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 ممخص:

مفػػػػػاىيـ فػػػػػي سػػػػػياؽ تناكليػػػػػا الىػػػػػداؼ ك مجمكعػػػػػة مػػػػػف االالػػػػػى عكػػػػػس  الرسػػػػػالةقػػػػػد سػػػػػعت مكضػػػػػكعات ل
الصػدر  الػذم الختصاصات النيابة العسكرية الفمسطينية منذ نشأتيا كرصد تطكرىػا الػى القػانكف االخيػر

 كالػذم يرتقػي الػى ككنػو انجػاز حقيقػي ىػاـىيئػة قضػاء قػكل األمػف ضالقضػاء العسػكرم  ىذا العاـ بشأف 
ي مأسسة القضاء العسكرم كجزء مف السػمطة القضػائية  كفػي تكاممػو مػف حيػث االحتياجػات القانكنيػة ف

 اك غالبيتيا كانت رسالة الرسالة. كاف تحقيؽ ىذه االىداؼمع المنظكمة القضائية العامة، 

اف مكضكع الرسالة في مجاؿ الشرعية االجرائية مناط اختصاص النيابة العسكرية مػف حيػث  تحدد لقدك 
عدـ التقيد بيذه االصػكؿ االجرائيػة سػيككف سػببان فػي بطػالف الشػرعية المكضػكعية كرد الػدعكل كبالتػالي 

 .ضرار بمصالح المجتمعالاخالؿ بالعدالة كافساح المجاؿ اماـ المجـر لإلفالت مف العقكبة كا

لػػػػػدعكل المكضػػػػػكع الػػػػػذم جػػػػػرل تحديػػػػػده كالمتمثػػػػػؿ  بػػػػػدكر النيابػػػػػة العسػػػػػكرية فػػػػػي ا االمػػػػػر الػػػػػذم يؤكػػػػػد
 ،الجزائيػػػػػػػة  قبػػػػػػػؿ المحاكمػػػػػػػة ام بمرحمتػػػػػػػي االسػػػػػػػتدالؿ كالتحقيػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػدائي فػػػػػػػي الظػػػػػػػركؼ العاديػػػػػػػة

جراءتيمػػػػػػا الخاصػػػػػػة كباالرتكػػػػػػاز الػػػػػػى التشػػػػػػريع ابمعنػػػػػػى اسػػػػػػتثناء حػػػػػػالتي الطػػػػػػكارئ كخدمػػػػػػة الميػػػػػػداف ك 
كمرتكػػػػػػػػػز  1979عػػػػػػػػػاـ  الفمسػػػػػػػػػطيني الصػػػػػػػػػادر بالخصػػػػػػػػػكص عػػػػػػػػػف  منظمػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػر الفمسػػػػػػػػػطينية

م العمػػػػػؿ بػػػػػو، كانفػػػػػاذ قكاعػػػػػده كمػػػػػكاده بمػػػػػا اتػػػػػاح فرصػػػػػة فحػػػػػص مػػػػػدل اسػػػػػتجابتو اساسػػػػػي مػػػػػازاؿ يجػػػػػر 
لمتطبيػػػػػؽ فػػػػػي كاقػػػػػع جديػػػػػد كمجتمػػػػػع فمسػػػػػطيني بمؤسسػػػػػة عسػػػػػكرية نظاميػػػػػة م ػػػػػايرة تمامػػػػػان عمػػػػػا كػػػػػاف 

صػػػػػػػػدكر ىػػػػػػػػذا القػػػػػػػػانكف فػػػػػػػػي التجمعػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػطينية خػػػػػػػػارج الػػػػػػػػكطف كبقػػػػػػػػكات الثػػػػػػػػكرة  دقائمػػػػػػػػان عنػػػػػػػػ
متػػػػػػو مػػػػػػع الكاقػػػػػػع الجديػػػػػػد كمػػػػػػا ذىبػػػػػػت اليػػػػػػو خالصػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية مػػػػػػا يكشػػػػػػؼ ضػػػػػػركرة تحديثػػػػػػو كمكاء

الدراسػػػػػة بعػػػػػد تحميػػػػػؿ مسػػػػػتفيض عمػػػػػى امتػػػػػداد عنػػػػػاكيف البحػػػػػث.. التػػػػػي جػػػػػرل تناكليػػػػػا بمػػػػػني  كصػػػػػفي 
 .تحميمي مقارف في التشريع كخاصة المصرم

المتعػػػػػػدد بصػػػػػػكرة كميػػػػػػة تكامميػػػػػػة كىػػػػػػك اختيػػػػػػار  ضالكصػػػػػػفي التحميمػػػػػػي  كقػػػػػػد تػػػػػػـ اعتمػػػػػػاد ىػػػػػػذا المػػػػػػني 
عمػػػػػـك القانكنيػػػػػة بمػػػػػا يمكػػػػػف مػػػػػف معالجػػػػػة إشػػػػػكاليات البحػػػػػث كتحقيػػػػػؽ اغراضػػػػػو مػػػػػدركس معتمػػػػػد فػػػػػي ال

كاىدافػػػػػػو  فػػػػػػي الكصػػػػػػؼ كالتحميػػػػػػؿ كالمقارنػػػػػػة كصػػػػػػكالن الػػػػػػى اسػػػػػػتنتاج اجابػػػػػػة التسػػػػػػاؤالت المتعمقػػػػػػة بمػػػػػػا 
كىػػػػػي  ،ىػػػػػي سػػػػػمبيات كايجابيػػػػػات، نقػػػػػاط قػػػػػكة كضػػػػػعؼ، اتفػػػػػاؽ كاخػػػػػتالؼ اك تمػػػػػايز اك مػػػػػدل تطػػػػػابؽ

الخػػػػػاص بأصػػػػػكؿ  1979عػػػػػاـ اشػػػػػكالية رئيسػػػػػية تتنػػػػػاكؿ قػػػػػانكف  االشػػػػػكاليات الفرعيػػػػػة  المنبثقػػػػػة عػػػػػف
المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة الثػػػػػػكرم كمػػػػػػدل مكاءمتػػػػػػو مػػػػػػع الكضػػػػػػع كالمجتمػػػػػػع الجديػػػػػػد اك فػػػػػػي ظػػػػػػؿ النقمػػػػػػة 
النكعيػػػػػػػة فػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ كبيئػػػػػػػة إنفػػػػػػػاذ ىػػػػػػػذا القػػػػػػػانكف بتحكلػػػػػػػو مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف عػػػػػػػاـ يخػػػػػػػتص بالتجمعػػػػػػػات 

اء كالمجتمػػػػػػع الفمسػػػػػػطيني كمػػػػػػف الفمسػػػػػػطينية كقػػػػػػكل الثػػػػػػكرة الػػػػػػى قػػػػػػانكف خػػػػػػاص فػػػػػػي منظكمػػػػػػة القضػػػػػػ
قػػػػػانكف عػػػػػاـ يخػػػػػتص ايضػػػػػان بقػػػػػكل الثػػػػػكرة الفمسػػػػػطينية الػػػػػى قػػػػػانكف خػػػػػاص يخػػػػػتص باًلشػػػػػأف العسػػػػػكرم 



 د
 

خاصػػػػػة اف إطػػػػػار تمػػػػػؾ المنيجيػػػػػة المقارنػػػػػة كػػػػػاف يمتػػػػػد الػػػػػى القػػػػػانكف العػػػػػاـ  ،فحسػػػػػب بػػػػػنص دسػػػػػتكرم
تػػػػػػي تػػػػػػـ بمػػػػػػا يقػػػػػػيـ الػػػػػػربط كالتكامػػػػػػؿ بػػػػػػيف االشػػػػػػكاليات كمنيجيػػػػػػة معالجتيػػػػػػا ضػػػػػػمف خطػػػػػػة البحػػػػػػث ال

مػػػػػف بػػػػػيف خيػػػػػارات متعػػػػػددة مػػػػػع انيػػػػػا ليسػػػػػت الكحيػػػػػدة اال انيػػػػػا االفضػػػػػؿ  كاختيارىػػػػػا بعنايػػػػػةاعتمادىػػػػػا 
فػػػػػػػػي االحاطػػػػػػػػة بالمكضػػػػػػػػكع كىػػػػػػػػي االكثػػػػػػػػر اسػػػػػػػػتجابة كسػػػػػػػػيكلة فػػػػػػػػي صػػػػػػػػياغة المضػػػػػػػػمكف المػػػػػػػػؤدم 

 .لم رض

فػػػػػي الفصػػػػػميف بمػػػػا يقػػػػػيـ التمػػػػػايز أك دكر النيابػػػػػة العسػػػػكرية لقػػػػد تنػػػػػاكؿ البحػػػػػث سػػػػمطات االختصػػػػػاص 
صػػػػػية كطبيعػػػػػػة كدكر كػػػػػػؿ سػػػػػػمطة فػػػػػػي نطػػػػػػاؽ مػػػػػا رسػػػػػػمو المشػػػػػػرع ليػػػػػػا مػػػػػػف اختصػػػػػػاص كاف كالخصك 

ة االختصػػػػاص فػػػػي المرحمػػػػة االكلػػػػى فبكصػػػػفيا مرجعيػػػػة مػػػػأمكر بكانػػػػت النيابػػػػة العسػػػػكرية ىػػػػي صػػػػاح
فكانػػػػػػػت لمنيابػػػػػػػة سػػػػػػػمطة االشػػػػػػػراؼ، غيػػػػػػػر اف  ،الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي الػػػػػػػذم خػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػذا االختصػػػػػػػاص
يػػػػػػؽ اخػػػػػػرل تخػػػػػػتص بنػػػػػػكع مػػػػػػف الجػػػػػػرائـ كىػػػػػػي المشػػػػػػرع اشػػػػػػرؾ معيػػػػػػا فػػػػػػي ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة سػػػػػػمطة تحق

تحقيقػػػػػػػات القائػػػػػػػد ذات الطبيعػػػػػػػة االسػػػػػػػتداللية بمػػػػػػػا يعيػػػػػػػد االمػػػػػػػر الػػػػػػػى اختصػػػػػػػاص النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية 
 .بإحالة مف القائد في التحقيؽ االبتدائي
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Prepared by: Mohammad Said Abed-al rahman Abu Ali 

Supervisor: Dr. Rafiq Abu Aiash 

Abstract: 

This study that is composed of 200 pages, introduces new ideas and topics fit to 

be separate researches themselves, in particular, the topic of “the completion of 

the terms of reference of the role of the prosecution in the criminal case” and 

“linking the procedural dimension to the objective one”, and other topics that 

worth to have independent titles to be themselves independent researches. 

The study also explains the role of military prosecution in following up  on the 

crimes from the procedural basis from the moment of the crime until the end of 

the initial investigation and then the referral to the court and the supervision, 

considering that the military prosecution is a fundamental part of the court. 

The study defines the meaning the “disciplinary crime” and the authority of the 

military commander to take actions with regard to the disciplinary crimes and the 

restrictions on it, unlike the public prosecution which has no restrictions on the 

exercise of it competences in case of ratification by the attorney general. 

As the study also explained the points that characterize the procedural basis of the 

Palestinian military prosecution and their application, compared to the Egyptian 

military prosecution, such as the strict adherence to the international standards 

and legislations, despite the interdependence and interrelation between them, and 

the need of the Palestinian legal reality for a legislation that is in line with the 

reality of the new Palestinian military judiciary and justice establishments. 

Despite the evolution of the system of general laws in their civil framework, it did not specify 

the special laws in military affair, that the overlap and conflict of jurisdiction between the 

civil and military courts has not yet been resolved despite the passage of more than 15 years 

between the separation of the two jurisdictions, and despite that the military judiciary focused 

all its efforts and powers in the military issue only. 
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Military offences are subject to the “objective” and “procedural” legitimacies, the chapters of 

the study dealt with the Palestinian "procedural legitimacy" with analysis, evaluation and 

comparison with the ancient Egyptian experience. The study also identified the degree of 

symmetry, contrast, and contradiction in the course of this procedural system and its nature 

and examination and the extent of their procedural legitimacy. 

Finally, the study concluded that the establishment of a regular and modern military system in 

the legal sense requires the subordination of this system to the law and judiciary, and 

emphasizing the importance and necessity of providing substantive and procedural legislation 

and adherence to its rescue and application. This is a practical step and a reform of the 

military justice sector, which puts an end to improvisation and diligence and responds to 

constitutional provisions and international and national standards.     
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 :مقدمة

بعػػػػد حػػػػكالي ربػػػػع قػػػػرف مػػػػف قيػػػػاـ السػػػػمطة الكطنيػػػػة الفمسػػػػطينية كبػػػػدء مسػػػػيرة االنتقػػػػاؿ الفمسػػػػطينية مػػػػف 
الشػػػػػػػػرعية الثكريػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى الشػػػػػػػػرعية الدسػػػػػػػػتكرية، بخطػػػػػػػػي حثيثػػػػػػػػة السػػػػػػػػتكماؿ بنػػػػػػػػاء مؤسسػػػػػػػػات الدكلػػػػػػػػة 
كمنظكمتيػػػػا القانكنيػػػػة، تمػػػػؾ المسػػػػيرة التػػػػي حققػػػػت تقػػػػدمان كتطػػػػكران ميمػػػػان عمػػػػى كافػػػػة الصػػػػعد بمػػػػا فييػػػػا 

العدالػػػػػة بمختمػػػػػؼ مككناتػػػػػو فػػػػػاف االطػػػػػار القػػػػػانكني النػػػػػاظـ لمقضػػػػػاء العسػػػػػكرم الفمسػػػػػطيني لػػػػػـ  قطػػػػػاع
كات نكعيػػػػػػػة كبيػػػػػػػرة فػػػػػػػي يسػػػػػػتكمؿ بعػػػػػػػد عمميػػػػػػػة االنتقػػػػػػػاؿ عمػػػػػػى المسػػػػػػػتكل التشػػػػػػػريعي كاف حقػػػػػػػؽ خطػػػػػػ

 . قطاع االمف كالتشريع الناظـ ليذا القطاع سسةمأ

قكبػػػػات الثػػػػكرييف الصػػػػادريف عػػػػف كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتمرار العمػػػػؿ بقػػػػانكني اصػػػػكؿ المحاكمػػػػات كالع
الرئيسػػػػػػي بقيػػػػػػا ل ايػػػػػػة اليػػػػػػـك االطػػػػػػار التشػػػػػػريعي كالمػػػػػػذيف  1979منظمػػػػػػة التحريػػػػػػر الفمسػػػػػػطينية لعػػػػػػاـ 

كاف أضػػػػيؼ إلييمػػػػا مػػػػؤخران القػػػػرار بقػػػػانكف رقػػػػـ  النػػػػاظـ لمجالييمػػػػا فػػػػي القضػػػػاء العسػػػػكرم الفمسػػػػطيني
التشػػػػػػريعات السػػػػػػارية بقػػػػػػكل األمػػػػػػف كخاصػػػػػػة قػػػػػػانكف الخدمػػػػػػة  تطبيػػػػػػؽدكف اسػػػػػػتبعاد  2018لسػػػػػػنة  2

مػػػػػػف بالتشػػػػػػريعات العسػػػػػػكرية أم فراغػػػػػػات سػػػػػػد أك ممػػػػػػ   إلػػػػػػى جانػػػػػػببقػػػػػػكل األمػػػػػػف الفمسػػػػػػطينية ىػػػػػػذا 
كمػػػػػػا أكػػػػػػده  التشػػػػػػريع العػػػػػػاـ السػػػػػػارم باالسػػػػػػتناد إلػػػػػػى القػػػػػػانكف األساسػػػػػػي لمسػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية

قػػػػػػػكانيف  أمبسػػػػػػػرياف  القائمػػػػػػػة 56المػػػػػػػادة كخاصػػػػػػػةن  2018لسػػػػػػػنة  2قػػػػػػػـ مضػػػػػػػمكف القػػػػػػػرار بقػػػػػػػانكف ر 
 .بيا القضائيةكطنية ذات عالقة باألعماؿ 

 ىدف الدراسة:

بتجػػػػػاكز لمكثيػػػػػر مػػػػػف التسػػػػػاؤالت المشػػػػػركعة المتعمقػػػػػة بالقضػػػػػاء كالنيابػػػػػة العسػػػػػكرية الفمسػػػػػطينية  فػػػػػاف 
ىػػػػدؼ ىػػػػذه الدراسػػػػة انمػػػػا يقتصػػػػر عمػػػػى كصػػػػؼ كتحميػػػػؿ اختصاصػػػػات كدكر احػػػػد مككنػػػػات القضػػػػاء 

كىػػػػػك النيابػػػػػة العسػػػػػكرية كالتعريػػػػػؼ بػػػػػدكرىا فػػػػػي مرحمػػػػػة التمييػػػػػد كتحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة العسػػػػػكرم 
 مف كاقعة قياـ الخصكمة الى نقؿ الدعكل كاحالتيا لممحكمة العسكرية المختصة.

ام دكر النيابػػػػػة العسػػػػػػكرية فػػػػػػي الػػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة فػػػػػػي مرحمػػػػػػة مػػػػػػا قبػػػػػؿ مباشػػػػػػرة ىػػػػػػذه الػػػػػػدعكل امػػػػػػاـ 
عمػػػػػى محػػػػػددات كحػػػػػدكد ىػػػػػذا الػػػػػدكر اك االختصػػػػػاص ايضػػػػػاحان كتقييمػػػػػان القضػػػػػاء العسػػػػػكرم، لمكقػػػػػكؼ 

بمػػػػػا يسػػػػػيـ فػػػػػي تعزيػػػػػز كترسػػػػػيخ دكر النيابػػػػػة العسػػػػػكرية فػػػػػي نطػػػػػاؽ القضػػػػػاء الخػػػػػاص كىػػػػػك القضػػػػػاء 
 العسكرم المختص بالشأف العسكرم.

كمػػػػػػا اسػػػػػػتجد مػػػػػػف تحػػػػػػديث  1979كذلػػػػػػؾ كفػػػػػػؽ قػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة الثػػػػػػكرم لمعػػػػػػاـ 
اك تمػػػػػػؾ  2018لعػػػػػػاـ  2االجػػػػػػراءات المتبعػػػػػػة سػػػػػػكاء كفػػػػػػؽ القػػػػػػرار بقػػػػػػانكف رقػػػػػػـ تشػػػػػػريعي نافػػػػػػذ فػػػػػػي 
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المسػػػػػػػػتمدة مػػػػػػػػف االجػػػػػػػػراءات المتبعػػػػػػػػة فػػػػػػػػي قػػػػػػػػانكف االجػػػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػػػة كذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي كقػػػػػػػػت السػػػػػػػػمـ 
 كالظركؼ االعتيادية كىك نطاؽ كحدكد البحث. 

  شكالية الدراسة:إ

مػػػػػػػػف المالحظػػػػػػػػات  بػػػػػػػػالكثير ،يجابػػػػػػػػويظػػػػػػػػؿ  ، كقضػػػػػػػػاء خػػػػػػػػاص،القضػػػػػػػػاء العسػػػػػػػػكرم بصػػػػػػػػكرة عامػػػػػػػػة
تطػػػػػكران إيجابيػػػػػان  حققػػػػػت التػػػػػي ،كضػػػػػمانات الحريػػػػػات كحقػػػػػكؽ ا نسػػػػػافة تػػػػػكافر معػػػػػايير لجيػػػػػ ،كالمآخػػػػػذ

كتقػػػػدمان ممحكظػػػػان فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف المنظكمػػػػات القضػػػػائية العاديػػػػة كقطاعػػػػات العدالػػػػة الكطنيػػػػة بمػػػػا فػػػػي 
 .ذلؾ الحالة الفمسطينية

تطبيػػػػؽ قػػػػكانيف القضػػػػاء الثػػػػكرم السػػػػارية منػػػػذ السػػػػبعينات التسػػػػاؤالت بشػػػػاف إمكانػػػػات  تتضػػػػاعف كقػػػػد 
كظػػػػركؼ  يئػػػػةفػػػػي كاقػػػػع جديػػػػد م ػػػػاير كمختمػػػػؼ تمامػػػػان عػػػػف ب انفاذىػػػػا كاسػػػػتمرارمػػػػف القػػػػرف الماضػػػػي 

، كػػػػػاف فػػػػػي حينػػػػػو خػػػػػارج الػػػػػكطف شػػػػػريع فػػػػػي مجتمػػػػػع الثػػػػػكرة الفمسػػػػػطينيةالعمػػػػػؿ بيػػػػػا حػػػػػيف صػػػػػدرت كت
 بمتابع قانكف عاـ.

كاف تػػػػػـ تحديػػػػػد نطػػػػػاؽ  حتػػػػػى ،تمػػػػػؾ المنظكمػػػػػة القانكنيػػػػػة الػػػػػى متػػػػػى يسػػػػػتمر تطبيػػػػػؽكممخػػػػػص السػػػػػؤاؿ 
المنظكمػػػػػػة الثكريػػػػػػػة كتتطػػػػػػػكر  بنيػػػػػػػة حيػػػػػػػث تتحػػػػػػكؿبػػػػػػػنص دسػػػػػػتكرم العسػػػػػػكرم  اختصاصػػػػػػيا بالشػػػػػػػأف

القػػػػػػػانكف  مأسسػػػػػػػة كقانكنػػػػػػػان إلػػػػػػػى مؤسسػػػػػػػة عسػػػػػػػكرية نظاميػػػػػػػة كجػػػػػػػزء ال يتجػػػػػػػزأ مػػػػػػػف منظكمػػػػػػػة دكلػػػػػػػة
بػػػػػػذاتيا التػػػػػػي يتطػػػػػػكر فييػػػػػػا قطػػػػػػاع العدالػػػػػػة كسػػػػػػمطة قضػػػػػػائية مسػػػػػػتقمة قائمػػػػػػة كالمؤسسػػػػػػات الدسػػػػػػتكرية 

  .الى جانب السمطتيف التنفيذية كالتشريعية

تقػػػػـك باختصاصػػػػيا ككظائفيػػػػا فػػػػي تحقيػػػػؽ العدالػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني ىػػػػذه السػػػػمطة القضػػػػائية ك 
مطة الفمسػػػػػطينية ـ السػػػػػعمػػػػػا كػػػػػاف سػػػػػائدان قبػػػػػؿ قيػػػػػا بصػػػػػكرة دسػػػػػتكرية كقانكنيػػػػػة كبكاقػػػػػع مختمػػػػػؼ تمامػػػػػان 

القضػػػػػػاء الثػػػػػػكرم بالتجمعػػػػػػات الفمسػػػػػػطينية حيػػػػػػث تتكاجػػػػػػد قػػػػػػكل الثػػػػػػكرة الفمسػػػػػػطينية  لجيػػػػػػة اختصػػػػػػاص
عسػػػػػػكرية بػػػػػػالمعنى الػػػػػػذم يؤكػػػػػػد انتقػػػػػػاالن مكضػػػػػػكعيان جػػػػػػذريان لمقضػػػػػػاء الثػػػػػػكرم اك العسػػػػػػكرم  مدنيػػػػػػة اك

، ككجػػػػزء مػػػػف مػػػػف ككنػػػػو قضػػػػاء عػػػػاـ كحيػػػػد الػػػػى قضػػػػاء خػػػػاص كمخػػػػتص بالشػػػػأف العسػػػػكرم فحسػػػػب
 ..القضاء كقطاع العدالة الفمسطيني منظكمة

 منيج الدراسة:

سػػػػػػػػيعتمد الباحػػػػػػػػػث عمػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػني  الكصػػػػػػػػفي التحميمػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي اطػػػػػػػػػار كبمػػػػػػػػني  مقػػػػػػػػػارف مػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػدكر 
كا جػػػػػراءات المتبعػػػػػة فػػػػػي النيابػػػػػة العامػػػػػة المدنيػػػػػة الفمسػػػػػطينية ككػػػػػذلؾ دكر النيابػػػػػة العسػػػػػكرية المماثمػػػػػة 

 .المعايير الدكلية الحديثةفي اقطار عربية كخاصة مصر كقياسان لعدد مف 
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 أىمية الدراسة:

المػػػػني  التحميمػػػػي كالكصػػػػفي المقػػػػارف ىػػػػك لبمػػػػكغ مقصػػػػد الدراسػػػػة فػػػػي تبيػػػػاف تكظيػػػػؼ اف اليػػػػدؼ مػػػػف 
كالضػػػػػػعؼ فػػػػػػي المنظكمػػػػػػة  ةالقػػػػػػك  نقػػػػػػاطكمػػػػػػا ىػػػػػػي فػػػػػػي التشػػػػػػريع المقػػػػػػارف مػػػػػػدل االخػػػػػػتالؼ كاالتفػػػػػػاؽ 

لػػػػيس فقػػػػط  ،مػػػػا مػػػػف شػػػػانو اف يسػػػػيـ ،حكصػػػػكالن الػػػػى اقتػػػػرا ،الفمسػػػػطينيةالعسػػػػكرية االجرائيػػػػة الجزائيػػػػة 
نمػػػػػػػػا ضػػػػػػػػركرة تصػػػػػػػػكيبيا بتقيػػػػػػػػيـ مكضػػػػػػػػكعي ،الضػػػػػػػػعؼ نقػػػػػػػػاطفػػػػػػػػي كشػػػػػػػػؼ  فره كضػػػػػػػػمف مػػػػػػػػا تػػػػػػػػك  ،كا 

 تتطمبو مف تعديال.اك  ،التشريعات الفمسطينية مف آفاؽ

ىػػػػػذا الػػػػػي جانػػػػػب اىميػػػػػة تأصػػػػػيؿ دراسػػػػػات عمميػػػػػة قانكنيػػػػػة تقػػػػػدـ القضػػػػػاء العسػػػػػكرم الفمسػػػػػطيني إلػػػػػى 
تػػػػكفير فػػػػرص ك بيػػػػذا القضػػػػاء المكتبػػػػة الفمسػػػػطينية الخاصػػػػة كالعربيػػػػة العامػػػػة بمػػػػا يسػػػػيـ فػػػػي التعريػػػػؼ 

 .المشاركة كالتأثير كا ثراء المتبادؿ

 ،فػػػػػػػي تعزيػػػػػػػز منظكمػػػػػػػة القضػػػػػػػاء ،اىميػػػػػػػة انعكػػػػػػػاس قيمػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػات ،كال تخفػػػػػػػى أيضػػػػػػػان 
بمػػػػػا  ،القػػػػػانكفك  الدسػػػػػتكر التػػػػػي كفميػػػػػا الحريػػػػػاتكضػػػػػماف  قػػػػػكؽحالكمنظكمػػػػػة حقػػػػػكؽ االنسػػػػػاف كتأكيػػػػػد 

عمػػػػػػى المسػػػػػػتكل الػػػػػػكطني الفمسػػػػػػطيني الػػػػػػى  ،كضػػػػػػماف المحاكمػػػػػػة العادلػػػػػػة ،يعػػػػػػزز مػػػػػػف سػػػػػػير العدالػػػػػػة
كقػػػػػػدرتيا عمػػػػػػى الفمسػػػػػػطينية كمػػػػػػدل تطكرىػػػػػػا العسػػػػػػكرية جانػػػػػػب تقػػػػػػديـ الجػػػػػػدارة المؤسسػػػػػػية كالقانكنيػػػػػػة 

 .ا سياـ في القضاء العربي مف كاقع الدكلة الفمسطينية المستقمة

 خطة البحث: 

 ،كرغػػػػـ العديػػػػد مػػػػػف المشػػػػكالت كالعقبػػػػات التػػػػي جػػػػػدت فػػػػي مرحمػػػػة ا عػػػػداد لمدراسػػػػػة ،كلتحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ 
مػػػػف مراجػػػػع بة الحصػػػػكؿ عمػػػػى مػػػػا قػػػػد يكػػػػكف متاحػػػػان، كصػػػػعك  ،كخاصػػػػة قمػػػػة المراجػػػػع فػػػػي التخصػػػػص

مػػػػف كاقػػػػع العمػػػػؿ  ،كآخػػػػذان بعػػػػيف االعتبػػػػار التجربػػػػة العمميػػػػة المينيػػػػة الذاتيػػػػة ،فمسػػػػطيفخػػػػارج كتجػػػػارب 
 ،قصػػػػػان غيػػػػػر متػػػػػاحعػػػػػكض نإيجابيػػػػػة متػػػػػكفرة  ت ، كىػػػػػذهعػػػػػاـ عسػػػػػكرم يفػػػػػي النيابػػػػػة العسػػػػػكرية كمػػػػػدع

كذلػػػػؾ  فػػػػي تحقيػػػػؽ اليػػػػدؼ كبمػػػػكغ المقصػػػػد ،األكثػػػػر كضػػػػكحان كمباشػػػػرة ،ـ اختيػػػػار خطػػػػة البحػػػػثفقػػػػد تػػػػ
 صميف رئيسييف: بتقسيـ الدراسة إلى ف

الجريمػػػػػػػة نطػػػػػػػاؽ مرحمػػػػػػػة التحقيػػػػػػػؽ التمييػػػػػػػدم فػػػػػػػي  نػػػػػػػدرس دكر النيابػػػػػػػة فػػػػػػػي :وفييييييي  الل يييييييل ا ول
 ،كالػػػػػػػػنظـ كالتشػػػػػػػػريعات ،المقارنػػػػػػػػةفػػػػػػػػي التشػػػػػػػػريعات مختمػػػػػػػػؼ الجػػػػػػػػرائـ كرية كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك الحػػػػػػػػاؿ بالعسػػػػػػػػ

االسػػػػػػػتدالؿ عػػػػػػػف فػػػػػػػي  ،اختصػػػػػػػاص النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية كتبيػػػػػػػاف ،كتسػػػػػػػمى بمرحمػػػػػػػة جمػػػػػػػع االسػػػػػػػتدالؿ
 .المرحمة ىذه كخصائص ،الجريمة

تخػػػػتص بػػػػو الػػػػذم  كالػػػػدكر ،ام سػػػػمطات االسػػػػتدالؿالسػػػػمطة المختصػػػػة بيػػػػا كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ تنػػػػاكؿ 
الػػػػػػػػدكر  مرحمػػػػػػػة كمػػػػػػػػا رسػػػػػػػمو التشػػػػػػػػريع، كذلػػػػػػػؾ بمبحػػػػػػػػث اكؿ يػػػػػػػدرسال ىػػػػػػػػذه النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػػكرية فػػػػػػػي
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دكر النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية فػػػػػػػي االشػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػى مػػػػػػػأمكرم الضػػػػػػػبط  االشػػػػػػػرافي لمنيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية كىػػػػػػػك
 .القضائي

تحقيػػػػػؽ القائػػػػػد العسػػػػػكرم ثػػػػػـ   قبػػػػػؿ أك بعػػػػػدضكىػػػػػك دكر النيابػػػػػة العسػػػػػكرية بمػػػػػكازاة ثػػػػػـ الػػػػػدكر المػػػػػكازم 
مباشػػػػػرة عمميػػػػػة االسػػػػػتدالؿ كاالجػػػػػراءات المتبعػػػػػة لكشػػػػػؼ الجريمػػػػػة بجمػػػػػع االدلػػػػػة الجنائيػػػػػة مػػػػػف جيػػػػػة 

ىػػػػػػذه االجػػػػػػراءات كمػػػػػػا حػػػػػػددىا صػػػػػػحة بفحػػػػػػص مػػػػػػدل ثانيػػػػػػة جيػػػػػػة كتحديػػػػػػد الجػػػػػػاني اك المػػػػػػتيـ مػػػػػػف 
 .االستدالؿذلؾ بتكثيؽ كتدكيف اجراءات  المشرع

كاالختصػػػػاص  ،الػػػػدكر المنفػػػػردىػػػػك الػػػػدعكل الجزائيػػػػة ك  تحريػػػػؾ مكضػػػػكع الثييييان  فيمييييا يلنيييياول الل ييييل
كجػػػػػػزء ال يتجػػػػػػزأ مػػػػػػف الػػػػػػدعكل  ،بأعمػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدائي ،لمنيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية األصػػػػػػيؿ الحصػػػػػػرم

 .الجزائية بأبعادىا القانكنية كالقضائية

مػػػػف إجراءاتػػػػو فػػػػي مبحػػػػث أكؿ ثػػػػـ كذلػػػػؾ  بدراسػػػػة ماىيػػػػة التحقيػػػػؽ االبتػػػػدائي كالسػػػػمطة المختصػػػػة بػػػػو 
إلػػػػػى  الشػػػػػيكد كالتفتػػػػػيش كالخبػػػػػرة إلػػػػػى االجػػػػػراءات الخاصػػػػػة بػػػػػالمتيـ مػػػػػف قػػػػػبض كاسػػػػػتجكاباسػػػػػتجكاب 

التصػػػػػػرؼ بنتػػػػػػائ  التحقيػػػػػػؽ حفظػػػػػػان أك ك إنيػػػػػػاء التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدائي كصػػػػػػكالن الػػػػػػى  التػػػػػػدابير االحترازيػػػػػػة
 .مبحث ثاف يفإحالة أك التكصية بإيقاع العقكبة االنضباطية 
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 :ا ول الل ل

______________________________________________________ 

 :اللمييد لمدعوى الجزائيةدور النيابة العسكرية ف  

 االسلداللمرحمة 
أك  ،الػػػػػدعكل القضػػػػػائية بصػػػػػكرة قانكنيػػػػػة كالتػػػػػي تبػػػػػدأ فػػػػػكر أتصػػػػػاؿ  قامػػػػػة ،كىػػػػػي المرحمػػػػػة التمييديػػػػػة
االسػػػػػػػتدالؿ عمػػػػػػػى كقػػػػػػػكع أعمػػػػػػػاؿ ثػػػػػػػـ ميباشػػػػػػػرة مػػػػػػػركران بالشػػػػػػػككل كمحػػػػػػػدداتيا  ،العمػػػػػػػـ بكقػػػػػػػكع الجريمػػػػػػػة

الجريمػػػػػػػة كنيػػػػػػػكض سػػػػػػػمطات االسػػػػػػػتدالؿ المختصػػػػػػػة فػػػػػػػي إجػػػػػػػراء التحريػػػػػػػات الالزمػػػػػػػة لكشػػػػػػػؼ خبايػػػػػػػا 
 الجريمة كصكالن لمقبض عمى المجرميف كفؽ األصكؿ الناظمة لذلؾ.

ضػػػػييا طبيعػػػػة المسػػػػئكلية التػػػػي تقتك  نػػػػةباألما ،عمػػػػى ضػػػػركرة إنجػػػػاز ىػػػػذه المرحمػػػػة ،مػػػػا يكجػػػػب التأكيػػػػد
تقػػػػػرر النيابػػػػػة مصػػػػػير  ،حيػػػػػث عمػػػػػى ضػػػػػكء ذلػػػػػؾ .بإعمػػػػػاؿ قكاعػػػػػد الشػػػػػرعية ،ىػػػػػذه المرحمػػػػػة التمييديػػػػػة

، لقضػػػػاء يسػػػػػتند فػػػػػي تقريػػػػر بعػػػػػض احكامػػػػػوكأف ا ،خاصػػػػػة .كمصػػػػير المػػػػػتيـ ،مػػػػؾ التحريػػػػػات كاألدلػػػػػةت
القيػػػػػاـ  ،أك جمعيػػػػا مػػػػػف طػػػػرؼ الجيػػػػة المنػػػػػكط بيػػػػا ،لمعطيػػػػػات التػػػػي يػػػػتـ تحصػػػػػيميااعمػػػػى البيانػػػػات ك 

 بأعماؿ االستدالؿ.

اك  أك الطريػػػػػؽ المرشػػػػػد المكصػػػػػؿ إلػػػػػى المطمػػػػػكب ،امػػػػػتالؾ الػػػػػدليؿ يعنػػػػػت ،كمرحمػػػػػة جمػػػػػع االسػػػػػتدالؿ
فػػػػػػي نطػػػػػػاؽ التمييػػػػػػد  ،مرحمػػػػػػة ب ايػػػػػػة األىميػػػػػػةكىػػػػػػي  .األمػػػػػػر ىػػػػػػذا مػػػػػػا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػىبػػػػػػامتالؾ  ،االمػػػػػػر

 مػػػػا رسػػػػموكفػػػػؽ  ،كيتركػػػػز العمػػػػؿ فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة .كقبػػػػؿ قيػػػػاـ الػػػػدعكل ،لتحريػػػػؾ الػػػػدعكل الجنائيػػػػة
كذلػػػػػؾ لكضػػػػػع جميػػػػػع عناصػػػػػر الجريمػػػػػة  .جمػػػػػع معمكمػػػػػات عػػػػػف الجريمػػػػػة التػػػػػي كقعػػػػػت عمػػػػػى ،الفقػػػػػو
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بيػػػػػدؼ سػػػػػرعة معرفػػػػػة الحقيقػػػػػة  ،النيابػػػػػة العسػػػػػكرية ىنػػػػػا كىػػػػػي ،أمػػػػػاـ السػػػػػمطة التػػػػػي تتػػػػػكلى التحقيػػػػػؽ
 كتقديـ الجناة لمعدالة.

كميمتيػػػػػػػا التمييػػػػػػػد ليػػػػػػػذه  ،بػػػػػػػؿ سػػػػػػػابقة ليػػػػػػػا ،كىػػػػػػػي مرحمػػػػػػػة ليسػػػػػػػت مػػػػػػػف مراحػػػػػػػؿ الػػػػػػػدعكل العمكميػػػػػػػة
 . 1ضبكؿ ما يتعمؽ بالتيمة المكجية إلى الجاني ،ب رض البحث عف الحقيقة ،الدعكل

اال اف ىػػػػػػػػذه التعريفػػػػػػػػات  ،لػػػػػػػػـ يجمػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى تعريػػػػػػػػؼ مكحػػػػػػػػد كشػػػػػػػػامؿ لالسػػػػػػػػتدالؿ ،رغػػػػػػػػـ أف الفقػػػػػػػػوك 
ىػػػػػػي  ،مػػػػػػف حيػػػػػػث اف مرحمػػػػػػة االسػػػػػػتدالؿ ،ال تختمػػػػػػؼ فيمػػػػػػا بينيػػػػػػا عػػػػػػف المعنػػػػػػي المقصػػػػػػكد ،المحػػػػػػددة

كالبحػػػػػث عػػػػػف  ،عػػػػػف طريػػػػػؽ التحػػػػػرم عنيػػػػػا ،مرحمػػػػػة لجمػػػػػع المعمكمػػػػػات كالبيانػػػػػات الخاصػػػػػة بالجريمػػػػػة
لمبػػػػػػػدء فػػػػػػػي  ،كبالتػػػػػػػالي اعػػػػػػػداد العناصػػػػػػػر الالزمػػػػػػػة .ةعك المشػػػػػػػر بشػػػػػػػتى الطػػػػػػػرؽ كالكسػػػػػػػائؿ  ،فاعمييػػػػػػػا

 .)2(اك لممحاكمة مباشرة ،اذا كاف لو كجو ،دائي بمعناه الضيؽالتحقيؽ االبت

نػػػػػة يبصػػػػػفتيا االم ،جراء االكؿ الػػػػػذم تباشػػػػػره النيابػػػػػةتبػػػػػدأ بػػػػا  ،اف الػػػػػدعكل الجنائيػػػػػة ،كمػػػػف المعػػػػػركؼ
 ،مرحمػػػػػػػة تميػػػػػػػد ليػػػػػػػذه الػػػػػػػدعكل ،عمػػػػػػػى الػػػػػػػدعكل العمكميػػػػػػػة، كلكػػػػػػػف يسػػػػػػػبؽ بػػػػػػػدء الػػػػػػػدعكل العمكميػػػػػػػة

كجمػػػػع كػػػػػؿ العناصػػػػر التػػػػػي  ،كالبحػػػػػث عػػػػف مرتكبييػػػػػا ،تتضػػػػمف جمػػػػع االدلػػػػػة المثبتػػػػة لكقػػػػػكع الجريمػػػػة
 . لمدعكل العمكمية كمباشرتياتحريكيا تفيد النيابة في 

 ،جمػػػػػػػع االسػػػػػػػتدالالت المكصػػػػػػػمة الػػػػػػػى كشػػػػػػػؼ الجريمػػػػػػػة ،جػػػػػػػراءات يسػػػػػػػتيدؼ منيػػػػػػػاإ ،فيػػػػػػػي بالتػػػػػػػالي
بعػػػػػض  ،الػػػػػذيف خكلػػػػػكا فػػػػػي احػػػػػكاؿ معينػػػػػة ،كيقػػػػػـك بيػػػػػا رجػػػػػاؿ الضػػػػػبط القضػػػػػائي ،كمعرفػػػػػة مرتكبييػػػػػا
كشػػػػػػؼ الجريمػػػػػػة مػػػػػػف جيػػػػػػة كمعرفػػػػػػة  :المتمثمػػػػػػة فػػػػػػي أمػػػػػػريف ،مػػػػػػا يكضػػػػػػح ال ايػػػػػػة سػػػػػػمطات التحقيػػػػػػؽ

  . 3ضمرتكبييا مف جية أخرل

باعتبارىػػػػػػػا  ،المقصػػػػػػػكد باالسػػػػػػػتدالالتبتعريػػػػػػػؼ قػػػػػػػانكف االجػػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػػة الفمسػػػػػػػطيني تميػػػػػػػز كقػػػػػػػد 
كجمػػػػع كػػػػؿ  ،مرتكبييػػػػا ةلمكشػػػػؼ عػػػػف الجػػػػرائـ كمعرفػػػػ ،اجػػػػراءات يتخػػػػذىا مػػػػأمكر الضػػػػبطية القضػػػػائية

 .مف معمكمات الزمة لمكصكؿ إلى الحقيقة ،ما يتعمؽ بيا

 ،بانيػػػػػا مجمكعػػػػػة االجػػػػػراءات االكليػػػػػة التمييديػػػػػة ،كبصػػػػػكرة عامػػػػػة يمكػػػػػف تعريػػػػػؼ مرحمػػػػػة االسػػػػػتدالؿ 
 ،بقصػػػػد التثبػػػػت مػػػػف كقػػػػكع الجريمػػػػة ،كقبػػػػؿ البػػػػدء فييػػػػا ،التػػػػي تباشػػػػر خػػػػارج اطػػػػار الػػػػدعكل العمكميػػػػة

                                                           

المبادئ العامة لإلجراءات الجنائية في الدعكل الجنائية الدعكل المدنية، دار النيضة  ،حامد إبراىيـ ،انظر: د.الطنطاكم  1ض
 .280، ص:2005 ، العربية، القاىرة

 2010القاىرة، د. السعيد، كامؿ، شرح قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،   2ض
 . 342ص:

أ.د. الشياكم، قدرم عبد الفتاح، ضكابط االستدالالت كااليضاحات كاالستجابات، لمزيد مف االطالع حكؿ المكضكع انظر:   3ض
 كما بعدىا  22:، ص2003منشأة المعارؼ، باالسكندرية،



7 
 

بمعرفػػػػػة سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ  ،كجمػػػػػع القػػػػػرائف كالعناصػػػػػر الالزمػػػػػة لمتحقيػػػػػؽ فييػػػػػا ،كالتحػػػػػرم عػػػػػف مرتكبيػػػػػا
 .المختصة

بمعنػػػػػى أخػػػػػر ىػػػػػي مجمكعػػػػػة االجػػػػػراءات التمييديػػػػػة السػػػػػابقة عمػػػػػى تحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل الجنائيػػػػػة تيػػػػػدؼ 
الػػػػى جمػػػػع المعمكمػػػػات فػػػػي شػػػػأف جريمػػػػة ارتكبػػػػت كػػػػي تتخػػػػذ سػػػػمطات التحقيػػػػؽ المختصػػػػة بنػػػػاء عمييػػػػا 

 .)4(المالئـ تحريؾ الدعكل الجنائية مف عدمو أكالقرار فييا اذا كاف مف الجائز 

السػػػػػػتدالؿ ىػػػػػػك مجػػػػػػرد جمػػػػػػع المعمكمػػػػػػات، كغايتػػػػػػو تكضػػػػػػيح االمػػػػػػكر كىكػػػػػػذا فػػػػػػاف ىػػػػػػدؼ اجػػػػػػراءات ا
كليسػػػػػػػت غايتػػػػػػػو تكضػػػػػػػيح عناصػػػػػػػر الػػػػػػػدعكل  ،كػػػػػػػي تتصػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى كجػػػػػػػو معػػػػػػػيف ،لسػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػؽ

فتمػػػػػؾ ميمػػػػػة سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ، فسػػػػػمطات االسػػػػػتدالؿ تعمػػػػػؿ  ،كػػػػػي يحكػػػػػـ عمػػػػػى نحػػػػػك معػػػػػيف ،لمقاضػػػػػي
كمػػػػػا سػػػػػندرس  كلػػػػػيس لعمميػػػػػا اتصػػػػػاؿ مباشػػػػػر بالقضػػػػػاء ،لحسػػػػػاب سػػػػػمطات التحقيػػػػػؽ كتحػػػػػت اشػػػػػرافيا

 ف:يتيكىنا نشير الى مالحظتيف اساس ذلؾ الحقا

فيػػػػػذه االعمػػػػػاؿ  ،ال تصػػػػػمح اساسػػػػػان يسػػػػػتند الييػػػػػا القاضػػػػػي لمحكػػػػػـ ،اف مرحمػػػػػة جمػػػػػع االسػػػػػتدالالت -1
اف تكػػػػػػكف  ،كيجػػػػػػكز مػػػػػػع ذلػػػػػػؾ ،ال يتكلػػػػػػد عنيػػػػػػا دليػػػػػػؿ بمعنػػػػػػاه القػػػػػػانكني الصػػػػػػحيح ،االسػػػػػػتداللية

كال تمػػػػػػس اك  ،كىػػػػػػي اجػػػػػػراءات ال تنطػػػػػػكم عمػػػػػػى اكػػػػػػراه .اساسػػػػػػان لتحقيػػػػػػؽ يسػػػػػػتخمص منػػػػػػو الػػػػػػدليؿ
 .)5(كىك امر ضركرم في كافة الجرائـ ،حرياتو االساسيةأك تنتقص مف حقكؽ الشخص 

ال  ،اف السػػػػػػمطة المختصػػػػػػة باالسػػػػػػتدالؿ ىػػػػػػي سػػػػػػمطة الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي، كميمػػػػػػة ىػػػػػػذه السػػػػػػمطة -2
ثػػػػػػـ  ،كتنحصػػػػػػر ميمتيػػػػػػا فػػػػػػي اجػػػػػػراء االسػػػػػػتدالالت عػػػػػػف الجريمػػػػػػة ،تبػػػػػػدأ اال اذا ارتكبػػػػػػت جريمػػػػػػة

 .كما تضمنت ذلؾ القكانيف كالتشريعات ،أك عسكرية مدنية عامةال النيابة ىتقديميا ال

 ،تشػػػػرؾ مػػػػع النيابػػػػة سػػػػمطات اخػػػػرل فػػػػي القيػػػػاـ بيػػػػذه االعمػػػػاؿ ،كعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف اف ىػػػػذه التشػػػػريعات
 سػػػػػمطة كىػػػػػي ،مػػػػػف حيػػػػػث اف ىػػػػػذه السػػػػػمطات االخػػػػػرل ،فػػػػػاف لمنيابػػػػػة دكر اساسػػػػػي فػػػػػي ىػػػػػذه المرحمػػػػػة

 ، فيػػػػػي تابعػػػػػةفػػػػػي نطػػػػػاؽ قياميػػػػػا بأعمػػػػػاؿ االسػػػػػتدالؿ ،تابعػػػػػة ليػػػػػاسػػػػػمطة  ،اساسػػػػػاالضػػػػػبط القضػػػػػائي 
 .أم العامة اك العسكريةلمنيابة 

 ،كتكجييػػػػػػواف تشػػػػػػرؼ عمػػػػػػى مػػػػػػف يقػػػػػػـك بيػػػػػػذه االعمػػػػػػاؿ  ،ام عمػػػػػػى النيابػػػػػػة ،امػػػػػػف ثػػػػػػـ كػػػػػػاف عمييػػػػػػك 
رغػػػػػـ اف بعػػػػػض مػػػػػف الفقػػػػػو يػػػػػرل اف النيابػػػػػة العسػػػػػكرية تتػػػػػكلى  ،كتحػػػػػكؿ بينػػػػػو كبػػػػػيف مخالفػػػػػة القػػػػػانكف

خاصػػػػػة كاف قػػػػػانكف  ،ف سػػػػػمطة االسػػػػػتدالؿ تابعػػػػػة ليػػػػػاألكػػػػػف ال نسػػػػػتطيع القػػػػػكؿ بػػػػػ ،الضػػػػػبط العسػػػػػكرم
مػػػػػف خػػػػػالؿ اف النيابػػػػػة العسػػػػػكرية ال تسػػػػػتأثر بفحػػػػػص اعمػػػػػاؿ  ،االحكػػػػػاـ العسػػػػػكرية يشػػػػػير إلػػػػػى ذلػػػػػؾ

 .بؿ تقدـ عمييا القائد العسكرم ،دالؿ كحدىااالست

                                                           

 499:، ص1987العربية، القاىرة أ.د حسني، محمكد نجيب، شرح قانكف االجراءات الجنائية دار النيضة   4ض
 7،ط235:، ص1993د.سالـ، مدحت نبيؿ، شرح قانكف االجراءات الجنائية المصرم، دار الثقافة الدينية القاىرة   5ض
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أعمػػػػػػػػاؿ كىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا يسػػػػػػػػتدعي دراسػػػػػػػػة السػػػػػػػػمطات المختصػػػػػػػػة بأعمػػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػػتدالؿ بمبحػػػػػػػػث اكؿ ثػػػػػػػػـ 
جراءات ك  .ا   االستدالؿ بمبحث ثافو

 :داللييات االسلييمطيس: ث االوليالمبح

فقػػػػػػد اشػػػػػػرؾ  ،بأعمػػػػػػاؿ االسػػػػػػتدالؿالػػػػػػى جانػػػػػػب اختصػػػػػػاص اعضػػػػػػاء الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي فػػػػػػي القيػػػػػػاـ 
لخصكصػػػػػػػػيات كاحتياجػػػػػػػػات الضػػػػػػػػبط كالػػػػػػػػربط العسػػػػػػػػكرم، دكر  ،التشػػػػػػػػريع المقػػػػػػػػارف بػػػػػػػػنفس االعمػػػػػػػػاؿ

 ، راسمان دكر كحدكد اختصاصو.في ىذا التحقيؽ التمييدمالقائد العسكرم 

بمسػػػػػؤكلية النائػػػػػػب  الػػػػػذم جعػػػػػؿ مػػػػػػف اعمػػػػػاؿ االسػػػػػتدالؿ ،كىػػػػػذا مػػػػػا اتفػػػػػؽ معػػػػػو التشػػػػػػريع الفمسػػػػػطيني
امػػػػا بػػػػدكر الشػػػػريؾ مػػػػع القائػػػػد العسػػػػكرم كالػػػػذم  ،فييػػػػامحػػػػددان دكر النيابػػػػة العسػػػػكرية العسػػػػكرم  العػػػػاـ

كامػػػػػا بالػػػػػدكر االشػػػػػرافي عمػػػػػى اعضػػػػػاء الضػػػػػبط القضػػػػػائي الػػػػػذم سػػػػػيتـ   بمطمػػػػػب اكؿضسػػػػػيتـ تناكلػػػػػو 
 . بمطمب ثانيضتناكلو 

 :االجرائيةالشرعية و بين الشرعية الموضوعية  :االسلداللأعمال و المطمب االول: لحقيق القائد 

عػػػػف النيابػػػػة العامػػػػة فػػػػي  ،مػػػػا يميػػػػز منظكمػػػػة القضػػػػاء العسػػػػكرم كاختصاصػػػػات النيابػػػػة العسػػػػكرية إف
كاف كانػػػػػػت صػػػػػػاحبة  ،منيابػػػػػػة العسػػػػػػكريةقػػػػػػد جعػػػػػػؿ ل ،ىػػػػػػذا التشػػػػػػريع أف ىػػػػػػك ،ةمػػػػػػالتشػػػػػػريع المقػػػػػػارف عا

شػػػػػريكا فػػػػػي اعمػػػػػاؿ  ،ضػػػػػبط قضػػػػػائيسػػػػػمطة باعتبارىػػػػػا  ،اختصػػػػػاص اصػػػػػيؿ فػػػػػي مرحمػػػػػة االسػػػػػتدالؿ
يتجػػػػػػػػػاكز فػػػػػػػػػي الكاقػػػػػػػػػع مرحمػػػػػػػػػة لمنيابػػػػػػػػػة العسػػػػػػػػػكرية كىػػػػػػػػػك دكر  .كىػػػػػػػػػك القائػػػػػػػػػد العسػػػػػػػػػكرم االسػػػػػػػػػتدالؿ

كتحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة  ،ليسػػػػػتمر الػػػػػى مػػػػػا بعػػػػػد التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي ،االسػػػػػتدالؿ بػػػػػالمفيـك الضػػػػػيؽ
 . رل ذلؾ الحقان في مكضعونكما س ،الى مباشرتيا

مػػػػػػف اعمػػػػػػاؿ  التشػػػػػػريع عمػػػػػػؿفػػػػػػي كىػػػػػػؿ ىػػػػػػك  ،السػػػػػػؤاؿ المباشػػػػػػر يتعمػػػػػػؽ بطبيعػػػػػػة تحقيػػػػػػؽ القائػػػػػػدلكػػػػػػف 
كشػػػػػؼ النيابػػػػػة العسػػػػػكرية فػػػػػي  يشػػػػػارؾ أك يحػػػػػؿ محػػػػػؿمػػػػػا كػػػػػاف  اذاك  ؟كضػػػػػمف ام نطػػػػػاؽ ؟االسػػػػػتدالؿ
ام  ،كايػػػػف ىػػػػي مكانػػػػة ىػػػػذا التحقيػػػػؽ ؟مػػػػف ىػػػػك القائػػػػد؟ ثػػػػـ تمييػػػػدياأكليػػػػان اك تحقيقػػػػان  الن الاسػػػػتد الحقيقػػػػة

 سػػػػػيتـ تناكليػػػػػا فػػػػػي الفػػػػػرعييفمة التػػػػػي ىػػػػػذه االسػػػػػئ ؟فػػػػػي التشػػػػػريع الفمسػػػػػطيني كالمقػػػػػارف ،تحقيػػػػػؽ القائػػػػػد
كفػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػرع ثػػػػػػػػػػافو الشػػػػػػػػػػرعية فػػػػػػػػػػي ضفػػػػػػػػػػرع اكؿ  الشػػػػػػػػػػرعية المكضػػػػػػػػػػكعية لتحقيػػػػػػػػػػؽ القائػػػػػػػػػػد  اآلتيػػػػػػػػػػيف:

 .ليذه التحقيقات االجرائية.... 
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 : الشرعية الموضوعية للحقيق القائد اللرع االول:

 طبيعػػػػػػة ىػػػػػػذه االجػػػػػػراءات التػػػػػػي يتخػػػػػػذىا القائػػػػػػد :بفقػػػػػػرتيف الفقػػػػػػرة االكلػػػػػػى كسػػػػػػيتـ تنػػػػػػاكؿ ىػػػػػػذا النػػػػػػكع
 صاصػػػػػات القائػػػػػدكفػػػػػي الفقػػػػػرة الثانيػػػػػة نطػػػػػاؽ اختأسػػػػػاس ىػػػػػذه المشػػػػػركعية فػػػػػي التشػػػػػريع المقػػػػػارف ثػػػػػـ ك 

 .كالتصرؼ بنتائجيافي اتخاذ ىذه االجراءات 
 : ومشروعيليا ف  اللشريع المقارن حقيقات القائدلطبيعة  :اللقرة االولى

 ليػػػػػػػػذه المقػػػػػػػػارفمسػػػػػػػػتمد مػػػػػػػػف التشػػػػػػػػريع  يتطمػػػػػػػػب القيػػػػػػػػاـ بتحميػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػانكنياف تحديػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذه الطبيعػػػػػػػػة 
كأيػػػػػػف ىػػػػػػي حػػػػػػدكدىا فػػػػػػي نطػػػػػػاؽ تعػػػػػػدد أنكاعيػػػػػػا كاخػػػػػػتالؼ نطػػػػػػاؽ كأسػػػػػػاس مشػػػػػػركعيتيا التحقيقػػػػػػات 

، كمػػػػػا كالجػػػػػرائـ العسػػػػػكريةبػػػػػيف الجػػػػػرائـ االنضػػػػػباطية ريػػػػػؽ مػػػػػف خػػػػػالؿ التف ياصػػػػػالحياتيا كاختصاصػػػػػ
 .تناكليا الفقو المقارف

 ،ع فػػػػػي خدمػػػػػة الميػػػػػداف كاكقػػػػػات الحػػػػػرببػػػػػتٌ التشػػػػػريعات عمػػػػػى االجػػػػػراءات التػػػػػي تي مختمػػػػػؼ  نصػػػػػتكقػػػػػد 
منحيػػػػػا  تػػػػػـ بحيػػػػػث ،سػػػػػمطة تحقيػػػػػؽ معينػػػػػة لمقائػػػػػد ،تمػػػػػايزكاف ب ،كمػػػػػا منحػػػػػت فػػػػػي الظػػػػػركؼ العاديػػػػػة

فػػػػػػي نفػػػػػس الكقػػػػػػت الػػػػػذم ربطػػػػػػت فيػػػػػو بػػػػػػيف تحقيػػػػػؽ القائػػػػػػد كبػػػػػيف الجػػػػػػرائـ  ،لمقائػػػػػد كالنيابػػػػػػة العسػػػػػكرية
 .دكف غيرىادىا لعقكبات االنضباطية كحكا

ه الجػػػػػرائـ يعػػػػػاد األمػػػػػر إلػػػػػى صػػػػػاحبة ذبمعنػػػػػى تحديػػػػػد صػػػػػالحية القائػػػػػد فػػػػػي جػػػػػرائـ معينػػػػػة كخػػػػػارج ىػػػػػ
 .ة العسكرية كلك باحالة مف القائداالختصاص األصمي كىي النياب

تحقيػػػػػػؽ  كفيمػػػػػػا يمػػػػػػي عػػػػػػرض لممكضػػػػػػكع فػػػػػػي نقطتػػػػػػيف أكالن: الطبيعػػػػػػة الخاصػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ القائػػػػػػد ثانيػػػػػػان:
 المقارف:في التشريع القائد 

 :عمل من أعمال االسلداللكالخا ة  الطبيعةو لحقيق القائد أواًل: 

إشػػػػػكالية فػػػػػي تحديػػػػػد طبيعػػػػػة أعمػػػػػاؿ  ،أك ىػػػػػذه السػػػػػمطة الخاصػػػػػة لمقائػػػػػد ،التحقيػػػػػؽلػػػػػؾ احػػػػػدث ذلقػػػػػد 
أىػػػػػػػػك عمػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػػتدالؿ ضمحضػػػػػػػػر جمػػػػػػػػع  ،كماىيػػػػػػػػة التحقيػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػذم يجريػػػػػػػػو ،القائػػػػػػػػد

ممػػػػػا جعمنػػػػػا بصػػػػػدد سػػػػػمطتي تحقيػػػػػؽ  ،أـ عمػػػػػؿ مػػػػػف أعمػػػػػاؿ التحقيػػػػػؽ ضتحقيػػػػػؽ ابتػػػػػدائي  ،االسػػػػػتدالؿ 
كجعػػػػػػؿ سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ لمقائػػػػػػد  ،كسػػػػػػمطة النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية ،سػػػػػػمطة القائػػػػػػد نفسػػػػػػو اىمػػػػػػ :منفصػػػػػػمتيف

 ضخاصة  كالنيابة ضسمطة عادية .

بػػػػػػالرجكع إلػػػػػػى نصػػػػػػكص التشػػػػػػريعات التػػػػػػي تحػػػػػػدد  ،حػػػػػػاكؿ جانػػػػػػب مػػػػػػف الفقػػػػػػو  حػػػػػػؿ ىػػػػػػذه ا شػػػػػػكالية
التػػػػػػي خرجػػػػػػت عمػػػػػػى  ،بقػػػػػػرار مػػػػػػف السػػػػػػمطات العسػػػػػػكرية المختصػػػػػػة ،الجػػػػػػرائـ كالعقكبػػػػػػات االنضػػػػػػباطية

مبػػػػػػدأ الشػػػػػػرعية العقابيػػػػػػة الجنائيػػػػػػة ضال جريمػػػػػػة كال عقكبػػػػػػة أال بػػػػػػنص  كبالتػػػػػػالي تعتبػػػػػػر الجػػػػػػرائـ التػػػػػػي 
طابقػػػػػة لمجػػػػػرائـ التػػػػػي يرتكبيػػػػػا كالم ئػػػػػد نػػػػػكع مػػػػػف الجػػػػػرائـ المشػػػػػابيةتػػػػػدخؿ فػػػػػي اختصػػػػػاص كسػػػػػمطة القا
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أف  ،حيػػػػػث مػػػػػف المسػػػػػتقر -كتعتبػػػػػر جػػػػػرائـ أك مخالفػػػػػات تأديبيػػػػػة ليػػػػػا طبيعػػػػػة إداريػػػػػة ،المكظػػػػػؼ العػػػػػاـ
 .)6(لـ ترد عمى سبيؿ الحصر كتخرج عف نطاؽ الشرعية ،المخالفات التأديبية

دكف  ،الػػػػػذم يمكػػػػػف أف ينتيػػػػػي إلػػػػػى المجػػػػػازاة االنضػػػػػباطية ،كبالتػػػػػالي فممقائػػػػػد سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ ا دارم
فػػػػػػػالجزاءات التػػػػػػػي  .فػػػػػػػي أعمػػػػػػػاؿ العقكبػػػػػػػات الػػػػػػػكاردة فػػػػػػػي القػػػػػػػانكف العسػػػػػػػكرم ،أف يكػػػػػػػكف لػػػػػػػو الحػػػػػػػؽ

تحكميػػػػػػػػػا الالئحػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػة باالنضػػػػػػػػػباط  ،انضػػػػػػػػػباطية تأديبيػػػػػػػػػةالقائػػػػػػػػػد، ىػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػزاءات يصػػػػػػػػػدرىا 
مػػػػػػى العسػػػػػػكرييف كالجريمػػػػػػة ، كبالتػػػػػػالي فيػػػػػػي بحكػػػػػػـ طبيعتيػػػػػػا تقتصػػػػػػر فقػػػػػػط كاختصػػػػػػاص عالعسػػػػػػكرم

 .العسكرية فقط

مسػػػػمحة بالقػػػػانكف الػػػػذم أنشػػػػأ المجػػػػاف القضػػػػائية فػػػػي القػػػػكات ال ،التشػػػػريع المصػػػػرم ،كأكػػػػد ىػػػػذا الػػػػرأم 
 71كبالقػػػػػػانكف رقػػػػػػـ  .بالمنازعػػػػػػات المتعمقػػػػػػة بالضػػػػػػبطكىػػػػػػي لجػػػػػػاف تخػػػػػػتص . 1971لسػػػػػػنة  96رقػػػػػػـ 

إلػػػػػػػي أف القائػػػػػػػد ىػػػػػػػك أعمػػػػػػػى  ،ذلػػػػػػػؾ التشػػػػػػػريع كانتيػػػػػػػى .المتعمػػػػػػػؽ بالمنازعػػػػػػػات ا داريػػػػػػػة 1975لسػػػػػػػنة 
كأف التحقيػػػػػػػؽ الػػػػػػػذم يجريػػػػػػػو ىػػػػػػػك إحػػػػػػػدل صػػػػػػػالحيات  .سػػػػػػػمطة فػػػػػػػي الضػػػػػػػبطية القضػػػػػػػائية العسػػػػػػػكرية

  )7(الضبطية القضائية العسكرية المخكلة لمقائد

فيػػػػػػك تحقيػػػػػػؽ  -اف اصػػػػػػطالح  تحقيػػػػػػؽ القائػػػػػػد  ىػػػػػػك لمتمييػػػػػػز لػػػػػػو عػػػػػػف التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدائيأضػػػػػػاؼ ك 
أم انػػػػػو بمثابػػػػػة تحضػػػػػير لمتحقيػػػػػؽ بػػػػػالمعنى القضػػػػػائي الػػػػػذم  ،ينطػػػػػكم عمػػػػػى معنػػػػػى جمػػػػػع االسػػػػػتدالؿ

ف كاف خارج نطاؽ إشرافيا ،تباشره النيابة العسكرية  .كا 

يػػػػػػرل اف التشػػػػػػريع المصػػػػػػرم نػػػػػػص عمػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ القائػػػػػػد مػػػػػػف بػػػػػػاب  إال أف جانػػػػػػب أخػػػػػػر مػػػػػػف الفقػػػػػػو 
جػػػػػاء ليحمػػػػػي المصػػػػػمحة  ،المصػػػػػمحة المحميػػػػػة فػػػػػي القػػػػػانكف العسػػػػػكرم إذ أنػػػػػو قػػػػػانكف جنػػػػػائي خػػػػػاص

فيػػػػػو غيػػػػػر قابمػػػػػة  ، تكػػػػػكففينػػػػػاؾ قيػػػػػادات عسػػػػػكرية ليػػػػػا كضػػػػػع خػػػػػاص ،عسػػػػػكرية فػػػػػي األسػػػػػاس كلػػػػػذاال
 )8(كالضابط األعمى مف المصدؽ ،كالضابط المصدؽ ،كىي القائد ،لممقارنة ب يرىا

                                                           

، كحكؿ كما بعدىا 68ص: ،1999 انظر د. صحصاح، عاطؼ، قانكف ا جراءات العسكرم، دار منصكر لمطباعة، القاىرة،  6ض
اص القضاء العسكرم لممدنييف، المكضكع الذم يثير المزيد مف االشكاليات الفمسطينية في ظؿ قانكف مشركعية امتداد اختص

الذم طاؿ نطاؽ اختصاصو التجمعات المدنية الفمسطينية كىك ما تكقؼ كانتيى بعد  1979أصكؿ المحاكمات الجزائية لسنة 
مسمطة الختصاص القضاء العسكرم كحصره بالشأف العسكرم قياـ السمطة الفمسطينية كالتحديد الدستكرم بالقانكف األساسي ل

يمكف العكدة إلى دراسة مطكلة: الريس، ناصر مشركعية محاكمة المدنييف الفمسطينييف أماـ القضاء العسكرم الفمسطيني، 
  2011مؤسسة الحؽ بحث منشكر عمى الشبكة العنكبكتية، راـ اهلل 

اؿ النيابات العسكرية بالقكات المسمحة كالشرطة، دار ايتراؾ لمطباعة كالنشر انظر لكاء د. تكفيؽ، اشرؼ مصطفى، أعم  7ض
 76، ص:2006كالتكزيع، القاىرة، 

كما  350، ص:1990انظر د. سالمة، مأمكف محمد، قانكف األحكاـ العسمرية القسـ العاـ، دار الفكر العربي، القاىرة،   8ض
 بعدىا.  
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 ،ع الػػػػػذم يػػػػػنص فػػػػػي القػػػػػانكف عمػػػػػى نػػػػػكعيف مػػػػػف التحقيػػػػػؽأننػػػػػا ال نسػػػػػتطيع إىمػػػػػاؿ إرادة المشػػػػػر غيػػػػػر  
الػػػػذم لػػػػو فػػػػي جميػػػػع األحػػػػكاؿ اتخػػػػاذ  ،ىػػػػك تحقيػػػػؽ القائػػػػد، كأكليمػػػػا، لكػػػػؿ منيمػػػػا نطاقػػػػو كاختصاصػػػػو

اف  ،بػػػػػػيف لػػػػػػوكافػػػػػػة ا جػػػػػػراءات فػػػػػػي التحقيػػػػػػؽ إذا كػػػػػػاف االمػػػػػػر متعمػػػػػػؽ بػػػػػػالجرائـ العسػػػػػػكرية كأنػػػػػػو اف ت
 23فمػػػػػو التصػػػػػرؼ فييػػػػػا عمػػػػػى الكجػػػػػو المبػػػػػيف بالمػػػػػادة  ،فػػػػػي اختصاصػػػػػو داخمػػػػػة ،الجريمػػػػػة المرتكبػػػػػة

 .مف القانكف العسكرم

 280المػػػػػادة  مػػػػػف تتبػػػػػع نصػػػػػكص ،تحقيػػػػػؽ لػػػػػو طػػػػػابع خػػػػػاص ،أف ضتحقيػػػػػؽ القائػػػػػد كلػػػػػيس أدؿ عمػػػػػى  
 )9(فػػػػػػي التشػػػػػػريع الفمسػػػػػػطيني 1979الجزائيػػػػػػة لسػػػػػػنة الميحاكمػػػػػػات أصػػػػػػكؿ مػػػػػػف قػػػػػػانكف  281كالمػػػػػػادة 

الػػػػذم جعػػػػؿ ىنػػػػاؾ جػػػػرائـ تخػػػػتص بيػػػػػا  ،ذاتػػػػوالمصػػػػرم قػػػػانكف األحكػػػػاـ العسػػػػكرية  ككػػػػذلؾ نصػػػػكص
 .)10(ثـ جعؿ بينيما تفاعؿ كاتصاؿ ،النيابة العسكرية كأخرل يختص بيا القائد

ال يعطػػػػػػي اختصاصػػػػػػان أصػػػػػػيالن  ،مػػػػػػف قػػػػػػانكف االحكػػػػػػاـ العسػػػػػػكرية المصػػػػػػرم مػػػػػػثالن  29المػػػػػػادة فػػػػػػنص 
كيقصػػػػػر  ،أك الجػػػػػرائـ العسػػػػػكرية البحتػػػػػة ،فػػػػػي النظػػػػػر فػػػػػي الجػػػػػرائـ االنضػػػػػباطية ،لمنيابػػػػػات العسػػػػػكرية

االنضػػػػػػباطية أك العسػػػػػػكرية فػػػػػػال أمػػػػػػا الجػػػػػػرائـ . عمػػػػػػى جػػػػػػرائـ القػػػػػػانكف العػػػػػػاـ ،اختصاصػػػػػػيا األصػػػػػػيؿ
 ضالقائػػػػػد  قانكنػػػػػان كىػػػػػي اال إذا احيمػػػػػت إلييػػػػػا مػػػػػف السػػػػػمطات المختصػػػػػة بيػػػػػا  ،تػػػػػدخؿ فػػػػػي اختصاصػػػػػيا

الجػػػػػػػػرائـ ك التػػػػػػػػي اخػػػػػػػػتص بيػػػػػػػػا القائػػػػػػػػد  كأف فصػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػػطيني بػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػرائـ االنضػػػػػػػػباطية
انضػػػػػػباطية ـ جػػػػػػرائمػػػػػػع ا شػػػػػػارة إلػػػػػػى أف ىنػػػػػػاؾ  .التػػػػػػي تخػػػػػػتص بيػػػػػػا النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية ،العسػػػػػػكرية

 .تصنؼ في نطاؽ الجريمة العسكرية البحتة

مػػػػػػف النيابػػػػػػات العسػػػػػػكرية عػػػػػػدـ  ،مػػػػػػف قػػػػػػانكف االحكػػػػػػاـ العسػػػػػػكرية المصػػػػػػرم 39ثػػػػػػـ طمبػػػػػػت المػػػػػػادة  
فػػػػػإذا رأت أف الكاقعػػػػػة مخالفػػػػػة أك جنحػػػػػة عسػػػػػكرية بسػػػػػيطة  ،تجاىػػػػػؿ سػػػػػمطة القائػػػػػد فػػػػػي جميػػػػػع األمػػػػػكر
بقػػػػػان لمسػػػػػمطات المخكلػػػػػة لػػػػػو ط ،لمجػػػػػازاة المػػػػػتيـ انضػػػػػباطيان  ،فيجػػػػػكز ليػػػػػا إحالػػػػػة التحقيػػػػػؽ إلػػػػػي القائػػػػػد

  .قانكنان 

 ف  اللشريع المقارن: لحقيق القائد ثانيًا:

أكجػػػػػد نػػػػػكعيف مػػػػػف  ،عباعتبػػػػػار أف المشػػػػػر  ،الفقييػػػػػة أنػػػػػو يمكػػػػػف التكفيػػػػػؽ بػػػػػيف اآلراء بعػػػػػض الفقػػػػػو يػػػػػرل
التحقيػػػػؽ ضتحقيػػػػؽ القائػػػػد  كينصػػػػرؼ إلػػػػى الجانػػػػب االنضػػػػباطي كيمحػػػػؽ بػػػػو الجػػػػرائـ العسػػػػكرية البحتػػػػة 
أك الجػػػػػرائـ ذات الطبيعػػػػػة االنضػػػػػباطية العاديػػػػػة كأف تحقيػػػػػؽ القائػػػػػد ال تتعػػػػػدل العقكبػػػػػات فيػػػػػو الالئحػػػػػة 

 .االنضباطية
                                                           

قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم الصادر عف منظمة التحرير الفمسطينية عاـ انظر نص المادتيف المذككرتيف في   9ض
  .، بيركت1979

انظر ىذا القانكف العسكرم المصرم ككافة ما يرد مف تشريعات مصرية في كتاب مف اعداد: أنكر، اسامة، القضاء   10ض
 . 2018ي لمنشر كالتكزيع، القاىرة، العسكرم المصرم مع جميع القكانيف كالتشريعات العسكرية، دار العرب
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يػػػػؽ العقكبػػػػات الػػػػكاردة فػػػػي قػػػػانكف أمػػػػا قػػػػرار ا حالػػػػة الػػػػذم يصػػػػدر مػػػػف النيابػػػػة العسػػػػكرية فمحمػػػػو تطب
كفػػػػػػؽ  1979الثػػػػػػكرم لسػػػػػػنة العقكبػػػػػػات  أك قػػػػػػانكففػػػػػػي التشػػػػػػريع المصػػػػػػرم  األحكػػػػػػاـ العسػػػػػػكرية ذاتػػػػػػو

كبالتػػػػػػالي فتحقيػػػػػػؽ القائػػػػػػد ىػػػػػػك تحقيػػػػػػؽ لػػػػػػو طبيعػػػػػػة  التشػػػػػػريع الفمسػػػػػػطيني كالعقكبػػػػػػات المقػػػػػػررة قانكنػػػػػػان 
خاصػػػػػػػػػة مميػػػػػػػػػزة ينصػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػى الجانػػػػػػػػػب االنضػػػػػػػػػباطي كينتيػػػػػػػػػي بقػػػػػػػػػرار ادارم ال بحكػػػػػػػػػـ كبالتػػػػػػػػػالي 

 . فالعقكبات فيو ذات طبيعة تأديبية

كىػػػػػػذا يطػػػػػػرح التسػػػػػػاؤؿ بخصػػػػػػكص مػػػػػػدل اختصػػػػػػاص القػػػػػػادة العسػػػػػػكرييف فػػػػػػي النظػػػػػػر فػػػػػػي الجريمػػػػػػة 
ى الضػػػػػبط كالػػػػػربط كالطاعػػػػػة العميػػػػػاء لمقػػػػػادة العسػػػػػػكرييف. العسػػػػػكرية. اف النظػػػػػاـ العسػػػػػكرم يقػػػػػـك عمػػػػػ

كلػػػػػذلؾ نجػػػػػد اف االنظمػػػػػة العسػػػػػكرية تػػػػػزكد القػػػػػادة العسػػػػػكرييف بكسػػػػػائؿ كاختصاصػػػػػات يتمكنػػػػػكف بيػػػػػا 
مػػػػػػػػف ضػػػػػػػػبط العمػػػػػػػػؿ كحفػػػػػػػػظ النظػػػػػػػػاـ العسػػػػػػػػكرم، ىػػػػػػػػذه الكسػػػػػػػػائؿ ىػػػػػػػػي العقكبػػػػػػػػات االنضػػػػػػػػباطية اك 

 الجزاءات التأديبية.

كاسػػػػعة كغيػػػػر محػػػػددة منيػػػػا سػػػػمطة تكقيػػػػع العقػػػػاب، كقػػػػد يصػػػػؿ كػػػػاف لمقػػػػادة العسػػػػكرييف قػػػػديمان سػػػػمطات 
ىػػػػػػذا العقػػػػػػاب الػػػػػػى االعػػػػػػداـ رميػػػػػػان بالرصػػػػػػاص. كذلػػػػػػؾ بحجػػػػػػة الضػػػػػػركرات العسػػػػػػكرية فػػػػػػي المحافظػػػػػػة 

 كبالتالي الحفاظ عمى قكتيا. .عمى تماسؾ كفعالية الكحدة العسكرية

ات كقيػػػػػدت سػػػػػمطات اال انػػػػػو مػػػػػع تقػػػػػدـ االنظمػػػػػة القانكنيػػػػػة كسػػػػػيادة القػػػػػانكف فقػػػػػد قمصػػػػػت تمػػػػػؾ السػػػػػمط
القػػػػػػػػادة العسػػػػػػػػكرييف كاقتصػػػػػػػػرت عمػػػػػػػػى العقكبػػػػػػػػات االنضػػػػػػػػباطية امػػػػػػػػا الجػػػػػػػػرائـ ذات الصػػػػػػػػفة الجنائيػػػػػػػػة 

 فأككؿ النظر كالحكـ فييا لمقضاء العسكرم اك القضاء العادم حسب االحكاؿ.

كتمػػػػػػػػدنا دراسػػػػػػػػة االنظمػػػػػػػػة كالتشػػػػػػػػريعات العسػػػػػػػػكرية بنػػػػػػػػكعيف مػػػػػػػػف االنظمػػػػػػػػة حػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػمطات القػػػػػػػػادة 
 :)11(لجرائـ العسكريةالعسكرييف بنظر ا

 النوع االول:

يقػػػػػـك ىػػػػػذا النظػػػػػاـ عمػػػػػى الفصػػػػػؿ بػػػػػيف الخطػػػػػأ االنضػػػػػباطي كالجريمػػػػػة العسػػػػػكرية. فالقائػػػػػد العسػػػػػكرم  
يفصػػػػػػؿ فػػػػػػي الخطػػػػػػأ االنضػػػػػػباطي، أمػػػػػػا الجريمػػػػػػة العسػػػػػػكرية فتحػػػػػػكؿ الػػػػػػى القضػػػػػػاء العسػػػػػػكرم كىػػػػػػذا 

 .)13(مب الدكؿ العربيةغكأ ،)12(النظاـ سائد في الدكؿ االكركبية

                                                           

،يشجععبثك،ص:1971د.يظغفٗ،يحًٕديحًٕد،انجشائىانعغكشٚخ،انجضءانثبَٙ،داسانُٓضخانعشثٛخ،انمبْشح،  11ض

3

كالجرائـ كخاصة في التشريع العسكرم الفرنسي ، فقد ميزت المكائح كالكانيف الفرنسية بيف المخالفات االنضباطية البسيطة (12)
العسكرية ذات الصفة الجنائية كاعطت سمطة البت في األكلى أم االنضباطية البسيطة لمقادة العسكريف كؿ حسب حدكد 

انظر في ذلؾ د.  .صالحياتو، كاعطت سمطة النظر كتحريؾ الدعاكل في الثانية ام الجرائـ العسكرية الى القضاء العسكرم
-23، ص:2017،المركز العربي لمنشر كالتكزيع، القاىرة، -اسة تحميمية مقارنةدر -ناصر، مازف خمؼ، الجريمة العسكرية
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دار  –دراسة مقارنة  –كانظر ايضا: عريش، خالد عبد الرحيـ، االحكاـ العامة لمجريمة العسكرية في التشريع الميبي  28
بعدىا. كما 27، ص:  2014المطبكعات الجامعية ، االسكندرية ، 

يت فقد فرؽ التشريع العسكرم الككيتي بيف المخالفات االنضباطية كجعمى االختصاص بنظرىا لمقادة كمنيا دكلة الكك   13ض
  مف قانكف 23-13العسكرييف كالثانية كىي الجرائـ العسكرية كجعؿ نظر االختصاص بيا لمقضاء العسكرم كذلؾ بالمكاد ض

ريع العسكرم الككيتي فرؽ بيف المخالفات كمنيا دكلة الككيت، التشأنظر في ذلؾ  1967  لسنة 32الجيش رقـ ض
االنضباطية كالجرائـ العسكرية كجعؿ االختصاص بنظر الجرائـ االنضباطية لمقادة العسكرييف كلمجرائـ العسكرية بالقضاء 

سمطة التحقيؽ كالتصرؼ فييا إلى القادة  1967لسنة  32مف قانكف الجبس رقـ  23أككمت المادة العسكرم، كذلؾ كاآلتي 
العسكرييف كفقان لمصالحيات كالحدكد التي تبينيا الئحة االنضباط العسكرم، عمى اف ال تشمؿ عقكبتيا عمى عقكبات التجريد 

مف  15اك الطرد اك العزؿ اك انزاؿ الرتبة اك اية عقكبة بدنية اك عقكبة مقيدة لمحرية تجاكز ستيف يكمان كأكدت ذلؾ المادة 
لسنة  2سكرية. فجاءت الئحة االنضباط العسكرم الصادرة باألمر التنظيمي الدائـ رقـ قانكف المحاكمات كالعقكبات الع

 لتحدد تفصيالن تمؾ السمطات كالصالحيات كشركط كحدكد فرضيا كتكقيعيا. 1961
يكمان بمكجب أخر الئحة انضباط  40يكمان، عدلت الى  60كقد حددت سمطات القادة العسكريف بالحبس لمدة ال تزيد عمى 

ا اعطى القادة حؽ التحفظ عمى العسكرييف المتيميف في جرائـ عسكرية أك جرائـ القانكف العاـ كتسميميـ مخفكريف الى كم
النيابة العسكرية. أما اتياـ مار شالت فرنسا كالقضاة العسكرييف فقد قصر قانكف العدالة العسكرية سمطة مالحقتيـ كتأديبيـ 

 عمى كزير الدفاع فقط
اثعخيٍرهكانالئحخعهٗاٌرفشعانعمٕثبداالَضجبعٛخعهٗانُحٕانزبنٙ:َظذانًبدحانش

يحؽ لكؿ قائد اف يفرض مباشرة العقكبة، حسب أىمية الخطأ المرتكب ضمف حدكد صالحياتو إذا كاف العسكرم المذنب في -1
 اخرل. نفس كحدتو اك مكضكعان تحت إمرتو اك اف يطمب معاقبة العسكرم إذا كاف ينتمي الى كحدة

يحؽ لمضباط القادة اف يعاقبكا مباشرة كؿ مرؤكس ارتكب خطأ الحظكه اك تأكدكا منو مع اشعار قائد الكحدة التي ينتمي الييا -2
 العسكرم المعاقب. باستثناء طالب المدارس كالدكرات العسكرية حيث تطمب معاقبتيـ مف قبؿ مدراء مدارسيـ اك دكراتيـ.

ة اك مف ينكب عنو اك لقائد الكحدة عند االقتضاء قرض اية عقكبة انضباطية بحؽ العسكرييف يحؽ لرئيس االركاف العام-3
 المحاليف لمقضاء حتى لك قبؿ اجراء المحاكمة.

اذا كانت المخالفات تستكجب فرض عقكبة اشد تخرج عف صالحية القائد المحددة في جدكؿ العقكبات فيحؽ ليذا القائد فرض -4
ضيا مع اضافة جممة  مع طمب الزيادة  كرفعيا لمقائد االعمى مرفقان بيا مفصالن عف المخالفة كسبب العقكبة التي يممؾ فر 

 طمب الزيادة.
 لمقائد الذم يتسمـ القيادة نيابة اك ككالة نفس حقكؽ القائد االصيؿ بشأف فرض العقكبات االنضباطية بصرؼ النظر عف رتبتو.-5

مف قانكف الجزاء العسكرم في فقرتيا االخيرة سمطة الضبط القضائي لمقادة العسكرييف  13 أعطت المادة بالنسبة لمجرائـ العسكرية
سمطة التحقيؽ في المخالفات  15كلكافة الضباط فيما يتعمؽ بمرؤكسييـ اك الجرائـ التي ترتكب في منطقة عمميـ، كمنحتيـ المادة 

حالة االنضباطية اك مف يفكضكنو مف الضباط اك االفراد اك تشكيؿ لج حالة الجنح لمتحقيؽ مف قبؿ الشرطة العسكرية كا  اف تحقيؽ كا 
 الجنايات الى النيابة العسكرية كيجكز لكزير الدفاع احالة مكاد الجنح الى النيابة العسكرية.

ية عمى اف يتـ التصرؼ في التحقيؽ طبقان لمقكاعد المنصكص عمبيا في قانكف االجراءات كالمحاكمات الجزائ 17كنصت المادة 
كالقكانيف المكممة لو كتختص النيابة العسكرية بإحالة الى المحكمة العسكرية المختصة كتككف احالة الضابط بعد استئذاف كزير 

 الدفاع.
كزير الدفاع اذا رأل عدـ أىمية الجريمة اك اف في ظركفيا ما يبرر عدـ اقامة الدعكل اف يصدر قرارن بحفظ  18كاعطت المادة

ئيان كما يجكز لو في الجرائـ العسكرية مف الجنايات كالجنح االكتفاء بعقكبة انضباطية اذا كاف في ظركؼ المتيـ التحقيؽ فييا نيا
  اك في ظركؼ الخدمة ما يبرر ذلؾ.

 بعدىا. كما 526ص. 1996 القاىرة، جامعة الحقكؽ، كمية ، دكتكراه رسالة المقارف، الككيتي التشريع في العسكرية الجريمة أنظر
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 الثان :النوع 

كىػػػػػػػك نظػػػػػػػاـ االنجمكسكسػػػػػػػكني. كىػػػػػػػذا النظػػػػػػػاـ ال يفػػػػػػػرؽ بػػػػػػػيف الخطػػػػػػػأ االنضػػػػػػػباطي كالجريمػػػػػػػة، فكػػػػػػػؿ 
مخالفػػػػػة لمقػػػػػانكف العسػػػػػكرم تعػػػػػد جريمػػػػػة. فالقائػػػػػد كفقػػػػػان ليػػػػػذا النظػػػػػاـ لػػػػػو اختصػػػػػاص قضػػػػػائي كيفصػػػػػؿ 
فػػػػػػي الػػػػػػدعاكم العسػػػػػػكرية، اال اف سػػػػػػمطاتو ليسػػػػػػت مطمقػػػػػػة فػػػػػػي تكقيػػػػػػع العقػػػػػػاب كلكػػػػػػف تتقيػػػػػػد بحػػػػػػدكد 

يحظػػػػر عميػػػػو النظػػػػر فػػػػي جػػػػرائـ معينػػػػة. كلػػػػو احالػػػػة الػػػػدعكل الػػػػى القضػػػػاء العسػػػػكرم إذا  معينػػػػة كقػػػػد
 .)14(رأل اف الجريمة تستحؽ عقابان اكبر مف صالحياتو القانكنية

كقػػػػػد اختمفػػػػػت التشػػػػػريعات العسػػػػػكرية فػػػػػي تحديػػػػػد مػػػػػف ىػػػػػك القائػػػػػد الػػػػػذم يممػػػػػؾ سػػػػػمطات النظػػػػػر فػػػػػػي 
المخالفػػػػػػات االنضػػػػػػباطية كالجػػػػػػرائـ العسػػػػػػكرية، كمػػػػػػا اختمفػػػػػػت فػػػػػػي حػػػػػػدكد سػػػػػػمطات القػػػػػػادة العسػػػػػػكرييف 
فػػػػػػػػي نظػػػػػػػػر تمػػػػػػػػؾ المخالفػػػػػػػػات كالجػػػػػػػػرائـ سػػػػػػػػكاء مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث التحقيػػػػػػػػؽ اك التصػػػػػػػػرؼ فييػػػػػػػػا اك فػػػػػػػػرض 

 عقكبات. 

شػػػػػػريعات العسػػػػػػكرية المقارنػػػػػػة فػػػػػػي إعطػػػػػػاء سػػػػػػمطات لمقػػػػػػادة العسػػػػػػكرييف فػػػػػػي نظػػػػػػر اختمفػػػػػػت التأيضػػػػػػان 
الجػػػػػرائـ العسػػػػػكرية فبعضػػػػػيا، منحػػػػػو سػػػػػمطو النظػػػػػر فييػػػػػا سػػػػػكاء كانػػػػػت سػػػػػمطات تحقيػػػػػؽ كتصػػػػػرؼ أك 

 سمطات حكـ. كما ىك حاؿ التشريعات العسكرية االنجمكسكسكنية.

كاألمريكيػػػػػػة كمػػػػػػا سػػػػػػار فػػػػػػي اتجاىيمػػػػػػا، التشػػػػػػريعات المتمثمػػػػػػة فػػػػػػي التشػػػػػػريعات العسػػػػػػكرية ا نجميزيػػػػػػة 
تعتبػػػػػػػر القائػػػػػػػد العسػػػػػػػكرم قاضػػػػػػػيان يفصػػػػػػػؿ فػػػػػػػي كافػػػػػػػة الجػػػػػػػرائـ العسػػػػػػػكرية التػػػػػػػي يرتكبيػػػػػػػا العسػػػػػػػكريكف 
ضػػػمف الصػػػالحيات التػػػي تمػػػنح لػػػو فػػػإذا مػػػا كجػػػػد العقكبػػػة غيػػػر مناسػػػبة يمكػػػف لػػػو إحالػػػة المػػػتيـ إلػػػػى 

أمػػػػػػاـ المحػػػػػػاكـ  ،ائػػػػػػدالمحػػػػػػاكـ العسػػػػػػكرية. كقػػػػػػد اعطػػػػػػت ىػػػػػػذه التشػػػػػػريعات حػػػػػػؽ الطعػػػػػػف فػػػػػػي حكػػػػػػـ الق
 .)15(العادية أك المحاكـ العسكرية

 :اللقرة الثانية: طبيعة سمطة القائد ف  الل رف باللحقيق

 كسيتـ تناكؿ ىذه الفقرة بنقطتيف:

االكلػػػػػػى: اكجػػػػػػو التصػػػػػػرؼ بنتػػػػػػائ  التحقيػػػػػػؽ التػػػػػػي يمتمكيػػػػػػا  القائػػػػػػد كالثانيػػػػػػة: امكانيػػػػػػة الطعػػػػػػف بقػػػػػػرار 
 تصرؼ القائد.

 القائد بنلائج لحقيقالو:جو ل رف أواًل : أو 

ـ 1966لسػػػػػػنة  25رقػػػػػػـ المصػػػػػػرم   مػػػػػػف قػػػػػػانكف القضػػػػػػاء العسػػػػػػكرم 23/3،2حػػػػػػددت المػػػػػػادة رقػػػػػػـ ض
 قكاعد التصرؼ في تحقيؽ القائد فنصت عمى أنو:

                                                           

 .25محمكد، محمكد مصطفى، الجرائـ العسكرية، ص:   14ض
   .28المصدر السابؽ نفسو، ص:  15ض
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ذا تبػػػػػػيف أف الجريمػػػػػػة المرتكبػػػػػػة داخمػػػػػػة فػػػػػػي اختصاصػػػػػػو، فمػػػػػػو حػػػػػػؽ التصػػػػػػرؼ فييػػػػػػا عمػػػػػػى الكجػػػػػػو   كا 
 االتي:

 صرؼ النظر عف القضية.-1

 ة مرتكب الجريمة انضباطيان.مجازا-2

 إحالة المكضكع إلى السمطة األعمى.-3

 إحالة المكضكع إلى النيابة العسكرية المختصة.-4

 طمب ا حالة إلى المحكمة العسكرية طبقان لمقانكف.-5

أمػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػت الجريمػػػػػػػة المرتكبػػػػػػػة خارجػػػػػػػة عػػػػػػػف اختصاصػػػػػػػو، فيجػػػػػػػب عميػػػػػػػو إحالتيػػػػػػػا إلػػػػػػػى النيابػػػػػػػة 
 صرؼ طبقان لمقانكف.العسكرية المختصة لمت

كمػػػػػات الجزائيػػػػػة لسػػػػػنة مػػػػػف قػػػػػانكف اصػػػػػكؿ المحا 280كفػػػػػي التشػػػػػريع الفمسػػػػػطيني: فقػػػػػد نصػػػػػت المػػػػػادة 
: لقائػػػػػػد الكحػػػػػػدة اك مػػػػػػف ينيبػػػػػػو مػػػػػػف الضػػػػػػباط التػػػػػػابعيف لػػػػػػو اتخػػػػػػاذ كافػػػػػػة اجػػػػػػراءات عمػػػػػػى انػػػػػػو 1979

  -التحقيؽ في الجرائـ الداخمة في اختصاصو  كلو حؽ التصرؼ فييا عمى الكجو التالي :
 صرؼ النظر عف القضية اك:  أ

 ب  مجازاة المناضؿ انضباطيان أك:
 ج  احالة القضية الى قائد االعمى أك:
 ق  احالة القضية الى النيابة العامة 

الشػػػػػػػرط  فشػػػػػػػرطي اذا كانػػػػػػػت الجريمػػػػػػػة خارجػػػػػػػة عػػػػػػػف اختصاصػػػػػػػو: ام اف ىػػػػػػػذه المػػػػػػػادة قػػػػػػػد كضػػػػػػػعت
اف تكػػػػػػكف الجريمػػػػػػة مػػػػػػف اختصػػػػػػاص القائػػػػػػد كمػػػػػػا حػػػػػػددت  كالشػػػػػػرط الثػػػػػػانياختصػػػػػػاص القائػػػػػػد األكؿ 

 .اليات التصرؼ بنتائ  التحقيؽ

القػػػػػانكف فػػػػػي البنػػػػػد ضب  عمػػػػػى اف: يقضػػػػػي مػػػػػف نفػػػػػس  281با ضػػػػػافة الػػػػػى ذلػػػػػؾ فقػػػػػد نصػػػػػت المػػػػػادة 
كيػػػػػدكف ذلػػػػػؾ فػػػػػي  ،قائػػػػػد الكحػػػػػدة بػػػػػالبراءة عنػػػػػد عػػػػػدـ ثبػػػػػكت الفعػػػػػؿ كبالعقكبػػػػػة التػػػػػي يسػػػػػتكجبيا فعمػػػػػو

 كرقة الحكـ بخطًو كيكقع عمييا.

 أنو يتعيف التفرقة بيف حالتيف:  مقتضى النص المذككربك 

 القائد.الحالة األكلى: إذا كانت الجريمة المرتكبة داخمة في اختصاص 

 في ىذه الحالة لمقائد أف يتصرؼ في التحقيؽ بأحد الكجكه االتية:
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 (  رف النظر عن القضية:1

أم إصػػػػدار أمػػػػػر بحفػػػػػظ األكراؽ لعػػػػػدـ أىميػػػػة الكاقعػػػػػة انضػػػػػباطيان طبقػػػػػان لتقػػػػدير القائػػػػػد. كلكػػػػػف سػػػػػمطتو 
نمػػػػػا مقيػػػػػدة بالقكاعػػػػػد كالضػػػػػكابط المقػػػػػررة فػػػػػي  ،فػػػػػي ىػػػػػذا التصػػػػػرؼ ليسػػػػػت مطمقػػػػػة فػػػػػي كػػػػػؿ الجػػػػػرائـ كا 

 ،التػػػػػػػػي أخرجػػػػػػػػت بعػػػػػػػػض الجػػػػػػػػرائـ مػػػػػػػػف اختصػػػػػػػػاص القائػػػػػػػػد بػػػػػػػػالحفظ ،الئحػػػػػػػػة االنضػػػػػػػػباط العسػػػػػػػػكرم
نكعػػػػػػان معينػػػػػػان مػػػػػػف التصػػػػػػرؼ، كىػػػػػػك ا حالػػػػػػة إلػػػػػػى المحاكمػػػػػػة العسػػػػػػكرية أك  ،كاسػػػػػػتمزمت بالنسػػػػػػبة ليػػػػػػا

 تكقيع جزاء انضباطي بالنسبة لبعضيا. 

إذا كػػػػاف الحفػػػػظ يسػػػػتند لسػػػػبب أخػػػػر خػػػػالؼ  ،ؽ بالنسػػػػبة ليػػػػذه الجػػػػرائـكمػػػػع ذلػػػػؾ يجػػػػكز حفػػػػظ التحقيػػػػ
مػػػػػف سػػػػػمطة المصػػػػػرم كىػػػػػذه الجػػػػػرائـ التػػػػػي اخرجتيػػػػػا الئحػػػػػة االنضػػػػػباط العسػػػػػكرم  ،)16(عػػػػػدـ األىميػػػػػة

   مف تمؾ الالئحة.48القائد في الحفظ لعدـ األىمية، نصت عمييا المادة رقـ ض
 مجازاة مرلكب الجريمة انضباطيًا:( 2

  مػػػػػػف 48مػػػػػػف المػػػػػػادة ض 1،2،3فػػػػػػي الجػػػػػػرائـ المنصػػػػػػكص عمييػػػػػػا فػػػػػػي الفقػػػػػػرات أرقػػػػػػاـ  يجػػػػػػكز لمقائػػػػػػد
الئحػػػػػة االنضػػػػػباط العسػػػػػكرم التػػػػػي بينػػػػػت الجػػػػػرائـ التػػػػػي تخػػػػػرج عػػػػػف نطػػػػػاؽ سػػػػػمطة الحفػػػػػظ المخكلػػػػػة 
لمقائػػػػػد لعػػػػػدـ األىميػػػػػة، أف يصػػػػػدر قػػػػػراران بمجػػػػػازاة مرتكػػػػػب الجريمػػػػػة انضػػػػػباطيان إذا رأل ذلػػػػػؾ، فػػػػػي أيػػػػػان 

ا، أك أيػػػػة جريمػػػػة أخػػػػرل لػػػػـ تػػػػنص عمييػػػػا تمػػػػؾ المػػػػادة، إذا رأل مػػػػف ظػػػػركؼ مػػػػف الجػػػػرائـ المشػػػػار إلييػػػػ
 ارتكابيا أك صفة فاعمييا ما يدعك إلى االكتفاء بتكقيع عقكبة انضباطية.

كيجػػػػػػب أف يتضػػػػػػمف قػػػػػػرار القائػػػػػػد بالعقكبػػػػػػة االنضػػػػػػباطية األسػػػػػػباب التػػػػػػي اسػػػػػػتند إلييػػػػػػا فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ كأف 
 -خمسػػػػػػة عشػػػػػػر يكمػػػػػػان مػػػػػػف تػػػػػػاريخ إصػػػػػػداره  خػػػػػػالؿ ،يخطػػػػػر السػػػػػػمطة األعمػػػػػػى بيػػػػػػذا القػػػػػػرار كأسػػػػػػبابو

سػػػػػػػمطة  ،كلمسػػػػػػػمطة األعمػػػػػػػى -ال يترتػػػػػػػب عمػػػػػػػى مخالفتػػػػػػػو الػػػػػػػبطالف  ،كىػػػػػػػذا الميعػػػػػػػاد ميعػػػػػػػاد تنظيمػػػػػػػي
ألم سػػػػبب يبػػػػرر ذلػػػػؾ كليػػػػا أيضػػػػان  ،تخفيػػػػؼ ىػػػػذه العقكبػػػػة أك صػػػػرؼ النظػػػػر عػػػػف الجريمػػػػة المرتكبػػػػة

ة العسػػػػػكرية خػػػػػالؿ عػػػػػاـ سػػػػػمطة إل ػػػػػاء العقكبػػػػػة كتكقيػػػػػع عقكبػػػػػة أشػػػػػد أك إحالػػػػػة المػػػػػتيـ إلػػػػػى المحاكمػػػػػ
 مف الئحة االنضباط العسكرم. 76المادة -مف تكقيع العقكبة

 حالة الموضوع إلى السمطة ا عمى:( إ3

أم عقكبػػػػة إذا رأل مػػػػف ظػػػػركؼ الكاقعػػػػة أنػػػػو مػػػػف المالئػػػػـ عػػػػدـ تكقيػػػػع  ،لمقائػػػػد الػػػػذم أجػػػػرل التحقيػػػػؽ
لسػػػػػػمطتو فػػػػػػي تكقيػػػػػػع انضػػػػػػباطية مػػػػػػف العقكبػػػػػػات التػػػػػػي يممكيػػػػػػا، أك أف مرتكػػػػػػب الجريمػػػػػػة ال يخضػػػػػػع 

  مػػػػػػػف الئحػػػػػػػة االنضػػػػػػػباط، فعميػػػػػػػو أف يحيػػػػػػػؿ المكضػػػػػػػكع إلػػػػػػػى السػػػػػػػمطة 65العقكبػػػػػػػات كفقػػػػػػػان لممػػػػػػػادة ض
 اه في شؤكنيا. ر تما األعمى التخاذ 

                                                           

    .سابؽ مرجع، المصرم قانكف القضاء العسكرم –انظر نص المادة في الئحة االنضباط العسكرم   16ض
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 ع إل  النيابة العسكرية المخل ة:( إحالة الموضو 4

مػػػػػف الجسػػػػػامة بحيػػػػػث تحتػػػػػاج  ،كػػػػػأف تكػػػػػكف الجريمػػػػػة االنضػػػػػباطية ،يجػػػػػكز لمقائػػػػػد فػػػػػي حػػػػػاالت معينػػػػػة
إال فػػػػػي ضػػػػػكء مػػػػػا تنتيػػػػػي  ،ال يمكػػػػػف البػػػػػت فييػػػػػا انضػػػػػباطيان  ،أك كانػػػػػت الكاقعػػػػػة ،إلػػػػػى تحقيػػػػػؽ مطػػػػػكؿ

أف يحيػػػػػؿ الكاقعػػػػػة محػػػػػؿ  ،أك ألم سػػػػػبب أخػػػػػر ،إليػػػػػو النيابػػػػػة العسػػػػػكرية فػػػػػي شػػػػػأف الكصػػػػػؼ الجنػػػػػائي
فييػػػػػػا أف و كذلػػػػػػؾ بخػػػػػػالؼ الحػػػػػػاالت التػػػػػػي يتعػػػػػػيف عميػػػػػػيػػػػػػؽ إلػػػػػػى النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية المختصػػػػػػة، التحق

أك كانػػػػػت  ،إذا كانػػػػػت الكاقعػػػػػة محػػػػػؿ التحقيػػػػػؽ مػػػػػف جػػػػػرائـ القػػػػػانكف العػػػػػاـ-ا حالػػػػػة كجكبيػػػػػان  يقػػػػػـك بيػػػػػذه
 تشكؿ جريمة عسكرية مرتبطة بجريمة مف جرائـ القانكف العاـ.

 ،لمقائػػػػدكىػػػػذا كقػػػػد فػػػػرؽ المشػػػػرع المصػػػػرم بػػػػيف التصػػػػرؼ فػػػػي تحقيػػػػؽ القائػػػػد كتحقيػػػػؽ النيابػػػػة فبالنسػػػػبة 
فمػػػػػو الحػػػػػؽ فػػػػػي صػػػػػرؼ النظػػػػػر عػػػػػف القضػػػػػية  ،اذا كانػػػػػت الجريمػػػػػة المرتكبػػػػػة داخمػػػػػة فػػػػػي اختصاصػػػػػو

 ىاك طمػػػػػػػب االحالػػػػػػػة الػػػػػػػ ،النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية ىاك الػػػػػػػ ،ىاك إحالػػػػػػػة المكضػػػػػػػكع الػػػػػػػي السػػػػػػػمطة االعمػػػػػػػ
  .المحاكمة العسكرية طبقا لمقانكف

النيابػػػػػػػة  ىلػػػػػػػامػػػػػػػا اذا كانػػػػػػػت الجريمػػػػػػػة المرتكبػػػػػػػو خارجػػػػػػػة مػػػػػػػف اختصاصػػػػػػػو فيجػػػػػػػب عميػػػػػػػو احالتيػػػػػػػا ا
ليػػػػػػػػا سػػػػػػػػمطة إف النيابػػػػػػػػة العسػػػػػػػػكرية فػػػػػػػػك ؽ.أ.ع   23العسػػػػػػػػكرية المختصػػػػػػػػة لمتصػػػػػػػػرؼ فييػػػػػػػػا ض المػػػػػػػػادة

، امػػػػػػػا اذا رات  لالميحقػػػػػػػؽ فػػػػػػػي القػػػػػػػانكف المقػػػػػػػارف اذا رات اف تصػػػػػػػدر امػػػػػػػر باالكجػػػػػػػو  قامػػػػػػػة الػػػػػػػدعك 
 .)17(المحكمة العسكرية ىفال تستطيع رفع الدعكل مباشرة ال لىنالؾ كجيا  قامة الدعك 

 :طمب اإلحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقًا لمقانون( 5 

لمقائػػػػػد أف يطمػػػػػب مػػػػػف سػػػػػمطات ا حالػػػػػة، إحالػػػػػة الجريمػػػػػة إلػػػػػى المحاكمػػػػػة العسػػػػػكرية طبقػػػػػان لمقػػػػػانكف، 
   مف الئحة االنضباط العسكرم كىي:40كىي السمطات التي حددتيا المادة رقـ ض

لؾ بمقتضػػػػػػػى تفػػػػػػػكيض مػػػػػػػف رئػػػػػػػيس الجميكريػػػػػػػة أك مػػػػػػػف يفكضػػػػػػػو أك الضػػػػػػػابط المػػػػػػػرخص لػػػػػػػو بػػػػػػػذ  أ
الضػػػػػابط الػػػػػػذم أعطيػػػػػػت لػػػػػو السػػػػػػمطة فػػػػػػي األصػػػػػؿ مػػػػػػف رئػػػػػػيس الجميكريػػػػػة أك مػػػػػػف يفكضػػػػػػو. كذلػػػػػػؾ 

أف يفػػػػػكض القػػػػػادة  ،بالنسػػػػػبة لمضػػػػػباط. كيجػػػػػكز لمػػػػػف يخػػػػػكؿ سػػػػػمطة ا ذف با حالػػػػػة بالنسػػػػػبة لمضػػػػػباط
 ا ذف با حالة لضباط الصؼ كالجنكد. ،األدنى منو سمطة

النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية فػػػػػػي غيػػػػػػر األحػػػػػػكاؿ السػػػػػػابقة: كذلػػػػػػؾ برفػػػػػػع الػػػػػػدعكل مباشػػػػػػرة إلػػػػػػى المحكمػػػػػػة   ب
 العسكرية المختصة طبقان لمقانكف.

                                                           

، 2004الشياكم، قدرم، عبدالفتاح مكسكعة تشريعات القضاء العسكرم، منشاة المعارؼ باالسكندرية، االسكندرية،   17ض
  456ص:
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كيالحػػػػػظ فػػػػػي ىػػػػػذا الصػػػػػدد أف طمػػػػػب ا حالػػػػػة إلػػػػػى المحاكمػػػػػة العسػػػػػكرية يعػػػػػد أمػػػػػران كجكبيػػػػػان بالنسػػػػػبة 
ط العسػػػػػػكرم التػػػػػػي   مػػػػػػف الئحػػػػػػة االنضػػػػػػبا48لمقائػػػػػػد فػػػػػػي الجػػػػػػرائـ المنصػػػػػػكص عمييػػػػػػا فػػػػػػي المػػػػػػادة ض

أكجبػػػػت طمػػػػب إحالػػػػة الجػػػػرائـ التػػػػي نصػػػػت عمييػػػػا تمػػػػؾ المػػػػادة إلػػػػى المحػػػػاكـ العسػػػػكرية، أمػػػػا فػػػػي غيػػػػر 
لمقائػػػػػد، لػػػػو أف يتقػػػػدـ بػػػػو أك يكقػػػػػع جػػػػزاءن انضػػػػباطيان عمػػػػػى  جكازيػػػػان ىػػػػذه الجػػػػرائـ يكػػػػكف طمػػػػػب ا حالػػػػة 

 .)18(لفان االنحك المبيف س

 الحالة الثانية:

 :خارجة عن اخل اص القائدالمرلكبة إذا كانت الجريمة  

إحالتيػػػػا -كجكبػػػػان -فػػػػي حالػػػػة مػػػػا إذا كانػػػػت الجريمػػػػة خارجػػػػة عػػػػف اختصػػػػاص القائػػػػد فإنػػػػو يتعػػػػيف عميػػػػو
إلػػػػى النيابػػػػة العسػػػػكرية المختصػػػػة  عمػػػػاؿ شػػػػئكنيا فييػػػػا كالتصػػػػرؼ فييػػػػا طبقػػػػان لمقػػػػانكف كذلػػػػؾ إعمػػػػاالن 

   مف قانكف القضاء العسكرم سالفة الذكر.23/3لحكـ المادة ض

الجريمػػػػػة عػػػػػف اختصػػػػػاص القائػػػػػد إذا كانػػػػػت جريمػػػػػة قػػػػػانكف عػػػػػاـ أك كانػػػػػت جريمػػػػػة عسػػػػػكرية  كتخػػػػػرج
ممػػػػػػا نػػػػػػص عميػػػػػػو المشػػػػػػرع فػػػػػػي القسػػػػػػـ الثػػػػػػاني مػػػػػػف الكتػػػػػػاب الثػػػػػػاني مػػػػػػف قػػػػػػانكف القضػػػػػػاء  ،مختمطػػػػػػة
كذلػػػػػػػؾ بالنسػػػػػػػبة لممسػػػػػػػئكلية الجنائيػػػػػػػة المبنيػػػػػػػة عمػػػػػػػى الكصػػػػػػػؼ الجنػػػػػػػائي، أمػػػػػػػا  المصػػػػػػػرم العسػػػػػػػكرم

فتػػػػػدخؿ فػػػػػي اختصاصػػػػػو كمػػػػػا  ،أف تشػػػػػكميا الجريمػػػػػة المختمطػػػػػة المسػػػػػئكلية االنضػػػػػباطية التػػػػػي يمكػػػػػف
 . )19(الجرائـ العسكرية المرتبطة بجرائـ القانكف العاـ  ،يخرج عف اختصاص القائد كذلؾ

 ـ القائد با جراءات القضائيةمدل التزاكىنا يثار التساؤؿ حكؿ 

القضػػػػػػائية قبػػػػػػؿ تكقيػػػػػػع تكػػػػػػاد التشػػػػػػريعات تسػػػػػػاير بعضػػػػػػيا الػػػػػػبعض فػػػػػػي أف القائػػػػػػد يتبػػػػػػع ا جػػػػػػراءات 
 ،ال يجػػػػكز لمقائػػػػد تكقيػػػػع عقكبػػػػة انضػػػػباطية إال بعػػػػد التأكػػػػد مػػػػف صػػػػحة االتيػػػػاـ ،ففػػػػي مصػػػػر .الجػػػػزاء

فػػػػػػي أحػػػػػػكاؿ فػػػػػػرض  ،كيجػػػػػػب أف يكػػػػػػكف التحقيػػػػػػؽ كتابػػػػػػة .و دفػػػػػػاع المػػػػػػتيـ عػػػػػػف نفسػػػػػػوجػػػػػػكتحقيػػػػػػؽ أك 
كحػػػػػػبس  ،كفػػػػػػي أحػػػػػػكاؿ تنزيػػػػػػؿ الدرجػػػػػػة كالحرمػػػػػػاف مػػػػػػف الدرجػػػػػػة ،العقكبػػػػػػات الشػػػػػػديدة عمػػػػػػى الضػػػػػػباط

كحػػػػػػػػبس الجنػػػػػػػػكد إذا زادت مدتػػػػػػػػو عػػػػػػػػف كاحػػػػػػػػد  ،اط الصػػػػػػػػؼ إذا زادت مدتػػػػػػػػو عػػػػػػػػف عشػػػػػػػػرة أيػػػػػػػػاـضػػػػػػػػب
عمػػػػػػى أنػػػػػػو يجػػػػػػكز فػػػػػػي أحػػػػػػكاؿ خدمػػػػػػة الميػػػػػػداف االكتفػػػػػػاء بػػػػػػالتحقيؽ شػػػػػػفاىو عمػػػػػػى أف .كعشػػػػػػريف يكمػػػػػػان 

 .)20(تكتب مسببات القرار
                                                           

القسـ  –ز كانظر كذلؾ كتابو قانكف العقكبات 363أ.د. سالمة، مأمكف، محمد، قانكف األحكاـ العسكرية، مرجع سابؽ، صؾ  18ض
  .عمى الترتيب 103، ص:1990العاـ، دار الفكر العربي، القاىرة، 

  .عمى الترتيب 104، ص:364نفس المرجعيف السابقيف، ص:  19ض
لي ثالثة شيكر بالنسبة لرئيس األركاف أك أم ضابط   20ض تصؿ العقكبة إلي الحبس ل اية شير إذا صدرت مف قائد كحدة، كا 

القسـ العاـ، مرجع سابؽ،  –عقكبات  . انظر :سالمة، مأمكف محمد، قانكف ال49،50برتبة زعيـ فيما فكؽ ضالمادة 
 . 366ص:
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 :ثانيًا: امكانية وطرق الطعن ف  قرار القائد

لمقػػػػانكف، أك قػػػػد يكػػػػكف الجػػػػزاء أشػػػػد ممػػػػا تقتاضػػػػيو فػػػػي ظػػػػؿ ىػػػػذه األنظمػػػػة قػػػػد يصػػػػدر قػػػػرار مخػػػػالؼ 
مػػػػػف حيػػػػػث الصػػػػػالحية، أك كػػػػػاف  ،المخالفػػػػػة اك يكػػػػػكف القائػػػػػد غيػػػػػر خاضػػػػػع لتمػػػػػؾ القكاعػػػػػد كالمعػػػػػايير

فػػػػػػي مخالفػػػػػػة عػػػػػػدـ إطاعػػػػػػة األكامػػػػػػر كالتعميمػػػػػػات، األمػػػػػػر الػػػػػػذم يكجػػػػػػب إتاحػػػػػػة  ،ىػػػػػػك المجنػػػػػػي عميػػػػػػو
 ،طعػػػػف فػػػػي القػػػػرار الصػػػػادر ضػػػػدهبمنحػػػػو بعػػػػض الطػػػػرؽ لمػػػػتظمـ أك ال ،الفرصػػػػة أمػػػػاـ المحكػػػػـك عميػػػػو

 لذلؾ تكاترت التشريعات عمى إتباع أحد األنظمة األتية:

  )أ(الطعن أمام رئيس عسكري أعمى:

غيػػػػػػر الجػػػػػػزاءات  -كبالنسػػػػػػبة لمجػػػػػػزاءات التأديبيػػػػػػة  )21(كىػػػػػػذا ىػػػػػػك النظػػػػػػاـ السػػػػػػائد فػػػػػػي معظػػػػػػـ الػػػػػػدكؿ
 .تجيز بعض الدكؿض فرنسا كبمجيكا الطعف فييا أماـ مجمس الدكلة  –االنضباطية 

كىػػػػػذا مػػػػػا يتفػػػػػؽ مػػػػػع مػػػػػني  المشػػػػػرع المصػػػػػرم الطعػػػػػف امػػػػػاـ جيػػػػػات عميػػػػػا إذ يكػػػػػكف لمسػػػػػمطة األعمػػػػػى 
العقكبػػػػة أك صػػػػرؼ النظػػػػر لمسػػػػتكييف مػػػػف القائػػػػد الػػػػذم كقػػػػع العقكبػػػػة االنضػػػػباطية الحػػػػؽ فػػػػي تخفيػػػػؼ 

عػػػػػف الجريمػػػػػة المرتكبػػػػػة خػػػػػالؿ عػػػػػاـ مػػػػػف تػػػػػاريخ تكقيػػػػػع العقكبػػػػػة إذا ظيػػػػػر مػػػػػف ظػػػػػركؼ لجريمػػػػػة أك 
االنضػػػػػػباط العسػػػػػػكرم بكحػػػػػػدة المعاقػػػػػػب مػػػػػػا يبػػػػػػرر ذلػػػػػػؾ أك كانػػػػػػت  لصػػػػػػفة مرتكبييػػػػػػا أك مػػػػػػف مسػػػػػػتك 
 العقكبة غير قانكنية أك مجحفة.

المػػػػتيـ لممحاكمػػػػة خػػػػالؿ نفػػػػس المػػػػدة  كمػػػػا يكػػػػكف ليػػػػذه السػػػػمطة الحػػػػؽ فػػػػي إل ػػػػاء العقكبػػػػة مػػػػع إحالػػػػة
 .)22( 58ض

 االللجاء إلى القضاء قبل القرار:-)ب(

ف كانػػػػػػت تجيػػػػػػز  )23(الكثيػػػػػػر مػػػػػػف تشػػػػػػريعات الػػػػػػدكؿ ال تجيػػػػػػز الطعػػػػػػف فػػػػػػي قػػػػػػرار القائػػػػػػد العسػػػػػػكرم  كا 
 لممتيـ قبؿ صدكر قرار القائد أف يمتمس إحالتو لممحكمة العسكرية.

