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 اإلىداء

 الرَّْحمِن الرَِّحيِم ﴾ اِ  ِبْسمِ ﴿ 
 اإلسراء(﴾ 12﴿ ِإَّلَّ َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِإنَّ َفْضَمُو َكاَن َعَمْيَك َكِبيًرا)

ْنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى )﴿ َوَأْن َلْيَس   النجم ﴾)41( ثُمَّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اْْلَْوَفى )40( َوَأنَّ َسْعَيُو َسْوَف ُيَرى )33ِلْْلِ

 إلى مف َرّبياني صغيرًا وأكرماني كبيرًا: والدي ووالدتي أطاؿ اهلل في أعمارىـ... 
ـْ َأْزِري، وأْشِرْكُيـ في َأْمِري:    إخواني وأخواتي وعائالتيـ...إلى مف َأشُدُد ِبِي

 إلى ُقّرُة َعْيني: زوجتي وابني "محمد الثائر"...
إلى مف انقطعت أنفاسيـ ولـ تنقطع حسناتيـ: أجدادي آؿ الحنبمي الشييريف بأبناء قطينة 

 المقدسييف، والى أبناء عمومتي جميعًا...
 ألردف الشقيؽ...إلى أساتذتي األفاضؿ في الجامعة األردنية وزمالئي النشامى في ا

تحت رحمة اهلل: الشيخ رائد وأىميا القدس فإلى مف قضى عمره في تعزيز صمود المقدسييف، 
 ...واخوانوصالح 

إلى مف وضع لي قدمًا في مينة المحاماة مف أجؿ الدفاع عف الحؽ وأىمو، ووقؼ بجانبي 
 في أصعب الظروؼ: المحامي األستاذ خالد زبارقة...

نفسي وقوميا قبؿ إطالؽ العناف ليا، وَأُخصُّ بالذكر: األستاذ الشيخ نضاؿ إلى مف َىذََّب 
 أبو ذياب والحاج نياد زغّير، وآخروف...

لياتي لكي أتفرغ في كتابة ىذه الرسالة، أخي وسندي: المحامي إلى مف تحّمؿ ميامي ومسؤو 
 األستاذ رمزي كتيالت...

ياىـ عمى حب المسجد األقصى  المبارؾ: أصدقائي واخواني شباب القدس الى مف اجتمعنا وا 
 الشريؼ عامًة...

منو لي، وُأَقِبُؿ أيديكـ اعترافًا  أكتب إليكـ ووجيي ُكُمُو ُدموٌع شكرًا هلل الذي أرسمكـ ىبةً 
 بجميمكـ وفضمكـ الذي ال ُينسى.
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 والعرفانالشكر 

، والشُّْكُر ِلمَِّو َحْمَدًا ال َتَقاَد  ؿِ ئِ َل ى جَ مَ عَ  ،ـِ دَ عَ  فْ مِ  ؽَ مْ الخَ  ُمْنِشئِ  وِ مَّ لِ  دُ مْ حَ لْ اَ  َما أْسَرى ِمَف النَِّعـِ
ّـَ الصَّالُة َعمى الُمْخَتاِر ِفي الِقَدـِ   بعد؛. أّما َلُو، ُث

مف الذكاء فإّنيا إذا ُحرمت مف توفيؽ اهلل لـ تنفع،  العقوؿ فقد قيؿ بحؽ بأّنو ميما بمغت
فالحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما كّنا لنيتدي لوال أف ىدانا اهلل، رب اجعؿ ىذا العمؿ عممًا 

 خير الوارثيف. ترث األرض ومف عمييا وأنتخالصًا لوجيؾ الكريـ، ُينتفع بو إلى يـو أف 

فإنني أتقدـ بالشكر  مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"، :"ملسو هيلع هللا ىلصرسولنا محمد  إيمانًا بقوؿ
حرر مُ  كؿ خير، لمولى عناجزاه انفعنا اهلل بعممو و الدكتور جياد الكسواني  والتقدير إلى

منيجية النقؿ والتقميد إلى  منيجية مف وآخذىاالقانوني،  تدويفالعقوؿ في منيجية التفكير وال
 القانوف العاـ تخصص القانوف الخاص إلى تخصصاإلبداع والتجديد. ىو مف تحولت مف 

ثـّ طمعت بأف ، لديو تمميذاً  أف أكوفتشرفت ب، بعد أف ُأعجبت بفكره ومنيجيتو، فتقربًا إليو
إليو أكثر التباعو لمدرستو وطروحاتو، فطمبت التقرب ناشرًا آلراءه وأفكاره، ومنتميًا أكوف 
العمـ منو، وتشرفت بقبولو اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ومتابعتيا وتقويميا، فمؾ دكتوري  ولنيؿ

 .والدعاء بالتوفيؽ والسداد جزيؿ المحبة والشكر مني الفاضؿ

ومنارة العمـ  ،الصرح العممي العظيـ ىذا ،كما وأتقدـ بالشكر والتقدير إلى جامعة القدس
ة القدس الشريؼ. وأخص بالشكر كمية الحقوؽ ممثمة بعميدىا وأساتذتيا وطالبو في مدين

 األسماء واأللقاب. حفظوجميع العامميف في الجامعة مع  ،األفاضؿ، وكمية الدراسات العميا

 قبوليـ مناقشة ىذه الرسالة.لجنة المناقشة األساتذة األفاضؿ لوأتوجو بالشكر إلى أعضاء 

ووفر لي أجواء  مف دعمني ماديًا ومعنويًا في إنجاز ىذه الرسالةوأخيرًا، أتوجو بالشكر لكؿ 
 ، وأصدقائي المقربيف.، وأخص بالذكر أختي المحامية ربى قطينةالدراسة والكتابة



 ج
 

 ممخص الرسالة

كرنا بقيمتو، مف طموع الشمس ذّ يتدخؿ الزمف في كؿ جزئيٍة مف جزئيات الكْوف، وكؿ شيٍء مف حولنا يُ 
الة اإلنساف وعباداتو اليومية، حتى في معامالت الناس وعالقتيـ بكؿ ما ىو إلى غروبيا، وفي ص

ىذا العنصر الزمني  إذا ما اختؿّ فالعناصر الكْونية،  ىذه وفر الزمف وضعًا ثابتًا في جميعحوليـ. ويُ 
 استتبعو بالضرورة خمؿ في ميزاف العدالة عمى وجو األرض.

، ومنيا قانوف اإلجراءات الجزائية الذي المختمفة تشريعاتيافي ولمزمف قيمة أساسية في نظاـ الدولة و 
مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات التي  ،ييدؼ إلى بث الروح في القواعد العقابية بنقميا إلى حيز التطبيؽ

 إرساء العدالة سعيًا إلى ،بعد وقوع الجريمة في مواجية الجاني معتجنيابًة عف الم تتخذىا السمطات العامة
 .استيفاء حؽ الدولة في العقابو 

ويقّيد الزمف جميع ىذه اإلجراءات الجزائية، فيضع ليا إطارًا محددًا معقواًل يمنع التعسؼ عند استعماليا، 
 .عمى حٍد سواء األمر الذي يعود نفعو عمى المتيـ وعمى المجتمع ا ويمنع التراخي فييا أو تأبيدىا،كم

يدفعنا إلى البحث عف  المتيـ في مواجية ىذه اإلجراءات يتمتع بيا إّف ثبوت ىيمنة قرينة البراءة التي
ة في معرض اقتضاء حقيا في وفي تقييد سمطات الدول قيمة الزمف في التأسيس لمشرعية اإلجرائية

 توالفردية وكرام ووحريات متيـللحقوؽ افي حمايتو  الزمف دور عفلبحث إلى اكما ويدفعنا  العقاب،
 . مراحؿ الدعوى الجزائية كاّفة في اإلنسانية

البحث عف طبيعة قواعد الزمف الواردة في قانوف األمر  منا ولتحقيؽ ىذه الغاية المرجوة، يقتضي
ويقارنيا ومضامينيا،  ىذه القواعد في مغازي يغوص، بمنيج تحميمي نقدي اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

 يؽ القضائي ليا مف جية أخرى.المقارنة مف جية، ومع التطب التشريعات اإلجرائيةمع 

ئيا مباد الفمسطيني المشّرع أرسى عمومًا، لقواعد الزمف قيمة كبيرة في اإلجراءات الجزائية مكف القوؿ أفّ يُ و 
قانوف اإلجراءات الجزائية، ثـّ جاء القضاء الفمسطيني أكّد عمييا في و  األساسية في القانوف األساسي

 بعض قواعد وصيغة النيج القانوني خؿُ اإللتزاـ بيا. ومع ذلؾ، لـ ي رورةضوجوب حمايتيا و فطبقيا وأّكد 
مف الغموض والتناقض، األمر الذي أضعؼ مف دور الزمف في بعض اإلجراءات الجزائية، مما  الزمف
 في تعديميا بالشكؿ الذي يحقؽ الغايات المرجوة منيا. ضرورة التدخؿ المشّرع مف يتطمب



 د
 

Time in Criminal Procedures law 

Abstract 

Time intervenes in every single detail in our universe. Everything around 

reminds us of its value; from sunrise to sunset, in people’s daily worship and 

prayers, and even in people’s transactions and their communications with the 

surrounding. Time provides a constant component in all these universal 

elements. If this time component has disordered, then a disorder in the justice 

scale will necessarily follow.   

Time has a key value in the state system and in its different legislations; 

including the Criminal Procedures Law that aims at influencing the spirit of the 

penal rules by transferring them into practice. This will be done through a set of 

action taken by the authorities on behalf of the society against the criminal after 

committing the crime. Seeking for forcing justice and to meet the state’s right to 

punishment.    

Time restricts all these criminal procedures by developing a logical specific 

framework that prevents abuse when using. Also, it prevents tolerating and 

perpetuate while applying. Which has benefits in return on the accused and the 

community as well.  

The evidence of the dominance of the presumption of innocence that the 

accused enjoyed when facing these actions, pushes us to look for the value of 

Time in Procedures Legitimacy Corporation. Also, in restricting the authority of 

the state in the context of meeting its right to punishment. Furthermore, it 

pushes us to search for the role of Time in protecting the accused’s rights, 

individual freedom, and dignity in all phases of the criminal case.   

In order to achieve this purpose; we have to search on the nature of Time rules 

that mentioned in the Palestinian Criminal Procedures Law, in a critic analytic 

approach, that goes deeply in these rules meanings and implications. And 

compares them with procedural legislation comparison on the one hand, and 

with the judicial application on the other hand. 

It could be said that the Time rules have a huge value in the Criminal 

Procedures in general. The Palestinian legislator has developed its key 

principles in the Fundamental Law, and emphasized them in the Criminal 

Procedures Law. Then, the Palestinian judiciary applied them and confirmed on 
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the need of protecting them and on the importance of abiding them. Although, 

the legal approach and its wordings are not totally cleared of ambiguity and 

contradictions, which weakened the role of Time in some Criminal Procedures, 

requiring the legislator to intervene importantly in amending them in line with 

the form that meets the desired goals.   
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  مقدمة

ىو وعاء كؿ  لزمفاو كؿ مخموؽ، فيتأثر بو ويؤثر فيو. و حسّ ات الكوف، ويُ يئكؿ جز يغوص الزمف في 
 مف شيءٍ  كؿُ و ، ولو قيمة كبيرة في حياتوالحقيقي لإلنساف، ماؿ الرأس في الواقع  ىوو  عمؿ وكؿ إنتاج،
 .حولو ُيذكره بقيمتو

يا ابف آدـ، إّنما أنت أياـ، ري:" قاؿ الشافعي:" الوقت كالسيؼ إف لـ تقطعو قطعؾ". وقاؿ الحسف البصيْ 
فإذا ذىب يوـٌ ذىب بعضؾ"، وقاؿ أيضًا:" أدركت أقوامًا كانوا عمى أوقاتيـ أشدُّ منكـ حرصًا عمى 

 1دراىمكـ ودنانيركـ".

عبر عدٍد مف المراحؿ تّشكؿ في مجموعيا قواعد  بعد وقوع الجريمة العقابيتـ إستيفاء حؽ الدولة في 
، ثـّ ومرتكبيا الجريمة عمىوالتحري لالستدالؿ قانوف اإلجراءات الجزائية. وتبدأ ىذه المراحؿ بالبحث 

  .محاكمتولة لممحكمة المختص ة المتيـبو، وصواًل في النياية إلى إحالبالتحقيؽ االبتدائي مع المشتبو 

وُيثير حؽ الدولة في فرض الجزاء القانوني عمى مرتكبي الجرائـ جداًل فمسفيًا اجتماعيًا واسعًا باعتباره "قوة 
ويبعث الحياة كما ، مف جية لجانيفيو يمثؿ األلـ والمعاناة الذي يمحؽ با ،2واحد " في آفٍ  الموت والحياة

 .  مف جية أخرىالمجتمع في و  المجني عميو في مف جديد

 المشّرعحرص يو  .فس الوقت صاحبة السمطة اإلجرائيةفي نوىي صاحبة الحؽ في العقاب،  الدولةتعتبر و 
قرينة لاحترامًا ماف الحرية الفردية المالئمة بيف ضعمى مراعاة جراءات الجزائية تنظيمو لإل عند دوماً 

 ،اإلجتماعية مف اإلعتداءضماف فاعمية قانوف العقوبات في حمايتو لمحقوؽ والمصالح بيف البراءة، و 
 وضعو موضع التنفيذ مف خالؿ إجراءات قانونية صحيحة وسميمة. و 

قد بأّنو:"  (مػ 2001) ( لسنة3اءات الجزائية رقـ )قانوف اإلجر  الفمسطينية العميا محكمة العدؿ وصفتقد و 
اإلعالنات  وضع قواعد وضوابط تحوؿ دوف الخروج عمى الحقوؽ األساسية لإلنساف التي نّصت عمييا

  3والمواثيؽ الدولية واإلقميمية التي تحمي حقوؽ اإلنساف".

                                                           
 .27-25ىجري، ص  1408الفتاح أبو غّدة، قيمة الزمف عند العمماء، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، الطبعة العاشرة، الرياض : عبد انظر 1

2
 "The state's power to punish legally can be the power of life and death.". Tunick, Mark, Punishment: Theory 

and Practice, University of California Press 1992, p. 1.                                                        
 )منشور عمى موقع المقتفي(. مػ  30/10/2005( الصادر بتاريخ 119/2005قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في الدعوى رقـ ) انظر 3
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) إّف أخالؽ المجتمع وثقافتو إّنما تقرأ في قوانينو :في ىذا الخصوص  Paul Villotويقوؿ األستاذ 
 ،تتضمف مفاىيـ المجتمع عف الحؽ والعدالة، وحؽ الفرد وكرامتو –أي ىذه القوانيف  –اإلجرائية، ألّنيا 

  1(.والعامة الشخصيةواحتراـ الحقوؽ والحريات 

اإلجراءات التي عمـ يبحث في أفضؿ ، واالجراءات الجزائية ىي 2والزمف لغًة ىو الوقت قميمو وكثيره
تتخذىا السمطات المختصة في الدولة بمناسبة جريمة ارتكبت، أو بمناسبة اإلعتقاد بأّف جريمة ما قد 

نزاؿ الجزاءات الجنائية بحقيـ في حاؿ ثبوت دورىـ عمى نحو  غية تحديد المسئوليفارتكبت، بُ  عنيا وا 
   3.براءتيـتقرير يقيني جاـز في ارتكاب الجريمة المنسوبة إلييـ، أو بعكس ذلؾ 

لمقياـ اإلجراءات الجزائية  ىو الوقت المحدد في قانوف اإلجراءات الجزائيةقانون الزمن في  فإفّ  وبيذا
و حتى البدء بالعمؿ أو استمراره أو االنتياء منو، أو اإلمتناع عف القياـ بو خاللو، أباإلجراء أو البدء بو 

ىذا  ويكوف، أو األسابيع أو األياـ أو الساعات األشيرو، ويكوف محددًا بالسنوات أو بو بعد انقضائ
لقرينة و  اإلجرائيةشرعية مل ـ بيا احتراماً أو مانعًا مف القيا ،قّيدًا عمى ىذه اإلجراءات العنصر الوقتي

  4.، ويترتب عمى عدـ مراعاتو سقوط الحؽ أو الحكـ ببطالف اإلجراءالبراءة

إلى آخر بحسب ظروؼ  مف تشريعٍ ىذه المدة  تختمؼو  ،مدًة مف الزمفالدعوى الجزائية  مراحؿتستغرؽ و 
مدى احتراـ السمطات العامة لديو لمديمقراطية وسيادة القانوف،  وبالتناسب معكؿ مجتمع وخصوصياتو، 

 ومدى تقديسيا لمحقوؽ والحريات الفردية. 

وتكريس مبدأ  لألفراد، إلى حماية الحقوؽ األساسية الجزائيةاإلجراءات  في تحديده لمواعيد المشّرعييدؼ و 
 التي يتمتع بيا المتيـ في مواجية ىذه اإلجراءات. كما وييدؼ قرينة البراءة في وجوب حماية الشرعية
األطراؼ في خالؿ بحؽ اإلدوف  إجراءاتياتتابع انتظاـ تنظيـ السير في الدعوى و أيضًا إلى  المشّرع

تحت طائمة  في وقت معيف الجزائية القياـ ببعض اإلجراءات المشّرع يوجب ولذلؾتحضير الدفاعات. 
  .االستدالؿ والتحقيؽ إجراءاتفورية ، كما في التقادـ واإلنقضاءب محددةفترة ُمضي الحؽ بعد  سقوط

                                                           
 .3ىامش رقـ  7مػ، ص 2011اف، الطبعة الثانية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عممحمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، : أورده 1
 . 401مػ، ص  1972ابراىيـ أنيس وآخروف، المعجـ الوسيط، الجزء األوؿ، الطبعة الثانية، القاىرة،  انظر: 2
مػ،  2010لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة الثالثة  كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقاقةبنفس ىذا المعنى انظر:  3

 .9ص
: مي خميس عصفور، المواعيد والمدد في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير انظرىذا المعنى  قريب مف 4

 .10، ص مػ 2010فمسطيف،  –ة األزىر، غزة منشورة، كمية الحقوؽ، جامع
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يستتبع بالضرورة في المدد الزمنية المحددة في القانوف لكؿ إجراء مف اإلجراءات الجزائية  البحث إفّ 
 ىي ةالنصوص التشريعي ىذه ألفّ ، جزائيةالدعوى ال واالعتبارات األخرى التي تحيط العوامؿ البحث في
القواعد  مف ىذه غايةوألّف تحقيؽ ال ،دافر حرية األ لضمافميما ُبذؿ فييا مف جيد  جامدة نصوص

ىو إعماؿ ىذه  فالواجب ،تطبيقيا سمطات المختصة فيالِقَبؿ مف  ياحسف استعمال قتضياإلجرائية ي
في العديد  مركزي لو دور عنصر التقدير الفردي فّ ألاة منيا، النصوص بأسموب يوصؿ إلى الغاية المتوخّ 

 1.الجزائية اإلجراءات مف

ظيارىا ىو الغاية مف إجراءات المحاكمة ولّما كاف مراعاة الشكمية بصورة ، فإّف 2الوصوؿ إلى الحقيقة وا 
قد تكوف ظالمة في جوىرىا، ألّف  ياتخذة تبدو في ظاىرىا عادلة، لكنمطمقة تجعؿ مف اإلجراءات المُ 

ّنما ىي إحقاؽٌ  ال  لمحؽ، ونصوص القانوف عبارة عف كممات مكتوبة العدالة ليست مجرد شكميات، وا 
تفيـ معانييا ومرامييا، فيطبقيا عمى الواقع المعروض أمامو ير غورىا، و سبّ يمنحيا الحياة إال إنساف يُ 

 3يدىا المجتمع.إلى تحقيؽ العدالة التي ير  في النياية ليصؿ

ة سياج الحريات كافّ  فيوالجزائية الجانب األىـ واألساس في القانوف الجنائي،  اإلجراءاتيحتؿ قانوف و 
محرية ل الكفيؿ األساسي وكذلؾ يعتبر قانوف اإلجراءات الجزائيةكما يقوؿ العالـ األلماني أىرنج، 

عالنات حقوؽ اإلنساف فالحرية الشخصية ىي .معدالةلالشخصية و   ،أسمى الحقوؽ التي كفمتيا الدساتير وا 
 ،أدؽ وأىـ واجبات الدولة فييا العدالة . أمّ 4ألّنيا مناط القيـ اإلنسانية جمعاء وركيزة المفاىيـ الديمقراطية

بحيث يتمكف كؿ مواطف مف الوصوؿ إلى حقو بحرية مف  ،إقامة العدؿ بيف الناس يكوف لزامًا عمييا إذ
 6بال روح. بدوف القضاء تغدو حريات المواطنيف وحقوقيـ ىيكالً ف، 5خالؿ توافر قضاء مستقؿ

تقتضي الشرعية اإلجرائية أف يكوف الزمف المتطمب إلتماـ اإلجراء الجزائي مقننًا في العدالة،  تحقيؽلو 
اإلطار الزمني المطموب  يقؼ األمر عند ىذا الحد، بؿ ال بّد أف يكوفالقانوف بشكؿ واضح ومحدد. وال 
                                                           

 .9-8ص مرجع سابؽ،محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية،  بنفس ىذا المعنى انظر: 1
 مػ. 9/10/2011( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 75/2010نقض جزاء رقـ )انظر:  2
 . 10، صمػ 1997حسف المرصفاوي، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، انظر:  3
ونّصت المادة  ألساسية ممزمة وواجبة االحتراـ".( مف القانوف األساسي الفمسطيني عمى أّف: " حقوؽ اإلنساف وحرياتو ا10/1نّصت المادة ) 4
 ."صية حؽ طبيعي وىي مكفولة ال ُتمس( عمى أّف: " الحرية الشخ11/1)
ف ومكفوؿ لمناس كافة، ولكؿ فمسطيني حؽ االلتجاء إلى قاضيو ( مف القانوف األساسي عمى أّف: " التقاضي حؽ مصو 30/1نّصت المادة ) 5

 الطبيعي، وينظـ القانوف إجراءات التقاضي بما يضمف سرعة الفصؿ في القضايا".
-13، ص مػ 2010، الطبعة الثانيةالتيمة وتطبيقاتيا في القضاء الجنائي، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف،  ،انظر: ياسيف خضير المشيداني 6

13-14. 
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معقواًل وكافيًا إلتماـ اإلجراء، خصوصًا لما لإلجراءات الجزائية مف مساس بالحرية الفردية، وتأسيسًا لمبدأ 
، وتحقيقًا لمشرعية الدستورية في ضماف اإلجراءات ىذه قرينة البراءة الذي ال يسمح بالمماطمة في
 . الجزائيةالمحاكمة المنصفة لمشخص المتيـ في المواد 

مبدأ وجوب بيف و  1بيف مبدأ حرية البحث عف الدليؿ نقطة اإلتزاف وكفايتو معقولية اإلطار الزمني وتشكؿ
ف ضماف فاعمية قانوف ممتيـ. فمراعاة المالئمة بيلضماف وحماية الكرامة اإلنسانية والحرية الفردية 

العقوبات في حمايتو لمحقوؽ والمصالح اإلجتماعية مف اإلعتداء، وبيف ضماف الحرية الفردية لممتيـ 
إلطار الزمني لضرورة وضع قيٍد محدٍد ومنضبٍط  -مف بيف جممة مف األمور -تقتضي بشكؿ أساسي

 المتطمب إلتماـ اإلجراءات الجزائية. 

حماية الحقوؽ والحريات والمصمحة العامة  الذي يؤكدالمعيار التناسب ىو و  المعقولية معيار يكوفوبذلؾ 
 مف خالؿ إيجاد عالقة منطقية بيف الوسائؿ والغايات.

 بؿكؿ ىذا القيد الزمني ركيزًة أساسية لضماف حسف استعماؿ قواعد اإلجراءات الجزائية مف قويشكما 
بحيث ال  نية المحددة لإلجراءاتف يتفيموا غايات ىذه األطر الزمأ عمييـ ال بدّ إذ القائميف عمى تطبيقيا، 

مف األحواؿ. فال يجوز أف يكوف قانوف  ة المتيـ في أي حاؿٍ تشكؿ ىذه القواعد مجااًل ليضـ حري
 لحماية الحقوؽ والحريات. أداةً  بؿ ال بّد أف يكوفاإلجراءات الجزائية أداًة لمقير أو التحكـ، 

عدـ الدقة في صياغة نصوص قانوف اإلجراءات الجزائية قد يؤدي إلى تحولو إلى أداة فإّف  وتبعًا لذلؾ
 .المكفولة في الدساتيرلحقوؽ والحريات العامة يحمي ا مف كونو حصناً  استبداد بدالً 

مع دوف توقيع العقاب ضماف عدـ وجود جريمة في المجتتستيدؼ  اعد اإلجراءات الجزائيةقو  ولّما كانت
توفير أكبر كـ مف المعمومات و  جريمة لـ يرتكبيا،في إدانة أي بريء ضماف منع و  مرتكبيا،عمى 

ومرتكبيا حتى يتمكف القاضي مف تطبيؽ قواعد القانوف الجنائي  الجريمةوالمعارؼ الضرورية حوؿ 
 خصوصاً  ،غاية في الصعوبةتكوف ميمة تقنيف القواعد اإلجرائية  فإفّ لذلؾ  ،سميماً  الموضوعي تطبيقاً 

                                                           
1
( مف قانوف 282/3باستثناء ما نّص عميو المشّرع مف إثبات مقّيد في القانوف، كما في جريمة الزنا عمى سبيؿ المثاؿ، فقد نّصت المادة )

المتيـ األدلة التي تقبؿ وتكوف حجة عمى شريؾ الزانية ىي القبض عمييما حيف تمبسيما بالفعؿ أو اعتراؼ ( عمى أّف:" 16/1960العقوبات رقـ )
 ."لدى قاضي التحقيؽ أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراؽ أخرى مكتوبة
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مف يتقف وضع قانوف العقوبات ثـ  بأفّ  بحؽ وليذا قيؿ .أف تتالئـ مع كؿ ىذه اإلعتباراتو وأّنيا ال بّد 
 1في اليواء. يترؾ اإلجراءات الجزائية بدوف إتقاف كمف يبني قصراً 

ذا نظرنا إلى مصمحة المجتمع المتمثمة في القصاص مف المجـر لى مصمف جية وا  محة المتيـ ، وا 
نستشعر مدى مف جية أخرى، فإننا فرصة في إبداء أوجو دفاعو وعدـ امتياف كرامتو المتمثمة في إعطائو 

وازنة والتنسيؽ بيف قانوف اإلجراءات الجزائية والمتمثؿ في المفي  المشّرعصعوبة الدور الذي يقـو بو 
، تأبيدىافييا أو يمنع التراخي  الجزائية لإلجراءات منضبططار زمني إتحديد  ال بّد مفإذ  ،فف اليدفيْ ىذيْ 

 مفاجأة. أوكما وال بّد مف تمكيف المتيـ مف ممارسة حقو بالدفاع بدوف عجمة 

التي تقؼ عندىا سمطة الدولة  الحمراء ىي رسـ الحدود ىذا التقاطعلمخروج مف اإلجرائي  المشّرعووسيمة 
 2فاع التي ال يجوز انتياكيا.يبدأ مجاؿ الكرامة اإلنسانية وحقوؽ الد حتى

بأّف "  أماميايا في مصر في إحدى القضايا المعروضة مقررت المحكمة الدستورية الع وتأكيدًا عمى ذلؾ
إدانة المتيـ بجريمة إّنما تعرضو ألخطر القيود عمى حريتو الشخصية وأكثرىا تيديدًا لحقو في الحياة، 
وىي مخاطر ال سبيؿ إلى توقييا إال عمى ضوء ضمانات فعمية توازف بيف حؽ الفرد في الحرية مف 

  3وحؽ الجماعة في الدفاع عف مصالحيا األساسية مف ناحية أخرى".ناحية، 

يا قواعد ال يدخؿ فييا عنصر التقدير الفردي لمموظؼ وتتميز قواعد الزمف في اإلجراءات الجزائية بأنّ 
في الكثير مف األحياف تحديد المواعيد والمدد  المشّرعحيث يفّضؿ  ،كأصٍؿ عاـ المختص بحسب القانوف

يمة بالنسبة لمقواعد وىذه القواعد قم تحديدًا جامدًا لضماف االستقرار القانوني واإلنتظاـ في اإلجراءات،
الجزائية وىي ثالثة  لتقديـ الشكوى المشّرعالقانونية التي وضعيا  ةومنيا عمى سبيؿ المثاؿ المد. األخرى

، المدةىذه بعد إنقضاء  ىتقديـ الشكو  المشّرعز يال يجإذ ، أشير مف عمـ المجني عميو بالجريمة ومرتكبيا
  4.تقديرية في ىذا الخصوصؿ أي سمطة وال مجاؿ إلعما

                                                           
 .6ص مػ، 1981ة، القاىرة، الطبعة الرابعة ، دار النيضة العربيي شرح قانوف اإلجراءات الجزائيةميرؿ، نقال عف أحمد فتحي سرور، الوسيط ف 1
.5، ص1998ة، القاىرة، الطبعة الثالثة الجنائية، دار النيضشرح قانوف اإلجراءات  محمود نجيب حسني، انظر: 2
 .686ص  43القاعدة  6تورية"، مجموعة أحكاـ الدستورية العميا جػ قضائية "دس 15لسنة  5القضية رقـ في  1995مايو  20 :دستورية عميا 3
4
 (. 3/2001( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )5المادة )
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قد اضطر أحيانًا لمتخفيؼ مف ىذا الجمود في التحديد، مف خالؿ تقرير االمتداد القانوني   المشّرع إال أفّ 
، و مف خالؿ إعطاء 1ليذه المواعيد أحيانًا بسبب القوة القاىرة أو العطؿ الرسمية أو المسافة مف جية

 .2عيدالقضاء سمطة تقديرية في تعديؿ ىذه الموا

يختمؼ اإلطار الزمني المطموب في كؿ ، ونظرًا لتنوع اإلجراءات الجزائية وتعددىا، ومف ىذا المنطمؽ
ف اإلستدالؿ والتحقيؽ اإلبتدائي المتسمتيْ  فيضيؽ تارًة في مرحمتيْ  ،الجزائيةمرحمة مف مراحؿ الدعوى 

 بالطابع التنقيبي، في حيف يتسع تارًة أخرى في مرحمة المحاكمة التي يغمب عمييا الطابع اإلتيامي. 

ومدى تحقيؽ المنظومة  ،مف تشريٍع إلى آخر بحسب ظروؼ كؿ مجتمع الزمني كما ويختمؼ ىذا اإلطار
 لموضوعي واإلجرائي. يا انيا بشقيْ التشريعية لديو لمشرعية الدستورية والشرعية الجنائية المنبثقة ع

تغييرت طبيعة اإلجراءات الجزائية في دولة فمسطيف عمى مدى الحقبات فقد  ،ةتاريخيومن الناحية ال
ـّ الحكـ العثماني،  فترة مف التاريخية، بدايةً  ـّ االنتداب البريطاني،  َتِبَعوث الحكـ األردني في الضفة ث

االحتالؿ اإلسرائيمي، وصواًل في النياية الى فترة الحكـ  وبعدىا والحكـ المصري في قطاع غزة، الغربية
 في ظؿ السمطة الوطنية الفمسطينية. 

 نظمة التي حكمت البالد والعباد،اإلجرائية مف الخمفية العامة لكؿ ىذه األالموضوعية و وتأثرت القوانيف 
  3.منياالخاص بكٍؿ  سموب التشريعيباألبشكٍؿ خاص و 

عف التطور الحضاري لممجتمعات  بمعزؿٍ  يوماً  طبيعيًا، فمـ تكف قواعد اإلجراءات الجزائيةويعّد ىذا التأثر 
 ،عف األنظمة االجتماعية المرتبطة بالحركة اإلنسانية ، بؿ تمازجت ونتجتاإلنسانية في مختمؼ العصور

 4.ىاتجاوز  ومنعمف أجؿ ضماف الحرية الشخصية 

                                                           
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" ال تحسب أياـ العطالت الرسمية مف المدد المقررة لجواز الطعف باالعتراض أو 484نّصت المادة ) 1

 االستئناؼ أو النقض أو المدد األخرى إذا كانت ىذه العطالت في نياية المدة".
ت الجزائية عمى أّنو:" إذا لـ يقدـ االستئناؼ خالؿ المدة المعينة، وطمب المستأنؼ ( مف قانوف اإلجراءا341فعمى سبيؿ المثاؿ نّصت المادة ) 2

اـ إذا خالؿ خمسة عشر يومًا اعتبارًا مف تاريخ انقضاء مدة االستئناؼ تمديد المدة، يجوز لمحكمة االستئناؼ أف تمنحو ميمة ال تتجاوز عشرة أي
 تبيف ليا وجود سبب مشروع يبرر التأخير".

 .5مػ، ص  1996عبد الحميد الشواربي، مواعيد اإلجراءات القضائية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ذا المعنى انظر: بنفس ىو 
نبيو صالح، شرح مبادئ قانوف  :انظرلمزيد مف الفاصيؿ حوؿ التشريعات الجزائية التي طبقت في فمسطيف عمى مر الحقبات التاريخية المختمفة،  3

 ،ساىر إبراىيـ الوليدوما بعدىا. وأيضًا:  67مػ، ص  2006اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األوؿ، مكتبة دار الفكر، القدس، الطبعة الثانية، 
 وما بعدىا. 9مػ، ص 2008الطبعة الثانية،  الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، جامعة األزىر، غزة،

 .9التيمة وتطبيقاتيا في القضاء الجنائي، مرجع سابؽ، ص ،: ياسيف خضير المشيدانيانظر 4
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مػ( ىو قانوف انتقائي،  2001( لسنة )3اإلجراءات الجزائية رقـ ) ويرى الفقو الجنائي الفمسطيني أّف قانوف
مػ(  1961( لسنة )9إذ استمد العديد مف أحكامو مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )

مػ. كما أّنو استمد أحكامًا أخرى مف قانوف  1/11/2001الذي كاف ساريًا في الضفة الغربية حتى تاريخ 
ف، واعتمد النظاـ المختمط لجنائية المصري، بحيث جمع بيف مزايا كؿ مف القانونْيف المذكوريْ اإلجراءات ا

 1ف التنقيبي واإلتيامي.الذي يجمع بيف النظاميْ 

الفمسطيني موفقًا دائمًا في الجمع بيف تمؾ التشريعات، ألّف الجمع بيف نظامْيف  المشّرعومع ذلؾ لـ يكف 
، نظرًا إلختالؼ اإلعتبارات اإلجتماعية واألخطاء التناقضفي  الوقوع أحيانًا الى أدىف نسبيًا مختمفيْ 

ثقافة والوالحقوقي والسياسية التي تقـو عمييا التشريعات في كؿ دولة، ونظرًا إلختالؼ المنيج القانوني 
 2ع.كؿ مشرّ  يعتمدىاالقانونية التي 

مػ(  1945( لسنة )9لتفسيري رقـ )القانوف ا منيا نجدف ،المتعمقة بالزمف التشريعات القديمةبخصوص  أّما
ما زاؿ ساريًا في الضفة الغربية وقطاع و ، 3الذي سّنو المندوب السامي لفمسطيف فترة اإلنتداب البريطاني

( مف ىذا القانوف عمى أّنو:" إذا لـ ُتعّيف أو 7المادة ) تعارض مع القوانيف الالحقة لو. وتنصغزة بما ال ي
 لمقياـ بأمر مف األمور، يجري ذلؾ األمر بوجو السرعة الممكنة وكمما دعت الظروؼ".تحدد مدة 

 القانوفىو تأثير ايجابي في ىذه الحالة، إذ يسّد ىذا  القانوفر التاريخي الذي يفرضو ىذا ولعّؿ التأث
ؿ فرض مف خال ، وذلؾالنقص في أي تشريٍع مف التشريعات عند عدـ تحديدىا لموعد القياـ باإلجراءات

 بو. القياـعمى موعد  المشّرعمبدأ عاـ ُيوجب مراعاة السرعة الممكنة في أي إجراء لـ ينص 

سارية حاليًا في البالد، بؿ حتى ال يتعارض مع أي مف النصوص التشريعية ال النص وال شّؾ بأّف ىذا
بإنزاؿ حكـ ىذا النص التفسيري عمى قانوف إذ  معاصرة،ا سكتت عنو تشريعاتنا البم ىذا النص ينطؽ

( 3/2001اإلجراءات الجزائية رقـ )في قانوف  المشّرعاإلجراءات الجزائية فإّف أي إجراٍء جزائي لـ ينص 

                                                           
 .68نبيو صالح، شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص  انظر: 1

(، وحدة البحث العممي والنشر، 2جراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، سمسمة المناىج الدراسية )وأيضًا: مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإل
 .29مػ، ص  2015كمية الحقوؽ واإلدارة العامة، جامعة بير زيت، 

مف ىذه الرسالة وما بعدىا. وأيضًا األحكاـ المتعمقة بتقادـ  63منيا عمى سبيؿ المثاؿ األحكاـ المتعمقة باسقاط الشكوى والتنازؿ عنيا، انظر: ص  2
  مف ىذه الرسالة وما بعدىا.  110العقوبة وكيفية حساب مدتيا، انظر: ص 

 )منشور في موقع المقتفي(. 55ص  1الممحؽ رقـ  – 1400قائع الفمسطينية العدد ، وُنشر في الو مػ 1945نيساف سنة  2القانوف في  صدر ىذا 3
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والسرعة الممكنة ىي يجب القياـ بو بالسرعة الممكنة وكمما دعت الظروؼ لو. ف عمى موعد البدء بو
      السرعة المعقولة بحسب ظروؼ الحاؿ.

انعكس بشكؿ قد ّف التطور اليائؿ في مجاؿ التكنولوجيا والتقنيات أب فال شؾّ  ،الحاضر عن وقتناأّما 
. كما وانعكس ىذا التطور عصرنا الحاليعمى اإلجراءات والمعامالت التي يستخدميا األفراد في  ممحوظ

ئية ونيابة عامة ضابطة قضاعمى األجيزة القائمة عمى المالحقة واقتضاء حؽ الدولة في العقاب مف 
 .وقضاء

الحديث تمؾ التعقيدات اإلجرائية السابقة، بؿ تحّوؿ األمر إلى السرعة في  ناعصر فمـ تعد موجودة في 
ميمة مف  إتماـ اإلجراءات، حتى باتت ىذه السرعة حقًا أساسيًا لممتيـ في الدعوى الجزائية، وضمانةً 

  1ضمانات محاكمتو العادلة.

ثباتيا وتعقب مرتكبييا، التطور التكنولوجيأدى قد و  مثؿ  إلى إيجاد طرؽ مبتكرة في الكشؼ عف الجرائـ وا 
األمر الذي سّيؿ ميمة السمطات المختصة  أجيزة المراقبة والتسجيؿ التي أصبحت منتشرة بشكؿ واسع،

 ىذه اإلجراءات.  إتماـ في

ستخداـ طرؽ حديثة التي ترتكب بائـ لجراة األخيرة مجموعة جديدة مف افي المقابؿ، ظيرت في اآلونو 
، مثؿ جرائـ الحاسوب والجريمة المنظمة وجريمة غسؿ ف معيودة في السابؽمركبة ومعّقدة أحيانًا لـ تك

ترتكبيا جماعات إجرامية منظمة  التي وغيرىا مف الجرائـ ،اإلرىاب وتيريب األسحمةجرائـ و  2األمواؿ
عدـ االستعجاؿ في تطمب مما ي ،3ومتخصصة، وىي جرائـ عابرة لمحدود وليس مف السيؿ مكافحتيا

 اتحاد جيود دولية وتظافرىا في سبيؿأحيانًا تستوجب  ياأنّ و خصوصًا  ،بعض الشيء الترويالتحقيؽ فييا و 

                                                           
عمى أّنو:"  -الذي كاف ساريًا في الضفة الغربية –( 9/1961( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ )100فعمى سبيؿ المثاؿ نّصت المادة ) 1

الى  يرسمو خالؿ ثماني وأربعيف ساعةكى عميو المقبوض عميو، فإذا لـ يقتنع بيا يجب عمى موظؼ الضابطة العدلية أف يسمع فورًا أقواؿ المشت
 المدعي العاـ المختص، ويجب عمى المدعي العاـ أف يستجوبو في ظرؼ أربع وعشريف ساعة ثـّ يأمر بتوقيفو أو بإطالؽ سراحو". 

أّنو:" يجب عمى مأمور الضبط القضائي أف يسمع فورا أقواؿ  ( عمى3/2001( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )34في حيف نّصت المادة )
 إلى وكيؿ النيابة المختص". يرسمو خالؿ أربع وعشريف ساعةالمقبوض عميو فإذا لـ يأت بمبرر إطالؽ سراحو 

 ( بشأف مكافحة غسؿ األمواؿ.2007( لسنة )9قرار بقانوف رقـ ) انظر 2
اؽ واسع، تنفذه مجموعة مف األشخاص عمى درجة مف التنظيـ، وتيدؼ إلى تحقيؽ ثراء طوعمى ننظمة ىي نشاط إجرامي معقد الجريمة الم3 

  لممشاركيف فييا عمى حساب المجتمع وأفراده.
: نبيو صالح، جريمة غسؿ األمواؿ في ضوء اإلجراـ المنظـ والمخاطر المترتبة عمييا، منشأة انظرلمزيد مف التفاصيؿ في ىذا الخصوص 

  ا.وما بعدى 3مػ، ص  2006سكندرية، الطبعة األولى، المعارؼ، اإل
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في اإلطار الزمني لممالحقة فييا أمرًا  ضرورة التوسعاألمر الذي يجعؿ مف  القضاء عمييا،و  تيايمواج
 حتميًا ال محالة.

لـ يكف فإّف الزمف في قانوف اإلجراءات الجزائية ىو موضوٌع فقيٌي ُمعّمؽ، حيث ، ومن الناحية النظرية
 األفكارإال أّنو ومع تطور  ،في السابؽ الزمف إطارًا أو قّيدًا إجرائيًا عمى شرعية اإلجراءات الجزائية

التوجو ظيور الجزائية و لخاصة، ومع تطور أنظمة اإلجراءات الناظمة لحقوؽ اإلنساف وحرياتو العامة وا
الزمف عنصرًا شكميًا مف  باتالعاـ الداعي إلى وجوب استقرار األوضاع القانونية والمعامالت، فقد 

 العناصر التي ُتؤسس عمييا اإلجراءات الجزائية.

لنظرية لمموضوع في تطور المجتمع وعاداتو اإلجتماعية، حيث صار الوقت سيفًا كما وتبرز األىمية ا
ُمّسمطًا عمى أعماؿ األفراد، وبات الوصؼ القانوني لدقة ىذه األعماؿ واإلجراءات يعتمد بشكؿ أساسي 

نجاز اإلجراء في الزمف المحدد  ارة.انطالقًا مف أّف المقّصر أولى بالخس ، وذلؾعمى مدى احتراـ الوقت وا 

موضوع الزمف في قانوف اإلجراءات الجزائية جداًل فقييًا واسعًا بيف فقياء ُيثير  ،باإلضافة الى ذلؾ
مف يرى وجوب التخمص مف الزمف كعنصر إجرائي مقّيد لشرعية اإلجراءات الجزائية، فمنيـ  القانوف،

 1الدولة في العقاب. وبيف حؽالخاصة لألفراد ومنيـ مف يدافع عنو ضمانًا لمموازنة بيف الحقوؽ 

اإلجراءات الجزائية مف الموضوعات الميمة عمى  قانوف وتأسيسًا عمى ما سبؽ، يعتبر موضوع الزمف في
خاص في ما يتطمبو العصر  القانوف الجنائي وحقوؽ اإلنساف. وتبرز أىمية ىذا الموضوع بشكؿٍ  صعيديْ 

مف سرعة في مختمؼ المعامالت بما فييا تمؾ المتعمقة باإلجراءات الجزائية، وبما تستوجبو الحقوؽ 
الفردية في حد ذاتيا مف ضرورة احتراميا وعدـ تقييدىا إال في حدود ضّيقة عماًل بمبدأ قرينة البراءة، 

منبوذة وخطيرة ومستيجنة مف غالبية الفقياء ت ىي إجراءااإلجرءات الجزائية ىذه خصوصًا أّف بعض 
 والمدافعيف عف حقوؽ اإلنساف. 

                                                           
1
مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ االختالؼ الفقيي الجاري حوؿ مدة القبض والتوقيؼ وسماع األقواؿ واالستجواب، فيرى جانب مف الفقو أّف الزمف 

مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة مف ضيؽ  يعتبر عائقًا أماـ سمطات التحقيؽ واالتياـ أثناء ممارسة أعماليا، حيث يحتج العديد مف
اليًا االطار الزمني الممنوح ليـ قانونًا لمباشرة مياميـ. وعمى العكس مف ذلؾ يرى جانب آخر مف الفقو ضرورة تضييؽ اإلطار الزمني الموجود ح

 في القانوف ليذه اإلجراءات احترامًا لقرينة البراءة.
مف ىذه  138ىذه الرسالة، االحاطة بالتيمة: ص مف  85التوقيؼ: ص  مف ىذه الرسالة، 78راء أنظر: القبض: ص لتفاصيؿ أكثر حوؿ ىذه اآل

 الرسالة. 
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عند البحث في مدى شرعية اإلجراءات  واضحٍ  لمزمف قيمة تطبيقية تبرز بشكؿٍ  إفّ ف ،لناحية العمميةومن ا
إذ يعّد الزمف  ،عرض استيفاء حؽ الدولة في العقابالجزائية المختمفة التي تتخذىا السمطات العامة في م

قيدًا أساسيًا عمى تحريؾ الدعوى العمومية في حالة اشتراط تقديـ شكوى مف المجني عميو في الجرائـ 
 المحددة في القانوف، وفي حاالت التمبس التي تستغرؽ زمنًا وجيزًا لثبوتيا وقياميا.

عند الحديث نيف، خصوصًا حقوؽ الفردية لممواطكما وتثير قواعد الزمف تساؤالت عممية تمس المصالح وال
عف اجراءات اإلحتياط التي يتـ اتخاذىا إزاء المتيـ، مف قبض وتوقيؼ وغيرىا، أو عند الحديث عف 
اإلجراءات الماّسة بالحرية الفردية، خاصًة في إجراءات التفتيش والتنصت في األحواؿ التي يجيزىا 

 القانوف.

لدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة بالتقادـ، كما ويكوف وقد يكوف مرور الزمف عنصرًا مانعًا مف إقامة ا
عاماًل مسعفًا لممتيـ يضمف لو الحؽ في الطعف باألحكاـ القضائية بالطرؽ العادية وغير العادية التي 

 نّص عمييا القانوف.

 كمؤشر عمى تبعية الضابطة القضائية لمنيابة العامة، بما يتيحو مف المالحقةمة حفي مر يظير الزمف و 
وبما يفرضو  في اإلستدالؿ عمى الجرائـ عند االنتقاؿ والمعاينة، لضبط القضائيمأموري اؽ لإطار ضيّ 

األمر الذي يشكؿ ضمانًة موضوعيًة في مرحمة  مف إطار محدد لمنيابة العاّمة في إجراءات التحقيؽ،
 توجيو االتياـفورية ىذه اإلجراءات عند  وجوبمف المشّرع ، خصوصًا لما يفرضو اإلبتدائي التحقيؽ

 ظيـ المحاضر والتصرؼ في األوراؽ.واالستجواب، وعند تن

قد يرتبط موضوع الزمف في اإلجراءات الجزائية مع قواعد الزمف المحددة في قانوف أصوؿ أخيرًا فو 
كما في إجراءات  اإلحالة إلى ىذه األحكاـ عندما يقرر المشّرعالمحاكمات المدنية والتجارية، خصوصًا 

، أو عند الرجوع إلى المبادئ العامة المشتركة بيف القانونْيف مف أجؿ سّد النقص 1األوراؽ القضائيةتبميغ 
 2التشريعي في قانوف اإلجراءات الجزائية.

                                                           
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" تبمغ األوراؽ القضائية بواسطة محضر أو أحد رجاؿ الشرطة، لشخص المبمغ إليو، 185نّصت المادة ) 1

 أو في محؿ إقامتو، وفقًا لمقواعد المقررة في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية، مع مراعاة األحكاـ الخاصة الواردة بيذا القانوف".
فمنيا مواعيد قانونية حددىا المشّرع في القانوف، ومنيا مواعيد  ؛ّرع في قانوف اإلجراءات الجزائيةوتتعدد أنواع المواعيد التي نّص عمييا المش كما 2

د الخاصة مثؿ المواعي الجراء خالليا تحت طائمة السقوطػومنيا مواعيد ناقصة يجب القياـ با، لمظروؼ قضائية يممؾ القاضي سمطة تقديرىا وفقاً 
حضور لمتحقيؽ مثؿ ميعاد ال ف تنقضي مدتيا قبؿ اتخاذ اإلجراءومنيا مواعيد كاممة يجب أ ،وتقديـ الطعف باألحكاـ القضائية بتقديـ الشكوى
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جراءات موضوعًا واسعًا غير تعدد اإلجراءات الجزائية وتنوعيا جعؿ مف موضوع الزمف في ىذه اإل إفّ 
التي  ىذه الدارسة بالبحث في قواعد الزمف تركزلذلؾ ت األمر الذي ُيشّكؿ صعوبًة في البحث.، متناهٍ 

(، أو التي تشكؿ ضمانًة 3/2001الواردة في قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ ) تؤسس لمشرعية اإلجرائية
حؽ الدولة في  عمى السمطات العامة في اقتضاء اً مف ضمانات المحاكمة العادلة لممتيـ باعتبارىا قيد

 1العقاب.

حد ذاتو مف أكبر الصعوبات التي تواجو الباحث في موضوع ب ؿيشكّ  الدراسات السابقةع و لعّؿ موضو 
رسالة لـ نتحصؿ إال عمى و ، قميمة صة فيوالعربية المتخص الزمف في اإلجراءات الجزائية، فالمراجع

 عصفور مي" لمباحثة اإلجراءات الجزائية الفمسطينيالمواعيد والمدد في قانوف "بعنواف  واحدةماجستير 
مراجع متخصصة في مواضيع ذات عالقة بو باإلضافة إلى  .غزة في جامعة األزىر في كمية الحقوؽ مف

كالحؽ في سرعة اإلجراءات الجزائية لمباحث عبد الحميـ عطية، والسرعة في اإلجراءات الجزائية في 
 في القانوف الجنائي. مراجع عامة ييف بقية المراجع أّماالؿ. التشريع الجزائري لمباحث جديدي ط

مقة بالسرعة في اإلجراءات الجزائية عمى جزئية مف الجزئيات التي يطرحيا تعوقد انصبت الدراسات الم
الخاصة بالمواعيد  موضوع الزمف في ىذه اإلجراءات. في حيف تناولت الدارسة المتعمقة بالمواعيد القواعد

النصوص بحسب  استعراضمف خالؿ سردي والمدد في قانوف اإلجراءات الجزائية بمنيج تحميمي 
بيدؼ الوصوؿ إلى الغايات القانونْيف المصري واألردني بومقارنتيا والتعميؽ عمييا الموضوعات وتحميميا 

 2التي ترمي إلييا.

إال أّف ىذه الداراسة لـ تبحث في العديد مف المواضيع التي يشكؿ الزمف عنصرًا أساسيًا فييا، مثؿ مسألة 
لفورية اإلجراءات  دور الزمف في التأسيس أو فيسرياف قانوف اإلجراءات الجزائية مف حيث الزماف، 

                                                                                                                                                                                     

غير األطراؼ ومنيا أيضًا مواعيد حتمية رتب المشّرع عمى مخالفتيا جزاء البطالف أو السقوط، ومنيا مواعيد تنظيمية تخاطب ، والشيادة والجمسات
 مثؿ المواعيد الخاصة بتبميغ األوراؽ بواسطة قمـ المحكمة.  تشمؿ عمى أي جزاء عند مخالفتيافي الدعوى الجزائية وال

 وما بعدىا. 5انظر: عبد الحميد الشواربي، مواعيد اإلجراءات القضائية، مرجع سابؽ، ص 
 وما بعدىا. 12زائية الفمسطيني، رسالة ماجستير، مرجع سابؽ، ص وأيضًا: مي عصفور، المواعيد والمدد في قانوف اإلجراءات الج

1
( مف قانوف اإلجراءات 73و  72وبناًء عمى ذلؾ، ال تتناوؿ ىذه الدارسة البحث في دور الزمف عند التصرؼ في األشياء المضبوطة )المواد 

 وما بعدىا( مف قانوف اإلجراءات الجزائية. 393المواد الجزائية، وال عف دور الزمف عند الحديث عف تنفيذ العقوبة أو تيرب المتيـ )
حداث، أو وكذلؾ أيضًا ال تتناوؿ ىذه الدراسة البحث عف دور الزمف في اإلجراءات الجزائية الخاصة الواردة في قانوف مكافحة الفساد أو قانوف األ

 العسكرية. الجرائـ الضريبية أو الجمركية أو
2
: مي خميس عصفور، المواعيد والمدد في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير نطاؽ ومنيجية البحث لدى انظر

 .3مػ ، ص  2010فمسطيف،  –منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة األزىر، غزة 
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 التي راءاآل العديد مف إلى طرح ىذه الدراسةفي باإلضافة الى سعينا . سرعة المحاكمة لمحؽ فيو  الجزائية
تقادـ العقوبة وموعد بدء ما في رعية، كمف المواضيع الف كثيرالباحثة القديرة في الما ذىبت إليو ؼ الختُ 

 حساب مدتو، والتنازؿ عف الشكوى الجزائية وغيرىا. 

مف نقاط الجدؿ العديد ما زالت تُثير اإلجراءات الجزائية قانوف قواعد الزمف في  ويمكف القوؿ بأفّ 
واالختالؼ في الرأي، خاصًة ما يتعمؽ منيا بسرياف قانوف اإلجراءات الجزائية مف حيث الزماف، وفي 
القواعد الخاصة بتقادـ العقوبة والتنازؿ عف الشكوى، وقرارات حفظ الدعوى والتوقيؼ، وغيرىا العديد مف 

د وجيات النظر، خصوصًا في ظؿ وجود القواعد التي تقبؿ التأويؿ في بعض أحكاميا، كما وتقبؿ تعد
 بعض النقص أو الغموض في قواعد قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

عمى مف الدراسات القانونية المنصبة  –إف صح التعبير  –المكتبة الفمسطينية خالية ويمكف القوؿ بأّف 
نقدية تطبيقية  بطريقة بحثالعمى ما شجعنا أكثر وىو  مف في اإلجراءات الجزائية بالذات،موضوع الز 

مقارنة، تنظر إلى قواعد الزمف في اإلجراءات الجزائية مف زاوية قرينة البراءة التي يتمتع بيا المتيـ، ومف 
في دور الزمف الوقائي والحمائي الذي كما وتبحث  زاوية الشرعية اإلجرائية التي تحكـ ىذه اإلجراءات.

ءات، باإلضافة الى السعي نحو ترسيخ مفاىيـ أساسية في فورية ممتيـ في مواجية ىذه اإلجرايّوفره ل
 .المحاكمةاإلجراءات الجزائية وفي سرعة 

توجب عمينا  بشكؿ عممي متيف ّف دراسة موضوع الزمف في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطينيكما أ
بالضرورة مقارنة ىذه القواعد بالقوانيف اإلجرائية المجاورة، خاصًة ما كاف منيا مصدرًا تاريخيًا ليذه 

لدينا كاف أسموبًا  المشّرعالقواعد كالقانونْيف األردني والمصري، بعد األخذ بعيف اإلعتبار بأّف أسموب 
تبع ذلؾ ضمنًا ضرورة اإلطالع عمى المراجع الفقيية ويست األحكاـ مف ىذْيف النظامْيف. جمبانتقائيًا في 

 لوقوؼ عمى التفسير القانوني السميـ ليذه األحكاـ.مف أجؿ االمقارنة 

بيف ىذه القوانيف، كاف ال  ثابت فعالً اإلختالؼ في بعض األحكاـ الفرعية ىو أمر  نظرًا ألفّ ومع ذلؾ، و 
إلعطاء سعيًا و  المقارنة منعًا لمتناقض واإللتباس، لفاتىذه المؤ  عند الرجوع إلى التروي واإلنتباه مفبّد 

  1.ينفرد فييا بأسموب تشريعي مغاير خصوصيتو في المسائؿ التيالقانوف الفمسطيني 

                                                           
يرد القوؿ بأّنو ال يجوز االستناد إلى مراجع التي جاء في قراٍر ليا بأّنو:" ال ة النقض الفمسطينية واستعنا عمى ىذه الطريقة بتوجييات محكم 1

وشروحات قانونية ما لـ تكف واردة عمى نصوص قانونية مطابقة لمقانوف األردني المطبؽ في األراضي الفمسطيني، إذ أّف في ىذا حجر لمفكر 
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ية المختمفة، وعمى خالؼ العديد مف الدراسات الفقيية الفمسطينية التي تناولت مواضيع اإلجراءات الجزائ
مف االسترشاد بأحكاـ محكمة النقض الفمسطينية، تسعى ىذه نوعًا ما  والتي المسنا فييا "االنتقاص"

باعتبارىا أعمى محكمة قانوف في البالد،  الفمسطينية محكمة النقض في أحكاـ الُمعّمؽالدراسة إلى البحث 
الزمف في اإلجراءات الجزائية، مع مقارنتيا مع دئ واإلنطالؽ منيا في كؿ ما يخص واقتباس ىذه المبا

في النياية إلى  سعياً محكمة التمييز األردنية ما أمكف، يقات القضائية لمحكمة النقض المصرية و التطب
 وبيف تطبيقيا العممي عمى أرض الواقع. القانونية لربط بيف الروح النظرية لمنصوصا

سترشاد فقط اإل بيقات القضائية المقارنة، تـّ مراعاةالفمسطينية مع التطالقضائية ىذه المبادئ وعند مقارنة 
لتوجييات محكمة  احتراماً و ، منعًا لإللتباس والتناقض ،بتمؾ المبادئ التي تجد ليا أساس تشريعي لدينا

المبادئ القانونية محكمة النقض في ىذا الشأف بأّف "قررت  حيثالنقض الفمسطينية في ىذا الخصوص، 
ف كانت تصمح  يا ال تصمح ألف إال أنّ  ،لالسترشاد بياالمستقرة أماـ الجيات القضائية غير الفمسطينية وا 

يا تشكؿ مبادئ قانونية خارجة عف والية ألنّ ،وال تصمح لالستشياد بيا ،تكوف أسباب طعف أماـ محكمتنا
 1."القضاء الفمسطيني واجتياداتو

يماناً  بأّف ىذه طمؽ مُ  كاف عمى عمـٍ  قد قانوف اإلجراءات الجزائيةلالفمسطيني عند إقراره  المشّرعبأّف منا  وا 
ارتكبوا جرائـ بشعة  اً القواعد المقّيدة لسمطات الدولة في استيفاء حقيا في العقاب قد تخدـ أحيانًا أشخاص

، ىذه اإلجراءاتمف تقرير الحقوؽ والضمانات ليـ في مواجية  المشّرعلـ يمنع  ذلؾ إال أفّ  بحؽ المجتمع،
أحد المواطنيف األبرياء األحواؿ، وتجنبًا لظمـ  قضائية العقوبة في جميعتأسيسًا لمبدأ سيادة القانوف و 

قانوف  السمطات العامة. وليذا قد يكوف مف الصواب القْوؿ أيضًا بأّف " في أعيفتبو األمور عندما تش
 اإلجراءات الجزائية ىو قانوف المجرميف في مواجية المجتمع".

ىذه الدراسة نحو الغْوص في قواعد الزمف الواردة في قانوف اإلجراءات الجزائية  وتأسيسًا عمى ذلؾ، تنطمؽ
 لمظروؼ واألحداث، ودوف تقريرٍ  دوف استباؽٍ ، عمى ىذه اإلجراءات قرينة البراءة ثبوت ىيمنة مف زاوية

ب أعيننا أّف قيمة الزمف في صوْ  نضعإذ  ،الحكـ عف طريؽ القضاء صؿلإلدانة عمى أحد قبؿ ف

                                                                                                                                                                                     

المحكمة أف تطمع عمى البحوث القانونية المختمفة سواء  واالطالع عمى آراء الفقياء لتفسير القانوف األردني تفسيرًا سميمًا وصحيحًا، إذ ال يمتنع عمى
أكاف شرحًا أو  أطابقت القانوف األردني أو لـ تطابقو، إال أّنو ينبغي أف يكوف قرار الحكـ بمقتضى القانوف األردني وال يجوز االستناد إلى غيره سواء

 مػ. 15/1/2012ينية بتاريخ ( الصادر عف محكمة النقض الفمسط41/2011نقض جزاء رقـ )". انظر: نصاً 
مػ. 11/6/2009( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 49/2009نقض جزاء رقـ ) 1
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ألىداؼ سامية تحتـر الحقوؽ والحريات  المشّرعراءات الجزائية ىي قيمة عاّمة مجّردة وضعيا اإلج
 عمى حٍد سواء.  جميعاً األبرياء والمجرميف أّف ىذه القواعد تخدـ والكرامة اإلنسانية، و 

 التساؤل عن قيمة الزمن في اإلجراءات الجزائية؟  إلى يدفعنااْلمر الذي 

(، وتبرز I) وقيمتو الشكمية كبيرة في اإلجراءات الجزائية بالنظر إلى طبيعتو الخاصةيكتسب الزمف قيمة 
 (.  IIىذه اإلجراءات )باعتباره معيارًا إجرائيًا لصحة ىذه القيمة بشكؿ واضح 
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 الزمن قيمة شكميةالفصل اْلول: 

مغزى العقوبة وتطبيقيا ىو الردع مف أجؿ أف يصبح المواطف في المجتمع في مأمف مف االعتداءات  إفّ "
 1."عمى أموالو ونفسو وعرضو

األلـ الذي ينبغي أف يتحممو الجاني عندما يخالؼ أمر القانوف أو  الحديث مفيومياتّمثؿ العقوبة في و 
 أيضًا الىالعقوبة وتيدؼ كما  .خالؿ اإلقتداء بو ولردع غيره مفنييو، لتقويـ ما في سموكو مف إعوجاج 
  2الحجز والتأىيؿ والقصاص والتعويض.

ف العقوبات مف السكوف قانو قواعد نقؿ خالؿ وتيدؼ القواعد اإلجرائية إلى تأميف سير العدالة الجزائية مف 
 .قانوف العقوباتالسّكة التي يسير عمييا ُيوصؼ قانوف اإلجراءات الجزائية بأنو و إلى الحركة، 

د ًا بتنظيـ جيّ إف لـ يكف مدعوم معدمةً  رسالةً  يكوفويرى الفقو بأّف القانوف الجزائي بقواعده الموضوعية 
يكوف  اتطبيقيلممذنبيف، فإّف  تضعقانوف العقوبات قد وُ  ت قواعدفإذا كان .تطبيؽ قواعده حسف يضمف

 3مف ضمانات. عميو حتويتبما  "لشرفاء"قانوف ا ابأّني فقياء القانوف اوصفي قواعد اجرائيةمف خالؿ 

 أّنو إالكأصٍؿ عاـ، شأنيا شأف سائر قواعد قانوف اإلجراءات الجزائية.  شكميةٍ  وتعتبر قواعد الزمف قواعدَ 
طار زمني محدد ومنضبط إل ىاتوفير  مف خالؿ لممتيـفرىا ىذه القواعد الضمانات التي توّ عند البحث في و 

، )المبحث اْلول(لمشرعية اإلجرائية  اً معيار  باتت تشّكؿ ، نجد أّف ىذه القواعدالجزائيةلجميع اإلجراءات 
  . )المبحث الثاني(في اقتضاء حؽ الدولة في العقاب  مف قيود عمى السمطات العامة نظرًا لما فرضتو

  

 

 

 
                                                           

 مػ.  10/1/2011( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 156/2010نقض جزاء رقـ ) 1
 .444، ص 1997ار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، محمد عمي سالـ عياد الحمبي، شرح قانوف العقوبات "القسـ العاـ"، دانظر:  2

Punishment has five recognized purposes: deterrence, incapacitation, rehabilitation, retribution, and restitution.  

Storm, Lisa, Criminal Law, University of Minnesota, 2015, chapter 1.5. 

 .20ص  مػ،2013جياد الكسواني، قرينة البراءة، دار وائؿ لمنشر، عماف، األردف، الطبعة األولى انظر: بيذا المعنى  3
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 المبحث اْلول: الزمن معيار لمشرعية اإلجرائية

 ممصالح وحمايتو لو الموضوعي واإلجرائي باالعتماد عمى مدى تعبيره بشقيْ مية القانوف الجنائي اعتتحقؽ ف
جراءات إيقاعي لمعقوباتوالقيـ الراسخة في المجتمع، وفي مدى تنظيمو   .اوا 

، في 1في القانوف سمفاً أف تكوف الجرائـ والعقوبات محددة بشقيا الموضوعي  زائيةتقتضي الشرعية الجو 
أف ُتصاغ تخذ ىذه اإلجراءات وفقًا لمقانوف، و أف تُ  –أي الشرعية اإلجرائية  –ي شقيا اإلجرائي ضحيف يقت

  .2القواعد بالشكؿ الذي يحتـر قرينة البراءةىذه 

احتراـ شخص  لضماف صالحيات السمطاتنطاؽ الدور األساسي في تقييد بالشرعية اإلجرائية  وتقوـ
، خاصًة أّف ىذه الحرّية لـ تعد مجرد فكرة المتيـ وحريتو، باعتباره الطرؼ األضعؼ في الدعوى الجزائية

  3مثالية أو نظرية في وقتنا الحالي، بؿ أصبحت قيمة محددة يتمتع بيا األفراد في مواجية السمطات.

اتخاذ إجراء جنائي عمى ؼ شرعية اإلجراءات الجزائية بكونيا: " األصؿ في المتيـ البراءة، وال يجوز وتعرّ 
 4في حدود الضمانات المقررة بناًء عمى قرينة البراءة". ،تحت إشراؼ القضاء ،المتيـ إال بناًء عمى قانوف

ا تحديد الجرائـ وعقوباتيا في قانوف ّف إصالح القضاء ال يأتي إال عف طريقْيف، أوليموكما قاؿ بيكاريا فإ"
 5."ب قبؿ صدور حكـ القضاءنييما عدـ جواز وصؼ شخص بأّنو مذنمكتوب، وثا

 لقواعده الخاص ، بالنظر إلى التكييؼ القانونيالشرعية اإلجرائية رًا مف معاييرعتبر الزمف معيايُ و 
 .)المطمب الثاني(اعتباره ضمانًة أساسيًة مف ضمانات المحاكمة العادلة لممتيـ ، وب)المطمب اْلول(

                                                           
، وال ( مف القانوف األساسي الفمسطيني الشرعية الجزائية الموضوعية بقوليا: " العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية15كّرست المادة ) 1

 وال توقع عقوبة إال بحكـ قضائي، وال عقاب إال عمى األفعاؿ الالحقة لنفاذ القانوف." ،جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني
 عمى أّنو:" ال يقضى بأية عقوبة لـ ينص القانوف عمييا حيف اقتراؼ الجريمة...". (16/1960)( مف قانوف العقوبات رقـ 3ت المادة )كما ونصّ 

عدة شرعية الجريمة و العقاب أّف القانوف الجنائي يحكـ ما يقع فى ظمو مف جرائـ إلى أف وفي ذلؾ قررت محكمة النقض المصرية أّف:" مقتضى قا
الصادر  39صفحة رقـ  19مكتب فني  37لسنة  2149: نقض مصري، الطعف رقـ انظر ممزمة بقانوف الحؽ ينسخ أحكامو".تزوؿ عنو القوة ال

 النقض الجنائي(. مػ )موسوعة مبادئ 8/1/1968عف محكمة النقض المصرية بتاريخ 
إدانتو في محاكمة قانونية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع  ( مف القانوف األساسي الفمسطيني عمى أّف: " المتيـ برئ حتى تثبت 14نصت المادة ) 2

 عف نفسو، وكؿ متيـ في جناية يجب أف يكوف لو محاـ يدافع عنو."
 .7مػ ، ص 2003الجزائية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األولى حسف مقابمة، الشرعية في اإلجراءات انظر:  3

غريب الطاىر، ضمانات المحاكمة العادلة في قانوف اإلجراءات الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة قاصدي مرباح وأيضًا: 
 .16ص ، 2013/2014ورقمة، الجزائر، 

 .16مػ،  ص 1997بية، القاىرة، راءات الجنائية، دار النيضة العر الشرعية واإلجأحمد فتحي سرور،  انظر: 4
 . 20جياد الكسواني، قرينة البراءة، مرجع سابؽ، ص "، أورده: 1764قوبات الصادر سنة وذلؾ في كتابو " الجرائـ والع 5
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 المطمب اْلول: التكييف القانوني لقواعد الزمن

الزمف في اإلجراءات الجزائية عند البحث في مسألة سرياف قانوف  التكييؼ القانوني لقواعد تبرز أىمية
 اإلجراءات الجزائية مف حيث الزماف. 

 بأثر فوري مباشر، أي تسري -باعتباره قانونًا شكمياً – قواعد قانوف اإلجراءات الجزائيةتسري األصؿ أّف ف
 .1اوقعت قبؿ نفاذىقد لو كانت متعمقة بجرائـ ، حتى التي لـ تكف قد تّمتيـو نفاذىا عمى اإلجراءات  مف

في معرض قانوف اإلجراءات الجزائية بأثر فوري سرياف  مبدأعف محكمة النقض الفمسطينية  عّبرتد وق
 وفقًا لألصؿ قواعد شكمية أيضاً  باعتبارىا ،قواعد اإلثبات في قانوف اإلجراءات الجزائيةسرياف حديثيا عف 

، فتطبؽ عمى جميع ة باألدلة اإلجرائية تسري مباشرةّنو:" مف المقرر أّف القوانيف المتعمقأفقضت ب المقرر،
  2تزاؿ قيد النظر أماـ القضاء، سواًء كاف ذلؾ أصمح لممتيـ أو ليس كذلؾ".الدعاوى التي 

خذ اإلجراء بمناسبتيا، اتُ  التيبوقت مباشرة اإلجراء ال بوقت وقوع الجريمة  في ىذا اإلطار ىيوالعبرة 
ري ساال، وليس القانوف ىو القانوف الذي يكوف ساري المفعوؿ وقت مباشرة اإلجراء يطبؽفالقانوف الذي 

ال تنظـ الجرائـ كالقواعد الموضوعية في  القواعد اإلجرائيةة ىذه القاعدة أّف . وعمّ 3وقت وقوع الجريمة
ّنما ت ، لذلؾ تكوف العبرة 4الجزائية وتتعمؽ بحسف سير العدالة الجنائية نظـ اإلجراءاتقانوف العقوبات، وا 

  5بتاريخ اإلجراء ال بتاريخ وقوع الجريمة. افي تطبيقي

                                                           
 .388، ص مػ1975قوؽ، جامعة دمشؽ، سوريا، مية الحك أطروحة دكتوراة، حسف جوخدار، تطبيؽ القانوف الجنائي مف حيث الزماف،انظر:  1
قضت محكمة النقض المصرية في أكثر مف حكـٍ ليا بأّنو: " مف المقرر أّف كؿ إجراء يتـ في الدعوى عمى مقتضى قانوف معيف يعتبر صحيحًا و 

  ولو صدر بعد ذلؾ قانوف يمغيو".
لنقض المصرية بتاريخ ( الصادر عف محكمة ا696( صفحة رقـ )2)( مكتب فني 20( لسنة )1335: نقض مصري، الطعف رقـ )انظر

 مػ6/2/1980( الصادر بتاريخ 195) ( صفحة رقـ31( مكتب فني )49( لسنة )1974وأيضًا: نقض مصري، الطعف رقـ )، مػ6/3/1951
 )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(.

 .15/3/2012نية بتاريخ قض الفمسطيالصادر عف محكمة الن 104/2011: نقض جزاء رقـ انظر 2
ّنما يتعمؽ بإجراءات  3 الدعوى، العّمة في تطبيؽ قانوف اإلجراءات الجزائية بأثر فوري ىي أّف ىذا القانوف ال يمس أساس حؽ الدولة في العقاب، وا 

جعية أو عدـ فال يعتبر سريانو الفوري عمى اإلجراءات التي تتـ بعد نفاذه في جرائـ ارتكبت قبؿ سريانو إخالاًل بحؽ مكتسب. ويعتبر مبدأ عدـ الر 
 سرياف القوانيف عمى الماضي مبدًأ ميمًا يقـو عمى أساس مف المنطؽ والعدالة والمصمحة العامة.

 .35-33محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  انظر:لمزبد مف التفاصيؿ في ىذه الخصوص 
4
 .16مػ، ص  2001ة، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية انظر: محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات الجنائي
 .27ساىر ابراىيـ الوليد، الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء االوؿ(، مرجع سابؽ، ص  انظر: 5
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نتوصؿ إلى و ف خاللإذ مرًا لمشرعية اإلجرائية، لقواعد الزمف يعّد معيا الصحيح التكييؼ القانوني إفّ 
 البحث في مسألة صحة ناوبعد ذلؾ يمكن ،القانوف الواجب التطبيؽ مف حيث الزماف عند تعاقب القوانيف

 ىذه القواعد.  تحددهالساري الذي  وفقًا لمقانوف التي اتخذت اإلجراءات

وفقًا  رجعي إف كانت أصمح لممتيـ بأثرقواعد قانوف العقوبات التي تسري ل خالفاً و  وتأسيسًا عمى ما سبؽ،
وفؽ مبدأ األثر الفوري أو تسري  الزمف باعتبارىا قواعد شكميةقواعد  فإفّ  ،لمشروط التي حددىا المشّرع

مف ناحية  -بعض ىذه القواعد عامؿ قد  المشّرعإال أّف  .)الفرع اْلول(كأصٍؿ عاـ  المباشر لمقانوف
)الفرع  عند تنظيمو لياخاىا لغايات توّ و  ستثناءً امعاممة القواعد الموضوعية  -سريانيا مف حيث الزماف

 .الثاني(

 الفرع اْلول: قواعد الزمن من قبيل القواعد الشكمية كأصٍل عام

تتميز قواعد قانوف اإلجراءات الجزائية بأّنيا قواعد شكمية ذات طبيعة إجرائية، أي أّنيا ال تستيدؼ تحديد 
ّنما تيدؼ  إلى ىذه القواعد الجرائـ والعقوبات المترتبة عمييا أو تحديد المسؤولية الجزائية لفاعؿ الجريمة، وا 

الحكـ البات في الدعوى  صدوربعد تى تحديد اإلجراءات التي يجب اتخاذىا منذ وقوع الجريمة وح
  2.في قانوف العقوباتعمى خالؼ القواعد الموضوعية  ،1الجزائية

 بأفّ  غالبية الفقو ويرى،  3الشكميةواعد الموضوعية و أورد الفقو القانوني ثالثة معايير لمتمييز بيف الققد و 
اإلجرائية قاعدة اللمتمييز بيف  النصالمعايير التي قيمت ىو المعيار الذي يعتمد موضوع ىذه أفضؿ 

                                                           

 .7ص ساىر إبراىيـ الوليد، الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، : انظر1 
ف خالليا مف الخصائص الرئيسية لقانوف اإلجراءات الجزائية بأّنو " قانوف شكمي"، تتضمف قواعده أصواًل إجرائية معينة تحدد األساليب التي يتـ م 2

أّنو يتضمف قواعد التوصؿ إلى تطبيؽ القواعد الموضوعية التي يتضمنيا قانوف العقوبات. والمقصود بكوف القانوف اإلجرائي قانونًا شكميًا يعني 
إلثبات شكمية ال تقرر أحكامًا موضوعية متعمقة بالتجريـ والعقاب، بؿ يتضمف قواعد ترسـ األشكاؿ واألساليب الالزمة إلكتشاؼ الجريمة ووسائؿ ا

ال تُنشئ قواعده  اإلجراءات الجزائيةانوف وعميو، فإّف ق .لنسبتيا إلى فاعميا ومحاكمة ىذا الفاعؿ، وطرؽ الطعف في ىذه األحكاـ، وأسموب تنفيذه
وتنظيـ الدعوى الجزائية عمى نحو ُيّمكف الدولة مف اقتضاء  الى تأميف التنظيـ الجّيد لمعدالة عند وقوع الجريمة وال تُقرر عقوبات، بؿ تيدؼجرائـ 

 ، سواًء أكانت النتيجة في مصمحة المتيـ أو ضده.حقيا في العقاب
محمد سعيد  وأيضًا:  .4، ص مرجع سابؽمحمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، الخصوص انطر:  لمزيد مف التفاصيؿ في ىذا

 .8نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 
 المعايير التي أوردىا الفقو لمتمييز بيف القواعد الشكمية والموضوعية ىي:  3

ىذا المعيار، القاعدة الموضوعية ىي القاعدة الموجودة في قانوف العقوبات، في حيف القاعدة الشكمية  وبحسب :معيار موضع النص -المعيار األوؿ
 ىي التي وردت في قانوف اإلجراءات الجزائية.

ماية مصمحة وبحسب ىذا المعيار يتـ البحث عف اليدؼ مف القاعدة القانونية، فإذا كاف اليدؼ ىو ح: معيار اليدؼ مف النص -المعيار الثاني
 المجتمع ضد مرتكب الجريمة، فيي قاعدة موضوعية. أّما إذا كاف اليدؼ منيا ىو حماية مصمحة المتيـ فيي قاعدة شكمية.
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تكوف القاعدة موضوعية إذا جاءت تنظـ أركاف الجرائـ  بحسب ىذا المعيارو  موضوعية.القاعدة وال
وموانع  تحدد عقوبات الجرائـ وأسباب التخفيؼ والتشديد وأسباب اإلباحةفييا، أو  وعناصر كؿ ركف

ية إذا جاءت تنظـ نشاط السمطات العامة الذي يتـ جرائبينما تكوف القاعدة االمسؤولية وموانع العقاب. 
تقرير حقوؽ الفرد أو ،1دبير االحترازي عمى مرتكبياتويستيدؼ توقيع العقوبة أو ال ،بسبب وقوع الجريمة

  2بعد وقوع الجريمة، مثؿ حؽ المتيـ في توجيو اإلتياـ وحقوقو في التحقيؽ والمحاكمة والطعف باألحكاـ.

وجود القاعدة اإلجرائية في قانوف العقوبات ال ينفي  فإفّ  ، وىكذابموضوع النص ال بموضعو والعبرة دائماً 
وجود القاعدة الموضوعية في قانوف اإلجراءات الجزائية ال ينفي  كما أفّ  ،الصفة اإلجرائية بالضرورة عنيا

 3عنيا الصفة الموضوعية.

صعوبات في تحديد طبيعتيا  ثيرتُ  التي القواعدبعض ىناؾ إال أّف  بساطة ىذا المعيار،وعمى الرغـ مف 
وقواعد الطعف في  )الفقرة اْلولى(إف كانت مف القواعد الشكمية أو الموضوعية، ومنيا قواعد التقادـ 

 .)الفقرة الثانية(األحكاـ 

 

 
                                                                                                                                                                                     

وبحسب ىذا المعيار يدخؿ في نطاؽ القواعد الموضوعية جميع النصوص القانونية التي يكوف : معيار موضوع النص وطبيعتو -المعيار الثالث
الجريمة وبياف أنواعيا، والعقوبات المفروضة ليا بصورىا المختمفة، وتحديد المسؤولية الجزائية وموانعيا، سواًء تقررت لمصمحة موضوعيا تعريؼ 

ى المجتمع أو المتيـ. ويدخؿ في نطاؽ القواعد الشكمية كافة النصوص التي تحدد اإلجراءات المتعمقة بضبط الجريمة وجمع األدلة ونسبتيا إل
ريؾ الدعوى العمومية والسير فييا حتى صدور حكـ قطعي، بما في ذلؾ النصوص التي تحدد الجيات والييئات المنوط بيا اتخاذ ىذه فاعميا، وتح
 .15-13لمزيد مف التفاصيؿ في ىذا الخصوص انطر:  محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص اإلجراءات.

 .7، ص مرجع سابؽط في اإلجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور، الوسيانظر:   1
2
 Storm, Lisa, Criminal Law, University of Minnesota, 2015, chapter 1.2.       

 :(16/1960وف العقوبات رقـ )مف األمثمة عمى القواعد اإلجرائية التي وردت في قان 3
إال بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينيما وحتى نياية أربعة أشير مف  ال يجوز مالحقة فعؿ الزنا -1( التي تنص عمى أّنو:284المادة )

ى زوجتو وقوع الطالؽ أو شكوى ولييا إذا لـ يكف ليا زوج وال يجوز مالحقة الزوج بفعؿ الزنا المنصوص عميو في المادة السابقة إال بناء عمى شكو 
ال تقبؿ الشكوى بعد مرور ثالثة أشير اعتبارًا مف اليوـ الذي يصؿ  -3 ًا.ال والزوجة معال يالحؽ الشريؾ إ -2وتسقط الدعوى والعقوبة باإلسقاط. 

 إذا رد الزوج زوجتو أو توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكيا في الزنا تسقط الشكوى. -4فيو خبر الجريمة إلى الزوج أو الولي. 
 في قانوف اإلجراءات الجزائية: ومف األمثمة عمى القواعد الموضوعية التي وردت

لمأمور الضبط القضائي عند انتقالو في حالة التمبس بالجرائـ أف يمنع الحاضريف مف مبارحة مكاف  -1( التي تنص عمى أّنو: "28المادة )
و بغرامة ال تتجاوز خمسيف كؿ مف يخالؼ أحكاـ الفقرة )أ( أعاله أو يمتنع عف الحضور يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى شير أ -2الجريمة... 

( التي تنص عمى أّنو: "إذا حضر الشاىد وامتنع عف أداء الشيادة أو عف حمؼ 88والمادة ) دليا بالعممة المتداولة قانونا".دينارا أردنيا أو ما يعا
مائة دينارا أردنيا أو ما يعادليا بالعممة اليميف بدوف عذر مقبوؿ، يعاقب مف قبؿ المحكمة المختصة بغرامة ال تقؿ عف خمسيف دينارا وال تزيد عمى 

 المتداولة قانونا أو الحبس مدة أسبوع أو بكمتا العقوبتيف...".
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 الفقرة اْلولى: النصوص المتعمقة بالتقادم

بظروؼ الزماف والمكاف، وقد تتغير قيمتو الجريمة  ارتكابعمى  يرتبط مفيوـ الضرر أو الخطر المترتب
 تعديؿ النصوص يدفع المشّرع أحيانًا إلى الذياألمر  ،في نظر المجتمع الواحد مف زمف إلى آخر

 مع مرور الزمف. الدعوى أو العقوبة تقادـة بالمتعمق
تاريخ ارتكاب الجريمة دوف ة مف الزمف يحددىا القانوف تبدأ مف ضي فتر يعّرؼ تقادـ الدعوى عمى أّنو:" مُ و 

 1.ب عميو انقضاء الدعوى"ترتخذ خالليا إجراء مف إجراءاتيا، ويأف ُيت

ضي المدة التي يحددىا القانوف مف تاريخ صدور الحكـ البات والنيائي بالعقوبة مُ " أّما تقادـ العقوبة فيو 
مرور ىذه المدة حؽ حيث ينقضي بواكتسابيا لمدرجة القطعية دوف اتخاذ أي إجراء مف إجراءات تنفيذىا، 

  2".ابعقالدولة في ال

 حيث اعتبر متعمقة بتقادـ الدعوى أو العقوبة،مقواعد الالتكييؼ القانوني لحوؿ  واسع فقيي جدؿثار قد و 
تنظـ سمطة  ياألنّ  فقط، مف قبيؿ القواعد الشكمية التي تطبؽ بأثر فوريىي البعض بأّف ىذه القواعد 

ووفقًا ليذا الرأي ال يتـ النظر في القاعدة القانونية الجديدة  حؽ العقاب ذاتو. وال تمسالدولة في العقاب 
عتبار أّف ىذه القواعد ال تسري بأثر رجعي ت في صالح المتيـ أـ ال، باكان المتعمقة بالتقادـ فيما اذا

   3مطمقًا.

التي تطبؽ بأثر رجعي إف مف قبيؿ القواعد الموضوعية ىي بأّف ىذه القواعد آخروف  اعتبر في حيف
وبذلؾ فإّنيا تشترؾ في ىذه  لى إسقاط حؽ الدولة في العقاب،ا تؤدي بالضرورة إكانت أصمح لممتيـ، ألّني

                                                           
دعوى ىي وعمى الرغـ مف أّف تقادـ الدعوى ىو نظاـ إجرائي ينصرؼ أثره إلى الدعوى فينيييا، إال أّنو ترتبط بو آثار موضوعية الزمة، ذلؾ أّف ال 1

ـّ ينبني عمى انغالؽ ىذا السبيؿ أف يصير مف المستحيؿ ىدـ قرينة البراءة التي يستفيد منيا  السبيؿ الوحيد لتقرير اإلدانة والحكـ بالعقوبة، ومف ث
 .155كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  انظر:المتيـ، أي يستحيؿ تقرير اإلدانة والنطؽ بالعقوبة. 

 .342، ص مرجع سابؽالقسـ العاـ،  –محمد عمي الحمبي، شرح قانوف العقوبات انظر:  2
 .51مػ، ص  2014لبناف، الطبعة األولى  -انظر: نواردىاـ الزبيدي، انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادـ، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت3 

(  الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ 500فحة رقـ )(  ص06( مكتب فني )24( لسنة )2442: نقض مصري، الطعف رقـ )وانظر
 مػ )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(.01/02/1955
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تحوؿ دوف تحريؾ الدعوى  ألّنياتشبو أيضًا العفو العاـ مف حيث األثر قد الصفة مع موانع العقاب، و 
  1العمومية.

تقادـ أّما طبيعة إجرائية،  لتقادـ الدعوىأّف وا اعتبر وتقادـ العقوبة، ففّرؽ البعض بيف تقادـ الدعوى و 
 2طبيعة موضوعية. فمو العقوبة

النصوص المتعمقة ألّف  أكثر إقناعًا، الذي يسبغ عمى ىذه القواعد الصفة الشكمية وقد يكوف الرأي األوؿ
تحديد المدة التي يجب رفع بحيث تيدؼ إلى  ت لتنظـ إجراءات الدعوى الجزائيةجاء الدعوى تقادـب

ال أصبحت الدعوى غير مقبولة.  وكذلؾ األمر بالنسبة لمنصوص المتعمقة بتقادـ العقوبة الدعوى خالليا وا 
 إجراءات تنفيذ األحكاـ الجزائية.  باعتبار أّنيا جاءت ضمف النصوص التي تنظـ

إلى زواؿ سمطة  افيؤدي أو العقوبةؿ بأّف تقادـ الدعوى وال يغّير مف الطبيعة الشكمية ليذه النصوص القوْ 
  3بو في تحديد طبيعة القاعدة القانونية. دّ ا األمر ىو أثر غير مباشر ال يعتالدولة في العقاب، ألّف ىذ

الفمسطيني قد نّظـ كالىما في  المشّرعوعند البحث عف موضع نصوص تقادـ الدعوى والعقوبة، نجد أّف 
( ضمف 15-12(، حيث نّظـ أحكاـ تقادـ الدعوى في المواد )3/2001الجزائية رقـ ) قانوف اإلجراءات

ضمف أحكاـ سقوط ( 435-425أسباب انقضاء الدعوى الجزائية، ونّظـ أحكاـ تقادـ العقوبة في المواد )
 .4العقوبة

التقادـ يخص ومف الناحية العممية، ال تثور أية مشكمة في تطبيؽ قواعد التقادـ مف حيث الزماف فيما 
ؿ مدة عدّ يُ  حتى لو صدر قانوف الحؽ ال يجوز المساس بو، إذ في ظؿ قانوف معيفالذي اكتممت مدتو 

                                                           

نبيو صالح، شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األوؿ، مكتبة دار الفكر، القدس، الطبعة الثانية،  بنفس ىذا الرأي انظر:1 
وأيضًا: محمود  .582، ص مرجع سابؽ وخدار، تطبيؽ القانوف الجنائي مف حيث الزماف، أطروحة دكتوراة،: حسف ج. وأيضاً 44مػ، ص  2006

 .33مػ، ص 1988محمود مصطفى، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الثانية عشر 
2
 .21-20، ص مرجع سابؽمحمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية،  انظر:
 .35ساىر إبراىيـ الوليد، الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص  انظر: 3
ّنما أحاؿ ىذا األمر إ16/1960لـ ينظـ قانوف العقوبات رقـ ) 4 ( 54لى قانوف اإلجراءات الجزائية، حيث نّصت المادة )( أحكاـ تقادـ العقوبة، وا 

 :" إّف أحكاـ التقادـ المنصوص عمييا في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية تحوؿ دوف تنفيذ العقوبات".عمى أّنو منو
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وفقًا لمقانوف الساري في  اً ال يجوز المساس بأي إجراء تـّ صحيحف بإطالتيا أو بتقصيرىا،التقادـ سواًء 
  1.حينو، كما ال يجوز المساس بحؽ اكتسبو المتيـ مف ىذا اإلجراء الصحيح المكتمؿ

 سريافلكف تثور المشكمة فيما يتعمؽ بالتقادـ الذي بدأ في ظؿ القانوف القديـ ولـ تكتمؿ مدتو عند بدء 
لقانوف الجديد أمرًا إجباريًا بايجعؿ مف العمؿ فتكييؼ قواعد التقادـ عمى أّنيا قواعد شكمية  القانوف الجديد،

وفقًا لمبدأ األثر الفوري لمقواعد الشكمية، سواًء طالت مدة التقادـ الجديد أو قصرت. في حيف تكييؼ ىذه 
 .2لقانوف األصمح لممتيـلبحث عف اعمى أّنيا قواعد موضوعية يدفعنا إلى االقواعد 

( 16/1960( مف قانوف العقوبات رقـ )4/4في المادة ) الخالؼىذا لنا  المشّرعؾ، حسـ وبيف ىذا وذا
قًا لمقانوف أو عقوبة سرى ىذا الميعاد وف ؿ قانوف ميعاد التقادـ عمى جـرإذا عدّ  ت عمى أّنو: "التي نصّ 

  ."نوف الجديد محسوبًا مف يوـ نفاذهنو القاعمى أف ال يتجاوز مداه الميعاد الذي عيّ  ،القديـ

عمى  فإّف القانوف القديـ يسريوبحسبو موقفًا وسطًا بالنسبة لتطبيؽ قواعد التقادـ،  المشّرعاتخذ  فقد وبذلؾ
" يسري عمى التقادـ القانوف الذي  وبأنّ القائؿ  عّبر عف ىذا بالمبدأ الشييرويُ  الجرائـ التي ارتكبت في ظمو،

القانوف القديـ. ومع ب يطيؿ مدة التقادـ ألّف العبرة القانوف الجديد الذيضار المتيـ مف وال يُ  بدأ في ظمو"،
مدة التقادـ، إذا كانت المدة المتبقية لمتقادـ وفقًا لمقانوف  قّصريستفيد المتيـ مف القانوف الجديد الذي يُ  ذلؾ

ا نيفتسري في ىذه الحالة المدة التي عيّ  ،القديـ تزيد عمى المدة التي حددىا القانوف الجديد مف وقت نفاذه
 3القانوف الجديد مف وقت نفاذه ال مف تاريخ إرتكاب الجريمة.

