البحث األكلى أك االستدالؿ، فكثيران ما يتعرضكف لالعتداء الجسدم كاإلكراه 
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يذه األعماؿ، المادم كالمعنكم، كيتمثؿ ىذا القصكر في العقكبات التي تقع عمى القائميف ب

فبعض التشريعات أكرد العقكبات لرجاؿ الضبط القضائي كمنيا زكاؿ صفة الضابطة القضائية 

إما بشكؿ مؤقت أك بشكؿ دائـ، في حيف أف البعض اآلخر مف التشريعات غفؿ عف ىذه 

 العقكبات كلـ يتطرؽ ليا.

ؿ مرحمة البحث أثبتت لنا الدراسة أف كؿ إجراء يقكـ بو مأمكرك الضبط القضائي مف خال .7

األكلي أك االستدالؿ كفيو انتياؾ لحرمة الحياة الخاصة كتعدم عمى السالمة الجسدية أك 

تعدم عمى الحؽ في الدفاع يترتب عميو البطالف بقكة القانكف كجزاء عمى مخالفة قاعدة 

 جكىرية، كتعد مخالفة لنصكص الدستكر التي تحمي الحرية الشخصية.

لجنائية لمقائميف بأعماؿ البحث األكلي أك االستدالؿ في حاؿ تعدييـ كتقرير المسؤكلية ا   

 عمى حرمة الحياة الخاصة فيما يتعمؽ بجرائـ التعذيب كالقبض غير المشركع.

كتقرير المسؤكلية المدنية بااللتزاـ بالتعكيض عف األضرار التي تقع عمى المشتبو بو أك المتيـ 

االستدالؿ، ككذلؾ األمر تقرير المسؤكلية التأديبية مف عف مباشرة إجراءات البحث األكلي أك 

 جراء اإلخالؿ بكاجبات كظيفتيـ أك التقصير في أدائيا.

ىناؾ قصكر في التشريعات في حؽ المشتبو بو في االستعانة بمحاـٍ في مرحمة البحث األكؿ  .8

قرار ىذا كجمع االستدالالت كذلؾ ضمانان لحقو في الدفاع عف نفسو، كال بد مف التدخؿ بإ

قرار مبدأ ىاـ يتمثؿ في بطالف أم إجراء يتـ دكف تمكيف المشتبو بو  الحؽ كعدـ الغفمة عنو، كا 

، كتجريـ صكر االعتداء عمى حؽ المشتبو في االستعانة بمحاـٍ  مف حقو في االستعانة بمحاـٍ

 كفرض جزاء جنائي عمى ذلؾ.
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ـ الكسائؿ العممية الحديثة في ىناؾ قصكر في التشريعات يدعك إلى التدخؿ لتجريـ استخدا .9

مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ كالتي مف شأنيا إىدار كرامة المشتبو بو اإلنسانية كتعد 

 تأثيران عمى اإلرادة كتيديدان لمبدأ قرينة البراءة.

 ثانيًا: التوصيات:

راءات المقيدة إعادة تنظيـ إجراءات مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ كتحديدىا كال سيما اإلج .1

لحرية المشتبو بو عمى كجو الدقة، كخصكصان فيما يتعمؽ بإجراء التحفظ كاالستيقاؼ كالنص 

 عمى تحديدىا في التشريعات الجنائية عمى اختالؼ أنكاعيا.

ضركرة االعتراؼ بصفة المشتبو بو في مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ كذلؾ تمييزان لو عف  .2

 افة الضمانات في مرحمة التحقيؽ االبتدائي كالنيائي.المتيـ الذم تقرر لو ك

النص صراحة عمى حؽ المشتبو بو في الصمت أك تنبييو في أف مف حقو الصمت أثناء  .3

 إجراءات البحث األكلي أك االستدالؿ كال سيما عند سؤاؿ المشتبو بو.

األكلى أك النص عمى حؽ المشتبو بو في االستعانة بمحاـٍ لمدفاع عنو في مرحمة البحث  .4

االستدالؿ في التشريعات المقارنة كخصكصان قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كذلؾ 

 لتنظيـ ىذا الحؽ في ىذه المرحمة عمى غرار مرحمة التحقيؽ االبتدائي.