                                                           

يطاليا كبمجيكا كاسبانيا كركسيا ككندا كسكيسرا كفي بعضيا يجكز التظمـ عمى مراحؿ متتابعة إلي الرئيس األعمى   21ض كفرنسا كا 
غير  - التأديبيةحتى كزير الحربية أك الدفاع كما في بمجيكا ككندا كحتى رئيس الدكلة كما في اسبانيا. كبالنسبة لمجزاءات 

. كحكؿ مسالة الدفكع كالطعكف اماـ القضاء تجيز فرنسا كبمجيكا الطعف فييا أماـ مجمس الدكلة -الجزاءات االنضباطية 
العسكرم راجع: لكاء د/ تكفيؽ، اشرؼ مصطفي، دفاع المتيـ في الجرائـ العسكرية، معمقا عمييا، باحكاـ النقض، ايتراؾ 

   .كما بعدىا 70، ص: 2006القاىرة،  لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
دار النيضة العربية،  كانظر: الجارحي، مجدم صالح يكسؼ، ضمانات المتيـ اماـ المحاكـ العسكرية، مرجع سابؽ،  22ض

 158ص:  ،2011القاىرة، 
جزاءات أفراد بشأف الئحة  1973لسنة  1050مف قرار كزير الداخمية رقـ 28قضت المادة مف ذلؾ التشريع المصرم حيث   23ض

ىيئة الشرطة في فقرتيا األخيرة بأف ضكيجكز بأمر مف السمطة األعمى مف الرئيس الذم كقع العقكبة إل اء قرار تكقيع الجزاء 
حالة المتيـ إلى المحاكمة كما يجكز لرئيس المصمحة أك مف حكمو إذا ظير أف العقكبة االنضباطية غير قانكنية أك  كا 

 يا في أم كقت خالؿ سنة مف تاريخ تكقيع العقكبة.أك يم ي خفضيامجحفة أف ي
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: انػػػػػو يمكػػػػػف اف يصػػػػػدر خاصػػػػػةامػػػػػر ا حالػػػػػة العسػػػػػكرم كب ىكالسػػػػػؤاؿ ىػػػػػك: ىػػػػػؿ يجػػػػػكز الطعػػػػػف عمػػػػػ
 ،رغػػػػػػـ كجػػػػػػكد بطػػػػػػالف فػػػػػػي التحقيقػػػػػػات نػػػػػػات  عػػػػػػف عيػػػػػػب فػػػػػػي االسػػػػػػتجكاب اك اخػػػػػػالالن بحػػػػػػؽ الػػػػػػدفاع

 .كالقاعدة األصكلية اف ما بهني عمي باطؿ فيك باطؿ

إال  ،سػػػػػػتجكاب اك بطػػػػػػالف اجػػػػػػراءات التحقيقػػػػػػات ييرتػػػػػػب بالطبيعػػػػػػة بطػػػػػػالف ألمػػػػػػر ا حالػػػػػػةفػػػػػػبطالف ا 
ذلػػػػػػػؾ يقتضػػػػػػػي التعػػػػػػػرض لطبيعػػػػػػػة األمػػػػػػػر الصػػػػػػػادر باالحالػػػػػػػة، ىػػػػػػػؿ ىػػػػػػػك امػػػػػػػر قضػػػػػػػائي يخضػػػػػػػع اف 

لنظريػػػػػة الػػػػػبطالف فػػػػػي ا جػػػػػراءات الجنائيػػػػػة ؟ اـ ىػػػػػك أمػػػػػر ادارم يجػػػػػكز الطعػػػػػف عميػػػػػو امػػػػػاـ القضػػػػػاء 
 االدارم ؟ 

 ىكىػػػػػذا االخػػػػػتالؼ ينبػػػػػع مػػػػػف االصػػػػػرار عمػػػػػ ،م مختمػػػػػؼ اخػػػػػتالؼ كبيػػػػػران فػػػػػي الفقػػػػػو العسػػػػػكرمكالػػػػػرأ 
فػػػػػػال يخضػػػػػػع  ،نقػػػػػػض اك انتقاضػػػػػػو كاعتبػػػػػػركه امػػػػػػر عسػػػػػػكرم ذك صػػػػػػفة قضػػػػػػائية عػػػػػػدـ التعػػػػػػرض الم

بػػػػػػػو ىػػػػػػػك جػػػػػػػكاز  . ككػػػػػػػؿ مػػػػػػػا سيػػػػػػػمحكال لمبػػػػػػػدا التعػػػػػػػكيض عػػػػػػػف القػػػػػػػرارات الخاطئػػػػػػػة ،لمقضػػػػػػػاء االدارم
تصػػػػػحيحو بمعرفػػػػػة المحكمػػػػػة العسػػػػػكرية فيجػػػػػكز تػػػػػدارؾ الخطػػػػػا المػػػػػادم فيػػػػػو بالتصػػػػػحيح كمػػػػػا يعتبػػػػػر 

، اعمػػػػاالن لقػػػػانكف االجػػػػراءات الجنائيػػػػة مػػػػا تػػػػراه المحكمػػػػةكالتصػػػػحيح طبقػػػػان لكمػػػػاكرد فيػػػػو قابػػػػؿ لمتعػػػػديؿ 
 .كالعسكرية

يتعرضػػػػػػكا الم بطػػػػػػالف إذا ماجػػػػػػاء عػػػػػػف خطػػػػػػأ فػػػػػػي اسػػػػػػتجكاب اك بطالنػػػػػػان فػػػػػػي إجػػػػػػراءات  كلكػػػػػػنيـ لػػػػػػـ
المحكمػػػػػػة قبػػػػػػؿ النظػػػػػػر فػػػػػػي  ىالتحقيػػػػػػؽ ككػػػػػػؿ مػػػػػػا يكمػػػػػػف لمػػػػػػدفاع فػػػػػػي ىػػػػػػذا الشػػػػػػأف اف يعػػػػػػرض عمػػػػػػ

 المكضكع الطعف بكجكد بطالف شكمي في ا جراءات التي تمت قبؿ المحاكمة.
 االللجاء إلى القضاء كدرجة ثانية:-)ج(

لممحكػػػػـك عميػػػػو أف يمجػػػػأ الػػػػى رئػػػػيس القائػػػػد الػػػػذم حكػػػػـ عميػػػػو فػػػػإذا لػػػػـ يػػػػرض عػػػػف قػػػػراره كػػػػاف لػػػػو أف  
 .)24(يمجأ إلى السمطة القضائية

 ط:النظام المخلم-)د( 

  .)25(أماـ المحكمة  ،كبيف الطعف في قراره ،رئيس األمر ىأم يتـ االختيار بيف التظمـ إل 

 

                                                           

 عمى الترتيب.  84ك  70راجع: لكاء د. تكفيؽ، اشرؼ مصطفى، المرجعيف السابقيف.، ص  24ض
 -د.ابكالعال، ممدكح عثماف، مدم احقية النيابة العسكرية في تقديـ التماس باعادة النظر كسمطات قسـ الطعكف العسكرية   25ض

  .كما بعدىا 730، ص:1981  لسنة 5،6مجمة المحاماة العدداف ض -بحث
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 :وحدود اخل ا الوالقائد الشرعية االجرائية للحقيق : اللرع الثان 

الػػػػػذم لػػػػػو سػػػػػمطة تكقيػػػػػع الجػػػػػزاءات التأديبيػػػػػة  ،الػػػػػرئيس العسػػػػػكرم ،يقصػػػػػد بالقائػػػػػد أك الضػػػػػابط القائػػػػػد
 ،تػػػػػػوبحسػػػػػػب رتب ،كي مػػػػػػب أف يختمػػػػػػؼ مػػػػػػدل السػػػػػػمطة التػػػػػػي يممكيػػػػػػا القائػػػػػػد، فػػػػػػي معظػػػػػػـ التشػػػػػػريعات

أعمػػػػى مػػػػف رتبػػػػة ممػػػػف يكقػػػػع عميػػػػو  ،الضػػػػابط صػػػػاحب األمػػػػر بػػػػالجزاءجػػػػب أف يكػػػػكف ك االمػػػػر الػػػػذم ي
   .الجزاء

نمػػػػػا بالكظيفػػػػػة فيكػػػػػكف  ،كلكػػػػػف بعػػػػػض التشػػػػػريعات ال تػػػػػربط السػػػػػمطة التأديبيػػػػػة بالتػػػػػدرج فػػػػػي الرتػػػػػب، كا 
كمػػػػف المناسػػػػب أف كىػػػػك مػػػػا قػػػػد يػػػػؤدم إلػػػػي نتيجػػػػة شػػػػاذة،  قيػػػػادة،ىػػػػك مػػػػف يتػػػػكلى ال ،صػػػػاحب السػػػػمطة

 .كأقدميتػػػػػو بالنسػػػػػبة لمرؤكسػػػػػيو كىػػػػػك الحاصػػػػػؿ فػػػػػي معظػػػػػـ التشػػػػػريعات -رتبتػػػػػو-درجػػػػػة القائػػػػػد تراعػػػػػى
فقػػػػػػرة اكالن كالفمسػػػػػػطيني  فقػػػػػػرة اكلػػػػػػىفػػػػػػي الفقػػػػػػو كالتشػػػػػػريع المصػػػػػػرم ذلػػػػػػؾ بصػػػػػػكرة اساسػػػػػػية  كسػػػػػػنتناكؿ

 .ثانيان  ثانية
 القائد ف  اللشريع الم ري: لحقيقل االجرائيةالشرعية : اللقرة ا ولى

 كفي مصر تتدرج السمطة التأديبية العسكرية عمى النحك التالي:

كزيػػػػػر الػػػػػدفاع، رئػػػػػيس أركػػػػػاف حػػػػػرب القػػػػػكات المسػػػػػمحة، رئػػػػػيس ىيئػػػػػة التنظػػػػػيـ كا دارة، قػػػػػادة القػػػػػكات 
 . )26(البحرية كالجكية كالدفاع الجكم، قائد الكتيبة أك ما يماثميا فأعمى

كقػػػػػػد خػػػػػػكؿ قػػػػػػانكف القضػػػػػػاء العسػػػػػػكرم لمقائػػػػػػد سػػػػػػمطة اتخػػػػػػاذ كافػػػػػػة إجػػػػػػراءات التحقيػػػػػػؽ فػػػػػػي الجػػػػػػرائـ 
لمقائػػػػد أك مػػػػف ينيبػػػػو مػػػػف الضػػػػباط التػػػػابعيف لػػػػو فػػػػي    منػػػػو عمػػػػى أنػػػػو:23العسػػػػكرية فنصػػػػت المػػػػادة ض

جميػػػػػع األحػػػػػكاؿ اتخػػػػػاذ إجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ فػػػػػي الجػػػػػرائـ العسػػػػػكرية. كحػػػػػددت ذات المػػػػػادة فػػػػػي فقرتيػػػػػا 
 ات القائد في التصرؼ في الجرائـ العسكرية.الثانية سمط

مػػػػػػػف الئحػػػػػػػة االنضػػػػػػػػباط  34كالمقصػػػػػػػكد بالقائػػػػػػػد فػػػػػػػي تطبيػػػػػػػػؽ أحكػػػػػػػاـ ىػػػػػػػذا القػػػػػػػانكف طبقػػػػػػػػان لممػػػػػػػادة 
 .)27(العسكرم ىك قائد الكتيبة فأعمى أك ما يعادليا في الكحدات العسكرية المختمفة

أف ينيػػػػب عنػػػػو -سػػػػالؼ الػػػػذكرمػػػػف القػػػػانكف  23كطبقػػػػان لػػػػنص المػػػػادة -كيجػػػػكز لمقائػػػػد بػػػػالمعنى السػػػػابؽ
أحػػػػػد الضػػػػػباط التػػػػػابعيف لػػػػػو فػػػػػي بعػػػػػض اختصاصػػػػػاتو أك كميػػػػػا كلكػػػػػف يجػػػػػب أف تكػػػػػكف ىػػػػػذه ا نابػػػػػة 

 .إثباتيا في صدر المحضر ،صدرت لو ىذه ا نابة مف عمىك ثابتة كتابة 

                                                           

كني المصرم ، مرجع سابؽ ، الجارحي، مجدم صالح يكسؼ، ضمانات المتيـ اماـ المحاكـ العسكرية في النظاـ القان  26ض
 .154ص:

  مف الئحة االنضباط العسكرم. كانظر ايضا أ.د/ ابك العال، ممدكح عثماف،  اضكاء عمى قانكف 34انظر نص المادة ض  27ض
 .167، ص: 1981األحكاـ العسكرية ، مجمة المحاماة، العدداف األكؿ كالثاني، السنة الحادية كالستكف، يناير كفبراير
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التػػػػي خكلػػػػت القائػػػػد سػػػػمطة المصػػػػرم   مػػػػف الئحػػػػة االنضػػػػباط العسػػػػكرم 35كىػػػػك مػػػػا أكدتػػػػو المػػػػادة ض
 .)28(مجمس تحقيؽ مف ضابط أك أكثر لتحقيؽ الجرائـ العسكرية األمر بتشكيؿ

المشػػػػػػػار إلييػػػػػػػا أف تكػػػػػػػكف المصػػػػػػػرم   مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف القضػػػػػػػاء العسػػػػػػػكرم 23كيشػػػػػػػترط طبقػػػػػػػان لممػػػػػػػادة ض
الجريمػػػػػػة محػػػػػػؿ التحقيػػػػػػؽ داخمػػػػػػػة فػػػػػػي اختصػػػػػػاص القائػػػػػػد كىػػػػػػػك األمػػػػػػر الػػػػػػذم ال يتحقػػػػػػؽ إال بتػػػػػػػكافر 

 شرطيف:
 الجرائـ العسكرية كليست مف جرائـ القانكف العاـ.األكؿ: أف تككف الجريمة مف الشرط 

أم يجػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػكف الجريمػػػػػػػػة داخمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي نطػػػػػػػػاؽ التجػػػػػػػػريـ المنصػػػػػػػػكص عميػػػػػػػػو فػػػػػػػػي النصػػػػػػػػكص 
 ،كمػػػػػػػؤدل ىػػػػػػػذا الشػػػػػػػرط ـ.1966لسػػػػػػػنة  25المكضػػػػػػػكعية الػػػػػػػكاردة بقػػػػػػػانكف القضػػػػػػػاء العسػػػػػػػكرم رقػػػػػػػـ 

تخػػػػػػػػرج مػػػػػػػػف  ككػػػػػػػػذلؾ ،مػػػػػػػػف اختصػػػػػػػػاص القائػػػػػػػػد بتحقيقيػػػػػػػػا ،خػػػػػػػػركج جػػػػػػػػرائـ القػػػػػػػػانكف العػػػػػػػػاـ برمتيػػػػػػػػا
متػػػػػى كانػػػػػت مرتبطػػػػػة بجريمػػػػػة  ،المجرمػػػػػة بقػػػػػانكف األحكػػػػػاـ العسػػػػػكرية ،اختصػػػػػاص الجػػػػػرائـ العسػػػػػكرية

إعمػػػػاالن لػػػػنص المػػػػادة  ،كلػػػػك كػػػػاف بسػػػػيطان  ،ىػػػػذا االرتبػػػػاطأيػػػػان كانػػػػت درجػػػػة  ،مػػػػف جػػػػرائـ القػػػػانكف العػػػػاـ
  مػػػػػػف الئحػػػػػػة االنضػػػػػػباط العسػػػػػػكرم حيػػػػػػث ينعقػػػػػػد االختصػػػػػػاص بتحقيقيػػػػػػا فػػػػػػي حالػػػػػػة االرتبػػػػػػاط 35ض
 نيابة العسكرية.لم

اذا شػػػػػمؿ التحقػػػػػؽ اكثػػػػػر مػػػػػف جريمػػػػػة كاحػػػػػدة   عمػػػػػي انػػػػػو  41عميػػػػػو ايضػػػػػا المػػػػػادة ضكذلػػػػػؾ مػػػػػا نصػػػػػت 
المحكمػػػػػػػة المختصػػػػػػػة باشػػػػػػػد ىػػػػػػػذه الجػػػػػػػرائـ   كىػػػػػػػذه  ىتحػػػػػػػاؿ القضػػػػػػػية باكمميػػػػػػػا الػػػػػػػ ،لمػػػػػػػتيـ اك اكثػػػػػػػر

  تسػػػػرم بػػػػام نػػػػكع مػػػػف االرتبػػػػاط سػػػػكاء كػػػػاف االرتبػػػػاط بسػػػػيطان اك 41القاعػػػػدة التػػػػي كضػػػػعتيا المػػػػادة ض
 ىغيػػػػػػر قابػػػػػػػؿ لمتجزئػػػػػػػة ففػػػػػػي جميػػػػػػػع صػػػػػػػكر االرتبػػػػػػاط المسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػف التحقيػػػػػػؽ تتعػػػػػػػيف االحالػػػػػػػة الػػػػػػػ

 .محكمة كاحدة كىي المحكمة المختصة باشد الجرائـ

 لطبػػػػؽ القاعػػػػدة السػػػػابقة فػػػػي حالػػػػة تعػػػػدد المتيمػػػػيف فػػػػي الجريمػػػػة الكاحػػػػدة فيتعػػػػيف احالػػػػة الػػػػدعك كمػػػػا تت
درجػػػػػة فػػػػػاذا كانػػػػػت الجريمػػػػػة مػػػػػف اختصػػػػػاص المحكمػػػػػة المركزيػػػػػة ككػػػػػاف احػػػػػد  ىالمحكمػػػػػة االعمػػػػػ ىالػػػػػ

الػػػػي المحكمػػػػة العسػػػػكرية العميػػػػا كذلػػػػؾ ايضػػػػا الػػػػدعكل برمتيػػػػا حالػػػػة اتيعػػػػيف  ،المسػػػػاىميف فييػػػػا ضػػػػابطان 
مقكاعػػػػػد العامػػػػػة فػػػػػي حالػػػػػة االرتبػػػػػاط ال يػػػػػر قابػػػػػؿ لمتجزئػػػػػة كالمنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي قػػػػػانكف بػػػػػالتطبيؽ ل

 .)29(االجراءات الجنائية ككؿ ىذا مالـ ينص القانكف عمي خالؼ ذلؾ

                                                           

 .89، ص349  مف الئحة االنضباط العسكرم. ص:35نص المادة ضانظر   28ض
مف قانكف األحكاـ العسكرية المصرم مشركط باف تككف الكقائع المرتبطة قد تناكليا تحقيؽ  41كيالحظ اف اعماؿ المادة   29ض

فانو يتعيف احالة كؿ  فاذا تعددت الكقائع كتعددت التحقيقات كلـ يتـ ضـ األخيرة الي بعضيا لتصبح تحقيقا كاحدان  -كاحد
فينا تككف  -تحقيؽ الي المحكمة المختصة الميـ اذا تكافرت حالة مف حاالت االرتباط كالتي يتعيف ا حالة الي المحكمة

راجع في ذلؾ تكفيؽ، اشرؼ مصطفي، اعماؿ النيابات العسكرية كالشرطة  .االحالة الي المحكمة المختصة باشد الجرائـ
 .85،مرجع سابؽ، ص:
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 الثاني: أف يتكافر لمقائد االختصاص الشخصي.كالشرط 

التػػػػػػػي يتػػػػػػػكلى قائػػػػػػػدىا التحقيػػػػػػػؽ.  ،أحػػػػػػػد أفػػػػػػػراد الكتيبػػػػػػػة أك مػػػػػػػا يعادليػػػػػػػا ،أم يجػػػػػػػب أف يكػػػػػػػكف المػػػػػػػتيـ
كلػػػػػك كقعػػػػػت خػػػػػارج الكحػػػػػدة  ،التػػػػػي يرتكبيػػػػػا افػػػػػراد كتيبػػػػػة ،فالقائػػػػػد يخػػػػػتص بتحقيػػػػػؽ الجػػػػػرائـ العسػػػػػكرية

التػػػػػػي أكجبػػػػػػت عمػػػػػػى  ،  مػػػػػػف الئحػػػػػػة االنضػػػػػػباط العسػػػػػػكرم41كىػػػػػػك مػػػػػػا يسػػػػػػتفاد مػػػػػػف نػػػػػػص المػػػػػػادة ض
لصػػػػػادر مػػػػػف قائػػػػػد كا ،فػػػػػكر إخطػػػػػاره بػػػػػأمر الػػػػػتحفظ عمػػػػػى المػػػػػتيـ ،المبػػػػػادرة بتحقيػػػػػؽ القضػػػػػية ،القائػػػػػد
 الذم كقعت فيو الجريمة. ،المكاف
  :ف  اللشريع الم ري اللحلظيةف  االجراءات اللرالبية سمطة القائد أواًل: 

كػػػػػػاف لػػػػػػو سػػػػػػمطة مباشػػػػػػرة  ،ابقان كمتػػػػػػى تػػػػػػكافر لمقائػػػػػػد االختصػػػػػػاص بالجريمػػػػػػة عمػػػػػػى النحػػػػػػك المبػػػػػػيف سػػػػػػ
المخكلػػػػػػة لسػػػػػػمطات التحقيػػػػػػؽ فيكػػػػػػكف لػػػػػػو سػػػػػػماع الشػػػػػػيكد بعػػػػػػد تحمػػػػػػيفيـ  ،جميػػػػػػع إجػػػػػػراءات التحقيػػػػػػؽ

ككػػػػػػذلؾ تفتػػػػػػيش شػػػػػػخص المػػػػػػتيـ كتفتػػػػػػيش  ،كاسػػػػػػتجكاب المػػػػػػتيـ ،كانتػػػػػػداب الخبػػػػػػراء ،اليمػػػػػػيف القانكنيػػػػػػة
 المقررة قانكنان لسمطات التحقيؽ. بالشركط كالضكابط ،مسكنو

كػػػػػػاألمر بػػػػػػالقبض أك الضػػػػػػبط  ،سػػػػػػمطة اتخػػػػػػاذ ا جػػػػػػراءات التحفظيػػػػػػة ضػػػػػػد المػػػػػػتيـ ،كمػػػػػػا يكػػػػػػكف لػػػػػػو 
نمػػػػػا لػػػػػو  ،كلكنػػػػػو ال يممػػػػػؾ األمػػػػػر بػػػػػالحبس االحتيػػػػػاطي ،كا حضػػػػػار بػػػػػالتحفظ عمػػػػػى  ان يصػػػػػدر أمػػػػػر أف كا 

الػػػػػذم يشػػػػػكمو القائػػػػػد  ،ىػػػػػي ذات اختصاصػػػػػات مجمػػػػػس التحقيػػػػػؽ ،كذات اختصاصػػػػػات القائػػػػػد .المػػػػػتيـ
 .ليذا ال رض

تمييػػػػػػدان  ،يتخػػػػػػذ بسػػػػػػبب كقػػػػػػكع الجريمػػػػػػة ،انضػػػػػػباطي ىػػػػػػك إجػػػػػػراء ،كاألمػػػػػػر بػػػػػػالتحفظ عمػػػػػػى ضالمػػػػػػتيـ 
فيػػػػػك يختمػػػػػؼ عػػػػػف  ،كنظػػػػػران لػػػػػذلؾ .إجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ مػػػػػف  التخػػػػػاذ إجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ، فيػػػػػك لػػػػػيس

تػػػػػػػػكافر الشػػػػػػػػركط المتطمبػػػػػػػػة قانكنػػػػػػػػان ل مػػػػػػػػر بػػػػػػػػالحبس  ،فػػػػػػػػال يشػػػػػػػػترط لصػػػػػػػػدكره ،الحػػػػػػػػبس االحتيػػػػػػػػاطي
  .)30(االحتياطي

أيػػػػان كانػػػػت الجريمػػػػة  ،خكلتػػػػو الئحػػػػة االنضػػػػباط العسػػػػكرم لمقائػػػػد ،كىػػػػذا ا جػػػػراء بػػػػالتحفظ عمػػػػى المػػػػتيـ
كمػػػػا ىػػػػك الشػػػػأف فػػػػي جػػػػرائـ القػػػػانكف  ،كلػػػػك كانػػػػت تخػػػػرج عػػػػف دائػػػػرة اختصاصػػػػو بػػػػالتحقيؽ ،المرتكبػػػػة

عمػػػػى أنػػػػو يجػػػػكز  ،  مػػػػف الئحػػػػة االنضػػػػباط العسػػػػكرم المشػػػػار إلييػػػػا36حيػػػػث نصػػػػت المػػػػادة ض ،العػػػػاـ
الرتكابػػػػػو جريمػػػػػة  ،لقػػػػػانكف األحكػػػػػاـ العسػػػػػكريةالػػػػػتحفظ عمػػػػػى أم مػػػػػتيـ مػػػػػف األشػػػػػخاص الخاضػػػػػعيف 

 أك مف جرائـ القانكف العاـ. ،مف الجرائـ العسكرية

ال يصػػػػػػػػدر إال بالنسػػػػػػػػبة لمػػػػػػػػتيـ خاضػػػػػػػػع لقػػػػػػػػانكف القضػػػػػػػػاء  ،كاألمػػػػػػػػر بػػػػػػػػالتحفظ كػػػػػػػػإجراء انضػػػػػػػػباطي
العسػػػػػػػكرم، فػػػػػػػال يصػػػػػػػدر ىػػػػػػػذا األمػػػػػػػر بالنسػػػػػػػبة لممػػػػػػػدنييف المتيمػػػػػػػيف بارتكػػػػػػػاب جريمػػػػػػػة مػػػػػػػف الجػػػػػػػرائـ 

                                                           

 93، ص352القسـ العاـ، المرجعيف السابقيف، ص –أ.د. سالمو، مأمكف محمد، قانكف األحكاـ العسكرية كقانكف العقكبات   30ض
 عمى الترتيب. 
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بالنسػػػػػػبة لممػػػػػدنييف الممحقػػػػػػيف  ،ء العسػػػػػػكرم، كلكػػػػػف يجػػػػػكز صػػػػػػدكر األمػػػػػر بػػػػػالتحفظالخاضػػػػػعة لمقضػػػػػا
كالػػػػػذيف يخػػػػػاطبكف بأحكػػػػػاـ القػػػػػانكف العسػػػػػكرم المكضػػػػػكعية  ،فػػػػػي اثنػػػػػاء خدمػػػػػة الميػػػػػداف ،بالعسػػػػػكرييف

 .)31(كا جرائية معان 

الحػػػػػػػاالت التػػػػػػػي يجػػػػػػػكز فييػػػػػػػا أف  ،  منيػػػػػػػا37كحػػػػػػػددت الئحػػػػػػػة االنضػػػػػػػباط العسػػػػػػػكرم فػػػػػػػي المػػػػػػػادة ض
كتنصػػػػػرؼ إلػػػػػى الكقػػػػػائع المعاقػػػػػب  ،كىػػػػػي حالػػػػػة الجػػػػػرائـ الجسػػػػػمية ،يصػػػػدر األمػػػػػر بػػػػػالتحفظ العسػػػػػكرم

عامػػػػػػة أك خاصػػػػػػة بقػػػػػػانكف القضػػػػػػاء العسػػػػػػكرم، كحالػػػػػػة ا خػػػػػػالؿ الجسػػػػػػيـ  ،عمييػػػػػػا بعقكبػػػػػػات جنائيػػػػػػة
المػػػػػتيـ عمػػػػػػى كحالػػػػػة الخشػػػػػية مػػػػػػف فػػػػػرار المػػػػػتيـ كحالػػػػػة الخشػػػػػػية مػػػػػف تػػػػػأثير  ،باالنضػػػػػباط العسػػػػػكرم

 كضػػػػػباطكيكػػػػػكف بإيقػػػػػاؼ الضػػػػػابط  ،سػػػػػير التحقيػػػػػؽ. كالػػػػػتحفظ العسػػػػػكرم قػػػػػد يكػػػػػكف شػػػػػديدان أك بسػػػػػيطان 
 .)32(الصؼ كالجنكد

كأكجبػػػػػػػت  ،كقػػػػػػد حػػػػػػػددت الئحػػػػػػة االنضػػػػػػػباط العسػػػػػػػكرم المخػػػػػػتص بإصػػػػػػػدار أكامػػػػػػػر الػػػػػػتحفظ كبياناتػػػػػػػو
خػػػػػػػالؿ ثمػػػػػػػاف -الػػػػػػػتحفظ- ،لمضػػػػػػػابطمصػػػػػػػادقة عمػػػػػػػى أمػػػػػػػر ا يقػػػػػػػاؼ بالنسػػػػػػػبة ال ،  منيػػػػػػػا40المػػػػػػػادة ض

أك  ،كتصػػػػػدر المصػػػػػادقة مػػػػػف قائػػػػػد الفػػػػػرع الرئيسػػػػػي بػػػػػالقكات المسػػػػػمحة ،كأربعػػػػػيف سػػػػػاعة مػػػػػف صػػػػػدكره
ال اعتبػػػػر األمػػػػر كػػػػأف لػػػػـ يكػػػػف  ،قائػػػػد الجػػػػيش الميػػػػداني أك قائػػػػد المنطقػػػػة العسػػػػكرية أك مػػػػا يعادليػػػػا، كا 

 في حالة عدـ المصادقة عميو في الميعاد المذككر.

فػػػػػإذا كػػػػػاف  ،بالضػػػػػكابط التػػػػػي قررتيػػػػػا الالئحػػػػػة ،فظ مػػػػػف القائػػػػػد عػػػػػف شػػػػػيركيجػػػػػب اال تزيػػػػػد مػػػػػدة الػػػػػتح
لتقػػػػػرر مػػػػػا  ،مػػػػػر عمػػػػػى سػػػػػمطة المصػػػػػادقةكجػػػػػب عػػػػػرض األ ،رغػػػػػـ مػػػػػركر الشػػػػػير ،التحقيػػػػػؽ لػػػػػـ ينتػػػػػو

فػػػػػإذا رات امتػػػػػداد مػػػػػدة الػػػػػتحفظ فػػػػػال يجػػػػػكز أف تزيػػػػػد مدتػػػػػو بػػػػػأم حػػػػػاؿ مػػػػػف األحػػػػػكاؿ عػػػػػف سػػػػػتة  .راهتػػػػػ
أسػػػػكة بػػػػالمتبع فػػػػي شػػػػأف الحػػػػد األقصػػػػى  ،المػػػػتيـ بػػػػأمر ا حالػػػػة قبػػػػؿ ذلػػػػؾ ـمػػػػا لػػػػـ يػػػػتـ إعػػػػال ،أشػػػػير

عماالن لنص المادة العاشرة مف قانكف القضاء العسكرم ،لمحبس االحتياطي  .)33(كا 

حػػػػػاؿ التماثػػػػػؿ بػػػػػيف سػػػػػمطات مػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػائي كالنيابػػػػػة  ،، كمػػػػػا سػػػػػنرل الحقػػػػػان كىنػػػػػا نالحػػػػػظ
بشػػػػػأف االمتػػػػػداد  ،بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ الحػػػػػبس االحتيػػػػػاطي ،العسػػػػػكرية فػػػػػي التكقيػػػػػؼ كالتػػػػػدابير االحترازيػػػػػة

 كسمطة القائد الذم جمع بينيما بخصكص التحفظ. ،الزمني

 

 
                                                           

  .عمى الترتيب 92ك صؾ 352نفس المرجعيف السابقيف، ص:  31ض
  .مف الئحة االنضباط العسكرم المصرية 37راجع نص المادة   32ض
بالتحفظ مف حيث طبيعتو كضكابطو كلحاالت التي يجكز فييا صدكره كأنكاعو كالمختص بإصداره  أنظر في تفصيؿ األمر 33ض

، 360إلى ص: 353كبياناتو كالمصادقة عميو بالنسبة لمضباط إلخ، أ.د. س مة، مأمكف، محمد المرجعيف السابقيف، مف ص:
 عمى الترتيب. 100إلى ص: 93مف ص:
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 :وا  ول االجرائيةسمطة القائد ثانيًا: 

فمػػػػػف حػػػػػؽ القائػػػػػد اتخػػػػػاذ إجػػػػػراءات  ،كمػػػػػف ثػػػػػـ ،سػػػػػاير النظػػػػػاـ االنجمكساكسػػػػػكني ،التشػػػػػريع المصػػػػػرم
أك يػػػػػػأمر بتشػػػػػػكيؿ مجمػػػػػػس  ،التحقيػػػػػػؽ فػػػػػػي الجػػػػػػرائـ العسػػػػػػكرية، إذ لػػػػػػو أف يباشػػػػػػر التحقيػػػػػػؽ بشخصػػػػػػو

كالتػػػػػػي قضػػػػػػى القػػػػػػانكف  ،تحقيػػػػػػؽ مػػػػػػف ضػػػػػػابط أك أكثػػػػػػر كيجػػػػػػكز لمقائػػػػػػد فػػػػػػي غيػػػػػػر الجػػػػػػرائـ العسػػػػػػكرية
 )34(29لممػػػػػػػادة طبقػػػػػػػان ك  باختصػػػػػػػاص النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية بتحقيقيػػػػػػػا 1966لسػػػػػػػنة  25العسػػػػػػػكرم رقػػػػػػػـ 

الػػػػػى  ،أف يتخػػػػػذ كافػػػػػة إجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ فػػػػػكر ارتكػػػػػاب ىػػػػػذه الجػػػػػرائـ، ثػػػػػـ يحيػػػػػؿ التحقيػػػػػؽ بعػػػػػد ذلػػػػػؾ
بمثابػػػػة محضػػػػر جمػػػػع  ،الػػػػذم يجريػػػػو القائػػػػد النيابػػػػة العسػػػػكرية المختصػػػػة باعتبػػػػار كػػػػكف ذلػػػػؾ التحقيػػػػؽ

 .)35(النيابة العسكرية إلىاستدالالت يتـ إرفاقو 

المصػػػػػػرية بػػػػػػػأف لمقائػػػػػػد حػػػػػػؽ التصػػػػػػرؼ فػػػػػػي جميػػػػػػع الجػػػػػػػرائـ مػػػػػػف الالئحػػػػػػة  48كقػػػػػػد قضػػػػػػت المػػػػػػادة 
مػػػػػػػػف الالئحػػػػػػػػػة  48فػػػػػػػػي المػػػػػػػػادة  العسػػػػػػػػكرية انضػػػػػػػػباطيا عػػػػػػػػدا الجػػػػػػػػرائـ المنصػػػػػػػػكص عمييػػػػػػػػػا االتيػػػػػػػػة

 فيذه الجرائـ تستكجب محاكمة مرتكبييا عسكريا. )36( العسكريةاالنضباطية 

عنػػػػػػدما  ،ز لمقائػػػػػػديجػػػػػػك  ،مػػػػػػف الالئحػػػػػػة المصػػػػػػرية 3ك 2ك 48/1كفيمػػػػػػا عػػػػػػدا الجػػػػػػرائـ الػػػػػػكاردة بالمػػػػػػادة 
 ،االكتفػػػػػاء بتكقيػػػػػع عقكبػػػػػة انضػػػػػباطية ىمػػػػػا يػػػػػدعك إلػػػػػ ،يػػػػػرم فػػػػػي ظػػػػػركؼ ارتكابيػػػػػا أك صػػػػػفة فاعمييػػػػػا

بػػػػػدال مػػػػػف  ،أف يصػػػػػدر القػػػػػرار فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة متضػػػػػمنان أسػػػػػباب االكتفػػػػػاء بتكقيػػػػػع عقكبػػػػػة انضػػػػػباطية

                                                           

 النيابة العسكرية التحقيؽ في الجرائـ االتية فكر إبالغيا إلييا:ؽ.أ.ع بأف تباشر  29قضت المادة   34ض
 كافة جرائـ القانكف العاـ الداخمة في اختصاص القضاء العسكرم.-1
 الجرائـ العسكرية المرتبطة بجرائـ القانكف العاـ.-2
 الجرائـ العسكرية المحالة إلييا مف السمطات المختصة طبقان لمقانكف.-3

 سكرية اخطار السمطات العسكرية المختصة بقرار التصرؼ في التحقيؽ. كعمى النيابة الع
 بخصكص التحقيؽ في الجرائـ فكر ارتكابيا بمعرفة القادة. 1972  لسنة 2ضراجع: الكتاب الدكرم رقـ   35ض

ائـ بشأف سمطات القادة في التصرؼ في الجر -25/2/1975راجع: أكامر القيادة العامة لمقكات المسمحة الصادرة في 
 العسكرية.

 بخصكص المشاكؿ التي تتسبب في تأخر الفصؿ في القضايا. 19/74راجع: أمر القيادة رقـ 
 -مف الالئحة االنضباطية العسكرية المصرية التي تنص عمى: 48انظر نص المادة   36ض

 /أؽ.ع 138ك138جرائـ الفتنة أك العصياف ضالمكاد  -
 ؽ.أ.ع  133ك132ك131ك130ضالمكاد  36الجرائـ المرتبطة بالعدك-
 ؽ.أ.ع  142ك141ك140جرائـ النيب كا فقاد كاالتالؼ في حالة العمد المكاد ض -
ساءة معاممة الجرحىضالمكاد -  ؽ.أ.ع  137ك136ك135ك134جرائـ األسر كا 
 ؽ.أ.ع  145ك144ك143جرائـ السرقة كاالختالس ضالمكاد -
 ؽ.أ.ع  147ك146ضالمكاد جرائـ االعتداء عمى القادة الرؤساء  -
 ؽ.أ.ع  139جرائـ مخالفة كاجبات الخدمة كالحراسة كخدمة الميدافضـ -
 ؽ.أ.ع  148جرائـ إساءة استعماؿ السمطة كخدمة الميداف ضـ -
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 ،المحاكمػػػػػػة العسػػػػػػكرية، كمػػػػػػا يجػػػػػػب إخطػػػػػػار السػػػػػػمطة األعمػػػػػػى بيػػػػػػذا القػػػػػػرار كمسػػػػػػبباتو ىا حالػػػػػػة إلػػػػػػ
 خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ إصداره.

بػػػػػأف لمقائػػػػػد أك مػػػػػف ينيبػػػػػو مػػػػػف الضػػػػػباط  1966لسػػػػػنة  25مػػػػػف القػػػػػانكف رقػػػػػـ  23المػػػػػادة  نصػػػػػتكقػػػػد 
عسػػػػكرية، كاذا تبػػػػيف اتخػػػػاذ كافػػػػة اجػػػػراءات التحقيػػػػؽ فػػػػي الجػػػػرائـ ال ،فػػػػي جميػػػػع األحػػػػكاؿ ،التػػػػابعيف لػػػػو

 -فمو حؽ التصرؼ فييا عمى الكجو االتي : ،داخمو في اختصاصو ،أف الجريمة المرتكبة
  صرؼ النظر عف القضية. -
 مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا. -
 إحالة المكضكع إلى النيابة العسكرية المختصة. -
 طمب ا حالة الى المحاكـ العسكرية طبقان لمقانكف. -

كانػػػػػػػت الجريمػػػػػػػة المرتكبػػػػػػػة خارجػػػػػػػة عػػػػػػػف اختصاصػػػػػػػو فيجػػػػػػػب عميػػػػػػػو إحالتيػػػػػػػا إلػػػػػػػى النيابػػػػػػػة أمػػػػػػػا اذا 
 العسكرية المختصة لمتصرؼ فييا طبقان لمقانكف.

بػػػػأف يجػػػػكز لمقػػػػادة فػػػػي أحػػػػكاؿ الجػػػػرائـ  ،مػػػػف الئحػػػػة االنضػػػػباط المصػػػػرية 50ىػػػػذا كقػػػػد قضػػػػت المػػػػادة 
لمنظػػػػػر  ،بط المختصػػػػػةالػػػػػى لجنػػػػػة الضػػػػػا ،إحالػػػػػة الضػػػػػابط مػػػػػف جميػػػػػع الرتػػػػػب ،االنضػػػػػباطية الشػػػػػديدة

فػػػػػػػي شػػػػػػػأف شػػػػػػػركط الخدمػػػػػػػة  ،1959لسػػػػػػػنة  232فػػػػػػػي أمػػػػػػػرىـ عمػػػػػػػى الكجػػػػػػػو المبػػػػػػػيف بالقػػػػػػػانكف رقػػػػػػػـ 
بقػػػػػػرار مػػػػػػف  ،كالترقيػػػػػػة لضػػػػػػباط القػػػػػػكات المسػػػػػػمحة، كتكػػػػػػكف االحالػػػػػػة الػػػػػػى لجنػػػػػػة الضػػػػػػباط المختصػػػػػػة

بنػػػػػاء  ،أك قائػػػػػد الفػػػػػرع الرئيسػػػػػي بػػػػػالقكات المسػػػػػمحة المخػػػػػتص ،رئػػػػػيس أركػػػػػاف حػػػػػرب القػػػػػكات المسػػػػػمحة
 عمى عرض ىيئة أك شعبة التنظيـ كا دارة المختصة.

كػػػػؿ مػػػػػا تقػػػػدـ مػػػػػف سػػػػمطات لمقائػػػػػد ىػػػػك بشػػػػػأف الجػػػػرائـ العسػػػػػكرية أمػػػػا جػػػػػرائـ القػػػػانكف العػػػػػاـ فيحيميػػػػػا  
مػػػػػف الئحػػػػػة  35مباشػػػػػرة إلػػػػػى النيابػػػػػة العسػػػػػكرية صػػػػػاحبة االختصػػػػػاص كىػػػػػذا مػػػػػا جػػػػػاءت بػػػػػو المػػػػػادة 

مػػػػػف سػػػػػمطات القػػػػػادة العسػػػػػكرييف  48فػػػػػي مادتيػػػػػا كمػػػػػا اخرجػػػػػت ىػػػػػذه الالئحػػػػػة  -االنضػػػػػباط العسػػػػػكرم
 كما سبؽ االشارة. التصرؼ ببعض الجرائـ المختمطة

امػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لمػػػػػػتحفظ فقػػػػػػد أجػػػػػػازت الئحػػػػػػة االنضػػػػػػباط العسػػػػػػكرم لمقائػػػػػػد العسػػػػػػكرم أف يصػػػػػػدر أمػػػػػػران 
بػػػػػػالتحفظ عمػػػػػػى العسػػػػػػكرييف فػػػػػػي أيػػػػػػة جريمػػػػػػة كانػػػػػػت سػػػػػػكاء مػػػػػػف الجػػػػػػرائـ العسػػػػػػكرية أك المختمطػػػػػػة أك 

نكف العػػػػػػاـ كذلػػػػػػؾ فػػػػػػي حػػػػػػالتيف: األكلػػػػػػى فػػػػػػي حالػػػػػػة الجػػػػػػرائـ الجسػػػػػػمية، كلػػػػػػـ تحػػػػػػدد ىػػػػػػذه جػػػػػػرائـ القػػػػػػا
الالئحػػػػػة درجػػػػػة الجسػػػػػامة كلكنيػػػػػا تػػػػػدخؿ فػػػػػي تقػػػػػدير القائػػػػػد إف كانػػػػػت مػػػػػف الجنايػػػػػات أك الجػػػػػنح فقػػػػػط. 
كالحالػػػػة الثانيػػػػة ىػػػػي حالػػػػة ا خػػػػالؿ الجسػػػػيـ فػػػػي االنضػػػػباط العسػػػػكرم كىػػػػذه كػػػػذلؾ تػػػػدخؿ فػػػػي تقػػػػدير 

 القائد.

 القائد في التشريع الفمسطيني: تحقيؽ ل الشرعية االجرائية: نيةالفقرة الثا
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 الكطنيػػػػػػػػةالسػػػػػػػمطة  لعمػػػػػػػى اف قػػػػػػػػكل االمػػػػػػػف لػػػػػػػػد 2003يػػػػػػػنص القػػػػػػػانكف االساسػػػػػػػػي المعػػػػػػػدؿ لسػػػػػػػػنة 
قػػػػكات االمػػػػف كالشػػػػرطة قػػػػكة نظاميػػػػة ك  الفمسػػػػطينية تمػػػػارس عمميػػػػا بمػػػػا يتفػػػػؽ مػػػػع مبػػػػدأ سػػػػيادة القػػػػانكف

كظيفتيػػػػػػا فػػػػػػػي الػػػػػػدفاع عػػػػػػػف الػػػػػػكطف كخدمػػػػػػػة الشػػػػػػػعب كىػػػػػػي القػػػػػػػكة المسػػػػػػمحة فػػػػػػػي الػػػػػػبالد كتنحصػػػػػػػر 
كحمايػػػػػػة المجتمػػػػػػع كالسػػػػػػير عمػػػػػػى حفػػػػػػظ االمػػػػػػف كالنظػػػػػػاـ العػػػػػػاـ كاآلداب العامػػػػػػة تػػػػػػؤدم كاجبيػػػػػػا فػػػػػػي 
الحػػػػدكد التػػػػػي رسػػػػػميا القػػػػػانكف فػػػػػي احتػػػػػراـ كامػػػػؿ لمحقػػػػػكؽ كالحريػػػػػات كتنظػػػػػيـ قػػػػػكات االمػػػػػف كالشػػػػػرطة 

 .)37(نية الفمسطينية بع قكل االمف القائد االعمى رئيس السمطة الكطتبقانكف  كت

 .)38(كتنحصر المسؤكلية عف حفظ النظاـ العاـ كاالمف الداخمي في مجمس الكزراء

 
 :في االجراءات التحفظية في التشريع الفمسطيني سمطة القائد التراتبيةأكالن: 
 :)39(التشكيالت األتية مف في السمطة الكطنية الفمسطينية تتألؼ قكل األمف 
 كجيش التحرير الكطني الفمسطيني قكات االمف الكطني -1
كقػػػػكات  كىػػػػي تتكػػػػكف مػػػػف قػػػػكات الشػػػػرطة المدنيػػػػة كجيػػػػاز االمػػػػف الكقػػػػائي :قػػػػكل االمػػػػف الػػػػداخمي -2

  الدفاع المدني
 المخابرات العامة.  -3

ىيئػػػػػة عسػػػػػكرية نظاميػػػػة تػػػػػؤدم كظائفيػػػػػا  ،القػػػػانكف بحكػػػػػـكىػػػػك  ،كاالمػػػػف الػػػػػكطني ىػػػػك بمثابػػػػػة الجػػػػػيش
  كىػػػػػػػك بمثابػػػػػػػة كزيػػػػػػػر الجػػػػػػػيش اك الػػػػػػػدفاعضزيػػػػػػػر االمػػػػػػػف الػػػػػػػكطني كتباشػػػػػػػر اختصاصػػػػػػػاتيا برئاسػػػػػػػة ك 

زمػػػػة  دارة عمميػػػػا كتنظػػػػيـ شػػػػؤكنيا كافػػػػة كفقػػػػان الكتحػػػػت قيػػػػادة القائػػػػد العػػػػاـ الػػػػذم يصػػػػدر القػػػػرارات ال
كىنػػػػا يبػػػػرز مكقػػػػع كزيػػػػر االمػػػػف الػػػػكطني كمػػػػا القائػػػػد  )40(ألحكػػػػاـ القػػػػانكف كاالنظمػػػػة الصػػػػادرة بمقتضػػػػاه

 .الكطنية ىما تحت قيادة القائد االعمى رئيس السمطة ،العاـ

كالييكميػػػػػػة التنظيميػػػػػػة  ،القػػػػػػانكف الػػػػػػذم يػػػػػػنظـ الصػػػػػػالحيات كالميػػػػػػاـ ،فمػػػػػػـ يصػػػػػػدر بعػػػػػػد ،كعػػػػػػدا ذلػػػػػػؾ
تمػػػػػػػؾ التػػػػػػػي يحكميػػػػػػػا ذات اك  ،كاالجيػػػػػػػزة العسػػػػػػػكرية التابعػػػػػػػة ليػػػػػػػا ،الخاصػػػػػػػة بقػػػػػػػكات االمػػػػػػػف الػػػػػػػكطني

 ،العسػػػػػكرية الػػػػػذم يضػػػػػـ الشػػػػػرطة العسػػػػػكريةمػػػػػف قبيػػػػػؿ جيػػػػػاز االسػػػػػتخبارات عسػػػػػكرية بحتػػػػػة، طبيعػػػػػة 
كمػػػػػػا جيػػػػػػاز الشػػػػػػرطة بالنسػػػػػػبة  ،كيعتبػػػػػػر بالنسػػػػػػبة لمنيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية ،فػػػػػػي اطػػػػػػار التجربػػػػػػة الميدانيػػػػػػة

                                                           

  .2003 مف القانكف األساسي لمعدؿ لسنة 29مادة   37ض
  .2003 مف القانكف األساسي لمعدؿ لسنة 69مادة   38ض
 .  2005لسنة  8الخدمة بقكل األمف رقـ مف قانكف  2مادة   39ض
 .  2005لسنة  8الخدمة بقكل األمف رقـ مف قانكف  7مادة   40ض
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الحػػػػػػػرس الرئاسػػػػػػػي المكمػػػػػػػؼ بحمايػػػػػػػة الػػػػػػػرئيس  ، ككػػػػػػػذلؾبصػػػػػػػفتيا ضػػػػػػػابطة قضػػػػػػػائية ،لمنيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة
 .كالمباني كالكثائؽ الرئاسية

التػػػػػي تؤسػػػػػس لييكميػػػػػة  كىػػػػػي نظمػػػػػة كقػػػػػرارات كاكامػػػػػر اداريػػػػػوكمازالػػػػػت ىػػػػػذه القػػػػػكات تعمػػػػػؿ بمكجػػػػػب ا
 الفمسػػػػػػػطيني تراتبيػػػػػػػة لقػػػػػػػكات االمػػػػػػػف الػػػػػػػكطني بػػػػػػػذاتيا دكف تػػػػػػػرابط اك تراتبيػػػػػػػة ال مػػػػػػػع جػػػػػػػيش التحريػػػػػػػر

المفػػػػػػػػركض انتسػػػػػػػػابيا ل مػػػػػػػػف الػػػػػػػػكطني  المتكاجػػػػػػػػد خػػػػػػػػارج االراضػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػطينية كال مػػػػػػػػع االجيػػػػػػػػزة
 .فضالن عف الييئات كالمديريات المكجستيةكجياز االستخبارات اك الحرس الرئاسي  -الجيش

 مػػػػػف انك لػػػػػـ يعػػػػػيف كزيػػػػػر مخػػػػػتص بػػػػػاألمف الػػػػػكطني ،ان فػػػػػإف مكقػػػػػع القائػػػػػد العػػػػػاـ مػػػػػازاؿ شػػػػػاغر  ،كليػػػػػذا
كاف كػػػػػػاف فػػػػػػي بعػػػػػػض الحككمػػػػػػات يشػػػػػػ ؿ ىػػػػػػذه الحقيبػػػػػػة كزيػػػػػػر الداخميػػػػػػة الػػػػػػذم  قيػػػػػػاـ السػػػػػػمطة تػػػػػػاريخ

ني بػػػػػػػذاتيا لقائػػػػػػد قػػػػػػػكات االمػػػػػػػف بمػػػػػػا يعيػػػػػػػد القيػػػػػػادة الفعميػػػػػػػة لقػػػػػػكات االمػػػػػػػف الػػػػػػكط ،يحمػػػػػػؿ الحقيبتػػػػػػػيف
الػػػػػػكطني كنكابػػػػػػو كمسػػػػػػاعديو كقػػػػػػادة المنػػػػػػاطؽ كنػػػػػػكابيـ كفػػػػػػؽ التراتبيػػػػػػة العسػػػػػػكرية النظاميػػػػػػة المعركفػػػػػػة 

بمرجعيػػػػػػػة أعمػػػػػػى ىػػػػػػي القائػػػػػػػد  كتػػػػػػدرج الرتػػػػػػب العسػػػػػػكرية لمضػػػػػػػباط مػػػػػػف الصػػػػػػ رل الػػػػػػػى رتبػػػػػػة المػػػػػػكاء
 .كاألمف الكطنيالداخمية ككزير الكزراء برئيس األعمى مركران 

عمػػػػػػػػى الحػػػػػػػػرس الرئاسػػػػػػػػي كمػػػػػػػػا االسػػػػػػػػتخبارات العسػػػػػػػػكرية كيطػػػػػػػػاؿ االدارات  ينسػػػػػػػػحبكنفػػػػػػػػس االمػػػػػػػػر 
االداريػػػػػة كاالركػػػػػاف كالمكجسػػػػػتية كالماليػػػػػة كالتدريبيػػػػػة كالخػػػػػدمات الطبيػػػػػة كغيرىػػػػػا كفػػػػػؽ ىيكميػػػػػة كاقعيػػػػػة 

 .كدكف إطار تشريعي ناظـ كممـز كشبو رسمية

كىػػػػػػػى ىيئػػػػػػػة امنيػػػػػػػة تػػػػػػػؤدم كظائفيػػػػػػػا كتباشػػػػػػػر  ،كال يختمػػػػػػػؼ االمػػػػػػػر بالنسػػػػػػػبة لقػػػػػػػكل االمػػػػػػػف الػػػػػػػداخمي
اختصاصػػػػػػيا برئاسػػػػػػة كزيػػػػػػر الداخميػػػػػػة كبقيػػػػػػادة مػػػػػػدير عػػػػػػاـ االمػػػػػػف الػػػػػػداخمي الػػػػػػذم يصػػػػػػدر القػػػػػػرارات 

  .)41(الالزمة  دارة عمميا كتنظيـ شؤكنيا كافة 

تقػػػػػاد مػػػػػف مػػػػػدير عػػػػػاـ االمػػػػػف الػػػػػداخمي عنػػػػػدما ال  فإنيػػػػػاكىػػػػػي كاف كانػػػػػت مرؤكسػػػػػة بػػػػػكزير الداخميػػػػػة 
كضػػػػػمف  ،ضػػػػػابط رفيػػػػػع برتبػػػػػو لػػػػػكاء ،كيقػػػػػكد كػػػػػؿ جيػػػػػاز مػػػػػف االجيػػػػػزة الثالثػػػػػة ،غران يكػػػػػكف مكقعػػػػػو شػػػػػا

محػػػػػػددة كلكنيػػػػػػا بػػػػػػنفس البنيػػػػػػة اك  ،نصػػػػػػكص قانكنيػػػػػػة ىباالرتكػػػػػػاز الػػػػػػ  لكػػػػػػؿ جيػػػػػػاز منيػػػػػػا ىيكميػػػػػػات
العسػػػػػػػكرية النظاميػػػػػػػة المعركفػػػػػػػة ك القائمػػػػػػػة بقػػػػػػػكات االمػػػػػػػف الػػػػػػػكطني ككػػػػػػػذا االمػػػػػػػر بالنسػػػػػػػبة  التراتبيػػػػػػػة

 .كالميماتاالختصاص  رغـ اختالؼ لجياز المخابرات العامة

ذات الميػػػػػػػاـ  ،ىيئػػػػػػػة رسػػػػػػػمية تسػػػػػػػمى لجنػػػػػػػة الضػػػػػػػباط ،قيػػػػػػػادات ىػػػػػػػذه األجيػػػػػػػزة ةيجمػػػػػػػع بػػػػػػػيف كافػػػػػػػك 
غيػػػػػر اف رأس السػػػػػمطة فػػػػػي النظػػػػػاـ الخػػػػػاص  كالتػػػػػي مػػػػػف بينيػػػػػا ايقػػػػػاع العقكبػػػػػات التأديبيػػػػػة. ،القانكنيػػػػػة

السػػػػػػمطة الفمسػػػػػطينية بػػػػػػنص دسػػػػػػتكرم ؿ بالقائػػػػػػد االعمػػػػػػى كىػػػػػك رئػػػػػػيس بقػػػػػكل االمػػػػػػف الفمسػػػػػػطينية يتمثػػػػػ
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كقػػػػػػانكني كفػػػػػػي نطػػػػػػاؽ الممارسػػػػػػة العمميػػػػػػة بعالقػػػػػػة مباشػػػػػػرة مػػػػػػع قػػػػػػادة االجيػػػػػػزة كالييئػػػػػػات كالمػػػػػػديريات 
 .مستشار خاص يرأس لجنة الضباط، يساعده المكجستية

 -:االجرائية في التشريع الفمسطيني في األصكؿ سمطة القائدثانيان: 

فقػػػػػػد انسػػػػػػجـ مػػػػػػع التشػػػػػػريع المصػػػػػػرم كخاصػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ مػػػػػػا تضػػػػػػمنو قػػػػػػانكف العقكبػػػػػػات الثػػػػػػكرم  
خاصػػػػة كاف قػػػػانكف  2005كمػػػػا اكػػػػده كاضػػػػاؼ اليػػػػو قػػػػانكف الخدمػػػػة بقػػػػكل االمػػػػف لعػػػػاـ  1979لسػػػػنة

العقكبػػػػػػات كقػػػػػػانكف الخدمػػػػػػة بقػػػػػػكل االمػػػػػػف قػػػػػػد اكػػػػػػدا نصػػػػػػان عمػػػػػػى التميػػػػػػز بػػػػػػيف العقكبػػػػػػات التأديبيػػػػػػة 
رائـ العسػػػػػكرية كمرجعيػػػػػات أك سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ كتسػػػػػميط العقكبػػػػػة مػػػػػف كاالنضػػػػػباطية مػػػػػف جيػػػػػة كالجػػػػػ

 .جية اخرل

اختصاصػػػػػػػػات  تحديػػػػػػػػدكقػػػػػػػػد جػػػػػػػػاءت العقكبػػػػػػػػات التأديبيػػػػػػػػة كاالنضػػػػػػػػباطية فػػػػػػػػي مراحػػػػػػػػؿ االسػػػػػػػػتدالؿ ك 
عػػػػػػػػػػف  فصػػػػػػػػػػالن ليػػػػػػػػػػادكر كاختصاصػػػػػػػػػػات القائػػػػػػػػػػد العسػػػػػػػػػػكرم  تأكيػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػأمكرم الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػائي

العسػػػػػػػكرم فػػػػػػػي الػػػػػػػدعاكم المحالػػػػػػػة اليػػػػػػػو  اختصاصػػػػػػػات النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية الحصػػػػػػػرية كدكر القضػػػػػػػاء
اصػػػػػػػكالن مػػػػػػػف النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية باعتبارىػػػػػػػا الجيػػػػػػػة الكحيػػػػػػػدة المختصػػػػػػػة بتحريػػػػػػػؾ كمباشػػػػػػػرة الػػػػػػػدعكل 

 الجزائية

كعمػػػػػػػى غػػػػػػػرار التشػػػػػػػريعات العسػػػػػػػكرية فػػػػػػػي الػػػػػػػدكؿ الحديثػػػػػػػة، حػػػػػػػدد المشػػػػػػػرع العسػػػػػػػكرم الفمسػػػػػػػطيني 
ذه الجػػػػػػػرائـ كالمخالفػػػػػػػات نػػػػػػػكعيف مػػػػػػػف المخالفػػػػػػػات العسػػػػػػػكرية كالمخالفػػػػػػػات االنضػػػػػػػباطية كاخضػػػػػػػع ىػػػػػػػ

  جراءات قانكنية كعقكبات مختمفة عف بعضيا البعض. 

عمػػػػػػى انيػػػػػػا مخالفػػػػػػات جسػػػػػػيمة  كفػػػػػػؽ المعػػػػػػايير الدكليػػػػػػة القانكنيػػػػػػة يمكػػػػػػف تعريػػػػػػؼ الجػػػػػػرائـ العسػػػػػػكرية
مكجيػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػد االمكانيػػػػػػػػػات العسػػػػػػػػػكرية كالجاىزيػػػػػػػػػة القتاليػػػػػػػػة كنظػػػػػػػػػاـ االنضػػػػػػػػػباط كنجاعػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػؿ 
العسػػػػػػػػكرم كقػػػػػػػػد تشػػػػػػػػمؿ الجػػػػػػػػرائـ العسػػػػػػػػكرية مػػػػػػػػع انيػػػػػػػػا ال تقتصػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى العػػػػػػػػزكؼ عػػػػػػػػف الخدمػػػػػػػػة 
العسػػػػػػكرية كال يػػػػػػاب مػػػػػػف الخدمػػػػػػة دكف اذف كاليػػػػػػركب كالخيانػػػػػػة كالقتػػػػػػؿ كالجػػػػػػرائـ التػػػػػػي ترتكػػػػػػب فػػػػػػي 

ت الحػػػػػرب مػػػػػف قبيػػػػػؿ االستسػػػػػالـ لمعػػػػػدك كانتيػػػػػاؾ القػػػػػانكف االنسػػػػػاني الػػػػػدكلي كينحصػػػػػر اقتػػػػػراؼ كقػػػػػ
الجػػػػػػػػرائـ عمػػػػػػػػى منتسػػػػػػػػبي القػػػػػػػػكات المسػػػػػػػػمحة كىػػػػػػػػي تعتبػػػػػػػػر مرتبطػػػػػػػػة بالخدمػػػػػػػػة العسػػػػػػػػكرية بصػػػػػػػػكرة 

 .)42(مباشرة

امػػػػػػػا المخالفػػػػػػػات االنضػػػػػػػباطية طبػػػػػػػؽ المعػػػػػػػايير الدكليػػػػػػػة القانكنيػػػػػػػة فأنيػػػػػػػا جػػػػػػػرائـ بسػػػػػػػيطة يسػػػػػػػتطيع 
كرم المباشػػػػػر اك المحكمػػػػػة العسػػػػػكرية اك المحػػػػػاكـ التأديبيػػػػػة البػػػػػت فييػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ المسػػػػػؤكؿ العسػػػػػ

 .اجراء محاكمة مستعجمة بشأنيا
                                                           

لمزيد مف التفاصيؿ راجع: الدليؿ االجرائي لمنتسبي قكل األمف الفمسطينية المكمفيف بالضبط القضائي الصادر عف مركز   42ض
 . 2010جنيؼ لمرقابة الديمقراطية عمى القكات المسمحة كالمركز الفمسطيني لمبحكث كالدراسات االستراتيجية، راـ اهلل، 
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كعػػػػػػادة تفػػػػػػكؽ الجريمػػػػػػة العسػػػػػػكرية المخالفػػػػػػة االنضػػػػػػباطية فػػػػػػي جسػػػػػػامتيا كلكػػػػػػف يمكػػػػػػف اف تكصػػػػػػؼ 
ة المخالفػػػػات االنضػػػػباطية عمػػػػى انيػػػػا جػػػػرائـ عسػػػػكرية اذا مػػػػا جػػػػرل ارتكػػػػاب بعػػػػض الجػػػػرائـ البسػػػػيط

فػػػػػػي كقػػػػػػت الحػػػػػػرب اك جػػػػػػرل ارتكابيػػػػػػا بصػػػػػػكرة متكػػػػػػررة بحيػػػػػػث تتسػػػػػػبب فػػػػػػي تعطيػػػػػػؿ عمػػػػػػؿ القػػػػػػكات 
المسػػػػػػػػػمحة كقػػػػػػػػػد تشػػػػػػػػػمؿ المخالفػػػػػػػػػات االنضػػػػػػػػػباطية كال تنحصػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي التقصػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػي أداء التحيػػػػػػػػػة 

 .)43(العسكرية مجادلة فرد مف القكات المسمحة كالسكر اثناء الخدمة العسكرية كعدـ الطاعة

شػػػػػػريعات العسػػػػػػكرية الفمسػػػػػػطينية منتسػػػػػػبي قػػػػػػكل االمػػػػػػف لممسػػػػػػاءلة كفػػػػػػي ىػػػػػػذا االطػػػػػػار اخضػػػػػػعت الت
كلكػػػػف فػػػػي إطػػػػار يميػػػػز بػػػػيف طبيعػػػػة المخالفػػػػة عػػػػف المخالفػػػػات االنضػػػػباطية كعػػػػف الجػػػػرائـ العسػػػػكرية 
 .كالجريمة كيحدد مرجعية االختصاص في ايقاع الجزاء

عمػػػػػػى  2005لسػػػػػػنة   8  مػػػػػػف قػػػػػػانكف الخدمػػػػػػة بقػػػػػػكل االمػػػػػػف الفمسػػػػػػطينية رقػػػػػػـض49نصػػػػػػت المػػػػػػادة ض
اف: كػػػػؿ ضػػػػػابط يخػػػػػالؼ الكاجبػػػػػات المنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي ىػػػػػذا القػػػػػانكف اك فػػػػػي القػػػػػرارات الصػػػػػادرة 
مػػػػف الػػػػكزير المخػػػػتص اك يخػػػػرج عمػػػػى مقتضػػػػيات الكاجػػػػب فػػػػي اعمػػػػاؿ كظيفتػػػػو اك يسػػػػمؾ سػػػػمككا اك 
يظيػػػػػػر بمظيػػػػػػػر مػػػػػػػف شػػػػػػػأنو االخػػػػػػػالؿ بكرامػػػػػػػة الكظيفػػػػػػة يعاقػػػػػػػب عمييػػػػػػػا تأديبيػػػػػػػان، كذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػع عػػػػػػػدـ 

الضػػػػػػابط مػػػػػػػف العقكبػػػػػػػة  ىل المدنيػػػػػػػة اك الجنائيػػػػػػة عػػػػػػػف االقتضػػػػػػاء كال يعفػػػػػػػاالخػػػػػػالؿ بإقامػػػػػػػة الػػػػػػدعك 
  .)44(استنادان ألمر

مػػػػف نفػػػػس القػػػػانكف مكجيػػػػا الػػػػى عػػػػدـ اعفػػػػاء ضػػػػباط  173فػػػػي نفػػػػس المضػػػػمكف كػػػػاف نػػػػص المػػػػادة 
الصػػػػؼ كاالفػػػػراد مػػػػف العقكبػػػػة اسػػػػتنادان ألمػػػػر اذا مػػػػا جػػػػرل مخالفػػػػة الكاجبػػػػات المنصػػػػكص عمييػػػػا فػػػػي 

التأديبيػػػػة مػػػػع عػػػػدـ االخػػػػالؿ بإقامػػػػة الػػػػدعكل المدنيػػػػة اك الجنائيػػػػة عنػػػػد االقتضػػػػاء  القػػػػانكف بالعقكبػػػػة 
كػػػػػؿ ضػػػػػابط صػػػػػؼ كفػػػػػرد يخػػػػػالؼ الكاجبػػػػػات المنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي ىػػػػػذا القػػػػػانكف اك فػػػػػي القػػػػػرارات 

مقتضػػػػيات الكاجػػػػب فػػػػي اعمػػػػاؿ كظيفتػػػػو اك يسػػػػمؾ  ىالصػػػػادرة مػػػػف الػػػػكزير المخػػػػتص، اك يخػػػػرج عمػػػػ
خػػػػػالؿ بكرامػػػػػة الكظيفػػػػػة يعاقػػػػػب تأديبيػػػػػان، كذلػػػػػؾ مػػػػػع عػػػػػدـ سػػػػػمككان اك يظيػػػػػر بمظيػػػػػر مػػػػػف شػػػػػأنو اال

ضػػػػػػابط الصػػػػػػؼ كالفػػػػػػرد  ىاالخػػػػػػالؿ بإقامػػػػػػة الػػػػػػدعكل المدنيػػػػػػة اك الجنائيػػػػػػة عنػػػػػػد االقتضػػػػػػاء، كال يعفػػػػػػ
 .)45(مف العقكبة استنادان ألمر 

العقكبػػػػػػات التػػػػػػي تكقعيػػػػػػا المحػػػػػػاكـ العسػػػػػػكرية بشػػػػػػأف  ،مػػػػػػف نفػػػػػػس القػػػػػػانكف 98فيمػػػػػػا حػػػػػػددت المػػػػػػادة 
 كىي الجرائـ التالية: الجرائـ العسكرية

                                                           

 المرجع السابؽ نفسو.   43ض
  . 2005لسنة  8قانكف الخدمة بقكل االمف الفمسطينية رقـ  49مادة   44ض
  . 2005لسنة  8مف قانكف الخدمة بقكل االمف الفمسطينية رقـ  173نص المادة   45ض
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تػػػػػرؾ مكقػػػػػػع اك مركػػػػػز اك مخفػػػػػػر اك تسػػػػػػميـ ام منيػػػػػا اك اتخػػػػػػاذه كسػػػػػائط  لػػػػػػزاـ كتحػػػػػػريض ام   -1
قائػػػػػػد اك ام شػػػػػػخص آخػػػػػػر عمػػػػػػى تػػػػػػرؾ مكقػػػػػػع اك مركػػػػػػز اك مخفػػػػػػر اك تسػػػػػػميـ ام منيػػػػػػا مػػػػػػع اف 

 الكاجب عمى ذلؾ القائد اك الشخص االخر المدافعة عنو.
  . اماـ جيات معادةتركو اسمحة اك ذخيرة اك عدد تخصو   -2
مكاتبػػػػػة العػػػػػدك اك تبمي ػػػػػو اخبػػػػػار الفريػػػػػؽ بطريػػػػػؽ الخيانػػػػػة اك ارسػػػػػالو رايػػػػػة اليدنػػػػػو الػػػػػى العػػػػػدك   -3

 . بطريؽ الخيانة كالجبف
إمػػػػػداد العػػػػػدك باألسػػػػػمحة اك الػػػػػذخيرة اك بالمؤكنػػػػػة اك قبكلػػػػػو عػػػػػدكا عنػػػػػده اك حمايتػػػػػو عمػػػػػدا كلػػػػػـ   -4

 يكف ذلؾ العدك اسيران.
 تياران بعد كقكعو اسيران في قبضة ذلؾ العدك. خدمتو العدك اك مساعدتو اخ  -5
اجػػػػراؤه عمػػػػال يتعمػػػػد بػػػػو عرقمػػػػة فػػػػكز قػػػػكل االمػػػػف بأكمميػػػػا اك ام قسػػػػـ منيػػػػا اثنػػػػاء كجػػػػكده فػػػػي   -6

 الميداف.

إسػػػػػاءة التصػػػػػرؼ اك اغػػػػػراء آخػػػػػريف بإسػػػػػاءة التصػػػػػرؼ امػػػػػاـ جيػػػػػات معاديػػػػػة بحالػػػػػة يظيػػػػػر منيػػػػػا  -7
 الجبف.

االساسػػػػػػػي لمسػػػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػطينية،  ىػػػػػػػذا بطبيعػػػػػػػػة الحػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػى جانػػػػػػػب مػػػػػػػػا حػػػػػػػدده القػػػػػػػػانكف
مػػػػػػف  32بخصػػػػػػكص تجػػػػػػريـ االنتياكػػػػػػات الكاقعػػػػػػة عمػػػػػػى الحقػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػات االساسػػػػػػية كفػػػػػػؽ المػػػػػػادة 

كػػػػػػػػؿ اعتػػػػػػػػداء عمػػػػػػػػى ام مػػػػػػػػف الحريػػػػػػػػات   :عمػػػػػػػػى اف 2003المعػػػػػػػػدؿ لسػػػػػػػػنة  )46(القػػػػػػػػانكف االساسػػػػػػػػي
التػػػػي يكفميػػػػا  الشخصػػػػية اك حرمػػػػة الحيػػػػاة الخاصػػػػة لإلنسػػػػاف كغيرىػػػػا مػػػػف الحقػػػػكؽ كالحريػػػػات العامػػػػة

القػػػػػػػػانكف االساسػػػػػػػػي اك القػػػػػػػػانكف جريمػػػػػػػػة ال تسػػػػػػػػقط الػػػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػػػة كال المدنيػػػػػػػػة الناشػػػػػػػػئة عنيػػػػػػػػا 
 بالتقادـ .

يعػػػػػػد   )47(مػػػػػػف نفػػػػػػس القػػػػػػانكف االساسػػػػػػي 106كعػػػػػػدـ انفػػػػػػاذ االحكػػػػػػاـ القضػػػػػػائية كفػػػػػػؽ نػػػػػػص المػػػػػػادة 
عمػػػػػػػػى اف: االحكػػػػػػػػاـ القضػػػػػػػػائية كاجبػػػػػػػػة التنفيػػػػػػػػذ  كنصػػػػػػػػت المػػػػػػػػادة عمييػػػػػػػػا القػػػػػػػػانكفيعاقػػػػػػػػب  جريمػػػػػػػػة

كاالمتنػػػػػاع عػػػػػف تنفيػػػػػذىا اك تعطيػػػػػؿ تنفيػػػػػذىا عمػػػػػى ام نحػػػػػك جريمػػػػػة يعاقػػػػػب عمييػػػػػا بػػػػػالحبس كالعػػػػػزؿ 
 مف الكظيفة اذا كاف المتيـ مكظفان عامان اك مكمفان بخدـ عامة  .

ت الثػػػػػػكرم   مػػػػػػف قػػػػػػانكف العقكبػػػػػػا187المخالفػػػػػػات االنضػػػػػػباطية فقػػػػػػد حػػػػػػددتيا تفصػػػػػػيالن المػػػػػػادة ض امػػػػػػا
قػػػػػانكف العقكبػػػػػات مػػػػػف  187نػػػػػص المػػػػػادة  الصػػػػػادر عػػػػػف منظمػػػػػة التحريػػػػػر الفمسػػػػػطينية 1979لسػػػػػنة 

 :كىي اآلتية: 1979الثكرم لسنة 

                                                           

 المنشكر عمى المكقع االليكتركني.  2003راجع القانكف األساسي المعدؿ لمسمطة الكطنية الفمسطينية لسنة   46ض
 نفسو.  المصدر السابؽ  47ض
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ر في استالميا، رفض استالـ الكظيفة اك التأخمخالفة االكامر كالتعميمات، التردد في تنفيذ االكامر، 
يب عف الت النكـ اثناء الخدمة، االىماؿ، يا كتسميميا بدكف مكافقة المسؤكؿ، ترؾ الكظيفة قبؿ اتمام

غيرىـ معاممة معاممة االفراد ك اكز االجازة لمدة شير عمى االقؿ، تجالكحدة لمدة شير عمى االقؿ، 
 الذـ أك التحقيرفي االماكف العامة، احداث ش ب اك فكضى اك ازعاج التمارض، خالية مف االحتراـ، 

 لشيادة، اكاذبة شككل تقديـ، الدسالبسيط،  ا يذاء أك الضرب، الشجار، التيديد أك االىانة، لقدحا أك
 تناكؿ، المعسكرات في العامة اآلداب مخالفة، العامة باآلداب مخمة ألفاظ تكجيوالقائد،  أماـ الكاذبة

 حيازة، الممنكعة المحالت ارتياد، المعسكرات في القمار لعب، المعسكرات في الركحية المشركبات
 فقداف، صيانتيا أك بالعيدة االعتناء عدـ، المقرر المرتب مف أكثر أشياء استالـ، الممنكعة المكاد
 العيارات إطالؽ، األخرل الثكرية الكثائؽ أك اليكية فقداف، جنيو 50 عف قيمتيا تزيد ال التي العيدة
 .الثكرم النظاـ بحسف تضر أخرل مخالفة أية، السير مخالفات، األخرل كالحفالت األعراس في النارية

االفعػػػػػاؿ االخػػػػػرل  2005لسػػػػػنة  8 ـمػػػػػة فػػػػػي قػػػػػكل االمػػػػػف الفمسػػػػػطينية رقػػػػػدفػػػػػي حػػػػػيف حػػػػػدد قػػػػػانكف الخ
 ي قكل االمف كىي االعماؿ االتية:التي يحظر اتيانيا عمى منتسب

   170 ك91  المادتاف  مقابؿ بدكف أك بمقابؿ لم ير أعماؿ تأدية - 1 
 العربية غير مف الزكاج -المختص الكزير مف خاص بإذف – لو كيجكز العربية، غير مف الزكاج  2-

   171 ك 92 المادتافض بالزكاج مسبؽ ترخيص عمى الحصكؿ كيجب
 يؤدم التي الدائرة في لمبيع القضائية أك ا دارية الجيات تطرحو مما المنقكالت أك العقارات شراء 3-

  172/1  كالمادة 93/1  المادة(بيا يتصؿ مما ذلؾ كاف إذا كظيفتو أعماؿ فييا
 في مصمحة أية لو تككف أف خاص كبكجو نكع، أم مف الصناعية أك التجارية األعماؿ مزاكلة  4- 

  172/2 المادة 2/93المادةض كظيفتو بأعماؿ تتصؿ مناقصات أك أكمقاكالت أعماؿ
 فييا يؤدم التي الدائرة في است الليا بقصد أخرل عقارات أية أك المباني أك األراضي استئجار 5-

  172/3 كالمادة 93/3 المادة( كظيفتو أعماؿ
 لـ ما فييا، آخر منصب أم أك إداراتيا، مجالس عضكية في أك الشركات تأسيس في االشتراؾ 6-

  172/4 كالمادة 93/4 المادة( فييا األمف قكل مف قكة عف مندكبا يكف
   5/172 كالمادة 93/5 المادة( البكرصات في المضاربة أعماؿ 7-
 المادة(المالىي أك العامة المحاؿ أك لمضباط المخصصة القاعات أك األندية في الميسر لعب -8

  6/172كالمادة  93/6
مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف الخدمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي قػػػػػػػػكل االمػػػػػػػػف  169ك  90الػػػػػػػػى جانػػػػػػػػب ذلػػػػػػػػؾ فقػػػػػػػػد حظػػػػػػػػرت المادتػػػػػػػػاف 

المػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الخدمػػػػػػػة ارتكػػػػػػػاب ام مػػػػػػػف عمػػػػػػػى منتسػػػػػػػبي قػػػػػػػكل ا 2005لسػػػػػػػنة  8الفمسػػػػػػػطينية رقػػػػػػػـ 
 -االعماؿ اآلتية:
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 أك الييئػػات أك األحػػزاب إلػػى االنتمػػاء أك بالسياسػػة كاالشػػت اؿ السياسػػية اآلراء إبػػداء 1-
 .السياسية األىداؼ ذات المنظمات أك الجمعيات

 .اضطرابات أك مظاىرة أية في االشتراؾ 2-
 .انتخابية دعايات أك حزبية اجتماعات تنظيـ في االشتراؾ 3-
 .الكطنية السمطة أعماؿ النتقاد اجتماعات عقد 4-
 أك بطبيعتيػا، سػرية تظػؿ أف ينب ػي التػي المسػائؿ عػف إيضػاحات أك بمعمكمػات ا فضػاء 5-

 .الخدمة انتياء بعد حتى قائما بالكتماف االلتزاـ كيظؿ خاصة، تعميمات بمقتضى
 كلػك عنيػا، صػكرة أك الرسػمية األكراؽ أك الكثػائؽ مػف كرقػة أك كثيقػة بػأم لنفسػو االحتفػاظ 6-

 .شخصيا بو كمؼ بعمؿ خاصة كانت
 كالعاـ الخاص األمف إجراءات مخالفة 7-
 لعسػكرم يتكسػط أف أك بكظيفتػو، خػاص شػأف أم فػي ״الكاسػطة״ يقبػؿ أك أحػدا يكسػط أف 8-

 .ذلؾ مف شأف أم في آخر لمكظؼ أك
 ذات المختصػة الجيػات مػف لتعميمػات كفقػا إال فمسػطينية غيػر جيػة أم مػع االتصػاؿ 9-

 .العالقة
 .المختص الكزير مف رسمي تفكيض بمكجب إال ا عالـ لكسائؿ تصريحات إصدار 10-

مة منتسػػػػػبي قػػػػػكل ئبشػػػػػأف مسػػػػػا ،يتحممػػػػػكف مسػػػػػؤكلية خاصػػػػػة ،فػػػػػإف القػػػػػادة العسػػػػػكرييف ،كازاء مػػػػػا تقػػػػػدـ
كقػػػػد نػػػػص قػػػػانكف الخدمػػػػة فػػػػي قػػػػكل االمػػػػف  الفمسػػػػطينية رقػػػػـ  .الػػػػذيف يخػػػػدمكف تحػػػػت امػػػػرتيـ ،االمػػػػف

رائـ التػػػػػي يرتكبيػػػػػا منتسػػػػػبك قػػػػػكل جػػػػػمة عػػػػػف الئبإخضػػػػػاع الضػػػػػباط لممسػػػػػا ،عمػػػػػى ذلػػػػػؾ 2005لسػػػػػنة  8
 .الذيف يخدمكف تحت امرتيـ ،االمف

ر عنػػػػػو كىػػػػػك المسػػػػػؤكؿ دكذلػػػػػؾ بػػػػػالنص عمػػػػػى اف يتحمػػػػػؿ كػػػػػؿ ضػػػػػابط مسػػػػػؤكلية االكامػػػػػر التػػػػػي تصػػػػػ
الضػػػػػػابط اك ضػػػػػػابط الصػػػػػػؼ  ىانػػػػػػو ال يعفػػػػػػك  )48(حػػػػػػدكد اختصاصػػػػػػوير العمػػػػػػؿ فػػػػػػي سػػػػػػعػػػػػػف حسػػػػػػف 

كػػػػػػػاف  ،اال اذا ثبػػػػػػػت اف ارتكابػػػػػػػو المخالفػػػػػػػة لو،اك مسػػػػػػػؤك  كالفػػػػػػػرد  مػػػػػػػف العقكبػػػػػػػة اسػػػػػػػتنادان ألمػػػػػػػر قائػػػػػػػده
فػػػػي ىػػػػذه ك  ،بػػػػالرغـ مػػػػف تنبييػػػػو الػػػػى المخالفػػػػة المسػػػػؤكؿتنفيػػػػذا ألمػػػػر صػػػػادر اليػػػػو مػػػػف ىػػػػذا القائػػػػد اك 

 .)49(االمر كحدهالحالة تككف المسؤكلية عمى مصدر 

فقػػػػػد حػػػػػدد المشػػػػػرع كصػػػػػنؼ  ،كبػػػػػالنظر الػػػػػى طبيعػػػػػة المخالفػػػػػات اك االتيػػػػػاف بأعمػػػػػاؿ كافعػػػػػاؿ محظػػػػػكرة
ممخالفػػػػػة اك الجريمػػػػػة المرتكبػػػػػة حيػػػػػث نػػػػػص قػػػػػانكف الخدمػػػػػة فػػػػػي قػػػػػكل لطبيعػػػػػة كنػػػػػكع العقكبػػػػػة المقػػػػػررة 

                                                           

كذلؾ بنص المادتيف  2005لسنة  8مف قانكف الخدمة في قكل االمف الفمسطينية رقـ  168كاعادة  89راجع نص المادة   48ض
 مف نفس القانكف.  172ك  94

  2005لسنة  8مف قانكف الخدمة في قكل االمف الفمسطينية رقـ  173ك 49راجع نص المادتيف   49ض
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الصػػػػػػػادر عػػػػػػػف  1979كقػػػػػػػانكف العقكبػػػػػػػات الثػػػػػػػكرم لسػػػػػػػنة  2005لسػػػػػػػنة 8االمػػػػػػػف الفمسػػػػػػػطينية رقػػػػػػػـ 
ظمػػػػػػػة التحريػػػػػػػر الفمسػػػػػػػطينية عمػػػػػػػى العقكبػػػػػػػات التػػػػػػػي تقػػػػػػػرض عمػػػػػػػى منتسػػػػػػػبي قػػػػػػػكل االمػػػػػػػف بسػػػػػػػبب من

 ارتكاب الجرائـ كالمخالفات المذككرة آنفا.
لسػػػػػنة  8مػػػػػف قػػػػػانكف الخدمػػػػػة فػػػػػي قػػػػكل االمػػػػػف الفمسػػػػػطينية رقػػػػػـ  95المػػػػادة  نصػػػػػتفػػػػي ىػػػػػذا االطػػػػػار 

لعقكبػػػػػػة بمعنػػػػػػى كحػػػػػػددت مرجػػػػػػع المسػػػػػػؤكلية فػػػػػػي ايقػػػػػػاع ا ثالثػػػػػػة انػػػػػػكاع مػػػػػػف العقكبػػػػػػات عمػػػػػػى 2005
 ىي : بما في ذلؾ اختصاص القادةنطاؽ االختصاص 

 عقكبات انضباطية يكقعيا القادة المباشركف كالرئاسات.-1
 عقكبات تأديبية تكقعيا لجنة الضباط-2
 عقكبات تكقعيا المحاكـ العسكرية كفؽ احكاـ القانكف.-3

المخصصة  المتمثمة بالعقكباتكبذلؾ نستخمص بصكرة كاضحة حدكد اختصاصات القائد العسكرم 
 التحرير منظمة عف الصادر 1979لسنة الثكرم العقكبات قانكف لممخالفات االنضباطية كقد حدد

 الفمسطينية الكطنية السمطة في الداخمية كزير عف الصادر 2009)لسنة (192  رقـ كالقرار الفمسطينية
 :التالية العقاب أكجو في تنحصر كالرئاسات المباشركف القادة يكقعيا التي التأديبية العقكبات اف

 التنبيو 
 ا نذار 
  .األكثر عمى أياـ لعشرة الراتب مف الحسـ 

 بمعنػػػػػى انيػػػػػا سػػػػمطة جكازيػػػػػة لمقائػػػػػد ،لػػػػؾذجكازيػػػػػة  ،كمػػػػا حػػػػػدد نفػػػػس القػػػػػانكف ايضػػػػػان بػػػػالنص المباشػػػػػر
 :عمى النحك التالي )50(1979لسنة مف قانكف العقكبات  195بنص المادة 

 كا نػػذار التنبيػػو عقػكبتي فػػرض كالخػدمات ا سػػناد ككحػػدات كالكتائػػب القػػكات لقػػادة يجػػكز -أ
 .ليـ التابعيف الضباط جميع عمى

 زيػادة كظيفػة أك كالشػيرية األسػبكعية ا جػازة حرمػاف عقػكبتي فػرض الكحػدات لقػادة يجػكز -ب
 .’إضافية كعقكبة

 :)51(النحك التاليكما حدد لمقائد كيفية ممارستيا كاألصكؿ االجرائية الكاجب اتباعيا عمى 

 :مشافية التالية المكجزة األصكؿ االنضباطية الجرائـ في تجرم

                                                           

 الصادر عف منظمة التحرير الفمسطينية بيركت.  1979بات الثكرم لسنة مف قانكف العقك  195المادة   50ض
 ، المرجع السابؽ. 1979مف قانكف العقكبات الثكرم لسنة  280المادة  51 51ض
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 عميو أكقع بيا اعترؼ فإذا إليو بالتيمة المسندة يعترؼ كاف إذا فيسألو القائد أماـ المتيـ يمثؿ 1-
 يستمع ثـ ضده الكاردة التقارير كالضبكط عميو فيتمك أنكرىا إذا أما فعمو، يستمزمياالتي  العقكبة

 .المتيـ دفاع كالى القسـ بعد شيادات ا ثبات إلى
 كرقة ذلؾ كيدكف فعمو يستكجبيا التي كبالعقكبة الفعؿ ثبكت عدـ عند بالبراءة الكحدة قائد يقضي 2-

 .عميو كيكقع بخطو الحكـ
 .بو عمما المختصة الجيات كيحيط القكة ككيؿ بكاسطة الحكـ الكحدة قائد ينفذ 3-

تخرج عف  كىناؾ مستكل آخر مف العقكبات جراء المخالفات االنضباطية كاالتياف بأفعاؿ محظكرة
حيث تدخؿ في نطاؽ اختصاص لجنة الضباط كبعض عقكباتيا يحتاج الى تصديؽ ك سمطة القائد 

 ىذه عمى منو  96  المادة في 2005 لسنة 8  رقـ الفمسطينية األمف قكل في الخدمة قانكف ينص
 عمييا المختص الكزير يصدؽ أف عمى ،العقكبات ىذه مف أم بتكقيع الضباط لجنة كتختص العقكبات،

، رئيس الدكلة القائد األعمى الرئيس تصديؽ عمى الحصكؿ فيمـز الخدمة عف االست ناء حالة في إال
 :العقكبات ىذه كتشمؿ لقكل األمف،

 .الندب إنياء 
 .)مف الترقية الحرماف( سنتيف عف يزيد ال بما الرتبة في الترؾ 
 .القيادة عالكة أك الدكرية العالكة مف الحرماف 
 .االستيداع إلى ا حالة 
 .الخدمة عف االست ناء 

بيػػػػا المحػػػػاكـ العسػػػػكرية مػػػػف خػػػػالؿ ىنػػػػاؾ المسػػػػتكل الثالػػػػث مػػػػف الجػػػػرائـ كالعقكبػػػػات التػػػػي تخػػػػتص ثػػػػـ 
خػػػػػػركج  بمعنػػػػػػى اختصػػػػػػاص النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية الحصػػػػػػرم فػػػػػػي تحريػػػػػػؾ الػػػػػػدعكل الجزائيػػػػػػة كمباشػػػػػػرتيا

 تصاصات القائد كنخبة الضباط.اخعف ىذا المستكل مف الجرائـ 

بإيقػػػػػػاع الجػػػػػػزاء كالعقكبػػػػػػات كفػػػػػػؽ احكػػػػػػاـ القػػػػػػانكف سػػػػػػكاء اصػػػػػػكؿ  ةالعسػػػػػػكري فيمػػػػػػا تخػػػػػػتص المحػػػػػػاكـ
التحريػػػػػػػػػر  الثػػػػػػػػػكرم الصػػػػػػػػػادريف عػػػػػػػػػف منظمػػػػػػػػػةالمحاكمػػػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػػػة الثػػػػػػػػػكرم اك قػػػػػػػػػانكف العقكبػػػػػػػػػات 

 .2018لسنة  2القرار بقانكف رقـ ، ك 1979الفمسطينية لسنة 

تمػػػػػؾ العقكبػػػػػات التػػػػػي تبػػػػػدأ مػػػػػف عقكبػػػػػة المخالفػػػػػات كىػػػػػي عقكبتػػػػػا الحػػػػػبس التكػػػػػديرم كال رامػػػػػة ضمػػػػػادة 
  الػػػػػى العقكبػػػػػات الجنحيػػػػػة السياسػػػػػية كىػػػػػي الحػػػػػبس 1979مػػػػػف قػػػػػانكف العقكبػػػػػات الثػػػػػكرم لسػػػػػنة  16

مػػػػػػف نفػػػػػػس القػػػػػػانكف  الػػػػػػى العقكبػػػػػػات الجنحيػػػػػػة العاديػػػػػػة كىػػػػػػي  15البسػػػػػػيط كالتجميػػػػػػد المؤقػػػػػػت ضمػػػػػػادة 
مػػػػػػف نفػػػػػػس القػػػػػػانكف .ثـ العقكبػػػػػػات  14 يؿ الػػػػػػى الحػػػػػػبس البسػػػػػػيط كال رامػػػػػػة ضمػػػػػػادة الحػػػػػػبس مػػػػػػع التشػػػػػػ

مػػػػػف نفػػػػػس  14الجنائيػػػػػة السياسػػػػػية كىػػػػػي االعتقػػػػػاؿ المؤبػػػػػد كاالعتقػػػػػاؿ المؤقػػػػػت كالتجميػػػػػد المؤبػػػػػدضمادة 
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: االعػػػػػػػداـ، االشػػػػػػػ اؿ الشػػػػػػػاقة المؤبػػػػػػػدة، االشػػػػػػػ اؿ الشػػػػػػػاقة كايضػػػػػػػا الجنائيػػػػػػػة العاديػػػػػػػة كىػػػػػػػي القػػػػػػػانكف 
 .مف نفس القانكف  12ضالمادة  المؤبد كاالعتقاؿ المؤقتالمؤقتة، االعتقاؿ 

كفػػػػي سػػػػياؽ مػػػػا تػػػػـ تناكلػػػػو آنفػػػػان بشػػػػأف إمكانيػػػػة الطعػػػػف عمػػػػى قػػػػرار القائػػػػد كأف كػػػػاف متاحػػػػان مػػػػف خػػػػالؿ 
الػػػػػػتظمـ كالمجػػػػػػؤ إلػػػػػػى سػػػػػػمطة القائػػػػػػد األعمػػػػػػى فػػػػػػإف التشػػػػػػريع الفمسػػػػػػطيني قػػػػػػد اجػػػػػػاز ذلػػػػػػؾ الطعػػػػػػف مػػػػػػف 

التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي كأمػػػػػاـ جيػػػػػة التحقيػػػػػؽ المختصػػػػػة  خػػػػػالؿ الػػػػػدفكع التػػػػػي يمكػػػػػف تقػػػػػديميا فػػػػػي مرحمػػػػػة
مػػػػػف قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة الثػػػػػكرم  50كىػػػػػي النيابػػػػػة العسػػػػػكرية كذلػػػػػؾ بػػػػػنص المػػػػػادة 

التػػػػػي جػػػػػاء فييػػػػػا: إذا أدلػػػػػى المػػػػػتيـ أثنػػػػػاء التحقيػػػػػؽ بػػػػػدفع يتعمػػػػػؽ بعػػػػػدـ االختصػػػػػاص أك  1979لسػػػػػنة 
جب عقابػػػػػان كجػػػػػب عمػػػػػى المػػػػػدعي العػػػػػاـ بعػػػػػدـ سػػػػػماع الػػػػػدعكل أك لسػػػػػقكطيا أك بػػػػػأف الفعػػػػػؿ ال يسػػػػػتك 

رأم النائػػػػب العػػػػاـ أف يفصػػػػؿ فػػػػي الػػػػدفع خػػػػالؿ  اسػػػػتطالعبعػػػػد أف يسػػػػتمع إلػػػػى المػػػػدعي الشخصػػػػي ك 
أسػػػػػػبكع مػػػػػػف تػػػػػػاريخ االدالء بػػػػػػو أمػػػػػػا فػػػػػػي تحقيقػػػػػػات القائػػػػػػد فػػػػػػإف لممػػػػػػتظمـ أيضػػػػػػان فرصػػػػػػة المجػػػػػػكء إلػػػػػػى 

نية بإبطػػػػػاؿ قػػػػػرار القضػػػػػاء بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ القضػػػػػاء العػػػػػادم كبػػػػػذلؾ قضػػػػػت المحكمػػػػػة العميػػػػػا الفمسػػػػػطي
صػػػػػادر عػػػػػف القائػػػػػػد األعمػػػػػى بشػػػػػػأف االحالػػػػػة عمػػػػػى التقاعػػػػػػد النعػػػػػداـ االختصػػػػػػاص باعتبػػػػػار أف ذلػػػػػػؾ 
ىػػػػك اختصػػػػاص لجنػػػػة الضػػػػباط كيصػػػػادؽ عمػػػػى قرارىػػػػا القائػػػػد األعمػػػػى كذلػػػػؾ مػػػػا نصػػػػت بػػػػو المحكمػػػػة 

عػػػػػػػاـ  149بخصػػػػػػػكص دعػػػػػػػكل عػػػػػػػدؿ عميػػػػػػػا رقػػػػػػػـ  31/3/2010العميػػػػػػػا فػػػػػػػي حكميػػػػػػػا الصػػػػػػػادر فػػػػػػػي 
2008.  

فػػػػػػي اطػػػػػػار تبيػػػػػػاف فػػػػػػي الػػػػػػنص قػػػػػػد أتػػػػػػي البػػػػػػد مػػػػػػف االشػػػػػػارة كالتنكيػػػػػػو الػػػػػػى اف ىػػػػػػذا التفصػػػػػػيؿ  أخيػػػػػػران 
 فػػػػػػػػػيالكاجبػػػػػػػػػات الممقػػػػػػػػػاة عمػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػاتؽ منتسػػػػػػػػػبي قػػػػػػػػػكل االمػػػػػػػػػف كالمحظػػػػػػػػػكرات كالعقكبػػػػػػػػػات المقػػػػػػػػػررة 

مة عػػػػػػف المخالفػػػػػػات االنضػػػػػػباطية كالجػػػػػػرائـ العسػػػػػػكرية بحيػػػػػػث ئالنصػػػػػػكص التشػػػػػػريعية المتعمقػػػػػػة بالمسػػػػػػا
صػػػػػػات القػػػػػػادة المباشػػػػػػركف كالرئاسػػػػػػات كلجنػػػػػػة الضػػػػػػباط فػػػػػػي ايقػػػػػػاع نصػػػػػػؿ الػػػػػػى تحديػػػػػػد دكر كاختصا

العقكبػػػػات االنضػػػػباطية التأديبيػػػػة الػػػػى جانػػػػب العقكبػػػػات التػػػػي تكقعيػػػػا المحػػػػاكـ العسػػػػكرية فػػػػي الجػػػػرائـ 
اعمػػػػػػاؿ االسػػػػػػتدالؿ  بعػػػػػػدالعسػػػػػػكرية المحػػػػػػددة كفػػػػػػؽ احكػػػػػػاـ القػػػػػػانكف محالػػػػػػة مػػػػػػف القائػػػػػػد العسػػػػػػكرم اك 

مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػأمكر القػػػػػػػة مػػػػػػػع المحكمػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية االختصػػػػػػػاص الحصػػػػػػػرم فػػػػػػػي الع ذاتبشػػػػػػػأنيا 
 .استدالؿ بإشراؼ النيابة العسكريةالضبط القضائي كسمطة 

 :ف  االسلدالل ومأموري الضبط القضائ العسكرية النيابة المطمب الثان : 

العسػػػػػػػكرية كدكر مػػػػػػػأمكرم الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػة مػػػػػػػف أعمػػػػػػػاؿ النيابػػػػػػػة  يتمثػػػػػػػؿ دكر 
المرجعػػػػػي االشػػػػػرافي أك المكجػػػػػو المراقػػػػػب لػػػػػدكر مػػػػػأمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػائي أثنػػػػػاء االسػػػػػتدالؿ بالػػػػػدكر 

قيػػػػػػاميـ بكظػػػػػػػائفيـ كفػػػػػػػؽ مػػػػػػػا نصػػػػػػت عميػػػػػػػو مػػػػػػػكاد القػػػػػػػانكف ا جرائيػػػػػػة كىػػػػػػػك األمػػػػػػػر الػػػػػػػذم سػػػػػػػنمحظو 
نصػػػػػت المػػػػػادة حيػػػػػث  .بكضػػػػػكح فػػػػػي متابعػػػػػة كتحميػػػػػؿ دكر مػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػائي فػػػػػي االسػػػػػتدالؿ
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عمػػػػػػػى اف يقػػػػػػػـك  1979الجزائيػػػػػػػة الثػػػػػػػكرم لسػػػػػػػنة الحاديػػػػػػػة عشػػػػػػػر مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف اصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػات 
النائػػػػػػب العػػػػػػاـ كاعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة مػػػػػػف الػػػػػػككالء كالمعػػػػػػاكنيف كيسػػػػػػاعده  بكظػػػػػػائؼ الضػػػػػػبطية القضػػػػػػائية

مػػػػػػف نفػػػػػػس القػػػػػػانكف كػػػػػػؿ فػػػػػػي  12 فػػػػػػي اجػػػػػػراء كظػػػػػػائؼ الضػػػػػػبطية القضػػػػػػائية المػػػػػػذككريف فػػػػػػي المػػػػػػادة
ة ليػػػػػػػـ فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا حيات المعطػػػػػػػادائػػػػػػػرة اختصاصػػػػػػػو كضػػػػػػػمف القكاعػػػػػػػد المحػػػػػػػددة كفػػػػػػػي نطػػػػػػػاؽ الصػػػػػػػال

 القانكف.

كاف دكر بمػػػػػا يفيػػػػػد نصػػػػػان، اف كظػػػػػائؼ الضػػػػػابطة القضػػػػػائية ىػػػػػي كظػػػػػائؼ اصػػػػػمية لمنيابػػػػػة العسػػػػػكرية 
 .كظيفة اعضاء الضبطية القضائية انما ىك مساعدة النائب العاـ كالنيابة العسكريةاك 

مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث تكػػػػػػػػكيف الضػػػػػػػػػابطة  الضػػػػػػػػػابطة القضػػػػػػػػائية دكر كميػػػػػػػػاـاالمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم يتطمػػػػػػػػب دراسػػػػػػػػة 
 .كعالقتيػػػػػا بالنيابػػػػػة العسػػػػػكرية ثػػػػػافو كاختصاصػػػػػاتيا بفػػػػػرع اكؿ ثػػػػػـ اعمػػػػػاؿ الضػػػػػابطة القضػػػػػائية بفػػػػػرع 

 .؟؟ كلكف مف ىـ اعضاء الضبطية القضائية

 مأموري الضبط القضائ  واخل ا اليم: اللرع االول:

 :الثانيػػػػػػػػػػةنتنػػػػػػػػػػاكؿ ىػػػػػػػػػػذا الفػػػػػػػػػػرع بفقػػػػػػػػػػرتيف االكلػػػػػػػػػػى: نػػػػػػػػػػدرس تشػػػػػػػػػػكيؿ الضػػػػػػػػػػابطة القضػػػػػػػػػػائية كفػػػػػػػػػػي  
 .اختصاصاتيا

 اللقرة االولى: لشكيل الضابطة القضائية:
 ف  اللشريع الم ريف  اللشريع اللمسطين  وثانيًا أواًل  

 -:أكالن في التشريع الفمسطيني
  السمطةقبل قيام  - أ
 بعد قيام السمطة - ب
  القضائية قبل قيام السمطةالضبطية  -أ 

اف اعضػػػػػػاء الضػػػػػػبطية  1979مػػػػػػف قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة لسػػػػػػنة  12حػػػػػػددت المػػػػػػادة 
 -القضائية ىـ: 

 ضباط كصؼ ضابط االمف كالكحدات كاالجيزة. -1
 ضباط كصؼ ضابط الشرطة العسكرية. -2
 ضباط قكات الثكرة الفمسطينية المسمحة. -3
ىػػػػذه السػػػػمطة مػػػػف القائػػػػػد االعمػػػػى اك مػػػػف يفكضػػػػو فيمػػػػا يكمفػػػػكف بػػػػو مػػػػػف االفػػػػراد الػػػػذيف يمنحػػػػكف  -4

 أعماؿ.
 مف يخكؿ ىذه الصفة بمقتضى قكانيف اك انظمة اخرل منبثقة عنيا. -5
 قادة الكحدات كالتشكيالت كالمكاقع. -6
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 قادة مراكز الكفاح المسمح الفمسطيني. -8
باستقصػػػػػػاء الجػػػػػػرائـ كجمػػػػػػع ادلتيػػػػػػا  مكمفػػػػػػيفكيتمثػػػػػػؿ دكر الضػػػػػػبطية القضػػػػػػائية الثكريػػػػػػة فػػػػػػي كػػػػػػكنيـ 

 . )52(المحكمة المكككؿ الييا امر معاقبتيـ ىكالقبض عمى فاعمييا كاحالتيـ ال
 :الضبطية القضائية اللمسطينية بعد قيام السمطة -ب

كبعػػػػػػػػػد قيػػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػػمطة الفمسػػػػػػػػػػطينية كاعػػػػػػػػػػادة ىيكمػػػػػػػػػة قطػػػػػػػػػػاع االمػػػػػػػػػػف الفمسػػػػػػػػػػطيني كالػػػػػػػػػػدكر المنػػػػػػػػػػاط 
 بقػػػػانكف امنيػػػػان عسػػػػكريان مختصػػػػان بالشػػػػأف العسػػػػكرم  فقػػػػد اسػػػػند القػػػػرارباالسػػػػتخبارات العسػػػػكرية جيػػػػازان 

لالسػػػػػػػتخبارات العسػػػػػػػكرية التػػػػػػػي اصػػػػػػػبحت  أيضػػػػػػػان  ميمػػػػػػػة الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي 2014لسػػػػػػػنة  34رقػػػػػػػـ 
تقػػػػػػـك بالػػػػػػدكر االكبػػػػػػر فػػػػػػي اعمػػػػػػاؿ االسػػػػػػتدالؿ كمػػػػػػا ىػػػػػػك جيػػػػػػاز الشػػػػػػرطة المدنيػػػػػػة بالنسػػػػػػبة لمنيابػػػػػػة 

 .)53(العامة

قػػػػػػد اضػػػػػػاؼ المشػػػػػرع الفمسػػػػػػطيني إلػػػػػػى اعضػػػػػػاء الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي كبعػػػػػد قيػػػػػػاـ السػػػػػػمطة الفمسػػػػػػطينية ف
مسػػػػتبدالن بعػػػػض المسػػػػميات حيػػػػث اصػػػػبح فػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ أف يعتبػػػػر منتسػػػػبي قػػػػكل االمػػػػف المكمفػػػػيف 
بالضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػائي مػػػػػػػػػكظفيف رسػػػػػػػػػمييف مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػكظفي السػػػػػػػػػمطة الفمسػػػػػػػػػطينية كيتػػػػػػػػػألؼ المنتسػػػػػػػػػبيف 

قػػػػا لقػػػػانكف االجػػػػراءات الجزائيػػػػة رقػػػػـ المكمفػػػػيف بالضػػػػبط القضػػػػائي مػػػػف المػػػػكظفيف المػػػػذككريف ادنػػػػاه كف
 كالتي نصت عمى تحديد اعضاء الضبط القضائي كىـ: )54(21في المادة  2001لسنة  3

 مساعده كمديرك شرطة المحافظات كاالدارات العامة.-مدير الشرطة كنكابو -1
 ضباط كضباط صؼ الشرطة كؿ في دائرتو اختصاصو.  -2
 رؤساء المراكب البحرية كالجكية.  -3
 الذيف خكلكا صالحيات الضبط القضائي بمكجب القانكف. المكظفكف -4

كفػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ حػػػػدد القػػػػانكف صػػػػالحيات الضػػػػبط القضػػػػائي لمنتسػػػػبي االجيػػػػزة االمنيػػػػة كمػػػػكظفيف 
غيػػػػػر  لرسػػػػػميف كذلػػػػػؾ بإجػػػػػازة اف يكػػػػػكف مػػػػػف مػػػػػأمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػائي مكظفػػػػػكف فػػػػػي اجيػػػػػزة اخػػػػػر 

لجمػػػػػػارؾ كمسػػػػػػؤكليف مػػػػػػف كزارات جيػػػػػػاز الشػػػػػػرطة كمنتسػػػػػػبي جيػػػػػػاز المخػػػػػػابرات، كمػػػػػػأمكرم سػػػػػػمطة ا
مثػػػػػػػػػؿ الداخميػػػػػػػػػة كالصػػػػػػػػػحة، عمػػػػػػػػػى اف تمػػػػػػػػػارس ىػػػػػػػػػذه المؤسسػػػػػػػػػات كاالجيػػػػػػػػػزة، صػػػػػػػػػالحيات الضػػػػػػػػػبط 

 القضائي بما ال يتجاكز حدكد اختصاصيا.

كىنػػػػػػاؾ قيػػػػػػكد شػػػػػػديدة مفركضػػػػػػة عمػػػػػػى صػػػػػػفة الضػػػػػػبطية القضػػػػػػائية الممنكحػػػػػػة لمنتسػػػػػػبي المخػػػػػػابرات 
تصاصػػػػػيـ فيمػػػػػا يتحػػػػػتـ عمػػػػػى مػػػػػكظفي ىػػػػػذيف العامػػػػػة كاالمػػػػػف الكقػػػػػائي بحيػػػػػث ال يتجػػػػػاكزكا نطػػػػػاؽ اخ

                                                           

 . 79مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية لسنة  10مادة   52ض
 .2014بمجمة الكقائع الفمسطينية لعاـ 2014لسنة  34انظر نص القرار رقـ   53ض
 . 2001لسنة  3مف قانكف االجراءات الجزائية رقـ  21انظر المادة   54ض
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الجيػػػػػػازيف فػػػػػػي سػػػػػػياؽ ممارسػػػػػػة صػػػػػػالحيات الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي التقيػػػػػػد باألحكػػػػػػاـ الػػػػػػكاردة فػػػػػػي قػػػػػػانكف 
 .2001لسنة  3راءات الجزائية رقـ االج

 -:ثانيان: تشكيؿ الضبط القضائي في التشريع المصرم 
  في القكات المسمحة -أ

  مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف االحكػػػػػػػاـ العسػػػػػػػكرية مػػػػػػػأمكرم 11،12،13المػػػػػػػكادضكفػػػػػػػي التشػػػػػػػريع المصػػػػػػػرم حػػػػػػػددت 
 الضبط القضائي العسكرم عمى النحك االتي:

: يتػػػػػػػكلى الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي العسػػػػػػػكرم المػػػػػػػدعي العػػػػػػػاـ كاعضػػػػػػػاء النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية عنػػػػػػػد 11مػػػػػػػادة
 تكميفيـ ليـ بأم عمؿ مف اعمالو.

 صاص: يككف مف اعضاء الضبط القضائي العسكرم كؿ في دائرة اخت12مادة
 ضباط كصؼ ضباط المخابرات الحربية .1
 ضباط كصؼ ضباط الشرطة العسكرية  .2
الضػػػػػباط كضػػػػػباط الصػػػػػؼ كالجنػػػػػكد الػػػػػذيف يمنحػػػػػكف ىػػػػػذه السػػػػػمطة مػػػػػف كزيػػػػػر الػػػػػدفاع اك مػػػػػف  .3

  مفكف بو مف اعماؿيفكضو فيما يك
 قكانيف اخرل اك قرارات صادرة تنفيذان ليا... ىمف يخكؿ ىذه الصفة بمقتض .4

  :إضافة ضباط الشرطة-ب
سػػػػػالفة الػػػػػذكر بنػػػػػدان يعتبػػػػػر أف مػػػػػف أعضػػػػػاء الضػػػػػبط القضػػػػػائي كػػػػػؿه فػػػػػي  12لقػػػػػد تضػػػػػمنت المػػػػػادة 

كمػػػػػػػػا دائػػػػػػػرة عممػػػػػػػػو ضػػػػػػػػباط القػػػػػػػػكات المسػػػػػػػػمحة كقػػػػػػػادة التشػػػػػػػػكيالت كالكحػػػػػػػػدات كالمكاقػػػػػػػػع العسػػػػػػػػكرية 
    .ييعادليا

كتطبيقػػػػػا لحكػػػػػـ ىػػػػػذه المػػػػػادة يػػػػػدخؿ فػػػػػي نطػػػػػاؽ مػػػػػأمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػائي العسػػػػػكرم ضػػػػػباط افػػػػػراد 
التػػػػي تػػػػنص  1973لسػػػػنة  1050الػػػػذيف حػػػػددتيـ المػػػػادة التاسػػػػعة مػػػػف قػػػػرار كزيػػػػر الداخميػػػػة الشػػػػرطة 
لسػػػػػػػنة  25تػػػػػػػكلى الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي العسػػػػػػػكرم المنصػػػػػػػكص عميػػػػػػػو فػػػػػػػي القػػػػػػػانكف رقػػػػػػػـ ت: عمػػػػػػػى اف
ضػػػػػػباط كامنػػػػػاء كمسػػػػػػاعدم الشػػػػػرطة كضػػػػػػباط ك ضػػػػػباط الشػػػػػرطة كػػػػػػؿ فػػػػػي دائػػػػػػرة اختصػػػػػاص  1966

ضػػػػػػباط كامنػػػػػػاء كمسػػػػػػاعد كالشػػػػػػرطة كضػػػػػػباط  كػػػػػػذلؾ الصػػػػػػؼ الممحقػػػػػػكف بقسػػػػػػـ االنضػػػػػػباط العسػػػػػػكرم
الصػػػػػػؼ بالكحػػػػػػدات االخػػػػػػرل الػػػػػػذيف يمنحػػػػػػكف صػػػػػػفة الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي العسػػػػػػكرم بقػػػػػػرار مػػػػػػف كزيػػػػػػر 

 .)55(الداخمية

 :ثانية: اخل اص مأموري الضبط القضائ اللقرة ال

كفػػػػػي الكاقػػػػػع تتماشػػػػػى االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة التػػػػػي يخضػػػػػع ليػػػػػا منتسػػػػػبي القػػػػػكات االمنيػػػػػة فػػػػػي السػػػػػمطة 
مػػػػػػع االجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة فػػػػػػي االطػػػػػػار كمػػػػػػا تتماشػػػػػػى التشػػػػػػريع المصػػػػػػرم مػػػػػػع  الفمسػػػػػػطينية الكطنيػػػػػػة

                                                           

  .1973لسنة  147لكقائع المصرية عدد ا  55ض
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فيػػػػػػػي ذات االجػػػػػػػراءات ذات المراحػػػػػػػؿ كذات تكزيػػػػػػػع المسػػػػػػػؤكليات المتبعػػػػػػػة فػػػػػػػي االجػػػػػػػراءات  المػػػػػػػدني
الجزائيػػػػػػة التػػػػػػػي تكقػػػػػػع عمػػػػػػػى المػػػػػػدنييف باسػػػػػػػتناد االجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػػة العسػػػػػػكرية فػػػػػػػي احكاميػػػػػػا الػػػػػػػى 

بحيػػػػػث كػػػػػاف ذلػػػػػؾ التماثػػػػػؿ الكبيػػػػػر بػػػػػيف  1979قػػػػػانكف اصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة الثكريػػػػػة لسػػػػػنة 
 في نطاؽ االجراءات.  خاصة العسكريةالنيابتيف المدنية ك 

ييػػػػػػا مرجعت لجيػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث كظػػػػػػائؼ كدكر الضػػػػػػابطة القضػػػػػػائيةيبػػػػػػدك التمػػػػػػاىي كالتقػػػػػػارب  ككػػػػػػذلؾ
سػػػػػػػكاء المصػػػػػػػرم أك  فػػػػػػػي التشػػػػػػػريع العػػػػػػػاـكاالجػػػػػػػراءات المحػػػػػػػدددات مػػػػػػػع تمػػػػػػػؾ  كمحػػػػػػػددات اجراءاتيػػػػػػػا

عمػػػػى  1979 لسػػػػنةادة العاشػػػػرة مػػػػف قػػػػانكف اصػػػػكؿ المحاكمػػػػات الجزائيػػػػة قػػػػد نصػػػػت المػػػػف الفمسػػػػطيني
اف الضػػػػػبطية القضػػػػػائية مكمفػػػػػة باستقصػػػػػاء الجػػػػػرائـ كجمػػػػػع ادلتيػػػػػا كالقػػػػػبض عمػػػػػى فاعمييػػػػػا كاحػػػػػالتيـ 

 .)56(الى المحاكـ المكككؿ الييا امر معاقبتيـ

كبػػػػػنفس المضػػػػػاميف كانػػػػػت تتحػػػػػدد ميػػػػػاـ مػػػػػأمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػائي فػػػػػي قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة 
جمػػػػػػػع االسػػػػػػػتدالالت المتعمقػػػػػػػة بالجريمػػػػػػػة، القػػػػػػػبض  كىػػػػػػػي: اسػػػػػػػتالـ الشػػػػػػػكاكل، 2001لسػػػػػػػنة  3رقػػػػػػػـ 

  )57(عمى المشتبو كتفتيش االشخاص كالمساكف

الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي ميػػػػػػػاميـ بمكجػػػػػػػب تفػػػػػػػكيض مػػػػػػػف النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة مػػػػػػػع ميػػػػػػػاـ  ككيػػػػػػػؤدم مػػػػػػػأمكر 
اسػػػػػتثنائية يضػػػػػطمع بيػػػػػا منتسػػػػػبك قػػػػػكل االمػػػػػف المكمفػػػػػيف بالضػػػػػبط القضػػػػػائي ضتنحصػػػػػر الصػػػػػػالحيات 

مػػػػػف المكمفػػػػػيف بالضػػػػػبط القضػػػػػائي فػػػػػي حراسػػػػػة مسػػػػػرح الجريمػػػػػة كجمػػػػػع الممنكحػػػػػة لمنتسػػػػػبي قػػػػػكل اال
االسػػػػػػتدالالت كاخػػػػػػذ االفػػػػػػادات االكليػػػػػػة مػػػػػػف الشػػػػػػيكد، كيسػػػػػػاعد مػػػػػػأمكر الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي اعضػػػػػػاء 

 النيابة العامة في اجراء التحقيؽ كلكنيـ ال يجركف ىذا التحقيؽ مع الشيكد كال يستجكبكنيـ.

ة الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي مػػػػػػػف تمقػػػػػػػاء نفسػػػػػػػيا دكف أم كىنػػػػػػػاؾ اختصاصػػػػػػػات اعتياديػػػػػػػة تمارسػػػػػػػيا مأمكريػػػػػػػ
إجػػػػػراء مسػػػػػبؽ فيمػػػػػا تقػػػػػـك النيابػػػػػة باختصاصػػػػػات تخضػػػػػع لنػػػػػكعيف مػػػػػف االعتبػػػػػارات فينػػػػػاؾ نػػػػػكع أكؿ 

                                                           

الضبطية القضائية مكمفة باستقصاء الجرائـ كجمع ادلتيا كالقبض عمى فاعمييا كاحالتيـ الى المحاكـ المكككؿ الييا امر   56ض
، كأنظر ايضان  1979ة العاشرة مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لسنة النظر في قضاياىـ. انظر نص الماد

، المستشار/أحمد الم ني كخاصة 2009حكؿ ىذا المكضكع: التعميمات القضائية لمنيابة العامة الفمسطينية العدلة لعاـ 
الضبط القضائي في االحكاؿ منيا. كأنظر كذلؾ : د. ال ريب، محمد عيد، االختصاص القضائي لمأمكر  120المادة 

 . كما بعدىا 141، ص: 2003العادية كاالستثنائية، القاىرة ، 
، كلمزيد مف التفصيؿ بشأف 2001لسنة 3مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  30كالمادة 23انظر نص المادة   57ض

قي، نضاؿ محمكد، سمطات مامكرم الضبط المقارنة في سمطات الضبط القضائي بيف فمسطيف كمصر انظر ايضان: الشقا
القضائي في القانكف المصرم كالفمسطيني، دراسة مقارنة، رسالة ماجيستير، معيد البحكث كالدراسات، الكسك، جامعة الدكؿ 

. 2006العربية، القاىرة 
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بحاجػػػػة إلػػػػى اسػػػػتثناء مسػػػػبؽ سػػػػنتناكلو بنقطػػػػة أكلػػػػى كىنػػػػاؾ أيضػػػػان مػػػػا يخضػػػػع لطبيعػػػػة االختصػػػػاص 
 .كحدكده كسندرسو بنقطة ثانية

 االعليادي:: االسلثناء عمى االخل اص أوالً 
ىنػػػػػػػػاؾ اسػػػػػػػػتثناءاف يجيػػػػػػػػزاف لمنتسػػػػػػػػبي قػػػػػػػػكل االمػػػػػػػػف المكمفػػػػػػػػيف بالضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػائي التصػػػػػػػػرؼ دكف 

 .العسكرم العاـ ير االكامر مف ككيؿ النيابة أك المدعانتظا ىالحاجة ال
فػػػػػي حالػػػػػػة التفػػػػػػكيض المسػػػػػػبؽ مػػػػػػف النيابػػػػػػة العامػػػػػػة حيػػػػػػث لمنائػػػػػػب العػػػػػػاـ اك ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة العامػػػػػػة -أ

اء الضػػػػبط القضػػػػائي المخػػػػتص بالقيػػػػاـ بػػػػأم مػػػػف اعمػػػػاؿ التحقيػػػػؽ فػػػػي المخػػػػتص تفػػػػكيض أحػػػػد اعضػػػػ
 )58(دعكل محددة

فػػػػي حالػػػػة التمػػػػبس بجنايػػػػة اك جنحػػػػة حيػػػػث ينتقػػػػؿ مػػػػأمكر الضػػػػبط القضػػػػائي الػػػػي مسػػػػرح الجريمػػػػة -ب
 )59(عمى الفكر لمعاينتو كالتحفظ عمى االدلة 

كظػػػػػػائؼ  1979 لقػػػػػد حػػػػػػددت المػػػػػادة الثالثػػػػػػة عشػػػػػر مػػػػػػف قػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػػة لسػػػػػنة
 :)60(اعضاء الضبطية القضائية كنظمت ذلؾ مبنية، الكيفية اك المحددات عمى النحك االتي

فػػػػػػػي المراكػػػػػػػز التػػػػػػػي ال يكجػػػػػػػد فييػػػػػػػا مػػػػػػػدعي عػػػػػػػاـ يقػػػػػػػـك اعضػػػػػػػاء الضػػػػػػػبطية القضػػػػػػػائية بتمقػػػػػػػي  -1
ا خباريػػػػػات المتعمقػػػػػة بػػػػػالجرائـ المرتكبػػػػػة فػػػػػي االمػػػػػاكف التػػػػػي يمارسػػػػػكف فييػػػػػا كظػػػػػائفيـ كاخبػػػػػػار 

 ئـ المشيكدة في حينيا.اـ المختص حاالن بالجراالمدعي الع
كىػػػػذا مػػػػا يفيػػػػد بكجػػػػكب المبػػػػادرة كفػػػػؽ االختصػػػػاص ضػػػػمف محػػػػدديف االكؿ عػػػػدـ كجػػػػكد مػػػػدعي عػػػػاـ 
فػػػػي المراكػػػػز التػػػػي كقعػػػػت فييػػػػا الجريمػػػػة كالثػػػػاني االلتػػػػزاـ با نابػػػػة فػػػػي حػػػػدكد المركػػػػز الػػػػذم تكجػػػػد فيػػػػو 

الػػػػػذم سػػػػػنتناكلو ضالختصػػػػػاص المكػػػػػاني بمعنػػػػػى حػػػػػدكد ا :الضػػػػػبطية القضػػػػػائية حيػػػػػث كقعػػػػػت الجريمػػػػػة
 كدكف أذف مسبؽ مف النيابة العسكرية.  الحقان 

اك بطمػػػػػب مػػػػػف صػػػػػاحب البيػػػػػت فػػػػػانيـ ممزمػػػػػكف بتنظػػػػػيـ كرقػػػػػة الضػػػػػبط  فػػػػػي حػػػػػاؿ الجػػػػػـر المشػػػػػيكد-2
كاالسػػػػػػػتماع  فػػػػػػػادات الشػػػػػػػيكد كاالشػػػػػػػخاص المقبػػػػػػػكض عمػػػػػػػييـ كاف يجػػػػػػػركا التحريػػػػػػػات كتفتػػػػػػػيش 

 ،كاؿ مػػػػػف كظػػػػػائؼ المػػػػػدعي العػػػػػاـفػػػػػي مثػػػػػؿ ىػػػػػذه االحػػػػػ التػػػػػي ىػػػػػي ،لمعػػػػػامالتالمنػػػػػازؿ كسػػػػػائر ا
كاف يرفعكىػػػػػا مػػػػػع المػػػػػكاد المضػػػػػبكطة الػػػػػى المػػػػػدعي العػػػػػاـ  ،كاف يثبتكىػػػػػا فػػػػػي محاضػػػػػر قانكنيػػػػػة

 المختص عف طريؽ قادتيـ فكر االنتياء مف التحقيؽ.

كىنػػػػا ايضػػػػان مػػػػا يفيػػػػد بكجػػػػكب المبػػػػادرة دكف اذف مسػػػػبؽ مػػػػف النيابػػػػة كلكػػػػف ضػػػػمف محػػػػددات اجرائيػػػػة 
 تضاؼ الى ما سبقيا في البند اعاله.معينة 

                                                           

 مف القانكف نفسو.  55انظر المادة   58ض
  .مف القانكف السابؽ نفسو  27انظر نص المادة   59ض
  .1979مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لسنة  13انظر في المادة   60ض
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 -:القانكنية هاختصاصات مأمكرم الضبط القضائي كقيكدطبيعة ثانيان: 

 ىمػػػػػػػف الضػػػػػػػابطة القضػػػػػػػائية كيشػػػػػػػترط عمػػػػػػػاف القيػػػػػػػد القػػػػػػػانكني المحػػػػػػػدد الػػػػػػػذم يحػػػػػػػكؿ دكف المبػػػػػػػادرة 
اك يمػػػػػزميـ بأخبػػػػار المػػػػدعي العػػػػاـ مسػػػػػبقان بأرسػػػػاؿ االخبػػػػار المقػػػػدـ إلػػػػػييـ  مػػػػأمكرم الضػػػػبط القضػػػػائي

لممػػػػػدعي العػػػػػاـ ىػػػػػك فػػػػػي الجػػػػػرائـ التػػػػػي ال يككػػػػػؿ القػػػػػانكف امػػػػػر تحقيقيػػػػػا مباشػػػػػرة با ضػػػػػافة الػػػػػى القيػػػػػد 
 الخاص إلييـ بطبيعة االختصاص.

كيتضػػػػػػػح ممػػػػػػػا تقػػػػػػػدـ أف أعضػػػػػػػاء الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي العسػػػػػػػكرم يتحػػػػػػػدد اختصاصػػػػػػػيـ فػػػػػػػي مراكػػػػػػػزىـ 
ائػػػػػرىـ بمعنػػػػػى االختصػػػػػاص المكػػػػػاني إال فػػػػػي احػػػػػكاؿ اخػػػػػرل، بمػػػػػا يعنػػػػػي اننػػػػػا امػػػػػاـ نػػػػػكعيف مػػػػػف كدك 

 االختصاص:

مػػػػػػػأمكرم الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي ذكم االختصػػػػػػػاص المكػػػػػػػاني الشػػػػػػػامؿ: كىػػػػػػػؤالء ىػػػػػػػـ المػػػػػػػدعي العػػػػػػػاـ -أ
العسػػػػػكرم كأعضػػػػػاء النيابػػػػػة العسػػػػػكرية كضػػػػػباط القضػػػػػاء العسػػػػػكرم عنػػػػػد تكمػػػػػيفيـ بػػػػػأم عمػػػػػؿ مػػػػػف 

 العسكرم. أعماؿ الضبط القضائي

كىػػػػػػػذه الفئػػػػػػػة مػػػػػػػف مػػػػػػػأمكرم الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي العسػػػػػػػكرم يكػػػػػػػكف ألعضػػػػػػػائيا اختصػػػػػػػاص شػػػػػػػامؿ 
لجميػػػػػػع الجػػػػػػرائـ التػػػػػػي تػػػػػػدخؿ فػػػػػػي نطػػػػػػاؽ اختصػػػػػػاص المحػػػػػػاكـ العسػػػػػػكرية كلجميػػػػػػع األمػػػػػػاكف دكف 

 قصر االختصاص عمى مكاف محدد.

سػػػػػـ مػػػػػأمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػائي العسػػػػػكرم ذكم االختصػػػػػاص المكػػػػػاني المحػػػػػدد: كأعضػػػػػاء ىػػػػػذا الق-ب
  مػػػػػػف قػػػػػػانكف األحكػػػػػػاـ 13  كض12المػػػػػػادتيف ض - بصػػػػػػفاتيـ – جميػػػػػػع األشػػػػػػخاص الػػػػػػذيف بينػػػػػػتيـ

العسػػػػػػػكرية الفمسػػػػػػػطيني كالمصػػػػػػػرم سػػػػػػػالفتي الػػػػػػػذكر كمػػػػػػػف ليػػػػػػػـ صػػػػػػػفة الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي كفػػػػػػػؽ 
 القانكف.

التػػػػػػي -كىػػػػػػذه الفئػػػػػػات ليػػػػػػا اختصػػػػػػاص ضػػػػػػبط قضػػػػػػائي عسػػػػػػكرم شػػػػػػامؿ لجميػػػػػػع الجػػػػػػرائـ العسػػػػػػكرية 
التػػػػػي تقػػػػػع فػػػػػي دائػػػػػرة عمػػػػػؿ كػػػػػؿ مػػػػػنيـ أم فػػػػػي دائػػػػػرة  - سػػػػػكريةتػػػػػدخؿ فػػػػػي اختصػػػػػاص المحػػػػػاكـ الع

اختصاصػػػػػػو المكػػػػػػػاني فقػػػػػػط اال إذا كانػػػػػػػت الجريمػػػػػػة خػػػػػػػارج االختصػػػػػػاص بػػػػػػػنص قػػػػػػانكني اك بحاجػػػػػػػة 
محػػػػددة كيتحػػػػدد ىػػػػذا االختصػػػػاص بػػػػدائرة عمػػػػؿ كػػػػؿ مػػػػنيـ كلػػػػك كػػػػاف ىػػػػذا العمػػػػؿ فػػػػي أمػػػػاكف   نابػػػػة
 متفرقة.