                                                           
القانوف الجديد بقوليا:" يشترط  ومف باب القياس نورد ما حكمت بو محكمة النقض الفمسطينية في التقادـ المدني الذي اكتممت مدتو قبؿ سرياف 1

( الصادر 255/2008لتطبيؽ القانوف الجديد الذي يطيؿ مدة التقادـ أف ال تكوف ىذه المدة قد انقضت في ظؿ القانوف القديـ". نقض مدني رقـ )
 مػ )منشور عمى موقع المقتفي(. 21/4/2009بتاريخ 

صحيحًا و خاضعًا  صحيحًا فى ظؿ قانوف، يظؿّ  كؿ إجراء تـّ  األصؿ أفّ "ومف باب اإلسترشاد بأحكاـ النقض المصرية قررت المحكمة بأّف: 
". أنظر: كؿ إجراء يتـ فى دعوى عمى مقتضى قانوف معيف يعتبر صحيحًا و لو صدر بعد ذلؾ قانوف يمغيو أو يعدلو" فّ وأ ."ألحكاـ ىذا القانوف

 .مػ 21/11/1967ض المصرية بتاريخ الصادر عف محكمة النق 1147صفحة رقـ  18مكتب فني  37لسنة  1597صري، الطعف رقـ نقض م
)موسوعة مبادئ النقض .مػ6/3/1951الصادر بتاريخ  696صفحة رقـ  02مكتب فني  20لسنة  1335نقض مصري، الطعف رقـ  وأيضًا:

 الجنائي(.
عمى أّف المقصود بالقانوف األصمح لممتيـ بأّنو القانوف الذى ُينشئ لممتيـ مركزًا أو وضعًا يكوف أصمح لو  ةالمصري جرى قضاء محكمة النقض 2

الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  243صفحة رقـ  7مكتب فني  25لسنة  1103: نقض مصري، الطعف رقـ انظرمف القانوف القديـ. 
 جنائي(.ػ )موسوعة مبادئ النقض الم 21/2/1956

 .42محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، صانظر:  3
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ـّ في ظمو سنوات ولـ تكتمؿ التقادـ بعشرمدة  إذا حدد القانوف القديـف؛ بأمثمة ذلؾ ونّوضح جاء قانوف ، ث
 ىذا التعديؿ الجديد.ضار المتيـ مف القانوف القديـ، وال يُ ب عشر سنة، فالعبرة ةخمسوأطاؿ مدتيا لجديد 

مى سبيؿ ، وكاف قد مضى منيا ععشر سنة وفقًا لمقانوف القديـ ةكانت مدة التقادـ خمسأّما في حالة أف 
ـّ  لعشر سنوات، فينا يستفيد المتيـ مف ىذا المدة  جاء قانوف جديد وقّصر ىذهالمثاؿ ثالث سنوات فقط، ث

تتجاوز  –وىي اثنى عشر سنة في ىذا المثاؿ  –التعديؿ، ألّف المدة المتبقية لمتقادـ وفقًا لمقانوف القديـ 
يصبح التقادـ في ىذه الحالة عشر ذه وىي عشر سنوات. و المدة التي حددىا القانوف الجديد مف وقت نفا

 . 1سنوات مف نفاذ القانوف الجديد، ألّنو أصمح لممتيـ

ُيضار المتيـ مف التعديؿ يسري عمى التقادـ القانوف الذي بدأ في ظّمو، وال  ُيمكف القوؿ بأّنو وعميو،
 رىا. يستفيد مف التعديؿ الذي ُيقصّ  بينماالالحؽ الذي ُيطيؿ ىذه المدة، 

عند  خالفاً نظـ موضوع الطعف في األحكاـ القضائية القواعد القانونية التي تُ ثير تُ فقد  الحاؿ أيضًا،وكذلؾ 
 . )الفقرة الثانية(مف حيث الزماف البحث في سريانيا 

 الطعن في اْلحكامبالفقرة الثانية: النصوص المتعمقة 

يا الطعف في جوازتُبيف  لطعف في األحكاـ القضائيةبا خاصةقواعد عمى قانوف اإلجراءات الجزائية  يحتوي
جراءاتو ومواعيده. وتُنظـعدمو،  مف  طرؽ الطعف وا 

ألّنيا تيدؼ إلى تحديد مدى وفقًا لمعيار موضوع النص،  مف قبيؿ القواعد الشكمية القواعد ىذهعتبر تُ و 
  2.كإجراء وقوتو الحكـ القضائي صحة

 ،دائماً  وقد أجمع القضاء المقارف عمى اعتبار ىذه القواعد مف قبيؿ القواعد الشكمية التي تسري بأثر فوري
طرؽ  النقض عمى أفّ  قضاء محكمةما أكّدت عميو محكمة النقض المصرية بقوليا أّنو :" قد جرى  وىذا

وفي قرار آخر ، 3"عفف القائـ وقت صدور الحكـ محؿ الطنظميا القانو الطعف فى األحكاـ الجنائية يُ 

                                                           
سنوات مف  ، فتكوف في ىذا المثاؿ عشرُتحسب مف تاريخ نفاذ القانوف الجديد وليس مف تاريخ وقوع الجريمةـ ال بّد مف التأكيد عمى أّف مدة التقاد 1

 ة عشر سنة مف تاريخ إرتكاب الجريمة في ىذا المثاؿ.تاريخ نفاذ القانوف الجديد، أّما فعميًا فيي ثالث
2
وعمى خالؼ ذلؾ يرى بعض الفقو أّف النصوص المتعمقة بمواعيد الطعف ىي نصوص موضوعية تتعمؽ بحؽ الدولة في العقاب ويسري بشأنيا 

 .20سابؽ، ص القانوف األصمح لممتيـ. انظر: محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع 
 .مػ 14/6/1988نقض المصرية بتاريخ الصادر عف محكمة ال 800صفحة رقـ  39مكتب فني  54لسنة  8341نقض مصري، الطعف رقـ  3
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الحكـ أو القرار أو األمر يخضع مف حيث جواز الطعف فيو لمقانوف  :" األصؿ فى القانوف أفّ بقوليا
 1الساري وقت صدوره، أخذًا بقاعدة عدـ سرياف أحكاـ القوانيف إال عمى ما يقع مف تاريخ نفاذىا".

يذا األمر بقوليا بأّف " العبرة لسرياف القانوف مف حيث الزماف ب أيضاً محكمة التمييز األردنية  وقضتكما 
  2."ي لتاريخ صدور الحكـ المطعوف فيوتعمؽ بطرؽ الطعف ىفيما ي

القانوف الواجب التطبيؽ فيو يحدد خاصًا  نصاً  ءات الجزائية في قانوف اإلجرا الفمسطيني المشّرع ولـ ُيفرد
  3.تعديؿ القواعد القانونية الخاصة بالطعف في األحكاـ في حاؿ

( لإلسترشاد بأحكامو مػ 2001لسنة ) (2والتجارية رقـ )وبالرجوع إلى قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية 
، نجد أّف المادة األولى منو نّصت عمى أّنو:" يسري ىذا القانوف عمى 4سد ىذا النقص التشريعيمف أجؿ 

 -جػمف ذلؾ:...  خ العمؿ بو، ويستثنىقبؿ تاريما لـ يكف قد ُفصؿ فيو مف الدعاوى أو تـّ مف اإلجراءات 
لطرؽ الطعف بالنسبة إلى ما صدر مف أحكاـ قبؿ تاريخ العمؿ بيا متى كانت ىذه النصوص المنظمة 

 .5نشئة لطريؽ مف تمؾ الطرؽ"مغية أو مُ النصوص مُ 

القضايا التي لـ الفمسطيني يفّرؽ بيف حالتْيف؛ تتمثؿ الحالة األولى في  المشّرعىذا النص أّف  فينجد و 
الجديد عمى ىذه  ينا يسري القانوففبدء سرياف القانوف الجديد،  عند صادراً  فييا الحكـ القضائي يكف

                                                           
مػ 14/3/1984الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  274صفحة رقـ  35مكتب فني  53لسنة  6840نقض مصري، الطعف رقـ  1

 ائي(.)موسوعة مبادئ النقض الجن
 .مػ6/6/2002تاريخ الصادر في ( 589/2002تمييز جزاء رقـ ) 2
 ( وتعديالتو.1961( لسنة )9األردني في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ ) المشّرعشأنو في ذلؾ شأف  3
قانوف اإلجراءات الجزائية، خصوصًا إلى ال يوجد ما يمنع مف العودة إلى قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية إلستيفاء كؿ نقص في أحكاـ  4

ائية لقانوف اإلجراءات تمؾ النصوص التي تقرر مبادئ عامة مشتركة بيف الدعوييف المدنية والجزائية، ال مف باب تبعية قانوف اإلجراءات الجز 
... ُتطبؽ أحكامو في  2001لسنة  2لتجارية رقـ وقد أّيدت محكمة النقض الفمسطينية ذلؾ بقوليا:" إّف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية وا المدنية.

: نقض جزاء رقـ يتعارض وطبيعة الدعوى الجزائية".انظرالدعاوى الجزائية بما ال يتعارض مع ما ُنّص عميو في قانوف اإلجراءات الجزائية وبما ال 
وانظر أيضًا: مصطفى عبد الباقي،  المقتفي(.مػ )منشور في موقع  14/2/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 144/2011)

محمود محمود مصطفى، شرح قانوف اإلجراءات  :. وأيضاً 22شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص 
 .30 وأيضًا:  كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص .11، ص مرجع سابؽالجنائية، 

المحكمة الجنائية ال ترجع إلى القواعد العامة الواردة في  " مف المقرر أفّ  ذلؾ في أكثر مف حكـٍ ليا بقوليا:كما وأّيدت محكمة النقض المصرية 
، " وال يرجع قانوف المرافعات إال عند إحالة صريحة عمى حكـ مف أحكامو وردت في قانوف اإلجراءات الجنائية أو عند خمو ىذا القانوف مف نص" 

 إلى نصوص قانوف المرافعات إال لسد نقص..". 
مػ  12/6/1962الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  546صفحة رقـ  13مكتب فني  31لسنة  3423: نقض مصري، الطعف رقـ انظر

)موسوعة مبادئ النقض . مػ 5/2/1962بتاريخ الصادر  107صفحة رقـ  13مكتب فني  31لسنة  964وأيضًا نقض مصري، الطعف رقـ 
 الجنائي(.

 مػ. 2002( لسنة 26رقـ ) أصوؿ المحاكمات المدنية األردني ( مف قانوف3/2يقابميا المادة ) 5
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" يسري عمى طرؽ الطعف نصوص القانوف  حيث الذي أوردناه،القضايا بأثر فوري وفقًا لألصؿ العاـ 
ألّف الحكـ لـ يصدر  الذي صدر الحكـ القضائي في ظمو"، وىي نصوص القانوف الجديد في ىذه الحالة

 1.في ظؿ ىذا القانوف الجديدبعد، وسيصدر الحقًا 

أّما الحالة األخرى فيي القضايا التي صدر فييا الحكـ القضائي عند بدء سرياف القانوف الجديد، وىنا فّرؽ 
فإذا لـ تكف  ،ة الُمنشئة أو الُممغية لطرؽ الطعف عف غيرىا مف القواعد األخرىقواعد الجديدال بيف المشّرع

فإّنيا تسري أيضًا بأثر فوري عمى جميع ىذه  ىذه ُمنشئة لطرؽ الطعفنصوص القانوف الجديد ُممغية أو 
 القضايا.

أّما إذا كانت ىذه النصوص ممغيًة أو منشئًة لطريؽ مف تمؾ الطرؽ، فإّنيا ال تسري عمى القضايا التي 
األساس ويتمّثؿ  صدر فييا أحكاـ قبؿ نفاذ القانوف الجديد وتبقى ىذه القضايا محكومة بالقانوف القديـ.

أّف الحكـ متى صدر أوجد حقوقًا مكتسبة لمخصوـ، وتتحدد ىذه الحقوؽ وفقًا  القانوني ليذا األمر في
 2لطبيعة الحكـ، فال يجوز المساس بيا الحقًا.

طريقًا معينًا لمطعف لـ يكف موجودًا في السابؽ، فإّنو يسري عمى األحكاـ  ينشأوىكذا فإّف القانوف الذي 
ه، وال يسري عمى األحكاـ غير الباتة التي صدرت قبؿ نفاذه، مع أّف ذلؾ يحـر المحكـو الصادرة بعد نفاذ

  عميو مف اإلستفادة مف القانوف الجديد.

القوانيف المنظمة لطرؽ الطعف فى  مف المقرر أفّ :" أّنو  وقضت محكمة النقض المصرية بذلؾ بقوليا 
ال تسرى بالنسبة لما صدر مف األحكاـ قبؿ تاريخ العمؿ بيا متى  -و منيا الجنائية  -األحكاـ عمومًا 

 3."كانت ىذه القوانيف منشئة لطريؽ مف تمؾ الطرؽ

                                                           
1
ؽ وفي ذلؾ قضت محكمة النقض الفسمطينية بأّف:" قابمية القرار لمطعف مف عدميا وصؼ يالـز القرار ساعة صدوره، فبالنسبة لمطعف بالحكـ يطب

( أورده: محمد سقؼ الحيط، المبادئ القانونية الصادرة عف محكمة النقض 21/2004القانوف الذي صدر في ظمو". انظر: نقض مدني رقـ )عميو 
 .14مػ، ص  2013الفمسطينية )قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية(، 

 .36ص  مرجع سابؽ،نبيو صالح، شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األوؿ،  انظر: الرأيبنفس ىذا  2
الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  786صفحة رقـ  32مكتب فني  51لسنة  428: نقض مصري، الطعف رقـ انظر 3

 مػ )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(.28/10/1981
سابؽ ليا بأّنو:" في حالة ما إذا أنشأ القانوف الجديد طريقًا مف طرؽ الطعف لـ تكف قائمة في ظؿ القانوف القديـ،  قرار عمى خالؼ ما جاء فيوىذا 

ده وفؽ فيطبؽ القانوف الجديد عمى األحكاـ الصادرة قبؿ نفاذه، طالما أّنيا لـ تكتسب الدرجة القطعية، وطالما توافرت فييا شروط الطعف ومواعي
 )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(. 590، ص 148، رقـ 13، مجموعة أحكاـ النقض، س 20/10/1962: نقض مصري انظرديد". القانوف الج
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ي صدرت قبؿ لطريؽ الطعف، فال يسري عمى األحكاـ الت ُممغياً القانوف الجديد  كْوففي حاؿ  وكذلؾ األمر
 ويبقى مف حؽ المحكوـ عميو الطعف في الحكـ الصادر بحقو وفقًا لمقانوف القديـ.  ،نفاذه

عمى ىذه الميمة القانوف فيسري  ،سواًء بإطالتيا أو تقصيرىا إذا عّدؿ القانوف الجديد ميمة الطعف فقطأّما 
أّنو:" إذا محكمة النقض المصرية ب. وفي ذلؾ قضت ، أي أّنيا تسري بأثر فوري فقطفي ظمو الذي بدأت

أقصر مما كانت عميو في القانوف القديـ، فتظؿ الطعوف المقّدمة قبؿ  ميمة الطعفما جعؿ القانوف الجديد 
 1."العمؿ بالقانوف الجديد مقبولة متى كاف تقديميا قد تـّ ضمف الميمة المحددة في القانوف القديـ

القانوف الذي صدر الحكـ القضائي في ظمو،  ومدتو ؽ الطعفيسري عمى طر  ُيمكف القوؿ بأّنو وعميو،
وتطبؽ قواعد القانوف الجديد بأثر فوري عمى جميع القضايا التي لـ يصدر فييا حكـ عند نفاذه إال إذا 

 كانت منشئة أو ممغية لطريؽ مف طرؽ الطعف ىذه.

القواعد  معاممة الشكميةبعضًا مف القواعد  المشّرع عامؿ، التقادـ وطرؽ الطعفبلمنصوص المتعمقة وخالفًا 
 .)الفرع الثاني( سريانيا مف حيث الزماف في ستثناءً الموضوعية ا

 القواعد الموضوعية كإستثناءتعامل كالفرع الثاني: قواعد المالحقة واإلختصاص 

الجريمة، فال  بو وقت إرتكابالقانوف الموضوعي الذي يحكـ الجريمة ىو القانوف المعموؿ  سبؽ وبّينا أفّ 
. أّما القانوف الذي يحكـ اإلجراء فيو القانوف 2أصمح لممتيـ كاف لمنص العقابي الجديد إال إذا رجعية

                                                                                                                                                                                     

/جػ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية 1مع اإلشارة إلى وجود العديد مف القرارات القضائية القديمة التي ال تتوافؽ مع نص المادة )
:  انظرولإلطالع عمى بعض ىذه القرارات ا. امكانية تطبيقيا لدين نقـ باستعراضيا في ىذه الرسالة منعًا لحصوؿ الُمبس ولعدـالمطبقة عندنا، ولـ 

 ا.وما بعدى 25كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 
1
مبادئ النقض الجنائي(.)موسوعة  16، ص2، رقـ 14، مجموعة أحكاـ النقض، س 8/1/1963نقض مصري 

ىذا الشأف  ينبغي التنويو ىنا إلى أّف الحكـ المتعمؽ بتعديؿ ميؿ الطعف لدينا يختمؼ عف القانوف المصري، ومنعًا لمبس نورد آراء الفقو المصري في
القانوف الجديد بأثر فوري اإل إذا وجدت مصمحة ىنا في اليامش ألّنو ال مجاؿ لتطبيقيا لدينا، حيث يرى البعض بأّنو إذا ُعّدلت ميمة الطعف فيسري 

ال لمف لو حؽ الطعف في تطبيؽ القانوف الجديد بأثر رجعي، ألّف إطالة المدة أو تقصيرىا يتعمؽ بحؽ الدولة في العقاب. انظر: محمد أبو الع
 .20عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 

ر بأّنو في حالة إطالة الميمة يسري القانوف الجديد ولو كاف الميعاد المقرر بمقتضى القانوف السابؽ قد وعمى خالؼ ىذا الرأي يرى بعض آخ
انقضى، وكذلؾ الشأف في حالة تقصير الميعاد فتحسب المدة الجديدة مف وقت العمؿ بالقانوف الجديد ولو كاف الحكـ قد صدر في ظؿ القانوف 

.32رح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص القديـ. انظر: محمود محمود مصطفى، ش
كاـ " وفقًا لمقواعد األساسية لمشروعية العقاب التي تقضي بأف ال عقاب إال عمى األفعاؿ الالحقة لصدور القانوف الذى ينص عمييا، وبأّف أح 2

قبميا، ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ بنص خاص، فإّنو إذا القوانيف ال تسرى إال عمى ما يقع مف تاريخ نفاذىا، و ال يترتب عمييا أثر فيما وقع 
عمى واقعة  تعاقب قانوناف ولـ يكف الثاني أصمح لممتيـ، يجب دائمًا تطبيؽ األوؿ عمى األفعاؿ التي وقعت قبؿ إلغائو. و ذلؾ إلمتناع تطبيؽ الثاني

ؿ لـ يقصد بالبداىة أف يشمؿ ىذا اإللغاء عدـ العقاب عمى األفعاؿ سبقت صدوره، و ألّف الشارع بنصو فى القانوف الثاني عمى إلغاء القانوف األو 
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نّ   عمى خالؼما يحكـ إجراء، المعموؿ بو وقت اتخاذ اإلجراء، ذلؾ أّف النص اإلجرائي ال يحكـ جريمة وا 
 الجريمة.  الذي يحكـ النص العقابي

أف تسري مف يـو  قررت محكمة النقض المصرية بأّف:" األصؿ في قوانيف اإلجراءات وتطبيقًا ليذا المبدأ
   1نفاذىا عمى اإلجراءات التي تمت، ولو كانت متعمقة بجرائـ وقعت قبؿ نفاذىا".

بعض القواعد اإلجرائية معاممة القواعد الموضوعية،  المشّرع، فقد عامؿ األصؿ العاـ ىذاخالؼ وعمى 
 إف كانت أصمح لممتيـ.بأثر رجعي بحيث جعؿ باإلمكاف سريانيا 

فيما القواعد الموضوعية بمعاممة ىذه القواعد معاممة  المشّرعبدايًة عمى أّنو حتى لو قاـ  التوضيحوينبغي 
ستثناء ال يحّؿ محؿ األصؿ، االو ، استثناءً  يظؿّ ىذا األمر  إفّ ف، سريانيا مف حيث الزماف استثناءً ب يتعمؽ

المنظمة لإلجراءات  تمؾ القواعد الى قواعد موضوعية عمى خالؼ طبيعتيا تتحوؿوال يمكف تبعًا لذلؾ أف 
ىذه القواعد إجرائية بطبيعتيا، إال أّف سريانيا مف حيث الزماف يكوف شبييًا بالقواعد  ، فتبقىالجزائية

 2عمى سبيؿ اإلستثناء.الموضوعية 

)الفقرة  المالحقةقواعد الموضوعية،  معاممة القواعد المشّرععامميا ي تال اإلجرائية ومف ىذه القواعد
 .)الفقرة الثانية( المتعمقة بتشكيؿ المحاكـ واإلختصاصقواعد الو  اْلولى(

 الفقرة اْلولى: النصوص المتعمقة بالمالحقة

مرتكب  لمالحقة العمومية دعوىالف كيفية استعماؿ الدولة لحقيا في تحريؾ بيّ تُ قواعد  المشّرعوضع 
تحدد الميمة الزمنية التي و  كما ،الجية المختصة بتحريكيا، و الدعوىشروط وشكميات ىذه ظـ تنو  ،الجريمة

 .تتـ خالليا

                                                                                                                                                                                     

الصادر عف محكمة  578ع صفحة رقـ 4مكتب فني  9لسنة  1391: نقض مصري، الطعف رقـ انظر التي عاقب عمييا أيضًا فى القانوف الثاني.
 مػ )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(.26/6/1936النقض المصرية بتاريخ 

الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  836صفحة رقـ  11مكتب فني  30لسنة  1372مصري، الطعف رقـ  : نقضانظر 1
مػ )موسوعة 6/2/1980بتاريخ  الصادر 195صفحة رقـ  31مكتب فني  49لسنة  1974مػ، وأيضًا نقض مصري، الطعف رقـ 28/11/1960

 مبادئ النقض الجنائي(.
لفقو أّف ىذه القواعد ليا طبيعة مزدوجة، إذ يمكف اعتبارىا قواعد موضوعية لتعمقيا بالعقاب، كما ويمكف وعمى خالؼ ذلؾ، يرى جانب مف ا 2

نبيو صالح، شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األوؿ، انظر: اعتبارىا شكمية لكونيا متعمقة بتنظيـ سمطة اقتضاء العقاب. 
 .15، ص مرجع سابؽ
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قواعد  ُتعتبر أّف ىذه القواعدب البعض يرى ، حيثقواعد المالحقةل التكييؼ القانونياختمؼ الفقو حوؿ و 
وتبعًا  قانونية بيف الدولة والمتيـ،وألّنيا تنظـ الرابطة ال ،موضوعية ألّنيا تتعمؽ بسمطة الدولة في العقاب

 1.قواعد اإلجراءات الجزائية األخرى، عمى خالؼ فيي تسري بأثر رجعي إف كانت أصمح لممتيـ لذلؾ

ألّنيا  ،اإلجراءاتالمنتمية إلى قوانيف  د الشكميةىي مف قبيؿ القواعأّف ىذه القواعد ب آخروف يرى في حيف
. وتبعًا لذلؾ، إذا أحدث 2مباشر تسري بأثر فوريو  ،الدعوى الجزائيةاجرءات  شروط إقامة ومباشرةـ نظّ تُ 

مؽ تحريؾ الدعوى الدعمومية عمى تقديـ شكوى مف المجني عميو في عّ يُ  القانوف الجديد حكمًا قانونياً 
اإلستناد ال يستطيع  ف شكوى بناًء عمى القانوف القديـالذي تمت مالحقتو بدو  المتيـإّف جريمة معينة، ف

كاف صحيحًا وفقًا الى القانوف الجديد الذي عّدؿ ىذه القواعد إلعتبار الدعوى غير مقبولة ما داـ اإلجراء 
زمانيًا ىي بوقت مباشرة  الجزائية في تحديد نطاؽ سرياف قانوف االجراءاتالعبرة دائمًا ألّف لمقانوف القديـ، 

وألّف مجاؿ تطبيؽ قاعدة األثر الرجعي لمقانوف األصمح لممتيـ ىو ، 3إلجراء وليس بتاريخ وقوع الجريمةا
 الموضوعية وليس الشكمية. القواعد

وىي الشكوى الجزائية؛ بيف قيود رفع الدعوى بالتفريؽ في التكييؼ القانوني  الفقوويقوـ جانب آخر مف 
بالشكوى ىي مف قبيؿ القواعد الموضوعية،   أّف النصوص المتعمقةب ىؤالء يرى حيث .طمبواإلذف وال

ألّف الشكوى كقيد تحد مف سمطة النيابة العامة وىي بذلؾ تتصؿ مباشرة بحؽ الدولة في العقاب. في حيف 
تعتبر النصوص المتعمقة باإلذف والطمب مف قبيؿ القواعد الشكمية ألّنيا ترتبط بمدى مالئمة مباشرة 

 4الدعوى كنشاط إجرائي.

                                                           
 .31ص  مرجع سابؽ،نبيو صالح، شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األوؿ،  انظر: الرأي بنفس ىذا 1

 )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(. 396، ص 107، رقـ 8، مجموعة أحكاـ النقض، س9/4/1957أيضًا: نقض مصري  وانظر
كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات  :. وأيضاً 18الجنائية، مرجع سابؽ، ص انظر: محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات  2

 . ويذكر الدكتور كامؿ السعيد بأّف الفقو والقضاء في ألمانيا قد أخذ بيذا الرأي.19الجزائية، مرجع سابؽ، ص
 .35محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص انظر: 3
محمد  أورده: .43، ص 1998كر العربي، القاىرة، مأموف محمد سالمة، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفبنفس ىذا الرأي:  4

 .35سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص
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( مف قانوف العقوبات رقـ 4/2ىذا الجدؿ الفقيي في المادة ) أيضاً  المشّرعوذاؾ، حسـ وبيف ىذا 
طبؽ عمى الجرائـ السابقة لو إذا ؿ حؽ المالحقة يُ كؿ قانوف يعدّ  : "عمى أفّ  ت( التي نصّ 16/1960)

  1.كاف أكثر مراعاًة لممدعى عميو"

 المالحقة، إذ أسبغ عمى تطبيقيا الصفةبالنسبة لتطبيؽ قواعد  األوؿ الرأي المشّرع ىتبنّ حيث 
الموضوعية، بحيث يكوف القانوف الواجب التطبيؽ مف حيث الزماف ىو القانوف الساري وقت إرتكاب 

 2الجريمة، وال أثر لمقانوف الجديد بيذا الشأف إال إذا كاف أكثر مراعاًة لممتيـ.

ؿ لقواعد المالحقة أصمح لممتيـ إال إذا أورد قيودًا عمى حرية النيابة وعمميًا، ال يكوف القانوف الجديد المعدّ 
في الوقت الذي كانت النيابة العامة  –كالشكوى أو اإلذف أو الطمب  –العامة في تحريؾ الدعوى الجزائية 

شكوى  كت بدوف. وفي ىذه الحالة، إذا كانت دعوى الحؽ العاـ قد ُحرّ 3ة مف أي قيد وفقًا لمقانوف القديـحرّ 
، وبعدـ قبوؿ أي دعوى 4فينبغي عمى القضاء تقرير عدـ قبوؿ اإلستمرار في الدعوىوفقًا لمقانوف القديـ 

 5.القانوف الجديد ىو أصمح لممتيـ ، الفّ أخرى تقاـ بدوف تقّيد بقيود القانوف الجديد

وف العقوبات رقـ قان( مف 4/3قد نصت المادة )لمواعيد المالحقة، ف المنظمةأّما بخصوص تعديؿ القواعد 
ف القانوف الجديد ميمة لممارسة حؽ المالحقة فال تجري ىذه الميمة إال إذا عيّ  عمى أّنو: " (16/1960)

ذا عدّ  قًا لمقانوف القديـ عمى أف ال ميمة موضوعة مف قبؿ فيي تجري وف ؿ القانوفمف يوـ نفاذ القانوف. وا 
 ."محسوبة مف يـو نفاذه يتجاوز مداىا المدة التي عينيا القانوف الجديد

                                                           
عميو"، اّلف المدعى عميو  ىو طرؼ مف  ىمصطمح " المدع" بداًل مف المشتكى عميو أو المشتبو بواستعماؿ مصطمح "  المشّرعوكاف أولى عمى  1

 .د في قانوف العقوباتأطراؼ الدعوى المدنية وليس الجزائية، وىذا النص وار 
 .20-19كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص انظر: 2
ف جديد وألغى ىذا القيد، فحتمًا فإّف ىذا القيد ىو أسوء لممتيـ، ويطبؽ القانوف إذا كاف تحريؾ الدعوى العامة معمقًا عمى تقديـ شكوى وجاء قانو  3

 القديـ الذي كاف ساري المفعوؿ وقت ارتكاب الجريمة.
. حيث يرى أنو إذا 32ساىر إبراىيـ الوليد، الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، صانظر: بعكس ىذا الرأي  4
ركت الدعوى بغير شكوى في ظؿ قانوف قديـ ال يستمـز الشكوى، ظمت الدعوى مقبولة ولو صدر بعد تحريكيا قانوف جديد يعمؽ تحريؾ الدعوى ح

 عمى تقديـ شكوى، وحينئذ ال يقبؿ مف المتيـ التمسؾ بتطبيؽ القانوف الجديد بحجة أنو أصمح لممتيـ.
( التي ذكرناىا أعاله، ولربما قصد المؤلؼ أّف ىذا الرأي يطبؽ في قطاع غزة ألّف قانوف 4/2ة )ونرى بأّف ىذا الرأي ال يتوافؽ مع نص الماد

 (.74/1936( ال يطبؽ ىناؾ، بؿ يسري قانوف العقوبات رقـ )16/1960العقوبات )
أّف ىذه القواعد مف القواعد الشكمية وأّف  ينبغي المالحظة أّف ىذا الحكـ يخالؼ الرأي الفقيي الثاني الذي بيناه في الصفحة السابقة والذي يعتبر 5

جديد أصمح العبرة بالقانوف الساري وقت تحريؾ الدعوى، وبذلؾ يستمر القضاء بالنظر في ىذه الدعوى في ىذه الحالة عمى الرغـ مف أّف القانوف ال
 متيـ.لم
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ة لمنيابة العامة لمالحقة المتيـ لـ إذا وضع القانوف الجديد ميماألولى  بيف حالتْيف؛ المشّرعفّرؽ وبذلؾ فقد 
موجودة في القانوف القديـ، فيبدأ سرياف ىذه الميمة مف تاريخ سرياف القانوف الجديد ال مف وقت تكف 

وال شؾ في أّف القانوف الجديد في ىذه الحالة ىو أصمح لممتيـ، فبينما كانت النيابة  إرتكاب الجريمة.
دة بأي ميمة لتحريؾ الدعوى العمومية في القانوف القديـ، فإّنيا أصبحت مقّيدة بميمة العامة غير مقيّ 

لعامة بخصوص ىذا ذير النيابة اتحفي ىذه الحالة  المشّرع كانت غايةمحددة وفقًا لمقانوف الجديد. وعميو 
مف تاريخ نفاذ القانوف الجديد ال مف تاريخ وقوع  الجديدة بدء سرياف الميمةاعتبر تاريخ  ولذلؾ، التغيير

 الجريمة.

قديـ، سواًء بزيادتيا لممالحقة في القانوف ال الموضوعة، فإذا عّدؿ القانوف الجديد الميمة األخرىالحالة وأّما 
وال  وفقًا لمقانوف الذي بدأت في ظمو، تسري الميمة حيثموقفًا وسطًا،  المشّرعفينا اتخذ  أو إنقاصيا،

ضار المتيـ بالقانوف الجديد الذي يطيؿ ىذه الميمة ألّف العبرة بالقانوف القديـ. ومع ذلؾ، يستفيد المتيـ يُ 
ف القديـ تزيد عمى المدة مف القانوف الجديد الذي يقّصر مف ىذه الميمة، إذا كانت المدة المتبقية وفقًا لمقانو 

التي حددىا القانوف الجديد مف وقت نفاذه. فتسري في ىذه الحالة الميمة التي عينيا القانوف الجديد مف 
ينطبؽ عمى المتيـ النص الذي يقرر وقت نفاذه ال مف تاريخ إرتكاب الجريمة. وعمميًا في ىذه الحالة 

 1.فأصمح الميمتيْ 

المحددة لممالحقة في القانوف القديـ ىي عشرة أشير، وبعد مرور شيريف ومثاؿ ذلؾ، إذا كانت الميمة 
محسوبة  أخرى ُعّدلت ىذه الميمة لتصبح أربعة أشير، يصبح الزمًا إلنتياء ىذه الميمة مرور أربعة أشير

مف يوـ نفاذ القانوف الجديد ال مف يوـ وقوع الجريمة. وبذلؾ يكوف المتيـ قد استفاد مف ىذا التعديؿ 
مقانوف القديـ ىي ثمانية أشير، في حيف تبقى لو أربعة أشير وفقًا لمقانوف وفقًا لجديد ألّف الميمة المتبقية ال

 الجديد.

ُيطبؽ عمى قواعد المالحقة القانوف األصمح لممتيـ، وُيطبؽ عمى ميؿ المالحقة ُيمكف القوؿ بأّنو  وعميو،
 القانوف الذي ُيقرر أصمح الميمتْيف.

في تكييفيا القانوني وفي  أيضاً  نظـ تشكيؿ المحاكـ واإلختصاص القضائي صعوبةً القواعد التي تُ ثير تُ و 
 .)الفقرة الثانية(سريانيا مف حيث الزماف 

                                                           
 .22ات الجزائية، مرجع سابؽ، ص كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكم مف التفاصيؿ في ىذا الخصوص انظر: لمزيد 1
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 الفقرة الثانية: النصوص المتعمقة بتشكيل المحاكم واإلختصاص 

قد يصدر قانوف جديد ُينظـ تشكيؿ المحاكـ عمى نحو يختمؼ عف القانوف السابؽ كأف يزيد أو ُينقص عدد 
القضاة الذيف تتكوف منيـ المحكمة، أو يعّدؿ شروط مف يتولى القضاء، أو ينقؿ اإلختصاص مف محكمة 

 إلى أخرى.  

عاـ، ألّنيا تتعمؽ بإجراءات  كأصؿ قواعد شكمية عمقة بتشكيؿ المحاكـ واإلختصاصالقواعد المتتعتبر و 
واعتبرت محكمة النقض  اقتضاء حؽ الدولة في العقاب، وليس ليا صمة بالحؽ في العقاب ذاتو.

يره ليا في تقر  المشّرع قواعد االختصاص في المواد الجزائية تعتبر مف النظاـ العاـ الفّ الفمسطينية أّف " 
  1".لعدالةتتعمؽ بحسف سير ا ةأقاميا عمى اعتبارات عام

بأّنو:" ال توجد حقوؽ مكتسبة لفاعؿ الجريمة حتى  بقوليا محكمة النقض المصرية ىذا األمر وعمّمت
ثـّ عّدلت قبؿ رفع الدعوى". حاكـ بمقتضى قواعد قانونية كانت موجودة وقت ارتكاب ىذه الجريمةيُ 

2 

فال  وبالتالي، بالنظاـ العاـ ياتعمقفي نطاؽ قواعد االختصاص لفكرة الحؽ المكتسب  فال مجاؿ لتطبيؽ
اكتسبو المتيـ مف  و يمس حقاً وقت اتخاذ اإلجراء بحجة أنّ  الجديد السارييجوز استبعاد تطبيؽ القانوف 

  3.4بو قبؿ اتخاذ ىذا اإلجراء القانوف الذي كاف معموالً 

القانوف الواجب التطبيؽ  فيو الفمسطيني في قانوف اإلجراءات الجزائية نصًا خاصًا يحدد المشّرعولـ ُيفرد 
 5.لإلختصاص ة تعديؿ القواعد القانونية المنطمةفي حال

                                                           
( الصادر 50/2011نقض جزاء رقـ )وأيضًا  مػ. 14/3/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 201/2011نقض جزاء رقـ ) 1

، 21فنى ، مكتب  39(، لسنة 1772وبنفس الحكـ تمامًا: نقض مصري الطعف رقـ ) مػ. 15/9/2011عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 
 مػ )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(.23/2/1970الصادر بتاريخ  287صفحة رقـ 

، المجموعة الرسمية، س 1/4/1911. نقض مصري 175، ص 91، رقـ 12، المجموعة الرسمية، س 11/3/1911: نقض مصري انظر 2
 )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(. 143، ص 75، رقـ 12

الفمسطينية في معرض حديثيا عف قواعد االختصاص في قانوف أصوؿ المدنية والتجارية )والتي ُتطبؽ مبادئيا أيضًا وأكّدت ذلؾ محكمة النقض  3
اط مباشر فيما يخص االختصاص في اإلجراءات الجزائية وفقًا لما بيناه بخصوص سد النقص( بقوليا:" إّف األمر يتعمؽ بالنظاـ العاـ لما لو مف ارتب

( الصادر عف 197/2006نقض مدني رقـ ) حكمة التصدي لو مف تمقاء نفسيا".. وتتجاوز مصمحة الخصوـ، وعمى المبالتنظيـ القضائي ..
 مػ )منشور عمى موقع المقتفي(.  3/3/2007محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 

( لسنة 269ـ الذي ألغى األمر رقـ )2001لسنة  3ومثاؿ عمى ىذه القوانيف المعّدلة لإلختصاص قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  4
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية.485: المادة )انظر( بشأف اختاصاص محكمة الجنايات ونقؿ اختصاصيا إلى محاكـ البداية . 1953)
 ( وتعديالتو.1961( لسنة )9األردني في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ ) المشّرعشأنو في ذلؾ شأف  5
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( لإلسترشاد بأحكامو مف 2001( لسنة )2وبالرجوع إلى قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )
عمى ما ، نجد أّف المادة األولى منو نّصت عمى أّنو:" يسري ىذا القانوف 1أجؿ سد ىذا النقص التشريعي

 -أ لعمؿ بو، ويستثني مف ذلؾ:خ الـ يكف قد ُفصؿ فيو مف الدعاوى أو تـّ مف اإلجراءات قبؿ تاري
 2."المعّدلة لإلختصاص متى كاف تاريخ العمؿ بيا بعد إقفاؿ باب المرافعة في الدعوىالنصوص 

نقؿ اإلختصاص و انوف جديد معدؿ لقواعد إذا جاء قف قد فّرؽ بيف حالتْيف؛ المشّرعأّف  وىذا يعني
مرفوعة أماـ  جزائيةوى ااإلختصاص في جرائـ معينة مف محكمة إلى محكمة أخرى، وكانت ىناؾ دع

يصبح اإلختصاص فييا  الدعاوى التي لـ ُيقفؿ فييا باب المرافعةففي المحكمة االولى وفقًا لمقانوف القديـ، 
 لممحكمة الجديدة. 

اإلختصاص فييا لممحكمة  فييا عف إقفاؿ باب المرافعة فيبقىأّما تمؾ التي أعمنت المحكمة القديمة 
 3القديمة.

المادة حيث نّصت  ة بحسب قانوف اإلجراءات الجزائية،ووقت إقفاؿ باب المرافعة ىو ختاـ المحاكم
بعد االنتياء مف سماع البينات يبدي وكيؿ النيابة مرافعتو كما يبدي : " عمى أّنوقانوف ال( مف 271)

حؽ المدني مطالبو والمتيـ والمسؤوؿ عف الحؽ المدني دفاعيما وبعد ذلؾ تختتـ المحاكمة المدعي بال
بعد اختتاـ ( عمى أّنو: " 272المادة )نّصت  " ووفي كؿ األحواؿ يجب أف يكوف المتيـ آخر مف يتكمـ.

ضع حكميا المحاكمة تختمي المحكمة في غرفة المداولة وتدقؽ فيما طرح أماميا مف بينات وادعاءات، وت
 4."باإلجماع أو باألغمبية فيما عدا عقوبة اإلعداـ فتكوف بإجماع اآلراء

نيابة العامة ودفاع المتيـ، مف أجؿ وبذلؾ يكوف وقت إقفاؿ باب المرافعة ىو بعد سماع البينات ومرافعة ال
 حجز القضية لمحكـ. 

                                                           
: انظر سبؽ وبّينا مدى إمكانية الرجوع إلى قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجاري إلستيفاء كؿ نقص ينتاب أحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية، 1

 مف ىذه الرسالة. 2ىامش رقـ  24ص 
األردني استخدـ مصطمح " ختاـ المحاكمة" بداًل مف مصطمح  المشّرع( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني، لكف 2/1يقابميا المادة ) 2

 لدعاوى الجزائية.في ا تخدمو المشّرع الفمسطيني أكثر دقة"إقفاؿ باب المرافعة". والمصطمح الذي اس
 .20ـ، ص  2010انية انظر: عوض الزعبي، الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني، دار إثراء لمنشر والتوزيع، األردف، الطبعة الث

3
يشيروا  ونشير ىنا إلى أّف بعض شّراح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني يعتبروا ىذه القواعد قواعد شكمية تطبؽ بأثر فوري بصفة مطمقة، وال

 .  الى مدى جواز الرجوع الى قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية لسّد النقض الحاصؿ في ىذه النقطة بالخصوص
.وما بعدىا 28، ص مرجع سابؽنبيو صالح، شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األوؿ، انظر: 

ال داعي لمرجوع  إلى قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية لتحديد وقت إققاؿ باب المرافعة، إذ أّف النصوص التي وردت في قانوف  4
 أوردناه أعاله تكفي بحد ذاتيا، وألّف الرجوع الى قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية يكوف فقط مف أجؿ سد النقص. اإلجراءات الجزائية التي 
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التساؤؿ في حالة أف نقؿ القانوف الجديد اإلختصاص مف محكمة إلى أخرى، وقد بدأ سرياف  يثورولكف 
ىذا القانوف الجديد بعد إقفاؿ باب المرافعة، ولكف قبؿ إصدار الحكـ قررت المحكمة األولى استعماؿ 

( مف 208بحسب المادة )بموجب صالحيتيا صالحيتيا في طمب تقديـ أدلة أخرى الزمة لظيور الحقيقة 
فيؿ يكوف ، 1التي تمنحيا ىذه الصالحية في أي وقت أثناء سير الدعوى قانوف اإلجراءات الجزائية

 الجديدة؟ أـ لممحكمة األولىاالختصاص في ىذه الحالة لممحكمة 

أّف ب المرافعة بعد ختاـ المحاكمة، مع العمـبإعادة فتح باب قد قامت   في ىذه الحالة المحكمة ال شّؾ أفّ 
، وأّف ىذا القانوف المثاؿ في ىذا القانوف الجديد قد نقؿ اإلختصاص مف ىذه المحكمة إلى محكمة أخرى

في ىذه  أّف عمى المحكمة القديمةب عند تقديـ األدلة اإلضافية، لذا ُيمكف القوؿالجديد كاف ساري المفعوؿ 
/أ( مف 2المادة )صريح نص باص، عماًل أف تنقؿ القضية إلى المحكمة الجديدة صاحبة اإلختص الحالة

 .قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية

الفمسطينية  محكمة النقض وقررت ما ومف التطبيقات القضائية بخصوص تعديؿ قواعد االختصاص
بخصوص تعديؿ قواعد اإلختصاص باعتبارىا مف المتعمقة بالنظاـ العاـ وباعتبارىا مبادئ عامة مشتركة 

ـّ إقفاؿ باب المرافعة وحجزت نية والجزائية، إذ قررت المحكمة رائية المدبيف القوانيف اإلج أّنو:" اذا ت
القضية لمحكـ فال يجوز إحالة القضية الى محكمة أخرى لمفصؿ بيا وفؽ القانوف الجديد، وعميو يترتب 

 2عاـ".البطالف عمى ىذا اإلجراء حتى واف لـ يتمّسؾ بو الخصوـ، ألّف الخصومة مرتبطة بالنظاـ ال

                                                           
، أو مف تمقاء نفسيا أثناء سير الدعوى أف تأمر 208نصت المادة ) 1 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" لممحكمة بناًء عمى طمب الخصـو

 بتقديـ أي دليؿ تراه الزمًا لظيور الحقيقة، وليا أف تسمع شيادة مف يحضر مف تمقاء نفسو إلبداء معموماتو في الدعوى."
( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية. أورده: محمد سقؼ الحيط، المبادئ القانونية الصادرة عف محكمة 47/2008ي رقـ ): نقض مدنانظر 2

 .16مػ، ص  2013النقض الفمسطينية )قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية(، 
صدر قانوف جديد ُينظـ تشكيؿ  الفقو ىناؾ بأنو إذا الحكـ القانوني لدينا يختمؼ عف الحكـ في القانوف المصري، إذ يرى وينبغي التنويو إلى أفّ 

عمى نحو يختمؼ عف القانوف السابؽ كأف يزيد أو ُينقص عدد القضاة الذيف تتكوف منيـ المحكمة، أو يعّدؿ شروط مف يتولى أو بعضيا المحاكـ 
مى جميع الدعاوى التي لـ ُيفصؿ فييا بعد، بغض النظر ، فإّف ىذا القانوف الجديد ُيطبؽ فورًا عينقؿ اإلختصاص مف محكمة إلى أخرىالقضاء، أو 

  عف إقفاؿ باب المرافعة أو عدمو كما ىو الحاؿ لدينا.
شرح قانوف اإلجراءات  ، وأيضًا: محمد أبو العال عقيدة،26انظر: محمود محمود مصطفى، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 

  .17الجنائية، مرجع سابؽ، ص 
بقْوليا :" وقد جرى قضاء محكمة النقض عمى أّف القوانيف المعّدلة  في ىذا الشأف اب االسترشاد نورد ما قضت بو محكمة النقض المصريةومف ب

لالختصاص ُتطبؽ بأثر فوري شأنيا فى ذلؾ شأف قوانيف اإلجراءات، فإذا عّدؿ القانوف مف اختصاص محكمة قائمة بنقؿ بعض ما كانت مختصة 
لقضايا طبقًا لمقانوف القديـ إلى محكمة أو جية قضاء أخرى، فإّف ىذه الجية األخيرة تصبح مختصة، وال يكوف لممحكمة التى ُعّدؿ بنظره مف ا

ص الشارع اختصاصيا عمؿ بعد نفاذ القانوف الجديد، ولو كانت الدعوى قد ُرفعت الييا بالفعؿ )طالما أّنيا لـ تنتو بحكـ بات(، وذلؾ كمو ما لـ ين
كـ البات كما في التشريع أحكاـ و قتية تنظـ مرحمة االنتقاؿ". مع التأكيد عمى أّف المعيار عندنا يرتبط بإقفاؿ باب المرافعة، وليس بالح عمى



34 
 

لة لإلختصاص بأثر فوري متى كاف ) تسري أحكاـ النصوص اإلجرائية المعدّ  ُيمكف القوؿ بأّنو وعميو،
تاريخ العمؿ بيا قد بدأ قبؿ إقفاؿ باب المرافعة في الدعوى، ولكّنيا ال تسري بيذا األثر متى كاف العمؿ 

  1.بيا قد وقع بعد إقفاؿ باب المرافعة(

لقواعد الزمف يعّد معيارًا لمشرعية اإلجرائية، فمف خاللو  الصحيح التكييؼ القانونييتبيف لنا أّف  وبيذا
مف أجؿ أف تُتخذ ىذه  نتوصؿ إلى القانوف الواجب التطبيؽ مف حيث الزماف عند تعاقب القوانيف

لمشرعية معيارًا أيضًا . وال يقؼ األمر عند ىذا الحد فحسب، بؿ يعتبر الزمف وفناإلجراءات وفقًا لمقا
 . )المطمب الثاني( لممتيـ اإلجرائية مف خالؿ ما يوفره مف ضمانات أساسية لممحاكمة المنصفة

 المطمب الثاني: الزمن من ضمانات المحاكمة العادلة لممتيم

كفؿ القانوف األساسي الفمسطيني لممتيـ في الدعوى الجزائية حقو في محاكمة عادلة ومنصفة احترامًا 
إدانتو  المتيـ برئ حتى تثبت ( منو عمى أّف: "14ية ولقرينة البراءة. حيث نّصت المادة )لمشرعية اإلجرائ

، وكؿ متيـ في جناية يجب أف يكوف لو محاـ كفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسوفي محاكمة قانونية تُ 
 ."يدافع عنو

بأّنو:" المكنة التي تستوجب محاكمتو بشأف اإلتياـ  بشكٍؿ عاـ حؽ المتيـ في المحاكمة العادلةوُيعّرؼ 
، الجنائي الموجو إليو، بحيث يكوف أماـ محكمة مستقمة محايدة ونزيية، ُمنشأة بحكـ القانوف قبؿ إتيامو

الدفاع عف نفسو، مع تمكينو مف مراجعة الحكـ الصادر ضده تاح لو مف خالليا يُ  طبقًا إلجراءات عمنية
  2عمّوًا مف المحكمة التي حكمت عميو".مف ِقبؿ قضاء أكثر 

                                                                                                                                                                                     

الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  836صفحة رقـ  11مكتب فني  30لسنة  1372: نقض مصري، الطعف رقـ انظر المصري.
 .مػ6/2/1980الصادر بتاريخ  195صفحة رقـ  31مكتب فني  49لسنة  1974: نقض مصري، الطعف رقـ مػ وأيضاً 28/11/1960

، مع استبداؿ مصطمح" ختاـ المحاكمة" بمصطمح " اقفاؿ 18كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  نقاًل عف: 1
 .باب المرافعة"

 .50-49المتيـ في محاكمة عادلة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية. الطبعة األولى، بدوف سنة نشر، ص حاتـ بكار، حماية حؽ انظر:  2
( مف االعالف األمريكي لحقوؽ 18( مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف، والمادة )10وتناولت العديد مف المواثيؽ الدولية ىذا الحؽ، منيا المادة )

 العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. ( مف14وواجبات اإلنساف، والمادة )
Robinson Patrick, The Right to a Fair Trial in International Law, with Specific Refrence to the work of the 

ICTY, Rome, 2009, p. 4. 
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 وسيمةً  الجزائية لمنيابة العامة أف تتخذ مف ىذه اإلجراءات أّنو ال يجوز تكمف في ىذا الحؽ تقرير وعّمة
وضع ضمانات ت ال بّد أف بؿ ،في معرض استيفائيا لحؽ الدولة في العقاب لمعصؼ بالحقوؽ والحريات

 1حتى في ظؿ اإلجراءات الجزائية.عمى السمطات عاـ  دائمة لبعض الحقوؽ والحريات كقيد

أتي مف خالؿ قانونْي العقوبات يمصمحة العامة مل حمايةً استيفاء حؽ الدولة في العقاب  فإذا كاف
 يمكننا القوؿ قرر بحسب األصؿ في الدستور. وليذاواإلجراءات الجزائية، فإّف حماية الحقوؽ والحريات تت

 غير دستوري.يعتبر  العادلةضيات المحاكمة مقت أي نص تشريعي يخالؼبأّف 

وذلؾ بيدؼ  ،و قد أخذ بالنظاـ المختمطنجد أنّ  جراءات الجزائية الفمسطينيباالطالع عمى قانوف اإلو 
مف  ويظير ذلؾ واضحاً  .حقوؽ الخصـو في الدعوى الجزائيةبيف الموائمة بيف المصالح االجتماعية و 
ومرحمة  2مرحمة ما قبؿ المحاكمة :دعوى الجزائية إلى مرحمتيف ىماخالؿ تقسيـ المراحؿ اإلجرائية لم

تغمب ممصالح االجتماعية، بينما ل حمايةً ففي المرحمة األولى تتغمب أفكار النظاـ التنقيبي  .المحاكمة
 3.حقوؽ الخصوـل حمايةً  في المرحمة الثانيةأفكار النظاـ االتيامي 

ميع في جتأسيسًا لمشرعية اإلجرائية العادلة  المحاكمةلممتيـ مف ضمانات أساسية  فر الزمف ضمانةً ويوّ 
)الفرع  المالحقةجراءات اإلطار الزمني إل ويكوف ذلؾ مف خالؿ تضييؽ ،مراحؿ الدعوى العمومية

 . )الفرع الثاني( أماـ القضاء محاكمتوسرعة  في ضماف حؽ المتيـومف خالؿ ، اْلول(

  المالحقةإجراءات ول: الزمن ضمانة أساسية في الفرع اْل 

                                                           
ي المحاكمة العادلة، بؿ ال بّد مف وضع تعريؼ لمحؽ في مع العمـ بأّف النص عمى حؽ المتيـ في محاكمة سريعة ال ُيغني عف النص عمى حقو ف 1

غناـ محمد غناـ، حؽ المتيـ في محاكمة سريعة، دار انظر: في ىذا المعنى  عمى مخالفتو.المحاكمة العادلة وتحديد نطاؽ تطبيقو واآلثار المترتبة 
 .169مػ ، ص  1993النيضة العربية، القاىرة، 

أّما مرحمة المحاكمة  ولي  ومرحمة التحقيؽ اإلبتدائي.قبؿ المحاكمة إلى قسميف: مرحمة اإلستدالؿ أو التحقيؽ األ يقسـ الفقو القانوني مرحمة ما 2
 فيطمؽ الفقو عمييا أيضًا مصطمح " التحقيؽ النيائي". 

مف القانوف(، وفي تقرير حقوؽ الدفاع مف خالؿ  59وتتضح معالـ ىذا النظاـ المختمط في تقريره حقوؽ االتياـ مف خالؿ سرية التحقيؽ )المادة  3
(، وفي منح القاضي دور 273و  207(، وفي منح القاضي حرية اإلقتناع دوف تقييده بأدلة معينة ) المواد 237و  207عمنية المحاكمة )المواد 

 (. 208إيجابي في البحث عف الحقيقة )المادة 
مػ، الكتاب الثاني، ص  2003كامؿ السعيد، المحقؽ الجزائي، سمسمة العدالة الجنائية، معيد الحقوؽ، جامعة بير زيت،  :في ىذا الخصوص انظر
، حيث يرى الكاتب بأّف 46وؿ(، مرجع سابؽ، صة )الجزء األساىر إبراىيـ الوليد، الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائي . وانظر أيضًا:17

 .أو بعبارة أدؽ بالنظاـ التنقيبي المدّعـ بالنظاـ االتياميالمشّرع الفمسطيني قد أخذ بالنظاـ المختمط، 
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وجمع أدلتيا بواسطة مأموري  الجرائـأعماؿ البحث والتحري لإلستدالؿ عمى  المالحقةاجراءات تشمؿ 
 بواسطة النيابة العاّمة كأصٍؿ عاـ.  المتيـأعماؿ التحقيؽ اإلبتدائي مع ، و الضبط القضائي

اإلجراءات التي قد تساعد في الكشؼ الصالحيات و مجموعة كبيرة مف  النيابة العامة المشّرع وقد خّوؿ
منيا التنصت ، و و واستجوابو وتوقيفوتفتيشالقبض عمى المتيـ و منيا  يا،يونسبتيا إلى مرتكب الجرائـف ع

 مع اآلخريف. ومراسالتوضبط  عمى محادثاتو

بشكؿ األساسية  وحرياتلممتيـ و  الفرديةلحقوؽ اب تنطوي عمى مساسة يبالتنقيولّما كانت ىذه االجراءات 
بضمانات تتناسب مع الشرعية اإلجرائية تقييدىا إحطاتيا و الجزائي  المشّرعمباشر، وجب عمى خطير و 

   وتكفؿ لممتيـ قرينة البراءة التي يتمتع بيا في ىذه المرحمة.

ومنيا  ،تخاذىاالمخّولة حصرًا بابالسمطات أو  يتعمؽ بشروط إتخاذ ىذه اإلجراءاتومف ىذه الضمانات ما 
 ليذه اإلجراءات المشّرع الذي حدده. ويعتبر اإلطار الزمني ما يتعمؽ بمدة ىذه اإلجراءات ووقت القياـ بيا

االطار ىو معيار المعقولية ىذا ومناط  في ىذه المرحمة، المختصةسمطات الأىـّ الضمانات التي تقّيد  مف
وبذلؾ يتحقؽ التوازف  تيـ وبيف الغايات المرجوة منيا،المتخذة ضد المالذي يوجد التناسب بيف الوسائؿ 

 الحرية الفردية حقيؽ اإلبتدائي، وبيف وجوب ضمافاالستدالؿ والت الدليؿ في مرحمتيبيف حرية البحث عف 
 قرينة البراءة.احترمًا ل لممتيـ

مأموري الضبط لشرعية االجراءات المتخذة بواسطة  المشّرعإّف اإلطار الزمني الضّيؽ الذي اشترطو 
تبعية ىذه الضابطة مدى  بوضوحأظير  قانوناً  االختصاص االستثنائي الممنوح ليـ بموجب القضائي

كما أّف مجرد تحديد إطار زمني  )الفقرة اْلولى(،القضائية لمنيابة العامة صاحبة اإلختصاص األصيؿ 
 العامة كفؿ لممتيـ العديد مف الضمانات الشخصية والموضوعية في لالجراءات التي تختص بيا النيابة

 )الفقرة الثانية(.التحقيؽ اإلبتدائي  مرحمة

 من مظاىر تبعية الضابطة القضائية لمنيابة العامة مظيرالفقرة اْلولى: الزمن 

القضائي والتحقيؽ ضبط تعتبر النيابة العامة صاحبة اإلختصاص األصيؿ والوالية العامة عمى أعماؿ ال
  1في الجرائـ.

                                                           
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" "يتولى أعضاء النيابة العامة مياـ الضبط القضائي واإلشراؼ عمى مأموري 19/1نّصت المادة ) 1

 ( عمى أّنو: " تختص النيابة العامة دوف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ والتصرؼ فييا".55/1الضبط كؿ في دائرة اختصاصو". كما ونصت المادة )
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مياـ الضبط  لمعاونة النيابة العامة فياختصاصًا ثانويًا  قضائيال لمأموري الضبط المشّرعوقد خّوؿ 
كما ومنحيـ اختصاصًا  1.في البحث عف الدليؿ ال البحث في الدليؿ ىذا اإلختصاص يتمثؿو  ،القضائي

  2وفقًا ألحكاـ القانوف. مف النيابة العامة استئنائيًا في أعماؿ التحقيؽ بموجب تفويض خاص
 

جزائية راءات الفي قانوف االج مأموري الضبط القضائيسمطات  نظمتالتي  األحكاـوبإستقراء مجمؿ 
  3.العامةلمنيابة  تبعيتيـ مدى بوضوحيظير لنا  الفمسطيني

دًا قيّ الزمف  ؿحيث يشكّ  ،واالستثنائيختصاص الثانوي اإل فيتبعية ال ىذه مف مظاىرمظيرًا الزمف  ويعتبر
 جوىريًا عمى ىذا اإلختصاص.

الفورية لصحة  المشّرعحيث اشترط القضائي،  طبالض مأموريمياـ  مف جوانب ويظير ذلؾ في عدة
 ، وجّردىـ مف أي سمطة تقديرية في موضوعبعض اإلجراءات التي يختص بيا مأموري الضبط القضائي

 بغض النظر عف الظروؼ أو األسباب.، اإلطار الزمني لإلجراء

عمى  دوف تأخير وى التي تصؿ إلييـاعرض الشك الضبط القضائي مأموريأوجب عمى  المشّرعومنيا أّف 
لكي يتسّنى ليا مراقبتيـ وتوجييـ، وحتى تستطيع اتخاذ قرارىا في شأف تحريؾ الدعوى  النيابة العامة

وفقًا ألحكاـ القانوف عمى ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" 22نّصت المادة ) حيث، الجزائية

                                                           
ع االستدالالت، سواًء أكاف ذلؾ في حالة لنيابة العامة أف يقـو بنفسو بجموألّف االختصاص األصيؿ ىو لمنيابة العامة، يستطيع رئيس أو عضو ا 1

لة ألعضاء التمبس بالجريمة أـ في األحواؿ العادية. أي يستطيع وكيؿ النيابة دائما وبصورة تامة أف يباشر بنفسو جميع السمطات واالمتيازات المخوّ 
 الضبط القضائي.

دور االدعاء العاـ في تحقيؽ الشرعية الجزائية )دراسة مقارنة(، دار الثقافة لمنشر  ة،الخصوص انظر: حسف مقابملمزيد مف التفاصيؿ في ىذا 
ر الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، داوأيضًا: عبد اهلل العكايمة، الوجيز في الضبطية القضائية،  .312مػ ، ص 2014والتوزيع، عماف، الطبعة األولى 

 .76، ص  مػ2010الطبعة األولى 
رتكبييا البحث واالستقصاء عف الجرائـ وم ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو :" يتولى مأمورو الضبط القضائي19/2حيث نصت المادة ) 2

لمنائب العاـ أو وكيؿ النيابة العامة المختص تفويض  -2ى أّنو:".... ( عم55وجمع االستدالالت التي تمـز التحقيؽ في الدعوى". ونصت المادة )
 وذلؾ عدا استجواب المتيـ في مواد الجنايات."أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بأي مف أعماؿ التحقيؽ في دعوى محددة، 

النيابة العامة سمطة اإلشراؼ عمى مأموري الضبط القضائي. والتي منحت  إلجراءات الجزائية( مف قانوف ا19/1وقد أكدت ىذه التبعية المادة ) 3
قبتو فيما يتعمؽ ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية بقوليا: "يشرؼ النائب العاـ عمى مأموري الضبط القضائي ويخضعوف لمرا20/1وكذلؾ المادة )
 .بأعماؿ وظيفتيـ"

نما تبعية وظيفية مف أجؿ اإلشراؼ عمى وظيفة الضابطة ّف تبعية مأموري الضبط القضائي لمنيابة الومف الجدير ذكره أ عامة ليست تبعية إدارية، وا 
 ونيا وىي وزارة الداخمية.القضائية في أعماؿ االستدالؿ. أّما التبعية اإلدارية فتكوف لمجية الرئاسية التي يتبع

مصطفى عبد الباقي، شرح وأيضًا: . 310ص  ة(، مرجع سابؽ،ئية )دراسة مقارنحسف مقابمو، دور االدعاء العاـ في تحقيؽ الشرعية الجزا انظر:
 .152قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص 
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ف قبوؿ البالغات والشكاوى التي ترد إلييـ بشأف الجرائـ وعرضيا دو  -1مأموري الضبط القياـ بما يمي: 
  1تأخير عمى النيابة العامة...".

اشتراط  بأفّ  محكمة النقض المصرية قد اعتبرتأّف وعمى الرغـ مف الصيغة اآلمرة ليذا النص، إال 
 ينصقصد بو إال مجرد تنظيـ العمؿ والمحافظة عمى قوة الدليؿ في اإلثبات، ولذلؾ لـ ال يُ  المشّرع
إشتراط الفورية في  حيث قضت في حكـٍ ليا بأّف:" .2اإلىماؿ في ىذا اإللتزاـ البطالف عندعمى  المشّرع

عمى أف يتاح لمنيابة العامة اتخاذ اجراءاتيا وقرارىا  المشّرعإعالـ النيابة العامة بوقوع الجـر يعّمؿ حرص 
بشأف الدعوى في الوقت المالئـ، والمحافظة عمى الدليؿ لعدـ توىيف قوتو في اإلثبات، وال يترتب البطالف 

اؿ اإلخبار لمنيابة العامة، والعبرة دومًا بما تقتنع بو عمى تراخي موظؼ الضابطة القضائية في إرس
ف تأخر التبميغ عنيا  3."المحكمة في شأف صحة الواقعة وصحة نسبتيا لممتيـ وا 

الضبط القضائي في حاالت التمبس في الجنايات أو الجنح اإلنتقاؿ  يمأمور عمى أيضًا  المشّرعأوجب و 
خطار النيابة العامة فورًا ب ، وبالقياـ بعدة مياـ فورية، منيا معاينة اإلنتقاؿالفوري إلى مكاف الجريمة وا 

 4.ع أقواؿ الشيوداآلثار المادية لمجريمة والتحفظ عمييا، وتثبيت حالة األماكف واألشخاص واألدلة، وسما
النيابة العامة باإلنتقاؿ الى مكاف الجريمة لممعاينة ومباشرة التحقيؽ اإل في  وكيؿ المشّرعفي حيف لـ يمـز 

                                                           
 . قانوف اإلجراءات الجنائية المصري( مف 24المادة )و ، ي( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردن21يقابميا المادة ) 1

يـ أف فى دوائر إختصاص يالضبط القضائ يجبات المفروضة قانونًا عمى مأمور مف الوامصرية ىذا الواجب بأّنو: " وأوضحت محكمة النقض ال
أف يقوموا بأنفسيـ أو بواسطة مرؤوسييـ بإجراء التحريات الالزمة عف الوقائع التى يعمموف إلييـ بشأف الجرائـ و  التى ترد ييقبموا التبميغات والشكاو 

إلييـ أو التى يشاىدونيا الوقائع المبمغ بيا  يف يستحصموا عمى جميع اإليضاحات واإلستدالالت المؤدية لثبوت أو نفأو  ،نتبيا بأى كيفية كا
  ."بأنفسيـ

)موسوعة  مػ3/1/1966ة النقض المصرية بتاريخ الصادر عف محكم 5صفحة رقـ  17مكتب فني  35لسنة  1761نقض مصري، الطعف رقـ 
 مبادئ النقض الجنائي(.

ة عمى عكس األحكاـ التي وردت في الفصؿ الرابع مف الباب الثاني مف قانوف اإلجراءات الجزائية تحت عنواف " في التفتيش"، حيث نّصت الماد 2
 ( مف القانوف عمى أّنو:" يترتب البطالف عمى عدـ مراعاة أي حكـ مف أحكاـ ىذا الفصؿ".52)
 )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(. 459، ص 127، رقـ 8مة النقض، س ، مجموعة أحكاـ محك6/5/1957نقض مصري  3
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أنو:" يجب عمى مأمور الضبط القضائي في حالة التمبس بجناية أو جنحة أف ينتقؿ فورًا 27نصت المادة ) 4

 مف إلى مكاف الجريمة، ويعايف اآلثار المادية ليا ويتحفظ عمييا، ويثبت حالة األماكف واألشخاص وكؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة، ويسمع أقواؿ
عمى كاف حاضرًا أو مف يمكف الحصوؿ منو عمى إيضاحات في شأف الجريمة ومرتكبييا، ويجب عميو أف يخطر النيابة العامة فورًا بانتقالو، ويجب 

 عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متمبس بيا االنتقاؿ فورًا إلى مكاف الجريمة." 
 ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.31جزائية األردني، والمادة )( مف قانوف اإلجراءات ال46ويقابميا المادة )



39 
 

الجنايات المتمبس بيا، ألّف األصؿ أّف انتقاؿ وكيؿ النيابة العامة لممعاينة ىو أمر متروؾ لسمطتو 
    1.ذلؾ فائدة مف إال إذا وجدفال ينتقؿ لممعاينة  التقديرية،

في  السماع الفوري ألقواؿ المقبوض عميو الضبط القضائي مأموريعمى  المشّرعأوجب كذلؾ األمر و 
لمدة  القبض مدة القانوف حددكما  .ياكاف مقبوضًا عميو بموجب مذكرة قبض أو بدون ، سواءً حالة التمبس

إلى وكيؿ النيابة العامة  مأمور الضبط القضائي إرساؿ المقبوض عميو ، وعمىساعة فقط كحد أقصى 24
  2.( مف القانوف34خالؿ ىذه المدة ما لـ يأِت بمبرر إلطالؽ سراحو وفقًا لممادة ) المختص

خذ إفادة المتيـ بعد انقضاء المدة المنصوص عمييا في المادة واعتبرت محكمة النقض الفمسطينية أّف "أ
قصد مف ذكر ىذه المدة  المشّرع الفّ  ،ال يستوجب بطالف ىذه اإلفادة ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية34)

 3."استعجاؿ التحقيؽ ولـ يرتب البطالف عمى تجاوزىا

ساعة كاممة  24وض عميو لمدة المقب صالحية التحفظ عمىمأمور الضبط القضائي ل وال يعطي القانوف
ساعة كحد أقصى وفقًا لممادة  24خالؿ و  بدوف إبطاء ف يرسموأما عميو نّ ا  رسالو الى النيابة العامة، و قبؿ إ

   ( سالفة الذكر.34)

فورًا، ويستنتج ذلؾ مف  والضبوط عمى مأموري الضبط القضائي تنظيـ المحاضر المشّرعكما وأوجب 
( مف قانوف االجراءات التي منحت مأمور الضبط القضائي صالحية منع الحاضريف مف 28نص المادة )

  4محضر.التـ تنظيـ المغادرة حتى ي

يقوموف بيا في محاضر إثبات جميع اإلجراءات التي ئي الضبط القضا يوجب عمى مأموري فالمشّرع
الضبط  يا، ويتـ التوقيع عمييا مف مأمورومكاف حصولوقت اتخاذ اإلجراءات فييا  رسمية مبينيف

ـّ  عنييف بيا كالشيود والخبراء،الماألشخاص القضائي و    إلى النيابة العامة لمتصرؼ فييا. ياإرسالث

                                                           
ؽ، ص ب، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سا: مي خميس عصفور، المواعيد والمدد في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(انظر 1

63. 
أقواؿ المقبوض عميو فإذا لـ يأِت  فوراً عمى مأمور الضبط القضائي أف يسمع  ( مف قانوف االجراءات الجزائية عمى أنو:" يجب34نصت المادة ) 2

 بمبرر إطالؽ سراحو يرسمو خالؿ أربع وعشريف ساعة إلى وكيؿ النيابة المختص."
 مػ.  12/2/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 134/2010نقض جزاء رقـ ) 3
لمأمور الضبط القضائي عند انتقالو في حالة التمبس بالجرائـ أف يمنع الحاضريف " ( مف قانوف االجراءات الجزائية عمى أنو: 28/1ة )دنصت الما 4

مف مبارحة مكاف الجريمة أو االبتعاد عنيا حتى يتـ تحرير المحضر، ولو أف يحضر في الحاؿ مف يمكف الحصوؿ منو عمى إيضاحات في شأف 
 مف ىذه الرسالة. 151ـ المحاضر ص يانظر تنظزيد مف التفاصيؿ في ىذا الخصوص ولم ."الواقعة
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 بدوف تأخيرضور واإلحضار فورًا عمى مأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحأيضًا  المشّرعوأوجب 
 1( مف القانوف.111( و )109بحسب المواد )

معيار فيحكميا ويقّيدىا  ،اً محدد اً زمني اً صراحًة إطار  المشّرعحدد ليا التي لـ يُ  أّما بقية أعماؿ االستدالؿ
بؿ وحتى  المتيـ،المعقولية، إذ ال بّد أف يتـ تنفيذىا خالؿ مدة معقولة حفاظًا عمى األدلة وعمى حقوؽ 

( القياـ بيذه اإلجراءات بوجو السرعة الممكنة 9/1945( مف القانوف التفسيري رقـ )7تفرض المادة )
 2وكمّما دعت الظروؼ.

عند إىماؿ مأموري الضبط القضائي أو  اإلجراء بطالف ينص صراحًة عمىلـ  المشّرعكما أسمفنا، فإّف و 
ت منع إفالحماية المصمحة العامة و  تقاعسيـ في فورية تنفيذ ىذه اإلجراءات، ولربما كانت غايتو مف ذلؾ

 أموري الضبط القضائي. مف موقعت بتدائية أي مجـر مف العقاب بسبب ىفوة ا

إال أّف ذلؾ ال يجعؿ مف ىذه النصوص نصوصًا تجميمية في قانوف اإلجراءات الجزائية، بؿ إّف الصيغة  
الحقوؽ ، إنسجامًا مع روح لضماف شرعيتيا اآلمرة ليذه النصوص تستوجب احتراميا وعدـ تجاوزىا

 يذ ىذه الواجبات الفوريةعمى مأموري الضبط القضائي تنف نرى أفّ  الدستورية واحترمًا لقرينة البراءة. وليذا
مع الغايات  المشّرعىا حتى تتناسب ىذه الوسائؿ التي أقرّ و  مف جية، لغاياتيا ًا منيـتفيم بالسرعة الممكنة

   .في تحقيؽ العدالة واحتراـ حقوؽ المتيـ خاىا منياالتي توّ 

مف مظاىر تبعية مأموري مظيرًا  يعدّ تظير لنا بوضوح بأّف الزمف  اإلجراءاتب القياـفي  الفوريةإّف ىذه 
فحسب، بؿ يعتبر الزمف أيضًا مف  ىذا الحدوال يقؼ األمر عند  امة.الضبط القضائي لمنيابة الع

 .  )المطمب الثاني( االبتدائيالضمانات الشخصية والموضوعية في التحقيؽ 

 ياَّلبتدائ من الضمانات الشخصية والموضوعية في التحقيق الفقرة الثانية: الزمن

                                                           
، وتبقى مرعية اإلجراء إلى حيف فوراً تنفذ مذكرات الحضور واإلحضار  -1( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" 109نصت المادة ) 1

 ."تاريخ صدورىا ما لـ يعتمدىا مف أصدرىا لمدة أخرىال يجوز تنفيذ مذكرة اإلحضار بعد مضي ثالثة أشير مف  -2ا.تنفيذى
يجوز لمأموري  -2يتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضور واإلحضار.  -1( عمى أّنو:" وفقًا ألحكاـ القانوف:111المادة )نصت و 

 الضبط القضائي تنفيذ مذكرات اإلحضار بالقوة إذا لـز األمر."
( عمى أّنو:" إذا لـ ُتعّيف أو تحدد مدة لمقياـ بأمر مف األمور، يجري ذلؾ األمر بوجو 9/1945انوف التفسيري رقـ )( مف الق7تنص المادة ) 2

 السرعة الممكنة وكمما دعت الظروؼ".
 مف ىذه الرسالة. 7سرياف أحكاـ ىذا القانوف، انظر ص أشرنا في المقدمة إلى استمرار وسبؽ و 
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يحكـ مبدأ الشرعية سمطة التحقيؽ أثناء مباشرتيا الختصاصيا في التحقيؽ اإلبتدائي، نظرًا لما في ىذه 
إلزاـ الشاىد بالمثوؿ لمتيـ، أو حتى  بأشخاص آخريف غيره كما في إجراء االجراءات مف مساس بحقوؽ ا

ُيتخذ كؿ إجراٍء مف إجراءات التحقيؽ وفقًا لما حدده أف أماـ سمطة التحقيؽ ألخذ إفادتو. وليذا فال بّد 
 القانوف. في  المشّرع

مجموعة اإلجراءات التي تستيدؼ التنقيب عف األدلة أو التثبت منيا في يعّرؼ التحقيؽ اإلبتدائي بأّنو " و 
 1".تيا إلحالة المتيـ الى المحاكمةتقديرىا لتحديد مدى كفاي وتجميعيا ثـّ  ،شأف جريمة ارتكبت

لقرينة  بمجموعة مف الضمانات الشخصية والموضوعية إحتراماً  اإلبتدائي مرحمة التحقيؽ المشّرعقد أحاط و 
ويظير ت، ويعّد الزمف عنصرًا أساسيًا في ىذه الضمانا تيـ في ىذه المرحمة.البراءة التي يتمتع بيا الم

عمى النيابة  المشّرعحيث يفرض قانوف اإلجراءات الجزائية،  الواردة فيمف روح النصوص  بوضوح ذلؾ
ألّف السرعة في التحقيؽ تضمف سرعة التقاط أدلة الجريمة قبؿ العامة السرعة في إنجاز التحقيؽ، 

 وتحتـر. كما تىيا وتفقدىا قيمتيا في اإلثبامرور الزمف، وقبؿ أف تمتد إلييا يد العبث فتشوّ ضياعيا مع 
طيؿ مدة بقاءه متيمًا في نظر المجتمع نسانية، نظرًا ألّنيا ال تُ وكرامتو اإل المتيـ الفرديةحرية السرعة ىذه 

متباطؤ في التحقيؽ ي نوع مف أنواع الظمـ، فال مجاؿ لولّما كانت العدالة البطيئة ى كاف بريئًا.إف  خاصةً 
  2وشكمياتو بال مبرر.

( مف القانوف 56المادة ) في ، وذلؾالبدء في التحقيؽفي  الفمسطيني مبدأ الفورية المشّرعأوجب وقد 
 فمـ ُيجز 3."تباشر النيابة العامة التحقيؽ فور عمميا بالجريمة اإلجراءات الجزائية التي نصت عمى أّنو:"

كاف، بؿ حتى أّف تقاعس النيابة العامة لمنيابة العامة تأجيؿ التحقيؽ في جريمة معينة ألي سبٍب  المشّرع
في مكافحة الجرائـ وحماية  عمميا بيا يتنافى مع وظيفتيا األساسيةجرائـ رغـ في التحقيؽ الفوري في ال

ذا نتج عف ىذا . و الكاذبة مستقباًل عند التحقيؽ واألدلة، ويساعد المجرميف عمى تحضير الحجج المجتمع ا 
                                                           

. ويعرفو 419، ص 2015، العدد األوؿ، آذار 33عمي الخفاجي، التحقيؽ اإلبتدائي، بحث منشور في مجمة العمـو اإلنسانية، المجمد  :انظر 1
األدلة  آخروف بأّنو:" مجموعة مف اإلجراءات التي تباشرىا السمطة المختصة بالتحقيؽ طبقًا لمشروط واألوضاع المحددة قانونًا، بيدؼ التنقيب عف

رىا والكشؼ عف الحقيقة في جريمة ارتكبت، لتقدير لزـو محاكمة المدعى عميو أو عدـ لزومو". انظر: حسف جوخدار، التحقيؽ اإلبتدائي في وتقدي
 .11مػ، ص  2011قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، عماف، الطبعة الثانية 

 .329ات الجزائية، مرجع سابؽ، صمحمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراء المعنى أنظز:بنفس ىذا  2
: مي خميس عصفور، المواعيد والمدد في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، انظربعكس ىذا الرأي  3

جريو في أي وقت مف األوقات، إال أّنو . حيث ترى الباحثة بأّف " التحقيؽ غير مقّيد بميعاد معيف، فيجوز لمنيابة العامة أف ت60مرجع سايؽ، ص 
( 56لكف في نظرنا أّف صيغة األمر التي جاءت بيا المادة ) العامة...". مف المناسب إجراء التحقيؽ اإلبتدائي فور وصوؿ عمـ وقوع الجريمة لمنيابة

 اشر التحقيؽ فور عمميا بالجريمة.أعاله ُتفيد الوجوب، ولذلؾ يجب عمى النيابة العامة أف تب
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التقاعس أو التقصير في جمع األدلة ضررًا عمى المتيـ مثؿ ضياع بعض أدلة البراءة، فإّف ىذه الواقعة 
 دانة إف وجدت، وىذا الشؾ ال يجوز تفسيره إال لصالح المتيـ.  الشؾ حوؿ مدى مصداقية أدلة اإل يرتُث

نظاـ اإلنابة القضائية في  بة العامة، أوجد القانوف استثناءً ونظرًا لكثرة المياـ واألعباء الممقاة عمى النيا
( 55/2حيث نّصت المادة ) إجراءات التحقيؽ حرصًا منو عمى ضماف ىذه السرعة في إنجاز التحقيؽ،

لمنائب العاـ أو وكيؿ النيابة العامة المختص تفويض أحد  مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:"
أعضاء الضبط القضائي المختص بالقياـ بأي مف أعماؿ التحقيؽ في دعوى محددة، وذلؾ عدا استجواب 

  1."المتيـ في مواد الجنايات

ع في الذي ُيقرر حصر إجراءات التحقيؽ عمى النيابة العامة، ولمنع التوسّ ولضماف التقّيد في األصؿ 
أف يكوف  ىذه اإلنابة بعّدة قيود، حيث اشترط المشّرع قّيد فقد حمولو محؿ األصؿ،ل اً منعاإلستثناء 
 المشّرعكما وحظر  .عاـالالتفويض  وحظر، خاصًا في دعوى محددة في جميع الحاالتالتفويض 

وسعيًا  التفويض في إجراء استجواب المتيـ في مواد الجنايات في جميع الحاالت نظرًا لجسامة الجريمة
 .في ىذه الجرائـ الخطيرة توفير أكبر قدر مف ضمانات التحقيؽ لممتيـل

عمى السرعة في إنجاز التحقيؽ عند استعانة النيابة العامة بالخبراء  المشّرعوكذلؾ أيضًا يظير حرص 
 عمى وكيؿ النيابة العامة تحديد مدة لمخبير لتقديـ تقريره المشّرعفي إثبات حالة الجريمة، حيث أوجب 

خاص  بخبير استشاري في االستعانةلمتيـ قّيد حؽ ا المشّرعكما أّف . 2تحت طائمة إستبدالو بخبير آخر
 .3أال يترتب عمى ذلؾ تأخير السير في اإلجراءات بوجوب بو

                                                           
األردني حظر تفويض الضابطة العدلية في اجراء  المشّرع( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، لكّف 92يقابميا نص المادة ) 1

وانظر: فخري الحديثي، شرح قانوف  مػ. 25/4/1987( الصادر بتاريخ 91/1987تمييز جزاء رقـ ) انظراالستجواب مطمقًا في جميع الجرائـ. 
 .424مػ، ص 2011أصوؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، عماف، الطبعة األولى، 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى التوالي عمى أّنو:" يمتـز الخبير بتقديـ تقرير فني عف عممو خالؿ الموعد الذي 67و  66نّصت المواد ) 2
باتو، أو لـ يقدـ اجيحدده وكيؿ النيابة العامة المحقؽ، مع مراعاة وجود األشياء القابمة لمتمؼ". "يجوز لوكيؿ النيابة العامة استبداؿ الخبير إذا أخؿ بو 

ى أجاز لمخبير الفني أف يقـو بعممو بدوف حضور الخصوـ حرصًا عم مف القانوف (65في المادة ) المشّرعتقريره خالؿ الفقرة المحددة". حتى أّف 
  ضماف السرعة في إنجاز التحقيؽ.

 ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.87ة )( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، والماد41ويقابؿ ىذه النصوص المادة )
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" لممتيـ أف يستعيف بخبير استشاري، ويطمب تمكينو مف االطالع عمى األوراؽ، عمى 70نّصت المادة  ) 3

 أال يترتب عمى ذلؾ تأخير السير في اإلجراءات".
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ية إصدار مذكرة ويظير أيضًا ىذا الحرص عمى السرعة في إنجاز التحقيؽ في منح النيابة العامة صالح
مف  لسماع أقواليـ استدعاء الشيودعمى وكيؿ النيابة العامة  المشّرعأوجب حيث  إحضار بحؽ الشيود،

إذا ، فبأربع وعشريف ساعة عمى األقؿ لمشيادة بمغ ليـ قبؿ الموعد المحدددعوة تُ مذكرات خالؿ دعوتيـ ب
 يجو إليو استدعاء ثانيوّ فعمى وكيؿ النيابة العامة أف  ،لـ يحضر الشاىد بعد استدعائو لممرة األولى

ذا تغيب بعد ذلؾ و لمحضور،   1مذكرة إحضار بحقو. سمطة إصدار وكيؿ النيابة يممؾا 

باعتبارىما مف  ولزمف إطارًا زمنيًا مطمقًا لسرية التحقيؽ ولحؽ المتيـ في اإلستعانة بمحاميقواعد ا وتوفر
ضمانات التحقيؽ اإلبتدائي، حيث تبدأ ىذا السرية مف بداية التحقيؽ في الجريمة وتنتيي عند إحالة 

 اإلستعانة بمحاميال تناؿ ىذه السرية مف حؽ المتيـ في و المتيـ لممحاكمة بحسب أحكاـ القانوف، 
، وسمح حقًا مطمقًا لممتيـ ال يجوز تعطيمو أو تقييده ، ألّف القانوف جعؿ مف ىذا الحؽواالتصاؿ بو

  2.في أي وقت يريد، دوف قيد أو رقابة لممحامي االتصاؿ بالمتيـ

لؾ شأف ، شأنو في ذفترًة زمنيًة يتوجب خالليا االنتياء مف إجراءات التحقيؽلدينا  المشّرعولـ يحدد 
نّما ترؾ ىذه المسألة لمسطمة التقديرية لمنيابة العامة. المشّرع ولعّؿ السبب في ْيف األردني والمصري، وا 

  فييا. والتصرؼ ذلؾ اختالؼ كؿ قضية عف األخرى في ظروفيا وعناصرىا وكيفية التحقيؽ

د حتطوؿ ىذه المدة عف العنيا أف ال تقضي الشرعية الدستورية والشرعية اإلجرائية المنبثقة  ومع ذلؾ
حفاظًا عمى  دائماً  يجب اتماـ ىذه اإلجراءات بالسرعة الالزمة والمعقولة، إذ األحواؿالمعقوؿ في جميع 

وبيذا يكوف معيار المعقولية ىو نقطة اإلتزاف بيف حؽ  3.احترامًا لقرينة البراءة، و األدلة وعدـ ضياعيا
حؽ النيابة العامة في التريث في التحقيؽ والكشؼ عف الجرائـ المتيـ في فورية اإلجراءات الجزائية وبيف 
  حمايًة لممصمحة العامة وحفظًا لمنظاـ العاـ.

                                                           
حاكمات الجزائية األردني، ( مف قانوف أصوؿ الم75و  69ويقابؿ ىذه النصوص المواد ) ت الجزائية.( مف قانوف اإلجراءا85و  78المواد ) 1

  ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.112-111) وادوالم
تير منشورة، مرجع : محمود نظمي صعابنو، دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة ماجسأيضاً  انظرو 

 وما بعدىا. 91سابؽ، ص 
ىذه الضمانات، وتجنبًا  تخرؽقمنا ببياف دور الزمف في ىذه الضمانات المقررة لممتيـ بشكؿ تفصيمي في معرض حديثنا عف اإلجراءات التي  2

   ا.في كؿ إجراء مني تفصميوحيؿ إلى ما ورد لمتكرار نُ 
مف ىذه  151ص  ه الرسالة، تنظيـ المحاضرمف ىذ 144مف ىذه الرسالة، االستجواب ص  132انظر: منع االتصاؿ مع المتيـ الموقوؼ ص 

الرسالة.

 .117، ص 2014: سردار عمي عزيز، ضمانات المتيـ أثناء اإلستجواب، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، الطبعة األولى انظر 3
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اإليطالي حدًا أقصى أَلَجؿ التحريات اإلبتدائية ال  المشّرع، فقد وضع المقارنة األخرى أّما في التشريعات
 المشّرعحاالت الخاصة. في حيف أوجب تتعدى مدة ثمانية أشير كقاعدة عامة، ومدة سنتيف في بعض ال

اجراءات البحث خالؿ شيريف عمى األكثر  ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية إنياء129اليمني في المادة )
اإلسراع في إجراءات البحث التي صدر فييا أمر بحبس المتيـ احتياطيًا.  أوجبو مف فتح الممؼ، كما 

قة رئيس النيابة العامة في حاالت خاصة، وفي جميع األحواؿ ويجوز مد ىذه المدة إلى ثالثة أشير بمواف
    1تزيد ىذه المدة عمى ستة أشير بموافقة النائب العاـ. يجوز أف ال

وكما أّف قواعد الزمف توجب السرعة في إنجار اجراءات التحقيؽ االبتدائي، فإّنيا أيضًا توجب ىذه السرعة 
 .)الفرع الثاني(باعتبارىا حقًا لممتيـ في ىذه المرحمة  في مرحمة المحاكمة

 مرحمة المحاكمة سرعة لمتيم فياحق الفرع الثاني: 

عمى  (30/1مادة )سريعة، حيث نّصت الالمحاكمة الفي  حقوكفؿ القانوف األساسي الفمسطيني لممتيـ 
إلى قاضيو الطبيعي، التقاضي حؽ مصوف ومكفوؿ لمناس كافة، ولكؿ فمسطيني حؽ االلتجاء أّف:" 

 2."وينظـ القانوف إجراءات التقاضي بما يضمف سرعة الفصؿ في القضايا

ال تجوز  أساسياً الفمسطيني جعؿ مف الحؽ في سرعة المحاكمة حقًا  المشّرعستنتج مف ىذا النص أّف ويُ 
وعميو  القضايا،جرائية سرعة الفصؿ في أف تضمف القوانيف اإل المشّرعجب و مخالفتو أو تجاوزه. كما وأ

عتبر مبرر تطيؿ مف إجراءات التقاضي بشكؿ غير معقوؿ وبدوف ة تقانوني قاعدةيمكف القوؿ بأّف أي ف
 . ةغير دستوري

بأّنيا " المحاكمة التي يتـ فييا انجاز اإلجراءات وانياء المحاكمة  بالمحاكمة السريعة بحؽ المتيـ قصديُ و 
، ودوف اإلخالؿ بالضمانات المقررة ع مخؿّ بالحقوؽ أو تسرّ  ّس خالؿ فترة معقولة وسريعة، دوف تأخير ما

                                                           
1
 .54ص مرجع سابؽ، ي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، حسف جوخدار، التحقيؽ اإلبتدائ :أورد ذلؾ
بعد االستفتاء الشعبي والتي نصت عمى أنو:"  18/1/2014مػ الصادر في  2014( مف الدستور المصري لسنة 97قابؿ ىذا النص المادة )ي 2

 ..".ا.الفصؿ في القضايالتقاضي حؽ مصوف ومكفوؿ لمكافة. وتمتـز الدولة بتقريب جيات التقاضي، وتعمؿ عمى سرعة 
األساسي الفمسطيني أكثر تكريسًا ليذا الحؽ  المشّرعوال شّؾ أف الصيغة التي استخدميا  ،مػ 1952وال مثيؿ ليذا النص في الدستور األردني لسنة 
 د سّنو لمقوانيف اإلجرائية.العادي وجوب مراعاة ىذا الحؽ عن المشّرعخصوصًا وأّنيا أوجبت عمى مف الصيغة التي استخدميا المشّرع المصري 
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ؼ الوصوؿ إلى رع في اإلتياـ أو العقاب، كؿ ذلؾ بيدالحتراـ الحقوؽ والحريات األساسية، ودوف التسّ 
  1الحقيقة القضائية".

جػ( مف العيد  14/3وتناولت المواثيؽ والمعاىدات الدولية ىذا الحؽ مرارًا وتكرارًا، حيث نّصت المادة )
لكؿ متيـ بجريمة أف يتمتع أثناء النظر في قضيتو، الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية عمى أّنو:" 
 2".ف يحاكـ دوف تأخير ال مبرر لو( أ)ج....  وعمى قدـ المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:

 ،عامؿ الزمف لو أىميتو في تحقيؽ العدالة فّ أل اءات الجزائية مصمحة المجتمعتحقؽ السرعة في اإلجر و 
نّ  ،بصدور القرار العادؿ فحسبالعدالة فال تتحقؽ  لحؿ ا ألفّ  القرار في وقتو المطموب، بصدور ىذاما وا 

 3إلى إزالة الظمـ.فضي قد ال يُ  إذا جاء متأخراً  عادؿال

المدة  في لمرقابة عميو البحثيمـز ف ،طبيعة موضوعيةو و ذسريعة بأنّ المحاكمة الحؽ المتيـ في ز ويتميّ 
ضرورة باإلضافة إلى  ،وووقوع الضرر ونوع فييا الزمنية التي استغرقتيا اإلجراءات وأسباب التأخير

 4.مف عدموحقو في المحاكمة السريعة تمسؾ المتيـ بفحص فيما إذا 

                                                           
-2011في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، السرعة  في اإلجراءات الجزائية  : جديدي طالؿ،انظر 1

الدفاع المقررة لممتيـ،  فالمحاكمة المتسرعة تجري بما يخالؼ ضمانات ،اكمة السريعة والمحاكمة المتسرعةوىناؾ فرؽ بيف المح .16، ص 2012
كـ وأحيانًا تجري بالمخالفة لشرط القاضي الطبيعي بحيث يتـ إيقاع الحكـ خارج أروقة المحاكـ والقضاء، وبمخالفة طرؽ الطعف بحيث يكوف الح

ُيعمؿ بو في  لمستعجمة الذيفالقضاء الجنائي ال يعرؼ قضاء األمور ا ،مف المحاكمات ينتيؾ حقوؽ اإلنسافنيائيًا ال ُمعقب عميو. وىذا النوع 
 المنازعات المدنية.

يقدـ الموقوؼ أو المعتقؿ بتيمة جزائية سريعا إلى أحد القضاة أو أحد  ( مف نفس العيد عمى ىذا الحؽ بقوليا:"9/3أيضًا نصت المادة ) 2
( مف االتفاقية 6و أف يفرج عنو...". والمادة )الموظفيف المخوليف قانونا مباشرة وظائؼ قضائية، ويكوف مف حقو أف يحاكـ خالؿ ميمة معقولة أ

نية عادلة األوربية لحقوؽ اإلنساف بقوليا:"  لكؿ شخص عند الفصؿ في حقوقو المدنية والتزاماتو، أو في اتياـ جنائي موجو إليو الحؽ في مرافعة عم
 .ر منحازة مشكمة طبقًا لمقانوف"خالؿ مدة معقولة أماـ محكمة مستقمة غي

محمد وأيضًا: .132مػ، ص  2005ر الحديثي، حؽ المتيـ في محاكمة عادلة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األولى : عمانظر 3
، صبحي نجـ، حؽ المتيـ او الظنيف في محاكمة عادلة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، بحث منشور، مجمة عمـو الشريعة والقانوف

 .133مػ، ص 2005، 1، العدد 32العممي، الجامعة األدرنية، المجّمد عمادة البحث 
  .7-6ص  مرجع سابؽ،حؽ المتيـ في محاكمة سريعة،  ،انظر: غناـ محمد غناـ 4

الحؽ في " بأف محاكمة بقوليا مف احتراـ حقو في سرعة الالمصالح المتعددة التي تعود عمى المتيـ  دستورية العميا المصريةالمحكمة ال وبينت
الحؽ في محاكمة ال يكتنفيا بطء ممحوظ باعتباره مف الحقوؽ الجوىرية التي ال يجوز أف يكوف اإلتياـ  –بيف ما يشمؿ عميو  –محاكمة منصفة 

وعمى األخص معمقا أمدا طويال بما يثير قمؽ المتيـ، ويعوؽ بالضرورة مباشرتو لمحقوؽ والحريات التي يكفميا الدستور،  ،معيا متراخيا دوف مسوغ
و، كذلؾ فإف فيما يتعمؽ منيا بحرية التعبير وحؽ االجتماع واإلسياـ في مظاىر الحياة العامة. وقد يمحؽ بو احتقارا فيما بيف مواطنيو أو يفقده عمم

ح معيا كذلؾ احتماؿ محاكمتو بطريقة متأنية تمتد إجراءاتيا زمنا مديدا يعرقؿ خطاه، ويقترف بمخاطر تتيدد بيا فرص االتصاؿ بشيوده، ويرج
اختفائيـ ووىف معموماتيـ في شأف الجريمة حتى مع وجودىـ. وىو كذلؾ يثير داخؿ كؿ متيـ اضطرابا نفسيا عميقا ومتصال إذ يظؿ مالحقا 

و محاكمة ال تتقاعس بجريمة ال تبدو لدائرة شرورىا مف نياية وقد يكوف سببيا أف اإلتياـ ضده كاف متسرعا، مفتقرا إلى دليؿ، وأف الحؽ في محاكمت
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)الفقرة ويعتبر الزمف عنصرًا مؤثرًا في تكريس الحؽ في سرعة إجراءات المحاكمة ومظيرًا مف مظاىرىا 
 .)الفقرة الثانية(احتراـ ىذا الحؽ  مظاىر، كما ويعّد الفْيصؿ في تحديد اْلولى(

 

 الفقرة اْلولى: مظاىر سرعة المحاكمة

تحقيؽ الردع العاـ تيدؼ إلى كما و  احتراـ قرينة البراءة وحقوؽ المتيـ، تيدؼ سرعة المحاكمة إلى
ويقوؿ العالـ اإليطالي بيكاريا في ىذا الصدد في كتابو الشيير " شرح  بإعتباره ىدفًا مف أىداؼ العقوبة.