إف الثكرة الحديثة في مجاؿ االتصاالت كغياب النصكص القانكنية التي تنظميا يترؾ األمر  .5

ائية أثناء مرحمة البحث األكلي كجمع االستدالالت باستخداـ ىذه لرجاؿ الضابطة القض

التقنيات دكف رقابة قانكنية مما يشكؿ مساسان كاضحان بحرمة الحياة الخاصة، فتتبع المكالمات 

الياتفية كالرسائؿ الياتفية كمراقبة المحادثات ىي إجراء شائع كمستخدـ في ىذه المرحمة مف 
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ة في البحث عف الجرائـ كتعقب مرتكبييا متجاكزيف الصالحيات قبؿ رجاؿ الضابطة القضائي

 القانكنية المخكلة ليـ، فيجب النص عمى تجريـ استخداـ ىذه التقنيات في ىذه المرحمة.

إف رجاؿ الضابطة القضائية أثناء مرحمة البحث األكلي كجمع االستدالالت يستندكف إلى  .6

تحقيؽ كتجاكزىـ المدة القانكنية كىي أربع قانكف منع الجرائـ مف أجؿ غايات التكسع بال

كعشركف ساعة فيعمدكف إلى حجز حرية المشتبو بو أك المتيـ، كتعرضو لصنكؼ اإلكراه 

المادم كالمعنكم كىذا يشكؿ تحايالن ال يمكف السككف عنو، كندعك المشرع إلى تعديؿ نصكص 

أيضان بفرض اإلقامة الجبرية، قانكف منع الجرائـ فيما يتعمؽ بالتكقيؼ اإلدارم كفيما يتعمؽ 

 كذلؾ بنقؿ صالحية التكقيؼ اإلدارم كفرض اإلقامة الجبرية إلى السمطة القضائية.

نظران لما يتعرض لو المشتبو بيـ كالمتيمكف مف انتياكات داخؿ أقساـ كمراكز الشرطة مف قبؿ  .7

عداد رجاؿ الشرطة، كلقمة معرفتيـ كخبراتيـ القانكنية، فإننا ندعك إلى ضركرة  تأىيميـ كا 

الدكرات التثقيفية كالقانكنية ليـ قبؿ قياميـ بأعماليـ، فيجب أف يككنكا مؤىميف قانكنيان كعمميان 

في التعامؿ مع المشتبو بيـ أك المتيميف كذلؾ لخطكرة مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ 

 ر كالقانكف.كإلمكانية التعدم عمى الحريات كالكرامة اإلنسانية كالتي كفميا الدستك 

تكسيع نطاؽ الرقابة الحككمية أثناء مرحمة البحث األكلي أك االستدالؿ كال سيما الجيات التي  .8

تعمؿ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، كمنيا المركز الكطني لحقكؽ اإلنساف ليتسنى لو الكقكؼ عمى 

 كؿ ما مف شأنو المساس بحؽ اإلنساف في ىذه المرحمة.

تكقع في حاؿ إىدار الضمانات المقررة  –ديبية كجنائية تأ –النص عمى جزاءات رادعة  .9

لممشتبو بو في مرحمة البحث األكلى أك االستدالؿ، كمنيا فيما يعمؽ بصفة الضابطة القضائية 
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فيجب النص عمى جزاءات تصؿ إلى إزالة صفة الضابطة القضائية إزالة مؤقتة أك دائمة عمى 

ضماف الحصكؿ عمى تعكيض عادؿ يتناسب مع غرار التشريعات الحديثة، ككذلؾ النص عمى 

 ما تعرض لو المشتبو بو مف ضرر في ىذه المرحمة.

أف تتكلى النيابة العامة مسؤكلية التحقيؽ في جرائـ التعذيب كتقديـ المسئكليف لمقضاء،   -10

مع تكسيع نطاؽ المسؤكلية في مجاؿ جرائـ التعذيب بحيث يككف مدير مركز اإلصالح 

االحتجاز مسئكالن شخصيان كفقان ألحكاـ قانكف العقكبات عف سالمة  كالتأىيؿ أك مراكز

المحتجزيف، كتفعيؿ كتكسيع مظمة الرقابة كاإلشراؼ القضائي عمى مراكز اإلصالح 

 كالتأىيؿ كأماكف االحتجاز المؤقت.

ف كفي الختاـ أتمنى مف اهلل العمي القدير أف أككف قد كفقت فيما قدمتو مف جيد متكاضع في بيا   

ضمانات المشتبو بو في مرحمة البحث األكلى أك االستدالؿ، كأف يككف بحثي ىذا مثمران مف الناحية 

العممية كالعممية، ككمي أمؿ أف يتكجو المشرع اإلجرائي الفمسطيني في كؿ ما أبديناه مف مالحظات 

 كاقتراحات نحك األفضؿ كبما يخدـ مصمحة المكاطنيف ككطننا معان.

 بحمدهتـ بعكف اهلل ك 

 كاهلل كلي التكفيؽ
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