كيتحػػػػػػػدد االختصػػػػػػػاص المكػػػػػػػاني لمػػػػػػػأمكر الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي العسػػػػػػػكرم بأحػػػػػػػد ثالثػػػػػػػة معػػػػػػػايير كىػػػػػػػي 
مكػػػػاف كقػػػػكع الجريمػػػػة أك مكػػػػاف ضػػػػبط المػػػػتيـ أك مكػػػػاف إقامػػػػة المػػػػتيـ. فيكفػػػػي تػػػػكافر أم معيػػػػار مػػػػف 
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. )61(ىػػػػػذه المعػػػػػايير الثالثػػػػػة لكػػػػػي يثبػػػػػت االختصػػػػػاص المكػػػػػاني لمػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػائي العسػػػػػكرم
 تي: كذلؾ عمى النحك اآل

 أ  مكاف محؿ إقامة المتيـ.

ي مكػػػػػاف فػػػػػب  مكػػػػػاف ضػػػػػبط المػػػػػتيـ، كىػػػػػك المكػػػػػاف الػػػػػذم يػػػػػتـ فيػػػػػو القػػػػػبض عمػػػػػى المػػػػػتيـ كلػػػػػك كػػػػػاف 
 ارتكاب الجريمة كغير محؿ إقامة المتيـ.

ج  مكػػػػػػاف كقػػػػػػكع الجريمػػػػػػة، كىػػػػػػك المكػػػػػػاف الػػػػػػذم تحقػػػػػػؽ فيػػػػػػو عناصػػػػػػر الػػػػػػركف المػػػػػػادم لمجريمػػػػػػة أك 
 أك نتيجتو كعالقة السببية بينيما. أحدىا كىي النشاط أك السمكؾ المجـر

 :وعالقليا بالنيابة العسكرية ائ مأموري الضبط القضثان : سمطات اللرع ال

مػػػػأمكر الضػػػػبط سػػػػمطات سػػػػكؼ يػػػػتـ تنػػػػاكؿ ىػػػػذا الفػػػػرع ايضػػػػا بفقػػػػرتيف فػػػػي االكلػػػػى يػػػػتـ تنػػػػاكؿ ماىيػػػػة 
 العسكرية.النيابة اختصاصات العالقة مع مأمكرم الضبط ك القضائي، كفي الفقرة الثانية 

 سمطات الضبط القضائ :ماىية ولى: ا  اللقرة 

تختمػػػػػؼ كفقػػػػػان لمػػػػػا إذا كانػػػػػت الجريمػػػػػة فػػػػػي حالػػػػػة تمػػػػػبس أـ فػػػػػي غيػػػػػر حالػػػػػة نجػػػػػد اف ىػػػػػذه السػػػػػمطات 
التمػػػػػبس كبالتػػػػػالي سػػػػػنتحدث عػػػػػػف كاجبػػػػػات مػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػػائي العسػػػػػكرم كأعمػػػػػاؿ االسػػػػػػتدالؿ 

ثػػػػػػـ نعقبيػػػػػػا بالحػػػػػػديث عػػػػػػف سػػػػػػمطاتو إذا مػػػػػػا كانػػػػػػت  اكالن  التػػػػػػي يخػػػػػػتص بيػػػػػػا فػػػػػػي غيػػػػػػر حالػػػػػػة التمػػػػػػبس
 كذلؾ عمى النحك التالي. ثانيان  الجريمة في إحدل حاالت التمبس

 كاجبات مأمكرم الضبط القضائي العسكرم في غير حالة التمبس بالجريمة:اكال: 

أعمػػػػػاؿ االسػػػػػتدالؿ التػػػػػي يخػػػػػتص بيػػػػػا مػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػائي فػػػػػي غيػػػػػر حالػػػػػة التمػػػػػبس  تػػػػػتمخص
جػػػػػػػراء بالجريمػػػػػػػة ع مػػػػػػػى قبػػػػػػػكؿ التبمي ػػػػػػػات كالشػػػػػػػكاكل كالحصػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػى ا يضػػػػػػػاحات كالمعمكمػػػػػػػات كا 

التحفظيػػػػػػػػة الالزمػػػػػػػػة لممحافظػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى أدلػػػػػػػػة الجريمػػػػػػػػة -الكسػػػػػػػػائؿ–اينػػػػػػػػات كاتخػػػػػػػػاذ ا جػػػػػػػػراءات المع
يمكػػػػػػف  كالعػػػػػػرض المػػػػػػكجز كبشػػػػػػيء مػػػػػػف التعريػػػػػػؼ كسػػػػػػماع أقػػػػػػكاؿ المػػػػػػتيـ كالشػػػػػػيكد كنػػػػػػدب الخبػػػػػػراء

 :ا فيما يأتييتناكل
 اللبميغات والشكاوى:قبول  -1

يخػػػػػتص مػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػائي العسػػػػػكرم بتمقػػػػػي البالغػػػػػات كالشػػػػػكاكل المختمفػػػػػة التػػػػػي تقػػػػػدـ إليػػػػػو 
بشػػػػػػػأف الجػػػػػػػرائـ التػػػػػػػي تػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػي اختصػػػػػػػاص القضػػػػػػػاء العسػػػػػػػكرم كعميػػػػػػػو إثبػػػػػػػات ذلػػػػػػػؾ بمحضػػػػػػػر 

                                                           

كانظر أيضان د. جكدة صالح سالـ، القاضي  336أ.د. سالمة، مأمكف محمد قانكف األحكاـ العسكرية مرجع سابؽ، ص:  61ض
كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة،  –رسالة دكتكراه  –دراسة مقارنة بيف الشريعة ا سالمية كالقانكف الكضعي  –الطبيعي 
 كما بعدىا.   148، ص: 1997
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ل سػػػػػؤاليـ االسػػػػػتدالالت، كجمػػػػػع المعمكمػػػػػات المتعمقػػػػػة بمكضػػػػػكع الشػػػػػككل أك الػػػػػبالغ كسػػػػػؤاؿ مػػػػػف يػػػػػر 
ثبػػػػػات ذلػػػػػؾ بالمحضػػػػػر، كذلػػػػػؾ مػػػػػا نصػػػػػت عميػػػػػو فيػػػػػو  مػػػػػف قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة  22المػػػػػادة كا 
الػػػػػذم نظػػػػػـ  1979لسػػػػػنة أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة مػػػػػف قػػػػػانكف  5كالمػػػػػادة  2001لسػػػػػنة  3رقػػػػػـ 
 .48 - 40في المكاد الشكاكم مسألة أيضان 

 إجراء اللحريات: -2

التحريػػػػػػػات الالزمػػػػػػػة عػػػػػػػف الجػػػػػػػرائـ المرتكبػػػػػػػة يخػػػػػػػتص مػػػػػػػأمكر الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي العسػػػػػػػكرم بػػػػػػػإجراء 
كالتػػػػي تػػػػػدخؿ فػػػػػي نطػػػػػاؽ اختصاصػػػػو كعػػػػػف مرتكبيػػػػػا أك مػػػػػف سػػػػػاىـ فييػػػػا كلػػػػػو فػػػػػي ذلػػػػػؾ أف يسػػػػػتعيف 

 بمساعدم الضبط القضائي العسكرم.

كيتعػػػػػيف عميػػػػػو إفػػػػػراغ ىػػػػػذه التحريػػػػػات كمػػػػػا تسػػػػػفر عنػػػػػو فػػػػػي محضػػػػػر. شػػػػػأنو فػػػػػي ذلػػػػػؾ شػػػػػأف مػػػػػأمكر 
كقػػػػػػد نظػػػػػػـ قػػػػػػانكف أصػػػػػػػكؿ  )62(عامػػػػػػة ىػػػػػػذا الخصػػػػػػػكصالضػػػػػػبط القضػػػػػػائي العػػػػػػادم طبقػػػػػػػان لمقكاعػػػػػػد ال

 .74 – 73بالمكاد  1979المحاكمات الجزائية الثكرم لسنة 

 ( جمع االسلدالالت:3)

يتعػػػػػيف عمػػػػػى مػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػائي العسػػػػػكرم عمػػػػػؿ كجمػػػػػع كافػػػػػة االسػػػػػتدالالت الالزمػػػػػة بشػػػػػأف 
أك الجػػػػػػرائـ التػػػػػػي تػػػػػػدخؿ فػػػػػػي نطػػػػػػاؽ اختصاصػػػػػػو القػػػػػػانكني سػػػػػػكاء مػػػػػػا تعمػػػػػػؽ منيػػػػػػا بكقػػػػػػكع الجريمػػػػػػة 

رقػػػػػـ مػػػػػف قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة  22، كمػػػػػا كرد فػػػػػي المػػػػػادة نسػػػػػبتيا إلػػػػػى فاعػػػػػؿ معػػػػػيف أك أكثػػػػػر
 .2001لسنة  3

مػػػػػػف ذات القػػػػػػانكف انػػػػػػو: لمػػػػػػأمكرم الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي اثنػػػػػػاء جمػػػػػػع االسػػػػػػتدالالت  29المػػػػػػادة  ككػػػػػػذلؾ
اف يجمعػػػػػكا اقػػػػػػكاؿ مػػػػػػف يكػػػػػكف لديػػػػػػو معمكمػػػػػػات عػػػػػف الكقػػػػػػائع الجنائيػػػػػػة كمرتكبيػػػػػا كاف يسػػػػػػألكا المػػػػػػتيـ 
عػػػػػف ذلػػػػػؾ كليػػػػػـ اف يسػػػػػتعينكا باألطبػػػػػاء كغيػػػػػرىـ مػػػػػف اىػػػػػؿ الخبػػػػػرة كيطمبػػػػػكا رأييػػػػػـ شخصػػػػػيان اك كتابػػػػػة 

تحميػػػػػػػؼ الشػػػػػػػيكد اك الخبػػػػػػػراء اليمػػػػػػػيف اال إذا خيػػػػػػػؼ اال يسػػػػػػػتطاع فيمػػػػػػػا بعػػػػػػػد سػػػػػػػماع كال يجػػػػػػػكز ليػػػػػػػـ 
 الشيادة بيميف.

ثبػػػػات حالتػػػػو كضػػػػبط  كلػػػػو فػػػػي سػػػػبيؿ ذلػػػػؾ إجػػػػراء المعاينػػػػات االزمػػػػة كاالنتقػػػػاؿ إلػػػػى مسػػػػرح الجريمػػػػة كا 
األشػػػػػياء التػػػػػي قػػػػػد تفيػػػػػد الكشػػػػػؼ عػػػػػف مرتكبيػػػػػا. كلػػػػػو أف يسػػػػػتعيف بأىػػػػػؿ الخبػػػػػرة فػػػػػي المسػػػػػائؿ الفنيػػػػػة 

مػػػػػػػة رأييػػػػػػػـ شػػػػػػػفاىو أك كتابػػػػػػػة ككػػػػػػػذا سػػػػػػػماع أقػػػػػػػكاؿ كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف لػػػػػػػدييـ معمكمػػػػػػػات عػػػػػػػف الجريكيطمػػػػػػػب 
كلكػػػػػف ال يجػػػػػكز لػػػػػو اف يحمػػػػػؼ الشػػػػػيكد أك الخبػػػػػراء اليمػػػػػيف إال  كشػػػػػيكدىا ككػػػػػذا سػػػػػؤاؿ المػػػػػتيـ بيػػػػػا،

 إذا خيؼ مف عدـ إمكانية سماع الشيادة أك الرأم بيميف فيما بعد.
                                                           

، 2005في شرح قانكف األحكاـ العسكرية، دار النيضة العربيةف القاىرة،  طأ.د. عبد المعطي، عبد الخالؽ، الكسي  62ض
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أف يتخػػػػذ جميػػػع الكسػػػػائؿ التحفظيػػػة الالزمػػػػة  :يلعيييين عمييييى مييييأمور الضييييبط القضيييائ  العسييييكري -4
لممحافظػػػػػػة عمػػػػػػى ادلػػػػػػة الجريمػػػػػػة كتحريػػػػػػز المضػػػػػػبكطات ككضػػػػػػع األختػػػػػػاـ كتصػػػػػػكير مكػػػػػػاف الحػػػػػػادث 
كرفػػػػػع البصػػػػػمات ككضػػػػػع الحراسػػػػػة الالزمػػػػػة عميػػػػػو كغيػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػف ا جػػػػػراءات الالزمػػػػػة. كىػػػػػي ذات 

العامػػػػػػة فػػػػػػي ىػػػػػػذا  ا جػػػػػػراءات التػػػػػػي يخػػػػػػتص بيػػػػػػا مػػػػػػأمكر الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي العػػػػػػادم طبقػػػػػػان لمقكاعػػػػػػد
 الشأف.

 ثانيان: سمطات مأمكرم الضبط القضائي العسكرم في حالة التمبس بجناية أك جنحة:

مػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػػائي لبيػػػػػػاف ىػػػػػي االختصاصػػػػػات التػػػػػي يممكيػػػػػػا ا جػػػػػراءات كالسػػػػػمطات سػػػػػالفة ا
العسػػػػػكرم فػػػػػػي األحػػػػػػكاؿ العاديػػػػػػة، إال أنػػػػػػو يتعػػػػػػيف عمػػػػػى مػػػػػػأمكر الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي أف يتخػػػػػػذ بعػػػػػػض 

راءات األخػػػػػرل كتػػػػػدخؿ فػػػػػي نطػػػػػاؽ االسػػػػػتدالؿ فػػػػػي حالػػػػػة التمػػػػػبس بالجريمػػػػػة كىػػػػػذه ا جػػػػػراءات ا جػػػػػ
 ىي:
 االنلقال فورًا إلى مكان الحادث:-1

فيجػػػػب عمػػػػى مػػػػأمكر الضػػػػبط القضػػػػائي العسػػػػكرم فػػػػي حالػػػػة التمػػػػبس بجنايػػػػة أك جنحػػػػةأف ينتقػػػػؿ فػػػػكران 
كسػػػػػماع أقػػػػػكاؿ الحاضػػػػػريف  إلػػػػػى مكػػػػػاف الحػػػػػادث كمعاينتػػػػػو كالمحافظػػػػػة عمػػػػػى االثػػػػػار الماديػػػػػة لمجريمػػػػػة

أك كػػػػػػؿ مػػػػػػف يمكػػػػػػف الحصػػػػػػكؿ منػػػػػػو عمػػػػػػى معمكمػػػػػػات أك إيضػػػػػػاحات فػػػػػػي شػػػػػػأف الجريمػػػػػػة كمرتكبيػػػػػػا 
ثبػػػػػات حالػػػػػة األمػػػػػاكف كاألشػػػػػخاص ككػػػػػؿ مػػػػػا يفيػػػػػد فػػػػػي كشػػػػػؼ الحقيقػػػػػة، كيجػػػػػب عميػػػػػو أف يخطػػػػػر  كا 

 )63(النيابة العسكرية أك القائد بحسب األحكاؿ

 اللحلظ عمى مكان الحادث وأدلة الجريمة:-2

كيتعػػػػيف عمػػػػى مػػػػأمكر الضػػػػبط القضػػػػائي العسػػػػكرم الػػػػتحفظ عمػػػػى مكػػػػاف الحػػػػادث كأدلػػػػة الجريمػػػػة كلػػػػو 
فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ أف يمنػػػػػػػع الحاضػػػػػػػريف مػػػػػػػف م ػػػػػػػادرة محػػػػػػػؿ الكاقعػػػػػػػة أك االبتعػػػػػػػاد عنػػػػػػػو حتػػػػػػػى يػػػػػػػتـ تحريػػػػػػػر 
المحضػػػػر، ككػػػػذلؾ لػػػػو أف يستحضػػػػر فػػػػي الحػػػػاؿ كػػػػؿ مػػػػف يمكػػػػف الحصػػػػكؿ منػػػػو عمػػػػى معمكمػػػػات أك 

 )64(إيضاحات في شأف الكاقعة
، خييييرى لييييدخل ضييييمن إجييييراءات اللحقيييييق أىميييييا القييييبض والللليييييشا ميييين اإلجييييراءات عييييدد  -3

سػػػػيران عمػػػػى ذات نيػػػػ   - حيػػػػث مػػػػنح قػػػػانكف القضػػػػاء العسػػػػكرم لمػػػػأمكر الضػػػػبط القضػػػػائي العسػػػػكرم
سػػػػػػمطة تفتػػػػػػيش األشػػػػػػخاص كالقػػػػػػبض عمػػػػػػييـ، حيػػػػػػث نصػػػػػػت المػػػػػػادة  - قػػػػػػانكف ا جػػػػػػراءات الجنائيػػػػػػة

العاشػػػػػػرة مػػػػػػف قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات فػػػػػػي الجزائيػػػػػػة عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ فػػػػػػي التشػػػػػػريع الفمسػػػػػػطيني فيمػػػػػػا 
عمػػػػػػى أنػػػػػػو:  1966لسػػػػػػنة  25  مػػػػػػف قػػػػػػانكف القضػػػػػػاء العسػػػػػػكرم المصػػػػػػرم رقػػػػػػـ 16نصػػػػػػت المػػػػػػادة ض
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مػػػػػػػبس بيػػػػػػػا أف يفػػػػػػػتش أم لعضػػػػػػػك الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي العسػػػػػػػكرم فػػػػػػػي حالػػػػػػػة الجنايػػػػػػػة أك الجنحػػػػػػػة المت
شػػػػخص أينمػػػػا كػػػػاف يشػػػػتيو فيػػػػو بأنػػػػو فاعػػػػؿ جػػػػـر أك شػػػػريؾ أك حػػػػائز عمػػػػى اشػػػػياء تتعمػػػػؽ بػػػػالجـر أك 

 مخفيان شخصان لو عالقة بالجريمة.

كلػػػػػو أف يضػػػػػبط األكراؽ كاألشػػػػػياء التػػػػػي تفيػػػػػد فػػػػػي كشػػػػػؼ الحقيقػػػػػة إذا اتضػػػػػح لػػػػػو مػػػػػف إمػػػػػارات قكيػػػػػة 
 أنيا مكجكدة معو.

يستصػػػػػدر األمػػػػػر بػػػػػالتفتيش مػػػػػف النيابػػػػػة العسػػػػػكرية كسػػػػػنتناكؿ ىػػػػػذه يجػػػػػب عميػػػػػو أف  كفػػػػػي غيػػػػػر ذلػػػػػؾ،
 فيما بعد. -في مكضعيا -السمطات االستثنائية بالتفصيؿ

 :وعالقليا بسمطات النيابة العسكرية مأموري الضبط القضائ  :اللقرة الثانية

اكثػػػػر مػػػػف ككنيػػػػا عالقػػػػة بنيكيػػػػة اك ىيكميػػػػة فيػػػػي بيػػػػذا كالمقصػػػػكد بيػػػػذه العالقػػػػة ىػػػػي عالقػػػػة كظيفيػػػػة 
فػػػػي ادارة اعمػػػػاؿ االسػػػػتدالؿ التػػػػي تنفػػػػذىا الضػػػػابطة القضػػػػائية كفػػػػؽ  تػػػػدخؿالمسػػػػتكل عالقػػػػة إشػػػػرافيو 

كىػػػػذه نقطػػػػة اكلػػػػى بمػػػػا يسػػػػاعد  ام عالقػػػػة تبعيػػػػة مػػػػأمكر الضػػػػبط لمنيابػػػػة القكاعػػػػد كاالصػػػػكؿ القانكنيػػػػة
عممػػػػػان كاف النيابػػػػػة العسػػػػػكرية  اء التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائيالحصػػػػػرم بػػػػػإجر النيابػػػػػة فػػػػػي القيػػػػػاـ باختصاصػػػػػيا 

 .في عالقتيا مع القضاء ىي جزء مف السمطة القضائية كىذه نقطة ثانية

 تبعية الضبط القضائي لمنيابة العسكرية:اكال : 

يقػػػػػـك مػػػػػأمكرك الضػػػػبط القضػػػػػائي تنفيػػػػػذ ىػػػػػذه الميػػػػػاـ فػػػػي القػػػػػانكف العػػػػػاـ كقػػػػػانكف االجػػػػراءات الجزائيػػػػػة 
لمنيابػػػػة العامػػػػة مػػػػف اجػػػػؿ مسػػػػاعدتيا فػػػػي إجػػػػراء التحقيػػػػؽ فػػػػي الجػػػػرائـ الكاقعػػػػة كمػػػػا  بصػػػػفتيـ تػػػػابعيف

تسػػػػتمـز ايػػػػة ميمػػػػة أخػػػػرل يؤدييػػػػا مػػػػأمكرك الضػػػػبط القضػػػػائي تفكيضػػػػان محػػػػددان مػػػػف النيابػػػػة العامػػػػة كمػػػػا 
 .ىي العالقة كاالجراءات المتبعة لدل النيابة العسكرية

ؿ بسػػػػػػمطات قضػػػػػػائية باألشػػػػػػراؼ عمػػػػػػى كتضػػػػػػطمع النيابػػػػػػة العامػػػػػػة التػػػػػػي تعتبػػػػػػر مفكضػػػػػػة فػػػػػػي االصػػػػػػ
مػػػػػػأمكرم الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بأعمػػػػػػاؿ كظيفػػػػػػتيـ حيػػػػػػث يتػػػػػػكلى اعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة العامػػػػػػة 

 )65(ميػػػػاـ الضػػػػبط القضػػػػائي كاالشػػػػراؼ عمػػػػى مػػػػأمكرم الضػػػػبط القضػػػػائي كػػػػؿ فػػػػي دائػػػػرة اختصاصػػػػػو
أعمػػػػػاؿ كيشػػػػػرؼ النائػػػػػب العػػػػػاـ عمػػػػػى مػػػػػأمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػائي كيخضػػػػػعكف لمراقبتػػػػػو فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ ب

  )66(كظيفتيـ

                                                           

 .  2001لسنة  3مف قانكف ا جراءات الجزائية رقـ  19المادة   65ض
 مف القانكف السابؽ نفسو.   20المادة   66ض
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كرغػػػػػـ إضػػػػػػفاء صػػػػػػفة مػػػػػػأمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػػائي العسػػػػػػكرم عمػػػػػػى اعضػػػػػاء النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية كلمػػػػػػا 
كػػػػػػػػاف اعضػػػػػػػػػاء الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػائي مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػث التشػػػػػػػػكيؿ كالػػػػػػػػػدكر اك الكظػػػػػػػػػائؼ كاالختصاصػػػػػػػػػات 

 .في مرحمة االستدالؿ يتبعكف النيابة المخكلة ليـ بمكجب القانكف

التػػػػػػػي يباشػػػػػػػرىا مػػػػػػػأمكرك  )67(لمنيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػةفينػػػػػػػاؾ اراء فقييػػػػػػػة ال تػػػػػػػرل دكران 
حيػػػػػػث يتبػػػػػػع  )68(الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي بصػػػػػػكرة مسػػػػػػتقمة عػػػػػػف النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية خالفػػػػػػا لمنيابػػػػػػة العامػػػػػػة

 مأمكرك الضبط القضائي ليا ام لمنيابة العامة في ممارسة كظائفيـ. 

ية عمػػػػػى مػػػػػأمكرم الضػػػػػبط ىنػػػػػاؾ جػػػػػدؿ فقيػػػػػي حػػػػػكؿ ىػػػػػذا المسػػػػػألة ام مػػػػػدل اشػػػػػراؼ النيابػػػػػة العسػػػػػكر ك 
رغػػػػـ كضػػػػكح ىػػػػذا  كخاصػػػػة فػػػػي التشػػػػريع كالفقػػػػو المصػػػػرم حيػػػػث يػػػػتـ اثػػػػارة ىػػػػذا المكضػػػػكعالقضػػػػائي 

 .االشراؼ كالمرجعية

اال اف المشػػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػػطيني قػػػػػػػػد نػػػػػػػػص عمػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػراحة حيػػػػػػػػث أكػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى خضػػػػػػػػكع اعضػػػػػػػػاء 
لعػػػػػػػاـ  مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف اصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػة 12الضػػػػػػػابطة القضػػػػػػػائية المػػػػػػػذككريف فػػػػػػػي المػػػػػػػادة 

مػػػػػػف نفػػػػػػس القػػػػػػانكف التػػػػػػي نصػػػػػػت  16لمراقبػػػػػػة النائػػػػػػب العػػػػػػاـ العسػػػػػػكرم ككػػػػػػذلؾ فػػػػػػي المػػػػػػادة  1979
 عمى أف:

النائػػػػػب العػػػػػاـ ىػػػػػك رئػػػػػيس الضػػػػػابطة القضػػػػػائية كيخضػػػػػع لمراقبتػػػػػو جميػػػػػع اعضػػػػػاؤىا امػػػػػا اعضػػػػػاء -أ
فػػػػػال يخضػػػػػعكف لمراقبتػػػػػو اال فيمػػػػػا يقكمػػػػػكف بػػػػػو مػػػػػف  12الضػػػػػابطة القضػػػػػائية المػػػػػذككريف فػػػػػي المػػػػػادة 

 االعماؿ المتعمقة بالكظائؼ المذككرة.

األمػػػػر الػػػػذم يؤكػػػػد مضػػػػمكف العالقػػػػة التبعيػػػػة بػػػػيف النيابػػػػة العسػػػػكرية كالضػػػػابطة القضػػػػائية با ضػػػػافة 
الػػػػى مػػػػا يخػػػػتص بأعمػػػػاؿ االسػػػػتدالؿ نفسػػػػيا كمحػػػػدداتيا كشػػػػركطيا كفػػػػؽ مػػػػا حػػػػدده القػػػػانكف لمضػػػػابطة 

المكػػػػػػاني ذكم االختصػػػػػػاص القضػػػػػػائية مػػػػػػف اختصاصػػػػػػات لػػػػػػذكم االختصػػػػػػاص المكػػػػػػاني الشػػػػػػامؿ اك 
 .كما سبقت االشارةالمحدد 

كفػػػػػي الكاقػػػػػع لػػػػػـ تكػػػػػف التشػػػػػريعات المقارنػػػػػة عمػػػػػى نمػػػػػط كاحػػػػػد بشػػػػػأف تنظػػػػػيـ تبعيػػػػػة مػػػػػأمكرم الضػػػػػبط 
القضػػػػػػائي سػػػػػػكاء العػػػػػػاـ أك العسػػػػػػكرم كفػػػػػػي ذلػػػػػػؾ اعتبػػػػػػرت بعػػػػػػض التشػػػػػػريعات اف مػػػػػػأمكرم الضػػػػػػبط 

يذيػػػػػػػة كىػػػػػػػـ بحكػػػػػػػـ كظػػػػػػػائفيـ القضػػػػػػػائي ليسػػػػػػػكا مػػػػػػػف رجػػػػػػػاؿ القضػػػػػػػاء كانمػػػػػػػا مػػػػػػػف رجػػػػػػػاؿ السػػػػػػػمطة التنف

                                                           

نقالن عف لكاء: لكاء دكتكر تكفيؽ، أشرؼ  124لكاء د. الرفاعي، محمد نصر، دراسة في قانكف االحكاـ العسكرية، ص:  67ض
  .شرطة، مصدر سابؽمصطفى، أعماؿ النيابات العسكرية بالقكات المسمحة كال

 47انظر في ذلؾ لكاء د. تكفيؽ أشرؼ، مصطفى، اعماؿ النيابات العسكرية بالقكات المسمحة كالشرطة، مرجع سابؽ ص:  68ض
 .اكما بعدى
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يخضػػػػػعكف ألشػػػػػراؼ رؤسػػػػػائيـ االداريػػػػػيف امػػػػػا عنػػػػػد قيػػػػػاميـ بأعمػػػػػاؿ الضػػػػػبط القضػػػػػائي فيػػػػػـ يتبعػػػػػكف 
  . )69(العسكرم كيخضعكف ألشرافو فيما يتعمؽ بيذه االعماؿ العاـ النائب العاـ اك النائب 

ع الفمسػػػػػػػطيني الػػػػػػػػذم اعتبػػػػػػػر مػػػػػػػػأمكرم الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػػائي الػػػػػػػذيف يقكمػػػػػػػػكف بميػػػػػػػػاـ غيػػػػػػػر اف المشػػػػػػػػر 
قضػػػػػائية فػػػػػي ممارسػػػػػة اختصاصػػػػػيـ كاف كػػػػػانكا مػػػػػف منتسػػػػػبي قػػػػػكل االمػػػػػف فػػػػػإنيـ مػػػػػكظفيف رسػػػػػمييف 
مػػػػف مػػػػكظفي السػػػػمطة الفمسػػػػػطينية كمػػػػا سػػػػبقت ا شػػػػػارة كضػػػػمف ذلػػػػؾ السػػػػػياؽ كػػػػاف مػػػػأمكرم الضػػػػػبط 

نيػػػػػػة الرسػػػػػػمية فػػػػػػي حػػػػػػدكد االختصػػػػػػاص كمػػػػػػا ىػػػػػػـ القضػػػػػػائي مػػػػػػف منتسػػػػػػبي االمػػػػػػف كمػػػػػػا االجيػػػػػػزة المد
رؤسػػػػػاء المراكػػػػػب البحريػػػػػة كالجكيػػػػػة اك جيػػػػػاز الػػػػػدفاع المػػػػػدني الػػػػػذم لػػػػػو صػػػػػفة الضػػػػػبطية القضػػػػػائية 

  .)70(في مجاؿ الحماية المدنية فقط اك لممكظفيف الذيف ينتدبيـ الكزير مف كزارة الداخمية 

 سكرية جزء مف المنظكمة القضائية:النيابة الع ثانيان:

القضػػػػػػػاء العسػػػػػػػكرم الفمسػػػػػػػطيني جػػػػػػػزء مػػػػػػػف منظكمػػػػػػػة العدالػػػػػػػة السػػػػػػػمطة القضػػػػػػػائية فػػػػػػػي االطػػػػػػػار اف 
عنػػػػػػدما أكػػػػػػد القػػػػػػانكف االسػػػػػػاس لمسػػػػػػمطة الفمسػػػػػػطينية مسػػػػػػألة  الدسػػػػػػتكرم كالتشػػػػػػريعي النػػػػػػاظـ لمقضػػػػػػاء

تشػػػػػػػكيؿ المحاكػػػػػػػاـ العسػػػػػػػكرية بقػػػػػػػانكف فػػػػػػػي اطػػػػػػػار نصػػػػػػػو عمػػػػػػػى تشػػػػػػػكيؿ السػػػػػػػمطة القضػػػػػػػائية بصػػػػػػػكرة 
 .عامة

ريح فػػػػػال داعػػػػػي لالسػػػػػياب فػػػػػي تنػػػػػاكؿ ىػػػػػذا المكضػػػػػكع كنكتفػػػػػي باالشػػػػػارة كطبقػػػػػان لحكػػػػػـ الػػػػػنص الصػػػػػ
 المؤكػػػػػدة لممعنػػػػػى الػػػػػذم يصػػػػػنؼ القضػػػػػاء العسػػػػػكرم كبالتػػػػػالي النيابػػػػػة العسػػػػػكرية كجػػػػػزء عضػػػػػكم مػػػػػف

 ىذا القضاء في اطار السمطة القضائية كقطاع العدالة بصكرة عامة. 

ف رأل الػػػػػػبعضي عمػػػػػػة فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ انطالقػػػػػػان مػػػػػػف رؤيػػػػػػة خاصػػػػػػة لطبيعػػػػػػة ال قضػػػػػػاء الخػػػػػػاص كالمحػػػػػػاكـ كا 
دكف كجػػػػػػكد كدكر كاختصػػػػػػاص ىػػػػػػذا  الخاصػػػػػػة اك االسػػػػػػتثنائية كذلػػػػػػؾ اجتيػػػػػػادي فقيػػػػػػي لػػػػػػـ يحػػػػػػؿ يكمػػػػػػان 

 القضاء في التشريعات المقارنة.

كذلػػػػػؾ ماتضػػػػػمنو التشػػػػػريع الفمسػػػػػطيني كالتشػػػػػريع المصػػػػػرم عمػػػػػى نحػػػػػك خػػػػػاص فػػػػػي تحديػػػػػد دكر ىػػػػػذا 
ألؼ السػػػػمطة القضػػػػائية مػػػػف مجمػػػػس حيػػػػث تتػػػػ القضػػػػاء العسػػػػكرم كطبيعتػػػػو بػػػػدءان مػػػػف أصػػػػكؿ تشػػػػكيمو،

القضػػػػػػػاء االعمػػػػػػػى كالنيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة كنظػػػػػػػاـ المحػػػػػػػاكـ الػػػػػػػذم يشػػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػى محػػػػػػػاكـ الصػػػػػػػمح كالبدايػػػػػػػة 
كالمحكمػػػػػػة العميػػػػػػا كمػػػػػػا يشػػػػػػتمؿ عمػػػػػػى المحػػػػػػاكـ العسػػػػػػكرية التػػػػػػي ينحصػػػػػػر اختصاصػػػػػػيا فػػػػػػي الشػػػػػػئكف 

لقضػػػػػػاء العسػػػػػػكرم اف ىيئػػػػػػة ا 2018لسػػػػػػنة  2رقػػػػػػـ  فػػػػػػي القػػػػػػرار بقػػػػػػانكفبػػػػػػر اعت كمػػػػػػا .)71(العسػػػػػػكرية
                                                           

، 2005انظر في ذلؾ د. ابكسمرة، عماد محمكد، المسؤكلية المدنية لمأمكرم الضبط القضائي، مطبعة الشركؽ، القاىرة،  69ض
 .  252ص:

 1998لسنة  3رقـ   قانكف الدفاع المدني الفمسطيني مف  33مادة   70ض
: تنشأ المحاكـ العسكرية بقكانيف خاصة كليس ليذه المحاكـ ام 2003مف القانكف االساسي المعدؿ لسنة  101انظر المادة   71ض

 اختصاص خارج نطاؽ الشأف العسكرم
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تبػػػػػع لمقائػػػػػد االعمػػػػػى كتشػػػػمؿ كافػػػػػة منتسػػػػػبي الييئػػػػػة القضػػػػػائية ام بمػػػػػا يشػػػػػمؿ ىيئػػػػة قضػػػػػائية خاصػػػػػة ت
 .النيابة العسكرية

مػػػػة القاضػػػػي العسػػػػكرم كعضػػػػك النيابػػػػة العسػػػػكرية المػػػػادة الثامنػػػػة مػػػػف نفػػػػس القػػػػانكف خد فيمػػػػا اعتبػػػػرت
كتحقيقػػػػػا  .صػػػػػب قضػػػػػائيةكظػػػػػائؼ كمنا ،خدمػػػػػة قضػػػػػائية ككػػػػػذلؾ الكظػػػػػائؼ كالمناصػػػػػب التػػػػػي يشػػػػػ ميا

ليػػػػػػذه ال ايػػػػػػة تعتبػػػػػػر خدمػػػػػػة القضػػػػػػاء كاعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية خدمػػػػػػة قضػػػػػػائية فعميػػػػػػة محسػػػػػػكبة 
 .)72(ل ايات تكلى المناصب القضائية لدل المحاكـ كالنيابات النظامية

النيابػػػػػػػات  بمػػػػػػػا فييػػػػػػػاكىػػػػػػػذا بعػػػػػػػد كضػػػػػػػع المحػػػػػػػددات كالشػػػػػػػركط الالزمػػػػػػػة لتػػػػػػػكلي الكظػػػػػػػائؼ القضػػػػػػػائية 
العسػػػػػػػػكرية مػػػػػػػػف اليػػػػػػػػات التعيػػػػػػػػيف كالترقػػػػػػػػي كضػػػػػػػػماف المكضػػػػػػػػكعية كاالسػػػػػػػػتقاللية اسػػػػػػػػتجابة لمشػػػػػػػػركط 

 ؿ بيا في القضاء النظامي.ك كالكاجبات المعم
  

                                                           

  .كضع المحددات كالشركط الالزمة لتكلي الكظائؼ القضائية كىذا بعد 2018لسنة  2 رقـ بقانكفالقرار  8المادة   72ض
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 :داللييييال االسليييييعم: أالمبحث الثييان 

قػػػػػػـك بيػػػػػػا سػػػػػػمطات االسػػػػػػتدالؿ كىػػػػػػي الضػػػػػػابطة القضػػػػػػائية ت ىػػػػػػي كافػػػػػػة االعمػػػػػػاؿ كاالجػػػػػػراءات التػػػػػػي
الجريمػػػػػػػػػة بجمػػػػػػػػع االدلػػػػػػػػػة كتكقيػػػػػػػػػؼ كشػػػػػػػػؼ لنيابػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػدؼ البحػػػػػػػػث التمييػػػػػػػػػدم ليػػػػػػػػو كاشػػػػػػػػػراؼ ابتكج

مػػػػف تحقيػػػػؽ كقػػػػكع الجريمػػػػة بأركانيػػػػا المعركفػػػػة الػػػػى تحديػػػػد المجػػػػـر باألدلػػػػة المكثقػػػػة  ءان المجػػػػرميف بػػػػد
 .كما يتخمؿ ىذه العممية مف خطكات كاعماؿ حددىا القانكف

مػػػػػػػػأمكرم الضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػائي التبمي ػػػػػػػػات فػػػػػػػػي كجػػػػػػػػكب قبػػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػػذه األعمػػػػػػػػاؿ كالخطػػػػػػػػكات كتتمثػػػػػػػػؿ 
كالشػػػػكاكم التػػػػي تػػػػرد الػػػػييـ بشػػػػأف الجػػػػرائـ كأف يبعثػػػػكا بيػػػػا فػػػػكران الػػػػى النيابػػػػة العامػػػػة كمػػػػا يجػػػػب عمػػػػييـ 

 ة،كعمػػػػػػػػى مرؤكسػػػػػػػػييـ اف يحصػػػػػػػػمكا عمػػػػػػػػى جميػػػػػػػػع االيضػػػػػػػػاحات كيجػػػػػػػػركا جميػػػػػػػػع المعاينػػػػػػػػات الالزمػػػػػػػػ
كعمػػػػػػييـ اف  ،ة كيفيػػػػػػة كانػػػػػػتاك التػػػػػػي يعممػػػػػػكف بيػػػػػػا بأيػػػػػػ ،ييـلتسػػػػػػييؿ تحقيػػػػػػؽ الكقػػػػػػائع التػػػػػػي تبمػػػػػػ  إلػػػػػػ

 .يتخذكا جميع الكسائؿ التحفظية الالزمة لممحافظة عمى ادلة الجريمة

الضػػػػػبط القضػػػػػائي فػػػػػي محاضػػػػػر مكقػػػػػع  كعمػػػػػى اف تثبػػػػػت جميػػػػػع االجػػػػػراءات التػػػػػي يقػػػػػـك بيػػػػػا مػػػػػأمكر 
 ،كيجػػػػب اف تشػػػػمؿ تمػػػػؾ المحاضػػػػر ،كقػػػػت اتخػػػػاذ االجػػػػراء كمكػػػػاف حصػػػػكلو ،عمييػػػػا مػػػػنيـ، يبػػػػيف بيػػػػا
كترسػػػػػؿ المحاضػػػػر الػػػػػى النيابػػػػػة  ،تكقيػػػػػع الشػػػػيكد كالخبػػػػػراء الػػػػػذيف تػػػػـ سػػػػػماعيـ ،زيػػػػادة عمػػػػػى مػػػػا تقػػػػػدـ

 ة مع االكراؽ كاالشياء المضبكطة.العام

الضػػػػبط القضػػػػائي كيقػػػػـك بتكثيقيػػػػا  كذىا مػػػػأمكر فػػػػبمػػػػا نسػػػػتخمص اف ىػػػػذه  االعمػػػػاؿ القانكنيػػػػة التػػػػي ين
االمػػػػػر الػػػػػذم  .تيـ الػػػػػى النيابػػػػػة العسػػػػػكريةيػػػػػتـ احالتيػػػػػا مػػػػػع االدلػػػػػة كالمػػػػػ ،كتػػػػػدكينيا بمحاضػػػػػر رسػػػػػمية

 االكؿ يتناكؿ اجراءات االستدالؿ كالثاني محاضر االستدالؿ. بمطمبيفسنتناكلو 

 :جراءات االسلداللإول: المطمب ا  

لقد نصت التشريعات الجزائية بصكرة عامة عمى تكميؼ النيابة كسػمطة االسػتدالؿ المختصػة باستقصػاء 
 .المحددة آلليات كضكابط تحقيؽ ذلؾ ،بالنص عمى القكاعد القانكنية االجرائية ،الجرائـ كتعقب مرتكبييا

ام في الكشؼ عف الجريمة كمرتكبييا بما يمكف مف االستنتاج باف عمميات االسػتدالؿ كاجراءاتػو تسػير 
 بمرتكبييػا ام المشػتبو بػوبخطيف متكازييف، خط يتعمؽ بالجريمة ذاتيا كاالدلة الخاصة بيػا كخػط يتعمػؽ 

 اك المتيـ.

اجػػػػػػراءات االسػػػػػػتدالؿ الخاصػػػػػػة فػػػػػػي االكؿ تتنػػػػػػاكؿ  المطمػػػػػػب بفػػػػػػرعيفكذلػػػػػػؾ مػػػػػػا يعنػػػػػػي تنػػػػػػاكؿ ىػػػػػػذا 
كصػػػػػكالن  المػػػػػتيـ تحديػػػػػد كضػػػػػبطتطبيقػػػػػات االسػػػػػتدالؿ الخاصػػػػػة ب الثػػػػػانياألدلػػػػػة الماديػػػػػة كفػػػػػي بجمػػػػػع 

 .لكشؼ الجريمة كما أناطت بيا إلى الضابطة القضائية أحكاـ القانكف
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  ة با دلة:االسلدالل الخا: اجراءات اللرع ا ول

لقيػػػػػػاـ با ،تقػػػػػػـك الضػػػػػػابطة القضػػػػػػائية اك السػػػػػػمطة المختصػػػػػػة بأعمػػػػػػاؿ االسػػػػػػتدالؿ ،كفػػػػػػي ىػػػػػػذا االطػػػػػػار
مجمكعػػػػػة محػػػػػددة خػػػػػالؿ مػػػػػف  ،عسػػػػػكريةشػػػػػراؼ كتكجيػػػػػو النيابػػػػػة الاب بمياميػػػػػا كممارسػػػػػة اختصاصػػػػػتيا،

 االجراءات. مف 

تػػػػػػػـ  1979الجزائيػػػػػػػة لسػػػػػػػنة فمسػػػػػػػطيف كفػػػػػػػي مضػػػػػػػمكف نصػػػػػػػكص قػػػػػػػانكف اصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػات فػػػػػػػي ك 
 ذه االجراءات ضمف ثالث فئات كىي:تحديد ى
ككاحػػػػػدة مػػػػػف طػػػػػرؽ االتصػػػػػاؿ اك العمػػػػػـ بكقػػػػػكع الجريمػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػتدعي  )73(االخبػػػػػار :االوليييييىاللئييييية 

 تحرؾ عناصر االستقصاء كالتحرم.

  :لحت عنوان الجرم المشيود :الثانيةاللئة و 

االنتيػػػػاء مػػػػف ارتكابػػػػو اك حػػػػاؿ تجميػػػػر اك صػػػػراخ اك ام الجػػػػـر الػػػػذم يشػػػػاىد حػػػػاؿ ارتكابػػػػو اك عنػػػػد 
تفاعػػػػػػؿ الجريمػػػػػػة عنػػػػػػد كقكعيػػػػػػا كذلػػػػػػؾ ضػػػػػػمف محػػػػػػددات كمسػػػػػػار نصػػػػػػت عميػػػػػػو مػػػػػػكاد القػػػػػػانكف التػػػػػػي 

 .)74(ستكصؼ

  لحت عنوان الجرائم غير المشيودة : ةواللئة الثالث

 ا يتطمبػػػػػوفػػػػي منطقػػػػة االختصػػػػػاص ككركد العمػػػػـ بمػػػػ 28ك 27 فػػػػي االحػػػػكاؿ الخارجػػػػة عػػػػػف المػػػػادتيف 
  .)75(ذلؾ مف انتقاؿ كمعاينة

كمػػػػػا ىػػػػػك الحػػػػػاؿ  ،كمػػػػػف اىػػػػػـ طػػػػػرؽ االتصػػػػػاؿ التػػػػػي يتضػػػػػمنيا القػػػػػانكف كالتشػػػػػريع المقػػػػػارف فػػػػػي اغمبػػػػػو
كىػػػػػي  ،كمػػػػػا االحالػػػػػة بمختمػػػػػؼ صػػػػػكرىا كمصػػػػػادرىا ،ىػػػػػي البالغػػػػػات كالشػػػػػكاكل ،بالتشػػػػػريع المصػػػػػرم

التػػػػي اك المؤديػػػػة الػػػػى تصػػػػنيفيا  جػػػػراءات االسػػػػتدالؿ ث نفػػػػس الصػػػػكر المتقاطعػػػػة مػػػػع الفئػػػػات الػػػػثال
 .نصت عمييا القكانيف كالتشريعات السارية

بػػػػيف صػػػػكر  فػػػػي التمييػػػػز ،سػػػػمطة االسػػػػتدالؿإجػػػػراءات  تطبيقػػػػات يمكػػػػف تنػػػػاكؿ ،كعمػػػػى ضػػػػكء مػػػػا تقػػػػدـ
الجػػػػػػـر  حػػػػػػالتيف : حالػػػػػة بػػػػػيف ة كمػػػػػػا تضػػػػػمنتو التشػػػػػػريعات كالقػػػػػكانيف المقارنػػػػػػ ،العمػػػػػـ بكقػػػػػػكع الجريمػػػػػة

 .ضفي فقرة ثانية  مف جية اخرل غير المشيكدةالجـر  حالةك ضفقرة أكلى  المشيكد مف جية 

 

 
                                                           

 .  1979مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرية لسنة  24،25المكاد   73ض
   مف القانكف السابؽ نفسو. 38-26ض الذم نظمتو المكاد  74ض
  .مف القانكف السابؽ نفسو 39المادة   75ض
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 ف  حالة الجرم المشيود:: ولىا  لقرة ال

كتمتػػػػػػػاز اختصاصػػػػػػػات الضػػػػػػػابطة القضػػػػػػػائية فػػػػػػػي حالػػػػػػػة الجػػػػػػػـر المشػػػػػػػيكد أك التمػػػػػػػبس بػػػػػػػأمريف أكال: 
 .المصرم العسكريةختصاص النيابة ا ، إلىاتساع نطاؽ االختصاص كثانيان: امتداده بإذف

 -:نطاؽ اختصاص الضبط القضائياتساع أكالن: 
تتسػػػػػػع سػػػػػػمطات رجػػػػػػؿ الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي فػػػػػػي أحػػػػػػكاؿ التمػػػػػػبس بالجريمػػػػػػة اك الجػػػػػػـر المشػػػػػػيكد كىػػػػػػك 

 ،كتمحػػػػػؽ بيػػػػػذه الجػػػػػرائـ ايضػػػػػان  .)76(الجػػػػػـر الػػػػػذم يشػػػػػاىد حػػػػػاؿ ارتكابػػػػػو اك عنػػػػػد االنتيػػػػػاء مػػػػػف ارتكابػػػػػو
اك يضػػػػبط  ،تمػػػػؾ التػػػػي يقػػػػبض عمػػػػى مرتكبييػػػػا بنػػػػاء عمػػػػى صػػػػراخ النػػػػاس اثػػػػر كقكعيػػػػا ،أم المشػػػػيكدة

كذلػػػػػؾ فػػػػػػي األربػػػػػػع كعشػػػػػػريف  ،يسػػػػػػتدؿ منيػػػػػا انيػػػػػػـ فػػػػػػاعمكا الجػػػػػػـر ،معيػػػػػـ أشػػػػػػياء اك أسػػػػػػمحة اك أكراؽ
 .)77(اك اذا كجدت بيـ في ىذا الكقت، اثار اك عالمات تفيد بذلؾ  ،ساعة مف كقكع الجـر

عمػػػػػى المػػػػػدعي  27دعي العػػػػػاـ يتػػػػػكلى التحقيػػػػػؽ كقػػػػػد اكجبػػػػػت المػػػػػادة فػػػػػاف المػػػػػ ،كبا ضػػػػػافة الػػػػػى ىػػػػػذا
العػػػػاـ اف ينتقػػػػؿ فػػػػي الحػػػػاؿ الػػػػى مكقػػػػع الجريمػػػػة اذا مػػػػا كػػػػاف الجػػػػـر المشػػػػيكد ذلػػػػؾ يسػػػػتكجب عقكبػػػػة 

 .جنائية

يكدة اذا حػػػػػدثت جنايػػػػػة اك جنحػػػػػة كلػػػػػـ تكػػػػػف مشػػػػػ ،كفقػػػػػا ل صػػػػػكؿ المعينػػػػػة لمجػػػػػرائـ المشػػػػػيكدة ،ايضػػػػػان 
كقػػػػػد  )78(المػػػػػدعي العػػػػػاـ اجػػػػػراء التحقيػػػػػؽ الكامػػػػػؿ بشػػػػػأنيا كطمػػػػػب صػػػػػاحب البيػػػػػت الػػػػػى ،داخػػػػػؿ بيػػػػػت

ضػػػػػػػػػافة الػػػػػػػػػى مكنػػػػػػػػػت نصػػػػػػػػػكص المػػػػػػػػػكاد الناظمػػػػػػػػػة لالسػػػػػػػػػتدالؿ المػػػػػػػػػدعي العػػػػػػػػػاـ اك مػػػػػػػػػف ينيبػػػػػػػػػو با 
 ا جراءات التالية: ذااالجراءات المذككرة اتخ

األمػػػػػػػػػاكف بمعنػػػػػػػػػى معاينػػػػػػػػػة االثػػػػػػػػػار الماديػػػػػػػػػة لمجريمػػػػػػػػػة كاثبػػػػػػػػػات حالػػػػػػػػػة  :االنلقيييييييييال والمعاينييييييييية-1
كلسػػػػمطة االسػػػػػتدالؿ كمػػػػأمكر الضػػػػبط القضػػػػػائي اف  .كاألشػػػػخاص ككػػػػؿ مػػػػػا يفيػػػػد فػػػػي كشػػػػػؼ الحقيقػػػػة

يمنػػػػػػع الحاضػػػػػػريف م ػػػػػػادرة محػػػػػػؿ الكاقعػػػػػػة اك االبتعػػػػػػاد عنػػػػػػو حتػػػػػػى يسػػػػػػتمع الػػػػػػى اقػػػػػػكاليـ ثػػػػػػـ يحػػػػػػرر 
كلػػػػو اف يسػػػػتدعي فػػػػي الحػػػػاؿ مػػػػف يمكػػػػف الحصػػػػكؿ منػػػػو عمػػػػى معمكمػػػػات فػػػػي  .المحضػػػػر الػػػػالـز بػػػػذلؾ

 .شأف الكاقعة

كمػػػػػا يقػػػػػـك بالحفػػػػػاظ عمػػػػػى مسػػػػػرح الكاقعػػػػػة كاالثػػػػػار الدالػػػػػة كحفػػػػػظ األشػػػػػياء كاألكراؽ المكجػػػػػكدة لػػػػػدل  
المػػػػػتيـ التػػػػػي يمكػػػػػف اف تكػػػػػكف مػػػػػدار اسػػػػػتدالؿ عمػػػػػى ارتكابػػػػػو الجريمػػػػػة حيػػػػػث لممػػػػػدعي العػػػػػاـ اك مػػػػػف 
ينيبػػػػػػو اف ينتقػػػػػػؿ حػػػػػػاالن الػػػػػػى سػػػػػػكف المػػػػػػتيـ لمتفتػػػػػػيش عػػػػػػف األشػػػػػػياء التػػػػػػي يراىػػػػػػا مؤديػػػػػػو الػػػػػػى اظيػػػػػػار 

 الحقيقة.
                                                           

  .فقرة ضأ  مف القانكف السابؽ نفسو  76ض
  .مف القانكف السابؽ نفسو  26فقرة ضب  مف نفس المادة   77ض
  .مف القانكف السابؽ نفسو 38المادة   78ض
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 القبض عمى المليم للليشو و للليش مسكنو وسماع أقوالو:-2

ألعضػػػػػاء الضػػػػػابطة  1979مػػػػػف قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة لسػػػػػنة  10لقػػػػػد اجػػػػػازت المػػػػػادة 
المصػػػػػػرم ك كمػػػػػػا أجػػػػػػاز التشػػػػػػريع الفمسػػػػػػطيني  .القضػػػػػػائية القػػػػػػبض عمػػػػػػى فػػػػػػاعمي الجػػػػػػرائـ اك المتيمػػػػػػيف

ذا كػػػػػاف  ،جسػػػػػده كمالبسػػػػػو كمنزلػػػػػو ،ش المكقػػػػػكؼإمكانيػػػػػة القػػػػػبض كتفتػػػػػيكاغمػػػػػب التشػػػػػريع المقػػػػػارف،  كا 
 .يندبيا المدعي العاـ ،المتيـ انثى كجب اف يككف التفتيش مف قبؿ انثى

فػػػػػاذا لػػػػػـ يػػػػػأت بمػػػػػا  ،كمػػػػػا عمػػػػػى سػػػػػمطة االسػػػػػتدالؿ اف تسػػػػػتمع فػػػػػكران ألقػػػػػكاؿ المػػػػػتيـ المقبػػػػػكض عميػػػػػو
 ،ى المحقػػػػػؽيرسػػػػمو مػػػػأمكر الضػػػػبط القضػػػػػائي خػػػػالؿ اربػػػػع كعشػػػػريف سػػػػػاعة مػػػػع المحضػػػػر الػػػػ ،يبرئػػػػو

ثػػػػػـ يػػػػػأمر  ،الػػػػػذم يجػػػػػب عميػػػػػو اف يسػػػػػتجكب المػػػػػتيـ المقبػػػػػكض عميػػػػػو خػػػػػالؿ اربػػػػػع كعشػػػػػركف سػػػػػاعة
 .بإيقافو اك اطالقو

 ،كيكػػػػػػػػكف سػػػػػػػػؤالو ،اسػػػػػػػػتجكابو كيقتصػػػػػػػػر دكر مػػػػػػػػأمكر الضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػائي عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػؤاؿ المػػػػػػػػتيـ دكف
خاصػػػػة كانػػػػو فػػػػي غيػػػػر  .كاثبػػػػات أقكالػػػػو بشػػػػأنيا فػػػػي محضػػػػر ،بالتيمػػػػة المسػػػػندة اليػػػػو ممػػػػان بإحاطتػػػػو ع

 ،فػػػػال يجػػػػكز القػػػػبض عمػػػػى أم شػػػػخص اك تكقيفػػػػو اال بػػػػأمر مػػػػف السػػػػمطة المختصػػػػة ،حػػػػاالت التمػػػػبس
كمػػػػا يجػػػػب  ،بمػػػػا يحفػػػػظ كرامتػػػػو دكف أم إيػػػػذاء معنػػػػكم اك جسػػػػدم ،حيػػػػث يجػػػػب معاممتػػػػو عنػػػػد ذلػػػػؾ

 .)79(اخباره بأسباب إيقافو كيككف لو الحؽ في االتصاؿ بمحامية اك مف يرل إبالغو

يجػػػػػرم بحضػػػػكر المػػػػػتيـ سػػػػكاء كػػػػػاف مكقكفػػػػا اك غيػػػػػر  لممنػػػػزؿ يع الفمسػػػػػطيني فػػػػاف التفتػػػػػيشفػػػػي التشػػػػر 
جػػػػػػػرت المعاممػػػػػػػة امػػػػػػػاـ ككيمػػػػػػػو اك مختػػػػػػػار  ،فػػػػػػػاف رفػػػػػػػض الحضػػػػػػػكر اك تعػػػػػػػذر حضػػػػػػػكره )80(مكقػػػػػػػكؼ

 ،يسػػػػػػػتدعييما المػػػػػػػدعي العػػػػػػػاـ ،كاال فبحضػػػػػػػكر شػػػػػػػاىديف ،محمتػػػػػػػو اك امػػػػػػػاـ اثنػػػػػػػيف مػػػػػػػف افػػػػػػػراد عائمتػػػػػػػو
كاف امتنػػػػػػػع  ،كتعػػػػػػػرض األشػػػػػػػياء المضػػػػػػػبكطة عمػػػػػػػى المػػػػػػػتيـ اك عمػػػػػػػى مػػػػػػػف ينكبػػػػػػػو لممصػػػػػػػادقة عمييػػػػػػػا

 صرح بذلؾ في المحضر.

حفػػػػػظ األشػػػػػياء المضػػػػػبكطة فػػػػػي الحالػػػػػة التػػػػي كانػػػػػت عمييػػػػػا فتحػػػػػـز اك تكضػػػػػع فػػػػػي كعػػػػػاء اذا بعنػػػػي نك 
ال يسػػػػػػػتكجب االمػػػػػػػر  ،كاذا ضػػػػػػػبطت أكراؽ نقديػػػػػػػة ،كتخػػػػػػػتـ بخػػػػػػػاتـ رسػػػػػػػمي ،اقتضػػػػػػػت ماىيتيػػػػػػػا ذلػػػػػػػؾ

                                                           

فيد محمد احمد،  إجراءات التحقيؽ كالمحاكمة في الجرائـ العسكرية، دراسة تطبيقية في النظاـ السعكدم، رسالة  ،د. النفيسة  79ض
  .2004عمى الشبكة العنكبكتية  ماجيستير جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، منشكر

  1979مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  33كما نصت عمى ذلؾ المادة   80ض
 .تجرم معامالت التفتيش المبينة فى المكاد السابقة بحضكر المتيـ مكقكفا كاف أـ غير مكقكؼ -أ

ال فإف رفض الحضكر أك تعذر حضكره جرت المعاممة أماـ ككيمو أك مختار محمت -ب و أك أماـ اثنيف مف أفراد عائمتو كا 
 فبحضكر شاىديف يستدعييما المدعى العاـ

 تعرض األشياء المضبكطة عمى المتيـ أك عمى مف ينكب عنو لممصادقة عمييا كاف امتنع صرح بذلؾ في المحضر -ج
 يكقع المدعى العاـ كالكاتب كالمتيـ عمى كؿ صفحة مف أكراؽ الضبط.  -د
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كجػػػػػب عمػػػػى النيابػػػػػة العامػػػػػة اف  ،السػػػػتظيار الحقيقػػػػػة اك لحفػػػػػظ حقػػػػكؽ ال يػػػػػر ،حتفػػػػاظ بيػػػػػا بالػػػػػذاتاال
 .)81(ا لدل الصندكؽ القكمييتحتفظ ب

فػػػػػي فقرتيػػػػػا الثانيػػػػػة قػػػػػد نصػػػػػت عمػػػػػى انػػػػػو: اذا كجػػػػػد فػػػػػي مسػػػػػكف المػػػػػتيـ أكراؽ اك  31ككانػػػػػت المػػػػػادة 
ف يطمبيػػػػػا كيػػػػػنظـ بيػػػػػا محضػػػػػران أشػػػػػياء تؤيػػػػػد التيمػػػػػة اك البػػػػػراءة فعمػػػػػى المػػػػػدعي العػػػػػاـ اك مػػػػػف ينيبػػػػػو ا

 بعد اطالع المتيـ عمييا.

 -: امتداد اختصاص الضابطة القضائية الختصاص النيابة العسكرية ثانيان:
كمػػػػػػف أبػػػػػػرز نمػػػػػػاذج ىػػػػػػذا االمتػػػػػػداد فػػػػػػي االختصػػػػػػاص ىػػػػػػك نمػػػػػػكذج إجػػػػػػراء التفتػػػػػػيش لممسػػػػػػاكف الػػػػػػذم 

لمضػػػػػػػػبط صػػػػػػػػرم لمنيابػػػػػػػػة العسػػػػػػػػكرية كبظػػػػػػػػركؼ محػػػػػػػػددة يمكػػػػػػػػف حيعتبػػػػػػػػر فػػػػػػػػي األصػػػػػػػػؿ اختصػػػػػػػػاص 
  .القضائي أف يقـك بو

لقػػػػػػػد تكافػػػػػػػؽ المشػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػطيني مػػػػػػػع المصػػػػػػػرم مػػػػػػػع اغمػػػػػػػب التشػػػػػػػريع المقػػػػػػػارف كالفقػػػػػػػو فػػػػػػػي مسػػػػػػػألة 
التفتػػػػػيش كمحدداتػػػػػو حتػػػػػى فػػػػػي حػػػػػاالت الجػػػػػـر المشػػػػػيكدة سػػػػػكاء نفذتػػػػػو مأمكريػػػػػة الضػػػػػبط القضػػػػػائي اك 

كز ألعضػػػػػاء النيابػػػػػة العسػػػػػكرية حيػػػػػث تنقسػػػػػـ األحػػػػػكاؿ الجػػػػػائز فييػػػػػا التفتػػػػػيش الػػػػػى قسػػػػػميف: مػػػػػا يجػػػػػ
الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي العسػػػػػػػكرم مباشػػػػػػػرتو دكف اذف مسػػػػػػػبؽ مػػػػػػػف النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية اك مػػػػػػػا يتعػػػػػػػيف اف 

ضػػػػركرة اخطػػػػار قائػػػػد الكحػػػدة التػػػػي يجػػػػرل فييػػػػا  المشػػػرعيكػػػكف مسػػػػبكقا بػػػػإذف مػػػف النيابػػػػة كمػػػػا اسػػػػتمـز 
 التفتيش قبؿ اجراء التفتيش.

اك جنحػػػػػػة فػػػػػػي تفتػػػػػػيش ف حػػػػػػؽ أعضػػػػػػاء الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي العسػػػػػػكرم فػػػػػػي حالػػػػػػة التمػػػػػػبس بجنايػػػػػػة إ
مػػػػف قػػػػانكف ا جػػػػراءات العسػػػػكرم  16كىػػػػك الحػػػػؽ الػػػػذم نصػػػػت عميػػػػو مػػػػادة  ،المػػػػتيـ كغيػػػػره اك منزلػػػػو

بمعنػػػػػػى اف لعضػػػػػػك القضػػػػػػاء العسػػػػػػكرم اف يفػػػػػػتش  .المصػػػػػػرم كذلػػػػػػؾ دكف اذف مػػػػػػف النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية
، اك ياء تتعمػػػػػؽ بػػػػػالجـرأم شػػػػػخص كػػػػػاف يشػػػػػتبو فيػػػػػو بانػػػػػو فاعػػػػػؿ جػػػػػـر اك شػػػػػريؾ اك حػػػػػائز عمػػػػػى أشػػػػػ

طالمػػػػا كانػػػػت الكاقعػػػػة قػػػػد ارتكبػػػػت فػػػػي صػػػػكرة جنائيػػػػة اك جنحػػػػة  ،لػػػػو عالقػػػػة بالجريمػػػػة فيػػػػان شخصػػػػان مخ
 .)82(متمبس بيا

                                                           

كالصندكؽ القكمي ىك بمثابة كزارة المالية في الدكؿ كىك المؤسسة المالية  1979مف قانكف أصكؿ الجزاءات 32مادة   81ض
لمنظمة التحرير الفمسطينية كالجياز المختص بكؿ ما يتعمؽ مف أمكاؿ كأصكؿ كطنية في إطار منظمة التحرير الفمسطينية 

 بمعنى الزراع المالي لممنظمة. 
 كأنظر أيضان بيذا الخصكص :  23، ص:1967د. عاشكر، محمد أنكر، الشرح الكافي لقانكف االحكاـ العسكرية، القاىرة   82ض

Michele – Laure Rasat, Traite De Pennale, Droit Criminal, ed Cujas, 3 ed, 
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كحالػػػػػة التمػػػػػبس  .كفػػػػػي غيػػػػػر ذلػػػػػؾ يجػػػػػب عميػػػػػو اف يستصػػػػػدر االمػػػػػر بػػػػػالتفتيش مػػػػػف النيابػػػػػة العسػػػػػكرية
فػػػػػػػاذا مػػػػػػػا شػػػػػػػاىد عضػػػػػػػك الضػػػػػػػبط  .تػػػػػػػالـز الجريمػػػػػػػة نفسػػػػػػػيا ب ػػػػػػػض النظػػػػػػػر عػػػػػػػف شػػػػػػػخص مرتكبيػػػػػػػا

اف يقػػػػػبض  ،كػػػػػاف لػػػػػو بمقتضػػػػػى القػػػػػانكف ،جريمػػػػػة فػػػػػي حالػػػػػة تمػػػػػبس عنػػػػػد ضػػػػػبط المػػػػػتيـال ،القضػػػػػائي
 كبالتالي اف يفتش كؿ متيـ يرل انو ضالع، سكاء كاف فاعالن اك شريكا.

تفتػػػػػيش الشػػػػػخص عمػػػػػى ىػػػػػذا الكجػػػػػو ال يختمػػػػػؼ عػػػػػف تفتػػػػػيش المسػػػػػكف اال فػػػػػي كػػػػػكف تفتػػػػػيش المسػػػػػكف 
جنائيػػػػػة اك جنحػػػػػة امػػػػػا تفتػػػػػيش المػػػػػتيـ فػػػػػي ال يكػػػػػكف اال فػػػػػي أحػػػػػكاؿ التمػػػػػبس سػػػػػكاء كانػػػػػت الجريمػػػػػة 

 جناية فال يستمـز قياـ حالة التمبس.

مكػػػػػف أعضػػػػػاء الضػػػػػابطة القضػػػػػائية مػػػػػف كصػػػػػكؿ  1979قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة لسػػػػػنة 
التػػػػػػي  1979مػػػػػػف قػػػػػانكف  73المنػػػػػازؿ كسػػػػػػمح ليػػػػػـ بػػػػػػذلؾ دكف مػػػػػذكرة رسػػػػػػمية كذلػػػػػؾ بػػػػػػنص المػػػػػادة 

فػػػػػػراد الكفػػػػػػاح المسػػػػػػمح اف يػػػػػػدخؿ ألم منػػػػػػزؿ اك اجػػػػػػازت ألم عضػػػػػػك مػػػػػػف أعضػػػػػػاء الضػػػػػػابطة مػػػػػػف ا
 مكاف دكف مذكرة اك اف يقـك بالتحرم في الحاالت االتية:

اذا كػػػاف لديػػػو مػػػا يحممػػػو عمػػػى االعتقػػػاد بػػػآف جنايػػػة ترتكػػػب فػػػي ذلػػػؾ المكػػػاف اك انيػػػا ارتكبػػػت فيػػػو  -
 .منذ كقت قريب

مػػػا يػػػدعك لالعتقػػػاد اف  اذا اسػػػتنجد احػػػد المكجػػػكديف فػػػي ذلػػػؾ المكػػػاف بالكفػػػاح المسػػػمح ككػػػاف ثمػػػة -
 جرما ارتكب فيو.

 اذا كاف يتعقب شخصان في مكاف التكقيؼ كدخؿ ذلؾ المكاف. -
 اذا كاف يتعقب شخصان قد ارتكب جرمان مشيكدان كدخؿ ذلؾ المكاف. -

يحظػػػػػػر عمػػػػػػى أم ضػػػػػػابط اك صػػػػػػؼ ضػػػػػػابط مػػػػػػف الكفػػػػػػاح  وكباسػػػػػػتثناء الحػػػػػػاالت الػػػػػػكاردة أعػػػػػػاله فانػػػػػػ 
يا اف يػػػػدخؿ الػػػػػي أم مكػػػػػاف كيفػػػػػتش فيػػػػو عػػػػػف أم شػػػػػخص اك عػػػػػف المسػػػػمح مفػػػػػكض بمػػػػػذكرة اك بػػػػػدكن

كمػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػإف      )83(أم شػػػػػػػػيء اال اذا كػػػػػػػػاف مصػػػػػػػػحكبا بمختػػػػػػػػار المحمػػػػػػػػػة اك بشخصػػػػػػػػيف منيػػػػػػػػا
الممارسػػػػػػػة المتبعػػػػػػػة حاليػػػػػػػان تطبػػػػػػػؽ االلتػػػػػػػزاـ بالقيػػػػػػػاـ بػػػػػػػالتفتيش بحضػػػػػػػكر النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية أك بػػػػػػػاذف 

 خاص منيا. 

ع نفػػػػػس الضػػػػػكابط كالمعػػػػػايير التػػػػػي الفمسػػػػػطيني العػػػػػاـ قػػػػػد كضػػػػػت الجزائيػػػػػة غيػػػػػر اف قػػػػػانكف ا جػػػػػراءا
اتفقػػػػػػػػت عمييػػػػػػػػا كتقاطعػػػػػػػػت  بشػػػػػػػػأنيا التشػػػػػػػػريعات المقارنػػػػػػػػة فػػػػػػػػي نطػػػػػػػػاؽ التقيػػػػػػػػدى بالمبػػػػػػػػادئ كاالحكػػػػػػػػاـ 
الدسػػػػػػػػتكرية الضػػػػػػػػامنة لمحقػػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػػات كمػػػػػػػػا جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي القػػػػػػػػانكف االساسػػػػػػػػي لمسػػػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػػػة 

 .نازؿ دكف اذف مسبؽ مف النيابةبما يحكؿ دكف امكانية تفتيش الم الفمسطينية بالخصكص

                                                           

يعات العربية عمكمان يمكف الرجكع إلى . كانظر كذلؾ لمزيد مف التفصيؿ في التشر 1979مف قانكف أصكؿ جزاءات  74مادة  83ض
  .1989د. راشد، حامد، تفتيش المسكف في التشريعات ا جرائية العربية، دار اليضبة العربية، القاىرة، 
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مػػػػػػف جيػػػػػػة أخػػػػػػرل فػػػػػػاف تنفيػػػػػػذ التفتػػػػػػيش يجػػػػػػب اف يقتصػػػػػػر عمػػػػػػى البحػػػػػػث عػػػػػػف األشػػػػػػياء الخاصػػػػػػة ك  
بالجريمػػػػة الجػػػػارم جمػػػػع األدلػػػػة كالتحقيػػػػؽ بشػػػػأنيا كمػػػػع ذلػػػػؾ اذا ظيػػػػر عرضػػػػا اثنػػػػاء التفتػػػػيش كجػػػػكد 

 )84(أشػػػػػػياء تعػػػػػػد حيازتيػػػػػػا جريمػػػػػػة اك تفيػػػػػػد فػػػػػػي كشػػػػػػؼ الحقيقػػػػػػة عػػػػػػف جريمػػػػػػة أخػػػػػػرل جػػػػػػاز ضػػػػػػبطيا
كبػػػػػذلؾ يمكػػػػػف القػػػػػكؿ بانػػػػػو فػػػػػي غيػػػػػر األحػػػػػكاؿ المحػػػػػددة كضػػػػػمنيا حالػػػػػة التمػػػػػبس ال يجػػػػػكز ألعضػػػػػاء 
الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي العسػػػػػػكرم اجػػػػػػراء التفتػػػػػػيش ل شػػػػػػخاص كاألمػػػػػػاكف اال بػػػػػػأذف سػػػػػػابؽ يصػػػػػػدر مػػػػػػف 

 النيابة العسكرية.

كفػػػػػػػي غيػػػػػػػر حػػػػػػػاالت التمػػػػػػػبس مسػػػػػػػار لػػػػػػػو بعػػػػػػػض محدداتػػػػػػػو كاف لػػػػػػػـ يختمػػػػػػػؼ بػػػػػػػالجكىر مػػػػػػػف حيػػػػػػػث  
 الصالحيات كا جراءات اال باختالؼ الحالة كالضركرة كسرعة الكصكؿ  إلى كشؼ الحقيقة.

 ف  الجرائم غير المشيودة: إجراءات الضبط القضائ  :اللقرة الثانية

لمعػػػػػػػايير اك الشػػػػػػػركط اك المتطمبػػػػػػػات التػػػػػػػي كاف اختمفػػػػػػػت بعػػػػػػػض ا ،كىػػػػػػػي اجمػػػػػػػاالن نفػػػػػػػس ا جػػػػػػػراءات
كتصػػػػػنيفيا تفاعالتيػػػػػا كيػػػػػتمخص  ،اك المكقػػػػػؼ الخػػػػػاص بالكاقعػػػػػة كطبيعتيػػػػػا ،تقتضػػػػػييا طبيعػػػػػة الحػػػػػاؿ

اكلػػػػػػػػة فػػػػػػػػي كجػػػػػػػػكب قيػػػػػػػػاـ الضػػػػػػػػابطة القضػػػػػػػػائية باسػػػػػػػػتالـ كتقبػػػػػػػػؿ داالمػػػػػػػػر بالعناصػػػػػػػػر األربعػػػػػػػػة المت
المعمكمػػػػػات    يا كجمػػػػػع كاف يقكمػػػػػكا بفحصػػػػػ ،البالغػػػػػات كالشػػػػػكاكل التػػػػػي تػػػػػردىـ فػػػػػي جميػػػػػع الجػػػػػرائـ

كذلػػػػػؾ فػػػػػي جميػػػػػع الجػػػػػرائـ حسػػػػػب االختصػػػػػاص المكػػػػػاني  ،فػػػػػي محضػػػػػر مكقػػػػػع مػػػػػنيـبيػػػػػا المتعمقػػػػػة 
ثػػػػـ ابػػػػالغ الجيػػػػة المرجعيػػػػة المعنيػػػػة كالنيابػػػػػة  ،كالزمػػػػاني مػػػػع تسػػػػجيؿ تاريخيػػػػا كممخصػػػػيا فػػػػي سػػػػجؿ

كاعػػػػػػػداد  ،المحافظػػػػػػػة عمػػػػػػػى األدلػػػػػػػةك  ،مػػػػػػػع االنتقػػػػػػػاؿ الػػػػػػػى مكقػػػػػػػع الجريمػػػػػػػة لممعاينػػػػػػػة ،العسػػػػػػػكرية فػػػػػػػكران 
 المحضر الخاص بذلؾ.

ىػػػػػػك اخبػػػػػػار الجيػػػػػػات المختصػػػػػػة بػػػػػػالتحقيؽ عػػػػػػف جريمػػػػػػة  ،مػػػػػػع ا شػػػػػػارة الػػػػػػى اف الػػػػػػبالغ اك االخبػػػػػػار
أك اف ىنػػػػػػػػاؾ ادلػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى كجػػػػػػػػكد خػػػػػػػػكؼ اك شػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػى انيػػػػػػػػا  ،كقعػػػػػػػػت اك عمػػػػػػػػى كشػػػػػػػػؾ الكقػػػػػػػػكع

الكقػػػػػكؼ  ، كالػػػػػبالغ ىػػػػػك نقطػػػػػة البػػػػػدء فػػػػػي جمػػػػػع األدلػػػػػة حيػػػػػث يمكػػػػػف مػػػػػف خػػػػػالؿ المبمٌػػػػػ )85(ارتكبػػػػػت
الطمبػػػػػػات التػػػػػػػي يتقػػػػػػدـ بيػػػػػػػا المتضػػػػػػرركف مػػػػػػػف  ،امػػػػػػا الشػػػػػػػككل فيقصػػػػػػد بيػػػػػػػا ،مػػػػػػدلكالت ىامػػػػػػػة عمػػػػػػى

 مطالبيف بتعكيض الضرر. ،الجريمة

ة فػػػػػػػي الضػػػػػػػابطة القضػػػػػػػائية حيػػػػػػػاؿ الجػػػػػػػرائـ غيػػػػػػػر المشػػػػػػػيكدة المتبعػػػػػػػكيمكػػػػػػػف تمخػػػػػػػيص االجػػػػػػػراءات 
 .بطػػػػػػػػرؽ كشػػػػػػػػركط اتصػػػػػػػػاؿ الضػػػػػػػػابطو بالػػػػػػػػدعكل اك القضػػػػػػػػية ةالمتعمقػػػػػػػػ ى كىػػػػػػػػيبنفطتػػػػػػػػيف : االكلػػػػػػػػ

                                                           

  .، مرجع سابؽ1966  لسنة 25رقـ ض  قانكف القضاء العسكرم المصرم مف  16المادة   84ض
كما بعدىا.  232، ص:1996، ةالتحريات، دار المعارؼ كالمكتبات الكبرل، القاىر ، المكسكعة الذىبية في داماـ، عبد الكاح  85ض
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القيػػػػاـ  قبػػػػكؿ الػػػػدعكل ىػػػػك تحديػػػػد جيػػػػة اختصػػػػاص كالنقطػػػػة الثانيػػػػة بعػػػػد اسػػػػتكماؿ صػػػػحة اجػػػػراءات 
 جرائية كنطاؽ االختصاص.كفؽ المحددات االالضابطة القضائية  فيجراءات باال

 -:بالدعكل  أكالن : طرؽ كشركط اتصاؿ الضابطة القضائية 
كفػػػػػؽ الشػػػػػركط كالمعػػػػػايير المحػػػػػددة بالقػػػػػانكف التػػػػػي فػػػػػة بػػػػػالبالغ اك االخبػػػػػار ثػػػػػـ الشػػػػػككل ك كىػػػػػي المعر 

 .الجزائيةسنتناكليا في مكقع اخر تفصيالن كقيكد عمى تحريؾ الدعكل 

 -جرائي في الضبط القضائي :ثانيان : جية االختصاص اال
كفػػػػػػػؽ كمحػػػػػػددات اختصػػػػػػاص الضػػػػػػابطة القضػػػػػػائية  اتيػػػػػػػاذكىػػػػػػي المرتبطػػػػػػة بطبيعػػػػػػة كنػػػػػػكع الجريمػػػػػػة 

المكػػػػاني المحػػػػدد المػػػػرتبط  مػػػػف حيػػػػث االختصػػػػاصفػػػػي حينػػػػو  وتناكلػػػػالتصػػػػنيؼ المعػػػػركؼ الػػػػذم تػػػػـ 
العػػػػػاـ غيػػػػػر محػػػػػدد النطػػػػػاؽ باالضػػػػػافة الػػػػػى بمكػػػػػاف كقػػػػػكع الجريمػػػػػة اك المػػػػػتيـ ثػػػػػـ ذات االختصػػػػػاص 

 .متطمبات االبالغ الفكرم لمنيابة كامكانيات استصدار االذكنات الالزمة كفؽ مقتضى الحاؿ
 :المليملحديد اجراءات االسلدالل و : اللرع الثان 

شػػػػػركط الكاجػػػػػب تكافرىػػػػػا االكلػػػػػى، تعريػػػػػؼ المػػػػػتيـ كالثانيػػػػػة، المعػػػػػايير كال ىػػػػػذا الفػػػػػرع بفقػػػػػرتيفكنتنػػػػػاكؿ 
 .بصفة المتيـ

 : لعريف المليم:اللقرة ا ولى

التعريػػػػػؼ القػػػػػانكني لممػػػػػتيـ كالثانيػػػػػة االتجاىػػػػػات الفقييػػػػػة  تتنػػػػػاكؿ ىػػػػػذه الفقػػػػػرة نقطتػػػػػيف األكلػػػػػى مفيػػػػػكـ
 في تعريؼ المتيـ.

 :اللعريف القانون  لممليمأواًل: 

يعتبػػػػػػػر كضػػػػػػػع تعريػػػػػػػؼ محػػػػػػػدد لممػػػػػػػتيـ مػػػػػػػف األمػػػػػػػكر الجكىريػػػػػػػة، ألف تػػػػػػػكافر ىػػػػػػػذه الصػػػػػػػفة فػػػػػػػي أم  
كمػػػػػا يسػػػػػتتبعو  ،معاممتػػػػػو عمػػػػػى أسػػػػػاس تمػػػػػؾ الصػػػػػفة ،يتعػػػػػيف معيػػػػػا التػػػػػزاـ سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ ،شػػػػػخص

يػػػػػة تقررىػػػػػا التشػػػػػريعات ا جرائيػػػػػة الجنائيػػػػػة لممػػػػػتيـ. كرغػػػػػـ أىم ،ذلػػػػػؾ مػػػػػف حقػػػػػكؽ كضػػػػػمانات معينػػػػػة
نجػػػػػػػد أف التشػػػػػػػريعات الجنائيػػػػػػػة المختمفػػػػػػػة  ،لشػػػػػػػخص المػػػػػػػتيـ، فػػػػػػػي الػػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػػة ىػػػػػػػذا التحديػػػػػػػد

ألمػػػػػر غايتػػػػػو ، كلػػػػػـ تعػػػػػط ىػػػػػذا اجػػػػػاءت خاليػػػػػة مػػػػػف تعريػػػػػؼ محػػػػػدد لممػػػػػتيـضالجزائيػػػػػة كا جرائيػػػػػة  قػػػػػد 
 .)86(الكافية التي يستحقيا

                                                           

د. الديراكم، طارؽ محمد، ضمانات المتيـ كحقكقو، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، جامعة الدكؿ العربية، معيد البحكث   86ض
  .كما بعدىا 35كالدراسات العربية، الدراسات القانكنية، ص: 
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المػػػػتيـ كغيػػػػره ممػػػػف يتعرضػػػػكف ، متباينػػػػان فػػػػي التمييػػػػز بػػػػيف سػػػػمؾ القػػػػكانيف ا جرائيػػػػة المختمفػػػػةفجػػػػاء م
كأعطػػػػػى بعضػػػػػيا تمييػػػػػزان اصػػػػػطالحيان لممػػػػػتيـ ذاتػػػػػو فػػػػػي  ،ءات جنائيػػػػػة كىػػػػػـ ليسػػػػػكا متيمػػػػػيف بعػػػػػد جػػػػػرا

مرحمػػػػػػة أك أخػػػػػػرل مػػػػػػف مراحػػػػػػؿ الخصػػػػػػكمة الجنائيػػػػػػة، غيػػػػػػر أف ىػػػػػػذه التفرقػػػػػػة االصػػػػػػطالحية لمصػػػػػػفة 
ددت معػػػػػػالـ الكاحػػػػػدة ال تجػػػػػػد ليػػػػػػا مكانػػػػػػان فػػػػػػي مرحمػػػػػػة المحاكمػػػػػػة، ففػػػػػػي ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة تكػػػػػػكف قػػػػػػد تحػػػػػػ

 .)87(المتيـ كأصبحت أدلة االتياـ المكجية لو كاضحة 

يثيػػػػػػر إشػػػػػػكاليات متعػػػػػػددة نظػػػػػػران الػػػػػػى كضػػػػػػع تعريػػػػػػؼ محػػػػػػدد لممػػػػػػتيـ مػػػػػػف الناحيػػػػػػة القانكنيػػػػػػة إف امػػػػػػر 
النتػػػػػػػػػائ  المترتبػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػكافر صػػػػػػػػػفة المػػػػػػػػػتيـ فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػخص مػػػػػػػػػا، لػػػػػػػػػذلؾ جػػػػػػػػػاءت التشػػػػػػػػػريعات 

ضػػػػكف لػػػػذات ا جػػػػراءات الجنائيػػػػة، كىػػػػػك باصػػػػطالحات مختمفػػػػة لتمييػػػػز المػػػػتيـ عػػػػف غيػػػػػره ممػػػػف يتعر 
إلػػػػػػى إيجػػػػػػاد تعريػػػػػػؼ محػػػػػػدد لممػػػػػػتيـ كلكػػػػػػنيـ اختمفػػػػػػكا فػػػػػػي تحديػػػػػػد المراحػػػػػػؿ  ،مػػػػػػا سػػػػػػعى معػػػػػػو الفقيػػػػػػاء

  )88(ا جرائية التي تضفى عمى الشخص صفة المتيـ

كلقػػػػد جػػػػاءت التشػػػػريعات المختمفػػػػة باصػػػػطالحات متباينػػػػة لتمييػػػػز المػػػػتيـ عػػػػف غيػػػػره ممػػػػف يتعرضػػػػكف 
 في التشريع المصرم. كما  لذات ا جراءات

قاضػػػػػي التحقيػػػػػؽ االسػػػػػتمرار  منػػػػػو عمػػػػػى 105نائيػػػػػة حظػػػػػرت المػػػػػادة كبصػػػػػدكر قػػػػػانكف ا جػػػػػراءات الج
عمػػػػػػى اتيامػػػػػػو، كأكجبػػػػػػت معاممتػػػػػػو متػػػػػػى قامػػػػػػت دالئػػػػػػؿ  ،لػػػػػػى أقػػػػػػكاؿ الشػػػػػػاىد كشػػػػػػاىدفػػػػػػي االسػػػػػػتماع إ

نتيجتػػػػو  إذا كػػػػاف اليػػػػدؼ مػػػػف ذلػػػػؾ أك ،كمػػػػتيـ، كرتبػػػػت الػػػػبطالف كجػػػػزاء عمػػػػى تػػػػأخير إقامػػػػة االتيػػػػاـ
 .)89(اختزاؿ ضمانات الدفاع 

 كأقػػػػػػاـ ىػػػػػػذا القػػػػػػانكف مرحمػػػػػػة كسػػػػػػطى بػػػػػػيف االتيػػػػػػاـ كاالشػػػػػػتباه كىػػػػػػي المتعمقػػػػػػة بالشػػػػػػاىد المشػػػػػػتبو فيػػػػػػو 
مػػػػف ىػػػػذا القػػػػانكف قػػػػد أكجبػػػػت أف يسػػػػاؽ المشػػػػتبو فيػػػػو المقبػػػػكض عميػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ  74فنجػػػػد اف المػػػػادة 

 70ليس قضػػػػائي، كتكممػػػػت مػػػػادة إلػػػػى أقػػػػرب مركػػػػز يتكاجػػػػد فيػػػػو ضػػػػابط بػػػػك  ،األفػػػػراد بجريمػػػػة التمػػػػبس
لككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة سػػػػػػمطة  71عػػػػػػف األمػػػػػػر بإحضػػػػػػار المشػػػػػػتبو فيػػػػػػو أمػػػػػػاـ ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة كأجػػػػػػازت مػػػػػػادة 

 .)90(حجز المشتبو فيو 

غيػػػػػػر اف القػػػػػػانكف المصػػػػػػرم لػػػػػػـ يعػػػػػػرؼ سػػػػػػكل مصػػػػػػطمح كاحػػػػػػد لممػػػػػػتيـ اسػػػػػػتخدمو فػػػػػػي كافػػػػػػة مراحػػػػػػؿ 
مشػػػػػتبو بػػػػػو فاسػػػػػتخدـ مصػػػػػطمح المػػػػػتيـ الخصػػػػػكمة الجنائيػػػػػة كىػػػػػك  المػػػػػتيـ  فمػػػػػـ يميػػػػػز بػػػػػيف المػػػػػتيـ كال
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شػػػػارة إلػػػػى كػػػػؿ شػػػػخص تتخػػػػذ ضػػػػده أيػػػػان مػػػػػف ا جػػػػراءات الجنائيػػػػة أيػػػػان كانػػػػت المرحمػػػػة التػػػػي تمػػػػػر لإل
 .)91(بيا الدعكل الجنائية 

مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف ا جػػػػػػػراءات الجنائيػػػػػػػة تػػػػػػػنص عمػػػػػػػى أنػػػػػػػو:  لمػػػػػػػأمكرم الضػػػػػػػبط  29فنجػػػػػػػد نػػػػػػػص المػػػػػػػادة 
مػػػػػػف يكػػػػػػكف لديػػػػػػو معمكمػػػػػػات عػػػػػػف الكقػػػػػػائع  القضػػػػػػائي أثنػػػػػػاء جمػػػػػػع االسػػػػػػتدالالت أف يسػػػػػػمعكا أقػػػػػػكاؿ

 .الجنائية كمرتكبيا كأف يسألكا المتيـ عف ذلؾ

كصػػػػؼ الشػػػػخص الػػػػذم ىػػػػك خػػػػارج مرحمػػػػة االتيػػػػاـ فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة قػػػػد ع ىػػػػذا اف المشػػػػر ف مػػػػف يتبػػػػيك 
بأنػػػػو  مػػػػتيـ  كمػػػػا أنػػػػو خػػػػكؿ مػػػػأمكر الضػػػػبط القضػػػػائي فػػػػي أحػػػػكاؿ التمػػػػبس بالجنايػػػػات أك الجػػػػنح التػػػػي 

س لمػػػػػػدة تزيػػػػػػد عمػػػػػػى ثالثػػػػػػة أشػػػػػػير ، سػػػػػػمطة أف يػػػػػػأمر بػػػػػػالقبض عمػػػػػػى المػػػػػػتيـ يعاقػػػػػػب عمييػػػػػػا بػػػػػػالحب
مػػػػػف ىػػػػػذا القػػػػػانكف المعدلػػػػػة  34الحاضػػػػػر الػػػػػذم تكجػػػػػد دالئػػػػػؿ كافيػػػػػة عمػػػػػى اتيامػػػػػو كذلػػػػػؾ فػػػػػي المػػػػػادة 

 .)92( 1972لسنة  37بالقانكف رقـ 

 1979كىػػػػػػػذا مػػػػػػػػا ذىبػػػػػػػػت اليػػػػػػػػو المػػػػػػػادة السػػػػػػػػابعة مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف اصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػػات الثػػػػػػػػكرم لسػػػػػػػػنة 
حيػػػػػث نصػػػػػت ىػػػػػذه المػػػػػادة عمػػػػػى اف كػػػػػؿ شػػػػػخص تقػػػػػاـ عميػػػػػو دعػػػػػكل الحػػػػػؽ العػػػػػاـ فيػػػػػك الفمسػػػػػطيني 

تقػػػػاـ دعػػػػكل الحػػػػؽ العػػػػاـ عمػػػػى مػػػػف نفػػػػس القػػػػانكف فقػػػػرة أ عمػػػػى:  )94(كاكػػػػدت المػػػػادة الثامنػػػػة )93(مػػػػتيـ
لمػػػػػػتيـ أك المػػػػػػتيـ أمػػػػػػاـ المرجػػػػػػع القضػػػػػػائي المخػػػػػػتص التػػػػػػابع لػػػػػػو مكػػػػػػاف كقػػػػػػكع الجريمػػػػػػة أك مػػػػػػكطف ا

 .م مرحمة مف مراحؿ الدعكلقانكف لـ يحدد الكف المكاف إلقاء القبض عميو، 

قػػػػػػد نصػػػػػت بكضػػػػػػكح مػػػػػف نفػػػػػػس قػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػػة المػػػػػذككر  78 ككانػػػػػت المػػػػػػادة 
عمػػػػػػى اف صػػػػػػفة المػػػػػػتيـ تبػػػػػػدأ مػػػػػػف ام مرحمػػػػػػة حتػػػػػػى لػػػػػػك كانػػػػػػت قبػػػػػػؿ دخػػػػػػكؿ القضػػػػػػية حػػػػػػكزة النيابػػػػػػة 

اف يػػػػػػػأمر  العسػػػػػػػكرية اك المحكمػػػػػػػة اذ تقػػػػػػػكؿ يحػػػػػػػؽ ألم عضػػػػػػػك مػػػػػػػف اعضػػػػػػػاء الضػػػػػػػابطة القضػػػػػػػائية
 . بالقبض عمى المتيـ الحاضر الذم تكجد دالئؿ كافية عمى اتيامو

بأنػػػو المػػػدعي عميػػػو  (L' inculpé)تعريفػػػان لممػػػتيـ فػػػي مرحمػػػة التحقيػػػؽ  فػػػاف لػػػو الفقػػػو الفرنسػػػي مػػػاا
تيػػػػػاـ ىػػػػػك مػػػػػف الكأف الشػػػػػخص القابػػػػػؿ ل )95(الػػػػػذم تنسػػػػػب إليػػػػػو مخالفػػػػػة جنائيػػػػػة فػػػػػي خػػػػػالؿ التحقيػػػػػؽ

أمػػػػػا الشػػػػػاىد  )96(الػػػػػدالئؿ الجديػػػػػة التػػػػػي تنبػػػػػ  عػػػػػف ارتكابػػػػػو مخالفػػػػػة جنائيػػػػػةقامػػػػػت ضػػػػػده القػػػػػرائف أك 
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فيعػػػػػرؼ بأنػػػػػو الشػػػػػخص الػػػػػذم لديػػػػػو معرفػػػػػػة بالمخالفػػػػػة كيسػػػػػتطيع أف يقػػػػػدـ معمكمػػػػػات مفيػػػػػدة لتكجيػػػػػػو 
كالمشػػػػػػتبو بػػػػػػو ىػػػػػػك الشػػػػػػخص الػػػػػػذم يقػػػػػػع بػػػػػػيف الشػػػػػػاىد  )97(التحػػػػػػرم فييػػػػػػا رغػػػػػػـ ككنػػػػػػو بعيػػػػػػدان عنيػػػػػػا
 .ح ضده شبية أك أكثركالشخص القابؿ لالتياـ، كىك الذم ترج

كالشػػػػػػبية ىػػػػػػي اعتقػػػػػػػاد مسػػػػػػبب بعناصػػػػػػػر ماديػػػػػػة يكػػػػػػكف الشػػػػػػػخص كفقػػػػػػان ليػػػػػػػا مرتكبػػػػػػان أك شػػػػػػػريكان أك  
مسػػػػػػػػاىمان فػػػػػػػػي جريمػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػك مػػػػػػػػا يسػػػػػػػػتبعد االشػػػػػػػػتباه البسػػػػػػػػيط كالتبمي ػػػػػػػػات ضػػػػػػػػد الشػػػػػػػػخص ميمػػػػػػػػا 

 .)98(كانت

 ثانيان: االتجاىات الفقيية في تعريؼ المتيـ:

تعريػػػػؼ المػػػػتيـ مػػػػا بػػػػيف األخػػػػذ بمفيػػػػكـ ضػػػػيؽ فػػػػي تعريػػػػؼ المػػػػتيـ أك قػػػػد تباينػػػػت اآلراء الفقييػػػػة فػػػػي ل
كىػػػػك مػػػػا  )99(مفيػػػػـك كاسػػػػع أك مفيػػػػـك كسػػػػط بػػػػيف االثنػػػػيف، حيػػػػث ترتػػػػد ىػػػػذه اآلراء إلػػػػى ثالثػػػػة مػػػػذاىب

 سنبينو فيما يمي:

 االلجاه ا ول:

يػػػػرل أف المػػػػتيـ ىػػػػك الطػػػػرؼ الثػػػػاني فػػػػي الػػػػدعكل الجنائيػػػػة كىػػػػك الخصػػػػـ الػػػػذم يكجػػػػو  كىػػػػذا االتجػػػػاه
أك ىػػػػك الشػػػػخص الػػػػذم تتيمػػػػو النيابػػػػة العامػػػػة  .إليػػػػو االتيػػػػاـ بكاسػػػػطة تحريػػػػؾ الػػػػدعكل الجنائيػػػػة قبمػػػػو

بارتكػػػػػػػاب الجريمػػػػػػػة كتطمػػػػػػػب مػػػػػػػف المحكمػػػػػػػة تكقيػػػػػػػع العقػػػػػػػاب عميػػػػػػػو كىػػػػػػػذا المػػػػػػػذىب يأخػػػػػػػذ بػػػػػػػالمفيـك 
دكف أف تمتػػػػد  ،الضػػػػيؽ لممػػػػتيـ فيقصػػػػر صػػػػفة المػػػػتيـ عمػػػػى مػػػػف تحػػػػرؾ الػػػػدعكل الجنائيػػػػة قبمػػػػو فقػػػػط

 .)100(الشخص الذم يكجو لو االتياـ دكف تحريؾ الدعكل العمكمية قبمو ىذه الصفة إلى

 االلجاه الثان :

أف المػػػػػتيـ ىػػػػػك كػػػػػؿ شػػػػػخص تثػػػػػكر ضػػػػػده شػػػػػبيات ارتكابػػػػػو فعػػػػػالن إجراميػػػػػان،  كىػػػػػك االتجػػػػػاه الػػػػػذم يػػػػػرل
كتقػػػػـك سػػػػمطة االدعػػػػاء بمكاجيتػػػػو بػػػػذلؾ كيػػػػتـ إخضػػػػاعو لإلجػػػػراءات التػػػػي يحػػػػددىا القػػػػانكف، كىػػػػك مػػػػا 

الشػػػػػػبيات كتقػػػػػػدير قيمتيػػػػػػا ثػػػػػػـ تقريػػػػػػر البػػػػػػراءة أك ا دانػػػػػػة. فػػػػػػالمتيـ فػػػػػػي ىػػػػػػذا  يسػػػػػػتتبع فحػػػػػػص ىػػػػػػذه

                                                           

رسالة دكتكراه،كمية الحقكؽ، جاكعة القاىرة، دار النشر، لمجامعات المصرية، استعانة المتيـ بمحامي عمكب، حسف محمد، .د  97ض
 .  9، ص:1970

، مرجع سابؽ، ص:استعانة الم حسف محمد، د. عمكب،  98ض  8تيـ بمحاـو
في ذلؾ: المستشار/ الجارحي، مجدم صالح يكسؼ، ضمانات المتيـ اماـ المحاكـ العسكرية، مصدر سابؽ، ص:  انظر  99ض

 I.pradel, les personnessus pects, O. P. C. I.Tكما بعدىا كفي  ذلؾ ام تعريؼ المتيـ انظر ايضان:  104
Dalloz,2000 

. كأنظر في ذلؾ ايضان: أ.د. فكزية، 137سركر، أحمد فتحي، الكسيط في االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص: .أ. د  100ض
 90، ص:1986عبد الستار، شرح قانكف االجراءات الجنائية، دار النيضة العربية القاىرة ،
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المػػػػػػذىب ىػػػػػػك الشػػػػػػخص الػػػػػػذم تػػػػػػكافرت قبمػػػػػػو أدلػػػػػػة أك قػػػػػػرائف قانكنيػػػػػػة كافيػػػػػػة لتكجيػػػػػػو االتيػػػػػػاـ إليػػػػػػو 
 .)101(كتحريؾ الدعكل الجنائية قبمو. أم أنو يأخذ بالمفيـك الكسط في تعريؼ المتيـ

 االلجاه الثالث:

أف المػػػػػتيـ ىػػػػػك كػػػػػؿ شػػػػػخص اتخػػػػػذ ضػػػػػده أم إجػػػػػراء مػػػػػف ا جػػػػػراءات الجنائيػػػػػػة  كىػػػػػذا االتجػػػػػاه يػػػػػرل
بمعرفػػػػة السػػػػمطة المختصػػػػة أك ىػػػػك الشػػػػخص المبمػػػػ  ضػػػػده فػػػػي جريمػػػػة مػػػػا، أم أف المػػػػتيـ فػػػػي ىػػػػذا 
المػػػػػذىب ىػػػػػك كػػػػػؿ شػػػػػخص كجػػػػػو إليػػػػػو االتيػػػػػاـ مػػػػػف أحػػػػػد مػػػػػأمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػائي أك مػػػػػف النيابػػػػػة 

 .)102(ريمةالعامة أك مف المحكمة أك مف المضركر مف الج

 المصػػػػػػرم مػػػػػػف قػػػػػانكف ا جػػػػػػراءات الجنائيػػػػػة 29كىػػػػػذا المػػػػػذىب يسػػػػػػتند فػػػػػي ذلػػػػػػؾ إلػػػػػى نػػػػػػص المػػػػػادة 
سػػػػػػالفة الػػػػػػذكر التػػػػػػي أسػػػػػػب ت كصػػػػػػؼ المػػػػػػتيـ عمػػػػػػى المشػػػػػػتبو بػػػػػػو فػػػػػػي مرحمػػػػػػة جمػػػػػػع االسػػػػػػتدالالت 

 كبالتالي يككف ىناؾ انسجاـ بيف ىذا الرأم كبيف المادة المشار إلييا.

أخػػػػذت بػػػػو محكمػػػػة الػػػػنقض المصػػػػرية حيػػػػث ذىبػػػػت إلػػػػى أف المػػػػتيـ ىػػػػك كػػػػؿ مػػػػف  الػػػػذم االتجػػػػاه كىػػػػك
 )103(كجػػػػو إليػػػػو االتيػػػػاـ مػػػػف أيػػػػة جيػػػػة بارتكػػػػاب جريمػػػػة معينػػػػة كفػػػػي أيػػػػة مرحمػػػػة مػػػػف مراحػػػػؿ الػػػػدعكل

المختصػػػػػػػػػػة ضاالتيػػػػػػػػػػاـ أك التحقيػػػػػػػػػػؽ  أف تراعػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذه الحػػػػػػػػػػاالت الحقػػػػػػػػػػكؽ كعمػػػػػػػػػػى الجيػػػػػػػػػػات 
فػػػػػي االسػػػػػتعانة بمحػػػػػاـ، كعػػػػػدـ تحميفػػػػػو اليمػػػػػػيف  كالضػػػػػمانات المقػػػػػررة فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة كأىميػػػػػا حقػػػػػػو

القانكنيػػػػػة التػػػػػي يتعػػػػػيف عميػػػػػو ادائيػػػػػا لػػػػػك تمػػػػػت معاممتػػػػػو كشػػػػػاىد كلػػػػػيس كمػػػػػتيـ قبػػػػػؿ أف تػػػػػتـ معاممتػػػػػو 
 .كمتيـ في كقت أك مرحمة الحقة مف مراحؿ الدعكل كعف قصد لحرمانو مف ىذه الحقكؽ

بأنػػػػػو الشػػػػػخص الػػػػػذم اتخػػػػػذ بحقػػػػػو أم إجػػػػػراء مػػػػػف ا جػػػػػراءات القانكنيػػػػػة  ،تعريػػػػػؼ المػػػػػتيـكبػػػػػذلؾ فػػػػػإف 
ككػػػػػاف ىػػػػػذا  ،كفػػػػػي أم مرحمػػػػػة مػػػػػف مراحػػػػػؿ الػػػػػدعكل الجنائيػػػػػة ،بمعرفػػػػػة السػػػػػمطة المختصػػػػػة ،المقػػػػػررة

تحمػػػػػؿ عمػػػػػػى اتيامػػػػػػو بارتكػػػػػػاب جريمػػػػػػة أك اشػػػػػػتراكو  ،أك دالئػػػػػػؿ كافيػػػػػػة ،ا جػػػػػراء كليػػػػػػد شػػػػػػبيات قكيػػػػػػة
 الجنائية ضده بعد ذلؾ. حتى كلك لـ يتـ تحريؾ الدعكل )104(فييا

                                                           

كأنظر  .97ص:  1998 3قاىرة طأ.د. حسني، محمكد نجيب شرح قانكف االجراءت الجنائية، دار النيضة العربية، ال  101ض
 30ايضان: سامي، صادؽ المال، اعترافات المتيـ، مرجع سابؽ، ص:

 -دراسة مقارنة في القانكف الكضعي كالفقو االسالمي -د. العادلي، محمكد صالح محمد، حؽ الدفاع اماـ القضاء الجنائي  102ض
نظر في ذلؾ  ايضان د. ابك السعكد عبد العزيز، كا .254،ص: 1991جامعة القاىرة،  –كمية الحقكؽ  -رسالة دكتكراة

 –كمية الشريعة كالقانكف  –رسالة الدكتكراة  –ضمانات المتيـ المدعي عميو في الشريعة االسالمية كالقكانيف الكضعية 
 29،  ص:1998جامعة القاىرة ، 

 .1161ص:  219رقـ قاعدة  – 17السنة –مجمكعة االحكاـ لمحكمة النقض  – 1966نكفمبر سنة  28نقض   103ض
رسالة  –د. نجاد، محمد راجح حمكد، حقكؽ المتيـ في مرحمة جمع االستدالؿ بيف الشريعة االسالمية كالقكانيف الكضعية   104ض

 77، ص: 1991جامعة القاىرة،  –دكتكراة 



62 
 

 :معايير وشروط  لة وشخص المليم: اللقرة الثانية

يتضػػػػػح مػػػػػف اسػػػػػتقراء نصػػػػػكص قػػػػػانكف ا جػػػػػراءات الجنائيػػػػػة المصػػػػػرم أنػػػػػو أطمػػػػػؽ لفػػػػػظ المػػػػػتيـ عمػػػػػى 
كػػػػػػؿ شػػػػػػخص يكػػػػػػكف محػػػػػػالن  جػػػػػػراءات االسػػػػػػتدالؿ أك التحقيػػػػػػؽ كلػػػػػػـ يفػػػػػػرؽ بػػػػػػيف المػػػػػػتيـ فػػػػػػي جميػػػػػػع 

ىػػػػػذا االسػػػػػػـ  المػػػػػتيـ  عمػػػػػى الشػػػػػخص الػػػػػذم ترفػػػػػع قبمػػػػػػو كىػػػػػك يطمػػػػػؽ  )105(مراحػػػػػؿ الػػػػػدعكل الجنائيػػػػػة
الػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػة فػػػػػػي حػػػػػػيف أنػػػػػػو يطمػػػػػػؽ عمػػػػػػى الشػػػػػػخص الػػػػػػذم ترفػػػػػػع عميػػػػػػو الػػػػػػدعكل المدنيػػػػػػة اسػػػػػػـ 

 .)106( المدعي عميو 

كىػػػػػك األمػػػػػر الػػػػػذم انعكػػػػػس عمػػػػػى رجػػػػػاؿ القػػػػػانكف فػػػػػي كتابػػػػػاتيـ حيػػػػػث نجػػػػػد التسػػػػػمية الشػػػػػائعة لػػػػػدييـ 
فيػػػػذىب الػػػػرأم ال الػػػػب فػػػػي  )107(يتو المػػػػدعى عميػػػػوىػػػػي المػػػػتيـ فػػػػي حػػػػيف يأخػػػػذ بعػػػػض الفقيػػػػاء بتسػػػػم

إلػػػػػػػى أف المشػػػػػػػتبو فيػػػػػػػو ىػػػػػػػك الشػػػػػػػخص الػػػػػػػذم لػػػػػػػـ يتخػػػػػػػذ قبمػػػػػػػو أم إجػػػػػػػراء مػػػػػػػف إجػػػػػػػراءات  )108(الفقػػػػػػػو
 .التحقيؽ

كبالتػػػػػالي يعتبػػػػػر الشػػػػػخص مشػػػػػتبو فيػػػػػو إذا اتخػػػػػذت قبمػػػػػو إجػػػػػراءات التحػػػػػرم أك جمػػػػػع المعمكمػػػػػػات أك 
العامػػػػػة أك تػػػػػـ كضػػػػػعو تحػػػػػت مراقبػػػػػة الشػػػػػرطة قػػػػػدـ ضػػػػػده بالغػػػػػان أك شػػػػػككل أك طمػػػػػب أك إذف لمنيابػػػػػة 

أك الػػػػػػػػتحفظ عميػػػػػػػػو أك يػػػػػػػػتـ سػػػػػػػػؤالو عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيؿ االسػػػػػػػػتدالؿ بػػػػػػػػدكف تحميفػػػػػػػػو اليمػػػػػػػػيف  قاؼأك االسػػػػػػػػتي
 . )109(القانكنية ككأنو في مرحمة كسط بيف الشاىد كالمتيـ 

 معايير صفة المتيـ:أكالن: 
كىػػػك االمػػػر الػػػذم حػػػدا  ،االخيػػػرلػػػـ يميػػػز القػػػانكف بػػػيف المػػػتيـ كالمشػػػتبو بػػػو كلػػػـ يسػػػتخدـ ىػػػذا المفػػػظ  

 )110(معياريف: شكمي كمكضكعي.بالفقو الى محاكلة التميز بينيما استنادان إلى 

 المعيار الشكم :(1

عمػػػػى نكعيػػػػة االجػػػػراءات التػػػػي يقررىػػػػا القػػػػانكف عنػػػػد مثػػػػكؿ الشػػػػخص امػػػػاـ احػػػػدل  ىػػػػذا المعيػػػػار يقػػػػكـ
 الجيات المختصة بتحريؾ الدعكل الجنائية ككيفية سؤالو كمدل كفالة حؽ الدفاع.

                                                           

 .273، دار النيضة العربية، القاىرة، ص: 1983أ.د. سالمة. مأمكف محمد، االجراءات الجنائية في التشريع المصرم،   105ض
 .68، ص:1980، دار النيضة العربية ، 1983أ.د. الذىبي، إدكارد غالي، االجراءات الجنائية في التشريع المصرم،   106ض

  1977ءات الجنائية تأصيالن كتحميالن منشأة المعارؼ باالسكندرية ، كأنظر في ذلؾ ايضان: د. بيناـ، رمسيس، االجرا
 ..كمابعدىا 237، مرجع سابؽ، ص: 1983أ.د. سالمة. مأمكف محمد ، االجراءات الجنائية في التشريع المصرم ،   107ض
 .كمابعدىا 237المرجع السابؽ نفسو ص:   108ض
 .32ص:  2000ية منشأة المعارؼ باالسكندرية ، المرصفاكم، حسف صادؽ، في اصكؿ االجراءات الجنائ  109ض
ص: ، 1954، 2ط مطابع الفكر العربي، القاىرة ، ضالجزء االكؿ  ،شاكم ، فقو االجراءات الجنائية، ايضان: د. ال في ذلؾ كأنظر 

   48. مشار اليو بمؤلؼ د. الديراكم ، طارؽ  محمد، مرجع سابؽ، ص: 234
 .المرجع السابؽ نفسو  110ض
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 المعيار الموضوع :(2

 يقـك عمى مدل كجكد شبيات في الشخص المشتبو فيو كمدل قكة ىذه الشبيات أك ضعفيا.

قيمػػػػػة الشػػػػػبيات أك األدلػػػػػة  بصػػػػػفة مػػػػػتيـ مػػػػػفكطبقػػػػػان ليػػػػػذا المعيػػػػػار يػػػػػتـ تحديػػػػػد شػػػػػخص المشػػػػػتبو فيػػػػػو 
 الفعػػػػػؿ الجرمػػػػػي إلػػػػػى حػػػػػد الشػػػػػؾ فػػػػػي إسػػػػػناد ،إليػػػػػو، فػػػػػإذا كصػػػػػمت ىػػػػػذه الشػػػػػبيات أك األدلػػػػػة ةالمسػػػػػند
كػػػػػاف  ،أمػػػػػا إذا كانػػػػػت مػػػػػف الضػػػػػعؼ كالبسػػػػػاطة، بحيػػػػػث ال يػػػػػرجح معػػػػػو االتيػػػػػاـ ، كػػػػػاف متيمػػػػػان.اليػػػػػو

كيمكػػػػف القػػػػكؿ بػػػػأف المشػػػػتبو فيػػػػو ىػػػػك الشػػػػخص الػػػػذم يكػػػػكف مكقفػػػػو مػػػػا  .شػػػػتباهالشػػػػخص مكضػػػػع اال
ع الفرنسػػػػي الػػػػى اقامػػػػة مرحمػػػػة كسػػػػطى كىػػػػك مػػػػا حػػػػدا المشػػػػر  ،القابػػػػؿ لالتيػػػػاـبػػػػيف الشػػػػاىد كالشػػػػخص 

 )111(و يبيف االشتباه كاالتياـ ىي المتعمقة بالشاىد المشتبو ف

 :المتيـشخص الشركط الكاجب تكافرىا في ثانيان: 
مبػػػػدأ شخصػػػػية العقكبػػػػة ضالجػػػػزء الجنػػػػائي  أف تكػػػػكف الػػػػدعكل الجنائيػػػػة دعػػػػكل شخصػػػػية فػػػػال يقتضػػػػي 

أك مسػػػػاىـ  ،تباشػػػػر إال فػػػػي مكاجيػػػػة مػػػػف نسػػػػب إليػػػػو ارتكػػػػاب جريمػػػػة مػػػػا، سػػػػكاء كفاعػػػػؿ أصػػػػمي ليػػػػا
 ،يعػػػػػد قانكنػػػػػان مسػػػػػئكالن عػػػػػف اقترافيػػػػػا تػػػػػرتبط تمػػػػػاـ االرتبػػػػػاط بمػػػػػف ،أك شػػػػػريؾ فييػػػػػا، فشخصػػػػػية العقكبػػػػػة

كمػػػػا ينػػػت  عنيػػػػا مػػػف ضػػػػرر، فػػػال يكػػػػكف جػػػزاء الجنػػػػاة  ،عمػػػى ضػػػكء دكره فييػػػػا، كنكايػػػاه عمػػػػى ارتكابيػػػا
 عف جريمتيـ إال مكافقان لخيارتيـ.

فإنػػػػػػو  ،كنتيجتػػػػػػو المتمثمػػػػػػة فػػػػػػي شخصػػػػػػية الػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػة ،كلكػػػػػػي يتحقػػػػػػؽ مبػػػػػػدأ شخصػػػػػػية العقكبػػػػػػة
سػػػػبة الفعػػػػؿ الػػػػذم يشػػػػكؿ ىػػػػذه كن ،يتعػػػػيف تػػػػكافر عػػػػدة شػػػػركط تتمثػػػػؿ فػػػػي كقػػػػكع جريمػػػػة كثبكتيػػػػا بالفعػػػػؿ

عػػػػػػػالكة عمػػػػػػػى تػػػػػػػكافر  ،كفاعػػػػػػػؿ أصػػػػػػػمي أك شػػػػػػػريؾ أك مسػػػػػػػاىـ فييػػػػػػػا ،الجريمػػػػػػػة إلػػػػػػػى شػػػػػػػخص معػػػػػػػيف
 .)112(األىمية ا جرائية فيو

 كىذه الشركط نتناكليا فيما يمي:

 :وقوع جريمة باللعل-1

طبقػػػػػان لمقػػػػػػانكف كىػػػػػك أمػػػػػػر  -فعػػػػػؿ يشػػػػػكؿ جريمػػػػػػة  –كىػػػػػذا الشػػػػػرط يعنػػػػػػي أنػػػػػو يتعػػػػػػيف كقػػػػػكع جريمػػػػػػة 
فػػػػال يمكػػػػف تكجيػػػػو  )113( ، ضفػػػػال جريمػػػػة كال عقكبػػػػة إال بػػػػنص القػػػػانكف الشػػػػرعيةبػػػػدييي يقتضػػػػيو مبػػػػدأ 

                                                           

د. نجاد، محمد راجح محمكد، حقكؽ المتيـ في مرحمة جمع االستدالؿ بيف الشريعة ا سالمية كالقكانيف الكضعية، مرجع   111ض
 . 82سابؽ ص:

د. الجارحي، مجدم صالح يكسؼ، ضمانات المتيـ أماـ المحاكـ العسكرية في النظاـ القانكني المصرم، مرجع سابؽ   112ض
 .112ص:

ىذا المبدأ يعتبر اساس المشركعية بشأف العقاب في الفقو كالتشريع المقارف عامة كقد ظير مبدأ الشرعية الجنائية   113ض -1
كالذم نص في المادة التاسعة عشر منو عمى أف يككف  1883فس الشريع المصرم في قانكف العقكبات الصادر عاـ 
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أم اتيػػػػػاـ إلػػػػػى أم شػػػػػخص بارتكػػػػػاب أيػػػػػة جريمػػػػػة إال إذا كانػػػػػت ىػػػػػذه الجريمػػػػػة منصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي 
تقػػػػػكـ بػػػػػو  ،إليػػػػػو ارتكػػػػػاب ىػػػػػذه الجريمػػػػػة أك المسػػػػػاىمة فييػػػػػا بػػػػػأم شػػػػػكؿ أك قػػػػػدر القػػػػػانكف سػػػػػكاء نسػػػػػب

 كشريؾ أك مساىـ في ىذه الجرمية. ،مسئكليتو القانكنية

ب يػػػػر األداة التشػػػػريعية كىػػػػي  ،كىػػػػذا المبػػػػدأ ييػػػػدؼ إلػػػػى حمايػػػػة ا نسػػػػاف مػػػػف خطػػػػر التجػػػػريـ كالعقػػػػاب
 ،ؿ التػػػػي تعػػػػد جػػػػرائـ كبيػػػػاف أركانيػػػػابتحديػػػػد األفعػػػػا ،القػػػػانكف، فاختصػػػػاص السػػػػمطة التشػػػػريعية كحػػػػدىا

كتحديػػػػػػد العقكبػػػػػػػات المقػػػػػػػررة ليػػػػػػػا سػػػػػػػكاء مػػػػػػػف حيػػػػػػث نكعيػػػػػػػا أك مقػػػػػػػدارىا يعػػػػػػػد مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ الضػػػػػػػمانات 
 .)114(األساسية لحماية الحرية الفردية 

كبمجػػػػػػرد كقػػػػػػكع الفعػػػػػػؿ الػػػػػػذم يشػػػػػػكؿ جريمػػػػػػة، يبػػػػػػدأ عمػػػػػػؿ الجيػػػػػػات المختصػػػػػػة لمتأكػػػػػػد مػػػػػػف كقكعيػػػػػػا 
األشػػػػػػػخاص الػػػػػػػذيف اقترفكىػػػػػػػا، كالػػػػػػػنص أك النصػػػػػػػكص كمعرفػػػػػػػة نكعيػػػػػػػا كالبحػػػػػػػث عػػػػػػػف الشػػػػػػػخص أك 

القانكنيػػػة التػػػي تنطبػػػػؽ عمييػػػا، حتػػػػى يػػػتـ تكييفيػػػا التكييػػػػؼ القػػػانكني السػػػػميـ، فػػػإذا لػػػـ يكػػػػف ىنػػػاؾ ثمػػػػة 
نػػػص قػػػانكني ينطبػػػؽ عمييػػػا، فػػػال جريمػػػة، كىػػػك مػػػػا يتعػػػيف معػػػو فػػػي ىػػػذه الحالػػػة إصػػػدار أمػػػر بحفػػػػظ 

 )115(األكراؽ لعدـ الجريمة مف السمطة المختصة

 وجود دالئل كافية عمى ارلكاب الشخص لمجريمة أو االشلراك فييا:-2

 ،لكػػػػي يكتسػػػػب الشػػػػخص صػػػػفة المػػػػتيـ التػػػػي تجعػػػػؿ منػػػػو مػػػػتيـ ضمػػػػدعي عميػػػػو  فػػػػي الػػػػدعكل الجنائيػػػػة
 ،فإنػػػػو يشػػػػترط تػػػػكافر دالئػػػػؿ كافيػػػػة عمػػػػى ارتكػػػػاب ىػػػػذا الشػػػػخص لمفعػػػػؿ الػػػػذم يشػػػػكؿ جريمػػػػة جنائيػػػػة

فيػػػػو، فيجػػػػب أف تكػػػػكف ىػػػػذه الػػػػدالئؿ عمػػػػى درجػػػػة مػػػػف  أك اشػػػػتراكو فػػػػي ذلػػػػؾ، فػػػػال يكفػػػػي مجػػػػرد الشػػػػؾ
 القكة بحيث ترجح ا دانة عمى البراءة.