 ا في وقت قريب مف إرتكابأي يتـ إيقاعي -مّما كانت العقوبة سريعة التطبيؽالجرائـ والعقوبات:" ك
 .   1كمّما كانت عادلة ونافعة بصورة أكبر" -الجريمة

سرعة الحؽ في  في قانوف اإلجراءات الجزائية العديد مف الوسائؿ التي تعّززالفمسطيني  المشّرعوضع و 
  2المحاكمة.

بعد  لممحاكمة المتيـإحالة  لمنيابة العامة صالحية إصدار قرار بحفظ الدعوى وعدـ المشّرعفقد أعطى 
 إذا كانت أو الفاعؿ غير معروؼ عدـ وجود أدلة أو أفّ لمنيابة العامة  إذا تبّيف ، خاصةً إنتياء التحقيؽ

                                                                                                                                                                                     

، عف إجراءاتيا مف الحقوؽ النسبية التي ينظر في تحديد وقتيا المعقوؿ إلى ظروفيا ومالبساتيا، عمى األخص مف جية تعقد الجريمة وخطورتيا
 وتنوع أدلتيا وتعدد شيودىا".

 مػ )منشور في شبكة قوانيف الشرؽ(. 7/2/1998( قضائية الصادر بتاريخ 17( لسنة )64حكـ المحكمة الدستورية العميا، الطعف رقـ )
 .32مػ، ص 2005شريؼ سيد كامؿ، الحؽ في سرعة اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العريبة، القاىرة،  أورده: 1
حماية  بشأف وفقانالقرار ب( مف 8الفمسطيني صراحًة عمى ىذا الحؽ في قانوف اإلجراءات الجزائية، مع اإلشارة إلى أّف المادة ) المشّرعلـ ينص  2

 ". ...نّصت عمى أّنو:" تعتبر قضايا األحداث مف القضايا المستعجمة (4/2016رقـ ) األحداث الفمسطيني
 –س : سارة عمي، ضمانات المتيـ الحدث أثناء المحاكمة العادلة، رسالة ماجستير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابانظر

اوما بعدى 58، ص  مػ 2016فمسطيف،  لألحداثالجانحينفيالتشريعاتالفلسطينية، القانونية الحماية الرحمن، عبد محمد وأيضاً: رسالة .
 .78مػ ، ص  2007فمسطيف،  –ماجستير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابس 
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 تحقؽ أحد األسبابمف النائب العاـ  تأكدإذا ف .1ظروؼ الدعوى ومالبساتيا تستوجب حفظيا لعدـ األىمية
 2ويأمر بإطالؽ سراح المتيـ إذا كاف موقوفًا. حفظالمسببًا ب اصدر قرار يُ  الموجبة لحفظ الدعوى

الوسائؿ التي تؤدي إلى سرعة اإلجراءات الجزائية، خصوصًا  وال شّؾ أّف قرار حفظ الدعوى ىو مف أىـّ  
عدـ إضاعة الوقت والجيد في و  وزف البينة وترجيحيا،لمنائب العاـ مف صالحية في  المشّرع بما أعطاه

يتـ  فمف خالؿ ىذا القرار .محاكمة مرتكبيامتابعتيا أو في  عامة اجتماعيةالتي ال أىمية الجرائـ في 
 3القضايا بشكؿ تمقائي إلى القضاء.المحاكـ بحيث ال يتـ إحالة جميع النيابة العامة و تخفيؼ العبء عمى 

ف أنواع اإلحالة إلى المحكمة بيكيفية إجراءات  لسرعة المحاكمة، التفريؽ في أيضًا  المقررةومف الوسائؿ  
. 4ففي المخالفات يقوـ وكيؿ النيابة العامة بإحالة ممؼ الدعوى مباشرًة إلى المحكمة المختصة؛ الجرائـ

والمضبوطات المتعمقة الضبط القضائي ذوو االختصاص الخاص المحاضر  كما ويحيؿ مأمورو
حسب ، ما لـ يتـ التصالح فييا بالمخالفات التي يختصوف بيا إلى المحكمة المختصة ويتابعونيا أماميا

 5.أحكاـ القانوف

إلى المحكمة  مباشرةً  ممؼ الدعوىيحيؿ توجيو االتياـ إلى المتيـ و وكيؿ النيابة العامة يقرر وفي الجنح، 
 6.، دوف الحاجة إلى تصديؽ أو تأييد ىذا القرار مف جية أعمىالمختصة لمحاكمتو

                                                           
ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية ألغى ىذه األسباب مف بيف االسباب الموجبة لحفظ  ( المعّدؿ8/2006القرار بقانوف رقـ )مع اإلشارة إلى أّف  1

( منو، بما يعني إلغاء سمطة النيابة العامة في وزف البينة في ىذه الحاالت. إال أّنو تـ إلغاء ىذا القرار بقانوف بموجب 10و  9الدعوى في المواد )
 ـّ العودة ألحكاـ القانوف القديـ. ( وبالتالي ت20/2007المرسـو الرئاسي رقـ )

 مف ىذه الرسالة. 156ص  انظر:التصرؼ في األوراؽ  عمى ىذه التعديالت التشريعية وآثارىاحوؿ  تفاصيؿ أكثرل
لدعوى ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية. ومف األسباب األخرى لحفظ الدعوى أّف الفعؿ ال يعاقب عميو القانوف أو أّف ا152/5و  149المواد ) 2

لصغر سنو أو بسبب عاىة في  انقضت بالتقادـ أو بالوفاة أو العفو العاـ أو لسبؽ محاكمة المتيـ عف ذات الجريمة أو ألّنو غير مسؤوؿ جزائياً 
  عقمو.

( مف قانوف 153) لممدعي بالحؽ المدني التظمـ منو بحسب المادة المشرعغير أّف قرار النائب العاـ بحفظ الدعوى ال يعّد قطعيًا، حيث أجاز  3
 .مف ىذه الرسالة 156 ص الموضوع انظر التصرؼ في األوراؽ اإلجراءات الجزائية. ولمزيد مف التفاصيؿ حوؿ ىذا

الفة عميو إحالة ممؼ الدعوى إلى ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" إذا تبيف لوكيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ مخ150) نصت المادة 4
 المحكمة المختصة لمحاكمة المتيـ."

مف ىذا القانوف، يحيؿ مأمورو الضبط القضائي ذو  (18، 17، 16)( مف القانوف عمى أّنو:" مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ المواد 23نّصت المادة ) 5
 ."اف بيا إلى المحكمة المختصة ويتابعونيا أمامياالختصاص الخاص المحاضر والمضبوطات المتعمقة بالمخالفات التي يختصو 

حالة ممؼ الدعوى إلى "  ( مف القانوف عمى أّنو:151نّصت المادة ) 6 إذا تبيف لوكيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ جنحة يقرر توجيو االتياـ إلى المتيـ وا 
 ."المحكمة المختصة لمحاكمتو



48 
 

يجب عمى وكيؿ النيابة المخالفات، فعف الجنح و  طبيعتيا وجسامتيا ونظرًا الختالؼ أّما في الجنايات،
دراسة جؿ ، مف أإلى النائب العاـ أو أحد مساعديوممؼ الدعوى  اؿرسوا  توجيو االتياـ إلى المتيـ العامة 

ـّ   1ـ إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو.مر بإحالة المتيالتصديؽ عمى القرار واألالممؼ ومف ث

 ضماف سرعةفي بحد ذاتيا إلحالة لممحكمة في االجراءات الواجب اتباعيا عند ا قةه التفر تساىـ ىذ ولذلؾ
 .والمتوسطة في الجرائـ البسيطةخصوصًا المحاكمة 

وسائؿ التي تساىـ في سرعة ويشكؿ التصالح في المخالفات والجنح المعاقب عمييا بالغرامة فقط أحد ال
أف يعرض التصالح  في المخالفات مأمور الضبط القضائي المختص عمى المشّرعأوجب حيث  المحاكمة،

عرض عمى وكيؿ النيابة العامة  المشّرعوأوجب  . كماثبت ذلؾ في محضرهيُ أف عمى المتيـ أو وكيمو و 
 2المعاقب عمييا بالغرامة فقط.في الجنح  عمى الخصوـ التصالح

 -خالؿ المدة التي حددىا القانوف  مبمغ التصالحالتصالح  َقِبؿَ المتيـ الذي دفع عندما ي ففي ىذه الحاالت
مما يساىـ في  ،تنقضي الدعوى الجزائية  - خمسة عشر يومًا مف اليوـ التالي لقبوؿ التصالح وىي

 3.تحقيؽ سرعة اإلجراءات الجزائية وتخفيؼ العبء عمى القضاء

القوانيف واألنظمة المتعمقة بالبمدية  مخالفةاتباعيا عند  الواجباألصوؿ الموجزة فإّف  وكذلؾ األمر،
تساىـ في سرعة المحاكمة في ىذه المخالفات  المعاقب عمييا بالغرامة فقطػ والصحة والنقؿ عمى الطرؽ

إلى القاضي المختص ليحكـ  ذه المخالفاتىفي أوراؽ الضبط المنظمة  يتـ إرساؿ البسيطة. حيث
يصدر و  .اذا راى ذلؾ إلقامة الدعوى بالطرؽ المعتادة النيابةبالعقوبة التي يستوجبيا الفعؿ أو يعيدىا إلى 

كؿ ذلؾ بشرط  ،انوف صدوره خالؿ مدة أقصر مف ذلؾالقاضي حكمو خالؿ عشرة أياـ، ما لـ يوجب الق
 4بالحؽ المدني. يكوف في الدعوى مدعٍ  أف ال

                                                           
 ة.( مف قانوف اإلجراءات الجزائي152انظر المادة ) 1
مرجع  مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، :وانظر أيضاً  .( مف قانوف اإلجراءات الجزائية16المادة ) 2

 .124ص  سابؽ،
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية. ويعادؿ مبمغ التصالح  ربع الحد األقصى لمغرامة المقررة لمجريمة أو قيمة الحد األدنى المقرر 17و  16المواد ) 3

اإلجراءات مكرر أ( مف قانوف  18مكرر و  18ويقابؿ ىذه المواد ) تأثير عمى الدعوى المدنية. ليذا التصالحأييما أقؿ. وال يكوف  -إف وجد-ليا 
مػ، ص 2002الجنائية المصري. انظر: عمرو عيسى الفقى، الوجيز في الصمح والتصالح، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، الطبعة األولى 

11. 
المصري باعتباره وتقوـ عمى نفس ىذه الفكرة تقريبًا فكرة األمر الجنائي في التشريع  ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.313- 308المواد ) انظر 4

 قرار مف القاضي الجنائي او عضو النيابة العامة، بدوف حضور الخصوـ، وبناًء عمى محاضر االستدالالت دوف تحقيؽ أو مرافعات. 
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بدوف الحاجة إلى إعادة إجراءات المحاكمة  تعديؿ التيمة والحكـ بياّف صالحية المحكمة في أكما 
، يعتبر وسيمًة أخرى مف الوسائؿ التي تساىـ في سرعة وتجنبًا إلىدار الجيد والوقت مرة أخرى، ياأمام

  1.المحاكمة

نظاـ المساومة عمى الوسائؿ التي تساىـ في سرعة المحاكمة  أكثر مفأّما في التشريعات المقارنة، ف
في المطبؽ لنظاـ في الدوؿ األنجموساكسونية. وبحسب ىذا االمعموؿ بو اإلعتراؼ والتسوية الجزائية 

الواليات المتحدة األمريكية، يتـ التفاوض مع المتيـ ليعترؼ بالتيمة الموجية إليو، نظير أف يقوـ ممثؿ 
وصفيا أو التخفيؼ في العقوبة. ويطبؽ ىذا اإلتياـ بإسقاط بعض التيـ األخرى عنو أو التخفيؼ مف 

النظاـ في جميع الجرائـ عمى اختالؼ طبيعتيا وجسامتيا، وأثبت ىذا النظاـ نجاحًا كبيرًا، حتى أّف ما 
 2يقارب تسعيف بالمائة مف القضايا يصدر فييا الحكـ بناًء عمى اإلعترافات التي تتـ عف طريؽ المساومة.

، وساعد في في ىذه الحالة قد أخذ مسؤولية عف أفعالو الجرمية واعترؼ بيا والحكمة في ذلؾ، أّف المتيـ
اص الذي تيدؼ إليو الردع الخلديو فقد تحقؽ  وبيذاوالقضاء،  ـ إضاعة جيد ووقت النيابة العامةعد

 3تخفيفًا في العقاب.العقوبة، ولذلؾ فيو يستحؽ 

المعاقب عمييا بالغرامة فقط الذي بيناه أعاله، إال ويشبو ىذا النظاـ نظاـ التصالح في الجنح والمخالفات 
 ة.أّف نطاؽ ىذا النظاـ يتسع لجميع أنواع الجرائـ كافّ 

ذي والطبؽ في الدوؿ األنجموساكوسونية، الم نظاـ المصالحة والوساطة الجزائيةمف ىذه الوسائؿ أيضًا و 
 ياًل لمدعوى العمومية.يوفر بد

                                                                                                                                                                                     

 : محمود نظمي صعابنو، دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاحانظر
نبيو صالح، شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء  :وما بعدىا. وأيضاً  133مػ، ص  2011الوطنية، كمية الدارسات العميا، 

وأيضًا: حسف مقابمة، الدعوى الجزائية وفؽ اإلجراءات الموجزة، بحث منشور، مجمة العموـ الشرعية، جامعة  .106وؿ، مرجع سابؽ، ص األ
 .1434، ص 3، عدد 7ـ، مجمد  2014السعودية،  –القصيـ 

 (.17/2014( مف قانوف اإلجراءات الجزائية المعدلة بالقرار بالقانوف رقـ )281و  169المواد ) انظر 1
 .53مرجع سابؽ، صرسالة ماجستير منشورة، : جديدي طالؿ، السرعة في اإلجراءات الجزائية، انظر 2
اعتراؼ المتيـ بالتيمة المسندة إليو  فّ إوعمى خالؼ ذلؾ، لـ تعتبر محكمة النقض الفمسطينية اعتراؼ المتيـ أماميا سببًا لتخفيؼ عقوبتو بقوليا:"  3

دى ذلؾ لتقصير أمد ال يعتبر سببًا مخففًا، ذلؾ اف االعتراؼ المجرد ال يعدو اف يكوف احد األدلة التي  يعتمدىا القانوف باإلثبات حتى ولو أ
 ."وقد يكوف اعتراؼ المتيـ بسبب اف البينة تحاصره مف كؿ جانب التقاضي خاصة

 مػ.27/6/2011( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 165/2010) أنظر: نقض جزاء رقـ
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وؿ الى حؿ لوصبيدؼ اوالضحية  جاد اتفاؽ بيف المتيـإلى إي خالليامف السعي يتـ فالوساطة الجزائية 
النزاع القائـ بينيما، في مقابؿ إصدار قرار بحفظ الدعوى. في حيف يكوف ىذا التدخؿ مف خالؿ النيابة 

ب تعويض الضحية وأف تتـ ىذه الوساطة و العامة في نظاـ المصالحة الجزائية. وتتضمف ىذه األنظمة وج
 يشبو ىذا النظاـ نوعًا ما صفح الفريؽ المتضررقد و  1ة قبؿ تحريؾ دعوى الحؽ العاـ.الحأو المص

ولو تطبيقات كما  2( مف قانوف العقوبات.52و  47) الموادوفؽ  باعتبارىا مف أسباب سقوط العقوبة
 تشابيو بقدٍر ما مع باإلضافة إلى ،3في قانوف العقوبات الورادة االعتداء عمى العرضجرائـ في عممية 

 الوساطة العشائرية المعروفة في مجتمعنا الفمسطيني.

وعمى الرغـ مف وجود ىذه الوسائؿ المختمفة التي تساىـ في سرعة المحاكمة، إال أّف ىناؾ العديد مف 
 .)الفقرة الثانية(تطيؿ أمد التقاضي التي تعطؿ ىذا الحؽ و  والواقعيةالعوائؽ القانونية 

 الثانية: مدى احترام سرعة المحاكمةالفقرة 

اجراءات التقاضي أو ما ُتسّمى بالعدالة البطئية في عصرنا الحالي عمى جميع  البطء في ىيمنت ظاىرة
 ودعوى الحؽ العاـ بشكٍؿ خاص. الجزائية اإلجراءات  أنواع القضايا بشكٍؿ عاـ، وعمى

تجنب العديد مف األشخاص إلى  تدفعألّنو  مع،الظواىر خطورًة عمى المجت كثرمف أوُتعتبر ىذه الظاىرة 
األمر الذي ُينذر بخطر ، بالذات وقيـحقاستيفاء تفضيؿ و  الوصوؿ إلى أروقة النيابة العامة والمحاكـ

 أمف المجتمع واستقراره.ُييدد ُمحدؽ شديد 

نقطة  بحد ذاتو ؿشكّ يُ الالـز إلتماـ اإلجراءات الجزائية معقولية اإلطار الزمني معيار  فإفّ سمؼ ذكره وكما 
 في سرعة المحاكمة.  احتراـ قرينة البراءة وحؽ المتيـ وبيف حماية المصمحة العامةاإلتزاف بيف 

                                                           
 ا.وما بعدى 51: جديدي طالؿ، السرعة في اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص انظرلمزيد مف التفاصيؿ في ىذا الخصوص  1
تمنع تنفيذىا أو تؤجؿ صدورىا حكاـ الجزائية أو ( عمى أّنو:" األسباب التي تسقط األ16/1960( مف قانوف العقوبات رقـ )47نّصت المادة ) 2

( مف نفس القانوف عمى:" إّف صفح الفريؽ المجني عميو يوقؼ الدعوى وتنفيذ العقوبات 52ونّصت المادة )." .صفح الفريؽ المتضرر -4ىي:...
 إلدعاء الشخصي".المحكـو بيا والتي لـ تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقؼ عمى اتخاذ صفة ا

إذا عقد زواج صحيح بيف مرتكب إحدى الجرائـ الواردة في ىذا  -1( عمى أّنو:" 16/1960( مف قانوف العقوبات رقـ )308نّصت المادة ) 3
ذا كاف صدر حكـ بالقضية عمؽ تنفيذ العقاب الذي فرض عمى المحكـو عميو.  النيابة  تستعيد -2الفصؿ وبيف المعتدى عمييا أوقفت المالحقة وا 

تيى العامة حقيا في مالحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبؿ انقضاء ثالث سنوات عمى الجنحة وانقضاء خمس سنوات عمى الجناية إذا ان
 الزواج بطالؽ المرأة دوف سبب مشروع".
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ال يقتصر و  ،ياومالبسات كٍؿ منيا ظروؼمف قضية إلى أخرى بالنظر إلى المدة المعقولة وتختمؼ ىذه 
مرحمة أف تبدأ  فيو الوقت الذي ينبغيد دور الزمف باعتباره مف مف ضمانات المحاكمة العادلة عمى تحدي

 ىذه الدعوى بصدور الحكـ القضائي ال بّد أف تنقضي فيوالوقت الذي  يشمؿ أيضاً المحاكمة فحسب، بؿ 
 البات.

بطريقة متأنية تمتد  ة المتيـمحاكم"  فّ أ ت عف ذلؾ المحكمة الدستورية العميا في مصر بقولياوقد عبرّ 
ويقترف بمخاطر تتيدد بيا فرص االتصاؿ بشيوده، ويرجح معيا كذلؾ  يعرقؿ خطاه مديداً  إجراءاتيا زمناً 

احتماؿ اختفائيـ ووىف معموماتيـ في شأف الجريمة حتى مع وجودىـ. وىو كذلؾ يثير داخؿ كؿ متيـ 
سببيا وقد يكوف  ،بجريمة ال تبدو لدائرة شرورىا مف نياية مالحقاً  إذ يظؿّ  ،ومتصالً  عميقاً  نفسياً  اضطراباً 

الحؽ في محاكمتو محاكمة ال تتقاعس عف إجراءاتيا  إلى دليؿ، وأفّ  مفتقراً  اإلتياـ ضده كاف متسرعاً  أفّ 
نظر في تحديد وقتيا المعقوؿ إلى ظروفيا ومالبساتيا، عمى األخص مف جية مف الحقوؽ النسبية التي يُ 

 1".ع أدلتيا وتعدد شيودىاتيا، وتنوّ د الجريمة وخطور تعقّ 

 مف %(66)أكثر مف نسبة  أفّ  في فمسطيف راسة استطالعية أجريت حوؿ واقع السمطة القضائيةتشير دو 
 2.طويالً  تستغرؽ وقتاً معقّدة و  إجراءات التقاضي ف أفّ المحاكـ يروْ  ف لدىمراجعيالالمحاميف و 

المنظومة  افتقارب أوالً  نبدأ، التي ُتعّطؿ الحؽ في سرعة المحاكمة عف العوائؽ التشريعية وعند الحديث
 في الموجودة الفصؿ في القضايا، كتمؾ سرعة مفتًا فيالتشريعية لدينا مف أساليب أثبتت نجاحًا كبيرًا مُ 

 منيا نظاـ المساومة عمى االعتراؼ والتسوية الجزائية، ونظاـو المقارنة، األنجموسكوسونية  التشريعات
 .المصالحة والوساطة الجزائية

                                                           
 مػ )منشور في شبكة قوانيف الشرؽ(. 7/2/1998( قضائية الصادر بتاريخ 17( لسنة )64حكـ المحكمة الدستورية العميا، الطعف رقـ ) 1

المتيـ وقضت المحكمة العميا األمريكية بأّف حؽ المتيـ في المحاكمة بالسرعة المناسبة ييدؼ إلى حماية حقوؽ ومصالح ثالثة: الحيمولة دوف حبس 
اإلتياـ إليو، والحد مف إمكانية المساس بحقوؽ  تعسفيا لفترة طويمة قبؿ المحاكمة، والحد مف آثار الخوؼ والقمؽ التي تصيب المتيـ بعد توجيو

الحؽ في سرعة اإلجراءات الجزائية )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة القدس،  ،بد الحميـ عطية: عذلؾ أورد. الدفاع
 .18ـ. ص2013فمسطيف، 

 ـ، دراسة منشورة عمى الشبكة العنكبوتية :2009دراسة استطالعية حوؿ واقع السمطة القضائية، راـ اهلل، نيساف  2
http://www.courts.gov.ps/userfiles/20111219183357.pdf 14:54الساعة  15/12/0162 األخير . تاريخ الدخوؿ  

ضعؼ  -3%( 23عدـ حضور المحاميف بنسبة ) -2%( 33التبميغات بنسبة ) -1وتشير ىذه الدراسة أّف أسباب البطء في الدعاوى تعود إلى: 
 %(.21تغيب القضاة بنسبة ) -4%( 23القضاء في إدارة الدعاوى بنسبة )

http://www.courts.gov.ps/userfiles/20111219183357.pdf
http://www.courts.gov.ps/userfiles/20111219183357.pdf
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ومصمحة المجتمع في اقتضاء  مف جية، مصمحة المتيـ في سرعة المحاكمةوتحقؽ ىذه الُنُظـ بالضرورة 
النيابة العامة والقضاء. كما خفؼ العبء عف كاىؿ تُ  باإلضافة إلى أّنيا مف جية أخرى، حقو في العقاب

التسوية أو  ، إذ ىو ُمخّير بقبوؿوفقًا ليذه األنطمة االعتراؼ إلنياء قضيتوعمى  اً ُمجبر  ليسأّف المتيـ 
المنصوص  العادية وفقًا لإلجراءات كمتومحاأف تجري ، دوف أي مساس بحقو في باإلصرار عمى براءتو

 عمييا في القانوف.

مف  األولى نحو ىذا التغيير في السياسات الجزائية خطواتو خطى قد الفمسطينيالجزائي  المشّرعكاف  ولّما
قانوف اإلجراءات  المنصوص عميو في ىو نظاـ التصالحإلى حٍد ما يو ب شبو سمأل هدااعتمخالؿ 
يد مف العد أىدر لجنح المعاقب عمييا بالغرامة فقطالتصالح في المخالفات وا نطاؽحصر أّف ، إال الجزائية

 1باقي الجرائـ.مزايا ىذا النظاـ في 

 ىاالفمسطيني اعتماد المشّرعوبما أّف ىذه الُنُظـ قد حققت نجاحًا ىائاًل في تمؾ الدوؿ، فإننا نرى أّف عمى 
عالجًا ألزمة البطء في العدالة الجزائية  ،في قانوف اإلجراءات الجزائية ياوتنظيمفي مختمؼ الجرائـ، 

  2.مع السياسات الجزائية المعاصرةوتماشيًا 

المخالفات  عمىاألصوؿ الموجزة  حصر تطبيؽوكذلؾ أيضًا مف العوائؽ التشريعية الموجودة لدينا 
بالحؽ المدني.  ؿ عندما يكوف في الدعوى مدعٍ األصو ىذه استبعاد تطبيؽ و ، فقط المعاقب عمييا بالغرامة
توسيع نطاؽ تطبيؽ ىذه األصوؿ مف خالؿ إعتماد إمكانية تطبيقيا عمى  المشّرعوىنا أيضًا نقترح عمى 

                                                           
سقاط الحؽ الشخصي التأثير عمى يعتبر في الجناي القضاء الفمسطينيومف الجدير ذكره أّف  1 ات والجنح " أّف مف شأف ثبوت وقوع المصالحة وا 

الحكـ مف حيث مقدار العقوبة، وأّف ذلؾ مف مسائؿ الواقع التي تختص بتقديرىا محكمة الموضوع... وأّف مقتضيات العدالة تقضي بأف تنظر 
وترتب أثره عمى الطمب مف حيث منح الطاعنيف األسباب المخففة التقديرية محكمة االستئناؼ وبوصفيا محكمة موضوع في ىذا الصؾ وتتثبت منو 

 سيما اف تخفيض العقوبة لوجود اسباب مخففو تقديريو منوط بمحاكـ الموضوع تترخص بو وفقًا لظروؼ الدعوى ".، مف عدمو
( 129/2009نقض جزاء رقـ )وأيضًا: مػ.  6/5/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 43/2012نقض جزاء رقـ ) انظر

( 55/2008نقض جزاء رقـ )و  مػ. 24/10/2010بتاريخ  ( الصادر82/2010نقض جزاء رقـ )وأيضًا: مػ.  27/1/2010الصادر بتاريخ 
 مػ. 4/1/2009بتاريخ  الصادر

( الصادر عف المركز 2003( لسنة )3لجزائية رقـ )لقانوف اإلجراءات ا 2012: مشروع قانوف معّدؿ رقـ )بدوف رقـ( لسنة انظروبنفس ىذا الرأي  2
  ا.وما بعدى 31( ص 14مػ، المادة ) 2012الفمسطيني إلستقالؿ المحاماة والقضاء "مساواة"، شباط 

سرة أو الجرائـ حيث يطرح ىذا المشروع أيضًا فكرة اعتماد نظامْي الوساطة الجزائية ونظاـ التسوية الجزائية في جرائـ محددة كالجرائـ المخّمة باأل
ديدة عمى التي تتـ بيف األقارب، وفي جميع الجنح بما فييا تمؾ المعاقب عمييا بالحبس لمدة ثالث سنوات. ويقترح المشروع اعتماد أساليب عقابية ج

     ا.كز المختصة لمدة سنة وغيرىالمتيـ منيا إلزامو بأداء عقوبة العمؿ لممصمحة العامة بواقع ثالثمائة ساعة أو بإلحاقو بالتدريب الميني في المرا
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في ضماف سرعة المحاكمة في الجرائـ  ىـلجنح المعاقب عمييا بالغرامة فقط، نظرًا ألّف ىذه األصوؿ تساا
 1البسيطة.

وجب ، وال يُ الحكـ إصدارب لبداية المحاكمة أو نيايتياالفراغ التشريعي القائـ الذي ال يحدد مدة كما أّف 
، يؤدي بالضرورة إلى تعطيؿ الحؽ في سرعة يوميًا حتى االنتياء منيا سماع البينات بشكؿ متتالي

  2القانوف األساسي.المحاكمة خالفًا ألحكاـ 

 ىوو  الدعوى،مدة يحدد  فيو الذي ،محاكمةسرعة الضماف في  رئيسي القضاء لو دور أفّ بيمكف القوؿ و 
كما أّف كثرة تنقالت القضاة وكثرة عدد القضايا  .ويمنعيا التأجيالتيمنح يحدد مواعيد الجمسات و  الذي
مػ الصادر عف مجمس القضاء األعمى في  2015وُيشير التقرير السنوي العاشر لعاـ  ىذا الحؽ.الف يعطّ 

( شيدت ثباتًا نسبيًا في عدد القضايا الجزائية 2015 – 2013أّف األعواـ الثالثة األخيرة )فمسطيف 
قضايا التي ، وأّف عدد القضايا سير أكثرىا ( قضية342275الواردة إلى محاكـ الصمح، حيث بمغ عددىا )

% مقارنًة بالعاـ 16( قضية بنسبة زيادة تصؿ إلى 382185مػ بمغ )2015في عاـ  تـ الفصؿ بيا
مػ ىي  2015مػ، وأّف نسبة القضايا الجزائية المفصولة لمواردة في القضايا الجزائية في عاـ  2013
111.% 

وعمى خالؼ ذلؾ تظير زيادة في القضايا الجزائية التي وردت لدى محاكـ البداية، حيث بمغ عددىا عاـ 
مػ، وأّف أكثر ىذه القضايا قّدمت لدى  2013( قضية في عاـ 972( قضية مقارنًة بػ )12607مػ ) 2015

مػ قد بمغ  2015يا عاـ محكمة بداية نابمس تمييا محكمة بداية راـ اهلل، وأّف عدد القضايا المفصوؿ في
%. وأخيرًا في محكمة 113مػ، أي بنسبة  2013( قضية في عاـ 813( قضية مقارنًة بػ )12819)

                                                           
( الصادر عف المركز 2003( لسنة )3لقانوف اإلجراءات الجزائية رقـ ) 2012: مشروع قانوف معّدؿ رقـ )بدوف رقـ( لسنة انظروبنفس ىذا الرأي  1

 ا.وما بعدى 77( ص 101مػ، المادة ) 2012الفمسطيني إلستقالؿ المحاماة والقضاء "مساواة"، شباط 
في ىذا الخصوص تعديؿ قانوف اإلجراءات الجزائية بإضافة نص يقضي بوجوب إصدار الحكـ خالؿ سنة مف تاريخ تقديـ  المشّرعنقترح عمى  2

عامة لطمب الئحة اإلتياـ بحؽ المتيـ تحت طائمة إطالؽ سراحو، مع إمكانية تمديد ىذه المدة لمدة ثالثة أشير في كؿ مرة مف خالؿ تقديـ النيابة ال
، وفي ىذه الحالة يجب عمى النيابة العامة المبادر  ة تمديد التوقيؼ أماـ قاضي محكمة النقض الذي يعقد جمسة لمنظر في الطمب بحضور الخصـو

تقديـ الئحة اتياـ ضد الموقوؼ خالؿ ستيف إضافة نص يتعمؽ بوجوب  المشّرعفي تسبيب طمب تمديد التوقيؼ إلقناع القاضي. كما ونقترح عمى 
 ا. ف اإلنتياء منيسماع البينات يومًا بعد يـو لحيفقط مف القبض عميو، ووجوب  يوماً 
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ـّ الفصؿ فييا عاـ  % مقارنًة بالطعوف 79مػ  2015النقض، حيث بمغت نسبة طعوف الجزاء التي ت
  1%.118 مػ التي وصمت فييا لنسبة 2013الواردة، وىي نسبة منخفضة مقارنًة بعاـ 

نشاءو  زيادة عدد القضاةومف مجمؿ ىذه اإلحصائيات واألرقاـ يظير لنا ضرورة  إلعداد  قضائيمعيد  ا 
 ،2راجعيفأعداد لمموعب ستت حديثةالممنوحة لمقضاء مف أبنية  االىتماـ باإلمكانياتو ، قضاة جدد
 أثناء عمميـ. معامميف في المحاكـل راحة المادية والنفسيةال وفروتجييزات تُ 

 د أعضاء النيابة العامةاعدقمة أ أماـ السرعة في المحاكمة ىي أحد أىـ األسباب التي تشكؿ عائقاً أفّ  كما
في التقرير السنوي الرابع الصادر عف النيابة العامة أف  وجاء).الجرائـ عددكبيرة في الزيادة ال في مقابؿ

مف بيف التحديات والمعيقات الداخمية تدني رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة، والنقص في عدد 
الكوادر العاممة في النيابة العامة الذي تسبب في زيادة العبء عمى كاىؿ النيابة العامة وبالتالي عدـ 

القضايا بالوقت المطموب، إضافة إلى عدـ استكماؿ برنامج ميزاف وربطو مع القضاء  القدرة عمى إنجاز
والشرطة، األمر الذي تسبب في تأخير إرساؿ الممفات والبطء في إرساؿ التباليغ والمذكرات إلى 

 وأ، نيابة العامةكادر  إلعداد إنشاء معيدىذه المشكمة يكوف مف خالؿ  حؿّ  وىنا نرى بأفّ  .3(الشرطة
 .سمؾ النيابة العامةييف محاميف متدربيف لمعمؿ في تع

كثرة ىو عائؽ تشريعي يتمثؿ في لموجود لدى النيابة العامة لدينا ومع ذلؾ نرى أّف العائؽ األكبر ا 
بحسب القانوف.  الوقت االختصاصات والمياـ المنوطة بيا، فيي سمطة تحقيؽ وسمطة اتياـ في نفس

 والضمانات الموجودة في ىذا النظاـ، إال أّف نظاـ الفصؿ بيف سمطتيْ زات وعمى الرغـ مف بعض الميّ 
ع الفمسطيني بو، لذا فقد يكوف آف األواف لممشرّ  أخذتالتحقيؽ واالتياـ أثبت نجاحًا أكثر في الدوؿ التي 
نة في التحقيؽ واإلتياـ ومواكبة التشريعات الغربية المقار  إلعادة النظر مجددًا في نظاـ الجمع بيف سمطتيْ 

                                                           
فمسطيف، منشور عمى  –مػ ، راـ اهلل  2015مػ ، مجمس القضاء األعمى  2015: التقرير السنوي العاشر لعاـ انظرلتفاصيؿ واحصائيات أخرى  1

 . 05:14مػ ، ساعة الدخوؿ:  28/12/2016الموقع اإللكتروني لممجمس: تاريخ الدخوؿ األخير 
 http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=8hKnMba23146632960a8hKnMb 
 .58مرجع سابؽ. ص رسالة ماجستير، الحؽ في سرعة اإلجراءات الجزائية )دراسة مقارنة(،  ،انظر: عبد الحميـ عطية 2
 .75الحؽ في سرعة اإلجراءات الجزائية )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ. ص  ،أورده : عبد الحميـ عطية 3

http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=8hKnMba23146632960a8hKnMb
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تحقيؽ  لسمطةالفصؿ بيف ىذه السمطات مف خالؿ سحب اختصاص التحقيؽ مف النيابة العامة ومنحو 
  1خاصة.

جيؿ المتكرر في أتعمد التعدـ  مف خالؿ مرحمة المحاكمةسرعة في  أيضاً الدفاع محامي  ويساىـ
إذا حصؿ تناوب  ةً صا، خعمى قناعة القاضي الوجدانية يؤثرالتأجيؿ المستمر في الجمسات ألّف ، القضايا

مف األطراؼ  تي تقّدـالالكثيرة عتبر الطعوف . كما تُ ظر القضية بسبب طوؿ أمد التقاضيفي ن بيف القضاة
ممحكمة عديدة ل طمبات تقديـإلى  بعض المحاميف، حيث يعمد الفصؿ في الدعاوى تأخيرأسباب مف 

الفمسطيني في تعديمو األخير لقواعد قانوف  المشّرعىذا ما دفع لعّؿ و  2.في القضية بيدؼ المماطمة
المحكمة في طمبات اإلفراج نظر  ( إلى جعؿ7/2014اإلجراءات الجزائية بموجب القرار بقانوف رقـ )

بالكفالة تدقيقًا بعد استطالع رأي النيابة العامة، إال إذا طمب ممثؿ الدفاع أو النيابة النظر فييا مرافعة 
 ووافقت المحكمة عمى ذلؾ.

 منيا أسباب ترجع إلى وضع القضيةإال أّف ىذا ال ينفي وجود بعض األسباب المقبولة في التأخير، 
عدـ اكتشاؼ بعض المساىميف في الجريمة، أو ىروب بعض المتيميف دوف البعض  درجة تعقيدىا، أوو 

بالخارج، أو  اآلخر، أو احتواء القضية عمى عنصر دولي، أو الحاجة إلى سماع أقواؿ شاىد موجود 
ومنيا أيضًا ما يتعمؽ  4، كتحديد المكمية في العقار.3التأجيؿ بسبب مسألة أولية أو عنصر مف الجريمة

 بالظروؼ واألوضاع الراىنة مثؿ االجتياحات العسكرية واإلضرابات. 

مسألة  تمسألة واقع وليسىي  اءات الدعوىالمدة التي استغرقتيا إجر  مدى معقوليةتقدير وأخيرًا، فإّف  
األمر وألّف  ،غير معقولة بعد تجازوىا المحاكمةمدة  تعتبر منضبطةمدة  لـ يحدد المشّرع ألفّ قانوف، 

                                                           
مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية  :انظر " إّف الجمع بيف النقيضْيف في شخص عضو النيابة العامة ال شؾ أنو يجرح العدالة". 1

. وانظر: أشرؼ حسف، مبدأ الفصؿ بيف سمطتي االتياـ والتحقيؽ، أطروحة دكتوراة، كمية 163الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص 
 مػ. 2001الحقوؽ، جامعة عيف شمس، 

قيؽ واإلتياـ يؤدي الى البطء في اإلجراءات، وأّف الجمع يؤدي الى السرعة بسبب وعمى العكس مف ذلؾ، يرى البعض بأّف الفصؿ بيف سمطات التح
وجود جية واحدة فقط صاحبة اإلختصاص في اإلجراءات. انظر: احمد سعدي األحمد، المتيـ ضماناتو وحقوقو في االستجواب والتوقيؼ "الحبس 

رنة(، رسالة ماجستير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، االحتياطي" في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقا
 .37مػ، ص  2008فمسطيف،  -نابمس

 ا.وما بعدى 70: عبد الحميـ عطية، الحؽ في سرعة اإلجراءات الجزائية )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ. ص انظر 2
 الجزائية.الدعوى  في سيرالنظمة لوقؼ الم مف قانوف اإلجراءات الجزائية (173-170)المواد انظر 3
 ا.وما بعدى 66، ص مرجع سابؽحؽ المتيـ في محاكمة سريعة،  ،انظر: غناـ محمد غناـ 4
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بيذه محكمة النقض  تتدخؿوال  ،التقديرية تياسمط بموجب عمى تقدير المحكمة لظروؼ الدعوى يتوقؼ
 1مسببًا تسبيبًا سائغًا عقاًل وقانونًا. كاف الحكـ القضائيمتى القناعة الوجدانية 

الزمف جعمت منو معيارًا لشرعية اإلجراءات عنصر  بياىذه الطبيعة الخاصة التي يتميز ىكذا فإّف و 
. وكذلؾ األمر يكوف الزمف قيدًا عمى سمطات الدولة في الدعوى العمومية مراحؿفي جميع  الجزائية

 .  الثاني( )المبحثاقتضاءىا لحؽ الدولة في العقاب 

 المبحث الثاني: الزمن قيد عمى اقتضاء حق الدولة في العقاب

ويكوف عمى مرتكب الجريمة التزاـ بالخضوع لمجزاء،  لة في العقاب بمجرد وقوع الجريمة،ينشأ حؽ الدو 
رتكابو لمجريمة اوالسبب في ذلؾ بأّف الفرد عند وبالخضوع لكافة االجراءات التي تسبؽ توقيع ىذا الجزاء. 

حؽ يحميو القانوف، فتنشأ بذلؾ عالقة مديونية بينو وبيف المجتمع، إذ يصبح مدينًا ليذا  يعتدي عمى
لتي ينص عمييا المجتمع بديف أخالقي، ويتعيف عميو اإللتزاـ بتسديد ىذا الديف عف طريؽ مكابدة العقوبة ا

 2واجب الفرد بالخضوع لو. القانوف. وبذلؾ قيؿ بحؽ بأّف حؽ الدولة بالعقاب يقابمو

 ينبغي لكفأيدييـ بحؽ المجتمع،  اقترفتولما  ة في توقيع العقاب بالجناة جزاءً نازع أحد في حؽ الدولال يُ و 
يتـ ذلؾ وفؽ اإلجراءات التي حددىا ال بّد أف  بؿالعقاب عمييـ تمقائيًا أو تعسفيًا، ىذا توقيع  يتـال  أف

لذي يقرره القانوف ىي الجزاء اتعريفيا لمعقوبة بأّنيا:"  عندوأكّدت ذلؾ محكمة النقض الفمسطينية  القانوف.
   .3"باسـ المجتمع بحكـ قضائي عمى مف تثبت مسؤوليتو عف الجريمة ويوقعو القاضي

وتقتضي الشرعية اإلجرائية أف ال تكوف حماية المصمحة العامة أو حقوؽ الغير وسيمًة لمعصؼ كما 
دائمة لبعض الحقوؽ والحريات كقيد عاـ حتى في ظؿ  ؽ والحريات، فال بّد مف وضع ضماناتبالحقو 

 اإلجراءات الجزائية.

قيدًا عمى  ؿالضمانات التي تشكّ  أىـّ مف  لإلجراءات الجزائية المشّرعاإلطار الزمني الذي يحدده  ويعدّ 
 ضد المتيـ عمى تحريؾ الدعوى العمومية اقتضاء حؽ الدولة في العقاب، حيث يكوف الزمف تارًة قيداً 

 .)المطمب الثاني(تارًة أخرى ى إجراءات اإلحتياط المتخذة بحقو ، كما ويكوف قيدًا عم)المطمب اْلول(

                                                           
1
.7ص  مرجع سابؽ،حؽ المتيـ في محاكمة سريعة،  ،غناـ محمد غناـ :انظر
 .16أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  انظر: 2
 .مػ 28/4/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 15/2012نقض جزاء رقـ ) 3
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 المطمب اْلول: الزمن قيد عمى تحريك الدعوى العمومية 

وىي الشكوى مف  الحؽ العاـ،في تحريؾ دعوى عمى حرية النيابة العامة  ثالثةقيودًا  المشّرعوضع 
( مف قانوف 4/1حيث نّصت المادة ). ، والطمب، واإلذفاو االدعاء بالحؽ المدني عميو المجني

ال يجوز لمنيابة العامة إجراء التحقيؽ أو إقامة الدعوى الجزائية التي عمؽ  اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:"
 بناًء عمى شكوى كتابية أو شفيية مف القانوف مباشرتيا عمى شكوى أو ادعاء مدني أو طمب أو إذف إال

أو إذف أو طمب مف الجية  المجني عميو أو وكيمو الخاص أو ادعاء مدني منو أو مف وكيمو الخاص
 1".المختصة

وتتفؽ ىذه القيود في أّنيا مف طبيعة واحدة، باعتبارىا عقبة إجرائية مف شأنيا الحد مف حرية النيابة 
وعدـ قبوؿ ىذه الدعوى أو بطالف اإلجراءات بحسب طبيعة ىذه  العاـالعامة في تحريؾ دعوى الحؽ 

القيود، فإذا زالت ىذه القيود استعادت النيابة العامة حقيا في تقدير مدى مالئمة تحريؾ الدعوى العمومية 
  2مف عدمو.

تكبت تعبير عف إرادة سمطة عامة في أف تتخذ اإلجراءات الناشئة عف جريمة ار "و ؼ الطمب بأنّ يعرّ و 
خالؿ مدة لـ يشترط القانوف تقديـ الطمب و  3."بقوانيف تختص ىذه السمطة بالسير عمى تنفيذىا إخالالً 

معينة مف تاريخ ارتكاب الجريمة أو العمـ بيا وبمرتكبيا، حيث أجاز تقديمو في أي وقت إلى أف تنقضي 
 4الدعوى الجزائية بالتقادـ.

                                                           
 ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.3( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، والمادة )3يقابميا المادة ) 1
 .82مرجع سابؽ، ص  كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية،انظر:  2
ويعرؼ أيضًا عمى أّنو:" بالغ مقدـ مف احدى الييئات في  .140شرح قانوف اإلجراءات الجنائية،مرجع سابؽ، ص : محمود نجيب حسني،انظر 3

ة، شرح قانوف الدولة الى النيابة العامة لتتولى مباشرة اإلجراءات الجنائية بشأف بعض الجرائـ المنصوص عمييا قانونًا". انظر: محمد أبو العال عقيد
 .170اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 

 ي أي نص يوجب الحصوؿ عمى طمب قبؿ تحريؾ الدعوى العمومية. ننوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيد في قاوعمى الرغـ مف ذلؾ، ال يوج 4
:  مصطفى عبد الباقي، وأيضاً  .111الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص  ،انظر: ساىر إبراىيـ الوليد

 .108ص  مرجع سابؽ، ني )دراسة مقارنة(،شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطي
 .108كامؿ السعيد ، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية،مرجع سابؽ، ص  انظر: ،انوف اإلجراءات الجزائية األردنيوكذلؾ الحاؿ في ق

محمود مصطفى، شرح قانوف أما المشّرع المصري فقد اشترط اإلذف في بعض الجرائـ الضريبية وفي جرائـ التيريب الجمركي. انظر: محمود 
 .96اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 
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ؿ يصدر مف بعض ىيئات الدولة لمسماح بتحريؾ الدعوى الجزائية ِقبَ عمؿ إجرائي :" وبأنّ فيعرؼ اإلذف أّما 
يا ىذه الييئات بأنّ مف عبارة عف إقرار ىو واإلذف بيذا المعنى  1."المتيميف الذيف ينتموف إلى ىذه الييئات

 فإذا صدر اإلذف مف ىذه ، أو تعسفاً  ؿ مف ينتمي إلييا كيداً ال ترى في اإلجراءات المزمع اتخاذىا ِقبَ 
الحصوؿ عمى إذف  المشّرعيشترط عمى سبيؿ المثاؿ، و  2نو يعتبر نيائيا وال يجوز الرجوع فيو.الييئات فإّ 

، 3نظرًا لتمتعيـ بالحصانة القضائيةمسبؽ لتحريؾ الدعوى العمومية ضد القضاة أو أعضاء النيابة العامة 
 4ـ بالحصانة النيابية.لتمتعي عضاء المجمس التشريعي نظراً وكذلؾ الحاؿ في الجرائـ التي يرتكبيا أ

وتعتبر الشكوى المثاؿ األكثر شيوعًا لمقيود التي ترد عمى حرية النيابة العامة في تحريؾ الدعوى الجزائية. 
مف سمطات الدولة في العديد مف اإلجراءات الجزائية، إال أّف دوره ىذا يكوف واضحًا وكما أّف الزمف يحّد 

عند ضبط الجريمة  أحياناً  وقد تختمط األمور. )الفرع اْلول(عمى شكوى  بشكؿ أكبر في الجرائـ المعمقة
في حالة التمبس، خصوصًا لما لمزمف مف دور في تقييد سمطات الجيات المختصة  قة عمى شكوىالمعمّ 

  )الفرع الثاني(. في ىذه الحاالت

  الفرع اْلول: الشكوى

تمنعيا مف تحريؾ الدعوى العمومية بدونيا، وال تعتبر تعتبر الشكوى عقبة إجرائية أماـ النيابة العامة 
 الشكوى ركنًا مف أركاف الجريمةػ، أو شرطًا لقياـ المسؤولية.

لـ يعّرؼ قانوف اإلجراءات الجزائية الشكوى، شأنو في ذلؾ شأف سائر القوانيف اإلجرائية المقارنة. وعّرفيا و 
وجو لمسمطات المختصة بإتخاذ اإلجراءات الجزائية عميو مُ الفقو القانوني بأّنيا:" تعبير عف إرادة المجني 

ضد مرتكب الجريمة أو مف تدور حولو شبيات إرتكابيا، ُبغية محاكمتو ومعاقبتو في حاؿ ثبوت ارتكابو 
 5ليا.

                                                           
محمد عياد الحمبي، الشكوى كقيد عمى تحريؾ الدعوى الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط، األردف، انظر:  1

 . 34،ص 2009-2010
 . .145ية، مرجع سابؽ، ص : محمود نجيب حسني، شرح قانوف اإلجراءات الجنائانظر 2
  .ف قانوف السمطة القضائية( م72)و  (59)و (2، 56/1) وادالمانظر  3
 .مسطيني( مف القانوف األساسي الف53المادة ) انظر 4

 وما بعدىا. 186نبيو صالح، شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص  وأيضًا:
 .82اكمات الجزائية،مرجع سابؽ، ص ، شرح قانوف أصوؿ المحالسعيد: كامؿ انظر 5
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وبذلؾ فالشكوى ليست سوى إبالغ عف جريمة معينة، ولكّف الذي يميزىا عف البالغ ىو أّف الشكوى ال 
 1ا البالغ فإّنو يصدر مف أي فرد.جني عميو أو وكيمو، أمّ تصدر إال مف الم

في قانوف العقوبات رقـ مدني الالمالحقة عمى تقديـ شكوى او ادعاء بالحؽ  المشّرع عّمؽوقد 
، والجرائـ البسيطة جرائـ اإلعتداء عمى األشخاصمنيا  خمسة عشر نوعًا مف الجرائـ، في( 16/1960)
اإلعتداء عمى الشرؼ واإلعتبار، وجرائـ اإلعتداء عمى األمواؿ، وفي بعض  جرائـ، و لمخمة بآداب األسرةا

  2الجرائـ الماّسة بالقانوف الدولي.

يدور في  اآلخر جرائـ بسيطة، وبعضيايا بعض والعّمة في اشتراط تقديـ الشكوى في ىذه الجرائـ أفّ 
وبالتالي  بالمجني عميو أكثر مف غيره، أثار ىذه الجرائـ تكوف خاصة اإلطار األسري الواحد، كما أفّ 

يكوف ىو األجدر في تقدير ما إذا كاف مف صالح المجتمع المطالبة بتطبيؽ القانوف أو التغاضي عف 
وجب ستال تففإذا لـ يكف لممجني عميو شأف في تحريؾ الدعوى العمومية في ىذه األحواؿ،  3.الجريمة
 .المجتمع نظرفي  يالعدـ أىميت العموميةتحريؾ الدعوى الجريمة 

ي تكمساس بالمشانطوت الجريمة عمى إذا  في حيف ال تعتبر الشكوى قيدًا عمى تحريؾ الدعوى العمومية
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية فيما يتعمؽ 190/3. ومثاؿ ذلؾ ما ورد في المادة )وبغيره في آٍف واحد
ال تتوقؼ محاكمة المتيـ ، فمف قبؿ شخص ماإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجمسة ف بجرائـ الجمسات،

قانوف فييا ذلؾ عمى شكوى أو طمب أو ادعاء مدني إذا كانت الجريمة مف الجرائـ التي يشترط الحينئٍذ 
 4، نظرًا لما فييا مف اعتداء عمى ىيبة القضاء.لرفع الدعوى عنيا

                                                           
1
 .163ص  مرجع سابؽ، مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، :انظر
 (: 16/1960المواد اآلتية مف قانوف العقوبات رقـ ) انظر 2
( الزنا، 284( استيفاء الحؽ بالذات، )235+233ئيسيا او وزرائيا او ممثمييا السياسييف، )( تحقير دولة اجنبية وقدح او ذـ او قدح ر 122)
( خرؽ حرمة المنازؿ، 347( االيذاء غير المقصود، )344( يوـ، )30( االيذاء المقصود الناجـ عنو تعطيؿ اقؿ مف )334( السفاح، )286)
( استعماؿ 416( التيويؿ، )415( الذـ والقدح والتحقير، )364اؿ ضرر غير محؽ، )( التيديد بإنز 354( التسمؿ الى اماكف تخص الغير، )348)

( العود في جرائـ أخذ ماؿ الغير المواد 425( التصرؼ او كتـ منقوؿ انتقمت حيازتو بيفوة، )424( اساءة اإلئتماف، )422اشياء الغير بدوف حؽ، )
 ( الحاؽ الضرر بماؿ الغير.445(، )399-424)

: مي خميس عصفور، المواعيد والمدد في قانوف وأيضاً  .141مد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص انظر: مح3 
لـ يحدد الجرائـ  المشّرعوتشير الباحثة إلى أّف  .47-46اجستير منشورة، مرجع سايؽ، ص اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، رسالة م

 .( المطبؽ في قطاع غزة74/1936ـ )وجب فييا تقديـ الشكوى في قانوف العقوبات رقالتي يت
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجمسة مف قبؿ شخص ما، وكاف مف  -1( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" 190نصت المادة ) 4

 اختصاص المحكمة النظر في ىذه الجريمة، يجوز لممحكمة أف تحاكمو في الحاؿ، وتحكـ عميو بعد سماع أقواؿ ممثؿ النيابة العامة ودفاع ذلؾ
إذا كانت الجريمة تخرج عف  -2بة المقررة قانونًا، ويخضع حكميا لطرؽ الطعف التي تخضع ليا سائر األحكاـ الصادرة عنو الشخص، بالعقو 
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( مف قانوف اإلجراءات الجزائية نجد 7-4وعند البحث في األحكاـ الخاصة بالشكوى الورادة في المواد )
في حيف ، )الفقرة اْلولى( ة نسبيًا تنظـ تقديـ الشكوى ومدتياواضح قواعد وضعقد  الفمسطيني المشّرعأّف 
سقاطيانظمة لمتنازؿ عف الشكوى القواعد المُ  التشريعي عمىغموض الساد   .)الفقرة الثانية( وا 

 ومدتيا تقديم الشكوىب المتعمقةقواعد الزمن نسبي لوضوح الفقرة اْلولى: 

شخص  عفالشكوى  تصدريجب أف ، فمف حيث األىمية .جانبأكثر مف  في الجزائية الشكوىالزمف  يقّيد
مف  (6)ة الشكوى بموجب نص المادة األحكاـ التي تخضع ليا أىمي المشّرعحدد و ، يااألىمية لتقديم يممؾ

 ،مف يتقدـ بالشكوى أف يكوف قد بمغ خمس عشرة سنة كاممة حيث اشترط في ،قانوف اإلجراءات الجزائية
بعاىة في  خمسة عشر سنة أو كاف مصاباً المجني عميو  ا إذا لـ يبمغأمّ  .بقواه العقمية تمتعاً وأف يكوف م
إذا تعارضت مصمحة المجني عميو مع فـ عميو، الشكوى تقدـ مف وليو أو وصيو أو القيّ  عقمو، فإفّ 

( 6/2)المادة بحسب مصمحة مف يمثمو أو لـ يكف لو مف يمثمو فإف النيابة العامة ىي التي تقوـ مقامو 
 1قانوف.المف 

ب في ذلؾ أّف الشكوى ىي والسب ،2والعبرة في توافر األىمية ىي وقت تقديـ الشكوى ال وقت وقوع الجريمة
مكانية  قيد إجرائي، والمطموب فييا ىو األىمية اإلجرائية فقط، والتي يكوف مناطيا في فيـ ماىية اإلجراء وا 

ال بّد أف بؿ مة مف الشخص المصاب بعاىة في عقمو، قبؿ الشكوى المقدّ وليذا السبب ال تُ  3تقدير آثاره.
 بحسب أحكاـ القانوف. يتولى أمرهَمف ف تقدـ الشكوى في ىذه الحالة مِ 

ويستدؿ عمى ذلؾ مف صريح المادة  يجب أف تصدر الشكوى مف المجني عميو، ومف حيث الصفة،
( مف القانوف بقوليا:" بناًء عمى شكوى كتابية أو شفيية مف المجني عميو أو وكميو الخاص...". 4/1)

في جميع احب الحؽ في تقديـ الشكوى بقوليا:" ( مف القانوف ُلبسًا في تحديد ص5ثير المادة )ومع ذلؾ تُ 
األحواؿ التي يشترط فييا القانوف إلقامة الدعوى الجزائية وجود الشكوى أو ادعاء بالحؽ المدني مف 

                                                                                                                                                                                     

ال تتوقؼ محاكمة المتيـ في ىذه الحالة عمى  -3اختصاص المحكمة، نظمت محضرًا بالواقعة، وأحالت المتيـ موقوفًا إلى النيابة العامة لمالحقتو. 
 و ادعاء مدني إذا كانت الجريمة مف الجرائـ التي يشترط القانوف فييا ذلؾ لرفع الدعوى عنيا".شكوى أو طمب أ

1
 ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني.3( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري، والمادة )6و  5يقابميا المواد )
 .177سابؽ، ص  محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجعانظر:  2
-2010رسالة ماجستير منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنو،  ئي في تقدير األدلة،: بميولي مراد، الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزاانظر 3

 .9-8مػ، ص 1999: عمرو عيسى الفقى، ضوابط في اإلثبات الجنائي، منشأة المعارؼ، اإلسكتدرية، وانظر. 44ص ،2011
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ال تقبؿ الشكوى بعد مرور ثالثة أشير مف يوـ عمـ المجني عميو بيا وبمرتكبيا ما  أو غيرهالمجني عميو 
 ."لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ

في إحدى القضايا المعروضة أماميا  اعتبرت محكمة النقض الفمسطينية فعند بحثيا في شرط الصفة
 طالما أفّ أّنو:"  ( مف قانوف االتصاالت الفمسطينية91لممادة ) المعاكسة الياتفية خالفاً  المتعمقة بجريمةو 

( مف قانوف اإلجراءات 5دة )مة مف زوج المجني عمييا فإنيا تكوف مندرجة ضمف أحكاـ الماالشكوى مقدّ 
  1.2"الجزائية التي أجازت تقديـ الشكوى مف المجني عميو أو غيره

 يوجب أحياناً  قد المشّرعسيوًا، ألّف  تسقطفي ىذه المادة لـ  المشّرعالتي أوردىا ونرى بأّف كممة "غيره" 
ولي المرأة غير أو  الزنا، كأف يكوف المشتكي ىو الزوج في جريمة لممشتكيأخرى توافر صفة معينة 

في  وال يشترط االستمرار ،تقديـ الشكوىوقوع الجريمة ووقت توافر الصفة في وقت والعبرة ب .3المتزوجة
، 4أربعة أشير مف وقوع الطالؽ حتى نياية يفالزوجأحد تقديـ الشكوى مف  المشّرعأجاز ، فالزوجية صفة

 فإّف ذلؾ ال يؤثر عمى نابعد تقديـ شكواه عف جريمة الز  إذا طمؽ الزوج زوجتوُيفيـ مف ذلؾ ضمنًا بأّنو و 
ٌي اتيا القضائية، وحرّ تُثير ُلبسًا في تطبيق ( مف قانوف اإلجراءات5) وال شّؾ أّف المادة الدعوى الجزائية.

 في ىذا الشأف.الفمسطيني التدخؿ  المشّرعب
والتوكيؿ الخاص  5.وليس عاّماً  يشترط لصحة الشكوى المقدمة بواسطة الوكيؿ أف يكوف التوكيؿ خاصاً و 

يجب اف يكوف و الجريمة موضوع الشكوى. كما  عميياىو التوكيؿ الذي تحدد فيو الواقعة التي تقوـ 
مة قد ترتكب في خاص توقعًا لجريالتوكيؿ الال يقبؿ ليا، فعد وقوع الجريمة وليس سابقًا التوكيؿ صادرًا ب

                                                           
كسة تيمة المعاحيث وجيت لممتيـ في ىذه القضية  مػ. 4/1/2009( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 43/2008رقـ )نقض جزاء  1

بناًء عمى شكوى زوج المجني عمييا، واعتبرت المحكمة أّف الزوج لو صفة تقديـ ىذه  مف قانوف االتصاالت الفمسطينية (91الياتفية خالفا لممادة )
ه الحالة، مع العمـ بأّف المحكمة بعد ذلؾ بينت في قرارىا أّف تحريؾ الدعوى العمومية في ىذه الجريمة غير معمؽ عمى شكوى الشكوى في ىذ

ف أصاًل. وفي نظرنا لو اكتفت المحكمة برد الطعف ليذا السبب األخير دوف تدخؿ في تقرير صفة الشكوى لغير المجني عميو في ىذه الحالة لكا
 الوضع أفضؿ.  

2
ء رقـ كذلؾ األمر اعتبرت محكمة التمييز األردنية أّف " تقديـ الشكوى مف والدة المجني عمييا أمر جائز وال يخالؼ القانوف". انظر تمييز جزا
 مػ.  6/8/2006( ىيئة خماسية الصادر بتاريخ 492/2006)
3
ة فعؿ الزنا إال بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينيما ال يجوز مالحق (علىأّنه:"16/1961(منقانونالعقوبات)284/1نصتالمادة)

السابقة  وحتى نياية أربعة أشير مف وقوع الطالؽ أو شكوى ولييا إذا لـ يكف ليا زوج وال يجوز مالحقة الزوج بفعؿ الزنا المنصوص عميو في المادة
."إال بناء عمى شكوى زوجتو وتسقط الدعوى والعقوبة باإلسقاط

، وألغى عبارة " وحتى نياية أربعة أشير مف وقوع 2011لسنة  8األردني قد عّدؿ ىذه المادة بموجب القانوف المعدؿ رقـ  المشّرعلى أّف نشير إ 4
 الطالؽ"، وبذلؾ يشترط حاليًا استمرار الزوجية بينيما في القانوف األردني لصحة تقديـ الشكوى.

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات 3األردني في المادة ) المشّرعالجنائية المصري، بينما لـ يحدد  ( قانوف اإلجراءات3وكذلؾ الحكـ في المادة ) 5
 الجزائية نوع التوكيؿ.



62 
 

الشكوى تقديـ المستقبؿ، ذلؾ أّف استعماؿ الحؽ في الشكوى يفترض تقدير ظروؼ الجريمة ومدى مالئمة 
  1مف قبؿ المجني عميو، وال يكوف ذلؾ إال بعد وقوع الجريمة.

( مف قانوف االجراءات الجزائية المعدلة بموجب 5/1فقد نصت المادة ) مدة تقديـ الشكوى،أّما مف حيث 
في جميع األحواؿ التي يشترط فييا القانوف إلقامة الدعوى  ( عمى أّنو:"17/2014القرار بقانوف رقـ )

ثالثة الجزائية وجود الشكوى أو ادعاء بالحؽ المدني مف المجني عميو أو غيره ال تقبؿ الشكوى بعد مرور 
 "ؼ ذلؾ.أشير مف يوـ عمـ المجني عميو بيا وبمرتكبيا، ما لـ ينص القانوف عمى خال

يستطيع فيو المجني عميو التفكير مرارًا وتكرارًا فيما إذا كاف  ومعقولةً  كافيةً  مدةً  الثالثة أشيروتعتبر مدة 
وىي نفس المّدة التي اعتمدىا ضد مرتكب الجريمة أو ال.  الجزائيةدعوى اليرغب بتقديـ الشكوى وتحريؾ 

في األردني  المشّرع. في حيف لـ يحدد 2( مف قانوف اإلجراءات الجنائية3المصري في المادة ) المشّرع
( مف قانوف أصوؿ الجزائية، إال أّنو عاد ونص عمييا بموجب 3لتقديـ الشكوى في المادة ) مدةً  البداية

  3.ؿ لدينامػ( وحددىا أيضًا بثالثة أشير كما ىو الحا 2009( لسنة )19القانوف المعّدؿ رقـ )

ال  قانونية مت محكمة النقض المصرية شرط تحديد المدة بقوليا:" إّف مضي ىذه المدة ىو قرينةوقد عمّ 
ره الشارع مف أّف سكوت المجني عميو طواؿ ىذه المدة يعّد بمثابة تقبؿ إثبات العكس عمى التنازؿ لما قدّ 

حؽ الشكوى إذا استمر أو تأبد سالحًا ، وحتى ال ُيتخذ مف ألسباب ارتآىا الشكوىالحؽ في نزوؿ عف 
 4لمتيديد أو اإلبتزاز أو التكاية".

 الحفاظ عمى ىي كما أسمفنا ة في ذلؾ والعمّ  .الشكوى إذا قدمت بعد انقضاء ىذه المدة ال تُقبؿعميو  وبناءً 
الجاني  في وجو ُيسمّطوي عميو سمط بيد المجناالستقرار القانوني، وحتى ال تكوف الشكوى بمثابة سيؼ مُ 

  متى شاء.

                                                           
 .94مرجع سابؽ، ص  كامؿ السعيد ، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، انظر: 1
2
 .160انظر: محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 
 . 19مػ، ص  2011انظر: عبد الرحمف أحمد، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية، دار الثقافة، عماف، الطبعة األولى  3
: مي خميس عصفور، المواعيد والمدد في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير انظرعمى خالؼ ىذا الرأي و 

وعمى ما يبدو أّف الباحثة لـ تنتبو إلى وجود قانوف المعّدؿ لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني الذي أشرنا  .49ؽ، ص بمنشورة، مرجع سا
 مػ، األمر الذي اقتضى التنبيو. 2009أي قبؿ سنة  –إليو أعاله، وىو الحاؿ في جيمع المؤلفات الفقيية األردنية المطبوعة قبؿ ىذا التعديؿ 

 .270ص  1452رقـ  18، موسوعة مبادئ النقض الجنائي، س 27/2/1967نقض مصري  4
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يا، فإذا لـ يعمـ عمـ المجني عميو بالجريمة وبمرتكب عيف بداية ىذه المدة مفقد  المشّرع ويالحظ أفّ 
 1أيضًا. مرتكب الجريمة، كما يتعيف أف يعمـ المجني عميو و يعذر لجيمو ذلؾالجريمة فإنّ المجني عميو ب

الفمسطيني والمصري في أّنو يحدد بداية ىذه المّدة مف ْيف المشّرعاألردني عف  المشّرعلكف يختمؼ موقؼ 
 تاريخ عمـ المجني عميو بوقوع الجريمةػ، دوف اإلشارة إلى ضرورة عممو بمرتكبيا.

عمى خالؼ ذلؾ، ومف الجرائـ  المشّرعوتحسب ىذه المدة عمى ىذا النحو في الجرائـ التي لـ ينص فييا 
( عمى أّنو:"   284/3في المادة ) المشّرعالتي ُتحسب فييا المدة بطريقة مختمفة جريمة الزنا، حيث نص 

ال تقبؿ الشكوى بعد مرور ثالثة أشير اعتبارًا مف اليوـ الذي يصؿ فيو خبر الجريمة إلى الزوج أو 
 الجريمة.  ىنا العمـ بمرتكب المشّرع، فمـ يشترط 2"الولي

أي  إذ ال يكوف لمشكوى حينئذٍ  التقادـ، مدةأال تكوف الدعوى قد انقضت بمضي يشترط لتقديـ الشكوى و 
نظرًا النقضاء  ثالثة أشير مف يـو عمـ المجني عميو بالجريمة وبمرتكبياالفي خالؿ  قيمة حتى ولو قدمت

 .الدعوى بالتقادـ

تقديـ الشكوى وفي تأثير الزمف عمييا، يسود في األحكاـ المنظمة لمدة  النسبي الوضوحعمى خالؼ ىذا و 
 .)الفقرة الثانية( والتنازؿ عنيا إسقاطياالتي نظمت الغموض في النصوص 

 

 والتنازل عنياإسقاط الشكوى الخاصة بغموض النصوص الفقرة الثانية: 

وفاة المجني يسقط أيضًا بكما و ، دوف تقديميا الحؽ في تقديـ الشكوى بعد انقضاء مدة الثالثة أشيريسقط 
 .لياعميو بعد وقوع الجريمة وقبؿ تقديمو 

 بعد تقديميا، عنيا الحؽ في التنازؿبيف الحؽ في تقديـ الشكوى وبيف  القانوني تكييؼال في المشّرعوفّرؽ 
( مف 7المادة )في  بقولو لممجني عميو حؽ شخصيو بأنّ الحؽ في تقديـ الشكوى  المشّرعاعتبر حيث 

ذا حدثت الوفاة بعد تقديـ ينقضي الحؽ في الشكوى بموت المجني عميوالجزائية: "  قانوف اإلجراءات ، وا 

                                                           
 .132محمود نجيب حسني، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص انظر: 1
الشكوى بعد مرور ( بحيث أصبح النص:" ال تقبؿ 86/2001الحقًا بموجب القانوف المعدؿ رقـ ) المادةاألردني عّدؿ ىذه  المشّرعيشار الى أّف  2

 مدة ثالثة أشير مف تاريخ عمـ المشتكي بالجريمة، عمى أف ال تتجاوز ىذه المدة في جميع األحواؿ سنة واحدة مف تاريخ وقوع الجريمة". 



64 
 

إال في دعوى الزنا، فألي واحد  ورثتوالشكوى فال يؤثر ذلؾ في سير الدعوى وينتقؿ حقو في التنازؿ إلى 
 ".ف الشكوى وتنقضي الدعوىازؿ عأف يتن منو المشكومف الزوج  الشاكيالزوج  أوالدمف 

الحؽ في تقديـ  بذلؾ ينقضي ،ي المجني عميو قبؿ تقديمو لمشكوىأّنو إذا توفستنتج مف ىذا النص ويُ 
 ر عف رغبتو في ذلؾجني عميو قد عبّ لو كاف المحتى  ،الشكوى وال ينتقؿ إلى ورثتو بأي حاٍؿ مف األحواؿ

جني عميو، ال لمصمحة أي شخص اشترط الشكوى لمصمحة الم المشّرع. والعّمة في ذلؾ ىي أّف أماميـ
إذا توفي المجني عميو بعد تقديمو لمشكوى، ففي ىذه الحالة تنتج الشكوى أثرىا القانوني، أّما  .غيره آخر

ذا بقوليا: "السابقة ت عنو المادة زائية، وىذا ما عبرّ وتسترد النيابة العامة حريتيا في تحريؾ الدعوى الج وا 
 1...".الوفاة بعد تقديـ الشكوى فال يؤثر ذلؾ في سير الدعوىحدثت 

ىذا ينتقؿ ف ،لممجني عميو وحده الحؽ في التنازؿ عف الشكوى حقًا شخصياً  المشّرعلـ يعتبر في حيف 
. ولمتنبيو؛ ليس المادة السابقة األصؿ المقرر في بحسب في جميع الجرائـ في التنازؿ إلى ورثتو حؽال

المجني ىـ أوالده، فقد يكونوا والدْيو أو إخوتو أو أحفاده بحسب أحكاـ قانوف  2يكوف ورثةبالضرورة أف 
  األحواؿ الشخصية.

، عمى التنازؿ موافقة جميع الورثة وجوبمف  جريمة الزنا استثنى المشّرع( أّف 7ويفيـ مف نص المادة )
الحؽ في  المشّرعفمف جية نقؿ  ؛ىذا النص فيوالذي تسبب والتناقض وىنا يكمف الغموض التشريعي 

 3ىذا الحؽ فقط إلى أوالد نقؿفي حيف التنازؿ عف الشكوى إلى ورثة المجني عميو في جميع الجرائـ، 
في جريمة الزنا. وكما ذكرنا فإّف كممة "ورثة" تختمؼ عف كممة " أوالد"، وليس بالضرورة  الشاكي 4الزوج
، وبذلؾ ال ُيعتد مثاًل بالتنازؿ الصادر عف ولي الزوجة في ىـ أوالده أف يكوف ورثة المجني عميودائمًا 

 حصر التنازؿ عمى األوالد فقط. المشّرعجريمة الزنا وفقًا ليذا النص حتى إذا لـ يكف لمزوجة أوالد، ألّف 
بسقوط الشكوى  ( مف قانوف العقوبات فيما يتعمؽ284وال شؾ بأّف ىذا النص ىو ناسخ لنص المادة )

                                                           
 .157نبيو صالح، شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص انظر: بنفس ىذا الرأي  1
 وفي المغة العربية: 2
 )َوِرَث( فالنًا الماؿ ومنو وعنو، وورث أباه مالو ومجده: ورثو عنو. فيو وارث والجمع َورَثة وُوّراث.  

 .1024ابراىيـ أنيس وآخروف، المعجـ الوسيط، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص  انظر:
 .وجمعيا أوالد وولدة والولد ىو كؿ ما ُولد، ويطمؽ عمى الذكر واألنثى والمثنى والجمع،3 
 .1056ابراىيـ أنيس وآخروف، المعجـ الوسيط، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص انظر:  
 والزوج يطمؽ عمى الزوج والزوجة، أي الذكر واألنثى. والزوج ىو القريف والنظير والمثيؿ وبعؿ المرأة والزوجة.  4

 .406-405مرجع سابؽ، ص  ابراىيـ أنيس وآخروف، المعجـ الوسيط، الجزء األوؿ،انظر: 
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إذا رد الزوج زوجتو أو في حالة الوفاة، إذ نّصت الفقرة الرابعة مف مف ىذه المادة عمى أّنو:" بحكـ القانوف 
 ."توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكيا في الزنا تسقط الشكوى

تنازؿ جميع الورثة عف الشكوى بعد وفاة المجني عميو حتى في الجرائـ عامًة  اشترط  المشّرعوىكذا فإّف 
 .، فال يعّتد بيذا التنازؿآخروف أو أحدىـ عمى األقؿإذا تنازؿ البعض ورفض ف، تنقضي الدعوى الجزائية

، ألّف 1النص اإلستثناء في الورثة، إال أّف ذلؾ ُيفيـ مف سياؽ لـ يستخدـ كممة " جميع"  المشّرع ومع أفّ 
نقضاء الدعوى، وىذا كي أكتفى في جريمة الزنا بتنازؿ أحد أوالد الزوج الشا المشّرع إلسقاط الشكوى وا 

عمى انتقاؿ حؽ التنازؿ  ع الورثة في األصؿ، وليس استثناءً اإلستثناء ىو استثناء عمى وجوب موافقة جمي
 2.، الّف الحؽ في التنازؿ ينتقؿ ليـ بحكـ القانوفعف الشكوى إلى الورثة

معًا  "األوالد" و "الورثة" يإلى الخمط بيف مصمطح -في نظرنا-ويعود السبب في ىذا الغموض والتناقض 
 لشاكي" ولممشتكى عميو ىي " المشكوفي آٍف واحد، وفي إضافة صفات فريدة وجديدة لممشتكي ىي " ا

إلزالة ىذا الغموض ىي كممة "جميعًا" في ىذا النص.  قد أغفؿ ذكر كممة ضرورية المشّرعكما أّف  . منو"
وينتقؿ حقو ينص عمى أّنو " المشّرعنجد أّف  ، حيثالنصقمنا بتجزيء  بوضوح إذا ىذا المعنىويتبيف لنا 

ُيفيـ مف ىذا المقطع لوحده أّف الحؽ في التنازؿ عف قد "، و إال في دعوى الزنا ورثتوفي التنازؿ إلى 
 الشكوى ال ينتقؿ إلى ورثة المشتكي في دعوى الزنا. 

واحد مف أوالد الزوج الشاكي مف الزوج المشكو منو أف يتنازؿ فألي النص بقولو:"  المشّرعفي حيف أكمؿ 
، وأّف إلى أوالد الزوج الشاكي فعالً  ..."، وفي ىذا المقطع يتبيف لنا أّف الحؽ في التنازؿ ينتقؿعف الشكوى

 .وجوب موافقة الجميع عمى اإلستثناء المقصود في جريمة الزنا ىو إستثناء

في  ينتقؿ الحؽأو أوالد، فيؿ  إذا لـ يكف لممجني عميو ورثة حالة ماكما أّف النص ال يحدد الحكـ في 
 النيابة العامةمصالح  تعارضوما مدى وراث مف ال وارث لو" باعتبارىا " لدولةالتنازؿ عف الشكوى إلى ا

                                                           
 في المغة العربية:ف 1
  أداة استثناء، مثؿ: ُكؿ شيء َينقُص باإلنفاؽ إال العمـ. ( إال) 

 .24ابراىيـ أنيس وآخروف، المعجـ الوسيط، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص انظر: 
ذا تعدد المجني عمييـ ال ( مف قانوف اإلجراءا4/2عمى الحكـ الوارد في المادة ) يمكف قياس ىذا الحكـضًا يوأ ت الجزائية التي نّصت عمى أّنو:" وا 

 إذ أّف األصؿ في التنازؿ ىو اإلجماع واإلستثناء ىو في دعوى الزنا فقط. يعتد بالتنازؿ إال اذا صدر مف جميعيـ".
2
حيث يشير  .106مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص  :بنفس ىذا الرأي انظر

الدكتور مصطفى إلى وجوب موافقة جميع الورثة عمى التنازؿ إال في دعوى الزنا، ومع ذلؾ فإّنو ال يتطرؽ الى الغموض الذي اكتنؼ النص 
نما تفيـ ضمنًا مف سياؽ اإلستثناء في النص عمى الوجو الذي بيناه أعاله.خصوصًا أّف كممة " جميع" لـ ينص ع  مييا المشّرع صراحًة وا 
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يؿ ىذا النص بالشكؿ الذي تعدالتدخؿ ب الفمسطيني المشّرعب حّريٌ لذلؾ  1؟في ىذه الحالة  مع مف تمثمو
 2.فيو الغموض يزيؿ

ال نجد لو مثياًل في قانوف أصوؿ المحاكمات مع القوانيف الجزائية المقارنة، وعند مقارنة ىذا النص 
( 10المادة ) نص نجد نّصًا شبييًا في قانوف اإلجراءات الجنائية المصري ىو، في حيف 3الجزائية األردني

ذا توفي الشاكي فالالتي نّصت عمى أّنو:"  ، فمكؿ إال فى دعوى الزنا توحقو فى التنازؿ إلى ورث ينتقؿ وا 
 4."واحد مف أوالد الزوج الشاكي مف الزوج المشكو منو أف يتنازؿ عف الشكوى وتنقضي الدعوى

 َّلالمصري عمى أّنو  المشّرعنص لمصري يتمثؿ بكممة "ال"، فبينما واالختالؼ بيف القانونْيف الفمسطيني وا
الفمسطيني عمى أّنو ينتقؿ حؽ التنازؿ إلى  المشّرعثة إال في دعوى الزنا، ينص ينتقؿ حؽ التنازؿ إلى الور 

طيع تفسير النص القانوني لدينا بنفس تفسير القانوف المصري نظرًا إلختالفيما في الحكـ، تالورثة. وال نس
 .5 وال عبرة لمداللة في مقابؿ التصريحوال مساغ لإلجتياد في مورد النص

                                                           
( مف القانوف التي نّصت عمى أّنو:" ...فإذا تعارضت مصمحة المجني عميو مع مصمحة مف يمثمو 6/2وىؿ ُيقاس عمى ىذه الحالة حكـ المادة ) 1

 مة ىي التي تقـو مقامو".أو لـ يكف لو مف يمثمو فإف النيابة العا
 تعديؿ بسيط في ىذا الخصوص بإضافة الكممات اآلتية: المشّرعنقترح عمى  2

ذا حدثت الوفاة بعد تقديـ الشكوى فال يؤثر ذلؾ في سير الدعوى وينتقؿ حقو في التنازؿ إ لى " ينقضي الحؽ في الشكوى بموت المجني عميو، وا 
 أف يتنازؿ عف الشكوى وتنقضي الدعوى". المشتكيالزوج  ورثةإال في دعوى الزنا، فألي واحد مف  .ورثتو جميع

ذا حدثت الوفاة بعد تقديـ الشكوى فال يؤثر ذل ـّ اقتراح نص آخر لمتعديؿ ىو:" ال ينقضي الحؽ في الشكوى بموت المجني عميو، وا  ـ في في حيف ت
لى ورثتو إال في دعوى الزنا، فألي واحد مف أوالد الزوج الشاكي عمى الزوج المشكو منو أف يتنازؿ عف سير الدعوى، وال ينتقؿ حقو في التنازؿ إ

 الشكوى، فتنقضي الدعوى".
( الصادر عف المركز الفمسطيني 2003( لسنة )3لقانوف اإلجراءات الجزائية رقـ ) 2012: مشروع قانوف معّدؿ رقـ )بدوف رقـ( لسنة انظر

 ا.وما بعدى 26( ص 7مػ، المادة ) 2012ة والقضاء "مساواة"، شباط إلستقالؿ المحاما
ماع وال نتفؽ مع ىذه الصيغة ألّنيا تعطي لمورثة الحؽ بتقديـ الشكوى، بقوليا "ال ينقضي الحؽ في الشكوى بموت المجني عميو" عمى خالؼ اإلج

محؽ في ل اً خالفو تو بتاتًا حتى في دعوى الزنا، عميو فقط وال ينتقؿ لورث الفقيي في أّف ىذا الحؽ في تقديـ الشكوى ىو مف الحقوؽ الشخصية لممجني
 إسقاط الشكوى الذي ينتقؿ لمورثة بحسب القانوف.

( وتعديالتو، ولـ ينص عمى مف لو الحؽ في 9/1961( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ )3األردني الشكوى في المادة ) المشّرعنظـ  3
 .في كؿ جريمة عمى حدا تفى بما ورد عميو النص في قانوف العقوباتإسقاط الشكوى واك

4
ولذلؾ عمى خالؼ الحاؿ لدينا، يعتبر التنازؿ عف الشكوى حؽ شخصي لممجني عميو في التشريع المصري كأصٍؿ عاـ.  انظر: حسني الجدع، 

 .298مػ، ص  1987، 5جامعة األزىر، مصر، عدد  تنازؿ المجني عميو عف شكواه، بحث منشور، مجمة كمية الشريعة والقانوف بأسيوط،
 انظر ونستعيف عمى طريقة التفسير ىذه بالقواعد التفسيرية الواردة في مجمة األحكاـ العدلية، فاألمور بمقاصدىا، واألصؿ في الكالـ الحقيقة. 5

 ( مف مجمة األحكاـ العدلية.2،12،13،14المواد )
أجاز دائمًا انتقاؿ حؽ الشاكي في التنازؿ عف شكواه إلى ورثتو بعد وفاتو دوف  المشّرعا النص يكوف بأّف ويرى رأٌي آخر في الفقو أّف تفسير ىذ

ساىر  انظر: زوج الشاكي مف الزوج المشكو منو.تحديد لمورثة، إال في دعوى الزنا حيث ينتقؿ الحؽ في التنازؿ إلى ورثة محدديف وىـ أوالد ال
 .106لجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص قانوف اإلجراءات الجزائية )ا إبراىيـ الوليد: الوجيز في شرح
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لممجني عميو أف الفمسطيني   المشّرعالتنازؿ عف الشكوى، فقد أجاز  وقت في أساسياً  دوراً ويمعب الزمف 
نيائي ىنا الحكـ لقصد بالحكـ اويُ  ،في أي وقت إلى أف يصدر في الدعوى حكـ نيائييتنازؿ عف شكواه 

جزائية ( مف قانوف اإلجراءات ال4/2، وفي ىذا نصت المادة )1استنفذ طرؽ الطعف العادية فقطالذي 
بقوليا: "يجوز في الدعاوى التي قيد القانوف مباشرتيا عمى ( 17/2014المعدلة بالقرار بقانوف رقـ )

 2...."شكوى أو ادعاء بالحؽ المدني مف المجني عميو التنازؿ عنيا حتى يصدر في الدعوى حكـ نيائي

ذا تعدد المجني عمييـ و  بالتنازؿ إال إذا صدر مف جميعيـ، والتنازؿ بالنسبة ألحد المتيميف  ال يعتدّ فا 
إذا تعدد المجني عمييـ أّما  يعتبر تنازاًل بحؽ اآلخريف، ويترتب عمى التنازؿ إسقاط دعوى الحؽ العاـ.

ذا تعدد المتيموف وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدىـ، تعتبر مقدمة ضد ف يكفي تقديـ الشكوى مف أحدىـ وا 
 3يف.الباق

( المعدؿ ألحكاـ قانوف اإلجراءات 17/2014في القرار بقانوف رقـ ) مؤخراً  الفمسطيني المشّرعأضاؼ و 
عف حالة أف تغيب المشتكي  وىيعوى في الجرائـ المعمقة عمى شكوى الجزائية حالة أخرى تسقط الد
يجوز لممحكمة المختصة مف تمقاء  ( عمى أّنو:"5/2حيث نصت المادة )، جمستيف متتاليتيف رغـ تبمغو

نفسيا إسقاط الدعوى الجزائية التي يتوقؼ تحريكيا عمى شكوى أو ادعاء بالحؽ المدني إذا لـ يحضر 
 "المجني عميو أو المدعي بالحؽ المدني جمستيف متتاليتيف رغـ تبمغو.

                                                           
أو  وبذلؾ يختمؼ الحكـ النيائي عف الحكـ البات، الّف االخير ىو الحكـ الذي ال يجوز الطعف بو الستنفاد طرؽ الطعف العادية وغير العادية، 1

 لفوات مدد الطعف.
 .121ئية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزا: انظر

عنى التحريض ، باعتبار أّف ىذا التنازؿ مخالؼ لمنظاـ العاـ وفيو مبشرط أف يكوف تاليًا لوقوع الجريمةيحدد بعض الفقو فترة التنازؿ في أي وقت  2
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير : مي خميس عصفور، المواعيد والمدد في قانوف انظر عمى اقتراؼ الجريمة.

 .52منشورة، مرجع سايؽ، ص 
ألّف وال داعي ليذا الشرط في نظرنا، ألّف التنازؿ عف الشكوى يفترض أّف الشكوى ُقدمت فعاًل، والشكوى المقّدمة تفترض بداىًة وقوع جريمة، 

.مة. وبالتالي فمف غير المنطقي الحديث عف التنازؿ عف الشكوى قبؿ وقوع الجريمة أصالً الشكوى ىي إبالغ مف المجني عميو عف وقوع جري
( جعؿ مف صفح الفريؽ 16/1960( مف قانوف العقوبات رقـ )52( لممادة )12/2010ونشير الى أّف المشّرع األرني في تعديمو األخير رقـ)
 ى شكوى، حتى بعد إصدار الحكـ، ولكف بشرط عدـ اكتساب الحكـ الدرجة القطعية.المجني عميو سببًا إلسقاط العقوبة في الجرائـ المعمقة عم

 .85انظر في ىذا الخصوص: محمد عياد الحمبي، الشكوى كقيد عمى تحريؾ الدعوى الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص 
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.3+4/2: المادة )انظر 3
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ب( مف قانوف  -3/2وال يوجد في القانوف المصري نص مماثؿ ليذا النص، في حيف نّصت المادة )
اذا لـ يقـ المشتكي بمتابعة ىذه الشكوى مدة تزيد عمى  أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني عمى أّنو:"

 1."قاط دعوى الحؽ العاـ تبعًا لذلؾستة اشير فعمى محكمة الصمح اس

انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازؿ عف الشكوى أمر يتعمؽ بالنظاـ  وتجدر اإلشارة في ىذا المقاـ إلى أفّ 
، ولو العاـ، لذلؾ تقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا، ويجوز الدفع بو في أي حالة كانت عمييا الدعوى

كما ويجب عمى محكمة الموضوع معالجة الدفع المتعمؽ بالتقادـ وتسبيب  .ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض
ألّف الدفع  ،فع بالشكؿ الذي يتفؽ وأحكاـ القانوف تحت طائمة نقض الحكـ لعدـ كفاية األسبابقرارىا بالد

 2.بالتقادـ يتعمؽ بالنظاـ العاـ

 الفْيصؿ يكوف أيضاً  فإّنو ،وكما أّف الزمف يؤثر عمى الشكوى باعتبارىا قيد عمى تحريؾ الدعوى العمومية
 .)الفرع الثاني( صالحيات السمطات المختصة عند قياميالة التمبس وفي الحد مف في تحديد قياـ حا

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني: التمبس 

والمصري الفمسطيني  افالمشّرعالتمبس بالجريمة أو الجـر المشيود ىما تعبيراف لمعنى واحد. وقد استعمؿ 
   1.األردني استعماؿ مصطمح " الجـر المشيود" المشّرع، في حيف فّضؿ 3" التمبس" مصطمح

                                                           
 (.9/1961( المعّدؿ لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )19/2009رقـ )بموجب القانوف  1
 .مػ 21/6/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 21/2012: نقض جزاء رقـ )انظر 2
مبسا بيا حاؿ ارتكابيا أو عقب ارتكابيا ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري والتي عّرفت التمبس بأّنو:" تكوف الجريمة مت30المادة ) انظر 3

 ببرىة يسيرة".
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ويكوف الجـر ُمتمبسًا فيو أو مشيودًا متى كاف ىناؾ تقاربًا زمنيًا بيف تحقيؽ ماديات الجريمة وبيف اكتشاؼ 
، ألّنو ال ة ال مف معطيات القانوف العقابي. والتمبس بيذا المعنى ىو مف معطيات اإلجراءات الجزائي2ذلؾ

أو غير  فالجريمة المتمبس بيا، تيالية عنيا أو عقوبتعديؿ في أركاف الجريمة أو المسؤو ينطوي عمى 
، وىو حالة عينية تتعمؽ بالجريمة وليس حالة شخصية تتعمؽ ىي واحدة في الحالتْيف المتمبس بيا

  3بالجاني.

نظرًا و  افظة عمى أدلة الجريمة مف الضياع.تخاذ إجراءات سريعة لممحا التمبس بالجريمة وتقتضي حالة
تياـ، وألّف خشى معو التسرع في االترقى إلى القدر الكافي الذي ال يُ ألّف أدلة اإلثبات في ىذه الحالة 

ختصاص األصيؿ وىي النيابة العامة قد تكوف بعيدة عف موقع الجريمة، فإّف التحقيؽ ذات االسمطة 
 ائيالقض مأموري الضبطمى عاتؽ مقي عإلى فكرة المالئمة اإلجرائية، تُ  السياسة التشريعية مستندةً 

حيث تكوف مظّنة الخطأ في اؿ التحقيؽ في حالة التمبس، نائيًا في القياـ ببعض أعمثستاختصاصًا ا
 4.حتماؿلممتيـ منتفية أو ضعيفة االالتقدير أو الكيد 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية أربع حاالت لمتمبس بالجريمة 26في المادة ) الفمسطيني المشّرعأورد وقد 
ىذه الحاالت بيف  المشّرعؽ لـ يفرّ  ىذاومع  ع بيا أو القياس عمييا.ال يجوز التوسّ و عمى سبيؿ الحصر، 

  مف حيث اآلثار. أومف حيث الشروط  سواءً 

، كما ويساىـ الزمف في الحد مف )الفقرة اْلولى(ويعتبر الزمف عنصرًا فاصاًل في تحديد قياـ حالة التمبس 
 .)الفقرة الثانية(عند قياـ مثؿ ىذه الحاالت  مأموري الضبط القضائيسمطات 

 والحكمي التمبس الحقيقيالفقرة اْلولى:  

تكوف الجريمة متمبسا بيا في إحدى  ":أّنو عمى ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 26نصت المادة )
 ....". . حاؿ ارتكابيا1 الحاالت التالية:

                                                                                                                                                                                     
( وتعديالتو والتي عّرفت الجـر المشيود بأّنو:" ىو الجـر الذي 9/1961( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )28المادة ) انظر 1

  يشاىد حاؿ ارتكابو أو عند االنتياء مف ارتكابو".
2
مػ، ص  2006الشرعية الدستورية ألعماؿ الضبطية القضائية، دار النسر الذىبي لمطباعة، القاىرة، الطبعة األولى انظر: جماؿ تاوضروس، 

147. 
 .368، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية،مرجع سابؽ، ص انظر: كامؿ السعيدبنفس ىذا المعنى  3

 .185ص  مرجع سابؽ، سطيني )دراسة مقارنة(،مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفم: وأيضاً 
 .88-87محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص انظر:  4
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وفي ىذه الحالة  .الحقيقية لمتمبس، وىي الصورة تعتبر ىذه الحالة أوضح حاالت التمبس وأكثرىا انتشاراً و 
الحالة أف تكوف الرؤية بذاتيا  ال يمـز لكشؼ ىذهو  ف ليا.شاىد الجريمة أثناء ارتكاب الركف المادي المكوّ تُ 
أدرؾ وقوعيا بأية شاىدىا قد حضر إرتكابيا بنفسو و  مف ، بؿ يكفى أف يكوفوسيمة ىذا الكشؼ يى

أو  أو الشـ حاسة البصر أو السمع بالمعنى الواسع، فتشمؿفالمشاىدة ىنا تُفيـ  ،حاسة مف حواسو
  1.راؾ بطريقة يقينية ال تحتمؿ شكاً متى كاف ىذا اإلد ،الممس

 بأّف مأمور الضبط القضائي قد شاىد ويمعب الزمف دورًا ميمًا في قياـ ىذه الحالة، حيث الفرضية ىنا
شاىد مأمور الضبط القضائي الجاني وىو يسرؽ ، كما لو أثناء ارتكابيا في نفس الوقت الجريمة بنفسو

كما لو سمع مأمور  ، أوأمامو ، أو يتعاطى المخدراتأو يحمؿ سالح بدوف رخصة مف شخص آخر
 تفوح مف فـ السائؽ. ة المخدر، أو شـّ  رائحقضائي بنفسو عبارات الذـ الضبط ال

 المشّرع، وكما عّبر عنيا ء مف ارتكابيامشاىدة الجريمة عند االنتياأّما الحالة الثانية مف التمبس فيي 
يا ال تفترض حيث أنّ  ،ىذه الحالة مف حاالت التمبس الحكمي تعتبرو  ".عقب ارتكابيا ببرىة وجيزة" بعبارة 

نما يكوف مأمور الضبط القضائي قد شاىد مشاىدة الجريمة أثناء ارتكاب الركف المادي المكوّ  ف ليا، وا 
 2أف الجريمة قد ارتكبت قبؿ وقت قصير. آثار الجريمة أو ظروؼ تدؿ عمى

وقد شرحت محكمة النقض الفمسطينية شروط ىذه الحالة بقوليا أّنو:" ال ُيشترط لكي يزاوؿ مأمور الضبط 
لكي تكوف حالة التمبس، بؿ يكفي أف  القضائي سمطتو المتعمقة بحالة التمبس أف يشاىد الجريمة باديةً 

االعتقاد بأّف الجريمة ُترتكب أو ارتكبت فعاًل، أو بمعنى آخر أف  يكوف ىناؾ مف الدالئؿ ما يحمؿ عمى
تكوف ىناؾ مظاىر خارجية تدؿ عمى الجريمة وتحمؿ مأمور الضبط القضائي أو رجؿ السمطة العامة أو 

 3الفرد العادي عمى اإلعتقاد بأّف الجريمة ترتكب أو ارتكبت فعاًل".

                                                           
 .357انظر: محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  1

مػ 4/4/1960الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  308صفحة رقـ  11مكتب فني  29لسنة  1747: نقض مصري، الطعف رقـ وأيضاً 
 )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(.

 .218الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص ، انظر: ساىر إبراىيـ الوليد 2
 .ػم 15/12/2014الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ  253/2014نقض جزاء رقـ  3
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اىد فيمكف أف تش ،1ذاتيا بغض النظر عف شخص مرتكبيا وصؼ يالـز الجريمةىو  بيذا المعنى والتمبس
 2.الجريمة دوف أف يشاىد فاعميا

يتـ اكتشاؼ الجريمة في  ، حيث الفرضية ىنا بأفأيضاً  ويمعب الزمف دورًا أساسيًا في قياـ ىذه الحالة
مقدار الزمف  المشّرعلـ يحدد و البرىة الوجيزة". " المشّرعوكما أطمؽ عمييا  خالؿ وقت قصير مف ارتكابيا

الفاصؿ بيف ارتكاب الجريمة ومشاىدتيا حتى تقوـ حالة التمبس، ولكف يمكف القوؿ بأّف ىذا الزمف ىو 
بحيث ال يمّر وقت غير يسير بيف ارتكاب تمؾ الجريمة ومعاينتيا.  الفترة التي تمي وقوع الجريمة مباشرةً 

ّنميزة أو تحديد مدتيالضبط البرىة الوجمعيارًا محددًا  المشّرعلـ يضع و  ا ترؾ تقدير ذلؾ لمحكمة ، وا 
 3الموضوع.

عدـ تحديد الفترة الزمنية التي تمضي وتبقى معيا حالة  وفي ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية بأّف:"
ألّف ىذه الفترة الزمنية تختمؼ باختالؼ الجرائـ ومالبسات  المشّرعالتمبس بالجريمة ىو أمر قصده 

قب عمييا في خصوصو طالما كاف تنفيذىا، وىو يتطمب إسناد تقدير ذلؾ لمحكمة الموضوع وال معّ 
 4."استخالصيا سائغًا ومنطقياً 

الى  الضبط القضائي مأمورويحدد جانب مف الفقو ىذا الزمف عمى أساس أّنو الزمف الضروري النتقاؿ 
مكاف الحادث، متى كاف قد أخطر بو بمجرد وقوعو، فإذا استغرؽ مف الوقت أكثر مما يمـز النتقالو 

 5الة التمبس.تصبح المدة طويمة وال تقوـ ح

 يا وقت إرتكابيا أو بعد إرتكابياالظروؼ التى تالبس الجريمة و تحيط بو وجيزة تقدير البرىة العميو فإّف و 
عقب عمييا ما لقياـ حالة التمبس أمر موكوؿ إلى محكمة الموضوع دوف مُ  تقدير كفاية ىذه الظروؼو 

                                                           
1

الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  1274صفحة رقـ  40مكتب فني  59لسنة  15008: نقض مصري، الطعف رقـ انظر
)موسوعة مبادئ النقض الجنائي(. مػ21/12/1989

 مػ9/6/1958الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  9صفحة رقـ  28مكتب فني  59لسنة  579: نقض مصري، الطعف رقـ انظر 2
 )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(.

محمد أبو العال عقيدة،  . وأيضًا:187سابؽ، ص مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع انظر:  3
عماؿ الضبطية القضائية، مرجع سابؽ، جماؿ تاوضروس، الشرعية الدستورية أل، وأيضًا: 357ئية، مرجع سابؽ، ص شرح قانوف اإلجراءات الجنا

، وأيضًا: محمد عمي الحمبي، اختصاص رجاؿ الضبط القضائي في التحري واإلستدالؿ والتحقيؽ، منشورات جامعة الكويت، الطبعة 151ص 
 .  204مػ، ص  1982األولى 

 .782، ص 150، رقـ 11، مجموعة أحكاـ محكمة النقض، س 4/11/1960نقض مصري  4
 .2، ىامش رقـ 95الى ىذا الرأي الفقيي: محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص أشار  5
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إلى النتيجة التى إنتيت  يعمييا ىذا التقدير صالحة ألف تؤددامت األسباب و اإلعتبارات التى بنت 
 1إلييا.

، حيث إثر وقوعو خيـصراتتبع الناس أو عمى  قبض عمى فاعمو بناءً الجـر الذي يُ أّما الحالة الثالثة فيي 
: " إذا تبع المجني عميو مرتكبيا أو تبعتو الجزائية بقولياجراءات مف قانوف اإل( 26/3المادة )نّصت عميو 

 2إثر وقوعيا."العامة بصخب أو صياح 

متابعة الجاني  الجريمة لـ يمض عمى ارتكابيا إال وقت قصير ال يحوؿ دوف ىذه الحالة أفّ وتفترض 
 3ّف تتبع المتيـ إثر وقوع الجريمة قرينة عمى قياـ حالة التمبس.القانوف أ حيث يعتبر ،بالصراخ

إذا مضت فترة مف الزمف ذات شأف فالجريمة ال تكوف في حالة التمبس، وعمى سبيؿ المثاؿ، فإّف حالة ف
بت فييا جريمتو بعد بضعة أياـ، إذا مّر المتيـ بالمنطقة التي ارتك س ال تكوف متوافرة رغـ المتابعةالتمب
  تابعوه بالصياح والعدو في إثره.و و المجني عميو أو غيره مف الناس تعرؼ عميف

نّ  ،وراء الجانيوالركض والتتبع في ىذا المجاؿ ال يقصد بو العدو  بعد ما يكفي مالحقتو مع الصياح وا 
ور فترة بعد مر أف يكوف فورية التتبع" أي "يشترط  لكف .بالصراخ وباالشارة باأليدي ارتكاب الجريمة مباشرة

 قصيرة مف الزمف عمى وقوع الجريمة.
لقضائي تحت رقابة محكمة " متروؾ لمأمور الضبط اوقوعيا وتقدير الزمف الذي يعّبر عنو بكممة " إثر

إلى اليوـ التالي لوقوع  واعتبرت محكمة النقض الفرنسية أّف ىذا الوقت يمكف أف يصؿ الموضوع.
  4.الجريمة

وعّبر عنيا  وقوعيا بوقت قريب،مشاىدة أدلة الجريمة بعد فيي مف حاالت التمبس أّما الحالة األخيرة 
آالت أو أسمحة أو أمتعة أو  جد مرتكبيا بعد وقوعيا بوقت قريب حامالً إذا وُ الفمسطيني بقولو:"  المشّرع

                                                           
 مػ1/4/1957الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  326صفحة رقـ  8مكتب فني  27لسنة  176: نقض مصري، الطعف رقـ انظر 1

 )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(.
 ( وتعديالتو.9/1961( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )24/2يقابميا المادة ) 2
مف اإلستدالؿ  -فى حدود سمطتيا فى تقدير أدلة الدعوى  -وفي ذلؾ قضت محكمة  النقض المصرية بأّنو:" ليس فى القانوف ما يمنع المحكمة  3

شوىد و ىو يجرى مف محؿ الحادثة بعد حصوليا مباشرة و األىالى يصيحوف خمفو أنو القاتؿ و ىو بحالة التمبس عمى المتيـ ما دامت بينت أنو 
صفحة رقـ  2مكتب فني  20لسنة  1289نقض مصري، الطعف رقـ انظر: مترًا مف مكاف الحادث ".  150يعدو أماميـ حتى ضبط عمى مسافة 

 )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(. مػ22/1/1959الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  537
. ويرى جانب مف الفقو بأّف عبارة " إثر وقوعيا " تفترض فترة زمنية 97محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  أورده: 4

 أطوؿ نسبيًا مف عبارة " عند اإلنتياء مف ارتكابيا" التي وردت في الحالة الثانية لمتمبس.
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الوقت آثار أو و فاعؿ أو شريؾ فييا، أو إذا وجدت بو في ىذا ستدؿ منيا عمى أنّ أو أشياء أخرى يُ  أوراقاً 
 .1عالمات تفيد ذلؾ"

تتشابو ىذه و  .جية تنبئ بذاتيا عف وقوع الجريمةيكفى لقياـ حالة التمبس أف تكوف ىناؾ مظاىر خار و 
أال يكوف قد مضى وقت طويؿ بيف ارتكاب الجريمة وضبط الحالة مع حاالت التمبس األخرى مف حيث 

.طفإذا كاف الفاصؿ الزمني الجاني عمى ىذه الحالة،  أف ومثاؿ عمى ذلؾ  وياًل فإّف حالة التمبس ال تقـو
يمقى القبض عمى المتيـ ومعو بعض المسروقات التي حصؿ عميو مف ارتكابو لجريمة سرقة وقعت قبؿ 

وتحديد الوقت القصير الذي يتوافر بو حالة  تمبسًا بجريمة السرقة. تليس ، فيذه الحالةشير مف الزماف
  2مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع. ىو التمبس

اديًة أو مشاىدة آثارىا ب الجانيوأساس اعتبار ىذه الحالة مف حاالت التمبس أّف مشاىدة أدلة الجريمة مع 
وىو ما عبرت عنو محكمة النقض  3.زمف قريبلجريمة قد ارتكبت منذ تعّد قرينة كافية عمى أّف ا عميو

إّف اآلثار التي يمكف اتخاذىا إمارة قوية عمى التمبس، ىي اآلثار التي تنبئ بنفسيا عف  المصرية بقوليا:"
 4."ي اإلنباء عف ذلؾ إلى شيادة شاىدأنيا مف مخمفات الجريمة، والتي ال تحتاج ف

ىذه  حدد فقد األردني المشّرعـ عبارة " وقت قريب" ، أّما استخداوالمصري الفمسطيني  افالمشّرع وفّضؿ
األردني مف تحديد لموقت القريب  المشّرعّف ما أخذ بو وا  مف وقوع الجريمة.  بأربعة وعشريف ساعة دةالم

الذي يتـ فيو ضبط أدلة الجريمة في ىذه الحالة بأربع وعشريف ساعة ىو اتجاه في محمو، ألّنو يزيؿ كؿ 
ؿ يشكّ مما  التمبسلبس وغموض حوؿ تحديد مثؿ ىذا الوقت، كما أّنو يحوؿ دوف التوسع في حالة 

 5.أكبر لممتيـ ضمانةً 

                                                           
تعديالتو بقوليا:" او يضبط معيـ اشياء او اسمحة او و ( 9/1961) ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األدرني رقـ28/4لمادة )يقابميا ا 1

، وذلؾ في االربع والعشريف ساعة مف وقوع الجـر او اذا وجدت بيـ في ىذا الوقت اثار او عالمات تفي  د ذلؾ."اوراؽ يستدؿ منيا انيـ فاعمو الجـر
 .220الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص  ،: ساىر إبراىيـ الوليدانظر 2
 .359محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص : انظر 3
 .483، ص 381، رقـ 3، مجموعة القواعد القانونية، ج 27/5/1935نقض مصري  4
 .206الحمبي، اختصاص رجاؿ الضبط القضائي في التحري واالستدالؿ والتحقيؽ، مرجع سابؽ، ص انظر: محمد  5

( مف قانوف أصوؿ 42األردني حالة تحمؽ بالجرائـ المتمبس فييا، وىي حالة الجرائـ التي تقع داخؿ بيت السكف بحسب المادة ) المشّرعوقد أضاؼ 
ابطة القضائية نفس صالحيات التمبس. وال ينظر لمزمف الفاصؿ بيف ارتكاب الجريمة وبيف حضور المحاكمات الجزائية، حيث يتاح فييا لرجاؿ الض

رجاؿ الضبط القضائي استجابًة لطمب صاحب البيت. إذ تخضع الجريمة إلجراءات التمبس ولو مضت فترة طويمة كشيور عديدة عمى ارتكاب 
وحيف يدخؿ منزلو الحظ أّف ىناؾ جريمة سرقة قد وقعت داخمو، فيستدعي رجاؿ الجريمة. ومثاؿ ذلؾ، أف يعود صاحب البيت مف سفر طويؿ، 

 ت الجريمة منذ أكثر مف ستة أشير.الضبط إلجرار التحقيقات، فعندئذ تطبؽ إجراءات التمبيس عمى ىذه الواقعة ولو وقع
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( مف قانوف 193-190في المواد ) المشّرعومف الجدير ذكره أّف جرائـ الجمسات التي نّص عمييا 
اإلجراءات الجزائية ما ىي إال أمثمة عممية لمتمبس الحقيقي في الجريمة، حيث تفترض ىذه الجمسات وقوع 

 لقاضي والحاضريف. الجريمة أثناء الجمسة عمى مرآى ومسمع ا

مأموري الضبط د سمطات وكما أّف عنصر الزمف ىو الذي يحدد مسألة قياـ حالة التمبس، فإّنو أيضًا يقيّ 
  .)الفقرة الثانية( الحاالتمثؿ ىذه  في الواسعة القضائي

 آثار حالة التمبسالفقرة الثانية: 

األصؿ أّف وظيفة الضابطة القضائية تقتصر عمى القياـ بأعماؿ البحث واالستدالؿ عف الجرائـ وجمع 
 أدلتيا، فال تشمؿ مباشرة أعماؿ التحقيؽ التي تختص بيا النيابة العاّمة. 

مف  إال أّف وقوع الجريمة تحت سمع وبصر مأمور الضبط القضائي أو ضبطو ليا بعد وقت يسير
يبرر الخروج عمى القواعد العامة في قانوف اإلجراءات الجزائية مف خالؿ منح ىذا المأمور قدرًا  ارتكابيا

مف سمطة التحقيؽ تمكّنو مف التدخؿ المباشر والسريع لضبط أدلة اإلثبات قبؿ ضياعيا أو طمسيا أو 
اإلثبات واضحة وظاىرة  تحريفيا، وال ُيخشى في تمؾ الحالة المساس بحرية األفراد وحقوقيـ طالمة أّف أدلة

 1بحيث يتنفي معيا احتماؿ الخطأ في التقدير أو التسّرع في اإلتياـ أو الكيد لممشتبو بو.

وال تؤدي حالة التمبس فحسب إلى الخروج عمى قواعد قانوف اإلجراءات الجزائية فيما يتعمؽ بالتعدي عمى 
ؿ أيضًا إلى خرؽ ىذه القواعد فيما يتعمؽ سمطة التحقيؽ بإعطاء الضابطة القضائية سمطات استثنائية، ب

بمبدأ الفصؿ بيف وظائؼ اإلدعاء والتحقيؽ والمحاكمة، حيث يفصؿ قضاة الحكـ في الواقعة في جرائـ 
الجمسات. ومف شأف الجـر المشيود إزالة مفعوؿ الحصانات اإلجرائية التي يتمتع بيا بعض األشخاص، 

 كأعضاء المجمس التشريعي والقضاة. 

ويفّرؽ القانوف في ىذه  التمبس، سمطات الضابطة القضائية في حاالتب الزمف دورًا رئيسيًا في ويمع
 الحاالت بيف أنواع الجرائـ مف جية، وبيف اإلطار الزمني المحدد إلتخاذ اإلجراء مف جية أخرى. 

                                                           
اجستير منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط، : بالؿ الييتي، الجـر المشيود وأثره في توسيع سمطات الضابطة العدلية، رسالة مانظر 1

 .59ػ ص 2011-2010األردف، 
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ة في جميع مف اإلجراءات الفوريمأموري الضبط القضائي بصالحية القياـ بمجموعة  المشّرعحيث خّوؿ 
ألي  الفوري أنواع الجرائـ مف جنايات وجنح ومخالفات. وىذه اإلجراءات تتمثؿ في جواز اإلحضار

 منع الحاضريف مفجواز شخص يمكف الحصوؿ منو عمى إيضاحات في شأف الواقعة، وكذلؾ أيضًا 
 1.إلى حيف اإلنتياء مف تحرير محضرمغادرة مكاف الجريمة أو اإلبتعاد عنو 

صالحية القياـ بمجموعة مف اإلجراءات الفورية في جميع مأموري الضبط القضائي  المشّرعؿ وخوّ كما 
، سواًء كانت عقوبتيا الحبس لمدة تزيد عف ستة أشير أو أقؿ. وىذه ما عدا المخالفات الجنايات والجنح

 النيابة العامة فورًا باالنتقاؿ. خطارإلنتقاؿ الفوري إلى مكاف الجريمة، وا  ااإلجراءات تتمثؿ في وجوب 
كؿ ما يفيد في و  شخاصوالتحفظ عمييا، وتثبيت حالة األماكف واأل المعاينة الفورية آلثار الجريمةوجوب و 

أو كؿ مف يمكف الحصوؿ منو عمى  السماع الفوري ألقواؿ الحاضريفإمكانية مع كشؼ الحقيقة، 
يكف حاضرًا أثناء تنفيذ الجريمة، كسماع أقواؿ قريب حتى ولو لـ  ،إيضاحات في شأف الجريمة ومرتكبيا

 2عنو او عمى مكاف تواجده او ىروبو.المتيـ مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات 

الجنح فقط في ًا بالحرية الفردية في جميع الجنايات، و في حيف حصر القانوف اإلجراءات األكثر مساسّ 
عمى القبض المعاقب عمييا بالحبس لمدة تزيد عمى ستة أشير. وىذه اإلجراءات الفورية تتمثؿ في جواز 

 فورًا  مف األسمحة مقبوض عميووتجريد ال ،4إذا لـز األمر واستعماؿ القوة ، 3بدوف مذكرةالمتيـ 

                                                           
لمأمور الضبط القضائي عند انتقالو في حالة التمبس بالجرائـ أف يمنع  -1( مف قانوف االجراءات الجزائية عمى أّنو:" 28نصت المادة ) 1

حرير المحضر، ولو أف يحضر في الحاؿ مف يمكف الحصوؿ منو عمى إيضاحات الحاضريف مف مبارحة مكاف الجريمة أو االبتعاد عنيا حتى يتـ ت
( أعاله أو يمتنع عف الحضور يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى شير أو بغرامة ال تتجاوز 1كؿ مف يخالؼ أحكاـ الفقرة ) -2في شأف الواقعة. 

 ."اخمسيف دينارًا أردنيًا أو ما يعادليا بالعممة المتداولة قانون
( مف قانوف االجراءات الجزائية عمى أّنو:" يجب عمى مأمور الضبط القضائي في حالة التمبس بجناية أو جنحة أف ينتقؿ فورًا 27نصت المادة ) 2

 مف إلى مكاف الجريمة، ويعايف اآلثار المادية ليا ويتحفظ عمييا، ويثبت حالة األماكف واألشخاص وكؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة، ويسمع أقواؿ
عمى كاف حاضرًا أو مف يمكف الحصوؿ منو عمى إيضاحات في شأف الجريمة ومرتكبييا، ويجب عميو أف يخطر النيابة العامة فورًا بانتقالو، ويجب 

 ."عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متمبس بيا االنتقاؿ فورًا إلى مكاف الجريمة
( مف القانوف عمى أّنو:"  لمأمور الضبط القضائي أف يقبض بال مذكرة عمى أي شخص حاضر توجد دالئؿ عمى اتيامو في 30/1نصت المادة ) 3

 حالة التمبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير." -1األحواؿ التالية: 
أّنو:"  إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عميو مقاومة أو حاوؿ التخمص مف القبض عميو أو الفرار جاز  ( مف القانوف عمى35نصت المادة ) 4

 ."لمأمور الضبط القضائي أف يستعمؿ جميع الوسائؿ المعقولة الضرورية لمقبض عميو
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ستصدار أمر إحضار بحؽ المشتبو فيو  ،1دواتواأل  ألي سببٍ كاف الجريمة في مإذا لـ يكف حاضرًا وا 
   .2كاف

 لمدة  والتحفظ عميو، مقبوض عميوقواؿ الالسماع الفوري لأل أيضًا إمكانية ىذه اإلجراءات الفورية ومف
مكانية  ،4لمشتبو بووالتتفتيش الفوري لجسد ا ،3مف أجؿ إرسالو إلى النيابة العامة ساعة 24 دخوؿ وا 

 .5مذكرة  بدوف فوراً  وتفتيشيا المنازؿ

إّف ىذه الفورية في اإلجراءات تقتضييا طبيعة األمور، ألّف حالة التمبس ال تفترض وقوؼ مأموري الضبط 
 القضائي مكتوفي األيدي في الوقت الذي ارتكبت فيو الجريمة أماـ أعينيـ. 

االمتناع عف تقديـ بؿ إّف وقوفيـ مكتوفي األيدي وعدـ تقديـ المساعدة في ىذه الحاالت يشكؿ جريمة 
( مف قانوف العقوبات رقـ 474بحسب أحكاـ القانوف، حيث نّصت المادة ) المساعدة او االغاثة

يعاقب بالحبس حتى شير واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كؿ شخص سواء ( عمى أّنو:" 16/1960)
عند أكاف مف أصحاب الميف أـ مف أىؿ الفف أـ ال يمتنع دوف عذر عف اإلغاثة أو إجراء عمؿ أو خدمة 

حصوؿ حادث أو غرؽ أو فيضاف أو حريؽ أو أية غائمة أخرى أو عند قطع الطريؽ أو السمب أو الجـر 
 ."المشيود أو االستنجاد أو عند تنفيذ األحكاـ القضائية

ومع ذلؾ، ينبغي عمى مأموري الضبط القضائي عدـ التعسؼ في استخداـ صالحياتيـ ىذه، واإلقتصار 
. فعمى الرغـ مف القانوف قد جعؿ مف تقدير قياـ حالة التمبس لمأمور عمى ما ىو ضروري فقط منيا

في نفس الوقت أي اساءة في  حت رقابة محكمة الموضوع، إال أّف المشّرع اعتبرالضبط القضائي ت

                                                           
أف يجرده مف األسمحة واألدوات التي  ( مف القانوف عمى أّنو:"  يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمف يقبض عمى شخص35نصت المادة ) 1

 .يجدىا بحوزتو، وأف يسمميا إلى الجية المختصة التي يقضي القانوف بإحضار المقبوض عميو أمامو"
ي إذا لـ يكف المتيـ حاضرًا في األحواؿ المبينة في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائ -1 ( مف القانوف عمى أّنو:"31/1دة )نصت الما  2

حضاره ويدوف ذلؾ في المحضر  ."أف يستصدر أمرًا بالقبض عميو وا 
( مف القانوف عمى أّنو:"  يجب عمى مأمور الضبط القضائي أف يسمع فورًا أقواؿ المقبوض عميو فإذا لـ يأِت بمبرر إطالؽ 34نصت المادة ) 3

 سراحو يرسمو خالؿ أربع وعشريف ساعة إلى وكيؿ النيابة المختص.
في األحواؿ التي يجوز القبض فييا قانونًا عمى المتيـ، يجوز لمأمور الضبط القضائي أف يفتشو  -1( مف القانوف عمى أّنو:" 38نصت المادة ) 4

يسمـ المقبوض عميو صورة مف قائمة المضبوطات  -2ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعيا والمقبوض عميو ويضعيا في المكاف المخصص لذلؾ. 
 ذلؾ.إذا طمب 

إذا  -3( مف القانوف عمى أّنو:" ال يجوز دخوؿ المنازؿ مف السمطات المختصة بدوف مذكرة إال في إحدى الحاالت التالية: 48/3نصت المادة ) 5
 ."اكاف ىناؾ جريمة متمبسًا بي
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( 184-182) إخالؿ بواجبات الوظيفة جريمة يعاقب عمييا القانوف بموجب الموادأي استعماؿ السمطة و 
 ت. مف قانوف العقوبا

وكما أّف الزمف يكوف قيدًا عمى حؽ الدولة في العقاب مف خالؿ تحديد قيود زمنية عمى وعمى كؿ حاؿ، 
النيابة العامة والضابطة القضائية في ىذه الحاالت، كذلؾ األمر يكوف الزمف قيدًا أساسيًا في إجراءات 

 )المطمب الثاني(.  اإلحتياط التي يتـ إتخاذىا إزاء المتيـ

  مى إجراءات اإلحتياط إزاء المتيمالثاني: الزمن قيد عالمطمب 

بو ومواجيتو تقتضي إجراءات التحقيؽ مع المشتبو بو أف يكوف ىذا األخير حاضرًا مف أجؿ استجوا
أية أدلة أخرى تساعد في الكشؼ عف  خذ بصماتو أوألاجيتو بالشيود، أو ، أو مو باألدلة القائمة ضده

 الحقيقة.

أيضًا إبعاد المشتبو بو عف ىذه األدلة المختمفة ومصادرىا مف أجؿ منعو مف العبث  وقد يقتضي التحقيؽ
 . مستقبالً  الجريمة إثباتحتى تبقى ىذه األدلة صالحة في و  فييا أو إخفائيا أو تشوييا،

ويتطمب التحقيؽ أحيانًا منع اإلتصاؿ بيف المشتبو بو مع أي شخص آخر ولو لفترة وجيزة، مف أجؿ 
 بة، أو تنسيؽ أقوالو وروايتو مع اآلخريف.اذبينو وبيف تمكينو مف إصطناع أدلة براءة كالحيمولة 

التحفظ عميو لحيف اإلنتياء مف التحقيؽ أو  افكما أّف خطورة الجاني وخطورة الجريمة المرتكبة قد توجب
مف الفرار ، أو منعو حفاظًا عمى النظاـ العاـ مف ارتكاب جرائـ أخرىتقديمو لممحاكمة، بيدؼ منعو 

  .والتيرب مف تنفيذ العقوبة

ّف المصمحة العامة تقتضتي التحقيؽ في كؿ جريمة مف أجؿ معرفة أسبابيا ودوافعيا ومف يقؼ فإ وأخيراً 
 ارتكاب، خصوصًا إذا كاف جرائـ أخرى مماثمةارتكاب منع و  الوصوؿ إلى الحقيقة وراءىا، ومف أجؿ

 .عف القانوف الجرائـ ضمف إطار تنظيمي خارج

بعض الوسائؿ التي تكوف في متناوؿ سمطة التحقيؽ، والتي تمكنيا  المشّرع، أوجد مجتمعة وليذه األسباب
مف السير في إجراءات التحقيؽ عمى الوجو األفضؿ. وىذه الوسائؿ ىي إجراءات احتياطية تتخذ إزاء 
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، بؿ تيدؼ ىذه اإلجراءات فقط إلى 1بتاتاً  وال تعتبر ىذه اإلجراءات إجراءات عقابية المشتبو بو أو المتيـ،
منع عرقمة أعماؿ التحقيؽ أو تشويشيا، وتجنبًا ليروب المتيـ وفراره مف أيدي العدالة، أو لمتعامؿ مع 

 .خطورة المتيـ وخطورة الجريمة

بيا  ويؤدي الزمف دورًا ميمًا في حماية المتيـ في ىذه اإلجراءات التي تنتيؾ قرينة البراءة التي يتمتع
، )الفرع اْلول(وتتمثؿ ىذه اإلجراءات بالقبض وما يشابيو مف إجراءات  المتيـ في ىذه المرحمة.

  .)الفرع الثاني(والتوقيؼ 

 وما قد يشابيو من إجراءاتالفرع اْلول: القبض 

بأّف   في القانوف األساسي المشّرعقد اعتبر ، و 2حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ممزمة وواجبة االحتراـّف إ
كؿ اعتداء عمى أي مف الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنساف وغيرىا مف الحقوؽ 

جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية ىي والحريات العامة التي يكفميا القانوف األساسي أو القانوف، 
 .3ويضًا عاداًل لمف وقع عميو الضررالناشئة عنيا بالتقادـ، وتضمف السمطة الوطنية تع

 المشّرعوضع  فقد يذه الحقوؽ الفردية،مباشر ب ءات الجزائية قد تنطوي عمى مساساإلجرا ولّما كانت
 . ىذه اإلجراءات في مواجية وتلتي تضمف حقوؽ المتيـ وحرياألساسي الخطوط العريضة ا

ال يجوز القبض  :"وأنّ  مف القانوف األساسي بقوليا (11مادة )ال عميو الفقرة الثانية مف نّصت ومف ذلؾ ما
عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو بأي قيد او منعو مف التنقؿ إال بأمر قضائي وفقًا ألحكاـ 
القانوف، ويحدد القانوف مدة الحبس االحتياطي، وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكف الخاضعة 

بمغ كؿ مف يقبض عميو أو يُ عمى أّنو:"  (12مادة )كما ونّصت ال 4"ـ السجوف.لمقوانيف الصادرة بتنظي

                                                           
بمبدأ قضائية العقوبة. انظر: محمد عمي يشترط في العقوبة أف تصدر مف جية قضائية بعد مرحمة المحاكمة وتقديـ الدفاع، وىذا ما ُيعبر عنو  1

. وال تعتبر ىذه اإلجراءات اإلحتياطية عقوبًة لممتيـ ألّنيا ال تصدر عف القضاء 235الحمبي، شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص 
ىذه اإلجراءات ضمف مدة العقوبة المنطوؽ بو  الجالس الذي يحاكمو. مع اإلشارة إلى وجود صمة بيف ىذه اإلجراءات وبيف العقوبة، إذ تحسب مدة

تبدأ مدة العقوبة السالبة لمحرية مف يوـ القبض عمى المحكـو عميو، بناًء ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:"  481وفي ذلؾ نّصت المادة )
 ."عمى الحكـ الواجب تنفيذه، ويراعى إنقاصيا بمقدار مدد التوقيت االحتياطي والقبض

 ( مف الدستور األردني التي نصت عمى أّف " الحرية الشخصية مصونة".7( مف القانوف األساسي الفمسطيتي، ويقابميا المادة )11/1المادة ) انظر 2
 ( مف الدستور المصري.57( مف القانوف األساسي الفمسطيني، ويقابميا المادة )32المادة ) انظر 3
( مف 41دني التي نّصت عمى أّنو :" ال يجوز أف يوقؼ أحد إال وفؽ أحكاـ القانوف". ويقابميا أيضًا المادة )( مف الدستور األر 8يقابميا المادة ) 4

 الدستور المصري.
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يوقؼ بأسباب القبض عميو أو إيقافو، ويجب إعالمو سريعًا بمغة يفيميا باالتياـ الموجو إليو، وأف يمكف 
 "مف االتصاؿ بمحاـ، وأف يقدـ لممحاكمة دوف تأخير.

انتياؾ ىذه الحقوؽ والحريات جرائـ يعاقب عمييا قانوف العقوبات ضمف الجرائـ المخمة  المشّرعواعتبر 
 1بالوظيفة العامة، وىي جرائـ "التعدي عمى الحرية".

تخاذىا احيتاطًا إزاء المتيـ، فتشمؿ التي يمكف إىذه اإلجراءات الجزائية المقّيدة لمحرية الفردية  وتتعدد
 .)الفقرة الثانية(وما قد يشابيو مف إجراءات  )الفقرة اْلولى(القبض  إجراء

 الفقرة اْلولى: القبض 

فقد تناولو  وليذايعتبر إجراء القبض مف اإلجراءات الخطيرة التي تقّيد حرية األفراد في الحركة والتنقؿ، 
 الدستوري في باب الحقوؽ والحريات العامة في القانوف األساسي. المشّرع

ىو إجراء مف إجراءات اإلستدالؿ والتحقيؽ ُيراد بو تقييد  :"وأنّ القبض ب الفمسطينيةمحكمة النقض  فتعرّ 
حركة المتيـ وحرمانو مف حرية التجوؿ لفترة زمنية حددىا القانوف تمييدًا إلتخاذ إجراءات بحقو، إّما 

 2".بتوقيفو أو بعرضو عمى المحكمة المتختصة أو اإلفراج عنو

مف حرية التجّوؿ ولو لفترة يسيرة، وذلؾ لمنعو مف  و:" حرماف المتيـأنّ ة بفتو محكمة النقض المصريرّ وع
 3اليرب تمييدًا إلرسالو إلى النيابة العامة أو اتخاذ بعض االجراءات ضده".

المساس بأحد حقوؽ  يوينطوي عم ألّنوال االستدالؿ،  إجراء القبض مف إجراءات التحقيؽ الفقو يعتبرو 
وىو مف الحقوؽ التي حرص القانوف األساسي الفمسطيني  4حريتو في التحرؾ،وىو األساسية  اإلنساف

: "الحرية الشخصية حؽ طبيعي وىي مكفولة ال أفّ ب( 11/1المادة ) بقولو في ،عمى تقريرىا وحمايتيا
د أو منعو و "ال يجوز القبض عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو بأي قيّ أنّ وبقولو أيضًا تمس" 

                                                           
  (.16/1960( مف قانوف العقوبات رقـ )183-178) وادالمانظر  1
 .12/7/2004الصادر بتاريخ  26/2004محكمة النقض الفمسطينية: قرار جزاء رقـ  2
ويعرفو الفقو عمى أّنو:" سمب حرية شخص لمدة قصيرة . 482، ص 10مػ، مجموعة أحكاـ محكمة النقض، س  27/4/1959نقض مصري  3

القبض عمى األشخاص، مطبعة جامعة القاىرة والكتاب ، وذلؾ باحتجازه في المكاف الذي يخصصو القانوف لذلؾ". انظر: محمود نجيب حسني
 .10ص مػ،  1994الجامعي 

4
 .228الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص ،انظر: ساىر إبراىيـ الوليد
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أّما محكمة النقض الفمسطينية فقد اعتبرتو في التعريؼ  ألحكاـ القانوف". التنقؿ إال بأمر قضائي وفقاً مف 
 1الوارد أعاله مف إجراءات اإلستدالؿ والتحقيؽ.

ممادة لمقانوف األساسي، ووفقًا لوفقًا  بموجب مذكرة مف الجيات المختصة يتـ واألصؿ في القبض أف
: "ال يجوز القبض عمى أحد أو حبسو إال بأمر مف التي جاء فييا أّنوقانوف اإلجراءات الجزائية  ( مف29)

 2الجية المختصة بذلؾ قانونا، كما تجب معاممتو بما يحفظ كرامتو، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا".

ف قانوف اإلجراءات الجزائية ( م30المادة )قد وضع إستثناءات ليذه القاعدة،  كما جاء في  المشّرعإال أّف 
: "لمأمور الضبط القضائي أف يقبض بال مذكرة عمى أي شخص حاضر توجد دالئؿ أّنو عمىالتي نّصت 

 عمى اتيامو في األحواؿ التالية:

 حالة التمبس في الجنايات أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير. -1
إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامو بواجبات وظيفتو، أو كاف موقوفا بوجو مشروع،  -2

  أو حاوؿ الفرار مف مكاف التوقيؼ.وفر 
إذا ارتكب جرما أو اتيـ أمامو  بارتكاب جريمة، ورفض إعطائو اسمو أو عنوانو أ2 لـ يكف لو  -3

 3كماف سكف معروؼ أو ثابت في فمسطيف".

وينتيي حكمو بعد  بطبيعتو إجراء مؤقتالقبض ىو مف إجراء القبض مف عّدة أوجو، فوتحكـ قواعد الز 
كوف ليذا وي وكيؿ النيابة العامة،لخالليا ـ المقبوض عميو يمتس يجبو ، كحد أقصى ساعة 24مرور 

ال يجب عميو أف يطمؽ سراحو  األخير الحؽ في اتخاذ قرار توقيفو بعد استجوابو إف وجد ضرورة لذلؾ، وا 
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" عمى مأمور الضبط 115وتأكيدًا عمى ذلؾ نّصت المادة ) .فوراً 

 القضائي أف ُيّسمـ المقبوض عميو فورًا إلى مركز الشرطة".

                                                           
1
 )منشور عمى موقع المقتفي(. 12/7/2004( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية: بتاريخ 26/2004نقض جزاء )رقـ 

)منشور عمى موقع المقتفي(. 30/10/2005مسطينية: بتاريخ ( الصادر عف محكمة النقض الف125/2005وأيضًا نقض جزاء )رقـ 

( أحكاما خاصة تتعمؽ باإلجراءات التي يتبعيا النائب العاـ عند القبض 59إلى  49يتضمف قانوف السمطة القضائية الفمسطيني في المواد مف ) 2
 لقضاء األعمى.عمى القاضي أو توقيفو في حاالت التمبس دوف حاجة إلى الحصوؿ عمى إذف مف مجمس ا

3
( مف القانوف األساسي التي لـ تنص عمى 12يرى البعض بأّف القبض بدوف مذكرة وفقًا ليذه المادة ىو غير دستوري باعتباره مخالفًا لممادة )

 إمكانية القبض أو التفتيش بدوف أمر قضائي مطمقا.
مباشرة الدعوى الجزائية، دراسة قانونية منشورة، مجمة العدالة والقانوف، المركز انظر: رامي الحمبية، القيود الواردة عمى حرية النيابة العامة في 

 .102مػ، ص  2007الفمسطيني إلستقالؿ المحاماة والقضاء "مساواة"، العدد نيساف 
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فإذا أعطى مبررات مقنعة ومعقولة يجب إطالؽ  السماع الفوري ألقواؿ المقبوض عميو،ويقترف القبض مع 
سؤاؿ المتيـ الذي يقوـ بو مأمور الضبط القضائي في محضر جمع االستدالالت، ىو و  1سراحو فورًا.

، وبذلؾ مجرد سماع ألقواؿ المتيـ فيما يتعمؽ بالتيمة النسوبة إليو دوف تفصيؿ أو تحقيؽ ألوجو دفاعو
 2.فيو يختمؼ بيذا المعنى عف اإلستجواب

ضبط القضائي في القبض عمى األشخاص بدوف وكذلؾ األمر فإّف قواعد الزمف تقّيد سمطة مأموري ال
. ومنيا أّنو يشترط لقياـ ىذه السمطة لمأموري الضبط القضائي إذا ما توافرت دالئؿ كافية لإلتياـ مذكرة

فيو الجـر ُمتمبسًا  ويكوف ،التمبس في الجنايات أو الجنح التي تزيد عقوبتيا عف ستة أشيرأف تتوافر حالة 
أّما  إذا لـ تتوافر حالة  .بيف تحقيؽ ماديات الجريمة وبيف اكتشاؼ ذلؾ زمنيمتى كاف ىناؾ تقارب 

ّنما ينبغي عميو أف التمبس  فال يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض عمى المشتبو بو بدوف مذكرة، وا 
( مف قانوف اإلجراءات 31/2يطمب مف النيابة العامة إصدار أمر قبض عمى المشتبو بو وفقًا لممادة )

 3جزائية.ال

اسمو  ءإعطاإذا رفض ىذا األخير  يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض عمى المشتبو بو بدوف مذكرةو 
ويشترط لقياـ  .اف سكف معروؼ أو ثابت في فمسطيفمكلـ يكف لو  لمأمور الضبط القضائي أوأو عنوانو 

كاف جناية أو جنحة أو  بأي جـر سواءً ىذه السمطة لمأمور الضبط القضائي أف تتوافر حالة التمبس 
فقط أماـ مأمور  إليو وجو ىذا اإلتياـي بشرط أفأو أف يتـ اتياـ المشتبو بو بإرتكاب أي جريمة  ،مخالفة

  . الضبط القضائي

فإذا كانت الجريمة  الحاالت تقييدًا أساسيًا ومستمرًا.ويقّيد الزمف سمطة مأمور الضبط القضائي في ىذه 
ـّ متمبسًا فييا ورفض المشت بو بو إعطاء اسمو أو عنوانو لمأمور الضبط القضائي لمحظات محدودة، ث

                                                           
المقبوض عميو فإذا لـ يأِت ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" يجب عمى مأمور الضبط القضائي أف يسمع فورًا أقواؿ 34نّصت المادة ) 1

 بمبرر إطالؽ سراحو يرسمو خالؿ أربع وعشريف ساعة إلى وكيؿ النيابة المختص".
 1367، ص 23ـ، مجموعة أحكاـ محكمة النقض، س 11/12/1972: نقض مصري انظر 2

  .138في ىذه الرسالة ص اإلحاطة بالتيمة وانظر
إذا لـ يكف المتيـ حاضرًا في األحواؿ المبينة في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي  -1( مف القانوف عمى أّنو: " 31/2نصت المادة ) 3

حضاره ويدوف ذلؾ في المحضر. إذا وجدت دالئؿ كافية عمى اتياـ شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد  -2أف يستصدر أمرًا بالقبض عميو وا 
 ".ابة العامة إصدار أمر القبض عميولقضائي أف يطمب مف النيعقوبتيا عمى الحبس ستة أشير، جاز لمأمور الضبط ا

 انظر في ىذا الخصوص: ميند صواف، القبض في التشريع الجزائي الفمسطيني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، كمية الدارسات العميا،
 وما بعدىا. 108مػ ، ص  2007فمسطيف،  –جامعة النجاح الوطنية، نابمس 
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انصاع إلى أوامر المأمور وأعطاه التفاصيؿ المطموبة بشكؿ كامؿ، لـ يعد لمأمور الضبط القضائي 
 سمطة القبض عميو وفقًا ليذه المادة.

أف يتـ إتياـ المشتبو بو بإرتكاب أي جريمة أماـ مأمور الضبط القضائي حتى يشترط وكذلؾ األمر، 
يكوف لألخير الحؽ في القبض عميو بدوف مذكرة. فإذا كاف اإلتياـ مف قبؿ أي شخص في مكاف آخر أو 

  بدوف مذكرة. عميوأماـ مأمور الضبط القضائي، لـ يعد ليذا األخير الحؽ في القبض  لـ يكف اإلتياـ

ىذا األخير  إذا عارضأف يقبض عمى المشتبو بو بدوف مذكرة أيضًا ويجوز لمأمور الضبط القضائي 
وفر أو حاوؿ الفرار  بوجو مشروع كاف موقوفاً إذا مأمور الضبط القضائي أثناء قيامو بواجبات وظيفتو، أو 

عارض  تقييدًا مستمرًا، فإذا الحالةويقّيد الزمف سمطة مأمور الضبط القضائي في ىذه  مف مكاف التوقيؼ.
ـّ إنصاع ألوامره ال يحؽ لمأمور الضبط  المشتبو بو مأمور الضبط القضائي لمحظات محدودة فقط، ث

 القضائي القبض عميو استنادًا إلى ىذه المادة.

ذا لـ يكف المتيـ حاضرًا في أي مف ىذه الحاالت السابقة،  مأمور الضبط القضائي فقد أجاز القانوف لوا 
( 31/1في المحضر وفقًا لممادة ) ذلؾ فيدو وتر أمر بالقبض واإلحضار استصدا في تصاصًا إستثنائياً اخ

. واستصدار أمر القبض واإلحضار المذكور في ىذه الحالة ىو إختصاص 1مف قانوف اإلجراءات الجزائية
عمى مصادقة  أو إصداره، وال يتوقؼ تنفيذه تستدعيو ظروؼ الحاؿ مأمور الضبط القضائيإستثنائي ل

، عمى الرغـ مف أّف اإلختصاص األصمي إلصدار مذكرات الحضور واإلحضار ىو لمنيابة النيابة العامة
 .2( مف قانوف اإلجراءات الجزائية106العامة وفقًا لممادة )

عدـ تواجد المشتبو بو  ىو الزمف سمطة مأمور الضبط القضائي في ىذه الحالة في جانبيف؛ األوؿ ويقّيد
زمانيًا ومكانيًا في آٍف واحد في ىذه الحاالت. بمعنى أف ال يكوف المشتبو بو حاضرًا في مكاف وقوع 
الجريمة وفي نفس الوقت الذي تواجد فيو مأمور الضبط القضائي. أّما الجانب الثاني فيو لزـو التدويف 

ظّمو مأمور الضبط القضائي، مف أجؿ الفوري ألمر القبض واإلحضار في محضر الضبط الذي ن
  المراقبة عمى صحة توافر شروط استصدار ىذا األمر مستقباًل. 

                                                           
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية بقوليا " إذا لـ يكف المتيـ حاضرا في األحواؿ المبينة في المادة السابقة، يجوز لمأمور 31/1ادة )نصت الم 1

حضاره، ويدوف ذلؾ في المحضر".  الضبط القضائي أف يستصدر أمرا بالقبض عميو وا 
إذا لـ يحضر المتيـ أو  -2 يصدر بحؽ المتيـ مذكرة حضور لمتحقيؽ معو.لوكيؿ النيابة أف  -1:"عمى أّنو مف القانوف (106نّصت المادة ) 2

 ."خشي فراره، جاز لوكيؿ النيابة أف يصدر بحقو مذكرة إحضار
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لـ ينص عمى المدة التي يبقى خالليا األمر بالقبض واإلحضار الذي يصدره مأمور  المشّرعويالحظ أّف 
د مضي ثالثة أشير مف و ال يجوز تنفيذ ىذا األمر بعومع ذلؾ يمكف القوؿ بأنّ  .الضبط القضائي نافذاً 

عمى مذكرة اإلحضار التي يصدرىا وكيؿ  قياساً  ، وذلؾتاريخ صدوره ما لـ يعتمده مف أصدره لمدة أخرى
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أنو "ال يجوز تنفيذ مذكرة 109/2حيث تنص المادة ) ،النيابة العامة

 1اإلحضار بعد مضي ثالثة أشير مف تاريخ صدورىا ما لـ يعتمدىا مف أصدرىا لمدة ألخرى".

ة مع القبض في عدّ  تخذ إزاء المتيـ أو المشتبو بو قد تتشابوإجراءات احتياطية أخرى ت المشّرعوقد أوجد 
 .)الفقرة الثانية(أوجو 

 اإلجراءات المشابهة للقبضالفقرة الثانية: 

ضد المشتبو بو بعد إرتكابو لمجريمة. وىذه  قد يتشابو القبض مع بعض اإلجراءات األخرى التي تتخذ 
 .ومذكرة الحضور أو اإلحضار عمى الجاني التحفظأو اإلجراءات ىي اإلستيقاؼ والتعرض المادي 

تعطيؿ حركة شخص لمتحري حوؿ حقيقة شخصيتو وسؤالو عف وجيتو إذا كاف بأّنو: "  باالستيقاؼ قصديُ و 
ىذا الشخص في وضع ُينبئ عف شبية أو وضع نفسو موضع الريبة، وليس بو حجز لحرية الشخص 

 2الذي جرى استيقافو".

ريبة في سبيؿ ىو مجرد ايقاؼ انساف وضع نفسو موضع الوعّرفتو محكمة النقض المصرية بأّنو:" 
لممتحرى عنو يمكف أف يكوف  مادياً  وىو مشروط بأال تتضمف اجراءاتو تعرضاً  ،التعرؼ عمى شخصيتو

 3بحريتو الشخصية او اعتداء عمييا.فيو مساس 

مف اجراءات  وبالتالي فال يعدقضائي،  وليس إجراءداري إجراء إاالستيقاؼ ىو وبيذا المعنى فإّف 
ّنما يكوف . ويختمؼ التحقيؽ اإلستيقاؼ عف القبض بأّنو ال يشترط لإلستيقاؼ وقوع جريمة معينة بتاتًا، وا 

 4ىذا اإلجراء بسبب موقع الريبة والشؾ الذي وضع الشخص نفسو فيو أماـ مأمور الضبط القضائي.

                                                           
 .235-234الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص  ،انظر: ساىر إبراىيـ الوليدبنفس ىذا الرأي  1
 .234ص  مرجع سابؽ، مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، :انظر 2
 .612ص  110رقـ  71مجموعة أحكاـ النقض س  16/5/1966نقض مصري  3
4
واإلقتصادية، كمية الحقوؽ،  انظر: رؤوؼ عبيد، بيف القبض عمى المتيميف واستيقافيـ في التشريع المصري، بحث منشور، مجمة العموـ القانونية

 .251مػ، ص  1962، 2، عدد 4جامعة عيف شمس، مصر، مجمد 
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تقييده  ساسي تستوجبمدة اإلستيقاؼ، إال أّف الحرّية الفردية التي كفميا القانوف األ المشّرعولـ يحدد 
 وبحسب معيار معقولية المدة الذي يحكـ جميع اإلجراءات الماّسة بالحرية الفردية، يحدد بإطار زمني.

فقط تنتيي مع زواؿ الشؾ والريبة التي وضع  الستيقاؼ ال يتجاوز عدة دقائؽالزمف إطارًا ضيقًا ل
ال أعتبر ىذا اإلجراء جريمة تعدي عمى الحرية 1الشخص نفسو فييا ساءةً ، وا  ستعماؿ السمطة التي ال وا 

 2يعاقب عمييا القانوف.

إجراء يستيدؼ مجرد الحيمولة دوف فرار أحد األشخاص  يوفأو التحفظ عمى الجاني التعرض المادي أّما 
ممف تشيد ظروؼ الحاؿ بارتكابو جريمة ما، حيث يكوف مف األجدر تسميـ ىذا الشخص إلى السمطات 

 3العامة.

و ال يعدو عف كونو مجرد إجراء عف القبض بالمعنى القانوني، حيث أنّ التحفظ وىو بيذا المعنى يختمؼ 
ووقت  تحفظي تستمزمو الضرورة بسبب عدـ وجود أحد ممف ليـ سمطة القبض في مكاف الجريمة

 .شرطةالمسؤوؿ عف مركز الوالتحفظ نوعاف، أحدىما يكوف بواسطة العامة، واآلخر بواسطة  .ارتكابيا

لكؿ مف شاىد  ":ا أّنوبقوليلجزائية النوع األوؿ مف التحفظ ( مف قانوف اإلجراءات ا32المادة ) وبينت
الجاني متمبسا بجناية أو جنحة يجوز فييا توقيفو بموجب القانوف أف يتحفظ عميو، ويسممو إلى أقرب 

 4مركز شرطة، وذلؾ دوف انتظار صدور أمر مف النيابة العامة".

التعرض المادي مف خالؿ تحديدىا لإلطار الزمني الذي يحكمو، فبدايًة ال بّد وتقّيد قواعد الزمف ىذا 
القانوف. وُيمنح الحؽ في التحفظ عمى الجاني لمشخص  ( مف26)تتوافر حالة التمبس بالجريمة وفقًا ألحكاـ

أو األشخاص الذيف شاىدوا الجاني متمبسًا بالجريمة. ويبدأ ىذا اإلطار الزمني مف لحظة التحفظ عمى 
                                                           

دقيقة  60دقيقة، و  15ويعتمد ذلؾ عمى مدى تعاوف المشتبو بو مع رجاؿ األمف، وقد حددتو القوانيف اإلجرائية في والية أركنساس األمريكية بػ  1
 في قوانيف والية نيفادا.

P. Signorelli, Walter, Criminal law, Procedure, and Evidence, 2011 by Taylor & Francus group CRC Press, p. 

218. 
 (.16/1960)مف قانوف العقوبات  (182و  178)المواد  انظر 2
محمد أبو العال عقيدة، وأيضًا:   .231الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص  ،انظر: ساىر إبراىيـ الوليد 3

 .369شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 
ىذه المادة، فبدايًة كاف عمى المشّرع استخداـ عبارة "الجرائـ التي يجوز فييا القبض" وليس التي يجوز فييا التوقيؼ. ثـّ  اعتراض عمى صيغةولنا  4

في جميع  ينص عمى أّف التحفظ مف العامة يكوفف عمى المشّرع أ األولىلذا نرى أّف  ؟؟الجرائـ التي يجوز فييا التوقيؼ أف يعرفوا معامةكيؼ ل
القضائي الذي يجب عميو التأكد فورًا مف إمكانية القبض عمى المتيـ بحسب مأمور الضبط ل وينتيي عند تسميـ ىذا الشخص المتمبس فييا، الجرائـ

 ي القانوف.الشروط المقررة ف
 ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.37ويقابمو ىذا النص المادة )
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ال أعتبر حجزًا  المشتبو بو مباشرًة بعد وقوع الجريمة، وينتيي عند تسميمو إلى أقرب مركز شرطة، وا 
 قانوف.لمحرية خالفًا ألحكاـ ال

معيار ضمني نسبي لمدة ىذا تسميـ الجاني إلى أقرب مركز شرطة في ىذه الحالة ىو  المشّرعإّف اشتراط 
لتمبس بالجريمة والتحفظ عمى التحفظ، حيث يكوف اإلطار الزمني ليذا اإلجراء مقرونًا بالمسافة بيف مكاف ا

 ي وبيف مكاف أقرب مركز شرطة.الجان

لتعرض المادي يشمؿ حاالت التمبس الحقيقي والتمبس الحكمي، نظرًا ألف ومف الجدير ذكره أّف ىذا ا
ناىيؾ عف أّف التفرقة بيف التمبس الحقيقي  التمبس عمى إطالقو في ىذه المادة.استخدـ لفظ  المشّرع

ي ، وبالتالي فإّف لفظ التمبس الوارد فالمشّرعوالتمبس الحكمي ىي تفرقة أوجدىا الفقو القانوني ولـ يوجدىا 
( مف القانوف الذي يتيح لمعامة التعرض المادي لممتيـ يشمؿ كؿ حاالت التمبس المنصوص 32المادة )

   ( مف القانوف.26عمييا في المادة )

، إذ أوجبت ىذه المواد عمى خرى مف التحفظاأل الحالة( مف القانوف عمى 117-115) الموادوقد نّصت 
المسؤوؿ عف مركز  عميو فورًا إلى مركز الشرطة، ويممؾمأمور الضبط القضائي أف يسمـ المقبوض 

وؿ الفرار مف أنو ارتكب جناية وفر أو حا لو فظ عمى المقبوض عميو إذا ما تبيفحسمطة التالشرطة 
 1و ارتكب جنحة وليس لو محؿ إقامة معروؼ أو ثابت في فمسطيف.أنّ  ، أوالمكاف الموقوؼ فيو

 ،ال يجوز أف تزيد مدة التحفظ عمى أربع وعشريف ساعةالة، إذ ويقّيد الزمف مدة التحفظ في ىذه الح
 إبالغ النيابة العامة بذلؾ فورًا. ويجب

مف أجؿ التحقيؽ مع لوكيؿ النيابة العامة  المشّرعوسيمة أعطاىا أّما مذكرتي الحضور واإلحضار فيما 
لوكيؿ  -1( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" 106المتيـ أو خشيًة مف فراره، حيث نّصت المادة )

إذا لـ يحضر المتيـ أو خشي فراره، جاز  -2 النيابة أف يصدر بحؽ المتيـ مذكرة حضور لمتحقيؽ معو.
 ."لوكيؿ النيابة أف يصدر بحقو مذكرة إحضار

                                                           
1
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري. وانظر: محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، 38-37ويقابميا المواد )

 .369ص 
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ا ، أمّ طواعيةً  مذكرة الحضور تنفذحيث  رة الحضور عف مذكرة اإلحضار في أكثر مف وجو،وتختمؼ مذك
ال يجوز لممحقؽ و  1.يا تنفذ بالقوة إذا رفض المتيـ الحضور بموجب مذكرة الحضورمذكرة اإلحضار فإنّ 

 2.أف يصدر مذكرة إحضار إال إذا سبقتيا مذكرة حضور

 الفوري فذيتنال المشّرعوتحكـ قواعد الزمف مذكرتي الحضور واإلحضار في أكثر مف جانب، حيث اشترط 
مذكرة اإلحضار بعد مضي ثالثة وفي جميع األحواؿ ال يجوز أف تنفذ مذكرات الحضور واإلحضار، ل

 3إذا اعتمدت لمدة أخرى ممف أصدرىا.أشير مف تاريخ صدورىا إال 

إذا كاف قد حضر  العامةوكيؿ النيابة بواسطة  اإلستجواب الفوري لممتيـ المشّرعوكذلؾ أيضًا أوجب 
ا المتيـ المطموب بموجب مذكرة إحضار فعمى وكيؿ النيابة أف يستجوبو خالؿ أمّ  بموجب ذكرة حضور.

 4.أربعة وعشريف ساعة مف تاريخ القبض عميو أو إحضاره

، وتضع اإلجراءات مساسًا بالحرية الفردية لممتيـ وأخطرىايعتبر التوقيؼ أكثر  ،يذه اإلجراءاتل اً خالفو 
 .)الفرع الثاني( قواعد الزمف إطارًا محددًا ليذا اإلجراء

 الفرع الثاني: التوقيف

أف ال يتجاوز توقيفو أو حبسو اإلحتياطي  باعتبارىا مف شروط محاكمة المتيـالمحاكمة العادلة تفرض 
 5األجؿ المحدد الذي نّص عميو القانوف.

في قانوف اإلجراءات الجزائية، شأنو  6متوقيؼ أو الحبس االحتياطيالفمسطيني تعريفًا ل المشّرعلـ يضع و 
 شأف العديد مف التشريعات الجزائية المقارنة. 

                                                           
 جزائية.الجراءات مف قانوف اإل( 112)و  (111/2)المواد  1
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.106المادة ) 2
 جراءات الجزائية.( مف قانوف اإل113و  109) المواد 3
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.107/2المادة ) 4
5
 .17ص، مرجع سابؽغريب الطاىر، ضمانات المحاكمة العادلة في قانوف اإلجراءات الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، أنظر:
الفمسطيني في الفصؿ السابع مف الباب الثاني مف قانوف اإلجراءات الجزائية مصطمحي " التوقيؼ" و " الحبس اإلحتياطي"  المشّرعاستعمؿ  6

ئية، وفضؿ ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزا144/1األردني استخداـ مصطمح "التوقيؼ" مف خالؿ المادة ) المشّرعكمترادفيف. في حيف فضؿ 
 ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.134المصري استعماؿ مصطمح " الحبس اإلحتياطي" في المادة ) المشّرع

ولد عمي، حمد مويرى البعض بأّف مصطمح " التوقيؼ" ىو أفضؿ في الداللة عمى المعنى منعًا لمخمط بيف الحبس كإجراء والحبس كعقوبة. انظر: 
 .9مرجع سابؽ، صحتياطي" في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، رسالة ماجستير منشورة، التوقيؼ " الحبس اإل
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المتيـ مدة مف الزمف تحددىا مقتضيات التحقيؽ ومصمحتو وفؽ ىو سمب حرية بعض الفقو بأّنو:"  ووعّرف
حجز المتيـ في أحد السجوف خالؿ كؿ أو جزء مف المدة  وعّرفو آخروف بأّنو:" 1."قررىا القانوف  ضوابط

 2دائي وحتى صدور حكـ نيائي في موضوع التيمة".التي تبدأ بالتحقيؽ اإلبت

، وىو إجراء ال يمكف تجنبو 3مساسًا بحرية المتيـ الشخصيةويعتبر التوقيؼ مف أخطر إجراءات التحقيؽ 
ومع ذلؾ ال يجوز التوقيؼ إال وفقًا لممعايير  في كثير مف األحياف حمايًة لممجتمع ولممصمحة العامة.

  4المعترؼ فييا والمقبولة.

ّف  أي ويعتبر التوقيؼ إجراًء مؤقتًا بطبيعتو، إذ ال بّد أف يتنتيي مع إنتياء الضرورة التي دعت إليو. وا 
في التوقيؼ ال يعتبر إعتداًء عمى الحرية فحسب، واّنما ينطوي عمى إخالؿ خطير غير ضروري  تمديد

  5في إنتظاـ مرفؽ العدالة الجزائية.

خروجًا عف األصؿ المتمثؿ بقرينة البراءة، فإّنو يتعييف عدـ المجوء إلى  ولّما كاف تقييد حرية المتيـ يعتبر
بسياج مف الضمانات التي تكفؿ حماية الفرد  ال بّد أف يحاط ىذا اإلجراءالتوقيؼ إال في أضيؽ الحدود، و 

    .6خاذ ىذا اإلجراءمف أي تعسؼ أو استغالؿ مف قبؿ السمطات التي تتولى صالحية إت

                                                                                                                                                                                     

(. أورد ذلؾ: 31( سورة سبأ اآلية )َوَلْو َتَرى ِإْذ الظَّاِلُموَف َمْوُقوُفوَف ِعْنَد َربِِّيـْ ونشير إلى أّف مصطمح " التوقيؼ" ىو تسمية إسالمية، وفي التنزيؿ: )
مػ،  2010اإلفراج بالكفالة في التشريع الفمسطيني "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة األزىر، غزة، وساـ محمد نصر، 

 .2ىامش رقـ  17ص 
 .595، ص اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ محمود نجيب حسني،شرح قانوف انظر: 1
 .4، اإلسكندرية، بدوف سنة نشر، صالجامعي: إبراىيـ حامد طنطاوي، الحبس اإلحتياطي، دار الفكر انظر 2
وأكدت محكمة العدؿ العميا الفمسطينة في عديد مف القرارات عمى وجوب اإللتزاـ بالشروط القانونية الخاصة بالتوقيؼ خصوصًا قواعد  3

ال " يكوف التوقيؼ غصبًا لمسمطة، وم  "(.12و 11المادتيف ) ساسًا بالحرية الشخصية التي كفميا القانوف األساسي فياإلختصاص وا 
وأيضًا في الدعوى رقـ  مػ )منشور عمى موقع المقتفي(. 19/3/2012( الصادر بتاريخ 20/2012قرار محكمة العدؿ العميا في الدعوى رقـ ) انظر

 تفي(.مػ )منشور عمى موقع المق 2/3/2010( الصادر بتاريخ 853/2009)
4
 An arrest is the talking into custody of a person for the purpose of detaining and holding him to answer a 

criminal charge. In modern society, built on the rule of law, an arrest is authorized only when it is made in 

accordance with recognized and accepted standards.  

P. Signorelli, Walter, Criminal law, Procedure, and Evidence, by Taylor & Francus group CRC Press2011, 

p.157. 
 .219مػ ص  2004عمر واصؼ الشريؼ، النظرية العامة في التوقيؼ اإلحتياطي، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت أنظر:  5
: احمد سعدي األحمد، المتيـ ضماناتو وحقوقو في االستجواب والتوقيؼ "الحبس االحتياطي" في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني انظر 6

 .72، ص مرجع سابؽ )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة،
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قيودًا عمى إجراءات الحبس وضع  المشّرع ذلؾ محكمة النقض الفمسطينية بقوليا بأّف"ت عف عبرّ  وقد
اإلحتياطي وفؽ إجراءات صارمة دقيقة محكمة إيمانًا منو بأّف حرية اإلنساف ال يجوز امتيانيا أو 

 .1التضحية بيا في غير ضرورة تممييا مصمحة ليا اعتبارىا"

مف إجراءات وال يعتبر  يؽ،ىو اجراء ذو طبيعة استثنائية أو شاّذة تقتضيو مصمحة التحق والتوقيؼ
ت ذلؾ محكمة النقض الفمسطينية بقوليا وأكدّ مف األحواؿ.  حاؿٍ  المحاكمة، كما وال يعتبر عقوبًة بأي

انة. في بأّف:" الحبس وفؽ طبيعتو ُيعد عقوبة، وىو األصؿ، وبذلؾ يجب أف ُيفرض بمقتضى حكـ باإلد
حيف أّنو كإجراء مف إجراءات التحقيؽ )الحبس اإلحتياطي( ىو خروج عف األصؿ، مما يستوجب التقّيد 

  2".المشّرعبالضمانات والضوابط التي فرضيا 

كالىما أّف و  ،ويشترؾ التوقيؼ مع إجراء القبض في أّف كاًل منيما يقوـ عمى حجز المتيـ فترة مف الزمف
ومع ذلؾ  تمييدًا لتوقيؼ المتيـ.في كثير مف األحياف قد يكوف القبض  ما أفّ مف إجراءات التحقيؽ. ك

أّما التوقيؼ ساعة"،  24نجد أّف بينيما بعض الفروقات، حيث يتميز القبض بأّف مدتو قصيرة ال تتجاوز "
 فمدتو أطوؿ مف ذلؾ.

أّنو يشترط ومنيا  ،القبضإجراء  التي ال تشترط فيإجراء التوقيؼ ببعض الضمانات  المشّرعقد أحاط و 
( مف قانوف اإلجراءات 105حيث نصت المادة ) ،لصدور األمر بالتوقيؼ أف يكوف مسبوقًا باالستجواب

الجزائية عمى أنو "يجب أف يتـ االستجواب خالؿ أربع وعشريف ساعة مف تاريخ إرساؿ المتيـ إلى وكيؿ 
ي لزوـ االستجواب أّف مناقشة المتيـ في أدلة االتياـ والعمة ف النيابة الذي يأمر بتوقيفو أو إطالؽ سراحو".

 3قد تسمح لو بتفنيد الشبيات القائمة ضده فال يرى المحقؽ بعد ذلؾ مبررًا لتوقيفو.

الفمسطيني قد نظمو بنيج  المشّرعوعند البحث في قواعد الزمف التي نظمت مدة التوقيؼ وتمديده، نجد أّف 
ْيف المشّرع، ويختمؼ ىذا النيج عّما اعتمده كؿ مف )الفقرة اْلولى(معيف في قانوف اإلجراءات الجزائية 

 .)الفقرة الثانية(األردني والمصري 

 
                                                           

 نشور عمى موقع المقتفي(. )م 11/2/2005( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 55/2005نقض جزاء رقـ ) 1
 )منشور عمى موقع المقتفي(. 30/10/2005( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 125/2005وأيضًا: نقض جزاء رقـ )

 .11/2/2005الصادر بتاريخ  55/2005محكمة النقض الفمسطينية: نقض جزاء رقـ  2
  .رسالةمف ىذه ال 144 صاالستجواب : انظر 3
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التوقيف في القانون الفلسطينيالفقرة األولى: 

عمى مأمور سبؽ التوقيؼ، فأوجب عمى السمطات المختصة إجراءات فورية تمييدية ت المشّرعفرض 
المسؤوؿ عف مركز عمى  وأوجبإلى مركز الشرطة.  1ممقبوض عميول التسميـ الفوريالضبط القضائي 

. دوف مذكرة إحضاربض عميو بقُ أي شخص ب فيما يتمعؽ 2في أسباب القبض يفور الالتحقيؽ الشرطة 
عميو لمدة أقصاىا أربع عشريف ساعة ة التحفظ عمى المقبوض سمطالمسؤوؿ عف مركز الشرطة  ويممؾ

 4إستجواب المقبوض عميو خالؿ أربع وعشريف ساعة، مف أجؿ 3مع اإلبالغ الفوري لمنيابة العامة بذلؾ
 توقيفو أو إطالؽ سراحو. لمبت في مسألةمف تاريخ إرساؿ المتيـ إلى وكيؿ النيابة 

ـّ النيابة العامة إبتداءً  الذي تختص بوويعتبر التوقيؼ مف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي  المحاكـ ، ث
 . استمراراً  المختصة

ذا كاف القانوف قد أجاز لمأمور  يمنحيـ الضبط القضائي سمطة القبض بصفة استثنائية، فإّنو لـ  يوا 
بتسميـ المقبوض عميو فورًا إلى أف يقوـ  إذ يجب عمى مأمور الضبط القضائيبإجراء التوقيؼ،  اختصاصاً 

 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.115بموجب المادة )مركز الشرطة 

فويض وكيؿ النيابة العامة ألحد مأموري الضبط القضائي بإجراء ت ومع ذلؾ يثور التساؤؿ حوؿ إمكانية
 التوقيؼ؟

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية لوكيؿ النيابة العامة الحؽ في تفويض أحد 55/2لقد أعطت المادة )
ائي بأٍي مف أعماؿ التحقيؽ في دعوى محددة عدا اإلستجواب في الجنايات. فإذا ما مأموري الضبط القض

فّوض وكيؿ النيابة العامة مأمور الضبط القضائي بإجراء اإلستجواب في الجنح أو المخالفات، فإّف ذلؾ 
( مف 105يستتبع ضمنًا إصدار قرار باإلفراج عف المتيـ بعد إستجوابو أو تمديد توقيفو وفقًا لممادة )

 القانوف. 
                                                           

 مف قانوف اإلجراءات الجزائية. (115)مادة ال 1
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية. (116مادة )ال 2
أنو ارتكب  -أ مى المقبوض عميو إذا ما تبيف لو:عمى المسؤوؿ عف مركز الشرطة أف يحتفظ ع -1 ":مف القانوف عمى أّنو (117مادة )نصت ال 3

ال يجوز أف  -2 إقامة معروؼ أو ثابت في فمسطيف. أنو ارتكب جنحة وليس لو محؿ -ب ؿ الفرار مف المكاف الموقوؼ فيو.جناية وفر أو حاو 
 ."غ النيابة العامة بذلؾ فوراً تزيد مدة التحفظ في جميع األحواؿ عمى أربع وعشريف ساعة ويتـ إبال

( مف 105و بأمر القبض وفقًا ألحكاـ المادة )يتولى وكيؿ النيابة استجواب المقبوض عميو بعد إبالغ مف القانوف عمى أّنو:"  (118مادة )نّصت ال 4
يجب أف يتـ االستجواب خالؿ أربع وعشريف ساعة مف تاريخ إرساؿ المتيـ إلى وكيؿ النيابة الذي عمى أنو:" ( 105مادة )ونصت ال ."ىذا القانوف

 ."يأمر بتوقيفو أو إطالؽ سراحو
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إصدار قرار  المفّوض مأمور الضبط القضائيالفقو في ىذه الحالة أّنو ال يوجد في القانوف ما يمنع  ويرى
عمى اعتبار أّف األمر بالتوقيؼ ىو مف أعماؿ التحقيؽ، وبدليؿ أف المادة  ،بتوقيؼ المتيـ بعد استجوابو

( المتعمقة بالتفويض قد منحت مأمور الضبط القضائي المفّوض جميع الصالحيات المخّولة 55/4)
 1لوكيؿ النيابة العامة، بشرط أف ينص أمر التفويض صراحًة عمى ذلؾ.

مكانو  بحسب الجية التي قد يصدر  تختمؼ مدة التوقيؼو ية تمديده، تقّيد قواعد الزمف إجراء التوقيؼ وا 
 بعد استجوابو لمدة المقبوض عميويمنح القانوف لمنيابة العامة صالحية توقيؼ حيث التوقيؼ. منيا قرار 

 . 2ثماف وأربعيف ساعة أقصاىا

المدة مف تاريخ ذا حضر بموجب مذكرة حضور، في حيف تبدأ ىذه اوتبدأ ىذه المدة منذ استجواب المتيـ 
جب مذكرة إحضار القبض عمى المتيـ إذا كاف قد ُقبض عميو بواسطة مأموري الضبط القضائي أو بمو 

خالؿ أريع وعشرويف  إلى النيابة العامة في ىذه الحالة ، حيث يتـ إحالة المقبوض عميومف النيابة العامة
يقوـ وكيؿ النيابة العامة بالتحفظ عميو لمدة أربع وعشريف ساعة أخرى مف أجؿ استجوابو ثـّ ساعة، 
  3لمحصوؿ عمى قرار بتمديد التوقيؼ.اإلفراج عنو أو المجوء إلى المحكمة  وبعدىا يتـخالليا، 

وعمى الرغـ مف أّف صيغة النصوص القانونية التي نظمت سمطة النيابة في التوقيؼ قد أثارت بعض 
محكمة النقض الفمسطينية  ، إال أفّ 4لُمبس أو الغموض فيما يتعمؽ بمدة التوقيؼ التي تممكيا النيابة العامةا

ؼ المتيـ ىي ثماف قد بينت مرارًا وتكرارًا أّف أقصى مدة تممؾ فييا سمطة االستدالؿ والتحقيؽ لتوقي
القبض ىو إجراء مف إجراءات  ذلؾ أفّ  ىذه المدة، تحسب ضمفبإعتبار أّف مدة القبض  -وأربعيف ساعة 

                                                           
1
تو في التشريعات الجزائية الفمسطينية )دراسة مقارنة(، بحث محكـ منشور، مجمة بنفس ىذا الرأي انظر: سالـ الكرد، ضوابط التوقيؼ وضمانا

 . 244-243مػ، ص  2011، 25فمسطيف، العدد  –جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات 
ية التفويض في التوقيؼ ( الخاصة بالتفويض مف خالؿ حظر إمكان55ويرى الباحث أّف عمى المشّرع الفمسطيني التدخؿ بتعديؿ أحكاـ المادة )

 وجعمو حكرًا عمى النيابة العامة والمحاكـ المختصة وفقًا لمقانوف. ونحف نؤيد ىذا الرأي.
مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات : وعمى خالؼ ذلؾ، يرى جانب مف الفقو بأّنو ال يجوز التفويض في إجراء توقيؼ المتيـ مطمؽ انظر

 .201ص  مرجع سابؽ، ة مقارنة(،الجزائية الفمسطيني )دراس
يجوز لوكيؿ النيابة توقيؼ المتيـ بعد استجوابو لمدة ثماف وأربعيف ساعة ويراعى تمديد التوقيؼ مف  ":مف القانوف عمى أّنو (108مادة )نّصت ال 2

 ."قبؿ المحكمة طبقًا لمقانوف
الجزائية الفمسطيني، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية،  اإلجراءاتفي قانوف " الحبس اإلحتياطي" التوقيؼ محمد ولد عمي،  :انظر 3

 .46-45ص  مػ، 2007فمسطيف،  -نابمس
عوف نظرًا لعدـ وجود نص صريح يحدد الحد األقصى لمدة التوقيؼ التي تممكيا النيابة العامة، فقد يعتقد البعض بأّف ىذه المدة ىي اثناف وسب 4

عشريف ساعة لالستجواب، ومنيا ثماني وأريعيف ساعة لمتوقيؼ بعد اإلستجواب، دوف حساب مدة القبض لدى مأموري الضبط ساعة؛ منيا أربعة و 
 القضائي. إال أّف ىذا اإلعتقاد خاطئ ويخالؼ روح ىذه النصوص القانونية.
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والتحقيؽ ُيراد بو تقييد حركة المتيـ وحرمانو مف حرية التجوؿ لفترة زمنية حددىا القانوف  (اإلستدالؿ)
  1.المحكمة المتختصة أو اإلفراج عنوتمييدًا إلتخاذ إجراءات بحقو، إّما بتوقيفو أو بعرضو عمى 

محكمة العدؿ العميا في عّدة قرارات ليا بأّف " الحبس اإلحتياطي فيما زاد عف مدة  توكذلؾ أيضًا اعتبر 
ىو عمؿ قضائي يخرج  –وىي ثماف وأربعيف ساعة  –التوقيؼ التي تممكيا سطمة اإلستدالؿ والتحقيؽ 

وقد وصفت محكمة النقض الفمسطينية قياـ النيابة العامة  2.عف اختصاص سمطة اإلستدالؿ والتحقيؽ"
توقيؼ المتيـ مدة تزيد عف ثماف وأربعيف ساعة بأّنيا:" قد تعدت ُتخوـ اختصاصيا وتجاوزت حدود ب

صالحياتيا، وبغت عمى السمطة القضائية وتغّولت عمييا، وأّف في ذلؾ كمو إىدار لممشروعية وخرقًا لمبدأ 
 3الفصؿ بيف السمطات".

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  (119ويؤكد ىذا التفسير صراحًة وبشكؿ قاطع نص المادة )
إذا اقتضت إجراءات التحقيؽ استمرار توقيؼ المقبوض عميو أكثر مف أربع التي نّصت عمى أّنو:" 

وعشريف ساعة فموكيؿ النيابة أف يطمب مف قاضي الصمح تمديد التوقيؼ لمدة ال تتجاوز خمسة عشر 
  ."يوماً 

 اً خالف وقيؼ ىي أربع وعشريف ساعة فقطالنيابة العامة في الت حيث أّف ظاىر النص يقضي بأّف صالحية
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي حددت مدة التوقيؼ التي تممكيا النيابة 108ما ورد في المادة )ل

إعتبر بأّف مدة  حيف المشّرع. إال أّف ىذا النص لـ يرد سيوًا، بؿ قصده العامة بثماف وأربعيف ساعة
وعشريف ساعة تحسب ضمف المدة التي تممكيا النيابة العامة لمتوقيؼ، وبذلؾ يتبقى لوكيؿ  ألربع القبض

اقتضت إجراءات التحقيؽ  إذاقيؼ لمدة أربع وعشريف ساعة أخرى. وعميو النيابة العامة صالحية التو 
ي وكيؿ النيابة أف يطمب مف قاضعمى استمرار توقيؼ المقبوض عميو أكثر مف أربع وعشريف ساعة ف

                                                           
 عمى موقع المقتفي(. )منشور 12/7/2004( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية: بتاريخ 26/2004نقض جزاء )رقـ  1

 )منشور عمى موقع المقتفي(. 30/10/2005( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية: بتاريخ 125/2005وأيضًا نقض جزاء )رقـ 
الصادر بتاريخ  125/2005، وقرار رقـ 15/10/2005بتاريخ  الصادر 110/2005محكمة العدؿ العميا الفمسطينية: قرار رقـ  2

30/10/2005. 
  أعاله.( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية المذكور 125/2005أيضًا نقض جزاء )رقـ  3
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، نظرًا ألّف تمديد التوقيؼ في ىذه الحالة يخرج عف سمطة اإلستدالؿ والتحقيؽ الصمح تمديد التوقيؼ
  1قضائية حددىا القانوف.بو جية وتختص 

ذا  وىي  –بما يزيد عف ىذه المدة السابقة اقتضت إجراءات التحقيؽ استمرار توقيؼ المقبوض عميو وا 
تزيد لمدة ال فالجية التي منحيا القانوف صالحية تمديد التوقيؼ ىو قاضي الصمح  –ثماف وأربعيف ساعة 

بعد سماع أقواؿ ممثؿ النيابة والمقبوض وفي ىذه الحالة، يجوز لقاضي الصمح  خمسة عشر يومًا. عمى 
ىذه  ي مدة يراىا مناسبة لغايات إكماؿ التحقيؽ وبشرط أف ال تزيدأف يفرج عنو، أو يوقفو ألإّما عميو 

 المدة عمى خمسة عشر يومًا. 

ويكوف ، 2توقيؼ مددًا أخرى ال تزيد في مجموعيا عمى خمسة وأربعيف يوماً التجديد  لقاضي الصمحيجوز و 
ذلؾ مف خالؿ تمديد التوقيؼ بناًء عمى طمب ممثؿ النيابة العامة بشكؿ متعاقب قبؿ انتياء كؿ فترة تمديد 

ال يممؾ قاضي الصمح تمديد توقيؼ المقبوض سة وأربعيف يومًا. و عو عمى خمقضائية، وبما ال يزيد مجمو 
ّنما يكوف ذلؾ بشكؿ متواتر ال تزيد  45عميو مرة واحدة لمدة  في كؿ مرة عمى خمسة عشر مدتيا يومًا، وا 

 يومًا، وال تتجاوز في مجموعيا خمسة وأربعيف يومًا. 

ذا تطمب وىي خمسة وأربعيف  –بما يزيد عف ىذه المدة السابقة استمرار توقيؼ المقبوض عميو  األمر وا 
تزيد لمدة ال فالجية التي منحيا القانوف صالحية تمديد التوقيؼ في ىذه الحالة ىي محكمة البداية  –يومًا 
وفي  .عديوطمب مف النائب العاـ أو أحد مسا . ويكوف ذلؾ بناًء عمى3خمسة وأربعوف يومًا إضافية عمى

يومًا، كما ويجوز ليا  45محكمة البداية تمديد توقيؼ المقبوض عميو مرة واحدة لمدة ىذه الحالة تممؾ 
  4تمديد التوقيؼ بشكؿ متواتر ال يزيد في مجموعو عمى خمسة وأربعيف يومًا أخرى.

                                                           
( الخاصة بمدة التوقيؼ التي تممكيا النيابة العامة قد أظيرت نوعًا مف التناقض وعدـ الوضوح، 119( و )108يرى البعض بأّف نصوص المواد ) 1

سالـ الكرد، ضوابط التوقيؼ وضماناتو في التشريعات الجزائية  انظر:ساعة.  48اعة فقط أو س 24فيؿ تممؾ النيابة العامة صالحية التوقيؼ لمدة 
 . 253الفمسطينية )دراسة مقارنة(، بحث محكـ منشور، مرجع سابؽ ص 

عية لمنيابة العامة. وتثور ىذه المشكمة أيضًا في حالة القبض عمى المتيـ في يوـ الخميس، باعتبار أّف أياـ الجمعة والسبت ىي اياـ عطمة أسبو 
ساعة بدوف مبرر. األمر الذي يوجب بالضرورة وجوب عمؿ النيابة العامة في ىذه األياـ  48وفي ىذه الحالة تسمب حرية المشتبو بو ألكثر مف 

 احترامًا لمحريات العامة لممواطنيف.
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.120/1المادة ) 2
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.120/2المادة ) 3
يومًا التي  مدة الخمسة وأربعيف ال تدخؿواعتبرت محكمة النقض الفمسطينية أّف مدة التوقيؼ التي تممكيا النيابة العامة وىي ثماف وأربعيف ساعة  4

يقضي باحتساب ىذه المدة، باالستناد الى المادة  خالفةقرار ماإلشارة الى وجود مع  (48/2010) انظر نقض جزاء رقـ . تممكيا محكمة الصمح
( مف القانوف التي تقضي بأّف احتساب مدة العقوبة السالبة لمحرية يكوف مف يـو القبض.481)
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ـّ توقيؼ المقبوض عميو لمدة ثالثة أشير بعد استنفاد جميع ميؿ تمديد التوقيؼ المذكورة أعاله،   ذا ت وا 
مة بمحاكالتي منحيا القانوف صالحية تمديد التوقيؼ في ىذه الحالة ىي المحكمة المختصة فالجية 

ال يجوز بأي  لكف .1أخرى حتى انتياء المحاكمة لمدد التي تممؾ تمديد التوقيؼو  )المتيـ( المقبوض عميو
ال يفرج فورًا عف المتيـ ما لـ تتـ إحالت، حاؿ أف تزيد مدد التوقيؼ عمى ستة أشير إلى المحكمة  ووا 

 .( مف القانوف120/4وفقًا لممادة ) المختصة لمحاكمتو

لسمطة اإلستدالؿ والتحقيؽ  المشّرعواعتبرت محكمة النقض الفمسطينية بأّف " مدة التوقيؼ التي منحيا 
قبؿ عرض المتيـ عمى المحكمة المختصة لحبسو إحتياطيًا ال ُتحسب لغايات تطبيؽ الفقرة الرابعة مف 

  2( مف قانوف اإلجراءات الجزائية".120المادة )

ال يجوز أف يستمر  قد أوجد حد أقصى لمتوقيؼ يكوف بمثابة قيد زمني عمى مدتو، حيث المشّرعأّف كما 
 3.توقيؼ المتيـ المقبوض عميو في جميع األحواؿ أكثر مف مدة العقوبة المقررة لمجريمة الموقوؼ بسببيا

وأكدت عمى ذلؾ محكمة النقض الفمسطينية بقوليا بأّف:" استمرار توقيؼ المتيـ ألكثر مف ستة أشير دوف 
ؿ العمد ىي مف التيـ الخطيرة إحالتو لممحكمة المختصة بمحاكمتو، بتذرع بأّف التيمة المسندة وىي القت

لى عدـ  جدًا، وأّف تخمية السبيؿ في ىذه التيمة تودي الى سيادة الفوضى واإلضطراب في المجتمع، وا 
أوجب عمى النيابة  المشّرعإّف  (.102/4اإلستقرار فيو ىو تجاوز واضح لمقانوف ومخالؼ لنص المادة )
ترازي لمختصة، ألّف التوقيؼ ىو تدبير احالعامة أف تحيؿ الموقوؼ قبؿ نياية مدة الستة أشير لممحكمة ا

ذا استمر التوقيؼ إلى ما ال نياية تحّوؿ إلى عقوبة، األمر الذي تتأتى عنو إرداة   المشّرعوليس عقوبة، وا 
 .4وقواعد العدالة"

قد جاء بقاعدة آمرة مؤداىا أّف أقصى  المشّرعالنقض الفمسطينية بأّف:" قضت محكمة وفي حكـ آخر ليا 
لممحكمة المختصة إلجراء محاكمتو  مجموع مدد تقررىا المحكمة بحبس المتيـ احتياطيًا إذا لـ تتـ إحالتو

ال ُيفرج عنو فورا. والمدة المذكورة تبدأ بعرض المتيـ عمى القضاء ُبغية توقيفو وح بسو ىي ستة أشير، وا 

                                                           
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية. (120/3مادة )ال 1
2
 )منشور عمى موقع المقتفي(. 12/7/2004( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية: بتاريخ 26/2004نقض جزاء )رقـ انظر:
 مف قانوف اإلجراءات الجزائية. (120/4،5مادة )ال 3
 .12/2/2005الصادر بتاريخ  6/2005محكمة النقض الفمسطينية : قرار جزاء رقـ  4
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عف  ناتجة -أي مدة الحبس اإلحتياطي البالغة في حدىا األقصى ستة أشير –احتياطيا، وأف تكوف المدة 
 1عمؿ قضائي مف الجية القضائية صاحبة اإلختصاص". 

ية حساب مدة الحبس االحتياطي عند األمر بإعادة توقيؼ المتيـ الفمسطيني مسألة كيف المشّرعلـ يحسـ و 
ة المدبعد اإلفراج عنو، ويرى جانب مف الفقو أّف مدة التوقيؼ األولى التي سبقت اإلفراج تحسب مف ىذه 

تستمر و ، قبؿ االفراج، فاذا ما الغي زاؿ أثره وعاد األمر الى ما كاف عميو اإلفراج ىو اجراء مؤقت فّ أل
 في السرياف حتى تبمغ حدىا األقصى.المدة 

تحسب مدة جديدة في إعادة التوقيؼ ألّف التوقيؼ الجديد صدر في وجوب أف يرى آخروف في حيف 
خرى أعمى نصوص  بناءً  يتـ اعادة التوقيؼوألّف األوؿ،  التوقيؼ ظروؼ جديدة غير تمؾ التي أوجبت

 2ذلؾ تحسب المدة مف جديد.لو في القانوف، 

 24أف طمب المقبوض عميو تأجيؿ استجوابو لمدة  يضًا في كيفية حساب المدة في حاؿالمشكمة أوتثور 
( مف القانوف، فيؿ ُتحسب مدة التأجيؿ ىذه مف مدة 97/2ساعة لالستعانة بمحامي بحسب المادة )

 التوقيؼ التي تممكيا النيابة العامة؟

ساعة، ولما كاف  24ي تأجيؿ اإلستجواب لمدة ( مف القانوف قد أعطت لممتيـ الحؽ ف97/2ّف المادة )إ
بإطالة مدة سمب  ى صاحبووبااًل عم لحؽا، فال يجوز أف يكوف ينقمب استعماؿ لو ىذا األمر حقًا ممنوحاً 

 .حريتو

ولذلؾ نرى أّنو إذا اختار المتيـ انتظار محاميو ليذه المدة، يبقى لوكيؿ النيابة العامة صالحية توقيفو 
كحد أقصى ومف ثـّ عرضو عمى المحكمة المختصة لتمديد التوقيؼ إذا استدعى األمر ساعة  24لمدة 

ساعة كاممة بعد  48ذلؾ. ألّف القوؿ الذاىب الى إعطاء وكيؿ النيابة العامة صالحية التمديد لمدة 
 ( مف القانوف يؤدي بالضرورة إلى تعطيؿ حؽ المتيـ باإلستعانة108اإلستجواب المؤجؿ وفقًا لممادة )

الرأي سيؤدي استعماؿ الحؽ إلى توقيؼ  ليذا ، إذ وفقاً بويـ الى العزوؼ عف التمسؾ بمحاميو ولجوء المت
                                                           

" أّف اجتياح قوات اإلحتالؿ  واعتبرت المحكمة أيضاً  مػ. 16/10/2005الصادر بتاريخ  41/2005محكمة النقض الفمسطينية : قرار جزاء رقـ  1
ة لممدينة واعتقاليـ لمطاعف مف مكاف توقيفو إلى أف تـّ إخالء سبيمو بقرار مف تمؾ القوات عمؿ ال قضاء فيو مف قبؿ الجية القضائية صاحب

الو مف غير جية بذلؾ، بما يعني عدـ جواز احتساب مدة اعتق المشّرعاإلختصاص في طمبات التوقيؼ والحبس االحتياطي التي خّصيا 
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية."120اإلختصاص القضائي لغايات تطبيؽ الفقرة الرابعة مف المادة )

أنور زاىر أبو حسف، اإلفراج بالكفالة في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، رسالة ماجستير منشورة، كمية الدراسات العميا، أورد ىذه اآلراء:  2
 .87- 86مػ، ص 2016فمسطيف،  –الوطنية، نابمس  جامعة النجاح
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( مف القانوف التي 119نستعيف بنص المادة ) رأينا ىذا ساعة دوف أي معنى. ولتدعيـ 24مدة المتيـ ل
أكثر مف أربع وعشريف عميو إذا اقتضت إجراءات التحقيؽ استمرار توقيؼ المقبوض نّصت عمى أّنو:" 

( مف 108) وأّف المادة ةً صا..."، خساعة فموكيؿ النيابة أف يطمب مف قاضي الصمح تمديد التوقيؼ
لـ تجعؿ ىذه الصالحية  ساعة 48القانوف التي منحت وكيؿ النيابة العامة صالحية األمر بالتوقيؼ لمدة 

ّنما  1د التوقيؼ مف قبؿ المحكمة طبقًا لمقانوف.بوجوب مراعاة تمديقرنت ذلؾ  مطمقة في كؿ األحواؿ، وا 

فإّنو يختمؼ عف النظاـ المعموؿ بو القانونْيف األردني والمصري لتوقيؼ المعتمد في كؿ مف ا نظاـ أّما عف
 .)الفقرة الثانية(لدينا 

 المصريو  اْلردني ْينالتشريعفي التوقيف الفقرة الثانية:

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية 120 – 111المواد ) فياألردني أحكاـ التوقيؼ  المشّرعـ نظّ 
، وقد منح صالحية إصدار األمر 2(19/2009المعّدلة بالقانوف رقـ )مػ(  1961( لسنة )9األردني رقـ )

ـّ لممحاكـ المختصة في مرحمة المحاكمة.   بالتوقيؼ لممدعي العاـ في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي ث

. الفمسطيني المشّرعبوقيؼ مقارنًة في الت المدعي العاـاألرني قد وّسع مف سمطات  المشّرعويالحظ أّف 
( مف 114وفقًا لممادة ) األردني سياسة التفريؽ بيف أنواع الجرائـ في مجاؿ التوقيؼ ومدده المشّرعاعتمد و 

 المشتكى عميو بحؽ ذكرة توقيؼمف يصدر ألممدعي العاـ  أجاز ، حيثقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية
. ليو معاقبًا عميو قانونًا بالحبس مدة تزيد عمى سنتيفإياـ اذا كاف الفعؿ المسند ألمدة ال تتجاوز سبعة 

لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا اذا كاف الفعؿ المسند اليو معاقبًا عميو وأجاز لو أف يصدر مذكرة توقيؼ 
 أخرى.  قانونًا بعقوبة جنائية

                                                           
ويراعى ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" يجوز لوكيؿ النيابة توقيؼ المتيـ بعد استجوابو لمدة ثماف وأربعيف ساعة 108نّصت المادة ) 1

 ".تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقًا لمقانون
مػ، ألّف جميع المؤلفات الفقيية  2009نشير ىنا إلى ضرورة اإلنتباه إلى ىذا القانوف المعّدؿ لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية الصادر في سنة  2

تصؿ إلى د أكبر في التوقيؼ األردنية التي كتبت قبؿ ىذا التاريخ قد شرحت مدد التوقيؼ وفقًا لمقانوف القديـ والذي يعطي لمنيابة العامة مد
 اقتضى التنويو. األمر الذي ،الضعؼ

وما بعدىا. وأيضًا: محمد نمور، أصوؿ  507فعمى سبيؿ المثاؿ انظر: كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 
 وما بعدىا. 378اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص
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ف ال يتجاوز التمديد أعمى  ،ا اقتضت مصمحة التحقيؽ ذلؾمّ تمديد ىذه المدة كم اـلممدعي العويجوز 
شير في الجنايات أوستة  ،شير في الجنايات المعاقب عمييا قانونًا بعقوبة مؤقتةأوثالثة  شيرًا في الجنح 

 .خرىاأل
مدة ال تزيد عمى ل بالحبسنح المعاقب عمييا قانونًا الج توقيؼ المشتكى عميو في بعض المشّرعكما وأجاز 

امة ثابت اذا لـ يكف لو محؿ اق، أو و السرقةأالمقصود  يذاء غيرجنح االيذاء المقصود او اإل ف وىيسنتي
ـ يضمف حضوره كمما ف يفرج عنو اذا قدـ كفياًل يوافؽ عميو المدعي العاأومعروؼ في المممكة عمى 

 .1طمب اليو ذلؾ

وجب عمى المدعي العاـ عرض ممؼ  ،استمرار توقيؼ المشتكى عميوذا اقتضت مصمحة التحقيؽ أّما إ
ف تقرر قبؿ انتياء تمؾ المدة تمديد مدة أولممحكمة  ،الدعوى عمى المحكمة المختصة بنظر الدعوى

موع ف ال يزيد مجأعمى  ،التوقيؼ لمدة ال تتجاوز في كؿ مرة شيرًا في الجنح وثالثة اشير في الجنايات
قصى لمعقوبة في شير في الجنح وعمى ربع الحد األأربعة أحواؿ عمى في جميع األالتوقيؼ والتمديد 

األردني قد وسع مف صالحيات  المشّرعوبيذا يظير لنا أّف  2.بعقوبة مؤقتة معاقب عمييا قانوناً الجناية ال
 التوقيؼ لمنيابة العامة ولممحكمة المختصة بشكؿ واسع مقارنًة بقانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.