 

                                                                                                                                                                                

معمكؿ بو كقت ارتكابيا، كمنيا انتقؿ بعد ذلؾ إلى قانكف العقكبات العقاب عمى الجنايات كالجنح كالمخالفات كفؽ القانكف ال
الذم نص في المادة الخامسة منو عمى أف يعاقب عمى  1937ثـ إلى قانكف العقكبات الصادر عاـ  1904الصادر عاـ 

في القانكف  الجرائـ بمقتضى القانكف المعمكؿ بو كقت ارتكابيا كفي ذلؾ انظر أبك خطكة، أحمد شكقي عمر، المساكاة
كما بعدىا. كأنظر في ذلؾ ايضان د.  56 ، ص:2003 – 2002، دار النيضة العربية، القاىرة، لسنة ض4الجزائي، ط

   .كمابعدىا 143ص:  2004السيد، احمد لطفي، الشرعية االجرائية كحقكؽ االنساف، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة،
، كانظر أيضان د. 24، ص:1990، القسـ العاـ، دتار الفكر العربي، القاىرة، قانكف العقكبات أ.د سالمو، مأمكف محمد،  114ض

 ، 2003 – 2002، دار النيضة العربية، القاىرة، لسنة ض4أبك خطكة، أحمد شكقي عمر، المساكاة في القانكف الجزائي، ط
  Ian,cooper,the individual and the law, London, Butterwoths, 1979,P: 108كأنظر ايضان: . 75ص:

 .54د. الديراكم، طارؽ محمد، ضمانات المتيـ كحقكقو في قانكف ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:  115ض
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كيػػػػأتي ىػػػػذا الشػػػػرط كضػػػػمانة ىامػػػػة تقػػػػي األفػػػػراد مػػػػف الكقػػػػكع ضػػػػحايا التيامػػػػات قػػػػد تكػػػػكف كيديػػػػة أك 
 )117(فالػػػػػػػػػدالئؿ الكافيػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػرطان جكىريػػػػػػػػػان ألم إجػػػػػػػػػراء فيػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػاس بالشػػػػػػػػػخص )116(تعسػػػػػػػػػفية

 ،ككجكدىػػػػػا يجعػػػػػؿ ا جػػػػػراء صػػػػػحيحان حتػػػػػى كلػػػػػك تبػػػػػيف فيمػػػػػا بعػػػػػد أنيػػػػػا كانػػػػػت مجػػػػػرد شػػػػػبيات ظالمػػػػػة
ألصػػػػؿ اف )118(طالمػػػػا كػػػػاف ليػػػػا مػػػػا يبررىػػػػا فػػػػي ذىػػػػف مػػػػف أمػػػػر بػػػػا جراء ،لػػػيس ليػػػػا أسػػػػاس فػػػػي الكاقػػػػع

كىػػػػي ال تبطػػػػؿ بعػػػػد زكاؿ مػػػػا ينكشػػػػؼ مػػػػف  ،فػػػػي األعمػػػػاؿ ا جرائيػػػػة أنيػػػػا تجػػػػرم عمػػػػى حكػػػػـ الظػػػػاىر
كذلػػػػػػػؾ تيسػػػػػػػيران لتنفيػػػػػػػذ أحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػانكف كتحقيقػػػػػػػان لمعدالػػػػػػػة حتػػػػػػػى ال يفمػػػػػػػت مجػػػػػػػـر مػػػػػػػف  ،أمػػػػػػػر كاقػػػػػػػع

 .)119(العقاب

كالكاقػػػػػػع أنػػػػػػو مػػػػػػف الصػػػػػػعكبة بمكػػػػػػاف كضػػػػػػع تعريػػػػػػؼ محػػػػػػدد لمػػػػػػدالئؿ الكافيػػػػػػة الخػػػػػػتالؼ األمػػػػػػر تبعػػػػػػان 
الخػػػػتالؼ ظػػػػركؼ كػػػػؿ حالػػػػة التػػػػي قػػػػد تؤسػػػػس عمييػػػػا األدلػػػػة الكافيػػػػة لالتيػػػػاـ، كىػػػػك مػػػػا يتعػػػػيف معػػػػو 

لتحديػػػػػد مػػػػػا يعتبػػػػػر  ،ككزنيػػػػػا بميػػػػػزاف حسػػػػػاس عػػػػػادؿ ،ؼ كالمالبسػػػػػات فػػػػػي االعتبػػػػػارأخػػػػػذ كػػػػػؿ الظػػػػػرك 
 )120(مف الدالئؿ الكافية كما ال يعتبر كذلؾ 

 : ا ىمية اإلجرائية لممليم-3

صالحيتو ليككف دعي عميو في الدعكل الجنائية، أم الف يككف م -المتيـ  -بمعنى صالحية الشخص
كلكي تتحقؽ ىذه األىمية ا جرائية  )121(تتككف منيا الخصكمة الجنائيةطرفان في العالقة ا جرائية التي 

 في أم متيـ، يتعيف تكافر ثالثة شركط نبينيا فيما يمي:
 أن يكون شخ ًا قانونيًا موجودًا:-أ

فا نساف كحده الذم يممؾ ا رادة التي تقؼ كراء الفعؿ كىك  )122(فال يكجو االتياـ بداىة إلى حيكاف
 ألىداؼ المجتمع مف تطبيؽ الجزاءات الجنائية كعدـ العكدة لمجريمة مرة أخرل.الذم يستجيب 

                                                           

نجاد، محمد راجح حمكد ،حقكؽ المتيـ في مرحمة جمع االستدالؿ بيف الشريعة االسالمية كالقكانيف الكضعية مرجع  .د  116ض
 55مرجع سابؽ، ص:. د.الديراكم ،طارؽ محمد، 86سابؽ ،ص:

، 1889الطبعة األكلى  راشد، حامد، تفتيش المسكف في التشريعات ا جرائية العربية، دارالنيضة العربية، القاىرة، د.  117ض
  .96ص:

،   1985، دارالجيؿ لمطباعة، القاىرة، 16ط  د.عبيد، رؤكؼ، مبادئ ا جراءات الجنائية في القانكف المصرم،  118ض
 .  339، ص:338ضص:

 .460  ، ص:36ـ، مجمكعة الشنة ض28/3/1985ؽ، جمسة 53، لسنة 7588محكمة النقض، الطعف رقـ   119ض
، 1972د.الحسيني،سامي حسني، النظرية العامة لمتفتيش في القانكف المصرم كالمقارف، دار النيضة العربية، القاىرة   120ض

   .56طارؽ محمد، المرجع السابؽ، ص: ، د.الديراكم،199ص:
 .139الكسيط في قانكف االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص: سركر، أحمد فتحي، أ.د  121ض
 د سركر، أحمد فتحي،.، 242ص: أ.د سالمو، مأمكف محمد، االجراءات الجنائية في التشريع المصرم، مرجع سابؽ،  122ض
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كيتعػػػػيف أف يكػػػػكف المػػػػتيـ فػػػػي الػػػػدعكل الجنائيػػػػة شخصػػػػان حيػػػػان كمكجػػػػكدان فػػػػال يكجػػػػو االتيػػػػاـ كال تحػػػػرؾ 
فػػػػػػإذا حػػػػػػدثت الكفػػػػػػاة قبػػػػػػؿ رفػػػػػػع الػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػة تعػػػػػػيف  )123(الػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػة ضػػػػػػد شػػػػػػخص ميػػػػػػت

ؽ أك بعػػػػػػدـ كجػػػػػػكد كجػػػػػػو  قامػػػػػػة الػػػػػػدعكل ضػػػػػػد المتػػػػػػكفي، أمػػػػػػا إذا كانػػػػػػت إصػػػػػػدار أمػػػػػػر بحفػػػػػػظ األكرا
أ.ج  فػػػػػإذا صػػػػػدر حكػػػػػـ عمػػػػػى  14الكفػػػػػاة بعػػػػػد رفػػػػػع الػػػػػدعكل تعػػػػػيف إصػػػػػدار حكػػػػػـ بانقضػػػػػائيا ضالمػػػػػادة 

المػػػػتيـ بعػػػػد كفاتػػػػو كػػػػاف ىػػػػذا الحكػػػػـ معػػػػدكمان مػػػػف الناحيػػػػة القانكنيػػػػة لصػػػػدكره فػػػػي دعػػػػكل غيػػػػر قائمػػػػة 
 .)124(غير مكجكدة –

الجنائيػػػػػة إال عمػػػػػى الشػػػػػخص الطبيعػػػػػػي، فيػػػػػك الػػػػػذم يمكػػػػػف نسػػػػػبة الجريمػػػػػة إليػػػػػػو كال تحػػػػػرؾ الػػػػػدعكل 
كمعاقبتػػػػو عنيػػػػا جنائيػػػػان، أمػػػػا الشػػػػخص المعنػػػػكم فإنػػػػو ال يصػػػػمح أف يكػػػػكف متيمػػػػا مػػػػا لػػػػـ يقػػػػرر قػػػػانكف 

كذلػػػػػػؾ فػػػػػػي بعػػػػػػض األحػػػػػػكاؿ االسػػػػػػتثنائية المنصػػػػػػكص  ،العقكبػػػػػػات صػػػػػػالحيتو  سػػػػػػناد الجريمػػػػػػة إليػػػػػػو
لػػػػػػة تحػػػػػػرؾ الػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػة عمػػػػػػى ممثػػػػػػؿ الشػػػػػػخص المعنػػػػػػكم عمييػػػػػػا فػػػػػػي القػػػػػػانكف كفػػػػػػي ىػػػػػػذه الحا

 )125(بصفتو ال بشخصو
 ، أن يكون المليم ململعًا باإلدراك والشعور وقت لحريك الدعوى الجنائية ومباشرليا-ب

تكقػػػػػؼ إجػػػػػراءات الخصػػػػػكمة  ،فػػػػػإذا طػػػػػرأت عمػػػػػى المػػػػػتيـ أيػػػػػة عاىػػػػػة فػػػػػي عقمػػػػػو بعػػػػػد كقػػػػػكع الجريمػػػػػة
إجػػػػػػػراءات جنائيػػػػػػػة  كيسػػػػػػػتكم فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه  399/1حتػػػػػػػى يعػػػػػػػكد إلػػػػػػػى رشػػػػػػػده ضالمػػػػػػػادة ،الجنائيػػػػػػػة قبمػػػػػػػو

 ا جراءات أف تككف مف إجراءات االتياـ أك التحقيؽ أك ا حالة أك المحاكمة.
 أن يكون المليم من الخاضعين لمقضاء الوطن :-ج

القاعػػػػػػػػدة العامػػػػػػػػة أف كػػػػػػػػؿ األشػػػػػػػػخاص المكجػػػػػػػػكديف عمػػػػػػػػى أرض إقمػػػػػػػػيـ معػػػػػػػػيف يخضػػػػػػػػعكف لمقضػػػػػػػػاء 
ليػػػػذا ا قمػػػػيـ، إال أنػػػػو يكجػػػػد بعػػػػض األشػػػػخاص ال تممػػػػؾ سػػػػمطات االدعػػػػاء تكجيػػػػو أم اتيػػػػاـ  الػػػػكطني

ليػػػػػػػـ أك تحريػػػػػػػؾ الػػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػػة ضػػػػػػػدىـ كذلػػػػػػػؾ لكػػػػػػػكنيـ يتمتعػػػػػػػكف بالحصػػػػػػػانة التػػػػػػػي تحػػػػػػػكؿ دكف 
 الدبمكماسييف. خضكعيـ لمقضاء الكطني كرؤساء الدكؿ األجنبية كالسفراء كالممثميف 

                                                           

عدلي، استجكاب  . د. خميؿ،139الكسيط في قانكف االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص: أ.د سركر، أحمد فتحي،  123ض
 .13المتيـ فقيان كقضاءان، مرجع سابؽ، ص:

  .93د. ال ريب ،محمد عيد ، شرح قانكف االجراءات الجنائية ،مرجع سابؽ ، ص:  124ض
عدلي،  انظر ايضان د.خميؿ، .139سابؽ، ص: أحمد فتحي ،الكسيط في قانكف االجراءات الجنائية، مرجع أ.د سركر،  125ض

  .13ص: ستجكاب المتيـ فقيان كقضاءان، مرجع سابؽ،ا
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يعجػػػػز القضػػػػاء الػػػػكطني عػػػػف  ،شػػػػخص أك أشػػػػخاص ،ىػػػػؤالء لجريمػػػػة مػػػػافػػػػي حالػػػػة ارتكػػػػاب أم مػػػػف 
األىميػػػػة  ،بسػػػػبب مػػػػا يتمتعػػػػكف بػػػػو مػػػػف حصػػػػانة كبالتػػػػالي تنتفػػػػي عػػػػف ىػػػػذا الشػػػػخص ،االمتػػػػداد إلػػػػييـ

 ا جرائية المطمكبة في المتيـ لتتكافر فيو صالحية اعتباره مدعي عميو في الدعكل الجنائية.

كجػػػػػػاز اختصػػػػػػامو فػػػػػػػي  ،األىميػػػػػػة ا جرائيػػػػػػة لممػػػػػػػتيـ كمتػػػػػػى تحققػػػػػػت ىػػػػػػػذه الشػػػػػػركط الثالثػػػػػػة تػػػػػػػكافرت
لػػػػذكر كبػػػػدكف تػػػػكافر ىػػػػذه األىميػػػػة فػػػػال يمكػػػػف تكجيػػػػو االػػػػدعكل الجنائيػػػػة بعػػػػد تػػػػكافر الشػػػػرطيف سػػػػالفي 

 التيمة إليو.

كاألىميػػػػػة ا جرائيػػػػػة لممػػػػػػتيـ ليسػػػػػت مجػػػػػرد شػػػػػػرط لصػػػػػحة تحريػػػػػػؾ الػػػػػدعكل الجنائيػػػػػة ضػػػػػػده بػػػػػؿ ىػػػػػػي 
كمتػػػػػى ثبتػػػػػت صػػػػػفة المػػػػػتيـ لشػػػػػخص مػػػػػا  )126(كلأيضػػػػػان شػػػػػرط لصػػػػػحة اسػػػػػتمرار مباشػػػػػرة ىػػػػػذه الػػػػػدع

فإنػػػػػػػػو يتمتػػػػػػػػع بكافػػػػػػػػة الحقػػػػػػػػكؽ كالضػػػػػػػػمانات كيخضػػػػػػػػع لكافػػػػػػػػة المسػػػػػػػػئكليات التػػػػػػػػي تقررىػػػػػػػػا القػػػػػػػػكانيف 
 ا جرائية التي تنظـ كتحكـ ىذا الكضع كالمركز القانكني لو.

 دالالت:ييييير االسلييييرير محضيييييلح :المطمب الثان 

ميػػػػػع ا جػػػػػراءات التػػػػػي يقػػػػػـك بيػػػػػا فػػػػػي محاضػػػػػر مكقػػػػػع عمػػػػػى مػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػائي اف يثبػػػػػت ج
ترفػػػػػع ىػػػػػذه المحاضػػػػػر المعػػػػػدة  .حصػػػػػكلوفييػػػػػا كقػػػػػت اتخػػػػػاذ االجػػػػػراء كتاريخػػػػػو كمكػػػػػاف  يسػػػػػجؿعمييػػػػػا 

 .مػػػػع األشػػػػياء المضػػػػبكطة كالمػػػػتيـ الػػػػى المرجػػػػع المخػػػػتص كىػػػػك النيابػػػػة العسػػػػكرية ،حسػػػػب األصػػػػكؿ
 .لصحة اعداد المحضر مف ىك المتيـ يؤكد أىمية تحديد األمر الذم

ىػػػػػذاف االمػػػػػراف جمػػػػػع االدلػػػػػة حػػػػػكؿ تكمػػػػػف فػػػػػي شػػػػػمكؿ أىميػػػػػة محاضػػػػػر التحػػػػػرم كاالسػػػػػتدالؿ كمػػػػػا أف 
 مرحمػػػػػػة غايػػػػػػةباعتبارىمػػػػػػا فػػػػػػي تنفيػػػػػػذىا ام المػػػػػػتيـ بارتكابيػػػػػػا الجريمػػػػػػة كمعرفػػػػػػة الفاعػػػػػػؿ اك المشػػػػػػتبو 

تحقيػػػػػػؽ الػػػػػػذم ينب ػػػػػػي اف تقدمػػػػػػو مأمكريػػػػػػة الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي الػػػػػػى سػػػػػػمطة الكالمكضػػػػػػكع االسػػػػػػتدالؿ 
 .كىي النيابة العسكرية

مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف أصػػػػػػػػكؿ  75كفػػػػػػػي نطػػػػػػػاؽ تأكيػػػػػػػد محضػػػػػػػػر االسػػػػػػػتدالؿ كالتحػػػػػػػرم فقػػػػػػػد نصػػػػػػػػت المػػػػػػػادة 
 -عمى اف : 1979الجزاءات 

يجػػػػػػب عمػػػػػػى الشػػػػػػخص الػػػػػػذم يقػػػػػػكـ بػػػػػػالتحرم سػػػػػػكاء بمػػػػػػذكرة أك بػػػػػػدكنيا أف يػػػػػػنظـ كشػػػػػػفا بجميػػػػػػع  -أ 
األشػػػػػػياء التػػػػػػي ضػػػػػػبطيا كاألمكنػػػػػػة التػػػػػػي كجػػػػػػدىا فييػػػػػػا كاف يكقػػػػػػع عمػػػػػػى ىػػػػػػذا الكشػػػػػػؼ مػػػػػػف حضػػػػػػر 

 .معاممة التحرم
                                                           

 .140أ.د سركر،أحمد فتحي، الكسيط في قانكف االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:  126ض
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يسػػػػػػػمح لمسػػػػػػػاكف فػػػػػػػي المكػػػػػػػاف الػػػػػػػذم يجػػػػػػػرم فيػػػػػػػو التحػػػػػػػرم أك ألم شػػػػػػػخص ينػػػػػػػكب عنػػػػػػػو أف  -ب 
ى نسػػػػخة مػػػػف كشػػػػؼ األشػػػػياء التػػػػي ضػػػػبطت مكقعػػػػة أك مبصػػػػكمة مػػػػف يحضػػػػر التحػػػػرم كيحصػػػػؿ عمػػػػ

 .)127(الشيكد

كىكػػػػػذا فػػػػػاف قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات قػػػػػد اكجػػػػػب كنػػػػػص عمػػػػػى بنػػػػػاء محضػػػػػر االسػػػػػتدالؿ كالتحػػػػػرم 
 كفؽ الية محددة تضمف سالمة كمكضكعية شفافية المحضر الكجكبي.

مػػػػػػف قػػػػػػانكف  14كىػػػػػػذا مػػػػػػا ذىػػػػػػب اليػػػػػػو قػػػػػػانكف االحكػػػػػػاـ العسػػػػػػكرم المصػػػػػػرم حيػػػػػػث نصػػػػػػت المػػػػػػادة 
األحكػػػػػاـ العسػػػػػكرية عمػػػػػى مػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػائي العسػػػػػكرم إثبػػػػػات جميػػػػػع ا جػػػػػراءات التػػػػػي يقػػػػػـك 

كيجػػػػب حدكثػػػػو، بيػػػػا فػػػػي محضػػػػر مكقػػػػع عميػػػػو منػػػػو كيبػػػػيف فيػػػػو كقػػػػت اتخػػػػاذ ا جػػػػراء كتػػػػاريخ كمكػػػػاف 
أف يشػػػػػتمؿ المحضػػػػػر فضػػػػػالن عػػػػػف ذلػػػػػؾ تكقيػػػػػع جميػػػػػع مػػػػػف سػػػػػئمكا بمعرفػػػػػة مػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػائي 

 .كخبراءمف شيكد 

كمػػػػػا يتعػػػػػيف إثبػػػػػات أم إجػػػػػراء مػػػػػف إجػػػػػراءات االسػػػػػتدالؿ يقػػػػػكـ بػػػػػو أحػػػػػد مسػػػػػاعدم الضػػػػػبط القضػػػػػائي 
فػػػػػي محضػػػػػر يحػػػػػرر بمعرفػػػػػة مػػػػػأمكر الضػػػػػبط أك بمعرفػػػػػة مسػػػػػاعده الػػػػػذم قػػػػػاـ بػػػػػا جراء كيكقػػػػػع عميػػػػػو 
كعمػػػػػػػػى مػػػػػػػػأمكر الضػػػػػػػػبط عقػػػػػػػػب االنتيػػػػػػػػاء مػػػػػػػػف تحريػػػػػػػػر المحضػػػػػػػػر أف يرفػػػػػػػػع المحضػػػػػػػػر كاألشػػػػػػػػياء 

 .النيابة العسكرية المختصة بحسب األحكاؿ لمضبكطة إلى القائد أك

 الفػػػػرع الثػػػػانيك  االسػػػػتدالالت  جمػػػػع محضػػػػر كؿاأل: الفػػػػرع المطمػػػػب بفػػػػرعيفكفيمػػػػا يػػػػأتي نتنػػػػاكؿ ىػػػػذا 
 .اتمحضر التحري

 محضر جمع االسلدالالت: للرع ا ول:ا

أف  كمػػػػاكتطبيقيػػػػا التػػػػي يجػػػػب االلتػػػػزاـ بيػػػػا  تػػػػكافر مجمكعػػػػة مػػػػف القكاعػػػػد يشػػػػترط فػػػػي ىػػػػذا المحضػػػػر
مػػػػف اجرائيػػػػة ناظمػػػػة  عػػػػداد المحضػػػػر البػػػػد مػػػػف التقيػػػػد بيػػػػا لضػػػػماف صػػػػحة المحضػػػػر قكاعػػػػد ىنػػػػاؾ 

ال كػػػػػػػاف عرضػػػػػػػة الناحيػػػػػػػة االجرائيػػػػػػػة ضفقػػػػػػثػػػػػػػـ  ضفقػػػػػػػرة أكلػػػػػػى النػػػػػػاحيتيف القانكنيػػػػػػػة كالفنيػػػػػػػة  رة ثانيػػػػػػػة  كا 
 لمبطالف.

 

 

                                                           

كانظر في ذلؾ: العيمة، عبدالحميد شرح قانكف اصكؿ  1979مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية لسنة  75المادة   127ض
 ، 1995، 1، ط1979المحاكمات الجزائية لسنة 
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 :ف  لدوين محضر االسلدالل القانونيةلنية و القواعد ال: اللقرة ا ولى
 -:إلى نكعيفتنقسـ ىذه القكاعد 

   في تدكيف محضر االستدالؿ:القكاعد الفنية  أكالن:

نمػػػػا ىػػػػك مثػػػػؿ تحقيػػػػؽ النيابػػػػة ،لػػػػيس عمػػػػالن اليػػػػان  ،رػر مثػػػػؿ ىػػػػذه المحاضػػػػيػػػػفتحر  لػػػػو قكاعػػػػده الفنيػػػػة  ،كا 
كالعمميػػػػة المتكلػػػػدة مػػػػف الخبػػػػرة، بػػػػؿ ىػػػػك اسػػػػتعماؿ لممكاىػػػػب كالقػػػػدرات الثقافيػػػػة كالنفسػػػػية معػػػػان. فيجػػػػب 
أف يتػػػػكافر فػػػػي محػػػػررم المحاضػػػػر صػػػػفات معينػػػػة، أىميػػػػا دقػػػػة المالحظػػػػة، كالنشػػػػاط، كالدقػػػػة، كعػػػػدـ 

بالقػػػػػػػػانكف حتػػػػػػػػى  التعصػػػػػػػػب، كا يمػػػػػػػػاف بالعدالػػػػػػػػة، النزاىػػػػػػػػة، الحياديػػػػػػػػة الخصػػػػػػػػكـ، ا لمػػػػػػػػاـ المقبػػػػػػػػكؿ
 .يستطيع االستخالص المنطقي لمنتائ 

كأىميػػػػػا مػػػػػا يمزمػػػػػو بػػػػػو القػػػػػانكف بكتمػػػػػاف  ،المكاقػػػػػؼ ا نسػػػػػانية ،كػػػػػاتبك المحضػػػػػر كمػػػػػا يجػػػػػب أف يممػػػػػؾ
بػػػػػػػأف  ،األسػػػػػػػرار كحسػػػػػػػف تقػػػػػػػدير الظػػػػػػػركؼ، كيجػػػػػػػب أف يتخمصػػػػػػػكا مػػػػػػػف مجػػػػػػػاالت االعتقػػػػػػػاد الشػػػػػػػائع

س الحقيقػػػػػة فالبػػػػػد مػػػػػف العنايػػػػػة فػػػػػإف ذلػػػػػؾ قػػػػػد يػػػػػؤدم إلػػػػػى خػػػػػداع يطمػػػػػ ،القضػػػػػية تعػػػػػرؼ مػػػػػف بالغيػػػػػا
 بكؿ زكايا البالغ.

عمػػػػػى القػػػػػدر الػػػػػذم يظنكنػػػػػو  ،أف يقتصػػػػػركا فػػػػػي تحريػػػػػر ىػػػػػذه المحاضػػػػػر ،فػػػػػال يجػػػػػكز ليػػػػػـ بػػػػػأم حػػػػػاؿ
كافيػػػػػػػػان لػػػػػػػػدرء مسػػػػػػػػئكليتيـ عػػػػػػػػف ا ىمػػػػػػػػاؿ أك القعػػػػػػػػكد عػػػػػػػػف العمػػػػػػػػؿ، بػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػييـ أف يسػػػػػػػػتخدمكا كػػػػػػػػؿ 

مػػػػػػدل أدائيػػػػػػـ لػػػػػػكاجبيـ  فػػػػػػي الكصػػػػػػكؿ بمحاضػػػػػػرىـ إلػػػػػػى المسػػػػػػتكل الػػػػػػذم يتناسػػػػػػب مػػػػػػع ،إمكانيػػػػػػاتيـ
إف لػػػػػـ  –فػػػػػي كشػػػػػؼ الجػػػػػرائـ كضػػػػػبطيا كنسػػػػػبتيا إلػػػػػى مرتكبييػػػػػا، كأنيػػػػػا ىػػػػػي المفتػػػػػاح األكؿ  ،األكؿ

 .)128(لرفع الدعكل الجنائية بما يترتب عمييا مف مسئكليات كحقكؽ  –تكف األخير أيضأن 

 كينب ػػػػػػي عمػػػػػػى محػػػػػػررم المحاضػػػػػػر كمػػػػػػأمكرم الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي أف يخصػػػػػػكا بالمعاممػػػػػػة المتسػػػػػػاكية
كػػػػػػؿ أطػػػػػػراؼ الخصػػػػػػكـ، كلػػػػػػيس ليػػػػػػـ أف يقيمػػػػػػكا االتيػػػػػػاـ أك أف يكجيػػػػػػكا المحاضػػػػػػر عمػػػػػػى أسػػػػػػاس مػػػػػػا 

دكف أف يكػػػػػػكف ذلػػػػػػؾ راجعػػػػػػان إلػػػػػػى مػػػػػػا ىػػػػػػك ثابػػػػػػت فػػػػػػي أكراؽ  ،يشػػػػػػعركف بػػػػػػو مػػػػػػف أحاسػػػػػػيس داخميػػػػػػة
 .المحضر مف أدلة كقرائف

عػػػػػػؿ مػػػػػػف التيػػػػػػكيف مػػػػػػف شػػػػػػأف أم بػػػػػػالغ، أك محاكلػػػػػػة إخفػػػػػػاء العناصػػػػػػر التػػػػػػي تج ،كال ينب ػػػػػػي إطالقػػػػػػان 
ىػػػػػذه مػػػػػف شػػػػػأنيا تمكػػػػػيف المجػػػػػرميف  تجنػػػػػب ازديػػػػػاد عػػػػػدد الجنايػػػػػات. الجريمػػػػػة جنايػػػػػة، كذلػػػػػؾ بقصػػػػػد

                                                           

 .كما بعدىا 55سابؽ، ص: مرجع، لعسكرية بالقكات المسمحة كالشرطةأعماؿ النيابات اد. تكفيؽ اشرؼ مصطفى،   128ض
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االسػػػػتمرار فػػػػي إجػػػػراميـ الخطيػػػػر،  الخطػػػػريف مػػػػف ا فػػػػالت مػػػػف يػػػػد القضػػػػاء، كبالتػػػػالي تمكيػػػػنيـ مػػػػف
ؿ أف مثػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه المحاكلػػػػػػػة تعتبػػػػػػػر إىػػػػػػػدارا ألكؿ كاجػػػػػػػب مػػػػػػػف كاجبػػػػػػػات رجػػػػػػػاؿ الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي بػػػػػػػ

قامة األدلة.المسئكليف عف كشؼ الج  رائـ كا 

 -:القانكنية في تدكيف محضر االستدالؿقكاعد ال: ثانيان 

قكاعػػػػػػد القانكنيػػػػػػة كالعمميػػػػػػة الناظمػػػػػػة لمحاضػػػػػػر مػػػػػػف الفػػػػػػي القػػػػػػانكف الفمسػػػػػػطيني تػػػػػػـ تحديػػػػػػد مجمكعػػػػػػة 
عمػػى الكجػػو  رئيسػػية، ميػػاـ أربػػع بتنفيػػذ القضػػائي الضػػبط مػػأمكر ضػػطمعحيػػث ياالسػػتدالؿ 

 االتي:
 . 2001  لسنة ض3ض رقـ ا جراءات الجزائية قانكف مف 22 المادة الشكاكل استالـ  1-
  لسنة 3رقـ ض الجزائية ا جراءات مف قانكف  22ض بالجريمة المادة المتعمقة االستدالالت جمع 2-

  . 2001ض
  . 2001  لسنة ض3رقـ ض الجزائية قانكف ا جراءات   مف30ض بيـ المادة المشتبو عمى القبض -3
  2001  لسنة 3ض رقـ الجزائية قانكف ا جراءات مف  30كالمساكف المادة ض األشخاص تفتيش -4

  أجػؿ مػف العامػة لمنيابػة بصػفتيـ تػابعيف الميػاـ ىػذه بتنفيػذ القضػائي الضػبط مػأمكرك كيقػكـ
مػػأمكر  يؤدييػػا أخػػرل ميمػػة أيػػة كتسػػتمـز، الكاقعػػة الجػػرائـ التحقيػػؽ فػػي إجػػراء فػػي مسػػاعدتيا
ػا القضػائي كالضػبط  النيابػة ككيػؿ أك العػاـ العامػة سػكاء مػف لمنائػب النيابػة مػف محػددنا تفكيضن
أعمػػاؿ  مػػف بػػأم المخػػتص، بالقيػػاـ القضػػائي الضػػبط تفػػكيض أحػػد أعضػػاء المخػػتص، العامػػة

الجنايػات حيػث نصػت المػادة  مػكاد المػتيـ فػي اسػتجكاب كذلػؾ عػدا محػددة، دعػكل فػي التحقيػؽ
   عمى انو2001  لسنة ض3ض رقـ الجزائية ا جراءات قانكف مف  55

 عاما    التفكيض يككف أف يجكز  ال 
ليوميييييا ومييييا وفيمييييا يميييي  نقييييض ىييييذه القواعييييد االربعيييية بشيييي ء ميييين اللل يييييل الملعمييييق بم -

 :لشلمل عميو ومححداليا

 الشكاوى اسلالم 1-

 أك شػفيية الشػككل تكػكف كقػد ،مػا جريمػة بكقػكع المعنيػة السػمطة إبػالغ عػف عبػارة كالشػككل
 .كذلؾ الياتؼ عف طريؽ عنيا ا بالغ كيجكز  خطية،

 ارتكػاب بشػأف ليػـ يقػدميا المػكاطف شػككل أيػة رفػض القضػائي الضػبط لمػأمكرم يجػكز كال
 .الجرائـ مف جريمة
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عمى  تأخير دكف كعرضيا الجرائـ بشأف إلييـ ترد كالشكاكل التي البالغات قبكؿ الضبط مأمكرم كعمى
  2001  لسنة ض3ض رقـ الجزائية ا جراءات قانكف مف 22 كما نصت عمى ذلؾ المادة .العامة النيابة

 :التالية الخطكات عمى القضائي لمأمكرم الضبط المرفكعة الشكاكل في النظر عمى العمؿ كيشتمؿ
 .صحتيا مف التأكد الحالة بعد حسب عميو المجني أك البالغ مقٌدـ بيانات تدكيف 1-
 مرتبطٌػػا، المركػز فػي المحاضػر المكجػكد عػػدد كفػؽ تسمسػمينا قمػار  المحضػر يعطػػى أف 2-

 .المحضر استالـ كتاريخ يكـ المحضر بياف ىذا بحيث يتضمف
 .تسمسؿ األحداث كفؽ كاضح بشكؿ البالغ مضمكف تحديد 3-
  تأخير أم دكف الشككل بشأف العامة النيابة إبالغ 4-

الػبالغ  محضػر فػي عنيػا ا جابػة التػي يتعػيف كاألسػئمة معرفتيػا: الكاجػب مػف اىػـ المعمكمػات 
 -يمي: الحقة ما إجراءات في كتكظيفو استخدامو لكي يمكف

 باللعل؟ الجريمة وقعت ىل 1-
 ).إلخ اليوية، بطاقة العنوان، رقم االسم،( لممبمِّغ؟  الشخ ية البيانات ى  ما 2-
 ؟)بالتفصيؿ(عميو  المجني/لممبم  حدث ماذا
 .)النيار في أك في الميؿ كالتاريخ، الكقت بمعنى الجريمة  كقعت متى
 ؟)باللل يل(الجريمة  وجسم محل و ف ىو ما3-
 .كعددىا كنكعيا يشمؿ شكميا بما المسركقات، أكصاؼ :السرقة حالة في
 :األشخاص عمى الكاقعة الجرائـ حالة في
 الكاقعة؟ ا صابات ىي ما
 ا صابات؟ ىذه إحداث في تسبب مف

 ا صابات؟ بيذه التسبب تـ كيؼ
 الطبيب؟ إلى عميو المجني ذىب ىؿ
 إصابتو؟ حكؿ طبينا تقريرنا عميو المجني تمقى ىؿ
 التي؟ إصابتو مف يعاني عميو المجني يزاؿ ال ىؿ

 الجريمة؟ ارلكاب لم كيف 4-
 المسركقات؟ عمى االستيالء مف تمٌكف الجاني كيؼ :األمكاؿ عمى الكاقعة الجرائـ حالة في
 ا صابة.  حداث بو المشتبو استخدميا التي ىي األداة األشخاص: ما عمى الكاقعة الجرائـ حالة في
القكات  منتسبي ليا خضع التي مع ا جراءات الجزائية فمسطيف تتماشى في ا جراءات الجزائية اف

 ا جراءات في المتبعيف المسؤكليات المراحؿ كذات تكزيع ذات الفمسطينية الكطنية السمطة في األمنية
 المدنييف. عمى التي تكقع الجزائية
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الثكرم لسنة  الجزائية المحاكمات أصكؿ قانكف إلى أحكاميا العسكرية في الجزائية كتستند ا جراءات
 الثكرية القضائية الضابطة أعضاءمف حيث أف الفمسطينية  التحرير منظمة عف الصادر 1979

حالتيـ فاعمييا عمى بضكالق أدلتيا كجمع مكمفكف باستقصاء الجرائـ  أمر إلييا المكككؿ إلى المحاكـ كا 
 1979 لسنة  الثكرم الجزائية المحاكمات أصكؿ قانكف مف 10 المادةمعاقبتو كما نصت عمى ذلؾ 

، كما كيجكز لمنيابة العسكرية انابتيـ في أم مف أعماؿ الفمسطينية التحرير منظمة عف الصادر
/أ مف قانكف أصكؿ المحاكمات 72تصنيفات الجرائـ سندا لممادة التحقيؽ عدا االستجكاب في كافة 

 .1979لسنة 

 كالمعاكنيف الككالء مف النيابة العسكرم كأعضاء العاـ النائب القضائية الضابطة بكظائؼ يقـكك 
المادة  كما جاء فيدائرة اختصاصي في كؿ المذككريف القضائية الضابطة إجراء كظائؼ في كيساعده

 .1979لسنة  الثكرم الجزائية المحاكمات أصكؿ قانكف   مف11ض

صػفة  فييػا يتخػذ شػككل يقػدـ جنحػة إف أك جنايػة جػراء مػف متضػررنا نفسػو يجػد شػخص كلكػؿ
 المذككر اعاله القانكف مف 40 العاـ بمكجب المادة إلى المدعي الشخصي االدعاء

 فػي المػذككريف القضػائية أعضػاء الضػابطة يقػكـ عػاـ مػدعي فييػا يكجػد ال التػي المراكػز كفػي
 المرتكبػػة بػػالجرائـ المتعمقػػة   مػػف قػػانكف اصػػكؿ المحاكمػػات الجزائيػػة بتمقػػي األخبػػار12ض المػػادة
 حػػاالن بػػالجرائـ المخػػتص العػػاـ كأخبػػار المػػدعي كظػػائفيـ فييػػا التػػي يمارسػػكف األمػػاكف فػػي

 أك صػػاحبو األخبػػار كيحػػرر نقػػس القػػانكف مػػف 13 حينيػػا. كمػػا نصػػت المػػادة فػػي المشػػيكدة
العػػاـ  المػدعي األخبػار مػػف صػفحة كػؿ كيكقػع ذلػؾ طمػب إليػػو إذا العػاـ المػػدعي أك ككيمػو

  .مف نفس القانكف المذككر  25ككيمو طبقا لمفقرة  أ  مف المادة أك كالمخبر
 محضر االسلدالالت وا  ول االجرائية: الثانية: اللقرة 

 سيتـ تناكؿ ىذه الفقرة بنقطتيف:

 ىذه المياـ كالثانية: كيفية تنفيذفي إعداد المحضر  القضائيمأمكرم الضبط مياـ ألكلى: ا

 مياـ مأمكرم الضبط القضائي في إعداد المحضر:أكالن: 
 مػف القػانكف بإنفػاذ المكمفػة تتخػذىا األجيػزة التػي ا جػراءات جميػع إلػى األدلػة جمػع عمميػة تشػير

 االسػتدالالت حػكؿ جمػع إلػى با ضػافة اقترافيػا، جػرل التػي تحديػد الجريمػة فػي المسػاعدة أجػؿ 
 عمػى التعػرؼ عمػى التأكيػد أك فػي التعػرؼ تسػاعد التػي الػدالئؿ عػف كالبحػث الكاقعػة، الجريمػة
 عمييػا التػي يػنص ا جػراءات بكافػة االلتػزاـ القضػائي الضػبط عمػى مػأمكرم كيتعػيف المعتػدم
 .المحكمة نظر في صحيحة األدلة تككف ذلؾ، فمف كبخالؼ االستدالالت جمع بشأف القانكف
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 :يمي ما ثبكتية قكة لممحضر ليككف يشترط
 .الشكؿ حيث مف صحيحان  يككف أف 1-
 .عنيا أبم  أك بنفسو الكاقعة عايف قد محرره يككف أف 2-
كمػا نصػت  كظيفتػو بميػاـ قيامػو اختصاصػو، كأثنػاء حػدكد ضػمف دكنػو قػد محػرره يكػكف أف 3-

   2001  لسنة ض3ض رقـ الجزائية ا جراءات قانكف مف 213المادة 
 االستدالالت؟ جمع في سياؽ القضائي الضبط مأمكرك ينفذىا التي المياـ أما مف حيث

 :تنفيذ أمريف الشككل، تمقييـ بعد القضائي، الضبط مأمكرم عمىفإف 
 . الشأف ىذا في ككيؿ النيابة مف ليـ الصادر األمر كتنفيذ العامة النيابة إخطار 1-
 كالمشػتبو الشػيكد مػف األكليػة كأخػذ ا فػادات حمايتػو أجػؿ مػف الجريمػة مسػرح إلػى االنتقػاؿ -2

 الجريمة مسرح كتحرير محضر بيـ
 كاالسػتعانة التحقيػؽ لتسػييؿ ا يضػاحات الالزمػة عمػى كالحصػكؿ كالمعاينػة الكشػؼ إجػراء -3

 .يميف حمؼ دكف المختصيف كالشيكد بالخبراء
 .أدلة الجريمة عمى لممحافظة الالزمة الكسائؿ جميع اتخاذ -4
 كمػف مػنيـ تكقيعيػا بعػد محاضػر رسػمية فػي بيػا يقكمػكف التػي ا جػراءات جميػع إثبػات -5

  لسػػنة 3ض رقػػـ الجزائيػػة ا جػػراءات قػػانكف مػػف 22 المػػادة(ذلػػؾ طبقػػان لػػنص  .بيػػا المعنيػػيف
   2001ض

 عمػى يجػبالجريمػة فإنػػو  لحمايػػة مسػرح القضػػائي الضػػبط مػػأمكرك يؤدييػػا التػػي الميػػاـ كعػف
مسػػرح الجريمػػة   سػػالمة تكفػػؿ التػػي جميػػع ا جػػراءات يتخػػذكا أف القضػػائية الضػػابطة أعضػػاء
  )عميػو المجنػي أىػؿ فػييـ بمػف(المكػاف  فػي المتكاجػديف ل شػخاص السػماح عػدـ ذلػؾ كيشػمؿ
 .الجريمة مسرح إلى بالدخكؿ

لمػس  مػف المكػاف فػي المتكاجػديفاألشػخاص  منػع القضػائي الضػبط مػأمكرم عمػى ينب ػي كمػا
 بمكػاف أال األىميػة كمػف .إزالتيػا أك كضػعيتيا ييػر ت أك مسػرح الجريمػة فػي المكجػكدة األعيػاف

 ييػػرت  أك الجريمػػة مسػػرح المكجػػكدة فػػي األدلػػة بممػػس القضػػائية الضػػبطية أعضػػاء يقػػكـ
   .النيابة ككيؿ حضكر حيف إلى كعمييـ االنتظار إزالتيا، أك كضعيتيا

 آخػر أم عمػؿ أك الرصػاص خػراطيش معاينػة أك البصػمات أخػذ السػياؽ، يعتبػر ىػذا كفػي
 منتسػبي تفػكض لػـ مػا العامػة، النيابػة مػف اختصػاص جػزءنا الجريمػة مسػرح فػي مػرتبط بػالتحقيؽ

 .محدد تفكيض بمكجب المياـ ىذه بتنفيذ القضائية الضابطة

 لػو مػا لكػؿ دقيقػان  كصػفان  المعاينػة محضػر يتضػمف أف يجػبالجريمػة ف مسػرح محضػر إعػدادكفػي 
 ،كالشػمكلي التفصػيؿ قػدر مػف بأقصػى المحضػر يتسػـ ىػذا أف كيجػب، الجريمػة عالقػة بمسػرح
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 ككػؿ القضػائي الضػبط مػأمكر نفػذىا التػي جميػع ا جػراءات المحضػر يػذكر أف يتعػيف كمػا
ا يعتبر مما بو سمع أك بنفسو شيء شاىده  .لمكاقعة بالنسبة ىامن

 إلػى تحريػره، إلػى دعػت األسػباب التػي ذكػر عمػى التقريػر يشػمؿ أف ينب ػي ذلػؾ، عػف كفضػالن 
 يسػجؿ أف القضػائية الضػبطية مػأمكر عمػى كيجػب، الجريمػة كزمانيػا كقػكع مكػاف بيػاف جانػب

 أم أك المخػدرات الجريمػة أك أداة قبيػؿ مػف ضػبطيا، التػي األمػكر جميػع المحضػر فػي ىػذا
 .عميو يعثر آخر دليؿ

 بما فييا الكاقعة، بالجريمة المحاضر المتعمقة جميع إحالة القضائية الضابطة أعضاء عمى كيتعيف
 إلى الجريمة معاينة مسرح كمحاضر المضبكطات كمحاضر ،)كجدكا إف( كالمشتبو بيـ الشيكد إفادات
 .استكماليا بعد العامة، النيابة

 معرفتو:  الكاجب المعمكمات

 :لمياـ إعداد المحضر مأمكرم الضبط القضائي تنفيذ كيفيةثانيان: 

 -:الجريمة مسرح محضر معاينة في عنيا ا جابة يتعيف األسئمة التي

 )كالعمارة كالمنطقة، كالشارع المدينة، اسـ(  الجريمة؟ كقعت مكاف أم في -1
 الصػػ يرة األعيػػاف جميػػع مسػػرح الجريمػػة كصػػؼ كيشػػمؿ(الجريمػػة؟  مسػػرح يبػػدك كيػػؼ2-

 .)فيو كالكبيرة المكجكدة
 كصػكلو حتػى كيسػتمر السػاعة باتجػاه عقػارب متجيػة نقطػة مػف الجريمػة مسػرح كصػؼ كيبػدأ
 .البداية نقطة إلى
مصػػابنا،  كػاف إذا(  عميػػو؟ حالػػة المجنػي ىػي األشػخاص: مػػا عمػػى الكاقعػة الجػػرائـ حالػة فػي

  )تفصيمي كصؼ
يػراد الضػحية جػنس تحديػد( الجثػة؟  حالػة ىػي مػا :القتػؿ حػاالت فػي  تفصػيمي كصػؼ كعمػره كا 

 )ذلؾ أمكف إف ىكية صاحبيا كتحديد الجثة حكؿ
 ممقػاةن  الجثػة كانػت إذا كمػا األربػع، بالنسػبة لمجيػات الػدقيؽ المكقػع( الجثػة؟  كضػعية ىػي مػا

 )الظير الكجو أك عمى
 )تفصيمي ىذه الممتمكات؟ ضكصؼ حالة ىي ما :الممتمكات عمى الكاقعة الجرائـ حالة في
 كميتيا؟ المضبكطة، كما المخدرات نكع ىك ما :المخدرات جرائـ حالة في
عداد كقكع لمكاف فكتكغرافية صكر التقاط يجب كما  .الجريمة لمسرح كرككي رسـ الجريمة، كا 

 كتػـ كجػدكا ضإذا بيػـ الشػيكد كالمشػتبو كأقػكاؿ إفػادات أخػذ القضػائي الضػبط مػأمكرك يتػكلى
 مسػرح الجريمػة، فػي كجػكدىـ أثنػاء القضػائية، الضػابطة عمػى أعضػاء كيجػب عمػييـ  التعػرؼ
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 كمػا جػاء فػي المػكاد الشخصػية  بياناتػو حتػى يػدكنكا م ادرتػو مػف فيػو يتكاجػد شػخص أم منػع
إيػراد    كيجػب2001  لسػنة ض3ض رقػـ الجزائيػة قػانكف ا جػراءات مػف 28 ك 27 ك 3 / 22

 عمميػة كتشػتمؿ ،الجريمػة معاينػة مسػرح محضػر فػي كجػدكا   ضإف بيػـ كالمشػتبو الشػيكد أقػكاؿ
 :التالية الخطكات عمى كالمشتبو بيـ الشيكد أقكاؿ أخذ
 .بو المشتبو أك لمشاىد الشخصية البيانات تدكيف 1-
الضػابطة  مركػز فػي المطبػؽ نظػاـ التػرقيـ مػع يتناسػب بحيػث لإلفػادة تسمسػمي رقػـ تحديػد 2-

 .فيو ا فادة أخذت الذم كالزماف التاريخ الرقـ ىذا يتضمف كيجب أف، القضائية
 يتكافػؽ مػع بمػا كتفصػيمية كاضػحة كشػاممة بطريقػة بالجريمػة المرتبطػة المعمكمػات تػدكيف 3-

 .تسمسؿ األحداث
 يطمػب ثػـ مػف، المحضػر ذلػؾ فػي ذكػر مػع بػو، المشػتبو أك الشػاىد عمػى المحضػر قػراءة 4-

البصػػمة  اسػػتعماؿ كيمكػػف، عميػػو التكقيػػع المػػتيـ أك مػػف الشػػاىد القضػػائي مػػأمكر الضػػبط
 حػػاؿ فػػي المحضػػر عمػػى يػػرفض التكقيػػع الػػذم الشػػخص ذكػػر المػػأمكر كيػػكرد ل مػػٌي،
 .كجكده

 .بو المشتبو أك الشاىد أقكاؿ عمى التكقيع 5-

كفػػػػػي الكاقػػػػػع أف القػػػػػانكف لػػػػػـ يمػػػػػـز مػػػػػأمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػائي بإتبػػػػػاع إجػػػػػراءات معينػػػػػة فػػػػػي تحريػػػػػر 
كالخبػػػػػراء كمػػػػػا ىػػػػػذه المحاضػػػػػر سػػػػػكل مػػػػػا أكجبػػػػػو مػػػػػف ضػػػػػركرة تػػػػػكقيعيـ عمييػػػػػا، ككػػػػػذا تكقيػػػػػع الشػػػػػيكد 

 .يجب عمييـ تمقي البالغات كالشكاكل التي ترد عمييـ

أ.ج إجػػػػػػراء المعاينػػػػػػة المطمكبػػػػػػة، فينب ػػػػػػي أف يتضػػػػػػمف محضػػػػػػر  24كمػػػػػػا يمػػػػػػـز طبقػػػػػػان لػػػػػػنص المػػػػػػادة 
االسػػػػػػػتدالالت المعاينػػػػػػػة المطمكبػػػػػػػة فػػػػػػػي بعػػػػػػػض القضػػػػػػػايا، ألف المعاينػػػػػػػة مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ الػػػػػػػدعامات التػػػػػػػي 

 ىا مأمكر الضبط.آكصؼ األشياء المادية كما ر  رة عفتثبت في المحضر، كذلؾ ألنيا عبا

كيجػػػػػػب اتخػػػػػػاذ الػػػػػػالـز مػػػػػػف الكسػػػػػػائؿ التحفظيػػػػػػة لممحافظػػػػػػة عمػػػػػػى أدلػػػػػػة الجريمػػػػػػة، ف البػػػػػػان مػػػػػػا يشػػػػػػمؿ 
مسػػػػػػرح أم جريمػػػػػػة عمػػػػػػى كثيػػػػػػر مػػػػػػف األدلػػػػػػة التػػػػػػي قػػػػػػد ترشػػػػػػد إلػػػػػػى شخصػػػػػػية مرتكبػػػػػػي الجريمػػػػػػة أك 

المشػػػػار إلييػػػػا آنفػػػػان كتحديػػػػػدان  الجػػػػاني. كيمكػػػػف حصػػػػر ىػػػػذه القكاعػػػػد فيمػػػػا كرد مػػػػػف تعميمػػػػات لمنيابػػػػات
، كفييػػػػػػا 121إلػػػػػػى  109الفػػػػػػرع الخػػػػػػامس حػػػػػػكؿ محاضػػػػػر جمػػػػػػع االسػػػػػػتدالالت فػػػػػػي المػػػػػكاد مػػػػػػف فػػػػػي 

 ي المحاضر التي يرسمكنيا لمنيابة.حظر لمأمكرم الضبط أف يثبتكا رأييـ كتابة ف

 .قيػػػػػػؽحالػػػػػػة النيابػػػػػة األكراؽ لمشػػػػػػرطة لمفحػػػػػص ال يعػػػػػػد انتػػػػػدابا منيػػػػػػا  جػػػػػراء التحاكمػػػػػا أكضػػػػػحت أف 
الػػػػة يكػػػػكف محضػػػػر اسػػػػتدالؿ حكبالتػػػػالي فػػػػإف المحضػػػػر الػػػػذم يسػػػػتكممو مػػػػأمكرم الضػػػػبط فػػػػي ىػػػػذه ال

ال محضػػػػػر تحقيػػػػػؽ، كمػػػػػا أشػػػػػارت إلػػػػػى أىميػػػػػة أف تكػػػػػكف جميػػػػػع محاضػػػػػر االسػػػػػتدالالت مقيػػػػػدة بػػػػػرقـ 
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جنايػػػػة أك جنحػػػػة أك مخالفػػػػة أك شػػػػككل أك عػػػػكارض، فػػػػإذا اخػػػػتمط األمػػػػر عمػػػػى مػػػػأمكرم الضػػػػبط فػػػػي 
 القانكني لمكاقعة فيجب عمييـ قيد المحضر برقـ شككل.شأنو الكصؼ 

، حيػػػػػػػث فػػػػػػػي التشػػػػػػػريع المصػػػػػػػرم محاضػػػػػػػر االسػػػػػػػتدالؿ العسػػػػػػػكرمينسػػػػػػػحب عمػػػػػػػى إف كػػػػػػؿ مػػػػػػػا تقػػػػػػػٌدـ 
ؽ.أ.ع عمػػػػػػػى أعضػػػػػػػاء الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي العسػػػػػػػكرم أف يثبتػػػػػػػكا ا جػػػػػػػراءات التػػػػػػػي  14مػػػػػػػادة  أكػػػػػػػدت

جػػػػػراء كتاريخػػػػػو كمكػػػػػاف يقكمػػػػػكف بيػػػػػا فػػػػػي محاضػػػػػر مكقػػػػػع عمييػػػػػا مػػػػػنيـ كيبػػػػػيف بيػػػػػا كقػػػػػت اتخػػػػػاذ ا 
حصػػػػػػكلو كعمػػػػػػييـ فػػػػػػكر االنتيػػػػػػاء مػػػػػػف التحقيػػػػػػؽ أف يرفعػػػػػػكا المحاضػػػػػػر كاألشػػػػػػياء المضػػػػػػبكطة مرفقػػػػػػة 

 بخالصة عف القضية إلى القائد أك النيابة العسكرية المختصة حسب األحكاؿ.

عمػػػػػى الػػػػػنص عمػػػػػى ضػػػػػركرة إثبػػػػػات جميػػػػػع ا جػػػػػراءات التػػػػػي يقػػػػػـك بيػػػػػا أعضػػػػػاء  المشػػػػػرعحػػػػػرص لقػػػػػد 
أف عضػػػػػك الضػػػػػبط  14كيترتػػػػػب عمػػػػػى المػػػػػادة لقضػػػػػائي فػػػػػي محاضػػػػػر مكقػػػػػع عمػػػػػييـ مػػػػػنيـ، الضػػػػػبط ا

ال  غيػػػػػػر انػػػػػػوالقضػػػػػػائي العسػػػػػػكرم ىػػػػػػك المسػػػػػػئكؿ عمػػػػػػا يػػػػػػدكف بمحاضػػػػػػر ا جػػػػػػراءات التػػػػػػي يحررىػػػػػػا 
يشػػػػػترط أف يحررىػػػػػا بنفسػػػػػو كبخػػػػػط يػػػػػده كلكػػػػػف مػػػػػف الضػػػػػركرم أف تكػػػػػكف تحػػػػػت إشػػػػػرافو المباشػػػػػر كأف 

 يكقع عمييا.

كعػػػػػػدـ تحريػػػػػػر محضػػػػػػر،  14ط القضػػػػػػائي العسػػػػػػكرم بأحكػػػػػػاـ المػػػػػػادة كأف عػػػػػػدـ التػػػػػػزاـ عضػػػػػػك الضػػػػػػب
مثػػػػػػؿ تػػػػػػاريخ اتخػػػػػػاذ  14كتحريػػػػػػره محضػػػػػػران دكف أف يثبػػػػػػت فيػػػػػػو البيانػػػػػػات التػػػػػػي أشػػػػػػارت إلييػػػػػػا المػػػػػػادة 

ا جػػػػراء كسػػػػاعتو كمكػػػػاف حصػػػػكلو قػػػػد يترتػػػػب عميػػػػو إىػػػػدار قيمػػػػة المحضػػػػر أك ا جػػػػراء، كبطػػػػالف مػػػػا 
 كمة المكضكع.يستمد منو دليؿ، كلكف تقدير ذلؾ متركؾ لمح

 :اللرع الثان : محضر اللحريات

نو اف يسػػػػاعد فػػػػي اخػػػػر ىػػػػك محضػػػػر التحريػػػػات الػػػػذم مػػػػف شػػػػأى محضػػػػر لػػػػكال بػػػػد مػػػػف االشػػػػارة ىنػػػػا إ
 :الذم تـ تناكلو آنفان بناء كتحرير محضر االستدالؿ 

مػػػػػف مصػػػػػادر مكثكقػػػػػة عػػػػػادةن يػػػػػأتي خػػػػػاص بالجريمػػػػػة مضػػػػػمكف معمكمػػػػػاتي إخبػػػػػارم كليػػػػػذه المحاضػػػػػر 
كلكػػػػػف ىػػػػػذه  كليػػػػػذه المحاضػػػػػر قيمػػػػػة قانكنيػػػػػة ميختمػػػػػؼ عمػػػػػى طبيعتيػػػػػا كقيمتيػػػػػا فػػػػػي الفقػػػػػو ،كخاصػػػػػة

ذات الطبيعػػػػػػػة كالقيمػػػػػػػة القانكنيػػػػػػػة المؤكػػػػػػػدة فػػػػػػػي بنػػػػػػػاء محاضػػػػػػػر االسػػػػػػػتدالؿ المحاضػػػػػػػر ليػػػػػػػا أىميػػػػػػػة 
تفػػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػػا نعػػػػػػػػرض ىػػػػػػػػذا الفػػػػػػػػرع بفقػػػػػػػػرتيف، األكلػػػػػػػػى: مضػػػػػػػػمكف محضػػػػػػػػر التحريػػػػػػػػات كسػػػػػػػػكؼ  ،كالمي

 لتشريع.في اىذا المحضر طبيعة كالثانية 
 :محضر اللحرياتاللقرة ا ولى: مضمون 

يتضػػػػػػػمف تجميػػػػػػػع ا يضػػػػػػػاحات عػػػػػػػف الجريمػػػػػػػة المرتكبػػػػػػػة كشػػػػػػػخص مرتكبيػػػػػػػا كأدكاتيػػػػػػػا المسػػػػػػػتخدمة، 
 كجمع كافة المعمكمات مف أم جية اك مصدر اك شخص يعمـ عف الجريمة شيء.
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المراقبة التي كبعد أف يتأكد مأمكر الضبط القضائي مف صحة ىذا الذم نمى إلى عممو عف طريؽ 
يقـك بيا بنفسو اك بكاسطة احد اعكانو يتقدـ بمحضره ىذا لمنيابة المختصة اما كدليؿ جنائي في 

 .الدعكل كاما عمى سبيؿ الحصكؿ عمى اذف سكاء بالقبض أك بالتفتيش أك يطمب االثنيف معان 

ريات كصالحيتيا كيمكف اف يككف ا ذف لتفتيش المتيـ نفسو أك لتفتيش مسكنو، كتقدير جدية التح
 مكككؿ لمنيابة المختصة التي ليا اف تعطي ا ذف أك ترفض ذلؾ طبقان لمدل اقتناعيا بيذه التحريات.

 :)129(العناصر المكضكعية التي يجب تكافرىا في محضر التحرياتكمف أىـ 
فتو، سنو، تعييف الشخصية المتحرم عنيا يقينيان كافيان نافيان لمجيالة ضبإثبات اسـ المتحرم عنو، كظي

 مكطنو، محؿ إقامتو.
 بياف الجريمة الجارم جمع التحريات بشأنيا ضبمعنى بياف ماىية النشاط المؤثـ .ك 

 بياف الصمة بيف الشخص المتحرم عنو كالجريمة الجارم جمع التحريات بشأنيا.ثـ 
 .بياف اسـ القائـ بالتحرم ككظيفتوإلى 

األىمية، ضركرة تحديد االختصاص المكاني كالنكعي لمقائـ يعتبر ىذا البياف جكىريان، كمرد ىذه 
بالتحريات، ككذا  مكاف الرجكع إليو، كالكاقع أف ىذا يثير مشكمة جكىرية في التحريات، ليا الطابع 
العممي كالقانكني، تتعمؽ بحؽ مأمكرم الضبط القضائي في االستعانة ب يرىـ مف المساعديف ضمخبريف 

بحث...إلخ  مف غير مأمكرم الضبطية القضائية في المساعدة في التحريات  أك شرطة سرية أك عيكف
 أك القياـ بالتحريات.

 :ف  اللشريعاتحلظ اللحريات : طبيعة الثانيةللقرة ا

سمحت لمأمكرم الضبط القضائي اف يمتنعكا كقت الشيادة عف األدالء عف  المصرية محكمة النقض
جريمة مف الجرائـ فإذا امتنع ضابط البكليس عف ا فضاء مصادرىـ التي عممكا منيا تكضيحات عف 

  )130(باسـ المرشد فال جناح عمى المحكمة أف ىي صدقت شيادتو.

نظـ مسألة  1979قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية لسنة المشرع العسكرم الفمسطيني كفي - أ
 :)131(كاالتي  75،76،77بالمكاد  التحريات

                                                           

دار كنكز لالصدارات القانكنية ، ىشاـ زكيف ضالمحامي  مكسكعة اسباب البراءة في قضايا التحريات كا ذف كالتمبس، أ/  129ض
 كما بعدىا. 68ص: 2008، 2ط
  .60لكاء د.تكفيؽ اشرؼ مصطفي، اعماؿ النيابات العسكرية بالقكات المسمحة كالشرطة ، مصدر سابؽ، ص:  130ض
.كحكؿ ىذا المكضكع انظر كذلؾ 1979في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية لسنة  77، 76، 75نصكص المكاد راجع   131ض

 ، المكتب الفني 2005-2004تكفيؽ اشرؼ مصطفي بحث بعنكاف: االستدالؿ بيف الضبط القضائي كالضبط العسكرم، ض
  .كمابعدىا 20لالصدارات القانكنية، القاىرة، ص:
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اكجػػػػػب عمػػػػػى الشػػػػػخص الػػػػػذم يقػػػػػكـ بػػػػػالتحرم سػػػػػكاء بمػػػػػذكرة أك بػػػػػدكنيا أف يػػػػػنظـ كشػػػػػفا بجميػػػػػع  :اوالً 
األشػػػػػػياء التػػػػػػي ضػػػػػػبطيا كاألمكنػػػػػػة التػػػػػػي كجػػػػػػدىا فييػػػػػػا كاف يكقػػػػػػع عمػػػػػػى ىػػػػػػذا الكشػػػػػػؼ مػػػػػػف حضػػػػػػر 
معاممػػػػة التحػػػػرم كسػػػػمح لمسػػػػاكف فػػػػي المكػػػػاف الػػػػذم يجػػػػرم فيػػػػو التحػػػػرم أك ألم شػػػػخص ينػػػػكب عنػػػػو 

مػػػػف كشػػػػؼ األشػػػػياء التػػػػي ضػػػػبطت مكقعػػػػة أك مبصػػػػكمة أف يحضػػػػر التحػػػػرم كيحصػػػػؿ عمػػػػى نسػػػػخة 
 .مف الشيكد

: إذا اشػػػػتبو فػػػػي شػػػػخص عنػػػػد التحػػػػرم أك التفتػػػػيش بأنػػػػو يخفػػػػي معػػػػو مػػػػادة يجػػػػرم التحػػػػرم عنيػػػػا ثانييييياً 
يجػػػػكز تفتيشػػػػو فػػػػي الحػػػػاؿ كيػػػػتـ تنظػػػػيـ كشػػػػؼ باألشػػػػياء التػػػػي كجػػػػدت مػػػػع ىػػػػذا الشػػػػخص كضػػػػبطت 

 كيعطي نسخة منو إذا طمب ذلؾ.منو كيكقع مف الشيكد الذيف حضركا معاممة التفتيش 
: إذا رأل المػػػػػدعي العػػػػػاـ ضػػػػػركرة  بػػػػػراز أم مسػػػػػتند أك شػػػػػيء لػػػػػو عالقػػػػػة بػػػػػالتحرم أك التحقيػػػػػؽ ثالثييييياً 

أك المحاكمػػػػػة أك استحسػػػػػف إبػػػػػرازه يجػػػػػكز لػػػػػو أف يصػػػػػدر مػػػػػذكرة إلػػػػػى أم شػػػػػخص يعتقػػػػػد بكجػػػػػكد ذلػػػػػؾ 
الزمػػػػػػاف كالمكػػػػػػاف المسػػػػػػتند أك الشػػػػػػيء فػػػػػػي حكزتػػػػػػو أك عيدتػػػػػػو يكمفػػػػػػو فييػػػػػػا بػػػػػػاف يحضػػػػػػر أمامػػػػػػو فػػػػػػي 

ذا تمنػػػػػػػع يسػػػػػػػتيدؼ الحػػػػػػػبس أك غرامػػػػػػػة ال  المعينػػػػػػػيف فػػػػػػػي المػػػػػػػذكرة كاف يبػػػػػػػرز المسػػػػػػػتند أك الشػػػػػػػيء كا 
 .تزيد عف خمسيف جنييا

كىنػػػػػا يمكػػػػػف مالحظػػػػػة االخػػػػػتالؼ بػػػػػيف التشػػػػػريعيف المصػػػػػرم كالفمسػػػػػطيني حيػػػػػث اكجػػػػػب ىػػػػػذا االخيػػػػػر 
محضػػػػػػػػػػر كجػػػػػػػػػػكبي الفمسػػػػػػػػػػطيني ابػػػػػػػػػػراز المسػػػػػػػػػػتند الػػػػػػػػػػالـز تحػػػػػػػػػػت طائمػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػؤكلية كتنظػػػػػػػػػػيـ  أم

 بالمحجكزات كاالدلة.

 كاخيران فاف محضر التحرم ينب ي اف يتضمف إثبات ساعة كتاريخ تحرير محضر التحريات:

بأنػػػػػػو ال المصػػػػػػرية كىػػػػػػذا االمػػػػػػر يعتبػػػػػػر مسػػػػػػألة استرشػػػػػػاديو كمػػػػػػا عبػػػػػػرت عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ أحكػػػػػػاـ الػػػػػػنقض  
صػػػػػحكبان يشػػػػػترط لصػػػػػحة ا ذف اف يسػػػػػبؽ عمػػػػػؿ مػػػػػف أعمػػػػػاؿ التحقيػػػػػؽ بػػػػػؿ يكفػػػػػى أف يكػػػػػكف الطمػػػػػب م

 .ببالغ يكفى بذاتو في نظر النيابة لصدكر ا ذف

أم اف األمػػػػر يحكمػػػػو مبػػػػػدأ عػػػػدـ التػػػػزاـ مػػػػػأمكر الضػػػػبط القضػػػػائي بتحريػػػػػر محضػػػػر تحريػػػػات اكتفػػػػػاء 
 بما يقرره اماـ النيابة المختصة حاؿ استصداره ا ذف أنو قاـ بمباشرة التحريات.

 المشػػػػرعبػػػػالتحرم لػػػػـ يحػػػػرر محضػػػػران بيػػػػا ف كال يعيػػػػب التحريػػػػات أف رجػػػػؿ الضػػػػبطية القضػػػػائية القػػػػائـ
لػػػػـ يسػػػػتمـز منػػػػو ذلػػػػؾ إذ يكفػػػػى اف يقػػػػرر فػػػػي التحقيػػػػؽ أنػػػػو قػػػػاـ بمباشػػػػرة تحريػػػػات كيػػػػدلى بمػػػػا أسػػػػفرت 

 عنو إذ أف تقدير أدلة الدعكل مف اختصاصات محكمة المكضكع حسبما تطمئف إليو.

مأمكرم الضبط القضائي كما  اف اجراءات االستدالؿ المذككرة التي تباشر بمعرفةكفي نياية المطاؼ 
فيخرج عف نطاؽ اعماؿ  ف اختصاص النيابة العسكرية حصرياسبؽ تناكلو ال تضمف اعماالن ىي م
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االستدالؿ: االستجكاب كالمكاجية كالتفتيش لممسكف أك الشخص كاالمر بالضبط كاالحضار كاالمر 
 )132(بالقبض كالحبس االحتياطي

االسػػػػتدالؿ عػػػػف التحقيػػػػؽ االبتػػػػدائي الػػػػذم يتشػػػػابو الػػػػى حػػػػد كىػػػػذا مػػػػا يثيػػػػر مسػػػػألة اخػػػػتالؼ اجػػػػراءات 
 كبير بالشكؿ كالتي يمكف ايجازىا باالتي:

االسػػػػػػػتدالؿ كمػػػػػػػا سػػػػػػػبقت االشػػػػػػػارة لػػػػػػػيس مرحمػػػػػػػة مػػػػػػػف مراحػػػػػػػؿ الػػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػػة فػػػػػػػي حػػػػػػػيف اف -1
.كىػػػػك الفػػػػارؽ الػػػػذم يترتػػػػب )133(التحقيػػػػؽ االبتػػػػدائي مرحمػػػػة اساسػػػػية مػػػػف مراحػػػػؿ الػػػػدعكل الجنائيػػػػة.

اعمػػػػػاؿ االسػػػػػتدالؿ ليػػػػػا طبيعػػػػػة اداريػػػػػة امػػػػػا اعمػػػػػاؿ التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي فميػػػػػا طبيعػػػػػة عميػػػػػو كػػػػػكف 
 قضائية.

ال تتكلػػػػػػد عػػػػػػف اعمػػػػػػاؿ االسػػػػػػتدالؿ ادلػػػػػػة قانكنيػػػػػػة كال يجػػػػػػكز االسػػػػػػتناد فػػػػػػي الحكػػػػػػـ الػػػػػػى محاضػػػػػػر -2
اعمػػػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػػػتدالؿ كحػػػػػػػػػدىا. كاف كػػػػػػػػػاف يجػػػػػػػػػكز اف يكػػػػػػػػػكف االسػػػػػػػػػتدالؿ اساسػػػػػػػػػان لتحقيػػػػػػػػػؽ يجػػػػػػػػػرم 

اسػػػػػتبعاد نشػػػػػكء الػػػػدليؿ مػػػػػف اعمػػػػػاؿ، انػػػػػو ال تتػػػػػكافر فييػػػػػا ضػػػػػمانات  كيسػػػػتخمص منػػػػػو الػػػػػدليؿ كعمػػػػػة
 )134(الدفاع المتطمبة لنشكء الدليؿ 

 ال تتضمف اعماؿ االستدالؿ اجراءات قير كاكراه لتمؾ التي يتضمنيا التحقيؽ االبتدائي.-3

اعمػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػتدالؿ ال تقطػػػػػػػع تقػػػػػػػادـ الػػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػػة اال إذا اتخػػػػػػػذت فػػػػػػػي مكاجيػػػػػػػة المػػػػػػػتيـ اك -4
أخطػػػػػػر بيػػػػػػا بشػػػػػػكؿ رسػػػػػػمي فػػػػػػي حػػػػػػيف اف اجػػػػػػراءات التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدائي تقطػػػػػػع تقػػػػػػادـ الػػػػػػدعكل 

 )135(الجنائية دائمان 

و مػػػػا نػػػػاالمػػػػر بحفػػػػظ الػػػػدعكل قػػػػد يعقػػػػب اعمػػػػاؿ االسػػػػتدالؿ امػػػػا االمػػػػر باألكجػػػػو  قامػػػػة الػػػػدعكل فا-5
كه قػػػػػد ينتيػػػػػي إليػػػػػو التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي كيختمػػػػػؼ االثنػػػػػاف فػػػػػي الحجيػػػػػة كالقػػػػػكة حيػػػػػث ال حجيػػػػػة كالقػػػػػ

يػػػػك ذك طبيعػػػػة اداريػػػػة، امػػػػا االمػػػػر باألكجػػػػو  قامػػػػة الػػػػدعكل، فمػػػػو حجيتػػػػو كقكتػػػػو فل مػػػػر بػػػػالحفظ 
 )136(كلو طبيعة قضائية 

مػػػػف ىنػػػػا كعمػػػػى ضػػػػكء مػػػػا تقػػػػدـ تتضػػػػح اىميػػػػة مرحمػػػػة االسػػػػتدالؿ بشػػػػأف الػػػػدعكل الجزائيػػػػة كتحريػػػػؾ 
يػػػػػػؽ ىػػػػػػذه الػػػػػػدعكل عبػػػػػػر سػػػػػػمطة االختصػػػػػػاص الحصػػػػػػرم كىػػػػػػي النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية مػػػػػػف خػػػػػػالؿ التحق

 االبتدائي كيمكف استنتاج ىذه االىمية بالنقاط االتية:
                                                           

محمكد  . انظر ايضان حسني،494أ.د سالمة، مامكف محمد، االجراءات الجنائية في التشريع المصرم، مرجع سابؽ، ص:  132ض
 .499نجيب، شرح قانكف االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:

  .499د حسني محمكد نجيب مرجع سابؽ، ص:.، أ494د سالمة مأمكف محمد، مرجع سابؽ، ص.أ  133ض
 .500د نجيب، شرح قانكف االجراءات الجنائية، المرجع السابؽ نفسو، ص:أ.د حسني محمك   134ض
 .500المرجع السابؽ نفسو، ص:شرح قانكف االجراءات الجنائية أ.د حسني محمكد نجيب،   135ض
 .500أ.د حسني محمكد نجيب، المرجع السابؽ نفسو، ص:  136ض
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لمػػػػػػػا تسػػػػػػػمح بػػػػػػػو مػػػػػػػف حفػػػػػػػظ لمشػػػػػػػكاكل  ،تسػػػػػػػيـ ىػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػة فػػػػػػػي سػػػػػػػرعة االجػػػػػػػراءات الجنائيػػػػػػػة-1
كىػػػػك مػػػػا يػػػػكفر التحقيػػػػؽ . كالتػػػػي ال يجػػػػدم تحقيقيػػػػا ألثبػػػػات الجريمػػػػة ،كالبالغػػػػات غيػػػػر المدعمػػػػة

الػػػػػػػذم ينتيػػػػػػػي بػػػػػػػاألمر بعػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد كجػػػػػػػو  قامػػػػػػػة الػػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػػة اك اجػػػػػػػراءات  ،االبتػػػػػػػدائي
 نتناكلو الحقان.سكىك ما  )137(المحاكمة التي تنتيي بحكـ البراءة

تفيػػػػػد ىػػػػػذه المرحمػػػػػة فػػػػػي تييئػػػػػة ادلػػػػػة الػػػػػدعكل اثباتػػػػػا اك نفيػػػػػان كتسػػػػػييؿ ميمػػػػػة التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي -2
 )138(كالمحاكمة في كشؼ الحقيقة

رحمػػػػػػة عمػػػػػػى منػػػػػػع ارتكػػػػػػاب الجػػػػػػرائـ ذاتيػػػػػػا اك الحػػػػػػد منيػػػػػػا مػػػػػػف حيػػػػػػث اف فاعميػػػػػػة تسػػػػػػاعد ىػػػػػػذه الم-3
جيػػػػاز الضػػػػبط القضػػػػائي تسػػػػاىـ بطريقػػػػة فعالػػػػة فػػػػي مكافحػػػػة الجريمػػػػة بتقميػػػػؿ فػػػػرص االفػػػػالت مػػػػف 
العقػػػػاب الػػػػذم يعتبػػػػر سػػػػببان مػػػػف االسػػػػباب المانعػػػػة فػػػػي مكافحػػػػة الجريمػػػػة فكممػػػػا سػػػػيؿ االفػػػػالت مػػػػف 

 .)139(العقاب كمما سيؿ ارتكاب الجريمة

كىكػػػػػػذا فػػػػػػاف لمرحمػػػػػػة جمػػػػػػع االسػػػػػػتدالالت اىميػػػػػػة كخطػػػػػػكرة بال ػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث اف محضػػػػػػر جمػػػػػػع 
االسػػػػػتدالؿ لػػػػػو اكبػػػػػر االثػػػػػر فػػػػػي االجػػػػػراءات الجنائيػػػػػة  التاليػػػػػة لػػػػػو اثنػػػػػاء التحقيػػػػػؽ كالمحاكمػػػػػة كلػػػػػك 

 بطريؽ غير مباشر.

يبقػػػى لػػػو تػػػأثيره عمػػػى مػػػػف  ،مػػػف اف تصػػػكير ىػػػػذا المحضػػػر لمكاقعػػػة ،يػػػامكىػػػك مػػػا يمكػػػف مالحظتػػػو عم
ال سػػػػيما اف االحصػػػػائيات الدكليػػػػة تبػػػػيف اف ال البيػػػػة  ،ثػػػػـ عمػػػػى القاضػػػػي ،يباشػػػػر التحقيػػػػؽ مػػػػف بعػػػػده

ال تتضػػػػػػمف اكراقيػػػػػػا سػػػػػػكل  ،العظمػػػػػػى مػػػػػػف القضػػػػػػايا خاصػػػػػػة البسػػػػػػيطة التػػػػػػي تطػػػػػػرح عمػػػػػػى المحكمػػػػػػة
 . )140(محضر جمع االستدالالت مقدـ بو المتيـ الى المحكمة 

مػػػػػػف اىميػػػػػػا مشػػػػػػركعية  ،حمػػػػػػة جمػػػػػػع االسػػػػػػتدالالت تمتػػػػػػاز بعػػػػػػدة خصػػػػػػائصمػػػػػػف جيػػػػػػة ثانيػػػػػػة فػػػػػػإف مر 
مػػػػػػػػأمكرم الضػػػػػػػػبط  ،حيػػػػػػػػث مكػػػػػػػػف القػػػػػػػػانكف الفمسػػػػػػػػطيني كمػػػػػػػػا المصػػػػػػػػرم ،كسػػػػػػػػائؿ جمػػػػػػػػع االسػػػػػػػػتدالؿ

التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاعدىـ عمػػػػػػػػػػى جمػػػػػػػػػػع  ،ةعك المشػػػػػػػػػػر القضػػػػػػػػػائي االسػػػػػػػػػػتعانة بػػػػػػػػػػام كسػػػػػػػػػػيمة مػػػػػػػػػػف الكسػػػػػػػػػػائؿ 
با ضػػػػػػافة الػػػػػػى  ،كمطابقػػػػػػة لمقػػػػػػانكف ،االسػػػػػػتدالالت بشػػػػػػرط اف تكػػػػػػكف ىػػػػػػذه الكسػػػػػػيمة مشػػػػػػركعة بػػػػػػذاتيا

 ضركرة تجرد ىذه االجراءات مف القير كاالجبار.

اك فرصػػػػػػة كامكانيػػػػػػة اسػػػػػػتمرارىا كتكاصػػػػػػميا اثنػػػػػػاء مرحمػػػػػػة  ةفيمػػػػػػا تمتػػػػػػاز ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة ايضػػػػػػان بخاصػػػػػػ
ال تعنػػػػػي تكقػػػػػؼ مػػػػػأمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػائي عػػػػػف  ،الف مباشػػػػػرة النيابػػػػػة لمتحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي ،التحقيػػػػػؽ

                                                           

 487الجنائية، مرجع سابؽ، ص:ا.د سركر، احمد فتحي، الكسيط في قانكف االجراءات   137ض
 .495أ.د سالمة، مأمكف محمد،االجراءات الجنائية في التشريع المصرم ، مرجع سابؽ، ص:  138ض
 .494المرجع السابؽ نفسو، ص:  139ض
دار النيضة العربية،  ،1اسعد حماد صالح، حؽ المتيـ في االستعانة بمحامي، دراسة مقارنة، ط د.القبائمي،  140ض

 .15ص:، 2005القاىرة،
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فػػػػؽ عميػػػػو المشػػػػرع الفمسػػػػطيني مػػػػع تكىػػػػذا مػػػػا ا .ككاجبػػػػاتيـ فػػػػي جمػػػػع االسػػػػتدالالتمكاصػػػػمة ميػػػػاميـ 
يمحػػػػػػػظ مػػػػػػػف خالليػػػػػػػا تكسػػػػػػػعان فػػػػػػػي سػػػػػػػمطات الضػػػػػػػابطة  ،اال فػػػػػػػي حػػػػػػػاالت قميمػػػػػػػة ،المشػػػػػػػرع المصػػػػػػػرم
  قياسان بالمصرية كما تـ تناكلو ،القضائية الفمسطينية

لمصػػػػرم اال فػػػػي حػػػػاالت جمػػػػع االسػػػػتدالالت كىػػػػذا مػػػػا اتفػػػػؽ عميػػػػو المشػػػػرع الفمسػػػػطيني مػػػػع المشػػػػرع ا
فػػػػػػي اختصاصػػػػػػات مػػػػػػأمكرم الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي كالفئػػػػػػات المخكلػػػػػػة  قميمػػػػػػة يمحػػػػػػظ مػػػػػػف خالليػػػػػػا تكسػػػػػػعان 

حيػػػػث احمػػػػت ذلػػػػؾ  1979ىػػػػذه الصػػػػالحيات تحديػػػػدان فػػػػي قػػػػانكف اصػػػػكؿ المحاكمػػػػات الجزائيػػػػة لسػػػػنة 
  .ة بعد قياـ السمطة كينب ي مراجعتيامفي حينو ظركؼ معينة لـ تعد قائ
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 :الثان الل ل 

_____________________________________________________ 

 :مرحمة اللحقيق االبلدائ 

يقصػػػػػد بػػػػػالتحقيؽ االبتػػػػػدائي مجمكعػػػػػة ا جػػػػػراءات التػػػػػي تباشػػػػػرىا سػػػػػمطات التحقيػػػػػؽ بالشػػػػػكؿ المحػػػػػدد 
قانكنػػػػػان ب يػػػػػة تمحػػػػػيص األدلػػػػػة كالكشػػػػػؼ عػػػػػف الحقيقػػػػػة. كتجميػػػػػع ىػػػػػذه األدلػػػػػة كتقييميػػػػػا لتقػػػػػدر مػػػػػدل 

كيمثػػػػػػػؿ التحقيػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػدائي أكؿ مراحػػػػػػػؿ  141.كفايتيػػػػػػػا  حالػػػػػػػة المػػػػػػػتيـ إلػػػػػػػى المحاكمػػػػػػػة مػػػػػػػف عدمػػػػػػػو
الػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػة كىػػػػػػي المرحمػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػبؽ المحاكمػػػػػػة، كتيػػػػػػدؼ إلػػػػػػى اثبػػػػػػات حػػػػػػؽ الدكلػػػػػػة فػػػػػػي 

 العقاب.

كتبػػػػدك أىميػػػػة ىػػػػذه المرحمػػػػة فػػػػي انيػػػػا تعتبػػػػر مرحمػػػػة تحضػػػػيرية لمػػػػدعكل، تحػػػػدد مػػػػدل قابميتيػػػػا لمنظػػػػر 
الحػػػػاالت التػػػي تتػػػػكافر  كتكفػػػػؿ اال تحػػػاؿ إلػػػػى المحاكمػػػة غيػػػر 142ء الحكػػػػـ كالفصػػػؿ فييػػػاأمػػػاـ قضػػػا

فييػػػػا أدلػػػػة كافيػػػػة تػػػػدعـ احتمػػػػاؿ ا دانػػػػة كفػػػػي ذلػػػػؾ تػػػػكفير لكقػػػػت القضػػػػاء كجيػػػػده، كصػػػػيانة العتبػػػػار 
 . 143ضالمتيـ مف أف يمثؿ أماـ القضاء إذا كانت األدلة ضده غير كافية 

الدكلػػػػػػة فػػػػػػي العقػػػػػػاب الػػػػػػذم يػػػػػػدعك إلػػػػػػى اتخػػػػػػاذ بعػػػػػػض فضػػػػػػالن عػػػػػػف أنيػػػػػػا تؤكػػػػػػد التػػػػػػكازف بػػػػػػيف حػػػػػػؽ 
فػػػػػي الحريػػػػػة الفرديػػػػػة كحرمػػػػػة الحيػػػػػاة  –المػػػػػتيـ  –ا جػػػػػراءات الماسػػػػػة بحريػػػػػة المػػػػػتيـ، كحػػػػػؽ األخيػػػػػر 

                                                           

 .614أ.د حسني ،محمكد نجيب، شرح قانكف االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ ، ص:  141ض
مرجع  كأنظر ايضان أ.د سركر، احمد فتحي، الكسيط في قانكف االجراءات الجنائية، .614المرجع السابؽ نفسو، ص:  142ض

 .588سابؽ، ص:
. كلمزيد مف االطالع عمي اغراض كاجراءات التحقيؽ االبتدائي 615ص: –أ.د سركر، احمد فتحي، المرجع السابؽ نفسو   143ض

البحر، ممدكح خميؿ، التحقيؽ االبتدائي في قانكف االجراءات الجزائية االماراتي كقانكف االجراءات  يمكف العكدة الي كتاب:
  .2011القاىرة، الجزائية المصرم، دار النيضة العربية، 
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الخاصػػػػػة، الػػػػػذم يقتضػػػػػي إحاطػػػػػة مػػػػػا يتعػػػػػرض لػػػػػو مػػػػػف إجػػػػػراءات، بضػػػػػمانات تكفػػػػػؿ عػػػػػدـ المسػػػػػاس 
حػػػػػدا بالمشػػػػػرع إلػػػػػى اشػػػػػتراط بحريتػػػػػو، كحرمػػػػػة حياتػػػػػو الخاصػػػػػة، ككفالػػػػػة حقػػػػػو فػػػػػي الػػػػػدفاع.  كىػػػػػك مػػػػػا 

 . 144ضإجراء تحقيؽ ابتدائي في الجنايات أك شاب إجراءاتيا البطالف

كىػػػػػػػي صػػػػػػػاحبة  ،الجيػػػػػػػة المختصػػػػػػػة بػػػػػػػالتحقيؽ االبتػػػػػػػدائي ىػػػػػػػي اك العسػػػػػػػكرية مدنيػػػػػػػة النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة
الكاليػػػػػة األصػػػػػمية فػػػػػي إجرائػػػػػو، كال يخػػػػػرج عػػػػػف نطػػػػػاؽ ىػػػػػذه الكاليػػػػػة إال مػػػػػا خػػػػػرج بػػػػػنص صػػػػػريح. ىػػػػػذا 

 ندب مأمكر الضبط القضائي لمقياـ بعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ.كلمنيابة 

كىػػػػػك الػػػػػدكر األبػػػػػرز كاألىػػػػػـ لمنيابػػػػػة كالمجػػػػػاؿ األكسػػػػػع لممارسػػػػػة دكرىػػػػػا كالقيػػػػػاـ باختصاصػػػػػاتيا حيػػػػػث 
بكضػػػػػكح عمػػػػػى اختصػػػػػاص النيابػػػػػة بإقامػػػػػة  2001  لسػػػػػنة3نػػػػػص قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة رقػػػػػـ ض

تقػػػػػػاـ ىػػػػػذه الػػػػػدعكل عػػػػػػف غيرىػػػػػا، إال فػػػػػي األحػػػػػػكاؿ  محػػػػػددان أنػػػػػو ال ،دعػػػػػكل الحػػػػػؽ العػػػػػاـ كمباشػػػػػػرتيا
 كأف اشترط ذلؾ بكجكد الشككل المقدمة مف المتضرر. ،المبينة في القانكف

بحيػػػػػث تمتنػػػػػع النيابػػػػػة العامػػػػػة عػػػػػف تركيػػػػػا أك كقفيػػػػػا اك تعطيػػػػػؿ سػػػػػيرىا إال فػػػػػي األصػػػػػكؿ المبنيػػػػػة فػػػػػي 
الجزائيػػػػػة كمباشػػػػػرة ىػػػػػذه بمػػػػػا يقطػػػػػع بػػػػػاليقيف أف القػػػػػانكف قػػػػػد حػػػػػدد جيػػػػػة إقامػػػػػة الػػػػػدعكل   145ضالقػػػػػانكف
كفػػػػػػؽ تنظػػػػػػيـ إجرائػػػػػػي ال تسػػػػػػتقيـ  ،كأخػػػػػػتص النيابػػػػػػة العامػػػػػػة أك العسػػػػػػكرية بيػػػػػػا دكف سػػػػػػكاىا ،الػػػػػػدعكل

 .شرعيتو إال بالتقيد باتباعو مف حيث القكاعد كاألسس

النيابػػػػػة العامػػػػػة كمػػػػػا النيابػػػػػة العسػػػػػكرية فػػػػػي فمسػػػػػطيف تجمػػػػػع بػػػػػيف سػػػػػمطتي كتجػػػػػدر ا شػػػػػارة إلػػػػػى أف 
كذلػػػػػػػػؾ رغػػػػػػػػـ االخػػػػػػػػتالؼ بػػػػػػػػيف طبيعػػػػػػػػة كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف االتيػػػػػػػػاـ  - كقاعػػػػػػػػدة عامػػػػػػػػة –االتيػػػػػػػػاـ كالتحقيػػػػػػػػؽ 

تتميػػػػػػػػز إجػػػػػػػػراءات التحقيػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػدائي بأنيػػػػػػػػا ذات طبيعػػػػػػػػة قضػػػػػػػػائية كليسػػػػػػػػت إداريػػػػػػػػة، ك كالتحقيػػػػػػػػؽ 
قػػػػػػد اتخػػػػػػذ بقصػػػػػػد  ،كتتحػػػػػرؾ الػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػة بػػػػػأكؿ إجػػػػػػراء منيػػػػػػا، شػػػػػريطة أف يكػػػػػػكف ىػػػػػػذا ا جػػػػػراء

أم يكػػػػػكف ىػػػػػذا ا جػػػػػراء مػػػػػػف  .إلػػػػػى فاعمييػػػػػا كأدلػػػػػة نسػػػػػبتيا ،كىػػػػػك تمحػػػػػيص أدلػػػػػة الجريمػػػػػة ،خػػػػػاص
فػػػػػػإجراء التحقيػػػػػػؽ ىػػػػػػك الػػػػػػذم   146ضشػػػػػػأنو أف يفيػػػػػػد فػػػػػػي كشػػػػػػؼ الحقيقػػػػػػة سػػػػػػكاء با يجػػػػػػاب أك السػػػػػػمب

 . 147ضييدؼ إلى معرفة الحقيقة

 لفصؿ بما يحقؽ ال رض في مبحثيف:كسيتـ تناكؿ ىذا ا

                                                           

كلو ايضان: مؤلفو  )588،589الكسيط في قانكف االجراءات الجنائية، المرجع السابؽ، ضص: أ.د سركر، أحمد فتحي،  144ض
 .662الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات،المرجع السابؽ، ص:

 .1979مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم الفمسطيني لسنة  4مادة   145ض
 .614مأمكف محمد، االجراءات الجنائية في التشريع المصرم، مرجع سابؽ، ص: أ.د سالمو،  146ض
  .  589، 588أحمد فتحي، الكسيط في قانكف االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ضص: أ.د سركر،  147ض
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يتنػػػػػػاكؿ سػػػػػػمطة االختصػػػػػػاص الحصػػػػػػرم بػػػػػػإجراء التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدائي كىػػػػػػي النيابػػػػػػة  :االولالمبحييييييث 
األعمػػػػػاؿ التػػػػػي تقػػػػػـك بيػػػػػا النيابػػػػػة  المبحيييييث الثيييييان :العسػػػػػكرية فػػػػػي االطػػػػػار القػػػػػانكني. فيمػػػػػا يتنػػػػػاكؿ 

 .العسكرية في االطار االجرائي  كمآؿ تمؾ االجراءات كتصرفيا بيا

 

 طار القانون :اإل :لدائ السمطة المخل ة باللحقيق االب: ولالمبحث ا  

كخصػػػػػػػػيا حصػػػػػػػػريا بيػػػػػػػػذا  ،كىػػػػػػػػي النيابػػػػػػػػة العسػػػػػػػػكرية ،لقػػػػػػػػد حػػػػػػػػدد القػػػػػػػػانكف بكضػػػػػػػػكح ىػػػػػػػػذه السػػػػػػػػمطة
كفػػػػػػػػؽ االصػػػػػػػػكؿ  ،كدكف تحقيقيػػػػػػػػا االبتػػػػػػػػدائي ،االختصػػػػػػػػاص، بمػػػػػػػػا يبطػػػػػػػػؿ انعقػػػػػػػػاد المحكمػػػػػػػػة دكنيػػػػػػػػا

بػػػػػػػالتركيز عمػػػػػػػى الطبيعػػػػػػػة القانكنيػػػػػػػة لمنيابػػػػػػػة  ،يتطمػػػػػػػب دراسػػػػػػػة ىػػػػػػػذا المبحػػػػػػػث األمػػػػػػػر الػػػػػػػذمالقانكنيػػػػػػػة 
العسػػػػػكرية فػػػػػي ضمطمػػػػػب أكؿ  ثػػػػػـ محػػػػػددات كقكاعػػػػػد دكرىػػػػػا فػػػػػي العمػػػػػؿ القضػػػػػائي كتحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل 

 الجزائية في ضمطمب ثافو .

 العسكرية: لطبيعة القانونية لمنيابةا ول:المطمب ا  

م الػػػػػى تحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل ال يسػػػػػتقيـ التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي المػػػػػؤد ،ذاتػػػػػي خػػػػػاص لمػػػػػا كػػػػػاف لمنيابػػػػػة دكر 
الجزائيػػػػػػػػة ب يرىػػػػػػػػا، فسػػػػػػػػكؼ يػػػػػػػػتـ  تنػػػػػػػػاكؿ ىػػػػػػػػذا المطمػػػػػػػػب بفػػػػػػػػرعيف : ضالفػػػػػػػػرع االكؿ  طبيعػػػػػػػػة النيابػػػػػػػػة 

 العسكرم كظيفيان، كضالفرع الثاني : طبيعتيا قضائيان.
 :اللرع االول : النيابة العسكرية ف  االطار الوظيل 

فقػػػػػػػرة اكلػػػػػػػى، ثػػػػػػػـ بالنيابػػػػػػػة عػػػػػػػرض اختصاصػػػػػػػات  بػػػػػػػالفقرتيف اآلتييتػػػػػػػيفىػػػػػػػذا الفػػػػػػػرع كيمكػػػػػػػف تنػػػػػػػاكؿ 
 فقرة ثانية.بخصائص النيابة 

 لى: اخل ا ات النيابة العسكرية:اللقرة االو 

العسػػػػكرم فيمػػػػا يعاكنػػػػو فػػػػي القيػػػػاـ بيػػػػا العػػػػاـ إف اختصاصػػػػات النيابػػػػة العسػػػػكرية ثابتػػػػة أصػػػػالن لمنائػػػػب 
رؤسػػػػػاء كككػػػػػالء النيابػػػػػة بمػػػػػا يمكػػػػػف مػػػػػف رؤيػػػػػة اختصاصػػػػػات النيابػػػػػة بطػػػػػائفتيف طائفػػػػػة منيػػػػػا يمكػػػػػف 
لمسػػػػػػاعدم النائػػػػػػب العػػػػػػاـ العسػػػػػػكرم القيػػػػػػاـ بيػػػػػػا كىػػػػػػي اختصاصػػػػػػات عامػػػػػػة لمنيابػػػػػػة كييئػػػػػػة كطائفػػػػػػة 

قػػػػـك بيػػػػا جيػػػػاز اخػػػػرل ىػػػػي مقصػػػػكرة عمػػػػى النائػػػػب العػػػػاـ بشخصػػػػو عمػػػػى خػػػػالؼ األخػػػػرل التػػػػي قػػػػد ي
ىنػػػػػػاؾ اختصاصػػػػػػات عامػػػػػػة لمنيابػػػػػػة كييئػػػػػػة النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية باسػػػػػػـ النائػػػػػػب العػػػػػػاـ العسػػػػػػكرم كعميػػػػػػو 

محػػػػػػػددة لمنائػػػػػػػب العػػػػػػػاـ العسػػػػػػػكرم بصػػػػػػػكرة شخصػػػػػػػية ضأكالي  ثػػػػػػػـ ضثانيػػػػػػػا  ميػػػػػػػاـ باسػػػػػػػـ النائػػػػػػػب العػػػػػػػاـ 
 .خاصة
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 : كييئةلمنيابة العسكرية ض النيابة العسكرية باسـ النائب العاـأكالن: اختصاصات 

باالختصػػػػػػػاص بمباشػػػػػػػرة الػػػػػػػدعكل  ،كتسػػػػػػػتأثر النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية كمػػػػػػػا جػػػػػػػاء فػػػػػػػي التشػػػػػػػريع المصػػػػػػػرم
عمػػػػى ذلػػػػؾ صػػػػراحة المػػػػادة  تكنصػػػػ .فػػػػال تشػػػػاركيا فػػػػي ذلػػػػؾ سػػػػمطة أك شػػػػخص ،العسػػػػكرية الجنائيػػػػة

  مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف األحكػػػػػػػاـ العسػػػػػػػكرية  تخػػػػػػػتص النيابػػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية برفػػػػػػػع الػػػػػػػدعاكل الداخمػػػػػػػة فػػػػػػػػي 30ض
 اختصاص القضاء العسكرم كمباشرتيا عمى الكجو المبيف في القانكف 

عمػػػػػػى اف   تمػػػػػػارس النيابػػػػػػة  ،مػػػػػػف قػػػػػػانكف االحكػػػػػػاـ العسػػػػػػكرية المصػػػػػػرم 28كاضػػػػػػاؼ نػػػػػػص المػػػػػػادة  
الكظػػػػػػائؼ كالسػػػػػػمطات  ،الػػػػػػى االختصاصػػػػػػات المخكلػػػػػػة ليػػػػػػا كفػػػػػػؽ ىػػػػػػذا القػػػػػػانكفالعسػػػػػػكرية با ضػػػػػػافة 

 كلقضاة ا حالة في القانكف العاـ . ،الممنكحة لمنيابة العامة كلمقضاة المنتدبيف لمتحقيؽ

بػػػػػيف القػػػػػانكف العسػػػػػكرم كالقػػػػػانكف العػػػػػاـ بػػػػػؿ  ،التناسػػػػػؽ كالتكامػػػػػؿ ،فقػػػػػد حقػػػػػؽ المشػػػػػرع ،كبيػػػػػذا الػػػػػنص
مقتضػػػػػػى بك  ،لسػػػػػػالمة التحقيػػػػػػؽ العسػػػػػػكرم كاالثػػػػػػار المترتبػػػػػػة عميػػػػػػو ،ـأرسػػػػػػى األسػػػػػػاس القػػػػػػانكني السػػػػػػمي

 ،اف النيابػػػػػػة العسػػػػػكرية تتمقػػػػػػى البالغػػػػػػات كتحققيػػػػػػا كتتصػػػػػػرؼ فييػػػػػػامػػػػػػف نفػػػػػػس القػػػػػػانكف فػػػػػػ 28المػػػػػادة 
كاألمينػػػػػة عمػػػػػى الػػػػػدعكل العسػػػػػكرية كالمييمنػػػػػة عمػػػػػى الضػػػػػبطية  ،فيػػػػػي سػػػػػمطة االتيػػػػػاـ كالتحقيػػػػػؽ معػػػػػا

 القضائية العسكرية.

التشػػػػريع العسػػػػكرم الفمسػػػػطيني، كخاصػػػػة فػػػػي المػػػػادة الرابعػػػػة مػػػػف قػػػػانكف أصػػػػكؿ ذلػػػػؾ مػػػػا ذىػػػػب اليػػػػو 
 -ـ كالقائمة في بندىا االكؿ :  1979المحاكمات الجزائية الثكرم لعاـ 

لخييييلص النيابيييية العاميييية بلقاميييية دعييييوى الحييييق العييييام ومباشييييرليا وال لقييييام ميييين غيرىييييا االفيييي   
عمػػػػػى اقامتيػػػػػا اذا تقػػػػػدـ  ،مػػػػػـز النيابػػػػػة العامػػػػػة . كفػػػػػي بنػػػػػدىا الثػػػػػاني تاالحيييييوال المبينييييية فييييي  القيييييانون

"لملنيييع النيابييية العامييية عييين  المتضػػػرره بشػػػككل. كفػػػي البنػػػد الثالػػػث مػػػف نفػػػس المػػػادة يقػػػكؿ الػػػنص :
 لركيا أو وقليا أو لعطيل سيرىا اال ف  االحوال المبينة ف  القانون"

العامػػػػػػػة كالمتعمقػػػػػػػة جميػػػػػػػع االختصاصػػػػػػػات الثابتػػػػػػػة لمنيابػػػػػػػة  ،تمتمػػػػػػػؾ النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية ،كعمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ
كعمميػػػػػػػات االسػػػػػػػتعراؼ كالخبػػػػػػػرة كشػػػػػػػيادة الشػػػػػػػيكد  ،فميػػػػػػػا إجػػػػػػػراء المعاينػػػػػػػة .بػػػػػػػإجراءات جمػػػػػػػع األدلػػػػػػػة

لصػػػػػػحة  ،كاسػػػػػػتجكاب المػػػػػػتيـ، كعمييػػػػػػا فػػػػػػي الكقػػػػػػت ذاتػػػػػػو االلتػػػػػػزاـ بجميػػػػػػع الشػػػػػػركط المتطمبػػػػػػة قانكنػػػػػػا
 كتكفير الضمانات المقررة قانكنا لممتيـ. ،ا جراءات

كنسػػػػبتيا إلػػػػى مػػػػتيـ  ،فتجمػػػػع األدلػػػػة المثبتػػػػة الرتكػػػػاب الجريمػػػػة ،فػػػػي التحقيػػػػؽفعمييػػػػا االلتػػػػزاـ بالحيػػػػدة 
كممػػػػا  ،كعمييػػػػا أف تجػػػػرل التحقيػػػػؽ فػػػػي حضػػػػكر الخصػػػػكـ .كتحقػػػػؽ أدلػػػػة النفػػػػي كدفػػػػاع المػػػػتيـ ،بعينػػػػو

 .مػػػػػػف االطػػػػػػالع عمػػػػػػى مػػػػػػا تػػػػػػـ مػػػػػػف إجػػػػػػراءات فػػػػػػي غيبػػػػػػتيـ ،كػػػػػػاف ذلػػػػػػؾ ممكنػػػػػػا، كتمكػػػػػػف الخصػػػػػػكـ
يحػػػػرره  ،يتعػػػػيف  ثبػػػػات ا جػػػػراءات فػػػػي محضػػػػر تحقيػػػػؽ كمػػػػف ثػػػػـ ،كيخضػػػػع التحقيػػػػؽ لمبػػػػدأ التػػػػدكيف



86 
 

يكقػػػػع عميػػػػو إلػػػػى جانػػػػب تكقيػػػػع عضػػػػك النيابػػػػة المحقػػػػؽ، كمػػػػا يخضػػػػع تحقيقيػػػػا لمبػػػػدأ  ،كاتػػػػب لمتحقيػػػػؽ
 السرية.

ذا كػػػػػاف ا جػػػػػراء ىػػػػػك االسػػػػػتجكاب أك المكاجيػػػػػة أف يسػػػػػتجكب  ،فػػػػػال يجػػػػػكز لممحقػػػػػؽ فػػػػػي الجنايػػػػػات ،كا 
  بعػػػػػػػد دعػػػػػػػكة محاميػػػػػػػو لمحضػػػػػػػكر أف كجػػػػػػػدإال ،شػػػػػػػيكدالمػػػػػػػتيـ أك يكاجػػػػػػػو ب يػػػػػػػره مػػػػػػػف المتيمػػػػػػػيف أك ال

كحالػػػػػة السػػػػػػرعة بسػػػػػبب الخػػػػػػكؼ مػػػػػف ضػػػػػػياع األدلػػػػػة، كيجػػػػػػب  ،كيسػػػػػتثنى مػػػػػف ذلػػػػػػؾ حػػػػػاالت التمػػػػػػبس
مػػػػا  ،فػػػػي اليػػػػـك السػػػػابؽ عمػػػػى االسػػػػتجكاب أك المكاجيػػػػة ،السػػػػماح لممحػػػػامي بػػػػاالطالع عمػػػػى التحقيػػػػؽ

لمػػػػتيـ كمحاميػػػػو الحاضػػػػر لػػػػـ يقػػػػرر المحقػػػػؽ غيػػػػر ذلػػػػؾ، فػػػػي جميػػػػع األحػػػػكاؿ ال يجػػػػكز الفصػػػػؿ بػػػػيف ا
 معو أثناء التحقيؽ.

كلمنيابػػػػة العسػػػػكرية أف تػػػػأمر بتفتػػػػيش المػػػػتيـ كغيػػػػر المػػػػتيـ، كمػػػػا ليػػػػا أف تػػػػأمر بتفتػػػػيش منػػػػزؿ المػػػػتيـ 
كليػػػػا أف تفػػػػػتش  .متػػػػى كجػػػػدت قػػػػػرائف تػػػػدؿ عمػػػػى انػػػػو حػػػػائز ألشػػػػػياء تتعمػػػػؽ بالجريمػػػػة ،كغيػػػػر المػػػػتيـ

ؿ انػػػػػو اسػػػػػتعمؿ فػػػػػي ارتكػػػػػاب الجريمػػػػػة أك كتضػػػػػبط فيػػػػػو األكراؽ كاألسػػػػػمحة ككػػػػػؿ مػػػػػا يحتمػػػػػ ،أم مكػػػػػاف
كفػػػػػى جميػػػػػع األحػػػػػكاؿ يجػػػػػب أف  .ككػػػػػؿ مػػػػػا يفيػػػػػد فػػػػػي كشػػػػػؼ الحقيقػػػػػة ،أك كقعػػػػػت عميػػػػػو ،نػػػػػت  عنيػػػػػا

إجػػػػراءات جنائيػػػػة  كمػػػػا يراعػػػػى فػػػػي تفتػػػػيش األشػػػػخاصضتفتيش  91يكػػػػكف أمػػػػر التفتػػػػيش مسػػػػببا ضمػػػػادة
 االنثى بمعرفة أنثى .

كالرسػػػػػػائؿ كالجرائػػػػػػد كالمطبكعػػػػػػات كالطػػػػػػركد  أف تػػػػػػأمر بضػػػػػػبط جميػػػػػػع الخطابػػػػػػات ،كلمنيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية
كجميػػػػػػع البرقيػػػػػػات لػػػػػػدل مكاتػػػػػػب البريػػػػػػد، كليػػػػػػا أف تػػػػػػأمر بمراقبػػػػػػة المحادثػػػػػػات  ،لػػػػػػدل مكاتػػػػػػب البريػػػػػػد
متػػػػػػى كػػػػػػاف لػػػػػػذلؾ  ،أك إجػػػػػػراء تسػػػػػػجيالت ألحاديػػػػػػث تجػػػػػػرل فػػػػػػي مكػػػػػػاف خػػػػػػاص ،السػػػػػػمكية كالالسػػػػػػمكية

فػػػػػي جنايػػػػػة أك جنحػػػػػة يعاقػػػػػب عمييػػػػػا بػػػػػالحبس لمػػػػػدة تزيػػػػػد عمػػػػػى ثالثػػػػػة  ،فائػػػػػدة فػػػػػي ظيػػػػػكر الحقيقػػػػػة
بنػػػػػاء  ،كفػػػػػي جميػػػػػع األحػػػػػكاؿ يجػػػػػب أف يكػػػػػكف الضػػػػػبط أك االطػػػػػالع أك المراقبػػػػػة أك التسػػػػػجيؿ .أشػػػػػير

 .كلمدة ال تزيد عمى ثالثيف يكما قابمة لمتجديد لمدة أك مدد أخرل مماثمة ،عمى أمر

عمػػػػػى  ،ات كالرسػػػػػائؿ كاألكراؽ األخػػػػػرل المضػػػػػبكطةعمػػػػػى الخطابػػػػػ ،كتطمػػػػػع النيابػػػػػة العسػػػػػكرية كحػػػػػدىا
أف يػػػػػػػػتـ ذلػػػػػػػػؾ إذا أمكػػػػػػػػف بحضػػػػػػػػكر المػػػػػػػػتيـ كالحػػػػػػػػائز ليػػػػػػػػا أك المرسػػػػػػػػمة إليػػػػػػػػو كبػػػػػػػػدكف مالحظػػػػػػػػاتيـ 

 . 148ضعمييا

كفػػػػؽ احكػػػػاـ قػػػػانكف القضػػػػاء الثػػػػكرم اك فيمػػػػا تطػػػػكرت اليػػػػو بعػػػػد بنيػػػػة ىػػػػذه المنظكمػػػػة كصػػػػكالن لمقػػػػرار 
كحيػػػػػػث كانػػػػػػت النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية  2018نة   لسػػػػػػ2بقػػػػػػانكف بشػػػػػػأف ىيئػػػػػػة قضػػػػػػاء قػػػػػػكل االمػػػػػػف رقػػػػػػـ ض

مػػػػػػف  39-14تتشػػػػػػكؿ بػػػػػػالمكاد  1979الفمسػػػػػػطينية كفػػػػػػؽ قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة لسػػػػػػنة 

                                                           

اصة في ا جراءات كعمكمان تطبؽ النيابة العسكرية فيما لـ يرد بشأنو نص قانكف األحكاـ العسكرية النصكص الخ  148ض
 .589كالعقكبات الكاردة في القكانيف العامة. المرجع السابؽ نفسو ص:
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نفػػػػػػس القػػػػػػانكف، كتتحػػػػػػدد كظائفيػػػػػػا كاختصاصػػػػػػاتيا كتتحػػػػػػدد معيػػػػػػا بنيتيػػػػػػا الكظيفيػػػػػػة الييكميػػػػػػة بػػػػػػنص 
 -قانكف يعرضيا كاالتي:

يات الممنكحػػػػػة ليػػػػػـ قانكنػػػػػا كىػػػػػـ مرتبطػػػػػكف يتػػػػػكلى النيابػػػػػة العامػػػػػة قضػػػػػاة يمارسػػػػػكف الصػػػػػالح- أ
 بقاعدة تسمسؿ السمطة كتابعكف لرئيس الييئة القضائية

يػػػػرأس النيابػػػػة العامػػػػة قػػػػاض يػػػػدعى ض النائػػػػب العػػػػاـ   يعاكنػػػػو عػػػػدد مػػػػف أعضػػػػاء النيابػػػػة مػػػػف - ب
الػػػػػككالء كالمعػػػػػاكنيف يػػػػػدعكف بالمػػػػػدعيف العػػػػػاميف كيجػػػػػرم تعيينػػػػػو بقػػػػػرار مػػػػػف القائػػػػػد األعمػػػػػى 

 .مف رئيس الييئة القضائيةبناء عمى تنسيب 
 كيككف النائب العاـ مسؤكال تجاه رئيس الييئة القضائية كتابعا لو في كافة أعمالو. -ج
 .يقـك الككالء كالمعاكنكف بأعماؿ النيابة العامة التي يفكضيـ بيا النائب العاـ – د

يمػػػػػػػػػارس المػػػػػػػػػدعكف العػػػػػػػػػامكف مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػككالء كالمعػػػػػػػػػاكنيف فػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػاكف تجمػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػعب  -ىػػػػػػػػػ
الفمسػػػػطيني كفػػػػي مكاقػػػػع القػػػػكات العسػػػػكرية صػػػػالحيات النيابػػػػة العامػػػػة تحػػػػت إشػػػػراؼ النائػػػػب 

 العاـ.

أف مػػػػػف يتػػػػػكلى النيابػػػػػة العامػػػػػة قضػػػػػاة يمارسػػػػػكف الصػػػػػالحيات الممنكحػػػػػة ليػػػػػـ قانكنػػػػػا كىػػػػػك مرتبطػػػػػكف 
 بقاعة تسمسؿ السمطة كتابعكف لرئيس الييئة القضائية كيرأس النيابة العامة قاض.

المػػػػػػكاد  تاختصاصػػػػػػات ككظػػػػػػائؼ النائػػػػػػب العػػػػػػاـ الثػػػػػػكرم فيمػػػػػػا حػػػػػػدد 23-16 كقػػػػػػد حػػػػػػددت المػػػػػػكاد 
 2018 قضػػػػػػاء قػػػػػػكل االمػػػػػػفىيئػػػػػػة  كظػػػػػػائؼ المػػػػػػدعي العػػػػػػاـ الثػػػػػػكرم الػػػػػػى اف حػػػػػػدد قػػػػػػانكف 24-39

الػػػػذم تضػػػػػمف بػػػػػدكره تنظػػػػػيـ النيابػػػػة العسػػػػػكرية دكف اخػػػػػتالؼ حقيقػػػػػي مػػػػع مضػػػػػمكف التشػػػػػكيؿ السػػػػػابؽ 
لنيابػػػػة العامػػػػة الثكريػػػػة التػػػػي تحمػػػػؿ المعنيػػػػيف المػػػػدني كاف كػػػػاف ىامػػػػان بػػػػدءان باالسػػػػـ مػػػػف ال ػػػػاء مسػػػػمى ا

 .كالعسكرم كما عصر االنتماء لمثكرة فجاء المسمى الجديد معبران عف الكاقع الجديد

المشػػػػار إليػػػػو فػػػػي  قضػػػػاء قػػػػكل االمػػػػف ىيئػػػػة فيػػػػذه النيابػػػػة العسػػػػكرية الفمسػػػػطينية التػػػػي نظميػػػػا قػػػػانكف
نصػػػػػػػيف النائػػػػػػػب العػػػػػػػاـ العسػػػػػػػكرم عمػػػػػػػى  35حيػػػػػػػث نصػػػػػػػت مػػػػػػػادة  40-35بابػػػػػػػو السػػػػػػػادس كالمػػػػػػػكاد 

، عمػػػػى النحػػػػك تعيػػػػيف النائػػػػب العػػػػاـ العسػػػػكرم كصػػػػالحياتو  35كصػػػػالحياتو كجػػػػاء فييػػػػا نػػػػص المػػػػادة
 :اآلتي

 يرأس النيابة العسكرية نائب عاـ ال تقؿ رتبتو عف عميد.-1

 يعيف النائب العاـ العسكرم بقرار مف القائد األعمى بتنسيب مف رئيس الييئة.-2

يعػػػػػػيف نائبػػػػػػان عامػػػػػػان عسػػػػػػكريان أف يكػػػػػػكف قػػػػػػد أمضػػػػػػى مػػػػػػدة ال تقػػػػػػؿ عػػػػػػف خمػػػػػػس يشػػػػػػترط فػػػػػػيمف -3
 عشرة سنة في الميداف القانكني.
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يػػػػػؤدم النائػػػػػب العػػػػػػاـ اليمػػػػػيف القانكنيػػػػػة أمػػػػػػاـ القائػػػػػد األعمػػػػػى بحضػػػػػػكر رئػػػػػيس ىيئػػػػػة القضػػػػػػاء -4
 ككزير العدؿ.

 فػػػػػػي حػػػػػػاؿ خمػػػػػػك كظيفػػػػػػة النائػػػػػػب العػػػػػػاـ العسػػػػػػكرم أك كجػػػػػػكد مػػػػػػانع لديػػػػػػو يتػػػػػػكلى ميامػػػػػػو أقػػػػػػدـ-5
 مساعديو ف قدـ مف أعضاء النيابة العسكرية.

 -النائب العاـ العسكرم:بشخص النيابة العسكرية ثانيان: مياـ 

 يمارس النائب العاـ العسكرم المياـ كالصالحيات االتية:

 يرأس النيابة العسكرية كيمارس صالحياتو با شراؼ عمى أعضائيا. -1
سػػػػػطة أحػػػػػد أعضػػػػػاء النيابػػػػػة العسػػػػػكرية كفقػػػػػان تحريػػػػػؾ كمباشػػػػػرة الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة بنفسػػػػػو أك بكا -2

 ألحكاـ القانكف.
 تحريؾ الدعكل التأديبية ضد القضاة كأعضاء النيابة العسكرية كفقان ألحكاـ القانكف. -3
تمثيػػػػػؿ النيابػػػػػة العسػػػػػكرية لػػػػػدل محكمػػػػػة االسػػػػػتئناؼ العسػػػػػكرية أك إنابػػػػػة أحػػػػػد مسػػػػػاعديو كفقػػػػػان  -4

 ألحكاـ القانكف.
 لييئة أك إنابة أحد مساعديو كفقان ألحكاـ القانكف.ل رئيس اطمب إعادة المحاكمة لد -5
 طمب رد االعتبار لدل رئيس الييئة أك إنابة أحد مساعديو كفقان ألحكاـ القانكف. -6
 أية صالحياتو أخرل بمكجب ىذا القانكف أك القكانيف ذات العالقة. -7

رىػػػػػػػا فػػػػػػػيمف الشػػػػػػػركط الكاجػػػػػػػب تكاف 38مسػػػػػػػألة التعيػػػػػػػيف فػػػػػػػي النيابػػػػػػػة كالمػػػػػػػادة  37كتضػػػػػػػمنت المػػػػػػػكاد 
يعينػػػػػكف بمكاقػػػػػع المسػػػػػئكلية كمراكزىػػػػػا مػػػػػف مسػػػػػاعد نائػػػػػب عػػػػػاـ الػػػػػى معػػػػػاكنك النيابػػػػػة مػػػػػركران بػػػػػككالء 
كرؤسػػػػاء النيابػػػػات فيمػػػػا تكزعػػػػت فػػػػي مػػػػكاد القػػػػانكف االخػػػػرل العديػػػػد مػػػػف النصػػػػكص القانكنيػػػػة الناظمػػػػة 

 لمنيابة العسكرية بمخاطبة مشتركة لمقضاة كاعضاء النيابة.

ـ النيابػػػػػة العسػػػػػكرية فػػػػػي المػػػػػكاد 1966لسػػػػػنة  25ء العسػػػػػكرم رقػػػػػـ قػػػػػانكف القضػػػػػا كفػػػػػي مصػػػػػر نظػػػػػـ
عمػػػػػػى أف يتػػػػػػكلى النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية  مػػػػػػدع عػػػػػػاـ  مجػػػػػػاز فػػػػػػي  25فنصػػػػػػت المػػػػػػادة  .كمػػػػػػا بعػػػػػػدىا 25

الحقػػػػػكؽ كال تقػػػػػؿ رتبتػػػػػو عػػػػػف مقػػػػػدـ كيعاكنػػػػػو عػػػػػدد مػػػػػف أعضػػػػػاء النيابػػػػػة ال تقػػػػػؿ رتبػػػػػتيـ عػػػػػف مػػػػػالـز 
أصػػػػػبحت  يتػػػػػكلى النيابػػػػػة العسػػػػػكرية  مػػػػػدع عػػػػػاـ   أكؿ، كذلػػػػػؾ قبػػػػػؿ اسػػػػػتبداليا بالتعػػػػػديؿ األخيػػػػػر حيػػػػػث

ال تقػػػػؿ رتبتػػػػو عػػػػف عميػػػػد، يعاكنػػػػو عػػػػدد كػػػػاؼ مػػػػف األعضػػػػاء ال تقػػػػؿ رتػػػػبيـ عػػػػف مػػػػالـز اكؿ، يتػػػػكافر 
 ـ.1972لسنة  46فييـ الشركط الكاردة في قانكف السمطة القضائية الصادر بالقانكف رقـ 

العسػػػػػػكرية تػػػػػػابعكف فػػػػػػي أعمػػػػػػاليـ مػػػػػػف ذات القػػػػػػانكف عمػػػػػػى أف أعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة  26كنصػػػػػػت المػػػػػػادة 
منػػػػػػو لممػػػػػػدعي العػػػػػػاـ العسػػػػػػكرم أف يكمػػػػػػؼ أحػػػػػػد أعضػػػػػػاء  27لممػػػػػػدعي العػػػػػػاـ، كمػػػػػػا أجػػػػػػازت المػػػػػػادة 

 النيابة باألعماؿ التي يختص بيا بالذات أك بقسـ منيا.
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كأعضػػػػػػػػاء النيابػػػػػػػػة العسػػػػػػػػكرية يتبعػػػػػػػػكف المػػػػػػػػدعي العػػػػػػػػاـ تبعيػػػػػػػػة كظيفيػػػػػػػػة ال تنفػػػػػػػػي التبعيػػػػػػػػة ا داريػػػػػػػػة 
كػػػػػيف األخيػػػػػر مػػػػػف أعمػػػػػاؿ ا شػػػػػراؼ كالرقابػػػػػة عمػػػػػى مػػػػػا يباشػػػػػركنو مػػػػػف أعمػػػػػاؿ لكحػػػػػداتيـ، كذلػػػػػؾ لتم

ألف اختصاصػػػػػػػات النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية ثابتػػػػػػػة أصػػػػػػػالن لمنائػػػػػػػب العػػػػػػػاـ  ،فنيػػػػػػػة مػػػػػػػف اختصػػػػػػػاص النيابػػػػػػػة
كككػػػػالء النيابػػػػة العسػػػػكرية يعاكنكنػػػػو فقػػػػط فػػػػي مباشػػػػرتيا حيػػػػث أجػػػػاز لػػػػو القػػػػانكف أف يكمػػػػؼ أيػػػػان مػػػػنيـ 

 ت أك بقسـ منيا.باألعماؿ التي يختص بيا بالذا
كبالتػػػػالي يكػػػػكف النائػػػػػب العػػػػاـ أف يشػػػػرؼ قضػػػػػائيان عمػػػػى أعمػػػػػاليـ بحيػػػػث يقػػػػع بػػػػػاطالن ا جػػػػراء الػػػػػذم  

بتبعيػػػػػػة أعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة لممػػػػػػدعي  26يػػػػػػتـ بالمخالفػػػػػػة ألكامػػػػػػر المػػػػػػدعي العػػػػػػاـ إعمػػػػػػاالن لحكػػػػػػـ المػػػػػػادة 
كمػػػػا اتفػػػػؽ  كقػػػػد تكافػػػػؽ المشػػػػرع الفمسػػػػطيني مػػػػع المشػػػػرع المصػػػػرم فػػػػي ذلػػػػؾ  149ضالعػػػػاـ فػػػػي أعمػػػػاليـ

 المشرعاف بصكرة كبيرة فيما يتعمؽ باختصاصات النائب العاـ العسكرم فيما يأتي:
 يباشر النائب العاـ العسكرم نكعيف مف االختصاصات:

 األكؿ: االختصاصات العامة التي يشترؾ فييا معو كافة أعضاء النيابة العسكرية.
العػػػػػػػاـ العسػػػػػػػكرم دكف غيػػػػػػػره كتتمثػػػػػػػؿ فػػػػػػػي الثػػػػػػػاني: االختصاصػػػػػػػات الذاتيػػػػػػػة التػػػػػػػي يممكيػػػػػػػا المػػػػػػػدعي 

 االتي:
 .–  إصدار األمر باألكجو  قامة الدعكل الجنائية 1
   كجكب إبالغو بجميع قرارات النيابة العسكرية بحبس أحد العسكرييف أك با فراج عنو.2
  إل ػػػػػاء األمػػػػػر الصػػػػػادر مػػػػػف أحػػػػػد أعضػػػػػاء النيابػػػػػة العسػػػػػكرية باألكجػػػػػو  قامػػػػػة الػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػة 3

 .خالؿ الثالثة شيكر التالية لصدكرهفي 
  150ضعادة النظر في ا حكاـ كفقان لقانكف ا جراءات الجنائية.إ  طمب 4

 ثانية : خ ائص النيابة العسكرية:اللقرة ال

مػػػػع خصػػػػائص النيابػػػػة العامػػػػة  بصػػػػكرة شػػػػبو متطابقػػػػة تتميػػػػز النيابػػػػة العسػػػػكرية بعػػػػدة خصػػػػائص تتفػػػػؽ
كىػػػػػي عػػػػػػدـ التجزئػػػػػػة كاالسػػػػػتقالؿ كعػػػػػػدـ التجػػػػػػريح كعػػػػػدـ المسػػػػػػئكلية كالتبعيػػػػػػة التدريجيػػػػػة كفيمػػػػػػا يػػػػػػأتي 

 إيجاز حكؿ ىذه العناصر:
 عدم اللجزئة:-1

نمػػػػػا باسػػػػػـ النيابػػػػػة العامػػػػػة   يعنػػػػػي ذلػػػػػؾ أف أعضػػػػػاء النيابػػػػػة العامػػػػػة ال يمارسػػػػػكف أعمػػػػػاليـ باسػػػػػميـ  كا 
ف المجتمػػػػع  كليػػػػذا فيجػػػػكز ألم مػػػػنيـ أف يحػػػػؿ محػػػػؿ اآلخػػػػر  كأف يكمػػػػؿ باعتبارىػػػػا سػػػػمطة تنػػػػدب عػػػػ

  .في إجراء كاحد أك في قضية كاحدة عممو  سكاءن 
                                                           

، 2005أ.د عبد المعطي، عبد الخالؽ، الكسيط في شرح قانكف القضاء العسكرم، دار النيضة العربية، القاىرة،   149ض
 .244ص:

 .246أ.د عبد المعطي، عبد الخالؽ، المرجع السابؽ نفسو، ص:  150ض
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كمبػػػػدأ كحػػػػدة النيابػػػػة العامػػػػة يػػػػرد عمييػػػػا اسػػػػتثناءاف األكؿ: ىػػػػك مػػػػا يحجػػػػزه القػػػػانكف لمنائػػػػب العػػػػاـ مػػػػف 
نائػػػػػب العػػػػػاـ  أمػػػػػا اختصاصػػػػات نكعيػػػػػة  فػػػػػال يحػػػػػؽ ألم عضػػػػػك القيػػػػػاـ بيػػػػػا إال بتككيػػػػػؿ خػػػػػاص مػػػػػف ال

الثػػػػػاني: فيػػػػػك قاعػػػػػدة االختصػػػػػاص المكػػػػػاني ألعضػػػػػاء النيابػػػػػة العامػػػػػة التػػػػػي تحػػػػػدد كفقػػػػػان لمكػػػػػاف كقػػػػػكع 
 الجـر أك المكاف الذم يقيـ فيو المتيـ أك الذم يقبض عميو.