منيابة العامة لإجراء الحبس اإلحتياطي صالحية  المشّرع فقد منح ،التشريع المصري أما عف الحاؿ في
الموضوع عند إحالة الدعوى  محكمةل وأخيراً  المستأنفة، والقاضي الجزئي ومحكمة الجنح ،وقاضي التحقيؽ

 3.ؾلبذوال يجوز أف يصدر األمر بو مف مأموري الضبط القضائي وال يجوز تفويضيـ  إلييا.

( مف قانوف 201النيابة العامة بموجب المادة ) تممؾ ففي التحقيقات التي تجري بواسطة النيابة العامة،
كحد أقصى. وُتحسب ىذه المدة  أربعة أياـاإلجراءات الجنائية صالحية إصدار األمر بتوقيؼ المتيـ لمدة 

 تسميمو لمنيابة العامة إذا كاف مقبوضاً ل مف اليوـ التالي أو اعتبارًا مف اليوـ التالي لمقبض عمى المتيـ
 4.عميو مف قبؿ

                                                           
 زائية األدرني.( مف قانوف ًاصوؿ المحاكمات الج114/2المادة ) 1
 ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األدرني.114/3المادة ) 2
 .244: سالـ الكرد، ضوابط التوقيؼ وضماناتو في التشريعات الجزائية الفمسطينية )دراسة مقارنة(، بحث محكـ منشور، مرجع سابؽ، ص انظر 3
4
. وأيضًا: محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات 312: محمود محمود مصطفى، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص انظر

محمد ولد عمي، التوقيؼ " الحبس اإلحتياطي" في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، رسالة ماجستير . وأيضًا: 465الجنائية، مرجع سابؽ، ص 
 .46مرجع سابؽ، ص  منشورة،
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ذا تطمب األمر تمديد التوقيؼ، ف أف تعرض يجب عمى النيابة العامة  ىذه، ربعة أياـاألقبؿ انقضاء مدة وا 
يد كٌؿ منيا عمى ال يز لمدة أو لمدد متعاقبة  الذي يممؾ تمديد التوقيؼاألوراؽ عمى القاضي الجزئي 

 1.عمى خمسة وأربعيف يوماً  ياال يزيد مجموع، و خمسة عشرة يوماً 

صالحية األمر بتوقيؼ المتيـ لمدة  قاضياليممؾ يقات التي تجري بواسطة قاضي التحقيؽ، وفي التحق
و فى مواد عمى أنّ خمسة عشر يومًا، قابمة لمتمديد لمدد أخرى ال تزيد مجموعيا عمى خمسة وأربعيف يومًا. 

عف المتيـ المقبوض عميو بعد مرور ثمانية أياـ مف تاريخ استجوابو إذا كاف لو  اإلفراج حتماً يجب الجنح 
 محؿ إقامة معروؼ فى مصر وكاف الحد األقصى لمعقوبة قانونا ال يتجاوز سنة واحدة ولـ يكف عائداً 

   2وسبؽ الحكـ عميو بالحبس أكثر مف سنة.

ذا تطمب األمر تمديد توقيؼ المتيـ بعد انقضاء مدة خمس سواًء كاف التحقيؽ يجري  ة وأربعيف يوماً وا 
تممؾ محكمة الجنح المستأنفة صالحية تمديد التوقيؼ لمدة ، بواسطة النيابة العامة أو أماـ قاضي التحقيؽ

 3متعاقبة ال تزيد في كؿ منيا عمى خمسىة وأربعيف يومًا أخرى.

، ما لـ يكف المتيـ قد أعمف شيوردة الحبس االحتياطي عمى ستة وفى جميع األحواؿ ال يجوز أف تزيد م
فإذا كانت التيمة المنسوبة إليو جناية فال يجوز أف  .ة المختصة قبؿ انتياء ىذه المدة بإحالتو إلى المحكم

شيور إال بعد الحصوؿ قبؿ انقضائيا عمى أمر مف المحكمة  خمسةتزيد مدة الحبس االحتياطي عمى 
أّما  .متجديد لمدة أو مدد أخرى مماثمةوأربعيف يوما قابمة لالمختصة بمد الحبس مدة ال تزيد عمى خمسة 
 4.شيور ثالثةأف تزيد مدة الحبس االحتياطي عمى إذا كانت التيمة المنسوبة إليو جنحة فال يجوز 

المصري قد وضع حدًا أقصى لتمديد التوقيؼ بواسطة محكمة الموضوع، بحيث ال  المشّرعوأخيرًا فإّف 
وقيؼ عمى ثمث الحد األقصى لمعقوبة، وال تتجاوز ستة أشير في الجنح وثمانية يجوز أف تزيد مدة الت

عشر شيرًا في الجنايات، وسنتيف اذا كانت العقوبة المقررة ىي السجف المؤبد أو اإلعداـ. مع اإلشارة إلى 
                                                           

: وساـ محمد نصر، اإلفراج بالكفالة في التشريع الفمسطيني "دراسة مقارنة"، رسالة وانظر انوف اإلجراءات الجنائية المصري.( مف ق202المادة ) 1
 .31ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص

 .467عقيدة،شرحقانوناإلجراءاتالجنائية،مرجعسابق،ص:محمدأبوالعالوانظر( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.142المادة ) 2
3
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.203المادة )

ة : احمد سعدي األحمد، المتيـ ضماناتو وحقوقو في االستجواب والتوقيؼ "الحبس االحتياطي" في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسوانظر
 .98جستير منشورة، مرجع سابؽ، ص مقارنة(، رسالة ما

4
: مي خميس عصفور، المواعيد والمدد في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني وانظر( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.143المادة )

.98)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص 
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اإلحالة بعد بواسطة محكمة النقض أو محكمة  امكانية تمديد التوقيؼ في الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ
 1.صدور الحكـ باإلعداـ  لمدة خمسة وأربعيف يومًا قابمة لمتجديد بدوف أي سقؼ أعمى

وبذلؾ يتضح لنا أّف نظاـ التوقيؼ في التشريع الفمسطيني بما وفّره مف ضمانات متعمقة بمدة التوقيؼ 
بة العامة في مدد يكوف في موقع الوسط. إذ ىو أفضؿ مف التشريع األردني الذي وّسع صالحيات النيا

المصري أكثر مراعاًة لممتيـ خصوصًا بما حدده مف سقؼ اعمى لمتوقيؼ  المشّرعالتوقيؼ، في حيف كاف 
 ال يتجاوز ثمث الحد األقصى لمعقوبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
وساـ محمد نصر، وما بعدىا. وأيضًا:  102مػ، ص  2010محمد فرج، الحبس اإلحتياطي، مطابع الشرطة، مصر، الطبعة األولى : انظر

 .32صاإلفراج بالكفالة في التشريع الفمسطيني "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، 
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 خالصة الفصل اْلول

اإلجراءات الجزائية جعمت بيا قواعد الزمف في التي تتميز والقيمة الشكمية الخاّصة  القانونية إّف الطبيعة
منيا معيارًا مف معايير الشرعية اإلجرائية، إذ مف خالؿ ىذه القواعد نستطيع التوصؿ إلى القانوف الواجب 
ـّ يتـ البحث في شرعية ىذه  التطبيؽ مف حيث الزماف عند تعديؿ القوانيف وتعاقبيا مف فترة ألخرى، ومف ث

 الذي تحدده ىذه القواعد. الساري المفعوؿالقانوف  جاميا معخذة مف خالؿ فحص مدى انساإلجراءات الُمت

كما أّف الطبيعة الخاصة ليذه القواعد تؤثر عمى اإلجراءات الجزائية في مختمؼ مراحؿ الدعوى الجزائية، 
فتفرض وجوب الفورية في القياـ بإجراءات االستدالؿ والتحقيؽ اإلبتدائي، وتمنع المماطمة والتأخير غير 

 مف ضمانات المحاكمة العادلة لممتيـ. ضمانةً  ي مرحمة المحاكمة، وبالتالي تعّد ىذه القواعدالمبرر ف

عمى النيابة العامة عند تحريؾ الدعوى العمومية في األحواؿ التي  زمنيةً  اً قيودقواعد الزمف فرض وت
األساسي في  رالعنص ويعتبر الزمف ، كمايتطمب فييا القانوف اشتراط تقديـ الشكوى مف المجني عميو

وفي اإلختصاصات اإلستثنائية لمأموري الضبط القضائي في ىذه  تحديد مدى قياـ حالة التمبس بالجـر
 بحسب أحكاـ القانوف. الحاالت

تأثير الزمف بشكؿ واضح عمى إجراءات اإلحتياط التي تُتخذ إزاء المتيـ بعد وقوع الجريمة، فتحدد ويظير 
حًا منضبطًا إلجراءات القبض والتوقيؼ، بحيث ال يجوز التعدي عمى حرية ىذه القواعد إطارًا زمنيًا واض

 المتيـ بالخروج عف ىذا اإلطار. 

ومف مجمؿ ذلؾ كمو، يظير لنا بوضوح قيمة قواعد الزمف وطبيعتيا الخاصة في التأسيس لمشرعية 
المتيـ في ىذه اإلجرائية وتقييد حؽ الدولة في العقاب، خاصًة في اإلجراءات األكثر خطورة عمى 

في حماية المتيـ مف بقية اإلجراءات الجزائية األخرى  لقواعد الزمفالمرحمة. وتتكامؿ ىذه القيمة الكبيرة 
 ىذه القواعد التي قد تُتخذ ضده بحسب أحكاـ القانوف، ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ الدور الخاص الذي تقوـ بو

  .باعتبارىا معيارًا إجرائيًا ليذه اإلجراءات
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 معيار إجرائيالفصل الثاني: الزمن 

تبعث معاقبة مرتكب الجريمة، و  لحقيا في في اقتضائيا تيدؼ اإلجراءات الجزائية إلى تنظيـ سمطة الدولة
 . التطبيؽىذه اإلجراءات الحركة في قانوف العقوبات، حيث تضع نصوصو موضع 

ميمة مالحقة لعامة التي أناط بيا القانوف ولتحقيؽ ىذه الغاية، يحدد قانوف اإلجراءات الجزائية السمطات ا
ويحدد األصوؿ التي تحكـ عمؿ ىذه السطات مف لحظة ارتكاب كما فاعؿ الجريمة ومحاكمتو مف جية، 

 الجريمة حتى صدور حكـ قطعي غير قابؿ لمطعف يحسـ أمر نسبة ىذه الجريمة لمرتكبيا. 

الحقة والتحقيؽ والمحاكمة، مف سمطة الدولة في المويتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية قواعد قانونية تحّد 
، ومف أجؿ تحقيؽ التوازف بيف القانوف األساسيضماف حقوؽ وحريات األفراد المكفولة بموجب  ُبغية

مصمحة المجتمع وبيف مصمحة الفرد الذي يتمتع بقرينة البراءة إلى حيف دحضيا عند صدور حكـ 
ظممًا عمى أي الة، فال يفمت مجـر مف العقاب، كما وال يحكـ قضائي قطعي. وبيذه الطريقة تتحقؽ العد

 شخص بريء.

نظرًا لثبوث ىيمنة  ؿمراحىذه الولّما كانت الشرعية اإلجرائية ىي التي تحكـ اإلجراءات الجزائية في جميع 
في تحديد شرعية ىذه  فاصؿقرينة البراءة في مواجية ىذه اإلجراءات، كاف لمزمف دور مركزي 

  1اإلجراءات.

حيث ب، باعتباره معيارًا إجرائيًا لشرعيتيا مزمف في اإلجراءات الجزائيةالميـ لدور ىذا ال متيـ مفالويستفيد 
 ، كما ويضمف الزمف)المبحث اْلول(الجزائية بحقو مف إتخاذ بعض اإلجراءات  وواقيًا لالزمف يكوف 

  .)المبحث الثاني(في مواجية ىذه اإلجراءات لو  حمايًة قانونية

   

 

 

 

                                                           
 ا.وما بعدى 47نة البراءة، مرجع سابؽ، ص جياد الكسواني، قريانظر: حوؿ ثبوت ىيمنة قرينة البراءة  1
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 المبحث اْلول: دور وقائي 

تعتبر اإلجراءات الجزائية إجراءات خطيرة بطبيعتيا ألّنيا تمس حقوؽ األفراد وحرياتيـ بشكؿ مباشر، بما 
أو توقيؼ. وال تقؿ خطورة ىذه اإلجراءات عف خطورة قواعد تستمزمو مف مالحقة أو قبض أو تفتيش 

 التجريـ والعقاب المقررة في قانوف العقوبات. 

جاد ضمانات كافية وحتى ال تصبح ىذه اإلجراءات أداة تحكـ في يد السمطات، اقتضى األمر وجوب إي
أضيؽ  ية المتيـ فيمواج ، مما يتوجب معو أف يكوف تطبيؽ ىذه القواعد اإلجرائية فيلحسف تطبيقيا
كاف مف حؽ  فميمادوف أي انحراؼ عف ىذه الغاية.  وُبغية البحث عف الحقيقة فقط نطاؽ ممكف،

المواطف البريء أف ال ينالو مف ىذه اإلجراءات يعاقب فاعميا، فإّف مف حؽ المجتمع أف يتتبع الجرائـ وأف 
 1ما يمس حريتو وسمعتو واعتباره.

مانعًا مف إقامة  مرور الزمف حيث يكوفويقوـ الزمف بدور وقائي لممتيـ مف خطورة ىذه اإلجراءات، 
مقّيدًا  الزمف ، كما ويكوف)المطمب اْلول( الدعوى الجزائية أو مف تنفيذ العقوبة في حاالت معينة

 . )المطمب الثاني( زائيةفي العديد مف اإلجراءات الج وخصوصية المتيـلإلجراءات الماّسة بالحرية الفردية 

 المطمب اْلول: الزمن عنصر مانع من إقامة الدعوى الجزائية وتنفيذ العقوبة

عمى النيابة  المشّرعأوجب ال ُيجيز القانوف وقوؼ سمطات التحقيؽ مكتوفة األيدي بعد وقوع الجرمية، بؿ 
لممصمحة العامة مف ظاىرة  في الجرائـ التي يصؿ عمميا إلييا حمايةً العامة فورية مباشرة التحقيؽ 

القتضاء حؽ  ،عمى وجو السرعة لمقضاء ة المتيـولموصوؿ إلى الحقيقة مف خالؿ ضرورة إحال ،اإلجراـ
 2.وذويو الدولة في العقاب وشفاء غميؿ المجني عميو

ف لـ ينص ىذا الواجب بالعديد مف الجزاءات اإلجرائية، اإلىماؿ في تأدية  المشّرعوقرف   ّرعالمشوالتي وا 
 -صراحًة عمى تسميتيا بيذه الصفة، إال أّنيا تشترؾ مع بعضيا البعض في غّؿ يد النيابة العامة 

عف تحريؾ الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة  -باعتبارىا ممثمة المجتمع في اقتضاء حؽ الدولة بالعقاب
 بحؽ مرتكب الجريمة في أحواؿ معينة.

                                                           
محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ،  انظر:لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ المبادئ األساسية في قانوف اإلجراءات الجزائية،   1

 ا.وما بعدى 27ص 
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.56المادة ) انظر 2
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مف الممكف أف يتوفى المتيـ قبؿ اإلمساؾ بو أو أثناء األسباب؛ ف ويعتبر الزمف عنصرًا أساسيًا في ىذه
، وقد تتغير المصالح والقيـ اإلجتماعية مع مرور الزمف ويتحوؿ الفعؿ مف جـر إلى البطيئةمحكامتو 

 . والقانوف مباح في نظر المجتمع

ف أساسيا، سواًء قبؿ كما وقد ُيصدر المجمس التشريعي عفو عاـ عف جرائـ معينة ويمحو حالة اإلجراـ م
مف الممكف أف ييرب المتيـ مف قبضة أيضًا و  اإلمساؾ بالمتيـ أو أثناء التحقيؽ معو أو محاكمتو.

  سمطات العدالة سواًء قبؿ تحريؾ الدعوى الجزائية أو أثناء المحاكمة.    

ة األطراؼ قد ال تكوف ىي المسبب الرئيسي لطروء مثؿ ىذه األحداث والظروؼ، وعمى الرغـ مف أّف إراد
وانطالقًا مف ىذه  .الوجود الفعميإال أّف مرور الزمف ىو الذي نقؿ ىذه الظروؼ مف اإلطار النظري إلى 

إحدى تنقضي الدعوى الجزائية في ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" 9اإلعتبارات نّصت المادة )
 -5 التقادـ. -4 وفاة المتيـ. -3 العفو العاـ. -2 إلغاء القانوف الذي يجـر الفعؿ. -1الحاالت التالية:

 1."أية أسباب أخرى ينص عمييا القانوف -6 صدور حكـ نيائي فييا.

ولعّؿ التقادـ ىو الجزاء األكثر وضوحًا عمى تقصير النيابة العامة في اقتضاء حؽ الدولة في العقاب، 
 مف الناحية العممية. شيوعاً أكثر ىذه األسباب  كما أّنو

الفمسطيني قد  المشّرعأّف  نجدالبحث في األحكاـ الخاصة بالتقادـ في قانوف اإلجراءات الجزائية  ولدى
، عمى خالؼ )الفرع اْلول(تحكـ تقادـ الدعوى والعوامؿ التي تؤثر عميو  نسبياً وضع قواعد زمف واضحة 

 .    )الفرع الثاني(القواعد الغامضة التي نظّمت تقادـ العقوبات 

 وامل المؤثرة عميوتقادم الدعوى والعفي  نسبياً  وضوح قواعد الزمنالفرع اْلول : 

ضي مدة مُ  عمى أفّ  ااستقر  القضاء والفقو"  أوجزت محكمة النقض الفمسطينية فكرة تقادـ الدعوى بقوليا أفّ 
قو المعتدى عميو ىو نوع مف ال يطالب بح سمبياً  يقؼ فييا صاحب الحؽ )المجني عميو( موقفاً  ةمعين
 ،ـر مف إمكاف االلتجاء إلى القضاء بعد مضي المدة المقررة قانوناً ولذلؾ حُ  ،ي في استعماؿ الحؽخالترا

 2".سس األنظمة القانونية في المجتمعلمثبات القانوني الذي ىو مف أ وذلؾ ضماناً 

                                                           
 ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.15-14( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني. والمواد )352-331يقابميا المواد ) 1
( 17/2010وأيضًا: نقض جزاء رقـ )مػ.  31/3/2010( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 122/2009نقض جزاء رقـ ) انظر 2

 مػ. 21/3/2010بتاريخ الصادر 
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، أو إىماؿ ممثؿ المجتمع في التقادـ بالمسائؿ الجزائية يقوـ عمى قرينة نسياف المجتمع لمجريمةف
 1المالحقة، مما قد ينتج عنو ضياع األدلة واختفاء معالميا مع مرور الزمف.

وتكوف جميع أنواع الجرائـ مف جنايات وجنح ومخالفات ُعرضة لسقوط دعواىا بالتقادـ مع مرور الوقت، 
( مف القانوف األساسي 32نّصت عميو المادة ) وفقًا لماالماّسة بالحقوؽ األساسية،  باستثناء الجرائـ

كؿ اعتداء عمى أي مف الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنساف الفمسطيني بقوليا أّف :"  
، جريمة ال تسقط الدعوى وغيرىا مف الحقوؽ والحريات العامة التي يكفميا القانوف األساسي أو القانوف

    ."الجنائية وال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ، وتضمف السمطة الوطنية تعويضًا عاداًل لمف وقع عميو الضرر

( مف قانوف اإلجراءات 15-12الفمسطيني أحكاـ تقادـ الدعوى الجزائية في المواد ) المشّرعنّظـ و 
)الفقرة اضحة نسبيًا في التنظيـ القانوني لتقادـ الدعوى الجزائية، وُيالحظ أّف ىذه األحكاـ جاءت و 

 .)الفقرة الثانية(وفي العوامؿ المؤثرة عميو  اْلولى(

 النظام القانوني لتقادم الدعوىالفقرة اْلولى: 

و:" ُمضي مدة معينة مف الزمف عمى وقوع الجريمة دوف اتخاذ ؼ الفقو تقادـ الدعوى الجزائية بأنّ يعرّ 
 2.المختصة أي إجراء يؤدي إلى تحريؾ الدعوى الجنائية ِقَبؿ المتيـ"السمطات 

في  المشّرعاعتبر  وتحدد قواعد الزمف إطارًا زمنيًا منضبطًا لتقادـ الدعوى في الجرائـ المختمفة، حيث
 . الدعوى الجزائية تقادـمدة  لمتفرقة بينيا مف حيث معياراً قانوف اإلجراءات الجزائية نوع الجريمة 

بمضي عشر  ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية مدة التقادـ في الجنايات12في المادة ) المشّرعفحدد 
 دوف اإلخالؿ، سنة واحدةالمخالفات فحصرىا بمضي في  ، أّماثالث سنوات، وفي الجنح بمضي سنوات

 .القانوف في مدة تقادـ أخرى مختمفةعمى  النصوص التي تنصب

الجزائية مدة تقادـ الدعوى الجزائية مع تقادـ دعوى الحؽ المدني، وذلؾ في وقد ربط قانوف اإلجراءات 
الحاالت التي ينشأ عف الفعؿ الجرمي مسؤولية مدنية وفقًا ألحكاـ القواعد العامة في المسؤولية المدنية. 

ضي تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحؽ المدني بم مف القانوف عمى أّنو:"  (12/1مادة )حيث نّصت ال

                                                           
1
 .262انظر: نبيو صالح، شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، مرجع سابؽ، ص
 .214محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  انظر: 2
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عشر سنوات في الجنايات وثالث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لـ ينص القانوف عمى 
الفمسطيني قد ساوى بيف سقوط الدعوى الجزائية بالتقادـ وبيف سقوط  المشّرع فّ بذلؾ فإو  ."خالؼ ذلؾ

 1.إذ أف تقادـ الدعوى الجزائية يؤدي إلى سقوط الدعوى المدنية ،الدعوى المدنية

انوف أصوؿ ( مف ق340و 339و  338)االردني المواد  المشّرع الفمسطيني مع المشّرعويتوافؽ موقؼ 
 2( مف قانوف اإلجراءات الجنائية.15المصري في المادة ) المشّرعومع موقؼ  المحاكمات األردنية،

 تاريخ آخر إجراء تـّ سب مدة تقادـ الدعوى الجزائية في جميع الحاالت، اعتبارًا مف تحوفقًا لمقانوف، و 
  3مف اليـو التالي لوقوع الجريمة.تحتسب المدة  تتخذ النيابة أية إجراءات تحقيؽ إذا لـف فييا.

 الفمسطيني اعتبر بدء مدة التقادـ اعتباراً  المشّرع"  أفّ وخالفًا لذلؾ، اعتبرت محكمة النقض الفمسطينية ب
ولـ يتطرؽ إلى تاريخ وقوع الفعؿ كما فعؿ قريناه األردني  ،في الدعوى مف تاريخ آخر إجراء تـّ 

الفمسطيني عمى واقعة كي ال تفتح ثغرات فرار المجـر مف  المشّرعوذلؾ يعود العتبارات قدرىا  ،والمصري
 4."سطوة القانوف

                                                           
 .154الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص  ،الوليدساىر إبراىيـ انظر:  1
ردف، انظر: فيد ىادي، سقوط الدعوى العمومية في القانونيف األدرني والكويتي، رسالة ماجستير منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط، األ 2

 .75ص مػ، 2014
 .145الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص  ،انظر: ساىر إبراىيـ الوليد 3

حيث يرى  .115ص  مرجع سابؽ، مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(،: وعمى خالؼ ىذا الرأي انظر
و مّر خمسوف عامًا عمى وقوع الجريمة، ما داـ لـ يتـ تحريكيا ولـ تتخذ فييا أي الدكتور مصطفى بأّف الدعوى الجزائية ال تنقضي بالتقادـ حتى ل

 ( واضح بيذ الصدد.21/2مف اجراءات التحقيؽ اإلبتدائي ألّف نص المادة )
يتناسب مع فكرة  ونخالؼ الدكتور مصطفى في ىذا الرأي، ألّنو يعاقب المتيـ بشكؿ أكبر بسبب اىماؿ النيابة العامة في تحريؾ الدعوى، وىذا ال

، واتحاد العمة يوجب التقادـ التي أقرىا المشّرع وىو يعمـ فعاًل أّنيا في مصمحة المتيـ، ولو أراد المشّرع ذلؾ لما نّص عمى إمكانية تقادـ الدعوى بتاتاً 
 اتحاد الحكـ.

4
الفمسطيني والتشريعيف األردني والمصري نجد أف  وبمقارنة بسيطة بيف ما جاء بيذا الخصوص في التشريعجاء في تسبيب ىذا القرار بأّنو:" 

( مف قانوف اإلجراءات الجنائية قد نص عمى أف انقضاء الدعوى الجنائية يكوف بمضي المدة مف يوـ وقوع 15المصري في المادة ) المشّرع
إذ اعتبر المدة المسقطة لدعوى الحؽ العاـ  ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية339و338األردني في المادتيف ) المشّرعالجريمة، وكذلؾ فعؿ 

ت ودعوى الحؽ الشخصي في الجنحة ثالث سنوات مف تاريخ وقوع الجريمة أو مف تاريخ آخر معاممة تمت فييا إذا أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقا
 مػ.  7/3/2010( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 97/2009انظر نقض جزاء رقـ ) ."ولـ يصدر حكـ فييا

بدء التقادـ إال أننا نختمؼ مع محكمة النقض الفمسطينية فيما وصمت إليو في استنتاجيا ىذا، ألّف القانوف األردني تطرؽ فعاًل الى إمكانية احتساب 
وكذلؾ أيضًا تطرؽ إلى ذلؾ ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية. 338مف تاريخ آخر معاممة تمت في الدعوى وفقًا لمفقرة الثانية مف المادة )

ذا تعددت اإلجراءات التي تقطع المدة فاف سرياف المدة يبدأ مف تاريخ أخر ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية بقولو:" 17المشّرع المصري في المادة ) وا 
 ".إجراء



115 
 

وقوع لي لتحسب المدة مف اليوـ التا ففي الجرائـ اإليجابيةويختمؼ تاريخ وقوع الجريمة بالنظر إلى نوعيا، 
ومف اليوـ التالي الرتكاب السموؾ اإلجرامي  النتيجة إذا كانت شرطًا ليا كنتيجة الوفاة في جريمة القتؿ،

 1في جرائـ السموؾ المجرد.

 أي اليوـ التالي ،وقوع االمتناعاليوـ التالي ل تحسب مدة التقادـ فييا مف، الجرائـ السمبية "االمتناع"وفي 
مثؿ جريمة االمتناع عف أداء الشيادة  ،المقررة لإلتياف بالسموؾ الواجب دوف القياـ بوانتياء المدة مف 

تاريخ الجمسة المحددة لسماع الشيادة التي لـ يتـ ل اليـو التالي أماـ المحكمة، حيث تحسب مدة التقادـ مف
مثؿ  لسمبية ذات النتيجةالجرائـ ا مف اذا كانت تاريخ تحقؽ النتيجةوتحسب مف اليوـ التالي ل اإلدالء بيا.
 2.لوليدىا باالمتناع عف إرضاعوقتؿ األـ 

وفي .انتياء حالة االستمرار اليوـ التالي لتاريخفي الجرائـ المستمرة تبدأ مدة تقادـ الدعوى الجزائية مف و 
خ وفي الجرائـ المتتابعة مف تاري جرائـ االعتياد مف اليوـ التالي آلخر فعؿ يدخؿ في تكويف الجريمة.

 3ارتكاب آخر فعؿ مف أفعاؿ التتابع.

ذو  ما نصت  وىذافييا.  مف تاريخ آخر إجراء تـّ  تحتسب المدة، جراءات التحقيؽأٍي مف اا قامت النيابة با 
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية بقوليا: "تحتسب مدة تقادـ الدعوى الجزائية في جميع 12/2عميو المادة )

 الحاالت اعتبارا مف تاريخ آخر إجراء تـ فييا".

مف تاريخ اكتشاؼ  ، تحتسب ىذه المدةجرائـ الموظفيف العمومييفوأورد القانوف إستثناًء ليذا األصؿ، ففي 
والسبب في ذلؾ إمكانية التستر عمى الجريمة أثناء مدة  ،انتياء الخدمة أو زواؿ الصفة أو الجريمة

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية بقوليا: "مع عدـ اإلخالؿ 12/3الخدمة. وىذا ما نصت عميو المادة )
لعمومييف إال مف الجزائية في جرائـ الموظفيف ا ىبأحكاـ الفقرتيف السابقتيف، ال تبدأ المدة المسقطة لمدعو 

  تاريخ اكتشاؼ الجريمة أو انتياء الخدمة أو زواؿ الصفة".

ة مف ال يجوز تحريؾ الدعوى الجزائيفانقضاء الدعوى الجزائية ودعوى الحؽ المدني، ويؤدي التقادـ إلى 
 لعامة أف تصدر قرارا بحفظإذا كانت الدعوى قد حركت فعمى النيابة اف النيابة العامة أو مف غيرىا،

ذا كانت الدعوى قد رفعت أماـ القضاء فيتعيف عمى المحكمة أف تحكـ بانقضائيا.الدعوى، و   ا 
                                                           

1
وما بعدىا. 269ؽ، ص نبيو صالح، شرح مبادئ قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األوؿ، مرجع ساب انظر:
2
ا.وما بعدى 164 كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، انظر:
3
 .224-220محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص : انظر



116 
 

و يجب عمى المحكمة عند حكميا بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادـ أف تحدد في حكميا تاريخ عمى أنّ 
لجريمة مف ويعتبر تحديد تاريخ ا ،وقوع الجريمة لكي يتسنى لمحكمة النقض إعماؿ الرقابة القانونية

. وانقضاء 1وال رقابة عميو مف محكمة النقض ،المسائؿ الموضوعية التي يستقؿ بيا قاضي الموضوع
بؿ يجوز لممحكمة أف  ،فال يشترط أف يدفع بو المتيـ ،الدعوى الجزائية بالتقادـ أمر يتعمؽ بالنظاـ العاـ

 2مرة أماـ محكمة النقض. تقضي بو مف تمقاء نفسيا في أي مرحمة تكوف عمييا الدعوى ولو ألوؿ

ولما كاف انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادـ أمرًا بقوليا أّنو:"  بذلؾ محكمة النقض الفمسطينية قضتوقد 
 3".تممؾ المحكمة إثارتو والتصدي لو مف تمقاء ذاتيا وفي جميع مراحؿ المحاكمة ،يتعمؽ بالنظاـ العاـ

، في بشكٍؿ عاـ ت واضحةاـ القانوني لتقادـ الدعوى قد جاءوبذلؾ يتضح لنا أّف األحكاـ التي نظمت النظ
 .)الفقرة الثانية(حيف ال يكوف ىذا الوضوح مطمقًا عند البحث في العوامؿ المؤثرة عمى التقادـ 

 العوامل المؤثرة عمى التقادمالفقرة الثانية: 

الضبط القضائي ببعض إجراءات البحث واالستدالؿ بعد وقوع الجريمة سعيًا لمكشؼ عف  قد يقوـ مأمورو
مرتكبيا ولجمع األدلة التي تمـز في التحقيؽ. كما وقد يقوـ وكيؿ النيابة العامة ببعض إجراءات التحقيؽ 

 قانوف.في الجريمة إّما أصالًة بنفسو، أو بواسطة تفويض مأموري الضبط القضائي وفقًا ألحكاـ ال

إّف قياـ السمطات المختصة بيذه اإلجراءات بعد وقوع الجريمة يجعؿ ميعاد سرياف التقادـ المسقط لدعوى 
( مف قانوف 12/2، وفقًا لما حدده الشارع في المادة )فييا تـّ تاريخ آخر إجراء اعتبارًا مف  يبدأ الحؽ العاـ

ـّ   ألفّ " ، فييا بعد وقوع الجريمة قاطعًا لمرور الزمفاإلجراءات الجزائية. وبذلؾ يكوف ىذا اإلجراء الذي ت
األصؿ أف يبدأ ف يذاول، 4"ريمة مناط البحثالتقادـ بالمسائؿ الجزائية يقوـ عمى قرينة نسياف المجتمع لمج

وأّف " اتخاذ أحد  ،5اإذا لـ تتخذ أية اجراءات بصددى اليوـ التالي لوقوع الجريمة رًا مفاعتباالتقادـ 
                                                           

 .154الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص  ،انظر: ساىر إبراىيـ الوليد 1
، 26، مجموعة أحكاـ محكمة النقض، س15/6/1975، نقض 256، ص13، مجموعة أحكاـ محكمة النقض، س20/3/1962نقض  انظر: 2

 .521ص
 تممؾ المحكمة إثارتو مف تمقاء نفسيا، ويجب عمى صاحب وذلؾ عمى عكس التقادـ في الدعوى المدنية الذي ال يعتبر مف النظاـ العاـ وال

 المصمحة التمسؾ فيو والدفع بو في أوؿ فرصة باعتباره مف الدفوع الشكمية القابمة لمتنازؿ الصريح أو الضمني. 
 .249مػ، ص  2009دي عشر انظر: عبد القادر الفار، أحكاـ اإللتزاـ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األولى، اإلصدار الحا

 .9/4/2012نقض الفمسطينية بتاريخ ( الصادر عف محكمة ال168/2011نقض جزاء رقـ ) 3
 مػ. 27/2/2011الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ  52/2010قرار المخالفة في نقض جزاء رقـ  4
 .( مف قانوف اإلجراءات الجزائية12/2المادة ) انظر 5
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يعني أّف المجتمع ما زاؿ يذكر الجريمة، وأّف مشاعر الناس ما تزاؿ تطمب إرضاء العدالة عف اإلجراءات 
 .1طريؽ الدعوى والعقوبة"

ويعّرؼ انقطاع مدة التقادـ عمى أّنو:" طروء سبب يمحو المدة التي مضت بحيث يتعيف بعد زواؿ سبب 
 2و".مبالتي مّرت قال تضاؼ إلييا المدة اإلنقطاع أف تبدأ مدة جديدة كاممة، ف

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي نّصت عمى 13أسباب انقطاع التقادـ في المادة ) المشّرعوقد حدد 
تنقطع مدة التقادـ باتخاذ أي إجراء مف إجراءات جمع االستدالالت أو التحقيؽ أو االتياـ أو أّنو:" 

بيا بشكؿ رسمي، وتسري المدة مف جديد ابتداًء المحاكمة إذا اتخذت في مواجية المتيـ، أو إذا أخطر 
ذا تعددت اإلجراءات التي تقطع المدة فإف سريانيا يبدأ مف تاريخ آخر إجراء  ."مف يوـ االنقطاع وا 

قد اعتبر كؿ إجراء ُيتخذ بعد الجريمة قاطعًا لمدتيا، سواًء كاف مف إجراءات اإلستدالؿ  المشّرعفإّف  وعميو
، بشرط أف ُيتخذ ىذا اإلجراء في مواجية المتيـ أو بشرط إخطاره بيذا أو المحاكمة أو االتياـ أو التحقيؽ

  3اإلجراء بشكؿ رسمي.

وجوب قطع التقادـ، فقد استقر قضاءىا عمى قواعد وفي معرض تطبيؽ محكمة النقض الفمسطينية ل
المحكمة أّف " قياـ النيابة اجراءات االستدالؿ والتحقيؽ لقطع التقادـ. واعتبرت بمواجية المتيـ أو تبميغو 

العامة بتسطير مذكرة االحضار بحؽ المتيـ دوف أف يتـ بتبميغو أو حضوره اجراءات التحقيؽ ال يقطع 
 4مف قانوف االجراءات الجزائية". 13التقادـ، حيث ال يفي ذلؾ بالمتطمبات المنصوص عمييا في المادة 

                                                           
 .744ص  242رقـ  6، س مبادئ النقض الجنائي وسوعة، م5/4/1955نقض مصري  1
 .166كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص انظر:  2

جراءات الجنائية، :  محمود نجيب حسني،شرح قانوف اإلانظرويعّرفو آخروف بأّنو:" سقوط المدة التي انقضت مف فترة التقادـ لوقوع إجراء معيف". 
 .208مرجع سابؽ، ص 

محكمة الدرجة األولى والمحكمة اإلستئنافية لـ  فّ أو  19/7/2010قد تبمغ بالذات جمسة وفي ذلؾ قررت محكمة النقض الفمسطينية بأّف:" المتيـ  3
مف قانوف اإلجراءات الجزائية قاطعًا لمتقادـ فاف  13وحيث اف ىذا التبميغ يكوف وفؽ نص المادة  ،29/6/2010بتاريخ   تتنبيا ليذا التبميغ الذي تـّ 

( الصادر عف محكمة 71/2011نقض جزاء رقـ ) ."ما توصمت إليو محكمة البداية بصفتيا اإلستئنافية في قرارىا الطعيف يكوف حريًا بالنقض
 .مػ 3/7/2011النقض الفمسطينية بتاريخ 

4
.مػ 7/2/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 215/2011جزاء رقـ )نقض 
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في تطبيقو،  الفمسطينية النقض محكمة د تعددت أحكاـفق 1أّما عف قطع التقادـ بسبب اجراءات المحاكمة
،ففي بعض قراراتيا لـ تشترط المحكمة تبميغ المتيـ أو إتخاذ اإلجراءات في مواجيتو لقطع التقادـ

تبميغيا ىي طمبات  طمبات النيابة أثناء جمسات المحاكمة بدعوة طرفي الدعوى أو إعادةواعتبرت أفّ 
بأّف:" االجراء الذي يتخذ لدى انعقاد جمسة المحاكمة ويتخذ اثناء الجمسة لتبميغ ، وقضت قاطعة لمتقادـ

المتيميف يعتبر اجراًء صحيحًا وىو مف االجراءات واالعماؿ القضائية القاطعة لمتقادـ ما دامت المحكمة 
يبتو ماداـ مشكمة تشكياًل صحيحًا، ويستوي في ذلؾ اف يكوف االجراء قد اتخذ في مواجية المتيـ او في غ

  2قد وقع صحيحًا في ذاتو".

التأجيؿ الذي ال يقطع التقادـ ىو الذي يتـ مف خالؿ ذلؾ في قراٍر آخر بقوليا أّف:"  المحكمة وقد عممت
العبرة تكمف في صحة االجراء  فّ أو  .قضائياً  اً وليس اجراء ،الإمحكمة ويعتبر عماًل اداريًا ليس قمـ ال

ف يكوف االجراء قد اتخذ في مواجية المتيـ او في غيبتو ماداـ االجراء أويستوي  ،والجية التي صدر عنيا
 ،( سالفة الذكر تحميميا أكثر مما تحتمؿ13قد تـ صحيحًا في ذاتو، وال يعقؿ عند تفسير نص المادة )

 ،عمتواألخذ بتحميؿ ألفاظ النص وتحديد  و عند تفسير النصوص في قانوف االجراءات الجزائية ال بدّ نّ أو 
ويكافئ الجاني الذي  المشّرعف يحمي أوال يعقؿ  ،المشّرعىدؼ التفسير دائمًا ىو الكشؼ عف قصد  فّ أل

ودوف أي تراخي منيما في  ،تقع مسؤولية تبميغو عمى المحكمة دوف تقصير مف المجني عميو او مف يمثمو
ضاء الدعوى بالتقادـ لعدـ قياـ وبالنتيجة يكافأ الجاني في الحكـ بانقاستعماؿ الحؽ لمعاقبة الجاني. 

 3."المحكمة بتبميغو أو إحضاره.

أّف بقوليا في حكـٍ آخر ليا والمتعمؽ بجنحة اشترطت المحكمة تبميغ المتيـ باجراءات المحاكمة في حيف 
دوف تبميغو وليس في مواجيتو ال  " إجراءات المحاكمة التي جرت ألكثر مف ست سنوات بغياب الطاعف

                                                           
1
ىي كؿ ما يتعمؽ بسير الدعوى أماـ محكمة الموضوع واليادفو إلى الوصوؿ لحكـ عّرفت محكمة النقض الفمسطينية إجراءات المحاكمة بأّنيا:" 

( 118/2009نقض جزاء رقـ ) ".ا وأف يكوف القائـ بيا مختصًا وظيفيًا ونوعياً بات في موضوع الدعوى شريطو اف تكوف اجراءات صحيحة في ذاتي
 مػ . 17/3/2010الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 

 مػ . 23/5/2010( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 59/2010نقض جزاء رقـ ) 2
( الصادر بتاريخ 62/2009. وأيضا نقض جزاء )17/3/2010( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 118/2009نقض جزاء رقـ ) 3

( الصادر بتاريخ 17/2010مػ. وأيضا نقض جزاء ) 31/3/2010( الصادر بتاريخ 60/2009مػ. وأيضا نقض جزاء ) 11/3/2010
 لمشابية.، والعديد مف القرارات امػ 21/3/2010
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مف  13و11و9وأّف مؤدى ذلؾ أف الدعوى الجزائية قد انقضت بالتقادـ عماًل بأحكاـ المواد  تقطع التقادـ
  1."قانوف اإلجراءات الجزائية

بإجراءات  إّف اختالؼ تطبيقات محكمة النقض الفمسطينية في مدى وجوب تبميغ المتيـ او مواجيتو
طع التقادـ وضوحًا نسبيًا، لذا يقتضي جعمت مف وضوح قواعد الزمف المنظمة لق المحاكمة لقطع التقادـ

  التدخؿ لحسـ ىذه المسألة. المشّرعاألمر عمى 

المصري في  المشّرعيتوافؽ موقؼ مشرعنا الفمسطيني مع موقؼ فالقانوف المقارف، الحاؿ في  أّما عف
بإجراءات تنقطع المدة ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية عمى أّنو:" 17/1قطع التقادـ، إذ نّصت المادة )

التحقيؽ أو االتياـ أو المحاكمة وكذلؾ باألمر الجنائي أو بإجراءات االستدالؿ إذا اتخذت فى مواجية 
ذا تعددت ، المتيـ أو إذا أخطر بيا بوجو رسمي وتسري المدة مف جديد ابتداء مف يوـ االنقطاع وا 

 ."اإلجراءات التي تقطع المدة فاف سرياف المدة يبدأ مف تاريخ أخر إجراء

 التي يقوـ بيا مأمورو -االستدالؿ ني الذي لـ يعتبر أعماؿدر األ المشّرعموقؼ يختمؼ عف  في حيف
أّنو لـ يشترط مواجية المتيـ أو تبميغو بيذه اإلجراءات. حيث نّصت و قاطعًة لمتقادـ،  –الضبط القضائي 

اجراءات التحقيؽ  -أ التقادـ:يقطع ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية األردني عمى أّنو:" 349/3المادة )
أي عمؿ تجريو السمطة بغية  -ب واجراءات الدعوى الصادرة مف السمطة المختصة بالجريمة ذاتيا.

ارتكاب المحكوـ جريمة أخرى معادلة لمجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أىـ  -جػ التنفيذ.
 ."كؿ حاؿ الى أكثر مف ضعفيايمكف أف تطوؿ مدة التقادـ في  منيا، عمى انو ال

ذا تعددت اإلجراءات  ،مف جديد ابتداًء مف يوـ االنقطاع مدة التقادـتسري ويترتب عمى قطع التقادـ أف  وا 
 سريانيا يبدأ مف تاريخ آخر إجراء. التي تقطع المدة فإفّ 

ف اآلخريف، ولو لـ تكف انقطاع المدة بالنسبة ألحد المتيميف يترتب عميو انقطاعيا بالنسبة لممتيميكما أّف 
 ( مف القانوف.14وفقًا لممادة ) اتخذت ضدىـ إجراءات قاطعة لممدة قد

                                                           
كما وذكرت المحكمة في ىذا القرار أّف قضاء . مػ 9/4/2012ض الفمسطينية بتاريخ ( الصادر عف محكمة النق168/2011نقض جزاء رقـ ) 1

 .(185/2010ض جزاء رقـ محكمة النقض استقر عمى ىذا األمر في الحكـ الصادر عف ىيئتيا العامة ) نق
أف توالي جمسة المحاكمة المتصمة بالتأجيؿ ألغراض التبميغ ال ترَؽ إلى مفيـو بخالؼ ذلؾ بقولو:"  مع اإلشارة إلى وجود قرار مخالفة يقضي

نما يدخؿ في مفيـو العمؿ اإلداري ليس إال طبقًا لما ذىب إليو الفقو    ."اإلجراء القاطع لمتقادـ المنصوص عميو في القانوف وا 
 مػ 27/2/2012لصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ ( ا52/2010نقض جزاء رقـ )انظر قرار المخالفة في 
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" تعطيؿ أو سقوط سرياف مدة التقادـ لفترة محددة ويتختمؼ قطع التقادـ عف وقفو أو إيقافو، والذي يعني 
الجزائية، أو  مف الزمف، عندما يطرأ سبب أو مانع قانوني أو واقعي يحوؿ دوف إمكاف رفع الدعوى

  1االستمرار في نظرىا حتى زواؿ ىذا المانع مف أجؿ عودة مدة التقادـ إلى سريانيا".

مف القانوف عمى ( 15ت المادة )نصّ  الفمسطيني لـ يأخذ بنظاـ وقؼ التقادـ في الدعوى، إذ المشّرعلكف 
 ."ال يوقؼ سرياف المدة التي تسقط بيا الدعوى الجزائية ألي سبب كافأّنو:" 

النسبي في تقادـ الدعوى، يسود غموض تشريعي خطير في نظاـ تقادـ العقوبة  وعمى عكس ىذا الوضوح
 .)الفقرة الثانية(

 الفرع الثاني: غموض التنظيم التشريعي لتقادم العقوبة

يبرر تقادـ العقوبة عدة أسباب أىميا أّف إختفاء المتيـ طيمة مدة التقادـ وعزلو لنفسو عف المجتمع قد أدى 
ويكوف المحكوـ عميو قد لقي إلى حرمانو مف معظـ الحقوؽ والمزايا التي يتمتع بيا اإلنساف العادي، 

و، باإلضافة إلى أّف حياتو كانت مف خالؿ األلـ والمعاناة التي نتج عف ابتعاده عف مجتمعو وأىم جزاءه
ميزوزة ومضطربة، وأّنو كاف يعيش في عذاب وقمؽ وخوؼ، وأّف أوضاعو ميددة في كؿ لحظة وقد 

يفترض التزاـ المحكوـ عميو بالسموؾ الحسف طيمة ىذه  غمب مصالحو. كما أّف مرور الزمفغابت عنو أ
   2الفترة وارتداعو وعدـ عودتو لمجريمة مرة أخرى.

يعني تقادـ العقوبة:" ُمضي مدة مف الزمف يحددىا القانوف دوف أف تتخذ السمطة المختصة خالليا إجراء و 
 3.لتنفيذ العقوبة مما يترتب عميو انقضاؤىا مع بقاء الحكـ باإلدانة قائمًا"

سابقة مجاؿ تقادـ الدعوى الجزائية ىو الفترة العدة أوجو، فيختمؼ تقادـ الدعوى عف تقادـ العقوبة مف و 
دوف  ىو الفترة التي تمي صدور الحكـمجاؿ تقادـ العقوبة  عمى صدور الحكـ البات، في حيف أفّ 

صدور الحكـ البات يبنى عمى الجـز  مدة تقادـ العقوبة أطوؿ مف مدة تقادـ الدعوى، ألفّ  كما أفّ .تنفيذه

                                                           
1
.287نبيهصالح،شرحمبادئقانوناإلجراءاتالجزائيةالفلسطيني،الجزءاألول،مرجعسابق،صانظر:
2
.343-342محمد الحمبي، شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص انظر في ىذا الموضوع: 

حقوؽ، جامعة وأيضًا: رباب السّيد، سقوط العقوبة بالتقادـ بيف الشريعة والقانوف الوضعي، بحث منشور، مجمة البحوث القانونية واإلقتصادية، كمية ال
 وما بعدىا. 78مػ، ص  4/2008، 43المنصورة، مصر، عدد 

 .618، ص 2011ماف،الطبعة الثالثة ة لمنشر والتوزيع، عكامؿ السعيد، شرح األحكاـ العامة في قانوف العقوبات، دار الثقاف انظر: 3
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لدعوى لنظاـ الوقؼ بعكس ال يخضع تقادـ او  .1ا قبؿ صدور الحكـ فيسود الشؾ واالحتماؿواليقيف، أمّ 
  2تقادـ العقوبة.

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية. 435-425الفمسطيني أحكاـ تقادـ العقوبة في المواد ) المشّرعنظـ لقد 
ىذه األحكاـ.  التي تعمو مفوعند البحث في ىذه النصوص نجد أّف الغموض التشريعي ىو الصفة 

، وفي ميعاد بدء سرياف )الفقرة اْلولى(ويتمثؿ ىذا الغموض في مدد تقادـ العقوبات في الجرائـ المختمفة 
 . )الفقرة الثانية(ىذه المدد 

 الغموض في تحديد مدد التقادم: اْلولىالفقرة 

، حيث نّصت ـ سببًا مف أسباب إنقضاء العقوبةمف قانوف اإلجراءات الجزائية التقاد( 425مادة )اعتبرت ال
ال يسري التقادـ عمى  -2 تنقضي العقوبة والتدابير االحترازية بالتقادـ. -1ىذه المادة عمى أّنو:" 

. مصادرة العينيةالعقوبات والتدابير االحترازية المانعة مف الحقوؽ، وال يسري كذلؾ عمى منع اإلقامة وال
 ."تنقضي العقوبة بوفاة المحكـو عميو -3

وع الجريمة ن المشّرع عتمدوا ف إطارًا زمنيًا منضبطًا لتقادـ العقوبة في الجرائـ المختمفة،وتحدد قواعد الزم
 . العقوبة في كٍؿ منيامف حيث مدة تقادـ  معيارًا لمتفرقة بيف الجرائـ

ّنما أحاؿ ىذا األمر إلى خالفًا لألصؿ، ( مدد تقادـ العقوبة 16/1960ولـ يحدد قانوف العقوبات رقـ ) وا 
أحكاـ التقادـ المنصوص عمييا في  إفّ ( منو عمى :" 54قانوف اإلجراءات الجزائية، حيث نّصت المادة )

 ."قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية تحوؿ دوف تنفيذ العقوبات

و من (427مادة )ي التقادـ العقوبات ف قد حدد مدد المشّرعوبالرجوع إلى قانوف اإلجراءات الجزائية نجد أّف 
مدة التقادـ في عقوبة السجف  -2 مدة التقادـ في عقوبة اإلعداـ ثالثوف عامًا. -1التي نّصت عمى أّنو:" 
مدة التقادـ في أية عقوبة جزائية أخرى ضعؼ مدة العقوبة المحكوـ بيا عمى  -3 المؤبد عشروف عامًا.

                                                           
1
 ويسمى تقادـ الدعوى بالتقادـ القصير، في حيف يسمى تقادـ العقوبة بالتقادـ الطويؿ، ويرى البعض بأّف السبب في طوؿ مدة تقادـ العقوبة

 :ه، أّما اجراءات الدعوى الجزائية فيي أسرع إلى النسياف. انظربالمقارنة مع تقادـ الدعوى بأّف الحكـ باإلدانة يترؾ لدى الجميور أثرًا يطوؿ أمد
 .115ص  مرجع سابؽ، مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(،

 .143-142الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ،  ،ساىر إبراىيـ الوليدانظر:  2
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مدة التقادـ عمى التدابير قد حدد  المشّرعا أّف كم ."أال تتجاوز خمس عشرة سنة وال تقؿ عف عشر سنيف
 . 1( مف نفس القانوف430في المادة ) ثالث سنواتباالحترازية 

قد  المشّرعألّف  ،مشكمة ةاإلعداـ والسجف المؤبد أي ثير مدة تقادـ عقوبتيْ ومف ظاىر ىذا النص ال تُ 
 حددىا برقـ واضح ثابت ىو ثالثوف عامًا لعقوبة اإلعداـ وعشروف عامًا لعقوبة السجف المؤبد.

قد حددىا بمعادلة بسيطة تتمثؿ في  المشّرعألّف  2مدة تقادـ العقوبة في الجنايات األخرى وكذلؾ األمر في
وفقًا لمفقرة  شر سنيفمس عشرة سنة وال تقؿ عف عضعؼ مدة العقوبة المحكـو بيا عمى أال تتجاوز خ

 الثالثة مف ىذه المادة. 

وفقًا لمفقرة الثالثة أعاله. فمو  3 والمخالفات الجنحعقوبتي إال أّف التعجب يثور عند حساب مدة تقادـ 
، فوفقًا ليذه المعادلة تكوف مدة تقادـ العقوبة ما فرضنا أّف المحكمة حكمت بالحبس لمدة سنتيف في جنحة

عشر سنوات نظرًا ألّف ضعؼ العقوبة يقؿ عف عشر سنوات. وكذلؾ األمر في في ىذه الحالة ىي 
 وىذه النتيجة غير منطقية تمامًا ألّنيا تنسؼ فكرة التقادـ ومبرراتو عف بكرة أبييا!!! المخالفات أيضًا.

ؿ الجنح والمخالفات، إذ في جميع األحوا حتى أّنو ال يوجد ما يبرر وضع معادلة لحساب تقادـ عقوبتيْ 
 سيكوف الضعؼ أقؿ مف عشر سنوات.

( 15موجب المادة )بتعديؿ ىذه المادة ب )في حينو( المشّرعليذا الخمؿ التشريعي العجيب تدخؿ  وعالجاً 
 -1 :"واستعاض عنيا بالنص اآلتي اعترافًا منو بيذا الخطأ التشريعي، (8/2006القرار بقانوف رقـ )مف 

مدة التقادـ عمى  -2 والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشروف سنة.مدة التقادـ عمى عقوبة اإلعداـ 
العقوبات الجنائية المؤقتة ضعؼ مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة عمى أف ال تتجاوز عشريف سنة 

                                                           
ال يبدأ التقادـ إال منُذ  -2مدة التقادـ عمى التدابير االحترازية ثالث سنوات.  -1( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّف:" 430نّصت المادة ) 1

انقضاء سبع  اليوـ الذي يصبح فيو التدبير االحترازي نافذًا، أو بعد تقادـ العقوبة التي تالـز ىذا التدبير، بشرط أف ال يصدر عف القاضي قبؿ
 حترازي".سنوات مف ذلؾ التاريخ قرار يثبت أف المحكـو عميو ال يزاؿ خطرًا عمى السالمة العامة، ففي ىذه الحالة يأمر القاضي بتنفيذ التدبير اال

( التي 16/1960قـ )( مف قانوف العقوبات ر 20أي الجرائـ التي تتراوح العقوبة فييا بيف ثالث سنوات وخمسة عشر سنة، وفقًا لنص المادة ) 2
والحد نّصت عمى أّنو:" إذا لـ يرد في ىذا القانوف نص خاص، كاف الحد األدنى لمحكـ باألشغاؿ الشاقة المؤقتة واالعتقاؿ المؤقت ثالث سنوات، 

تقاؿ المؤقت، وال شؾ أّف س وانما أوجد األشغاؿ الشاقة واالعبلـ يحصر العقوبات الجنائية بالح األعمى خمس عشرة سنة" مع أّف قانوف العقوبات
 ( أعاله.427ىناؾ عندـ دقة في انتقاء المصطمحات في نص المادة )

( مف قانوف 22-21الجنح ىي الجرائـ المعاقب عمييا بالحبس بيف أسبوع وثالث سنوات أو بالغرامة بيف خمسة دنانير ومائتي دينار وفقًا لممواد ) 3
لجرائـ المعاقب عمييا بالحبس بيف أربع وعشريف ساعة وأسبوع  أو بالغرامة بيف نصؼ دينار وخمسة المخالفات ىي او (. 16/1960العقوبات رقـ )

 .(16/1960( مف قانوف العقوبات رقـ )24-23وفقًا لممواد ) دنانير
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مدة التقادـ  -4 مدة التقادـ عمى أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات. -3 أو تقؿ عف عشر سنوات.
لجنحية ضعؼ مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة عمى أف ال تتجاوز عشر سنوات عمى العقوبات ا

 ."مدة التقادـ عمى أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات -5 وتنقص عف خمس سنوات.

قد تدارؾ ىذا الخمؿ التشريعي في التفريؽ في مدة التقادـ بيف الجرائـ  )في حينو( المشّرعوىكذا فإّف 
 وبيف أنواع العقوبات المختمفة مف جية أخرى.المختمفة مف جية، 

( بموجب 8/2006وألغى القرار بقانوف رقـ ) المشّرعإال أّف ىذا اإلصالح لـ يدـ طوياًل، حيث عاد 
ـّ العود1ػ(م2007)( لسنة 20رقـ )المرسوـ الرئاسي  القديـ  النصمجددًا إلى تطبيؽ أحكاـ  . وعميو فقد ت

 ادـ.اضطياد لحقوؽ المتيـ ولفكرة التقبما يحتويو مف بما في مف خمؿ تشريعي واضح و 

في أحد  ، فقضتكما ىو بالخمؿ الذي فيو (427وقد طبقت محكمة النقض الفمسطينية نص المادة )
 –بأّنو:" يتضح وعمى ما أفصحت عنو أحكاـ الفقرة الثالثة مف المادة المذكور  أمامياالقضايا المعروضة 

ىي عشر  (وىي الحبس لمدة سنة في ىذه الحالةمدة تقادـ العقوبة المحكوـ بيا ) أفّ  –( 427أي المادة )
ف جعؿ مدة تقادـ أية عقوبة أخرى مف غير العقوبات المبينة في الفقرتيف األولى  المشّرعسنيف، ذلؾ أّف  وا 

بحدْيف أدنى وأعمى، بحيث أّف أي عقوبة  والثانية ضعؼ مدة العقوبة المحكوـ بيا، إال أّف ذلؾ مقّيد
ف كاف ضعفيا يزيد عف خمس عشرة سنة تنقضي بمرور خمس عشرة سنة، وأّف أي عقوبة  محكوـ بيا وا 

ف كاف ضعفيا أقؿ مف عشر سنيف ال تنقضي قبؿ مضي عشر سنيف...".  2محكوـ بيا وا 

، تقادـ عقوبتيا جسامة الجرائـ ومددفي التفرقة بيف األردني  المشّرعع توسّ وعمى خالؼ الحاؿ عندنا، 
مدة التقادـ عمى ، و ف سنةيخمسة وعشر بلجنائية المؤبدة والعقوبات امدة تقادـ عقوبة اإلعداـ حيث حدد 

ز عشريف سنة ضعؼ مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة عمى أف ال تتجاو بالعقوبات الجنائية المؤقتة 
كما وحدد  .3عشر سنيففيي خرى األجنائية ال اتعقوبال فيـ مدة التقاد . أّماأو تنقص عف عشر سنيف

مدة تقادـ العقوبة الجنحية بضعؼ مدة العقوبة التي قضت بيا المحكمة عمى أال تتجاوز األردني  المشّرع
                                                           

 ميالدية )منشور عمى موقع المقتفي(. 11/06/2007صدر في مدينة راـ اهلل بتاريخ:  1
مػ ) منشور في موقع المقتفي(. وُيشار  5/1/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 176/2011نقض بأمر خطي رقـ ) انظر 2

، وأقّرت غيابيًا بالحبس لمدة سنة 2006نة إلى أّف التيمة المنسوبة إلى المتيـ في ىذه الحالة كانت إصدار شيؾ بدوف رصيد وتـّ الحكـ عميو في س
بإعتبار أّف العقوبة لـ تنقض بالتقادـ بعد، وبذلؾ تـّ رد طمب النائب العاـ بالنقض بأمر خطي في ىذه  2001ة محكمة النقض تنفيذ العقوبة في سن

 الحالة.
 ( وتعديالتو. 9/1961( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )342المادة ) انظر 3
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. 1عشر سنوات وال تقؿ عف خمس سنوات. ومدة التقادـ عمى أية عقوبة جنحية أخرى ىي خمس سنوات
مدة التقادـ عمى التدابير االحترازية ، و 2األدرني مدة تقادـ عقوبة المخالفات بسنتيف المشّرعوأخيرًا حدد 
  .3ثالث سنوات

فقد نّصت المادة  أرقاـ ثابتة واضحة لمتقادـ، المشّرعفقد اعتمد  أّما في قانوف اإلجراءات الجنائية المصري
عشريف سنة ميالدية إال عقوبة  تسقط العقوبة المحكوـ بيا فى جناية بمضي:"عمى أّنو ( منو 528)

 وتسقط العقوبة المحكوـ بيا فى جنحة بمضي خمس سنيف. اإلعداـ فإنيا تسقط بمضي ثالثيف سنة.
  4."وتسقط العقوبة المحكـو بيا فى مخالفة بمضي سنتيف

عند ىذا الحد فحسب، بؿ يتجمى الغموض في أعمى مستوياتو  في التشريع الفمسطيني وال يقؼ الغموض
 .)الفقرة الثانية(عند البحث في ميعاد بدء سرياف التقادـ 

 الفقرة الثانية: الغموض في تحديد ميعاد سريان التقادم

الحكـ القضائي ىو آخر إجراء قضائي يتـ في الدعوى إذ بصدوره قضت محكمة النقض الفمسطينية بأّف:" 
 5...".فترة زمنية أخرى حددىا القانوف تتعمؽ بتقادـ العقوبةتبدأ 

بيف الحكـ  قد فّرؽ ابتداءً  المشّرعنجد أّف ميعاد البدء في سرياف مدة تقادـ العقوبة،وعند البحث في 
( ىذا المعياد 3/2001. وعّيف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ )مف ناحية أولى الحضوري والحكـ الغيابي

يجري التقادـ مف نّصت عمى أّنو:" و  وعنوانيا "حساب مدة التقادـ" (428/1األوؿ ىو المادة ) في نصْيف؛
والثاني  "،إذا كاف الحكـ حضورياف التنفيذ تاريخ الحكـ إذا صدر غيابيًا، ومف يوـ تيرب المحكوـ عميو م

التي نّصت عمى أّنو:" وعنوانيا "بدء سرياف مدة التقادـ" (429/1المادة ) التالي مباشرًة وىو نصالىو 

                                                           
 ( وتعديالتو.9/1961رقـ ) ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني344المادة ) انظر 1
 ( وتعديالتو.9/1961( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )346المادة ) انظر 2
 ( وتعديالتو.9/1961األردني رقـ )( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية 347المادة ) انظر 3

 .344ابؽ، ص القسـ العاـ، مرجع س –محمد الحمبي، شرح قانوف العقوبات وأيضًا: 
 .621كامؿ السعيد، شرح األحكاـ العامة في قانوف العقوبات، مرجع سابؽ، ص  وأيضًا:

4
وؽ، انظر: رباب السّيد، سقوط العقوبة بالتقادـ بيف الشريعة والقانوف الوضعي، بحث منشور، مجمة البحوث القانونية واإلقتصادية، كمية الحق

 .93مػ، ص  4/2008، 43جامعة المنصورة، مصر، عدد 
5
.25/5/2010( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 40/2010: نقض جزاء رقـ )انظر
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مف تاريخ صدوره إذا كاف في الدرجة األخيرة ومف تاريخ صيرورتو  في الحكـ الحضوري تبدأ مدة التقادـ:
 1."باتًا إذا كاف في الدرجة األولى

التقادـ ووقفو ( مف القانوف التي عنوانيا "حساب مدة 432/1ومف ناحية أخرى فقد نَصت المادة )
وجاءت ىذه المادة ." تحسب مدة التقادـ اعتبارًا مف اليـو التالي ليوـ ارتكاب الجريمة وانقطاعو" عمى أّنو:"

 أيضًا ضمف الباب الرابع مف القانوف والذي عنوانو " سقوط العقوبة بالتقادـ وبوفاة المحكوـ عميو". 

ف لبدء ف مختمفيْ قد وضع معياديْ  المشّرع، نجد أّف مجتمعة ف النظرة األولى في ىذه النصوص الثالثةوم
مف يوـ تيرب المحكوـ عميو مف التنفيذ، والثاني مف تقادـ العقوبة في الحكـ الحضوري، أحدىما  احتساب

 تاريخ صدور الحكـ اذا كاف في الدرجة األخيرة أو مف تاريخ صيرورتو باتًا إذا كاف في الدرجة األولى.
األمر الذي يضعنا  ثالثًا يبدأ مف اليـو التالي ليوـ ارتكاب الجريمة.غريبًا وضع ميعادًا و المشّرع عاد وقد 

 ؟ ىذه النصوصفي حيرة مف أمرنا وذىوؿ، فكيؼ يمكف التوفيؽ بيف 

لبدء احتساب  ةمختمف قًا نظرًا إلحتوائيا عمى مواعيدإطالبأّنو ال يمكف التوفيؽ بيف ىذه النصوص نرى 
 واحدة فقط.الحالة ال نفس فيمدة تقادـ العقوبة 

بموجب المرسوـ الرئاسي  ( الُممغى8/2006لقرار بقانوف رقـ )بموجب ا ىذه الموادكما أّنو لـ يتـ تعديؿ 
بيف  الواضح لـ يحاوؿ التدخؿ في تعديؿ ىذا التعارض المشّرعػ(، بمعنى أّف م2007)( لسنة 20رقـ )

 .النصوص

إال عند رجوعنا لمقوانيف المقارنة والى المصادر  (429و  428) يمكننا فيـ الجدوى مف المادتيفال و 
قانوف اإلجراءات الجنائية المصري نجد نص وحيد  عند الرجوع إلىة، فالتاريخية لقانوف اإلجراءات الجزائي

لمدة تبدأ اعمى أّنو:"  ( منو التي نّصت529فقط ينظـ ميعاد بدء سرياف تقادـ العقوبة ىو نص المادة )

                                                           
 مسطيني عمى  أّنو:مف قانوف اإلجراءات الجزائية الف( 429و 428نصت المواد ) 1
 :( حساب مدة التقادـ428مادة )ال
 المحكـو عميو مف التنفيذ إذا كاف الحكـ حضوري يجري التقادـ مف تاريخ الحكـ إذا صدر غيابيًا، ومف يـو تيرب -1
 إذا تيرب المحكـو عميو مف تنفيذ عقوبة مقيدة لمحرية أسقطت نصؼ مدة العقوبة التي نفذت فيو مف مدة التقادـ. -2
 :( بدء سرياف مدة التقادـ429مادة )ال

 تبدأ مدة التقادـ:
 األخيرة ومف تاريخ صيرورتو باتًا إذا كاف في الدرجة األولى. في الحكـ الحضوري مف تاريخ صدوره إذا كاف في الدرجة -1
ذا كاف المحكـو عميو موقوفًا احتياطيًا، فمف يـو تيربو مف التنفيذ وفي ىذه الحالة يسقط نصؼ مدة العقوبة التي نفذت فيو مف مدة ال -2  تقادـ.وا 
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، ة الجنايات فى جناية، إال إذا كانت العقوبة محكوما بيا غيابيا مف محكممف وقت صيرورة الحكـ نيائيا
 ويختمؼ ىذا النص عف النصوص الواردة لدينا. ."تبدأ المدة مف يوـ صدور الحكـ

( نجد أّف نصوص 9/1961)قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  في حيف عند الرجوع إلى
. 1( مف القانوف األردني345و  343مطابقًة بشكؿ كبير لنصوص المواد ) عندنا (429و  428المواد )

األردني قد أورد أيضًا معيادْيف مختمفْيف لبدء احتساب تقادـ العقوبة في الحكـ  المشّرعوعمى الرغـ مف أّف 
المادة  -مة في القانوف األردني ألّف النص األوؿ ثير أية مشكالحضوري، إال أّف ىذه النصوص ال تُ 

قد ورد مباشرًة بعد تحديد مدة تقادـ عقوبات الجنايات في المادة التي سبقتو، وبالتالي ُيفيـ  -( 343)
ضمنًا أّف ىذا النص يحدد ميعاد البدء في احتساب مدة التقادـ بالنسبة لمجنايات. في حيف وردت المادة 

 في المادة التي سبقتيا، وبالتالي ُيفيـ أيضًا ضمنًا أفّ  يد مدة تقادـ عقوبات الجنحتحد( مباشرًة بعد 345)
( 346ىذا النص يحدد معياد البدء في احتساب مدة التقادـ بالنسبة لمجنح. وأخيرًا فقد اعتمدت المادة )

 ا في البساطة. مف القانوف األردني نفس الميعاد المحدد لمجنح بالنسبة لممخالفات، نظرًا الشتراكيم

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني يحدد ميعاد حساب مدة 428وبذلؾ نستنتج بأّف نص المادة )
( ميعاد حساب مدة تقادـ العقوبة في الجنح. 429تقادـ العقوبة في الجنايات، بينما يحدد نص المادة )

ف إفراد مادة تتعمؽ بتقادـ العقوبة في ع المشّرعوالسبب في ىذا التعارض بيف المادتيف يكمف في سيو 
الجنح ُيفترض أف يكوف موضعيا بيف ىاتْيف المادتيف. ومع ذلؾ، بقيت جرائـ المخالفات بدوف تحديد، إذ 

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات 346مشابو لنص المادة )ال يوجد في قانوف اإلجراءات الجزائية أي نص 
 لجنح.بدء تقادـ ات نفس الميعاد المحدد لالجزائية األردني الذي يعتمد لممخالفا

                                                           
 ية األردني عمى التوالي عمى أّنو:" ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائ346و  345و  343نّصت المواد ) 1

 (:343ة )الماد
 يجري التقادـ مف تاريخ الحكـ اذا صدر غيابا، ومف يوـ تممص المحكـو عميو مف التنفيذ اذا كاف الحكـ وجاىي -1
 التقادـ.اذا تممص المحكوـ عميو مف تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة لمحرية اسقط نصؼ مدة العقوبة التي نفذت فيو مف مدة  -2

 (:345المادة )
 تجري مدة التقادـ: -1
 في الحكـ الوجاىي مف تاريخ صدوره اذا كاف في الدرجة االخيرة ، ومف تاريخ ابرامو اذا كاف في الدرجة االولى. -أ

 وفي الحكـ الغيابي مف تاريخ تبميغو الى المحكوـ عميو بذاتو أو في محؿ اقامتو. -ب
 موقوفا فمف يوـ تفمتو مف التنفيذ، وفي ىذه الحالة يسقط نصؼ مدة العقوبة التي نفذت فيو مف مدة التقادـ.واذا كاف المحكـو عميو  -2

 (:346المادة )
 مدة التقادـ عمى العقوبات لممخالفات سنتاف تبدآف عمى نحو ما ذكر في المادة السابقة.
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( الموجود لدينا في القانوف األردني  والذي عيف 432/1مثياًل لنص ) ألننا لـ نجدالغموض بعد،  ولـ ينتو
( عندنا يشبو 432. مع أّف نص المادة )مدة التقادـ اعتبارًا مف اليـو التالي ليـو ارتكاب الجريمةاحتساب 

الذي جاء تحت عنواف  ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني349) إلى حد كبير نص المادة
، إال أّف الفقرة األولى التي عينت ميعاد التقادـ تختمؼ عف الفقرة األولى مف القانوف األردني أحكاـ عامة

  1."يحسب التقادـ مف يوـ الى مثمو مف دوف اليـو االوؿوالتي  نّصت عمى أّنو:" 

بصيغتو ىذه قد ورد بالخطأ في أحكاـ تقادـ العقوبات وأّف   -(432/1) –بأّف ىذا النص  نعتقدإال أننا 
مجاؿ تقادـ العقوبة ىو بعد  وذلؾ لسببْيف؛ األوؿ أفّ  قوبةىذا النص يتعمؽ بتقادـ الدعوى وليس الع

إصدار الحكـ الجزائي وبالتالي فإّف المعيار الذي ُيحدد بدء سريانو ال بّد أف يبدأ مف تاريخ صدور الحكـ 
مف  ( مف القانوف، وذلؾ عمى العكس429و  427سواًء كاف غيابيًا او حضوريًا كما جاء في المواد )

، وبالتالي يكوف المعيار الذي ُيحدد بدء في األصؿعوى تقادـ الدعوى والذي يكوف مجالو قبؿ رفع الد
ذا لـ تتخذ أية 12/2سريانو ىو مف اليوـ التالي آلخر إجراء كما ورد في المادة ) ( مف القانوف، وا 

 المشّرعوىو ما نّص عميو  ،تحسب مدة التقادـ اعتبارًا مف اليوـ التالي ليوـ ارتكاب الجريمةفإجراءات 
  .2دةبالخطأ في ىذه الما

                                                           
 -2 وـ الى مثمو مف دوف اليـو االوؿ.يحسب التقادـ مف ي -1ى أّنو: مات الجزائية األردني عم( مف قانوف أصوؿ المحاك349نصت المادة ) 1

 يقطع التقادـ: -3 ولـ ينشأ عف ارادة المحكـو عميو.يوقؼ التقادـ كؿ حائؿ قانوني أو مادي حاؿ دوف تنفيذ العقوبة أو التدبير 
 اجراءات التحقيؽ واجراءات الدعوى الصادرة مف السمطة المختصة بالجريمة ذاتو -أ

 أي عمؿ تجريو السمطة بغية التنفيذ. -ب
يمكف أف تطوؿ مدة التقادـ في  ر أو جريمة أىـ منيا، عمى انو الارتكاب المحكوـ جريمة أخرى معادلة لمجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبي -جػ

 .كؿ حاؿ الى أكثر مف ضعفو"
 نصت عمى أّنو:" ( في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني فقد 432أّما المادة )

 تحسب مدة التقادـ اعتبارًا مف اليوـ التالي ليـو ارتكاب الجريمة. -1
تنفيذ يوقؼ سرياف مدة التقادـ كؿ مانع قانوني أو مادي يحوؿ دوف تنفيذ العقوبة أو التدبير، ولـ ينشأ عف إرادة المحكـو عميو ويعتبر تأجيؿ  -2

 قادـ.الحكـ مانعًا قانونيًا يوقؼ سرياف مدة الت
 تنقطع مدة التقادـ بما يمي: -3
ة إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجي -ج اكمة الصادرة مف السمطة المختصة.إجراءات التحقيؽ أو المح -ب القبض عمى المحكـو عميو. -أ

التدبير أو جريمة  أجميا بالعقوبة أوارتكاب المحكوـ عميو جريمة أخرى معادلة لمجريمة التي حكـ عميو مف  -د المحكـو عميو أو تصؿ إلى عممو.
 ".وال يجوز أف تطوؿ مدة التقادـ في كؿ حالة مف الحاالت السابقة إلى أكثر مف ضعفيو أشد جسامة منو

. وانظر نقض جزاء رقـ 160انظر أحكاـ تقادـ الدعوى: كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، مرجع سابؽ، ص  2
 مػ.  25/5/2010( الصادر بتاريخ 40/2010)
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أّنيا في معرض تطبيقيا ليذه النصوص لـ تتعرض ليذا ة النقض الفمسطينية محكم وُيعزى عمى
االختالؼ الواضح بينيا، حتى أّنيا خمطت بيف ىذه النصوص إّما لعدـ انتباه أو تيربًا مف ىذه النقطة 

 القانونية الشائكة. 

اه بتقادـ عقوبة الجنايات وفقًا لما بينّ الخاص   -(428ففي أحد قرارتيا، طبقت المحكمة نص المادة )
عمى تقادـ العقوبة في جنحة إقامة البناء دوف ترخيص في الحالة التي عرضت عمييا، حيث  -أعاله 

كانت العقوبة فييا الغرامة مائتيف دينار باإلضافة إلى ازالة المخالفة، بقوليا:" إّف الحكـ القضائي ىو آخر 
ذ بصدوره تبدأ فترة زمنية أخرى حددىا القانوف تتعمؽ بتقادـ العقوبة سندًا إجراء قضائي يتـ في الدعوى إ

يجري التقادـ مف تاريخ الحكـ إذا صدر   :( مف ذات القانوف التي تنص عمى428ألحكاـ المادة )
 1 "....غيابياً 

بيّناه الخاص بتقادـ عقوبة الجنح وفقًا لما  –( 429طبقت المحكمة نص المادة )وفي قراٍر آخر ليا 
عمى تقادـ العقوبة في جنحة إعطاء شيؾ بدوف رصيد )وىي الحبس ستة أشير في الحالة  -أعاله

لـ يقـ بتنفيذ العقوبة بسبب و  مغ بوبلـ يت المتيـ الحكـ صدر بمثابة الحضوري، وأفّ  المعروضة(، مع أفّ 
اعتبرت أّف:"  مدة التقادـ أّف المحكمة  سفره الى الخارج وغيابو لمدة عشر سنوات مف تاريخ الحكـ، إال

في الحكـ الحضوري مف تاريخ صدوره إذا كاف في الدرجة األخيرة عماًل بالمادة  دأبالنسبة لمعقوبة تب
    2( مف قانوف اإلجراءات....".429/1)

عنصرًا مانعًا مف تنفيذ العقوبة وسببًا لسقوطيا وانقضائيا بالتقادـ، إال مرور الزمف يكوف إّف األصؿ أّف 
أّف الفوضى في النصوص الخاصة بتقادـ العقوبة في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني تحـر  المتيـ 

بتنظيـ نصوص التقادـ مف جديد  الفوري المشّرعمف ىذا الدور األساسي لمزمف. ولذا نرى وجوب تدخؿ 
 ىذه الثغرات القانونية. دلس

ة بالحرية الشخصية في اإلجراءات الماسّ في التشريع الفمسطيني يظير الدور الوقائي لمزمف  وخالفًا لذلؾ،
 )المطمب الثاني(. والخصوصية

 
                                                           

 ا.طعت باجراءات المحاكمة اماـ المحكمة اإلستئنافية الحققمحكمة اف مدة سقوط العقوبة قد انواعتبرت ال1 
 ، منشور في موقع المقتفي.25/5/2010( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 40/2010: نقض جزاء رقـ )انظر

 مػ. 12/10/2009( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 42/2009نقض جزاء رقـ ) 2
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 خصوصيةحرية الشخصية والبالالمطمب الثاني: الزمن عنصر مقّيد لْلجراءات الماّسة 

( 32الشخصية، كما أّف المادة )( مف القانوف األساسي لممواطف وجوب احتراـ حريتو 10كفمت المادة )
الخاصة جرائـ ال تنقضي بالتقادـ والحرمات جعمت مف اإلعتداء عمى ىذه الحقوؽ مف نفس القانوف 

 مطمقًا.

الفردية، وىذه اإلجراءات تنطوي إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي عمى مساس مباشر بحرمات اإلنساف وحريتو و 
وتزداد خطورة ىذه اإلجراءات بعد أف أصبحت  .تيؾ قرينة البراءة التي يتمتع بيا المتيـ في ىذه المرحمةتن

    1الخصوصية في وقتنا الحاضر نضااًل تسعى الييا شعوب األرض.

 المشّرعية، أوجد وتوفيقًا بيف حؽ الدولة في العقاب وبيف وجوب حماية حقوؽ المتيـ وحرياتو األساس
العديد مف الضمانات التي تحكـ الشروط الشكمية والموضوعية ليذه اإلجراءات الخطيرة، كما وحدد 

 الجيات المختصىة بالقياـ بو حصرًا. 

حرية الشخص وحرماتو كما بمّس ويقّيد الزمف جميع إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي، ومف ىذه اإلجراءات ما ي
نطوي أيضًا عمى تنّصت عمى خصوصايتو أو مساس بحقو ومنيا ما ي، رع اْلول()الففي إجراء التفتيش 

    .)الفرع الثاني(في اإلتصاؿ مع اآلخريف 

 الفرع اْلول: التفتيش 

ينطوي إجراء التفتيش عمى تعّرض لحرية الشخص وحرمة خصوصيتو، وقد يحمؿ في مضمونو معاني 
داف خالفًا لقرينة البراءة التي يتمتع بيا. ولذلؾ ال وكأّنو مُ القير واإلذالؿ، إذ بموجبو ُيعامؿ الشخص 

يجوز القياـ بمثؿ ىذا اإلجراء إال إذا كاف ضروريًا لحماية مصمحة أىـ وأكبر مف مصمحة الفرد، وال ُيتخذ 
 2ىذا اإلجراء إال في مواجية مجـر ىّز المجتمع بجريمتو وعكر صفو الطمأنينة العامة.

                                                           
1
 P.H.P.H.M.C. van Kempen, Criminal law and Human rights, Ashgate Publishing Limitrd, England, 2014, p.81. 

ءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، : مي خميس عصفور، المواعيد والمدد في قانوف اإلجراانظربنفس ىذا المعنى  2
 .70مرجع سابؽ، ص 
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اإلطالع عمى محؿ منحو القانوف حرمة خاصة، باعتباره مستودع سر صاحبو، ّنو:" يعّرؼ التفتيش عمى أ
محكمة النقض  ووعّرفت 1".مف أجؿ ضبط ما قد يوجد بو مما يفيد في كشؼ الحقيقة عف جريمة معينة

 .2المصرية بأّنو:" البحث عف عناصر الحقيقة في مستودع السر فييا"

 المشّرعويعتبر التفتيش مف أكثر اإلجراءات مساسًا بالحريات التي تكفميا الدساتير، ولذلؾ فقد أحاطو 
 الت التي يجوز فيياالحا خالؿ تحديدبضمانات عديدة، مف خالؿ تحديد السمطة المختصة بو، ومف 

( مف قانوف اإلجراءات 52كؿ ذلؾ تحت طائمة البطالف وفقًا لممادة ) ضوابطو،تحديد و  القياـ بو
 3الجزائية.

، وفي )الفقرة الثانية(أو مسكنو  )الفقرة اْلولى(ومحؿ التفتيش إّما أف يكوف يكوف الشخص نفسو 
 خطورتو. جراء وقايًة لممتيـ مف ىذا اإل المشّرعف يعتبر الزمف ضمانًة مف الضمانات التي قّيد فييا الحالتيْ 

 الفقرة اْلولى: تفتيش اْلشخاص

 (11مادة )األساسي لمشخص الحؽ في حريتو الشخصية وفي خصوصيتو. حيث نّصت ال المشّرعكفؿ 
ال يجوز  -2مس. الحرية الشخصية حؽ طبيعي وىي مكفولة ال تُ  -1مف القانوف األساسي عمى أّف:" 

بأي قيد او منعو مف التنقؿ إال بأمر قضائي وفقًا القبض عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو 
ألحكاـ القانوف، ويحدد القانوف مدة الحبس االحتياطي، وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكف 

 ."الخاضعة لمقوانيف الصادرة بتنظيـ السجوف

ية مف أجؿ إال أّف ضرورات التحقيؽ والبحث عف األدلة تقتضي أحيانًا المساس بيذه الحرية الشخص
 البحث عف الحقيقة بعد وقوع الجريمة. 

                                                           
فيد يوسؼ الكساسبة ومصطفى الطروانة، الضوابط القانونية لمتفتيش بغير إذف في القانونيف األردني والمصري )دراسة مقارنة(، بحث  :انظر 1

 .711مػ، ص 2015، 2، العدد 42مي، الجامعة األدرنية، المجّمد منشور، مجمة عمـو الشريعة والقانوف، عمادة البحث العم
كاـ النقض، س ، مجوعة أح17/12/1963، نقض مصري  391، ص 87، رقـ 10، مجوعة أحكاـ النقض، س 30/3/1959نقض مصري  2

 .853، ص 205، رقـ 13
  

3
التحقيق،إالأّنذلكيقتضيدوماًإيجادضماناتفّعالةلمكافحةعلىقدرمايعترفالقانونبضرورةإجراءالتفتيشللحصولعلىأدلةتفيدفي

إساءةاستعمالالسطلةوالتعسففيهذااإلجراء.

McBride, Jeremy, Human rights and criminal procedure, The case law of the European Court od Human 

Rights, Council of Europe Publishing, 2009, p. 110. 
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الداخمية أو  ويعّرؼ تفتيش األشخاص بأّنو:" التنقيب عف دليؿ الجريمة في جسـ الشخص أو مالبسو
  1".مف لفائؼ وصناديؽ وحقائب، ويشمؿ كذلؾ داّبتو وسيارتو الخاص أو ما يحممو الخارجية

و وكرامتو، ويعتبر خرقًا لقرينة البراءة ومقتضاياتيا، ألنّ وينطوي ىذا اإلجراء عمى مساس بحرية الشخص 
 2يؤدي إلى معاممة الشخص وكأّنو مداف.

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية في الفصؿ 38الجزائي أحكاـ تفتيش األشخاص في المادة ) المشّرعونظـ 
في األحواؿ التي يجوز  -1الثالث مف الباب األوؿ الخاص بالقبض عمى المتيـ والتي نّصت عمى أّنو:" 

القبض فييا قانونًا عمى المتيـ، يجوز لمأمور الضبط القضائي أف يفتشو ويحرر قائمة بالمضبوطات 
يسمـ المقبوض عميو صورة مف قائمة  -2 يوقعيا والمقبوض عميو ويضعيا في المكاف المخصص لذلؾ.

 .3"المضبوطات إذا طمب ذلؾ

فمـ تنظـ قوانيف اإلجراءات الجزائية لدييـ  4والسوري والمبناني والتونسييف األردني المشّرعأّما كؿ مف 
أحكاـ خاصة لتفتيش األشخاص بواسطة مأموري الضبط القضائي. ويرى الفقو القانوني أّف اجراء التفتيش 
عمى جسـ الشخص المشتبو بو ىو مف مستمزمات القبض عميو، وىو بطبيعتو أقؿ خطورة مف القبض، 

لمأموري الضبط القضائي القياـ بو بموجب صالحيتيـ بالقبض وفؽ أحكاـ القانوف حتى لو  ولذلؾ يجوز
 5عمى ذلؾ. صراحةً  المشّرعلـ ينص 

مف اختصاص مأموري الضبط القضائي في الحاالت التي يجيز فييا  تفتيش األشخاص يكوف وبذلؾ
يجوز لمأمور ( مف القانوف عمى أّنو:" 36وتبعًا لذلؾ نّصت المادة )ليـ القبض عمى المتيـ.  المشّرع

الضبط القضائي أو لمف يقبض عمى شخص أف يجرده مف األسمحة واألدوات التي يجدىا بحوزتو، وأف 
 ."يسمميا إلى الجية المختصة التي يقضي القانوف بإحضار المقبوض عميو أماميا

حضار الصادرة  أو بدوف مذكرة بحسب المادة النيابة العامة،  عفوالقبض يكوف بموجب مذكرة قبض وا 
لمأمور الضبط القضائي أف يقبض بال مذكرة عمى أي شخص ( مف القانوف التي نّصت عمى أّنو:" 30)

                                                           
 .460كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  انظر: 1
 . 237جياد الكسواني، قرينة البراءة، مرجع سابؽ، ص  انظر: 2
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري التي نّصت عمى أّنو:" فى األحواؿ التي يجوز فييا القبض قانونًا عمى المتيـ 46يقابميا نص المادة ) 3

ذا كاف المتيـ أنثى وجب أف يكوف التفتيش بمعرفة أنثى يندبيا لذلؾ مأمور الضبط القضائي."  يجوز لمأمور الضبط القضائي أف يفتشو. وا 
 .237جياد الكسواني، قرينة البراءة، مرجع سابؽ، ص  انظر: 4
 .124محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص : انظر 5
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حالة التمبس في الجنايات، أو الجنح التي  -1 حاضر توجد دالئؿ عمى اتيامو في األحواؿ التالية:
مأمور الضبط القضائي أثناء قيامو إذا عارض  -2 تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير.

إذا ارتكب  - 3بواجبات وظيفتو أو كاف موقوفًا بوجو مشروع وفر أو حاوؿ الفرار مف مكاف التوقيؼ.
جرمًا أو اتيـ أمامو بارتكاب جريمة، ورفض إعطاءه اسمو أو عنوانو أو لـ يكف لو مكاف سكف معروؼ 

 ."أو ثابت في فمسطيف

تقييد  استتبع ذلؾ ضمناً سمطة مأموري الضبط القضائي في القبض عمى المتيـ، ولّما كاف الزمف مقّيدا ل
الشروط القانونية لمقبض عمى المتيـ  توافرسمطتيـ في تفتيش األشخاص، مف خالؿ ضرورة التأكد مف 

 1.المشّرعضمف اإلطار الزمني الذي حدده 

مف القانوف عمى أّنو:" ( 44مادة )وقد يكوف تفتيش األشخاص في معرض تفتيش المساكف، حيث نّصت ال
إذا اشتبو ألسباب معقولة بأف شخصًا موجودًا في المحؿ الذي يجري التفتيش فيو يخفي مادة مف المواد 

وىذه الحالة تتشابو مع حالة التمبس المنصوص  ."التي يجري التفتيش عنيا جاز لمأمور الضبط أف يفتشو
جيز لمأموري الضبط القضائي القبض عمى المتيـ وتفتيشو، إال ( مف القانوف والتي ت30فييا في المادة )

ّنما يكفي مجرد اإلشتباه المعقوؿ بأّنو قد  أّف ىذه المادة ال تشترط التبمس فعاًل لقياـ صالحية التفتيش، وا 
 يكوف ىناؾ تمبس بالجريمة، حتى لو لـ يضبط المأمور شيئًا بعد تفتيش جسد الشخص.  