 كفػػػػػي محكمػػػػػػةو  ،النيابػػػػػة العامػػػػػػة ىيئػػػػػة كاحػػػػػدة ال تتجػػػػػػزأ ىػػػػػك اف ام عضػػػػػك مػػػػػػف اعضػػػػػائيامعنػػػػػى اف 
عػػػػػػكض  ،يمكنػػػػػػو اف يقػػػػػػكـ بػػػػػػام اجػػػػػػراء مػػػػػػف اجػػػػػػراءات الػػػػػػدعكل العمكميػػػػػػة ،مػػػػػػف نػػػػػػكع كدرجػػػػػػة كاحػػػػػػدة

 كيككف ذلؾ االجراء صحيحا منتجا ألثاره.  ،عضك اك اعضاء اخريف في ىذه الييأة

ليسػػػػت ليػػػػـ شخصػػػػية مسػػػػتقمة عػػػػف الييػػػػأة التػػػػي  ،كذلػػػػؾ يفسػػػػر عمػػػػى اسػػػػاس اف قضػػػػاة النيابػػػػة العامػػػػة
امػػػػػا فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بمبػػػػػدأ كحػػػػػدة  ،151ضا كلحسػػػػػابياكاعمػػػػػاليـ تػػػػػتـ باسػػػػػمي ،فيػػػػػـ يمثمكنيػػػػػا ،ينتمػػػػػكف الييػػػػػا

النيابػػػػػػػة فػػػػػػػي التشػػػػػػػريع المصػػػػػػػرم، فقػػػػػػػد عبػػػػػػػرت محكمػػػػػػػة الػػػػػػػنقض المصػػػػػػػرية عػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ بقكليػػػػػػػا  إف 
كيترتػػػػب عمػػػػى   152ضدان ال انفصػػػػاـ بػػػػيف خاليػػػػاهحػػػػأعضػػػػاء النيابػػػػة يككنػػػػكف مػػػػع النائػػػػب العػػػػاـ جسػػػػمان كا

 كيتممو.ىذه الخاصية أف كؿ عضك مف أعضاء النيابة يكمؿ العضك االخر 
 :االسلقالل-2

مػػػػػػف خػػػػػػالؿ قياميػػػػػػا  ،تقػػػػػػـك النيابػػػػػػة بمياميػػػػػػا القضػػػػػػائية فػػػػػػي اطػػػػػػار عالقتيػػػػػػا بالقضػػػػػػاء كاألشػػػػػػخاص
إال أنيػػػػػػا تعػػػػػػد ىيئػػػػػػة مسػػػػػػتقمة عػػػػػػف القضػػػػػػاء  .كمباشػػػػػػرة الػػػػػػدعكل العمكميػػػػػػة أمػػػػػػاـ المحػػػػػػاكـ ،بػػػػػػالتحقيؽ

ي بػػػػػنص إال مػػػػػا اسػػػػػتثن ،تحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل –ال يجػػػػػكز لمقضػػػػػاء الجػػػػػالس  –الجػػػػػالس، ككقاعػػػػػدة عامػػػػػة 
مثػػػػػؿ حػػػػػؽ التصػػػػػدم كحػػػػػؽ تحريػػػػػؾ دعػػػػػكل جػػػػػرائـ الجمسػػػػػات. كعمػػػػػى ذلػػػػػؾ ال يجػػػػػكز  ،خػػػػػاص صػػػػػريح

 . 153ضمعاقبة أم فرد أك متيـ عف كاقعة غير الكاردة بأمر ا حالة أك التكميؼ بالحضكر

بػػػػأف النيابػػػػة العامػػػػة ال تتقيػػػػد  ،أكرد المشػػػػرع الفمسػػػػطينيفقػػػػد أمػػػػا فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بعالقػػػػة النيابػػػػة بػػػػاألفراد 
أك أنيػػػػا غيػػػػر ممزمػػػػة بتكجيػػػػو االتيػػػػاـ بنػػػػاء عمييػػػػا،  ،بمػػػػا يبعػػػػث بػػػػو األفػػػػراد مػػػػف شػػػػكاكم أك بالغػػػػات

                                                           

كىذا خالفا لقضاة االحكاـ في المحكمة الكاحدة الذيف ال تحكميـ ميزة الكحدة بحيث يمتنع تبعا لذلؾ تناكبيـ  في الجمسات (151ض
ؽ ـ ج التي صرحت بانو  يشترط لصحة انعقاد  297اك حمكؿ بعضيـ محؿ البعض االخر نزكال عمى صراحة المادة 

مؤسس ليا. يجب تحت طائمة البطالف اف تصدر مقرراتيا عف قضاة الجمسات اف تشكؿ كؿ ىيئة قضائية طبقا لمقانكف ال
 شارككا في جميع المناقشات، اذا تعذر حضكر قاض اك اكثر اثناء النظر في  القضية تعاد المناقشات مف جديد...   

 ، مجمكعة أحكاـ محكمة15/11/1965 قضائية، بتاريخ 34لسنة  166نقض مصرم، الطعف رقـ   152ض
 .865ص: ،2النقض، ج 

 .86د. حسني، محمكد نجيب، شرح قانكف ا جراءات الجنائية،مرجع سابؽ، ص:  153ض
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كليػػػػػػػا أف تحػػػػػػػرؾ الػػػػػػػدعكل ضػػػػػػػد مرتكػػػػػػػب الجريمػػػػػػػة كال تحػػػػػػػرؾ ضػػػػػػػد أخػػػػػػػر، فميػػػػػػػا السػػػػػػػمطة التقديريػػػػػػػة 
 . 154ضبذلؾ

فػػػػي مباشػػػػػرة الػػػػػدعكل العمكميػػػػػة كابػػػػرز مظػػػػػاىر اسػػػػػتقالؿ النيابػػػػة العامػػػػػة فػػػػػي معػػػػرض قياميػػػػػا بػػػػػدكرىا 
يأخػػػػػػذ عػػػػػػدة صػػػػػػكر فيػػػػػػي مسػػػػػػتقمة عػػػػػػف المحكمػػػػػػة ذلػػػػػػؾ أف ىػػػػػػذه األخيػػػػػػرة ال تسػػػػػػتطيع أف تكجػػػػػػو ليػػػػػػا 

 تعميمات  أك حتى مالحظات تنطكم عمي تقييـ مكاقفيا.

 ،كال يجػػػػػكز لممحكمػػػػػة اف تقػػػػػـك بانتقػػػػػاد مسػػػػػمؾ النيابػػػػػة العامػػػػػة اثنػػػػػاء اقامػػػػػة الػػػػػدعكل العمكميػػػػػة اماميػػػػػا
كال تنبيييػػػػا لكجػػػػكب انجػػػػاز اجػػػػراء مػػػػف االجػػػػراءات التػػػػي تكػػػػكف  ،طالبيػػػػا كدفكعيػػػػافيػػػػي حػػػػرة بأبػػػػداء م

كيػػػػػدخؿ ضػػػػػمف اختصاصػػػػاتيا كيحػػػػػؽ لمنيابػػػػػة  ،الف ذلػػػػؾ يرجػػػػػع الييػػػػػا كحػػػػدىا ،النيابػػػػة العامػػػػػة اغفمتػػػػػو
بػػػػػؿ ال يجػػػػػكز بقػػػػػاضو أف  العامػػػػػة الطعػػػػػف فػػػػػي الحكػػػػػـ الػػػػػكارد فػػػػػي مثػػػػػؿ ىػػػػػذه المالحظػػػػػات كاالنتقػػػػػادات

  مػػػػػف قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ 23كظيفػػػػػة النيابػػػػػة فييػػػػػا كمػػػػػا كرد بػػػػػنص المػػػػػادة   ينظػػػػػر بالػػػػػدعكل التػػػػػي تػػػػػكلى
  .1979المحاكمات الجزائية لسنة 

ذ اف المحكمػػػػػة باألسػػػػػاس ال يجػػػػػكز اف تػػػػػديف المػػػػػتيـ بأفعػػػػػاؿ لػػػػػـ يتػػػػػابع مػػػػػف اجميػػػػػا بصػػػػػفة قانكنيػػػػػة ا
مػػػػػف طػػػػػرؼ النيابػػػػػة العامػػػػػة فمػػػػػف بػػػػػاب اكلػػػػػى عػػػػػدـ تكجيػػػػػب مالحظتيػػػػػا فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بمطالػػػػػب النيابػػػػػة 

مػػػػػػف قػػػػػػانكف  189العامػػػػػػة اال فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بجػػػػػػرائـ الجمسػػػػػػات كالتػػػػػػي نظميػػػػػػا المشػػػػػػرع ضػػػػػػمف المػػػػػػادة 
مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف اصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػة   135،136ضائيػػػػػػػة الفمسػػػػػػػطيني كالمػػػػػػػادة االجػػػػػػػراءات الجز 

 .1979الثكرم لسنة 

ال يممػػػػػػػؾ القضػػػػػػػاء أيػػػػػػػة سػػػػػػػمطة عمػػػػػػػى النيابػػػػػػػة فػػػػػػػال تسػػػػػػػتطيع المحكمػػػػػػػة أف تأمرىػػػػػػػا برفػػػػػػػع الػػػػػػػدعكل ك 
الجزائيػػػػة أك تكجػػػػو ليػػػػا أم لػػػػـك أك تنتقػػػػد تصػػػػرفاتيا كاال بطػػػػؿ حكميػػػػا، ككػػػػؿ مػػػػا عمػػػػى القاضػػػػي ىػػػػك 

الػػػػػدعكل المطركحػػػػػة عميػػػػػو بػػػػػكحي مػػػػػف ضػػػػػميره، كلػػػػػو أف يفنػػػػػد األدلػػػػػة التػػػػػي تقػػػػػدميا أف يفصػػػػػؿ فػػػػػي 
النيابػػػػػػػػػػة دكف أف يطعػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػى تصػػػػػػػػػػرفاتيا بمػػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػػػكز حقػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػانكني فػػػػػػػػػػػي إبطػػػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػػػػض 

 . 155ضا جراءات
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 دم إمكانية لجريح أعضاء النيابة:ع-3

يعنػػػػػي تجػػػػػريح القضػػػػػاة فػػػػػي الػػػػػدعكل الجنائيػػػػػة إبعػػػػػادىـ عػػػػػف النظػػػػػر فػػػػػي الػػػػػدعكل مكضػػػػػكع التجػػػػػريح 
مػػػػػف ىػػػػػذا المفيػػػػػـك يثػػػػػكر التسػػػػػاؤؿ حػػػػػكؿ مػػػػػا إذا كػػػػػاف مػػػػػف حػػػػػؽ  ، 156ضمتػػػػػى تػػػػػكفرت إحػػػػػدل أسػػػػػبابو 

المػػػػػتيـ أف يطمػػػػػب إبعػػػػػاد عضػػػػػك النيابػػػػػة العامػػػػػة عػػػػػف النظػػػػػر فػػػػػي الػػػػػدعكل  خاصػػػػػة إذا أخػػػػػذنا بعػػػػػيف 
 االعتبار مبدأ عدـ المساءلة المتحدث عنو أعاله؟.

   مػػػػػف قػػػػػانكف160بخصػػػػػكص رد أعضػػػػػاء النيابػػػػػة  العامػػػػػة فػػػػػي القػػػػػانكف الفمسػػػػػطيني  فتػػػػػنص المػػػػػادة ض
أنػػػػػػو:  عػػػػػػدـ جػػػػػػكاز ردىػػػػػػـ  كذلػػػػػػؾ ألمػػػػػػريف: أكليمػػػػػػا عضػػػػػػك  ىعمػػػػػػ ا جػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة الفمسػػػػػػطيني 

النيابػػػػػػة خصػػػػػػمان أصػػػػػػيالن فػػػػػػي الػػػػػػدعكل العمكميػػػػػػة  كال يجػػػػػػكز لمخصػػػػػػـ أف يػػػػػػرد خصػػػػػػمو  كالثػػػػػػاني  أف 
نما خاضع لتقدير المحكمة .  رأل النيابة ال يمـز القاضي  كا 

ء النيابػػػػػة  كذلػػػػػؾ عنػػػػػدما تكػػػػػكف النيابػػػػػة خصػػػػػمان أمػػػػػا فػػػػػي التشػػػػػريع المصػػػػػرم  يجػػػػػكز مخاصػػػػػمة أعضػػػػػا
جػػػػػكاز الػػػػػرد  ىقػػػػػانكف المرافعػػػػػات المصػػػػػرم صػػػػػراحة عمػػػػػ  مػػػػػف 163منضػػػػػمان  كبػػػػػذلؾ تػػػػػنص المػػػػػادة ض

بقكليػػػػػػػا عمػػػػػػػي أنػػػػػػػو:  تبػػػػػػػيح القكاعػػػػػػػد كا جػػػػػػػراءات المتقدمػػػػػػػة عنػػػػػػػد رد عضػػػػػػػك النيابػػػػػػػة إذا كػػػػػػػاف طرفػػػػػػػان 
   ففػػػػػػػي ىػػػػػػػذه 248ك ض   247منضػػػػػػػمان لسػػػػػػػبب مػػػػػػػف األسػػػػػػػباب المنصػػػػػػػكص عمييػػػػػػػا فػػػػػػػي المػػػػػػػادتيف ض

الحالػػػػة ال تكػػػػكف النيابػػػػة العامػػػػة خصػػػػمان ألحػػػػد الطػػػػرفيف فػػػػي الػػػػدعكل المدنيػػػػة  بػػػػؿ ميمتيػػػػا أف تبػػػػدم 
رأييػػػػػػػا بطريقػػػػػػػة محايػػػػػػػدة بعيػػػػػػػدة عػػػػػػػف مػػػػػػػكاطف الشػػػػػػػبية  كبالتػػػػػػػالي كػػػػػػػاف مػػػػػػػف األكلػػػػػػػى عمػػػػػػػي المشػػػػػػػرع 
الفمسػػػػػػػطيني أف يسػػػػػػػمؾ مسػػػػػػػمؾ المشػػػػػػػرع المصػػػػػػػرم فػػػػػػػي مسػػػػػػػألة رد أعضػػػػػػػاء النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة  حتػػػػػػػى 

مػػػػع أف القػػػػػرار بقػػػػانكف رقػػػػػـ   157ضيطمػػػػئف بػػػػذلؾ إلػػػػػى تحقيػػػػؽ سػػػػػير العدالػػػػة كضػػػػػماف حقػػػػكؽ ا نسػػػػػاف 
 . حاالت محددة رد القضاة العسكرييفبشأف ىيئة القضاء العسكرم قد أجاز ب 2018لسنة  2

 مسئولية:عدم ال-4

يقكمػػػػكف بيػػػػػا ي تػػػػأعضػػػػاء النيابػػػػة، غيػػػػر مسػػػػئكليف مػػػػدنيان أك جزائيػػػػان عػػػػف االعمػػػػاؿ ال كيقصػػػػد بيػػػػا أف
 . 158ضتياـبحكـ أعماليـ ككظائفيـ مف قبض كتكقيؼ، كاال

كاليػػػػدؼ مػػػػف ذلػػػػؾ حتػػػػى يقػػػػـك أعضػػػػاء النيابػػػػة بعمميػػػػـ عمػػػػى أكمػػػػؿ كجػػػػو امنػػػػيف مػػػػف المسػػػػئكلية عػػػػف 
الخطػػػػػأ الػػػػػذم يقػػػػػع مػػػػػنيـ، كمػػػػػع ذلػػػػػؾ ال يخػػػػػؿ ىػػػػػذا بمسػػػػػئكليتيـ إذا كقػػػػػع مػػػػػنيـ غػػػػػش أك تػػػػػدليس أك 

مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف أصػػػػػػػػكؿ  153خطػػػػػػػػأ جسػػػػػػػػيـ، كذلػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ مخاصػػػػػػػػمتيـ كفقػػػػػػػػان لػػػػػػػػنص المػػػػػػػػادة 

                                                           

 .شكر عمى المكاقع االلكتكرنيةالمن 2001لسنة  2في قانكف ا جراءات الجزائية رقـ  160راجع نص المادة  (156ض
 .217د. سالمة، مأمكف محمد، ا جراءات الجنائية في التشريع المصرم، مرجع سابؽ، ص: (157ض
، 66، ص: 1999شاىيف، محمكد، تقرير حكؿ: النيابة العامة الفمسطينية، الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف، راـ اهلل،  .  ا158ض

 ، مرجع سابؽ. www.ichr.ps//dfs/legallo.pdfبحث منشكر عمى الرابط  التالي 
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مسػػػػطيني، كمػػػػا يسػػػػأؿ عضػػػػك النيابػػػػة إذا ارتكػػػػب جريمػػػػة كػػػػاف فييػػػػػا المحاكمػػػػات المدنيػػػػة كالتجاريػػػػة الف
 . 159ضمسئكلية جنائية

كيبػػػػػرر مبػػػػػدأ عػػػػػدـ مسػػػػػئكلية أعضػػػػػاء النيابػػػػػة، بػػػػػأف ا جػػػػػراء يتطمػػػػػب مالحقػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ جيػػػػػة لػػػػػيس 
عمييػػػػػػا مسػػػػػػئكلية، كيسػػػػػػيطر عمػػػػػػييـ المسػػػػػػائمة القانكنيػػػػػػة فػػػػػػي حػػػػػػاؿ كػػػػػػاف ىنػػػػػػاؾ سػػػػػػكء نيػػػػػػة أك خطػػػػػػأ 

النيابػػػػػػة ليسػػػػػػت مطمقػػػػػػة بػػػػػػؿ مقيػػػػػػدة ألنيػػػػػػـ إذا مارسػػػػػػكا ميػػػػػػاميـ كعػػػػػػدـ مسػػػػػػئكلية أعضػػػػػػاء   160ضجسػػػػػػيـ
المعتػػػػػادة دكف غػػػػػش أك تػػػػػدليس فػػػػػال يسػػػػػألكف إذا مػػػػػا كقعػػػػػت مػػػػػنيـ أخطػػػػػاء تتعمػػػػػؽ بػػػػػكظيفتيـ، أمػػػػػا إذا 

 . 161ضكقع منيـ غش أك تدليس أك خطأ ميني جسيـ فإنيـ قد يسألكف مدنيان أك جنائيان 

 اللبعية اللدرجية:-5

ة خضػػػػػػػكع الشػػػػػػػخص لسػػػػػػػمطة رئاسػػػػػػػية فػػػػػػػي تأديتػػػػػػػو لعممػػػػػػػو  كالمقصػػػػػػػكد يعنػػػػػػػي مبػػػػػػػدأ التبعيػػػػػػػة الرئاسػػػػػػػي
بالسػػػػػمطة الرئاسػػػػػية ىػػػػػك أف الػػػػػرئيس لػػػػػو الحػػػػػؽ فػػػػػي أف يصػػػػػدر لمرؤكسػػػػػو التعميمػػػػػات بتأديػػػػػة العمػػػػػؿ  
كلػػػػػػػو الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي ا شػػػػػػػراؼ عميػػػػػػػو كمراقبتػػػػػػػو فػػػػػػػي تأديتػػػػػػػو العمػػػػػػػؿ  كمحاسػػػػػػػبتو عمػػػػػػػي مخالفػػػػػػػة ىػػػػػػػذه 

كربمػػػػػػػػا يكػػػػػػػػكف لمػػػػػػػػرئيس سػػػػػػػػمطة تصػػػػػػػػحيح أخطػػػػػػػػاء  ت كفػػػػػػػػؽ قكاعػػػػػػػػد المسػػػػػػػػؤكلية التأديبيػػػػػػػػة،التعميمػػػػػػػػا
 . 162ضالمرؤكس

يتػػػػراس النيابػػػػة العامػػػػة فػػػػي فمسػػػػطيف نائػػػػب عػػػػاـ كاحػػػػد لػػػػو صػػػػالحيات قانكنيػػػػة كقضػػػػائية تشػػػػمؿ كافػػػػة 
 .اعضاء النيابة ككافة اراضي الخاضعة لمسمطة الكطنية الفمسطينية

 2002الفمسػػػػػطيني   مػػػػػف قػػػػػانكف السػػػػػمطة القضػػػػػائية 66القػػػػػانكف الفمسػػػػػطيني فػػػػػي المػػػػػادة ضكقػػػػػد نػػػػػص 
 بأف:  أعضاء النيابة العامة يتبعكف رؤساءىـ كفقان لترتيب درجاتيـ .

كىنػػػػػػاؾ تبعيػػػػػػة اداريػػػػػػة ككػػػػػػذلؾ التبعيػػػػػػة القضػػػػػػائية، التػػػػػػي يخضػػػػػػع بمكجبيػػػػػػا أعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة العامػػػػػػة، 
لمنائػػػػب العػػػػاـ قضػػػػائيان فػػػػي ممارسػػػػة أعمػػػػاليـ  كيككنػػػػكف ممػػػػزميف قانكنػػػػان بتعميماتػػػػو كأكامػػػػره كقػػػػد يترتػػػػب 

ي مخػػػػػػالفتيـ لتعميماتػػػػػػو الػػػػػػبطالف  كذلػػػػػػؾ عنػػػػػػدما يباشػػػػػػركف أعمػػػػػػاليـ بكصػػػػػػفيـ سػػػػػػمطة اتيػػػػػػػاـ ال عمػػػػػػ
تحقيػػػػػػػؽ كبعيػػػػػػػدان عػػػػػػػف جمسػػػػػػػة المحكمػػػػػػػة إذ أف أعضػػػػػػػاء النيابػػػػػػػة يباشػػػػػػػركف اختصاصػػػػػػػاتيـ بكصػػػػػػػفيـ 

 سمطة تحقيؽ  ألف سمطة التحقيؽ سمطة قضائية بحتة.

س لمنائػػػػػب العػػػػػاـ سػػػػػكل ا شػػػػػراؼ التبعيػػػػػة لرؤسػػػػػائيـ  فمػػػػػي ة فػػػػػيفيختمػػػػػؼ أعضػػػػػاء النيابػػػػػة عػػػػػف القضػػػػػا
ا دارم دكف القػػػػػػػػانكني  فػػػػػػػػال يممػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػؽ إصػػػػػػػػدار أمػػػػػػػػر ألم عضػػػػػػػػك نيابػػػػػػػػة بخصػػػػػػػػكص إجػػػػػػػػراءات 

                                                           

 .120البراؾ، أحمد، دكر النيابة العامة في تجسيد العدالة ضبيف الكاقع كالطمكح ، مرجع سابؽ، ص: .  د159ض
 .66شاىيف، محمكد، تقرير حكؿ: النيابة العامة الفمسطينية، الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف مرجع سابؽ، ص: .  أ160ض
 .24، ص:2000نجـ، محمد صبحي، قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف  .  د161ض
 .59الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف، ص:  شاىيف، محمكد، تقرير حكؿ النيابة العامة الفمسطينية، .أ (162ض
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التحقيػػػػػػػػػػؽ كجمػػػػػػػػػػع األدلػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػالتفتيش كاالسػػػػػػػػػػتجكاب كالمعاينػػػػػػػػػػة  كال بخصػػػػػػػػػػكص القػػػػػػػػػػبض كالحػػػػػػػػػػبس 
ذا تصػػػػرؼ العضػػػػك خػػػػالؼ مػػػػا صػػػػدر إليػػػػو مػػػػف أكامػػػػر يعتبػػػػر جميػػػػع تصػػػػرفاتو صػػػػحيحة  كا فػػػػراج  كا 

 كلكنو عرضة لممسؤكلية التأديبية لمخالفة األمر الصادر إليو. ،ألثارىا القانكنيةمنتجة 

كظيفػػػػػة االتيػػػػػاـ  أم رفػػػػػع الػػػػػدعكل الجنائيػػػػػة أك الطعػػػػػف فػػػػػي  ىكتقتصػػػػػر حػػػػػدكد التبعيػػػػػة القضػػػػػائية عمػػػػػ
حكػػػػػػـ صػػػػػػدر فييػػػػػػا  فأعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة العامػػػػػػة يسػػػػػػتمدكف صػػػػػػفتيـ فػػػػػػي رفػػػػػػع الػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػة مػػػػػػف 

 . 163ضالنائب العاـ 

ىػػػػػػذه التبعيػػػػػػة التػػػػػػزاـ أعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة العامػػػػػػة بتنفيػػػػػػذ أكامػػػػػػر النائػػػػػػب العػػػػػػاـ  كتػػػػػػؤدم  ىكيترتػػػػػػب عمػػػػػػ
مخالفػػػػػػػة ىػػػػػػػذه األكامػػػػػػػر إلػػػػػػػى الػػػػػػػبطالف كالمسػػػػػػػاءلة ا داريػػػػػػػة  إذ يعنػػػػػػػي خػػػػػػػركج الككيػػػػػػػؿ عػػػػػػػف حػػػػػػػدكد 

 . 164ضالككالة مما تفقده صفتو النيابية فيككف التصرؼ باطالن لصدكره عف غير صفة

فتػػػػػدخؿ الػػػػػدعكل حيػػػػػز  ،لنائػػػػػب العػػػػػاـ بإصػػػػػدار قػػػػػرار برفػػػػػع الػػػػػدعكل  قامتيػػػػػاكمثػػػػػاؿ ذلػػػػػؾ أف يقػػػػػـك ا
كلػػػػك كػػػػاف مخالفػػػػان  ،القضػػػػاء فيقػػػػكـ عضػػػػك النيابػػػػة العامػػػػة فػػػػي التعبيػػػػر عػػػػف كجيػػػػة نظػػػػره فػػػػي الػػػػدعكل

كال ضػػػػػػرر مػػػػػػف  ،ألمػػػػػػر النائػػػػػػب العػػػػػػاـ  كػػػػػػأف يطمػػػػػػب الحكػػػػػػـ بػػػػػػالبراءة إذا كانػػػػػػت التيمػػػػػػة غيػػػػػػر ثابتػػػػػػة
ألف القاضػػػػي يحكػػػػـ كفقػػػػان لقناعتػػػػو كضػػػػميره فيػػػػك غيػػػػر  ،ا النطػػػػاؽمخالفػػػػة أمػػػػر النائػػػػب العػػػػاـ فػػػػي ىػػػػذ

 ممـز برأم النيابة بالنياية باعتبار القضاء ىك صاحب القرار النيائي كالفصؿ في الدعكل.  

فالنائػػػػػب العػػػػػاـ ىػػػػػك األصػػػػػيؿ فػػػػػي مباشػػػػػرة أعمػػػػػاؿ االتيػػػػػاـ كالتحقيػػػػػؽ  أمػػػػػا عػػػػػف عػػػػػداه مػػػػػف أعضػػػػػاء 
ارىـ نكابػػػػػان ككػػػػػالء عنػػػػػو كىػػػػػذه النيابػػػػػة قانكنيػػػػػة مصػػػػػدرىا النيابػػػػػة فيػػػػػـ يباشػػػػػركف ىػػػػػذه األعمػػػػػاؿ باعتبػػػػػ

 . 165ضمكاد القانكف التي تحدد تشكيؿ النيابة العامة كاختصاص كؿ عضك مف أعضائيا 

كفػػػػػي النظػػػػػاـ الفرنسػػػػػي فػػػػػإف لػػػػػكزير العػػػػػدؿ الحػػػػػؽ أف يبمػػػػػ  النائػػػػػب العػػػػػاـ بػػػػػالجرائـ التػػػػػي تصػػػػػؿ إلػػػػػى 
مػػػػػة أك أف يعمػػػػػؿ فػػػػػي سػػػػػبيؿ اتخاذىػػػػػا ككػػػػػذلؾ عممػػػػػو كأف يكمفػػػػػو كػػػػػذلؾ بػػػػػأداء إجػػػػػراءات التقػػػػػديـ لممحاك

االلتجػػػػػػاء إلػػػػػػى جيػػػػػػة القضػػػػػػاء المختصػػػػػػة بالطمبػػػػػػات المكتكبػػػػػػة التػػػػػػي يكػػػػػػكف الػػػػػػكزير قػػػػػػد رأم مناسػػػػػػبة 
 . 166ضتكجيييا 

                                                           

. كانظر في ذلؾ 118د. البراؾ، احمد، دكر النيابة العامة في تجسيد العدالة ضبيف الكاقع كالطمكح ، مرجع سابؽ، ص: (163ض
ابؽ أيضان أ/ شاىيف، محمكد، مرجع سابؽ، تقرير حكؿ النيابة العامة الفمسطينية، الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف مرجع س

 ، كما بعدىا.62ص: 
 .118د. البراؾ، أحمد، دكر النيابة العامة في تجسيد العدالة ضبيف الكاقع كالطمكح  مرجع سابؽ  ص:  (164ض
 .88المرجع السابؽ نفسو، ص  (165ض
تمت الترجمة مف   G.Stefani G.Levasseur Procedure Penale Dixieme ed.1977n.191 p.93.94(166ض
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لنظػػػػػػاـ التبعيػػػػػػة التدريجيػػػػػػة الػػػػػػذم يعطػػػػػػي لمػػػػػػرئيس  –بخػػػػػػالؼ القضػػػػػػاء  –تخضػػػػػػع النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية 
أعمػػػػػػاؿ المػػػػػػرؤكس فػػػػػػي نطػػػػػػاؽ التبعيػػػػػػة التدريجيػػػػػػة سػػػػػػمطة ا شػػػػػػراؼ كالرقابػػػػػػة ا داريػػػػػػة كالفنيػػػػػػة عمػػػػػػى 

ألعضػػػػػاء النيابػػػػػة العسػػػػػكرية حتػػػػػى نصػػػػػؿ فػػػػػي قمتيػػػػػا إلػػػػػى النائػػػػػب العػػػػػاـ العسػػػػػكرم الػػػػػذم يكػػػػػكف لػػػػػو 
ا شػػػػراؼ ا دارم كالفنػػػػي الكػػػػامميف عمػػػػى جميػػػػع اعمػػػػاؿ مرؤكسػػػػيو، مػػػػع مالحظػػػػة الفػػػػرؽ بػػػػيف سػػػػمطة 

عسػػػػػػكرية حينمػػػػػػا يباشػػػػػػركنيا عمػػػػػػى مرؤكسػػػػػػيو مػػػػػػف أعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة ال  167ضالمػػػػػػدعي  العػػػػػػاـ العسػػػػػػكرم
 . 168ضكسمطة اتياـ، كحينما يترافعكف أماـ المحاكـ العسكرية

/أ مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف أصػػػػػػػػكؿ 14كلقػػػػػػػػد صػػػػػػػػرح القػػػػػػػػانكف بيػػػػػػػػذه التبعيػػػػػػػػة التدريجيػػػػػػػػة، فقػػػػػػػػد نصػػػػػػػػت المػػػػػػػػادة 
ـ بػػػػػػػأف  يتػػػػػػػكلى النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة قضػػػػػػػاة يمارسػػػػػػػكف الصػػػػػػػالحيات 1979المحاكمػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػة لعػػػػػػػاـ 

تابعػػػػة لػػػػرئيس الييئػػػػة القضػػػػائية كنصػػػػت البطػػػػكف بقاعػػػػدة تسمسػػػػؿ السػػػػمطة ك الممنكحػػػػة قانكنػػػػان كىػػػػـ مرت
نفػػػػػػس المػػػػػػادة فػػػػػػي الفقػػػػػػرة ج منيػػػػػػا عمػػػػػػى أنػػػػػػو  كيكػػػػػػكف النائػػػػػػب العػػػػػػاـ مسػػػػػػئكالن تجػػػػػػاه رئػػػػػػيس الييئػػػػػػة 

 القضائية كتابعان لو في كافة أعمالو 
 العسكرية وطبيعة الدور القضائ :النيابة اللرع الثان : 

يابػػػػة العسػػػػكرية كدكرىػػػػا فػػػػي التحقيػػػػؽ االبتػػػػدائي الػػػػذم يعتبػػػػر جػػػػزء كفػػػػي نطػػػػاؽ دراسػػػػة اختصػػػػاص الن
ال يتجػػػػػػزأ مػػػػػػف الػػػػػػدعكل الجزائيػػػػػػة كبإجرائػػػػػػو يبػػػػػػدأ مسػػػػػػار تحريػػػػػػؾ ىػػػػػػذه الػػػػػػدعكل بمرحمػػػػػػة ذات طبيعػػػػػػة 
كاثػػػػػػر قضػػػػػػائي كامػػػػػػػؿ فسػػػػػػكؼ يػػػػػػػتـ عػػػػػػرض ىػػػػػػػذا الفػػػػػػرع  بفقػػػػػػػرتيف االكلػػػػػػى، تتنػػػػػػػاكؿ عالقػػػػػػة النيابػػػػػػػة 

ماىيػػػػػػػة الػػػػػػػدكر القضػػػػػػػائي لمنيابػػػػػػػة فػػػػػػػي التحقيػػػػػػػؽ بمعنػػػػػػػى العسػػػػػػػكرية بالسػػػػػػػمطة القضػػػػػػػائية العسػػػػػػػكرية 
فيمػػػػػػا تعػػػػػػرض الثانيػػػػػػة محػػػػػػددات عمػػػػػػؿ النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية فػػػػػػي تطبيػػػػػػؽ اجػػػػػػراءات التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدائي 
 االبتدائي.

 :االبلدائ  اللقرة االولى: ماىية الدور القضائ  لمنيابة ف  اللحقيق

نػػػػػػػػص القػػػػػػػػانكف السػػػػػػػػمطة تعتبػػػػػػػػر النيابػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة جػػػػػػػػزءان مػػػػػػػػف السػػػػػػػػمطة القضػػػػػػػػائية العسػػػػػػػػكرية حيػػػػػػػػث 
ـ عمػػػػػى اف النيابػػػػػة العامػػػػػة جػػػػػزء مػػػػػف السػػػػػمطة القضػػػػػائية، كتػػػػػـ إفػػػػػراد 2002لسػػػػػنة  2القضػػػػػائية رقػػػػػـ 

  169ضبعض األحكاـ ليا في الباب الخامس تحت عنكاف النيابة العامة

                                                           

كالتي نصت  140المنشكر في مجمة الكقائع الفمسطينية العدد  2018لسنة  2قانكف رقـ بمف قرار  38  انظر نص المادة 167ض
لعسكرم في ترأس النيابة كا شراؼ عمى أعضائيا كاقتراح ىيكمياتيا كاصدار في بندىا األكؿ عمى صالحية النائب العاـ ا

 التعميمات فيما يخص اعماليا. 
 .85  د. حسني، محمكد نجيب، شرح قانكف ا جراءات الجنائية، الجزء األكؿ، مرجع سابؽ، ص:168ض
 .2002لسنة  2  راجع: قانكف السمطة القضائية رقـ 169ض
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كػػػػذلؾ فػػػػإف أعضػػػػاء النيابػػػػة يعتبػػػػركف جػػػػزءان مػػػػف السػػػػمطة القضػػػػائية، كبػػػػذلؾ ألنيػػػػـ قضػػػػاة كيتمتعػػػػكف 
قضػػػػاة الحكػػػػـ مػػػػف مزايػػػػا كضػػػػمانات، كمػػػػا يخضػػػػعكف لػػػػنفس األحكػػػػاـ القانكنيػػػػة كقكاعػػػػد بمػػػػا يتمتػػػػع بػػػػو 

  170ضالمسائمة

/أ مػػػػف قػػػػانكف 117كتعتبػػػػر النيابػػػػة جػػػػزء أساسػػػػي فػػػػي تشػػػػكيؿ المحػػػػاكـ، كىػػػػذا مػػػػا أكدتػػػػو نػػػػص المػػػػادة 
ـ بأنػػػػػو  يعػػػػػيف لكػػػػػؿ محكمػػػػػة مػػػػػدعى عػػػػػاـ ككاتػػػػػب  ككػػػػػذلؾ 1979أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة لعػػػػػاـ 

مػػػػػػف نفػػػػػػس القػػػػػػانكف عمػػػػػػى أنػػػػػػو  تنعقػػػػػػد جمسػػػػػػات المحكمػػػػػػة بحضػػػػػػكر  171مػػػػػػادة مػػػػػػا نصػػػػػػت عميػػػػػػو ال
 ممثؿ النيابة العامة كالكاتب .

انكف السػػػػػمطة القضػػػػػائية فػػػػػي فمسػػػػػطيف لػػػػػـ يػػػػػنص عمػػػػػى مبػػػػػدأ أف النيابػػػػػة جػػػػػزء أساسػػػػػي مػػػػػف تشػػػػػكيؿ قػػػػػ
المحػػػػػػاكـ فػػػػػػي القضػػػػػػايا الجزائيػػػػػػة صػػػػػػراحة، كلكػػػػػػف ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ يتبػػػػػػيف لنػػػػػػا أف النيابػػػػػػة ىػػػػػػي جػػػػػػزء مػػػػػػف 

ضػػػػػػائية، إال أنيػػػػػػا مسػػػػػػتقمة عػػػػػػف قضػػػػػػاة الحكػػػػػػـ، باعتبػػػػػػار أف النيابػػػػػػة سػػػػػػمطة اتيػػػػػػاـ، أمػػػػػػا السػػػػػػمطة الق
 لمقضاة فسمطة الحكـ كالبت باالتياـ.

أمػػػػػا المشػػػػػرع المصػػػػػرم فقػػػػػد اعتبػػػػػر النيابػػػػػة جػػػػػزءان أساسػػػػػيان فػػػػػي تشػػػػػكيؿ القضػػػػػاء العسػػػػػكرم فػػػػػال يعػػػػػد 
ـ تكػػػػػػف النيابػػػػػػة تشػػػػػػكيؿ المحكمػػػػػػة العسػػػػػػكرية سػػػػػػميمان كال تعتبػػػػػػر إجػػػػػػراءات المحكمػػػػػػة صػػػػػػحيحة مػػػػػػا لػػػػػػ

إجػػػػػػراءات جنائيػػػػػػة  يجػػػػػػب أف يحضػػػػػػر أحػػػػػػد أعضػػػػػػاء  269ممثمػػػػػػة فييػػػػػػا، كفػػػػػػي ذلػػػػػػؾ تقػػػػػػكؿ المػػػػػػادة 
النيابػػػػػة العامػػػػػة جمسػػػػػات المحػػػػػاكـ الجنائيػػػػػة، كعمػػػػػى المحكمػػػػػة أف تسػػػػػمع أقكالػػػػػو كتفصػػػػػؿ فػػػػػي طمباتػػػػػو  
كمػػػػػػػف ناحيػػػػػػػة أخػػػػػػػرل فػػػػػػػإف عمػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية شػػػػػػػرط ضػػػػػػػركرم لمباشػػػػػػػرة القضػػػػػػػاء العسػػػػػػػكرم 

بػػػػر عػػػػف ذلػػػػؾ الفقػػػػػو األلمػػػػاني بقاعػػػػدة   حيػػػػث ال اتيػػػػػاـ فػػػػال قضػػػػاء  فالقضػػػػاء ال يجػػػػػكز لكظيفتػػػػو كيع
 . 171ضاف يحرؾ الدعكل اك يباشرىا مالـ تباشر النيابة الدعكل كتدخميا في حكزتو

أمػػػػػا أىػػػػػـ مػػػػػا يميػػػػػز عمػػػػػؿ النيابػػػػػة أنيػػػػػا تضػػػػػع لمعمػػػػػؿ القضػػػػػائي حػػػػػدكده، فترسػػػػػـ نطػػػػػاؽ الػػػػػدعكل مػػػػػف 
جػػػػكىر النيابػػػػة ىػػػػك فػػػػي معاكنػػػػة القضػػػػاة لمكصػػػػكؿ إلػػػػى حكػػػػـ حيػػػػث كقائعيػػػػا كأشخاصػػػػيا، كػػػػذلؾ فػػػػإف 

سػػػػميـ صػػػػحيح قانكنػػػػان كامػػػػدادىا لػػػػو فػػػػي ذلػػػػؾ بكػػػػؿ عناصػػػػر الكاقعػػػػة مػػػػف الناحيػػػػة الكاقعيػػػػة كالقانكنيػػػػػة 
 . 172ضالتي تتيح كتيسر لمقضاء أداء عممو عمى كجو سميـ

كػػػػػػػذلؾ فالقضػػػػػػػاء مسػػػػػػػتقؿ عػػػػػػػف النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية فمػػػػػػػو أال يتقيػػػػػػػد بطمباتيػػػػػػػا، أك بمػػػػػػػا كرد فػػػػػػػي قػػػػػػػرار 
ا حالػػػػػة بتعػػػػػديميا القيػػػػػد كالكصػػػػػؼ فقػػػػػرار ا حالػػػػػة لػػػػػيس قيػػػػػدان مػػػػػف النيابػػػػػة العسػػػػػكرية عمػػػػػى القضػػػػػاء 

نمػػػػػػا إشػػػػػػػارة كعالمػػػػػػة عمػػػػػػػى نقػػػػػػؿ الػػػػػػػدعكل مػػػػػػف حػػػػػػػكزة النيابػػػػػػة إلػػػػػػػى القضػػػػػػاء كتقػػػػػػػرر المػػػػػػػادة   380كا 

                                                           

 .20شاىيف، محمكد، تقرير حكؿ النيابة العامة الفمسطينية، الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف، مرجع سابؽ، ص: .  أ170ض
 .81  مستشار/ تكفيؽ، أشرؼ مصطفى، أعماؿ النيابات العسكرية بالقكات المسمحة كالشرطة، مرجع سابؽ، ص:171ض
  113رجع سابؽ، ص:  د. أبك خطكة، أحمد شكقي، شرح قانكف ا جراءات الجنائية، م172ض
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ئيػػػػػػة أف القضػػػػػػاء ال يتقيػػػػػػد بمػػػػػػا تسػػػػػػب و النيابػػػػػػة عمػػػػػػى الكاقعػػػػػػة مػػػػػػف تصػػػػػػكر أك كصػػػػػػؼ إجػػػػػػراءات جنا
  قانكني.

مػػػػف قػػػػانكف القضػػػػاء العسػػػػكرم المصػػػػرم  لممحكمػػػػة أف ت يػػػػر فػػػػي حكميػػػػا  75كىػػػػذا مػػػػا قررتػػػػو المػػػػادة 
الكصػػػػػػػؼ القػػػػػػػانكني لمكاقعػػػػػػػة المسػػػػػػػند لممػػػػػػػتيـ كليػػػػػػػا تعػػػػػػػديؿ التيمػػػػػػػة بإضػػػػػػػافة الظػػػػػػػركؼ المشػػػػػػػددة  كال 

لػػػػػـ يرضػػػػػيا عمػػػػػؿ القاضػػػػػي غيػػػػػر طريػػػػػؽ الطعػػػػػف عمػػػػػى النحػػػػػك الػػػػػذم يػػػػػنص عميػػػػػو  سػػػػػبيؿ لمنيابػػػػػة إذا
 . 173ضالقانكف

مػػػػف  225مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو المشػػػػرع المصػػػػرم حيػػػػث نػػػػص المػػػػادة  ىكلقػػػػد ذىػػػػب المشػػػػرع الفمسػػػػطيني إلػػػػ
ـ عمػػػػػػى أنػػػػػػو  يجػػػػػػكز لممحكمػػػػػػة أف تعػػػػػػدؿ التيمػػػػػػة 1979قػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة لعػػػػػػاـ 

ه مناسػػػػػبان عمػػػػػى اال يبنػػػػػى ىػػػػػذا التعػػػػػديؿ عمػػػػػى كقػػػػػائع لػػػػػـ تشػػػػػمميا كفقػػػػػان لمكصػػػػػؼ القػػػػػانكني الػػػػػذم تػػػػػرا
ذا كػػػػاف التعػػػػديؿ يعػػػػرض المػػػػتيـ لعقكبػػػػة أشػػػػد تؤجػػػػؿ القضػػػػية لمػػػػدة تراىػػػػا المحكمػػػػة  البينػػػػة المقدمػػػػة، كا 

 ضركرية لتمكيف المتيـ مف تحضير دفاعو عف التيمة المعدلة .

بالكصػػػػػػؼ القػػػػػػػانكني  كلقػػػػػػد قضػػػػػػت محكمػػػػػػػة الػػػػػػنقض المصػػػػػػرية بػػػػػػػأف األصػػػػػػؿ أف المحكمػػػػػػة ال تتقيػػػػػػػد
الػػػػػػػذم تسػػػػػػػب و النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة عمػػػػػػػى الفعػػػػػػػؿ المسػػػػػػػند إلػػػػػػػى المػػػػػػػتيـ بػػػػػػػؿ مكمفػػػػػػػة بتمحػػػػػػػيص الكاقعػػػػػػػة 
المطركحػػػػػة أماميػػػػػا بجميػػػػػع كيكفيػػػػػا كأكصػػػػػافيا كأف تطبػػػػػؽ عمييػػػػػا نصػػػػػكص القػػػػػانكف تطبيقػػػػػان صػػػػػحيحان 
ر دكف الحاجػػػػػػػة إلػػػػػػػى أف تمفػػػػػػػت نظػػػػػػػر الػػػػػػػدفاع إلػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ ، مػػػػػػػاداـ أف الكاقعػػػػػػػة الماديػػػػػػػة المبينػػػػػػػة بػػػػػػػأم

ا حالػػػػػة كالتػػػػػي كانػػػػػت مطركحػػػػػة بالجمسػػػػػة ىػػػػػي بػػػػػذاتيا الكاقعػػػػػة التػػػػػي اتخػػػػػذىا الحكػػػػػـ أساسػػػػػا لمكصػػػػػؼ 
 . 174ضالذم داف المتيـ بو دكف أف تضيؼ المحكمة إلييا شيئان 

 :ف  اللحقيق االبلدائ  اللقرة الثانية: المحددات القانونية لدور النيابة القضائ 
عػػػػػدة خصػػػػػائص عامػػػػػة مشػػػػػتركة أيػػػػػان كانػػػػػت الجيػػػػػة التػػػػػي بالتحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي بمعنػػػػػاه الضػػػػػيؽ  يتميػػػػػز
 فعمييا االلتزاـ بالقكاعد كالمحددات اآلتية: تجريو

 أواًل: حياد المحقق:

نظػػػػػران ألىميػػػػػة التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي كمػػػػػا تتسػػػػػـ بػػػػػو إجراءاتػػػػػو مػػػػػف صػػػػػفات القسػػػػػر كالحػػػػػد مػػػػػف الحريػػػػػة 
اـ، فقػػػػػػد ركعػػػػػػي فػػػػػػي ل فػػػػػػراد الخاضػػػػػػعيف لػػػػػػو كمػػػػػػا قػػػػػػد يترتػػػػػػب عميػػػػػػو مػػػػػػف نتػػػػػػائ  تفيػػػػػػد ثبػػػػػػكت االتيػػػػػػ

الشػػػػػػخص القػػػػػػائـ بػػػػػػو أف تتػػػػػػكافر فيػػػػػػو صػػػػػػفة الحيػػػػػػدة المطمقػػػػػػة التػػػػػػي تضػػػػػػمف العنايػػػػػػة بأدلػػػػػػة االتيػػػػػػاـ 
كبتحقيػػػػػػؽ دفػػػػػػاع المػػػػػػتيـ فػػػػػػي الكقػػػػػػت ذاتػػػػػػو دكف أف تط ػػػػػػي إحػػػػػػداىما عمػػػػػػى األخػػػػػػرل تحقيقػػػػػػان لمعدالػػػػػػة 

 كب ية الكصكؿ إلى الحقيقة.
                                                           

 .82مستشار/ تكفيؽ، أشرؼ مصطفى، أعماؿ النيابات العسكرية بالقكات المسمحة كالشرطة، مرجع سابؽ، ص:  173ض
 .604، ص:28مجمكعة القكاعد القانكنية س 16/5/1977  نقض مصرم، 174ض
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تجمػػػػػع بػػػػػيف سػػػػػمطتي االتيػػػػػاـ كالتحقيػػػػػؽ كىػػػػػك األمػػػػػر الػػػػػذم يتعػػػػػيف معػػػػػو مراعػػػػػاة النيابػػػػػة العامػػػػػة التػػػػػي 
فػػػػػػػي التشػػػػػػػريع الفمسػػػػػػػطيني كمػػػػػػػا المصػػػػػػػرم أف تفصػػػػػػػؿ دائمػػػػػػػان بػػػػػػػيف كظيفتيػػػػػػػا كسػػػػػػػمطة تحقيػػػػػػػؽ كبػػػػػػػيف 
كظيفتيػػػػػػػا كسػػػػػػػمطة اتيػػػػػػػاـ، كعػػػػػػػدـ تأثرىػػػػػػػا بكظيفتيػػػػػػػا األخيػػػػػػػرة فػػػػػػػي مباشػػػػػػػرتيا لكظيفتيػػػػػػػا األكلػػػػػػػى كأف 

 . 175ضتباشر التحقيؽ بالحيدة التامة بيف أدلة االتياـ كأدلة الدفاع
 :يًا: سرية اللحقيقثان

عمػػػػػػى االخػػػػػػذ بمبػػػػػػدأ سػػػػػػرية التحقيػػػػػػؽ  –كمنيػػػػػػا التشػػػػػػريع الفمسػػػػػػطيني كالمصػػػػػػرم –درجػػػػػػت التشػػػػػػريعات 
االبتػػػػدائي أيػػػػان كانػػػػت الجيػػػػة التػػػػي تباشػػػػر ىػػػػذا التحقيػػػػػؽ. كىػػػػذه السػػػػرية مقصػػػػكرة عمػػػػى مػػػػف لػػػػـ يكػػػػػف 

ميػػػػػو طرفػػػػػان فػػػػػي الػػػػػدعكل أمػػػػػا ذكم الشػػػػػأف فيجػػػػػرم التحقيػػػػػؽ فػػػػػي مػػػػػكاجيتيـ كيجػػػػػكز ليػػػػػـ االطػػػػػالع ع
أم اف ىػػػػػذه السػػػػػرية خاصػػػػػة بػػػػػالجميكر فقػػػػػط كعالنيػػػػػة بالنسػػػػػبة لمخصػػػػػكـ حيػػػػػث أكجبػػػػػت المػػػػػادة   176ض
عمػػػػػػػػػػى اف المػػػػػػػػػػتيـ كالمسػػػػػػػػػػؤكؿ بالمػػػػػػػػػػاؿ  1979  مػػػػػػػػػػف اصػػػػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػػػنة 49ض

كالمػػػػدعي الشخصػػػػي كككالئيػػػػـ الحػػػػؽ فػػػػي حضػػػػكر جميػػػػع اجػػػػراءات التحقيػػػػؽ ماعػػػػدا سػػػػماع الشػػػػيكد 
جػػػػراء التحقيػػػػؽ بمعػػػػزؿ عػػػػنيـ فػػػػي حالػػػػة االسػػػػتعجاؿ اك حتمػػػػا مػػػػع انػػػػو يحػػػػؽ لممػػػػدعي العػػػػاـ اف يقػػػػرر ا

  مػػػػػػػف القػػػػػػػرار 42.. با ضػػػػػػػافة الػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ فقػػػػػػػد حظػػػػػػػرت المػػػػػػػادة ض.رأل ضػػػػػػػركرة  ظيػػػػػػػار الحقيقػػػػػػػة 
بشػػػػػػأف الييئػػػػػػة القضػػػػػػائية  لقػػػػػػكل األمػػػػػػف عمػػػػػػى القضػػػػػػاة العسػػػػػػكرييف  2018  لسػػػػػػنة 2بقػػػػػػانكف رقػػػػػػـ ض

 .ماؿ التحقيؽ اثناء تأديتيـ كظيفتيـاكالت  كاعلنيابة العسكرية افشاء اسرار المدكاعضاء ا

كيالحػػػػػػظ أف سػػػػػػػرية التحقيػػػػػػؽ بالنسػػػػػػػبة لمجميػػػػػػكر ىػػػػػػػي أحػػػػػػد خصػػػػػػػائص التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػػدائي كلكنيػػػػػػػا 
  177ضليست أمران جكىريان في إجراءاتو فال يترتب عمى مخالفتيا بطالف إجراءات التحقيؽ 

 الثًا: لدوين اللحقيق االبلدائ :ث

بالحادثػػػػػة كبكيفيػػػػػة كقكعيػػػػػا  اي العػػػػػاـ اف يػػػػػنظـ محضػػػػػر أكجػػػػػب المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني عمػػػػػى المػػػػػدع
كمكانيػػػػػػػا كاف يػػػػػػػدكف اقػػػػػػػكاؿ مػػػػػػػف شػػػػػػػاىدىا كمػػػػػػػف كػػػػػػػاف لػػػػػػػو معمكمػػػػػػػات عنيػػػػػػػا أك أم معمكمػػػػػػػات تفيػػػػػػػد 
التحقيػػػػػػػؽ كيصػػػػػػػادؽ أصػػػػػػػحاب االفػػػػػػػادات المسػػػػػػػتعممة عمػػػػػػػى أفػػػػػػػادتيـ بتكقيعيػػػػػػػا كعنػػػػػػػد تمػػػػػػػنعيـ عػػػػػػػف 

 . 178ضالتكقيع يصرح بذلؾ في المحضر

                                                           

 .618سالمو، مأمكف محمد، االجراءات الجنائية في التشريع المصرم، مرجع السابؽ، ص: .  أد175ض
عبيد، رءكؼ، مبادئ االجراءت الجنائية في القانكف المصرم، مرجع  .، كانظر أيضان أد624  المرجع السابؽ نفسو ص176ض

 .406سابؽ، ص: 
 626  المرجع السابؽ نفسو، ص:177ض
 .مف نفس القانكف 56ككذلؾ المادة  1979مف قانكف أصكؿ المحاكمات  28  مادة 178ض
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المػػػػػػتيـ عػػػػػػف األشػػػػػػياء المضػػػػػػبكطة بعػػػػػػد عرضػػػػػػيا عميػػػػػػو ثػػػػػػـ يػػػػػػنظـ كمػػػػػػا يسػػػػػػتجكب المػػػػػػدعي العػػػػػػاـ 
فيمػػػػػػا يكقػػػػػػػع   179ضمحضػػػػػػران يكقعػػػػػػو كالمػػػػػػتيـ الػػػػػػذم تمنػػػػػػع عػػػػػػف التكقيػػػػػػػع صػػػػػػرح بػػػػػػذلؾ فػػػػػػي المحضػػػػػػر

  180ض.المدعي العاـ كالكاتب كالمتيـ عمى كؿ صفحة مف أكراؽ الضبط

فػػػػػي المػػػػػادة كأعػػػػػاد القػػػػػانكف الػػػػػنص عمػػػػػى اف: يكقػػػػػع المػػػػػدعي العػػػػػاـ كالكاتػػػػػب كاألشػػػػػخاص المػػػػػذككريف 
عممػػػػػان كاف   181ضعمػػػػػى كػػػػػؿ صػػػػػفحة مػػػػػف أكراؽ الضػػػػػبط التػػػػػي ينظميػػػػػا بمقتضػػػػػى االحكػػػػػاـ السػػػػػابقة 33

ىػػػػػـ ككيػػػػػؿ المػػػػػتيـ اك مختػػػػػار محمتػػػػػو اك امػػػػػاـ اثنػػػػػيف مػػػػػف افػػػػػراد  33األشػػػػػخاص المػػػػػذككريف بالمػػػػػادة 
عائمتػػػػػو كاال فبحضػػػػػكر شػػػػػاىديف يسػػػػػتدعييما المػػػػػدعي العػػػػػاـ ىػػػػػذا فػػػػػي حػػػػػاؿ رفػػػػػض المػػػػػتيـ الحضػػػػػكر 

 حضكره كذلؾ تأكيدان كضمانان لشفاىية المكجية اليو كاجكبتو عمييا.اك ت در 

كتتمػػػػػى عمػػػػػى الشػػػػػاىد افادتػػػػػو فيصػػػػػادؽ عمييػػػػػا بتكقيعػػػػػو عمػػػػػى كػػػػػؿ صػػػػػفحة منيػػػػػا اك يكضػػػػػع بصػػػػػمو 
اصػػػػػػبعو عمييػػػػػػا اذا كػػػػػػاف اميػػػػػػا كاذا امتنػػػػػػع اك تعػػػػػػذر االمػػػػػػر عميػػػػػػو يشػػػػػػار الػػػػػػى ذلػػػػػػؾ فػػػػػػي المحضػػػػػػر 

نت افػػػػادة الشػػػػاىد كيكقػػػػع عمػػػػى كػػػػؿ صػػػػفحة كيػػػػذكر فػػػػي اخػػػػر المحضػػػػر عػػػػدد الصػػػػفحات التػػػػي تضػػػػم
منيػػػػا المػػػػدعي العػػػػاـ ككاتبػػػػو كعنػػػػد انتيػػػػاء التحقيػػػػؽ يػػػػنظـ جػػػػدكؿ بأسػػػػماء األشػػػػخاص المسػػػػتمع الػػػػييـ 

مػػػػف نفػػػػس القػػػػانكف  57فيمػػػػا نصػػػػت المػػػػادة   182ضكتػػػػاريخ سػػػػماعيـ كعػػػػدد صػػػػفحات محاضػػػػر افػػػػادتيـ
 عمى اف يكتب محضر التحقيؽ بخط حسف كمقركء.

إجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ يجػػػػػب أف تثبػػػػػت كتابػػػػػة فػػػػػي محضػػػػػر يعػػػػػد لػػػػػذلؾ كىػػػػػك مػػػػػا كىػػػػػذا يعنػػػػػي اف جميػػػػػع 
يترتػػػػب عميػػػػو عػػػػدـ جػػػػكاز إثبػػػػات حصػػػػكؿ االجػػػػراء ب يػػػػر المحضػػػػر الػػػػذم دكف فيػػػػو كيشػػػػترط فػػػػي ىػػػػذا 
المحضػػػػػػر أف يتػػػػػػكلى تدكينػػػػػػو كاتػػػػػػب بتفػػػػػػرغ لػػػػػػذلؾ أثنػػػػػػاء التحقيػػػػػػؽ كأف يكػػػػػػكف ىػػػػػػذا الكاتػػػػػػب مختصػػػػػػان 

  183ضبار االختصاص شرطن لصحة االجراءبيذا العمؿ تطبيقان لمقكاعد العامة في اعت

مكػػػػػف فػػػػػإذا لػػػػػـ يتػػػػػكافر ىػػػػػذا الشػػػػػرط فػػػػػي المحضػػػػػر فػػػػػإف المحضػػػػػر يبطػػػػػؿ كمحضػػػػػر تحقيػػػػػؽ كلكػػػػػف ي
 التعكيؿ عميو كمحضر استدالؿ.

 رابعًا: اللدخل المحدود لمدفاع:

كقاعػػػػػدة عامػػػػػة أجػػػػػاز المشػػػػػرع لمخصػػػػػـك استصػػػػػحاب ككالئيػػػػػـ فػػػػػي التحقيػػػػػؽ، كلػػػػػذلؾ كحيػػػػػث يجػػػػػكز 
ز حضػػػػػكر محاميػػػػػو، كيسػػػػػرم عمػػػػػى المحػػػػػامي مػػػػػا يسػػػػػرم عمػػػػػى الخصػػػػػـ مػػػػػف حضػػػػػكر الخصػػػػػـ، يجػػػػػك 

حيػػػػػث قاعػػػػػدة العالنيػػػػػة كاسػػػػػتثناءاتيا كعميػػػػػو فحيػػػػػث يكػػػػػكف مػػػػػف حػػػػػؽ سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ إجػػػػػراء التحقيػػػػػؽ 
                                                           

 مف نفس القانكف. 34 الفقرة ب مف المادة 30  مادة 179ض
 مف نفس القانكف. 33  الفقرة الرابعة مف المادة 180ض
 مف نفس القانكف. 34  الفقرة الخامسة مف المادة 181ض
 مف القانكف السابؽ نفسو. 56  مادة 182ض
 .636  أ.د/ حسني ،محمكد نجيب، شرح قانكف االجراءات الجنائية المرجع السابؽ، ص:183ض
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فػػػػػػػي غيبػػػػػػػة الخصػػػػػػػـ جػػػػػػػاز ليػػػػػػػا منػػػػػػػع ككيمػػػػػػػو، فػػػػػػػال يجػػػػػػػكز منػػػػػػػع ككيمػػػػػػػو، إال إذا اقتضػػػػػػػت الضػػػػػػػركرة 
لحضػػػػػكر التحقيػػػػػؽ ككػػػػػؿ مػػػػػا ليػػػػػـ ىػػػػػك كلػػػػػيس لمخصػػػػػـك التمسػػػػػؾ بضػػػػػركرة دعػػػػػكة ككالئيػػػػػـ   184ضذلػػػػػؾ

 اصطحابيـ ليـ اثناء التحقيؽ.

محػػػػػدديف مػػػػػف إجػػػػػراءات كلػػػػػـ يسػػػػػتثًف المشػػػػػرع مػػػػػف ذلػػػػػؾ إال المػػػػػتيـ فػػػػػي جنايػػػػػة كبالنسػػػػػبة  جػػػػػراءيف 
 التحقيؽ كىما:

االسػػػػػتجكاب كالمكاجيػػػػػة، حيػػػػػث يجػػػػػب فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة دعػػػػػكة المحػػػػػامي لمحضػػػػػكر إف كجػػػػػد حيػػػػػث  
بشػػػػػػأف الييئػػػػػػة القضػػػػػػائية لقػػػػػػكل  2018لسػػػػػػنة  2 ـنصػػػػػػت المػػػػػػادة السادسػػػػػػة مػػػػػػف القػػػػػػرار بقػػػػػػانكف رقػػػػػػ

عمػػػػػػػى كجػػػػػػػكب مراعػػػػػػػاة المحػػػػػػػاكـ العسػػػػػػػكرية لضػػػػػػػمانات الػػػػػػػدفاع   االمػػػػػػػف بعنػػػػػػػكاف  ضػػػػػػػمانات الػػػػػػػدفاع
 ة كافة المعايير الدكلية المتعمقة بذلؾ.كحقكؽ المتيـ اماميا كمراعا

كمػػػػػػػع ذلػػػػػػػؾ أجػػػػػػػاز القػػػػػػػانكف لممحقػػػػػػػؽ أف يت اضػػػػػػػى عػػػػػػػف دعػػػػػػػكة محػػػػػػػامي المػػػػػػػتيـ فػػػػػػػي جنايػػػػػػػة عنػػػػػػػد 
اسػػػػػػػتجكابو أك مكاجيتػػػػػػػو ب يػػػػػػػره مػػػػػػػف المتيمػػػػػػػيف أك الشػػػػػػػيكد كذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي حػػػػػػػالتيف كردتػػػػػػػا عمػػػػػػػى سػػػػػػػبيؿ 

ألدلػػػػػة كفػػػػػي الحصػػػػػر ىمػػػػػا حالػػػػػة التمػػػػػبس كحالػػػػػة االسػػػػػتعجاؿ التػػػػػي تقػػػػػـك عمػػػػػى الخػػػػػكؼ مػػػػػف ضػػػػػياع ا
  185ضغير ىاتيف الحالتيف ال تجكز مباشرة ا جراءيف السابقيف بدكف محامي المتيـ إف كجد

يقتصػػػػر  ،الػػػػذم أجػػػػازه المشػػػػرع عمػػػػى النحػػػػك المبػػػػيف انفػػػػان  ،كتػػػػدخؿ المحػػػػامي أثنػػػػاء التحقيػػػػؽ االبتػػػػدائي
دكف أف يكػػػػػػكف لػػػػػو أم حػػػػػػؽ  ،كمتابعػػػػػػة إجػػػػػراءات التحقيػػػػػػؽ فقػػػػػط ،عمػػػػػى مجػػػػػػرد الحػػػػػؽ فػػػػػػي الحضػػػػػكر

فػػػػػي أف تصػػػػػدر منػػػػػو أيػػػػػة إشػػػػػارات أك إيمػػػػػاءات أك كػػػػػالـ إلػػػػػى الشػػػػػيكد أك الخصػػػػػـك  ،اء التحقيػػػػػؽأثنػػػػػ
 ،إال إذا أذف لػػػػػػو المحقػػػػػػؽ بػػػػػػالكالـ ،بالػػػػػػدفكع أك الطمبػػػػػػات، أك إبػػػػػػداء أيػػػػػػة مالحظػػػػػػات عمػػػػػػى التحقيػػػػػػؽ

ذا لػػػػـ يػػػػأذف لػػػػو المحقػػػػؽ بػػػػالكالـ إال أف  ،كمػػػػا عمػػػػى المحقػػػػؽ فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة ،لػػػػيس لػػػػو أف يػػػػتكمـ ،كا 
 . 186ضؾ في محضرهيثبت ذل

 :دات دور النيابة ومباشرة اللحقيقالمطمب الثان : محد

يعنػػػػػي اسػػػػػتئثار النيابػػػػػة العسػػػػػكرية فػػػػػي تحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة. أىميػػػػػة تنػػػػػاكؿ المحػػػػػددات كالطبيعػػػػػة 
القانكنيػػػػػػة لمباشػػػػػػرة التحقيػػػػػػؽ كدخػػػػػػكؿ الػػػػػػدعكل الجزائيػػػػػػة حػػػػػػكزة النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية بمػػػػػػا يتطمػػػػػػب تنػػػػػػاكؿ 

 .دخكليا حكزة النيابة العسكريةكف الجرائـ التي يم

                                                           

 .633:  المرجع السابؽ نفسو، ص 184ض
 634  المرجع السابؽ نفسو، ص: 185ض
  635  المرجع السابؽ نفسو، ص: 186ض
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االمػػػػػر الػػػػػذم يسػػػػػتدعي تقسػػػػػيـ ىػػػػػذا المطمػػػػػب الػػػػػى فػػػػػرعيف فيضالفػػػػػرع االكؿ  نعػػػػػرض محػػػػػددات دخػػػػػكؿ 
المحػػػػػػػددات الػػػػػػدعكل الػػػػػػى حػػػػػػكزة النيابػػػػػػػة كالقيػػػػػػكد الػػػػػػكاردة عمييػػػػػػا مػػػػػػػف الناحيػػػػػػة القانكنيػػػػػػة االجرائيػػػػػػة، 

الجػػػػػرائـ  كطبيعػػػػة يػػػػػث نػػػػكعكضبػػػػالفرع الثػػػػاني  نتنػػػػػاكؿ المكضػػػػكع مػػػػف حالخاصػػػػة باالتصػػػػاؿ بالجريمػػػػػة 
 .المحددات الخاصة بطبيعة الجريمة أمالتي يمكف ادخاليا حكزة النيابة 
 :والمحددات الخا ة باالل ال بالجريمة اللرع االول: النيابة العسكرية

كينقسػػػػػػـ ىػػػػػػذ الفػػػػػػرع الػػػػػػى فقػػػػػػرتيف بػػػػػػالفقرة االكلػػػػػػى نعػػػػػػرض حجيػػػػػػة تحقيقػػػػػػات النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية  كفػػػػػػي 
 نتناكؿ شركط دخكؿ الدعكل حكزة النيابة.الفقرة الثانية 
 :: قواعد قانونية: حجية لحقيقات النيابة العسكرية أمام القضاءاللقرة االولى

 ،حجيػػػػػة كاممػػػػػة أمػػػػػاـ القضػػػػػاء الجنػػػػػائي العػػػػػادم ،يكػػػػػكف لمتحقيقػػػػػات التػػػػػي تجرييػػػػػا النيابػػػػػات العسػػػػػكرية
 ،يػػػػػة أمػػػػػاـ القضػػػػػاء العسػػػػػكرمكيكػػػػػكف ليػػػػػا الحج ،مثػػػػػؿ تمػػػػػؾ التحقيقػػػػػات التػػػػػي تجرييػػػػػا النيابػػػػػة العامػػػػػة

ثػػػػػـ تبػػػػػيف ليػػػػػا أف  ،بحيػػػػػث إذا باشػػػػػرت النيابػػػػػة العامػػػػػة إجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ االسػػػػػتجكاب
 يفػػػػػال داعػػػػػ ،فقامػػػػػت بإحالتيػػػػػا إلػػػػػى القضػػػػػاء العسػػػػػكرم ،القضػػػػػية مػػػػػف اختصػػػػػاص القضػػػػػاء العسػػػػػكرم

  عادة االستجكاب مرة أخرل أماـ النيابة العسكرية.

نفػػػػػس الحجيػػػػػة المسػػػػػتمدة مػػػػػف  ،مػػػػػف التحقيػػػػػؽ الػػػػػذل أجرتػػػػػو النيابػػػػػة العامػػػػػةكيكػػػػػكف ل دلػػػػػة المسػػػػػتمدة 
اسػػػػػتكماؿ التحقيػػػػػؽ  ،التحقيقػػػػػات التػػػػػي أجرتيػػػػػا النيابػػػػػة العسػػػػػكرية، كمػػػػػع ذلػػػػػؾ يكػػػػػكف لمنيابػػػػػة العسػػػػػكرية

كخصكصػػػػػػػا تمػػػػػػػؾ النػػػػػػػكاحي  ،السػػػػػػػتيفاء أكجػػػػػػػو القصػػػػػػػكر التػػػػػػػي قػػػػػػػد تعتػػػػػػػرم تحقيقػػػػػػػات النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة
السػػػػػتكماؿ مقكمػػػػػات الػػػػػدعكل العسػػػػػكرية قبػػػػػؿ إحالتيػػػػػا لممحكمػػػػػة  العسػػػػػكرية كذلػػػػػؾالشػػػػػؤكف المتعمقػػػػػة ب
 كسمطة تحقيؽ كاتياـ.   187ضالمختصة

فمػػػػػػف ناحيػػػػػػة، تضػػػػػػمف  ،اىميػػػػػػة قانكنيػػػػػػة بال ػػػػػػة أم سػػػػػػمطة االتيػػػػػػاـ كالتحقيػػػػػػؽ، إف لمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذا االمػػػػػػر
النيابػػػػػة العسػػػػػكرية حيػػػػػدة القاضػػػػػي بقياميػػػػػا دكنػػػػػو باالتيػػػػػاـ، فيتفػػػػػادل المجتمػػػػػع بػػػػػذلؾ اجتمػػػػػاع االتيػػػػػاـ 

لقضػػػػػاء فػػػػػي يػػػػػد كاحػػػػػدة، كىػػػػػى تضػػػػػمف ىػػػػػذه الحيػػػػػدة كػػػػػذلؾ بتكلييػػػػػا التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي كتحضػػػػػيرىا كا
 الدعكل بذلؾ، فيستطيع القاضي النظر فييا غير متأثر بمعمكمات سابقة لو.

أك تقريرىػػػػا عػػػػدـ  ،كمػػػػف ناحيػػػػة ثانيػػػػة، تخفػػػػؼ عػػػػف القضػػػػاء أعبػػػػاءه بحفظيػػػػا بعػػػػض الػػػػدعاكل ابتػػػػداء
قضػػػػػاء بػػػػػذلؾ لمػػػػػدعاكل التػػػػػي يسػػػػػتند االتيػػػػػاـ فييػػػػػا إلػػػػػى أدلػػػػػة جديػػػػػة فيتفػػػػػرغ ال .كجػػػػػكد كجػػػػػو  قامتيػػػػػا

تحػػػػدد لمقضػػػػػاء أسػػػػس عممػػػػػو،  –بصػػػػػياغتيا قػػػػرار االتيػػػػػاـ  –كمػػػػف ناحيػػػػة ثالثػػػػػة، فػػػػإف النيابػػػػػة العامػػػػة 

                                                           

 .73،  72  د. تكفيؽ، اشرؼ مصطفى، أعماؿ النيابات العسكرية بالقكات المسمحة كالشرطة، مرجع سابؽ، ص: 187ض
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فترسػػػػـ لػػػػػو حػػػػػدكد الػػػػػدعكل كتعػػػػػيف لػػػػػو مكضػػػػػكعيا كأشخاصػػػػيا، فيتفػػػػػادل بػػػػػذلؾ انفػػػػػاؽ جيػػػػػد فػػػػػي ىػػػػػذا 
 التعييف.

 يابة:ئية عمى دخول الدعوى حوزة الناللقرة الثانية: القيود االجرا

تػػػػػرد عمػػػػػى سػػػػػمطة النيابػػػػػة العسػػػػػكرية فػػػػػي تحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة عػػػػػدة قيػػػػػكد اك محػػػػػددات تتعمػػػػػؽ 
بصػػػػػػػػحة أك تػػػػػػػػكافر شػػػػػػػػركط كمتطمبػػػػػػػػات ىػػػػػػػػي الشػػػػػػػػككل، الطمػػػػػػػػب ا ذف ، حيػػػػػػػػث ال يجػػػػػػػػكز لمنيابػػػػػػػػة 

مػػػػػػػػا لػػػػػػػػـ تتػػػػػػػػكافر صػػػػػػػػحة الشػػػػػػػػركط كالعناصػػػػػػػػر الخاصػػػػػػػػة  ،العسػػػػػػػػكرية أف تحػػػػػػػػرؾ الػػػػػػػػدعكل الجزائيػػػػػػػػة
عمػػػػػػػى الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف تػػػػػػػكافر جميػػػػػػػع أركػػػػػػػاف الجريمػػػػػػػة كشػػػػػػػركط المسػػػػػػػئكلية  ،بالشػػػػػػػككل كالطمػػػػػػػب كاالذف

كيعنػػػػػي ذلػػػػػؾ تقييػػػػػد السػػػػػمطة التقديريػػػػػة لمنيابػػػػػة العسػػػػػكرية فػػػػػي تحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة عمػػػػػى  .عنيػػػػػا
 مكجز ليذه المحددات كالقيكد: كفيما يأتي استعراض  188ضالرغـ مف أنيا قد ترل مالئمة ذلؾ

 :اواًل: الشكوى

عػػػػػف إرادتػػػػػو فػػػػػي اف تتخػػػػػذ ا جػػػػػراءات الجزائيػػػػػة الناتجػػػػػة عػػػػػف  ،الشػػػػػككل ىػػػػػي تعبيػػػػػر المجنػػػػػي عميػػػػػو
فػػػػػي أنػػػػػو يصػػػػػدر عػػػػػف أم شػػػػػخص  ،الجريمػػػػػة، كفػػػػػي ذلػػػػػؾ تختمػػػػػؼ الشػػػػػككل عػػػػػف الػػػػػبالغ أك األخبػػػػػار

كلػػػػك لػػػػـ يكػػػػف المجنػػػػي عميػػػػو، كا خبػػػػار ىػػػػك مجػػػػرد مصػػػػدر معمكمػػػػات عػػػػف الجريمػػػػة، كالعمػػػػة العامػػػػة 
ىػػػػك أف المجنػػػػي عميػػػػو ىػػػػك االقػػػػدر عمػػػػى معرفػػػػة صػػػػالحو كمػػػػا  ،لتطمػػػػب الشػػػػككل فػػػػي بعػػػػض الجػػػػرائـ

رم فػػػػػال اذا كػػػػػاف مػػػػػف االكفػػػػػؽ اف تباشػػػػػر إجػػػػػراءات الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة اـ اف االصػػػػػمح بقػػػػػاء االمػػػػػر سػػػػػ
 كلكف حاؿ الشككل يتصؿ بحاؿ الجريمة مف حيث: 189تكشؼ عنو تمؾ االجراءات

 الجرائـ التي يتكقؼ فييا رفع الدعكل الجزائية عمى تقدـ شككل المتضرر:-1

ـ  قامػػػػػة الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة تقػػػػػديـ شػػػػػككل فػػػػػي بعػػػػػض 1979اشػػػػػترط قػػػػػانكف العقكبػػػػػات الثػػػػػكرم لعػػػػػاـ 
الجػػػػػػػرائـ، منيػػػػػػػا جريمػػػػػػػة اسػػػػػػػتيفاء الحػػػػػػػؽ بالػػػػػػػذات كجريمػػػػػػػة السػػػػػػػفاح بػػػػػػػيف األصػػػػػػػكؿ كالفػػػػػػػركع كجػػػػػػػرائـ 

تتجػػػػاكز ال غيػػػػر المقصػػػػكد، كالتػػػػي يػػػػنجـ عنيػػػػا التعطيػػػػؿ عػػػػف العمػػػػؿ لمػػػػدة البسػػػػيط الضػػػػرب كااليػػػػذاء 
ائـ خػػػػػرؽ حرمػػػػػػة المنػػػػػػازؿ أك األمػػػػػاكف المخصصػػػػػػة لم يػػػػػػر كجريمػػػػػة التيديػػػػػػد بػػػػػػإنزاؿ عشػػػػػرة أيػػػػػػاـ كجػػػػػػر 

                                                           

مرجع سابؽ، ص:  1979  مستشار العيمة، عبد الحميد، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم الفمسطيني لسنة 188ض
جراءات محاكمة مرتكبييا في التشريع الفمسطيني، رسالة  كانظر ايضان السمكني، 58 جياد ممدكح، الجرائـ العسكرية كا 

كما بعدىا. كانظر أيضان صعابنة، محمكد  46ص: 2015ماجيستير، كمية الشريعة كالقانكف، الجامعة ا سالمية ب زة، 
قامة الدعكل العمكمية في فمسطيف رسالة ماجيستير، كمية الدراسات العميا جامعة النجاح، نظمي، دكر النيابة العامة في إ

 كما بعدىا.  76:ص 2011نابمس، 
 .432، ص: 1986،  1  د. النقيب،عاطؼ، أصكؿ المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، ط189ض
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أمػػػػا المشػػػػرع المصػػػػرم   190ضضػػػػرر غيػػػػر محػػػػؽ كالسػػػػرقة بػػػػيف األصػػػػكؿ كالفػػػػركع كبػػػػيف الػػػػزكج كزكجتػػػػو
فقػػػػد أكرد جػػػػرائـ الشػػػػككل عمػػػػى سػػػػبيؿ الحصػػػػر فػػػػال يجػػػػكز ا ضػػػػافة إلييػػػػا كىػػػػذه الجػػػػرائـ ىػػػػي، جريمػػػػة 

  191ضيمة السب، كجنح السرقات بيف األصكؿ كالفركع كاألزكاجزنا الزكجة كجريمة القذؼ كجر 

 الجرائـ التي تكجب ادعاء شخصيان لممالحقة:-2

 ،  192ضجريمة الزنا 

 . 193ضجرائـ القدح كالذـ كالتحقير
                                                           

مرجع سابؽ،  1979المحاكمات الجزائية الثكرم الفمسطيني لسنة   المستشار. العيمة،عبد الحميد، شرح قانكف اصكؿ 190ض
 .60ص:

 . 434  د. النقيب،عاطؼ، اصكؿ المحاكمات الجزائية مرجع سابؽ، ص: 191ض
أنو ال تجكز مالحقة جريمة الزنا إال بشككل الزكج مادامت الزكجية قائمة بينيما  1979  نص قانكف العقكبات الثكرم لعاـ 192ض

ة أشير مف كقكع الطالؽ، أك شككل مف كلييا إذا لـ يكف ليا زكج، كال يجكز مالحقة الزكج بفعؿ الزنا إال كحتى نياية أربع
بناء عمى شككل زكجتو، كال تقبؿ دعكل الزكج الذم تـ الفعؿ برضاه أك إذا قدميا بعد انقضاء ثالثة أشير عمى عممو 

، كتسقط الدعكل العامة عف سائر المدعى عمييـ إذا ص فح المدعي الشخصي أك رضي الزكج باستئناؼ الحياة بالجـر
الزكجية مسامحان زكجتو عف زلتيا راجع في ذلؾ : مستشار/ العيمة، عبد الحميد، شرح قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية 

 .61، ص: 1979الثكرم لسنة 
اك سمطة الضبط التحرؾ اك  أما في التشريع المصرم فقد نص عمى انو ال تستطيع أم جية سكاء كانت النيابة العامة

تحريؾ الدعكل في جريمة الزنا، إال بناء عمى شككل، ألنيا مف المكاد التي قيدىا القانكف بقيد الشككل، كىى الجرائـ التي 
ضزنا الزكج  مف قانكف العقكبات، ففي حالة زنا الزكجة ال  277ضزنا الزكجة ، كالمادة  174نص عمييا القانكف في المكاد 

يابة العامة أك الشرطة كسمطات الضبط القبض أك التحرؾ إال بناء عمى شككل مف الزكج كالعكس. راجع في ذلؾ: يحؽ لمن
 .123ابك خطكة، أحمد شكقي، المساكاة في القانكف الجنائي، مرجع سابؽ، ص: 

كف المقيـ فيو مع كيسقط الحؽ في تقديـ الشككل إذا كاف قد سبؽ لمزكج المجني عميو أف ارتكب جريمة الزنا في المس
مف قانكف العقكبات  كلكف العكس غير صحيح فسبؽ ارتكاب  273زكجتو فال تسمع دعكاه عمييا ضطبقان لنص المادة 

الزكجة لجريمة الزنا دال يترتب عميو سقكط حقيا في تقديـ الشككل في حالة ارتكاب الزكج لجريمة الزنا، ككذلؾ رضا الزكج 
د. عبيد، رؤكؼ، مبادئ االجراءات الجنائية في القانكف المصرم، مرجع سابؽ، ص: الزنامقدمان بارتكاب زكجتو جريمة 

. كذلؾ ال يجكز تقديـ الشككل بعد ثالثة أشير مف يـك عمـ المجني عميو بالجريمة كبمرتكبيا ما لـ ينص القانكف 290
بالجريمة أبك خطكة، أحمد شكقي، كال يجكز تقديـ شككل بعد ثالثة أشير مف يـك عمـ المجني عميو عمى خالؼ ذلؾ

 .124المساكاة في القانكف الجنائي، مرجع سابؽ، ص: 
ـ عمى اف  تتكقؼ دعاكل الذـ كالقدح كالتحقير عمى اتخاذ 1979مف قانكف العقكبات الثكرم لعاـ  410  نصت المادة 193ض

ذا تعدد المجني عمييـ في الجرائـ التي ت ستمـز شككل أك ادعاء شخصيان كقدـ المعتدل عميو صفة المدعي الشخصي  كا 
احدىـ الشككل لكحده بينما أحجـ الباقكف متحمميف الضرر، أك تنازلكا صراحة عف تقديميا تبقى الشككل المقدمة مف أحدىـ 
مقبكلة كتككف أساسان لممالحقة، كاذا قدـ جميعيـ الشككل ثـ تنازؿ بعضيـ عنيا فتستمر الدعكل بالنسبة لمبعض االخر 

ـ عمى ذلؾ بقكليا   إذا تعدد المجني عمييـ 1979مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لعاـ  6نصت المادة . كقد 193
ذا تعدد المتيمكف ككانت الشككل مقدمة ضد أحدىـ تعتبر أنيا مقدمة ضد الباقيف    يكفي أف تقدـ الشككل مف أحدىـ، كا 

ات الجنائية المصرم عمى أنو  ال يجكز أف ترفع الدعكل الجنائية إال مف قانكف ا جراء 3أما المشرع المصرم فقد نص في المادة 
بناء عمى شككل شفيية أك كتابية مف المجني عميو أك مف ككيمو الخاص، إلى النيابة العامة أك إلى أحد مأمكرم الضبط 
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 الطمب: :ثانياً 

يقصػػػػػػد بالطمػػػػػػب بأنػػػػػػو تعبيػػػػػػر عػػػػػػف إرادة سػػػػػػمطة مػػػػػػا فػػػػػػي أف تتخػػػػػػذ ا جػػػػػػراءات الناشػػػػػػئة عػػػػػػف جريمػػػػػػة 
/ق   مػػػػف قػػػػانكف أصػػػػكؿ 5، كلقػػػػد نصػػػػت المػػػػادة ض 194ضبقػػػػكانيف تخػػػػص ىػػػػذه السػػػػمطةارتكبػػػػت إخػػػػالالن 

ـ عمػػػػػػى الطمػػػػػػب كقيػػػػػػد يػػػػػػرد عمػػػػػػى سػػػػػػمطة النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية فػػػػػػي 1979المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة لعػػػػػػاـ 
تحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة الناشػػػػػئة عػػػػػف بعػػػػػض الجػػػػػرائـ  إذا كػػػػػاف المجنػػػػػي عميػػػػػو ىيئػػػػػة أك مصػػػػػمحة 

أك رئػػػػػػيس المصػػػػػػمحة فتقبػػػػػػؿ الشػػػػػػككل أك االدعػػػػػػاء الشخصػػػػػػي بنػػػػػػاءن عمػػػػػػى طمػػػػػػب خطػػػػػػي مػػػػػػف الييئػػػػػػة 
المجنػػػػي عمييػػػػا  كعمػػػػة الطمػػػػب أف السػػػػمطة العامػػػػة التػػػػي كقعػػػػت عمييػػػػا الجريمػػػػة التػػػػي تطمػػػػب القػػػػانكف 
تقػػػػديـ طمػػػػب فييػػػػا ىػػػػي األقػػػػدر عمػػػػى مالئمػػػػة تحريػػػػؾ الػػػػدعكل الجنائيػػػػة كمػػػػدل مسػػػػاس ىػػػػذه الجػػػػرائـ 

ة التػػػػػػي بالسياسػػػػػػة التػػػػػػي تتػػػػػػكلى جيػػػػػػة ا دارة تنفيػػػػػػذىا كمػػػػػػدل تأثيرىػػػػػػا عمػػػػػػى تكجيػػػػػػو السياسػػػػػػة العامػػػػػػ
  195ضتتبناىا الدكلة 

  مػػػػػػف قػػػػػػانكف ا جػػػػػػراءات الجنائيػػػػػػة عمػػػػػػى أنػػػػػػو  ال 9أمػػػػػػا المشػػػػػػرع المصػػػػػػرم فقػػػػػػد نػػػػػػص فػػػػػػي المػػػػػػادة ض
يجػػػػػكز رفػػػػػع الػػػػػدعكل الجنائيػػػػػة أك أتخػػػػػاذ إجػػػػػراءات فييػػػػػا فػػػػػي الجػػػػػرائـ المنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي المػػػػػادة 

محة المجنػػػػي   مػػػػف قػػػػانكف العقكبػػػػات إال بنػػػػاء عمػػػػى طمػػػػب كتػػػػابي مػػػػف الييئػػػػة أك رئػػػػيس المصػػػػ184ض
 عمييا .

  مػػػػف قػػػػػانكف العقكبػػػػات المصػػػػرم عمػػػػػى أنػػػػو  يعاقػػػػػب بػػػػالحبس كب رامػػػػػة ال 184كلقػػػػد نصػػػػت المػػػػػادة ض
تقػػػػػؿ عػػػػػف خمسػػػػػة االؼ جنيػػػػػو كال تزيػػػػػد عمػػػػػى عشػػػػػرة االؼ جنيػػػػػو أك بإحػػػػػدل ىػػػػػاتيف العقػػػػػكبتيف كػػػػػؿ 
مػػػػف اىػػػػاف أك سػػػػب بإحػػػػدل الطػػػػرؽ المتقػػػػدـ ذكرىػػػػا مجمػػػػس الشػػػػعب أك مجمػػػػس الشػػػػكرل أك غيػػػػره مػػػػف 

 ييئات النظامية أك الجيش أك المحاكـ أك السمطات أك المصالح العامة .ال

/ق  مػػػػػػف قػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة لعػػػػػػاـ 5اشػػػػػػترطت المػػػػػػادة ض فػػػػػػي التشػػػػػػريع الفمسػػػػػػطيني
ـ أف يكػػػػػػكف الطمػػػػػػب كتابيػػػػػػان، كلكػػػػػػف لػػػػػػـ يشػػػػػػترط القػػػػػػانكف صػػػػػػياغة معينػػػػػػة لمطمػػػػػػب كمػػػػػػع ذلػػػػػػؾ 1979

                                                                                                                                                                                

مف   185،274،277،279،292،293،303،306،307،308القضائي في الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد ض
قانكف العقكبات ،ككذلؾ في األحكاؿ األخرل التي ينص عمييا القانكف كال تقبؿ الشككل بعد ثالثة أشير مف يـك عمـ 

 المجني عميو بالجريمة كبمرتكبيا ما لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ.
 193السبمف قانكف العقكبات المصرم عمى ىذه الجرائـ كىي العيب كاالىانة كالقذؼ ك  8كلقد نصت المادة 

 .139  د. حسني، محمكد نجيب، شرح قانكف ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:194ض
. المشار 69، نسخة اليكتركنية، ص:2012  د. شمس الديف، أشرؼ تكفيؽ، شرح قانكف االجراءات الجنائية الجزء االكؿ، 195ض

مرتكبييا في التشريع الفمسطيني، دراسة تحميمية اليو في السمكني، جياد ممدكح، الجرائـ العسكرية كاجراءات محاكمة 
 49، ص: 2015مقارنة، رسالة ماجستير، كمية الشريعة كالقانكف، الجامعة االسالمية ب زة،
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بػػػػػو القػػػػػانكف تقديمػػػػػو كىػػػػػك رئػػػػػيس الييئػػػػػة أك المصػػػػػمحة  يشػػػػػترط لمطمػػػػػب تكقيػػػػػع المكظػػػػػؼ الػػػػػذم أنػػػػػاط
 . 196ضالمجني عمييا

كمػػػػف البػػػػدييي أف يحمػػػػؿ الطمػػػػب تاريخػػػػو ألف ذلػػػػػؾ مفتػػػػرض عػػػػاـ فػػػػي جميػػػػع األكراؽ الرسػػػػمية كمػػػػػف 
ناحيػػػػػػػة أخػػػػػػػرل فػػػػػػػإف تػػػػػػػاريخ تقػػػػػػػديـ الطمػػػػػػػب شػػػػػػػرط لمتحقػػػػػػػؽ مػػػػػػػف صػػػػػػػحة ا جػػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػػة التػػػػػػػي 

ءات الحقػػػػػػػة فػػػػػػػي تاريخيػػػػػػػا عمػػػػػػػى تقػػػػػػػديـ الطمػػػػػػػب، اتخػػػػػػذت، إذ مػػػػػػػف المتعػػػػػػػيف أف تكػػػػػػػكف ىػػػػػػػذه ا جػػػػػػػرا
طمػػػػػب طبيعػػػػػة فػػػػػإف لمكيجػػػػػب أف يتضػػػػػمف بيػػػػػاف اسػػػػػـ المػػػػػتيـ بارتكػػػػػاب الجريمػػػػػة أك تحديػػػػػد شخصػػػػػيتو 

 . 197ضكلذلؾ ينصرؼ أثره إلى كؿ شخص يكشؼ التحقيؽ عف اتيامو بالجريمة ،عينية

 ،كبمرتكبيػػػػػا خػػػػػالؿ ثالثػػػػػة أشػػػػػير مػػػػػف يػػػػػـك عمػػػػػـ المجنػػػػػي عميػػػػػو بالجريمػػػػػة ،طمػػػػػبلكينب ػػػػػي أف يقػػػػػدـ ا
 . 198ضفال تقبؿ الشككل بعد ىذه المدة ،كعمى ذلؾ

أمػػػػػا المشػػػػػرع المصػػػػػرم فقػػػػػد ذىػػػػػب إلػػػػػى مػػػػػا ذىػػػػػب إليػػػػػو المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني مػػػػػف اشػػػػػتراط أف يكػػػػػكف 
الطمػػػػب كتابيػػػػان، أمػػػػا بخصػػػػكص المػػػػدة التػػػػي يقػػػػدـ فييػػػػا الطمػػػػب فػػػػإف المشػػػػرع المصػػػػرم لػػػػـ يحػػػػدد مػػػػدة 

يتعمػػػػػػؽ بشػػػػػػػخص  ،كذلػػػػػػؾ الخػػػػػػتالؼ طبيعػػػػػػة الشػػػػػػككل كحػػػػػػؽ شخصػػػػػػي ،معينػػػػػػة يقػػػػػػدـ فييػػػػػػا الطمػػػػػػب
 ،لتقػػػػدير مػػػػدل مالئمػػػػة رفػػػػع الػػػػدعكل ،الػػػػذم ىػػػػك مكنػػػػة فػػػػي يػػػػد المخػػػػتص ،المجنػػػػي عميػػػػو عػػػػف الطمػػػػب

ممػػػػػػػا تطمبيػػػػػػػا المصػػػػػػػمحة العامػػػػػػػة لمدكلػػػػػػػة، إال أف المشػػػػػػػرع المصػػػػػػػرم قػػػػػػػد قيػػػػػػػد تقػػػػػػػديـ الطمػػػػػػػب بتقػػػػػػػادـ 
 دعكل الجنائية.الدعكل الجنائية، فيجب أف يقدـ الطمب قبؿ تقادـ ال

ارتفػػػػع القيػػػػد الػػػػذم كػػػػاف كاردان عمػػػػى السػػػػمطة التقديريػػػػة لمنيابػػػػة  ،إذا قػػػػدـ الطمػػػػب مػػػػف لػػػػو الحػػػػؽ بتقديمػػػػو
ذا اتخػػػػػذت النيابػػػػػة إجػػػػػراءان  ،فػػػػػي تحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل فيكػػػػػكف ليػػػػػا أف تحركيػػػػػا إذا قػػػػػدرت مالئمػػػػػة ذلػػػػػؾ، كا 

اء بػػػػػاطالن بطالنػػػػػان كػػػػػاف ذلػػػػػؾ ا جػػػػػر  ،أك رفعػػػػػت الػػػػػدعكل قبػػػػػؿ تقػػػػػديـ الطمػػػػػب ،مػػػػػف إجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ
ألنػػػػو يتعمػػػػؽ بالنظػػػاـ العػػػػاـ، أمػػػػا بعػػػد تقػػػػديـ الطمػػػػب فػػػإف النيابػػػػة تسػػػػترد سػػػمطتيا التقديريػػػػة فػػػػي  ،مطمقػػػان 

 تحريؾ الدعكل الجزائية كىي نفس سمطتيا في جريمة لـ يتطمب القانكف فييا تقديـ طمب.

تحريػػػػؾ الػػػػدعكل  كيعتبػػػر أثػػػػر الطمػػػب ىػػػػك نفػػػس أثػػػػر الشػػػككل مػػػػف حيػػػث اسػػػػترداد النيابػػػة سػػػػمطتيا فػػػي
 الجزائية، كىناؾ عديد الفركقات بيف ىذه القيكد مف أىميا:

                                                           

 ـ.1979  الفقرة ضىػ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لعاـ 5  راجع نص المادة ض196ض
 .71، مرجع سابؽ، ص: 1979حاكمات الجزائية لسنة   مستشار/ العيمة، عبد الحميد، شرح قانكف أصكؿ الم197ض
عمى أنو  في جميع األحكاؿ التي يشترط  1979  الفقرة ضأ  مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية لعاـ 5  تنص المادة ض198ض

ي القانكف فييا لرفع الدعكل الجزائية كجكد شككل أك ادعاء شخصي مف المجني عميو أك غيره ال يجكز اتخاذ إجراء ف
الدعكل إال بعد كقكع ىذه الشككل أك االدعاء كال تقبؿ الشككل بعد ثالثة أشير مف يـك عمـ المجني عميو بالجريمة 

 كمرتكبييا ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ.
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أف الشػػػػػػػككل يجػػػػػػػكز أف تكػػػػػػػكف شػػػػػػػػفكية أك كتابيػػػػػػػة، أمػػػػػػػا الطمػػػػػػػػب فيتعػػػػػػػيف أف يكػػػػػػػكف كتابيػػػػػػػػان،  -1
 كيحيط القانكف ا ذف بإجراءات خاصة.

أمػػػػا الطمػػػػب كا ذف فيصػػػػدراف  –كتصػػػػدر الشػػػػككل عػػػػف المجنػػػػي عميػػػػو، كىػػػػك فػػػػي ال الػػػػب فػػػػرد  -2
 .مطة عامةعف س

ال يتقيػػػػد الطمػػػػب كا ذف بمػػػػدة سػػػػقكطيا، كذلػػػػؾ خالفػػػػػان لمشػػػػككل التػػػػي اشػػػػترط القػػػػانكف تقػػػػػديميا  -3
 في خالؿ ثالثة شيكر مف يكـ عمـ المجني عميو بالجريمة كبمرتكبيا.

ال تسػػػػػرم عمػػػػػى الطمػػػػػب كا ذف أحكػػػػػاـ السػػػػػقكط بالكفػػػػػاة، كذلػػػػػؾ خالفػػػػػان لمشػػػػػككل التػػػػػي ينقضػػػػػي  -4
 المجني عميو.الحؽ في تقديميا بكفاة 

 . 199ضيجكز التنازؿ عف الشككل كالرجكع في الطمب، أما ا ذف فال رجكع فيو -5
 :والمحددات الخا ة بطبيعة والجريمة : النيابة العسكريةاللرع الثان 

ىنػػػػػػػػاؾ جػػػػػػػػرائـ محػػػػػػػػددة تػػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػػي حػػػػػػػػكزة النيابػػػػػػػػة العسػػػػػػػػكرية بمكجػػػػػػػػب االختصػػػػػػػػاص االصػػػػػػػػمي اك 
المػػػػزدكج بػػػػالتحقيؽ كاالتيػػػػاـ. كىػػػػػذا مػػػػا سنعرضػػػػو بفقػػػػػرتيف، االحتيػػػػاطي لتمػػػػارس النيابػػػػة اختصاصػػػػػيا 

االكلػػػػػػى تتنػػػػػػاكؿ طبيعػػػػػػة اك انػػػػػػكاع الجػػػػػػرائـ التػػػػػػي يتػػػػػػدخؿ فػػػػػػي حػػػػػػكزة النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية كفػػػػػػي الفقػػػػػػرة 
كذلػػػػػؾ أثػػػػػر فػػػػػي التحقيػػػػػؽ كاالتيػػػػػاـ  ة بنظػػػػػر ىػػػػػذه الجػػػػػرائـالثانيػػػػػة سػػػػػيتـ تنػػػػػاكؿ دكر النيابػػػػػة العسػػػػػكري

 . اتصاليا بالجريمة
 -لجرائم الل  لدخل ف  حوزة النيابة العسكرية :اللقرة االولى: ا

ة النيابييية ز الجيييرائم اللييي  يمكييين دخولييييا حيييو  مييين قيييانون االحكيييام العسيييكرية الم يييري 22الميييادة "
: تباشػػػػر " حييييدد المشييييرع الم ييييري لعييييدد ميييين المييييواد فيييي  قييييانون ا حكييييام العسييييكرية، العسييييكرية

 -ابالغيا إلييا:النيابة العسكرية التحقيؽ في الجرائـ االتية فكر 

 كافة جرائـ القانكف العاـ الداخمة في اختصاص القضاء العسكرم. -1
 الجرائـ العسكرية المرتبطة بجرائـ القانكف العاـ. -2
 الجرائـ العسكرية المحالة إلييا مف السمطات المختصة طبقان لمقانكف. -3

 التحقيؽ. كعمى النيابة العسكرية إخطار السمطات العسكرية المختصة بقرار التصرؼ في
تعتبػػػػػر إجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ كالنتػػػػػائ  التػػػػػي تسػػػػػفر  قيييييانون االحكيييييام العسيييييكرية الم يييييري: 31الميييييادة
األسػػػػػػرار، كيجػػػػػػب عمػػػػػػى اعضػػػػػػاء النيابػػػػػػة كأعضػػػػػػاء الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي كمسػػػػػػاعدييـ مػػػػػػف مػػػػػػف عنيػػػػػػا 

                                                           

 .115حسني، محمكد نجيب، شرح قانكف ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:    د.199ض
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الخبػػػػػراء كغيػػػػػرىـ ممػػػػػف يتصػػػػػمكف بػػػػػالتحقيؽ أك يحضػػػػػركنو بسػػػػػبب كظيفػػػػػتيـ أك مينػػػػػتيـ عػػػػػدـ إفشػػػػػائيـ 
 تحت طائمة العقكبات المقررة قانكنان. كأال كقعكا

إذا رأت النيابػػػػػة العسػػػػػكرية أف الكاقعػػػػػة مخالفػػػػػة  قيييييانون االحكيييييام العسيييييكرية الم يييييري: 32الميييييادة 
أك جنحػػػػة عسػػػػكرية بسػػػػيطة فيجػػػػكز ليػػػػا إحالػػػػة التحقيػػػػؽ إلػػػػى قائػػػػد المػػػػتيـ لمجازاتػػػػو انضػػػػباطيان طبقػػػػان 

 لمسمطات المخكلة لو قانكنان.

تباشػػػػػر التحقيػػػػػؽ إلػػػػػى الكشػػػػػؼ عػػػػػف أدلػػػػػة الجريمػػػػػة، مػػػػػا كػػػػػاف منيػػػػػا ضػػػػػد  كيتجػػػػػو عمػػػػػؿ النيابػػػػػة كىػػػػػي
فػػػػػػإذا كانػػػػػػت  .المػػػػػػتيـ كمػػػػػػا كػػػػػػاف فػػػػػػي مصػػػػػػمحتو، ثػػػػػػـ المكازنػػػػػػة بينيػػػػػػا السػػػػػػتخالص نتيجػػػػػػة التحقيػػػػػػؽ

ذا كانػػػػػػت جريمػػػػػػة عسػػػػػػكرية بحتػػػػػػة ،حالتػػػػػػو إلػػػػػػى القضػػػػػػاء العسػػػػػػكرمأ ،ا دانػػػػػػة كافيػػػػػػة تػػػػػػدخؿ فػػػػػػي  ،كا 
يػػػػػػا فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ تحقيػػػػػػؽ ذلػػػػػػؾ سػػػػػػماع الشػػػػػػيكد عادتيػػػػػػا لػػػػػػو أك تصػػػػػػرفت فييػػػػػػا، كلأاختصػػػػػػاص القائػػػػػػد 

جراء االستجكاب كالمعاينة كندب الخبراء كالتفتيش كضبط االشياء  .كا 

كىنػػػػػاؾ مػػػػػف الجػػػػػرائـ التػػػػػي يجػػػػػب أف تباشػػػػػرىا النيابػػػػػة العسػػػػػكرية بنفسػػػػػيا كال تقبػػػػػؿ فييػػػػػا ضالنػػػػػدب  أمػػػػػا 
غيرىػػػػػػػا فػػػػػػػيمكف نػػػػػػػدب مػػػػػػػأمكرم الضػػػػػػػبط العسػػػػػػػكرم، كىػػػػػػػذا مػػػػػػػا نسػػػػػػػتنت  معػػػػػػػو كجػػػػػػػكد نػػػػػػػكعيف مػػػػػػػف 

 -ختصاص لمنيابة العسكرية، اختصاص اصيؿ كاختصاص احتياطي :اال

 -لمنيابة العسكرية: لجرائـ التي تمثؿ اختصاصان أصميان ا كالن :أ

  كىػػػػػػذه 29/1كافػػػػػػة جػػػػػػرائـ القػػػػػػانكف العػػػػػػاـ الداخمػػػػػػة فػػػػػػي اختصػػػػػػاص القضػػػػػػاء العسػػػػػػكرم ضمػػػػػػادة -1
الخاضػػػػػػعيف لقػػػػػػانكف األحكػػػػػػاـ الجػػػػػػرائـ ىػػػػػػي ضأ  جػػػػػػرائـ القػػػػػػانكف العػػػػػػاـ المرتكبػػػػػػة مػػػػػػف األشػػػػػػخاص 

ضب  الجػػػػػرائـ المرتكبػػػػػة مػػػػػف المػػػػػدنييف فػػػػػي  يالعسػػػػػكرية إذا لػػػػػـ يكػػػػػف معيػػػػػـ شػػػػػريؾ أك مسػػػػػاىـ مػػػػػدن
األمػػػػػػػػػاكف العسػػػػػػػػػكرية أك التػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػ ميا العسػػػػػػػػػكريكف لصػػػػػػػػػالح القػػػػػػػػػكات المسػػػػػػػػػمحة أينمػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػدت 
ك ضج الجػػػػػػرائـ التػػػػػػي تقػػػػػػع عمػػػػػػى أشػػػػػػياء ليػػػػػػا الصػػػػػػفة العسػػػػػػكرية أثنػػػػػػاء ممارسػػػػػػتو ألعمػػػػػػاؿ كظيفتػػػػػػو أ

بسػػػػػببيا ضق  جػػػػػرائـ أمػػػػػػف الدكلػػػػػة مػػػػػف جيػػػػػػة الػػػػػداخؿ أك الخػػػػػػارج إذا مػػػػػا أحميػػػػػت إلييػػػػػػا بقػػػػػرار مػػػػػػف 
رئػػػػػػيس الجميكريػػػػػػة ضك  أم جريمػػػػػػة مػػػػػػف جػػػػػػرائـ  القػػػػػػانكف العػػػػػػاـ إذا مػػػػػػا أحيمػػػػػػت إلييػػػػػػا بقػػػػػػرار مػػػػػػف 
رئػػػػػيس الجميكريػػػػػة كذلػػػػػؾ عنػػػػػد إعػػػػػالف حالػػػػػة الطػػػػػكارئ  كقػػػػػد سػػػػػبؽ بيػػػػػاف تفصػػػػػيؿ ذلػػػػػؾ كمػػػػػو فػػػػػي 

 يو.الجزء األكؿ فنحيؿ إل

الجػػػػػػرائـ العسػػػػػػكرية المرتبطػػػػػػة بجػػػػػػرائـ القػػػػػػانكف العػػػػػػاـ كيقصػػػػػػد بػػػػػػذلؾ الجػػػػػػرائـ المنصػػػػػػكص عمييػػػػػػا -2
بقػػػػػػػانكف األحكػػػػػػػاـ العسػػػػػػػكرية سػػػػػػػكاء كانػػػػػػػت عسػػػػػػػكرية بحتػػػػػػػة أـ عسػػػػػػػكرية مختمطػػػػػػػة التػػػػػػػي تػػػػػػػرتبط 

فػػػػي ذلػػػػؾ أف يكػػػػكف االرتبػػػػاط بسػػػػيطان أمػػػػا كػػػػاف غيػػػػر قابػػػػؿ لمتجزئػػػػة  مبجريمػػػػة قػػػػانكف عػػػػاـ، كيسػػػػتك 
ذلػػػػػػػؾ أف تقػػػػػػػدير نػػػػػػػكع االرتبػػػػػػػاط ال يتػػػػػػػأتى اال بعػػػػػػػد التحقيػػػػػػػؽ كمػػػػػػػف ثػػػػػػػـ كجػػػػػػػب إحالػػػػػػػة الجػػػػػػػرائـ 

 المرتبطة بجرائـ القانكف إلى النيابة العسكرية ب ض النظر عف نكع االرتباط.
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 -العسكرية: لمنيابة ان احتياطي ان الجرائـ التي تمثؿ اختصاصثانيا: 

الجػػػػػػػػرائـ العسػػػػػػػػكرية المحالػػػػػػػػة إلييػػػػػػػػا مػػػػػػػػف السػػػػػػػػمطة المختصػػػػػػػػة طبقػػػػػػػػان لمقػػػػػػػػانكف كاختصػػػػػػػػاص النيابػػػػػػػػة 
العسػػػػػكرية بالنسػػػػػبة ليػػػػػذه الجػػػػػرائـ يعتبػػػػػر اختصاصػػػػػا احتياطيػػػػػا أم يتكقػػػػػؼ عمػػػػػى قػػػػػرار القائػػػػػد أك مػػػػػف 

لقائػػػػد ينيبػػػػو مػػػػف الضػػػػباط التػػػػابعيف لػػػػو كىػػػػك ينصػػػػرؼ إلػػػػى الجػػػػرائـ العسػػػػكرية البحتػػػػة التػػػػي يػػػػرل فييػػػػا ا
مػػػػػػف  4بنػػػػػػد  23أك السػػػػػػمطة األعمػػػػػػى إحالػػػػػػة المكضػػػػػػكع إلػػػػػػى النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية، كفقػػػػػػان لػػػػػػنص المػػػػػػادة 

كيراعػػػػػػػػػى اف تقسػػػػػػػػػيمات الجريمػػػػػػػػػة العسػػػػػػػػػكرية محػػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػػدير مػػػػػػػػػف   200ضقػػػػػػػػػانكف األحكػػػػػػػػػاـ العسػػػػػػػػػكرية
  201ضالسمطات العسكرية ككذلؾ المحاكـ العسكرية

                                                           

اـ العسكرية: لمقائد أك مف ينيبو مف الضباط التابعيف لو في جميع األحكاؿ اتخاذ كافة   مف قانكف األحك23  نص المادة ض200ض
ذا تبيف لو أف الجريمة المرتكبة داخمة في اختصاصو فمو حؽ التصرؼ فييا عمى  إجراءات التحقيؽ في الجرائـ العسكرية، كا 

احالة المكضكع الى النيابة العسكرية – مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا.–صرؼ النظر عف القضية. -الكجو االتي:
 المختصة.

  تقسـ الجرائـ العسكرية عمى اساس جسامة العقكبة كشدتيا إلى: جنايات كجنح كمخالفات، كتقسـ بالنظر الى شخص 201ض
مرتكبيا الى جرائـ عسكرية عامة كجرائـ عسكرية خاصة، كما تقسـ عمى اساس القانكف المعني بالتجريـ الى جرائـ 

 ية بحتو كجرائـ عسكرية مختمطة كجرائـ قانكف عاـ.عسكر 
 الجنايات كالجنح كالمخالفات العسكرية

اىمية التقسيـ الي جنايات كجنح كمخالفات لو نفس األىمية المكجكدة بقانكف العقكبات العاـ. فيناؾ اختالؼ في إجراءات 
لجانب المكضكعي ليست لو تمؾ األىمية التي في التحقيؽ كالمحاكمة تختمؼ تبعان لنكع الجريمة إال أف االختالؼ في ا

قانكف العقكبات العاـ كذلؾ نظران لمطبيعة الخاصة التي يتميز بيا قانكف االحكاـ العسكرية كفيما عدا االختالفات المكجكدة 
حكاـ بالنسبة لمجرائـ العسكرية فإف جميع االحكاـ الخاصة بالمكضكع كا جراءات كالتي لـ يتضمنيا نص قانكف اال

العسكرية تطبؽ بشأنيا القكاعد المعمكؿ بيا في قانكف العقكبات العاـ كقد نصت عمى تمؾ القاعدة المادة العاشرة مف قانكف 
االحكاـ العسكرية كالتي تقضي بأف تطبؽ فيما لـ يرد بشأنو نص في ىذا القانكف النصكص الخاصة با جراءات 

 كالعقكبات الكاردة في القكانيف العامة.
الحظ أف قانكف األحكاـ العسكرية يكاد يككف خمكا مف نصكص تجريميو تنص عمى جرائـ تندرج تحت طائفة المخالفات كي

كىذا يؤيد ما سبؽ أف ذكرناه بخصكص تحديد مفيـك الجريمة العسكرية كأنو ال يقتصر عمى الجرائـ الكاردة بقانكف األحكاـ 
عمى اف الجرائـ ثالثة أنكلع جنايات  119كنعتقد أف المشرع حينما نص بالمادة  العسكرية بؿ يشتمؿ أيضان جرائـ القانكف العاـ

كجنح كمخالفات كرغـ ذلؾ جاء خمكا مف المخالفات فإنما قصد بذلؾ المخالفات التي تقضي بيا قكانيف عامة أخرل كيمكف أف 
ف قبؿ أحد العسكرييف كأما لكقكعيا في مكاف لو تككف جرائـ عسكرية أما العتدائيا المباشر عمى مصمحة عسكرية كأما الرتكابيا م

 الصفة العسكرية.
كرأل البعض أف المشرع العسكرم كاف يعي تمامان بأف الجرائـ التي يشمميا القانكف العسكرم تشمؿ األنكاع الثالثة: 

العاـ كلكنو أكجد عقكبات ذات طبيعة الجنايات كالجمح كالمخالفات العسكرية ال يعاقب عمييا بعقكبة المخالفة المكجكدة في القانكف 
فييا الطرد كالرفت كالتنزيؿ رتبة كأعتبر ىذه عقكبات اصمية خاصة فمثالن جرائـ  3كفقرة 2فقرة  120عسكرية خاصة ىى عقكبات ـ

 العقاب فييا الطرد أك جزاء أقؿ منو منصكص عميو في القانكف. 164ا خالؿ بمقتضيات النظاـ العسكرم ـ
العقكبة فييا  162يعاقب فييا الضباط بالطرد أك بجزاء أقؿ منو كجرائـ االمتناع عف الشيادة ـ 163ىيئة المحكمة ـكجريمة إىانة 

العقكبة فييا الطرد أك جزاء أقؿ كالفقو يقرر بأف الجرائـ  158الطرد أك جزاء أقؿ مف مثالن جريمة االنتحار ضالشركع في قتؿ نفسو  ـ
 مخالفات ا دارية التأديبية غمظ فييا المشرع العقكبة.العسكرية البحتة ىي نكع مف ال
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 مة:اللقرة الثانية: اخل ا ات النيابة اثر االل ال بالجري
قػػػػع عمييػػػػا مسػػػػئكلية يتمػػػػارس النيابػػػػة العسػػػػكرية اختصاصػػػػان مزدكجػػػػا ىػػػػك التحقيػػػػؽ كاالتيػػػػاـ ضاكال  ثػػػػـ 

 .ضثانيا  االثبات
 : اختصاص التحقيؽ كاالتياـ.أكال 

جػػػػػػػػراءات التحقيػػػػػػػػؽ فييػػػػػػػػا لمنيابػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة  أنػػػػػػػػاط المشػػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػػطيني مباشػػػػػػػػرة الػػػػػػػػدعكل الجزائيػػػػػػػػة كا 
  منػػػػػو  تخػػػػػتص النيابػػػػػة 1المجتمػػػػػع حيػػػػػث نػػػػػص فػػػػػي المػػػػػادة ضبكصػػػػػفيا سػػػػػمطة االتيػػػػػاـ كالتحقيػػػػػؽ فػػػػػي 

العامػػػػػػػة دكف غيرىػػػػػػػا بإقامػػػػػػػة الػػػػػػػدعكل الجزائيػػػػػػػة كمباشػػػػػػػرتيا، كال تقػػػػػػػاـ مػػػػػػػف غيرىػػػػػػػا إال فػػػػػػػي األحػػػػػػػكاؿ 
 المبينة في القانكف... .

تخػػػػػػػتص النيابػػػػػػة العامػػػػػػػة دكف غيرىػػػػػػا بػػػػػػػالتحقيؽ فػػػػػػػي  -1  منػػػػػػو عمػػػػػػػى أنػػػػػػو:  55نصػػػػػػت المػػػػػػػادة ضك  
كيختمػػػػػػػؼ تعريػػػػػػػؼ النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة بػػػػػػػاختالؼ االنظمػػػػػػػة االجرائيػػػػػػػة فػػػػػػػي الجػػػػػػػرائـ، كالتصػػػػػػػرؼ فييػػػػػػػا. 

فينػػػػػػاؾ مػػػػػػف التشػػػػػػريعات مثػػػػػػؿ التشػػػػػػريع الفمسػػػػػػطيني كالمصػػػػػػرم مػػػػػػف تعتبرىػػػػػػا ىيئػػػػػػة  ،مختمػػػػػػؼ الػػػػػػدكؿ
تخػػػػتص بممارسػػػػة االتيػػػػاـ كالتحقيػػػػؽ معػػػػا، حيػػػػث يمكػػػػف تعريفيػػػػا، بانيػػػػا الجيػػػػة المنػػػػكط بيػػػػا سػػػػمطتي 

يا اقتضػػػػػاء حػػػػػؽ الدكلػػػػػة فػػػػػي العقػػػػػاب كتعػػػػػد جػػػػػزءا ال االتيػػػػػاـ كالتحقيػػػػػؽ فػػػػػي الػػػػػدعكل العمكميػػػػػة ىػػػػػدف
يتجػػػػػػػزا مػػػػػػػف تشػػػػػػػكيؿ المحػػػػػػػاكـ الجزائيػػػػػػػة كت يبيػػػػػػػا يبطػػػػػػػؿ تشػػػػػػػكيؿ المحكمػػػػػػػة كيمنعيػػػػػػػا مػػػػػػػف اصػػػػػػػدار 

 . 202ضالحكـ

اف مػػػػدلكؿ كظيفػػػػة االتيػػػػاـ يػػػػتـ مػػػػف خػػػػالؿ تحريػػػػؾ الػػػػدعكل الجنائيػػػػة كالتػػػػي يقصػػػػد بيػػػػا بيػػػػاف المحظػػػػة 
 التي يبدا منيا افتتاحيا.

ففػػػػػي فمسػػػػػطيف تتحػػػػػرؾ الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة بػػػػػأكؿ اجػػػػػراء مػػػػػف اجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ الػػػػػذم تباشػػػػػره النيابػػػػػة 
العامػػػػػػة اك بػػػػػػأكؿ اجػػػػػػراء مػػػػػػف اجػػػػػػراءات المحاكمػػػػػػة كتكميػػػػػػؼ النيابػػػػػػة العامػػػػػػة المػػػػػػتيـ بالحضػػػػػػكر بنػػػػػػاء 
عمػػػػػػػػػى محضػػػػػػػػػر االسػػػػػػػػػتدالالت كحػػػػػػػػػده اذا كػػػػػػػػػاف صػػػػػػػػػالحا ألحالتػػػػػػػػػو مباشػػػػػػػػػرة امػػػػػػػػػاـ محكمػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػنح 
                                                                                                                                                                                

 كلكف تكمف صعكبة ىذه الكجية مف النظر في أمريف:
  لـ ينص المشرع عمى تفاصيؿ ألنكاع تمؾ العقكبات مف حيث إدراجيا في الفئات المختمفة لعقكبة الجناية كالجنحة كالمخالفة.1
ىذا النكع عمى عقكبة األفراد في نفس الجريمة كبالتالي أعتبر كؿ ىذه    أف نظاـ رد االعتبار قاس عقكبات الضباط مف2

 العقكبات األصمية الخاصة ضجنح .
 التقسيـ إلى بحتو كمختمطة كجرائـ قانكف عاـ

ىذا التقسيـ يتعمؽ بمناط تجريـ الفعؿ المككف لمجريمة العسكرية فحيث يككف مناط تجريـ الكاقعة، ىك نص في قانكف األحكاـ 
العسكرية ال مثيؿ لو في القكانيف العامة فأننا نككف بصدد جريمة عسكرية بحتو. مثاؿ ذلؾ الجرائـ المنصكص عمييا في الباب 
التاسع كالخاص بعدـ إطاعة األكامر العسكرية كجرائـ أخرل ضميا قانكف األحكاـ العسكرية منيا الجرائـ المتعمقة بالخدمة 

 جرائـ التعارض التشكيو، كجرائـ السمكؾ المضر بالضبط كمقتضيات النظاـ العسكرم.العسكرية مثؿ اليركب كال ياب، ك 
، دار النيضة 1، ط2007  د. عبد الحميد، اشرؼ رمضاف، النيابة العامة كدكرىا في المرحمة السابقة عمى المحاكمة،202ض

 .96العربية، ص :
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كبيػػػػػػػذا يكػػػػػػػكف المشػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػطيني دمػػػػػػػ  تحريػػػػػػػؾ ، 53نصػػػػػػػت عميػػػػػػػو مػػػػػػػادة  كالمخالفػػػػػػػات كىػػػػػػػذا مػػػػػػػا
 .الدعكل كرفعيا في اجراء كاحد

عمػػػػػؿ قضػػػػػائي بصػػػػػفتو صػػػػػادر عػػػػػف النيابػػػػػة العامػػػػػة التػػػػػي خكليػػػػػا المشػػػػػرع اف تتمتػػػػػع  االلييييييام ىيييييو:
فالمحكمػػػػة يحػػػػؽ ليػػػػا القيػػػػاـ بػػػػإجراءات لمتحقػػػػؽ مػػػػف مػػػػدل صػػػػحة االدعػػػػاء بمخالفػػػػة  ،بكظيفػػػػة قضػػػػائية

كذلػػػػػػػؾ ال ينفػػػػػػػي عنيػػػػػػػا طبيعتيػػػػػػػا القضػػػػػػػائية ألنيػػػػػػػا تكػػػػػػػكف الزمػػػػػػػة كضػػػػػػػركرية ألداء عمميػػػػػػػا  ،القػػػػػػػانكف
 . 203ضكاصدار الحكـ 

اف طبيعػػػػػػػة التحقيػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػدائي بكصػػػػػػػفو خطػػػػػػػكة الزمػػػػػػػة لتيسػػػػػػػير ا جػػػػػػػراءات الجنائيػػػػػػػة ممػػػػػػػا يكجػػػػػػػب 
  .كضعو بيد جية قضائية كفقا لما تقتضيو مبررات مبدا الشرعية االجرائية

رييػػػػػػا النيابػػػػػة العامػػػػػػة تمثػػػػػؿ مرحمػػػػػػة اساسػػػػػية مػػػػػػف مراحػػػػػؿ الػػػػػػدعكل يت يػػػػػر فييػػػػػػا كالتحقيقػػػػػات التػػػػػي تج
كصػػػػػفا الشػػػػػخص مػػػػػف مشػػػػػتبو فيػػػػػو الػػػػػى مػػػػػتيـ كيػػػػػتـ اتخػػػػػاذ اجػػػػػراءات قضػػػػػائية ضػػػػػده كذلػػػػػؾ بكاسػػػػػطة 

 .الصالحيات التي منحيا المشرع لمجيات المخكلة بالتحقيؽ 

 ثانيان: النيابة كمسؤكلية االثبات.