وجوب أن َّل يستغرق وقتاً  د قواعد الزمف إجراء تفتيش األشخاص مف حيثوفي جميع األحواؿ، تقيّ 
ال اعتبر إىانًة لمشخص وخرقًا لقرينة البراءة التي يتمتع بيا، ومخالفًا لنص المادة )طويالً  ( مف 29، وا 

بما يحفظ  ة المقبوض عميومعامم القانوف التي قّيدت القبض وجميع ما يستتبعو مف إجراءات بوجوب
لما يزيد عف دقائؽ معدودة  وال شّؾ أّف استغراؽ التفتيش إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. عدـ جوازتو، و كرام

  خالفًا ألحكاـ القانوف. وكرامتو ينطوي عمى إىانة مادية ومعنوية لمشخص

ـّ  وبتحرير قائمة باألشياء شخاصرية في تحرير محضر بتفتيش األيوجب القانوف الفو و  كما التي ت
ع الشخص عمى ىذا المحضر وحصولو عمى صورة مف قائمة المضبوطات إذا طمب توقيمع ضبطيا، 

 .ذلؾ

 .)الفقرة الثانية(تقّيد قواعد الزمف سمطات الجيات المختصة عند تفتيشيا لممساكف كذلؾ األمر و 
                                                           

  .ىذه الرسالةمف  78 القبض صدور الزمف في اجراء  انظر 1
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 الفقرة الثانية: تفتيش المساكن

 عمى عاتؽ الذي يقع الواجب األساسيالبحث عف جميع األدلة المتعمقة بالجريمة ومرتكبيا  تكوف ميمة
، تسعى والحصوؿ عمييا ىذه األدلة استقصاء. ومف أجؿ بعد وقوع أي جريمة ستدالؿ والتحقيؽسمطات اإل

 إلى الحقيقة.  يايوصممف شأنو أف سمطات التحقيؽ إلى البحث عف كؿ طرؼ خيط 

و، كاف لتفتيش المساكف الشخص ومخبأه ومجمع خصوصيات مستودع أسرار ولّما كاف بيت السكف ىو
حتى  عف الجرائـ وضبط أدلتيا ومرتكبيا،كإجراء مف إجراءات التحقيؽ الدور األكثر فعالية في الكشؼ 

كانت بدوف إجراء تفتيش لمسكف  جناية أو جنحةعمميًا وجود ممؼ تحقيؽ في أي  النادرأّنو قد أصبح مف 
 1المتيـ أو المشتبو بو.

المحؿ  عمى أّنو:"  (16/1960رقـ ) مف قانوف العقوبات( 2)ادة مالفي  بيت السكف المشّرععّرؼ 
المخصص لمسكنى أو أي قسـ مف بناية اتخذه المالؾ أو الساكف إذ ذاؾ مسكنًا لو ولعائمتو وضيوفو 

ف لـ يكف مسكونًا بالفعؿ وقت ارتكاب الجريمة،وخدمو أو ألي منيـ  وتشمؿ أيضًا توابعو وممحقاتو  وا 
 ."ضميا معو سور واحدالمتصمة التي ي

فتيش المساكف كإجراء جزائي مع حرمة ىذه المساكف التي كفمتيا الشرائع السماوية والدساتير،  ويتعارض ت
لممساكف حرمة، فال تجوز مراقبتيا أو مف القانوف األساسي بقوليا:"  (17مادة )ومنيا ما نّصت عميو ال

حتى جعمت القوانيف مف خرؽ ...". بؿ ألحكاـ القانوفائي مسبب ووفقًا دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قض
 2حرمة ىذه المساكف جريمًة يعاقب عمييا القانوف.

                                                           
 ( مف القانوف. 39لمادة )ا بحسبمع التأكيد عمى أّف التفتيش ال يكوف في المخالفات  1

: محمود نظمي صعابنو، دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، انظر
.88ص 

مف دخؿ مسكف آخر أو ممحقات مسكنو خالفًا إلرادة ذلؾ اآلخر -1( عمى أّنو:" 16/1960وبات رقـ )( مف قانوف العق347نصت المادة ) 2
ويقضي بالحبس  -2 الحبس مدة ال تتجاوز الستة أشير.ذلؾ مف مكث في األماكف المذكورة خالفًا إلرادة مف لو الحؽ في اقصائو عنيا عوقب بوك

ال -3 ح أو ارتكبو عدة أشخاص مجتمعيف.مف شير إلى سنة إذا وقع الفعؿ لياًل أو بواسطة العنؼ عمى األشخاص أو الكسر أو باستعماؿ السال
 المالحقة في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة األولى، إال بناء عمى شكوى الفريؽ اآلخر".تجري 

كؿ موظؼ يدخؿ بصفة كونو موظفًا مسكف أحد الناس أو ممحقات مسكنو في غير األحواؿ  -1 وف عمى أّنو:"( مف نفس القان181ونّصت المادة )
ذا انضـ إلى فعمو ىذا تحري  -2 ف عشريف دينارًا إلى مائة دينار.إلى ثالث سنيف وبغرامة مالتي يجيزىا القانوف، يعاقب بالحبس مف ثالثة أشير  وا 

ذا ارتكب الموظؼ الفعؿ السابؽ ذكره دوف أف يراعي األصوؿ التي  -3  تنقص العقوبة عف ستة أشير.المكاف أو أي عمؿ تعسفي آخر فال وا 
 ة مف خمسة دنانير إلى عشريف دينارا".يفرضيا القانوف يعاقب بالحبس مف شير إلى سنة وبغرام
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مرتكبييا تقتضي بالضرورة السماح بتفتيش ىذه  وتعقبإال أّف المصمحة العامة في الكشؼ عف الجرائـ 
قواعد الزمف مف أىـ وتعتبر  القانوف. والضمانات المعينة في شروطالبحسب  خاصةالمساكف في أحواؿ 

 الضمانات التي قّيدت إجراء تفتيش المساكف باعتباره مف اإلجراءات الماّسة بخصوصية المتيـ.

العناصر التي تدخؿ  أو عنصرًا مفحرمتو  لمنحوفي المسكف شرطًا مدة اإلقامة فمـ تعتبر قواعد الزمف 
ف لـ يكف مسكونًا بالفعؿ وقت "( مف قانوف العقوبات بقوليا  2، وىو ما عبرت عنو المادة )وعريفتفي  وا 

  ".ارتكاب الجريمة

فال يمـز أف يكوف المتيـ أو الشخص المنوي تفتيش مسكنو مقيمًا فيو بشكؿ دائـ، بؿ يكفي أف يكوف 
ف لـ يكف مسكوناً  وكذلؾ أيضًا فال عبرة بمدة  فعاًل. المسكف ُمعّدًا بطبيعتو لذلؾ أو مخصصًا لذلؾ، وا 

أو في خيمة في الصحراء أو  في غرفة مستأجرة بأحد الفنادؽولو لميمة واحدة اإلقامة، حتى أّف اإلقامة 
. وتطبيقًا لذلؾ قضت محكمة النقض 1تحقؽ شروط المسكف بالمعنى القانوني في مركب في الماء، كميا

معنى قانوف اإلجراءات الجزائية أخذًا مف مجموع نصوصو كؿ المصرية بأّنو:" ُيقصد بمفظ المنزؿ في 
مكاف يتخذه الشخص مسكنًا لنفسو عمى وجو التوقيت أو الدواـ، بحيث يكوف حرمًا آمنًا ال ُيباح لغيره 

 2دخولو إال بإذنو".

ولذلؾ ، وليس قبميا اتخاذه بعد وقوع الجريمة – مف اجراءات التحقيؽباعتباره  -تفتيش ال ويفترض اجراء
وبعد التأكد مف توافر الشروط القانونية اصدار مذكرة تفتيش مف النيابة العامة قبؿ إجراءه المشّرعاشترط 

الالزمة إلصدار ىذه المذكرة. ويمكف القوؿ بأّف أمر التفتيش الذي يصدر في شأف جريمة لـ ترتكب بعد 
فإذا صدر األمر بتفتيش مسكف ألّف ولكّف ارتكابيا في مستقبؿ قريب راجح أو مؤكد ىو أمر باطؿ، 

التحريات دّلت عمى أّف الشخص المقيـ سيحوز في اليوـ التالي مواد مخدرة عقد العـز عمى شرائيا أو أّنو 
ش ذاتو وما يتولد ف باطؿ، ويبطؿ التفتيسيتقاضى مبمغًا مف الماؿ عمى سبيؿ الرشوة، فاألمر في الحالتيْ 

 3عنو مف أدلة.

                                                           
 .446كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  انظر: 1
 .1( ص 1رقـ ) 20، مجموعة أحكاـ النقض، س 6/1/1969نقض مصري  2

الة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كمية : محمد غانـ، تفتيش المسكف في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، رسهأورد
 .5-4مػ، ص 2008الداراسات العميا، 

: محمود نظمي صعابنو، دور النيابة العامة في وأيضاً  .449كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  انظر: 3
 .86ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص  إقامة الدعوى العمومية في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة
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دخوؿ المنازؿ وتفتيشيا عمؿ  -1( مف قانوف اإلجراءات  الجزائية عمى أّف:" 39دة )وفي ذلؾ نّصت الما
موجو إلى  بناًء عمى اتياـمف أعماؿ التحقيؽ ال يتـ إال بمذكرة مف قبؿ النيابة العامة أو في حضورىا، 

وجود قرائف شخص يقيـ في المنزؿ المراد تفتيشو بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكو في ارتكابيا، أو ل
تحرر المذكرة  -3 يجب أف تكوف مذكرة التفتيش مسببة. -2 قوية عمى أنو يحوز أشياء تتعمؽ بالجريمة.

 1."باسـ واحد أو أكثر مف مأموري الضبط القضائي

ولّما كاف دخوؿ المنازؿ وتفتيشيا ىو عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ وفقًا ليذه المادة، فإّف األصؿ أف يكوف 
في التحقيؽ  يؿراء بواسطة النيابة العامة دوف غيرىا باعتبارىا صاحبة اإلختصاص األصتنفيذ ىذا اإلج

الفمسطيني قد سمح لوكيؿ  المشّرع( مف القانوف. إال أّف 55/1في الجرائـ والتصرؼ فييا بحسب المادة )
 2الضبط القضائي بالقياـ بأي مف أعماؿ التحقيؽ في دعوى محددة مأموريالنيابة العامة تفويض أحد 

( مف القانوف، ولذلؾ فإّف ذكر اسـ مأمور الضبط القضائي الُمصرح لو بالتفتيش وفقًا 55/2وفقًا لممادة )
عتبر بمثابة تفويض خاص لمأمور الضبط القضائي لمقياـ ( مف القانوف ي39/3( والمادة )40)لممادة 

 تثناًء عمى األصؿ.  بالتفتيش اس

تاريخ وساعة إصدار  األولى وجوب ذكروتقّيد قواعد الزمف إجراء التفتيش بموجب مذكرة مف ناحيتْيف؛ 
المذكرة وفقًا لممادة  مف العناصر التي يجب أف تشمميا باعتبارىا، المدة التي تسري خاللياو  المذكرة

 مف صحة صدوره بعد وقوع الجريمة. إذ مف خالؿ التاريخ يمكف التأكد الحقاً  ،مف القانوف (40/4،5)
ال يجوز أف تكوف ىذه المذكرة سارية لألبد منعًا لمتعسؼ في إستعماؿ السمطة وحتى ال يتحوؿ ىذا كما 

ؿ وبالتالي يمكف القوْ  ّذه مأمور الضبط القضائي متى شاء،اإلجراء إلى سيؼ مسّمط في وجو المواطف ُينف
بأّف عدـ ذكر مدة سرياف مذكرة التفتيش ُيفقد ىذه المذكرة قيمتيا القانونية وال تصمح بعد ذلؾ أساسًا 

  3.، ما لـ يجدد مفعوليا بمذكرة جديدةلمتفتيش
إال إذا كانت الجريمة متمبسًا بيا، أو  ويوجب القانوف إجراء تفتيش المنازؿ خالؿ ساعات النيار،كما 

ذا كا4تستوجب ذلؾ، فعندئٍذ يجوز التفتيش في ساعات الميؿكانت ظروؼ االستعجاؿ  ف التفتيش قد ، وا 
                                                           

 ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني.81( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري، والمادة )91يقابميا نص المادة ) 1
 ما عدا اإلستجواب في مواد الجنايات. 2
3
إذف في القانونيف األردني والمصري )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص فيد الكساسبة ومصطفى الطروانة، الضوابط القانونية لمتفتيش بغير  :انظر

718.
الفترة التي تقع بيف غروب ( الميؿ بأّنو:"16/1960( مف قانوف العقوبات رقـ )2وقد عرفت المادة ) ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.41المادة ) 4

 ."الشمس وشروقيا
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التفتيش ما داـ  فيحؽ لمأمور الضبط القضائي اإلستمرار بو حتى اإلنتياء مف عممية بدأ بعد دخوؿ الميؿ
وتصمح مذكرة التفتيش لمرة واحدة فقط، ومتى ُأجري التفتيش فال يجوز إعادتو مرة أخرى  اإلجراء ُمتصاًل.

 1بناًء عمى نفس المذكرة.
األصؿ، أجاز  أّف دخوؿ المنازؿ وتفتيشيا يجب أف يتـ بموجب مذكرة مف النيابة العامة في واستئناًء عمى

مادة رضا والضرورة ونص القانوف وفقًا لمفي أحواؿ معينة تفترض ال المنازؿ بدوف مذكرة دخوؿ المشّرع
ال يجوز دخوؿ المنازؿ مف السمطات مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي نّصت عمى أّنو:"  (48)

حالة الحريؽ  -2 طمب المساعدة مف الداخؿ. -1 المختصة بدوف مذكرة إال في إحدى الحاالت التالية:
في حالة تعقب شخص يجب القبض عميو، أو  -4 ا.إذا كاف ىناؾ جريمة متمبسًا بي -3 أو الغرؽ.

 2.3"شخص فر مف مكاف أوقؼ فيو بوجو مشروع

دعي دخوؿ المنازؿ بشكؿ فوري دوف إنتظار إصدار توتشترؾ ىذه األحواؿ جميعيا بأّف ظروؼ الحاؿ تس
مذكرة تفتيش بحسب األصؿ المقرر في القانوف. كما وتفترض جميع ىذه الحاالت وجود تقارب زمني 

فال يجوز لمأمور الضبط القضائي دخوؿ ىذه  ىذه الظروؼ وبيف وقت دخوؿ المنازؿ.قياـ دقيؽ بيف 
دة، أو بعد حصوؿ انقطاع زمني طويؿ أثناء مطاردة المنازؿ بعد وقت طويؿ مف استدعاؤه لممساع

 الشخص الذي يجب القبض عميو. 

ّنما ىو مجرد عمؿ  ومف الجدير ذكره أّف ىذا الدخوؿ في الحاالت األولى والثانية والرابعة ليس تفتيشًا، وا 
ستتبع ضمنًا ت -وىي حالة التمبس -إال أّف الحالة الثالثة  مادي تقتضيو الضرورة في مثؿ ىذه الحاالت.

نت صالحيات مأمور ( مف القانوف التي بيّ 27، ألّنو وبحسب المادة )بعد دخوليا صالحية تفتيش المنازؿ

                                                           
في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص : مي خميس عصفور، المواعيد والمدد انظر 1

73-74. 
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األدرني التي نّصت عمى أّنو:" يجوز الي مأمور شرطو او درؾ اف يدخؿ الى اي منزؿ 93يقابميا المادة ) 2

اذا كاف لديو ما يحممو عمى االعتقاد باف جناية ترتكب في ذلؾ المكاف او انيا ارتكبت فيو منذ أمد  -1تحري فيو: او مكاف دو مذكرة واف يقـو بال
اذا استنجد أحد الموجوديف في ذلؾ المكاف بالشرطة او الدرؾ وكاف ثمة ما  -3اذا استنجد الساكف في ذلؾ المكاف بالشرطة او الدرؾ.  -2قريب. 

 اذا كاف يتعقب شخصا فر مف المكاف الموقوؼ فيو بوجو مشروع ودخؿ ذلؾ المكاف." -4ا يرتكب فيو. يدعو لالعتقاد باف جرم
األردني لـ ينص عمى حاالت الحريؽ أو الغرؽ كما ىو الحاؿ عندنا، كما أّنو حصر الدخوؿ إلى المنازؿ في الجنايات المتمبس  المشّرعويالحظ أّف 

الفمسطيني صالحية الدخوؿ لممنازؿ في جميع الجرائـ  المشّرعيو ذلؾ في الجنح أو المخالفات. بينما أطمؽ فييا فقط، إال إذا طمب منو المجني عم
 لو لـ يطمب المجني عميو منو ذلؾ.و حتى لو كانت معمقة عمى شكوى 

3
المنازؿ بدوف مذكرة ىو نص غير ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الذي يتيح لمأموري الضبط القضائي دخوؿ 48يرى البعض بأّف نص المادة )

مصطفى عبد الباقي، شرح : ( مف القانوف األساسي التي ال تجيز التفتيش مطمقًا إال بأمر قضائي. انظر17دستوري، لتعارضو مع نص المادة )
 .239ص  مرجع سابؽ، قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(،
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وىو  –الضبط القضائي في حاالت التمبس، فإّنيا قد منحت لو الحؽ في االنتقاؿ إلى مكاف الجريمة 
ا، وتثبيت حالة األماكف واألشخاص وكؿ معاينة اآلثار المادية ليا والتحفظ عمييو  –المنزؿ في حالتنا ىذه 

ىذا أّف ممنزؿ باعتبار في مضمونيا تفتيش لما يفيد في الكشؼ عف الحقيقة. وىذه الصالحيات ىي 
 . 1ذلؾ ولو لـ يطمب المجني عميو في الكشؼ عف الحقيقة بالضرورة فيديُ  اإلجراء

التي تـّ ضبطيا،  وباألشياءمحضر بتفتيش المساكف  تحريرالفورية في األحواؿ يوجب القانوف وفي جميع 
 .2الذيف حضروه وتوقييـ عميو ذكر األشياء التي تـّ ضبطيا خالؿ التفتيش بحضور الشيودو 

ويتجمى الدور الوقائي لممتيـ مف إجراء التفتيش بأّف القانوف قد رتب البطالف كجزاء إجرائي عمى أي 
ومع ذلؾ  .3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية52بالتفتيش وفقًا لممادة )مخالفة ألحكاـ القانوف فيما يتعمؽ 

تعتبر قواعد التفتيش مف القواعد التي ُشّرعت لمصمحة الخصوـ، ويكوف البطالف فييا نسبيًا، ويجب 
  4التمسؾ بو أماـ محكمة الموضوع.

، بؿ يشمؿ أيضًا بحريتو وحرمتومف اإلجراءات الماسة في وقايتو لممتيـ دور الزمف الوقائي قتصر وال ي
أحكاـ  ومنع االتصاؿ بالمتيـ الموقوؼ بحسب التنصت الشرعيالماسة بخصوصيتو، وىي  اتجراءاال

  .)الفرع الثاني(القانوف 
 

 

 

 

 

                                                           
لضبط القضائي القبض عمى المتيـ حتى في حاالت التمبس إذا كانت الجريمة المتمبس فييا معمقة عمى شكوى، مع مراعاة أّنو ال يجوز لمأمور ا 1

 ( مف القانوف.33وذلؾ بحسب المادة )
 مف ىذه الرسالة. 151تنظيـ المحاضر والضبوط ص  انظر 2
3
( ىيئة خماسية الصادر بتاريخ 752/2009رقـ )عمى عكس المشّرع األردني الذي لـ يورد نص في ىذا الخصوص. انظر تمييز جزاء 
 مػ. 7/7/2009
4
رسالة ماجستير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة انظر: أسامة الكيالني، البطالف في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني "دراسة مقارنة"، 

.59مػ ، ص  2008فمسطيف،  –س مالنجاح الوطنية، ناب
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 اإلجراءات الماّسة بالحياة الخاصةالفرع الثاني: 

 السماوية والدساتير. وأّكدت نسانية أساسية كفمتيا جميع الشرائعإّف حرمة الحياة الخاصة ىي قيمة ا
حقوؽ اإلنساف وحرياتو  ( مف القانوف األساسي الفمسطيني بقوليا أّف:"10/1المادة ) االحتراـىذا  وجوب

 ."األساسية ممزمة وواجبة االحتراـ

 التحقيؽسمطات إّنما أجاز لبشكؿ تاـ،  لممتيـ مطمقةً حريًة حرمة الحياة الخاصة مف  المشّرع ولـ يجعؿ
ضمف شروط معينة، ُبغية تحقيؽ المصمحة العامة في الكشؼ عف الجرائـ واقتضاء حؽ الدولة في  خرقيا

 . 1يةر واألصؿ أّف ال يتـ خرؽ ىذه الخصوصية إال لمصمحة إجتماعية ُممّحة وضرو  العقاب.

مراقبتو ما ينتيؾ حرمة الحياة الخاصة لممتيـ مف خالؿ  ىا القانوفالتي أقرّ  ومف ىذه اإلجراءات الجزائية
ومنيا  )الفقرة اْلولى(.أثناء تواصمو مع اآلخريف، وىو إجراء التنصت الشرعي بموجب أحكاـ القانوف 

وفي  )الفقرة الثانية(.أيضًا ما يحـر المتيـ مف حقو في التواصؿ مع اآلخريف مطمقًا خالؿ فترة التوقيؼ 
اإلجراءات احترامًا لحقوؽ  القياـ بيذهالمنوط بيا كمتا الحالتْيف يقّيد الزمف سمطات الجيات المختصة 

 .ولقرينة البراءة المتيـ األساسية

 الفقرة اْلولى: التنصت الشرعي

شكؿ طبيعي بعد ببالتواصؿ مع اآلخريف ومحادثتيـ  ألي متيـقد تقتضي مصمحة التحقيؽ أحيانًا السماح 
المتيـ مع شركاؤه في الجـر أو أصدقاؤه أو مع اآلخريف حوؿ تفاصيؿ ىذه  فقد يتحدثارتكابو لمجريمة، 

الجريمة وأسبابيا. ولّما كانت سمطة التحقيؽ تسعى جاىدًة لمحصوؿ عمى أي طرؼ خيط يوصميا لمرتكب 
يا مف فإّنيا قد تضطر أحيانًا الى التنصت عمى محادثات ىذا الشخص المشتبو بو في ارتكابالجريمة، 
 .بيا ؿ اعترافوأجؿ تسجي

اإلصغاء واستراؽ السمع لمحادثات تجري بيف األشخاص في مكاف خاص أو عف طريؽ  ىوالتنصت و 
، دوف عمـ أو موافقة ىؤالء جياز الكتروني، بالسمع أو بالتسجيؿ أو النقؿ عف طريؽ أجيزة خاصة

   2.األشخاص

                                                           
1
 Storm, Lisa, Criminal Law, University of Minnesota, 2015, chapter 3, the right to privacy p. 4. 

2
 بنفس مف ىذا المعنى انظر: محمد سالـ الحمبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري واإلستدالؿ، منشورات ذات السالسؿ، الكويت، الطبعة

. 133مػ، ص  1981الثانية 
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وعمى الرغـ مف . المحادثاتيعتبر التنصت مف اإلجراءات الجزائية الماّسة بحرمة الحياة الخاصة وسرية و 
 مراسالت لـ يفرد نصًا خاصًا في القانوف األساسي يضمف عدـ انتياؾ سرية المشّرع الفمسطيني أفّ 

وؽ طبيعية أساسية الخاصة، إال أّف ىذه الحقوؽ ىي حق حياتوحرمة أو  أو محادثاتو مع الغير الشخص
 . ـممزمة وواجبة االحتراوفوؽ دستورية، وىي بالضرورة 

الدستور ( مف 18)في المادة  والمحاثات سرية المراسالت ىذا الحؽ فياألردني  المشّرعكّرس  في حيف
، فال سرّيةوالمخاطبات الياتفية أّنو:" تعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية  بقولو 1952األردني لسنة 

الذي  المصري المشّرع وكذلؾ الحاؿ لدىتخضع لممراقبة أو التوقيؼ إال في األحواؿ المعينة في القانوف". 
بقولو أّف :" لمحياة الخاصة  2014( مف الدستور المصري األخير لسنة 57ىذا الحؽ في المادة ) كّرس

ت التميفونية وغيرىا مف وسائؿ حرمة، وىي مصونة ال تمس. ولممراسالت البريدية والبرقية والمحادثا
االتصاؿ حرمة، وسريتيا مكفولة وال تجوز مصادرتيا أو اإلطالع عمييا أو رقابتيا إال بأمر قضائي 

  1مسبب ولمدة محددة ووفقًا ألحكاـ القانوف...".

 عمى سبيؿفقد أجازه القانوف لذا التنصت وسيمًة فّعالة لمكشؼ عف الجرائـ وتعقب مرتكبييا، ويعتبر 
عف تنظيـ الفمسطيني  المشّرع ؼَ زَ عَ قد و  انتياكو لقرينة البراءة. آخذًا بالحسباف اإلستثناء وبشروط معينة،

) وال يرجع ىذا العزوؼ عف  2.أسوًة بأغمب التشريعات العربية المقارنة بالتنصت وشروطو قانوف خاص
غير مبرر، بؿ إّف عدـ التنظيـ ىذا  عدـ تفطف ليذا الفراغ التشريعي، كما أّنو ال يرجع إلى عجز مبرر أو

خيارات سياسية غير مقبولة، إذ تخشى عديد الدوؿ تنظيـ مسألة تكثر إشكاالتيا مثؿ تسجيؿ  ىقد يرجع إل
  3المحادثات فتخضع إلى أمرْيف أحالىما ُمر(.

( 51/2،3حيث أجازت المادة ) ،لدينا بما ورد عميو النص في قانوف اإلجراءات الجزائية المشّرعواكتفى 
جراء تسجيالت ل لمنائب العاـ أو أحد مساعديو  التي تتـ حاديثألمراقبة المحادثات السمكية والالسمكية، وا 

في إظيار الحقيقة في جناية أو  متى كاف لذلؾ فائدةً  ،في مكاف خاص بناًء عمى إذف مف قاضي الصمح
                                                                                                                                                                                     

القانو موقع أيضاً وانظر الشامل: األخير:post_7818.html-http://droit7.blogspot.co.il/2013/11/blogن الدخول تاريخ

.15:00،ساعةالدخول:3/5/2017

اطنيف منيا " كما تمتـز الدولة بحماية حؽ المواطنيف في استخداـ وسائؿ االتصاؿ العامة بكافة أشكاليا، وال يجوز تعطيميا أو وقفيا أو حرماف المو  1
 بشكؿ تعسفي وينظـ القانوف ذلؾ".

 % مف الذيف ذىبوا لالقتراع.98.1وافقة بم 18/1/2014بعد بعد اقراره باإلستفتاء الشعبي في  2014( مف الدستور المصري لسنة 57المادة )
 األردني والمصري والتونسي.  المشّرعشأنو في ذلؾ شأف  2
 .260جياد الكسواني، قرينة البراءة، مرجع سابؽ، ص   عف:نقالً  3

http://droit7.blogspot.co.il/2013/11/blog-post_7818.html
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أف يكوف أمر الضبط أو إذف المراقبة أو بشرط و ،ةييا بالحبس لمدة ال تقؿ عف سنمجنحة يعاقب ع
 .يومًا قابمة لمتجديد لمرة واحدة التسجيؿ مسببًا، ولمدة ال تتجاوز خمسة عشر

، ألّنو "ال محادثاتالأساسية لشرعية التنصت عمى  اً قد وضع شروط -عمى األقؿ - المشّرعوبذلؾ فإّف 
 .1األدلة بينما ال يكوف لدينا غير الشكوؾ"يجوز أف ُيطارد الناس كالفراشات بحثًا عف 

بالنائب  المشّرعوالتي حصرىا  والتسجيؿ إذف المراقبةبتقديـ طمب ومف ىذه الضمانات الجية المختصة 
، فال يجوز أف ُيقدـ ىذا الطمب بواسطة وكيؿ النيابة العامة أو مأمور الضبط حد مساعديوأالعاـ أو 

أحد مأموري  د حصولو عمى ىذا اإلذف مف أف يفوضنائب العاـ بعالقضائي. إال أّف ذلؾ ال يمنع ال
( مف 55/2الضبط القضائي بالقياـ بيذا التنصت بموجب تفويض خاص في دعوى محددة وفقًا لممادة )

 2.التي استثنت فقط اإلستجواب في الجنايات مف نطاؽ التفويض القانوف

الشرعي في أكثر مف جانب. حيث يجب أف يقدـ طمب ويقّيد الزمف سمطات النائب العاـ في التنصت كما 
ال فالتنصت   ( مف القانوف.52وفقًا لممادة ) باطالً  يقع إذف المراقبة بعد وقوع الجريمة وليس قبميا، وا 

وىذا ُيظير مدى وقد حصر القانوف ىذا اإلجراء في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتيا عف سنة،  
 إال في الجرائـ الخطيرة. مراقبتياالشخصية وعدـ  المحادثات عمى حماية سرية المشّرعحرص 

لممشرع في عدـ توحيده لتصنيؼ الجرائـ األكثر خطورة في مختمؼ اإلجراءات  مقنعاً إال أننا ال نجد سببًا  
الجنح التي تزيد مدة عقوبتيا عف ستة و  الجنايات القبض عمى المتيـ في المشّرعففي حيف يجيز  الجزائية.
الجنح التي تزيد عقوبتيا عمى سنة، ب يتمثؿ ووحيد في ىذه الحالة تصنيؼ جديد المشّرع لنا أوجد أشير،

تخاذ اإلجراءات الجزائية توحيد تصنيؼ الجرائـ الخطيرة التي يجوز فييا ا المشّرعنرى أّف عمى  يذاول
 .األكثر شّدة مف باب التسييؿ ووحدة التنظيـ القانوني

لمدة ال طارًا محددًا ليذا اإلذف الصادر عف قاضي الصمح، حيث يكوف اإلذف وتضع قواعد الزمف إكما 
فإذا انقضت ىذه ، أي لمدة شير في أقصى األحواؿ. تتجاوز خمسة عشر يومًا قابمة لمتجديد لمرة واحدة

المدة دوف الحصوؿ عمى أدلة، فينبغي عمى النيابة العامة البحث عف طرؽ أخرى لمحصوؿ عمى أدلة 
                                                           

 .278مػ، ص  2002سالـ أحمد الكرد، أصوؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، الكتاب األوؿ، مكتبة القدس، اقتباسًا مف:  1
ص  أورتده: مي خميس عصفور، المواعيد والمدد في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ،

70. 
2
 .136مرجع سابؽ، ص محمد سالـ الحمبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري واإلستدالؿ،  انظر:
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وقتًا لتقرير ىذا  المشّرعولـ يحدد .ألّنيا ال تسطيع تقديـ طمب آخر لمتنصت وفقًا لصراحة النص ،الجريمة
في الوقت الذي يجد فيو  المشّرع، فقد يكوف في بداية التحقيؽ أو في نيايتو. ومع ذلؾ فقد قرنو التنصت

 .في إظيار الحقيقة ىذا اإلجراء فائدةً  النائب العاـ في

لنيابة العامة عمى محادثة المتيـ مع ىذا التنصت الشرعي ال يشمؿ تنصت ا تذكير بأفّ إال أّنو ينبغي ال
 ضماناتال محاميو، ألّف ىذه المحادثة ىي محادثة سرية بشكؿ مطمؽ وبدوف أي استثناء باعتبارىا مف

( مف القانوف في معرض حديثيا عف منع 103الدفاع. وفي ذلؾ نّصت المادة ) األساسية لمحؽ في
صاؿ بالمتيـ الموقوؼ عمى أّنو:" وال يسري ىذا المنع عمى محاميو الذي يجوز لو االتصاؿ بو في أي اإلت

ال يجوز إثبات ( مف القانوف عمى أّنو:" 211وقت يريد، دوف قيٍد أو رقابة". وكذلؾ أيضًا نّصت المادة )
 .1"واقعة بالرسائؿ واألحاديث المتبادلة بيف المتيـ ومحاميو

فسخ الحكـ ببداية نابمس بصفتيا اإلستئنافية ومف التطبيقات القضائية إلجراء التنصت، قضت محكمة 
عالف براءة المستأنفةالمستأنؼ أماميا  مف قانوف  360خالفًا الحكاـ المادة  الشتـ والتحقير)مف جنحة  وا 

قانوف االتصاالت السمكية  مف 91/1التيديد عبر وسائؿ االتصاؿ خالفًا ألحكاـ المادة جنحة و  العقوبات
( مف قانوف 51يا قامت بتطبيؽ المادة )لـ تقدـ إلى المحكمة ما يشير بأنّ  العامة النيابة فّ أل (الالسمكيةو 

جؿ مراقبة الخط ووضع خط أبتقديـ طمب إلى محكمة الصمح مف  يا لـ تقـحيث أنّ  ،اإلجراءات الجزائية
ىذا اإلجراء جوىري  فّ الو  ،باالتصاؿ المستأنفة ىي مف قامت فّ أاقبة لغاية إثبات المجني عميو تحت المر 

قامت . إال أّف محكمة النقض الفمسطينية المستأنفة ىي مف قامت باالتصاؿ فّ ألغايات إثبات  يوأساس
في جريمة التيديد عبر وسائؿ العقوبة القصوى  فّ أوحيث ىذا الحكـ، وبررت ذلؾ بقوليا أّنو:"  بنقض

مف قانوف اإلجراءات الجزائية  51/2الحبس لمدة ال تزيد عف سنة، فيما نصت المادة ىي  االتصاالت
مراقبة المحادثات السمكية والالسمكية ال تجوز إال في الجنايات والجنح التي يعاقب عمييا بالحبس  فّ أب

ع فافّ  ،لمدة ال تقؿ عف سنة اءة الف بر استناد المحكمة مصدرة الحكـ الطعيف في فسخ الحكـ المستأنؼ وا 
صحيح تطبيؽ ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية يغدو قائمًا عمى غير 51)المطعوف ضدىا ألحكاـ المادة 

                                                           
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري التي نّصت عمى أّنو:" ال يجوز لقاضي التحقيؽ أف يضبط لدي المدافع عف المتيـ أو 96)ابميا المادة قت 1

 ، وال المراسالت المتبادلة بينيما فى القضية."داء الميمة التي عيد إلييما بياالخبير االستشاري األوراؽ والمستندات التي سمميا المتيـ ليما أل
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ف تمحص وقائع الدعوى والبينات المقدمة فييا لتقوؿ كممتيا وفؽ تسبيب صحيح أالقانوف، وكاف عمييا 
  1."وتعميؿ قانوني سميـ

ر التنصت في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتيا عف سنة، وىذا القضاء منتقد، فإذا كاف المشّرع قد حص
فيكوف التنصت محظورًا في الجنح المعاقب عمييا بأقؿ مف سنة وفقًا لمفيوـ المخالفة، وبالتالي يكوف 

 الدليؿ الذي تـ تحصميو عف طريقو، عمى خالؼ ما ذىبت إليو محكمة النقض. التنصت باطاًل وبيطؿ

األردني الذي  المشّرعمشرعنا الفمسطيني أكثر مراعاًة لممتيـ في ىذا اإلجراء مقارنًة بكاف موقؼ مع ذلؾ و 
ولـ يحصر ىذا اإلجراء كما  قضائي آخر. أعطى صالحية التنصت لممدعي العاـ دوف الحاجة أٍلي إذف

( مف قانوف أصوؿ 88. حيث نّصت المادة )لو سقؼ زمني أقصى النتياؤهيضع  ولـفي جرائـ محددة، 
لممدعي العاـ أف يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات المحاكمات الجزائية األردني عمى أّنو:" 

والرسائؿ والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرؽ كافة الرسائؿ البرقية كما يجوز لو مراقبة 
 ."المحادثات الياتفية متى كاف لذلؾ فائدة في اظيار الحقيقة

المصري قاضي التحقيؽ صالحية األمر بمراقبة المحادثات في الجنايات والجنح  ّرعالمشفي حيف منح 
عمى ثالثيف يومًا قابمة لمتجديد لمدة أو مدد أخرى التي تزيد عقوبتيا عمى ثالثة أشير، ولمدة ال تزيد 

 .2مماثمة

ما في التنصت، إال أّف حرمة الحياة الخاصة لممتيـ بقدٍر الفمسطيني قد راعى  المشّرعوعمى الرغـ مف أػّف 
ذلؾ ال ينفي ضرورة تنظيـ قانوف خاص بيذا اإلجراء لتحديد كؿ جوانبو وشروطو، خصوصًا مع أىمية 
وفعالية ىذا اإلجراء في عصرنا الحالي لمكشؼ عف الجرائـ، ومف أجؿ إيجاد أكبر قدر مف الضمانات 

 .راءةالتي تحمي المتيـ مف خطورة ىذا اإلجراء وانتياكو لقرينة الب

ومف ىذه الضمانات الضروية المتعمقة بالزمف وجوب تحديد مدة التنصت بعدد مف األياـ، ووجوب  
اإلحتفاظ بأشرطة التسجيؿ لفترة محددة، وأف يقتصر التنصت عمى مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي دوف مرحمة 

                                                           
 مػ.11/10/2011( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 118/2011نقض جزاء رقـ ) 1
وانظر: جماؿ تاوضروس، الشرعية الدستورية ألعماؿ الضبطية القضائية، مرجع  ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.95المادة ) انظر 2

 .196سابؽ، ص 
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تخصيصو حصرًا عمى اإلستدالؿ، ويستتبع ذلؾ استثناء التفويض لمضابطة القضائية في ىذا اإلجراء و 
 .  1النيابة العامة

إجراء التنصت عمى محادثات المتيـ لتسجيؿ اعترافو بارتكاب  تقتضتي مصمحة التحقيؽ وكما أفّ 
يـ مف حقو في التواصؿ مع اآلخريف خالؿ فترة لمتحرماف افي أحياف أخرى قد تقتضي ة، فإّنيا الجريم
عند اتخاذىا ىذا  النيابة العامةسمطات  الزمف قواعدو منعًا لعرقمة التحقيؽ أو التأثير عميو. وتقّيد توقيف

 )الفقرة الثانية(.  اإلجراء

 الفقرة الثانية: منع اَّلتصال بالمتيم الموقوف

حؽ اإلنساف في التواصؿ مع اآلخريف ىو حؽ أساسي مالـز لشخصيتو اإلنسانية، وىو مف الحقوؽ  إفّ 
 . الظروؼ واألحواؿ مختمؼفي  احتراميا وعدـ تعطيميااألساسي لتي ُيوجب القانوف ا

رّية السُتعّد  حكـ إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي. إذيتعارض ىذا الحؽ مع مبدأ "سرية التحقيؽ" الذي يقد و 
أف تتـ التنقيبي إلجراءاتو، وُيقصد بيا ومظيرًا مف مظاىر الطابع االبتدائي  مف ضمانات التحقيؽ
بحيث ُيمنع عمى جميور الناس الدخوؿ إلى المكاف الذي يجري فيو غير عالنية إجراءات التحقيؽ في 

ىذه  المشّرعوال ُتعرض محاضر التحقيؽ لإلطالع عمييا مف ِقبؿ ذلؾ الجميور. وقد كفؿ كما التحقيؽ، 
ءات التحقيؽ أو النتائج التي ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية بقولو:" تكوف إجرا59السرّية في المادة )

  .2تسفر عنيا مف األسرار التي ال يجوز إفشاؤىا، ويعتبر إفشاؤىا جريمة يعاقب عمييا القانوف" 

وتحقؽ ىذه السرّية مصمحة المتيـ في حمايتو مف التشيير خصوصًا في ظؿ تمتعو بقرينة البراءة، كما 
 3تفاصيؿ الجريمة في مرحمة التحقيؽ. وتحميو مف تأثير الرأي العاـ عمى قضيتو بعد انتشار

وتحقؽ ىذه السرّية المصمحة العامة ومصمحة التحقيؽ اإلبتدائي أيضأ، ألّف إجراءات التحقيؽ كما 
قد تقتضي مصمحة التحقيؽ و  4تستيدؼ التنقيب عف أدلة كثيرًا ما يحاوؿ المتيـ إخفاؤىا والتشويش عمييا.

                                                           
  ا.وما بعدى 270جياد الكسواني، قرينة البراءة، مرجع سابؽ، ص  انظر:سجيؿ المحادثات لتفاصيؿ أكثر في موضوع ضمانات التنصت وت 1
 ( عمى أّنو:" يعاقب بالغرامة مف خمسة دنانير إلى خمسة وعشريف دينارًا مف ينشر:16/1960( مف قانوف العقوبات رقـ )225/1نّصت المادة ) 2
 تالوتيا في جمسة عمنية..."وثيقة مف وثائؽ التحقيؽ الجنائي أو الجنحي قبؿ  -1
 .426-425كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  انظر: 3

 .341محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص  وأيضًا:
 .109-108جياد الكسواني، قرينة البراءة، مرجع سابؽ، ص  انظر: 4
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لمختمفة مف أجؿ منعو مف العبث فييا أو إخفائيا أو تشوييا، عف ىذه األدلة ومصادرىا ا المتيـإبعاد 
 ى ىذه األدلة صالحة في اإلثبات. حتى تبق

، إال أّف 1وعمى الرغـ مف أّف ىذه السرّية ىي بالنسبة لمجميور فقط وال تسري عمى الخصـو ووكالئيـ
ولو لفترة وجيزة، مف أجؿ  اآلخريف ومحادثتيـ مع المتيـ مف االتصاؿمنع مصمحة التحقيؽ تتطمب أحيانًا 

تفاديًا و ، تنسيؽ أقوالو وروايتو مع اآلخريفالحيمولة بينو وبيف تمكينو مف إصطناع أدلة براءة كذابة، أو 
 . 2لمحاوالت التشويش واألعماؿ التي قد تعرقؿ سير التحقيؽ

 ( مف قانوف اإلجراءات103في المادة )منع اإلتصاؿ بالمتيـ الموقوؼ  المشّرعوتطبيقًا لذلؾ فقد أجاز 
يجوز لوكيؿ النيابة في مواد الجنايات ولمصمحة التحقيؽ أف يقرر منع الجزائية التي نّصت عمى أّنو:" 

االتصاؿ بالمتيـ الموقوؼ مدة ال تتجاوز عشرة أياـ قابمة لمتجديد لمرة واحدة، وال يسري ىذا المنع عمى 
 ."في أي وقت يريد، دوف قيد أو رقابة محاميو الذي يجوز لو االتصاؿ بو

الذي و  ضده ىذا اإلجراء الخطيرإتخاذ لممتيـ عند  أساسية وضمانات اً وضع شروط المشّرعوبذلؾ فإّف 
 . يحرمو مف حقو في التواصؿ مع اآلخريف

النيابة بوكيؿ  المشّرعالتي حددىا رير ىذا المنع الجية المختصة بتقفي تتمثؿ بدايًة ىذه الضمانات و 
  العامة.

ُيشترط إلتخاذ ىذا  حيثأكثر مف جانب. وكيؿ النيابة العامة في ىذا اإلجراء ب ويقّيد الزمف سمطات
عمى محادثات السيطرة  ال يمكفو فرضو الواقع، ألنّ ياإلجراء أف يكوف المتيـ موقوفًا. وىذا شرط بدييي 

بعد وقوع  قد اُتخذ يكوف ىذا المنعأف  ترضكما وُيف ما لـ يكف موقوفًا. بأي حاؿ المتيـ مع اآلخريف
ال   .لما جاز توقيؼ المتيـ أصالً الجريمة وليس قبميا، وا 

                                                           
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى التوالي عمى أّنو:63و  62و  61نصت المواد ) 1
 يعمف الخصوـ باليـو الذي يباشر فيو التحقيؽ ومكانو."" 

 " يجوز لمخصوـ أف يقدموا لوكيؿ النيابة الدفوع والطمبات التي يروف تقديميا أثناء التحقيؽ." 
 عمى نفقتيـ صورًا مف أوراؽ التحقيؽ أو مستنداتو."" يجوز لممتيـ والمجني عميو والمدعي بالحقوؽ المدنية أف يطمبوا 

( مف 218في المادة ) لممتيـ الحؽ في الكذب بقولو المشّرعفقد قرر  ولذلؾ  ّف إنكار التيمة والكذب ىو أمر موجود في النفس البشرية بالفطرة،ا 2
  أداىا في معرض الدفاع عف نفسو". ال يجوز أف يعاقب المتيـ عف أقواؿ غير صحيحةنوف اإلجراءات الجزائية بأّنو:"قا

 .180وانظر: عبد الحميد الشواربي، اإلخالؿ بحؽ الدفاع، مرجع سابؽ، ص 
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عمى  المشّرعىذا اإلجراء في الجنايات فقط، وىذا ُيظير مدى حرص إمكانية اتخاذ  المشّرعوقد حصر 
بذلؾ وعمى الرغـ مف و  إال في الجرائـ الخطيرة. كأصٍؿ عاـ حماية حؽ المتيـ في التواصؿ مع اآلخريف

أّف مصمحة التحقيؽ قد تقتضي اجراء ىذا المنع في الجنح التي يجوز فييا القبض والتوقيؼ، إال أّف 
لدينا في وجوب اجراء  المشّرعوقد يتوافؽ ىذا األمر مع سياسة الجنايات فقط. في  هقد حصر  المشّرع

 . 1االستجواب في الجنايات فقط، وجوازه في الجنح

 ةلمدة ال تتجاوز عشر  المنع، حيث يكوف االتصاؿ بالمتيـ الموقوؼ لمنعوتضع قواعد الزمف إطارًا محددًا 
، فينبغي ى األحواؿ. فإذا انقضت ىذه المدةفي أقص عشريف يوماً ، أي لمدة قابمة لمتجديد لمرة واحدة أياـ

 ما لـ ُيطمؽ سراحو. القانوفب السماح لممتيـ في التواصؿ مع اآلخريف بحس النيابة العامةوكيؿ عمى 

وقتًا لتقرير ىذا المنع، فقد يكوف في بداية التحقيؽ أو في نيايتو. ومع ذلؾ فقد قرنو  المشّرعولـ يحدد 
 .لمصمحة التحقيؽفي الوقت الذي يجد فيو وكيؿ النيابة العامة ىذا اإلجراء ضروريًا  المشّرع

فإّنو ُيستثنى المحامي مف ىذا المنع في جميع ، ال تسري عمى الخصوـ ووكالئيـ التحقيؽ سرّية وألفّ 
، مع مراعاة وفقًا لنص القانوف يريد، دوف قيد أو رقابة في أي وقتٍ  المتيـيجوز لو االتصاؿ بو  األحواؿ،

  2.3أحكاـ القانوف ة المفروض عمى محامي الدفاع بحسبواجب السريّ 

ورد قد  في الجنايات منع االتصاؿ بالمتيـ الموقوؼ بتقريرالنص القانوني الخاص  ومف الجدير ذكره أفّ 
اإلستجواب في  قد استثنى القانوف. ولّما كاف الخاص باإلستجواب ضمف الفصؿ الخامس مف الباب الثالث

                                                           
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" يتولى وكيؿ النيابة استجواب المتيـ في الجنايات جميعيا، والجنح التي يرى استجوابو 95نّصت المادة ) 1

 فييا".
2
ال جاز بطالف األعماؿ المترتبة عمىواتصاؿ المت  يـ بمحاميو يتـ بالزيارة أو بالمراسمة، واألمراف جائزاف وال تممؾ سمطة التحقيؽ حرمانو منيما، وا 

. وأيضًا: إيياب عبد المطمب، 145مػ، ص  1997ىذا الحرماف. انظر: عبد الحميد الشواربي، اإلخالؿ بحؽ الدفاع، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 
 .19ؽ الدفاع أماـ القضاء الجنائي، مرجع سابؽ، ص ح
ف يتفؽ إجراء منع االتصاؿ مع المتيـ الموقوؼ مع إجراء التنصت في أّف كالىما ال يشمؿ حؽ المتيـ في التواصؿ مع محاميو وأّف كالىما يمك 3

 ة كٌؿ منيما.التي يجوز القياـ بو، وفي مدئـ تجديده لمرة واحدة فقط. ويختمفاف في السمطة المختصة في تقرير اإلجراء، وفي الجرا
 فيقرر التنصت قاضي الصمح بناًء عمى طمب النائب العاـ أو احد مساعديو، بينما يقرر منع التواصؿ وكيؿ النيابة العامة.

 ويجوز التنصت في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتيا عف ستة أشير، بينما يكوف المنع في الجنايات فقط.
 ة ال تتجاوز عشرة أياـ في األصؿ.تنصت لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا في األصؿ، في حيف يكوف المنع لمدويكوف ال
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لدينا حوؿ مدى إمكانية تفويض وكيؿ النيابة العامة  يثور التساؤؿف، 1اإلنابة نظاـ مفمواد  الجنايات 
 تقرير منع االتصاؿ بالمتيـ الموقوؼ؟ئي تفويضًا خاصًا في ألحد مأموري الضبط القضا

ال يوجد نص صريح يمنع اإلنابة في أي إجراء مف اإلجراءات الجزائية سوى نص المادة في الحقيقة 
يمكف القوؿ بأّنو عميو و اإلستجواب في الجنايات.  راءإج اإلنابة في تحظر  التي( مف القانوف 55/2)

مف وكيؿ النيابة  بموجب تفويض خاص مأمور الضبط القضائيىذا المنع بواسطة  تقرير يتـ يجوز أف
 ( مف القانوف.55/2في دعوى محددة وفقًا لممادة ) العامة

فريدة  ضمانات وشروط و مفتبما تضمن مف القانوف (103روح نص المادة ) وال شّؾ أّف ذلؾ يخالؼ
ورود ىذا النص أّف مشددة في ىذا اإلجراء وحده فقط، خالفًا لسائر اإلجراءات األخرى كالتنصت، و 

 وجب بالضرورة حصر ىذا اإلجراء عمى وكيؿ النيابة العامة فقطي ضمف الفصؿ الخاص باالستجواب
  2.وحظر اإلنابة بإتخاذه

 ثناء عمى األصؿ المتمثؿ في جوازفي الجنايات ىو استفي االستجواب حظر اإلنابة  ومع ذلؾ فإفّ 
طريؽ التفسير إلى  رشدناوتُ  .ع فيوالتوسّ  يتـوال  واإلستثناء ال ُيقاس عميواإلنابة في جميع أعماؿ التحقيؽ، 

ما طريقة تفسير النصوص واستخالص األحكاـ عند البحث عندما بّينت النقض الفمسطينية  محكمة ىذه
س لي ؤخذ عمى نحوٍ ع فيو، ويُ بالضرورة أّف اإلستثناء ال يتـ التوسّ  واالستثناء بقوليا:" معموـٌ بيف األصؿ 

خؿ في باب مو بإخراج ما ىو فيو إلى اإلستثناء، وأّف أمرًا كيذا يدمف شأنو أف يالمس األصؿ أو يحج
صوص واستخالص بما ال يستقيـ ومنيج تفسير الن ،ؽ وتضييؽ الواسع، وتوسيع الضيّ والمسخ والتوشي

 .  3"األحكاـ

األردني الذي أعطى  المشّرعلدينا أكثر مراعاًة لممتيـ في ىذا اإلجراء مقارنًة ب المشّرعومرة أخرى، كاف 
صالحية تقرير ىذا المنع لممدعي العاـ دوف حصره في جرائـ محددة. كما ولـ يضع لو سقؼ زمني 

                                                           
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" لمنائب العاـ أو وكيؿ النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط 55/2نّصت المادة ) 1

 وذلؾ عدا استجواب المتيـ في مواد الجنايات".اؿ التحقيؽ في دعوى محددة، القضائي المختص بالقياـ بأي مف أعم
2
.201ص  مرجع سابؽ، :  مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(،بنفس ىذا الرأي انظر
 .مػ 15/9/2011الفمسطينية بتاريخ ( الصادر عف الييئة العامة في محكمة النقض 7/2010نقض جزاء رقـ ) 3

دمًا مع وقررت نفس ىذه الطريقة في التفسير محكمة النقض المصرية بقوليا:"اإلستثناء مف األصؿ العاـ ُيؤخذ فى تفسيره بالتضيؽ ويدور وجودًا وع
 العّمة التى دعت إلى تقريره، ألّف المرجع ىو قصد الشارع الذى ال تجوز مصادرتو فيو".

مػ  8/1/1968الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  39صفحة رقـ  19مكتب فني  37لسنة  2149مصري، الطعف رقـ : نقض انظر
 )موسوعة مبادئ النقض الجنائي(.
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 -1صوؿ المحاكمات الجزائية األردني عمى أّنو:" ( مف قانوف أ66أقصى النتياؤه. حيث نّصت المادة )
يحؽ لممدعي العاـ اف يقرر منع االتصاؿ بالمشتكى عميو الموقوؼ مدة ال تتجاوز عشرة أياـ قابمة 

وال يشمؿ ىذ المنع محامي المشتكى عميو الذي يمكنو اف يتصؿ بو في كؿ وقت وبمعزؿ عف  -2لمتجديد.
 ."أي رقيب

المصري الذي لـ يحصره في  المشّرعمقارنًة بفي ىذا اإلجراء  أيضاً  لدينا أكثر مراعاًة لممتيـ المشّرعكاف و 
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري عمى 141جرائـ محددة وال في مدة محددة، حيث نّصت المادة )

حواؿ أف يأمر بعدـ منيابة العامة ولقاضي التحقيؽ فى القضايا التي يندب لتحقيقيا فى كؿ األأّنو:" ل
وذلؾ بدوف إخالؿ بحؽ المتيـ باالتصاؿ  ،ال يزوره أحدأالمحبوس بغيره مف المسجونيف و ب اتصاؿ المتيـ

 1."دائما بالمدافع عنو بدوف حضور أحد

، الماسة بحريتو وخصوصيتو وىكذا فإّف قواعد الزمف تؤدي دورًا وقائيًا لممتيـ في مواجية ىذه اإلجراءات
 .)المبحث الثاني(خرى األجزائية الجراءات اإلكما وأّنيا تشكؿ حمايًة لو في 

 المبحث الثاني: دور حمائي 

  العاـ النظاـالحفاظ عمى األمف و  تحقيؽ يعتبرالجرائـ، بؿ  قترفيم عقابال يجادؿ أحد في حؽ الدولة في 
 واجب عمى الدولة، وليس حقًا ليا فحسب. 

وال شّؾ أّف اإلجراءات الجزائية التي تتخذىا النيابة العامة بعد ارتكاب كؿ جريمة تنطوي عمى مساس 
مف زاوية قرينة  إليياعند النظر  ىذه اإلجراءاتمباشر بحرية األفراد وكرامتيـ اإلنسانية. وتزداد خطورة 
 البراءة التي يتمتع الشخص الذي تُتخذ اإلجراءات ضده.

يف امة اإلنسانية لممواطف وحريتو الفردية ىي ركف مف أركاف عقد العيد والوالء الذي يربط بالكر  إّف حماية
ّف أي مساس بيذا ،الفرد ودولتو ة استمرار وجود الدولة ونظاميا عمى الركف األساسي يجعؿ بالضرور  وا 

ال يضمف  رات كبيرةالمحؾ، إذ ال نجد في تاريخ الشعوب أي امتياٍف لكرامة اإلنساف وحريتو إال وتبعيا ثو 
 2. نيايتيا وأيا جأحد نتائ

                                                           
1
 .19ص  مػ، 2013انظر: إيياب عبد المطمب، حؽ الدفاع أماـ القضاء الجنائي، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، الطبعة الثانية 
ية، حيث لألسؼ لـ ترد عبارة  "الكرامة اإلنسانية" في القانوف األساسي الفمسطيني بتاتًا، ومع ذلؾ وردت مرة واحدة في قانوف اإلجراءات الجزائ 2

متو بما يحفظ تجب معام كما( منو عمى أّنو:" ال يجوز القبض عمى أحد أو حبسو إال بأمر مف الجية المختصة بذلؾ قانونًا، 29نّصت المادة )
 ."، وال يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنوياً كرامتو
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ولحماية ىذا العيد والوالء الذي يربط الفرد بدولتو، حرصت دساتير الدوؿ عمى صْوف حرية األفراد 
   وكرامتيـ اإلنسانية حتى في ظؿ اإلجراءات الجزائية.  

إذ توجب ىذه القواعد فورية ة، وتؤدي قواعد الزمف دورًا حمائيًا لممتيـ في مواجية ىذه اإلجراءات الخطير 
ىذه ، كما وتسعؼ )المطمب اْلول(لممتيـ في آٍف واحد و  لممصمحة العامة حمايةً الجزائية اتخاذ اإلجراءات 
مف خالؿ إعطاءه ميمة لمطعف بالحكـ القضائي الصادر ضده مف أجؿ ضماف سالمة ىذه القواعد المتيـ 

 . )المطمب الثاني(اإلجراءات مف األخطاء 

 المطمب اْلول: فورية اإلجراءات الجزائية

اإلجراءات الجزائية. ب القياـاإلستدالؿ والتحقيؽ فورية  اتيفرض قانوف اإلجراءات الجزائية عمى سمط
 ىذه اإلجراءات. إلتخاذ  المحدد اإلطار الزمني خالؿ البحث في ويظير ذلؾ بوضوح مف

 األدلةعمى القياـ بيذه اإلجراءات في الوقت المالئـ حفاظًا عمى  المشّرعوتؤكد ىذه الفورية مدى حرص 
حرية المتيـ الفردية وحقوقو األساسية وتحمي ىذه الفورية  كما. مف جية في اإلثبات اوعدـ توىيف قوتي

   ا تمنع المماطمة والتأخير فييا.، ألّنيمف جية أخرى في مواجية ىذه اإلجراءات

عبارات تدؿ عمى  المشّرعمعرض الحديث عف الحقوؽ والحريات العامة في القانوف األساسي استخدـ  وفي
، 1جزء ال يتجزأ مف مبدأ الشرعيةبكْونيا وجوب فورية ىذه اإلجراءات باعتبارىا مف ضمانات الدفاع و 

ـ لممحاكمة دوف سريعًا باالتياـ الموجو إليو، وأف يقد المقبوض عميو إعالـ وجوب المشّرعفرض حيث 
ـ إجراءات التقاضي بما يضمف سرعة الفصؿ في ينظالعادي ت المشّرعكما وأوجب عمى ، 2تأخير

 . 3القضايا
كممات أخرى  واستخدـكما . 4في قانوف اإلجراءات الجزائية كممة "فورًا" أحد عشر مرة المشّرعواستخدـ 

إنتظار" أو" في وقٍت قريب" أو "حاؿ ارتكابيا" أو شبيية تدؿ عمى ذات المعنى مثؿ "دوف تأخير" أو "دوف 
 .5في أحد عشر موضع آخر "إثر وقوعيا"

                                                           
 تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو، إدانتو في محاكمة قانونية المتيـ برئ حتى تثبت ( مف القانوف األساسي عمى أّف:" 14نّصت المادة ) 1

 وكؿ متيـ في جناية يجب أف يكوف لو محاـ يدافع عنو".
 .( مف القانوف األساسي12المادة ) انظر 2
 .( مف القانوف األساسي30/1لمادة )ا انظر 3
 (.108، 120، 117، 116، 115، 109، 56، 34، 27المواد اآلتية مف قانوف اإلجراءات الجزائية: )  انظر 4
(.22،26،28،32،98،104،188،189المواد اآلتية مف قانوف اإلجراءات الجزائية: )  انظر 5
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مف ضرورة ( 9/1945( مف القانوف التفسيري رقـ )7المادة ) وتفرض وال تتعارض ىذه الفورية مع ما
 طياتياي ، ألّف السرعة الممكنة تحتوي فاإلجراءات بوجو السرعة الممكنة وكمّما دعت الظروؼ تخاذ ىذها

 عمى عنصر الفورية.

شكؿ فوري، يذه اإلجراءات بقواعد الزمف في قانوف اإلجراءات الجزائية توجب القياـ ب وبذلؾ فإّف روح
 التصرؼ في الدعوى وفي )الفرع اْلول( اإلحاطة بالتيمة عند البحث فيويظير ذلؾ بشكؿ خاص 

 .)الفرع الثاني(

  اإلحاطة بالتيمة الفرع اْلول:

األدلة وسماع كؿ مف يمكف الحصوؿ منو عمى معمومات بخصوص  عفبالبحث التحقيؽ تقوـ سمطات 
توجيو أصابع االتياـ نحو كؿ ب وـقت ، ومف ثـّ مف أجؿ الوصوؿ إلييـ بعد وقوعيا الجريمة ومرتكبييا

المشتبو وف لو مصمحة في ارتكابيا، مما قد يستدعي القبض عمى بعض األشخاص شخص يمكف أف تك
  تمييدًا لتوقيفيـ إذا استدعى األمر ذلؾ. بيـ في ارتكاب الجريمة،

ال تمنع مف إعطاء فرصة لسماع أقواؿ الشخص  وال شّؾ أّف ىذه اإلجراءات الماّسة بالحرية الفردية
فميس مف العدؿ وال مف المنطؽ سمب حرية شخص  المقبوض عميو، حتى لو ُضبط ُمتمبسًا بجريمتو.

حات، أو بمعمومات غائبة عف أو إيضافقد يأتي ىذا الشخص بمعاذير  و،اتعتراضاأقوالو و دوف سماع ب
 قرينة البراءة التي يتمتع بيا.  تعزيز، وقد يكوف مف أثر ىذه المعمومات جريمتوذىف الجميع بخصوص 

الفمسطيني إجراء القبض بالسماع الفوري ألقواؿ المقبوض عميو في جميع الظروؼ  المشّرعولذلؾ قرف 
يجب عمى مأمور الضبط القضائي أف مف القانوف بقوليا:" ( 34واألحواؿ، وىذا ما نّصت عميو المادة )

 فإذا لـ يأِت بمبرر إطالؽ سراحو يرسمو خالؿ أربع وعشريف ساعة إلى أقواؿ المقبوض عميو يسمع فوراً 
 1."وكيؿ النيابة المختص

                                                           
في األحواؿ التي يتـ فييا القبض -1ب( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني التي نّصت عمى أّنو:"  -100/1يقابميا نص المادة ) 1

القياـ بما  وتحت طائمة بطالف اإلجراءات( مف ىذا القانوف يتوجب عمى موظؼ الضابطة العدلية 99عمى المشتكي عميو وفقًا ألحكاـ المادة )
رسالو خالؿ أربع وعشروف ساعة إلى المدعي العاـ المختص مع المحضر المشار -.. بيمي:. سماع أقواؿ المشتكي عميو فور إلقاء القبض عميو وا 

التاريخ والوقت الذي مثؿ المشتكي عميو أمامو ألوؿ مرة ،  إليو في البند )أ( مف ىذه الفقرة ويتوجب عمى المدعي العاـ أف يثبت في المحضر
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري التي نّصت 36وكذلؾ نص المادة ) إجراءات التحقيؽ خالؿ أربع وعشريف ساعة حسب األصوؿ.ويباشر 

ذا لـ يأت بما يبرئو أف يسمع فورًا أقواؿيجب عمى مأمور الضبط القضائي عمى أّنو:"  ، يرسمو فى مدي أربعة وعشريف ساعة المتيـ المضبوط، وا 
 ."ويجب عمى النيابة العامة أف تستجوبو فى ظرؼ أربع وعشريف ساعة ثـ تأمر بالقبض عميو أو إطالؽ سراحو العامة المختصة. إلى النيابة
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مف القانوف بقوليا:"  (108) إجراء التوقيؼ باإلستجواب، وىو ما نّصت عميو المادة المشّرعكما وقرف 
لمدة ثماف وأربعيف ساعة ويراعى تمديد التوقيؼ مف قبؿ  بعد استجوابويجوز لوكيؿ النيابة توقيؼ المتيـ 

يجب أف يتـ االستجواب خالؿ أربع القانوف عمى أّنو:"( مف 105والمادة ) "،المحكمة طبقًا لمقانوف
 1."وعشريف ساعة مف تاريخ إرساؿ المتيـ إلى وكيؿ النيابة الذي يأمر بتوقيفو أو إطالؽ سراحو

، بؿ نّظـ قيود بدوف أي سماع األقواؿ بالطريقة التي ترتأييا صالحية لسطمة التحقيؽ المشّرعولـ يترؾ 
 بالعديد مف الضمانات.ذا اإلختصاص وأحاطو ى

)الفقرة ويظير دور الزمف في ىذه الضمانات واإلجراءات خصوصًا عند توجيو التيمة وسماع األقواؿ 
 .)الفقرة الثانية(المتيـ ستجواب وعند ا، اْلولى(

 وسماع اْلقوال توجيو اإلتيام: اْلولىالفقرة 

  ،ضّدهفي أف يعمـ اإلتياـ المّوجو  ما لـ يكف لممتيـ حؽ كوف فّعاالً يالدفاع ال ُيمكف أف في  المتيـ إّف حؽ
وأكّدت المواثيؽ . 2ة لمشخصندير عمـ" بالتيمة المستقضي القاعدة األصولية بأف "ال دفاع بغ حيث

/أ( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية 14/3الدولية ىذا الحؽ، حيث جاء في المادة )
" أف يتـ إعالمو سريعًا وبالتفصيؿ وفي لغة يفيميا بطبيعة التيمة الموجية إليو  أّف لكؿ فرد الحؽ في

   وأسبابيا". 

إحاطة المتيـ باإلتياـ الموجو ضده في كاّفة مراحؿ صة عمى السمطات المخت المشّرعجب ولذلؾ أو 
 اإلعتمادلصحة اعتراؼ المتيـ وإلمكانية اشترط  المشّرعبأّف  السبب في ذلؾكمف . وي3الدعوى الجزائية

فاإلعتراؼ . 4عميو أف يصدر طواعيًة واختيارًا، دوف ضغٍط أو إكراه مادي أو معنوي، ودوف وعٍد أو وعيد
 5وآثاره. اإلجراءالمعّوؿ عميو ىو اإلعتراؼ الصادر عف إرادة حّرة مدركة لمضمونو، وُممّيزة لماىية 

                                                           
 ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.36،131( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، والمواد )113، 112، 111يقابميا المواد ) 1

أّف المشّرع األردني اعتبر التوقيؼ بدوف استجواب وفقًا لممواد المذكورة عماًل تعسفيًا وأوجب مالحقة الموظؼ المسؤوؿ بجريمة حجز مع اإلشارة إلى 
 الحرية الشخصية المنصوص عمييا في قانوف العقوبات.

 .90جياد الكسواني، قرينة البراءة، مرجع سابؽ، ص أورد ذلؾ:  2
 .215مػ، ص 1995أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة،  انظر: 3
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية . 214المادة ) انظر 4
. وأيضًا: 27مػ، ص  2008القدس، فمسطيف،  رائد النعساف، اعتراؼ المتيـ والشرعية اإلجرائية، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة: انظر 5

  .44بميولي مراد، الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص
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الذي يقـو وجب ضمنًا عمى الموظؼ راؼ عف إرادة حّرة مدركة يُ إّف وجوب صدور اإلعتوبالتالي ف
أف حقوقو في مثؿ ىذا اإلجراء، و  أف يبيف لولممتيـ ماىية اإلجراء الذي سيقوـ بو، و  يشرحأف  باإلجراء
ـّ إتخاذ  وتحضير دفاعاتو، في األمرممّيًا اإلتياـ المّوجو ضده، حتى يتمكف مف التفكير  يشرح لو ومف ث
  1و باإلنكار.باالعتراؼ أ مدركةالحّرة ال توقراره بإراد

ؤخذ يفيـ المتيـ ماىية اإلجراء مطمقًا ما لـ يعمـ باإلتياـ الموجو ضده، وال يجوز أف يُ  فال يمكف أف
ال فقد قيمتو أثناء اتخاذ اإلجراءات الجزائية المتعددة ضده اإلعتراؼ عمى حيف غفمة مف المتيـ ، وا 

 .نظرًا لعدـ صدوره عف إرادة حّرة مدركة القانونية

اإلتياـ المّوجو ضده حقًا دستوريًا، حيث نّصت  في معرفةوفي التشريع الفمسطيني، يعتبر حؽ المتيـ 
بمغ كؿ مف يقبض عميو أو يوقؼ بأسباب يُ ( مف القانوف األساسي الفمسطيني عمى أّنو:" 12المادة )

إعالمو سريعًا بمغة يفيميا باالتياـ الموجو إليو، وأف يمكف مف االتصاؿ القبض عميو أو إيقافو، ويجب 
 2."بمحاـ، وأف يقدـ لممحاكمة دوف تأخير

الحؽ بإحاطتو بالتيمة  المقبوض عميواألساسي لـ يكتؼ بمنح  المشّرعويظير لنا مف ىذا النص أّف 
ّنما  .بضرورة اإلسراع فيو ىذا الحؽ يتمثؿ حدد إطار زمني لتمكينو مفأيضًا  المسندة إليو وبأسبابيا، وا 

 3.سواًء طمب ذلؾ أـ لـ يطمبقرف ىذا الحؽ بحؽ المقبوض عميو في االتصاؿ بمحامي،  المشّرعكما أّف 

 والذي مف خاللو، "واجب الحينية أو الفورية في توجيو اإلتياـ" وأطمؽ الفقو عمى ىذا الواجب تسمية
    4يتمكف المتيـ مف الطعف في مشروعية القبض عميو، ويبدأ في إعداد دفاعو.

                                                           
1
التياـ ينبغي اف وعمى خالؼ ىذا الرأي يرى البعض بأّف توجيو اإلتياـ يقتصر عمى االستجواب فقط، ألّف االستجواب ينطوي عمى اتياـ، وا

 يصدر عف سمطة قضائية، وال يجوز أػف يصدر عف السمطة التنفيذية.
انظر:عمي الجبرة، أحكاـ استجواب المشتكى عميو في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي في القانوف األردني، بحث منشور، مجمة العموـ القانونية 

 .585، ص 2، عدد 50مجمد مػ،  2008واإلقتصادية، كمية الحقوؽ جامعة عيف شمس، مصر، 
مػ حيث نّصت عمى أّنو:" ... ويجب أف يبمغ فورًا كؿ مف تقيد حريتو بأسباب  2014( مف الدستور المصري الجديد لسنة 54يقابميا نص المادة ) 2

شريف ساعة مف وقت تقييد ذلؾ، ويحاط بحقوقو كتابًة، ويمكف مف االتصاؿ بذويو وبمحاميو فورًا، وأف يقدـ الى سمطة التحقيؽ خالؿ أربع وع
 مػ نص مماثؿ. 1952في حيف ال يوجد في الدستور األردني لسنة  حريتو...".

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية واجب الدولة في انتداب محامي دفاع عف المتيـ في مرحمة المحاكمة أماـ محكمة 244في المادة ) المشّرعكّرس  3
ثؿ يوجب انتداب محامي لممتيـ في مرحمة االستدالؿ او التحقيؽ، عمى الرغـ مف أّف ىذا الحؽ أصبح حقًا البداية. ومع ذلؾ ال يوجد أي نص مما

 أساسيًا مكفواًل لممتيـ عمى نفقة الدولة في العديد مف التشريعات المقارنة. 
Ashwort Q.C, Andrew, Human Rights, Serious Crime and Criminal Procedure, The Hamlym Trust, London 

2002, p.26. 
 .93جياد الكسواني، قرينة البراءة، مرجع سابؽ، ص  :انظر 4
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 المشّرعوعند البحث في المواد الخاصة المنظمة ليذا الواجب في قانوف اإلجراءات الجزائية، نجد أّف 
 الفمسطيني لـ يكّرس ىذا الحؽ بالطريقة التي تتالئـ مع ما ورد في القانوف األساسي.

، واكتفى 1صراحًة عمى ىذا الواجب ضمف األحكاـ الخاصة في القبض عمى المتيـ ّرعالمشفمـ ينص 
يجب ( التي نّصت عمى أّنو:" 34بالنص عمى وجوب السماع الفوري ألقواؿ المقبوض عميو وفقًا لممادة )

يرسمو عمى مأمور الضبط القضائي أف يسمع فورًا أقواؿ المقبوض عميو فإذا لـ يأِت بمبرر إطالؽ سراحو 
 ".خالؿ أربع وعشريف ساعة إلى وكيؿ النيابة المختص

المقبوض عميو،  أقواؿ قد نص في ىذه المادة عمى وجوب الفورية في سماع المشّرعفعمى الرغـ مف أّف 
لتيمة المّوجو إليو وبتفاصيميا، أو بحقوقو أثناء ىذا إال أّنو لـ يشترط صراحًة إعالـ المقبوض عميو با

 وحقو في الصمت وعدـ الرد. 2حقو في اإلستعانة بمحامي قبؿ سماع أقوالوب اإلجراء، خاصةً 

ة يفرض عمى ْيف األردني والمصري، فال نجد نّصًا في قوانينيـ اإلجرائيالمشّرعوكذلؾ الحاؿ أيضًا لدى 
و توجيو اإلتياـ لممقبوض عميو قبؿ البدء بسماع أقوالو، أو يوجب عميو بياف حقوقمأمور الضبط القضائي 

  3لو في ىذا اإلجراء.

ىو عمى ىذا اإلجراء مصطمح " سؤاؿ المتيـ" ويعرفونو بأّنو:"  ، نجد أّنو ُيطمؽالفقو وعند البحث في
ثبا إلى المتيـتوجيو التيمة    4."مواجيتو باألدلة القائمة ضده ودوفت رده بشأنيا دوف مناقشتو فييا وا 

بموجب  الضبط القضائي مأموريبيا  ختصالتي يإجراءات االستدالؿ سؤاؿ المتيـ مف  عتبريُ و 
القضائي  لـ يمنح مأموري الضبط المشّرع، وُيفيـ ذلؾ ضمنًا مف القانوف ألّف اختصاصيـ االستئثنائي

                                                                                                                                                                                     

ت واعتبره البعض مف المبادئ األساسية والحقوؽ العامة التي تتضمنيا القوانيف اإلجرائية، انظر:  مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءا
 .33الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص 

 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.38-29المواد ) 1
المصري أي مف النصوص التي تجيز لممشتبو بو االستعانة بمحاـٍ أنثاء مرحمة  األردني أو لـ يرد في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني أو 2

عمومية في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير : محمود نظمي صعابنو، دور النيابة العامة في إقامة الدعوى الانظر جمع االستدالالت.
وأيضًا: خميفة المطيري، ضمانات حؽ الدفاع عف المتيـ في القانونيف الكويتي واألردني، رسالة ماجستير منشورة،  .68منشورة، مرجع سابؽ، ص 

فى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية مصط: . وأيضاً 60مػ، ص2010كمية الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا، األردف، 
  .36ص  مرجع سابؽ، الفمسطيني )دراسة مقارنة(،

3
( مف قانوف 44-34، والواردة في المواد  )أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني( مف قانوف 103-99)انظر أحكاـ القبض الواردة في المواد 

 اإلجراءات الجنائية المصري. 
وأيضًا: أحمد أبو الروس، التحقيؽ الجنائي والتصرؼ فيو  .34عمي عزيز: ضمانات المتيـ أثناء االستجواب، مرجع سابؽ، ص سردار انظر:  4

 . 47مػ، ص  2008واألدلة الجنائية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية 
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وقصر ذلؾ عمى النيابة العامة، مع مراعاة إمكانية التفويض في اإلستجواب  الحؽ في استجواب المتيـ
 في غير الجنايات.

ىذا اإلجراء أف ال يناقش مأمور الضبط القضائي المقبوض عميو بالتيمة الموجية إليو وُيشترط لصحة 
دوف تفصيؿ أو تحقيؽ و  ،دوف أي تدخؿ منو أو مقاطعة ووبأدلتيا، وأف يقتصر دوره فقط عمى سماع أقوال

ال تحّوؿ ىذا اإلجراء إلى استجواب في ألوجو دفاعو بط ، وىو اجراء ال يممؾ مأمور الضمضمونو، وا 
 . وفقًا لمقانوف القضائي القياـ بو

المالـز  إفادة المتيـ التحقيقية المأخوذة مف قبؿوأكّدت ذلؾ محكمة النقض الفمسطينية حيف اعتبرت أّف:" 
 ،تاريخ الحؽ عمى استجواب النيابة العامة لممتيـ وفي فترات زمنية متقطعةب )مأمور ضبط قضائي(

التحقيؽ مع المتيـ لمدة طويمة وفي أوقات زمنية  استمرار أفّ و  ،ثالثةخالؿ يوميف أو ة جمسات و وعمى عدّ 
ف صالحيات وكيؿ النيابة ىو مو يخرج عف صالحية المحقؽ  ما يعتبر استجواباً أياـ متعددة إنّ مختمفة و 

بأحكاـ الفقرة  ( عمالً غير مف أفراد الضابطة القضائية )إف كانت ليـ تمؾ الصفةممنوع عمى الو  ،العامة
ال يجوز فادة و مما يترتب البطالف عمى ىذه اإل ،مف قانوف اإلجراءات الجزائية 55نية مف المادة الثا

    1."يا تتعمؽ بحقوؽ أساسية لمدفاعالتعديؿ عمييا في الحكـ إذ أنّ 

االستجواب وأطمقت محكمة النقض المصرية عمى ىذا اإلجراء المخالؼ ألحكاـ القانوف وصؼ "
عمى مأموري الضبط القضائي ىو مجابية المتيـ باألدلة  و:" اإلستجواب المحظور"، وعّرفتو بأنّ المحظور

المختمفة ِقَبمو ومناقشتيا مناقشة تفصيمية كيما يفنّدىا إف كاف منكرأ ليا أو يعترؼ بيا إذا شاء 
 2."اإلعتراؼ

خذ إفادة أمحكمة النقض الفمسطينية أّف  اعتبرت وعند حديثيا عف المدة التي يجب خالليا سماع األقواؿ،
ال يستوجب  ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية34المتيـ بعد انقضاء المدة المنصوص عمييا في المادة )

قصد مف ذكر ىذه المدة استعجاؿ التحقيؽ ولـ يرتب البطالف عمى  المشّرع الفّ  ،بطالف ىذه اإلفادة
 3تجاوزىا.

                                                           
 مػ. 31/10/2010( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 115/2010: نقض جزاء رقـ )انظر 1
مػ.) موسوعة  24/2/1969الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  277صفحة رقـ  20مكتب فني  38لسنة  1851: الطعف رقـ انظر 2

 مبادئ النقض الجنائي(.
 مػ.  12/2/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 134/2010نقض جزاء رقـ ) 3



144 
 

محكمة النقض  تر سماع األقواؿ في اإلثبات الجزائي، فقد اعتبر أّما عند الحديث عف قيمة محض
تقبؿ اإلفادة التي يؤدييا المتيـ في غير حضور وكيؿ النيابة العامة إذا قدمت النيابة الفمسطينية بأّنو:" 

المتيـ أداىا طوعًا واختيارًا، وبذلؾ فإنو  فّ أوأقنعت المحكمة ب ،العامة بينة عمى الظروؼ التي أديت فييا
يجوز لممحكمة االستناد في تكويف قناعتيا عمى إفادة المتيـ الذي أدلى بيا أماـ محقؽ دائرة المخابرات 
العامة المبرزة لدى المحكمة طالما قدمت النيابة العامة البينة عمى الظروؼ التي أديت فييا واقتنعت 

( مف 227فيي بينة مقبولة في اإلثبات وفقًا ألحكاـ المادة ) ،بطوعو واختيارهالمحكمة بأف المتيـ أدىا 
 1."قانوف اإلجراءات الجزائية

والسؤاؿ الذي يثور في ىذا المجاؿ، كيؼ يمكف لمنيابة العامة أف تُقدـ بينة عمى الظروؼ التي أحاطت 
و اإلتياـ أو لبياف حقوؽ بتحرير محضر سماع األقواؿ في الوقت ال يوجد فيو توثيؽ كتابي لتوجي

 المقبوض عميو قبؿ سماع أقوالو ؟

 ، وبناء األحكاـ القضائيةمف جية لمأموري الضبط القضائي ىذا اإلختصاص المشّرعكما ونرى بأّف منح 
باإلستناد عمى محضر سماع األقواؿ في جميع الجرائـ )بما فييا الجنايات( في حاؿ أف قدمت النيابة 

مع حصر  مابحد ذاتي اف، يتعارضمف جية أخرى الظروؼ التي أديت فييا ىذه األقواؿالعامة بينة عمى 
مع روح استثناء ذلؾ ( مف القانوف، وال ينسجـ 55/1)أعماؿ التحقيؽ عمى النيابة العامة وفقًا لممادة 

 أعطى ( مف القانوف، ألّنو في محصمة األمر55/2التفويض باالستجواب في الجنايات بحسب المادة )
   قيمة ثبوتية كاممة لنتائج ىذا اإلجراء وفقًا لما بّيناه أعاله. المشّرع

الفمسطيني تعديؿ المادة  المشّرعولمخروج مف ىذا المأزؽ الذي ُيعّطؿ كؿ حقوؽ الدفاع نرى بأّف عمى 
( مف القانوف الخاصة بسماع أقواؿ المقبوض عميو مف خالؿ النص عمى وجوب توجيو اإلتياـ وبياف 34)

                                                           
  مػ. 15/1/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 41/2011نقض جزاء رقـ ) 1

بما ال يدع المالبسات التي أحاطتو ورافقتو ستمـز الحيطة والحذر والوقوؼ عمى الظروؼ و ي ىذه اإلفادة اعتمادوفي حكـ آخر ليا قضت بأّف:" 
 ."ضغط أو إكراه مادي أو معنوي دوف انو تـ أداءه عف إرادة حرةمجاال لمشؾ في صحتو و 

 محكمة.وعمى خالؼ ىذه التطبيقات القضائية يرى بعض الفقو أّف سماع أقواؿ المتيـ ال يسفر عف دليؿ يمكف االستناد اليو في االدانة مف ِقبؿ ال
. وال نؤيد ىذا الرأي لما وصؿ اليو 266انظر:  مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مرجع سابؽ، ص 

 ( المشار إلييا أعاله.227لمخالفتو لنص المادة )
 مػ. 31/10/2010( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 115/2010نقض جزاء رقـ )
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وؽ المقبوض عميو كتابًة في المحضر قبؿ سماع أقوالو، ووجوب مصادقة المقبوض عميو عمى فيمو حق
   1ىذا اإلجراء وحقوقو قبؿ البدء بو، بما فييا حؽ الصمت وحؽ االستعانة بمحاـ.لماىية 

ّنما تشمؿ أيضًا إجراء  وال تتقصر الفورية في توجيو اإلتياـ عمى إجراء سماع األقواؿ فحسب، وا 
 .)الفقرة الثانية(اإلستجواب بحسب أحكاـ القانوف 

 : اَّلستجوابالثانيةالفقرة 

ير يمنح القاضي الجزائي سمطة في تقد المشّرعألدلة في وقتنا الحالي نظرًا ألّف ًا للـ َيُعد اإلعتراؼ سّيد
فيأخذ بما تطمئف إليو عقيدتو ويطرح ما ال يرتاح إليو وال رقيب عميو في ذلؾ إعتراؼ المتيـ وتفسيره،" 

 .   المتيـ إستجواب أثناء وعادًة ما يأتي اإلعتراؼ 2."غير ضميره

ىو مناقشة بأّنو:"  اءات الجزائية( مف قانوف اإلجر 94المادة ) الفمسطيني اإلستجواب في المشّرعوعّرؼ 
عف  باالستفسارات واألسئمة والشبيات المتيـ بصورة تفصيمية بشأف األفعاؿ المنسوبة إليو ومواجيتو

  ."التيمة، ومطالبتو باإلجابة عمييا

مناقشة المتيـ عمى وجو مفّصؿ في األدلة القائمة في الدعوى  :"بأّنو وعّرفتو محكمة النقض المصرية
  3إثباتًا أو نفيًا".

                                                           
ة بمحاـ في مرحمة اإلستدالؿ، إال أّف الفمسطيني لـ ينص صراحة عمى حؽ المتيـ في االستعان المشّرعيرى بعض الفقو أّنو وعمى الرغـ مف أّف  1

قد حظر ىذا الحؽ عمى المشتبو بو، ألّف االصؿ اف يتمتع اإلنساف بالحقوؽ كافة ما لـ يقّيدىا نص، وألّف المطمؽ يجري  المشّرعذلؾ ال يعني أف 
مرجع  الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة(، مصطفى عبد الباقي، شرح قانوف اإلجراءات: انظر ذلؾ يتمتع المشتبو بو بيذا الحؽ.عمى اطالقو فم

وحوؿ حؽ المتيـ باالستعانة بمحاـ في مرحمة االستدالؿ انظر: محمد ابراىيـ، حؽ المتيـ في االستعانة بمحاـ أماـ الشرطة .178ص  سابؽ،
 .106مػ، ص  2009، 70، عدد 18)دراسة مقارنة(، بحث منشور، مجمة الفكر الشرطي، اإلمارات، مجمد 

( 70/2009وأيضًا نقض جزاء )مػ.  12/2/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 136/2010: نقض جزاء رقـ )انظر 2
 2مكتب فني  20لسنة  436مػ، ونقض مصري رقـ  1996لسنة  455وأيضًا: مبدأ محكمة التمييز األردنية رقـ مػ.  5/11/2009الصادر بتاريخ 

  .مػ 9/10/1950الصادر بتاريخ  21 صفحة
ئي في تقدير األدلة، : بميولي مراد، الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزاانظروحوؿ القناعة الوجدانية لمقاضي الجزائي وسمطتو في تقدير اإلعتراؼ 

 .22ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، صرسالة 
وأيضًا الطعف رقـ مػ.  14/6/1974ض المصرية بتاريخ لنقالصادر عف محكمة ا 685صفحة رقـ  30مكتب فني  49لسنة  294الطعف رقـ  3

 .مػ 14/3/1985الصادر عف محكمة النقض المصرية بتاريخ  403صفحة رقـ  36مكتب فني  54لسنة  3053
 تشير ارتكابو بيا". وعّرؼ الفقو اإلستجواب بأّنو:" مناقشة المتيـ تفصيميًا بخصوص التيمة الموجية إليو مف خالؿ مواجيتو باألدلة والشبيات التي

: محمود نظمي صعابنو، دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، انظر
 .97ص 
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االستجواب بيذا المعنى عف سؤاؿ المتيـ الذي يقـو بو مأمور الضبط القضائي في محضر جمع يختمؼ و 
االستدالالت، فما يقوـ بو مأمور الضبط القضائي ىو مجرد سماع ألقواؿ المتيـ فيما يتعمؽ بالتيمة 

 1نسوبة إليو دوف تفصيؿ أو تحقيؽ ألوجو دفاعو.مال

، وقد قانوفال( مف 95في الجنح وفقًا لما نّصت عميو المادة ) واختياريفي الجنايات  االستجواب وجوبيو 
والجنحة  ؽ بيف الجنايةقانوف اإلجراءات الجزائية قد فرّ  فّ إ ذلؾ محكمة النقض الفمسطينية بقوليا:" أكدت

ا المتيـ في الجنايات جميعيحيث يتولى وكيؿ النيابة العامة استجواب  ،بخصوص االستجواب واإلحالة
  2."والجنح التي يرى استجوابو فييا

 ال يجوز إصدار القرار بتوقيؼ المتيـ بناءً أّنو وىذا يعني شرط أساسي لمتوقيؼ،  االستجوابمع ذلؾ فو 
 3في محضر االستدالالت. وأقوالعمى سماع 

فيجوز لسمطة التحقيؽ أف تقوـ بو كأوؿ إجراء مف  ،إجراء االستجواب ليس لو ميعاد معيف األصؿ أفّ و 
 الفمسطيني المشّرع نجد أفّ ومع ذلؾ  .4المعاينة وغيرىا وأالشيود  سماع يمي إجراءات التحقيؽ أو كإجراء

ت عميو نصّ  ما وىذا ،خالؿ أربع وعشريف ساعة مف تاريخ إرساؿ المتيـالستجواب ا أوجب إجراءقد 
ربع وعشريف ساعة أ" يجب أف يتـ االستجواب خالؿ :اإلجراءات الجزائية بقوليا( مف قانوف 105المادة )

 مف تاريخ إرساؿ المتيـ إلى وكيؿ النيابة الذي يأمر بتوقيفو أو إطالؽ سراحو".

الضمانات، منيا وجوب التحذير الفوري لممتيـ بماىية وتحيط قواعد الزمف استجواب المتيـ بالعديد مف 
مف قانوف ( 96/1المادة )نصت  حيث. بياف حقوقو كمستجوبإلتياـ ضده و توجيو ااإلستجواب و 

يجب عمى وكيؿ النيابة عند حضور المتيـ ألوؿ مرة إلى التحقيؽ أف  اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:"
ويستجوبو بالتيمة المنسوبة إليو ويطالبو باإلجابة عمييا، ويخطره  ،يتثبت مف ىويتو واسمو وعنوانو ومينتو

                                                           
1
ويطمؽ الفقو تسمية " االستجواب الحكمي" عمى المواجية وىي عبارة عف جمع بيف متيـ وآخر، أو بيف متيـ وشاىد، أو بيف شاىد وشاىد آخر 

ضمانات المتيـ  ،سردار عمي عزيزلكي يدلي كٌؿ منيما بأقوالو في مواجية اآلخر، فإف كاف بينيما تناقض ُطمب مف كٍؿ منيما تفسيره. انظر: 
 .37االستجواب، مرجع سابؽ، ص  أثناء

 مػ.  22/4/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 61/2012نقض جزاء رقـ ) 2
 .36ضمانات المتيـ أثناء االستجواب، مرجع سابؽ، ص  ،سردار عمي عزيز: انظر 3
 .300الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص ،اىيـ الوليدساىر إبر انظر:  4
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كؿ ما يقولو يجوز تقديمو كدليؿ ضده مف معرض البينة عند  مف حقو االستعانة بمحاـ، وأفّ  أفّ 
  1."محاكمتو

في التشريعات األنجموسكونية التي تجبر المتيـ عمى اإلدالء بدفاعو  أكثر بوضوحوتبرز قيمة ىذا الحؽ 
طائمة عدـ قبوؿ ىذا  في أوؿ استجواب لو، تحتوذلؾ المتعمؽ بتواجده في مكاف آخر وقت الجريمة 

في تمؾ  يا صاحبيا. ولذلؾ يوجب القانوفمتمف قبيؿ الشيادة المتأخرة التي كاإلدعاء الحقًا واعتباره 
عمى سمطة التحقيؽ أف توجو اإلتياـ بشكؿ تفصيمي لممتيـ، بما في نوع الجريمة المنسوبة إليو  الدوؿ

عمى  في المكاف تيـ مف تقديـ دفاعو بعدـ تواجده، حتى يتمكف الموساعة ارتكابيا ومكاف وقوعيا وتاريخو
 2صحة ىذه اإلدعاء. تتمكف سمطة التحقيؽ مف فحص مدى أكمؿ وجو، وحتى

وال يجوز تأخير توجيو االتياـ مطمقًا، ومثاؿ ذلؾ أف يقوـ وكيؿ النيابة العامة بالتحقيؽ مع المتيـ كشاىد 
بو، مف أجؿ حرمانو مف حقوقو في الدفاع المقررة في عمى الرغـ مف االشتباه وتحميفو اليميف في القضية 

، حتى أّف تحميؼ المتيـ اليميف عند 3حقو في الصمتكمتيـ بما فييا حقو باالستعانة بمحاـٍ و  القانوف
أثناء أخذ إفادة الشاىد بحيث اشتبو  صدفةً . أّما اذا حصؿ األمر 4استجوابو يعد إكراىًا مبطاًل لإلستجواب

العامة بارتكاب الجريمة اثناء أخذ إفادتو، فعمى وكيؿ النيابة العامة في ىذه الحالة أف وكيؿ النيابة بو 
يعممو بكافة حقوقو أف أسباب إيقافيا، وأف يوجو االتياـ مباشرًة لمشخص، و  ُيدّوفيوقؼ أخذ األفادة، وأف 

ألّف االعتراؼ  فتحت طائمة البطالكؿ ذلؾ حقو في استشارة محامي وحقو في الصمت، كمتيـ، بما فييا 
 5.ىو اعتراؼ باطؿ صدر تحت اليميف القانونيةالذي ي

                                                           
 ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.123( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني والمادة )63/1يقابميا نص المادة ) 1

( مف القانوف، ألّف مناقشة المتيـ بشأف األفعاؿ المنسوبة إليو 94مادة )ضمنًا مف تعريؼ االستجواب الوارد في ال إّف وجوب توجيو االتياـ ُيفيـ
( 211ة )ومواجيتو باالستفسارات واألسئمة والشبيات عف التيمة، يقتضي بالضرورة إحاطتو بالمتيمة المسندة إليو بشكؿ تفصيمي. وانظر ايضًا الماد

 مف تعميمات النائب العاـ الفمسطيني.
2
ومف ىذه التشريعات التي فرضت اإلدالء بو في أوؿ فرصة قانوف اإلجراءات الجزائية الفيدرالي ". Alibi defense لدفاع "يطمؽ عمى اسـ ىذا ا

 األمريكي. ولمزيد مف التفاصيؿ في ىذا الخصوص انظر:
Fedral rules of criminal procedure, 2015 edition,CNLI eLangdell electronic publishers, Cornrll University Law 

School, page 124 
3
لتي قضت محكمة التمييز األردنية في حكـ ليا بأّف:" مف حؽ المتيـ أو الظنيف أو المشتكى عميو أف يدفع التيمة عف نفسو بالصورة والكيفية ا

القانوني باف يشيد بواقع الحاؿ دوف زيادة او  يرىا تحقؽ لو البراءة أو عدـ المسؤولية، وال يجوز تحميفو القسـ الف تحميؼ المتيـ او الظنيف القسـ
 نقصاف انما يمزمو بالصدؽ في أقوالو واف الكذب تحت القسـ يعرضو لممسؤولية الجزائية... وعميو فاف اعتراؼ الظنيف تحت القسـ باطؿ".