حقػػػػػػكؽ المػػػػػػتيـ بمثابػػػػػػة الدسػػػػػػتكر االساسػػػػػػي لضػػػػػػماف  ،ءةالبػػػػػػرا كيعتبػػػػػػر مبػػػػػػدا االصػػػػػػؿ فػػػػػػي االنسػػػػػػاف
 ،الػػػػػى احػػػػػداث قػػػػػدر مػػػػػف التػػػػػكازف ،كييػػػػػدؼ بالدرجػػػػػة االكلػػػػػى .كتػػػػػدعيـ مكقفػػػػػو أمػػػػػاـ جيػػػػػات التحقيػػػػػؽ

 ،كمكقػػػػػؼ سػػػػػػمطات التحقيػػػػػؽ بػػػػػػاحتراـ حػػػػػؽ المجتمػػػػػػع ،بػػػػػيف مكقػػػػػػؼ المػػػػػتيـ بػػػػػػاحتراـ حقكقػػػػػو كحرياتػػػػػػو
 .كتحقيؽ الردع العاـ

االجرائيػػػػػة يحمػػػػػي المجػػػػػاؿ الخػػػػػاص بحيػػػػػاة االنسػػػػػاف مػػػػػف االعتػػػػػداء عمػػػػػى كاف اعمػػػػػاؿ مبػػػػػدا الشػػػػػرعية 
اىػػػػػػػػـ حقكقػػػػػػػػو كىػػػػػػػػي الحريػػػػػػػػة فبعػػػػػػػػد اف تحػػػػػػػػرؾ الػػػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػػػة يصػػػػػػػػبح المػػػػػػػػتيـ محػػػػػػػػال لػػػػػػػػبعض 

ف يسػػػػػتجكب كيحػػػػػبس احتياطيػػػػا كيفػػػػػتش منزلػػػػػو كتراقػػػػػب أا جػػػػراءات التػػػػػي تمػػػػػس حريتػػػػػو الشخصػػػػية كػػػػػ
 .محادثتو

خػػػػػتالؼ كقائعيػػػػػا كيبقػػػػػى المػػػػػتيـ محجػػػػػكزا الػػػػػى اف كقػػػػػد تطػػػػػكؿ مػػػػػدة التحقيػػػػػؽ حسػػػػػب نػػػػػكع الجريمػػػػػة كا
يػػػػتـ احالتػػػػو الػػػػى المحكمػػػػة ليصػػػػار الػػػػى التحقيػػػػؽ معػػػػو نيائيػػػػا كاصػػػػدار حكػػػػـ ادانػػػػة ضػػػػده االمػػػػر الػػػػذم 

 .يترتب معو فقدانو لحريتو لمدة مف الزمف

كاساسػػػػيا ىػػػػك افتػػػػراض بػػػػراءة  ،عمػػػػاؿ قرينػػػػة البػػػػراءة فػػػػاف عػػػػبء االثبػػػػات يقػػػػع عمػػػػى النيابػػػػة العامػػػػةإكب
حتػػػػػػى يقػػػػػػـك الػػػػػػدليؿ عمػػػػػػى ادانتػػػػػػو ، خاصػػػػػػة اف النيابػػػػػػة العامػػػػػػة فػػػػػػي ىػػػػػػذا الجانػػػػػػب تتمسػػػػػػؾ  المػػػػػػتيـ

  .اـ اما االصؿ فيك البراءةفاالستثناء ىك االتي ،باستثناء ضد اصؿ

                                                           

 .219ميدم لممطبكعات، ص  د. الصيفي، عبد الفتاح، تأصيؿ ا جراءات الجنائية، دار ال203ض
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كعمػػػػػى سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ أيضػػػػػا عػػػػػبء اثبػػػػػات االتيػػػػػاـ كتقػػػػػديـ الػػػػػدليؿ عمػػػػػى ثبػػػػػكت التيمػػػػػة المنسػػػػػكبة 
، كفػػػػػػي حػػػػػػاؿ االثبػػػػػػات ضػػػػػػد اك فػػػػػػي صػػػػػػالحو اليػػػػػػو كتكشػػػػػػؼ عػػػػػػف الحقيقػػػػػػة سػػػػػػكاء كػػػػػػاف ضػػػػػػد المػػػػػػتيـ

المػػػػػتيـ تسػػػػػير الػػػػػدعكل قػػػػػدمان نحػػػػػك قضػػػػػاء الحكػػػػػـ أمػػػػػا فػػػػػي حػػػػػاؿ كػػػػػاف االثبػػػػػات لصػػػػػالح المػػػػػتيـ فػػػػػإف 
  .األمر يقتضي حفظ الدعكل كالتكقؼ عف السير فييا بمعنى حفظ التيمة

ال كبشػػػػػأف قيػػػػػاـ النيابػػػػػة العامػػػػػة بحفػػػػػظ محاضػػػػػر جمػػػػػع االسػػػػػتدالؿ قبػػػػػؿ مباشػػػػػرة اجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ، 
نجػػػػػد نصػػػػػا صػػػػػريحا فػػػػػي التشػػػػػريع الفمسػػػػػطيني يجيػػػػػز اك يمنػػػػػع القيػػػػػاـ بيػػػػػذا االجػػػػػراء، كلكػػػػػف نجػػػػػد اف 
المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني اسػػػػػتخدـ مصػػػػػطمح حفػػػػػظ التيمػػػػػة لمداللػػػػػة عمػػػػػى االجػػػػػراء الػػػػػذم تقػػػػػكـ بػػػػػو النيابػػػػػة 
العامػػػػػة كتصػػػػػرؼ بػػػػػالتحقيؽ االبتػػػػػدائي بحفظػػػػػو، حيػػػػػث لػػػػػـ يػػػػػرد ضػػػػػمف نصػػػػػكص قػػػػػانكف االجػػػػػراءات 

 .يني نصا صريحا يجيز حفظ محاضر االستدالؿالجزائية الفمسط

يجػػػػػػب اف يتضػػػػػػمف االمػػػػػػر بحفػػػػػػظ االكراؽ اك   كالتػػػػػػي جػػػػػػاء فييػػػػػػا  75نػػػػػػص المػػػػػػادة ضكلكػػػػػػف بقػػػػػػراءة 
 152/6  ككػػػػػػذلؾ نػػػػػػص المػػػػػػادة لػػػػػػدعكل كيفيػػػػػػة التصػػػػػػرؼ فػػػػػػي المضػػػػػػبكطاتالحكػػػػػػـ الصػػػػػػادر فػػػػػػي ا

مػػػػػر الحفػػػػػظ لممجنػػػػػي عميػػػػػو كالتػػػػػي جػػػػػاء فييػػػػػا  اذا رات النيابػػػػػة العامػػػػػة حفػػػػػظ االكراؽ عمييػػػػػا اف تعمػػػػػف ا
 .كالمدعي بالحقكؽ المدنية، فاذا تكفى احدىما كاف االعالف لكرثتو في محؿ اقامتيـ

حيػػػػػث انػػػػػو كبقػػػػػراءة نصػػػػػكص المػػػػػكاد السػػػػػابقة نجػػػػػد اف المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني اسػػػػػتخدـ مصػػػػػطمح حفػػػػػظ 
االكراؽ كلػػػػػيس حفػػػػػظ التيمػػػػػة، كذلػػػػػؾ عمػػػػػى نيػػػػػ  المشػػػػػرع المصػػػػػرم الػػػػػذم  فػػػػػرؽ  بػػػػػيف حفػػػػػظ االكراؽ 

يف حفػػػػظ التيمػػػػة فحفػػػػظ االكراؽ يعػػػػد اجػػػػراء ادارم يصػػػػدر عػػػػف النيابػػػػة بصػػػػفتيا سػػػػمطة اتيػػػػاـ فػػػػي كبػػػػ
حػػػػػػاؿ رات انػػػػػػو ال محػػػػػػؿ لمسػػػػػػير فػػػػػػي الػػػػػػدعكل ككقػػػػػػؼ اجػػػػػػراءات التحقيػػػػػػؽ كىػػػػػػذا مػػػػػػا اكػػػػػػده المشػػػػػػرع 

 مف قانكف االجراءات الجنائية. 61المصرم في المادة 

ظ االكراؽ  كلػػػػػػػػػـ يفػػػػػػػػػرؽ المشػػػػػػػػػرع ت النيابػػػػػػػػػة اف ال محػػػػػػػػػؿ لمسػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدعكل تػػػػػػػػػامر بحفػػػػػػػػػأ اذا ر 
المصػػػػرم بػػػػيف جنايػػػػة كجنحػػػػة، لػػػػذلؾ ال يحػػػػكز ام حجيػػػػة كيمكػػػػف العػػػػدكؿ عنػػػػو فػػػػي ام كقػػػػت طالمػػػػا 

 . 204ضلـ تنقضي الدعكل بالتقادـ 
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  :دائ ييق االبلييرية وأعمال اللحقييييالنيابة العسك المبحث الثان :
تعنػػػػػى اتخػػػػػاذ النيابػػػػػة العسػػػػػكرية أم إجػػػػػراء أك مجمكعػػػػػة مػػػػػف  –مباشػػػػػرة الػػػػػدعكل الجنائيػػػػػة العسػػػػػكرية 

كذلػػػػػؾ   205ضا جػػػػػراءات التػػػػػي يفترضػػػػػيا سػػػػػير الػػػػػدعكل نحػػػػػك الحكػػػػػـ البػػػػػات الفاصػػػػػؿ فػػػػػي مكضػػػػػكعيا 
بػػػػػدء مػػػػػف تحريكيػػػػػا بإدخػػػػػاؿ الػػػػػػدعكل فػػػػػي حكزتيػػػػػا بػػػػػأم إجػػػػػػراء كمباشػػػػػرة التحقيػػػػػؽ، أك انتػػػػػداب أحػػػػػػد 

 قضائي بعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ.مأمكرم الضبط ال

اف غايػػػػػة التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي ال تقػػػػػؼ عنػػػػػد اثبػػػػػات كقػػػػػكع الفعػػػػػؿ كاسػػػػػناده الػػػػػى شػػػػػخص معػػػػػيف كانمػػػػػا 
تيػػػػػدؼ الػػػػػى تحقيػػػػػؽ غايػػػػػات الكشػػػػػؼ عػػػػػف الحقيقػػػػػة سػػػػػكاء كػػػػػاف االجػػػػػراء المتخػػػػػذ لمصػػػػػمحة المػػػػػتيـ اـ 

 ضده.

تنقسػػػػػػـ االعمػػػػػػاؿ التػػػػػػي تقػػػػػػـك بيػػػػػػا النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية فػػػػػػي ىػػػػػػذا المضػػػػػػمار الػػػػػػى مػػػػػػرحمتيف اك قسػػػػػػميف  
ضمطمػػػػػػب اكؿ  كالثانيػػػػػػة ىػػػػػػي  كىػػػػػػي مرحمػػػػػػة اسػػػػػػتكماًؿ كانجػػػػػػاز اجػػػػػػراءات التحقيػػػػػػؽ االولييييييىمتكػػػػػػامميف 

 .مرحمة التصرؼ بنتائ  التحقيؽ ضمطمب ثاني 

 :بلدائ جراءات اللحقيق اإلإ: ولالمطمب ا  

التشػػػػػػريع ببيػػػػػػاف ا جػػػػػراءات التػػػػػػي يجػػػػػػكز لسػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ اتخاذىػػػػػػا أثنػػػػػاء مباشػػػػػػرتيا لمتحقيػػػػػػؽ تكفػػػػػؿ 
االبتػػػػػػدائي، بقصػػػػػػد الكصػػػػػػكؿ مػػػػػػف خالليػػػػػػا إلػػػػػػى معرفػػػػػػة كجػػػػػػو الحػػػػػػؽ فػػػػػػي الػػػػػػدعكل. كتنػػػػػػاكؿ المشػػػػػػرع 

كقػػػػػد اتجػػػػػو الفقػػػػػو الػػػػػى تقسػػػػػيـ اجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي  إجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ الكاحػػػػػد بعػػػػػد االخػػػػػر.
 لى نكعيف:إ

يتعمػػػػػؽ باألدلػػػػػة التػػػػػي تثبػػػػػت صػػػػػحة االتيػػػػػاـ ضفػػػػػرعو اكؿ ، بينمػػػػػا النػػػػػكع الثػػػػػاني يتنػػػػػاكؿ التػػػػػدابير االول: 
 .االحتياطية الخاصة بضماف كجكد المتيـ ضفرعو ثاني 

 دلة وجمعيا:اءات اللنقيب عن ا جر إاللرع ا ول: 

لشػػػػػػيكد كىػػػػػػي إجػػػػػػراءات تسػػػػػػتيدؼ التنقيػػػػػػب عػػػػػػف األدلػػػػػػة كجمعيػػػػػػا كمثػػػػػػاؿ ىػػػػػػذه ا جػػػػػػراءات سػػػػػػماع ا
كنػػػػػػػػػدب الخبػػػػػػػػػراء كالتفتػػػػػػػػػيش، كاالنتقػػػػػػػػػاؿ لممعاينػػػػػػػػػة كضػػػػػػػػػبط األشػػػػػػػػػياء المتعمقػػػػػػػػػة بالجريمػػػػػػػػػة كمراقبػػػػػػػػػة 

 المحادثات السمكية كالالسمكية كتسجيميا كاالستجكاب كالمكاجية. 

كىػػػػػي لػػػػػـ تػػػػػرد عمػػػػػى سػػػػػبيؿ الحصػػػػػر، ألف لممحقػػػػػؽ أف يسػػػػػتعيف بأيػػػػػة كسػػػػػيمة مشػػػػػركعة، مفيػػػػػدة فػػػػػي 
قػػػػػػانكف شػػػػػػػريطة أال تنػػػػػػػاؿ مػػػػػػف حريػػػػػػػات األفػػػػػػػراد كال حرمػػػػػػػة االثبػػػػػػات كلػػػػػػػك لػػػػػػػـ يػػػػػػرد ليػػػػػػػا ذكػػػػػػػر فػػػػػػػي ال
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مسػػػػػػػػاكنيـ كأسػػػػػػػػرارىـ مثػػػػػػػػؿ عمميػػػػػػػػة العػػػػػػػػرض القػػػػػػػػانكني لالسػػػػػػػػتعراؼ عمػػػػػػػػى الشػػػػػػػػخص أك االسػػػػػػػػتعانة 
 بالبصمات أك الكالب البكليسية.

كلممحقػػػػؽ أف يرتػػػػب إجػػػػراءات التنقيػػػػب عػػػػف األدلػػػػة كجمعيػػػػا طبقػػػػان لمترتيػػػػب الػػػػذم يػػػػراه أكثػػػػر مالءمػػػػة  
كع التحقيػػػػػؽ كظركفيػػػػػا الخاصػػػػػة دكف أف يقيػػػػػده فػػػػػي ذلػػػػػؾ أم قيػػػػػد سػػػػػكل مػػػػػا لطبيعػػػػػة الجريمػػػػػة مكضػػػػػ

تقػػػػاف فػػػػف التحقيػػػػؽ كىػػػػك مػػػػا يتطمػػػػب دائمػػػػان المبػػػػادرة إلػػػػى الػػػػدليؿ قبػػػػؿ  يمميػػػػو عميػػػػو حسػػػػف التصػػػػرؼ كا 
 . 206ضأف تمتد إليو يد العبث أك التضميؿ

إلػػػػػػى كىػػػػػػذا النػػػػػػكع مػػػػػػف األدلػػػػػػة يسػػػػػػمى بأدلػػػػػػة االثبػػػػػػات. ألف المحقػػػػػػؽ ييػػػػػػدؼ مػػػػػػف ىػػػػػػذه ا جػػػػػػراءات 
التنقيػػػػب عػػػػف أدلػػػػة الثبػػػػكت كجمعيػػػػا كتمحيصػػػػيا كبيػػػػاف مػػػػدل داللتيػػػػا عمػػػػى كقػػػػكع الفعػػػػؿ مػػػػف جانػػػػب 

 . 207ضالمتيـ

كعمكمػػػػان فػػػػإف اجػػػػراءات التنقيػػػػب كالجمػػػػع ىػػػػذه تنقسػػػػـ بػػػػدكرىا مػػػػف ناحيػػػػة السػػػػمطة المختصػػػػة بيػػػػا الػػػػى 
 كىػػػػػػك اختصػػػػػػاص حصػػػػػػرم جامػػػػػػد لمنيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية ال يجػػػػػػكز فيػػػػػػو النػػػػػػدب اك االنابػػػػػػة أك التفػػػػػػكيض

ض فقػػػػػػرة اكلػػػػػػى  كاختصػػػػػػاص مػػػػػػرف يمكػػػػػػف فيػػػػػػو النػػػػػػدب بتكميػػػػػػؼ أحػػػػػػد مػػػػػػأمكرم الضػػػػػػبط االسػػػػػػتجكاب 
 القضائي بإنابة رسمية خاصة ض فقرة ثانية  .

 :ح ري خاص بالنيابة اخل اص /اللقرة االولى : االسلجواب 

السػػػػػػػتجكاب ىػػػػػػك مناقشػػػػػػػة بقكلػػػػػػو:  ا  208ض  94عػػػػػػرؼ المشػػػػػػرع الفمسػػػػػػػطيني االسػػػػػػتجكاب فػػػػػػػي المػػػػػػادة  
المػػػػػػػتيـ بصػػػػػػػكرة تفصػػػػػػػيمية، بشػػػػػػػأف األفعػػػػػػػاؿ المنسػػػػػػػكبة إليػػػػػػػو، كمكاجيتػػػػػػػو باالستفسػػػػػػػارات، كاألسػػػػػػػئمة، 

ىػػػػػػك مكاجيػػػػػػة المػػػػػػتيـ بالتيمػػػػػػة المنسػػػػػػكبة إليػػػػػػو كالشػػػػػػبيات،عف التيمػػػػػػة، كمطالبتػػػػػػو با جابػػػػػػة عمييػػػػػػا. 
الكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف  بػػػػػػػداء الػػػػػػػرأم فييػػػػػػػا كمناقشػػػػػػػتو تفصػػػػػػػيميا فػػػػػػػي أدلػػػػػػػة الػػػػػػػدعكل إثباتػػػػػػػان كنفيػػػػػػػان ب ػػػػػػػرض 

 . 209ضالحقيقة

ثبػػػػػات البيانػػػػػات الخاصػػػػػة بػػػػػو  كتحديػػػػػد الكقػػػػػائع  كمضػػػػمكف االسػػػػػتجكاب التثبػػػػػت مػػػػػف شػػػػػخص المػػػػػتيـ كا 
المنسػػػػػػكبة إليػػػػػػو تحديػػػػػػدان دقيقػػػػػػان مػػػػػػع مجابيتػػػػػػو بأدلػػػػػػة ا ثبػػػػػػات كمناقشػػػػػػتيا معػػػػػػو تفصػػػػػػيميان فضػػػػػػالن عػػػػػػف 

 . 210ضدعكتو  بداء دفاعو

                                                           

 413  أ.د. عبيد، رؤكؼ، مبادئ االجراءات الجنائية في القانكف المصرم، مرجع سابؽ، ص:206ض
 641  أ.د. سالمو، مأمكف محمد، مرجع سابؽ، ص: 207ض
 2001لسنة  3  أنظر قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 208ض
. نقض مصرم الطعف رقـ 310فتحي، الكسيط في قانكف االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:   د. سركر، أحمد 209ض

 .1353ص: ،، المكتب الفني1/12/1998جمسة  ،66لسنة  19120
، كد. رمضاف، عمر 683 :  أ.د. سالمة، مأمكف محمد، االجراءت الجنائية في التشريع المصرم، مرجع سابؽ، ص210ض

 .316، ص: 1989، دار النيضة العربية، القاىرة، 2ط السعيد، مبادئ قانكف االجراءات الجنائية قكاعد المحكمة،



114 
 

كابػػػػػرز اجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ التػػػػػي تتصػػػػػؿ بيػػػػػذه الناحيػػػػػة ىػػػػػي سػػػػػؤاؿ المػػػػػتيـ كاسػػػػػتجكابو كفػػػػػي ىػػػػػذا ال 
يقػػػػػؼ دكر جيػػػػػات التحقيػػػػػؽ فػػػػػي البحػػػػػث عػػػػػف ماديػػػػػات الكاقعػػػػػة بػػػػػؿ عمييػػػػػا اف تت م ػػػػػؿ فػػػػػي الناحيػػػػػة 
النفسػػػػػػػية لممػػػػػػػتيـ السػػػػػػػابقة عمػػػػػػػى ارتكػػػػػػػاب الجريمػػػػػػػة التػػػػػػػي دفعتػػػػػػػو الرتكابيػػػػػػػا ، كقػػػػػػػد نػػػػػػػص المشػػػػػػػرع 

بػػػػػػإجراء  -مػػػػػف تمقػػػػػاء نفسػػػػػو  –يػػػػػأمر ككيػػػػػؿ النيابػػػػػػة    100بمكجػػػػػػب المػػػػػادة الفمسػػػػػطيني عمػػػػػى ذلػػػػػؾ 
الفحكصػػػػػػات الطبيػػػػػػة كالنفسػػػػػػية لممػػػػػػتيـ مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الجيػػػػػػات المختصػػػػػػة إذا رأم ضػػػػػػركرة ذلػػػػػػؾ أك بنػػػػػػاء 

  عمى طمب مف المتيـ أك محاميو.

كاالسػػػػػتجكاب غيػػػػػر المكاجيػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث اف المكاجيػػػػػة يقصػػػػػد بيػػػػػا ا جػػػػػراء الػػػػػذم يقػػػػػكـ بػػػػػو المحقػػػػػؽ 
كيثبػػػػػت  ،تضػػػػػاه يكاجػػػػػو المػػػػػتيـ بشػػػػػخص آخػػػػػر أك شػػػػػاىد فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بمػػػػػا أدلػػػػػى بػػػػػو مػػػػػف أقػػػػػكاؿكبمق

عمػػػػى اف يػػػػتـ ىػػػػذ االسػػػػتجكاب  . 211ضالمحقػػػػؽ ىػػػػذه المكاجيػػػػة كمػػػػا أدلػػػػى بػػػػو كػػػػؿ منيػػػػا إثػػػػر المكاجيػػػػة 
 بما ال يتجاكز اربع كعشريف ساعة مف ساعة مثكؿ المتيـ اما المحقؽ.

 كاب في نقطتيف:ستجكفيما يمي نعرض ىذه الفقرة الخاصة باال
 أوال : طبيعة االسلجواب:

يتميػػػػز اسػػػػتجكاب المػػػػتيـ دكف غيػػػػره مػػػػف إجػػػػراءات التحقيػػػػؽ بأنػػػػو عمػػػػؿ إجرائػػػػي ذك طبيعػػػػة مزدكجػػػػة  
التػػػػي   ، 212ضكىػػػػك مػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرل كسػػػػيمة مػػػػف كسػػػػائؿ الػػػػدفاع  ،فيػػػػك إ جػػػػراء مػػػػف إجػػػػراءات التحقيػػػػؽ

 تعد حقان لممتيـ:
 ق:لحقيأ( اسلجواب المليم بو لو إجراء 

إف اسػػػػػتجكاب المػػػػػتيـ بكصػػػػػفو إجػػػػػراء تحقيػػػػػؽ ييػػػػػدؼ الػػػػػى جمػػػػػع أدلػػػػػة ا ثبػػػػػات كىػػػػػك كاجػػػػػب  عمػػػػػي 
بمػػػػػا قػػػػػد يػػػػػؤدم  ،كيعػػػػػد كسػػػػػيمة لتػػػػػدعيـ كتقكيػػػػػة أدلػػػػػة االتيػػػػػاـ فػػػػػي مكاجيػػػػػة المسػػػػػتجكب ، 213ضالمحقػػػػػؽ 

 . 214ضإلى اعتراؼ المتيـ ككفاية المحقؽ  عناء البحث كالتفتيش عف أدلة أخرل

كاالسػػػػػتجكاب يبػػػػػيح لسػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ إعادتػػػػػو كممػػػػػا كػػػػػاف ذلػػػػػؾ ضػػػػػركريان كممكنػػػػػا السػػػػػتجالء الحقيقػػػػػة، 
كتسػػػػتطيع كػػػػذلؾ مكاجيػػػػة المػػػػتيـ بأدلػػػػة االتيػػػػاـ التػػػػي تسػػػػاؽ عميػػػػو دلػػػػيالن، لقػػػػكؿ كممتػػػػو فييػػػػا تسػػػػميما 

                                                           

الكتاب  -.  كأنظر ايضان د. الدسكقي،عزت مصطفي، شرح قانكف االحكاـ العكسرية 685  المرجع السابؽ نفسو ص: 211ض
 .1991نيضة العربية، القاىرة، قانكف العقكبات، مكتبة ال -االكؿ 

، كانظر أيضان د. خمؼ، سدراف 514  د. سركر، أحمد فتحي، الكسيط في قانكف ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص212ض
، 1985محمد سمطة التحقيؽ االبتدائي في التشريع الجنائي الككيتي كالمقارف، رسالة دكتكراه، اكاديمية الشرطة، القاىرة، 

 .343ص: 
 .472، ص:2008د. قايد، أسامة عبد اهلل، االجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة   213ض
 .439، ص:1975  د. بالؿ، أحمد عكض، مبادئ قانكف العقكبات المصرم، مكتبة دار النيضة، القاىرة 214ض
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بيػػػػػػا أك دحضػػػػػػان ليػػػػػػا، كمناقشػػػػػػتو فػػػػػػي أقكالػػػػػػو مناقشػػػػػػة تفصػػػػػػيمية، كتكجػػػػػػو إليػػػػػػو مػػػػػػا تػػػػػػراه مػػػػػػف األسػػػػػػئمة 
 .   215ضقيقة كالضركرية الد

 ب( اسلجواب المليم باعلباره وسيمة دفاع:

إف اسػػػػػػتجكاب المػػػػػػتيـ باعتبػػػػػػاره كسػػػػػػيمة دفػػػػػػاع، يمػػػػػػـز المحقػػػػػػؽ بػػػػػػأف يسػػػػػػتجكب المػػػػػػتيـ فػػػػػػي كػػػػػػؿ     
تحقيػػػػؽ ابتػػػػدائي يجػػػػرم، كمػػػػا داـ ذلػػػػؾ ممكنػػػػان أمػػػػا إذا دعػػػػي المػػػػتيـ السػػػػتجكابو كلػػػػـ يحضػػػػر  أك 

ألنػػػػو  ،حتػػػػى لػػػػك تصػػػػرؼ فػػػػي التحقيػػػػؽ دكف اسػػػػتجكابو ،المحقػػػػؽ ىفػػػػال تثريػػػػب عمػػػػ ،كػػػػاف ىاربػػػػان 
 . 216ضال التزاـ بمستحيؿ

الػػػػػرغـ مػػػػػف أىميػػػػػة االسػػػػػتجكاب، بكصػػػػػفو أحػػػػػد إجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ ككسػػػػػيمة دفػػػػػاع، إال أف ذلػػػػػؾ  ىكعمػػػػػ
دفػػػػػاع المػػػػتيـ، فقػػػػػد يكقعػػػػو فػػػػػي التنػػػػاقض بػػػػػيف  مػػػػىلػػػػـ يمنػػػػع الفقيػػػػػاء مػػػػف انتقػػػػػاده، فقػػػػالكا بخطكرتػػػػػو ع

أقكالػػػو  كقػػػد يسػػػتدرجو المحقػػػؽ إلػػػى أقػػػكاؿ لػػػـ يكػػػف يػػػدلي بيػػػا مػػػف تمقػػػاء نفسػػػو  كقػػػد ينيػػػار دفاعػػػو إثػػػر 
 .   217ضال ىذا االستجكابلك  ذلؾ،  فينتيي بو األمر إلى اعتراؼ لـ يكف يصدر عنو،

 لمحددات القانونية ف  االسلجواب:ثانيًا : ا

 سمطة اللحقيق:  ىق ره عم -1

كبمػػػػا اف االسػػػػتجكاب يعػػػػد إجػػػػراءان خطيػػػػران قػػػػد يترتػػػػب عميػػػػو اسػػػػاءة الػػػػى مركػػػػز المػػػػتيـ، اتجيػػػػت معظػػػػـ 
التشػػػػػريعات المقارنػػػػػة، الػػػػػى تكميػػػػػؼ سػػػػػمطة خاصػػػػػة لمقيػػػػػاـ بػػػػػو، كىػػػػػي سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي كىػػػػػذا 
مػػػػا اكػػػػدت عميػػػػو محكمػػػػة الػػػػنقض المصػػػػرية فػػػػي حكميػػػػا: اذا استرسػػػػؿ مػػػػأمكر الضػػػػبط القضػػػػائي فػػػػي 

يـ تفصػػػػيال كمكاجيتػػػػو بمػػػػا خمصػػػػت اليػػػػو التحريػػػػات ثػػػػـ خمػػػػص الػػػػى تكجيػػػػو االتيػػػػاـ بعػػػػد مناقشػػػػة المػػػػت
 . 218ضمناقشتو تفصيال فيو ىك عينو االستجكاب المحظكر قانكنا عمى غير سمطة التحقيؽ 

إف المشػػػػػرع اىػػػػػتـ بػػػػػإجراءات االسػػػػػتجكاب  كأحاطػػػػػو بعنايػػػػػة خاصػػػػػة، تيػػػػػدؼ إلػػػػػى تػػػػػكفير أقصػػػػػى حػػػػػد 
كجػػػػػكب  ،كمػػػػػف ىػػػػػذه الضػػػػػمانات ،نتػػػػػائ  الخطيػػػػػرة المترتبػػػػػة عميػػػػػونظػػػػػران لم ،ممكػػػػػف مػػػػػف الضػػػػػمانات لػػػػػو

كىػػػػػذه الجيػػػػػة ىػػػػػي النيابػػػػػة  ،أف يباشػػػػػر االسػػػػػتجكاب جيػػػػػة قضػػػػػائية تخػػػػػتص بػػػػػالتحقيؽ بصػػػػػفة أصػػػػػمية
 العامة كالعسكرية، كفي بعض التشريعات يضاؼ قاضي التحقيؽ.

يػػػػػػاـ بػػػػػػبعض كاعطػػػػػػى القػػػػػػانكف الفمسػػػػػػطيني لمنيابػػػػػػة، الحػػػػػػؽ اف تككػػػػػػؿ مػػػػػػأمكرم الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي، لمق
  مػػػػػػف قػػػػػػانكف 55/2كذلػػػػػػؾ فػػػػػػي نػػػػػػص المػػػػػػادة ض .اعمػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػؽ، عػػػػػػدا االسػػػػػػتجكاب فػػػػػػي الجنايػػػػػػات

                                                           

 .27، ص:2014القانكنية القاىرة،   د. سردار، عمي عزيز، ضمانات المتيـ أثناء االستجكاب، المركز القكمي لإلصدارات 215ض
 .253  د. القبائمي، سعد صالح حماد، حؽ المتيـ في االستعانة بمحاـ، مرجع سابؽ، ص:216ض
 .576  د. حسني، محمكد نجيب، شرح قانكف االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:217ض
 . 689، ص:119، مجمكعة احكاـ محكمة النقض المصرية رقـ 3/5/1990نقض  (218)
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لمنائػػػػػػػب ، حيػػػػػػػث نصػػػػػػػت عمػػػػػػػى   2001لسػػػػػػػنة  3رقػػػػػػػـ 2001  لسػػػػػػػنة 3االجػػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػػة رقػػػػػػػـ ض
العػػػػاـ أك ككيػػػػؿ النيابػػػػة العامػػػػة المخػػػػتص تفػػػػكيض أحػػػػد أعضػػػػاء الضػػػػبط القضػػػػائي المخػػػػتص بالقيػػػػاـ 

 التحقيؽ في دعكل محددة، كذلؾ عدا استجكاب المتيـ في مكاد الجنايات .بأم مف أعماؿ 

التػػػػػي نصػػػػػت عمػػػػػى اف : يجػػػػػكز  1979مػػػػػف قػػػػػانكف اصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الثػػػػػكرم لسػػػػػنة  72كالمػػػػػادة  
لممػػػػػدعي العػػػػػاـ اف ينيػػػػػب مػػػػػدعيا عامػػػػػان اخػػػػػر فػػػػػي منطقتػػػػػو  جػػػػػراء معاممػػػػػة مػػػػػف معػػػػػامالت التحقيػػػػػؽ 

احػػػػد اعضػػػػاء الضػػػػابطة القضػػػػائية أليػػػػة معاممػػػػة تحقيػػػػؽ عػػػػدا  فػػػػي االمكنػػػػة التابعػػػػة لػػػػو  كلػػػػو اف ينيػػػػبي 
 .استجكاب المتيـ

 م عممًا بالجريمة المنسوبة إليو:إحاطة الملي -2

سػػػػمطة التحقيػػػػؽ التػػػػي تقػػػػـك باالسػػػػتجكاب  أف تعمػػػػـ المػػػػتيـ بعػػػػد التثبػػػػت مػػػػف شخصػػػػيتو،  ىأم أف عمػػػػ
 كمػػػػػا  219ضتحقيػػػػػؽ بسػػػػػببيا بجميػػػػػع األقػػػػػكاؿ المنسػػػػػكبة إليػػػػػو  كأال ي فػػػػػؿ كاقعػػػػػة مػػػػػف تمػػػػػؾ التػػػػػي يجػػػػػرم ال

 .1979مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم لسنة  48نصت عمى ذلؾ مادة 

كتتجمػػػػػى أىميػػػػػة إحاطػػػػػػة المػػػػػتيـ عممػػػػػػان بالجريمػػػػػة المنسػػػػػػكبة إليػػػػػو  كاألدلػػػػػػة المتػػػػػكفرة، فػػػػػػي كػػػػػكف تمػػػػػػؾ 
بعػػػػػد ا حاطػػػػػة، تعػػػػػد مػػػػػف األمػػػػػكر الضػػػػػركرية لصػػػػػحة مػػػػػا يبديػػػػػو المػػػػػتيـ مػػػػػف أقػػػػػكاؿ كاعترافػػػػػات فيمػػػػػا 

فضػػػػػالن عػػػػػف أنيػػػػػا تمكػػػػػف المػػػػػتيـ مػػػػػف تييئػػػػػة دفاعػػػػػو بنفسػػػػػو أك بكاسػػػػػطة المحػػػػػامي إذا اسػػػػػتمـز األمػػػػػر 
عمػػػػـ  ىذلػػػػؾ  ألنػػػػو ال يمكػػػػف ليػػػػذا المػػػػتيـ أف يقػػػػدـ دفاعػػػػو امػػػػاـ األدلػػػػة القائمػػػػة ضػػػػده مػػػػا لػػػػـ يكػػػػف عمػػػػ

 . 220ضبتمؾ االتيامات

ػػػػا بالكقػػػػائع المنسػػػػكبة إليػػػػو أك المشػػػػتبو فػػػػي أنػػػػو قػػػػد ارتكبيػػػػا تمكنػػػػو مػػػػف الػػػػدفاع  أف إحاطػػػػة المػػػػتيـ عممن
ػػػػػا لممػػػػػتيـم إذ يتػػػػػيح لػػػػػو أف يعػػػػػرؼ التيمػػػػػة المكجيػػػػػة إليػػػػػو  221ضعػػػػػف نفسػػػػػو ، كىػػػػػك بػػػػػذلؾ يعػػػػػد حقػػػػػا ىامن

، ككػػػػػػذلؾ حتػػػػػػى ال يؤخػػػػػػذ المػػػػػػتيـ  222ضعمػػػػػػى كجػػػػػػو التحديػػػػػػد فيمكنػػػػػػو ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف تنظػػػػػػيـ دفاعػػػػػػو إزاءىػػػػػػا
 .  223ضعمى غرة بتيمة لـ تتح لو الفرصة الكاممة لدحضيا

                                                           

 .134، ص:1968د. النبراكم، محمد سامي، استجكاب المتيـ، دار النيضة العربية القاىرة،   219ض
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف 2  د. خكيف، حسف بشيت، ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائية، دراسة مقارنة، ط220ض

 .150، ص:2010
في قانكف االجراءات الجنائية، شرعية األدلة المستمدة مف   د.حسف، حسف عمي، النظرية العامة لإلجراءات الجنائية 221ض

 .207:، ص2004الكسائؿ العممية، رسالة دكتكراه، االسكندرية 
 .582محمكد نجيب، شرح قانكف ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:   أ.د حسني،222ض
انتقادية مقارنة في ضكء التشريعات الجنائية    د.بكار، حاتـ، حماية حؽ المتيـ في محاكمة عادلة، دراسة تحميمية تأصيمية223ض

 .243المصرية، الميبية، الفرنسية، ا نجميزية، األمريكية، كالشريعة ا سالمية، منشأة المعارؼ با سكندرية، ص:
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نمػػػػا يتعػػػػيف عميػػػػو كػػػػذلؾ كال يكفػػػػي أف يحػػػػيط الم ػػػػا بالتيمػػػػة المنسػػػػكبة إليػػػػو إجمػػػػاالن، كا  حقػػػػؽ المػػػػتيـ عممن
، كلكػػػػف لػػػػيس معنػػػػى ذلػػػػؾ أف المحقػػػػؽ  224ضأف يخطػػػػره تفصػػػػيالن بالشػػػػبيات القائمػػػػة ضػػػػده كػػػػي يفنػػػػدىا

 .  225ضمكمؼ ببياف كافة التفصيالت لممتيـ

االعتػػػػراؼ حيػػػػث كبخػػػػالؼ أىميػػػػة ىػػػػذا ا عػػػػالـ بالنسػػػػبة لحػػػػؽ الػػػػدفاع فمػػػػو أىميػػػػة أخػػػػرل تظيػػػػر عنػػػػد 
ا إال إذا صػػػػػػػدر مػػػػػػػف المػػػػػػػتيـ بعػػػػػػػد عممػػػػػػػو بمكضػػػػػػػكع االتيػػػػػػػاـ ،  226ضإف االعتػػػػػػػراؼ ال يكػػػػػػػكف صػػػػػػػحيحن

طبقػػػػػان لممشػػػػػرع كىػػػػػذا مػػػػػا يعػػػػػرؼ بفرنسػػػػػا بحػػػػػؽ المػػػػػتيـ فػػػػػي التبصػػػػػير، كمػػػػػا يػػػػػتـ ذكػػػػػر ىػػػػػذه الكقػػػػػائع 
 .كقد رتب المشرع الفرنسي عمى مخالفة ذلؾ البطالف  227ضفي محضر رسميالفمسطيني 

الضػػػػػماف فقػػػػػد أكػػػػػدت عميػػػػػو الكثيػػػػػر مػػػػػف المكاثيػػػػػؽ الدكليػػػػػة حيػػػػػث نصػػػػػت عميػػػػػو المػػػػػادة كألىميػػػػػة ىػػػػػذا 
مػػػػػػػف العيػػػػػػػد الػػػػػػػدكلي الخػػػػػػػاص بػػػػػػػالحقكؽ المدنيػػػػػػػة كالسياسػػػػػػػية عمػػػػػػػى أف  يػػػػػػػتـ إعالمػػػػػػػو سػػػػػػػريعنا  14/3

  .  228ضكبالتفصيؿ، كبم ة يفيميا، بطبيعة التيمة المكجية إليو كأسبابيا 

تصػػػػػػة بإخطػػػػػػار المػػػػػػتيـ بالتيمػػػػػػة المنسػػػػػػكبة إليػػػػػػو أف تقػػػػػػـك السػػػػػػمطة المخ ىػػػػػػك المقصػػػػػػكد بيػػػػػػذا الحػػػػػػؽك 
قبػػػػػؿ اسػػػػػتجكابو بكقػػػػػت كػػػػػافي، لكػػػػػي يػػػػػتمكف مػػػػػف تحضػػػػػير دفاعػػػػػو كالػػػػػرد عمػػػػػى مػػػػػا يكجػػػػػو إليػػػػػو مػػػػػف 

 .  229ضاتيامات ليتمكف مف إثبات براءتو

أمػػػػػػا عػػػػػػف ضػػػػػػركرة التأكػػػػػػد كالتثبػػػػػػت مػػػػػػف شخصػػػػػػية المػػػػػػتيـ قبػػػػػػؿ اسػػػػػػتجكابو كذلػػػػػػؾ لتفػػػػػػادم اتخػػػػػػاذ أم 
 .  230ضإجراءات ضد شخص برمء

                                                           

 .359  د.الصيفي،عبد الفتاح، تأصيؿ ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:224ض
 .134المتيـ، مرجع سابؽ، ص:  د. النبراكم، محمد سامي، استجكاب 225ض
 .39  د. المال ،سامي صادؽ، اعتراؼ المتيـ، مرجع سابؽ، ص:226ض
 مف قانكف ا جراءات الجنائية الفمسطيني.  2الفقرة  116  المادة 227ض
 8رقـ  كفي البند 13مف  العيد الدكلي  في تعميقيا العاـ رقـ  14  عمقت  لجنة األمـ المتحدة لحقكؽ ا نساف  عمى المادة 228ض

، الضمانة األكلى 3مف ىذا التعميؽ تقكؿ المجنة  كمف البيانات الدنيا في ا جراءات الجنائية المنصكص عمييا في الفقرة 
التي تتعمؽ بحؽ كؿ متيـ بجريمة في أف يتـ إعالمو، بم ة يفيميا، بطبيعة التيمة المكجية إليو ضالفقرة الفرعية أ . كتالحظ 

 ضأ  إلى جميع حاالت 3ض14ال تشرح في ال الب كيؼ يتـ مراعاة ىذا الحؽ كتأمينو، كتنطبؽ المادة  المجنة أف تقارير الدكؿ
التيـ الجنائية، بما فييا تمؾ المكجية إلى أشخاص غير معتقميف. كتالحظ المجنة كذلؾ أف حؽ المتيـ بجريمة في أف يتـ 

المكصكفة فكر تكجيو التيمة مف جانب سمطة ذات صالحية. إعالمو بالتيمة  سريعنا  يتطمب أف تعطى المعمكمات بالطريقة 
كفي رأم المجنة أف ىذا الحؽ يجب أف ينشأ عندما تقرر إحدل المحاكـ أك إحدل سمطات االدعاء العاـ، أثناء التحقيؽ، أف 

المحددة في تتخذ إجراءات ضد شخص مشتبو بو بأنو ارتكب جريمة أك تسميو بأنو مشتبو بو. كيمكف ا بقاء بالمتطمبات 
لى األفعاؿ المدعى 3الفقرة الفرعية ض  ضأ  عف طريؽ إعالف التيمة شفيينا أك خطينا، عمى أف تشير المعمكمات إلى القانكف كا 

 بيا التي ترتكز عمييا التيمة . 
 .168، ص:2001  د. محمد، عادؿ حامد بشير، ضمانات االستجكاب، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، جامعة المنصكرة 229ض
، كمية الحقكؽ جامعة   د.الكبيسي، عبد الستار سالـ، ضمانات المتيـ قبؿ كأثناء المحاكمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه230ض

 .27، ص:1981 القاىرة،



118 
 

 . 231ضكيجب أف يككف إعالمو بالتيمة بصكرة بسيطة يفيميا دكف لبس كغمكض

كا حاطػػػػة يجػػػػب أف تقػػػػـك عمػػػػى أسػػػػاس معرفػػػػة التيمػػػػة بشػػػػكؿ مفصػػػػؿ تبػػػػيف فييػػػػا الكقػػػػائع التػػػػي تقػػػػـك 
 .  232ضعمييا التيمة كاألدلة المتكافرة في التحقيؽ كالشبيات القائمة ضده

عيػػػػػػا المػػػػػػتيـ مضػػػػػػمكف إليػػػػػػو بكػػػػػػؿ كسػػػػػػيمة يػػػػػػدرؾ متحقػػػػػػؽ إعػػػػػػالـ المػػػػػػتيـ بالتيمػػػػػػة المكجيػػػػػػة يكعميػػػػػػو 
 .   233ضشفاىو أـ كتابة أـ إشارة، حسب ظركؼ المتيـ االتياـ المكجو إليو سكاء كاف

 :حق المليم ف  االسلعانة بمحام -3

مػػػػػف بػػػػػيف أىػػػػػـ الحقػػػػػكؽ التػػػػػي يتعػػػػػيف الحػػػػػرص عمػػػػػى تكفيرىػػػػػا لممػػػػػتيـ أثنػػػػػاء التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي كمنػػػػػذ 
المنسػػػػػكبة إليػػػػػو حقػػػػػو فػػػػػي االسػػػػػتعانة بمحػػػػػاـم إذ إنػػػػػو فػػػػػي حضػػػػػكر المحػػػػػامي لحظػػػػػة إعالنػػػػػو باألفعػػػػػاؿ 

ػػػػا لمكقػػػػؼ ىػػػػذا األخيػػػػر، كضػػػػماننا لسػػػػالمة ا جػػػػراءات، كعكننػػػػا لمعدالػػػػة عمػػػػى إظيػػػػار  مػػػػع المػػػػتيـ دعمن
   234ضالحقيقة

تتفػػػػؽ التشػػػػريعات الكضػػػػعية عمػػػػى اعتبػػػػار حػػػػؽ الػػػػدفاع حقنػػػػا أصػػػػيالن يثبػػػػت لممػػػػتيـ منػػػػذ المحظػػػػة التػػػػي 
ػػػػا طػػػػكاؿ مرحمتػػػػي التحقيػػػػؽ  يكجػػػػو إليػػػػو فييػػػػا االتيػػػػاـ بارتكػػػػاب جريمػػػػة معينػػػػة، كيظػػػػؿ ىػػػػذا الحػػػػؽ قائمن

 . 235ضكالمحاكمة

محػػاـ، كاف لػػو حػػؽ فػػي الصػػمت كعػػدـ  اختيػػار فػػي بحقػػو فػػكرا المػػتيـ المػػدعي العػػاـ يشػػعر
مػػػػػف قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة  97االجابػػػػػة عمػػػػػى االسػػػػػئمة المكجيػػػػػة اليػػػػػو كىػػػػػذا مػػػػػا اكدتػػػػػو المػػػػػادة 

مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػانكف  55كذىػػػػػػػػػب اليػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػذلؾ المشػػػػػػػػػرع المصػػػػػػػػػرم بػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػادة  2001لسػػػػػػػػػنة  3رقػػػػػػػػػـ 
 .االجراءات الجزائية

لسػػػػػػػنة  3فػػػػػػػي قػػػػػػػانكف االجػػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػػة رقػػػػػػػـ  الفمسػػػػػػػطيني المشػػػػػػػرعىػػػػػػػذه الضػػػػػػػمانة  ىكنػػػػػػػص عمػػػػػػػ
يجػػػػػػب عمػػػػػػى ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة عنػػػػػػد حضػػػػػػكر المػػػػػػتيـ   حيػػػػػػث نصػػػػػػت عمػػػػػػى   96فػػػػػػي المػػػػػػادة ض 2001

ىكيتػػػػػػػػو كاسػػػػػػػػمو كعنكانػػػػػػػػو كمينتػػػػػػػػو كيسػػػػػػػػتجكبو بالتيمػػػػػػػػة  ألكؿ مػػػػػػػػرة إلػػػػػػػػى التحقيػػػػػػػػؽ أف يتثبػػػػػػػػت مػػػػػػػػف
المنسػػػػػػكبة إليػػػػػػو كيطالبػػػػػػو با جابػػػػػػة عمييػػػػػػا، كيخطػػػػػػر أف مػػػػػػف حقػػػػػػو االسػػػػػػتعانة بمحػػػػػػاـ، كأف كػػػػػػؿ مػػػػػػا 

                                                           

 .170  د. محمد، عادؿ حامد بشير، ضمانات االستجكاب، مرجع سابؽ، ص:231ض
 .301ئية، مرجع سابؽ، ص:  د.مصطفي، محمكد محمػكد، شرح قانكف ا جراءات الجنا232ض
 .383، ص:2003  د.الباشا، فائزة يكنس، شرح قانكف ا جراءات الجنائية الميبي، دار النيضة العربية، سنة 233ض
     234ض

Nagel (Stuart. S), The Rights of the Accused in Law and Action, Vol. I, Sage Criminal Justice 
System Annual Beverly Hill, London (With Out Date), P.17. 

. 1999، دار المطبكعات الجامعية االسكندرية، 1  انظر د.عكض، عكض محمد، شرح قانكف ا جراءات الجزائية، ط235ض
 .70ص:
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[ يجػػػػب إثبػػػػات أقػػػػكاؿ المػػػػتيـ 2يقكلػػػػو يجػػػػكز تقديمػػػػو كػػػػدليؿ ضػػػػده فػػػػي معػػػػرض البينػػػػة عنػػػػد محاكمتػػػػو. 
  في محضر االستجكاب.

رع العسػػػػػكرم الفمسػػػػػطيني فػػػػػي قػػػػػانكف اصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الثػػػػػكرم كىػػػػػذا مػػػػػا ذىػػػػػب اليػػػػػو ايضػػػػػان المشػػػػػ 
  . 236ض  50ك 49ضبمادتيو  1979لسنة 

كالمشػػػػػرع المصػػػػػرم قػػػػػرر ذلػػػػػؾ بػػػػػنص دسػػػػػتكرم مػػػػػف اكجػػػػػب اال يبػػػػػدأ التحقيػػػػػؽ مػػػػػع المػػػػػتيـ اال بكجػػػػػكد 
  237ضمحامية فاف لـ يكف لو محامي، ندب لو محامي 

مػػػػػػتيـ فػػػػػػي القضػػػػػػايا اليامػػػػػػة كػػػػػػي كتػػػػػػنص أغمػػػػػػب التشػػػػػػريعات عمػػػػػػى كجػػػػػػكب نػػػػػػدب محػػػػػػاـ مػػػػػػع كػػػػػػؿ 
يحضػػػػػػر معػػػػػػو كافػػػػػػة إجػػػػػػراءات التحقيػػػػػػؽ ، كتقصػػػػػػر التشػػػػػػريعات الحديثػػػػػػة ىػػػػػػذا الحػػػػػػؽ عمػػػػػػى االتيػػػػػػاـ 

ذا كاف في درجة الجناية  . 238ضالخطير كا 

كال يجػػػػػكز منػػػػػع محػػػػػامي المػػػػػتيـ مػػػػػف الحضػػػػػكر معػػػػػو ألم سػػػػػبب كػػػػػاف نظػػػػػرنا ألف الخصػػػػػـ كمحاميػػػػػو 
ا كاحدنا خالؿ إجراءات الدعكل   .  239ضالجنائيةيعتبراف شخصن

 2001  لسػػػػػػنة 3  مػػػػػػف قػػػػػػانكف االجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة رقػػػػػػـ ض102فػػػػػػي القػػػػػػانكف الفمسػػػػػػطيني فالمػػػػػػادة ض
ال يجػػػػكز لممحػػػػامي الكػػػػالـ أثنػػػػاء التحقيػػػػؽ إال بػػػػإذف مػػػػف ككيػػػػؿ النيابػػػػة، فػػػػإذا لػػػػـ يػػػػأذف نصػػػػت عمػػػػى   

 لو كجب إثبات ذلؾ في المحضر. 

ثبػػػػػػات ىػػػػػػذا االعتػػػػػػراض فػػػػػػي كمػػػػػػا أف لػػػػػػو االعتػػػػػػراض عمػػػػػػى مػػػػػػا قػػػػػػد يكجيػػػػػػو المحقػػػػػػؽ مػػػػػػف  أسػػػػػػئمة كا 
المحضػػػػػػر حتػػػػػػى يكػػػػػػكف ذلػػػػػػؾ ممػػػػػػا يػػػػػػدخؿ بعدئػػػػػػذ فػػػػػػي تقػػػػػػدير الػػػػػػدليؿ المسػػػػػػتمد مػػػػػػف االسػػػػػػتجكاب أك 

 . 240ضالمكاجية لدل محكمة المكضكع

إذا كانػػػت التشػػػريعات المقارنػػػة غيييير ان ىنييياك قييييود ليييرد عميييى حيييق الميييليم فييي  حضيييور محامييييو، 
سػػػػتعانة بالمحػػػػامي عنػػػػد اسػػػػتجكاب المتيمػػػػيف، قػػػػد قػػػػدرت ضػػػػركرة مسػػػػبقة رأت فييػػػػا الخػػػػركج عمػػػػى اال

                                                           

 عمى انو   49  حيث نصت المادة 236ض
سماع الشيكد كيحؽ لممتيـ كالمسئكؿ بالماؿ كالمدعي الشخصي كككالئيـ الحؽ في حضكر جميع إجراءات التحقيؽ ماعدا  -أ 

 .ليـ إف يطمعكا عمى التحقيقات التي جرت ب يابيـ
كيحؽ لممدعي العاـ أف يقرر إجراء التحقيؽ بمعزؿ عف األشخاص المذككريف في حالة االستعجاؿ أك متى رأل ضركرة ذلؾ  -ب

المقرر عمى ىذا الكجو إف يطمع ذكم  ظيار الحقيقة كقراره بيذا الشأف ال يقبؿ مراجعة إنما يجب عميو انتيائو مف التحقيؽ 
 .العالقة عميو

 .2014مف الدستكر المصرم النافذ لسنة   54  مادة 237ض
 .412  د.عبيد، رؤكؼ، مبادئ ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:238ض
. كانظر في ذلؾ ايضان د. ثركت، جالؿ، أصكؿ 71  د.عكض، عكض محمد، حؽ المتيـ في االستعانة بمحاـ، ص:239ض

 .412:محاكمات الجزائية، صال
 .186، ص:1988  د.الشكاربي، عبد الحميد، ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ الجنائي، منشاة المعارؼ االسكندرية، 240ض
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كىػػػػػػػي بػػػػػػػذلؾ تػػػػػػػرجح مقتضػػػػػػػيات المصػػػػػػػمحة العامػػػػػػػة كالرغبػػػػػػػة فػػػػػػػي إتمػػػػػػػاـ ا جػػػػػػػراءات بسػػػػػػػرعة، ب يػػػػػػػة 
 .  241ضالكصكؿ إلى الحقيقة

امػػػػػػػا القػػػػػػػانكف الفمسػػػػػػػطيني فقػػػػػػػد اعطػػػػػػػى لممحقػػػػػػػؽ الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي اسػػػػػػػتجكاب المػػػػػػػتيـ فػػػػػػػي عػػػػػػػدـ حضػػػػػػػكر 
االسػػػػػتعجاؿ اك الخػػػػػكؼ مػػػػػف ضػػػػػياع االدلػػػػػة محاميػػػػػو كلكػػػػػف قػػػػػرف ذلػػػػػؾ بحػػػػػاالت معينػػػػػة كػػػػػالتمبس اك 

 .كلكنو ايضا نص عمى حؽ محامي المتيـ في االطالع عمى اقكاؿ المتيـ اثناء االستجكاب

حيػػػػػث  2001  لسػػػػػنة 3  مػػػػػف قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة رقػػػػػـ ض98كىػػػػػذا مػػػػػا نصػػػػػت عميػػػػػو المػػػػػادة ض
حػػػػػاالت التمػػػػػبس لككيػػػػػؿ النيابػػػػػة اسػػػػػتجكاب المػػػػػتيـ قبػػػػػؿ دعػػػػػكة محاميػػػػػة لمحضػػػػػكر فػػػػػي نصػػػػػت عمػػػػػى  

كالضػػػػػػػػركرة كاالسػػػػػػػػتعجاؿ كالخػػػػػػػػكؼ مػػػػػػػػف ضػػػػػػػػياع األدلػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى أف تػػػػػػػػدكف مكجبػػػػػػػػات التعجيػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي 
 ، كلممحامي الحؽ في االطالع عمى أقكاؿ المتيـ عند انتياء االستجكاب.  242ضالمحضر

القػػػػػانكف المصػػػػػرم حػػػػػدد األحػػػػػكاؿ التػػػػػي تعفػػػػػي المحقػػػػػؽ مػػػػػف كاجػػػػػب دعػػػػػكة محػػػػػامي المػػػػػتيـ لحضػػػػػكر 
  مػػػػػف قػػػػػانكف ا جػػػػػراءات الجنائيػػػػػة المصػػػػػرم، 124كاؿ نصػػػػػت عمييػػػػػا المػػػػػادة ضاسػػػػػتجكابو، كىػػػػػذه األحػػػػػ

، عمػػػػػى أف  243ضكىػػػػػي حالػػػػػة التمػػػػػبس بالجريمػػػػػة، كحالػػػػػة السػػػػػرعة بسػػػػػبب الخػػػػػكؼ مػػػػػف ضػػػػػياع األدلػػػػػة 
يثبػػػػت فػػػػي المحضػػػػر تػػػػكافر أسػػػػباب الخػػػػكؼ مػػػػف ضػػػػياع األدلػػػػة، كىػػػػذا بخػػػػالؼ حالػػػػة التمػػػػبس فإنيػػػػػا 

لتيف متػػػػػػػػركؾ لممحقػػػػػػػػؽ تحػػػػػػػػػت رقابػػػػػػػػة محكمػػػػػػػػػة ، كتقػػػػػػػػدير الحػػػػػػػػػا 244ضمفيكمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف التحقيػػػػػػػػػؽ نفسػػػػػػػػو
 . 245ضالمكضكع

  إال أف حضػػػػكره مػػػػع المػػػػتيـ أثنػػػػاء الييييرغم ميييين أن دور المحييييام  سييييمب  عنييييد االسييييلجواب ىوعميييي
 نػػػػػػػو ييػػػػػػػدئ مػػػػػػػف ركع المػػػػػػػتيـ كيسػػػػػػػاعد عمػػػػػػػىالتحقيػػػػػػػؽ فيػػػػػػػو ضػػػػػػػماف لسػػػػػػػالمة ا جػػػػػػػراءات، فضػػػػػػػالن أ

االسػػػػػتجكاب فػػػػػال يجػػػػػكز لػػػػػو أف   كمتػػػػػى حضػػػػػر محػػػػػامي المػػػػػتيـ  246ضاالتػػػػػزاف كاليػػػػػدكء فػػػػػي إجاباتػػػػػو 
 . 247ضيتكمـ إال بإذف مف المحقؽ  كتقتصر ميمتو عمى مراقبة حيدة التحقيؽ

أكراؽ التحقيػػػػػػػػؽ قبػػػػػػػػؿ كقػػػػػػػػت مناسػػػػػػػػب مػػػػػػػػف  ـ عنػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتجكابو، اطػػػػػػػػالع محاميػػػػػػػػو عمػػػػػػػػىلكػػػػػػػػف لممػػػػػػػػتي
الكجػػػػػػو األكمػػػػػػؿ  لمػػػػػػدفاع عػػػػػػف مككمػػػػػػو  مكف المحػػػػػػامي مػػػػػػف القيػػػػػػاـ بكاجبػػػػػػو عمػػػػػػىاسػػػػػػتجكابو، لكػػػػػػي يػػػػػػت

                                                           

 .59  د. الجبكر، محمد، استعانة المتيـ بمحاـ، مرجع سابؽ، ص:241ض
أحمد، استجكاب المتيـ كسماع الشيكد في الدعكل الجزائية بيف النظرية كالتطبيؽ، دراسة مقارنة عمى المكقع    د. البراؾ،242ض

 61ص:  www.ahmadbarak.comااللكتركني 
 .355  د. عبد الستار، فكزية ،شرح قانكف االجراءات الجنائية ، مرجع سابؽ ، ص:243ض
 .525د. سركر،أحمد فتحي ، الكسيط في قانكف ا جراءات، مرجع سابؽ، ص:  244ض
 .201، ص:41، رقـ 27، مجمكعة أحكاـ النقض، س15/2/1976  نقض جنائي مصرم، 245ض
  د.الشركسي، محمد محمكد، ضمانات المتيـ خالؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي كالمحاكمة في قانكف االجراءات الميبي 246ض

 .250  ص:2011النيضة القاىرة  كالمقارف، دار
 .521  د.طنطاكم، إبراىيـ حامد، المبادئ العامة لالجراءات الجنائية ، مرجع سابؽ، ص:247ض

http://www.ahmadbarak.com/
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الػػػػرغـ مػػػػف  ىاالتيػػػػاـ  كحتػػػػى ال يفػػػػاج  المػػػػتيـ أك محاميػػػػو بػػػػأمكر دكف الػػػػرد عمييػػػػا عمػػػػ كتفنيػػػػده أدلػػػػة
أف ىػػػػػذا الػػػػػرد ممكػػػػػف  كالكسػػػػػيمة التػػػػػي تمكػػػػػف المػػػػػتيـ كالمحػػػػػامي مػػػػػف اسػػػػػتبعاد ىػػػػػذه المتطمبػػػػػات ىػػػػػي 

 . 248ضممؼ الدعكل قبؿ بدء االستجكاب مع المتيـ ىاطالعو عم

يسػػػػػمح لممحػػػػػامي   حيػػػػػث نصػػػػػت عمػػػػػى  102/3ذلػػػػػؾ القػػػػػانكف الفمسػػػػػطيني فػػػػػي المػػػػػادة ض ىكنػػػػػص عمػػػػػ
  92بػػػػػاالطالع عمػػػػػى التحقيػػػػػؽ السػػػػػابؽ عمػػػػػى االسػػػػػتجكاب فيمػػػػػا يخػػػػػص مككمػػػػػو  ككػػػػػذلؾ نػػػػػص المػػػػػادة 

لمخصػػػػػػػػـك كككالئيػػػػػػػػـ كلممػػػػػػػػدعي بػػػػػػػػالحؽ المػػػػػػػػدني حػػػػػػػػؽ االطػػػػػػػػالع عمػػػػػػػػى محاضػػػػػػػػر التحقيػػػػػػػػؽ حػػػػػػػػاؿ 
النيابػػػػػػة العامػػػػػػة.  كمػػػػػػا اجػػػػػػاز قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ االنتيػػػػػػاء منيػػػػػػا بعػػػػػػد حصػػػػػػكليـ عمػػػػػػى إذف بػػػػػػذلؾ مػػػػػػف 

لمحػػػػػػامي المػػػػػػتيـ القيػػػػػػاـ بنسػػػػػػخ االكراؽ التػػػػػػي يػػػػػػرل فييػػػػػػا  1979المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة الثػػػػػػكرم لعػػػػػػاـ 
 . 249ضفائدة لمدفاع 

 المة إرادة المليم عند اسلجوابو:س -4

 كصػػػػكؿ إلػػػػى الحقيقػػػػة  يجػػػػب أف تكػػػػػكفحتػػػػى يكػػػػكف االسػػػػتجكاب قانكنيػػػػان كيػػػػؤدم دكره المنشػػػػكد فػػػػي ال
إرادة المػػػػتيـ يعيػػػػب مػػػػا يصػػػػدر منػػػػو مػػػػف أقػػػػكاؿ   ىرادة المػػػػتيـ حػػػػرة أثنػػػػاء القيػػػػاـ بػػػػو  ألف التػػػػأثير عمػػػػإ

 -كيككف التأثير عمى ارادة المتيـ إما ماديان أك معنكيان كيخضع لصكرة متعددة منيا: 

 كيػػػػػػتـ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ المسػػػػػػاس بجسػػػػػػـ المػػػػػػتيـ كيتحقػػػػػػؽ بأيػػػػػػة درجػػػػػػة مػػػػػػف اإلكييييييراه المييييييادي  :
 كمف أمثمتو: ،أعصابو ىتفسد إرادتو أك تفقده السيطرة عم درجات العنؼ التي

االعتػػػػػراؼ باسػػػػػتعماؿ العنػػػػػؼ المعطػػػػػؿ  رادة المػػػػػتيـ   ىاسػػػػػتعماؿ العنػػػػػؼ: لحمػػػػػؿ المػػػػػتيـ عمػػػػػ  -1
كالمعػػػػدـ لتصػػػػرفاتو  ميمػػػػا كانػػػػت درجػػػػة ىػػػػذا العنػػػػؼ  كسػػػػكاء سػػػػبب ألمػػػػان لممػػػػتيـ أك لػػػػـ يسػػػػببو  

  لػػػػذلؾ فػػػػإف اسػػػػتجكاب المػػػػتيـ  250ضجسػػػػموإذ العبػػػػرة بمػػػػا يحدثػػػػو ىػػػػذا العنػػػػؼ فػػػػي نفسػػػػو ال فػػػػي 
 .   251ضتحت تأثير أم نكع مف أنكاع العنؼ يجعؿ منو إجراءن باطالن 

المػػػػػػتيـ حتػػػػػػى يخرجػػػػػػو  ىاالسػػػػػتجكاب المطػػػػػػكؿ:  كيقصػػػػػػد مػػػػػػف كراء ذلػػػػػػؾ تضػػػػػػيؽ الخنػػػػػػاؽ عمػػػػػػ  -2
المحقػػػػػػؽ مػػػػػػف طػػػػػػكره الطبيعػػػػػػي كيقػػػػػػكؿ مػػػػػػا ال يػػػػػػكد قكلػػػػػػو يعػػػػػػد االسػػػػػػتجكاب المطػػػػػػكؿ مػػػػػػف قبيػػػػػػؿ 

                                                           

  د. الشركسي، محمد محمكد، ضمانات المتيـ خالؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي كالمحاكمة في قانكف االجراءات الميبي 248ض
 .258كالمقارف، مرجع سابؽ، ص:

 .1979مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم الفمسطيني عاـ  201   المادة249ض
 .329  د. القبائمي، سعد صالح حماد، حؽ المتيـ في االستعانة بمحاـ، مرجع سابؽ، ص:250ض
 .439عبد الستار سالـ ،ضمانات المتيـ قبؿ كاثناء المحاكمة، مرجع سابؽ، ص:   د. الكبيسي،251ض



122 
 

ك تضػػػػػعؼ مػػػػػػف ركحػػػػػو المعنكيػػػػػػة كيػػػػػػنقص  ، 252ضو يرىػػػػػػؽ المػػػػػتيـ كيعيبػػػػػػو ا كػػػػػراه المػػػػػػادم ألنػػػػػ
 . 253ضمف إرادتو 

 :كمف أمثمتو: اإلكراه المعنوي- 

التيديػػػػػد: كيتحقػػػػػؽ ذلػػػػػػؾ عنػػػػػدما ييػػػػػػدد المػػػػػتيـ مػػػػػف قبػػػػػػؿ القػػػػػائـ بػػػػػػالتحقيؽ فيسػػػػػتجيب المػػػػػػتيـ   -1
نتيجػػػػػة الرعػػػػػب الػػػػػذم يخػػػػػيـ عميػػػػػو  كىنػػػػػا نكػػػػػكف أمػػػػػاـ إرادة غيػػػػػر حػػػػػرة تمامػػػػػا لممػػػػػتيـ  بسػػػػػبب 

الكجػػػػو يتعػػػػارض مػػػػع مػػػػا يريػػػػده  كنتيجػػػػة  ىخضػػػػكعو لمػػػػؤثر خػػػػارجي يدفعػػػػو إلػػػػى التصػػػػرؼ عمػػػػ
 . 254ضكيان يعيب ا قرارات التي يدلي بيا المتيـ لذلؾ يعد التيديد ىنا إكراىا معن

 ىالكعػػػد: ىػػػك تعمػػػد بعػػػث األمػػػؿ لػػػدل المػػػتيـ بشػػػيء يتحسػػػف بػػػو مركػػػزه  كيكػػػكف لػػػو أثػػػره عمػػػ  -2
حريػػػػة المػػػػتيـ فػػػػي االختيػػػػار بػػػػيف ا نكػػػػار كاالعتػػػػراؼ لػػػػذلؾ فيػػػػك مػػػػدعاة لمريبػػػػة فػػػػي االعتػػػػراؼ 

بػػػػػػؿ يشػػػػػػترط فػػػػػػي الكعػػػػػػد كييػػػػػػدر قيمتػػػػػػو كػػػػػػدليؿ إثبػػػػػػات  كلػػػػػػيس كػػػػػػؿ كعػػػػػػد مػػػػػػبطالن لالعتػػػػػػراؼ  
المػػػػػؤثر فػػػػػي االعتػػػػػراؼ أف تكػػػػػكف لػػػػػو فائػػػػػدة مرجػػػػػكة لممػػػػػتيـ  بحيػػػػػث يدفعػػػػػو طمعػػػػػو فػػػػػي ىػػػػػذه 

 . 255ضالفائدة لالستجابة ليذا المؤثر
تحميػػػػؼ المػػػػتيـ اليمػػػػيف: األخػػػػالؽ تسػػػػمح بػػػػأف يكػػػػذب المػػػػتيـ أمػػػػاـ العدالػػػػة لكنيػػػػا تنكػػػػر عميػػػػو   -3

إرادة  ىالتػػػػػػػأثير المعنػػػػػػػكم عمػػػػػػػكيعػػػػػػػد حمػػػػػػػؼ اليمػػػػػػػيف نكعػػػػػػػان مػػػػػػػف   256ضأف يحمػػػػػػػؼ يمينػػػػػػػان كاذبػػػػػػػان 
المػػػػػػتيـ  ألنػػػػػػو سيضػػػػػػعو فػػػػػػي مكقػػػػػػؼ حػػػػػػرج يحػػػػػػتـ عميػػػػػػو إمػػػػػػا أف يحمػػػػػػؼ يمينػػػػػػان كػػػػػػذبان كينكػػػػػػر 

 الحقيقة كبالتالي يخالؼ معتقداتو الدينية كاألخالقية أك يضحي بنفسو كيعترؼ.

 :السرعة ف  اسلجواب المليم-5

يسػػػػػػتطيع مػػػػػػف خالليػػػػػػا أف لمػػػػػػا كػػػػػػاف اسػػػػػػتجكاب المػػػػػػتيـ كسػػػػػػيمة جكىريػػػػػػة مػػػػػػف كسػػػػػػائؿ الػػػػػػدفاع التػػػػػػي 
يػػػػػدحض مػػػػػا نسػػػػػب إليػػػػػو مػػػػػف اتيػػػػػاـ لػػػػػذا كجػػػػػب عػػػػػدـ تػػػػػأخير ىػػػػػذا ا جػػػػػراء كمباشػػػػػرتو قػػػػػدر ا مكػػػػػاف 

كقػػػػكع الجريمػػػػة خػػػػؼ شػػػػعكر المجػػػػـر  ىإذ كممػػػػا مضػػػػى كقػػػػت عمػػػػ ، 257ضعقػػػػب معرفػػػػة المػػػػتيـ مباشػػػػرة
با دانػػػػػػػة نتيجػػػػػػػة  عػػػػػػػادة تفكيػػػػػػػره فػػػػػػػي المسػػػػػػػؤكلية كالعقكبػػػػػػػة التػػػػػػػي قػػػػػػػد تفػػػػػػػرض عميػػػػػػػو  كعميػػػػػػػو فكممػػػػػػػا 

 استجكب المتيـ مبكران كانت النتائ  أفضؿ.
                                                           

  كانظر ايضان: د. حسني، محمكد 520لكسيط في قانكف ا جراءات الجنائية  المرجع السابؽ  صا ،  د. سركر، أحمد فتحي252ض
. كانظر ايضان د. البراؾ، احمد، استجكاب المتيـ )585 – 584نجيب، شرح قانكف االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ ، ضص:

 .14:بيف النظرية كالتطبيؽ مرجع سابؽ: ص
 .520سيط في قانكف ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:  د. سركر، أحمد فتحي، الك 253ض
 .424  د.النبراكم، محمد سامي، استجكاب المتيـ، مرجع سابؽ، ص:254ض
 .433ضمانات المتيـ قبؿ كاثناء المحاكمة، مرجع سابؽ، ص: عبد الستار سالـ،   د. الكبيسي،255ض
 .215مطبكعات جامعة المكصؿ، ص:سعيد، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية،    د. حسب اهلل،256ض
 .160مرجع سابؽ، ص: ،ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائية حسف بشيت،   د. خكيف،257ض
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كمػػػػػػف ناحيػػػػػػة أخػػػػػػرل فػػػػػػإف سػػػػػػرعة االسػػػػػػتجكاب تسػػػػػػاعد المػػػػػػتيـ البػػػػػػرمء أف يقػػػػػػدـ كسػػػػػػائؿ دفاعػػػػػػو فػػػػػػي 
القائمػػػػة ضػػػػده  حتػػػػى ال تسػػػػتمر األدلػػػػة قائمػػػػة ضػػػػده ممػػػػا يػػػػؤدم إلػػػػى سػػػػكء كقػػػػت مبكػػػػر كتنفيػػػػذ األدلػػػػة 
 سمعتو كحرمانو مف حريتو.

كىكػػػػػذا يبػػػػػدك بكضػػػػػكح أف سػػػػػرعة االسػػػػػتجكاب تخػػػػػدـ مصػػػػػمحة االتيػػػػػاـ كفػػػػػي الكقػػػػػت نفسػػػػػو مصػػػػػمحة  
 . 258ضالدفاع

مػػػػػف قػػػػػانكف  34كقػػػػػد اكجػػػػػب المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني اسػػػػػتجكاب المػػػػػتيـ عمػػػػػى الفػػػػػكر بنصػػػػػكص المػػػػػادة  
مػػػػػف نفػػػػػس القػػػػػانكف كالتػػػػػي تػػػػػنص  79كػػػػػذلؾ  المػػػػػادة   259ض 1979حاكػػػػػات الثػػػػػكرم لعػػػػػاـ اصػػػػػكؿ الم
يجػػػػب عمػػػػى عضػػػػك الضػػػػابطة القضػػػػائية أف يسػػػػتمع فػػػػكرا ألقػػػػكاؿ المػػػػتيـ المقبػػػػكض عميػػػػو  عمػػػػى انػػػػو  

فػػػػإذا لػػػػـ يقتنػػػػع بيػػػػا يرسػػػػمو خػػػػالؿ ثمػػػػاني كأربعػػػػيف سػػػػاعة إلػػػػى المػػػػدعي العػػػػاـ المخػػػػتص كيجػػػػب عمػػػػى 
ظػػػػػػػرؼ أربػػػػػػػع كعشػػػػػػػريف سػػػػػػػاعة ثػػػػػػػـ يػػػػػػػأمر بتكقيفػػػػػػػو أك بػػػػػػػإطالؽ المػػػػػػػدعي العػػػػػػػاـ أف يسػػػػػػػتجكبو فػػػػػػػي 

 .سراحو 

لسػػػػػػنة  3مػػػػػػف قػػػػػػانكف االجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة رقػػػػػػـ   105كمػػػػػػا اكػػػػػػده المشػػػػػػرع الفمسػػػػػػطيني فػػػػػػي المػػػػػػادة 
يجػػػػب أف يػػػػتـ االسػػػػتجكاب خػػػػالؿ أربػػػػع كعشػػػػريف سػػػػاعة مػػػػف تػػػػاريخ حيػػػػث نصػػػػت عمػػػػى انػػػػو   2001

 أك إطالؽ سراحو.  إرساؿ المتيـ إلى ككيؿ النيابة الذم يأمر بتكقيفو

 131كقػػػػػد اتفػػػػػؽ المشػػػػػرع المصػػػػػرم مػػػػػع الفمسػػػػػطيني فػػػػػي الػػػػػدعكة الػػػػػى فكريػػػػػة التحقيػػػػػؽ بػػػػػنص المػػػػػادة 
 . 260ضمف قانكف االجراءات الجنائية المصرم 

مػػػػػػف قػػػػػػانكف  100كىػػػػػػذا مػػػػػا اكػػػػػػده المشػػػػػػرع الفمسػػػػػطيني فػػػػػػي المػػػػػادة  إجيييييراء اللحييييييوص الطبييييييية :-6
مػػػػػف تمقػػػػػاء  –التػػػػػي نصػػػػػت عمػػػػػى   يػػػػػأمر ككيػػػػػؿ النيابػػػػػة  2001  لسػػػػػنة 3االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة رقػػػػػـ ض

ضػػػػػركرة  لبػػػػػإجراء الفحكصػػػػػات الطبيػػػػػة كالنفسػػػػػية لممػػػػػتيـ مػػػػػف قبػػػػػؿ الجيػػػػػات المختصػػػػػة إذا رأ -نفسػػػػػو 
 ذلؾ أك بناء عمى طمب مف المتيـ أك محاميو.

 :لقدرىا النيابةأخرى اللقرة الثانية: اخل ا ات عامة 

ما يعػػػػػػرض تفتػػػػػػيش االشػػػػػػخاص كاالمػػػػػػاكف كثانييمػػػػػػا كيمكػػػػػػف تقسػػػػػػيـ ىػػػػػػذ الفقػػػػػػرة الػػػػػػى محػػػػػػكريف أحػػػػػػدى
 .يعرض مكضكع الشيكد كندب الخبرة

                                                           

 .) 147– 146   د. الشاكم ، تكفيؽ، فقو االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ ضص:258ض
  .1979مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم الفمسطيني لسنة  34   راجع المادة 259ض
مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم عمي انو: يجب عمى قاضي التحقيؽ اف يستجكب فكران المتيـ  131  نص المادة  260ض

المقبكض عميو، كاذا تعذر ذلؾ ييكدع في السجف الى حيف استجكابو كيجب اال تزيد مدة ايداعو عمى اربع كعشريف ساعة فاذا 
 سميمو الى النيابة، كعمييا تطمب في الحاؿ الى قاضي التحقيؽ استجكابو  مضت ىذه المدة كجب عمى مأمكر السجف ت
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 أواًل: للليش االشخاص واالماكن:

يعتبػػػػػػػػر التفتػػػػػػػػيش اجػػػػػػػػراء مػػػػػػػػف اجػػػػػػػػراءات التحقيػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػدائي، كالتفتػػػػػػػػيش اجػػػػػػػػراء خطيػػػػػػػػر لمساسػػػػػػػػو 
بالحريػػػػػػػػػات الشخصػػػػػػػػػية كحرمػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػاكف ، كلػػػػػػػػػذلؾ كضػػػػػػػػػعت التشػػػػػػػػػريعات المختمفػػػػػػػػػة العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف 
الشػػػػػػػػركط لكػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػف اتخػػػػػػػػاذه كمجمكعػػػػػػػػة معينػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الضػػػػػػػػمانات التػػػػػػػػي تكفػػػػػػػػؿ حمايػػػػػػػػة حريػػػػػػػػة 

 . 261ضاالفراد

ينقسػػػػػـ التفتػػػػػيش الػػػػػػى ثالثػػػػػة انػػػػػكاع ىػػػػػػي االدارم كالكقػػػػػائي ثػػػػػـ القػػػػػػانكني كىػػػػػك ام التفتػػػػػيش القػػػػػػانكني 
 أحد اجراءات التحقيؽ.

التحقيػػػػػػؽ  كيعػػػػػرؼ بانػػػػػػو اجػػػػػػراء مػػػػػف اجػػػػػػراءات التحقيػػػػػػؽ ييػػػػػدؼ الػػػػػػى ضػػػػػػبط ادلػػػػػة الجريمػػػػػػة مكضػػػػػػكع
ككػػػػؿ مػػػػا يفيػػػػد فػػػػي كشػػػػؼ الحقيقػػػػة، كىػػػػك يمػػػػس حػػػػؽ المػػػػتيـ فػػػػي سػػػػرية حياتػػػػو الخاصػػػػة، كقػػػػد اجػػػػازه 

، بعػػػػػد اف اخضػػػػػعو لضػػػػػمانات ات الجريمػػػػة اك نسػػػػػبتيا الػػػػػى المػػػػػتيـالمشػػػػرع مػػػػػف اجػػػػػؿ جمػػػػػع أدلػػػػػة إثبػػػػػ
 . 262ضمعينة تتمثؿ في شخص القائـ لو اك في شركطو المكضكعية اك الشكمية

 اجػػػػػراء مػػػػػف اجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ تقػػػػػكـ بػػػػػو النيابػػػػػة العامػػػػػة اك تػػػػػأذف بػػػػػو بيػػػػػدؼ كيعرفػػػػػو الػػػػػبعض بأنػػػػػو 
الحصػػػػكؿ عمػػػػى عناصػػػػر الحقيقػػػػة لجنايػػػػة اك جنحػػػػة تحقػػػػؽ كقكعيػػػػا فػػػػي محػػػػؿ خػػػػاص يتمتػػػػع بالحريػػػػة 

 . 263ض ب ض النظر عف ارادة صاحبو  

كقػػػػد حػػػػددت محكمػػػػة الػػػػنقض المصػػػػرية مػػػػدلكؿ التفتػػػػيش، فقضػػػػت فػػػػي حكػػػػـ ليػػػػا بأنػػػػو : البحػػػػث عػػػػف 
 . 264ضالحقيقة في مستكدع السر فيياعناصر 

كيكػػػػكف التفتػػػػيش ل شػػػػخاص كمػػػػا المسػػػػاكف فػػػػي اطػػػػار شػػػػركط كضػػػػكابط قانكنيػػػػة محػػػػددة كفيمػػػػا يمػػػػي 
 .نعرضه تفتيش المساكف بالنقطة االكلى كتفتيش االشخاص بنقطة ثانية

 دخول المساكن وللليشيا:-أ

نكف   مػػػػػف القػػػػػا17كالعسػػػػػكرية فالمػػػػادة ضلممسػػػػاكف حرمػػػػػة يحمييػػػػا القػػػػػانكف ككافػػػػػة النصػػػػكص القانكنيػػػػػة 
لممسػػػػػػاكف حرمػػػػػػة، فػػػػػػال يجػػػػػػكز مراقبتيػػػػػػا اك دخكليػػػػػػا اك تفتيشػػػػػػيا االساسػػػػػػي الفمسػػػػػػطيني تػػػػػػنص عمػػػػػػى  

  مػػػػػػف قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ 62، كتػػػػػػنص المػػػػػػادة ض 265ضاال بػػػػػػأمر قضػػػػػػائي مسػػػػػػبب ككفقػػػػػػان ألحكػػػػػػاـ  القػػػػػػانكف

                                                           

 .535  د. ابكعامر، محمد زكي، االجراءات الجنائية ، مرجع سابؽ ، ص:261ض
 .410   د. سركر،احمد فتحي، الكسيط في قانكف االجراءات الجزائية، مرجع سابؽ ، ص:262ض
 .2010، 1االجراءات الجزائية، مكتبة افاؽ، ط   د. جرادة، عبد القادر صابر، مكسكعة 263ض
 .485، ص: 1992ؽ  60لسنة  15766  نقض مصرم رقـ 264ض
 .2005المعدؿ لسنة  2003مف القانكف االساسي الفمسطيني لسنة  17  راجع المادة 265ض
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كتفتيشػػػػػيا اال فػػػػػي االحػػػػػكاؿ ال يجػػػػػكز دخػػػػػكؿ المنػػػػػازؿ عمػػػػػى انػػػػػو   1979ات الجزائيػػػػػة لعػػػػػاـ المحاكمػػػػػ
 . 266ض المبينة في القانكف

أمػػػػػا المشػػػػػرع المصػػػػػرم فقػػػػػد طابقػػػػػت نصكصػػػػػو نصػػػػػكص المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني بػػػػػالنص عمػػػػػى حرمػػػػػة 
 . 267ضالمنازؿ كاف تفتيشيا ال يتـ اال في االحكاؿ المبينة في القانكف

 شركط الكاجب تكافرىا عند تفتيشيا:كفيما يمي سنتناكؿ تعريؼ المساكف كال

بالمسػػػػػكف بانػػػػػو كػػػػػؿ مكػػػػػاف يتخػػػػػذه الشػػػػػخص مكانػػػػػا  قامتػػػػػو بشػػػػػكؿ مؤقػػػػػت اك دائػػػػػـ يقتصػػػػػر  يقصػػػػػد
. كيمتػػػػد المسػػػػكف الػػػػى الممحقػػػػات، كاالمػػػػاكف التػػػػي  268ضعميػػػػو كحػػػػده كال يجػػػػكز الحػػػػد دخكلػػػػو اال بأذنػػػػو

يقػػػػػيـ فييػػػػػا المػػػػػتيـ فتػػػػػرة محػػػػػدكدة تتصػػػػػؿ بعممػػػػػو، اك نشػػػػػاطو، كمكتػػػػػب المحػػػػػامي، كعيػػػػػاده الطبيػػػػػب ، 
فػػػػتح لمجميػػػػكر ب يػػػػر تمييػػػػز، كانمػػػػا يػػػػدخميا مػػػػف يػػػػأذف ليػػػػـ صػػػػاحبيا، كليػػػػذا فأنيػػػػا فيػػػػذه االمػػػػاكف ال ت

 . 269ض تتصؿ بالحياة الخاصة لصاحبيا

كىنػػػػػػاؾ مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف الشػػػػػػركط الكاجػػػػػػب تكافرىػػػػػػا عنػػػػػػد تفتػػػػػػيش المسػػػػػػكف فقػػػػػػد نػػػػػػص قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ 
انػػػػػو لكػػػػػي يكػػػػػكف تفتػػػػػيش المنػػػػػازؿ قانكنيػػػػػا يجػػػػػب اف يكػػػػػكف  ىـ عمػػػػػ1979المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة لعػػػػػاـ 

بحضػػػػػكر صػػػػػاحب المنػػػػػزؿ اك بحضػػػػػكر مختػػػػػار المحمػػػػػة اك مػػػػػف يقػػػػػـك مقامػػػػػو، اك اثنػػػػػيف مػػػػػف اقاربػػػػػو 
التفتػػػػػيش، كػػػػػذلؾ اشػػػػػترط القػػػػػانكف لػػػػػدخكؿ المنػػػػػازؿ كتفتيشػػػػػيا اف  ىاك شػػػػػاىديف يسػػػػػتدعييما القػػػػػائـ عمػػػػػ

 ىريؾ اك متػػػػػػدخؿ فيػػػػػػو اك حػػػػػػائز عمػػػػػػيكػػػػػػكف صػػػػػػاحب المنػػػػػػزؿ مشػػػػػػتبيا فيػػػػػػو بانػػػػػػو فاعػػػػػػؿ جػػػػػػـر اك شػػػػػػ
 . 270ض عميو اك المشتكى اشياء تتعمؽ بالجـر ،اك يخفي شخصا لو عالقو بالجريمة

  مػػػػػػف نفػػػػػػس القػػػػػػانكف ألم عضػػػػػػك مػػػػػػف اعضػػػػػػاء 73كلقػػػػػػد اجػػػػػػاز المشػػػػػػرع الفمسػػػػػػطيني فػػػػػػي المػػػػػػادة ض
ـ بػػػػػػالتحرم فيػػػػػػو فػػػػػػي عػػػػػػدة الضػػػػػػابطة القضػػػػػػائية اف يػػػػػػدخؿ ام منػػػػػػزؿ اك مكػػػػػػاف دكف مػػػػػػذكرة كاف يقػػػػػػك 

 الت كىي:حا

                                                           

 .1979مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم الفمسطيني لعاـ  62  راجع المادة 266ض
مف الدستكر المصرم عمى انو  لممنازؿ حرمة، كفيما عدا حاالت الخطر، اك االست اثة ال يجكز دخكليا، كال  58  المادة 267ض

تفتيشيا، كال مراقبتيا اك التصنت عمييا اال بأمر قضائي مسبب، يحدد المكاف، كالتكقيت، كال رض منو، كذلؾ كمو في 
ي المنازؿ عند دخكليا اك تفتيشيا، كاطالعيا عمي االمر الصادر في القانكف، كبالكيفية التي ينص عمييا، كيجب تنبيو مف ف

  مف قانكف القضاء العسكرم المصرم عمي انو  ال يجكز ألعضاء الضبط القضائي العسكرم 15ىذا الشأف. كتنص المادة ض
 الدخكؿ اك التفتيش في ام محؿ مسككف اال في االحكاؿ المبينة في القانكف  

 .56مصطفى، أعماؿ النيابات العسكرية بالقكات المسمحة كالشرطة، مرجع سابؽ ، ص: د. تكفيؽ، اشرؼ   268ض
 .532  د. ابك عامر، محمد زكي،ة االجراءات الجنائية ، مرجع سابؽ، ص: 269ض
 143 :، مرجع سابؽ، ص1979  د. العيمة، عبد الحميد، شرح قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرية الفمسطيني لسنة 270ض
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االعتقػػػاد بػػػاف جنايػػػة ترتكػػػب فػػػي ذلػػػؾ المكػػػاف اك انيػػػا ارتكبػػػت فيػػػو  ىاذا كػػػاف لديػػػو مػػػا يحممػػػو عمػػػ -ا
 منذ كقت قريب.

اذا اسػػػػتنجد احػػػػد المكجػػػػكديف فػػػػي ذلػػػػؾ المكػػػػاف بالكفػػػػاح المسػػػػمح ككػػػػاف ثمػػػػة مػػػػا يػػػػدعك لالعتقػػػػاد  -ب
 اف جرما ارتكب فيو.   

 دخؿ ذلؾ المكاف.ك يتعقب شخصا فر مف مكاف التكقيؼ اذا كاف -جػ

 دخؿ ذلؾ المكاف.قب شخصا قد ارتكب جريما مشيكدا ك اذا كاف يتع-د

  مػػػػف نفػػػػس القػػػػانكف كيفيػػػػة دخػػػػكؿ المنػػػػازؿ كتفتيشػػػػيا 74كفػػػػي جميػػػػع االحػػػػكاؿ كضػػػػع نػػػػص المػػػػادة ض
باسػػػػتثناء الحػػػػاالت الػػػػكاردة فػػػػي المػػػػادة السػػػػابقة يحظػػػػر عمػػػػى أم   انػػػػوبمػػػػذكرة اك بػػػػدكف مػػػػذكرة بػػػػالقكؿ 

ابط مػػػػػف الكفػػػػػاح المسػػػػػمح مفػػػػػكض بمػػػػػذكرة أك بػػػػػدكنيا أف يػػػػػدخؿ إلػػػػػى أم مكػػػػػاف ضػػػػػابط أك صػػػػػؼ ضػػػػػ
كيفػػػػػػػػػتش فيػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػف أم شػػػػػػػػػخص أك عػػػػػػػػػف أم شػػػػػػػػػ  إال إذا كػػػػػػػػػاف مصػػػػػػػػػحكبا بمختػػػػػػػػػار المحمػػػػػػػػػة أك 

 . بشخصيف منيا 

امػػػػا المشػػػػرع المصػػػػرم فقػػػػد اشػػػػترط لتفتػػػػيش المسػػػػكف اف يكػػػػكف ىنػػػػاؾ اتيامػػػػا مكجيػػػػا لمشػػػػخص المػػػػراد 
حػػػػائز ألشػػػػياء تتعمػػػػؽ بالجريمػػػػة،  ىجنحػػػػة اك تكجػػػػد قػػػػرائف تػػػػدؿ عمػػػػ تفتػػػػيش منزلػػػػو بارتكابػػػػو جنايػػػػة اك

 . 271ضكاف يككف ال رض مف التفتيش ىك ضبط اشياء تتعمؽ بالجريمة

  ضػػػػػػػركرة كجػػػػػػػكد صػػػػػػػاحب المنػػػػػػػزؿ كقػػػػػػػت التفتػػػػػػػيش 92كلقػػػػػػػد بػػػػػػػيف المشػػػػػػػرع المصػػػػػػػرم فػػػػػػػي المػػػػػػػادة ض
بقكليػػػػا  يحصػػػػؿ التفتػػػػيش بحضػػػػكر المػػػػتيـ اك مػػػػف ينيبػػػػو عنػػػػو اف امكػػػػف ذلػػػػؾ ، كاذا حصػػػػؿ التفتػػػػيش 

 في منزؿ غير المتيـ يدعي صاحبو لمحضكر بنفسو اك بكاسطو مف ينيبو عنو اف امكف ذلؾ   

ال يكػػػػكف  ىشػػػػرط تمكػػػػف فػػػػي تػػػػكفير اطمئنػػػػاف المػػػػتيـ لصػػػػحة الضػػػػبط، كحتػػػػكالكاضػػػػح اف عمػػػػة ىػػػػذا ال
لػػػػو كجيػػػػا يتعمػػػػؿ بػػػػو بػػػػزعـ اف مػػػػا ضػػػػبط بمسػػػػكنو لػػػػـ يكػػػػف نتيجػػػػة التفتػػػػيش ، كيجػػػػرم قضػػػػاء الػػػػنقض 

  مػػػػػف قػػػػػانكف 92اف حصػػػػػكؿ التفتػػػػػيش بحضػػػػػكر المػػػػػتيـ اك مػػػػػف ينػػػػػكب عنػػػػػو عمػػػػػال بالمػػػػػادة ض ىعمػػػػػ
تػػػػػيش، كال يقػػػػػدح فػػػػػي صػػػػػحو ىػػػػػذا االجػػػػػراء اف االجػػػػػراءات الجنائيػػػػػة لػػػػػيس شػػػػػرطا جكىريػػػػػا لصػػػػػحو التف

 . 272ضيككف قد حصؿ في غيبو المتيـ اك مف ينكب عنو 

كقػػػػت معػػػػيف لمتفتػػػػيش، كىػػػػذا  ىامػػػػا بخصػػػػكص كقػػػػت التفتػػػػيش، فػػػػاف المشػػػػرع المصػػػػرم لػػػػـ يػػػػنص عمػػػػ
يعنػػػػي اف التفتػػػػيش جػػػػائز فػػػػي ام يػػػػـك كفػػػػي ام كقػػػػت لػػػػيال كنيػػػػارا ك خصكصػػػػا اذا كػػػػاف ىنػػػػاؾ حالػػػػة 

ذلػػػػػؾ يجػػػػػكز لككيػػػػػؿ النيابػػػػػة اك القاضػػػػػي فػػػػػي ام كقػػػػػت مػػػػػف تمقػػػػػاء نفسػػػػػو اك  ىتمػػػػػبس بالجريمػػػػػة، كعمػػػػػ

                                                           

 .583.ابك عامر، محمد زكي، االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:   د271ض
 38، ص:2013  أ/ عبد العاؿ، يكسؼ ابراىيـ، بحث بعنكاف احكاـ التفتيش، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، 272ض
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جنائيػػػػػة، اف يصػػػػػدر  امػػػػػرا بػػػػػإجراء التفتػػػػػيش  لطمػػػػػب مػػػػػف الجيػػػػػة المختصػػػػػة فػػػػػي ام دعػػػػػك  ىبنػػػػػاء عمػػػػػ
اف ذلػػػػػػؾ يسػػػػػاعد فػػػػػػي اغػػػػػراض التحػػػػػػرم اك المحاكمػػػػػػة اك  لالخػػػػػاص ألم مكػػػػػػاف اك شػػػػػخص متػػػػػػى را

 . 273ضالتنفيذ بحسب الحاؿ

  مػػػػػف قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة 41دد كقػػػػػت التفتػػػػػيش فػػػػػي نػػػػػص  المػػػػػادة ضالمشػػػػػرع  الفمسػػػػػطيني حػػػػػ
حيػػػػػػػث ذكػػػػػػػرت اف  كقػػػػػػػت تفتػػػػػػػيش المنػػػػػػػازؿ يجػػػػػػػب اف يكػػػػػػػكف نيػػػػػػػارا كال يجػػػػػػػكز دخكليػػػػػػػا لػػػػػػػيال، اال اذا 

    .كانت الجريمة متمبسا بيا، اك كانت ظركؼ االستعجاؿ تستكجب ذلؾ 

قػػػػػػد كافػػػػػػؽ المشػػػػػػرع المصػػػػػػرم فػػػػػػي ـ 1979كبػػػػػػذلؾ فػػػػػػأف قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة لعػػػػػػاـ 
حيػػػػػث يتضػػػػػح مػػػػػف   274ض  منػػػػػو64كقػػػػػت معػػػػػيف لمتفتػػػػػيش كذلػػػػػؾ فػػػػػي نػػػػػص المػػػػػادة ض ىعػػػػػدـ نصػػػػػو عمػػػػػ

لسػػػػمطة كصػػػػالحيات القيػػػػاـ بأعمػػػػاؿ التفتػػػػيش  ةمضػػػػمكف ىػػػػذا الػػػػنص امػػػػتالؾ ككيػػػػؿ النيابػػػػة العسػػػػكري
حيػػػػػػث حصػػػػػػر ىػػػػػػذه 2001 ةلسػػػػػػن 3فػػػػػػي ام كقػػػػػػت شػػػػػػاء بخػػػػػػالؼ قػػػػػػانكف االجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة رقػػػػػػـ 

 السمطة مف حيث الكقت الجائز كالمسمكح فيو  جراء التفتيش، كدخكؿ المنازؿ.    
 :ب( للليش االشخاص

 فػػػػي االحػػػػػكاؿ لقػػػػد بينػػػػا فيمػػػػػا سػػػػبؽ اف القػػػػػانكف قػػػػد نػػػػػص اف لممسػػػػاكف حرمػػػػة فػػػػػال يجػػػػكز تفتيشػػػػػيا اال
انػػػػو ال يجػػػػكز تفتػػػػيش  ى، كػػػػذلؾ فػػػػاف القػػػػانكف االساسػػػػي الفمسػػػػطيني قػػػػد نػػػػص عمػػػػالمبنيػػػػة فػػػػي القػػػػانكف

 . 275ضام شخص اال بأمر قضائي كفقا ألحكاـ القانكف

انػػػػو كفػػػػػي االحػػػػكاؿ التػػػػػي يجػػػػكز القػػػػػبض فييػػػػػا  ىكلقػػػػد نػػػػػص قػػػػانكف اصػػػػػكؿ المحاكمػػػػات الجزائيػػػػػة عمػػػػػ
المػػػػػتيـ فانػػػػػو يجػػػػػكز لككيػػػػػؿ النيابػػػػػة تفتيشػػػػػو ك تفتػػػػػيش غيػػػػػره اذا اتضػػػػػح مػػػػػف امػػػػػارات قكيػػػػػة انػػػػػو  ىعمػػػػػ

ة ،كاذا كػػػػػاف الشػػػػػخص المػػػػػراد تفتيشػػػػػو انثػػػػػي فػػػػػال يػػػػػتـ اال مػػػػػف يخفػػػػػي شػػػػػيئا يفيػػػػػد فػػػػػي كشػػػػػؼ الحقيقػػػػػ
 . 276ضتنتدب لذلؾ ىخالؿ انث

يعػػػػػرؼ تفتػػػػػيش الشػػػػػخص بانػػػػػو  التنقيػػػػػب عػػػػػف دليػػػػػؿ الجريمػػػػػة فػػػػػي جسػػػػػمو اك مالبسػػػػػو اك مػػػػػا يحممػػػػػو ك 
 . 277ضالشيء المراد ضبطو اك ما يخفيو الشخص فييا مف ادلة الجريمة ىبقصد الحصكؿ عم

                                                           

 .343  د. عبيد، رؤكؼ، مبتدئ االجراءات الجنائية ، مرجع سابؽ، ص:  273ض
 عمى : 1979اصكؿ المحاكمات الجزائية لعاـ /أ  مف قانكف 64  تنص المادة ض274ض
يحؽ لممدعي العاـ دخكؿ منزؿ ام شخص كتفتيشو اذا كاف مشتبيان فيو بأنو فاعؿ جـر اك شريؾ اك متدخؿ فيو اك حائز عمى  -أ

 اشياء تتعمؽ بالجـر اك مخؼ شخصان لو عالقة بالجريمة اك مشتكى عميو.
 .2005المعدؿ لسنة  2003الفمسطيني لسنة    مف القانكف االساسي11  راجع المادة ض275ض
 .1979  مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية الثكرم الفمسطيني لعاـ 67  راجع نص المادة ض276ض
 679  د.حسني، محمكد نجيب، شرح قانكف ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:277ض
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كيعتبػػػػر تفتػػػػيش الشػػػػخص بانػػػػو عمػػػػؿ مػػػػف اعمػػػػاؿ التحقيػػػػؽ اذا ال يجػػػػكز االمػػػػر بػػػػو اال مػػػػف اجػػػػؿ 
جريمػػػػػة ارتكبػػػػػت كيػػػػػؤمر بػػػػػو فػػػػػي نطػػػػػاؽ التحقيػػػػػؽ ك يجػػػػػكز اف يكػػػػػكف االجػػػػػراء الػػػػػذم يفتػػػػػتح بػػػػػو 

يش االشػػػػخاص يمكػػػػف كمػػػػا اف ىنػػػػاؾ عػػػػدة شػػػػركط لتفتػػػػ .التحقيػػػػؽ كيخػػػػتص بػػػػاألمر بػػػػو المحقػػػػؽ 
 :ياجماليا فيما يم

 جريمة قد كقعت. اف تككف ىناؾ -1
 .يجب اف تككف ىناؾ اسبابا مبررة ضد المتيـ تكفي لمقياـ بالتفتيش -2
 اف تككف ىناؾ فائدة ترجي مف عممية اجراء التفتيش. -3

تكمػػػػػف ال ايػػػػػة مػػػػػف التفتػػػػػيش فػػػػػي البحػػػػػث عػػػػػف االشػػػػػياء المتعمقػػػػػة بالجريمػػػػػة كضػػػػػبطيا ك االصػػػػػؿ فػػػػػي 
نفسػػػػػػو، كالسػػػػػػالح الػػػػػػذم ارتكػػػػػػب بػػػػػػو ىػػػػػػذه االشػػػػػػياء التػػػػػػي يجػػػػػػكز ضػػػػػػبطيا ماديػػػػػػة، يحكزىػػػػػػا المػػػػػػتيـ 

 الجريمة اك الشيء الذم نت  عف ارتكابيا

االشػػػػػػياء  ىعمػػػػػػ 1979  مػػػػػػف قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة لعػػػػػػاـ 30كلقػػػػػػد نصػػػػػػت المػػػػػػادة ض
التػػػػي يجػػػػكز ضػػػػبطيا بقكليػػػػا  االسػػػػمحة ككػػػػؿ مػػػػا يظيػػػػر انػػػػو اسػػػػتعمؿ فػػػػي ارتكػػػػاب الجريمػػػػة اك اعػػػػد 

ثػػػػػار ك سػػػػػائر االشػػػػػياء التػػػػػي تسػػػػػاعد عمػػػػػي اظيػػػػػار مػػػػػف ا لليػػػػػذا ال ػػػػػرض كمػػػػػا يضػػػػػبط كػػػػػؿ مػػػػػا يػػػػػر 
                                                                                        .    278ضالحقيقة

كاالصػػػػؿ اف يكػػػػكف التفتػػػػيش لمبحػػػػث عػػػػف االشػػػػياء المتعمقػػػػة بالجريمػػػػة فػػػػال يجػػػػكز البحػػػػث عػػػػف اشػػػػياء 
نػػػػػدب مػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػائي لتفتػػػػػيش شػػػػػخص اخػػػػػر بحثػػػػػان اخػػػػػرل ال تتعمػػػػػؽ بالجريمػػػػػة، فػػػػػاذا تػػػػػـ 

عػػػػف سػػػػالح فضػػػػبطو كمػػػػع ذلػػػػؾ اسػػػػتمر فػػػػي تفتػػػػيش مالبػػػػس المػػػػتيـ الداخميػػػػة فعثػػػػر عمػػػػى مخػػػػدر فػػػػإف 
، الف المخػػػػدر لػػػػـ يكػػػػف فػػػػي مكػػػػاف ظػػػػاىر يػػػػراه مػػػػأمكر الضػػػػبط ، كمػػػػا  ضػػػػبط المخػػػػدر يكػػػػكف بػػػػاطالن 

 . 279ضلمبحث عف السالح وانو عثر عميو بعد انتياء الندب المقرر ل

عمػػػػػػى انػػػػػػو   اذا  1979  مػػػػػػف قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة لعػػػػػػاـ 66كلقػػػػػػد نصػػػػػػت المػػػػػػادة ض
ظيػػػػر عرضػػػػان اثنػػػػاء التفتػػػػيش كجػػػػكد أشػػػػياء تعػػػػد حيازتيػػػػا جريمػػػػة أك  تفيػػػػد فػػػػي الكشػػػػؼ عػػػػف جريمػػػػة 

 .اخرل كجب ضبطيا 

تتعمػػػػؽ  اف اجػػػػراء التفتػػػػيش يبػػػػيح لمػػػػف يقػػػػكـ بػػػػو تفتػػػػيش كػػػػؿ مكػػػػاف يػػػػرل احتمػػػػاؿ احتكائػػػػو عمػػػػى اشػػػػياء
بالجريمػػػػػة، فػػػػػإذا ترتػػػػػب عمػػػػػى ذلػػػػػؾ العثػػػػػكر عمػػػػػى اشػػػػػياء اخػػػػػرل تعػػػػػد حيازتيػػػػػا جريمػػػػػة قائمػػػػػة بػػػػػذاتيا 
فيجػػػػػكز ضػػػػػبطيا متػػػػػى كػػػػػاف ظيػػػػػكر تمػػػػػؾ االشػػػػػياء عرضػػػػػان دكف سػػػػػعي مػػػػػف جانػػػػػب المفػػػػػتش لمبحػػػػػث 

 عنيا اثناء تفتيشو.
                                                           

  145ص: 1979ائية الثكرم الفمسطيني لسنة   مستشار العيمة، عبد الحميد، شرح قانكف اصكؿ المحاكمات الجز  278ض
 .  45، ص:1992، 1مستشار المبيض، أحمد محمد، تشريعات القضاء في فمسطيف، ط  279ض
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بحػػػػث   مػػػػف قػػػػانكف القضػػػػاء العسػػػػكرم المصػػػػرم بقكليػػػػا   يكػػػػكف التفتػػػػيش لم18كلقػػػػد نصػػػػت المػػػػادة ض 
عػػػػػف االشػػػػػياء الخاصػػػػػة بالجريمػػػػػة الجػػػػػارم جمػػػػػع االدلػػػػػة اك التحقيػػػػػؽ بشػػػػػأنيا ، كمػػػػػع ذلػػػػػؾ اذا ظيػػػػػر 
عرضػػػػيا اثنػػػػاء التفتػػػػيش كجػػػػكد أشػػػػياء تعػػػػد حيازتيػػػػا جريمػػػػة اك تفيػػػػد فػػػػي كشػػػػؼ التحقيػػػػؽ عػػػػف جريمػػػػة 

 أخرل جاز ضبطيا.
 ثانيًا: الشيادة والخبرة:

 الشيادة: ( أ

خػػػػذىا سػػػػمطة التحقيػػػػؽ كىػػػػي مػػػػف كسػػػػائؿ االثبػػػػات فػػػػي تعتبػػػػر الشػػػػيادة مػػػػف إجػػػػراءات التحقيػػػػؽ التػػػػي تت
المػػػػػػكاد الجنائيػػػػػػة حيػػػػػػث يسػػػػػػتخمص منيػػػػػػا كيفيػػػػػػة مباشػػػػػػرة الكاقعػػػػػػة مػػػػػػف الناحيػػػػػػة الماديػػػػػػة ببيػػػػػػاف مػػػػػػدل 

 . 280ض ارتباطيا اك انتفائيا لممتيـ كبذلؾ فيي اما لصالحو اك ضده

كعمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػارت التشػػػػػػػػػريعات المقارنػػػػػػػػػة بحيػػػػػػػػػث اعطػػػػػػػػػت الجيػػػػػػػػػات المخكلػػػػػػػػػة لمتحقيػػػػػػػػػؽ كامػػػػػػػػػؿ 
 .الصالحية في استدعاء ام شخص ترل فائدة في االستماع اليو

كالشػػػػيادة ىػػػػي إثبػػػػات كاقعػػػػة معينػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػا يقكلػػػػو أحػػػػد األشػػػػخاص عمػػػػا شػػػػاىده أك سػػػػمعو أك 
، كتعتبػػػػػػر الشػػػػػػيادة ذات مكانػػػػػػة ىامػػػػػػة فػػػػػػي  281ضأدركػػػػػػو بحكاسػػػػػػو عػػػػػػف ىػػػػػػذه الكاقعػػػػػػة بطريقػػػػػػة مباشػػػػػػرة

دلػػػػػػة عمػػػػػػى ارتكػػػػػػاب الجريمػػػػػػة كتحديػػػػػػد المسػػػػػػاىميف إجػػػػػػراءات التحقيػػػػػػؽ المختمفػػػػػػة باعتبارىػػػػػػا أبػػػػػػرز األ
 .  282ضفييا

كتطبيقنػػػػػا لػػػػػذلؾ قضػػػػػت محكمػػػػػة الػػػػػنقض المصػػػػػرية بػػػػػأف  الشػػػػػيادة فػػػػػي األصػػػػػؿ ىػػػػػي تقػػػػػدير الشػػػػػخص 
لمػػػػا يكػػػػكف قػػػػد رآه أك سػػػػمعو أك أدركػػػػو عمػػػػى كجػػػػو العمػػػػـك بحكاسػػػػو كال يكجػػػػد فػػػػي القػػػػانكف مػػػػا يحظػػػػر 

األخػػػػػػرل كلديػػػػػػو القػػػػػػدرة عمػػػػػػى التمييػػػػػػز سػػػػػػماع شػػػػػػيادة األصػػػػػػـ األبكػػػػػػـ طالمػػػػػػا أنػػػػػػو يحػػػػػػتفظ بحكاسػػػػػػو 
 .  283ضكلممحكمة أف تأخذ بشيادتو عمى طريقتو ىك في التعبير 

                                                           

 .54  د. تكفيؽ، اشرؼ مصطقى، اعماؿ النيابات العسكرية بالقكات المسمحة كالشرطة، مرجع سابؽ، ص:280ض
الحديثة، التعميؽ عمى قانكف ا جراءات الجنائية، دار الفكر كالقانكف،    الدكتكر/ أبك سعد، محمد شتا، المكسكعة الجنائية281ض

 .851ـ، ص:2002المجمد األكؿ، سنة 
  محكمة االستئناؼ الفمسطينية، الشيادة ىي عماد ا ثبات في القضايا الجنائية يقع عمى كقائع مادية ال تثبت في 282ض

 .26/3/1963، جمسة 35/61مستندات، 
، المرجع ا لكتركني بالنقابة العامة لممحاميف المصرييف، 6/2/1990القضائية بتاريخ  59لسنة  15075  القضية رقـ 283ض

 ، المرجع ا لكتركني بالنقابة العامة لممحاميف المصرييف.5/4/1990القضائية بتاريخ  59لسنة  24880القضية رقـ 



131 
 

كيمػػػػـز لمشػػػػػيادة شػػػػػكؿ خػػػػػاص حػػػػػدده القػػػػػانكف حتػػػػػى تعتبػػػػػر مػػػػػف إجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي، بحيػػػػػث 
إذا لػػػػػػـ تتبػػػػػػع ىػػػػػػذا الشػػػػػػكؿ الػػػػػػذم حػػػػػػدده القػػػػػػانكف تعتبػػػػػػر الشػػػػػػيادة مػػػػػػف إجػػػػػػراءات االسػػػػػػتدالؿ ال مػػػػػػف 

 .  284ضالتحقيؽ إجراءات

لقػػػػػد حرصػػػػػت معظػػػػػـ التشػػػػػريعات المقارنػػػػػة عمػػػػػى الػػػػػنص صػػػػػراحة فػػػػػي قكانينيػػػػػا عمػػػػػى إمكانيػػػػػة الطمػػػػػب 
 الشػػيكد اسػػتدعاء يمكػػفحيػػػث مػػف المػػػتيـ أك محاميػػو إحضػػػار مػػف يػػػرل إحضػػاره مػػػف الشػػيكد، 

 يمكػنيـ كمػا ا داريػػة، بالطريقػة أك مضػمكنة برسػالة أك القضػائييف األعػكاف بكاسػطة أيضػا
 إرادتيـ.   بمحض الحضكر

  مػػػػػف قػػػػػانكف ا جػػػػػراءات الجزائيػػػػػة عمػػػػػى 77ككػػػػػذلؾ التشػػػػػريع الفمسػػػػػطيني حيػػػػػث نػػػػػص فػػػػػي المػػػػػادة ض
أنػػػػػو:  لككيػػػػػؿ النيابػػػػػة العامػػػػػة أك المحقػػػػػؽ المفػػػػػكض اسػػػػػتدعاء جميػػػػػع األشػػػػػخاص الػػػػػذيف يػػػػػرل إمكانيػػػػػة 
 االسػػػػػػتفادة مػػػػػػف شػػػػػػيادتيـ فػػػػػػي كشػػػػػػؼ الحقيقػػػػػػة، سػػػػػػكاء كردت أسػػػػػػماؤىـ فػػػػػػي التبمي ػػػػػػات  أك الشػػػػػػكاكل
أك لػػػػـ تػػػػرد، كلػػػػو االسػػػػتماع إلػػػػى أقػػػػكاؿ شػػػػاىد يحضػػػػر مػػػػف تمقػػػػاء نفسػػػػو كفػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة يثبػػػػت ذلػػػػؾ 

 .  في محضر 

يتبػػػػػيف لنػػػػػا أف مػػػػػف يقػػػػػـك باسػػػػػتدعاء الشػػػػػيكد ىػػػػػك ككيػػػػػؿ النيابػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ تكميػػػػػؼ جيػػػػػة مختصػػػػػة 
كىػػػػػي الشػػػػػرطة بإحضػػػػػار مػػػػػف أرادت مػػػػػف الشػػػػػيكد، كيجػػػػػب أف يبمػػػػػ  الشػػػػػاىد بالحضػػػػػكر قبػػػػػؿ مكعػػػػػد 

 الحضكر بأربع كعشريف ساعة عمى األقؿ. 

بأنػػػػو  يكمػػػػؼ ككيػػػػؿ   مػػػػف قػػػػانكف ا جػػػػراءات الجزائيػػػػة الفمسػػػػطيني 78كىػػػػذا مػػػػا نصػػػػت عميػػػػو المػػػػادة ض
النيابػػػػػػػة الجيػػػػػػػات المختصػػػػػػػة باسػػػػػػػتدعاء الشػػػػػػػيكد بمػػػػػػػذكرات دعػػػػػػػكة تبمػػػػػػػ  ليػػػػػػػـ قبػػػػػػػؿ المكعػػػػػػػد المحػػػػػػػدد 

 لسماع أقكاليـ بأربع كعشريف ساعة عمى األقؿ . 

كبصػػػػدكر األمػػػػر بالحضػػػػػكر يجػػػػب عمػػػػى الشػػػػػاىد االسػػػػتجابة إلػػػػى دعػػػػػكة المحقػػػػؽ مػػػػا لػػػػػـ تكػػػػف ىنػػػػػاؾ 
مػػػػا يعرفػػػػو عػػػػف الكاقعػػػػة بصػػػػدؽ كأمانػػػػة دكف أف ، كيجػػػػب عميػػػػو أف يفيػػػػد عػػػػف كػػػػؿ  285ضظػػػػركؼ قػػػػاىرة

ذا خالفػػػػػػت شػػػػػػيادة الشػػػػػػاىد الكاقػػػػػػع كػػػػػػاف مسػػػػػػئكالن عػػػػػػف جريمػػػػػػة الشػػػػػػاىد الػػػػػػزكر إذا  يخفػػػػػػي أم شػػػػػػيء كا 
 تكافرت أركانيا القانكنية. 

                                                           

بتدائي كالنظاـ ا جرائي في المممكة العربية السعكدية، دراسة   المستشار/ النمرم، عبد العزيز بف عابد الالمي، التحقيؽ اال284ض
 .118مقارنة بالقانكف المصرم، مرجع سابؽ، ص: 

  المستشار/ ىرجة، مصطفى مجدم حقكؽ المتيـ كضماناتو القبض كالتفتيش كالحبس كا فراج كاالعتقاؿ، دار الفكر 285ض
 .291كالقانكف، بدكف سنة نشر، القاىرة، ص:
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كعمػػػػػػى المحقػػػػػػؽ التأكػػػػػػد مػػػػػػف شخصػػػػػػية الشػػػػػػاىد بسػػػػػػؤالو عػػػػػػف اسػػػػػػمو كلقبػػػػػػو كسػػػػػػنو كمينتػػػػػػو كسػػػػػػػكنو 
ء المصػػػػػػداقية لمحضػػػػػػر التحقيػػػػػػؽ ينب ػػػػػػي تػػػػػػدكيف البيانػػػػػػات كالعالقػػػػػػة التػػػػػػي تربطػػػػػػو بػػػػػػالمتيـ، ك عطػػػػػػا

 .  287ضما لـ يتـ التصديؽ عميو مف قبؿ المحقؽ كالكاتب كالشاىد  286ضدكف كشط أك تحشير

كيجػػػػب عمػػػػى المحقػػػػؽ االنتقػػػػاؿ إلػػػػى مكػػػػاف إقامػػػػة الشػػػػاىد أك مكػػػػاف تكاجػػػػده إذا كانػػػػت ىنػػػػاؾ ظػػػػركؼ 
 لشاىد تمنعو مف الحضكر.

 2001لسػػػػػنة    مػػػػػف قػػػػػانكف ا جػػػػػراءات الجزائيػػػػػة86فػػػػػي المػػػػػادة ض كتنػػػػػاكؿ ذلػػػػػؾ المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني
حيػػػػػػث جػػػػػػاء فييػػػػػػا:  إذا تعػػػػػػذر حضػػػػػػكر الشػػػػػػاىد ألسػػػػػػباب صػػػػػػحية ينتقػػػػػػؿ ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة إلػػػػػػى محػػػػػػؿ 
ػػػػا خػػػػارج ىػػػػذه الػػػػدائرة  ػػػػا فػػػػي دائػػػػرة اختصاصػػػػو، أمػػػػا إذا كػػػػاف مقيمن إقامتػػػػو لسػػػػماع أقكالػػػػو إذا كػػػػاف مقيمن

مػػػػػػؾ الػػػػػػدائرة لسػػػػػػماع شػػػػػػيادتو كترسػػػػػػؿ الشػػػػػػيادة فػػػػػػي فعميػػػػػػو أف ينيػػػػػػب ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة المخػػػػػػتص فػػػػػػي ت
 ظرؼ مختـك لككيؿ النيابة المكمؼ بالتحقيؽ . 

ذا تبػػػػيف كػػػػذب الشػػػػاىد كتيربػػػػو مػػػػف الحضػػػػكر فعندئػػػػذ يجػػػػكز لككيػػػػؿ النيابػػػػة إصػػػػدار مػػػػذكرة إحضػػػػار  كا 
 1979  مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف اصػػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػػة لسػػػػػػػػنة 59فػػػػػػػػي حقػػػػػػػػو. لقػػػػػػػػد أكجبػػػػػػػػت المػػػػػػػػادة ض

لػػػػػػى الشػػػػػػيادة امػػػػػػاـ المػػػػػػدعي العػػػػػػاـ كاال اسػػػػػػتيدؼ بال رامػػػػػػة اف لػػػػػػـ يكػػػػػػف حضػػػػػػكر كػػػػػػؿ مػػػػػػف يػػػػػػدعى ا
انتقالػػػػػػو التعػػػػػػكيض الػػػػػػذم  ةكقػػػػػػررت نفػػػػػػس المػػػػػػادة لمشػػػػػػاىد الػػػػػػذم يطمػػػػػػب نفقػػػػػػ .تخمفػػػػػػو بعػػػػػػذرو مشػػػػػػركع

 يستحقو.

كبعػػػػػد انتيػػػػػاء الشػػػػػاىد مػػػػػف ا دالء بشػػػػػيادتو يجػػػػػب عمػػػػػى المحقػػػػػؽ أف يتمكىػػػػػا عميػػػػػو، كبعػػػػػد ذلػػػػػؾ يقػػػػػـك 
يجػػػػب عمػػػػى المحقػػػػؽ أف يثبػػػػت ذلػػػػؾ فػػػػي  ،ا امتنػػػػع الشػػػػاىد عػػػػف التكقيػػػػعالشػػػػاىد بػػػػالتكقيع عمييػػػػا، فػػػػإذ

محضػػػػػر الشػػػػػيادة كيبػػػػػيف أسػػػػػباب امتناعػػػػػو عػػػػػف التكقيػػػػػع، كيقػػػػػـك المحقػػػػػؽ ككاتػػػػػب التحقيػػػػػؽ بػػػػػالتكقيع 
عمػػػػػػى كػػػػػػؿ صػػػػػػفحة مػػػػػػف صػػػػػػفحات المحضػػػػػػر كبعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ يكػػػػػػكف مػػػػػػف حػػػػػػؽ المػػػػػػتيـ االطػػػػػػالع عمػػػػػػى 

بػػػػػداء مالحظاتػػػػػو عمييػػػػػا، كيحػػػػػؽ لممػػػػػتيـ أف  يطمػػػػػب مػػػػػف المحقػػػػػؽ أف يسػػػػػتمع إلػػػػػى محضػػػػػر الشػػػػػيادة كا 
 .  288ضأقكاؿ الشاىد مرة أخرل في نقاط لـ يتـ ذكرىا كعمى المحقؽ أف يستجيب ليذا الطمب

مػػػػف  52فػػػػي الكاقػػػػع ىػػػػذا مػػػػا ذىػػػػب اليػػػػو المشػػػػرع العسػػػػكرم الفمسػػػػطيني ايضػػػػا كخاصػػػػة بػػػػنص  المػػػػادة 
العػػػػػػػاـ أف لممػػػػػػػدعي  التػػػػػػػي تػػػػػػػنص عمػػػػػػػى انػػػػػػػو   1979اصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػة الثػػػػػػػكرم لسػػػػػػػنة 

يػػػػػػػدعك األشػػػػػػػػخاص الػػػػػػػػكاردة أسػػػػػػػػمائيـ فػػػػػػػػي األخبػػػػػػػار كالشػػػػػػػػكاكم ككػػػػػػػػذلؾ األشػػػػػػػػخاص الػػػػػػػػذيف لػػػػػػػػدييـ 
                                                           

 .420طفى، محمكد محمػكد، شرح قانكف ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:  د. مص286ض
ـ عمى أنو  ال يجكز أف يحصؿ حؾ أك 2001لسنة  3  مف قانكف ا جراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 91  تنص المادة ض287ض

ذا كجد ذلؾ فعمى ككيؿ النيابة ككاتب التحقيؽ كالشاىد  ال عد الشطب شطب أك إضافة في محضر الشيادة، كا  التكقيع عميو كا 
  .أك ا ضافة ال غيا

 . 420  د. مصطفى، محمكد محمػكد، شرح قانكف ا جراءات الجنائية،  مرجع  سابؽ، ص:288ض
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، معمكمػػػػػػات حػػػػػػكؿ الجريمػػػػػػة كبأحكاليػػػػػػا كاألشػػػػػػخاص الػػػػػػذيف يعنػػػػػػييـ المػػػػػػتيـ لالسػػػػػػتماع إلػػػػػػى إفػػػػػػادتيـ
تسػػػػمع عمػػػػى سػػػػبيؿ المعمكمػػػػات إفػػػػادة مػػػػف نفػػػػس القػػػػانكف التػػػػي تػػػػنص عمػػػػى انػػػػو    58ككػػػػذلؾ المػػػػادة 

الػػػػذيف لػػػػـ يبم ػػػػكا الخامسػػػػة عشػػػػرة مػػػػف عمػػػػرىـ دكف أف يحمفػػػػكا اليمػػػػيف المنصػػػػكص عميػػػػو األشػػػػخاص 
االجػػػػػػػػػػراءات ككػػػػػػػػػػذلؾ المشػػػػػػػػػػرع المصػػػػػػػػػػرم لقػػػػػػػػػػانكف  61، 60،  55كالمػػػػػػػػػػكاد  .   55فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػادة ض

  124،277 ،114، 112، 55الجنائية المكاد : ض

 ل :لمشيادة  يمكن اجماليا ف  اآلوىناك مجموعة من القواعد الشكمية الناظمة 

شػػػػيادتو أف يػػػػؤدم اليمػػػػيف، حيػػػػث  يتعػػػػيف عمػػػػى الشػػػػاىد قبػػػػؿ إعطػػػػاءلحميييييف الشيييياىد اليمييييين:   -1
حمفػػػػاف اليمػػػػيف يػػػػكقظ ضػػػػميره كيدفعػػػػو إلػػػػى قػػػػكؿ الصػػػػدؽ كيحػػػػذره مػػػػف سػػػػخط اهلل إف ىػػػػك لػػػػـ يقػػػػؿ إف 

 .  289ضالصدؽ كالحقيقة
التشػػػػػػػريع ككػػػػػػػذلؾ  ىػػػػػػػذه الحالػػػػػػػة ىفقػػػػػػػد نصػػػػػػػت التشػػػػػػػريعات الجزائيػػػػػػػة عمػػػػػػػ ليييييييدوين الشييييييييادة:  -2

  مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف ا جػػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػػة عمػػػػػػػي أنػػػػػػػو : يػػػػػػػدلي 80الفمسػػػػػػػطيني عنػػػػػػػدما نػػػػػػػص فػػػػػػػي المػػػػػػػادة ض
أمػػػػػاـ ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػة بعػػػػػػد حمػػػػػؼ اليمػػػػػػيف بحضػػػػػكر كاتػػػػػػب التحقيػػػػػؽ كيحػػػػػػرر  لالشػػػػػيكد بػػػػػأقكاليـ فػػػػػػراد

بإفػػػػػاداتيـ كاألسػػػػػئمة المكجيػػػػػة إلػػػػػييـ   كعميػػػػػو فػػػػػإف الشػػػػػيادة ال يكػػػػػكف ليػػػػػا الحجيػػػػػة إال إذا تػػػػػـ  ان محضػػػػػر 
مػػػػػف قػػػػػانكف  58كىػػػػػذا مػػػػػا ذىبػػػػػت اليػػػػػو بػػػػػنفس المعنػػػػػى المػػػػػادة  .ثبيػػػػػت شػػػػػيادة الشػػػػػاىد فػػػػػي محضػػػػػرت

مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف االجػػػػػػػػراءات  55ككػػػػػػػػذلؾ المػػػػػػػػادة 1979اصػػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػػة الثػػػػػػػػكرم لسػػػػػػػػنة 
 الجنائية المصرم.

اجػػػػازت التشػػػػريعات المقارنػػػػة إعطػػػػاء المػػػػتيـ الحػػػػؽ فػػػػي حييييق المييييليم فيييي  مواجيلييييو بالشيييياىد: -3
   مػػػػف 84الشػػػػيادة. كىػػػػك مػػػػا نصػػػػت عميػػػػو المػػػػادة ض ىالشػػػػاىد  كلػػػػو أف يبػػػػدم مالحظتػػػػو عمػػػػمكاجيػػػػة 

قػػػػػػػانكف ا جػػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػػة الفمسػػػػػػػطيني كجػػػػػػػاء فييػػػػػػػا:  لككيػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػة مكاجيػػػػػػػة الشػػػػػػػيكد ببعضػػػػػػػيـ 
الػػػػػػبعض كمػػػػػػكاجيتيـ بػػػػػػالمتيـ إذا اقتضػػػػػػى األمػػػػػػر ذلػػػػػػؾ   كىػػػػػػذا متػػػػػػركؾ لمسػػػػػػمطة التقديريػػػػػػة لممحقػػػػػػؽ 

 مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم. 124كتقابميا المادة 

 ىاسػػػػػػػتماع المحقػػػػػػػؽ إلػػػػػػػى الشػػػػػػػيكد كػػػػػػػالن عمػػػػػػػ إفيييييييراد الشييييييييود عنيييييييد سيييييييماع شيييييييياداليم: أي -4
فػػػػراد الشػػػػيكد فرصػػػػة لممحقػػػػؽ لمعرفػػػػة الحقيقػػػػة كمػػػػدل صػػػػدؽ الشػػػػيكد مػػػػف عدمػػػػو  كفػػػػي  290ضحػػػػدة ، كا 

                                                           

  د. النكايسة، عبد ا لو محمد سالـ، ضمانات المتيـ أثناء التحقيؽ االبتدائي، دراسة مقارنة بيف التشريعيف المصرم 289ض
 .286، ص:كاألردني، مرجع سابؽ

/  د. سركر، أحمد فتحي  الكسيط  395  د. رمضاف،عمر السعيد، مبادئ قانكف ا جراءات  الجنائية، مرجع سابؽ، ص:290ض
. / كالدكتكر: حسني، محمكد نجيب، شرح قانكف ا جراءات الجنائية، 510في قانكف ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:

 .645مرجع سابؽ، ص:
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كىػػػػذا مػػػػا  .وأك يؤكػػػػد اتيامػػػػ  291ضىػػػػذا ضػػػػمانة لممػػػػتيـ لكػػػػي يعػػػػرؼ مػػػػف كػػػػاف مػػػػف الشػػػػيكد يفتػػػػرم عميػػػػو
الفمسػػػػػطيني كتقابميػػػػػا  2001لسػػػػػنة  3مػػػػػف قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة رقػػػػػـ  80نصػػػػػت عميػػػػػو المػػػػػادة 

 مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم 112المادة 

  مػػػػػػف تعميمػػػػػػات النيابػػػػػػة العامػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية بأنػػػػػػو  يػػػػػػدلي 382كىػػػػػػذا مػػػػػػا أكػػػػػػده ايضػػػػػػان نػػػػػػص المػػػػػػادة ض
ـ عضػػػػػػػػك النيابػػػػػػػػة بعػػػػػػػػد حمػػػػػػػػؼ اليمػػػػػػػػيف بحضػػػػػػػػكر كاتػػػػػػػػب المشػػػػػػػػتكي كالشػػػػػػػػيكد بػػػػػػػػأقكاليـ فػػػػػػػػرادل أمػػػػػػػػا

 التحقيؽ .

كىػػػػػك مػػػػػا أكدتػػػػػو عميػػػػػو محكمػػػػػة االسػػػػػتئناؼ العميػػػػػا الفمسػػػػػطينية كضػػػػػمانة لممػػػػػتيـ عنػػػػػد كجػػػػػكد تنػػػػػاقضن 
النحػػػػػك التػػػػػالي : يجػػػػػكز بػػػػػراءة المػػػػػتيـ إذا ثبػػػػػت لػػػػػدل  ىفػػػػػي أقػػػػػكاؿ الشػػػػػيكد  حيػػػػػث جػػػػػاء حكميػػػػػا عمػػػػػ

ا دانػػػػػػػة يجػػػػػػػب أف تبنػػػػػػػي عمػػػػػػػي الجػػػػػػػـز  المحكمػػػػػػػة أف ىنػػػػػػػاؾ تنػػػػػػػاقض فػػػػػػػي أقػػػػػػػكاؿ الشػػػػػػػيكد حيػػػػػػػث أف
 . 292ضكاليقيف ال عمي مجرد الشؾ كاالحتماؿ  

المقػػػػرر قانكنػػػػان أنػػػػو ال يجػػػػكز سػػػػماع المػػػػتيـ  نلسييييو:ى عييييدم جييييواز سييييماع المييييليم شيييياىدًا عميييي-5
شػػػػػاىدان ضػػػػػد نفسػػػػػو كليػػػػػذا ال يجػػػػػكز لسػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ تػػػػػأخير اسػػػػػتجكاب المػػػػػتيـ حتػػػػػى يسػػػػػمع كشػػػػػاىد 

كمػػػػا أنػػػػو يمنػػػػع االسػػػػتماع إلػػػػى المػػػػتيـ كشػػػػاىد ضػػػػد مػػػػتيـ آخػػػػر  ، 293ضفػػػػي بعػػػػض الكقػػػػائع ضػػػػد نفسػػػػو
فػػػػػي نفػػػػػس الػػػػػدعكل إال إذا صػػػػػدر قػػػػػرار مػػػػػف المحقػػػػػؽ بأنػػػػػو ال صػػػػػمة لػػػػػو بالػػػػػدعكل كتػػػػػـ تبرئتػػػػػو منيػػػػػا، 

 .  294ضفينا يجكز أخذ إفادتو كشاىد

أنػػػػػو  ال يجػػػػػكز اسػػػػػتعماؿ إفػػػػػادة  ىكذىبػػػػػت محكمػػػػػة االسػػػػػتئناؼ العميػػػػػا الفمسػػػػػطينية فػػػػػي حكػػػػػـ ليػػػػػا عمػػػػػ
تػػػػػي أداىػػػػػا فػػػػػي أم كقػػػػػت أثنػػػػػاء المحاكمػػػػػة كبينػػػػػة ضػػػػػد مػػػػػتيـ آخػػػػػر إال إذا كانػػػػػت قػػػػػد أديػػػػػت المػػػػػتيـ ال

 . 295ضبعد اليميف 

 

 

 

 
                                                           

خميفة كمندر،عبد اهلل، ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي في قانكف ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ،   د. حسيف، 291ض
 .451:ص

 .19ـ  الجزء 29/2/1964  جمسة 2/64  محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية، 292ض
 .376  د. سركر، أحمد فتحي  الكسيط في قانكف ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:293ض
  د. حسيف، خميفة كمندر، عبد اهلل، ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي في قانكف ا جراءات الجنائية، مرجع 294ض

 .552:سابؽ، ص
 ـ، قسـ الجزاء، الجزء السابع عشر.18/7/1954، في جمسة 21/54  محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية  في قضية رقـ 295ض
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 :ب( الخبرة 

تنػػػػػػػػاكؿ المشػػػػػػػػرع العسػػػػػػػػكرم الفمسػػػػػػػػطيني فػػػػػػػػي قػػػػػػػػانكف اصػػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػػة الثػػػػػػػػكرم لعػػػػػػػػاـ  
العسػػػػػػػكرية مكضػػػػػػػكع الخبػػػػػػػرة مػػػػػػػف حيػػػػػػػث اسػػػػػػػتعانة النيابػػػػػػػة   296ض 37، 36،  35فػػػػػػػي المػػػػػػػكاد  1979

بػػػػػػالخبراء فػػػػػػي الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف الجػػػػػػرائـ التػػػػػػي تسػػػػػػتدعي خبيػػػػػػران لتحديػػػػػػد ماىيتيػػػػػػا كاشػػػػػػترط ايضػػػػػػان عمػػػػػػى 
 الخبير اف يؤدم القسـ قبؿ مباشرتو العمؿ المكككؿ لو.

كالخبػػػػرة ىػػػػي االستشػػػػارة الفنيػػػػة التػػػػي يسػػػػتعيف بيػػػػا القاضػػػػي أك سػػػػمطة التحقيػػػػؽ  فػػػػي مجػػػػاؿ ا ثبػػػػات 
التػػػػػي يحتػػػػػاج تقػػػػػديرىا إلػػػػػى معرفػػػػػة فنيػػػػػة أك إداريػػػػػة عمميػػػػػة ال  لمسػػػػػاعدتو فػػػػػي تقػػػػػدير المسػػػػػائؿ الفنيػػػػػة

 .  297ضتتكافر لدل عضك السمطة القضائية المختص بحكـ عممو كثقافتو

يسػػػػػتعيف    عمػػػػػى ذلػػػػػؾ بقكليػػػػػا: مػػػػػف قػػػػػانكف ا جػػػػػراءات الجزائيػػػػػة الفمسػػػػػطيني 64كقػػػػػد نصػػػػػت المػػػػػادة 
حالػػػػػػة الجريمػػػػػػة المرتكبػػػػػػة، ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة العامػػػػػػة بالطبيػػػػػػب المخػػػػػػتص كغيػػػػػػره مػػػػػػف الخبػػػػػػراء  ثبػػػػػػات 

كيقػػػػـك الطبيػػػػب المنتػػػػدب لػػػػذلؾ كغيػػػػره مػػػػف الخبػػػػراء باتخػػػػاذ ا جػػػػراءات الالزمػػػػة تحػػػػت إشػػػػراؼ الجيػػػػة 
قػػػػػػػدر أف مصػػػػػػػمحة   المختصػػػػػػػة بػػػػػػػالتحقيؽ، كلممحقػػػػػػػؽ الحضػػػػػػػكر أثنػػػػػػػاء مباشػػػػػػػرة أعمػػػػػػػاؿ الخبػػػػػػػراء، إذا

   التحقيؽ تقتضي ذلؾ.

صػػػػػدار قػػػػػرار بشػػػػػأنيا  فينػػػػاؾ بعػػػػػض األمػػػػػكر الفنيػػػػة ال يعرفيػػػػػا المحقػػػػػؽ كال يجػػػػكز لػػػػػو التصػػػػػدم ليػػػػا كا 
ال كػػػػػاف التحقيػػػػػؽ بػػػػػاطالن  ، لػػػػػذلؾ مػػػػػف الضػػػػػركرة اسػػػػػتعانة المحقػػػػػؽ  298ضبنػػػػػاء عمػػػػػى تقػػػػػديره الشخصػػػػػي كا 

بأشػػػػػخاص ليػػػػػـ الدرايػػػػػة الكافيػػػػػة بػػػػػالفنكف أك العمػػػػػكـ الالزمػػػػػة  بػػػػػداء الػػػػػرأم باعتبػػػػػاره أمػػػػػرنا غنػػػػػى عنػػػػػو 

                                                           

في الجريمة التي يرل المدعي العاـ  الفمسطيني تنص عمى انو  الثكرم اصكؿ المحاكمات الجزائية  مف قانكف 35  مادة 296ض
ضركرة لكشفيا أك لكشؼ مالبساتيا أك لتحديد ماىيتيا تكفر معرفة بعض الفنكف كالخبرات لو أف يستعيف بكاحد أك أكثر مف 

عيف برأم لجنة مف الخبراء يعينيا بقرار منو يحدد ميمتيا أصحاب الخبرة كما أف لو الحؽ عند تناقض أراء الخبراء أف يست
مف نفس القانكف عمى انو  إذا مات شخص قتال أك بأسباب مجيكلة باعثة عمى الشبية فيستعيف  36كتنص مادة .بالتفصيؿ 

ثر القياـ بتشريح المدعي العاـ بطبيب أك أكثر لتنظيـ تقرير بأسباب الكفاة كبحالة جثة الميت كلو أف يطمب مف طبيب أك أك
  أف يقسمكا قبؿ مباشرتيـ العمؿ يمينا باهلل 35/36تنص عمى  األطباء كالخبراء المشار إلييـ في المادتيف ض 37مادة .الجثة 

                                                                                                                                                                                                                العظيـ باف يقكمكا بالميمة المكككلة إلييـ بصدؽ كأمانة                                                                        
 .510ات الجنائية، مرجع سابؽ، ص:  د. عثماف، آماؿ عبد الرحيـ، شرح قانكف ا جراء297ض
، 1968يناير سنة  8، 888، ص177، رقـ 18، مجمكعة أحكاـ محكمة النقض، س1967يكنيو  26  انظر: نقض 298ض

 .850، ص168، رقـ 9، س1968أكتكبر  21، 33، ص6، رقـ 19س
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د رأم الخبيػػػػػػر بمػػػػػػا طمػػػػػػب منػػػػػػو ، كيتحػػػػػػد 299ضفػػػػػػي الكصػػػػػػكؿ إلػػػػػػى كجػػػػػػو الحػػػػػػؽ فػػػػػػي الػػػػػػدعكل الجنائيػػػػػػة
 .  301ض، كلذا فالخبرة ما ىي إال نكعي مف الشيادة 300ضإبداء خبرتو فيو

كلممحقػػػػؽ السػػػػمطة التقديريػػػػة الكاممػػػػة فػػػػي االسػػػػتعانة بخبيػػػػر مػػػػف عدمػػػػو حتػػػػى لػػػػك طمػػػػب منػػػػو المػػػػتيـ 
ذلػػػػػػؾ، فمػػػػػػيس فػػػػػػي القػػػػػػانكف مػػػػػػا يمػػػػػػـز المحقػػػػػػؽ باالسػػػػػػتعانة بخبيػػػػػػر أك باالسػػػػػػتجابة لممػػػػػػتيـ فػػػػػػي حالػػػػػػة 

عمػػػػػى  2001الجزائيػػػػػة لسػػػػػنة مػػػػػف قػػػػػانكف االجػػػػػراءات  70طمػػػػػب المػػػػػتيـ ذلػػػػػؾ، حيػػػػػث نصػػػػػت المػػػػػادة 
سػػػػػتعيف بخبيػػػػػر استشػػػػػارم، كيطمػػػػػب تمكينػػػػػو مػػػػػف االطػػػػػالع عمػػػػػى األكراؽ، عمػػػػػى أال لممػػػػػتيـ أف ياف   

 يترتب عمى ذلؾ تأخير السير في ا جراءات.

فحيػػػػث ال تسػػػػتمـز  ،فػػػػاألمر رىػػػػيف بػػػػالمحقؽ كخبرتػػػػو كحسػػػػف تقػػػػديره لمػػػػدل أىميػػػػة الحاجػػػػة إلػػػػى خبيػػػػر
 . 302ضتعيف عمى المحقؽ أف يعتمد عمى نفسو ،الحاجة ذلؾ

حمػػػػػػػؼ الخبرة يقتضػػػػػػػي مراعػػػػػػػاة عػػػػػػػدد مػػػػػػػف الشػػػػػػػركط القانكنيػػػػػػػة فػػػػػػػي مقػػػػػػػدمتيا عمػػػػػػػى اف االسػػػػػػػتعانة بػػػػػػػ
اليمػػػػيف: حيػػػػث يعتبػػػػر حمػػػػؼ اليمػػػػيف الػػػػذم يقػػػػكـ بػػػػو الخبيػػػػر المكمػػػػؼ بإبػػػػداء رأيػػػػو فػػػػي مكضػػػػكع معػػػػيف 
المحػػػػاؿ إليػػػػو مػػػػػف سػػػػمطة التحقيػػػػػؽ االبتػػػػدائي ، يجػػػػػب عميػػػػو أف يحمػػػػػؼ اليمػػػػيف أمػػػػػاـ سػػػػمطة التحقيػػػػػؽ 

ضػػػػميره عنػػػػد قيامػػػػو بالعمػػػػؿ المكمػػػػؼ بػػػػو كأف يقػػػػـك بإبػػػػداء رأيػػػػو قبػػػػؿ قيامػػػػو بعممػػػػو، عمػػػػى أف يراعػػػػي 
، كيسػػػػتثنى مػػػػف ذلػػػػؾ الخبػػػػراء المسػػػػجمكف فػػػػي جػػػػدكؿ الخبػػػػراء بسػػػػبب كػػػػكف ىػػػػؤالء  303ضبأمانػػػػة كصػػػػدؽ

 ال يمارسكف أعماليـ ألكؿ مرة إال بعد حمفيـ اليميف. 

   التػػػػي 68ضالمشػػػػرع الفمسػػػػطيني نػػػػص عمػػػػى ىػػػػذا االمػػػػر فػػػػي قػػػػانكف ا جػػػػراءات الجزائيػػػػة فػػػػي المػػػػادة 
جػػػػػاء فييػػػػػا  يجػػػػػب أف يقػػػػػـك الخبيػػػػػر بحمػػػػػؼ اليمػػػػػيف بػػػػػأف يػػػػػؤدم عممػػػػػو بنزاىػػػػػة كصػػػػػدؽ، كذلػػػػػؾ قبػػػػػؿ 

 البدء بعممو ما لـ يكف مقيدنا في جدكؿ الخبراء المعتمديف قانكننا . 

                                                           

الجنائية، دراسة مقارنة بالشريعة ا سالمية،   انظر: د. عبد العاؿ، ىاللي عبد اهلل أحمد، النظرية العامة لإلثبات في المكاد 299ض
 كما بعدىا. 1256، ص586، فقرة رقـ 1984رسالة دكتكراه، القاىرة، 

 .414المرجع السابؽ، ص:ضمانات المتيـ قبؿ كاثناء المحاكمة،   انظر: د. الكبيسي ،عبد الستار، 300ض
 ,Merle Vitu: Traité de droit criminal, procedure pémale, ed Cujas, 3 éd, 1979, No.980  301ض
P.216.  

 .799كانظر كذلؾ: د. ال ريب ، محمد عيد ، مرجع سابؽ، ص:
 .263ـ، ص:2006، سنة 2  د.خميس، محمد، ا خالؿ بحؽ المتيـ في الدفاع، منشأة المعارؼ با سكندرية، ط302ض
االبتدائي في قانكف ا جراءات الجنائية،  مرجع   د. حسيف، خميفة كمندر، عبد اهلل، ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ 303ض

 .466سابؽ، ص:
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فػػػػإذا لػػػػـ يكػػػػف الخبيػػػػر قػػػػد سػػػػبؽ كأف قيػػػػد اسػػػػمو بجػػػػداكؿ المحػػػػاكـ، فػػػػإف عمػػػػى الخبيػػػػر أف يحمػػػػؼ أمػػػػاـ 
ذا تػػػػػػـ حمػػػػػػؼ اليمػػػػػػيف يسػػػػػػتمر أثػػػػػػره طػػػػػػكاؿ مباشػػػػػػرة  سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ عمػػػػػػى أف يبػػػػػػدم رأيػػػػػػو بذمػػػػػػة، كا 

 .  304ضا جراءات التي ندب الخبير مف أجميا

كيترتػػػػػػب عمػػػػػػى عػػػػػػدـ قيػػػػػػاـ الخبيػػػػػػر المنتػػػػػػدب بحمػػػػػػؼ اليمػػػػػػيف بطػػػػػػالف الحكػػػػػػـ الػػػػػػذم قػػػػػػاـ بنػػػػػػاءن عمػػػػػػى 
التمسػػػػػؾ  كلممػػػػػتيـ  305ضالتقريػػػػػر الػػػػػذم قػػػػػاـ الخبيػػػػػر بتقديمػػػػػو، كىػػػػػذا الػػػػػبطالف ال يتعمػػػػػؽ بالنظػػػػػاـ العػػػػػاـ

بػػػػو أمػػػػاـ محكمػػػػة المكضػػػػكع ألنػػػػو بطػػػػالف نسػػػػبي. عممػػػػا ن كاف لمخبيػػػػر اف يقػػػػكـ بعممػػػػو سػػػػكاء بحضػػػػكر 
 الخصـك اف رأل ذلؾ المحقؽ اك بدكف حضكرىـ  

  مػػػػف قػػػػانكف ا جػػػػراءات الجزائيػػػػة الفمسػػػػطيني بقكليػػػػا بأنػػػػو  يجػػػػكز لمخبيػػػػر 65مػػػػا بينتػػػػو المػػػػادة ض ذلػػػػؾ
 .  306ض الفني أف يقـك بعممو بدكف حضكر الخصكـ

، كيقػػػػػدـ  307ضأمػػػػا بالنسػػػػػبة لػػػػػرد الخبيػػػػػر فقػػػػد أعطػػػػػت جميػػػػػع التشػػػػػريعات لممػػػػتيـ حػػػػػؽ طمػػػػػب رد الخبيػػػػػر
إلػػػػػػى سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ، كيجػػػػػػب أف يبػػػػػػيف فػػػػػػي الطمػػػػػػب أسػػػػػػباب الػػػػػػرد كعمػػػػػػى المحقػػػػػػؽ أف يفصػػػػػػؿ فػػػػػػي 

  مػػػػػف قػػػػػانكف 71. كىػػػػػذا مػػػػػا أكػػػػػده المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني فػػػػػي المػػػػػادة ض 308ضالطمػػػػػب خػػػػػالؿ ثالثػػػػػة أيػػػػػاـ
ا جػػػػػراءات الجزائيػػػػػة الفمسػػػػػطيني، كالتػػػػػي جػػػػػاء فييػػػػػا  لمخصػػػػػـك رد الخبيػػػػػر إف كجػػػػػدت أسػػػػػباب جديػػػػػة 
لػػػػذلؾ، كيقػػػػدـ طمػػػػب الػػػػرد إلػػػػى عضػػػػك النيابػػػػة المحقػػػػؽ كيتعػػػػيف أف يكػػػػكف مسػػػػببنا كعمػػػػى رئػػػػيس النيابػػػػة 

د مسػػػػػاعديو لمفصػػػػػؿ فيػػػػػو خػػػػػالؿ ثالثػػػػػة أيػػػػػاـ مػػػػػف تػػػػػاريخ العامػػػػػة عرضػػػػػو عمػػػػػى النائػػػػػب العػػػػػاـ أك أحػػػػػ
تقديمػػػػو كيترتػػػػب عمػػػػى تقػػػػديـ ىػػػػذا الطمػػػػب عػػػػدـ اسػػػػتمرار الخبيػػػػر فػػػػي عممػػػػو مػػػػا لػػػػـ يقػػػػرر غيػػػػر ذلػػػػؾ 

 كيتعيف أف يككف القرار مسببنا . 

                                                           

  كما قضت محكمة النقض المصرية في أف  تقدير آراء الخبراء كالفصؿ فيما يكجو إلييا مف مطاعف مرجعو إلى محكمة 304ض
انت المحكمة قد المكضكع التي ليا كامؿ الحرية في تقدير القكة الدليمية لتقرير الخبير شأنو في ذلؾ شأف األدلة كك

استخمصت مف تقرير الخبير المنتدب في الدعكل أف البناء محؿ االتياـ مقاـ بمعرفة الطاعف عمى أرض زراعية يستمـز 
البناء عمييا الحصكؿ عمى ترخيص مف كزارة الزراعة فإنو ال يقبؿ مف الطاعف العكدة إلى مجادلتيا فيما خمصت إليو مف 

ا عف عدـ قبكلو . نقض مصرم رقـ ذلؾ لما كاف ما تقدـ فإف الطع القضائية بتاريخ  66لسنة  26513ف برمتو يككف مفصحن
 ـ، ضالمرجع القانكني ا لكتركني لنقابة المحاميف المصرييف . 21/3/2006

 .193  د. رمضاف، مدحت، الكجيز في شرح قانكف ا جراءات الجزائية ا ماراتي، المرجع السابؽ، ص305ض
مف تعميمات النيابة العامة الفمسطيني عمى انو:  يجب اف يقـك بحمؼ اليميف بأف  494يضان نص المادة    كانظر في ىذا ا306ض

 يؤدم عممو بنزاىة كصدؽ كذلؾ قبؿ البدء بعممو، مالـ يكف مقيدا في جدكؿ الخبراء المعتمديف قانكنان.
 .647سابؽ، ص:  د. سالمة، مأمكف محمد، ا جراءات الجنائية في التشريع المصرم، مرجع 307ض
  مف تعميمات النيابة العامة الفمسطيني عمى أنو  لمخصـك رد الخبير إذا كجدت 496  كانظر في ىذا ايضان نص المادة ض308ض

أسباب جدية لذلؾ كيقدـ طمب الرد إلى عضك النيابة المحقؽ كيتعيف أف يككف مسببنا كعمى رئيس النيابة العامة عرضو عمى 
عديو لمفصؿ فيو خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ تقديمو كيترتب عمى تقديـ ىذا الطمب عدـ استمرار النائب العاـ أك أحد مسا

 الخبير في عممو ما لـ يقرر غير ذلؾ كيتعيف أف يككف القرار مسببنا . 
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كاخيػػػػػػرا يجػػػػػػب اف يػػػػػػتـ تحقيػػػػػػؽ المسػػػػػػاكاة كالتػػػػػػكازف بػػػػػػيف المصػػػػػػمحة العامػػػػػػة كالمصػػػػػػمحة الخاصػػػػػػة مػػػػػػف 
كحػػػػؽ الػػػػدفاع مػػػػف جيػػػػة اخػػػػرل لػػػػذلؾ رتػػػػب المشػػػػرع كاجبػػػػات كمبػػػػادئ يجػػػػب  جيػػػػة كبػػػػيف حػػػػؽ االتيػػػػاـ

اف تتحمػػػػػػى بيػػػػػػا السػػػػػػمطات المختصػػػػػػة بػػػػػػالتحقيؽ كذلػػػػػػؾ لتػػػػػػكفير ضػػػػػػمانة اكثػػػػػػر لممػػػػػػتيـ عنػػػػػػد اتخػػػػػػاذ 
  .ا جراءات االحتياطية ضده

  :جراءات االحلياطية بشأن المليماالاللرع الثان : 

احتمػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػراره أك إفسػػػػػػػػاده األدلػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػي إجػػػػػػػػراءات تسػػػػػػػػتيدؼ االحتيػػػػػػػػاط مػػػػػػػػف المػػػػػػػػتيـ ضػػػػػػػػد     
إجػػػػػراءات تتعمػػػػػؽ بالحريػػػػػػة الشخصػػػػػية لممػػػػػتيـ. فيػػػػػػذا النػػػػػكع يسػػػػػتيدؼ كفالػػػػػػة السػػػػػير السػػػػػميـ لمتحقيػػػػػػؽ 

ليػػػػػا طبيعػػػػػة قضػػػػػائية كىػػػػػك مػػػػػا  –أعمػػػػػاؿ تحقيػػػػػؽ –االبتػػػػػدائي حتػػػػػى التصػػػػػرؼ فيػػػػػو، كىػػػػػي إجػػػػػراءات 
تحقيػػػػؽ، كاألصػػػػؿ عػػػػدـ يترتػػػػب عميػػػػو عػػػػدـ جػػػػكاز صػػػػدكر أيػػػػان مػػػػف ىػػػػذه ا جػػػػراءات إال مػػػػف سػػػػمطة ال

.كىػػػػذه  309ضجػػػػكاز التفػػػػكيض أك النػػػػدب فييػػػػا فضػػػػالن عػػػػف عػػػػدـ جػػػػكاز اتخػػػػاذ أيػػػػان منيػػػػا إال ضػػػػد المػػػػتيـ
 ا جراءات ثالثة أنكاع ىي:

األمػػػػػػػر بحضػػػػػػػكر المػػػػػػػتيـ، كاألمػػػػػػػر بالضػػػػػػػبط كا حضػػػػػػػار أك القػػػػػػػبض كا حضػػػػػػػار، كاألمػػػػػػػر بحػػػػػػػبس 
المػػػػػتيـ فػػػػػي بعػػػػػض الجػػػػػرائـ التػػػػػي المػػػػػتيـ احتياطيػػػػػان. كيكجػػػػػد إجػػػػػراء رابػػػػػع ىػػػػػك الػػػػػتحفظ عمػػػػػى أمػػػػػكاؿ 

حػػػػػددىا المشػػػػػرع عمػػػػػى سػػػػػبيؿ الحصػػػػػر. كلسػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ اتخػػػػػاذ أم إجػػػػػراء مػػػػػف ىػػػػػذه ا جػػػػػراءات أك 
 . 310ضأكثر ضد المتيـ كفقان لما تراه محققان مصمحة التحقيؽ

التػػػػػدابير االحترازيػػػػػة التػػػػػي ينب ػػػػػي اتخاذىػػػػػا مػػػػػع المػػػػػتيـ بكضػػػػػع شػػػػػيء مػػػػػف القيػػػػػكد كىنػػػػػاؾ أيضػػػػػان مػػػػػف 
مػػػػؾ التػػػػي تكفػػػػؿ حضػػػػكره الػػػػدائـ امػػػػاـ سػػػػمطات التحقيػػػػؽ اك كضػػػػع القيػػػػكد التػػػػي تمنػػػػع عمػػػػى حريتػػػػو كت

تمكنػػػػػو مػػػػػف اليػػػػػرب كيػػػػػدؼ يخػػػػػدـ انجػػػػػاح التحقيػػػػػؽ اكثػػػػػر مػػػػػف ككنػػػػػو اجػػػػػراء  قامػػػػػة الػػػػػدليؿ ، كسػػػػػيتـ 
تصػػػػػػنيؼ االجػػػػػػراءات االحتياطيػػػػػػة بفقػػػػػػرتيف: اكلػػػػػػى تتنػػػػػػاكؿ  التػػػػػػدابير المقيػػػػػػدة لمحريػػػػػػة كثانيػػػػػػة تتنػػػػػػاكؿ 

 .ريةالتدابير السالبة لمح
 االجراءات المقيدة لمحرية:اللقرة االولى: 

كمػػػػػػػف أىػػػػػػػـ ىػػػػػػػذه التػػػػػػػدابير المقيػػػػػػػدة لمحريػػػػػػػة، كىػػػػػػػي االمػػػػػػػرة بالحضػػػػػػػكرضأكال  كاالحضػػػػػػػارضثانيا  عمػػػػػػػى 
 :الكجو المبيف فيما يأتي
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 أواًل : االمر بالحضور:

يقصػػػػػػػػد بػػػػػػػػاألمر بالحضػػػػػػػػكر اك التكميػػػػػػػػؼ بالحضػػػػػػػػكر، ىػػػػػػػػك دعػػػػػػػػكة المػػػػػػػػتيـ لمحضػػػػػػػػكر أمػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػمطة 
فػػػػػػي مكػػػػػػاف كزمػػػػػػاف معػػػػػػيف ب ػػػػػػرض اتخػػػػػػاذ بعػػػػػػض اجػػػػػػراءات التحقيػػػػػػؽ فػػػػػػي مكاجيتػػػػػػو كىػػػػػػذه  التحقيػػػػػػؽ

التكميػػػػػػؼ غيػػػػػػر ممػػػػػػـز لممػػػػػػتيـ، الف لػػػػػػو الحػػػػػػؽ فػػػػػػي رفضػػػػػػو فيػػػػػػك كػػػػػػدعكة الشػػػػػػاىد لمحضػػػػػػكر لسػػػػػػماع 
 . 311ضاقكالو

كذلػػػػؾ حسػػػػػب مػػػػا عرفتػػػػػو التشػػػػريعات المقارنػػػػػة فقػػػػػد نػػػػص المشػػػػػرع الفمسػػػػطيني عمػػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػػي المػػػػػادة 
  لككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة اف يصػػػػػػدر بحػػػػػػؽ 2001  لسػػػػػػنة 3الجزائيػػػػػػة رقػػػػػػـ ض مػػػػػػف قػػػػػػانكف االجػػػػػػراءات 106/1

 .المتيـ مذكرة حضكر لمتحقيؽ معو

كىػػػػػذا  كذلػػػػػؾ لسػػػػػؤالو عمػػػػػا ىػػػػػك منسػػػػػكب اليػػػػػو كمػػػػػف ثػػػػػـ ال يخػػػػػكؿ حاممػػػػػو اسػػػػػتعماؿ القػػػػػكة فػػػػػي تنفيػػػػػذه 
 . 312ضاالمر يمكف اصداره في كافة انكاع الجرائـ سكاء كانت جناية اك جنحة اك مخالفة

يشػػػػتمؿ االمػػػػر عمػػػػى ذكػػػػر اسػػػػـ المػػػػتيـ كلقبػػػػو محػػػػؿ اقامتػػػػو كالتيمػػػػة المنسػػػػكبة اليػػػػو كتػػػػاريخ كيجػػػػب اف 
االمػػػػر كامضػػػػاء المحقػػػػؽ كمػػػػا يجػػػػب اف يشػػػػتمؿ عمػػػػى تكميفػػػػو بالحضػػػػكر فػػػػي يػػػػـك معػػػػيف كذلػػػػؾ حتػػػػى 
ال يخػػػػػتمط االمػػػػػر عمػػػػػى افػػػػػراد الشػػػػػرطة القضػػػػػائية بتبميػػػػػ  شػػػػػخص غيػػػػػر المػػػػػراد تبمي ػػػػػو، لػػػػػذلؾ أكجبػػػػػت 

مػػػػػػى سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ ضػػػػػػركرة تحديػػػػػػد ىكيػػػػػػة المطمػػػػػػكب بالحضػػػػػػكر بمكجػػػػػػػب التشػػػػػػريعات المقارنػػػػػػة ع
 االمر بالحضكر بكؿ دقة كعناية.

مػػػػػف قػػػػػانكف ا جػػػػػراءات  110القػػػػػانكف الفمسػػػػػطيني تماثػػػػػؿ مػػػػػع ىػػػػػذا االتجػػػػػاه كاقتػػػػػبس منػػػػػو فػػػػػي المػػػػػادة 
تكقػػػػػع مػػػػػذكرات الحضػػػػػكر كا حضػػػػػار كالتكقيػػػػػؼ مػػػػػف الجيػػػػػة المختصػػػػػة الفمسػػػػػطيني عمػػػػػى اف يػػػػػتـ    

ؾ كتخػػػػػػتـ بخاتميػػػػػػا الرسػػػػػػمي كتشػػػػػػمؿ مػػػػػػا يمػػػػػػي مػػػػػػذكرة الحضػػػػػػكر اسػػػػػػـ المػػػػػػتيـ المطمػػػػػػكب قانكنػػػػػػا بػػػػػػذل
 إحضاره كأكصافو كشيرتو ككذلؾ الجريمة المتيـ بيا كمادة االتياـ. 

كيػػػػػػتـ تبميػػػػػػ  التكميػػػػػػؼ بالحضػػػػػػكر الػػػػػػى المػػػػػػتيـ بمعرفػػػػػػة احػػػػػػد رجػػػػػػاؿ السػػػػػػمطة العامػػػػػػة اك عػػػػػػكف مػػػػػػف 
لمػػػػػػتيـ نسػػػػػػخة منػػػػػػو دكف اف يكػػػػػػكف لػػػػػػو اعػػػػػػكاف الشػػػػػػرطة القضػػػػػػائية الػػػػػػذم يتكجػػػػػػب عميػػػػػػو اف يسػػػػػػمـ ا

  .الحؽ باقتياده كاجباره عمى المثكؿ فكرا أماـ قاضي التحقيؽ

كالتػػػػػػي  111/1كقػػػػػػد بػػػػػػيف المشػػػػػػرع الفمسػػػػػػطيني  اليػػػػػػة تبميػػػػػػ  االمػػػػػػر بالحضػػػػػػكر لممػػػػػػتيـ كفػػػػػػؽ المػػػػػػادة 
  ككػػػػػػذلؾ يتػػػػػػكلى مػػػػػػأمكرك الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي تنفيػػػػػػذ مػػػػػػذكرات الحضػػػػػػكر كا حضػػػػػػار.نصػػػػػػت عمػػػػػػى   

يجػػػػػػب عمػػػػػػى القػػػػػػائـ بتنفيػػػػػػذ المػػػػػػذكرة أف يبمػػػػػػ  مضػػػػػػمكنيا كالتػػػػػػي نصػػػػػػت عمػػػػػػى    112/1نػػػػػػص مػػػػػػادة 
   كىػػػػذا مػػػػا ذىػػػػب اليػػػػو ايضػػػػان  التشػػػػريع العسػػػػكرم. لمشػػػػخص الػػػػذم قػػػػبض عميػػػػو، كأف يطمعػػػػو عمييػػػػا.
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بػػػػػػػأف مػػػػػػػذكرة  1979/أ  مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف أصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػة لعػػػػػػػاـ 83كلقػػػػػػػد نصػػػػػػػت المػػػػػػػادة ض
كة المػػػػػدعي كالشػػػػػاىد أك المػػػػػتيـ السػػػػػتجكابيـ ، كيقابميػػػػػا  فػػػػػي ذلػػػػػؾ مػػػػػف التشػػػػػريع الػػػػػدعكة تصػػػػػدر لػػػػػدع

 . 313ضمف قانكف االجراءات الجنائية 126المصرم نص المادة  

كيترتػػػػب عمػػػػى عػػػػدـ حضػػػػكر المػػػػتيـ بنػػػػاءن عمػػػػى مػػػػذكرة الحضػػػػكر الصػػػػادرة بحقػػػػو، أف تصػػػػدر سػػػػمطة 
الجنايػػػػػػات كالجػػػػػػنح دكف  التحقيػػػػػػؽ مػػػػػػذكرة  احضػػػػػػار بػػػػػػالقكة، كتصػػػػػػدر مػػػػػػذكرة الحضػػػػػػكر فػػػػػػي دعػػػػػػاكل

/أ  مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف أصػػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػػة لعػػػػػػػػاـ 84كلقػػػػػػػػد نصػػػػػػػػت المػػػػػػػػادة ض .. 314ضالمخالفػػػػػػػػات
بمػػػػػػا يجػػػػػػب اف تحتكيػػػػػػو مػػػػػػذكرة الحضػػػػػػكر ككػػػػػػذلؾ مػػػػػػذكرتي االحضػػػػػػار كالتكقيػػػػػػؼ، فيجػػػػػػب اف  1979

تحتػػػػكم عمػػػػػى ىكيػػػػػة المػػػػػتيـ المطمػػػػػكب احضػػػػػاره كتػػػػػاريخ كمكػػػػػاف الحضػػػػػكر، كمػػػػػا يجػػػػػب بيػػػػػاف التيمػػػػػة 
ة اليػػػػػو كمػػػػػادة االتيػػػػػاـ ليكػػػػػكف عمػػػػػى بينػػػػػة مػػػػػف امػػػػػره قبػػػػػؿ حضػػػػػكره التحقيػػػػػؽ، كيشػػػػػتمؿ االمػػػػػر المسػػػػػند

 .عمى تكقيع مصدره كيختـ بختمو

قػػػػػػد اتفقػػػػػػت التشػػػػػػريعات المقارنػػػػػػة عمػػػػػػى ضػػػػػػركرة اسػػػػػػتجكاب ض اسػػػػػػتنطاؽ  المػػػػػػتيـ المطمػػػػػػكب بمػػػػػػذكرة 
حضػػػػكر فػػػػي الحػػػػاؿ كذلػػػػؾ تنفيػػػػذا لمقتضػػػػيات المػػػػذكرة كاشػػػػار المشػػػػرع الفمسػػػػطيني الػػػػى ذلػػػػؾ بمكجػػػػب 

يسػػػػػػػتجكب ككيػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػة المػػػػػػػتيـ المطمػػػػػػػكب بمػػػػػػػذكرة حضػػػػػػػكر فػػػػػػػي القائػػػػػػػؿ    107/2نػػػػػػػص المػػػػػػػادة 
مػػػػػػكب بمػػػػػػذكرة إحضػػػػػػار، فعمػػػػػػى ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة أف يسػػػػػػتجكبو خػػػػػػالؿ أربػػػػػػع الحػػػػػػاؿ، أمػػػػػػا المػػػػػػتيـ المط

  كعشريف ساعة مف تاريخ القبض عميو.

كلقػػػػػػد اكجػػػػػػب المشػػػػػػرعيف المصػػػػػػرم كالفمسػػػػػػطيني اضػػػػػػافة الػػػػػػى البيانػػػػػػات السػػػػػػابقة اف تحتػػػػػػكم مػػػػػػذكرة 
الحضػػػػػػكر عمػػػػػػى تػػػػػػاريخيف، التػػػػػػاريخ االكؿ ىػػػػػػك تػػػػػػاريخ اصػػػػػػدار المػػػػػػذكرة كىػػػػػػك بيػػػػػػاف عػػػػػػاـ البػػػػػػد مػػػػػػف 

ي كافػػػػػػة االكامػػػػػػر، أمػػػػػػا التػػػػػػاريخ الثػػػػػػاني فيػػػػػػك خػػػػػػاص بػػػػػػأمر الحضػػػػػػكر كىػػػػػػك التػػػػػػاريخ الػػػػػػذم تػػػػػػكافره فػػػػػػ
يطمػػػب مػػػف المػػػتيـ الحضػػػكر فيػػػػو، كىػػػذا التػػػاريخ كاف كػػػاف لػػػـ يػػػػتـ الػػػنص عميػػػو فػػػي القػػػكانيف االخػػػػرل 

  .  315ضاال انو ال شؾ اف ىذا ىك جكىر االمر بالحضكر ذاتو

مػػػػػف الجػػػػػرائـ انمػػػػػا ىػػػػػك جػػػػػائز فػػػػػي كػػػػػؿ كلػػػػػـ يقيػػػػػد المشػػػػػرع المصػػػػػرم مػػػػػذكرة الحضػػػػػكر بنػػػػػكع معػػػػػيف 
الجػػػػػػػرائـ سػػػػػػػكاء كانػػػػػػػت جنايػػػػػػػات اك جػػػػػػػنح اك مخالفػػػػػػػات فػػػػػػػال ضػػػػػػػابط  لػػػػػػػو سػػػػػػػكل اقتضػػػػػػػاء مصػػػػػػػمحة 

 .  316ضالتحقيؽ صدكره  الف تنفيذه ال ينطكم عمى مساس بحرية الشخص كتقيدىا

                                                           

  مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم عمى انو  لقاضي التحقيؽ في جميع المكاد اف يصدر حسب 126  تنص المادة ض313ض
 .االحكاؿ امران بحضكر المتيـ ، اك بالقبض عميو كاحضاره

 389، ص:2009النيضة العربية، القاىرة،   د. سالـ، نبيؿ مدحت، شرح قانكف االجراءات الجنائية المصرم، دار  314ض



 277مرجع سابؽ، ص:  -الجزء االكؿ –   د.  شمس الديف، اشرؼ تكفيؽ، شرح قانكف االجراءات الجنائية 315ض
 591  د. حسني، محمكد نجيب، شرح قانكف االجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص: 316ض



141 
 

 :باإلحضار ثانًيا : االمر

التحقيػػػػؽ تكميفػػػػا ينطػػػػكم عمػػػػى يعػػػػرؼ االمػػػػر با حضػػػػار بانػػػػو تكميػػػػؼ لممػػػػتيـ بالحضػػػػكر أمػػػػاـ سػػػػمطة 
القيػػػػر كاالجبػػػػار، اذ يجػػػػكز لرجػػػػاؿ السػػػػمطة العامػػػػة تنفيػػػػذه كلػػػػك باسػػػػتعماؿ القػػػػكة تجػػػػاه المػػػػتيـ كىػػػػك ال 
يختمػػػػؼ عػػػػف التكميػػػػؼ بالحضػػػػكر فػػػػي ال ايػػػػة اال انيمػػػػا يختمفػػػػاف مػػػػف حيػػػػث جػػػػكاز المجػػػػكء الػػػػى القػػػػكة 

 . 317ضكالجبر مف حيث تنفيذه فاألكؿ ال يجكز فيو ذلؾ بخالؼ الثاني

 المػتيـ عمػى كيعرضػو القضػائية، الشػرطة أعػكاف أك ضػباط كتنفيػذه أحػد األمػر ىػذا بتبميػ  يقػكـ
 ىػك السػجنية المؤسسػة رئػيس فػإف اعتقػاؿ، حالػة فػي الشػخص كػاف منػو. إذا نسػخة لػو كيسػمـ
نشػر األمػر با حضػار  االسػتعجاؿ حالػة فػي منػو. كيمكػف نسػخة لػو كيسػمـ األمػر يبم ػو الػذم
 كخصكصػا األصػؿ فػي الػكاردة األساسػية البيانػات جميػع تحػدد بدقػة أف كيجػبالكسػائؿ.  بكافػة
 فػي األمػر أصػؿ كيكجػو كصػفتو، األمػر عنػو القاضػي الصػادر كاسػـ التيمػة كنػكع المػتيـ ىكيػة
 بتنفيذه.   المكمؼ إلى كقت أسرع

حيػػػػػث نصػػػػػت عمػػػػػى  106/2امػػػػػا المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني فقػػػػػد نػػػػػص عمػػػػػى امػػػػػر االحضػػػػػار فػػػػػي المػػػػػادة 
  امػػػػا يحضػػػػر المػػػػتيـ أك خشػػػػي فػػػػراره، جػػػػاز لككيػػػػؿ النيابػػػػة أف يصػػػػدر بحقػػػػو مػػػػذكرة إحضػػػػار.إذا لػػػػـ  

/ب  مػػػػػػف قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات 83فػػػػػػي التشػػػػػػريع العسػػػػػػكرم الفمسػػػػػػطيني فقػػػػػػد نصػػػػػػت المػػػػػػادة ض
عمػػػػػػػػى اف مػػػػػػػػذكرة االحضػػػػػػػػار تصػػػػػػػػدر  حضػػػػػػػػار المػػػػػػػػتيـ الػػػػػػػػذم تمنػػػػػػػػع عػػػػػػػػف  1979الثػػػػػػػػكرم لعػػػػػػػػاـ 

راره كذلػػػػػػػؾ  حضػػػػػػػاره جبػػػػػػػران كبػػػػػػػالقكة المسػػػػػػػمحة. فػػػػػػػ الحضػػػػػػػكر بمكجػػػػػػػب مػػػػػػػذكرة الػػػػػػػدعكة اك اذا خشػػػػػػػي
  مػػػػػف قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجنػػػػػائي المصػػػػػرم التػػػػػي تػػػػػنص عمػػػػػى 127/2كيقابػػػػػؿ ذلػػػػػؾ نػػػػػص المػػػػػادة ض

اف  كيشػػػػػػػػتمؿ امػػػػػػػػر القػػػػػػػػبض كاالحضػػػػػػػػار تكميػػػػػػػػؼ رجػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػمطة العامػػػػػػػػة بػػػػػػػػالقبض عمػػػػػػػػى المػػػػػػػػتيـ 
 كاحضاره اماـ القاضي اذا رفض الحضكر كطكعا في الحاؿ.

حضػػػػػار اظيػػػػػر صػػػػػرامة مػػػػػف قبػػػػػؿ التشػػػػػريعات المقارنػػػػػة بػػػػػالنظر الػػػػػى االمػػػػػر بالحضػػػػػكر اف االمػػػػػر با 
لمػػػػػا يعطيػػػػػو مػػػػػف صػػػػػالحيات ألفػػػػػراد الشػػػػػرطة القضػػػػػائية بإرغػػػػػاـ المػػػػػتيـ بػػػػػالقكة عمػػػػػى الحضػػػػػكر أمػػػػػاـ 

  .جيات التحقيؽ كمف ثـ كاف ىذا االمر في جكىره امرا بالقبض عمى المتيـ

كالتػػػػػػػي اجػػػػػػػازت اسػػػػػػػتخداـ القػػػػػػػكة فػػػػػػػي تنفيػػػػػػػذ  111دة قػػػػػػػانكف ا جػػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػػة الفمسػػػػػػػطيني كالمػػػػػػػا
[ يتػػػػػكلى مػػػػػأمكرك الضػػػػػبط القضػػػػػائي تنفيػػػػػذ 1كفقػػػػػان  حكػػػػػاـ القػػػػػانكف : المػػػػػذكرة حيػػػػػث نصػػػػػت عمػػػػػى   

[ يجػػػػػػكز لمػػػػػػأمكرم الضػػػػػػبط القضػػػػػػائي تنفيػػػػػػذ مػػػػػػذكرات ا حضػػػػػػار 2مػػػػػػذكرات الحضػػػػػػكر كا حضػػػػػػار. 
 بالقكة إذا لـز األمر.  

                                                           

 .269د. محمد، بكرم يكسؼ بكرم، الكجيز في ا جراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص: (317)
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لمقػػػػػائـ بتنفيػػػػػذ المػػػػػذكرة اف يػػػػػدخؿ بػػػػػالقكة الػػػػػى أم مكػػػػػاف  كقػػػػػد افػػػػػرد المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني نصػػػػػا خاصػػػػػا
مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف  112لتنفيػػػػػػػذ مػػػػػػػذكرة االحضػػػػػػػار كذلػػػػػػػؾ حسػػػػػػػب مػػػػػػػا اكردتػػػػػػػو الفقػػػػػػػرة الثانيػػػػػػػة مػػػػػػػف المػػػػػػػادة 

 .2001  لسنة 3االجراءات الجزائية رقـ ض

كبعػػػػػد تنفيػػػػػذ االمػػػػػر با حضػػػػػار كمثػػػػػكؿ المػػػػػتيـ أمػػػػػاـ جيػػػػػات التحقيػػػػػؽ اكجبػػػػػت التشػػػػػريعات المقارنػػػػػة 
 24ضاسػػػػػتنطاقو  كاذا تعػػػػػذر ذلػػػػػؾ يمكػػػػػف تػػػػػأخير تنفيػػػػػذ االجػػػػػراء ل ايػػػػػة  الجيػػػػػات اسػػػػػتجكابوعمػػػػػى تمػػػػػؾ 

 ساعة.

مػػػػف قػػػػانكف االجػػػػراءات   107كىػػػػذا مػػػػا اكػػػػده المشػػػػرع الفمسػػػػطيني بمكجػػػػب الفقػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادةض
يسػػػػػػتجكب ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة المػػػػػػتيـ المطمػػػػػػكب  كالتػػػػػػي نصػػػػػػت عمػػػػػػى   2001  لسػػػػػػنة 3ضالجزائيػػػػػػة رقػػػػػػـ 

فػػػػػػػي الحػػػػػػػاؿ، أمػػػػػػػا المػػػػػػػتيـ المطمػػػػػػػكب بمػػػػػػػذكرة إحضػػػػػػػار، فعمػػػػػػػى ككيػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػة أف بمػػػػػػػذكرة حضػػػػػػػكر 
 يستجكبو خالؿ أربع كعشريف ساعة مف تاريخ القبض عميو.

كقػػػػػد اختمفػػػػػت التشػػػػػريعات المقارنػػػػػة حػػػػػكؿ عػػػػػدـ امكانيػػػػػة  تنفيػػػػػذ مػػػػػذكرات االحضػػػػػار بسػػػػػبب ظػػػػػركؼ 
ف المثػػػػػكؿ أمػػػػػاـ ككيػػػػػػؿ قػػػػػاىرة فالمشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني اعتبػػػػػػر الحالػػػػػة الصػػػػػحية لممػػػػػػتيـ التػػػػػي تمنعػػػػػو مػػػػػػ

النيابػػػػػة ظرفػػػػػا طارئػػػػػا حيػػػػػث اكجػػػػػب عمػػػػػى ككيػػػػػؿ النيابػػػػػة اف ينتقػػػػػؿ الػػػػػى مكػػػػػاف اقامتػػػػػو لمتحقيػػػػػؽ معػػػػػو 
إذا كانػػػػت حالػػػػة المػػػػتيـ الصػػػػحية ال   114كىػػػػذا مػػػػا نػػػػص عميػػػػو فػػػػي المػػػػادة كمػػػػف ثػػػػـ يػػػػأمر بعالجػػػػو 

تسػػػػػػمح بإحضػػػػػػاره، ينتقػػػػػػؿ ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة لمتحقيػػػػػػؽ معػػػػػػو إلػػػػػػى مكػػػػػػاف إقامتػػػػػػو، كلػػػػػػو أف يػػػػػػأمر بإدخالػػػػػػو 
امػػػػا مكقػػػػؼ المستشػػػػفى إذا لػػػػـز األمػػػػر لعالجػػػػو، مػػػػع كضػػػػع الحراسػػػػة الالزمػػػػة عميػػػػو إذا رأل تكقيفػػػػو.  

انكف ا جػػػػػػػراءات مػػػػػػػف قػػػػػػػ 139المشػػػػػػػرع المصػػػػػػػرم فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الشػػػػػػػأف كرد ضػػػػػػػمف مقتضػػػػػػػيات المػػػػػػػادة 
  .الجنائية المصرم

كبمػػػػػػػا اف االمػػػػػػػر با حضػػػػػػػار يترتػػػػػػػب عميػػػػػػػو اسػػػػػػػتجكاب ض اسػػػػػػػتنطاؽ  المػػػػػػػتيـ كذلػػػػػػػؾ ل ايػػػػػػػات تحديػػػػػػػد 
 با يػػداع األمػػركضػػعو مػػف  الناحيػػة االجرائيػػة، امػػا  يداعػػو بالسػػجف اك االفػػراج عنػػو، لػػذلؾ يعػػد 

مػػف  108يػػا نػػص المػػادة كيقابم  االسػػتنطاؽ. محضػر فػػي التبميػػ  ىػػذا إلػػى كيشػػير السػػجف، فػي
يجػػػػػػػكز لككيػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػة تكقيػػػػػػػؼ المػػػػػػػتيـ بعػػػػػػػد قػػػػػػػانكف االجػػػػػػػراءات الفمسػػػػػػػطيني كالتػػػػػػػي نصػػػػػػػت عمػػػػػػػى   

 استجكابو لمدة ثماف كأربعيف ساعة كيراعى تمديد التكقيؼ مف قبؿ المحكمة طبقان لمقانكف.  

حيػػػػػػث اال اف المشػػػػػػرع الفمسػػػػػػطيني ربػػػػػػط قيامػػػػػػو بيػػػػػػذا االجػػػػػػراء بمسػػػػػػالة خضػػػػػػكع المػػػػػػتيـ لالسػػػػػػتجكاب 
نجػػػػػد اف المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني قػػػػػد حػػػػػدد مػػػػػدة االيػػػػػداع فػػػػػي السػػػػػجف فػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة بثمػػػػػاني كاربعػػػػػكف 

كىػػػػػي المػػػػػادة  108سػػػػػاعة مػػػػػف قبػػػػػؿ ككيػػػػػؿ النيابػػػػػة العامػػػػػة بعػػػػػد االسػػػػػتجكاب، بمقتضػػػػػى نػػػػػص المػػػػػادة 
ت المػػػػدة القانكنيػػػػة التػػػػي يجػػػػكز فييػػػػا لككيػػػػؿ النيابػػػػة العامػػػػة تكقيػػػػؼ الشػػػػخص بعػػػػد الكحيػػػػدة التػػػػي حػػػػدد

اسػػػػػتجكابو سػػػػػكاء فػػػػػي الجنايػػػػػات اك الجػػػػػنح ب ػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف نػػػػػكع العقكبػػػػػة ،كالتػػػػػي  اخضػػػػػعت ىػػػػػذا 
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االجػػػػراء لمرقابػػػػة القضػػػػائية فػػػػي حػػػػاؿ اراد ككيػػػػؿ النيابػػػػة العامػػػػة االسػػػػتمرار فػػػػي تكقيػػػػؼ المػػػػتيـ ألكثػػػػر 
  .عةمف ثماني كاربعكف سا

مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف أصػػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػػات  86،87،88كلمنيابػػػػػػػػة العسػػػػػػػػكرية الفمسػػػػػػػػطينية بمكجػػػػػػػػب المػػػػػػػػكاد: 
تكقيػػػػػػؼ المػػػػػػتيـ مػػػػػػدة خمسػػػػػػة عشػػػػػػر يكمػػػػػػان كفػػػػػػي حالػػػػػػة انتيػػػػػػاء المػػػػػػدة جػػػػػػاز  1979الجزائيػػػػػػة لسػػػػػػنة 

تمديػػػػد تكقيػػػػؼ المػػػػتيـ مػػػػدة اك مػػػػددان آخػػػػرم ال يزيػػػػد مجمكعيػػػػا عػػػػف خمسػػػػة  لممػػػػدعي العػػػػاـ العسػػػػكرم
تمديػػػػػػد التكقيػػػػػػؼ لمػػػػػػدد اخػػػػػػرل اك  فمػػػػػػرئيس الييئػػػػػػة القضػػػػػػائيةاذا لػػػػػػـ ينتػػػػػػو التحقيػػػػػػؽ كاربعػػػػػػيف يكمػػػػػػان، ك 

االفػػػراج عنػػػو، كال يجػػػكز بػػػام حػػػاؿ مػػػف االحػػػكاؿ بػػػػأف تزيػػػد مػػػدد التكقيػػػؼ عػػػف سػػػتة أشػػػير كاال يفػػػػرج 
فيمػػػػا تصػػػػدر اكامػػػػر تكقيػػػػؼ القػػػػادة  فػػػػكران عػػػػف المػػػػتيـ مػػػػالـ تػػػػتـ احالتػػػػو لممحكمػػػػة المختصػػػػة لمحاكمتػػػػو 

القائػػػػد االعمػػػػى اك مػػػػف ينيبػػػػو كيبمػػػػ  المػػػػدعي العػػػػاـ  العسػػػػكرم قائػػػػد رائػػػػد فػػػػأعمى  كالضػػػػباط مػػػػف رتبػػػػة
  مػػػػػػف قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات 89كحػػػػػػة المػػػػػػتيـ اذا كػػػػػػاف جنػػػػػػديان كذلػػػػػػؾ بمكجػػػػػػب نػػػػػػص المػػػػػػادة ض

 .1979الجزائية لسنة 

  مػػػػػف قػػػػػانكف القضػػػػػاء العسػػػػػكرم المصػػػػػرم 35أمػػػػػا المشػػػػػرع المصػػػػػرم فقػػػػػد جػػػػػاء فػػػػػي نػػػػػص المػػػػػادة ض
الحػػػػػػبس االحتيػػػػػػاطي الصػػػػػػادر مػػػػػػف النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية بمضػػػػػػي خمسػػػػػػة عشػػػػػػر يكمػػػػػػان بقكليػػػػػػا  ينتيػػػػػػي 

عمػػػػػػى حػػػػػػبس المػػػػػػتيـ، كمػػػػػػع ذلػػػػػػؾ يجػػػػػػكز لقاضػػػػػػي المحكمػػػػػػة العسػػػػػػكرية المركزيػػػػػػة بعػػػػػػد سػػػػػػماع اقػػػػػػكاؿ 
النيابػػػػػة العسػػػػػكرية كالمػػػػػتيـ اف يصػػػػػدر امػػػػػر بمػػػػػد الحػػػػػبس مػػػػػدة كمػػػػػددا آخػػػػػرم ال تزيػػػػػد مجمكعيػػػػػا عػػػػػف 

حقيػػػػػػؽ يعػػػػػػرض المػػػػػػتيـ عمػػػػػػى المحكمػػػػػػة العسػػػػػػكرية العميػػػػػػا خمسػػػػػػة كاربعػػػػػػيف يكمػػػػػػان، فػػػػػػاذا لػػػػػػـ ينتػػػػػػو الت
، كيتضػػػػػػػح مػػػػػػػف الػػػػػػػنص  318ضالمختصػػػػػػػة محميػػػػػػػان الستصػػػػػػػدار قػػػػػػػرار بامتػػػػػػػداد حبسػػػػػػػو اك االفػػػػػػػراج عنػػػػػػػو

السػػػػػابؽ اف المشػػػػػرع العسػػػػػكرم الفمسػػػػػطيني قػػػػػد كافػػػػػؽ المشػػػػػرع المصػػػػػرم فػػػػػي مػػػػػدة التكقيػػػػػؼ الممنكحػػػػػة 
مركزيػػػػػػة كىػػػػػػي خمسػػػػػػة كاربعػػػػػػيف لمنيابػػػػػػة كىػػػػػػي خمسػػػػػػة عشػػػػػػر يكمػػػػػػان ، كالمػػػػػػدة الممنكحػػػػػػة لممحكمػػػػػػة ال

 يكما، اما باقي المدة فتتـ مف خالؿ المحكمة العسكرية العميا في حاؿ عدـ انتياء التحقيؽ. 

 اللقرة الثانية: اللدابير السالبة لمحرية:

الػػػػػػػى جانػػػػػػػب التػػػػػػػدابير المقيػػػػػػػدة لمحريػػػػػػػة التػػػػػػػي تػػػػػػػـ استعراضػػػػػػػيا فػػػػػػػي الفقػػػػػػػرة السػػػػػػػابقة فينػػػػػػػاؾ ايضػػػػػػػا 
االجػػػػػراءات االبعػػػػػد كاالكثػػػػػر شػػػػػدة كىػػػػػك  االجػػػػػراء السػػػػػالب لمحريػػػػػة الػػػػػذم يػػػػػأمر باتخػػػػػاذه المحقػػػػػؽ فػػػػػي 
ىػػػػػذه المرحمػػػػػػة مػػػػػػف المحكمػػػػػػة كىػػػػػك االجػػػػػػراء اك التػػػػػػدبير المتمثػػػػػػؿ بػػػػػالحبس االحتيػػػػػػاطي كالػػػػػػذم سػػػػػػيتـ 

ثػػػػػػـ االفػػػػػػراج مػػػػػػف الحػػػػػػبس طتػػػػػػيف االكلػػػػػػى عػػػػػػف التكقيػػػػػػؼ فػػػػػػي اطػػػػػػار الحػػػػػػبس االحتيػػػػػػاطي تناكلػػػػػػو بنق
 .االحتياطي

                                                           
611(د.حغُٙ،يحًٕدَجٛت،ششحلبٌَٕاالجشاءادانجُبئٛخ،يشجععبثك،ص318)
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 أواًل: اللوقيف ف  الحبس االحلياط : طبيعلو وشروطو:

 طبيعة الحبس االحلياط : ( أ

جراء تحقيقػػػػػػػي صػػػػػػػادر عػػػػػػػف الجيػػػػػػػات المختصػػػػػػػة بػػػػػػػالتحقيؽ، اخطػػػػػػػر إيعػػػػػػػد الحػػػػػػػبس االحتيػػػػػػػاطي كػػػػػػػ
م يمثػػػػػػػؿ مساسػػػػػػػا بالحريػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية لػػػػػػػو، فقػػػػػػػد اجازتػػػػػػػو االجػػػػػػػراءات المتخػػػػػػػذة ضػػػػػػػد المػػػػػػػتيـ، كالػػػػػػػذ

التشػػػػريعات المقارنػػػػة، كػػػػأجراء اسػػػػتثنائي خػػػػارجو عػػػػف القاعػػػػدة العامػػػػة، كىػػػػي اف االصػػػػؿ فػػػػي االنسػػػػاف 
البػػػػػػػػراءة كفػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػا تفتضػػػػػػػػيو مبػػػػػػػػررات كشػػػػػػػػركط كضػػػػػػػػعتيا التشػػػػػػػػريعات المقارنػػػػػػػػة لضػػػػػػػػماف مصػػػػػػػػمحة 

 التحقيؽ.  

العقػػػػػاب كحػػػػػؽ المػػػػػتيـ فػػػػػي احتػػػػػراـ حريتػػػػػو كيعػػػػػد مػػػػػف مظػػػػػاىر الصػػػػػراع مػػػػػا بػػػػػيف سػػػػػمطة الدكلػػػػػة فػػػػػي 
نسانيتو  . 319ضكا 

كالحػػػػػػبس االحتيػػػػػػاطي يعتبػػػػػػر اسػػػػػػتثناء مػػػػػػف القاعػػػػػػدة العامػػػػػػة التػػػػػػي تقػػػػػػكؿ أف:  األصػػػػػػؿ فػػػػػػي ا نسػػػػػػاف 
البػػػػػراءة حتػػػػػى تثبػػػػػت إدانتػػػػػو بحكػػػػػـ بػػػػػات  إذ ال يجػػػػػكز سػػػػػمب حريػػػػػة الفػػػػػرد إال بصػػػػػدكر حكػػػػػـ قضػػػػػائي 

   320ضبات

أنػػػػػو  عبػػػػػارة عػػػػػف إجػػػػػراء مػػػػػف إجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ كقػػػػػد عػػػػػرؼ جانػػػػػب مػػػػػف الفقػػػػػو الحػػػػػبس االحتيػػػػػاطي ب
الجنػػػػػػائي يصػػػػػػدر ممػػػػػػف منحػػػػػػو المشػػػػػػرع ىػػػػػػذا الحػػػػػػؽ، كيتضػػػػػػمف أمػػػػػػران لمػػػػػػدير السػػػػػػجف بقبػػػػػػكؿ المػػػػػػتيـ 
كحبسػػػػو بػػػػو كيبقػػػػى محبكسػػػػان مػػػػدة قػػػػد تطػػػػكؿ أك تقصػػػػر حسػػػػب ظػػػػركؼ كػػػػؿ دعػػػػكل حتػػػػى ينتيػػػػي إمػػػػا 

مػػػػا بصػػػػدكر حكػػػػـ فػػػػي الػػػػدعكل  بػػػػا فراج عػػػػف المػػػػتيـ أثنػػػػاء التحقيػػػػؽ االبتػػػػدائي أك أثنػػػػاء المحاكمػػػػة، كا 
 .  321ض ببراءة المتيـ أك بالعقكبة كبدء تنفيذىا عميو 

كفػػػػي تعريػػػػؼ اخػػػػر قيػػػػؿ اف الحػػػػبس االحتيػػػػاطي ىػػػػػك سػػػػمب حريػػػػة المػػػػتيـ مػػػػدة مػػػػف الػػػػزمف تفتضػػػػػييا 
مصػػػػمحة التحقيػػػػؽ بنػػػػاء عمػػػػى ضػػػػكابط بػػػػنص القػػػػانكف رغػػػػـ انػػػػو ال يعػػػػد عقكبػػػػة الف العقكبػػػػة يجػػػػب اف 

 . 322ضتصدر بحكـ قضائي 

                                                           
لب319ٌَٕ) فٙ االثزذائٙ انزحمٛك يشحهخ فٙ انشخظٛخ انحشٚخ ضًبَبد يحًذ، انغفبس عجذ انجٕاد عجذ ْشًٛخ، أثٕ د. )

د.حغُٙ،يحًٕدَجٛت،.ٔأَظشأٚضب :.247جشاءادانجُبئٛخانًظش٘يمبسَب ثبنششٚعخاإلعاليٛخ،يشجععبثك،ص:اإل

.ٔأَظشكزنك:انكجٛغٙ،عجذانغزبس،212االعزذاللٔانزحمٛكاالثزذائٙفٙلبٌَٕاإلجشاءادانجُبئٛخ،يشجععبثك،ص:

.462بثك،ص:ضًبَبدانًزٓىلجمٔأطُبءانًحبكًخ،يشجعع

(د.يحًذ،َٓبدفبسٔقعجبط،انحًبٚخانجُبئٛخنحمٕقانًزٓىفٙيشحهخانزحمٛكاالثزذائٙثٍٛانششٚعخاإلعاليٛخٔانمب320ٌَٕ)

.221،ص:2111انًمبسٌ،سعبنخدكزٕساِ،جبيعخانمبْشح،عُخ

فٙان321) انفشد حشٚخ ٔضًبٌ االحزٛبعٙ انحجظ انًشطفبٔ٘،حغٍطبدق، د. جبيعخ( سعبنخدكزٕساِ، انًظش٘، زششٚع

.22،ص:1954انمبْشح،عُخ

،2115نغُخ29(د.انحغُٛٙ،عهٙيحًذعهٙ،انحجظاالحزٛبعٙفٙضٕءلبٌَٕاإلجشاءادانجضائٛخاالرحبد٘،سلى322)

 .7،ص:2118داسانُٓضخانعشثٛخ،انمبْشح،
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اف التشػػػػػػريع الفرنسػػػػػػي كمػػػػػػا ينقػػػػػػؿ د. أحمػػػػػػد الكتبػػػػػػي قػػػػػػد  نػػػػػػص عمػػػػػػى الحػػػػػػبس االحتيػػػػػػاطي بػػػػػػاف اال 
المػػػػػتيـ الػػػػػػذم تفتػػػػػػرض براءتػػػػػػو يظػػػػػػؿ حػػػػػػرا كيجػػػػػػكز اف تفػػػػػػرض عميػػػػػػو مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف االلتزامػػػػػػات فػػػػػػي 
نطػػػػػاؽ المراقبػػػػػة لقضػػػػػائية كذلػػػػػؾ تحقيقػػػػػا لمصػػػػػمحة التحقيػػػػػؽ كيكػػػػػكف المجػػػػػكء الػػػػػى الحػػػػػبس االحتيػػػػػاطي 

 . 323ضاف ىذه االلتزامات غير كافية لتحقيؽ اىدافيابصفة استثنائية حيف يتضح 
 -ب شركط الحبس االحتياطي:

كتتفرع شركط ، لقد حرصت التشريعات المقارنة عمى احاطتو بالعديد مف الشركط المكضكعية كالشكمية
 بس االحتياطي الى الشركط اآلتية:الح
 

 الشروط الموضوعية: (1

فييػػػػػا الحػػػػػبس االحتيػػػػػاطي اك بػػػػػالمتيـ الػػػػػذم يجػػػػػكز تتعمػػػػػؽ ىػػػػػذه الشػػػػػركط امػػػػػا بػػػػػالجرائـ التػػػػػي يجػػػػػكز 
حبسػػػػػو احتياطيػػػػػا اك بالػػػػػدكاعي كاالسػػػػػباب التػػػػػي تػػػػػدفع سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ التخػػػػػاذه كامػػػػػا بالتكقيػػػػػت الػػػػػذم 

 يمـز اصدار االمر فيو.

الجػػػػػرائـ التػػػػػي يجػػػػػكز فييػػػػػا االمػػػػػر بػػػػػالحبس االحتيػػػػػاطي: حرصػػػػػت التشػػػػػريعات عمػػػػػى حصػػػػػر حػػػػػؽ   .أ
المشػػػػػػرع الفمسػػػػػػطيني لػػػػػػـ يشػػػػػػترط ذلػػػػػػؾ داره بػػػػػػالجرائـ الخطػػػػػػرة السػػػػػػمطة المختصػػػػػػة، بػػػػػػالمجكء الػػػػػػى اصػػػػػػ

 .كبالتالي فيك جائز في كافة الجرائـ ب ض النظر عف العقكبة

 1979لعػػػػػاـ  الثػػػػػكرم الفمسػػػػػطيني   مػػػػػف قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة86كلقػػػػد حػػػػػددت المػػػػػادةض
معاقػػػػػػػب عمييػػػػػػػا الحػػػػػػػاالت التػػػػػػػي يجػػػػػػػكز فييػػػػػػػا تكقيػػػػػػػؼ المػػػػػػػتيـ احتياطيػػػػػػػا فػػػػػػػي الجنايػػػػػػػة اك الجنحػػػػػػػة ال

 :بالحبس لمدة تزيد عف ثالثة اشير كىذه الحاالت ىي

اذا تبػػػػػيف بعػػػػػد اسػػػػػتجكاب المػػػػػتيـ اف االدلػػػػػة كافيػػػػػة ضػػػػػده أك فػػػػػي حالػػػػػة الخشػػػػػية مػػػػػف ىركبػػػػػو اذا لػػػػػـ 
يكػػػػف لممػػػػتيـ محػػػػؿ اقامػػػػة معػػػػركؼ، أمػػػػا اذا كػػػػاف المػػػػتيـ محػػػػؿ اقامػػػػة معػػػػركؼ فيجػػػػكز تخميػػػػة سػػػػبيمو 

 . 324ضجكابوبعد مركر ثمانية اياـ مف تاريخ است

الفقػػػػػػػرة االكلػػػػػػػى مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف ا جػػػػػػػراءات الجنائيػػػػػػػة  134امػػػػػػػا المشػػػػػػػرع المصػػػػػػػرم فبمقتضػػػػػػػى المػػػػػػػادة 
المصػػػػػرم فانػػػػػو يجػػػػػكز لممحقػػػػػؽ اذا كانػػػػػت الكاقعػػػػػة جنايػػػػػة اك جنحػػػػػو معاقبػػػػػان عمييػػػػػا بػػػػػالحبس مػػػػػدة ال 
تقػػػػؿ عػػػػف سػػػػنة اف يصػػػػدر امػػػػران بحػػػػبس المػػػػتيـ احتياطيػػػػان، كلقػػػػد اجػػػػاز المشػػػػرع المصػػػػرم كػػػػذلؾ حػػػػبس 

جنحػػػػو معاقػػػػب عمييػػػػا بػػػػالحبس اذا لػػػػـ يكػػػػف لممػػػػتيـ محػػػػؿ اقامػػػػة ثابػػػػت كمعػػػػركؼ فػػػػي المػػػػتيـ فػػػػي ام 

                                                           
االحزٛبعٙثٍٛضشٔسادانزحمٛكٔضًبَبدانحشٚخانشخظٛخ،داس(د.انكزجٙ،حًذعجٛذععٛذحًذثٍفشٚشانحجظ323)

 .  38،ص:2114انُٓضخانعشثٛخ،انمبْشح
يٍلبٌَٕأطٕلانًحبكًبدانجضائٛخيغزشبس/انعٛهخ،عجذانحًٛذ،ششحلبٌَٕاطٕلانًحبكبيبد86(اَظشَضانًبدح324)

 .156،يشجععبثك،ص:1979انجضائٛخانثٕس٘انفهغغُٛٙنغُخ
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مصػػػػػػر، كلقػػػػػػد اسػػػػػػتثنى المشػػػػػػرع المصػػػػػػرم بعػػػػػػض الجػػػػػػرائـ التػػػػػػي ال يػػػػػػتـ فييػػػػػػا تكقيػػػػػػؼ المػػػػػػتيـ كىػػػػػػي 
الجػػػػػرائـ التػػػػػي يػػػػػتيـ فييػػػػػا حػػػػػدث كجػػػػػرائـ النشػػػػػر كالجػػػػػرائـ التػػػػػي تقػػػػػع مػػػػػف المحػػػػػاميف بسػػػػػبب اك اثنػػػػػاء 

 . 325ضتأدية اعماليـ 

الفقػػػػػرة االكلػػػػػى مػػػػػف قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجنائيػػػػػة المصػػػػػرم اجػػػػػاز المجػػػػػكء الػػػػػى 134لمػػػػػادة فبمقتضػػػػػى ا
 .الحبس االحتياطي بالجنايات كالجنح المعاقب عمييا بالحبس مدة ال تقؿ عف سنة

كقػػػػػػد اجػػػػػػاز كػػػػػػذلؾ المشػػػػػػرع المصػػػػػػرم المجػػػػػػكء لمحػػػػػػبس االحتيػػػػػػاطي فػػػػػػي أم جريمػػػػػػة اخػػػػػػرل معاقػػػػػػب 
ا لػػػـ يكػػػف لممػػػتيـ محػػػؿ اقامػػػة ثابػػػت كمعػػػركؼ فػػػي مصػػػر عمييػػػا بػػػالحبس كلػػػك بمػػػدة اقػػػؿ مػػػف سػػػنة اذ

 .  326ضاب االحتياط خكفا مف ىركب المتيـكذلؾ مف ب

المػػػػتيـ الػػػػذم يجػػػػكز حبسػػػػو احتياطيػػػػا يجػػػػب اف تتػػػػكافر دالئػػػػؿ كافيػػػػة عمػػػػى ارتباطػػػػو المػػػػتيـ بالجريمػػػػة 
التحقيػػػػؽ المرتكبػػػػة سػػػػكاء بكصػػػػفو فػػػػاعال اك شػػػػريكا فييػػػػا كتقػػػػدير تػػػػكافر ىػػػػذه الػػػػدالئؿ متػػػػركؾ لسػػػػمطة 

المختصػػػػة بإصػػػػدار االمػػػػر بػػػػالحبس كذلػػػػؾ بعػػػػد قياميػػػػا باسػػػػتجكابو كعميػػػػو يمنػػػػع كضػػػػع شػػػػخص رىػػػػف 
كيسػػػػػػػػاعد سػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػي تقػػػػػػػػدير   327ضاالعتقػػػػػػػػاؿ االحتيػػػػػػػػاطي قبػػػػػػػػؿ اجػػػػػػػػراء عمميػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتجكابو

مالءمػػػػػة الحػػػػػبس االحتيػػػػػاطي مػػػػػف عدمػػػػػو فػػػػػي ضػػػػػكء مػػػػػا يبديػػػػػو المػػػػػتيـ مػػػػػف دفػػػػػاع كىػػػػػك مػػػػػا يمكػػػػػف 
 . 328ضلمتيـ في اجراءات التحقيؽ الجنائيالتعبير عنو بمساىمة ا

 الشروط الشكمية: (2

كقػػػػػػػد عبػػػػػػػر عػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ   329ضسػػػػػػػماع اقػػػػػػػكاؿ الخصػػػػػػػـك قبػػػػػػػؿ اصػػػػػػػدار االمػػػػػػػر بػػػػػػػالحبس االحتيػػػػػػػاطي. أ
كالتػػػػػي نصػػػػػت عمػػػػػى   قاضػػػػػي الصػػػػػمح  120المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني فػػػػػي الفقػػػػػرة االكلػػػػػى مػػػػػف المػػػػػادة 

 15يكقفػػػػو لمػػػػدة ال تزيػػػػد عػػػػف بعػػػػد سػػػػماع اقػػػػكاؿ ممثػػػػؿ النيابػػػػة كالمقبػػػػكض عميػػػػو اف يفػػػػرج عنػػػػو اك 
  مػػػػػػف قػػػػػػانكف صػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة لسػػػػػػنة 94-93-92-91يكمػػػػػػا  كمػػػػػػا نظمػػػػػػت المػػػػػػكاد ض

مكضػػػػكع اخػػػػالء السػػػػبيؿ بكفالػػػػة مػػػػف محكمػػػػة المكضػػػػكع كآليػػػػات ذلػػػػؾ حسػػػػب طبيعػػػػة كنػػػػكع  1979
 كشركط كمحددات كاضحة.

السػػػػمطات المختصػػػػػة  المشػػػػرع أعطػػػػى لممػػػػتيـ الحػػػػؽ فػػػػػي أف يتقػػػػدـ بطمػػػػب إخػػػػالء سػػػػػبيمو بكفالػػػػة إلػػػػى
 طػػػػػالؽ سػػػػػراحو مؤقتػػػػػان كفػػػػػؽ شػػػػػركط معينػػػػػة لقػػػػػاء تعيػػػػػد مقػػػػػركف بكفالػػػػػة أك بػػػػػدكنيا قبػػػػػؿ انتيػػػػػاء مػػػػػدة 

                                                           
 284(أ.د.شًظانذٍٚ،اششفرٕفٛك،ششحلبٌَٕاالجشاءادانجُبئٛخانجضءاالٔل،يشجععبثك،ص:325)
 .275(د.ثكشٕ٘ٚعفثكش٘يحًذ،انٕجٛضفٙاإلجشاءادانجُبئٛخ،يشجعانغبثك،ص:326)
(327 َضيبدح انفهغغُٛٙ انجضائٛخ لبٌَٕاإلجشاءاد فٙ )118 ثًبٌ"ٚجٕصنٕكٛمانُٛبثخ نًذح اعزجٕاثّ ثعذ انًزٓى رٕلٛف

 ٔأسثعٍٛعبعخٔٚشاعٗرًذٚذانزٕلٛفيٍلجمانًحكًخعجمب نهمبٌَٕ."
،داسانُٓضخانعشثٛخ،انمبْشح،-دساعخرحهٛهٛخَمذٚخ-(د.صغهٕ،ثشٛشععذ،انمٕاعذانمبََٕٛخنهحجظاالحزٛبعٙٔثذائهّ،328)

 .57،ص:2111
 .277يحًذ،انٕجٛضفٙاإلجشاءادانجُبئٛخ،يشجعانغبثك،ص:(د.ثكشٕ٘ٚعفثكش329٘)
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التكقيػػػػػؼ، كغالبػػػػػان مػػػػػا تقػػػػػر السػػػػػمطات المختصػػػػػة ذلػػػػػؾ، إذا مػػػػػا اعتقػػػػػدت أف إطػػػػػالؽ سػػػػػراح المػػػػػتيـ ال 
ة مػػػػػف يػػػػػؤثر عمػػػػػى سػػػػػير التحقيػػػػػؽ، كال يػػػػػؤدم إلػػػػػى ىػػػػػركب المػػػػػتيـ أك أف الجريمػػػػػة ليسػػػػػت عمػػػػػى درجػػػػػ
.  330ضالخطػػػػػكرة كأف أدلتيػػػػػا ليسػػػػػت بدرجػػػػػة مػػػػػف القػػػػػكة كالكفػػػػػاءة مػػػػػا يتحمػػػػػؿ معيػػػػػا الحكػػػػػـ عمػػػػػى المػػػػػتيـ

 كذلؾ ما سيتـ عرضو في النقطة التالية. 
 ثانيًا: حاالت االفراج من الحبس االحلياط :

ربطػػػػت التشػػػػػريعات المقارنػػػػة صػػػػػدكر االمػػػػر بػػػػػا فراج بكفالػػػػة بمقتضػػػػػيات معينػػػػة يجػػػػػب عمػػػػى المػػػػػتيـ 
يراعييػػػػػا حتػػػػػى يػػػػػتـ تنفيػػػػػذ االمػػػػػر كيطمػػػػػؽ سػػػػػراحو ، الف الكفالػػػػػة تعتبػػػػػر ضػػػػػمانة لحضػػػػػكر المػػػػػتيـ اف 

عنػػػػػد طمبػػػػػو اك عػػػػػدـ التيػػػػػرب مػػػػػف تنفيػػػػػذ الحكػػػػػـ عميػػػػػو كقػػػػػد اشػػػػػترط المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني  فػػػػػي المػػػػػادة 
  انػػػػػو يجػػػػػب عمػػػػػى كػػػػػؿ شػػػػػخص تقػػػػػرر ا فػػػػػراج 2001مػػػػػف قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة لسػػػػػنة  139

سػػػػػػػند تعيػػػػػػػد بػػػػػػػالمبم  الػػػػػػػذم تػػػػػػػراه المحكمػػػػػػػة كافيػػػػػػػان، كأف يكقعػػػػػػػو كفػػػػػػػالؤه إذا عنػػػػػػػو بالكفالػػػػػػػة أف يكقػػػػػػػع 
طمبػػػػت المحكمػػػػة ذلػػػػؾ كانػػػػو يجػػػػكز لممحكمػػػػة أف تسػػػػمح بإيػػػػداع تػػػػأميف نقػػػػدم بقيمػػػػة سػػػػند التعيػػػػد بػػػػدال 

 ضمانان لتنفيذ شركط سند التعيد. مف طمب كفالء، كيعتبر ىذا التاميف

ى شػػػػركط ل فػػػػػراج المؤقػػػػت اكردىػػػػػا فػػػػػي امػػػػا فػػػػػي القػػػػانكف المصػػػػػرم فقػػػػد نػػػػػص المشػػػػػرع المصػػػػرم عمػػػػػ
مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف ا جػػػػػػػػراءات الجنائيػػػػػػػػة المصػػػػػػػػرم كالتػػػػػػػػي جػػػػػػػػاء فييػػػػػػػػا  اف يتعيػػػػػػػػد المػػػػػػػػتيـ  144المػػػػػػػػادة 

بالحضػػػػػػكر كممػػػػػػا طمػػػػػػب كاف ال يفػػػػػػر مػػػػػػف تنفيػػػػػػذ الحكػػػػػػـ  كاف يقػػػػػػيـ فػػػػػػي الجيػػػػػػة الكػػػػػػائف بيػػػػػػا مركػػػػػػز 
مػػػػػو بػػػػػو ، اف يقػػػػػدـ المحكمػػػػػة اف لػػػػػـ يكػػػػػف مقيمػػػػػا فييػػػػػا، كدفػػػػػع مبمػػػػػ  الكفالػػػػػة الػػػػػذم يػػػػػرل المحقػػػػػؽ الزا

نفسػػػػو الػػػػى مكتػػػػب الشػػػػرطة فػػػػي االكقػػػػات المحػػػػددة فػػػػي امػػػػر االفػػػػراج مػػػػع االخػػػػذ فػػػػي االعتبػػػػار ظركفػػػػو 
 . 331ضالخاصة 

كاالمػػػػػػر الصػػػػػػادر بػػػػػػاألفراج ال يمنػػػػػػع مػػػػػػف اصػػػػػػدار امػػػػػػر جديػػػػػػد بحػػػػػػبس المػػػػػػتيـ احتياطيػػػػػػا اذا ظيػػػػػػرت 
عميمػػػػات العامػػػػة ادلػػػػة جديػػػػدة ضػػػػده اك جػػػػدت ظػػػػركؼ تسػػػػتدعي اتخػػػػاذ ىػػػػذا االجػػػػراء ، كقػػػػد اكردت الت

لمنيابػػػػات تمػػػػؾ الحػػػػاالت بػػػػكركد تقريػػػػر الخبيػػػػر فػػػػي غيػػػػر صػػػػالح المػػػػتيـ اك ظيػػػػكر شػػػػيكد اثبػػػػات جػػػػدد  
تػػػػؤدم اقػػػػكاليـ الػػػػى تثبيػػػػت التيمػػػػة عميػػػػو اك الشػػػػركع فػػػػي اليػػػػرب اك محاكلػػػػة التػػػػأثير عمػػػػى الشػػػػيكد اك 

لجزائيػػػػػػة   مػػػػػػف قػػػػػػانكف اصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات ا100. فيمػػػػػػا أجػػػػػػازت المػػػػػػادة ض 332ضتشػػػػػػكيو ادلػػػػػػة االتيػػػػػػاـ 
فػػػػػػػي التشػػػػػػػريع العسػػػػػػػكرم الفمسػػػػػػػطيني لػػػػػػػرئيس المحكمػػػػػػػة اك المػػػػػػػدعي العػػػػػػػاـ العسػػػػػػػكرم  1979لسػػػػػػػنة 

مػػػػػا يػػػػػدعك الػػػػػى اعػػػػػادة  والػػػػػذم ينظػػػػػر الػػػػػدعكل اف يصػػػػػدر مػػػػػذكرة قػػػػػبض عمػػػػػى المػػػػػتيـ اذا كػػػػػاف لديػػػػػ
 النظر في قرار اخالء السبيؿ كذلؾ بإل اء القرار اك تبديمو بزيادة قيمة الكفالة.

                                                           
.647(د.خٍٕٚ،عٍثشٛذ،ضًبَبدانًزٓىفٙانذعٕٖانجضائٛخ،يشجععبثك،ص:330)

 .288(د.صغهٕل،ثشٛشععذ،انمٕاعذانمبََٕٛخنهحجظاالحزٛبعٙٔثذائهّ،يشجععبثك،ص:331)
  .291إلجشاءادانجُبئٛخ،يشجععبثك،ص:(د.ثكش٘يحًذثكش٘،انٕجٛضفٙا332)
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التشػػػػػريعات المقارنػػػػػة اتفقػػػػػت اف الضػػػػػماف  صػػػػػدار امػػػػػر االفػػػػػراج قػػػػػد يكػػػػػكف كممػػػػػا سػػػػػبؽ يتضػػػػػح اف 
شخصػػػػيا اك ماليػػػػا كفػػػػي بعػػػػض الحػػػػاالت قػػػػد يكػػػػكف عينيػػػػا كذلػػػػؾ كضػػػػع المػػػػتيـ تحػػػػت مراقبػػػػة الشػػػػرطة 
كالزامػػػػو با قامػػػػة فػػػػي مكػػػػاف معػػػػيف عمػػػػى اف التشػػػػريع كالفقػػػػو المقػػػػارف  تتنػػػػاكؿ مكضػػػػكع االفػػػػراج لػػػػيس 

 فحسب كانما مف ككنو افراج كجكبي بقكة القانكف. مف باب جكازم كيقترف باشتراطات

قػػػػد يكػػػػكف االفػػػػراج كجكبيػػػػاي بحكػػػػـ القػػػػانكف فػػػػال يكػػػػكف لمسػػػػمطة المختصػػػػة بإصػػػػداره ام سػػػػمطة تقديريػػػػة 
مػػػػػػف عدمػػػػػػو، كذلػػػػػػؾ الف القػػػػػػانكف يتطمػػػػػػب شػػػػػػركطان محػػػػػػدده ل مػػػػػػر بػػػػػػالتكقيؼ االحتيػػػػػػاطي البػػػػػػد مػػػػػػف 

المػػػػػتيـ الػػػػػى كضػػػػػعو االكؿ كاالصػػػػػيؿ اال كىػػػػػك تكافرىػػػػػا فػػػػػاذا مػػػػػا تخمػػػػػؼ احػػػػػداىما البػػػػػد مػػػػػف اعػػػػػادة  
 . 333ضكضع الحرية عبر االمر باألفراج عنو

عمػػػػػى انػػػػػو  ينتيػػػػػي  1979  مػػػػػف قػػػػػانكف اصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة لعػػػػػاـ 88كلقػػػػػد نصػػػػػت المػػػػػادةض
  مػػػػػف 91التكقيػػػػػؼ حتمػػػػػا بعػػػػػد مضػػػػػي خمسػػػػػة عشػػػػػر يكمػػػػػان عمػػػػػى تكقيػػػػػؼ المػػػػػتيـ، كنصػػػػػت المػػػػػادة ض

الحػػػػػػد االقصػػػػػى لمعقكبػػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػتجكبيا الجريمػػػػػػة الحػػػػػبس سػػػػػػنة نفػػػػػس القػػػػػانكف عمػػػػػػى انػػػػػو اذا كػػػػػاف 
 .ككاف لممتيـ محؿ اقامة معركؼ جاز لممدعي العاـ اخالء سبيمو بعد استجكابو  

كبالتػػػػػػػالي كمػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ النصػػػػػػػكص السػػػػػػػابقة فػػػػػػػاف اخػػػػػػػالء السػػػػػػػبيؿ يكػػػػػػػكف كاجبػػػػػػػان اثنػػػػػػػاء التحقيػػػػػػػؽ اذا 
كاذا كػػػػاف الجػػػػـر مػػػػف نػػػػكع جنحػػػػو  اكتممػػػػت ىػػػػذه الشػػػػركط كىػػػػي اذا انقضػػػػت مػػػػدة خمسػػػػة عشػػػػر يكمػػػػان،

ككػػػػػاف الحػػػػػد االقصػػػػػى المقػػػػػرر لمعقكبػػػػػة سػػػػػنة كمػػػػػا دكف ،  كاف يكػػػػػكف لممػػػػػتيـ محػػػػػؿ اقامػػػػػة معػػػػػركؼ ، 
كػػػػػذلؾ يكػػػػػكف االفػػػػػراج كجكبيػػػػػان فػػػػػي حالػػػػػة انتيػػػػػاء مػػػػػدة السػػػػػتة اشػػػػػير اك عػػػػػدـ تمديػػػػػد التكقيػػػػػؼ لممػػػػػتيـ 

 .  334ضمرحمة مف مراحؿ الدعكل في أم

االفػػػػػػراج عػػػػػػف المػػػػػػتيـ كجكبيػػػػػػا فػػػػػػي عػػػػػػدة حػػػػػػاالت منيػػػػػػا اذا كانػػػػػػت أمػػػػػػا المشػػػػػػرع المصػػػػػػرم فقػػػػػػد قػػػػػػرر 
الجريمػػػػػة ال يجػػػػػكز فييػػػػػا الحػػػػػبس االحتيػػػػػاطي كمػػػػػف امثمػػػػػة ىػػػػػذه الحالػػػػػة حالػػػػػة مػػػػػا اذا كانػػػػػت الجريمػػػػػة 
جنحػػػػة معاقبػػػػا عمييػػػػا  بال رامػػػػة اك الحػػػػبس مػػػػدة ال تزيػػػػد عػػػػف ثالثػػػػة اشػػػػير ككػػػػاف لممػػػػتيـ محػػػػؿ اقامػػػػة 

، كحالػػػػػة كانقضػػػػػاء مػػػػػدة الحػػػػػبس الجػػػػػائزة فييػػػػػا البسػػػػػيطة معػػػػػركؼ كثابػػػػػت، كحالػػػػػة الجػػػػػنح ذات العقكبػػػػػة
 . 335ضانقضاء مدة التكقيؼ المقررة كانتياء مدة الستة اشير

 

                                                           
ُٚزٓٙانزٕلٛفحزًبثعذ-عهٗاَّ:أ1979(يٍلبٌَٕاطٕلانًحبكًبدانجضائٛخانثٕس٘نغُخ88(أَظشَضانًبدح)333)

يضٗخًغخعششٕٚيبعهٗرٕلٛفانًزٓىٔٚجٕصنهًذعٙانعبورجذٚذانزٕلٛفنًذحالرزجبٔصانخًغخٔأسثعٍٕٛٚيبٔال
أيبفٙانجشائىانًخهخثأيٍانثٕسحفٛجٕصنهُبئتانعبورٕلٛفّ-ة.ٚجٕصرجبٔصْزِانًذحإالثإرٌيٍسئٛظانٓٛئخانمضبئٛخ

 .ثالثخأشٓشٔإرانىُٚزّانزحمٛكجبصرًذٚذانزٕلٛفثالثخأشٓشأخشٖثًٕافمخسئٛظانٓٛئخانمضبئٛخ
(334 انًبدح َض اَظش انمب88َ( َفظ يٍ )أعالِ انًٕاد ٔكزنك انغبثك. انغجٛم91-111ٌٕ اخالء عًهٛخ َظًذ انزٙ )

 .ٔششٔعٓب
 125(د.حبفظ،يجذ٘يحت،انحجظاالحزٛبعٙيشجععبثك،ص:335)
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 ل رف بمخرجات اللحقيق االبلدائ :: النيابة العسكرية والالمطمب الثان 

لسػػػػػػنة  3مػػػػػػف قػػػػػػانكف ا جػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة رقػػػػػػـ  55/1المػػػػػػادة  لقػػػػػػد ذىػػػػػػب التشػػػػػػريع الفمسػػػػػػطيني فػػػػػػي
الػػػػػنص عمػػػػػى انػػػػػو  تخػػػػتص النيابػػػػػة العامػػػػػة دكف غيرىػػػػػا بػػػػالتحقيؽ فػػػػػي الجػػػػػرائـ كالتصػػػػػرؼ  الػػػػى2001

  ككػػػػػذلؾ التشػػػػػريع 165-103فييػػػػػا . بػػػػػنفس االتجػػػػػاه ذىػػػػػب التشػػػػػريع العسػػػػػكرم الفمسػػػػػطيني بػػػػػالمكاد ض
مػػػػػػف قػػػػػػانكف القضػػػػػػاء العسػػػػػػكرم المصػػػػػػرم حػػػػػػيف نصػػػػػػت عمػػػػػػى اف : اذا  38المصػػػػػػرم، فػػػػػػي المػػػػػػادة 

قعػػػػػة ال يعاقػػػػػب عمييػػػػػا القػػػػػانكف اك اف االدلػػػػػة عمػػػػػى المػػػػػتيـ غيػػػػػر كافيػػػػػة رأت النيابػػػػػة العسػػػػػكرية اف الكا
تصػػػػػػدر امػػػػػػران بػػػػػػاال كجػػػػػػو  قامػػػػػػة الػػػػػػدعكل كيفػػػػػػرج فػػػػػػي الحػػػػػػاؿ عػػػػػػف المػػػػػػتيـ المحبػػػػػػكس اف لػػػػػػـ يكػػػػػػف 

 .محبكسان لسبب آخر

عنػػػػدما يكػػػػكف قػػػػد انتيػػػػى التحقيػػػػؽ، كخمػػػػص الػػػػى النتػػػػائ  المحػػػػددة ، فعمػػػػى ضػػػػكء تمػػػػؾ النتػػػػائ ، تنتقػػػػؿ 
ام مرحمػػػػػػة التصػػػػػػرؼ بػػػػػػالتحقيؽ كعمػػػػػػى ام  .مرحمػػػػػػة اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرار بشػػػػػػأف تمػػػػػػؾ النتػػػػػػائ النيابػػػػػػة الػػػػػػى 

. كخاصػػػػػة لػػػػػدل النيابػػػػػة العسػػػػػكرية التػػػػػي سػػػػػتككف امػػػػػاـ خيػػػػػار: اف كػػػػػاف التحقيػػػػػؽ .كجػػػػػو كجيػػػػػة يكػػػػػكف
يفضػػػػػػي الػػػػػػى حفػػػػػػظ لمػػػػػػدعكل يتكقػػػػػػؼ عمػػػػػػى مصػػػػػػادقة النائػػػػػػب العػػػػػػاـ العسػػػػػػكرم اك احالتػػػػػػو لممحكمػػػػػػة 

رم اك احالػػػػػػػة مباشػػػػػػػرة الػػػػػػػى القائػػػػػػػد حػػػػػػػيف تكػػػػػػػكف المخالفػػػػػػػة المختصػػػػػػػة عبػػػػػػػر النائػػػػػػػب العػػػػػػػاـ العسػػػػػػػك
  .انضباطية كال تشكؿ جرمان 

كذلػػػػػؾ يكػػػػػكف ايضػػػػػان فػػػػػي االطػػػػػار المػػػػػدني عنػػػػػد انتيػػػػػاء ككيػػػػػؿ النيابػػػػػة العامػػػػػة مػػػػػف اجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ 
فػػػػػػي الممػػػػػػؼ، عميػػػػػػو اف يتخػػػػػػذ قػػػػػػرار اختتػػػػػػاـ التحقيػػػػػػؽ، كيشػػػػػػرح فيػػػػػػو الطريػػػػػػؽ الػػػػػػذم سيسػػػػػػمكو ممػػػػػػؼ 

ه لمػػػػذكرة الحفػػػػظ اك قػػػػرار االحالػػػػة كيكػػػػكف بػػػػذلؾ قػػػػرارا داخميػػػػا يعمػػػػف فيػػػػو الػػػػدعكل. كذلػػػػؾ قبػػػػؿ اصػػػػدار 
ألف ىػػػػػذا ا جػػػػػراء يػػػػػؤدم إلػػػػػى خػػػػػركج الػػػػػدعكل مػػػػػف حكزتػػػػػو بشػػػػػكؿ اختتػػػػػاـ تحقيقاتػػػػػو فػػػػػي الػػػػػدعكل اال 

مؤقػػػػػػػػت، مػػػػػػػػا لػػػػػػػػـ تػػػػػػػػدخؿ الػػػػػػػػدعكل  فػػػػػػػػي حكزتػػػػػػػػو مػػػػػػػػف جديػػػػػػػػد كذلػػػػػػػػؾ امػػػػػػػػا بالتأييػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى قػػػػػػػػراره اك 
 . 336ضالرفض

لتصػػػػػػػرؼ بػػػػػػػالتحقيؽ بحفػػػػػػػظ الػػػػػػػدعكل الجزائيػػػػػػػة كأعػػػػػػػد مػػػػػػػذكرة حفػػػػػػػظ فمػػػػػػػثال إذا قػػػػػػػرر ككيػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػة ا
مشػػػػػػفكعة برأيػػػػػػو لمنائػػػػػػب العػػػػػػاـ صػػػػػػاحب االختصػػػػػػاص بالمصػػػػػػادقة عمػػػػػػى قػػػػػػرار الحفػػػػػػظ أف رأل أنػػػػػػو 

ككيػػػػؿ النيابػػػػة يرسػػػػؿ لػػػػو ممػػػػؼ الػػػػدعكل  جػػػػائز ككاقػػػػع فػػػػي محمػػػػو، أمػػػػا إذا خػػػػالؼ النائػػػػب العػػػػاـ قػػػػرار
 مف جديد الستيفاء التحقيقات المطمكبة.

شػػػػػارة الػػػػػى اف  المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني كمػػػػػا المشػػػػػرع المصػػػػػرم قػػػػػد فػػػػػرؽ بػػػػػيف التصػػػػػرؼ فػػػػػي كتجػػػػػدر اال
تحقيػػػػػػػؽ القائػػػػػػػد كتحقيػػػػػػػؽ النيابػػػػػػػة فبالنسػػػػػػػبة لمقائػػػػػػػد، كاذا مػػػػػػػا كانػػػػػػػت الجريمػػػػػػػة المرتكبػػػػػػػة داخمػػػػػػػو فػػػػػػػي 

                                                           
(336 ط ٔانزٕصٚع، نهُشش انثمبفخ داس انجضائٛخ، انًحبكًبد اطٕل اطٕل ششح  حغٍ، انجٕخذاس، د. )2 ،1997عًبٌ،

 .519ص:
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اختصاصػػػػػو فمػػػػػو الحػػػػػؽ فػػػػػي صػػػػػرؼ النظػػػػػر عػػػػػف القضػػػػػية اك مجػػػػػازاة مرتكػػػػػب الجريمػػػػػة انضػػػػػباطيان اك 
 العسكرية طبقان لمقانكف. احالة المكضكع الى المحاكمة

امػػػػػػػا اذا كانػػػػػػػت الجريمػػػػػػػة المرتكبػػػػػػػة خارجػػػػػػػة عػػػػػػػف اختصاصػػػػػػػو، فيجػػػػػػػب عميػػػػػػػو احالتيػػػػػػػا الػػػػػػػى النيابػػػػػػػة 
العسػػػػػػكرية فميػػػػػػا سػػػػػػمطة المحقػػػػػػؽ فػػػػػػي القػػػػػػانكف المقػػػػػػارف، اذا رأت اف تصػػػػػػدر أمػػػػػػران بػػػػػػاال كجػػػػػػو  قامػػػػػػة 

مباشػػػػػػرة الػػػػػػى  الػػػػػػدعكل. امػػػػػػا اذا رأت اف ىنػػػػػػاؾ كجيػػػػػػان  قامػػػػػػة الػػػػػػدعكل فػػػػػػال تسػػػػػػتطيع رفػػػػػػع الػػػػػػدعكل
المحكمػػػػػة العسػػػػػكرية، انمػػػػػا تحتػػػػػاج الػػػػػى استصػػػػػدار امػػػػػر با حالػػػػػة كفػػػػػؽ مػػػػػا نػػػػػص عميػػػػػو القػػػػػانكف مػػػػػف 

 .جية االختصاص صاحبة االذف با حالة اك المخكلة سمطة االذف با حالة

غيػػػػػػػر ىػػػػػػػذه الحػػػػػػػاالت الخاصػػػػػػػة بالعسػػػػػػػكرييف تتػػػػػػػكلى النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية رفػػػػػػػع الػػػػػػػدعكل مباشػػػػػػػرة الػػػػػػػى 
المختصػػػػػػػة حيػػػػػػػث اكجػػػػػػػب المشػػػػػػػرع، اخطػػػػػػػار كحػػػػػػػدة المػػػػػػػتيـ بقػػػػػػػرار التصػػػػػػػرؼ المحكمػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية 

 بالتحقيؽ.

أنػػػػو  قػػػػرار المحقػػػػؽ الػػػػذم يتضػػػػمف تقييمػػػػا شػػػػامالن ألعمػػػػاؿ  يعػػػػرؼ قػػػػرار التصػػػػرؼ بػػػػالتحقيؽ االبتػػػػدائي
مػػػػػػػػآؿ التحقيػػػػػػػػؽ المتعمقػػػػػػػػة بالكاقعػػػػػػػػة كاألدلػػػػػػػػة المتػػػػػػػػكفرة كمركػػػػػػػػز المػػػػػػػػدعى عميػػػػػػػػو، كيتحػػػػػػػػدد بمكجبػػػػػػػػو 

طريػػػػػؽ الػػػػػذم تسػػػػػمكو الػػػػػدعكل بعػػػػػد ذلػػػػػؾ. أك أنػػػػػو اتخػػػػػاذ قػػػػػرار يتضػػػػػمف . أك أنػػػػػو بيػػػػػاف لم 337ضالػػػػػدعكل
 . 338ضتقييمان لممعمكمات كاألدلة التي أمكف الحصكؿ عمييا أثناء التحقيؽ االبتدائي

كىػػػػػػػذا يعنػػػػػػػي كخالصػػػػػػػة اف اختتػػػػػػػاـ التحقيػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػدائي سػػػػػػػيؤدم بالضػػػػػػػركرة الػػػػػػػى احػػػػػػػد خيػػػػػػػاريف اك 
تيػػػػا الػػػػى محكمػػػػة االختصػػػػاص كىػػػػذا مػػػػا سػػػػيتـ طػػػػريقيف امػػػػا حفػػػػظ القضػػػػية كعػػػػدـ متابعتيػػػػا كامػػػػا احال

الثػػػػػػاني قػػػػػػرار االحالػػػػػػة ض  الفػػػػػػرعاالكؿ حفػػػػػػظ الػػػػػػدعكل العمكميػػػػػػة ضعػػػػػػدـ المتابعػػػػػػة   الفػػػػػػرعتناكلػػػػػػو فػػػػػػي 
 االحالة الى قضاء الحكـ  .

 : النيابة العسكرية وحلظ الدعوى:ولاللرع ا  

التػػػػػػي بينيػػػػػػا ألحػػػػػػد األسػػػػػػباب يجػػػػػػكز صػػػػػػرؼ النظػػػػػػر عػػػػػػف إقامػػػػػػة الػػػػػػدعكل أمػػػػػػاـ محكمػػػػػػة المكضػػػػػػكع، 
 .القانكف

ىػػػػذا األمػػػػر بقكلػػػػو بأنػػػػو:  أمػػػػر قضػػػػائي تصػػػػدره سػػػػمطة التحقيػػػػؽ   339ضكعػػػػرؼ رأم فػػػػي الفقػػػػو المصػػػػرم
 لتقرر عدـ كجكد مقتضى  قامة الدعكل الجنائية لسبب مف األسباب التي بينيا القانكف .

فػػػػػػي تحديػػػػػػد معنػػػػػػى ىػػػػػػذا األمػػػػػػر يقػػػػػػكؿ بأنػػػػػػو:   340ضفػػػػػػي حػػػػػػيف اتجػػػػػػو رأم آخػػػػػػر فػػػػػػي الفقػػػػػػو المصػػػػػػرم
 يقصػػػػػػػد بػػػػػػػاألمر عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد كجػػػػػػػو  قامػػػػػػػة الػػػػػػػدعكل، صػػػػػػػرؼ النظػػػػػػػر مؤقتػػػػػػػان فػػػػػػػي تقػػػػػػػديـ الػػػػػػػدعكل 

                                                           
 .719،ص2،1988َجٛت،ششحلبٌَٕاإلجشاءادانجُبئٛخ،داسانُٓضخانعشثٛخ،ط(د.حغُٙ،يحًٕد337)
.159،ص.1994(د.اثٕعبيش،يحًذصكٙ،اإلثجبدفٙانًٕادانجُبئٛخ،انفُٛخنهغجبعخٔانُشش،اإلعكُذسٚخ،338)

 .368(د.عجذانغزبس،فٕصٚخ،ششحلبٌَٕاإلجشاءادانجُبئٛخ،يشجععبثك،ص339)
.415انشبٔ٘،رٕفٛك،فمّاإلجشاءادانجُبئٛخ،يشجععبثك،ص:(د.340)
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لممحكمػػػػة، لعػػػػدـ كجػػػػكد أسػػػػاس كػػػػاؼ يبػػػػرر تقػػػػديميا إلييػػػػا، فيػػػػك إذف بيػػػػذا المعنػػػػى ال ينيػػػػي الػػػػدعكل 
ان إلػػػػى أف تسػػػػقط بمضػػػػي كال يترتػػػػب عميػػػػو انقضػػػػاؤىا كػػػػالحكـ النيػػػػائي، بػػػػؿ يكقػػػػؼ السػػػػير فييػػػػا مؤقتػػػػ

 . 341ضكىناؾ تعريفات أخرلجديدة تبرر العكدة إلى التحقيؽ . المدة أك تظير أدلة 

ىػػػػػػك:  أف أمػػػػػػر بػػػػػػأف ال كجػػػػػػو لممتابعػػػػػػة أمػػػػػػر قضػػػػػػائي، صػػػػػػادر عػػػػػػف   342ضكلكػػػػػػف التعريػػػػػػؼ المػػػػػػرجح
سػػػػمطة التحقيػػػػؽ يقضػػػػي بصػػػػرؼ النظػػػػر مؤقتػػػػان عػػػػف الػػػػدعكل لعػػػػدـ صػػػػالحيتيا لمحكػػػػـ كذلػػػػؾ النعػػػػداـ 

 األساس الكافي أك كجكد الحائؿ الذم يمنع مف تقديميا .

 كمػػػػػف ىػػػػػذا التعريػػػػػؼ يتجمػػػػػى بػػػػػأف أمػػػػػر الحفػػػػػظ  أمػػػػػر قضػػػػػائي صػػػػػادر عػػػػػف جيػػػػػة قضػػػػػائية تحقيقيػػػػػة
 .مختصة، ذك طبيعة مؤقتة، لكجكد اسباب قانكنية اك مكضكعية  صداره

كاالمػػػر بػػػأال كجػػػو  قامػػػػة الػػػدعكل ىػػػك امػػػػر قضػػػائي لػػػو بمجػػػػرد صػػػدكره حجيتػػػو التػػػػي تمنػػػع مػػػف رفػػػػع 
يػػػػػرت دالئػػػػػؿ جديػػػػػدة قبػػػػػؿ سػػػػػقكط الػػػػػدعكل الػػػػػدعكل الػػػػػى قضػػػػػاء الحكػػػػػـ اك معػػػػػاكدة تحقيقيػػػػػا اال اذا ظ

 .بمضي المدة

حيػػػػث انػػػػو ام امػػػػر حفػػػػظ االكراؽ امػػػػر ادارم ال يقيػػػػد النيابػػػػة   كراؽاالكىػػػػك يختمػػػػؼ عػػػػف امػػػػر حفػػػػظ 
 .كال غيرىا كيصدر قبؿ التحقيؽ في الدعكل كمعيار التفرقة بيف االثنيف ىك التحقيؽ

كقػػػػرار حفػػػػػظ االكراؽ لػػػػػيس لػػػػػو حجيػػػػة كيجػػػػػكز الرجػػػػػكع عنػػػػػو فػػػػػي ام كقػػػػت كذلػػػػػؾ ببػػػػػدء التحقيػػػػػؽ فػػػػػي 
كيمكننػػػػػػػا اف نعػػػػػػػرؼ القػػػػػػػرار بػػػػػػػأال كجػػػػػػػو  قامػػػػػػػة   343ض ظيػػػػػػػكر ادلػػػػػػػة جديػػػػػػػدة المكضػػػػػػػكع دكف اشػػػػػػػتراط

الػػػػدعكل بأنػػػػو   االمػػػػر الصػػػػادر مػػػػف النيابػػػػة  بكقػػػػؼ السػػػػير فػػػػي الػػػػدعكل الجزائيػػػػة لكجػػػػكد سػػػػبب جػػػػاـز 
 يحتـ ذلؾ.

 -عمى : 1979  مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية لعاـ 103كبيذا تنص المادة ض
الفعػػػػؿ ال يؤلػػػػؼ جرمػػػػا اك انػػػػو لػػػػـ يقػػػػـ دليػػػػؿ عمػػػػى اف المػػػػتيـ اذا تبػػػػيف لممػػػػدعي العػػػػاـ اف  -1

ىػػػػػك الػػػػػذم ارتكػػػػػب الجػػػػػـر اك اف الجػػػػػـر سػػػػػقط بالتقػػػػػادـ اك بالكفػػػػػاة اك بػػػػػالعفك العػػػػػاـ يقػػػػػرر 
فػػػػػػي الحػػػػػػالتيف االكلػػػػػػى كالثانيػػػػػػة منػػػػػػع محاكمػػػػػػة المػػػػػػتيـ كفػػػػػػي الحػػػػػػاالت االخػػػػػػرل اسػػػػػػقاط 

 .الدعكل العامة كيرسؿ ممؼ الدعكل فكران الى النائب العاـ

                                                           
(فمذعشفّانذكزٕسيأيٌٕعاليخثأَّ:"أيشثًمزضبِرمشسعهغخانزحمٛكعذوانغٛشفٙانذعٕٖانجُبئٛخنزٕافشعجتي341ٍ)

ٔكزنكعشفّانذكزٕس/.666،ص:2األعجبةانزٙرحٕلدٌٔرنك".اَظشد.عاليخيحًذيأيٌٕ،اإلجشاءادانجُبئٛخ،ج

إجشاء ثعذ انذعٕٖ عٍ انُظش ثظشف إسادرٓب عٍ فّٛ رعجش انزحمٛك عهغخ رظذسِ "لشاس ثأَّ: رٕفٛك، َظبو انًجبنٙ،
 اَظشفٙرنك، انًجبنٙ،َظبورٕفٛك،انزحمٛكفّٛ". لشاسثأٌالٔجّإللبيخانذعٕٖانجُبئٛخ،دساعخيمبسَخ،سعبنخد.