 مػ. 24/4/2000( ىيئة خماسية الصادر بتاريخ 168/2008تمييز جزاء رقـ )
4
 .179اربي، اإلخالؿ بحؽ الدفاع، مرجع سابؽ، ص انظر: عبد الحميد الشو 
5
 .95-92لمزيد مف التفاصيؿ حوؿ واجب الحينية في توجيو اإلتياـ انظر: جياد الكسواني، قرينة البراءة، مرجع سابؽ، ص 



148 
 

ضمانًة ميمة مف  يعدّ قبؿ البدء باإلستجواب  يوإّف وجوب اإلخطار الفوري لممتيـ بحقو في استشارة محام
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:"يحؽ لكؿ 102/1حيث نّصت المادة ) ضمانات اإلستجواب.

كما أّف لممحامي الحؽ باإلطالع عمى التحقيؽ السابؽ عمى  ".أثناء التحقيؽمف الخصوـ اإلستعانة بمحاـ 
 1اإلستجواب فيما يخص موكمو، ولو أف يتقدـ بمذكرة تتضمف مطالعتو ومالحظاتو.

مف األسرار التي ال  ىي إجراءات التحقيؽ االبتدائي والنتائج التي تسفر عنو لقوؿ بأفّ وال يحوؿ دوف ذلؾ ا
ىذا الحؽ مقرر  أفّ  إلىوتجدر اإلشارة  3.يـئة ىنا ال تشمؿ الخصوـ أو وكالالسري إذ أفّ  ،2يجوز إفشاؤىا

حقو  لذلؾ ال يجوز حرماف محامي المتيـ مفو عمى حقو في حضور االستجواب،  لممحامي تأسيساً 
  4المتيـ سبؽ وأف اطمع عمييا. باالطالع عمى األوراؽ بحجة أفّ 

، اإلستجوابقبؿ محاميو ستشارة ابالمتيـ عمى حؽ  صراحةً  الفمسطيني أف ينص المشّرعوكاف حرّيا ب
( سالفة الذكر. وقد 102/1في المادة ) المشّرع، وفقًا لمصيغة التي استخدميا أثناء التحقيؽوليس فقط 

بداًل  "التحقيؽ"بيف التحقيؽ بمعناه العاـ وبيف اإلستجواب في ىذه المادة، حيث استخدـ عبارة  المشّرعخمط 
لثانية مف نفس المادة قد حظرت عمى المحامي الكالـ أثناء . ودليؿ ذلؾ أّف الفقرة ا"اإلستجواب"مف 

المحضر. وىنا يظير بوضوح  أذف لو وجب إثبات ذلؾ فيلـ يُ  إال بإذف مف النيابة العامة، فإفالتحقيؽ 
في ىذه المادة االستجواب، ألّف حظر الكالـ عمى المحامي طيمة مدة  "التحقيؽ"قد قصد بعبارة  المشّرعأّف 

 تستغرؽ أيامًا وأشير ىو أمر غير منطقي عقاًل وال قانونًا.  قد التحقيؽ التي

جوب إعالـ المتيـ بحقو في الصمت الفمسطيني أف ينص صراحًة عمى و  المشّرعوكذلؾ األمر كاف حرّيا ب
ذلؾ ضمف مشتمالت التحذير ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، وتضميف 97/1المكفوؿ بموجب المادة )

لو في كؿ مرة يتـ معو التحقيؽ فييا، وليس فقط  وتوجيو االتياـ ،ية اإلستجواب وحقوقوالفوري لممتيـ بماى
 . عالهأ( المذكورة 96/1بحسب المادة )في أوؿ مرة 

الحؽ في  لومنح  عندمافي ىذه المرحمة حؽ المتيـ في اإلستعانة بمحاـ  المشّرععزز فقد  ،ومع ذلؾ
( مف 97/2حيث نّصت المادة ) ،تأجيؿ االستجواب مدة أربع وعشريف ساعة لحيف حضور محاميو

                                                           
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.102/4( + )102/3المادة ) انظر 1
 زائية.( مف قانوف اإلجراءات الج59المادة ) انظر 2
 .304-303الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء األوؿ(، مرجع سابؽ، ص  ،إبراىيـ الوليدة انظر: ساىر  3
 .558مرجع سابؽ، ص ، ءات الجنائية في التشريع المصريمأموف محمد سالمة، اإلجرا انظر: 4
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محاميو فإذا لـ ساعة لحيف حضور  24لممتيـ الحؽ في تأجيؿ االستجواب مدة عمى أّنو:"  القانوف
 2 .1"يحضر محاميو أو عدؿ عف توكيؿ محاـ عنو، جاز استجوابو في الحاؿ

، بما في ذلؾ في ، دوف قيد أو رقابةفي أي وقت يريد بالمتيـاالتصاؿ  محاميقد أجاز لم المشّرعحتى أّف 
وفقًا لشروط المادة الحاالت التي يجيز فييا القانوف لوكيؿ النيابة العامة منع االتصاؿ بالمتيـ الموقوؼ 

  3( مف القانوف.103)

 قد أجازحقًا مطمقًا، ف في تأجيؿ االستجواب لحيف حضور محاميوالمتيـ حؽ  المشّرع لكف لـ يجعؿ
بس والضرورة موذلؾ في حاالت الت استجواب المتيـ قبؿ دعوة محاميو لمحضورلوكيؿ النيابة  القانوف

  .4مف قانوف اإلجراءات الجزائية( 98وفقًا لممادة ) ؼ مف ضياع األدلةواالستعجاؿ والخو 

خضع وي لممحقؽأمر متروؾ  أو الضرورة ىو الحاؿ قد تدعو إلى االستعجاؿ ظروؼ انتوتقدير ما إذا ك
ف أف يدوّ  وكيؿ النيابة العامةعمى  في المادة السابقة المشّرعأوجب لذلؾ و  فيو لرقابة محكمة الموضوع.

 .دعوة محامي المتيـ لمحضور قبؿاب دعتو إلى إجراء االستجو  في محضره األسباب التي

 والمصري الفمسطيني ْيفالمشّرعالضرورة واإلستعجاؿ، لكف ُيؤخذ عمى  تفيـ ىذا اإلستثناء في حالتيْ وقد ن
اب قبؿ دعوة محامي المتيـ لمحضور، لحالة التمبس ضمف الحاالت التي يجوز فييا اإلستجو  ماتضميني

                                                           
كثيرًا في ىذه الحالة في صيغة ىذه المادة، وكاف األولى اف يسمح النص بتأجيؿ االستجواب الى حيف حضور المحامي  المشّرعبالغ في رأينا لقد  1

 ساعة.  24وكحد أقصى لمدة 
تسأؿ حيث  يدافع عنو، أماـ محكمة البداية يجب أف يكوف لممتيـ محاـالمحاكمة مرحمتي التحقيؽ والمحاكمة، ففي مرحمة وىذا يوضح الفارؽ بيف  2

( 244دة )المحكمة المتيـ إذا اختار محاميا أـ ال، فإذا لـ يكف قد فعؿ ذلؾ بسبب حالتو المادية ينتدب لو رئيس المحكمة محاميا بحسب أحكاـ الما
سبب ضعؼ حالتو مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي نّصت عمى أّنو:" تسأؿ المحكمة المتيـ إذا اختار محاميا لمدفاع عنو، فإف لـ يكف قد فعؿ ب

يابة المادية انتدب لو رئيس المحكمة محاميا، مارس المينة لمدة ال تقؿ عف خمس سنوات، أو مارس قبؿ حصولو عمى إجازة المحاماة العمؿ في الن
 العامة أو في القضاء مدة ال تقؿ عف سنتيف".

أماـ محاكـ الصمح في المخالفات أو الجنح أـ يمثمو محاـٍ أثناء  وفي ذلؾ قضت محكمة النقض الفمسطينية بأّنو:" ال يشترط القانوف فيمف يحاكـ
نما اشترط ذلؾ في الجنايات التي تنظرىا محكمة البداية". نقض جزاء رقـ ) ( الصادر عف محكمة النقض 125/2009إجراءات المحاكمة، وا 

 مػ.  25/4/2010الفمسطينية بتاريخ 
كـ يقضي بأّف لممتيـ الحؽ في أف تسألو المحكمة فيما اذا كاف يرغب بتوكيؿ محاـٍ أـ ال، الّف المادة مع اإلشارة إلى وجود قرار مخالفة في ىذا الح

( مف القانوف نّصت عمى أّنو:" تسري أحكاـ الفصؿ الخامس مف ىذا الباب عمى إجراءات المحاكمة أماـ محكمة الصمح."وبالتالي اخالؿ 307)
 ( مف القانوف األساسي.14فاع المقدس الوراد في المادة )المحكمة بيذا اإلجراء ىو اخالؿ بحؽ الد

عمى أّنو:"يجوز لوكيؿ النيابة في مواد الجنايات ولمصمحة التحقيؽ أف يقرر منع االتصاؿ بالمتيـ الموقوؼ مدة  مف القانوف (103نصت المادة ) 3
 اميو الذي يجوز لو االتصاؿ بو في أي وقت يريد، دوف قيد أو رقابة".ال تتجاوز عشرة أياـ قابمة لمتجديد لمرة واحدة، وال يسري ىذا المنع عمى مح

 ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني.66ويقابميا نص المادة )
( مف قانوف 124المادة ) انظرالمصري نّص عمى حالتْيف فقط ىما: حالة التمبس وحالة السرعة بسبب الخوؼ مف ضياع األدلة.  المشّرع 4

 اءات الجنائية المصري.اإلجر 
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تمبس بيا أو غير المتمبس بيا الجريمة المُ و ، نسب إلى الجـر ال إلى المجـرحالة مادية تُ  ّف التمبس ىوأل
ّف مثؿ ىذا اإلستثناء و  العقاب عمييا،في ف، وال تختمؼ في أركانيا وتكوينيا أو ىي واحدة في الحالتيْ  ا 

( مف 63/2في المادة )ني در األ المشّرعما ذىب إليو  وىذا 1.يعتبر مساسًا خطيرًا بحؽ المتيـ في الدفاع
حصر ىذا اإلستثناء بحالة السرعة بسبب الخوؼ مف  عندماالجزائية األردني  أصوؿ المحاكماتانوف ق

 ضياع األدلة فقط.

وجوب المعاينة الفورية لجسـ المتيـ قبؿ  ومف الضمانات التي تؤثر فييا قواعد الزمف في اإلستجواب
جراء الفحوصات الطبية  ( مف القانوف عمى 99نّصت المادة ) ا لـز األمر. حيثذوالنفسية إاستجوابو وا 

ىده مف إصابات ظاىرة عمى وكيؿ النيابة قبؿ استجواب المتيـ أف يعايف جسمو ويثبت كؿ ما يشاأّنو: "
 2".وسبب حدوثيا

 في اإلستجواب وتدويف أية أمور أخرى تتعمؽ التدويف الفوري ألقواؿ المتيـوقد فرض القانوف واجب 
يجب إثبات أقواؿ مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" ( 96/2المادة ). حيث نصت باإلستجواب

يجب عمى وكيؿ ( مف القانوف عمى أّنو:" 100كما ونصت المادة ) المتيـ في محضر االستجواب".
الذيف استشيد النيابة في حالة إبداء المتيـ أي دفاع أف يثبت ذلؾ في محضره وأف يدوف أسماء الشيود 

 ."بيـ ويأمر بحضورىـ ويمنع اختالطيـ لحيف سؤاليـ

كما وأجب القانوف تدويف موجبات التعجيؿ في محضر اإلستجواب عند استجواب المتيـ قبؿ حضور 
، 4عند معاينتو قبؿ اإلستجواب وأسباب حدوثيا ، وتدويف اإلصابات الظاىرة عمى جسـ المتيـ3محاميو

 . 5الكالـ أثناء اإلستجوابة العامة لممحامي مف نع وكيؿ النيابوتدويف م

الفمسطيني أىـ األمور الواجب تدوينيا عند نياية التحقيؽ وىو تدويف مصادقة المتيـ  المشّرعلكف أغفؿ 
عمى تالوة محضر اإلستجواب عميو وتوقيعو عميو بإمضائو أو ببصمتو، أو تدويف أسباب اإلمتناع عف 

                                                           
 مف ىذه الرسالة. 68ص التمبس :انظر 1
بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية لممتيـ مف قبؿ الجيات المختصة إذا  -مف تمقاء نفسو-( عمى أّنو:" يأمر وكيؿ النيابة 100ونصت المادة ) 2

 رأى ضرورة ذلؾ أو بناًء عمى طمب مف المتيـ أو محاميو."
 .قانوف اإلجراءات الجزائية( مف 98انظر المادة ) 3
 .قانوف اإلجراءات الجزائية( مف 99انظر المادة ) 4
 .قانوف اإلجراءات الجزائية( مف 102/2انظر المادة ) 5
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( مف قانوف 63/3األردني في المادة ) المشّرعلؾ المتيـ. وىو ما نص عميو التوقيع في حالة أف اختار ذ
 1اإلجراءات الجزائية.

وجوب عرض دفع المتيـ بعدـ القبوؿ أو بعدـ عمى وكيؿ النيابة العامة بعد اإلستجواب  المشّرعقد فرض و 
يتّسنى ليذا األخير  اإلختصاص أو بإنقضاء الدعوى فورًا عمى النائب العاـ أو أحد مساعديو، لكي

الفصؿ في ىذا الدفع خالؿ أربع وعشريف ساعة بقرار قابؿ لإلستئناؼ أماـ محكمة البداية وفقًا لممادة 
   2( مف القانوف.104)

 ،أو المتكرر بطالف االستجواب المطّوؿ تقرير قواعد الزمف المتيـ في ىذا اإلجراء مف خالؿ وأخيرًا تحمي
ضعاؼ معنوياتو وتقميؿ قدرتو عمى االنتباه  فإذا تعّمد المحقؽ إطالة مدة اإلستجواب بقصد إرىاؽ المتيـ وا 

اإلكراه المادي. وال يوجد في ه صادرًا تحت باطاًل بإعتبار  تأتي بعد ذلؾالمُ  والتركيز، يكوف إعتراؼ المتيـ
مدة اإلستجواب بعدد مف الساعات كحد نص يحدد  كؿ مف القانوف الفمسطيني أو األردني أو المصري أي

انتظار  . ويدخؿ في ىذه المدة أيضًا مدةأقصى، وعميو قد يصعب تحديد المدة المعقولة لإلستجواب
المحقؽ قبؿ الدخوؿ الى االستجواب، ومّدة االستراحات التي يأخذىا المحقؽ أثناء التحقيؽ تدخؿ ضمف 

 ؽ المتيـ. ، خصوصًا إذا كاف اليدؼ منيا إرىاىذه المّدة

اًل مف عدمو ىو معيار نسبي يختمؼ بإختالؼ درجة تحمؿ المعيار الذي يحدد اعتبار االستجواب مطوّ و 
يجب أف تكوف مدة االستجواب  لكف وفي جميع األحواؿ ،وسّنو وحالتو الصحية والعقمية كؿ شخص
عمى  ولّما كافتجواب. يتحقؽ بمجرد شعور المتيـ باإلرىاؽ مف اإلس اإلستجواب المطّوؿ ألفّ معقولة، 

، وجب عمى يذه العوامؿ والظروؼب ُمستعيناً  ة االستجوابمدّ معقولية قاضي الموضوع أف يفحص مدى 

                                                           
1
 ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات63/4كذلؾ األمر رتب المشّرع األردني البطالف عمى عدـ مراعاة القواعد الخاصة باالستجواب. انظر المادة )

 مػ. في حيف ال يوجد نص مماثؿ لدينا. 26/5/2010( ىيئة خماسية الصادر بتاريخ 359/2010الجزائية، وأيضًا: تمييز جزاء رقـ )
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو: "إذا دفع المتيـ بعدـ االختصاص أو بعدـ القبوؿ أو بانقضاء الدعوى وجب عرض 104نّصت المادة ) 2

 لنائب العاـ أو أحد مساعديو لمفصؿ فيو خالؿ أربع وعشريف ساعة بموجب قرار قابؿ لالستئناؼ أماـ محكمة البداية". الدفع عمى ا
صراحة عمى الفورية في عرض ىذا الدفع عمى النائب العاـ، إال أّنو يمكف استنباط ذلؾ مف خالؿ الميمة الضيقة جدًا  المشّرعحتى واف لـ ينص 
 ساعة فقط. 24منائب العاـ لمفصؿ في ىذا الدفع وىي التي منحيا القانوف ل

مف  إلستئناؼ عمى القرار خالؿ يومْيفاألردني فقد منح الفصؿ في ىذا الدفع لممدعي العاـ خالؿ أسبوع بعد اإلدالء بو، مع امكانية ا المشّرعأّما 
 دني. األر  ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية67تبمغو إلى النائب العاـ وفقًا المادة )
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المحقؽ ذكر ساعة بداية التحقيؽ وساعة انتياؤه في محضر اإلستجواب، وأف يصادؽ المتيـ عمى صحة 
  1.2ىذا التسجيؿ بإمضائو

عند التصرؼ في وكذلؾ األمر فإّف الزمف يقوـ بدور حمائي لممتيـ مف خالؿ فورية اإلجراءات الجزائية 
 .)الفرع الثاني( الدعوى

 لدعوىالتصرف في ا الفرع الثاني:

فدورىا كسمطة اتياـ يقوـ عمى جمع األدلة  العامة بحسب الدور الذي تقوـ بو، تختمؼ مياـ النيابة
في حيف أّف دورىا كسمطة تحقيؽ  ف أجؿ عرضيا عمى القضاء مستقباًل،المتعمقة بالجريمة وحفظيا م

يقتضي منيا التنقيب عف أدلة الدعوى جميعيا سواًء ما كاف منيا في صالح المتيـ أو في غير صالحو، 
ـّ الترجيح بينيا  رأي ُمسبؽ فيو انحياز ضد المتيـ مف أجؿ اتخاذ قرار بمدى كفاية  في حيدة تاّمة وبغيرث

     3األدلة إلحالة المتيـ لممحكمة.

مف خالؿ فورية تنظيـ بدورىا كسمطة اتياـ مة عندما تقوـ النيابة العاويؤدي الزمف دورًا حمائيًا لممتيـ 
)الفقرة لتصرؼ في األوراؽ عند ا وفي دورىا كسمطة تحقيؽ، )الفقرة اْلولى( المحاضر والضبوط

 . الثانية(

 رة اْلولى: تنظيم المحاضرالفق

اإلستدالؿ والتحقيؽ  في مرحمتيْ  ضمانات التحقيؽو  مبادئ مف أىـ اجراءات التحقيؽيعتبر تدويف 
ىذه اإلجراءات ثابتة بالكتابة في  انوف اإلجراءات الجزائية أف تكوفقفي  المشّرعاإلبتدائي، حيث يوجب 

 المحاضر الخاصة بكؿ إجراء.
                                                           

: لؤي داود محمد دويكات، االعتراؼ في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، رسالة ماجستير انظرلمزيد مف التفاصيؿ في ىذا الخصوص  1
ثناء سردار عمي عزيز، ضمانات المتيـ أوأيضًا:  .34مػ، ص  2007منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، 

وما بعدىا. وأيضًا: حسف حميد، استبعاد اإلعتراؼ المتحصؿ نتيجة التأثير عمى المتيـ، بحث منشور، مجمة  90، ص مرجع سابؽاإلستجواب، 
 .99، ص 2008، حزيراف 4، المجمد 1جامعة ذي قار، العدد 

2
ف القوؿ وينبغي اإلشارة إلى أّنو ال يوجد في قانوف اإلجراءات الجزائية نص يقرر البطالف عند مخالفة األحكاـ المتعمقة باإلستجواب، ولذلؾ يمك

ة المستجوب فيجب بأّف مخالفة القواعد العامة الخاصة باإلستجواب تستتبع البطالف المطمؽ نظرًا لتعمقيا بالنظاـ العاـ، أّما القواعد المتعمقة بمصمح
 التمسؾ بالبطالف النسبي فييا أماـ محكمة الموضوع. 

محمود صعابنو، دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص انظر: 
 .59، ص مرجع سابؽ: أسامة الكيالني، البطالف في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني "دراسة مقارنة"، وأيضاً  .101

 .413كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص انظر:  3
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وتكمف أىمية ىذا التدويف بأّف  1ويعّرؼ تدويف التحقيؽ بأّنو:" إثبات اجراءات التحقيؽ عف طريؽ الكتابة".
ثبوت اإلجراءات بالكتابة يجعميا حجة عمى الكاّفة فيما تُثبتو، وتكوف أساسًا صالحًا لما ُيبنى عميو مف 

ُتعرض بعد الفراغ منيا عمى المحاكـ س، خصوصًا وأّف ىذه اإلجراءات والمحاضر نتائج مستقبالً 
 2.المختصة عند مرحمة المحاكمة لكي تفصؿ في الدعوى عمى أساسيا

 كما وتصوف الكتابة إجراءات التحقيؽ وتحافظ عمييا مف التشويو والتحريؼ مع مرور الزمف، خاصًة أفّ 
قد يستغرؽ وقتًا طوياًل، فال يكفي اإلعتماد عمى ذاكرة المحقؽ في مثؿ ىذه األحواؿ. منيا  إنجاز البعض

كما أّف مف شأف التدويف أف ُيبعد الشبية عف سمطة التحقيؽ خصوصًا إذا قرر المتيـ أو أحد الشيود 
يجعؿ  التراجع عف كالمو في وقت الحؽ، ألّف إمضاء ىؤالء عمى المحاضر واإلفادات بعد تالوتيا عمييـ

ويتفرع عف مبدأ تدويف إجراءات التحقيؽ مبادئ  3تيا مستقباًل أمرًا ليس باليسير.مف االدعاء بعدـ شرعي
عديدة منيا مبدأ " ما ال ُيدّوف في التحقيؽ ُيعّد أّنو لـ يحصؿ" أو " ما لـ ُيكتب لـ يحصؿ"، ومبدأ " ما لـ 

 4ُيدّوف في المحضر ال ُيثبت بغيره".

عمى مأموري الضبط القضائي تنظيـ المحاضر في جميع اإلجراءات التي يقوموف بيا،  المشّرعوقد أوجب 
 وفقًا ألحكاـ القانوف عمى مأموري الضبط القياـ بما يمي:( مف القانوف عمى أّنو:" 22حيث نّصت المادة )

عنييف إثبات جميع اإلجراءات التي يقوموف بيا في محاضر رسمية بعد توقيعيا منيـ ومف الم -4.... 
 ."بيا

فقد أوجب عمييـ ، 5عمى مأموري الضبط القضائي تنظيميا المشّرع أوجبالتي  ىذه المحاضر وتتعدد
، وتنظيـ محضر في حالة التمبس 6المحضرفي  إثبات واقعة عرض التصالح في المخالفات والجنح

                                                           
1
 .36مرجع سابؽ، صر منشورة، غريب الطاىر، ضمانات المحاكمة العادلة في قانوف اإلجراءات الجزائية، رسالة ماجستيانظر:
وانظر:  محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف اإلجراءات  .429كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص انظر:  2

اءات الجنائية أّف . كما وقضت محكمة النقض المصرية في ىذا الخصوص بأّف:" مف القواعد األساسية في اإلجر 417الجنائية، مرجع سابؽ، ص 
الحًا لما اجراءات التحقيؽ واألوامر الصادرة بشأنو يجب إثباتيا بالكتابة لكي تبقى حجة ُيعامؿ اآلمروف والمؤتمروف بمتقتضاىا، ولتكوف أساسًا ص

 .972، ص 221، رقـ 21، س 12/10/1970ُيبنى عمييا مف نتائج". نقض مصري 
 .340-339ت الجزائية، مرجع سابؽ، ص محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءاانظر:  3

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:"  إذا قرر الشاىد أنو لـ يعد يذكر واقعة مف الوقائع، يجوز أف يتمى 230وعمى سبيؿ المثاؿ نّصت المادة )
ويطبؽ ىذا الحكـ كذلؾ إذا تعارضت شيادة مف شيادتو في التحقيؽ، أو مف أقوالو في محضر جمع االستدالالت الجزء الخاص بيذه الواقعة، 

 الشاىد في الجمسة مع شيادتو أو أقوالو السابقة".
4
 .56مرجعسابق،صحسنجوخدار،التحقيقاإلبتدائيفيقانونأصولالمحاكماتالجزائية،انظر:
5
 .93مػ، ص  2010القدس، فمسطيف، انظر: مفيد زريقات، محاضر الضابطة القضائية، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة 
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية. 16المادة ) 6
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، وتدويف واقعة 1الحاضريفشؼ الحقيقة وسماع أقواؿ لتثبيت حالة األماكف واألشخاص وكؿ ما يفيد في ك
 ،2مكاف الجريمة في أحواؿ التمبس إستصدار أمر القبض واإلحضار عمى المتيـ الذي لـ يكف حاضرًا في

المقبوض عميو  تفتيشوتنظيـ محضر ب، 3سماع األقواؿ محضرفي  فوراً  وتدويف أقواؿ المقبوض عميو
وذكر  بحضور الشيود بتفتيش المساكف، وتنظيـ محضر 4وتحرير قائمة بالمضبوطات التي وجدت معو

األشياء التي تـّ ضبطيا خالؿ التفتيش
5.  

لـ يشترط صراحًة التوقيع عمى المحضر مف قبؿ المتيـ أو الشخص صاحب  المشّرعوعمى الرغـ مف أّف 
العالقة في كؿ محضر مف ىذه المحاضر فيما عدا التفتيش، إال أّنو يكفي لوجوب ىذا األمر نص المادة 

إثبات جميع اإلجراءات التي يقوموف ( سالفة الذكر التي أوجبت عمى مأموري الضبط القضائي 22/4)
 رسمية بعد توقيعيا منيـ ومف المعنييف بيا.بيا في محاضر 

يوجب القانوف فورية تنظيـ ىذه ىذه اإلجراءات، حيث  تدويفوتؤدي قواعد الزمف دورًا حمائيًا لممتيـ في 
فورًا بالتزامف مع  أّنو يجب عمى مأمور الضبط القضائي تنيظـ ىذه المحاضرالمحاضر والضبوط، أي 

لـ ينص صراحًة عمى فورية ىذا التدويف  المشّرعأّف مع . و 6بحسب األحواؿ اتماموقيامو باإلجراء أو فور 
وجوب التوقيع عمى ىذه المحاضر مف قبؿ االشخاص المعنييف بيا في جميع ىذه اإلجراءات، إال أّف 

ف ىؤالء األشخاص مف فورية تنظيـ ىذه المحاضر حتى يتمك ضمناً ( أعاله يوجب 22/4ب المادة )بحس
، فال ُيعقؿ أف يتـ إستدعاء ىؤالء األشخاص بعد يوـ أو أكثر مثاًل لمتوقيع عمى ىذه االتوقيع عميي
 المحاضر.

الجزائية، خصوصًا وأّف  إّف ليذه المحاضر التي ينظميا مأموري الضبط القضائي أىمية كبيرة في الدعوى
مأمورو الضبط  بيا يختص التي المحاضر والمضبوطات المتعمقة بالمخالفاتالقانوف يوجب إحالة ىذه 

                                                           
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.28و  27المواد ) 1
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.31المادة ) 2
ف لـ ينص 34المادة ) 3 واؿ المقبوض عميو في ىذه الحالة، إال صراحة عمى وجوب تدويف محضر ألق المشّرع( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، وا 

 ( مف القانوف تفرض عمى مأموري الضبط القضائي إثبات جميع اإلجراءات التي يقوموف بيا بالمحاضر الرسمية.22/4أّف المادة )
ؿ بىذا المحضر مف قِ  وب التوقيع عمىنّص ىنا صراحًة عمى وج المشّرع( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، ومف الجدير ذكره أّف 38المادة ) 4

 المقبوض عميو.
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.50و  43المواد ) 5
محمد سعيد نمور، أصوؿ  انظر:"مف شروط صحة المحضر أف يحرر فور اتخاذ اإلجراء أو فور وقوع الحادث الذي استوجب تحريره".  6

 .86اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 
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كما أّف النيابة  .1أماميا مف أجؿ متابعتياالقضائي ذو االختصاص الخاص إلى المحكمة المختصة 
 في مواد المخالفات والجنح إذا رأت أفّ  أماـ المحكمة المختصة كمؼ المتيـ بالحضور مباشرةً تُ العامة 

  2.الدعوى صالحة إلقامتيا بناًء عمى محضر جمع االستدالالت

تعتبر المحاضر التي ينظميا مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكمفوف بإثباتيا بموجب و 
  أحكاـ القوانيف حجة بالنسبة لموقائع المثبتة فييا إلى أف يثبت ما ينفييا.

أف يكوف محرره قد و  ،أف يكوف صحيحًا مف حيث الشكؿ لممحضر مقوة الثبوتيةل يشترط المشّرعولّما كاف 
وأثناء قيامو بمياـ  نو ضمف حدود اختصاصوأف يكوف محرره قد دوّ ، و بمغ عنياعايف الواقعة بنفسو أو أُ 

الذي يتمثؿ بوجوب تدويف المحضر أثناء قياـ محرره  -ستنبط مف ىذا الشرط األخير ، فإننا ن3وظيفتو
، إذ أّف وجوب تدويف لثبوت حجتياأّف فورية تنظيـ ىذه المحاضر ىي شرط أساسي  –بمياـ وظيفتو 

ىذا المحضر أثناء قياـ محرره بمياـ وظيفتو تستوجب ضمنًا وجوب تنظيـ ىذا المحضر أثناء اتخاذ 
اإلجراء أو فور اإلنتياء منو، وفي جميع األحواؿ، فإّف مصير اإلجراء الذي لـ يكتب ىو اإلنعداـ، مما 

   4يقتضي عدـ التعويؿ عميو.

عمى أعضاء النيابة العامة تدوينيا وتنظيميا،  المشّرعوكذلؾ أيضًا تتعدد المحاضر والضبوط التي أوجب 
:" يصطحب وجوب تدويف ىذه اإلجراءات بقولياجزائية عمى انوف اإلجراءات ال( مف ق58نّصت المادة )و 

 وكيؿ النيابة في جميع إجراءات التحقيؽ كاتبًا لتدويف المحاضر ويوقعيا معو".

، وذكر 5تحرير محضر بإفادة الشيود أوجب عمى وكيؿ النيابة العامة المشّرع أفّ ومف ىذه المحاضر 
ثبات أقواؿ ودفاعات المتيـ في محضر 6إفادتوواقعة إمتناع الشاىد عف التوقيع عمى محضر  ، وا 

                                                           
 اإلجراءات الجزائية. ( مف قانوف23المادة ) 1
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.53المادة ) 2
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.213و  212المواد ) 3
4
 .56حسف جوخدار، التحقيؽ اإلبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، مرجع سابؽ، ص انظر: 

لـ يرتب البطالف عمى عدـ مراعاة  واجب تحرير المحضر، مما يجعؿ األمر في القانوف " أّف عمى خالؼ ذلؾ بوقضت محكمة النقض المصرية 
، 1957مايو سنة  6نقض مصري، . "تقدير قيمة ىذه اإلجراءات راجعًا إلى تقدير محكمة الموضوع لسالمة اإلجراءات التي اتخذىا مأمور الضبط

 .127، رقـ8مجموعة أحكاـ محكمة النقض، س
( مف القانوف أوجبت عمى وكيؿ النيابة العامة تدويف 77مف قانوف اإلجراءات الجزائية، مع التأكيد عمى أّف المادة ) (80و  79و  77المواد ) 5

 واقعة فيما إذا كاف الشاىد قد حضر لمشيادة مف تمقاء نفسو إذا كاف األمر كذلؾ.
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.81المادة ) 6
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، 2، وتدويف موجبات التعجيؿ والضرورة عند استجواب المتيـ قبؿ دعوى محاميو لمحضور1اإلستجواب
 . 3وتدويف واقعة عدـ اإلذف لممحامي بالكالـ أثناء التحقيؽ

عمى  أيضاً  نطبؽعف فورية تنظيـ المحاضر المنظمة بواسطة مأموري الضبط القضائي ي قيؿوما 
( سالفة 58المحاضر والضبوط التي ينظميا أعضاء النيابة العامة. ويمكف استنباط ذلؾ مف نص المادة )

معو لتدويف جميع الذكر والتي جاءت بصيغة األمر وأوجبت عمى وكيؿ النيابة العامة اصطحاب كاتب 
اضر لما أوجب عمى وكيؿ النيابة الى فورية تنظيـ ىذه المح المشّرعفمو لـ ييدؼ  إجراءات التحقيؽ.

ّف اشتراط الكاتب في ىذه الحالة قد جاء عو أثناء قيامو بيذه اإلجراءات، كما أم العامة اصطحاب الكاتب
يقـو  في اإلجراء الذيإلى حصر تركيزه  المشّرعمف باب التسييؿ عمى وكيؿ النيابة العامة بحيث ىدؼ 

 ميمة التدويف لمكاتب. لذلؾ أوكؿ المشّرع، و ولكي يتفرغ ذىنيًا لمعمؿ الفني المطموب منو بو

ذا وُ ، الشطب أو اإلضافة في محضر الشيادة( مف القانوف 91المادة ) تحظر و  جد ذلؾ، فعمى وكيؿ وا 
ال عُ   4الشطب أو اإلضافة الغيًا. دّ النيابة وكاتب التحقيؽ والشاىد التوقيع عميو، وا 

لمخصوـ ووكالئيـ ولممدعي بالحؽ المدني حؽ اإلطالع عمى محاضر التحقيؽ حاؿ  المشّرعى وأعط
 5االنتياء منيا بعد حصوليـ عمى إذف بذلؾ مف النيابة العامة.

 البعض اعتبرمعو، ف مكاتبوكيؿ النيابة العامة لحالة عدـ اصطحاب في حكـ الفقياء حوؿ الواختمؼ 
إال أّف الرأي األوجو يفّرؽ في الحكـ بيف وآخروف لـ يرتبوا عميو أي أثر.  ،6ىذا األمر مبطاًل لممحضر

المحضر محضر تحقيؽ وتبقى لو قوتو في  اصطحاب الكاتب لضرورة جدّية فيبقىف: فإذا كاف عدـ حالتيْ 
، فعندىا يتحوؿ المحضر إلى محضر استدالؿ كف ذلؾ األمر لضرورة جدّية اقتضتو، أّما إذا لـ ي7اإلثبات

                                                           
 اإلجراءات الجزائية. ( مف قانوف101و  96/2المواد ) 1
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.98المادة ) 2
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.102المادة ) 3
 وقضت محكمة النقض المصرية بأّف:" العبرة فى إثبات تاريخ محضر التحقيؽ ىى بحقيقة الواقع ال بما أثبتو كاتب التحقيؽ سيوًا". 4

 مػ )موسوعة مبادئ النقض(. 10/1/1955بتاريخ ( الصادر 387)صفحة رقـ  (6) يمكتب فن (24)لسنة  (2060)الطعف رقـ 
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.92المادة ) 5
صالحية النيابة العامة في التصرؼ في ، محمد صبحي نجـ: انظرمع ضرورة أف يتمسؾ المتيـ بيذا البطالف أماـ محكمة الدرجة األولى.  6

، بحث منشور، مجمة عموـ الشريعة والقانوف، عمادة البحث العممي، الجامعة دائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردنيالتحقيؽ اإلبت
 .418وأيضًا: محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف األجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  .4، ص مػ2012، 1، العدد 39األدرنية، المجّمد 

7
التحقيؽ يوقع معو  ما أوجبو القانوف مف حضور كاتب مع عضو النيابة الذى يباشر إفّ مصرية في ىذا الخصوص بأّف:" قضت محكمة النقض ال

و ال يترتب عمى إال أنّ  ،، و إف كاف ىو األصؿ الواجب اإلتباعلشيود يمينًا بأف يشيدوا بالحؽ وال يقولوف إال الحؽمف تحميؼ امعو عمى المحاضر و 
نو عضو النيابة بوصؼ كو  ، ذلؾ بأفّ عجاؿ و قبؿ أف يحضر كاتب التحقيؽيتخذه وكيؿ النيابة مف إجراءات فى حالة اإلستعدـ إتباعو بطالف ما 
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لو لـ يكف  حتىو  حتى في أحواؿ الضرورة ال بّد مف تدويف محضر باإلجراء . ومع ذلؾ،1طفقاستدالؿ 
 .التدويف بواسطة الكاتب وفقًا لمبدأ " ما لـ يثبت في المحضر ال يثبت بغيره"

التطور قد ساعد سموب الكتابة فقط. فالتحقيؽ بأ توثيؽالفمسطيني حصره لمبدأ  المشّرعوأخيرًا، ُيعزى عمى 
في التوثيؽ كتسجيؿ الصوت والفيديو بكؿ  تكنولوجي اليائؿ في عصرنا الحديث في إيجاد طرؽ تقنيةال

مف جيبو لتمكف مف  يابة العامة لو أخرج ىاتفو الشخصينتجرأ ونقوؿ بأّف وكيؿ النبؿ  .سيولة وُيسر
نقترح عمى مشرعنا الفمسطيني ضرورة  ت والصورة بدوف أدنى صعوبة. ولذلؾتوثيؽ التحقيؽ كاماًل بالصو 

عادة تمثيؿ  مواكبة العصر الحديث ووسائمو، وفرض وجوب توثيؽ إجراءات اإلستجواب ووالتفتيش وا 
لممتيـ في مرحمة  ات أكبرضمان مف أجؿ توفيرالجريمة بالصوت والصورة أو بالصوت فقط عمى األقؿ، 

مف  عمـ توثيؽ الجرائـ بات العمـ الجنائي الحديث الذيالتحقيؽ، ولمواكبة السياسات التشريعية المقارنة و 
 2أحد أىـ فروعو.

إّف الفورية في اإلجراءات الجزائية ال تقتصر عمى تنظيـ المحاضر والضبوط، بؿ تشمؿ أيضًا التصرؼ 
 .)الفقرة الثانية(في األوراؽ عند نياية التحقيؽ 

 الفقرة الثانية: التصرف في اْلوراق

حمايًة  المشّرعالتي وضعيا  األساسية مف الضمانات يعتبر اإلسراع في إنجاز التحقيؽ سبؽ وبيّنا أفّ 
التعجيؿ في إيقاع العقاب عمى المتيـ المذنب،  ألّف ىذه السرعة تؤدي إلى والمجمتع، لمصمحة المتيـ

 .لي تحقيؽ الردع العاـ بصورة أفضؿوبالتا

مف أجؿ  دراسة شاممةبة العامة بدراسة ممؼ التحقيؽ وعند انتياء التحقيؽ في الجريمة، يقوـ وكيؿ النيا
بالتحقيؽ في  المشّرعالعامة ىي الجية الوحيدة التي خّصيا  التصرؼ في األوراؽ، باعبتار أّف النيابة

وجوىر ىذا التصرؼ ىو مدى  ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.55/1الجرائـ والتصرؼ فييا وفقًا لممادة )
                                                                                                                                                                                     

،  24رئيس الضبطية القضائية لو مف اإلختصاص ما خولو القانوف لسائر رجاؿ الضبطية القضائية فى المادتيف صاحب الحؽ فى إجراء التحقيؽ و 
ىذا ىو الواجب الذى يتعيف عميو  بؿ أفّ  ،لجنائية مف إثبات ما يرى الحاؿ داعية إلثباتو بنفسو قبؿ حضور كاتب التحقيؽمف قانوف اإلجراءات ا 31

  (146)صفحة رقـ  (4) يمكتب فن (22)لسنة ( 984)الطعف رقـ انظر:  ."القياـ بو سواء أكاف أحد مرؤوسيو قد قاـ بذلؾ قبؿ حضوره أو لـ يكف
 مػ. 24/11/1952بتاريخ الصادر 

كامؿ السعيد، شرح . وأيضًا: 418محمد أبو العال عقيدة، شرح قانوف األجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص  الخالؼ الفقيي انظر: حوؿ ىذا 1
الجزائية، مرجع سابؽ، ص محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات  . وأيضًا:429-428الجزائية، مرجع سابؽ، ص  قانوف أصوؿ المحاكمات

340-341. 
2
  Crime Scence Investigation, National Forensic Technology Center, 2013. 
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العامة بمالئمة عرض القضية عمى القضاء الجالس مف عدمو، ويكوف ذلؾ مف خالؿ قناعة وكيؿ النيابة 
 ترجيح أدلة اإلتياـ ووزنيا.

لممحكمة  قرار اإلحالة :لمتصرؼ في أوراؽ التحقيؽ ىي رئيسية قرارات ةإصدار ثالث وتممؾ النيابة العامة
،  وقرار حفظ 2في الجنح والجنايات لممحكمة المختصة وقرار اإلتياـ واإلحالة،  1المختصة في المخالفات

 . الدعوى

األمر الصادر مف سمطة التحقيؽ بوقؼ السير في الدعوى لوجود سبب أّنو:" ب 3ويعّرؼ قرار حفظ الدعوى
.   4جاـز

أو  ،الفعؿ ال يعاقب عميو القانوف ( مف القانوف وىي إذا كاف149/1ونّصت عمى ىذه األسباب المادة )
الدعوى انقضت بالتقادـ أو بالوفاة أو العفو العاـ أو لسبؽ محاكمة المتيـ عف ذات الجريمة أو ألنو  أفّ 

ظروؼ الدعوى ومالبساتيا تستوجب  أو أفّ  ،غير مسؤوؿ جزائيًا لصغر سنو أو بسبب عاىة في عقمو
 .حفظيا لعدـ األىمية

ؼ فييا، كرة ويرسميا لمنائب العاـ لمتصر يو بمذبدي رأيُ  توافر أحد ىذه األسباب مف وكيؿ النيابة فإذا تأكد
ذا وجد النائب العاـ أو أحد مساعديو أفّ و  رأي وكيؿ النيابة في محمو يصدر قرارًا مسببًا بحفظ الدعوى  ا 

 ؽ سراح المتيـ إذا كاف موقوفًا.ويأمر بإطال

                                                           
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية. 150المادة ) انظر 1
إلى أّنو يمكف لمنائب العاـ إصدار قرارات داخمية أخرى في الجنايات وىي  التنبيو( مف قانوف اإلجراءات الجزائية. مع 152و  151المواد ) انظر 2

 قرار إجراء تحقيقات أخرى، وقرار تعديؿ التيمة مف جناية إلى جنحة. 
ات سميماف عبد المنعـ، إحالة الدعوى الجنائية مف سمطة التحقيؽ إلى قضاء الحكـ، دار المطبوع :انظرولمزيد مف التفاصيؿ في ىذا الخصوص 

 .57مػ، ص  2015الجامعية، اإلسكندرية، الطبعة األولى 
بياء فاروؽ زكي األحمد، إجراءات محاكمة المتيـ الفار، رسالة ماجستير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس،  وأيضًا:

 .29مػ، ص  2013فمسطيف،
( 130األردني في المادة ) المشّرعويطمؽ عميو ( مف القانوف. 200و  199المواد )ة" في الفمسطيني مصطمح "حفظ التيم المشّرعوأطمؽ عميو  3

وجو  مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  مصطمح "قرار منع المحاكمة"، كما ويطمؽ عمييا الفقو تسميات عديدة كقرار حفظ التحقيؽ وقرار أف ال
 لممتابعة.

 مرجع سابؽ،: محمد صبحي نجـ، صالحية النيابة العامة في التصرؼ في التحقيؽ اإلبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، انظر
ف، وأيضًا: فيد الخالدي، قرارات النيابة العامة بعد االنتياء مف التحقيؽ األبتدائي، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرؽ األوسط، األرد .6ص 

 .59مػ، ص  2013
نشورة، جامعة النجاح : محمود نظمي صعابنو، دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير مانظر 4

 .103مػ، ص  2011الوطنية، كمية الدارسات العميا، 
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الجنايات وفقُا لممادة في إليو  التحقيؽ ممؼقد يصدر قرار حفظ الدعوى مف النائب العاـ بعد إحالة و 
وىي  ،أسباب أخرى لحفظ الدعوى في الجنايات فقط لو ( مف القانوف، إال أّف القانوف قد أضاؼ152/5)

 .1عدـ وجود أدلة أو أّف الفاعؿ غير معروؼ

( 149في المادة ) لـ ينص المشّرع أفّ  ، فمعبحفظ الدعوىويؤدي الزمف دورًا حمائيًا لممتيـ عند األمر 
منائب العاـ مدة معينة ل وال عمى ،معينة يجب خالليا عمى وكيؿ النيابة العامة إعداد مذكرتوعمى مدة 

 المشّرع. وكاف حرّيًا عمى مف القانوف (152/2( أو في المادة )149سواًء في المادة ) إلصدار ىذا القرار
باب الموجبة لحفظ الدعوى النص عمى مثؿ ىذه المّدة خاصًة إذا كاف المتيـ موقوفًا، ألّف توافر أحد األس

أو  بويجعؿ مف اإلستمرار في توقيؼ المتيـ لكؿ لحظة ظممًا ال مبرر لو، بالذات بعد عمـ النيابة العامة 
 قياـ الشؾ حولو. 

قرأ بمعزؿ عف بقرار حفظ الدعوى ينبغي أف ال تُ  الخاصة( 152/2و )( 149) المواد وصإال أّف نص
إذا دفع جاءت ضمف أحكاـ اإلستجواب والتي نّصت عمى أّنو:" قانوف التيال( مف 104نص المادة )

و بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع عمى النائب العاـ أو أحد المتيـ بعدـ االختصاص أو بعدـ القبوؿ أ
 ."مساعديو لمفصؿ فيو خالؿ أربع وعشريف ساعة بموجب قرار قابؿ لالستئناؼ أماـ محكمة البداية

نجد أّف جميع  2نقضاء الدعوى الجزائيةتي بينت أسباب ا( مف القانوف ال9المادة )فبالرجوع إلى نص 
( عمى أّنيا أسباب لتقرير حفظ الدعوى ىي في حقيقتيا 149في المادة ) المشّرع اعتبرىااألسباب التي 

جب أّف ظروؼ الدعوى ومالبساتيا تستو أسباب إلنقضاء الدعوى الجزائية، ما عدا السبب األخير وىو " 
 .( 152/2ف في المادة )الوارديْ  عدـ وجود أدلة أو أّف الفاعؿ غير معروؼو ، "حفظيا لعدـ األىمية

وبقراءة ىذه المواد مجتمعة، نستنتج بأّنو إذا دفع المتيـ بأحد ىذه األسباب المذكورة إلنقضاء الدعوى أثناء 
أو أحد مساعديو استجوابو، وجب عمى وكيؿ النيابة العامة عرض ىذا الدفع فورًا عمى النائب العاـ  

 .محكمة البدايةلمفصؿ فيو خالؿ أربع وعشريف ساعة بموجب قرار قابؿ لالستئناؼ أماـ 

                                                           
إذا وجد النائب العاـ أو أحد مساعديو أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانوف، أو أف الدعوى  -5( مف القانوف عمى أّنو:" ...152نّصت المادة ) 1

جريمة، أو أنو غير مسؤوؿ جزائيًا لصغر سنو أو لعاىة عقمية، أو لعدـ وجود انقضت بالتقادـ أو العفو العاـ أو سبؽ محاكمة المتيـ عف ذات ال
إذا رأت النيابة العامة حفظ  -6أدلة أو أف الفاعؿ غير معروؼ أو أف الظروؼ والمالبسات تقتضي حفظ الدعوى لعدـ األىمية يأمر بحفظو 

 دنية، فإذا توفي أحدىما كاف اإلعالف لورثتو في محؿ إقامتيـ.األوراؽ عمييا أف تعمف أمر الحفظ لممجني عميو والمدعي بالحقوؽ الم
العفو العاـ.  -2إلغاء القانوف الذي يجـر الفعؿ.  -1( مف القانوف عمى أّنو:" تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحاالت التالية: 9نّصت المادة ) 2
 ب أخرى ينص عمييا القانوف".أية أسبا -6صدور حكـ نيائي فيو  -5التقادـ.  -4وفاة المتيـ.  -3
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( عمى ضرورة قياـ وكيؿ النيابة العامة 104صراحًة في المادة )لـ ينص  المشّرعوعمى الرغـ مف أّف 
 المشّرعوسياقو، ألّف  بعرض ىذا الدفع فورًا عمى النائب العاـ، إال أّف ذلؾ ُيستنبط بوضوح مف روح النص

قد حدد لمنائب العاـ إطارًا زمنيًا ضيقًا جدًا لمفصؿ في ىذا الدفع وىو أربع وعشروف ساعة مف عرضو 
و مف عميو، ومف باب أولى أف يقوـ وكيؿ النيابة العامة بعرض ىذا الدفع فورًا عمى النائب العاـ لتمكين

 أداءه ليذا الواجب. التأخر في ال يجوز لوكيؿ النيابة العامة الفصؿ فيو عمى وجو السرعة، و 
وعدـ تقييده ( مف القانوف 149في المادة )وىنا يثور التساؤؿ حوؿ جدوى النص عمى قرار حفظ الدعوى 
، عمى الرغـ مف أّف ىذه اإلشكالية قد تثور بإطار زمني محدد إلصداره مف قبؿ الجية التي حددىا القانوف

إال أننا . ع وعشريف ساعة فقط بحسب القانوفمسبقًا أثناء اإلستجواب ويتعيف الفصؿ فييا خالؿ أرب
يتولى وكيؿ النيابة استجواب المتيـ ( مف القانوف التي نّصت عمى أّنو:" 95نستذكر مباشرًة نص المادة )

 ."في الجنايات جميعيا، والجنح التي يرى استجوابو فييا
ّف ىذه األسباب الموجبة إلنقضاء وعميو ولّما كاف اإلستجواب وجوبيًا في الجنايات وجوازيًا في الجنح، فإ

فقط عند إيداع   -التي لـ تقـ النيابة العامة باإلستجواب فييا   -الدعوى قد تثور لممرة األولى في الجنح 
االنتياء مف  بعدأوراؽ التحقيؽ مف ِقبؿ مأموري الضبط القضائي إلى النيابة العامة لمتصرؼ فييا 

والتحقؽ والتي تُتيح لوكيؿ النيابة العاّمة تدارؾ األمر مباشرًة  سالفة (149التحقيؽ. وىنا يأتي دور المادة )
بداء رأيو فييا   واألمر بحفظ الدعوى.  لمنائب العاـ لمتصرؼ فييا يرسميابمذكرة مف توافر ىذه األسباب وا 

اتيا وىو " أّف ظروؼ الدعوى ومالبس ( 149الوارد في المادة ) السبب األخير نايْ نومع أننا قد استث
في  ةأو أّف الفاعؿ غير معروؼ الواردعدـ وجود أدلة واألسباب المتعمقة ب تستوجب حفظيا لعدـ األىمية"

قبؿ اإلنتياء مف التحقيؽ في الجريمة وقبؿ  اال ُيمكف استجالئي إال أّف ىذه األسباب ،(152/2المادة )
مطة التقديرية الممنوحة لمنيابة عف الس تعبير فعمي افي حقيقتي وىيوضوح الصورة والمشيد بالكامؿ، 

ننتقد موقؼ مشرعنا الفمسطيني في عدـ ، إال أننا 1العامة بإعتبارىا خصمًا شريفًا في الدعوى الجزائية
                                                           

( مف 149/1قد يعتقد البعض بأّف قرار حفظ الدعوى إذا استوجبت ظروفيا ومالبساتيا ىذا الحفظ لعدـ األىمية المنصوص عميو في المادة ) 1
ى الجزائية ومباشرتيا وال تقاـ مف ( مف القانوف التي نّصت عمى أّنو :" تختص النيابة العامة دوف غيرىا بإقامة الدعو 1القانوف يتعارض مع المادة )

وال يجوز وقؼ الدعوى أو التنازؿ عنيا أو تركيا أو تعطيؿ سيرىا أو التصالح عمييا، إال في الحاالت  غيرىا إال في األحواؿ المبينة في القانوف.
ت بأّنو يمكف النص في القانوف عمى حاالت أخرى ( سالفة الذكر قد ذكر 1الواردة في القانوف". إال أّف ىذا اإلعتقاد ىو غير صحيح، ألّف المادة )

حسب ( مف القانوف، ومنيا أيضًا التصالح في الجنايات والجنح ب149/1لتعطيؿ السير في الدعوى الجزائية، ومنيا ىذه الحالة الواردة في المادة )
ّنما تختص بذلؾ  وقد يعتقد البعض بأّف ىذا النص يتعارض مع المبدأ القائؿ( مف القانوف. 18-16المواد ) بأّف النيابة العامة ال تممؾ وزف البينة، وا 

لعدـ األىمية  المحاكـ فقط، إال أننا نرى أّف ىذا النص بالذات يعطي النيابة العامة الحؽ في وزف البينة والتقرير فييا وعدـ تحريؾ الدعوى العمومية
 .308-306قي، شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، مرجع سابؽ، ص انظر في ذلؾ: مصطفى عبد البا في ىذه الحالة إذا استمـز األمر.
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( مف 104تحديد إطار زمني لمبت في ىذه الدفوع عمى وجو السرعة أسوًة بالنيج الذي حدده في المادة )
القانوف التي أوجبت الفصؿ في ىذه المسألة خالؿ أربع وعشريف ساعة فقط في حالة إذا ما ثار ىذا الدفع 

ض إمكانية أف يكوف في معرض استجواب المتيـ، خصوصًا أّنو لـ يغب عمى مشرعنا الفمسطيني إفترا
ؽ سراح المتيـ إذا يأمر بإطالالمتيـ موقوفًا عند البحث في ىذه األسباب عندما ذّكر النائب العاـ بأف 

، فإننا ة يوجب اتحاد الحكـاتحاد العمّ أّف وبما  .مف القانوف (149كما جاء في نياية المادة ) كاف موقوفاً 
مف خالؿ إجبار وكيؿ  (152/2و) (149) المواد وصالفمسطيني ضرورة تعديؿ نص المشّرعنقترح عمى 

رساليا لمنائب العاـ لمفصؿ فييا خالؿ أربع  النيابة العامة عمى إبداء مذكرتو في ىذه المسألة فورًا وا 
 .بؿ لالستئناؼ أماـ محكمة البدايةبموجب قرار قاوعشريف ساعة 

مف  التظمـ مف القرار الصادر بحفظ الدعوىبالحؽ المدني  مف القانوف لممدعي( 153مادة )أجازت القد و 
حيث يوجب  ىذا التظمـ، ويؤدي الزمف دورًا حمائيًا لممتيـ عند تقديـ إلى النائب العاـ. طمبخالؿ تقديـ 

مف تاريخ تقديمو بموجب قرار نيائي  خالؿ شيرفي طمب التظمـ  يفصؿالقانوف عمى النائب العاـ أف 
ب اإلمتناع عف اإلفراج عف المتيـ، عمى أّف تقديـ طمب التظمـ لمنائب العاـ يوج المشّرعولـ ينص  منو.

وعميو  ( مف القانوف.149ألّف قرار إطالؽ سراح المتيـ يكوف ضمف قرار حفظ الدعوى بحسب المادة )
الؽ حتى لو قدـ المدعي بالحؽ المدني تظممًا مف قرار حفظ الدعوى فإّف ذلؾ ال يمنع النائب العاـ مف إط

 سراح المتيـ. 

لممدعي بالحؽ المدني الحؽ باإلستئناؼ عمى قرار رفض تظممو الصادر مف النائب  المشّرعأعطى وقد 
( مف القرار بقانوف رقـ 5( مف القانوف المعّدلة بموجب المادة )153/3العاـ، حيث نّصت المادة )

يجوز لممدعي بالحؽ المدني استئناؼ  ( المعّدؿ ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:"17/2014)
قرار النائب العاـ أماـ محاكـ البداية ويكوف قرارىا نيائيًا، فإذا ألغت المحكمة القرار وكانت ىي المحكمة 

ال إحالتيا إلى المحكمة المختصة  .1"المختصة تعّيف نظر الدعوى أماـ ىيئة أخرى وا 

                                                           
( قبؿ تعديميا عمى أّنو:" ويجوز لممدعي بالحؽ المدني استئناؼ قرار النائب العاـ أماـ المحكمة المختصة بنظر الدعوى 153/3نصت المادة ) 1

 الدعوى أماـ ىيئة أخرى." ويكوف قرارىا نيائيًا، فإذا ألغت المحكمة القرار تعيف نظر موضوع
ففي السابؽ كاف يستأنؼ القرار أماـ " المحكمة المختصة بنظر الدعوى ىي المحكمة صاحبة الصالحية واالختصاص في نظر الدعوى األساس 

لفمسطينية نقض ا( الصادر عف محكمة ال90/2011نقض جزاء رقـ ) انظرصمحًا أو بداية تبعًا لكوف التيمة المسندة لممتيـ جنحة أو جناية". 
وقد أثارت ىذه المادة جداًل قانونيًا واسعًا لدى  ا القرار إلى محكمة البداية فقط.ناؼ ىذئاست المشّرعأّما اآلف فقد حصر مػ.  20/2/2012بتاريخ 

قرار النائب العاـ  محكمة النقض الفمسطينية حوؿ مدى  إمكانية الطعف بالنقض ضد القرار الصادر عف المحكمة المختصة في االستئناؼ عمى
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( 3المدني عمى قرار حفظ الدعوى، حيث نّصت المادة ) ويثور التساؤؿ لدينا حوؿ أثر تقديـ إدعاء بالحؽ
إذا أقاـ المتضرر نفسو مدعيًا بالحؽ  عمى النيابة العامة تحريؾ الدعوى الجزائيةمف القانوف عمى أّنو:" 

فما الجدوى مف تقديـ المدعي بالحؽ المدني تظممو لمنائب العاـ  ."المدني وفقًا لمقواعد المعينة في القانوف
ـّ تقديـ إستئناؼ عمى قرار ىذا األخير برفض التظمـ إلى محكمة البداية،  عمى قراره بحفظ الدعوى، ومف ث

إجبار النيابة العامة عمى تحريؾ الدعوى الجزائية بمجرد إقامتو   -أي المدعي المدني –إذا كاف بإمكانو 
 !!( مف القانوف3وى الحؽ المدني بحسب المادة )لدع

إتخاذ  طرؽ( مف القانوف التي  حددت  194مف الرجوع إلى المادة ) ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ ال بدّ 
لكؿ مف تضرر مف الجريمة أف يتقدـ بطمب إلى  -1المتضرر صفة اإلدعاء بالحؽ المدني بقوليا:" 

التي تنظر الدعوى يتخذ فيو صراحة صفة االدعاء بالحؽ المدني  وكيؿ النيابة العامة أو إلى المحكمة
يجب أف يكوف الطمب معماًل تعمياًل كافيًا ولو ما  -2 لمتعويض عف الضرر الذي لحؽ بو مف الجريمة.

 ."يبرره مف البيانات واألدلة

ؿ النيابة العامة أو ف لإلدعاء بالحؽ المدني، فإّما أف يقدـ الطمب إلى وكيقد عيف طريقيْ  المشّرعأي أّف 
ـ بعد ولـ الطريؽ الثاني ألّف الدعوى لـ تُقإلى المحكمة التي تنظر في الدعوى. وفي حالتنا ىذه نستبعد 

تدخؿ حوزة القضاء ألّف قرار حفظ الدعوى يفترض بداىًة أّف المتيـ لـ تتـ إحالتو بعد إلى المحكمة 
ور في حالتنا ىذه إلتخاذ صفة الحؽ المدني ىو عف وبذلؾ فالطريؽ الوحيد المتصالمختصة بقرار اتياـ. 

 طريؽ تقديـ طمب إلى وكيؿ النيابة العاّمة.

بإمكانية صدور قرار بحفظ الدعوى عمى الرغـ مف أّف  قد تنبأت ( مف القانوف200المادة ) أفّ  ومع
 أو 1التيمةإذا صدر قرار بحفظ المتضرر قد أقاـ نفسو مدعيًا بالحؽ المدني، حيث نّصت عمى أّنو:" 

صدر حكـ بالبراءة فمممتيـ أف يطالب المدعي بالحؽ المدني بالتعويض أماـ المحكمة المختصة إال إذا 
بشكؿ واضح مع نصوص  ( مف القانوف يتعارض2، إال أننا نرى أّف نص المادة )"كاف األخير حسف النية

                                                                                                                                                                                     

( الصادر 111/2010نقض جزاء رقـ ) انظربحفظ الدعوى، واعتبرت المحكمة بييئتيا العامة أّف الصادر عف المحكمة المختصة ال يقبؿ النقض. 
 عف محكمة النقض الفمسطينية. 

موفقًا في استخدامو لمصطمح "حفظ التيمة" في ىذه المادة، عمى الرغـ مف أّنو قد استخدـ مصطمح " حفظ الدعوى" في جميع  المشّرعلـ يكف  1
إلدانة أو المواد األخرى المتعمقة بيذا الموضوع. والمحكمة ال يمكف أف تصدر قرار بحفظ التيمة بتاتًا، ألّف حكـ المحكمة ال بّد أف ينطوي عمى ا

ط ال غير. وقد يكوف السبب في ىذا األمر نسخ النصوص مف القوانيف المقارنة ولصقيا في قانوف اإلجراءات الجزائية بدوف إجراءات البراءة فق
 التعديالت الالزمة والمالئمة.
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العامة عمى تحريؾ الدعوى  قد أجبر النيابة المشّرع( مف القانوف، بحيث أّف 200و  149المواد )
العمومية بناًء عمى إقامة المتضرر نفسو مدعيًا بالحؽ المدني مف جية، في حيف سمح ليا حفظ الدعوى 
وعدـ تحريكيا مف جية أخرى. األمر الذي ُيشكؿ ثغرة قانونية واضحة في قانوف اإلجراءات الجزائية 

( 2د نقترح عمى مشرعنا الفسطيني تعديؿ المادة ). وفي ىذا الصدعمى الفورتداركيا  المشّرعينبغي عمى 
مف القانوف بحيث يتـ إضافة قرار حفظ الدعوى كإستثناء عمى وجوب تحريؾ الدعوى الجزائية إذا ما أقاـ 

بأي وجو آخر، وال اجتياد في  ، ألف النص الحالي ال يسمح بتأويموالمتضرر نفسو مدعيًا بالحؽ المدني
 . 1ؿ النص أكثر مما يحتمؿ، وال يمكف تحميمورد النص

وكما أّف الزمف يؤدي دورًا حمائيًا لممتيـ مف خالؿ فورية اإلجراءات الجزائية، فإّنو كذلؾ يؤدي ىذا الدور 
 .)المطمب الثاني( الحكـ الجزائي الصادر ضدهمف خالؿ اعتباره كعامؿ مسعؼ لممتيـ لمطعف في 

 باْلحكام القضائيةلمحق في الطعن المطمب الثاني: الزمن عامل مسعف 

الفمسطيني قد أحاط المتيـ بالعديد مف الضمانات الجوىرية التي تضمف لو  المشّرععمى الرغـ مف أّف 
يصدر مشوبًا محاكمة عادلة في كافة مراحؿ الدعوى الجزائية، إال أّف الحكـ الجزائي في نيايتو قد 

قد يصدر عنو خطأ أو قصور عند و  ،الخطأغير معصوـٍ عف يكوف القاضي بوصفو إنسانًا  ألفّ بالخطأ، 
 تطبيقو ألحكاـ القانوف عمى الوقائع المعروضة أمامو.

ومف الضمانات  ،الدعوى الجزائيةمانات الدفاع في يعتبر الطعف باألحكاـ الجزائية أحد أىـ ضولذلؾ 
المرصود لضماف سالمة الحكـ  الوحيد الطريؽ القانوني ألّنو، لحسف القضاء وتحقيؽ العدالة األساسية

نوف ( مف قا388ت عميو المادة )نصّ وىذا ما  2.فيو ممةلمحتالجزائي ورفع األخطاء المفترضة أو ا
إذا صدر حكـ في موضوع الدعوى الجزائية فال يجوز إعادة النظر فييا إال بأّنو:"اإلجراءات الجزائية 

 ".الطرؽ المقررة في القانوفبالطعف في ىذا الحكـ ب

وال سبيؿ لممساس بيا ميما كاف فييا مف العيوب إال بالطعف  ،واجبة االحتراـ القضائية األحكاـ وتعتبر
يجب أف وفي ذلؾ قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية بأّنو:" ، انوناً فييا بالطرؽ المنصوص عمييا ق
                                                           

ذا أقاـ المتضرر نفسو مدعيًا ( مف القانوف ىي النص اآلتي:" عمى النيابة العامة تحريؾ الدعوى الجزائية إ2الصيغة التي نقترحيا لتعديؿ المادة ) 1
( مف القانوف التي تجيز لمنيابة 1". تمامًا كما في نياية المادة )إال في الحاالت الواردة في القانوفبالحؽ المدني وفقًا لمقواعد المعينة في القانوف، 

 العامة وقؼ الدعوى الجزائية والتنازؿ عنيا في الحاالت الواردة في القانوف. 
 . 1مػ، ص  2015زريقي، طرؽ الطعف باألحكاـ الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كمية الدراسات العميا،  : يوسؼانظر 2
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ارتكبو القاضي أثناء سير تبقى يد السمطة التنفيذية مغمولة حتى لو كاف ىناؾ خطأ في تطبيؽ القانوف 
صالحو تتـ بالطعف في تمؾ األحكاـ بالطرؽ  الدعوى، ألّف الوسيمة الصحيحة لتدارؾ مثؿ ىذا الخطأ وا 

 1".المقررة قانونًا، وليس عف طريؽ تدخؿ السمطة التنفيذية في إجراءات وقرارات المحاكـ

تطبيقًا عمميًا لمبدأ التقاضي عمى درجتيف، بحيث يكوف لمشخص الحؽ في  الطعف باألحكاـ كما ويعتبر
أف ينظر موضوعو مرتيف، األولى أماـ محكمة أوؿ درجة، واألخرى أماـ محكمة أعمى استئنافية )ثاني 
درجة( ُيعاد طرح الموضوع أماميا لتتأكد مف مدى مطابقة حكـ المحكمة األولى لمقانوف بناًء عمى الوقائع 

 2.اعروضة عمييالم

 طرؽ الطعف المشّرع وقد قّسـمف الطعف في األحكاـ الجزائية.  ُيمّكنوويقوـ الزمف بدور حمائي لممتيـ 
طرؽ  ة، والثاني)الفرع اْلول( طرؽ الطعف العادية وىي اإلعتراض واإلستئناؼ ىف، األولإلى نوعيْ  ىذه

عادة المحاكمة  الطعف غير العادية وىي النقض  .الثاني()الفرع وا 

 الفرع اْلول: دور الزمن في طرق الطعن العادية

ما حيف تزدحـ القضايا ال سيْ " ىو أمر غاية في الصعوبة،  الجزائيةإّف الكشؼ عف الحقيقة في القضايا 
عمى القاضي وتتالحؽ، وال يمتقط أنفاسو بعد فراغو مف إحداىا إال واألخرى تجثـ عمى صدره وتفرض 

 ، ولذلؾ شّرع القانوف نظاـ الطعف في األحكاـ الجزائية. 3"المكدودذاتيا عمى ذىنو 

ال ُتمـز الخصـ بأف يدلي بسبب قانوني معيف لطعنو، بؿ تفترض ما يميز طرؽ الطعف العادية أّنيا  وأىـ
ويؤدي الزمف دورًا  ىذه الطرؽ إعادة طرح الخصومة برّمتيا مف جديد أماـ المحكمة التي يحددىا القانوف.

، أو في  اإلستئناؼ )الفقرة اْلولى(في اإلعتراض  ًا في جميع أنواع طرؽ الطعف العادية، سواءً ميم
 .)الفقرة الثانية(

 

                                                           
 مػ  )منشور عمى موقع المقتفي(. 30/10/2005( الصادر بتاريخ 119/2005قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطسينية في الدعوى رقـ ) انظر 1

 مػ  )منشور عمى موقع المقتفي(. 30/10/2005( الصادر بتاريخ 112/2005قـ )وأيضًا الدعوى ر 
 مػ. 18/6/2009( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 37/2009وأيضًا نقض جزاء )

العريبة، القاىرة، بدوف  حدوده وتطبيقاتو في القانوف المصري والقانوف الفرنسي، دار النيضة –أحمد ىندي، مبدأ التقاضي عمى درجتيف انظر:  2
 .3سنة نشر، ص 

 .14حدوده وتطبيقاتو في القانوف المصري والقانوف الفرنسي، مرجع سابؽ، ص  –أحمد ىندي، مبدأ التقاضي عمى درجتيف  تباسًا مف :قا 3



165 
 

 الفقرة اْلولى: اإلعتراض

عّرفت محكمة النقض المصرية اإلعتراض بأّنو:" تظمـ مقّدـ مف المتيـ عمى الحكـ الغيابي الصادر 
  1ضده".

طريؽ طعف عادي يسمكو المحكوـ عميو لمطعف في األحكاـ الغيابية ىو  أو المعارضة االعتراضو 
اـ ذات المحكمة التي أم مف جديد يدؼ إلى إعادة طرح الدعوىي، و والمخالفات فقط الصادرة في الجنح

 2ولـ تستنفد واليتيا بعد عف نظر القضية. أصدرت الحكـ

 في قوليامف قانوف اإلجراءات الجزائية ( 314المادة )عمى مبدأ الطعف في المعارضة  توقد نصّ 
تبميغو ل التاليةعشرة أياـ ال خالؿأف يعترض عمى الحكـ  في مواد الجنح والمخالفات "لممحكوـ عميو غيابيا

 3باإلضافة إلى ميعاد مسافة الطريؽ".الحكـ ب

عميو غيابيًا  مف إجازة اإلعتراض عمى الحكـ الغيابي أف يتيح الفرصة لممتيـ المحكوـ المشّرعوييدؼ 
بإعادة نظر الدعوى أماـ نفس المحكمة التي فصمت فييا حتى يتمكف مف إبداء أقوالو ودفاعو، وذلؾ 

فالحكـ الغيابي ىو أضعؼ نتيجًة لتغيبو لعذر مقبوؿ كعدـ وصوؿ مذكرة الحضور إو اإلحضار إليو. 
بعد في الدعوى لتغيبو عف  األحكاـ داللًة عمى صحة ما قضي بو، ألّف المحكـو عميو لـ يقدـ دفاعو

 4المحاكمة.

عمى المحكوـ عميو غيابيًا سموؾ مسمؾ االعتراض عمى الحكـ الغيابي أواًل وليس  المشّرعوقد أوجب 
إّف الحكـ الغيابي ال يقع عميو  محكمة النقض الفمسطينية بقوليا:"ذلؾ اإلستئناؼ عميو، وأكّدت 

نما يقع االستئناؼ عمى الحكـ برد االعتراض عمى الحكـ الغيابي وفقًا لممادة ) ( مف 319االستئناؼ، وا 
                                                           

 .96، ص 101، رقـ 2، مجموعة القواعد القانونية، الجزء 13/11/1930نقض مصري  1
 .101، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ. ، ص محمود نجيب حسنيانظر:  2

غياب وعّرفو آخروف بأّنو:" طريؽ عادي مف طرؽ الطعف في المواد الجزائية، وىو إجراء رسمو القانوف لمراجعة األحكاـ الغيابية التي صدرت في 
و جزاء تخمٌّؼ شرط الوجاىية فمذلؾ فيو يرفع أماـ نفس الجية المتيـ فمـ يتمكف مف الدفاع عف نفسو أو تقديـ حججو وأدلتو في الجمسة، وبما أنّ 

: غريب الطاىر، ضمانات المحاكمة العادلة في قانوف اإلجراءات الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، كمية انظرُمصدرة الحكـ المعارض فيو". 
 . 56، ص2013/2014الحقوؽ، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، الجزائر، 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، وال يحؽ لمنيابة العامة الطعف باالعتراض، ألّف 322( إلى )314الفمسطيني اإلعتراض في المواد ) عالمشرّ تناوؿ  3
( سالفة الذكر قد حصرت ىذا الحؽ عمى المحكـو عميو، كما أّف الغالب األعـ أّف جميع األحكاـ تكوف حضورية بالنسبة لمنيابة 314صريح المادة )

: محمود نظمي صعابنو، دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة انظرامة. بنفس ىذا المعنى الع
 .143مػ، ص  2011ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كمية الدارسات العميا، 

 .408مرجع سابؽ، ص : فخري الحديثي، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، انظر 4
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قابمية  المشّرع( مف قانوف االجراءات الجزائية التي استثنى فييا 323/1القانوف المذكور، وفقًا لممادة )
فًا، الّف االعتراض في الجنح والمخالفات يسبؽ في الترتيب سائر طرؽ االحكاـ الغيابية لمطعف فييا استئنا

 1الطعف ويجب استنفاذه اواًل قبؿ االلتجاء إلى طريؽ سواه".

عمى الرغـ مف تغيب المتيـ،  راضفال يجوز الطعف فيو باإلعت الحضوريأّما الحكـ الذي يعتبر بمثابة 
 2لمتسويؼ والمماطمة في إجراءات المحاكمة.كي ال يتحوؿ ىذا الطريؽ مف الطعف إلى وسيمة 

ويترتب عمى اإلعتراض إعادة عرض الدعوى مف جديد عمى المحكمة التي أصدرت الحكـ ولـ تستنفد 
وعّمة ذلؾ أّف االعتراض عمى الحكـ الغيابي يسبؽ في  واليتيا بعد عف نظر القضية لبناء حكـ سميـ،
 قبؿ االلتجاء إلى طريؽ سواه، إذ ال يقبؿ الطعف في الحكـ الترتيب سائر طرؽ الطعف فيجب استنفاده أوال

( مف نفس القانوف ال تجيز استئنافو إال إذا حكـ برد االعتراض )ـ 323المادة ) الغيابي استئنافا ألفّ 
 3( مف ذات القانوف.319/2

الطعف  عادي غير ناقؿ، أي أفطعف يعتبر اعتراض المتيـ المحكوـ عميو عمى الحكـ الغيابي طريؽ و 
 ُينظر أماـ ذات القاضي الذي أصدر الحكـ المطعوف فيو وليس أماـ قاضي أعمى درجة.

أيًا كانت  ونطاؽ االعتراض في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ىو في الجنح والمخالفات فقط
إلستئنافية ، سواًء صدرت ىذه األحكاـ مف محكمة الدرجة األولى أو مف المحكمة االمحكمة التي أصدرتيا

 4 في حالة قياميا بالفصؿ في موضوع الدعوى.

                                                           
 مػ.13/4/2010( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 20/2010نقض جزاء رقـ ) 1

 مػ.15/12/2011( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 163/2011وأيضًا نقض جزاء رقـ )
محكمة الدرجة األولى كاف غيابيًا فقد كاف عميو أف يسمؾ طريؽ وفي قرار آخر ليا قضت بأّنو:" وحيث أف القرار الصادر بحؽ المتيـ الطاعف مف 

طبقًا ألحكاـ المواد المشار إلييا أعاله، وليس الطعف باالستئناؼ وكاف عمى محكمة البداية بصفتيا اإلستئنافية عدـ  االعتراض عمى ىذا القرار
مػ، وأيضًا نقض جزاء 12/9/2011حكمة النقض الفمسطينية بتاريخ ( الصادر عف م89/2011نقض جزاء رقـ ) قبوؿ االستئناؼ مف ىذه الناحية".

 مػ.11/5/2011بتاريخ  ( الصادر22/2011رقـ )
( 296كما ال يجوز الطعف في  األحكاـ الصادرة في الجنايات الّف ىذه االحكاـ تسقط عند القبض عمى المتيـ أو تسميمو لنفسو بحسب المادة ) 2

( 326( والمادة )319/2وال يجوز الطعف باالعتراض عمى الحكـ الصادر برد االعتراض وانما استئنافو وفقًا لممادة )  مف قانوف اإلجراءات الجزائية،
بياء األحمد، إجراءات محاكمة المتيـ الفار، رسالة ماجستير منشورة، كمية الدراسات : انظرلمزيد مف التفاصيؿ في ىذا الخصوص  مف القانوف.

يوسؼ زريقي، طرؽ الطعف باألحكاـ الجزائية، رسالة وما بعدىا. وأيضًا:  112مػ، ص  2013فمسطيف،  –الوطنية، نابمس العميا، جامعة النجاح 
 .27-26ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص 

3
مػ.26/4/2010الفمسطينية بتاريخ ( الصادر عف محكمة النقض 55/2010نقض جزاء رقـ )

 .27باألحكاـ الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص : يوسؼ زريقي، طرؽ الطعف انظر 4
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تجيز الطعف  التي ية المصري( مف قانوف اإلجراءات الجنائ398/1المادة )في  الحاؿوكذلؾ ىو 
 واسع جدؿ فقيي فقد ثار. أّما في القانوف األردني المخالفاتو  الجنح باالعتراض في األحكاـ الصادرة في

أحكاـ االعتراض عمى حوؿ مدى إمكانية االعتراض عمى األحكاـ الصادرة في المخالفات، خصوصًا وأّف 
-184( في المواد 9/1961األحكاـ الغيابية وردت في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )

ائية في القضايا في الباب الرابع مف القانوف تحت عنواف " أصوؿ المحاكمات لدى المحاكـ البد  193
 1 ."الجنحوية

ميعاد اإلعتراض خالؿ عشرة أياـ  المشّرعحدد  ويؤدي الزمف دورًا ميمًا في االعتراض في عّدة أوجو، فقد
 وكذلؾ .ابتداًء مف اليوـ الذي يمي تاريخ تبمغ المحكوـ عميو لمحكـ، ويضاؼ إلييا ميعاد مسافة الطريؽ

السوري والمبناني فقد حددا ىذه المدة  يْيفالمشّرع، أّما 2والجزائري المصري واألردني ىو الحاؿ في التشريع
 3بخمسة أياـ فقط. 

ذا صادؼ آخر الميعاد عطمة رسمية، امتد إلى أوؿ يـو ( مف 484عمؿ بعدىا عمى مقتضى المادة ) وا 
  4اإلجراءات الجزائية.قانوف 

، الحكـ الحكـ الغيابي، وليست لحظة صدوربالمتيـ  لتبميغىي اليوـ التالي  االعتراضمدة لحظة ابتداء و 
و إعالنو أادر ضده، ومف ثـ تعيف تبميغو بو الشارع يفترض جيؿ المحكوـ عميو بالحكـ الغيابي الص ألفّ 

نذاره بالقياـ بالطعف فيو  واإلعالف أو التبميغ .كي يعمـ بو ىو إخطار المحكوـ عميو بنفي قرينة جيمو بو، وا 
ويجب أف يعمف الحكـ قبؿ أف تنقضي مدة تقادـ  ء.إف شا اد المعيف قانوناً باالعتراض في خالؿ الميع

                                                           
(عمى أّنو : "لممحكوـ عميو غيابيا أف يعترض عمى الحكـ في 9/1960( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األدرني رقـ )184نصت المادة ) 1

ما بواسطة محكمة ميعاد عشرة أياـ ابتداء مف اليـو الذي يمي تبميغو الحكـ وذلؾ باستدعاء يرفع و إلى المحكمة التي أصدرت الحكـ إما مباشرة وا 
 موطنو". 

 والذي يرى جواز الطعف باالعتراض في المخالفات. – 550محمد سعيد نمور، أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص انظر:
األحكاـ وطرؽ الطعف فييا، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  نظريتا –كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية انظر: وبعكس ىذا الرأي 

 . 132مػ، ص  2001عماف، الطبعة األولى 
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية سالفة الذكر أعاله لـ يضؼ ميمة المسافة عمى مدة العشرة أياـ 184األردني في المادة ) المشّرع 2

 المخصصة لإلعتراض.
: غريب الطاىر، ضمانات المحاكمة العادلة في قانوف اإلجراءات الجزائية، رسالة انظرمدة المعارضة بعشرة أياـ كذلؾ. الجزائري  المشّرعوحدد 

 .57ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص
 .1ىامش رقـ  29: يوسؼ زريقي، طرؽ الطعف باألحكاـ الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص انظر 3
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" ال تحسب أياـ العطالت الرسمية مف المدد المقررة لجواز الطعف باالعتراض أو 484نّصت المادة ) 4

 االستئناؼ أو النقض أو المدد األخرى إذا كانت ىذه العطالت في نياية المدة".
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ال انقضت الدعوى واعتبر الحكـ الغيابي آخر إجراءاتيا، فالحكـ الغيابي ال يسقط بعدـ  الدعوى، وا 
وقبؿ أف يبمغ الحكـ الغيابي  ،ف الحكـ قبؿ انقضاء مدة تقادمياإعالنو، ولكف تنقضي الدعوى بعدـ إعال

لتنفيذ، فإذا طعف فيو ظؿ اوقؼ يميعاد الطعف  عمـ بو المحكوـ عميو يكوف غير قابؿ لمتنفيذ، ألفّ أو ي
 1.حتى يفصؿ في الطعف التنفيذ موقوفاً 

دأ ميعاد المعارضة في ىذه مقاـ التبميغ بو أو إعالنو لممتيـ، ويب الحكـ الغيابي ثبوت العمـ بصدور ويقوـ
وأكّدت ىذا األمر محكمة  .ولو لـ يعمف إلى المتيـ مف لحظة صدورهبو حتى مف تاريخ العمـ  الحالة

النقض الفمسطينية في قرار ليا حيف أّنو:" لّما كاف القرار الطعيف قد صدر غيابيًا، وحيث ال يوجد في 
صة الحكـ اإلستئنافي، فإّف الطعف يغدو مقّدمًا عمى العمـ ونقرر لدعوى ما يفيد بتبميغ الطاعف خالممؼ ا

وفي حكـ آخر بقوليا:" إذا صدر القرار المطعوف فيو غيابيًا، يحؽ لممحكوـ عميو في  2لو شكاًل".قبو 
ذا كاف الطاعف لـ  الجنح والمخالفات أف يعترض عمى الحكـ خالؿ العشرة أياـ التالية لتبميغو بالحكـ، وا 

 3تبمغو الحكـ المطعوف فيو". ديتبمغ ذلؾ الحكـ، فإّف تقديمو لمطعف يعتبر موع

االعتراض عمى الحكـ الغيابي بمجرد عممو بصدوره دوف انتظار لحصوؿ  يحؽ لممتيـ، المقابؿوفي 
اإلعالف أو التبميغ، بؿ دوف تقيد بموعد معيف مف تاريخ صدور الحكـ أو مف تاريخ ثبوت العمـ الفعمي، 

ذا لـ يبمغ المتيـ بالحكـ الغيابي أو لـ يعمـ بو حتى انقضت مدة تقادـ الدعو  ى، اعتبر ىذا الحكـ آخر وا 
 إجراءاتيا.

والعمـ بالحكـ الغيابي المعوؿ عميو لبدء ميعاد االعتراض ىو اإلعالف الصحيح قانونا، فاإلعالف الباطؿ 
ىو العمـ اليقيني الذي  والعمـ الصحيح ال يرتب أثرا قانونيا مف حيث بدء سرياف ميعاد الطعف باالعتراض،

المحكوـ عميو قد عمـ أو عرؼ بصدور ىذا الحكـ، وأقوى حاالت  يا أفّ يصؿ إلى مرتبة ال مجاؿ لمشؾ في
و إذا عرؼ بأف حكما ىذا العمـ ىو اعترافو الصريح بذلؾ، وال حاجة ألف يعرؼ بدقة مضموف الحكـ، ألنّ 

 صدر عميو، فمف مصمحتو وواجبو أف يسعى إلى معرفتو.

                                                           
 .147ـ وطرؽ الطعف فييا، مرجع سابؽ، ص نظريتا األحكا –كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية انظر:  1
 .9/4/2012محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ عف ( الصادر 168/2011نقض جزاء رقـ ) 2
 .23/4/2005تاريخ بمحكمة النقض الفمسطينية عف الصادر  (14/2005)رقـ  نقض جزاء 3
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ذا لـ يقّدـ االعتراض خالؿ ىذه المدة يجب عمى المحكم مف ( 320)ة عدـ قبولو شكاًل وفقًا لممادة وا 
تقضي المحكمة بعدـ قبوؿ االعتراض شكاًل لتقديمو بعد فوات الميعاد، أو القانوف التي نّصت عمى أّنو:" 

 ."النعداـ الصفة أو ألي عيب شكمي آخر

مف إجازة اإلعتراض عمى الحكـ الغيابي أف يتيح الفرصة لممتيـ المحكوـ عميو ييدؼ  المشّرعلّما كاف و 
غيابيًا بإعادة نظر الدعوى أماـ نفس المحكمة التي فصمت فييا حتى يتمكف مف إبداء أقوالو ودفاعو، 

.األىداؼىذه  تحقيؽ وتعيؽلالعتراض ىي قصيرة نسبيًا  المشّرعالتي وضعيا  العشرة أياـ مدةنرى أّف ف
عالمو بحيثيات  فمف الناحية العممية ال يستطيع المحكوـ عميو أف يقـو بإستشارة محامي وتمويؿ أتعابو وا 
الئحة االتياـ المقّدمة ضده خالؿ ىذه المدة، كما وال يستطيع المحامي دراسة الممؼ وتقديـ اعتراض 

جاؿ اإلعتراض ىو األحكاـ مفّصؿ عمى الحكـ خالؿ ىذه الفترة الضّيقة. ولذلؾ، وعمى الرغـ مف أّف م
البسيطة نسبيًا في الجنح والمخالفات، إال أّف إعطاء المتيـ فرصة أكبر لدراسة جدوى تقديمو لإلعتراض 
ستشارة المختصيف في ىذا الشأف، تحقؽ بالضرورة األىداؼ المرجوة مف ىذا النوع مف طرؽ  مف عدميا وا 

والوقت والنفقات مف خالؿ نظر االعتراض أماـ  الطعف، خصوصًا لما في ىذا الطريؽ مف توفير لمجيد
نفس المحكمة التي أصدرت الحكـ. وعميو قد تكوف مدة ثالثوف يومًا أكثر إسعافًا لممتيـ لإلعتراض عمى 

 الحكـ الغيابي الصادر ضّده.

 . )الفقرة الثانية(يكوف الزمف عاماًل مسعفًا لممتيـ لمطعف باإلستئناؼ  وكذلؾ األمر

 الثانية: اإلستئناف الفقر

لى الدرجة أداة لنقؿ النزاع مف محكمة أوؿ درجة إاإلستئناؼ عمى أّنو:"  عّرفت محكمة النقض الفمسطينية
ولتبدي رأييا حوؿ ذلؾ لتخمص  ،مف خالؿ استعراض بينة النيابة والدفوع المثارة الثانية لتعالجو مجدداً 

تعمد إلى تطبيؽ القانوف عمييا لتخمص فيما  ثـّ  ،بالنتيجة إلى الواقعة التي تتحصؿ طبقًا لقناعتيا الوجدانية
وبالتالي التأييد مف عدمو أو التأييد مف حيث  ،إذا كانت متفقة مع ما توصمت إليو محكمة أوؿ درجة أـ ال

  1".النتيجة

                                                           
 مػ . 7/7/2011( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 11/2011نقض جزاء رقـ ) 1
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أكثر طرؽ الطعف أىمية واتساعًا، وىو وسيمة لتدارؾ األخطاء وتصوبييا مف خالؿ ويعتبر اإلستئناؼ 
1إعادة طرح الدعوى عمى محكمة أعمى درجة، عماًل بمبدأ التقاضي عمى درجتيف.

التي محكمة ال تعتبرو  
ليا بؿ عمييا ومف واجبيا، أف تقوؿ كممتيا في الدعوى المعروضة و محكمة موضوع، " االستئناؼتنظر 

  2".ف تحؿ قناعتيا محؿ قناعة محكمة الدرجة األولىأاعتيا فيما قدـ فييا مف بينات، و ييا، وأف تعمؿ قنعم

يجوز لمخصوـ استئناؼ األحكاـ الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية في الدعاوى الجزائية إذا كانت و 
ذا ، و حاكـ البداية بصفتيا االستئنافيةصادرة عف محاكـ الصمح أماـ م اية كانت صادرة عف محاكـ البدا 

 3أماـ محاكـ االستئناؼ.أولى  درجة كمةبصفتيا مح

الفمسطيني بيف الخصوـ في الدعوى الجزائية مف حيث ميعاد اإلستئناؼ لكٍؿ منيـ. حيث  المشّرعوقد فّرؽ 
النطؽ خالؿ خمسة عشر يومًا تبدأ مف اليـو التالي لتاريخ لممتيـ الحؽ في اإلستئناؼ  المشّرعأعطى 

 .4بالحكـ إذا كاف حضوريًا، أو مف تاريخ تبميغو إذا كاف بمثابة الحضوري

ستئناؼ خالؿ ثالثيف يومًا تبدأ مف اليوـ التالي لصدور الحؽ في االلمنيابة العامة  المشّرعفي حيف أعطى 
 5الحكـ.

                                                           
كمحكمة درجة ثانية بحث كؿ جوانب  المشّرعكما أّف عمى محكمة اإلستئناؼ القياـ بدورىا وصالحيتيا كمحكمة موضوع )والذي أناط بيا  1

( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 16/2012: نقض جزاء رقـ )انظر لرقابة عميو مف قبؿ محكمة النقض.الدعوى( مف أجؿ ا
 مػ .  28/2/2012

 مػ . 18/1/2012( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 70/2011: نقض جزاء رقـ )انظر 2
 ،ىواًل عف الفصؿ في أحد طمبات الدفاعذُ  عدـ رد محكمة االستئناؼ عمى دفوع المتيـ بكؿ وضوح وتفصيؿ يعدّ كما اعتبرت المحكمة أيضًا أّف " 

 مػ . 18/9/2011( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 65/2011)نقض جزاء رقـ  ".لمنقض موجبوىو 
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.323المادة ) انظر 3
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني 261/1( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، وبنفس ىذا الحكـ المادة )328المادة ) انظر 4

( التي نّصت عمى أّنو:" يرفع االستئناؼ بموجب استدعاء إلى محكمة االستئناؼ المختصة إما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي 9/1961رقـ )
الحكـ المستأنؼ في ميعاد خمسة عشر يوما مف اليـو الذي يمي تاريخ صدوره إف كاف وجاىيا وتاريخ تبميغو إف كاف غيابيا أو بحكـ أصدرت 
 الوجاىي".

راءات ( مف قانوف اإلج418الجزائري فقد حصر ىذه المدة بعشرة أياـ مف يوـ النطؽ بالحكـ أو مف تاريخ تبميغو لممتيـ بحسب المادة ) المشّرعأّما 
: غريب الطاىر، ضمانات المحاكمة العادلة في قانوف اإلجراءات الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص انظرالجزائية الجزائري. 

57. 
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، وكذلؾ الحاؿ في التشريع المصري 329المادة ) انظر 5

( عمى أف "لمنائب العاـ والمدعي العاـ أو مف يقـو 9/1961انوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )مف ق (261/2في حيف نصت المادة )
ى العامة في مقاميما استئناؼ القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء أكاف الحكـ أو البراءة أو بعدـ المسؤولية أو بكؼ التعقيبات أو بإسقاط الدعو 

 العاـ وثالثيف يوما لممدعي العاـ، وتبتدئ ىذه المدة مف تاريخ صدور القرار".ميعاد ستيف يوما لمنائب 
 .1ىامش رقـ  58: يوسؼ زريقي، طرؽ الطعف باألحكاـ الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص انظر
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بحكـ القانوف جف المؤبد األحكاـ الصادرة بعقوبة اإلعداـ والصادرة بعقوبة الس ستئناؼالمشّرع اكما وأوجب 
 1ولو لـ يتقدـ الخصوـ بطمب ذلؾ.

 ىو تمييزبة لمخصوـ مف غير النيابة العامة الستئناؼ بالنسأقؿ ل مدة في تحديده المشّرعنيج  أفّ ب ونرى
 في الدعوى كخصـ النيابة العامة أفّ ذلؾ  .بيف الخصوـ  وىو خروج عف مبدأ المساواة يجافي العدالة

األعباء الثقيمة أّف القوؿ بأّما  ومنيا مدد الطعف. ،في كؿ شيء تتساوى مع باقي الخصوـأف فييا فترض يُ 
وحدة واحدة  ىو جياز النيابة العامة ألفّ  ال يكفي ليذا التمييز، فإّنو الممقاة عمى كاىؿ النيابة العامة

ينبغي في النياية  ، كما أّف ىذه األعباء ال2يستطيع أي عضو مف أعضائيا أف يكمؿ عمؿ قاـ بو غيرهو 
المساواة بيف النيابة العامة وباقي الخصـو  ضرورةفإننا نرى  وعميو .أف تكوف عمى حساب المتيـ لوحده

 3لجميع الخصوـ. واحدة اإلستئناؼ ىي ة االستئناؼ بحيث تكوف مدةمف حيث مد

، الميؿ التي حددىا القانوف لمنيابة العامة أو لممتيـ لتقديـ استئنافو مف الجدير ذكره في ىذا المقاـ أفّ و 
فال يستطيع المتيـ أف يقوـ بإستشارة  ،نسبياً  ىي ميؿ قصيرة يوماً  ثالثيفأو  يوماً خمسة عشر  سواًء 

طالعو عمى حيثيات القضية خالؿ ىذه المدة، وال يستطيع التفكير  محامي وتمويؿ أتعابو لإلستئناؼ وا 
لإلستئناؼ. كما وال يستطيع  جديدا في جدوى اإلستنئناؼ مف عدمو، أو مدى حاجتو لتوكيؿ محامي مميّ 

وكذلؾ األمر ال  .4المحامي دراسة الممؼ وتقديـ استئناؼ مفّصؿ عمى الحكـ خالؿ ىذه الفترة الضّيقة
واجبيا الميني في تستطيع النيابة العامة بما ُيفرض عمييا مف وظائؼ في التحقيؽ واإلدعاء أف تقوـ ب

  الوصوؿ الى الحقيقة في ىذه المدة الضيقة.

                                                           
 ف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.( مف قانو 327المادة ) انظر 1
مارسوف أعماليـ باسميـ ولذا يجوز أف يحؿ أحدىـ محؿ اآلخر في االجراءات، عمى عكس القضاة الذيف يمارسوف أعضاء النيابة العامة ال ي 2

 أعماليـ باسميـ، فال يجوز لغير القاضي الذي سمع المرافعة االشتراؾ في اصدار الحكـ. 
بة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فمسطيف )دراسة : محمود نظمي صعابنو، دور النياانظرحوؿ مبدأ وحدة النيابة العامة وعدـ تجزئتيا، 

.53مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص 
الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء الثاني(، جامعة األزىر، غزة، الطبعة الثانية،  ،يـ الوليد:  ساىر إبراىانظربنفس ىذا المعنى  3

 .267ـ، ص 2008
 يعتبر مبدأ تكافؤ الخصـو مف ضمانات قرينة البراءة. انظر: غريب الطاىر، ضمانات المحاكمة العادلة، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ،كما 
 .46ص 

معيا  إّف تعقيدات وأساليب ارتكاب الجرائـ التي بات يشيدىا عصرنا الحالي، تحتاج إلى درجة كبيرة مف الوعي والدقة والحساسية. حيث تحتاج 4
ص المحكمة لمكثير مف الخبرة والموضوعية والنباىة لمبت فييا، وكذلؾ معيا يحتاج المحكوـ عميو لفرصة كافية لمتمعف في قرار المحكمة وتفح

 حيثياتو حتى يتمكف مف إعداد الئحة طعنو بشكؿ كاٍؼ وواٍؼ ومقنع.
 .221ـ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، ص 2012بعة األولى العدالة الجنائية لألحداث دراسة مقارنة، الط ،ثائر العدواف: انظر
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 خمسة وأربعيفقد تكوف مدة ونظرًا ألّف اإلستئناؼ ىو أكثر طرؽ الطعف اتساعًا وانتشارًا نرى أّنو ولذلؾ، 
 .ولمنيابة العامة لإلستئناؼ عمى الحكـ الجزائييومًا أكثر إسعافًا لممتيـ 

يو مف اليوـ التالي لصدور الحكـ، فبالنسبة لمنيابة العامة ف ،االستئناؼبدء سرياف ميعاد أما عف موعد 
 ،يتصور صدور األحكاـ إال بحضورىا وذلؾ ألف النيابة العامة ىي جزء مف تشكيؿ المحاكـ بحيث ال

في دعاوى الجنح المقامة أماـ الصمح دوف  كذلؾ ، وحتىالنيابة العامة لدىحصؿ إضراب عمؿ  حتى لو
( المعّدؿ ألحكاـ قانوف 17/2014( مف القرار بقانوف رقـ )8حضور النيابة العامة وفقًا لممادة )

ربط موعد اإلستئناؼ بصدور الحكـ ( مف القانوف 329ح نص المادة )ألّف صري ذلؾ اإلجراءات الجزائية،
لمنيابة العامة استئناؼ األحكاـ الصادرة ت ىذه المادة عمى أّنو :" ال بتاريخ تبميغو أو العمـ بو، حيث نصّ 

وال اجتياد في مورد  "مف محكمتي الصمح والبداية خالؿ ثالثيف يومًا تبدأ مف اليوـ التالي لصدور الحكـ
 .النص

بدء سرياف ميعاد االستئناؼ بالنسبة لمخصوـ اآلخريف ىو مف اليوـ التالي لصدور الحكـ في حيف 
ا في األحكاـ الحضورية أمّ  الحكـ.ب النطؽجمسة  كاف حاضراً  المحكوـ عميو حضوري باعتبار أفّ ال

 االعتبارية فيكوف مف اليـو التالي لمتبميغ بحسب الطرؽ القانونية.

مف قانوف ( 319/2) ادةمالبدء ميعاد االستئناؼ في األحكاـ الصادرة برد االعتراض بحسب كما أّف 
ومف اليـو التالي مف تبميغو إذا كاف  ،ـ التالي لصدوره إذا كاف وجاىياً يو مف الكوف تجراءات جزائية اإل

  .غيابياً 

الميعاد عطمة رسمية، يوـ في ا صادؼ آخر إذ حالة مامتداد ميعاد االستئناؼ في ا المشّرعأجاز وقد 
 الجزائية.( مف قانوف اإلجراءات 484مادة )وفقًا لم متد إلى أوؿ يـو عمؿ بعدىاحيث ي
وكاف وراء عدـ تقديمو  ،باالستئناؼ خالؿ الميعاد المقرر قانوناً  المتيـ لـ يتقدـ حالة إذافي أّما 

( مف قانوف 341ممادة )ل وفقاً لو  المشّرع لة أجازفي ىذه الحافلالستئناؼ سبب مشروع يبرر تأخيره، 
مف تاريخ انقضاء مدة  عشر يوماً تقديـ طمب إلى محكمة االستئناؼ خالؿ خمسة اإلجراءات الجزائية 

ذا اقتنعت المحكمة بسبب التو االستئناؼ،  يا تمنحو ميمة االستئناؼ فإنّ  تقديـأخير الذي حاؿ دوف قيامو با 
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وقد يمتد الميعاد المحدد في حالة حدوث القوة القاىرة أو العذر  1لتقديـ استئنافو ال تتجاوز عشرة أياـ.
 2المانع، وىو مسألة موضوعية تختص بتقديرىا محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة النقض.

ّف عدـ التقيد بميعاد و ، نيا شأف مواعيد الطعف في األحكاـالنظاـ العاـ شأمف مواعيد االستئناؼ وتعتبر  ا 
فقد المحكوـ عميو فرصتو في نقض الحكـ ويرد طعنو شكال لعدـ تقديمو ضمف مف شأنو أف يُ الطعف 

وال ُيقبؿ اإلدعاء بأّف أسبابًا خارجة عف إرادة المحكوـ عميو منعتو مف تقديـ االستئناؼ ،الميمة القانونية
 حيث نّصت .3ىي مدد سقوط ال توقؼ وال تنقطع"ضمف المدة القانونية "عمى اعتبار أّف مدد الطعف 

يرد االستئناؼ شكاًل إذا قدـ بعد الميعاد المحدد، أو تبيف انعداـ ( مف القانوف عمى أّنو:" 343المادة )
 4."صفة رافعة، أو ألي عيب شكمي آخر

بحيث ال يجوز ألطراؼ ، لمطعف في األحكاـ ىي مدة متعمقة بالنظاـ العاـ المشّرعوىذه المدة التي ضربيا 
مف قبؿ محكمة االستئناؼ في أية حالة كانت عمييا  االقضاء بي ويجوز، القضية االتفاؽ عمى خالفيا

يجوز الدفع بعدـ قبوؿ د نظرت في الموضوع، و الدعوى، حتى لو كاف ذلؾ مع حكميا بعد أف تكوف ق
إلى وقائع أثبتيا الحكـ  ذلؾ أف يكوف مستنداً في رط تشياالستئناؼ ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض، ولكف 

ال استمـز مف محكمة النقض تحقيقاً  ،مطعوف فيو بالنقضاالستئنافي ال يخرج بطبيعتو عف  موضوعياً  وا 
 5اختصاصيا.

                                                           
( مف القانوف عمى أّنو :" إذا لـ يقدـ االستئناؼ خالؿ المدة المعينة، وطمب المستأنؼ خالؿ خمسة عشر يومًا اعتبارًا مف 341نّصت المادة ) 1

ناؼ أف تمنحو ميمة ال تتجاوز عشرة أياـ إذا تبيف ليا وجود سبب مشروع يبرر تاريخ انقضاء مدة االستئناؼ تمديد المدة، يجوز لمحكمة االستئ
 التأخير."

2
 : محمود نظمي صعابنو، دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاحانظر

.145مػ، ص  2011الوطنية، كمية الدارسات العميا، 
(، بحث منشور، مجمة 30/2008ثائر سعود العدواف، الطعف في األحكاـ الجزائية وفقًا لمقانوف المعدؿ لقانوف محاكـ الصمح رقـ ) :وانظرأيضاً

ييزويشيرالكاتبانقضاءالتم.1181مػ، ص 2014، 2، العدد 41عمـو الشريعة والقانوف، عمادة البحث العممي، الجامعة األدرنية، المجّمد 

 األردنيةاستقرعلىقبولالقوةالقاهركعذرفيعدمتقديماالستئناففيموعده.
3
 مػ. 21/4/2010( الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 46/2010نقض جزاء رقـ ) انظر
عذر لديو، ألّنو كاف في مكنتو التقرير وفي ذلؾ قررت محكمة النقض المصرية بقوليا: "وال يجوز االحتجاج عمى المستأنؼ بعد الميعاد لقياـ  4

ى عدـ باالستئناؼ بواسطة وكيؿ، إذ أّف التوكيؿ في التقرير باالستئناؼ ىو حؽ خّولو القانوف لممحكوـ عميو فال يصح أف يؤخذ حجة عميو إذا رأ
 .13، رقـ18ـ، مجموعة أحكاـ محكمة النقض، س23/1/1967والتقرير باالستئناؼ بشخصو". نقض  استعمالو

 147نظريتا األحكاـ وطرؽ الطعف فييا، مرجع سابؽ، ص  –كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية : أورده
: انظر وال ُيعذر أحد بجيمو بالميعاد الذي حدده القانوف، ألّف الميعاد يعتبر مف النظاـ العاـ، ويجوز إثارتو في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى. 5

. 495ص  2كمة النقض، جػ ، مجموعة أحكاـ مح10/5/1984قضائية، الصادر في تاريخ  109( لسنة 109مصري، الطعف رقـ )نقض جنائي 
ص  1أحكاـ محكمة النقض، جػ ، مجموعة 14/4/1980قضائية، الصادر في تاريخ  31( لسنة 93نقض جنائي مصري، الطعف رقـ ) وأيضًا:
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، حيث يحؽ لو الطعف خالؿ الميمة القانونية حتى لو عف حقو في الطعف وال عبرة لتنازؿ المحكوـ عميو 
محكمة التمييز في أحد وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنيابة العامة، حيث قررت  تنازؿ أو نفذ الحكـ اختياريا.

ال يجوز لمنيابة العامة التنازؿ عف الطعف عمى اعتبار أنيا مجرد ممثمة لحؽ المجتمع  :"وأحكاميا أنّ 
وليست صاحبة الدعوى الجزائية، وبالتالي فإف مشروحات مساعد النائب العاـ عمى الطمب المقدـ مف 

د مبرر لالستئناؼ ال تمنع النائب العاـ مف المشتكيف الستئناؼ الحكـ الصمحي والتي تفيد أنو ال يوج
 .1"االستئناؼ طالما أف المدة القانونية ما زالت سارية

ومة ويجدداف النزاع لطعف العادية ألّنيما يطرحاف الخصوبينما يعتبر اإلستئناؼ واالعتراض مف طرؽ ا
مرة أخرى أماـ محكمة الطعف، فإّف القانوف قد أوجد طرؽ أخرى غير عادية لمطعف باألحكاـ الجزائية في 

ىذه في  مف خالؿ دوره مسعفًا لممتيـ عامالً  ويكوف الزمفحاالت معينة حسب أحكاـ القانوف. 
 .)الفرع الثاني(الطرؽ

 ير العاديةالفرع الثاني: دور الزمن في طرق الطعن غ

أماـ  ادة طرح الدعوى الجزائية مرة أخرىسّميت طرؽ الطعف غير العادية بيذا اإلسـ ألّنيا ال تستيدؼ إع
ّنما تيدؼ إلى فحص الحكـ الصادر في الدعوى  ومدى توافقو مع القانوف، خصوصًا محكمة الطعف، وا 

 حصرًا في القانوف. المشّرعأوردىا  إذا شاب الحكـ عيب مف العيوب التي

المجوء مباشرًة الى طرؽ الطعف غير العادية، بؿ يجب عمى الخصـ استنفاد جميع طرؽ  المشّرعوال يجيز 
، فإذا لـ ينجح في ذلؾ أتاح لو القانوف اإللتجاء إلى طرؽ 2الطعف العادية إلصالح العيب في الحكـ

 وصوؿ إلى حكـ جزائي عادؿ. الطعف غير العادية حفاظًا عمى حسف سير العدالة وبيدؼ ال

عادة المحاكمة )الفقرة اْلولى(وتتمثؿ طرؼ الطعف غير العادية بالنقض  ، ويؤدي )الفقرة الثانية(، وا 
 الزمف دورًا ميمًا في كٍؿ منيما.

                                                                                                                                                                                     

النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة،  : محمود نظمي صعابنو، دورذلؾ . أورد497
 .2+1ىامش  145مرجع سابؽ، ص 

 .197نظريتا األحكاـ وطرؽ الطعف فييا، مرجع سابؽ، ص  –كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  وانظر أيضًا:
 .220العدالة الجنائية لألحداث دراسة مقارنة، مرجع سابؽ، ص  ،العدوافثائر مركز عدالة. أورده: ، منشورات 25/61تمييز جزاء  1
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أّنو:" ال يقبؿ الطعف بالنقض في األحكاـ والقرارات ما دامت قابمة 348عمى سبيؿ المثاؿ نّصت المادة ) 2

 لالعتراض أو االستئناؼ".
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  الفقرة اْلولى: النقض

حيث تخضع بموجبو بعض األحكاـ  طريؽ غير عادي لطعف األحكاـ،:" عمى أّنو 1النقضيعّرؼ 
ـّ نقضيا" وال يقبؿ  2.القضائية لسمطة محكمة عميا لمتحقؽ مف شرعيتيا، فإذا ما وجدت مخالفة لمقانوف ت

 3الطعف بالنقض في األحكاـ والقرارات ما دامت قابمة لالعتراض أو االستئناؼ.

مع مراعاة ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية أسباب الطعف بالنقض بقوليا:" 351وقد حصرت المادة )
 أحكاـ المادة السابقة، ال يقبؿ الطعف بالنقض إال لألسباب التالية:

 إذا وقع بطالف في اإلجراءات أثر في الحكـ. -1
 تكف ليا والية الفصؿ في الدعوى. إذا لـ تكف المحكمة التي أصدرتو مشكمة وفقًا لمقانوف، أو لـ -2
 إذا صدر حكماف متناقضاف في وقت واحد في واقعة واحدة. -3
 الحكـ بما يجاوز طمب الخصـ. -4
 إذا كاف الحكـ المطعوف فيو بني عمى مخالفة القانوف، أو عمى خطأ في تطبيقو، أو في تفسيره. -5
 غموضيا، أو تناقضيا.خمو الحكـ مف أسبابو الموجبة، أو عدـ كفايتيا، أو  -6
 مخالفة قواعد االختصاص أو تجاوز المحكمة سمطاتيا القانونية. -7
مخالفة اإلجراءات األخرى إذا كاف الخصـ قد طمب مراعاتيا ولـ تستجب لو المحكمة ولـ يجر  -8

 ."تصحيحيا في مراحؿ المحاكمة التي تمييا

                                                           
 العريبة: وفي المغة 1
 –عزلو وفرده، في حيف " َعقََّب":  القاضي عمى حكـ سمفو  -أي إبطالو. أّما َمّيَز الشي: أي مازه -أبطمو، وَنَقَض الحكـ  -"َنَقَض": ما أبرمو فالف 

 أي حكـ بغيره، وفي التنزيؿ " واهلل يحكـ ال معقب لحكمو".
 .947مػ ، ص 1972وؿ، الطبعة الثانية، القاىرة، ابراىيـ أنيس وآخروف، المعجـ الوسيط، الجزء األ انظر:

في كؿ مف األردف  المشّرعالمصري، أّما  المشّرعالفمسطيني إطالؽ مصطمح "النقض" عمى ىذا النوع مف طرؽ الطعف شأنو شأف  المشّرعوفّضؿ 
التعقيب". ولعّؿ مصطمح "التمييز" ىو أكثر دقة،  التونسي مصطمح " المشّرعوسوريا ولبناف فقد أطمقوا عميو مصطمح " التمييز"، في حيف استخدـ 

ألّف اليدؼ مف طريؽ الطعف ىذا ىو تمييز األحكاـ الصحيحة مف األحكاـ المعيبة، وليس بالضرورة نقضيا جمعاء، ألّف المحكمة قد تقرر في 
 نياية تأييد الحكـ المطعوف فيو. ال
 .585جع سابؽ، ص الجزائية، مر  جراءات، أصوؿ االمحمد سعيد نمورانظر:  2

ة وعّرفو آخروف بأّنو:" طريؽ غير عادي لمطعف في الحكـ النيائي الصادر مف المحاكـ العادية بمقتضاه يتـ عرض الحكـ عمى محكمة عميا واحد
 لمراجعتو مف ناحية صحة إجراءات نظر الدعوى وقانونية النتائج التي انتيى إلييا"

، أورده:  ساىر إبراىيـ الوليد: 575ـ، ص 1982ائية، دار الجيؿ لمطباعة، الطبعة الرابعة عشر رؤوؼ عبيد، مبادئ اإلجراءات الجن انظر:
 .312الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء الثاني(، مرجع سابؽ، ص 

 مػ. 23/4/2005ر بتاريخ ، الصاد14/2005( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، وكذلؾ أيضًا نقض جزاء فمسطيني رقـ 348المادة ) انظر 3
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األسباب القانونية المذكورة أعاله، والتي يستند  وبذلؾ ال ُتعرض الدعوى أماـ محكمة النقض إال في حدود
أّف الطعف  إلييا الطاعف في إلغاء الحكـ. وال ُتعرض الدعوى في موضوعيا عمى محكمة النقض، بإعتبار

محكمة النقض ىي  بالنقض ىو طريؽ غير عادي لمطعف وال يعتبر مرحمة مف مراحؿ التقاضي، وأفّ 
 1محكمة قانوف وليس محكمة وقائع.

وقد عّبرت محكمة النقض الفمسطينية عف ذلؾ بقوليا أّف:" الطعف بطريؽ النقض طريؽ غير عادي مف 
( مف قانوف 351حصرًا في المادة ) المشّرعطرؽ الطعف باألحكاـ، يتـ الولوج إليو وفؽ أسباب أوردىا 

في تقرير الدليؿ بما  اإلجراءات الجزائية... وحيث أّف الطعف في فحواه ومضمونو ال يخرج عف كْونو جدالً 
يعني مصادرة عقيدة المحكمة... فإّنو ال يجوز المجادلة في ذلؾ أماـ محكمة النقض... وبالتالي فإّف 

 2الطعف يغدو والحالة ىذه مستوجبًا عدـ القبوؿ".
ولذلؾ عادًة ما تتجاىؿ محكمة النقض أسباب الطعف الخارجة عف تمؾ المحددة حصرًا بالقانوف وتقرر 

    3الجتيا.عدـ مع
( مف قانوف 355المادة )لجميع الخصوـ، حيث نّصت  لمطعف بالنقض واحداً  ميعاداً  المشّرعوقد حدد 

يكوف ميعاد تقديـ طمب الطعف بالنقض لمنيابة العامة والمحكوـ عميو  -1عمى أّنو:"  اإلجراءات الجزائية
ويبدأ ميعاد الطعف بالنقض  -2. يوماً  الحقوؽ المدنية خالؿ أربعيفوالمدعي بالحؽ المدني والمسؤوؿ عف 

                                                           
ّنما تحاكـ الحكـ  1 إّف محكمة النقض ىي محكمة قانوف وليست درجة مف درجات التقاضي، ال ُتجري محاكمة عف الوقائع موضوع الدعوى، وا 

ف أف المطعوف فيو مف حيث صحة تطبيؽ القانوف أو تأويمو، ومف حيث اإلجراءات التي ُأتعبت في المحاكمة إذا وقع فييا بطالف أثر في الحكـ، دو 
ليا التدخؿ في وقائع الدعوى لترى ما إذا كانت ثابتة، أو في تقدير األدلة، حيث ال ييدؼ الطعف بالنقض إلى إعادة فحص وقائع الدعوى يكوف 

نما يقتصر عمى مناقشة صحة التكييؼ القانوني.   لمتأكد مف ثبوتيا، وا 
في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، محمود نظمي صعابنو، دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية : انظر
 .18/12/2011(، الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 80/2011نقض جزاء رقـ )وأيضًا:  .153ص 

 ، منشور عمى موقع المقتفي.18/1/2012(، الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 70/2011نقض جزاء رقـ ) 2
لما كاف الطعف بالنقض ىو طريؽ غير عادي لمطعف باألحكاـ باعتبار أّف محكمة النقض ىي محكمة قانوف، فإّف معالجتنا ألسباب الطعف " و  3

(، الصادر عف محكمة 253/2014نقض جزاء رقـ ) المرتبطة فييا مف حيث الموضوع". بالنقض ستنحصر في حدود األسباب القانونية وتمؾ
 .15/12/2012اريخ النقض الفمسطينية بت

وفي حكـٍ آخر ليا اعتبرت المحكمة " أف الطعف بطريؽ النقض ىو طريؽ طعف غير عادي يتوجب عمى الطاعف أف يوضح اوجو مخالفة المحكمة 
بيا المحكمة لمقانوف و/ أو القانوف الواجب التطبيؽ الذي كاف عمى المحكمة إتباعو واف يبيف عمى وجو التحديد اإلجراءات الباطمة التي وقعت 

ذلؾ األمر مصدرة الحكـ واثرت في نتيجة ىذا الحكـ وحيث جاءت ىذه األسباب في مجموعيا عامة ومبيمة حيث ال يتسنى لمحكمتنا الرد عمييا 
 .6/2/2012(، الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 126/2011نقض جزاء رقـ ) الموجب لرد ىذا السبب.
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مف اليوـ الذي يمي تاريخ صدور الحكـ إذا كاف حضوريا أو مف اليوـ الذي يمي تبميغو إذا كاف الحكـ 
 1بمثابة الحضوري".

 ستئناؼالمعياد الذي وضعو لالعمى عكس  بيف الخصوـ في مدة الطعف بالنقض، المشّرعوبذلؾ لـ ُيفّرؽ 
 لباقي الخصوـ. خمسة عشر يوماً منيابة العامة و ل ثالثيف يوماً وىو

مقدـ بعد مضي مدة الالطعف وفي معرض تطبيقيا ليذا النص قضت محكمة النقض الفمسطينية بأّف:" 
 2."وواجب الرد شكالً  غير مقبوؿ قانوناً  ر إلييا فإنو والحالة ىذه يغدواألربعيف يوما المشا

 ، حيث يتـاألحكاـ الصادرة باإلعداـ أو بالحبس المؤبدوال يعتبر ىذا الميعاد ذا أىمية عند الحديث عف 
مف قانوف اإلجراءات  (350مادة )بحسب ال بحكـ القانوف ولو لـ يطمب الخصـو ذلؾ فييا الطعف بالنقض

  3الجزائية.

األردني بيف النيابة العامة والخصـو اآلخريف في ما يتعمؽ بميعاد الطعف بالتمييز،  المشّرعفي حيف مّيز 
حيث منح المحكوـ عميو والمسؤوؿ بالماؿ والمدعي الشخصي خمسة عشر يومًا لمطعف في الحكـ، أّما 

 4النيابة العامة فقد منحيا ستيف يومًا لرئيس النيابة العامة وثالثوف يومًا لمنائب العاـ. 

                                                           
مػ( ميعاد الطعف بالنقض  2001( لسنة )2( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ )227دة )كذلؾ أيضًا حددت الما 1

 بأربعيف يوما".
 .24/5/2011(، الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ 54/2011نقض جزاء رقـ ) 2

 مػ. 6/1/2009( الصادر بتاريخ 50/2008وأيضًا نقض جزاء )
 ( وتعديالتو.9/1961(مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )275/2ا المادة )يقابمي 3
 ( وتعديالتو.9/1961(مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ )275: المادة )انظر 4

 .106أيضًا: يوسؼ زريقي، طرؽ الطعف باألحكاـ الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص  وانظر
األردني مدة الطعف بالتمييز أو ميعاد بدء سرياف تمؾ المدة، فنجد أّف ميعاد الطعف بالتمييز في األحكاـ الصادرة عف محكمة  المشّرعولـ يوّحد 

عقد اختصاص النظر ليا فييا ىو خمسة عشر يومًا مف تاريخ تفيميا إذا كانت وجاىية ومف تاريخ تبميغيا إذا الجنايات الكبرى في القضايا التي ين
ئيس كانت غيابية بالنسبة لمنائب العاـ والمحكـو عميو والمسؤوؿ بالماؿ والمدعي بالحؽ الشخصي، وثالثوف يومًا مف تاريخ صدورىا بالنسبة لر 

/ب( مف قانوف محكمة أمف الدولة ثالثيف يومًا لمطعف بالتمييز في األحكاـ الصادرة عف أمف الدولة مف تاريخ 9دة )النيابة العامة، كما حددت الما
الرجوع إلى تفييميا إذا كانت وجاىية ومف تاريخ تبميغيا إذا كانت غيابية بالنسبة لكؿ مف النائب العاـ والمحكوـ عميو، وىكذا الحاؿ فإّنو يتعيف 

باب النقض بالتمييز لتحديد بداية الميعاد ومدتو، وعدـ وحدة ميعاد الطعف بالتمييز بدايًة ومدتو ىو أمر منتقد لدى الشارع الجزائي النص الذي يفتح 
حكمة األردني، وعميو، فإننا نرى ضرورة أف يتدخؿ الشارع لمقياـ بيذه الوحدة سواًء مف حيث المدة أو مف حيث بدئيا، فعدـ الوحدة تأتي لغير 

 ومة عمى اإلطالؽ وتؤدي إلى نتائج تتنافى مع مبدأ المساواة بيف المواطنيف وربما اإلخالؿ بالعدؿ.مفي
 .355نظريتا األحكاـ وطرؽ الطعف فييا، مرجع سابؽ، ص  –كامؿ السعيد، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية نقاًل عف: 

 .602-600الجزائية، مرجع سابؽ، ص أيضًا: محمد سعيد نمور: أصوؿ اإلجراءات  انظروبنفس ىذا الرأي 
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يومًا مف تاريخ الحكـ  ستوف وىو المصري، فقد نص عمى ميعاد الطعف بالنقض المشّرعأّما بخصوص 
  1.بالنسبة لمحكـ الغيابيالحضوري أو مف تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة 

عمى قمـ المحكمة التي  المشّرعوتحدد قواعد الزمف إطارًا ضّيقًا إلجراءات الطعف بالنقض، حيث يوجب 
وعمى رئيس ، 2إلى قمـ محكمة النقض مع ممؼ الدعوى خالؿ أسبوعاستممت طمب الطعف بالنقض إرسالو 

وـ الذي يمي تاريخ تسجيؿ مف الي أسبوعإرساؿ أوراؽ التبميغ لممطعوف ضده خالؿ قمـ محكمة النقض 
ب النقض خالؿ خمسة عشر يومًا مف قدـ الئحة جوابية عمى أسبايحؽ لممطعوف ضده أف يُ ، و 3العريضة

ع ممؼ م أوراؽ الطعف بالنقض رئيس قمـ المحكمة  يرسؿ، و 4إلى قمـ محكمة النقضاليوـ التالي لمتبميغ 
اـ إلى النائب الع ورفعيا في سجؿ النيابة العامة مف أجؿ تسجيميا 5الياكتمفور ا الدعوى إلى النيابة العامة

عادتيا لتدويف مطالعتو عمييا  .6مف تاريخ وصوليا إليو خالؿ عشرة أياـ وا 

تنظر المحكمة في الطعف كما وتوجب قواعد الزمف ضرورة السرعة في الفصؿ في النقض، فاألصؿ أف 
 .7ويجوز ليا أف تحدد جمسة لسماع أقواؿ النيابة العامة ووكالء الخصـو إذا ارتأت ذلؾ ،تدقيقاً 

بحسب  لوزير العدؿمنحيا القانوف  التي نائيةستثاالصالحية ال بموجب النقض بأمر خطيوقد يكوف 
مف النائب العاـ خطيًا عرض ممؼ مف خالليا يطمب وزير العدؿ والتي ، مف القانوف( 375مادة )ال

دعوى عمى محكمة النقض إذا كاف الحكـ مخالفًا لمقانوف وكاف الحكـ قد اكتسب الدرجة القطعية ولـ 
ذا . و 8اإلجراء أو نقض الحكـ أو القرار باالستناد إلى ذلؾ إبطاؿ يسبؽ لمحكمة النقض البت فيو. ويطمب ا 

                                                           
: محمود نظمي صعابنو، دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فمسطيف )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، انظر 1

 .154ص 
وقوفًا فعميو أف يتقدـ باستدعاء الطعف إلى مدير مركز اإلصالح والتأىيؿ )السجف( الموقوؼ فيو ، أّما إذا كاف الطاعف ممف القانوف (359مادة )ال 2

 مف القانوف.( 364مادة )الالذي يرسمو بدوره خالؿ أربع وعشريف ساعة إلى قمـ محكمة النقض. 
 مف القانوف. (360مادة )ال 3
 مف القانوف. (361مادة )ال 4
 مف القانوف. (362مادة )ال 5
 مف القانوف. (363مادة )ال 6
 مف القانوف. (366مادة )ال 7
بط وبينت محكمة النقض الفمسطينية في قرار ليا بأّف:" الطعف بأمر خطي بناًء عمى طمب وزير العدؿ طريؽ استثنائي يتـ الولوج إليو وفؽ ضوا 8

مؼ الدعوى عمى محكمة النقض مرفقة باألمر الخطي الصادر عف حددىا القانوف، وال يجوز التوسع في تفسيره، بما يعني أّف النائب العاـ يعرض م
لى األسباب التي تضمنيا إبطاؿ اإلجراء أو نقض الحكـ أو القرار، وأّف المحكمة تغدو مقّيدة بحدو  ده وأسباب وزير العدؿ، ويطمب باإلستناد إليو وا 

 الطعف التي يستند إلييا الوزير في طمبو..."
 .5/1/2012الصادر عف محكمة النقض الفمسطينية بتاريخ  176/2011نقض بأمر خطي رقـ  انظر
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ذا قبمت محكمة النقض األسباب المذكورة و  ولـ  .1فإنيا تبطؿ اإلجراء أو الحكـ أو القرار المطعوف فيو فيوا 
 إطارًا زمنيًا لتقديـ مثؿ ىذا الطمب. المشّرعيحدد 

الفمسطيني قد ساوى بيف الخصوـ في ميعاد النقض وىو أربعوف يومًا، إال أننا  المشّرعوعمى الرغـ مف أّف 
قترحناه ناؼ الذي اأسوًة بميعاد اإلستئ نرى أف يتـ زيادة ىذا الموعد قمياًل واستبدالو بخمسة وأربعيف يوماً 

ّف ىذه وألجية،  ، نظرًا ألّف لوائح الطعف بالنقض تتطمب جيدًا قانونيًا خاصًا مفسابقًا في ىذه الرسالة
  وتمنع حدوث أي بمبمة أو اختالؼ حوليا. رورة إلى التبسيط والسيولةتؤدي بالض الوحدة في المواعيد 

وعمى الرغـ مف وجود كؿ طرؽ الطعف ىذه بيد المتيـ مف أجؿ ضماف سالمة الحكـ الجزائي، إال أّف تمؾ 
إدانتو. وال يبقى أمامو في ىذه الحالة سوى الطرؽ كميا قد ال ُتسعفو في بعض الظروؼ في إلغاء حكـ 

 .)الفقرة الثانية( أف ينتظر اكتشاؼ واقعة جديدة تُفيده في إعادة محاكمتو وفقًا ألحكاـ القانوف

 الفقرة الثانية: إعادة المحاكمة

لرفع الخطأ الواقعي الذي أصاب األحكاـ  المشّرعأوجده  لمطعف عادي غيرىي طريؽ  2إعادة المحاكمة
صدار حكـ  ،الباتة الصادرة باإلدانة وذلؾ عف طريؽ نظر الدعوى التي سبؽ الفصؿ فييا مرة ثانية وا 

 3جديد فييا.

و كما أنّ  ،كالىما مف الطرؽ غير العادية لمطعف ويتفؽ الطعف بإعادة المحاكمة مع الطعف بالنقض في أفّ 
ومع ذلؾ تختمؼ إعادة المحاكمة عف  في القانوف. حصراً حواؿ معينة وردت ال يسمح بيما إال في أ

ة النقض ال محكمألّف  فقطبنى عمييا الطعف بالنقض ىي أسباب قانونية الطعف بالنقض، فاألسباب التي يُ 

                                                                                                                                                                                     

مػ. وأكّدت فيو المحكمة بأّف النثض بأمر خطي طريؽ استثنائي ال يجوز  21/4/2009( الصادر بتاريخ 34/2009وأيضًا نقض بأمر خطي )
 ."وتجاوزا لفمسفة التشريع واالنحراؼ عنيالما ال تحتمؿ  المشّرعتحمياًل لغاية التوسع فيو، الف فيو ذلؾ "

 مف القانوف. (376مادة )ال 1
المصري مصطمح "إعادة النظر" لمداللة عمى ىذا الطريؽ مف طرؽ الطعف في قانوف اإلجراءات الجنائية المصري، وكذلؾ أيضًا  المشّرعاستخدـ  2

  المشّرع الجزائري.
 .59في قانوف اإلجراءات الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص  : غريب الطاىر، ضمانات المحاكمة العادلةانظر

 .367الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء الثاني(،مرجع سابؽ، ص  ،انظر: ساىر إبراىيـ الوليد 3
النيائية الصادرة بعقوبة في دعاوى الجنايات  وعّرفيا آخروف بأّنيا:" طريؽ طعف غير عادي يمتمس فيو المحكوـ عميو إعادة النظر في األحكاـ

 .118: يوسؼ زريقي، طرؽ الطعف باألحكاـ الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص انظروالجنح بيدؼ الرجوع عنو 
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إعادة المحاكمة إلى أسباب تنطوي عمى خطأ في تقدير  تستند، في حيف تنظر في موضوع الدعوى
 1الواقع.

يجوز إعادة حصرًا بقوليا:"  حاالت إعادة المحاكمة مف قانوف اإلجراءات الجزائية (377مادة )وحددت ال
 المحاكمة في األحكاـ التي اكتسب الدرجة الباتة في مواد الجنايات والجنح في األحواؿ التالية:

 حيًا. إذا حكـ عمى شخص في جريمة قتؿ، ثـ ظيرت أدلة تثبت أف المدعى بقتمو قد وجد -1
إذا صدر حكـ عمى شخص مف أجؿ واقعة ثـ صدر حكـ عمى شخص آخر مف أجؿ الواقعة عينيا،  -2

 وكاف بيف الحكميف تناقض بحيث يستنتج منو براءة أحد المحكوـ عمييما.
إذا كاف الحكـ مبنيًا عمى شيادة قضي بأنيا كاذبة، أو عمى وثيقة قضي بعد صدور الحكـ بأنيا  -3

 ذه الشيادة أو الوثيقة تأثير في الحكـ.مزورة، وكاف لي
إذا ظيرت وقائع جديدة بعد صدور الحكـ، أو أظيرت وثائؽ وأدلة كانت مجيولة حيف صدور الحكـ  -4

 وكاف مف شأف ىذه الوقائع أو الوثائؽ إثبات براءة المحكوـ عميو.
حواؿ الشخصية وألغي إذا كاف الحكـ مبنيًا عمى حكـ صادر مف محكمة مدنية أو إحدى محاكـ األ -5

 ."ىذا الحكـ
أّف ىناؾ واقعة جديدة طرأت بعد صدور الحكـ البات باإلدانة في الجنايات  جميع ىذه الحاالتوتفترض 

والجنح، وأّف مف شأف ىذه الواقعة أف ُتظير بوضوح الخطأ الموضوعي لممحكمة التي أصدرت الحكـ، 
بيذه الواقعة قبؿ إصدار الحكـ لكاف مف المحتمؿ جدًا أف تقضي بالبراءة  عممت ىذه المحكمةبحيث لو 

 2بداًل مف حكميا باإلدانة.
ّنما  يـ تقد ويجوز، إلى وزير العدؿُيقدـ وال ُيقدـ طمب إعادة المحاكمة إلى محكمة النقض مباشرًة، وا 

أو مف محاميو أو مف ممثمو الشرعي إذا كاف المحكوـ عميو عديـ و من الطمب حاؿ حياة المحكـو عميو
 بعد وفاة المحكـو عميو . أّماطمب إعادة المحاكمة لممسؤوؿ عف الحؽ المدني المشّرعاألىمية، كما أجاز 

                                                           
 .367الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية )الجزء الثاني(،مرجع سابؽ، ص  ،انظر: ساىر إبراىيـ الوليد 1
 .635ءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص أصوؿ اإلجرا ،سعيد نمور : محمدانظر 2
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ويستوي في ذلؾ أف  ،يجوز تقديـ الطمب مف قبؿ زوج المحكوـ عميو أو أحد ورثتو أو ممف أوصى ليـف
 .1يقيا أو حكميايكوف الموت حق

يقدـ حيث مف القانوف، ( 379مادة )الوتحدد قواعد الزمف إطارًا زمنيًا لتقديـ طمب إعادة المحاكمة بحسب
 طمب إلى وزير العدؿ خالؿ سنة، اعتبارًا مف اليـو الذي عمـ فيو األشخاص الذيف ليـ تقديـ الطمبال

طمب إلى النائب اليحيؿ وزير العدؿ ، و المتأخرتحت طائمة رد الطمب  المحاكمة عادةإل بالسبب الموجب
قد رأى إجراءىا  وعمى النائب العاـ أف يقوـ برفع الطمب مع التحقيقات التي يكوف ،إذا اقتنع بجديتو العاـ

 مف تاريخ تسممو الطمب. خالؿ شيررأيو واألسباب التي يستند عمييا  مبّيناً  إلى محكمة النقض

األردني ميعادًا لتقديـ طمب إعادة المحاكمة في قانوف أصوؿ المحاكمات  المشّرع في حيف لـ يحدد
يحيؿ وزير  -2 يقدـ طمب االعادة لوزير العدؿ. -1( منو عمى أّنو:" 294الجزائية، حيث نّصت المادة )

وكذلؾ ىو  ".واهٍ  العدؿ طمب االعادة عمى محكمة التمييز وال يقرر احالتو اذا وجده مبنيا عمى سببٍ 
 . 2في قانوف اإلجراءات الجنائيةالمصري  المشّرع موقؼ

طمب الجائز بحسب ىذه القوانيف في أي وقت، كما وال يسقط الحؽ قي تقديـ  بإعادة المحاكمة فالطعف
سعافاً ْيف األردني والمصري أكثر عدالًة المشّرعبالتقادـ. ويعتبر موقؼ  لممتيـ، خصوصًا أّف مصمحة  وا 

محكـو دانة المبني عمى خطأ قضائي في تقدير الوقائع ورفع الظمـ عف الالمجتمع ىي إلغاء حكـ اإل
  3.القضائيةاألحكاـ  في ستقراراال عميو، وىذه المصمحة تسمو عمى مصمحة تحقيؽ

( مف القانوف التي حددت ىذا المعياد بسنة واحدة 379الفمسطيني تعديؿ المادة ) المشّرعوكاف أولى عمى 
المحاكمة تحت  إلعادة عمـ فيو األشخاص الذيف ليـ تقديـ الطمب بالسبب الموجبمف اليوـ الذي اعتبارًا 

بضرورة تقديـ ىذا الطمب عمى وجو السرعة أو بأقصى سرعة ممكنة  اطائمة رد الطمب، واإلستعاضة عني
 مف يـو عمـ ىؤالء األشخاص بالسبب الموجب إلعادة المحاكمة. 

                                                           
المحكوـ عميو أو  -1 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى أنو "يقدـ طمب إعادة المحاكمة إلى وزير العدؿ مف قبؿ كؿ مف:378نصت المادة ) 1

زوج المحكـو عميو أو أبناؤه أو ورثتو أو مف أوصى ليـ إف  -2 الحقوؽ المدنية.محاميو أو ممثمو الشرعي إذا كاف عديـ األىمية أو المسؤوؿ عف 
 كاف ميتا أو ثبت ذلؾ بحكـ قضائي".

 ( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.458-441المواد ) انظر 2
 .131: يوسؼ زريقي، طرؽ الطعف باألحكاـ الجزائية، رسالة ماجستير منشورة، مرجع سابؽ، ص انظر 3
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المتعمؽ برد الطمب المتأخر إلعادة المحاكمة، ألّف  الجزائي انبالجوفي جميع األحواؿ، ال بّد مف إلغاء 
لغاء اإلدانة الخاطئة بشكؿ طمب إعادة المحاكمة  ُقدـحتى لو  ،المصمحة العامة تقتضي إحقاؽ الحؽ وا 

وكما قاؿ سيدنا عمر بف الخطاب في رسالتو الشييرة في القضاء ألبي  فال ُيقابؿ الخطأ بمثمو، ،متأخر
َفَراَجْعَت اْلَيْوـَ ِفيِو َعْقَمَؾ َوُىِديَت  ،ْمسِ باألَ َواَل َيْمَنُعَؾ َقَضاٌء َقَضْيَتُو  ..."ي رضي اهلل عنيما:موسى األشعر 

 .1"، َوُمرَاَجَعُة اْلَحقِّ َخْيٌر ِمْن التََّماِدي ِفي اْلَباِطلِ َفِإفَّ اْلَحؽَّ َقِديـٌ  ،َحؽِّ ِفيِو ِلُرْشِدَؾ َأْف َتْرِجَع إَلى الْ 

 خالصة الفصل الثاني

يؤدي الزمف دورًا وقائيًا يخدـ المتيـ في مواجية اإلجراءات الجزائية، بحيث يكوف مروره سببًا النقضاء 
ساد غموض تشريعي  اء حؽ الدولة في العقاب. ومع ذلؾ فقدالدعوى الجزائية والعقوبة وبالتالي انقض

وتناقض واضح في النصوص القانونية المنظمة لمتقادـ في قانوف اإلجراءات الجزائية، األمر الذي أّثر 
 الدور الذي يؤديو الزمف في ىذه اإلجراءات. ىذا عمى قيمة

قيدًا كما يكوف الزمف ، وتقّيد قواعد الزمف إجراءات التفتيش والتنّصت التي تنتيؾ حرية المتيـ وخصوصيتو
 الحقوؽ الدستورية المكفولة تمؾفي التواصؿ مع اآلخريف، المتيـ  عمى النيابة العامة عند مساسيا لحؽ

 . بموجب القانوف األساسي

كما ويؤدي الزمف دورًا حمائيًا لممتيـ في أخطر اإلجراءات الجزائية التي تحدد مصيره في الدعوى 
لو في اإلستجواب وسماع األقواؿ، ومف خالؿ فورية تنظيـ  الجزائية، مف خالؿ وجوب فورية توجيو اإلتياـ

 المحاضر وتدوينيا لمحفاظ عمى األدلة، تمييدًا لمتصرؼ في األوراؽ بعد انتياء التحقيؽ اإلبتدائي.

بالطرؽ القانونية، تكريسًا لمبدأ  هوتسعؼ قواعد الزمف المتيـ في الطعف بالحكـ القضائي الصادر ضد
و نافذة زمنية يستطيع مف ل فتتيحولضماف سالمة الحكـ الجزائي مف األخطاء.  التقاضي عمى درجتيف،

إال  القانوف. نص عمييابالطرؽ العادية وغير العادية التي  الصادر ضده الحكـ الجزائيبالطعف خالليا 
الفمسطيني ال تتسـ بالوحدة مف جية، وال تعطي األطراؼ فرصة  المشّرعأّف مدد الطعف التي اعتمدىا 

 كافية لتقديـ الطعف مف جية أخرى.

                                                           
الرابط  - 17:37ساعة الدخوؿ:  23/12/2016موقع الشبكة الفقيية االلكتروني، يـو الدخوؿ:  1

lhttp://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=12046&s=5d41eb38c124631c6d2927b463329bf3#ixzz4TfyDx
NBK 
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مف خالؿ ىذا الدور الفريد الذي  باعتباره معيارًا إجرائياً  وليذا تظير قيمة الزمف في اإلجراءات الجزائية
لبراءة التي يتمتع بيا بحسب تؤديو قواعده لحماية المتيـ في مواجية ىذه اإلجراءات، ولحماية قرينة ا

 القانوف لحيف دحضيا بحكـ قضائي بات. 

 

 

 

 الخاتمة والتوصيات

 المشّرعالخاصة التي منحيا الشكمية إّف لمزمف قيمة كبيرة في اإلجراءات الجزائية تتمثؿ في الطبيعة 
اإلجراءات المتخذة شرعية  وفي دور ىذه القواعد وتأثيرىا عمى ،مف جية في اإلجراءات الجزائية هلقواعد

 . مف جية أخرى كاّفة مراحؿ الدعوى الجزائية في

مف معايير  معياراً يا ، األمر الذي جعمالجزائية إلجراءاتلوتوفر قواعد الزمف إطارًا زمنيًا منضبطًا 
ؿ الى القانوف الواجب التطبيؽ مف حيث توصمف خالؿ ىذه القواعد نستطيع الالشرعية اإلجرائية. إذ 

 تأكد مف مدى شرعيةند تعاقب القوانيف وتعديميا مف فترة ألخرى، حتى نتمكف في النياية مف الالزماف ع
 المشّرعالرغـ مف أّف  الذي تحدده ىذه القواعد. وعمى لمقانوف النافذومطابقتيا تخذة اإلجراءات المُ 
نصوصًا واضحة نوعًا ما تحسـ الجدؿ الفقيي في مسألة سرياف قانوف اإلجراءات  اعتمدالفمسطيني قد 

الجزائية مف حيث الزماف فيما يتعمؽ بالتقادـ والطعف باألحكاـ وقواعد اإلختصاص والمالحقة، إال أّف ذلؾ 
 تحسـر أكثر وضوحًا معايياعتماد مف خالؿ  في ىذا الشأف مف جديد المشّرعضرورة تدخؿ  عفال ُيغني 

 .النقص في استكماؿصوؿ المحاكمات المدنية باب الرجوع الى قانوف أسد ، وتلجدؿ الفقيي السائدا

مف خالؿ تضييؽ اإلطار الزمني المحدد لممتيـ وتّوفر قواعد الزمف ضمانًة أساسية لممحاكمة العادلة 
 األمر الذي أّكداإلجراءات،  ىذهووجوب فورية اتخاذ  ة في مرحمتْي اإلستدالؿ والتحقيؽلإلجراءات التنقيبي

الثانوي واإلستثنائي، كما وشّكؿ  ىذا االختصاصمدى تبعية الضابطة القضائية لمنيابة العامة في  بوضوح
 مف الضمانات الشخصية والموضوعية في التحقيؽ. أساسيةً  ضمانةً 



184 
 

توجب قواعد الزمف احتراـ حؽ المتيـ في سرعة محاكمتو، ويظير ذلؾ في العديد مف الوسائؿ التي نّص و 
ومع ذلؾ تفتقر  ، كاألصوؿ الموجزة والتصالح وحفظ الدعوى.ىذا الحؽ األساسي تي تعززال المشّرععمييا 

ساومة عمى االعتراؼ سرعة المحاكمة، كنظاـ الم تحقؽالمنظومة التشريعية لدينا مف أساليب فّعالة 
تتعمؽ  والتسوية الجزائية، ونظاـ المصالحة والوساطة الجزائية، باإلضافة إلى وجود عوائؽ قانونية وواقعية

  مف شأنيا إطالة أمد الفصؿ في القضايا.بالقضاء وبالنيابة العامة أو المحاميف 

حرية النيابة العامة في تحريكيا  ويؤثر الزمف عمى الشكوى الجزائية باعتبارىا مف القيود الواردة عمى
أّف  مع اإلشارة إلىوالتنازؿ عنيا، ر األىمية والصفة، وفي وقت تقديميا في عنص خاصةً لمدعوى الجزائية، 

 الفمسطيني.اإلجراءات الجزائية قانوف ىذه األحكاـ في  فيالغموض التشريعي ىو الصفة السائدة 

قياـ حالة التمبس، كما ويحد مف سمطات الضابطة القضائية تحديد صؿ في ويكوف الزمف العنصر الفيْ 
 يد بالضرورة حؽ الدولة في العقاب احترامًا لقرينة البراءة.األمر الذي يق ،عند توافرىا

وقيؼ ويؤثر الزمف في شرعية إجراءات اإلحتياط التي تُتخذ إزاء المتيـ بعد وقوع الجريمة، مف قبض وت
 .مف جديدبحاجة لممراجعة ار الزمني المحدد ليذه اإلجراءات اإلطما زاؿ وتحفظ مادي وغيرىا. و 

، إال أّف الفوضى في كأصٍؿ عاـ يكوف مرور الزمف مانعًا مف تحريؾ الدعوى العمومية ومف تنفيذ العقوبةو 
 الرئيسي تقادـ العقوبة قد حرمت المتيـ مف ىذا الدورتمؾ المتعمقة ب خاصةً و  المنظمة لمتقادـ النصوص

 ؤديو الزمف.الذي ي

صيتو، مف تفتيش وتنصت أو ممتيـ مف اإلجراءات الماّسة بحرمتو وخصو ويكوف الزمف عنصرًا وقائيًا ل
ة تقي المتيـ مف خطورة ؿ بأننا ما زلنا بحاجة لقواعد أكثر صرامكف القوْ ميىنا منع اتصاؿ مع اآلخريف. و 

 ىذه اإلجراءات.

التأسيس لفورية توجيو اإلتياـ وسماع األقواؿ واالستجواب، وفي  مف خالؿلممتيـ  اً حمائي اً ويوفر الزمف دور 
الفمسطيني في مسألة توجيو اإلتياـ  المشّرعأّف موقؼ إال  المحاضر والتصرؼ في األوراؽ، فورية تنظيـ

السمطات المختصة في ىذه  تعسؼوسماع األقواؿ بحاجة لممراجعة والتعديؿ حمايًة لممتيـ مف 
 اإلجراءات.
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زمف المتيـ في طعنو بالحكـ الجزائي الصادر ضده، إذ يوفر لو نافذة زمنية يمكف خالليا يسعؼ الو 
مف ىذا الدور  صضيؽ مدد الطعف وعدـ وحدتيا تنتق ولكفّ ضماف سالمة الحكـ الجزائي مف األخطاء. 

 مبدأ التقاضي عمى درجتيف.ل التأسيسالجوىري الذي يؤديو الزمف في 

مف موضوع الزمف في ىذه اإلجراءات  عدد اإلجراءات الجزائية وتنوعيا يجعالفت فإفّ وأخيرًا وكما أسمفنا، 
يع في بعض المواض الزمفقواعد  قيمةفي يجعؿ ضرورًة لمبحث موضوعًا واسعًا غير متناٍه، األمر الذي 

اد التصرؼ في األشياء المضبوطة )المو بدور الزمف عند  ومنيا ما يتعمؽ التي لـ تتناوليا ىذه الدراسة،
عند الحديث عف تنفيذ العقوبة أو تيرب المتيـ )المواد  أو( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، 73و  72

البحث عف دور الزمف في  ال بّد مفوكذلؾ أيضًا  وما بعدىا( مف قانوف اإلجراءات الجزائية. 393
اإلجراءات الجزائية الخاصة الواردة في قانوف مكافحة الفساد أو قانوف األحداث، أو الجرائـ الضريبية أو 

 الجمركية أو العسكرية.

 نوصي بما يمي:ولتعزيز قيمة الزمن في اإلجراءات الجزائية وعميو، 

بشكؿ منتظـ، إذ بدوف ذلؾ تبقى سطيني تحقيؽ المصالحة الوطنية وانعقاد المجمس التشريعي الفم (1
 .لتبنيياعممي  مجرد أفكار نظرية ال سبيؿنطرحيا ساقتراحات التعديؿ التي 

لة سرياف القانوف مف حيث تنظـ مف جديد مسأ في قانوف اإلجراءات الجزائيةإضافة نصوص  (2
 النصوص اآلتية: المشّرعونقترح عمى  الزماف،
يظؿ صحيحًا ولو صدر بعد ذلؾ  في ظؿ قانوف معيفراء تـّ صحيحًا األصؿ أّف كؿ إج .1

 قانوف يمغيو أو يعّدلو.
في ظمو، وال ُيضار  والعقوبة القانوف الذي بدأت مدة التقادـ يسري عمى تقادـ الدعوى .2

قّصرىا ، بينما يستفيد مف التعديؿ الذي يُ المدة ىذه طيؿالمتيـ مف التعديؿ الالحؽ الذي يُ 
 مف يـو نفاذ القانوف الجديد.ابتداًء ي ىذه الحالة عمى أف تحسب مدة التقادـ ف

القانوف  ويطبؽيسري عمى طرؽ الطعف القانوف الذي صدر الحكـ القضائي في ظمو،   .3
جميع القضايا التي لـ يصدر فييا حكـ عند نفاذه، إال اذا كاف الجديد بأثر فوري عمى 

 تطبيؽ القانوف القديـ.ممغيًا أو منشئًا لطريؽ مف طرؽ الطعف، فعندئٍذ يستمر 



186 
 

قانوف يسري عمى قواعد المالحقة القانوف األصمح لممتيـ، ويسري عمى ميؿ المالحقة ال .4
الذي ُيقرر أصمح الميمتْيف، عمى أف تحسب مدة التقادـ في القانوف الجديد إعتبارًا مف 

 يـو نفاذه.
أ قبؿ إقفاؿ باب تسري القواعد المعّدلة لإلختصاص بأثر فوري متى كاف العمؿ بيا قد بد .5

المرافعة، وال تسري ىذه القواعد بيذا األثر متى كاف العمؿ بيا قد وقع بعد إقفاؿ باب 
 المرافعة.

إضافة نص في قانوف اإلجراءات يؤكد أّف اختصاص مأموري الضبط القضائي في مرحمة  (3
نقترح النص اإلستدالؿ ىو اختصاص استثنائي ثانوي لمعاونة النيابة العامة في ىذه األعماؿ، و 

 اآلتي:
أعماؿ جميع تعتبر النيابة العامة صاحبة اإلختصاص األصيؿ والوالية العامة عمى - أ

 االستدالؿ والتحقيؽ في الجرائـ.
، في أعماؿ االستدالؿ معاونة النيابة العامةختصاص ثانوي في إ لمأموري الضبط القضائي- ب

 حكاـ القانوف.أل وفقاً تفويض اختصاص استثنائي في أعماؿ التحقيؽ في أحواؿ التمبس والو 
كافة  ، ليشمؿ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية18-16التصالح الورارد في المواد ) توسيع نطاؽ (4

لما في ذلؾ مف فوائد عممية في تخفيؼ العبء عمى  نظراً  المخالفات والجنح بدوف استثناء،
 مف تكريس حقيقي لسرعة الفصؿ في القضايا. لمحاكـ والنيابة العامة، ولما يتضمنو ا

لما  ، ونظاـ المصالحة والوساطة الجزائية،اعتماد نظاـ المساومة عمى اإلعتراؼ والتسوية الجزائية (5
 مع السياسات الجزائية المعاصرة. مف سرعة في الفصؿ في القضايا، وتماشياً  نظمةاألتحققو ىذه 

يقضي بوجوب إصدار الحكـ خالؿ سنة مف تاريخ في قانوف اإلجراءات الجزائية إضافة نص   (6
تقديـ الئحة اإلتياـ بحؽ المتيـ تحت طائمة إطالؽ سراحو، مع إمكانية تمديد ىذه المدة لمدة 

مف خالؿ تقديـ النيابة العامة لطمب تمديد التوقيؼ أماـ قاضي محكمة ، ثالثة أشير في كؿ مرة
، وفي ىذه الحالة يجب عمى النيابة النقض الذي يعقد جمسة لمنظر في الطمب بحضور ا لخصـو

 .ديد التوقيؼ إلقناع القاضي. العامة المبادرة في تسبيب طمب تم
التخفيؼ مف أعباء ومياـ النيابة العامة مف أجؿ التفرغ لميمة االتياـ فقط، وحصر سمطة  (7

 التحقيؽ في قاضي التحقيؽ أو في جياز تحقيؽ مختص يتـ إنشائو ليذه الميمة.
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، يومًا فقط خمسة وأربعيفإضافة نص يتعمؽ بوجوب تقديـ الئحة اتياـ ضد الموقوؼ خالؿ  (8
حتراـ الحرية الفردية لممتيـ ، تعزيزًا الومًا بعد يوـ لحيف اإلنتياء منياووجوب سماع البينات ي

 لقرينة البراءة.و 
مؽ بصفة المشتكي التي والمتع اإلجراءات الجزائية قانوف ( مف4/1المادة )في  إزالة المبس الوارد (9

في المادة  مف غير المجني عميو يابالمجني عميو، ثـّ عاد واضاؼ إمكانية تقديم المشّرعحصرىا 
 النص اآلتي:  المشّرعونقترح عمى مف القانوف،( 5)
ال يجوز لمنيابة العامة إجراء التحقيؽ أو إقامة الدعوى الجزائية التي عمؽ القانوف مباشرتيا عمى " 

الشخص الذي  من ادعاء مدني أو طمب أو إذف إال بناًء عمى شكوى كتابية أو شفيية شكوى أو
ادعاء مدني منو أو بناًء عمى  ،أو وكيمو الخاص القانون صراحًة الحق في تقديم الشكوى منحو

 ."أو إذف أو طمب مف الجية المختصة ،أو مف وكيمو الخاص
، اسقاط الشكوىمف قانوف اإلجراءات الجزائية المتعمقة ب (7)إزالة المبس الوارد في المادة  (10

زالة المبس والتناقض الوارد في صيغة المادة والذي يتمثؿ في الجمع بيف مصطمحْي ا لورثة وا 
وفي استثناء جريمة الزنا مف وجوب موافقة جميع الورثة عمى التنازؿ.  واألوالد في آف واحد،

 النص اآلتي: المشّرعونقترح عمى 
ذا حدثت الوفاة بعد تقديـ الشكوى فال يؤثر " ي نقضي الحؽ في الشكوى بموت المجني عميو، وا 

دعوى الزنا،  وتستثنى مف ذلؾذلؾ في سير الدعوى وينتقؿ حقو في التنازؿ إلى جميع ورثتو. 
 ،أف يتنازؿ عف الشكوى يـألي واحد منحيث ينتقؿ الحؽ في التنازؿ ألوالد المشكتي فقط، و 

 تنقضي الدعوى".بذلؾ و 
يي الموجود حوؿ كيفية تنظيـ مدة القبض والتوقيؼ مف جديد حسمًا لمخالؼ الفق (11

ـّ الفصؿ بيف ىذه المدة تعزيزًا الحتراـ قرينة البراءة، خصوصًا إذا ما احتسابيا، مع إنقاص  ت
نوف. وفي تياـ، ألّنو ال داعي حينئٍذ لممدد الطويمة الموجودة حاليًا في القاسمطتي التحقيؽ واإل

 ذلؾ نقترح عمى المشّرع ما يمي:
رسالو إلى سمطة التحقيؽ عمى وجو السرعة - أ التأكيد عمى وجوب سماع أقواؿ المقبوض عميو وا 

وخالؿ أربع وعشريف ساعة كحد أقصى، والنص صراحًة عمى أّنو ال يجوز التحفظ عمى 
 مبرر. المقبوض عميو ليذه المدة كاممة قبؿ إرسالو إلى سمطة التحقيؽ بدوف
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إعطاء سمطة التحقيؽ مدة أربع وعشريف ساعة كحد أقصى لالستجواب، ومف ثـّ وجوب  - ب
وبذلؾ يكوف لسمطتْي  بدوف تأخير عمى القضاء لتمديد توقيفو. المقبوض عميوعرض 

اإلستدالؿ والتحقيؽ حد أقصى لمتحفظ عمى المشتبو بو ىو ثماني وأربعيف ساعة فقط قبؿ 
 عرضو عمى القضاء.

توقيؼ المشتبو بو بعد ذلؾ بواسطة قاضي محكمة الصمح لمدة ال تزيد عمى تمديد نية إمكا  - ت
خمسة عشر يومًا في كؿ مرة، وبدوف أف تزيد ىذه المدة عمى خمسة وأربعيف يومًا في جميع 

 األحواؿ مف تاريخ القبض عمى المشتبو بو. 
حالة الموقوؼ لممحاكمة - ث بقرار اتياـ فورًا بعد وجوب انياء التحقيؽ عمى وجو السرعة وا 

 انقضاء مدة الخمسة وأربعيف يومًا المذكورة أعاله تحت طائمة إطالؽ سراحو.
ضرورة التأكيد صراحًة عمى أّف مدة التقادـ تحسب مف اليوـ التالي لوقوع الجريمة إذا لـ  (12

صبح ( مف القانوف لت12/2، وبذلؾ ينبغي تعديؿ المادة )تتخذ السمطات المختصة فييا أي إجراء
تاريخ اليوـ التالي لوقوع الجريمة أو مف تحتسب مدة تقادـ الدعوى الجزائية اعتبارًا مف " كاآلتي:

 بحسب األحواؿ". فييا آخر إجراء تـّ 
( مف القانوف والذي يقضي بوجوب اتخاذ اجراءات 13إزالة المبس الوارد في المادة ) (13

ميو قضاء محكمة النقض لما استقر ع المحاكمة في مواجية المتيـ لقطع تقادـ الدعوى، خالفاً 
 النص اآلتي: المشّرعونقترح عمى  .الفمسطينية

دالالت أو التحقيؽ أو االتياـ إذا تنقطع مدة التقادـ باتخاذ أي إجراء مف إجراءات جمع االست" 
 إذا أخطر بيا أو باجراءات المحاكمة أو إذا أخطر بيا بشكؿ رسمي، اتخذت في مواجية المتيـ

ذا تعددت اإلجراءات التي ، بشكؿ رسمي المتيـ وتسري المدة مف جديد ابتداًء مف يوـ االنقطاع وا 
 ."تقطع المدة فإف سريانيا يبدأ مف تاريخ آخر إجراء

، تفاديًا لمتناقض الحاصؿ مدد تقادـ العقوبةمف القانوف الخاصة ب( 425) تعديؿ المادة (14
لفات ىي عشر سنوات بحسب النص الحالي، في تحديد مدة تقادـ غير منطقية في الجنح والمخا

( الممغي، مع 8/2006نص شبيو لمنص الورارد في القرار بقانوف رقـ ) المشّرعونقترح عمى 
 إضافة مدة تقادـ خاصة بالمخالفات، عمى النحو اآلتي:

 مدة التقادـ عمى عقوبة اإلعداـ والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشروف سنة. -1
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التقادـ عمى العقوبات الجنائية المؤقتة ضعؼ مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة مدة  -2
 عمى أف ال تتجاوز عشريف سنة أو تقؿ عف عشر سنوات.

 مدة التقادـ عمى أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات. -3
ال  مدة التقادـ عمى العقوبات الجنحية ضعؼ مدة العقوبة التي حكمت بيا المحكمة عمى أف -4

 تنقص عف خمس سنوات.ال تتجاوز عشر سنوات و 
 مدة التقادـ عمى أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات. -5
 مدة التقادـ في المخالفات ىي سنتيف في جميع األحواؿ.-6
و  428و  427إزالة التناقض الوارد في كيفية حساب مدة تقادـ العقوبة في المواد ) (15

 ، مف خالؿ:( مف قانوف اإلجراءات الجزائية432
 ( عمى حساب مدة التقادـ في الجنايات فقط.427حصر المادة )- أ

 ( عمى حساب مدة التقادـ في الجنح والمخالفات.428حصر المادة )- ب
( والتي تقضي بحساب مدة تقادـ العقوبة اعتبارًا مف 432إلغاء الفقرة األولى مف المادة )- ت

ب مدة تقادـ العقوبة مف اليوـ التالي اليوـ التالي لوقوع الجريمة، واالستعاضة عنيا بحسا
لصدور الحكـ القضائي، ألّف مجاؿ تقادـ العقوبة ال يمكف في أي حاٍؿ مف األحواؿ أف يبدأ 

 مف تاريخ وقوع الجريمة خالفًا لتقادـ الدعوى.
مف خالؿ  مف القانوف االساسي بخصوص دخوؿ المنازؿ بدوف مذكرة (17)تعديؿ المادة  (16

 المشّرعإضافة إمكانية دخوؿ المنازؿ بدوف مذكرة في األحواؿ الواردة في القانوف. ونقترح عمى 
 النص اآلتي:

،أو في لممساكف حرمة، فال تجوز مراقبتيا أو دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب" 
كؿ ما يترتب عمى مخالفة  يقع باطالً و القانوف. الحاالت اإلستثنائية الواردة حصرًا  وصراحًة في 

أحكاـ ىذه المادة، ولمف تضرر مف جراء ذلؾ الحؽ في تعويض عادؿ تضمنو السمطة الوطنية 
 ."الفمسطينية

جوانبو وشروطو، خصوصًا  الشرعي بموجب قانوف خاص لتحديد كافة التنصتتنظيـ  (17
ؿ إيجاد أكبر قدر مع أىمية وفعالية ىذا اإلجراء في عصرنا الحالي لمكشؼ عف الجرائـ، ومف أج

مف الضمانات التي تحمي المتيـ مف خطورة ىذا اإلجراء وانتياكو لقرينة البراءة. ومف ىذه 
الضمانات الضروية المتعمقة بالزمف وجوب تحديد مدة التنصت بعدد مف األياـ، ووجوب 
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ئي دوف اإلحتفاظ بأشرطة التسجيؿ لفترة محددة، وأف يقتصر التنصت عمى مرحمة التحقيؽ اإلبتدا
مرحمة اإلستدالؿ، ويستتبع ذلؾ استثناء التفويض لمضابطة القضائية في ىذا اإلجراء وتخصيصو 

 .حصرًا عمى النيابة العامة
ضرورة النص صراحًة عمى حصر اتخاذ إجراء منع االتصاؿ بالمتيـ الموقوؼ بوكيؿ  (18

 اإلجراء.ىذا مأموري الضبط القضائي في  تفويض حظرالنيابة العامة فقط، مع 
( مف القانوف الخاصة بسماع أقواؿ المقبوض عميو مف خالؿ 34ضرورة تعديؿ المادة ) (19

في الصمت  حقوالنص صراحًة عمى وجوب إحاطة المقبوض عميو بالمتيمة المسندة إليو، وبياف 
 بطالف محضر سماع األقواؿ.  وفي اإلستعانة بمحاـٍ قبؿ سماع أقوالو، تحت طائمة

لمحضر سماع  المشّرع يمنحيانظرًا للثار الخطيرة والقيمة الكبيرة في اإلثبات التي  (20
 المشّرعاألقواؿ، عمى خالؼ ضمانات الدفاع البسيطة نسبيًا التي تحيط ىذا اإلجراء، نقترح عمى 

محضر سماع األقواؿ قيمة استرشادية فقط، بحيث ال يصمح كدليؿ لوحده في  يمنحإضافة نص 
 دانة ما لـ يتـ تعزيزه بأدلة أخرى.تقرير اإل

( مف القانوف الخاصة باإلستجواب مف خالؿ ضرورة النص 96/1وجوب تعديؿ المادة ) (21
صراحًة عمى وجوب توجيو اإلتياـ بشكؿ تفصيمي لممتيـ وبياف حقو الصمت وفي اإلستعانة 

و قبؿ ذير بإمضائعمى فيمو لمثؿ ىذا التحبمحاـ قبؿ البدء باإلستجواب، ووجوب مصادقة المتيـ 
 البدء باإلستجواب.

عند اإلستجواب، وحظر استجواب المتيـ كشاىد في بداية  خرحظر االتياـ المتأ (22
 التحقيؽ. 

( مف القانوف التي تتيح لمنيابة العامة 153و  152/2و  149إزالة التناقض بيف المواد ) (23
العامة في جميع األحواؿ عمى ( مف القانوف التي تجبر النيابة 3حفظ الدعوى، وبيف المادة )

بالحؽ المدني. ونقترح في  يتحريؾ الدعوى العمومية في حالة أف اتخذ المتضرر صفة المدع
 ( مف القانوف عمى النحو اآلتي:3تعديؿ المادة ) المشّرعىذا الخصوص عمى 

إال في مدني عمى النيابة العامة تحريؾ الدعوى الجزائية إذا أقاـ المتضرر نفسو مدعيًا بالحؽ ال" 
  ."األحواؿ المبينة في القانوف

بعشرة أياـ في  المشّرعتعديؿ مدة تقديـ اإلعتراض عمى األحكاـ الغيابية التي حددىا  (24
( مف القانوف، مف خالؿ زيادتيا لتصبح ثالثيف يومًا إسعافًا لممتيـ عند سموكو ليذا 314المادة )
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المسمؾ في الطعف باألحكاـ، ولتحقيؽ الغاية المرجوة مف الطعف باإلعتراض لما في ذلؾ مف 
 النص اآلتي: المشّرعتوفير بالوقت والجيد والنفقات. ونقترح عمى 

التي  ثالثيف يومًا عميو غيابيًا في مواد الجنح والمخالفات أف يعترض عمى الحكـ خالؿ  لممحكوـ"
 ."تبميغو بالحكـ، باإلضافة إلى ميعاد مسافة الطريؽتمي 

مع مدة  لطعف باإلستئناؼ مف جية، وتوحيد ىذه المدةالمساواة بيف الخصوـ في مدة ا (25
تصبح خمسة وأػربعيف يومًا لإلستئناؼ ، مع زيادة كؿ منيما لالطعف بالنقض مف جية أخرى

.    والنقض لجميع الخصـو
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية والتي تقضي برد طمب إعادة 379/1تعديؿ المادة ) (26

المحاكمة في حالة تقديمو بعد سنة مف تاريخ العمـ بالسبب الموجب إلعادة المحاكمة، لما في 
 ع النص اآلتي:المشرّ ذلؾ مف ظمـ ومجافاة لمعدالة. ونقترح عمى 

مف اليوـ الذي عمـ فيو األشخاص الذيف عمى وجو السرعة اإلعادة إلى وزير العدؿ  يقدـ طمب" 
 ."ليـ تقديـ الطمب بالسبب الموجب لإلعادة

 المصادر والمراجع

 أوًَّل: المصادر:

 القرآن الكريم. - أ
 اَّلتفاقيات والمواثيق الدولية: - ب

 المدنية والسياسية.العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  .1
 االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف. .2
 االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف. .3
 الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف. .4

 الدساتير والقوانين اْلساسية: - ت
 مػ. 18/3/2003المعّدؿ الصادر بتاريخ  القانوف األساسي الفمسطيني .1
 مػ. 1952الدستور األردني لسنة  .2
 مػ. 18/1/2014مػ الصادر في  2014سنة الدستور المصري ل .3
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 التشريعات الفمسطينية:  - ث
 .ػم 2001( لسنة 3قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ) .1
 مغىمُ ) ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائيةالمعّدؿ  مػ 2006( لسنة 8القرار بقانوف رقـ ) .2

 .(مػ 2007( لسنة 20رسـو الرئاسي رقـ )بموجب الم
 .ألحكاـ قانوف اإلجراءات الجزائيةالمعّدؿ  مػ 2014( لسنة 17رقـ )القرار بالقانوف  .3
 مػ. 2001( لسنة 2قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ ) .4
 . مػ 1945( لسنة 9سيري رقـ )القانوف التف .5
 الساري في الضفة الغربية. مػ 1960( لسنة 16رقـ )قانوف العقوبات  .6
 غزة.الساري في قطاع  مػ 1936( لسنة 74قانوف العقوبات رقـ ) .7
 مػ بشأف حماية األحداث. 2016( لسنة 4قرار بقانوف رقـ ) .8
 مػ. 2002( لسنة 1رقـ ) قانوف السمطة القضائية .9

 مػ بشأف االتصاالت السمكية والالسمكية. 1996( لسنة 3رقـ )قانوف  .10
 ىػ. 1293لسنة  مجمة األحكاـ العدلية .11
 تعميمات النائب العاـ الفمسطيني. .12
 مػ. 2007( لسنة 20المرسـو الرئاسي رقـ ) .13
 بشأف مكافحة غسؿ األمواؿ.مػ  2007( لسنة 9قرار بقانوف رقـ ) .14

 التشريعات اْلردنية: - ج

 وتعديالتو. مػ  1961( لسنة 9كمات الجزائية رقـ )قانوف أصوؿ المحا .1
 مػ وتعديالتو. 2002( لسنة 26رقـ ) ات المدنية األردنيقانوف أصوؿ المحاكم .2

 التشريعات المصرية:  - ح

 قانوف اإلجراءات الجنائية المصري.

 :القرارات واْلحكام القضائية  - خ

 .فمسطينيةال محكمة النقضقرارت  .1

 الفمسطينية. عمياالعدؿ قرارات محكمة ال .2
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 قرارات المحكمة الدستورية العميا المصرية. .3

 .مصريةالنقض ال موسوعة مبادئ محكمة .4

 .ردنيةاأل محكمة التمييزقرارات  .5

 ثانيًا: المعاجم

 مػ. 1972، الجزء األوؿ، الطبعة الثانية، القاىرة، المعجم الوسيطإبراىيـ أنيس وآخروف، 

 ثالثًا: المؤلفات الفقيية:

 المراجع العامة: -أ 
، دار النيضة االعربية، القاىرة، الطبعة الوسيط في اإلجراءات الجنائية أحمد فتحي سرور، .1

 .مػ 1981الرابعة 
 مػ. 1993الطبعة األولى،  ،قانون أصول المحاكمات الجزائية اْلردني شرححسف جوخدار،  .2
 .مػ 1997، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، أصول اإلجراءات الجزائيةحسف صادؽ المرصفاوي،  .3
، جامعة األزىر، (اْلولالوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية )الجزء  ،ساىر إبراىيـ الوليد .4

 مػ. 2008غزة، الطبعة الثانية، 
، جامعة األزىر، (الثانيالوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية )الجزء ساىر إبراىيـ الوليد،  .5

 مػ. 2008غزة، الطبعة الثانية، 
مكتبة المطبوعات اإلسالمية، الطبعة العاشرة،  قيمة الزمن عند العمماء،عبد الفتاح أبو غّدة،  .6

 ىجري. 1408الرياض 
ماف، الطبعة األولى ، دار الثقافة، عشرح قانون اإلجراءات الجزائية عبد الرحمف أحمد، .7

 .مػ2011
، اإلصدار ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األولىأحكام اإللتزامعبد القادر الفار،  .8

 .مػ 2009الحادي عشر 
والتوزيع، ، إثراء لمنشر الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية اْلردنيعوض الزعبي،  .9

 .ػم 2010ألردف، الطبعة الثانية ا
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اف، الطبعة ، دار الثقافة، عمشرح قانون أصول المحاكمات الجزائيةفخري الحديثي،  .10
 .مػ2011األولى، 

، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، شرح اْلحكام العامة في قانون العقوباتكامؿ السعيد،  .11
 .مػ 2011عماف،الطبعة الثالثة 

نظريتا اْلحكام وطرق الطعن  –شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية  كامؿ السعيد، .12
 مػ. 2001دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األولى فييا، 

، دار الثقاقة لمنشر والتوزيع، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيةكامؿ السعيد،  .13
 مػ. 2010عماف، الطبعة الثالثة 

، دار الفكر العربي، ءات الجنائية في التشريع المصرياإلجرامأموف محمد سالمة،  .14
 .مػ 1998القاىرة، 

القاىرة، ، دار النيضة العربية، شرح قانون اإلجراءات الجنائيةمحمد أبو العال عقيدة،  .15
 .مػ 2001الطبعة الثانية 

، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، أصول اإلجراءات الجزائيةمحمد سعيد نمور،  .16
 مػ. 2011الثانية، الطبعة 

المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفمسطينية في ، محمد سقؼ الحيط .17
 مػ.   2013 الجزء األوؿ، ،قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

، دار الثقافة لمنشر القسم العام –شرح قانون العقوبات محمد عمي سالـ عياد الحمبي،  .18
 .مػ 2008ولى والتوزيع، عماف،الطبعة األ

دار النيضة العربية، القاىرة،  ،شرح قانون اإلجراءات الجنائيةمحمود محمود مصطفى،  .19
 .مػ1988الطبعة الثانية عشر 

دار النيضة العربية،  ،القسم العام –شرح قانون العقوبات محمود محمود مصطفى،  .20
 .مػ 1970القاىرة 

ة، القاىرة، الطبعة دار النيض، شرح قانون اإلجراءات الجنائية محمود نجيب حسني، .21
 مػ. 1998الثالثة 
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)دراسة مقارنة(،  شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيمصطفى عبد الباقي،  .22
مة، جامعة (، وحدة البحث العممي والنشر، كمية الحقوؽ واإلدارة العا2سمسمة المناىج الدراسية )

 .مػ 2015بير زيت، 
، الجزء األوؿ، مكتبة دار راءات الجزائية الفمسطينيشرح مبادئ قانون اإلجنبيو صالح،  .23

 مػ. 2006الفكر، القدس، الطبعة الثانية، 
 المراجع المتخصصة: -ب 

 ، دار الفكر العربي، اإلسكندرية، بدوف سنة نشر.الحبس اإلحتياطيإبراىيـ حامد طنطاوي،  .1
الحديث، ، المكتب الجامعي التحقيق الجنائي والتصرف فيو واْلدلة الجنائيةأحمد أبو الروس،  .2

 .مػ 2008اإلسكندرية 
منشأة  الضمانات الدستورية لممتيم في مرحمة المحاكمة الجنائية، ،أحمد حامد البدرى محمد .3

 مػ. 2003المعارؼ، اإلسكندرية، 
  مػ.2006 دار الشروؽ، القاىرة، الطبعة الرابعة،القانون الجنائي الدستوري،  ،أحمد فتحي سرور .4
، دار النيضة الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  .5

 .مػ 1995العربية، القاىرة، 
 مػ. 1997، دار النيضة العريبية، القاىرة، الشرعية واإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سرور،  .6
المصري والقانون  حدوده وتطبيقاتو في القانون –مبدأ التقاضي عمى درجتين أحمد ىندي،  .7

 .، دار النيضة العريبة، القاىرة، بدوف سنة نشرالفرنسي
، المركز القومي لإلصدارات القانونية، حق الدفاع أمام القضاء الجنائيإيياب عبد المطمب،  .8

 .مػ 2013القاىرة، الطبعة الثانية 
لمنشر والتوزيع، عماف، ، دار الثقافة العدالة الجنائية لألحداث دراسة مقارنة ،ثائر سعود العدواف .9

 .ػم 2012الطبعة األولى  ،األردف
النسر الذىبي دار ، الشرعية الدستورية ْلعمال الضبطية القضائيةجماؿ تاوضروس،  .10

 .مػ 2006رة، الطبعة األولى لمطباعة، القاى
 2013ماف، األردف، الطبعة األولى ، دار وائؿ لمنشر، عقرينة البراءةجياد الكسواني،  .11

 مػ.
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، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية. الطبعة حماية حق المتيم في محاكمة عادلةحاتـ بكار،  .12
 .األولى، بدوف سنة نشر

، دار الثقافة، التحقيق اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائيةحسف جوخدار،  .13
 .مػ 2011ف، الطبعة الثانية عما

، دار الثقافة لمنشر الجزائيةالشرعية في اإلجراءات حسف يوسؼ مصطفى مقابمة،  .14
 مػ. 2003والتوزيع، عماف، الطبعة األولى 

، دور اَّلدعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية )دراسة مقارنة( ،ةحسف يوسؼ مقابم .15
 .مػ 2014دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األولى 

، دار وبعد المحاكمةحقوق اإلنسان وضمانات المتيم قبل  ،حسنيف المحمدي بوادى .16
 مػ. 2008عات الجامعية، االسكندرية، المطبو 

النيضة العربية،  ، دارالضمانات الدستورية لمحرية الشخصية ،حسيف شمبي يوسؼ .17
 مػ. 1992القاىرة، 

، المركز القومي لإلصدارات ضمانات المتيم أثناء اإلستجوابسردار عمي عزيز،  .18
 مػ. 2014القاىرة، الطبعة األولى  القانونية،

، دار إحالة الدعوى الجنائية من سمطة التحقيق إلى قضاء الحكمسميماف عبد المنعـ،  .19
 .مػ 2015رية، الطبعة األولى المطبوعات الجامعية، اإلسكند

، دار النيضة العريبة، القاىرة، الحق في سرعة اإلجراءات الجنائيةشريؼ سيد كامؿ،  .20
 .مػ 2005

 مػ. 1997منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  اإلخالل بحق الدفاع،عبد الحميد الشواربي:  .21
اإلسكندرية، الطبعة األولى، منشأة المعارؼ،  الدفوع الجنائية،عبد الحميد الشواربي:  .22

 مػ. 1995
منشأة المعارؼ، ، ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق الجنائيعبد الحميد الشواربي:  .23

 مػ. 1993اإلسكندرية، 
منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ، مواعيد اإلجراءات القضائيةعبد الحميد الشواربي،  .24

 مػ.1996
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ماف، ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عالوجيز في الضبطية القضائيةعبد اهلل العكايمة،  .25
 .مػ2010الطبعة األولى 

الثقافة لمنشر ، دار حق المتيم في محاكمة عادلةعمر فخري عبد الرزاؽ الحديثي،  .26
 .مػ 2005والتوزيع، عماف، الطبعة األولى 

، المكتب الجامعي الحديث، الوجيز في الصمح والتصالحعمرو عيسى الفقى،  .27
 .مػ2002رية، الطبعة األولى اإلسكند

منشأة المعارؼ، اإلسكتدرية، ، ضوابط في اإلثبات الجنائيعمرو عيسى الفقى،  .28
 .مػ1999

 ،، دار النيضة العربية، القاىرة، مصرفي محاكمة سريعة حق المتيم ،غناـ محمد غناـ .29
 .ـ1993الطبعة األولى 

، بدوف سنة ار النيضة العربية، القاىرة، دحقوق اإلنسان المستجوب ،غناـ محمد غناـ .30
 نشر.

عربية، القاىرة، ، دار النيضة الحق المتيم في محاكمة سريعةغناـ محمد غناـ،  .31
 ػ.م1993

 سمسمة العدالة الجنائية، معيد الحقوؽ، جامعة بيرزيت،المحقق الجزائي،  كامؿ السعيد، .32
 .مػ 2003الكتاب الثاني 

اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري واإلستدَّلل الحمبي، سالـ محمد عمي  .33
 .  مػ 1982الكويت، الطبعة األولى ، منشورات جامعة والتحقيق

، الشخصية أثناء التحري واإلستدَّللضمانات الحرية سالـ الحمبي،  عمي محمد .34
 .مػ 1981ت، الطبعة الثانية منشورات ذات السالسؿ، الكوي

 .مػ 2010األولى  ، مطابع الشرطة، مصر، الطبعةالحبس اإلحتياطيمحمد فرج،  .35
رة والكتاب الجامعي ، مطبعة جامعة القاىالقبض عمى اْلشخاصمحمود نجيب حسني،  .36

 .مػ 1994
، اْلموال في ضوء اإلجرام المنظم والمخاطر المترتبة عمييا جريمة غسلنبيو صالح،  .37

 مػ. 2006منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الطبعة األولى، 
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، منشورات الحمبي الحقوقية، انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادمنواردىاـ الزبيدي،  .38
 .مػ 2014ناف، الطبعة األولى لب -بيروت

لمنشر ، دار الثقافة تيا في القضاء الجنائيالتيمة وتطبيقاياسيف خضير المشيداني:  .39
 ػ.م 2010، 2والتوزيع، عماف، ط

 :واْلطروحات: الرسائل رابعاً 

 أطروحات الدكتوراة: - أ
، كمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس، مبدأ الفصل بين سمطتي اإلتيام والتحقيقأشرؼ حسف،  .1

 مػ. 2001مصر، 
كمية الحقوؽ، جامعة دمشؽ، سوريا،  ،تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمانحسف جوخدار،  .2

 مػ. 1975
 

 رسائل الماجستير: - ب

المتيم ضماناتو وحقوقو في اَّلستجواب والتوقيف "الحبس اَّلحتياطي" في حمد سعدي األحمد، أ .1
، رسالة ماجستير منشورة، كمية الدراسات الجزائية الفمسطيني )دراسة مقارنة( قانون اإلجراءات

 .مػ 2008فمسطيف،  -الوطنية، نابمسالعميا، جامعة النجاح 
"، رسالة البطالن في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني "دراسة مقارنةأسامة الكيالني،  .2

 .مػ 2008فمسطيف،  –ماجستير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابس 
، رسالة ت الجزائية الفمسطينياإلفراج بالكفالة في قانون اإلجراءا أنور زاىر أبو حسف،   .3

 .مػ 2016فمسطيف،  –ابمس ماجستير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، ن
، رسالة ماجستير الجرم المشيود وأثره في توسيع سمطات الضابطة العدليةبالؿ الييتي،  .4

 مػ. 2011-2010لشرؽ األوسط، األردف، منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة ا
،  رسالة ماجستير  الحدود القانونية لسمطة القاضي الجزائي في تقدير اْلدلةبميولي مراد،  .5

 مػ. 2011-2010منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنو، 
رسالة ماجستير منشورة، كمية  إجراءات محاكمة المتيم الفار،بياء فاروؽ زكي األحمد،  .6

 .مػ 2013فمسطيف،الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، 
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، رسالة ماجستير منشورة، السرعة  في اإلجراءات الجزائية  في التشريع الجزائريجديدي طالؿ،  .7
 مػ. 2012-2011كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 

، رسالة ضمانات حق الدفاع عن المتيم في القانونين الكويتي واْلردنيخميفة المطيري،  .8
 .مػ 2010ة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا، األردف، ماجستير منشورة، كمية الحقوؽ، جامع

جامعة القدس،  ، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ،اعتراف المتيم والشرعية اإلجرائيةرائد النعساف،  .9
 .مػ 2008فمسطيف، 

، رسالة ضمانات المتيم الحدث أثناء المحاكمة العادلةسارة أميف عبد الكريـ عمي،  .10
 .مػ 2016فمسطيف،  –الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابس ماجستير منشورة، كمية 

، رسالة الحق في سرعة اإلجراءات الجزائية )دراسة مقارنة( ،عبد الحميـ عطية .11
 .ػم2013ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة القدس، فمسطيف، 

، رسالة يةضمانات المحاكمة العادلة في قانون اإلجراءات الجزائغريب الطاىر،  .12
 مػ. 2013/2014مرباح ورقمة، الجزائر، ماجستير منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة قاصدي 

، رسالة ماجستير قرارات النيابة العامة بعد اَّلنتياء من التحقيق اْلبتدائيفيد الخالدي،  .13
 .مػ 2013منشورة، جامعة الشرؽ األوسط، األردف، 

، رسالة ماجستير القانونين اْلدرني والكويتيسقوط الدعوى العمومية في فيد ىادي،  .14
 .مػ 2014منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط، األردف، 

، رسالة اَّلعتراف في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيلؤي داود محمد دويكات،  .15
 .مػ 2007ماجستير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، 

الحماية القانونية لألحداث الجانحين في التشريعات محمد زياد عبد الرحمف،  .16
 –اح الوطنية، نابس ، رسالة ماجستير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة النجالفمسطينية
 .مػ2007فمسطيف، 

تفتيش المسكن في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني محمد عمي مصطفى غانـ،  .17
، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، كمية الداراسات العميا، ارنة()دراسة مق

 .مػ2008
، رسالة ماجستير الشكوى كقيد عمى تحريك الدعوى الجزائيةمحمد عياد الحمبي،  .18

 مػ. 2010-2009منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة الشرؽ األوسط، األردف، 
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اإلحتياطي" في قانون اإلجراءات التوقيف " الحبس ولد عمي، ناصر أحمد محمد  .19
 2007فمسطيف،  -ة، نابمسرسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطني الجزائية الفمسطيني،

 .مػ
دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فمسطين محمود نظمي صعابنو،  .20

الدارسات العميا، نية، كمية ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوط)دراسة مقارنة(
 .مػ2011

معة رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، جا ،محاضر الضابطة القضائيةمفيد زريقات،  .21
 .مػ 2010القدس، فمسطيف، 

)دراسة مقارنة(، رسالة  القبض في التشريع الجزائي الفمسطينيصواف،  عارؼ ميند .22
 .مػ 2007فمسطيف،  –نابمس وطنية، ماجستير منشورة، كمية الدارسات العميا، جامعة النجاح ال

المواعيد والمدد في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني )دراسة مي خميس عصفور،  .23
 .مػ 2010فمسطيف،  –ة األزىر، غزة ، رسالة ماجستير منشورة، كمية الحقوؽ، جامعمقارنة(

 "، رسالةاإلفراج بالكفالة في التشريع الفمسطيني "دراسة مقارنةوساـ محمد نصر،  .24
 مػ. 2010، غزة، ماجستير منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة األزىر

، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح طرق الطعن باْلحكام الجزائيةيوسؼ زريقي،  .25
 .مػ 2015الوطنية، كمية الدراسات العميا، 

 المجالت والدوريات: : خامساً 

 الجامعة اْلردنية:مجمة عموم الشريعة والقانون، عمادة البحث العممي،  - أ
 

الطعن في اْلحكام الجزائية وفقًا لمقانون المعدل لقانون محاكم الصمح رقم ثائر سعود العدواف،  .1
 .1181مػ، ص 2014، 2، العدد 41، المجّمد (30/2001)

الضوابط القانونية لمتفتيش بغير إذن في القانونين مصطفى الطروانة، و  فيد يوسؼ الكساسبة .2
 .711مػ، ص 2015، 2، العدد 42، المجّمد )دراسة مقارنة(اْلردني والمصري 

حق المتيم أو الظنين في محاكمة عادلة في قانون أصول المحاكمات محمد صبحي نجـ،  .3
 .133مػ، ص 2005، 1، العدد 32، المجّمد الجزائية اْلردني
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ن صالحية النيابة العامة في التصرف في التحقيق اإلبتدائي في قانومحمد صبحي نجـ،  .4
 .4مػ، ص 2012، 1، العدد 39، المجّمد أصول المحاكمات الجزائية اْلردني

 
 مجمة العموم اإلنسانية: - ب

 .419 ص ،2015 آذار األوؿ، العدد ،33 المجمد ،اإلبتدائي التحقيق الخفاجي، عمي        
 

 : "مساواة" والقضاء المحاماة إلستقالل الفمسطيني المركز والقانون، العدالة مجمة -ج

نيساف العدد ،الجزائية الدعوى مباشرة في العامة النيابة حرية عمى الواردة القيود الحمبية، رامي
 .102 ص مػ، 2007 

 مجمة نقابة المحامين الفمسطينين:  - د
قرارات محكمة النقض في القضايا الجزائية، العدد السادس، السنة الثانية، شير كانوف الثاني 

 مػ. 2014لسنة 
 :فمسطين –القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات مجمة جامعة  - ذ

،زائية الفمسطينية )دراسة مقارنة(ضوابط التوقيف وضماناتو في التشريعات الجسالـ الكرد، 
 .244-243مػ، ص  2011، 25العدد    

 :مجمة جامعة ذي قار - ر
، 4، المجمد 1العدد  ،استبعاد اإلعتراف المتحصل نتيجة التأثير عمى المتيمحسف حميد، 

 .99، ص 2008حزيراف 
 

 :مجمة الفكر الشرطي، اإلمارات - ز
، عدد 18مجمد  حق المتيم في اَّلستعانة بمحام أمام الشرطة )دراسة مقارنة(،محمد ابراىيـ، 

 .106مػ، ص  2009، 70
 :مجمة كمية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة اْلزىر، مصر - س

 .298مػ، ص  1987 ،5عدد  ،تنازل المجني عميو عن شكواهحسني الجدع، 
 :السعودية –لشرعية، جامعة القصيم مجمة العموم ا - ش
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 .1434، ص 3، عدد 7مجمد  الدعوى الجزائية وفق اإلجراءات الموجزة،حسف مقابمة، 
 :مجمة البحوث القانونية واإلقتصادية، كمية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر - ص

مػ،  4/2008، 43، عدد قانون الوضعيسقوط العقوبة بالتقادم بين الشريعة والرباب السّيد، 
 وما بعدىا. 78ص 

 مجمة العموم القانونية واإلقتصادية، كمية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر: - ض
يق اإلبتدائي في القانون أحكام استجواب المشتكى عميو في مرحمة التحقعمي الجبرة،  .1
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