 ..567،ص:1986ظدكزٕساِ،جبيعخعٍٛشً
.ٔكزنكانذكزٕسأثٕعبيش،صكٙ،يٕعٕعخ161-161د.انشبٔ٘،رٕفٛك،يشجععبثك،فمّاالجشاءادانجُبئٛخ،ص(342)

 749انمضبءٔانفمّ،ص:

(343 يٕعٕعخ يحًذ، صكٙ عبيش، أثٕ د. ص:( عبثك، يشجع ٔانفكش، عهٕا749َٙانمضبء فشج ْهٛم، د. اٚضب : ٔاَظش ،

  .1999ُبئٙٔانزظشففّٛ،داسانًغجٕعبدانجبيعٛخ،انزحمٛكانج
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ذا كجػػػػد النائػػػػب العػػػػاـ اف القػػػػرار فػػػػي محمػػػػو كجػػػػب عميػػػػو خػػػػالؿ ثػػػػالث ايػػػػاـ مػػػػف كصػػػػكؿ ا -2
ممػػػػؼ الػػػػدعكل الػػػػػى ديكانػػػػو اف يصػػػػدر قػػػػػراران بالمكافقػػػػة عمػػػػى ذلػػػػػؾ القػػػػرار كيػػػػأمر بػػػػػإطالؽ 

 سراح المتيـ اذا لـ يكف مكقكفان بسبب آخر.
العسػػػػػكرم بعػػػػػػد كيتبػػػػػيف مػػػػػف خػػػػػالؿ الػػػػػنص السػػػػػػابؽ انػػػػػو اذا تبػػػػػيف لككيػػػػػؿ النيابػػػػػػة اك المػػػػػدعي العػػػػػاـ 

يػػػػػؽ اف الفعػػػػػؿ ال يؤلػػػػػؼ جرمػػػػػان اك انػػػػػو لػػػػػـ يقػػػػػـ دليػػػػػؿ يػػػػػربط المػػػػػتيـ بػػػػػالجـر انتيػػػػػاء التحق
، قػػػػرر منػػػػع محاكمػػػػة المػػػػتيـ ، امػػػػا اذا تبػػػػيف لػػػػو اف الجػػػػـر قػػػػد سػػػػقط بالتقػػػػادـ المسػػػػند اليػػػػو

اك بالكفػػػػػاة اك بػػػػػالعفك العػػػػػاـ فمػػػػػو اف يقػػػػػرر اسػػػػػقاط الػػػػػدعكل كفػػػػػي الحػػػػػالتيف يرسػػػػػؿ الممػػػػػؼ 
اـ العسػػػػكرم ، كلمنائػػػػب العػػػػاـ خػػػػالؿ ثػػػػالث ايػػػػاـ مػػػػف كصػػػػكؿ الممػػػػؼ لػػػػو الػػػػى النائػػػػب العػػػػ

اف يصػػػػػدر قػػػػػراران بالمكافقػػػػػة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ القػػػػػرار كيػػػػػأمر بػػػػػإطالؽ سػػػػػراح المػػػػػتيـ إذا لػػػػػـ يكػػػػػف 
 .مكقكفان بسبب آخر

اف التخػػػػاذ القػػػػػرار بعػػػػػدـ المتابعػػػػػة كحفػػػػػظ الػػػػػدعكل اسػػػػػباب كاكجػػػػػو عديػػػػػدة ضنقطػػػػػة اكلػػػػػى  كمػػػػػا 
 ة ثانية انو ينت  آثارا متعددة ضنقط

 :ولى: أوجو حلظ الدعوىاللقرة ا  

مػػػػف األكامػػػػر القضػػػػائية التػػػػي تصػػػػدرىا السػػػػمطة المختصػػػػة  يعػػػػد قػػػػرار حفػػػػظ الػػػػدعكل ض عػػػػدـ المتابعػػػػة 
بػػػػػالتحقيؽ عنػػػػػدما تقػػػػػرر عػػػػػدـ السػػػػػير فػػػػػي الػػػػػدعكل الجنائيػػػػػة لسػػػػػبب مػػػػػف األسػػػػػباب التػػػػػي تحػػػػػكؿ دكف 

فقػػػػػػد يعػػػػػػكد ذلػػػػػػؾ الػػػػػػى اسػػػػػػباب قانكنيػػػػػػة كىػػػػػػي عػػػػػػدـ الجنايػػػػػػة، امتنػػػػػػاع العقػػػػػػاب، انقضػػػػػػاء  . 344ضذلػػػػػػؾ
الػػػػدعكل الجزائيػػػػة كعػػػػدـ جػػػػكاز رفعيػػػػا كقػػػػد يكػػػػكف امػػػػر الحفػػػػظ ألسػػػػباب مكضػػػػكعية قائمػػػػة عمػػػػى عػػػػدـ 
معرفػػػػػػػة الفاعػػػػػػػؿ ، عػػػػػػػدـ الصػػػػػػػحة، عػػػػػػػدـ االىميػػػػػػػة اك االكتفػػػػػػػاء بػػػػػػػالجزاء االدارم كذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػا تضػػػػػػػمنو 

  104، ككػػػػػذلؾ المػػػػػادة ض1979صػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الثػػػػػكرم لسػػػػػنة مػػػػػف قػػػػػانكف ا 103ضنػػػػػص المػػػػػادة 
  مف نفس القانكف.106كالفقرة ق مف المادة ض

كمػػػػف خػػػػالؿ تمػػػػؾ االسػػػػباب، كبعػػػػد قيػػػػاـ جيػػػػات التحقيػػػػؽ بدراسػػػػتيا، يمكػػػػف ليػػػػا اصػػػػدار قػػػػرار الحفػػػػظ 
بنػػػػاء عمييػػػػا. مػػػػع التأكيػػػػد اف االسػػػػباب المكضػػػػكعية تتميػػػػز بانيػػػػا مؤقتػػػػة، اذ يجػػػػكز فػػػػتح التحقيػػػػؽ مػػػػرة 

كفيمػػػػا يمػػػػي .  345ضاخػػػػرل فػػػػي حػػػػاؿ زالػػػػت مبرراتيػػػػا ككنيػػػػا مبنيػػػػة عمػػػػى الكقػػػػائع كلػػػػيس عمػػػػى القػػػػانكف 
 أىـ اكجو حفظ الدعكة  أكالن ثـ نتناكؿ األثار المترتبة عمى ذلؾ في ثانيان   نتناكؿ
 :حلظ الدعوى لعدم كلاية االدلةأواًل: 

يقصػػػػػد بحفػػػػػظ الػػػػػدعكل لعػػػػػدـ كفايػػػػػة األدلػػػػػة عػػػػػدـ تػػػػػكافر ذلػػػػػؾ القػػػػػدر مػػػػػف االدلػػػػػة التػػػػػي تكفػػػػػي لتقػػػػػديـ 
المػػػػتيـ الػػػػػى المحاكمػػػػػة كمكاصػػػػػمة السػػػػير فػػػػػي الػػػػػدعكل كىػػػػػي تتعمػػػػؽ بمكضػػػػػكع الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة مػػػػػف 

                                                           
 .721(د.عاليخ،يبيٌٕيحًذ،االجشاءادانجُبئٛخفٙانزششٚعانًظش٘،يشجعانغبثك،ص344)
 486،ص:1997(د.ثشٔد،جالل،َظىاالجشاءادانجُبئٛخ،داسانجبيعخانعشثٛخنهُشش،االعكُذسٚخ،345)
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حيػػػػػث صػػػػػمة المنسػػػػػكب اليػػػػػو االتيػػػػػاـ بماديػػػػػات الجريمػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث حصػػػػػكليا كنسػػػػػبتيا اليػػػػػو فػػػػػاذا لػػػػػـ 
 .تبرر احالتو الى القضاء المختص يتـ حفظ الدعكل عنو تقـ ادلة كافية

مػػػػف قػػػػانكف  149كلػػػػـ يػػػػنص المشػػػػرع الفمسػػػػطيني عمػػػػى ىػػػػذا الشػػػػرط صػػػػراحة بمقتضػػػػى نػػػػص المػػػػادة 
االجػػػػػػراءات الجزائيػػػػػػة التػػػػػػي نصػػػػػػت عمػػػػػػى اسػػػػػػباب حفػػػػػػظ الػػػػػػدعكل  ، كقػػػػػػد جػػػػػػاء المشػػػػػػرع الفمسػػػػػػطيني 

يعػػػػد مػػػػف األدلػػػػة الجديػػػػدة مػػػػى   كالتػػػػي نصػػػػت ع 156عمػػػػى ذكرىػػػػا بطريقػػػػة غيػػػػر مباشػػػػرة فػػػػي المػػػػادة 
إفػػػػػػادة الشػػػػػػيكد الػػػػػػذيف لػػػػػػـ تػػػػػػتمكف النيابػػػػػػة مػػػػػػف اسػػػػػػتدعائيـ كسػػػػػػماع أقػػػػػػكاليـ التػػػػػػي لػػػػػػـ تعػػػػػػرض عمػػػػػػى 
النيابػػػػة العامػػػػة فػػػػي حينػػػػو، كاألكراؽ كالمحاضػػػػر التػػػػي لػػػػـ تكػػػػف قػػػػد بحثػػػػت إذا كػػػػاف مػػػػف شػػػػأنيا تقكيػػػػة 

 ى كشؼ الحقيقة.  األدلة التي كجدت في التحقيؽ غير كافية أك زيادة ا يضاح المؤدل إل

حيػػػػػػث ال تممػػػػػػؾ النيابػػػػػػة العامػػػػػػة فػػػػػػي فمسػػػػػػطيف صػػػػػػالحية كزف االدلػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث االدانػػػػػػة اك البػػػػػػراءة 
 .كانما تزنيا مف حيث االتياـ فقط اذا كانت االدلة صالحة لالتياـ اـ ال

كتأكيػػػػػدا عمػػػػػى ذلػػػػػؾ نػػػػػص المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني  فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ باألدلػػػػػة ككشػػػػػرط يكجػػػػػب حفػػػػػظ الػػػػػدعكل 
دليػػػػؿ كالػػػػذم يفيػػػػـ منػػػػو انػػػػو فػػػػي حػػػػاؿ كجػػػػد دليػػػػؿ كحتػػػػى لػػػػك كػػػػاف ىػػػػذا الػػػػدليؿ الػػػػذم ىػػػػك عػػػػدـ كجػػػػكد 

يػػػػربط المػػػػتيـ بالتيمػػػػة المسػػػػندة اليػػػػو يتكجػػػػب عمػػػػى النيابػػػػة العامػػػػة احالػػػػة الػػػػدعكل الػػػػى المحكمػػػػة امػػػػا 
 .في حالة عدـ كجكد ادلة بالمطمؽ تقـك بحفظ الدعكل

امكانيػػػػة عػػػػدـ بػػػػنص كاضػػػػح يفيػػػػد   110ضأمػػػػا فػػػػي التشػػػػريع العسػػػػكرم الفمسػػػػطيني فقػػػػد حػػػػددت المػػػػادة 
اذا ظيػػػػػػرت ادلػػػػػػة  عنػػػػػػدما قالػػػػػػت: انػػػػػػوي حفػػػػػػظ الػػػػػػدعكل لعػػػػػػدـ كفايػػػػػػة االدلػػػػػػة محاكمػػػػػػة المػػػػػػتيـ كبالتػػػػػػال

جديػػػػدة تؤيػػػػد التيمػػػػة بحػػػػؽ المػػػػتيـ الػػػػذم منعػػػػت محاكمتػػػػو لعػػػػدـ كجػػػػكد ادلػػػػة اك لعػػػػدـ كفايتيػػػػا، فعمػػػػى 
المخػػػػتص اجػػػػراء تحقيػػػػؽ النائػػػػب العػػػػاـ الػػػػذم اصػػػػدر قػػػػرار منػػػػع المحاكمػػػػة اف يكمػػػػؼ المػػػػدعي العػػػػاـ 

جديػػػػػد، كلممػػػػػدعي العػػػػػاـ اف يصػػػػػدر اثنػػػػػاء ذلػػػػػؾ التحقيػػػػػؽ مػػػػػذكرة تكقيػػػػػؼ بحػػػػػؽ المػػػػػتيـ كلػػػػػك كػػػػػاف قػػػػػد 
 خمي سبيمو.أ

مػػػػػف نفػػػػػس القػػػػػانكف اف مػػػػػف االدلػػػػػة الجديػػػػػدة مػػػػػثالن افػػػػػادت الشػػػػػيكد كحػػػػػددت   111ضكاعتبػػػػػرت المػػػػػادة 
الػػػػػذيف سػػػػػبؽ ذكػػػػػرىـ فػػػػػػي  يعػػػػػػد مػػػػػف االدلػػػػػة الجديػػػػػدة افػػػػػادات الشػػػػػػيكدتمػػػػػؾ االدلػػػػػة الجديػػػػػدة بقكليػػػػػا : 

الشػػػػككل كلػػػػـ تػػػػتمكف النيابػػػػة مػػػػف إحضػػػػارىـ فػػػػي حينػػػػو كاالكراؽ كالمحاضػػػػر التػػػػي لػػػػـ تكػػػػف قػػػػد بحثػػػػت 
 السير بالتحقيؽ في كجية تؤدم الى ظيكر الحقيقة. اذا كاف مف شأنيا تقكية االدلة اك

 حفظ الدعكل لعدـ صحة الكاقعة:ثانيان: 
لفعػػػػػػؿ كلكػػػػػػف ال تكجػػػػػػد ادلػػػػػػة تػػػػػػديف المػػػػػػتيـ نفسػػػػػػو يسػػػػػػتند ىػػػػػػذا السػػػػػػبب الػػػػػػى كجػػػػػػكد جريمػػػػػػة كقعػػػػػػت با

 .  346ضكبالتالي عدـ ثبكت الفعؿ المنسكب الى المتيـ مف حيث االصؿ 

                                                           
 .831(د.عشٔس،احًذفزحٙ،انٕعٛظفٙلبٌَٕاإلجشاءادانجُبئٛخ،يشجععبثك،ص:346)
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كمػػػػػػا أف عػػػػػػػدـ صػػػػػػػحة الكاقعػػػػػػػة كسػػػػػػبب مكضػػػػػػػكعي يبنػػػػػػػى عميػػػػػػػو األمػػػػػػر بعػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد كجػػػػػػػو  قامػػػػػػػة 
 الػػػػػدعكل. كيتػػػػػكافر ىػػػػػذا السػػػػػبب إذا رأل المحقػػػػػؽ أف األدلػػػػػة التػػػػػي أسػػػػػفر عنيػػػػػا التحقيػػػػػؽ تشػػػػػير إلػػػػػى

 . 347ضعدـ صحة كقكع الجريمة المدعى بارتكابيا

كلػػػػػـ تػػػػػنص التشػػػػػريعات المقارنػػػػػة عمػػػػػى ىػػػػػذا السػػػػػبب صػػػػػراحة باسػػػػػتثناء المشػػػػػرع الفرنسػػػػػي الػػػػػذم نػػػػػص 
مػػػػػػف قػػػػػػانكف االجػػػػػػراءات الجنائيػػػػػػة الفرنسػػػػػػي كالتػػػػػػي جػػػػػػاء فييػػػػػػا   يسػػػػػػتطيع   177ضعميػػػػػػو فػػػػػػي المػػػػػػادة

 .الكاقعة قد كقعت فعالن  في أف   348ضقاضي التحقيؽ حفظ الدعكل الجزائية لعدـ الصحة 
 -حفظ الدعكل لعدـ معرفة الفاعؿ :ثالثان :  

يؤسػػػػس قػػػػرار الحفػػػػظ لعػػػػدـ معرفػػػػة الفاعػػػػؿ فػػػػي حػػػػاؿ لػػػػـ تػػػػتمكف النيابػػػػة العامػػػػة مػػػػف جمػػػػع ادلػػػػة تكفػػػػي 
لمعرفػػػػة فاعػػػػؿ الجريمػػػػة كىػػػػذا ال يمنػػػػع مػػػػف اسػػػػتكماؿ اجػػػػراءات التحقيػػػػؽ مثػػػػؿ سػػػػماع الشػػػػيكد كغيرىػػػػا 

انتيػػػػى التحقيػػػػؽ كلػػػػـ تػػػػتمكف مػػػػف معرفػػػػة الفاعػػػػؿ كذلػػػػؾ بنسػػػػبة الكاقعػػػػة مػػػػف االجػػػػراءات االخػػػػرل فػػػػاذا 
 .الى شخص معيف تصدر امرا بالحفظ لعدـ معرفة الفاعؿ

 5/ 152كقػػػػػػػد نػػػػػػػص المشػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػطيني صػػػػػػػراحة عمػػػػػػػى ىػػػػػػػذا السػػػػػػػبب ضػػػػػػػمف مقتضػػػػػػػيات المػػػػػػػادة 
نكف، إذا كجػػػػػد النائػػػػػب العػػػػػاـ أك أحػػػػػد مسػػػػػاعديو أف الفعػػػػػؿ ال يعاقػػػػػب عميػػػػػو القػػػػػاكالتػػػػػي نصػػػػػت عمػػػػػى  

أك أف الػػػػػدعكل انقضػػػػػت بالتقػػػػػادـ أك العفػػػػػك العػػػػػاـ أك الػػػػػدعكل انقضػػػػػت بالتقػػػػػادـ أك بالكفػػػػػاة أك العفػػػػػك 
العػػػػػاـ أك لسػػػػػبؽ محاكمػػػػػة المػػػػػتيـ عػػػػػف ذات الجريمػػػػػة أك ألنػػػػػو غيػػػػػر مسػػػػػئكؿ جزائيػػػػػا لصػػػػػ ر سػػػػػنو أك 
بسػػػػبب عاىػػػػة فػػػػي عقمػػػػو أك أف ظػػػػركؼ الػػػػدعكل كمالبسػػػػاتيا تسػػػػتكجب حفظيػػػػا لعػػػػدـ األىميػػػػة يبػػػػدل 

 بمذكرة كيرسميا لمنائب العاـ لمتصرؼ.  رأيو 

كتأسيسػػػػا عمػػػػى مػػػػا سػػػػبؽ يتبػػػػيف اف جيػػػػات التحقيػػػػؽ ال تصػػػػدر قرارىػػػػا بعػػػػدـ المتابعػػػػة اال اذا تػػػػكافرت 
االسػػػػػباب القانكنيػػػػػة اك المكضػػػػػكعية المتعمقػػػػػة بمسػػػػػائؿ القػػػػػانكف اك الكاقعػػػػػة كنسػػػػػبتيا الػػػػػى المػػػػػتيـ، كاف 

يمكػػػػف الرجػػػػكع عنيػػػػا بنػػػػاء عمػػػػى اسػػػػباب نظمػػػػت احكاميػػػػا التشػػػػريعات المقارنػػػػة  المكضػػػػكعية القػػػػرارات
 ..كرتبت عمى صدكر قرار الحفظ نتائ  كآثار

 :ثار القانونية  الملرلبة عمى قرار حلظ الدعوى: اآلالثانيةاللقرة 

يترتػػػػب عمػػػػى اصػػػػدار قػػػػرار حفػػػػظ الػػػػدعكل كقػػػػؼ السػػػػير بيػػػػا عنػػػػد المرحمػػػػة التػػػػي كصػػػػمت ليػػػػا كبمعنػػػػى 
جػػػػكاز اتخػػػػػاذ أم إجػػػػػراء مػػػػف اجػػػػػراءات التحقيػػػػؽ حتػػػػػى لػػػػػك كػػػػاف ذلػػػػػؾ االجػػػػراء قػػػػػد غفمػػػػػت اخػػػػر عػػػػػدـ 

عنػػػػػو سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ ككػػػػػاف يتكجػػػػػب عمييػػػػػا اتخػػػػػاذه ،فبعػػػػػد اصػػػػػدار القػػػػػرار بعػػػػػدـ المتابعػػػػػة مشػػػػػفكعا 

                                                           
 .831(د.عاليخ،يأيٌٕ،اإلجشاءادانجُبئٛخفٙانزششٚعانًظش٘،يشجععبثك،ص:347)
ٕساِ،داسانُٓضخ(د.انٕنٛذ،عبْش،انزظشفثبنزحمٛكاالثزذائٙثحفظانذعٕحانجضائٛخفٙانزششٚعانفهغغُٛٙ،سعبنخدكز348)

 .214،ص:2118انعشثٛخ،انمبْشح،
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باألسػػػػباب التػػػػي بنػػػػي عمييػػػػا تقػػػػؼ الػػػػدعكل عنػػػػد ذلػػػػؾ الحػػػػد. كذلػػػػؾ رغبػػػػة مػػػػف المشػػػػرع فػػػػي الحفػػػػاظ 
 .ي يرتبيا قرار الحفظ عند اصدارهعمى المراكز القانكنية  الت

 االثار الناجمة عف قرار الحفظ: كفي ما يمي اىـ
 :أواًل : الحجية النسبية لقرار حلظ الدعوى

يتمتػػػػػع قػػػػػرار الحفػػػػػظ بقػػػػػكة ازاء السػػػػػمطة التػػػػػي اصػػػػػدرتو، فػػػػػال يحػػػػػؽ ليػػػػػا العػػػػػكدة الػػػػػى التحقيقػػػػػات مػػػػػرة 
كجػػػػػكد سػػػػػبب قػػػػػانكني يسػػػػػمح بػػػػػالعكدة اخػػػػػرل كممػػػػػا ارادت ذلػػػػػؾ، كتيػػػػػدد بػػػػػذلؾ مراكػػػػػز االطػػػػػراؼ، دكف 

حجيػػػػػػة تشػػػػػػبو كبمػػػػػػا اف قػػػػػػرار الحفػػػػػػظ، يعػػػػػػد قػػػػػػرارا قضػػػػػػائيا فيػػػػػػك يتمتػػػػػػع ب .بفػػػػػػتح التحقيػػػػػػؽ مػػػػػػرة اخػػػػػػرل
، كىػػػػػذه الحجيػػػػػة تعنػػػػػي، عػػػػػدـ جػػػػػكاز اعػػػػػادة نظػػػػػر الػػػػػدعكل، طالمػػػػػا صػػػػػدر حجيػػػػػة االحكػػػػػاـ القضػػػػػائية

 فييا حكـ حائز ليذه الحجية.

ـ ليػػػا   لمػػػػا كػػػاف االمػػػر الصػػػػادر مػػػف سػػػػمطة كعمػػػى ذلػػػؾ اسػػػػتقرت محكمػػػة الػػػػنقض المصػػػرية فػػػي حكػػػػ
التحقيػػػػؽ، بعػػػػدـ كجػػػػكد كجػػػػو  قامػػػػة الػػػػدعكل العمكميػػػػة، لػػػػو حجيتػػػػو التػػػػي تمنػػػػع مػػػػف العػػػػكدة لمػػػػدعكل 
الجنائيػػػػػػػػػة، مػػػػػػػػػا داـ قائمػػػػػػػػػا ال يم ػػػػػػػػػى، الف فػػػػػػػػػي نطػػػػػػػػػاؽ حجيتػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا ل حكػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػكة االمػػػػػػػػػر 

  . 349ضالمقضي

التحقيػػػػػػؽ القيػػػػػػاـ فػػػػػػي الػػػػػػدعكل، بػػػػػػأم كيقصػػػػػػد بحجيػػػػػػة األمػػػػػػر بقػػػػػػرار الحفػػػػػػظ،  أنػػػػػػو ال يجػػػػػػكز لسػػػػػػمطة 
إجػػػػراء مػػػػف إجػػػػراءات التحقيػػػػؽ، أك إعػػػػادة تحريكيػػػػا مػػػػف جديػػػػد، بعػػػػد صػػػػدكر ىػػػػذا األمػػػػر مػػػػا لػػػػـ يطػػػػرأ 

ذات الكاقعػػػػػة  سػػػػػبب  ل ائػػػػػو. بػػػػػؿ ال يجػػػػػكز ليػػػػػذه السػػػػػمطة تقػػػػػديـ الػػػػػدعكل إلػػػػػى القضػػػػػاء كالحكػػػػػـ عػػػػػف
كمػػػػة، بعػػػػد إف انتيػػػػت ، فػػػػإذا رفعػػػػت الػػػػدعكل عمػػػػى المػػػػتيـ خطػػػػأ، أمػػػػاـ المحبعػػػػد صػػػػدكر ىػػػػذا األمػػػػر

سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ إلػػػػػػى اصػػػػػػدار قػػػػػػرار الحفػػػػػػظ، تعػػػػػػيف عمػػػػػػى المحكمػػػػػػة، الحكػػػػػػـ بعػػػػػػدـ قبػػػػػػكؿ الػػػػػػدعكل 
 . 350ضالجنائية، لمخالفة ذلؾ لمنظاـ العاـ

بحجيييييية لكػػػػف مػػػػػف جيػػػػػة اخػػػػػرل فقػػػػػد اسػػػػتقرت التشػػػػػريعات المقارنػػػػػة، اف قػػػػػرار حفػػػػػظ الػػػػدعكل، يتمتػػػػػع 
ادلػػػػػة جديػػػػػدة، تػػػػػؤدم الػػػػػى زكاؿ السػػػػػبب الػػػػػذم  تمنػػػػػع العػػػػػكدة الػػػػػى التحقيػػػػػؽ، اال اذا ظيػػػػػرت مؤقلييييية،

فػػػػػي حػػػػػاؿ ظيػػػػػرت ادلػػػػػة  الغييييياؤهكبالتػػػػػالي يمكػػػػػف لسػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ .بنػػػػػي عميػػػػػو قػػػػػرار حفػػػػػظ الػػػػػدعكل
 جديدة.

مػػػػف قػػػػػانكف االجػػػػراءات الجزائيػػػػػة كالتػػػػي نصػػػػػت  155كىػػػػذا مػػػػػا اكرده المشػػػػرع الفمسػػػػػطيني فػػػػي المػػػػػادة 
مػػػػػف ىػػػػػذا القػػػػػانكف لمنائػػػػػب العػػػػػاـ إل ػػػػػاء قػػػػػرار حفػػػػػظ  ]142[عمػػػػػى  مػػػػػع عػػػػػدـ ا خػػػػػالؿ بػػػػػنص المػػػػػادة 

 الدعكل في حاؿ ظيكر أدلة جديدة أك معرفة الفاعؿ .

                                                           
 .241(د.انٕنٛذ،عبْش،انزظشفثبنزحمٛكاالثزذائٙثحفظانذعٕحانجضائٛخفٙانزششٚعانفهغغُٛٙ،يشجععبثك،349)
 .9(د.عشٔس،أحًذفزحٙ،انًششعٛخٔاإلجشاءادانجُبئٛخ،يشجععبثك،ص:350)
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يعػػػػػد مػػػػػف األدلػػػػػة عمػػػػػى   156كمػػػػػا اف قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة الفمسػػػػػطيني قػػػػػد نػػػػػص فػػػػػي المػػػػػادة 
 الجديػػػػػدة إفػػػػػادة الشػػػػػيكد الػػػػػذيف لػػػػػـ تػػػػػتمكف النيابػػػػػة مػػػػػف اسػػػػػتدعائيـ كسػػػػػماع أقػػػػػكاليـ التػػػػػي لػػػػػـ تعػػػػػرض
عمػػػػى النيابػػػػة العامػػػػة فػػػػي حينػػػػو، كاألكراؽ كالمحاضػػػػر التػػػػي لػػػػـ تكػػػػف قػػػػد بحثػػػػت، إذا كػػػػاف مػػػػف شػػػػأنيا 
تقكيػػػػػػة األدلػػػػػػة، التػػػػػػي كجػػػػػػدت فػػػػػػي التحقيػػػػػػؽ غيػػػػػػر كافيػػػػػػة، أك زيػػػػػػادة ا يضػػػػػػاح المػػػػػػؤدل إلػػػػػػى كشػػػػػػؼ 

 الحقيقة.  

 111ك 110  351ضبػػػػػنص المػػػػػادتيف ىػػػػػذا كبػػػػػنفس االتجػػػػػاه كػػػػػاف التشػػػػػريع العسػػػػػكرم الفمسػػػػػطيني يؤكػػػػػد
   110كمػػػػا ذكػػػػر آنفػػػػان حيػػػػث نصػػػػت المػػػػادة   1979 قػػػػانكف اصػػػػكؿ المحاكمػػػػات الجزائيػػػػة لعػػػػاـمػػػػف 

اذا ظيػػػػػرت ادلػػػػػة جديػػػػػدة تؤيػػػػػد التيمػػػػػة بحػػػػػؽ المػػػػػتيـ الػػػػػذم منعػػػػػت محاكمتػػػػػو لعػػػػػدـ كجػػػػػكد  :عمػػػػػى انػػػػػو
ادلػػػػػة اك لعػػػػػدـ كفايتيػػػػػا، فعمػػػػػى النائػػػػػب العػػػػػاـ الػػػػػذم اصػػػػػدر قػػػػػرار منػػػػػع المحاكمػػػػػة اف يكمػػػػػؼ المػػػػػدعي 

ء تحقيػػػػػػػؽ جديػػػػػػػد، كلممػػػػػػػدعي العػػػػػػػاـ اف يصػػػػػػػدر اثنػػػػػػػاء ذلػػػػػػػؾ التحقيػػػػػػػؽ مػػػػػػػذكرة العػػػػػػػاـ المخػػػػػػػتص اجػػػػػػػرا
 .تكقيؼ بحؽ المتيـ كلك كاف قد اخمي سبيمو

عمػػػػى انػػػػو  يعػػػػد مػػػػف االدلػػػػة الجديػػػػدة افػػػػادات الشػػػػيكد الػػػػذيف سػػػػبؽ ذكػػػػرىـ  111فيمػػػػا اكػػػػد نػػػػص المػػػػادة 
تكػػػػػف قػػػػػد  فػػػػػي الشػػػػػككل كلػػػػػـ تػػػػػتمكف النيابػػػػػة مػػػػػف إحضػػػػػارىـ فػػػػػي حينػػػػػو كاالكراؽ كالمحاضػػػػػر التػػػػػي لػػػػػـ
 .بحثت اذا كاف مف شأنيا تقكية االدلة اك السير بالتحقيؽ في كجية تؤدم الى ظيكر الحقيقة

بالتقػػػػػػػاء ىػػػػػػك الضػػػػػػػابط فػػػػػػي اعتبػػػػػػار الػػػػػػػدالئؿ جديػػػػػػدة، إف كقػػػػػػد حػػػػػػددت محكمػػػػػػػة الػػػػػػنقض المصػػػػػػرية، 
المحقػػػػػؽ بيػػػػػا ألكؿ مػػػػػرة، بعػػػػػد التقريػػػػػر فػػػػػي الػػػػػدعكل بػػػػػاف ال كجػػػػػو ألقامتيػػػػػا كالتػػػػػي يكػػػػػكف مػػػػػف شػػػػػانيا 

الػػػػدالئؿ التػػػػي كجػػػػدت غيػػػػر كافيػػػػة، اك زيػػػػادة االيضػػػػاح المػػػػؤدم الػػػػى ظيػػػػكر الحقيقػػػػة. كسػػػػمطة  تقكيػػػػة
 التحقيؽ ىي التي تقدر ماىية الدالئؿ الجديدة، تحت رقابة محكمة المكضكع.

كيشػػػػػػترط العتبػػػػػػار الػػػػػػدليؿ جديػػػػػػدان، اف يكػػػػػػكف كقػػػػػػت إجػػػػػػراء التحقيػػػػػػؽ مجيػػػػػػكال كلػػػػػػـ يكتشػػػػػػؼ. كعمػػػػػػى  
أمػػػػاـ المحقػػػػؽ، كقػػػػاـ بتحقيقيػػػػا كمناقشػػػػتيا، كلكنػػػػو لػػػػـ يقػػػػدرىا كلػػػػك  ذلػػػػؾ، فاألدلػػػػة التػػػػي كانػػػػت مكجػػػػكدة

 . 352ضسيكا منو، ال يصح الرجكع الييا، كاعتبارىا مف االدلة الجديدة 
 سير ف  اجراءات الدعوى الجزائية:ثانيًا : وقف ال

يترتػػػػػػػب عمػػػػػػػى اصػػػػػػػدار قػػػػػػػرار حفػػػػػػػظ الػػػػػػػدعكل ضعػػػػػػػدـ المتابعػػػػػػػة ، كالػػػػػػػذم يصػػػػػػػدر بال الػػػػػػػب لمصػػػػػػػمحة 
السػػػػير فػػػػي اجػػػػراءات الػػػػدعكل المتخػػػػذة كىػػػػي نتيجػػػػة منطقيػػػػة، لتكصػػػػؿ جيػػػػة التحقيػػػػؽ المػػػػتيـ، كقػػػػؼ 

لقرارىػػػػػا بالتصػػػػػرؼ، بعػػػػػد اف اسػػػػػتكفت كافػػػػػة ا جػػػػػراءات التحقيقيػػػػػة فػػػػػي الكاقعػػػػػة، ممػػػػػا يرتػػػػػب اثػػػػػارا اك 
 حقكقا لممتيـ كىي:

                                                           
 .1979"يٍلبٌَٕاطٕةانًحبكًبدانجضائٛخانثٕس٘انفهغغُٛٙنعبو111ٔ111(َضانًبدرٍٛ"351)
 .331-312(د.ثكشٕ٘ٚعفثكش٘يحًذ،انٕجٛضفٙاالجشاءادانجُبئٛخ،يشجععبثك،ص352)
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نػػػػص المشػػػػرع الفمسػػػػطيني عمػػػػى ضػػػػمانات المػػػػتيـ الخاصػػػػة عنػػػػد اصػػػػدار االفييييراج عيييين المييييليم : -1
كالتػػػػػػي نصػػػػػػت عمػػػػػػى   إذا كجػػػػػػد النائػػػػػػب  149/2تحقيػػػػػػؽ لقػػػػػػرار حفػػػػػػظ الػػػػػػدعكل فػػػػػػي المػػػػػػادة سػػػػػػمطة ال

العػػػػاـ أك أحػػػػد مسػػػػاعديو أف رأل ككيػػػػؿ النيابػػػػة فػػػػي محمػػػػو يصػػػػدر قػػػػراران مسػػػػببان بحفػػػػظ الػػػػدعكل كيػػػػأمر 
بػػػػإطالؽ سػػػػراح  المػػػػتيـ إذا كػػػػاف مكقكفػػػػان.  كىػػػػذا مػػػػػا اكػػػػده ايضػػػػان قػػػػانكف اصػػػػكؿ المحاكمػػػػات الثػػػػػكرم 

 كالتي تنص عمى انو  : 103مادة في الفقرة مف ال
اذا تبػػػػػيف لممػػػػػدعي العػػػػػاـ اف الفعػػػػػؿ ال يؤلػػػػػؼ جرمػػػػػا اك انػػػػػو لػػػػػـ يقػػػػػـ دليػػػػػؿ عمػػػػػى اف المػػػػػتيـ ىػػػػػك  -أ 

الػػػػذم ارتكػػػػب الجػػػػـر اك اف الجػػػػـر سػػػػقط بالتقػػػػادـ اك بالكفػػػػاة اك بػػػػالعفك العػػػػاـ يقػػػػرر فػػػػى الحػػػػالتيف 
اط الػػػػػدعكل العامػػػػػة كيرسػػػػػؿ األكلػػػػػى كالثانيػػػػػة منػػػػػع محاكمػػػػػة المػػػػػتيـ كفػػػػػى الحػػػػػاالت االخػػػػػرل اسػػػػػق

 .ممؼ الدعكل فكرا إلى النائب العاـ

إذا كجػػػػػد النائػػػػػب العػػػػػاـ اف القػػػػػرار فػػػػػي محمػػػػػو كجػػػػػب عميػػػػػو خػػػػػالؿ ثػػػػػالث ايػػػػػاـ مػػػػػف كصػػػػػكؿ ممػػػػػؼ -ب
الػػػػدعكل إلػػػػى ديكانػػػػو أف يصػػػػدر قػػػػرارا بالمكافقػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ القػػػػرار كيػػػػأمر بػػػػإطالؽ سػػػػراح المػػػػتيـ 

 اذا لـ يكف مكقكفا بسبب آخر.

ذا رأل  -ج النائػػػػب العػػػػاـ مػػػػف انػػػػو يجػػػػب اجػػػػراء تحقيقػػػػات اخػػػػرل فػػػػي الػػػػدعكل يػػػػأمر بإعػػػػادة الممػػػػؼ كا 
 .إلى المدعى العاـ  كماؿ تمؾ النكاقص

ذا كجػػػػػد النائػػػػػب العػػػػػاـ اف قػػػػػرار المػػػػػدعى فػػػػػي غيػػػػػر محمػػػػػو كاف الفعػػػػػؿ يؤلػػػػػؼ جرمػػػػػا قػػػػػرر نقضػػػػػو -د كا 
المختصػػػػػػة كاتيػػػػػػاـ المػػػػػػتيـ كأعػػػػػػاد ممػػػػػػؼ الػػػػػػدعكل الػػػػػػى المػػػػػػدعى العػػػػػػاـ لتقديمػػػػػػو الػػػػػػى المحكمػػػػػػة 

 .لمحاكمتو كفؽ القانكف

 الل رف ف  ا شياء المضبوطة:-2 

أكجبػػػػػػػت التشػػػػػػػريعات المقارنػػػػػػػة، عمػػػػػػػى سػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػؽ، أف تفصػػػػػػػؿ عنػػػػػػػد إصػػػػػػػدارىا األمػػػػػػػر بحفػػػػػػػظ 
الػػػػدعكل، كيفيػػػػة التصػػػػرؼ فػػػػي األشػػػػياء المضػػػػبكطة، مػػػػا لػػػػـ تكػػػػف حيازتيػػػػا فػػػػي ذاتيػػػػا، تعػػػػد جريمػػػػة، 

كتعتبػػػػر جيػػػػة التحقيػػػػؽ ، متجػػػػاكزة  لحػػػػدكد سػػػػمطاتيا، إذا امتنعػػػػت عػػػػف  .ممػػػػا يتعػػػػيف معػػػػو مصػػػػادرتيا
 . 353ضرد األشياء المضبكطة، بحجة أنيا غير مفيدة لممتيـ

قػػػػانكف االجػػػػراءات   كرغػػػػـ اف المشػػػػرع الفمسػػػػطيني لػػػػـ يقػػػػـ بػػػػالنص عمييػػػػا ضػػػػمف الفصػػػػؿ التاسػػػػع مػػػػف
عمييػػػػا فػػػػي الفصػػػػؿ الثالػػػػث الجزائيػػػػة المتعمػػػػؽ بانتيػػػػاء التحقيػػػػؽ كالتصػػػػرؼ فػػػػي الػػػػدعكل اال انػػػػو نػػػػص 

 .2001في التصرؼ في االشياء المضبكطة في قانكف االجراءات الجزائية لسنة 

                                                           
(353)Crim 31. mai 1838- Bull, crim No 147. 

 .951عانغبثك،ص:انًشج،االخزظبصانمضبئٙنًأيٕسانضجظانمضبئٙيحًذعٛذ،د.انغشٚت-
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 ا دار مذكرة خطية: -3

كلمػػػػػػا كػػػػػػاف قػػػػػػرار حفػػػػػػظ الػػػػػػدعكل قػػػػػػرارا قضػػػػػػائيا، يرتػػػػػػب اثػػػػػػار قانكنيػػػػػػة، فػػػػػػاف ىػػػػػػذا القػػػػػػرار، يجػػػػػػب اف 
الكقػػػػػػػػائع يصػػػػػػػدر مػػػػػػػػف سػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػؽ المختصػػػػػػػػة، بمكجػػػػػػػػب مػػػػػػػذكرة خطػػػػػػػػة رسػػػػػػػػمية، يػػػػػػػذكر فييػػػػػػػػا 

كاالسػػػػباب، كاسػػػػـ المػػػػتيـ كػػػػامال كالتػػػػاريخ، كذلػػػػؾ فػػػػي سػػػػبيؿ اعمػػػػاؿ الرقابػػػػة، ألنػػػػو قػػػػرار قابػػػػؿ لمطعػػػػف 
 .مع كجكب االعالف عف قرار الحفظ

قػػػػػد نػػػػػص المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني، عمػػػػػى تسػػػػػبيب قػػػػػرار الحفػػػػػظ، كذلػػػػػؾ لمداللػػػػػة عمػػػػػى انػػػػػو امػػػػػر قضػػػػػائي، 
الضػػػػػمانات التػػػػػي منحيػػػػػا المشػػػػػرع  لمػػػػػا يرتبػػػػػو مػػػػػف اثػػػػػار قانكنيػػػػػة.  كىػػػػػك يعػػػػػد بحػػػػػد ذاتػػػػػو، مػػػػػف اىػػػػػـ

إذا كجػػػػػد النائػػػػػب العػػػػػاـ أك أحػػػػػد   149/2لممػػػػتيـ، فػػػػػي مرحمػػػػػة التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي كذلػػػػػؾ  فػػػػػي المػػػػػادة 
مسػػػػػػاعديو أف رأل ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة فػػػػػػي محمػػػػػػو يصػػػػػػدر قػػػػػػراران مسػػػػػػببان بحفػػػػػػظ الػػػػػػدعكل كيػػػػػػأمر بػػػػػػإطالؽ 

المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة    كذلػػػػػؾ مػػػػػا نػػػػػص عميػػػػػو ايضػػػػػان قػػػػػانكف اصػػػػػكؿسػػػػػراح المػػػػػتيـ إذا كػػػػػاف مكقكفػػػػػان.
 ، البند الثاني  كما سبقت االشارة آنفا.103بنص المادة  1997لسنة 

كلكػػػػػػػف، ك لكػػػػػػػكف النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة كالنيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية فػػػػػػػي فمسػػػػػػػطيف، تجمػػػػػػػع بػػػػػػػيف سػػػػػػػمطتي االتيػػػػػػػاـ 
كالتحقيػػػػػؽ، فػػػػػاف ككيػػػػػؿ النيابػػػػػة العامػػػػػة، اك المػػػػػدعي العػػػػػاـ العسػػػػػكرم، ال يممػػػػػؾ سػػػػػمطة اصػػػػػدار قػػػػػرار 

نمػػػػػا يتكجػػػػػػب عميػػػػػو، ارسػػػػػػاؿ رايػػػػػو بمػػػػػػذكرة لمنائػػػػػب العػػػػػػاـ، الػػػػػذم يقػػػػػػرر فيمػػػػػا اذا كػػػػػػاف رام الحفػػػػػظ، كا
ككيػػػػؿ النيابػػػػة، اك المػػػػدعي العػػػػاـ صػػػػائبا، كفػػػػي مكانػػػػو، فيصػػػػدر قػػػػرارا بحفػػػػظ التيمػػػػة عنػػػػو، كاذا كػػػػاف 

  .في غير مكانو، يعيد لو الممؼ مرة اخرل، الستيفاء التحقيقات

 لة الدعوى:النيابة العسكرية واحااللرع الثان  : 

فػػػػػػػي نطػػػػػػػاؽ عػػػػػػػرض دكر كاختصػػػػػػػاص النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية فػػػػػػػي احالػػػػػػػة الػػػػػػػدعكل الجزائيػػػػػػػة لممحكمػػػػػػػة 
المختصػػػػة فػػػػإف مػػػػف الضػػػػركرم عػػػػرض محػػػػددات كاسػػػػس االحالػػػػة مػػػػف جيػػػػة بفقػػػػرة اكلػػػػى ثػػػػـ نتنػػػػاكؿ 
مػػػػػػػا يترتػػػػػػػب عمػػػػػػػى قػػػػػػػرار االحالػػػػػػػة القانكنيػػػػػػػة مػػػػػػػف نتػػػػػػػائ  كآثػػػػػػػار عنػػػػػػػدما تتصػػػػػػػؿ محكمػػػػػػػة المكضػػػػػػػكع 

 .ثانيةبالدعكل في نقطة 
 واسس احالة الدعوى الى المحكمة:اللقرة االولى: محددات 

 :أواًل: قواعد احالة الدعوى الى المحكمة

ـ فػػػػػػي 1979فػػػػػي التشػػػػػريع العسػػػػػػكرم الفمسػػػػػطيني، نػػػػػص قػػػػػػانكف اصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػػة لعػػػػػاـ 
ان كاف عمػػػػػػى انػػػػػػو : اذا يتبػػػػػػيف لممػػػػػػدعي العػػػػػاـ، اف الفعػػػػػػؿ يؤلػػػػػػؼ جرمػػػػػػان جنحيػػػػػػان اك جنائيػػػػػػ 105المػػػػػادة 

االدلػػػػة كافيػػػػة  حالػػػػة المػػػػتيـ الػػػػى المحكمػػػػة، فمػػػػو اف يقػػػػرر اتيامػػػػو بػػػػذلؾ الجػػػػـر كيرسػػػػؿ الممػػػػؼ الػػػػى 
 المػػػػدعي العػػػػاـالنائػػػػب العػػػػاـ العسػػػػكرم، كالػػػػذم بػػػػدكره، امػػػػا اف يقػػػػرر اتيػػػػاـ المػػػػتيـ كيعيػػػػد الممػػػػؼ الػػػػى 

ىنػػػػػػػاؾ  اذا رأل اف المػػػػػػػدعي العػػػػػػػاـليقدمػػػػػػػو الػػػػػػػى المحكمػػػػػػػة المختصػػػػػػػة، كامػػػػػػػا اف يعيػػػػػػػد الممػػػػػػػؼ الػػػػػػػى 
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كقػػػػػػػرار النائػػػػػػػب العػػػػػػػاـ العسػػػػػػػكرم كلػػػػػػػيس  الممػػػػػػػؼ يجػػػػػػػب اكماليػػػػػػػا. فػػػػػػػذلؾ اختصػػػػػػػاصنػػػػػػػكاقص فػػػػػػػي 
 المدعي العاـ العسكرم اك رئيس النيابة العسكرية. 

أمػػػػػا اذا كجػػػػػد النائػػػػػب العػػػػػاـ، اف الفعػػػػػؿ ال يؤلػػػػػؼ جرمػػػػػان جنائيػػػػػان، كانمػػػػػا يؤلػػػػػؼ جرمػػػػػان جنحيػػػػػان ، يقػػػػػرر 
كيػػػػتيـ المػػػػتيـ بالجنحػػػػة، كيعيػػػػد الممػػػػؼ الػػػػى المػػػػدعي العػػػػاـ لتقديمػػػػة الػػػػى  المػػػػدعي العػػػػاـال ػػػػاء قػػػػرار 

 .المحكمة المختصة 

مػػػػػع االشػػػػػارة، الػػػػػى انػػػػػو اذا تبػػػػػيف فػػػػػي االسػػػػػاس لممػػػػػدعي العػػػػػاـ، اف الفعػػػػػؿ يؤلػػػػػؼ مخالفػػػػػة انضػػػػػباطية 
مػػػػػف قبػػػػػؿ احػػػػػد االفػػػػػراد، يقػػػػػرر احالػػػػػة الػػػػػدعكل مباشػػػػػرة الػػػػػى قائػػػػػد المػػػػػتيـ لمحاكمتػػػػػو كفقػػػػػان لصػػػػػالحياتو 

 . 354ضؿ لو قانكنان كيرسؿ ممؼ الدعكل اليو المخك 

كفػػػػػي التشػػػػػريع المقػػػػػارف، كبعػػػػػد انتيػػػػػاء النيابػػػػػة العسػػػػػكرية مػػػػػف التحقيػػػػػؽ، فػػػػػاف ليػػػػػا احالػػػػػة المػػػػػتيـ الػػػػػى 
المحاكمػػػػػػة، غيػػػػػػر اف ىػػػػػػذا الحػػػػػػؽ لػػػػػػيس مطمقػػػػػػاى لمنيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية عمػػػػػػى اعتبػػػػػػار اف انظمتيػػػػػػا تحػػػػػػتـ 

م التػػػػػػػي تميػػػػػػػز فيمػػػػػػػا اذا كػػػػػػػاف المػػػػػػػتيـ مسػػػػػػػايرة اجػػػػػػػراءات معينػػػػػػػة تسػػػػػػػتمزميا طبيعػػػػػػػة العمػػػػػػػؿ العسػػػػػػػكر 
عسػػػػكريان اك مػػػػف غيػػػػر العسػػػػكرييف، فػػػػاف كػػػػاف مػػػػف غيػػػػر العسػػػػكرييف فػػػػاف لمنيابػػػػة العسػػػػكرية الحػػػػؽ فػػػػي 
احالػػػػػػة القضػػػػػػية الػػػػػػى المحكمػػػػػػة المختصػػػػػػة دكف اف تعػػػػػػرض اكراؽ الػػػػػػدعكل عمػػػػػػى مستشػػػػػػار االحالػػػػػػة 

كف العػػػػػاـ اك القػػػػػانكف اك ايػػػػػة جيػػػػػة قضػػػػػائية اخػػػػػرل سػػػػػكاء كانػػػػػت الجريمػػػػػة المرتكبػػػػػة مػػػػػف جػػػػػرائـ القػػػػػان
 العسكرم. 

امػػػػػا اذا كػػػػػاف المػػػػػتيـ مػػػػػف العسػػػػػكرييف، فينػػػػػا يكػػػػػكف التفريػػػػػؽ بػػػػػيف مػػػػػا اذا كػػػػػاف مػػػػػف الضػػػػػباط اك مػػػػػف 
ضػػػػػػػباط الصػػػػػػػػؼ اك الجنػػػػػػػػكد. فػػػػػػػػاذا كػػػػػػػاف مػػػػػػػػف الضػػػػػػػػباط، فػػػػػػػػا ذف  برفػػػػػػػع الػػػػػػػػدعكل امػػػػػػػػاـ المحػػػػػػػػاكـ 

ط  فػػػػػي ، اك مػػػػػف يفكضػػػػػو مػػػػػف كبػػػػػار الضػػػػػبا-القائػػػػػد االعمػػػػػى –العسػػػػػكرية يكػػػػػكف مػػػػػف حػػػػػؽ الػػػػػرئيس 
أمػػػػػا ضػػػػػباط الصػػػػػؼ كالجنػػػػػكد فػػػػػا ذف بإحالػػػػػة الػػػػػدعكل الػػػػػى المحكمػػػػػة المختصػػػػػة يصػػػػػدر مػػػػػف  .ذلػػػػػؾ

 ..قادة ادنى مف الضباط المفكضيف

لسػػػػػػنة  25  مػػػػػػف قػػػػػػانكف القضػػػػػػاء العسػػػػػػكرم رقػػػػػػـ 40أمػػػػػػا المشػػػػػػرع المصػػػػػػرم، فقػػػػػػد نصػػػػػػت المػػػػػػادة ض
، االجػػػػػػػػراءات كاجبػػػػػػػػة االتبػػػػػػػػاع، بحسػػػػػػػػب مػػػػػػػػا اذا كػػػػػػػػاف المػػػػػػػػتيـ عسػػػػػػػػكريان اك لػػػػػػػػيس عسػػػػػػػػكريان، 1966

فبالنسػػػػػػػبة لمعسػػػػػػػكرييف، تستصػػػػػػػدر النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية إذنػػػػػػػان بإحالػػػػػػػة المػػػػػػػتيـ العسػػػػػػػكرم مػػػػػػػف المحكمػػػػػػػة 
ميكريػػػػة اك مػػػػف يفكضػػػػو مػػػػف الضػػػػباط اك مػػػػف يفػػػػكض اليػػػػو. دكف اف يحػػػػدد العسػػػػكرية مػػػػف رئػػػػيس الج

الػػػػػػػنص ا ذف بالحػػػػػػػد الػػػػػػػذم يقػػػػػػػؼ عنػػػػػػػده التفػػػػػػػكيض اال اف يكػػػػػػػكف مػػػػػػػف الضػػػػػػػباط كيحػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذا االذف 
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محػػػػػػػػؿ االذف المتطمػػػػػػػػب مػػػػػػػػف النائػػػػػػػػب العػػػػػػػػاـ اك المحػػػػػػػػامي العػػػػػػػػاـ اك مػػػػػػػػف رئػػػػػػػػيس النيابػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػبة 
  355ضلممكظفيف العمكمييف

االحالػػػػػة بالنسػػػػػبة لمضػػػػػباط عمػػػػػى النحػػػػػك المػػػػػذككر فػػػػػي جميػػػػػع الجػػػػػرائـ التػػػػػي تقػػػػػع اف استصػػػػػدار امػػػػػر 
أيػػػػا كػػػػاف نكعيػػػػا جنايػػػػة اك جنحػػػػة اك مخالفػػػػة كسػػػػكاء كانػػػػت ىػػػػذه الجػػػػرائـ قػػػػد  –ام الضػػػػباط  -مػػػػنيـ

 انيا كقعت مستقمة عف الكظيفة.  أك كقعت بمناسبة الكظيفة اك بسببيا

العسػػػػػكرية فػػػػػي تحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل العسػػػػػكرية حيػػػػػثي  كلػػػػػذلؾ يعػػػػػد ىػػػػػذا النظػػػػػاـ قيػػػػػدان عمػػػػػى حريػػػػػة النيابػػػػػة
يسػػػػتمـز االمػػػػر استصػػػػدار اذف با حالػػػػة لػػػػدل احالػػػػة احػػػػد العسػػػػكرييف لمحكمػػػػة عسػػػػكرية مػػػػف السػػػػمطة 

عكل مباشػػػػػػرة الػػػػػػػى دالمػػػػػػرخص ليػػػػػػا با حالػػػػػػة كال يجػػػػػػكز لمنيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية اف تحيػػػػػػؿ مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه الػػػػػػ
لرفعيػػػػػا ب يػػػػػر الطريػػػػػؽ  ،الػػػػػدعكلفيتعػػػػػيف الحكػػػػػـ بعػػػػػدـ قبػػػػػكؿ  ،كاف ىػػػػػي فعمػػػػػت .المحكمػػػػػة العسػػػػػكرية
  .الذم رسمو القانكف

 ،مػػػػػا يؤكػػػػػد اف سػػػػػمطة النيابػػػػػة العسػػػػػكرية فػػػػػي االحالػػػػػة تعتمػػػػػد عمػػػػػى الضػػػػػابط المػػػػػرخص لػػػػػو با حالػػػػػة
بػػػػؿ اف عػػػػدـ  .فػػػػرفض احالتيػػػػا كعػػػػدـ االذف با حالػػػػة يتعػػػػارض مػػػػع حػػػػؽ النيابػػػػة فػػػػي تحريػػػػؾ الػػػػدعكل

االذف با حالػػػػػة انمػػػػػا يتشػػػػػابو مػػػػػع العفػػػػػك التػػػػػاـ عػػػػػف الجريمػػػػػة فػػػػػي اف كالىمػػػػػا ، عػػػػػدـ االذف، كالعفػػػػػك، 
 . يمحك الصفة الجنائية عف الفعؿ كيزيؿ االثار التي تترتب عميو في نظر القانكف الجنائي

، العسػػػػػكريكفر يخػػػػػتص بإصػػػػػداره القػػػػػادة مػػػػػع الفػػػػػارؽ اف العفػػػػػك ال يكػػػػػكف اال بقػػػػػانكف  كعػػػػػدـ االذف قػػػػػرا
كمػػػػػا اف العفػػػػػك اجػػػػػراء جمػػػػػاعي كعػػػػػدـ االذف اجػػػػػراء فػػػػػردم كقػػػػػد يكػػػػػكف العفػػػػػك فػػػػػردمن اك بعفػػػػػك رئاسػػػػػي 

 .خاص

أمػػػػػػػػا بالنسػػػػػػػػبة ل يػػػػػػػػر العسػػػػػػػػكرييف، فتحيػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػة العسػػػػػػػػكرية الػػػػػػػػدعكل الػػػػػػػػى المحكمػػػػػػػػة العسػػػػػػػػكرية 
مػػػػػع مراعػػػػػاة مػػػػػا  –بػػػػػدكف اذف حالػػػػػة  –المختصػػػػػة مباشػػػػػرة، متػػػػػى رأت ذلػػػػػؾ، كفقػػػػػان لظػػػػػركؼ الػػػػػدعكل 

يكجبػػػػػو قػػػػػانكف االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة، فػػػػػي االحػػػػػكاؿ التػػػػػي يمػػػػػـز لتحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل الجزائيػػػػػة فييػػػػػا تقػػػػػديـ 
شػػػػػػككل اك طمػػػػػػب اك إذف.  كال يحػػػػػػكؿ ذلػػػػػػؾ دكف جػػػػػػكاز جمػػػػػػع االسػػػػػػتدالالت قبػػػػػػؿ تقػػػػػػديـ الشػػػػػػككل اك 

  .الحصكؿ عمى االذف اك الطمب دكف قيد

قػػػػػرار كالئحػػػػػة االتيػػػػػاـ، كالتػػػػػي تشػػػػػتمؿ الفمسػػػػػطيني، فػػػػػإف قػػػػػرار ا حالػػػػػة يشػػػػػتمؿ عمػػػػػى  كطبقػػػػػان لممشػػػػػرع
عمػػػػػػى اسػػػػػػـ المػػػػػػتيـ كتػػػػػػاريخ تكقيفػػػػػػو، كنػػػػػػكع الجػػػػػػـر المسػػػػػػند اليػػػػػػو كتػػػػػػاريخ كقكعػػػػػػو، كتفاصػػػػػػيؿ التيمػػػػػػة 
كالمػػػػػكاد القانكنيػػػػػة التػػػػػي يسػػػػػتند الييػػػػػا االتيػػػػػاـ، كقائمػػػػػة بأسػػػػػماء الشػػػػػيكد، كاسػػػػػـ الشػػػػػخص الػػػػػذم كقػػػػػع 

، كمف ثـ يتـ ايداعيا لدل المحكمة المختصة   .عميو الجـر

                                                           
فٙكزبة:د.انمًبس٘،فًٓٛخأحًذعهٙ،1966نغُخ25(يٍلبٌَٕانمضبءانعغكش٘انًظش٘سلى41(ساجعانًبدح)355)

انعغكش٘ انمضبء اهلل، عجذ يحًذ عاليخ ثكش، أثٕ انكزتٔانًغزشبس: داس انعشثٛخ انزششٚعٛخ انزعذٚالد أحذس ٔفك
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عمػػػػػػػى محتػػػػػػػكل  1979مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف اصػػػػػػػك المحاكمػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػة لسػػػػػػػنة  107د نصػػػػػػػت المػػػػػػػادة كقػػػػػػػ
يجػػػػب اف تشػػػػمؿ قػػػػرارات  قػػػػرارات المػػػػدعى العػػػػاـ كالنائػػػػب العػػػػاـ بشػػػػأف ذلػػػػؾ حػػػػيف نصػػػػت عمػػػػى انػػػػو  

النائػػػػػػب العػػػػػػاـ كالمػػػػػػدعي العػػػػػػاـ المػػػػػػذككرة فػػػػػػي ىػػػػػػذا الفصػػػػػػؿ عمػػػػػػى اسػػػػػػـ المشػػػػػػتكي كالمػػػػػػتيـ كىكيتػػػػػػو 
ا مػػػػػػع بيػػػػػػػاف مػػػػػػكجز لمفعػػػػػػػؿ المسػػػػػػند اليػػػػػػو كتػػػػػػػاريخ كقكعػػػػػػو ككصػػػػػػػفو كتػػػػػػاريخ تكقيفػػػػػػو اذا كػػػػػػػاف مكقكفػػػػػػ

القػػػػػانكني كنكعػػػػػو كالمػػػػػادة القانكنيػػػػػة التػػػػػي اسػػػػػتند الييػػػػػا كاالدلػػػػػة عمػػػػػى ارتكػػػػػاب ذلػػػػػؾ الجػػػػػـر كاالسػػػػػباب 
 .التي دعت  عطاء ىذا القرار 

مػػػػػػػع اف التشػػػػػػػريع الفمسػػػػػػػطيني لػػػػػػػـ يػػػػػػػنص صػػػػػػػراحة عمػػػػػػػى الضػػػػػػػابط اآلمػػػػػػػر با حالػػػػػػػة كمػػػػػػػا التشػػػػػػػريع 
ان عمػػػػػػى نظػػػػػػاـ صػػػػػػالحيات النائػػػػػػب العػػػػػػاـ العسػػػػػػكرم فانػػػػػػو قػػػػػػد نػػػػػػص صػػػػػػراحة عمػػػػػػى  المصػػػػػػرم معتمػػػػػػد

التػػػػي اكجبػػػػت استصػػػػدار االذف  89الكجػػػػو االخػػػػر أك ال يػػػػر مباشػػػػر ليػػػػذا النظػػػػاـ مػػػػف  خػػػػالؿ المػػػػادة 
بخصػػػكص اكامػػػػر تكقيػػػػؼ القػػػػادة كالضػػػػباط مػػػػف رتبػػػػة رائػػػد فمػػػػا فػػػػكؽ مػػػػف القائػػػػد االعمػػػػى اك مػػػػف ينيبػػػػو 

الغ قائػػػػػد كحػػػػػدة المػػػػػتيـ اذ كػػػػػاف جنػػػػػديان مػػػػػا يػػػػػؤدم فػػػػػي الكاقػػػػػع الػػػػػى عػػػػػاـ بػػػػػإبليقػػػػػـك المػػػػػدعي ا أفثػػػػػـ 
 .قريبة نكعان مانتيجة 

يػػػػتـ  ،فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة ،أمػػػػا المشػػػػرع العسػػػػكرم المصػػػػرم، فمػػػػـ يحػػػػدد مشػػػػتمالت قػػػػرار االحالػػػػة بالتػػػػالي
  مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف االجػػػػػػػراءات 214الرجػػػػػػػكع الػػػػػػػى قػػػػػػػانكف االجػػػػػػػراءات الجنائيػػػػػػػة حيػػػػػػػث نصػػػػػػػت المػػػػػػػادة ض

عمػػػػػػػى  إذا رأت النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة بعػػػػػػػد التحقيػػػػػػػؽ اف الكاقعػػػػػػػة جنايػػػػػػػة اك جنحػػػػػػػة اك الجنائيػػػػػػػة المصػػػػػػػرم 
مخالفػػػػة كأف االدلػػػػة عمػػػػى المػػػػتيـ كافيػػػػة رفعػػػػت الػػػػدعكل أمػػػػاـ المحكمػػػػة المختصػػػػة، كيكػػػػكف ذلػػػػؾ فػػػػي 
مػػػػػػكاد المخالفػػػػػػات كالجػػػػػػنح بطريػػػػػػؽ تكميػػػػػػؼ المػػػػػػتيـ بالحضػػػػػػكر امػػػػػػاـ المحكمػػػػػػة الجزئيػػػػػػة مػػػػػػا لػػػػػػـ تكػػػػػػف 

عػػػػػػدا الجػػػػػػنح  –بكاسػػػػػػطة الصػػػػػػحؼ أك غيرىػػػػػػا عػػػػػف طريػػػػػػؽ النشػػػػػػر  الجريمػػػػػة مػػػػػػف الجػػػػػػنح التػػػػػػي تقػػػػػع 
 المضرة بأفراد الناس فتحيميا النيابة العامة الى محكمة الجنايات مباشرة.

كترفػػػػع الػػػػدعكل فػػػػي مػػػػكاد  الجنايػػػػات بتقريػػػػر اتيػػػػاـ تبػػػػيف فيػػػػو الجريمػػػػة المسػػػػندة الػػػػى المػػػػتيـ بأركانيػػػػا 
لمعقكبػػػػة كمػػػػكاد القػػػػانكف المػػػػراد تطبيقيػػػػا ، كترفػػػػؽ المككنػػػػة ليػػػػا ككافػػػػة الظػػػػركؼ المشػػػػددة اك المخففػػػػة 

 بو اقكاؿ شيكده كادلة االثبات.

كينػػػػػػدب المحػػػػػػامي العػػػػػػاـ مػػػػػػف تمقػػػػػػاء نفسػػػػػػو محاميػػػػػػان لكػػػػػػؿ مػػػػػػتيـ بجنايػػػػػػة  صػػػػػػدر أمػػػػػػر بإحالتػػػػػػو الػػػػػػى 
ىػػػػػب اليػػػػػو المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني ذمحكمػػػػػة الجنايػػػػػات خػػػػػالؿ  العشػػػػػرة ايػػػػػاـ التاليػػػػػة لصػػػػػدكره، كىػػػػػذا مػػػػػا 

البنػػػػػد الثػػػػػاني مػػػػػف قػػػػػانكف اصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة التػػػػػي نصػػػػػت عمػػػػػى  117العسػػػػػكرم بالمػػػػػادة 
انػػػػو  اذا لػػػػـ يعػػػػيف المػػػػتيـ ككػػػػيالن لمػػػػدفاع عنػػػػو فػػػػي قضػػػػايا الجنايػػػػات قػػػػررت المحكمػػػػة تعيػػػػيف محاميػػػػان 

 لو.
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المشػػػػرع الفمسػػػػطيني لػػػػـ يعطػػػػي النيابػػػػة العامػػػػة ىػػػػذا الػػػػدكر فػػػػي ام مرحمػػػػة مػػػػف مراحػػػػؿ التحقيػػػػؽ فػػػػي 
يكجػػػػػد نػػػػػص يجيػػػػػز لمنيابػػػػػة العامػػػػػة تػػػػػاميف مثػػػػػكؿ محػػػػػامي لمػػػػػدفاع عػػػػػف الػػػػػدعكل العمكميػػػػػة حيػػػػػث ال 

المػػػػتيـ فػػػػػي الجنايػػػػػات اثنػػػػػاء مرحمػػػػػة التحقيػػػػػؽ اك حتػػػػػى كمػػػػػا فعػػػػػؿ المشػػػػػرع المصػػػػػرم بتػػػػػاميف محػػػػػامي 
 .لمدفاع عف كؿ متيـ بجناية

حيػػػػث اف الػػػػنص الكحيػػػػد الػػػػذم نػػػػص عميػػػػو المشػػػػرع فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بكجػػػػكد محػػػػامي لمػػػػدفاع عػػػػف المػػػػتيـ  
تسػػػػػػأؿ المحكمػػػػػػة المػػػػػػتيـ إذا كالتػػػػػػي نصػػػػػػت عمػػػػػػى    244مػػػػػػا جػػػػػػاء فػػػػػػي المػػػػػػادة  فػػػػػػي الجنايػػػػػػات ىػػػػػػك

اختػػػػار محاميػػػػان لمػػػػدفاع عنػػػػو، فػػػػاف لػػػػـ يكػػػػف قػػػػد فعػػػػؿ بسػػػػبب ضػػػػعؼ حالتػػػػو الماديػػػػة انتػػػػدب لػػػػو رئػػػػيس 
المحكمػػػػة محاميػػػػان، مػػػػارس المينػػػػة لمػػػػدة ال تقػػػػؿ عػػػػف خمػػػػس سػػػػنكات، أك مػػػػارس قبػػػػؿ حصػػػػكلو عمػػػػى 

 مة أك في القضاء مدة ال تقؿ عف سنتيف.  إجازة المحاماة العمؿ في النيابة العا

كعميػػػػو بعػػػػد اف تقػػػػـك جيػػػػة التحقيػػػػؽ بدراسػػػػة الػػػػدليؿ فػػػػي معػػػػرض اختتاميػػػػا  جػػػػراءات التحقيػػػػؽ حتػػػػى 
تقػػػػػػػػرر كيفيػػػػػػػػة التصػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدعكل بإحالتيػػػػػػػػا الػػػػػػػػى القضػػػػػػػػاء يجػػػػػػػػب عمييػػػػػػػػا اف تقػػػػػػػػـك بفحػػػػػػػػص 

 ف.االختصاص سكاء كاف اختصاص نكعي اك مكاني حتى ال يشكب قرارىا البطال

امػػػػػا فػػػػػي القػػػػػانكف العػػػػػػاـ الفمسػػػػػطيني بشػػػػػأف االحالػػػػػػة فقػػػػػد اعطػػػػػى المشػػػػػػرع الفمسػػػػػطيني ككيػػػػػؿ النيابػػػػػػة 
العامػػػػػة سػػػػػمطة اصػػػػػدار قػػػػػرار االتيػػػػػاـ مباشػػػػػرة منػػػػػو دكف رقابػػػػػة مػػػػػف النائػػػػػب العػػػػػاـ عمػػػػػى ذلػػػػػؾ القػػػػػرار 
نظػػػػرا لكػػػػكف المخالفػػػػات كالجػػػػنح اقػػػػؿ خطػػػػكرة مػػػػف الجنايػػػػات كيسػػػػتطيع ككيػػػػؿ النيابػػػػة العامػػػػة اف يقػػػػـك 

 حالػػػػػة مباشػػػػػرة بكاسػػػػػطة تكميػػػػػؼ المػػػػػتيـ بالحضػػػػػكر مباشػػػػػرة أمػػػػػاـ المحكمػػػػػة المختصػػػػػة دكف قياميػػػػػا با
 .بام مف اجراءات التحقيؽ

مػػػػف قػػػػانكف ا جػػػػراءات الجزائيػػػػة حيػػػػث نصػػػػت عمػػػػى    53كىػػػػذا مػػػػا نػػػػص عميػػػػو المشػػػػرع فػػػػي المػػػػادة 
بنػػػػػػاء عمػػػػػػى   إذا رأت النيابػػػػػػة العامػػػػػػة فػػػػػػي مػػػػػػكاد المخالفػػػػػػات كالجػػػػػػنح أف الػػػػػػدعكل صػػػػػػالحة  قامتيػػػػػػا

 محضر جمع االستدالالت تكمؼ المتيـ بالحضكر مباشرة أماـ المحكمة المختصة.  

كقػػػػػػد عػػػػػػرؼ الفقػػػػػػو المصػػػػػػرم االمػػػػػػر با حالػػػػػػة بانػػػػػػو االمػػػػػػر الػػػػػػذم يصػػػػػػدره قاضػػػػػػي التحقيػػػػػػؽ بإحالػػػػػػة 
 .  356ضلمحكمة المختصة بعدما يثبت لديو رجحاف ادلة االدانة المتيـ المحقؽ معو عمى ا

كتأخػػػػذ صػػػػػكر رقابػػػػػة النائػػػػػب العػػػػػاـ اك احػػػػػد مسػػػػاعديو عمػػػػػى قػػػػػرارات االتيػػػػػاـ فػػػػػي الجنايػػػػػات صػػػػػكرتيف  
االكلػػػػػػػى تعػػػػػػػديؿ الكصػػػػػػػؼ القػػػػػػػانكني لمفعػػػػػػػؿ كالثانيػػػػػػػة التكسػػػػػػػع بػػػػػػػالتحقيؽ كاذا كجػػػػػػػد النائػػػػػػػب العػػػػػػػاـ اف 

ال ينطبػػػػؽ عمػػػػى الكاقػػػػع  بػػػػؿ ينطبػػػػؽ عمييػػػػا كصػػػػؼ المخالفػػػػة كصػػػػؼ الجنايػػػػة فػػػػي قػػػػرار ككيػػػػؿ النيابػػػػة 
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اك الجنحػػػػػػة فانػػػػػػو يفسػػػػػػخ قػػػػػػرار ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة كيػػػػػػػأمر بتعػػػػػػديؿ كصػػػػػػؼ التيمػػػػػػة كيعيػػػػػػد الممػػػػػػؼ اليػػػػػػػو 
 .متضمنا مالحظاتو

كالتػػػػػي نصػػػػػت عمػػػػػى   إذا كجػػػػػد  152/4كىػػػػػذا مػػػػػا نػػػػػص عميػػػػػو المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني بمكجػػػػػب المػػػػػادة 
عػػػػػػادة النائػػػػػب العػػػػػاـ أك أحػػػػػد مسػػػػػاعديو أف الفعػػػػػ ؿ ال يشػػػػػكؿ جنايػػػػػة يػػػػػأمر بتعػػػػػديؿ كصػػػػػؼ التيمػػػػػة كا 

 ممؼ الدعكل إلى ككيؿ النيابة لتقديميا إلى المحكمة المختصة.

  امػػػػا فػػػػي حػػػػاؿ كجػػػػد النائػػػػب العػػػػاـ اك احػػػػد مسػػػػاعديو اف ىنػػػػاؾ نقػػػػص فػػػػي اجػػػػراءات التحقيػػػػؽ التػػػػي 
ى ككيػػػػػؿ النيابػػػػػة قػػػػػاـ بيػػػػػا ككيػػػػػؿ النيابػػػػػة العامػػػػػة فيمتنػػػػػع عػػػػػف اصػػػػػدار قػػػػػرار االتيػػػػػاـ كيعيػػػػػد الممػػػػػؼ الػػػػػ

حيػػػػػث نصػػػػػت  152/2العامػػػػػة ألجػػػػػراء تحقيقػػػػػات اخػػػػػرل كىػػػػػذا اكرده المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني فػػػػػي المػػػػػادة 
  إذا رأل النائػػػػب العػػػػاـ أك أحػػػػد مسػػػػاعديو كجػػػػكب إجػػػػراء تحقيقػػػػات أخػػػػرل، يعيػػػػد ممػػػػؼ الػػػػدعكل إلػػػػى 

 .ككيؿ النيابة الستيفاء ىذه التحقيقات. 

مػػػػػػػة الػػػػػػػى الخصػػػػػػػـك امػػػػػػػر االحالػػػػػػػة الػػػػػػػى محكمػػػػػػػة كاكجػػػػػػػب المشػػػػػػػرع المصػػػػػػػرم اف تعمػػػػػػػف النيابػػػػػػػة العا
الجنايػػػػػػػات خػػػػػػػالؿ العشػػػػػػػرة ايػػػػػػػاـ التاليػػػػػػػة لصػػػػػػػدكره حتػػػػػػػى يترتػػػػػػػب عمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ دخػػػػػػػكؿ الػػػػػػػدعكل حيػػػػػػػز 

 .المحكمة

كيػػػػػػرل الفقػػػػػػو المصػػػػػػرم اف احالػػػػػػة الػػػػػػدعكل الػػػػػػى القضػػػػػػاء تنقميػػػػػػا مػػػػػػف طػػػػػػكر التحقيػػػػػػؽ كاالتيػػػػػػاـ الػػػػػػى 
بػػػػػػأمر احالتػػػػػػو كاحاطتػػػػػػػو  تكػػػػػػريس حقػػػػػػكؽ الػػػػػػدفاع كحمايػػػػػػة ضػػػػػػماناتو لػػػػػػػذلؾ يتكجػػػػػػب اعػػػػػػالف المػػػػػػتيـ

 .تفصيال بما ىك مسند اليو خالؿ فترة معقكلة لتحضير دفاعو

كالتػػػػي جػػػػاء فييػػػػا   يتػػػػكلى قمػػػػـ المحكمػػػػة  242كقػػػػد نػػػػص المشػػػػرع الفمسػػػػطيني عمػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػي المػػػػادة 
تبميػػػػػ  المػػػػػتيـ بصػػػػػكرة مػػػػػف الئحػػػػػة االتيػػػػػاـ قبػػػػػؿ يػػػػػـك المحاكمػػػػػة بأسػػػػػبكع عمػػػػػى األقػػػػػؿ، كتضػػػػػاؼ إلػػػػػى 

 ذلؾ مكاعيد المسافة.  
 مكانية الطعن عمى قرار االحالة:إثانيًا: 

العسػػػػكرية المختصػػػػة مػػػػف النائػػػػب العػػػػاـ العسػػػػكرم فػػػػاف ذلػػػػؾ كفػػػػي حػػػػاؿ تمػػػػت االحالػػػػة الػػػػى المحكمػػػػة 
 ال يعني كال يحكؿ بيف قرار االحالة كامكانية الطعف عمى ىذا القرار.

أمػػػػػا الطعػػػػػكف عمػػػػػى قػػػػػرارات النائػػػػػب العػػػػػاـ العسػػػػػكرم فتكػػػػػكف خػػػػػالؿ خمسػػػػػة ايػػػػػاـ مػػػػػف تػػػػػاريخ التبميػػػػػ  
فػػػػػي البنػػػػػد  106المػػػػػادة  . كمػػػػػا نصػػػػػت عمػػػػػى ذلػػػػػؾ2امػػػػػاـ رئػػػػػيس ىيئػػػػػة القضػػػػػاء، كيكػػػػػكف قػػػػػراره نيائيػػػػػان 

 .1979ب مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية لسنة 

كلكػػػػػف السػػػػػؤاؿ يتعمػػػػػؽ بجكازيػػػػػة الطعػػػػػف عمػػػػػى امػػػػػر االحالػػػػػة العسػػػػػكرم فػػػػػي الفقػػػػػو كالتشػػػػػريع المقػػػػػارف  
فقػػػػػد مضػػػػػى الفقػػػػػو المصػػػػػرم الػػػػػى القػػػػػكؿ اف امػػػػػر االحالػػػػػة قػػػػػد يصػػػػػدر رغػػػػػـ بطػػػػػالف فػػػػػي التحقيقػػػػػات 
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اخػػػػػالؿ بحػػػػػؽ الػػػػػدفاع. كالقاعػػػػػدة االصػػػػػكلية اف مػػػػػا بنػػػػػي عمػػػػػى نػػػػػات  عػػػػػف عيػػػػػب فػػػػػي االسػػػػػتجكاب اك 
باطػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػك باطػػػػػػػػؿ بمعنػػػػػػػػى اف بطػػػػػػػػالف االسػػػػػػػػتجكاب اك اجػػػػػػػػراءات التحقيػػػػػػػػؽ يرتػػػػػػػػب بطػػػػػػػػالف امػػػػػػػػر 

 .االحالة

طبيعػػػػػػة االمػػػػػػر الصػػػػػػادر با حالػػػػػػة ، ىػػػػػػؿ ىػػػػػػك امػػػػػػر قضػػػػػػائي اال اف ذلػػػػػػؾ يقتضػػػػػػي  التعػػػػػػرض إلػػػػػػى 
ادارم يجػػػػػػػكز الطعػػػػػػػف عميػػػػػػػو امػػػػػػػاـ  يخضػػػػػػػع لنظريػػػػػػػة الػػػػػػػبطالف فػػػػػػػي االجػػػػػػػراءات الجنائيػػػػػػػة؟ اـ امػػػػػػػر

؟ كتختمػػػػػػػػؼ اآلراء بالفقػػػػػػػػو العسػػػػػػػػكرم، اخػػػػػػػػتالؼ ينبػػػػػػػػع مػػػػػػػػف االصػػػػػػػػرار عمػػػػػػػػى عػػػػػػػػدـ ضػػػػػػػػاء االدارمالق
التعػػػػرض ألمػػػػر االحالػػػػة بػػػػام نقػػػػض، كاعتبػػػػاره امػػػػران عسػػػػكريان ذا صػػػػفة قضػػػػائية ككػػػػؿ مػػػػا يسػػػػمح بػػػػو 

يػػػػػػػو ىػػػػػػػك جػػػػػػػكاز تصػػػػػػػحيحو، بمعرفػػػػػػػة المحكمػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية، حيػػػػػػػث يجػػػػػػػكز تػػػػػػػدارؾ الخطػػػػػػػأ المػػػػػػػادم ف
  .بالتصحيح كما يعتبر ما كرد فيو مف تكصيؼ لمكقائع قابؿ لمتعديؿ كالتصحيح

كفقػػػػا لمػػػػا تػػػػػراه المحكمػػػػة كلكػػػػػنيـ لػػػػـ يتعرضػػػػػكا ألم بطػػػػالف اذا مػػػػا جػػػػػاء عػػػػف خطػػػػػأ فػػػػي االسػػػػػتجكاب 
اك اجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ ككػػػػػؿ مػػػػػا يمكػػػػػف لمػػػػػدفاع ىػػػػػك اف يعػػػػػرض لممحكمػػػػػة قبػػػػػؿ النظػػػػػر فػػػػػي المكضػػػػػكع 

 . 357ضالطعف بكجكد بطالف شكمي في االجراءات قبؿ المحاكمة 

 ار الملرلبة عمى االحالة:ى واالثاللقرة الثانية: ال ال المحكمة بالدعو 

يترتػػػػػب عمػػػػػى اتصػػػػػاؿ المحكمػػػػػة بالػػػػػدعكل العمكميػػػػػة بعػػػػػد احالتيػػػػػا مػػػػػف جيػػػػػات التحقيػػػػػؽ غػػػػػؿ سػػػػػمطة 
تمػػػػػؾ الجيػػػػػات عػػػػػف القيػػػػػاـ بػػػػػام اجػػػػػراء مػػػػػف اجػػػػػراءات التحقيػػػػػؽ كػػػػػكف اف مرحمػػػػػة التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدائي 

 .لقضاء الحكـتككف قد انتيت كاعمف عف بدء مرحمة التحقيؽ النيائي الذم تككف فيو الكالية 

حيػػػػػػث تبسػػػػػػط المحكمػػػػػػة يػػػػػػدىا عمػػػػػػى الممػػػػػػؼ بمجػػػػػػرد دخػػػػػػكؿ الػػػػػػدعكل فػػػػػػي حكزتيػػػػػػا كذلػػػػػػؾ بػػػػػػالطرؽ 
المعتػػػػػػػػادة  حالػػػػػػػػة الػػػػػػػػدعكل كالتػػػػػػػػي سػػػػػػػػبؽ دراسػػػػػػػػتيا اك بكاسػػػػػػػػطة قكاعػػػػػػػػد خاصػػػػػػػػة لإلحالػػػػػػػػة نظمتيػػػػػػػػا 
التشػػػػػػػريعات المقارنػػػػػػػة كتعػػػػػػػد ىػػػػػػػذه القكاعػػػػػػػد الخاصػػػػػػػة  خػػػػػػػركج عػػػػػػػف القكاعػػػػػػػد العاديػػػػػػػة التػػػػػػػي نظمتيػػػػػػػا 

ارنػػػػػة فػػػػػي االحالػػػػػة كلكنيػػػػػا ترتػػػػػب نفػػػػػس االثػػػػػار الخاصػػػػػة باتصػػػػػاؿ المحكمػػػػػة بالػػػػػدعكل التشػػػػػريعات المق
مػػػػف حيػػػػث انيػػػػا ت ػػػػؿ يػػػػد جيػػػػات التحقيػػػػؽ عػػػػف التصػػػػرؼ فػػػػي الممػػػػؼ التحقيقػػػػي رغػػػػـ اف االحالػػػػػة ال 

 .تككف صادرة عنيا

تضػػػػػييا اجػػػػػراءات المحاكمػػػػػة قكيرتػػػػػب عمػػػػػى المحكمػػػػػة بػػػػػذات الكقػػػػػت االلتػػػػػزاـ بالقكاعػػػػػد العامػػػػػة التػػػػػي ت
اتصػػػػاؿ المحكمػػػػة بالػػػػدعكل نػػػػاجـ عػػػػف امػػػػر االحالػػػػة الصػػػػادر عػػػػف سػػػػمطات التحقيػػػػؽ اك  سػػػػكاء كػػػػاف

 .اذا كاف اتصاؿ المحكمة بالدعكل العمكمية مباشرة

 

                                                           
 84د.رٕفٛك،اششفيظغفٗ،أعًبلانُٛبثبدانعغكشٚخثبنمٕادانًغهحخٔانششعخ،يشجععبثك،ص(357)



164 
 

ثييييار والنلييييائج الناجميييية عيييين ال ييييال المحكميييية بالييييدعوى عيييين طريييييق االحاليييية مييييا وميييين اىييييم اآل
 :يأل 

 أواًل: خروج الدعوى من يد سمطة اللحقيق:

القضػػػػػاء فيػػػػػي تمثػػػػػؿ اليػػػػػدؼ مػػػػػف اصػػػػػدار  الػػػػػىكىػػػػػذه نتيجػػػػػة منطقيػػػػػة  ترتبػػػػػت عػػػػػف احالػػػػػة الػػػػػدعكل 
قػػػػػػرار االحالػػػػػػة بعػػػػػػد اف قامػػػػػػت جيػػػػػػات التحقيػػػػػػؽ بدراسػػػػػػة االدلػػػػػػة كقامػػػػػػت بتقػػػػػػديرىا اك اتخػػػػػػذت قرارىػػػػػػا 

  بتحديػػػػػػد قػػػػػػكة الػػػػػػدليؿ الكػػػػػػافي لإلحالػػػػػػة بالتصػػػػػػرؼ  بالػػػػػػدعكل العمكميػػػػػػة با حالػػػػػػة كىػػػػػػذا مػػػػػػا يسػػػػػػمى 
بػػػػو سػػػػمطة التحقيػػػػؽ مػػػػف صػػػػالحية فحػػػػص االدلػػػػة كتقػػػػدير مػػػػدل كفايتيػػػػا عمػػػػى كقػػػػكع  كذلػػػػؾ لمػػػػا تتمتػػػػع

 الجـر كنسبتيا لممتيـ.

كىػػػػػذا مػػػػػا يؤكػػػػػد عميػػػػػو المشػػػػػرع الفمسػػػػػطيني فػػػػػي النصػػػػػكص الخاصػػػػػة با حالػػػػػة كالتػػػػػي نظميػػػػػا قػػػػػانكف 
كالتػػػػػي جػػػػػػاء  152كمػػػػػػادة  151كمػػػػػادة  150فػػػػػػي المػػػػػكاد  2001لسػػػػػنة  3االجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة رقػػػػػػـ 

كممػػػػػػة   اذا تبػػػػػػيف  التػػػػػػي اعطػػػػػػت السػػػػػػمطة التقديريػػػػػػة لككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة فػػػػػػي تقػػػػػػدير االدلػػػػػػة فػػػػػػي مطمعيػػػػػػا 
المعركضػػػػػة لديػػػػػو، كىػػػػػؿ ىػػػػػي كافيػػػػػة لإلحالػػػػػة عمػػػػػى قضػػػػػاء الحكػػػػػـ اـ ال كمػػػػػا نظميػػػػػا ايضػػػػػا قػػػػػانكف 

 كما سبقت االشارة. 1979اصكؿ المحاكمات الجزائية لسنة 

يػػػػػا  فػػػػػي مسػػػػػاعدة قضػػػػػاء الحكػػػػػـ كذلػػػػػؾ كقػػػػػد اعطػػػػػت التشػػػػػريعات المقارنػػػػػة جيػػػػػات التحقيػػػػػؽ دكران ايجاب
بعػػػػػػرض النزاعػػػػػػات التػػػػػػي تكػػػػػػكف اركػػػػػػاف الجػػػػػػرائـ فييػػػػػػا متػػػػػػكافرة كيكػػػػػػكف الفاعػػػػػػؿ فييػػػػػػا معػػػػػػركؼ كذلػػػػػػؾ 
لعػػػػػػدـ اضػػػػػػاعة كقػػػػػػت كجيػػػػػػد القضػػػػػػاء بنظػػػػػػر قضػػػػػػايا غيػػػػػػر مكتممػػػػػػة العناصػػػػػػر كىػػػػػػذا دكف اف يسػػػػػػمب 

يػػػػؿ القاضػػػػي جيػػػػات الحكػػػػـ دكرىػػػػا فػػػػي كزف تمػػػػؾ االدلػػػػة كاخػػػػذ مػػػػا تشػػػػاء منيػػػػا كالتػػػػي تكػػػػكف بمثابػػػػة م
 .باالقتناع بأحد االدلة دكف االخر عف طريؽ كزنيا  صدار حكمو بالبراءة اك با دانة

كفػػػػػي ذلػػػػػؾ قضػػػػػت محكمػػػػػة الػػػػػنقض المصػػػػػرية فػػػػػي حكػػػػػـ ليػػػػػا   اف المقصػػػػػكد مػػػػػف كفايػػػػػة االدلػػػػػة فػػػػػي 
قضػػػػاء االحالػػػػة انيػػػػا تسػػػػمح بتقػػػػديـ المػػػػتيـ لممحاكمػػػػة مػػػػع رجحػػػػاف الحكػػػػـ بإدانتػػػػو كىػػػػك المعنػػػػى الػػػػذم 

 كظيفة ذلؾ القضاء  أم قضاء التحقيؽ كليس بالضركرة اف يقبمو قضاء الحكـ..يتفؽ ك 

عمػػػػػى اف قاضػػػػػي الحكػػػػػـ يسػػػػػتطيع اعػػػػػادة الػػػػػدعكل الػػػػػى سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ كاالتيػػػػػاـ مزيػػػػػد مػػػػػف كشػػػػػؼ 
 .الحقيقة كترجيح كزف االدلة

مػػػػف قػػػػانكف ا جػػػػراءات الجزائيػػػػة كالتػػػػي نصػػػػت عمػػػػى    464كيمكػػػػف اسػػػػتنتاج ذلػػػػؾ مػػػػف نػػػػص المػػػػادة 
إذا تبػػػيف لممحكمػػػػة مػػػف تمقػػػػاء نفسػػػػيا أثنػػػاء نظػػػػر الػػػدعكل مػػػػا يحمػػػػؿ عمػػػى االعتقػػػػاد إلػػػى كقػػػػكع تزكيػػػػر 
فػػػػػػي مسػػػػػػتند مقػػػػػػدـ مػػػػػػف شػػػػػػخص مػػػػػػا، فممقاضػػػػػػي إحالػػػػػػة األكراؽ إلػػػػػػى النيابػػػػػػة العامػػػػػػة لمتحقيػػػػػػؽ فػػػػػػي 

 التزكير كمكافاة المحكمة بالنتيجة.  
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فػػػػي الػػػػدعكل تكميػػػػؼ النيابػػػػة كيتبػػػػيف مػػػػف خػػػػالؿ الػػػػنص السػػػػابؽ اف المحكمػػػػة تسػػػػتطيع كاثنػػػػاء نظرىػػػػا 
العامػػػػة بػػػػأجراء التحقيػػػػؽ التكميمػػػػي كمػػػػف ثػػػػـ اعػػػػادة االكراؽ ليػػػػا لتفصػػػػؿ فػػػػي القضػػػػية كذلػػػػؾ بإصػػػػدار 

  .حكـ با دانة اك البراءة

أف تكميػػػػػؼ المحكمػػػػػة ىػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػى الػػػػػدكر الميػػػػػـ الػػػػػذم اناطػػػػػو المشػػػػػرع لمنيابػػػػػة فػػػػػي كافػػػػػة مراحػػػػػؿ 
كنظػػػػػر الػػػػػدعكل أمػػػػػاـ القضػػػػػاء كالتػػػػػي تعػػػػػد مرحمػػػػػة الػػػػػدعكل العمكميػػػػػة حتػػػػػى اثنػػػػػاء مرحمػػػػػة المحاكمػػػػػة 

 .تحقيؽ نيائي

كحرصػػػػػػا مػػػػػػف المشػػػػػػرع الفمسػػػػػػطيني عمػػػػػػى السػػػػػػرعة فػػػػػػي ا جػػػػػػراءات كمسػػػػػػاندة المحكمػػػػػػة بتقػػػػػػديـ ممػػػػػػؼ 
تحقيقػػػػي كامػػػػؿ كمتكامػػػػؿ مػػػػف حيػػػػث الجريمػػػػة كمػػػػدل نسػػػػبتيا لممػػػػتيـ كمػػػػف حيػػػػث االدلػػػػة كمػػػػدل قكتيػػػػا 

مػػػػػؾ سػػػػػمطة إجػػػػػراء التحقيػػػػػؽ النيػػػػػائي بمػػػػػا فيػػػػػذا يخفػػػػػؼ الجيػػػػػد كالكقػػػػػت عمػػػػػى المحكمػػػػػة كاف كانػػػػػت تم
 .اف الدعكل قد اصبحت في حكزتيا

كتقػػػػػػػديرا مػػػػػػػف المشػػػػػػػرع ألىميػػػػػػػة السػػػػػػػرعة فػػػػػػػي اتخػػػػػػػاذ ا جػػػػػػػراءات عمػػػػػػػى اكمػػػػػػػؿ كجػػػػػػػو انػػػػػػػاط المشػػػػػػػرع 
الفمسػػػػطيني لمنيابػػػػة العامػػػػة القيػػػػاـ بيػػػػذا الػػػػدكر كالػػػػذم يضػػػػمف عػػػػدـ اصػػػػدار حكػػػػـ عمػػػػى مػػػػتيـ بػػػػرمء 

نفسػػػػو خاصػػػػػة اف سػػػػرعة الفصػػػػؿ فػػػػػي القضػػػػايا يترتػػػػػب  كتمكينػػػػو مػػػػف ممارسػػػػػة حقػػػػو فػػػػي الػػػػػدفاع عػػػػف
.  استقرار المراكز القانكنية  لمخصـك

كىػػػػػػذا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى تػػػػػػرابط مراحػػػػػػؿ الػػػػػػدعكل العمكميػػػػػػة كالتػػػػػػي يكػػػػػػكف اليػػػػػػدؼ منيػػػػػػا ىػػػػػػك الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف 
 .الحقيقة

 ثانيًا: دخول الدعوى حيز القضاء:

الػػػػدعكل حػػػػكزة المحكمػػػػة قػػػػرار االحالػػػػة الػػػػذم يصػػػػدر بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف التحقيػػػػؽ يترتػػػػب عميػػػػو دخػػػػكؿ 
بحيػػػػػػث تصػػػػػػبح المحكمػػػػػػة صػػػػػػاحبة الحػػػػػػؽ فػػػػػػي التصػػػػػػرؼ بالػػػػػػدعكل كتحديػػػػػػد مصػػػػػػيرىا النيػػػػػػائي عػػػػػػف 
طريػػػػؽ الحكػػػػـ فييػػػػا كيترتػػػػب عمػػػػى ذلػػػػؾ بػػػػاف تصػػػػبح النيابػػػػة العامػػػػة مجػػػػرد خصػػػػـ فػػػػي الػػػػدعكل تقػػػػدـ 
طمباتيػػػػػا كدفكعيػػػػػا شػػػػػانيا شػػػػػاف بقيػػػػػة الخصػػػػػـك كالمحكمػػػػػة تعمػػػػػؿ عمػػػػػى دراسػػػػػة تمػػػػػؾ الطمبػػػػػات كاالدلػػػػػة 

كيف قناعاتيػػػػػػػػا كاصػػػػػػػػدار حكميػػػػػػػػا مراعيػػػػػػػػة بػػػػػػػػذلؾ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف القكاعػػػػػػػػد التػػػػػػػػي تػػػػػػػػنظـ اجػػػػػػػػراءات لتكػػػػػػػػ
المحاكمػػػػة كالتػػػػي تيػػػػدؼ الػػػػى انيػػػػاء الخصػػػػكمة كالتػػػػي تكضػػػػح ايضػػػػا عالقتيػػػػا بسػػػػمطة التحقيػػػػؽ التػػػػي 
اشػػػػػػرفت عمػػػػػػى التحقيقػػػػػػات كقامػػػػػػت بتجييػػػػػػز ممػػػػػػؼ الػػػػػػدعكل المنظػػػػػػكر اماميػػػػػػا كالتػػػػػػي اصػػػػػػدرت قػػػػػػرار 

 .لممحكمة سمطة مباشرة التحقيؽ النيائياالحالة الذم بمكجبو اصبح 

كىػػػػػذا مػػػػػا يعػػػػػرؼ بمبػػػػػدأ التقيػػػػػد بالحػػػػػدكد المحالػػػػػة بيػػػػػا الػػػػػدعكل حيػػػػػث ال يجػػػػػكز معاقبػػػػػة المػػػػػتيـ عػػػػػف 
كاقعػػػػة غيػػػػر التػػػػي كردت بػػػػأمر االحالػػػػة مػػػػا ال يجػػػػكز الحكػػػػـ عمػػػػى غيػػػػر المػػػػتيـ المقػػػػاـ عميػػػػو الػػػػدعكل 

ة لمػػػػدعكل المنظػػػػكرة امامػػػػو بحيػػػػث كىػػػػذا يعنػػػػي انػػػػو يتكجػػػػب عمػػػػى المحكمػػػػة التقيػػػػد بالحػػػػدكد الشخصػػػػي
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ال يجػػػػكز لػػػػو اف يحكػػػػـ عمػػػػى شػػػػخص لػػػػـ تحػػػػرؾ ضػػػػده الػػػػدعكل العمكميػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ جيػػػػات التحقيػػػػؽ 
 .حتى لك تأكد لممحكمة بانو متيـ فييا

اال اف التشػػػػػػريع العسػػػػػػكرم المقػػػػػػارف بمػػػػػػا فيػػػػػػو  المصػػػػػػرم قػػػػػػد اجػػػػػػاز لمحكمػػػػػػة الجنايػػػػػػات فػػػػػػي دعػػػػػػكل 
مػػػػف غيػػػػر مػػػػف اقيمػػػػت الػػػػدعكل عمػػػػييـ اك كقػػػػائع أخػػػػرل مرفكعػػػػة اماميػػػػا اف رأت اف ىنػػػػاؾ  متيمػػػػيف 

غيػػػػػر المسػػػػػندة فييػػػػػا الػػػػػييـ أك اف ىنػػػػػاؾ جنايػػػػػة اك جنحػػػػػة مرتبطػػػػػة بػػػػػالتيـ المعركضػػػػػة عمييػػػػػا ، فميػػػػػا 
اف تقػػػػػيـ الػػػػػدعكل عمػػػػػى ىػػػػػؤالء األشػػػػػخاص  اك بالنسػػػػػبة ليػػػػػذه الكقػػػػػائع كتحيميػػػػػا الػػػػػى النيابػػػػػة لتحقيقيػػػػػا 

 .مػػػػػػف قػػػػػانكف االجػػػػػػراءات النائيػػػػػة المصػػػػػػرم  11المػػػػػادة " كالتصػػػػػرؼ فييػػػػػػا كمػػػػػا نصػػػػػػت عمػػػػػى ذلػػػػػػؾ :
كقياسػػػػػان عمػػػػػػى ذلػػػػػؾ فانػػػػػػو يجػػػػػكز لممحكمػػػػػػة العسػػػػػكرية العميػػػػػػا اف تتصػػػػػدم باالتيػػػػػػاـ  دخػػػػػاؿ متيمػػػػػػيف 

. كىػػػػػػذا .جػػػػػػدد اك  ضػػػػػػافة اتيامػػػػػػات جديػػػػػػدة دكف اف تكػػػػػػكف مقيػػػػػػدة بقػػػػػػرار الضػػػػػػابط اآلمػػػػػػر با حالػػػػػػة 
دعكل بعػػػػػػد دخكليػػػػػػا حيػػػػػػز يؤكػػػػػػد مػػػػػػف جيػػػػػػة اخػػػػػػرل عػػػػػػدـ كاليػػػػػػة الضػػػػػػابط األمػػػػػػر با حالػػػػػػة  عمػػػػػػى الػػػػػػ

المحكمػػػػػة كىػػػػػك نفػػػػػس االمػػػػػر بالنسػػػػػبة لمنيابػػػػػة العسػػػػػكرية التػػػػػي ال تنتيػػػػػي كاليتيػػػػػا عمػػػػػى الػػػػػدعكل سػػػػػكل 
الػػػػػػزاـ النيابػػػػػػة العسػػػػػػػكرية بتمثيػػػػػػؿ االتيػػػػػػػاـ امػػػػػػاـ المحكمػػػػػػة كاف حضػػػػػػػكرىا كجػػػػػػكبي حتػػػػػػػى لػػػػػػك صػػػػػػػدر 

كيؿ الحكػػػػػػػـ غيابيػػػػػػػان كذلػػػػػػػؾ اف عػػػػػػػدـ حضػػػػػػػكر النيابػػػػػػػة امػػػػػػػاـ المحكمػػػػػػػة كىػػػػػػػي النيابػػػػػػػة جػػػػػػػزء مػػػػػػػف تشػػػػػػػ
 .المحكمة يؤدم الى الطالف لعدـ التشكيؿ القانكني

كىنػػػػا يجػػػػب التمييػػػػز بػػػػيف قػػػػرار االتيػػػػاـ كبػػػػيف قػػػػرار االحالػػػػة ذلػػػػؾ اف قػػػػرار االتيػػػػاـ ىػػػػك القػػػػرار الػػػػذم 
يصػػػػدره ككيػػػػؿ النيابػػػػة بضػػػػركرة محاكمػػػػة المػػػػتيـ لتػػػػكافر االدلػػػػة بحقػػػػو فػػػػي تيمػػػػة معينػػػػة كلكػػػػف ال ينشػػػػا 

يعػػػػد تحريكػػػػا لمػػػػدعكل كلػػػػيس اقامػػػػة ليػػػػا، اذ مػػػػف الجػػػػائز بعػػػػد  عنػػػػو اتصػػػػاؿ المحكمػػػػة بالػػػػدعكل اذ انػػػػو
اف يقػػػػػكـ بعمميػػػػػة االتيػػػػػاـ اف يتخػػػػػذ قػػػػػرار بحفػػػػػظ التيمػػػػػة عػػػػػف المػػػػػتيـ اك ال يقػػػػػـك بإحالػػػػػة الممػػػػػؼ الػػػػػى 
المحكمػػػػػػػػة كبالتػػػػػػػػالي ال ينشػػػػػػػػا اتصػػػػػػػػاؿ لممحكمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدعكل ، اذ اف عمميػػػػػػػػة االتيػػػػػػػػاـ تعػػػػػػػػد مػػػػػػػػف 

  .سناد التيمة لممتيـضركريات التحقيؽ كىي عممية اجرائية تمثؿ ا

امػػػػػا قػػػػػرار االحالػػػػػة فيػػػػػك القػػػػػرار الػػػػػذم يتخػػػػػذه ككيػػػػػؿ النيابػػػػػة لمتصػػػػػرؼ فػػػػػي التحقيػػػػػؽ بعػػػػػرض الػػػػػدعكل 
عمػػػػى القضػػػػاء غيػػػػر انػػػػو كمػػػػف الجػػػػائز اف يػػػػتـ تحريػػػػؾ الػػػػدعكل الجزائيػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ اقامتيػػػػا مباشػػػػرة 

ىػػػػػػذا يبػػػػػػيف السػػػػػػابؽ ذكرىػػػػػػا ك   53ضأمػػػػػػاـ القضػػػػػػاء مثممػػػػػػا اخػػػػػػذ بػػػػػػو المشػػػػػػرع الفمسػػػػػػطيني فػػػػػػي المػػػػػػادة 
االخػػػػػػتالؼ بػػػػػػيف تحريػػػػػػؾ الػػػػػػدعكل كبػػػػػػيف مباشػػػػػػػرتيا كىػػػػػػي قيػػػػػػاـ سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ بالبػػػػػػدء بػػػػػػػإجراءات 
التحقيػػػػؽ كبػػػػيف اقامتيػػػػا بإحالتيػػػػا الػػػػى القضػػػػاء كقػػػػد قضػػػػت محكمػػػػة الػػػػنقض الفمسػػػػطينية فػػػػي حكػػػػـ ليػػػػا 
  ال يجػػػػػكز محاكمػػػػػة أم مػػػػػتيـ اال بعػػػػػد صػػػػػدكر قػػػػػرار اتيػػػػػاـ بحقػػػػػو فػػػػػي الػػػػػدعاكل الجزائيػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ 

ب العػػػػاـ اك مسػػػػاعده حيػػػػث اف محاكمػػػػة المػػػػتيـ أمػػػػاـ المحكمػػػػة الػػػػذم صػػػػدر بحقػػػػو قػػػػرار االتيػػػػاـ النائػػػػ
 تككف بمكجب قرار االحالة كفقا لضكابط معينة  
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كتعميقػػػػا عمػػػػى حكػػػػػـ المحكمػػػػة السػػػػػابؽ يتضػػػػح انػػػػػو ال يترتػػػػب عمػػػػى صػػػػػدكر قػػػػرار االتيػػػػػاـ مػػػػف ككيػػػػػؿ 
ة عػػػػف التصػػػػرؼ فػػػػي الػػػػدعكل اذ ال النيابػػػػة دخػػػػكؿ الػػػػدعكل فػػػػي حيػػػػز القضػػػػاء كغػػػػؿ يػػػػد النيابػػػػة العامػػػػ

 .تبسط المحكمة يدىا عمى الدعكل اال بصدكر قرار االحالة حسب االصكؿ كالقانكف
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 الخالمة:

التحميػػػػػؿ كالكصػػػػػؼ كالقيػػػػػاس التػػػػػي امتػػػػػدت فػػػػػي فػػػػػاف رحمػػػػػة البحػػػػػث  ،كاذا مػػػػػا كػػػػػاف لكػػػػػؿ بدايػػػػػة نيايػػػػػة
الكثيػػػػػر مػػػػػف  كتبعػػػػػث كانػػػػػت تفػػػػػتح المزيػػػػػد مػػػػػف النكافػػػػػذ ،عمػػػػػى صػػػػػفحات ىػػػػػذه الدراسػػػػػة المػػػػػأتيف تقريبػػػػػان 

األفكػػػػػػار كصػػػػػػكالن إلػػػػػػى مػػػػػػا يمكػػػػػػف كاستخالصػػػػػػو مػػػػػػف أفػػػػػػاؽ جديػػػػػػدة لمكاصػػػػػػمة السػػػػػػير قػػػػػػدمان بعنػػػػػػاكيف 
 .آخرم ذات صمة كتصمح أف تككف ابحاثان قائمة بذاتيا

الجزائيػػػػػة كربػػػػػط البعػػػػػد  لاسػػػػػتكماؿ اختصاصػػػػػات كدكر النيابػػػػػة فػػػػػي الػػػػػدعك  ة ىػػػػػذه األبحػػػػػاثفػػػػػي مقدمػػػػػ
فػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػة كػػػػػػػػاف با مكػػػػػػػػاف  عنػػػػػػػػاكيف رئيسػػػػػػػػيةتفصػػػػػػػػيالت إلػػػػػػػػى جانػػػػػػػػب جرائػػػػػػػػي بالمكضػػػػػػػػكعي ا 

الالحقػػػػػػيف ميمػػػػػات الدارسػػػػػػيف . كىػػػػػػذه اتخاذىػػػػػا عنػػػػػػاكيف مسػػػػػتقمة ككضػػػػػػعيا فػػػػػي إطػػػػػػار بحثػػػػػػي معمػػػػػؽ
 .العدالة كالقضاء العسكرم الفمسطيني حقكؿفي 

دراسػػػػػة دكر النيابػػػػػة العسػػػػػكرية الفمسػػػػػطينية فػػػػػي مرحمػػػػػة مػػػػػا قبػػػػػؿ  فػػػػػيإف حػػػػػدكد البحػػػػػث المكضػػػػػكعية 
 كقػػػػد تحققػػػػت ال ايػػػػةمباشػػػػرة الػػػػدعكل الجزائيػػػػة كانتقاليػػػػا مػػػػف يػػػػد النيابػػػػة إلػػػػى عدالػػػػة القضػػػػاء العسػػػػكرم 

كلػػػػػك  ،التػػػػػي عالجػػػػػتكتفصػػػػػيالنو تكجػػػػػب كضػػػػػع الحػػػػػرؼ األخيػػػػػر فػػػػػي ىػػػػػذا المسػػػػػار الطكيػػػػػؿ بفصػػػػػكلو 
 ةكع كلكنػػػػػو حػػػػػرؼ كمػػػػػا ذكرنػػػػػا يفػػػػػتح األبػػػػػكاب كاسػػػػػعبصػػػػػكرة ممخصػػػػػة احيانػػػػػان سػػػػػائر جكانػػػػػب المكضػػػػػ

 في مكضكع اختصاصات النيابة العسكرية. ا ضافة النكعية  أماـ

التحقيػػػػػػؽ  دكر النيابػػػػػػة فػػػػػػي دراسػػػػػػتنا مػػػػػػف لحظػػػػػػة كقػػػػػػكع الجريمػػػػػػة  تناكلتػػػػػػوذلػػػػػػؾ االختصػػػػػػاص الػػػػػػذم 
 بػػػػػػػذاتيا أك مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ اشػػػػػػػرافيا عمػػػػػػػى مػػػػػػػأمكرم الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػائي التػػػػػػػابعيف ليػػػػػػػاسػػػػػػػكاء التمييػػػػػػػدم 

بصػػػػفتيـ الكظيفيػػػػة بمعنػػػػي دكر األشػػػػراؼ اك مػػػػف خػػػػالؿ مكقػػػػع النيابػػػػة العسػػػػكرية كدكرىػػػػا فػػػػي مرحمػػػػة 
فيمػػػػػا حػػػػػدد القػػػػػانكف  لمقائػػػػػد مػػػػػف اختصػػػػػاص فػػػػػي الجػػػػػرائـ  القائػػػػػد العسػػػػػكرم كتحقيقاتػػػػػومػػػػػع االسػػػػػتدالؿ 

العسػػػػػػػكرية البحتػػػػػػػو اك االنضػػػػػػػباطية ام بمعنػػػػػػػى دكر النيابػػػػػػػة باالشػػػػػػػتراؾ اك الػػػػػػػدكر المػػػػػػػكازم لتحقيػػػػػػػؽ 
   .ائد كصكالن الى دكرىا كاختصاصيا الحصرم في التحقيؽ االبتدائيالق

غيػػػػػػر اف ىػػػػػػذا الػػػػػػدكر اك االختصػػػػػػاص الحصػػػػػػرم الػػػػػػذم ال يسػػػػػػتقيـ تحقيػػػػػػؽ ابتػػػػػػدائي قػػػػػػانكني ب يرىػػػػػػا 
سػػػػػكاء فػػػػػي  لأم ي يػػػػػر النيابػػػػػة العسػػػػػكرية فػػػػػاف النيابػػػػػة العسػػػػػكرية ليسػػػػػت حػػػػػرة فػػػػػي التصػػػػػرؼ بالػػػػػدعك 

القيػػػػكد القانكنيػػػػة عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف طبيعػػػػة  بعديػػػػدفيػػػػي مقيػػػػدة اك التصػػػػرؼ بنتائجػػػػو اجػػػػراءات التحقيػػػػؽ 
قراراتيػػػػػػػا ذات  جيػػػػػػػةاختصاصػػػػػػػيا كجيػػػػػػػة تحقيػػػػػػػؽ كجيػػػػػػػة اتيػػػػػػػاـ فػػػػػػػي اف كاحػػػػػػػد كعمػػػػػػػى الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف ح

 الطبيعة القضائية.

ذلػػػػػػؾ يػػػػػػكجز باختصػػػػػػار حػػػػػػدكد الػػػػػػدكر كاالختصػػػػػػاص الػػػػػػذم تمارسػػػػػػو النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية فػػػػػػي متابعػػػػػػة 
الجريمػػػػػػة كفػػػػػػؽ االصػػػػػػكؿ االجرائيػػػػػػة مػػػػػػف لحظػػػػػػة كقػػػػػػكع الجريمػػػػػػة اك االتصػػػػػػاؿ بيػػػػػػا إلػػػػػػى ذركة الػػػػػػدكر 
باتخػػػػاذ القػػػػرار بعػػػػد اسػػػػتكماؿ التحقيػػػػؽ االبتػػػػدائي تصػػػػرفان بنتػػػػائ  ىػػػػذا التحقيػػػػؽ حفظػػػػان لمػػػػدعكل كعػػػػدـ 
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 اك احالػػػػة ليػػػػا عمػػػػى محكمػػػػة المكضػػػػكع  مػػػػف الػػػػدكر باألشػػػػراؼ اك باالشػػػػتراؾ الػػػػى الػػػػدكرالسػػػػير فييػػػػا 
المقيػػػػػػد الػػػػػػذم ستكاصػػػػػػؿ فػػػػػػي مباشػػػػػػرة الػػػػػػدعكل امػػػػػػاـ المحكمػػػػػػة بكصػػػػػػؼ كالحصػػػػػػرم لكػػػػػػف  األصػػػػػػمي

 النيابة العسكرية جزء ال يتجزأ مف ىذه المحكمة.

ابػػػػػػة العامػػػػػػة فػػػػػػي فمسػػػػػػطيف كاف تماىػػػػػػت االصػػػػػػكؿ االجرائيػػػػػػة كتطبيقاتيػػػػػػا بػػػػػػيف النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية كالني
زات محػػػػػػػدكدة مػػػػػػػع ىػػػػػػػذه االخيػػػػػػػرة فػػػػػػػي نطػػػػػػػاؽ الػػػػػػػك بتميػػػػػػػضك كمػػػػػػػا مػػػػػػػع النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية المصػػػػػػػرية 

فقػػػػػػد كػػػػػػاف التمػػػػػػايز إيجابيػػػػػػان لصػػػػػػالح النيابػػػػػػة العسػػػػػػكرية الفمسػػػػػػطينية بالمعػػػػػػايير الدكليػػػػػػة   االختصػػػػػػاص
ضػػػػػػاء العسػػػػػػكرم كالتشػػػػػػريعات المقارنػػػػػػة كيسػػػػػػجؿ ليػػػػػػا رغػػػػػػـ الكاقػػػػػػع القػػػػػػانكني االسػػػػػػتثنائي لمنظكمػػػػػػة الق

الفمسػػػػػػػطيني كمػػػػػػػا تحتاجػػػػػػػو مػػػػػػػف تشػػػػػػػريعات تكاكػػػػػػػب كاقػػػػػػػع القضػػػػػػػاء كالعدالػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية الفمسػػػػػػػطينية 
         .الجديدة

. كدكرىػػػػػػا كىػػػػػػي تسػػػػػػتجيب .لقػػػػػػد كػػػػػػاف لمقػػػػػػكانيف الصػػػػػػادرة عػػػػػػف منظمػػػػػػة التحريػػػػػػر الفمسػػػػػػطينية اىميتيػػػػػػا
ضػػػػػية الفمسػػػػػطينية الحتيػػػػػاج كت طػػػػػي فراغػػػػػان كتحقػػػػػؽ غايػػػػػة فػػػػػي عيػػػػػد الثػػػػػكرة كقبػػػػػؿ إقامػػػػػة السػػػػػمطة الق

 .كعكدة كأجيزة منظمة التحرير الفمسطينية بما فييا األمنية كالعسكرية إلى الكطف

ىػػػػػذه العػػػػػكدة التػػػػػي شػػػػػكمت مرحمػػػػػة جديػػػػػدة مختمفػػػػػة بصػػػػػكرة جذريػػػػػة عػػػػػف سػػػػػابقتيا خاصػػػػػة كقػػػػػد تحػػػػػدد 
بالشػػػػػأف  2003نطػػػػػاؽ اختصػػػػػاص القضػػػػػاء العسػػػػػكرم بعػػػػػد صػػػػػدكر القػػػػػانكف األساسػػػػػي لمسػػػػػمطة عػػػػػاـ 

دسػػػػػتكرم مػػػػػدني فػػػػػي ظػػػػػؿ اسػػػػػتمرار تطػػػػػكر منظكمػػػػػة القػػػػػانكف العامػػػػػة فػػػػػي إطػػػػػار  العسػػػػػكرم فحسػػػػػب.
، باختصاصػػػػػيا كمككناتيػػػػػا كتشػػػػػريعاتيا مػػػػػا طػػػػػرح با لحػػػػػاح أىميػػػػػة الشػػػػػركع كسػػػػػمطة قضػػػػػائية مسػػػػػتقمة

  .في صياغة القكانيف المختصة بالشأف العسكرم

خاصػػػػة  نيةحػػػػكالي ربػػػػع قػػػػرف عمػػػػى قيػػػػاـ السػػػػمطة الفمسػػػػطياألمػػػػر الػػػػذم لػػػػـ يحػػػػدث بعػػػػد كرغػػػػـ مػػػػركر 
المػػػػػدني كالعسػػػػػكرم رغػػػػػـ  ،العػػػػػاـ كالخػػػػػاص ،تنػػػػػازع االختصػػػػػاص بػػػػػيف القضػػػػػاءيف اسػػػػػتمرار فػػػػػي ظػػػػػؿ

صػػػػػػػػو كصػػػػػػػػالحياتو فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػأف داء القضػػػػػػػػاء العسػػػػػػػػكرم مػػػػػػػػف تركيػػػػػػػػز جيػػػػػػػػده كاختصاامػػػػػػػػا شػػػػػػػػيده 
ك سػػػػػػػػد االحتيػػػػػػػػاج سػػػػػػػػكاء بالشػػػػػػػػؽ كبعيػػػػػػػػدان عػػػػػػػػف الشػػػػػػػػأف المػػػػػػػػدني كمحاكلتػػػػػػػػو االسػػػػػػػػتعانة أالعسػػػػػػػػكرم 

 .بما يكفره القضاء المدني العاـي أك ا جرائي  التجريم

، ثػػػػـ تكامػػػػؿ األداء ثانيػػػػان، كاضػػػػحان فػػػػي مجػػػػاؿ الدراسػػػػة كخالصػػػػتيا لجيػػػػة التماثػػػػؿ أكالن  لكذلػػػػؾ مػػػػا بػػػػد
الشػػػػػؽ ا جرائػػػػػي أك الشػػػػػرعية ى أف الدراسػػػػػة تتمحػػػػػكر فػػػػػي جكىرىػػػػػا كحػػػػػدكد مكضػػػػػكعيا عمػػػػػ كخاصػػػػػة

لتحريػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػدعكة كاالؿ ا جرائيػػػػػػػػػة الختصاصػػػػػػػػػات كدكر النيابػػػػػػػػػة العسػػػػػػػػػكرية فػػػػػػػػػي التمييػػػػػػػػػد كاالسػػػػػػػػػتد
 الجزائية.

كفػػػػػي ىػػػػػذه الشػػػػػرعية االجرائيػػػػػة كانػػػػػت تتمحػػػػػكر فصػػػػػكؿ دراسػػػػػتنا كت ػػػػػكص فييػػػػػا تحمػػػػػيالن كتقييمػػػػػان فػػػػػي 
مػػػػػني  كصػػػػػفي مقػػػػػارف مػػػػػع كاحػػػػػدة مػػػػػف التجػػػػػارب العربيػػػػػة العريقػػػػػة كىػػػػػي   التجربػػػػػة المصػػػػػرية  كمػػػػػع 



171 
 

تبػػػػػػايف ىػػػػػػذه المنظكمػػػػػػة العامػػػػػػة لتكشػػػػػػؼ كتحػػػػػػدد مػػػػػػدل التماثػػػػػػؿ اك ال الفمسػػػػػػطينية المنظكمػػػػػػة الجزائيػػػػػػة
  .كفحص مدل شرعيتيا االجرائيةفي القانكف العاـ كالقانكف العسكرم ثـ االجرائية 

ممحكظػػػػان كمباشػػػػران عمػػػػى مسػػػػتكل النصػػػػكص كمطابقتيػػػػا اال فػػػػي  فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة االمػػػػر الػػػػذم تأكػػػػد
المشػػػػػكمة فػػػػػي الفمسػػػػػطينية كليسػػػػػت العسػػػػػكرية االيجابيػػػػػة فييػػػػػا تنحػػػػػاز لممنظكمػػػػػة  كانػػػػػتنقػػػػػاط محػػػػػدكدة 

االصػػػػػػكؿ االجرائيػػػػػػة الخاصػػػػػػة بالػػػػػػدعكل الجزائيػػػػػػة كلعميػػػػػػا ليسػػػػػػت فػػػػػػي االصػػػػػػكؿ المكضػػػػػػكعية ايضػػػػػػان 
بقػػػػػدر مػػػػػا ىػػػػػي ماثمػػػػػة كلػػػػػدل معظػػػػػـ التشػػػػػريعات المقارنػػػػػة فػػػػػي مبػػػػػدأ القضػػػػػاء االسػػػػػتثنائي اك القضػػػػػاء 

كاألصػػػػػػػؿ اف  .كتقبػػػػػػػؿ دسػػػػػػػتكريتو كشػػػػػػػرعيتو فػػػػػػػي نطػػػػػػػاؽ اسػػػػػػػتثنائيتو كخصكصػػػػػػػيتو لالخػػػػػػػاص كمػػػػػػػد
حيػػػػث تتضػػػػاعؼ أىميػػػػة ىػػػػذه االشػػػػكالية حػػػػيف ف حقػػػػو الدسػػػػتكرم فػػػػي قاضػػػػيو الطبيعػػػػي يكػػػػكف لممػػػػكاط

 .يطاؿ اختصاص النيابة العسكرية بعامة الناس المدنييف مف غير العسكرييف

حػػػػاؿ الفمسػػػػطيني عنػػػػدما يصػػػػبح الكضػػػػع بحاجػػػػة الػػػػي تفسػػػػير المحكمػػػػة الكىػػػػذا مػػػػا يعكػػػػس نفسػػػػو فػػػػي 
العسػػػػػػػكرييف كالجريمػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية اك  ىعمػػػػػػػ اقتصػػػػػػػاره لالدسػػػػػػػتكرية لمفيػػػػػػػـك الشػػػػػػػأف العسػػػػػػػكرم كمػػػػػػػد

. فيمػػػػػػػا تتجػػػػػػػاذب النيابػػػػػػػة العسػػػػػػػكرية مكضػػػػػػػكع .اتسػػػػػػػاع نطاقػػػػػػػو ليطػػػػػػػاؿ مػػػػػػػدنييف كجػػػػػػػرائـ قػػػػػػػانكف عػػػػػػػاـ
 كالعسػػػػػكرييف فيػػػػػأتي ره فػػػػػي الجريمػػػػػة العسػػػػػكرية حصػػػػػالدراسػػػػػة تيػػػػػارات تضػػػػػيؽ نطػػػػػاؽ االختصػػػػػاص ك 
الختصػػػػػػاص كبطبيعػػػػػػة ليشػػػػػػارؾ النيابػػػػػػة فػػػػػػي نطػػػػػػاؽ اتحقيػػػػػػؽ القائػػػػػػد كاختصاصػػػػػػات القػػػػػػادة بػػػػػػالتحقيؽ 

 االختصاص مضاعفان مف تضييؽ النطاؽ كتحديد مجاؿ االختصاص أكثر فأكثر. 

دراسػػػػػة المكضػػػػػكع كىػػػػػي خالصػػػػػة ال ينب ػػػػػي اف تنػػػػػاؿ كتضػػػػػعؼ مػػػػػف ادارة أخػػػػػرل فػػػػػي كىػػػػػذه خالصػػػػػة 
كحضػػػػػكر النيابػػػػػة العسػػػػػكرية فػػػػػي ىػػػػػذه المرحمػػػػػة التػػػػػي يجتازىػػػػػا النضػػػػػاؿ الػػػػػكطني لمشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني 

ىػػػػذه  بنػػػػاء دكلػػػػة المؤسسػػػػات كالقػػػػانكف مػػػػف كاقػػػػع المصػػػػمحة المحميػػػػة كاسػػػػتكماؿ فػػػػي انيػػػػاء االحػػػػتالؿ
حمايػػػػػة المصػػػػػالح الكطنيػػػػػة فػػػػػي إطػػػػػار القضػػػػػاء العسػػػػػكرم المصػػػػػمحة التػػػػػي تعتبػػػػػر أحػػػػػد أىػػػػػـ ركػػػػػائز 

المؤسسػػػػػػة العسػػػػػػكرية  كضػػػػػػركرات بنػػػػػػاء العميػػػػػػا كفػػػػػػي ظػػػػػػؿ مكاصػػػػػػمة النضػػػػػػاؿ  نيػػػػػػاء ىػػػػػػذا االحػػػػػػتالؿ
  .قطاع العدالةك  بيف قطاع األمفركرم الفمسطينية كفي اطار مف التكازف الض

اسػػػػػػػتكماؿ صػػػػػػػياغة التشػػػػػػػريع كالمنظكمػػػػػػػة القانكنيػػػػػػػة لممؤسسػػػػػػػة االمنيػػػػػػػة كأىميػػػػػػػة ضػػػػػػػركرة كىنػػػػػػػا تنبػػػػػػػع 
ل قػػػػك  الخدمػػػػة فػػػػي ثمػػػػاره رغػػػػـ التباعػػػػد الزمنػػػػي قػػػػانكف فػػػػي بػػػػكاكيركاحتيػػػػاج تتضػػػػاعؼ اىميتػػػػو ككانػػػػت 

 لالخاصػػػػػػػة بييئػػػػػػػة قضػػػػػػػاء قػػػػػػػك  2018لسػػػػػػػنة  2كالقػػػػػػػرار بقػػػػػػػانكف رقػػػػػػػـ  2005لسػػػػػػػنة  8رقػػػػػػػـ  االمػػػػػػػف
 . ضالقضاء العسكرم  األمف

اف بنػػػػػاء منظكمػػػػػة عسػػػػػكرية نظاميػػػػػة كعصػػػػػرية بػػػػػالمفيـك القػػػػػانكني مؤىمػػػػػة لمقيػػػػػاـ بكاجباتيػػػػػا ككظائفيػػػػػا 
كالسػػػػػمطة لمقػػػػػانكف بػػػػػذاتيا  اذ القػػػػػانكف ليقتضػػػػػي خضػػػػػكع ىػػػػػذه المنظكمػػػػػةفػػػػػالدسػػػػػتكرية بمػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ ان

 .القضائية كعمي نحك يضمف تطبيؽ قكاعد الشرعية
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اذىػػػػػا فكذلػػػػػؾ مػػػػػا يؤكػػػػػد اىميػػػػػة كضػػػػػركرة تػػػػػكفير تمػػػػػؾ التشػػػػػريعات المكضػػػػػكعية كاالجرائيػػػػػة كالتقيػػػػػد بإن
كتطبيقيػػػػا خاصػػػػة بعػػػػد االنتقػػػػاؿ النػػػػكعي الحاسػػػػـ فػػػػي نطػػػػاؽ المخػػػػاطبيف لممنظكمػػػػة القانكنيػػػػة الثكريػػػػة 

االقػػػػؿ بمالءمػػػػة  ىقػػػػانكف خػػػػاص كذلػػػػؾ عمػػػػ ىكف عػػػػاـ الػػػػكمجػػػػاؿ اختصاصػػػػيا كالتػػػػي نقمتيػػػػا مػػػػف قػػػػان
 خصكصيا مع ىذا الت يير الجذرم.

يؤكػػػػػد معنػػػػػى االلتػػػػػزاـ بالشػػػػػرعية المكضػػػػػكعية كىػػػػذا مػػػػػدخؿ عمميػػػػػة إصػػػػػالح لقطػػػػػاع العدالػػػػػة العسػػػػكرية 
عنػػػػػػدما كػػػػػػاف الػػػػػػنص  كاالجرائيػػػػػػة كمػػػػػػا القانكنيػػػػػػة كالدسػػػػػػتكرية كيتفػػػػػػؽ مػػػػػػع المعػػػػػػايير الكطنيػػػػػػة كالدكليػػػػػػة

 .مف القانكف األساسي 101ادة الملتيف بمكجب صريحان في مسأ

 ما يتطمب سف ىذه القكانيف.: أف المحاكـ العسكرية تنشأ بقكانيف خاصة ىاألكل

 مػػػػػػا يتطمػػػػػػبالثانيػػػػػة: اف ال كاليػػػػػػة  اك ال اختصػػػػػػاص ليػػػػػػذه المحػػػػػػاكـ خػػػػػارج نطػػػػػػاؽ الشػػػػػػأف العسػػػػػػكرم 
 .تفسيران تعكسو منظكمة قانكنيةتفسير الشأف العسكرم 

كاقػػػػػػػع التجربػػػػػػػة العمميػػػػػػػة فػػػػػػػاف االصػػػػػػػكؿ ا جرائيػػػػػػػة المتبعػػػػػػػة فػػػػػػػي القضػػػػػػػاء العسػػػػػػػكرم  كمػػػػػػػفكختامػػػػػػػان 
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كمتكاممػػػػػػة مػػػػػػع احتياجػػػػػػات قطػػػػػػاع األمػػػػػػف التشػػػػػػريعية عامػػػػػػة كاحتياجػػػػػػات العدالػػػػػػة كالقضػػػػػػاء العسػػػػػػكرم 
        .كفؽكاهلل الم .عمى نحك خاص
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 .1998جامعة القاىرة ،  –كمية الشريعة كالقانكف  –رسالة الدكتكراة  –الكضعية 
دراسة مقارنة بيف الشريعة ا سالمية كالقانكف  –جكدة صالح سالـ، القاضي الطبيعي   2

 ، 1997كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة،  –رسالة دكتكراه  –الكضعي 
حسف، حسف عمي، النظرية العامة لإلجراءات الجنائية في قانكف االجراءات الجنائية، شرعية   3

 .2004رسالة دكتكراه، االسكندرية  األدلة المستمدة مف الكسائؿ العممية،
حسيف، خميفة كمندر، عبد اهلل، ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي في قانكف   4

  2002 ,اقتصاد -كمية االداب  -ا جراءات الجنائية، جامعة االسكندرية 
رسالة خمؼ، سدراف محمد، سمطة التحقيؽ االبتدائي في التشريع الجنائي الككيتي كالمقارف،   5

 . 1985دكتكراه، اكاديمية الشرطة، القاىرة، 
الديراكم، طارؽ محمد، ضمانات المتيـ كحقكقو، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، جامعة الدكؿ   6

 .العربية، معيد البحكث كالدراسات العربية، الدراسات القانكنية
جراءات محاكمة مرتكبييا في التشريع الفمسطيني،   7 السمكني جياد ممدكح، الجرائـ العسكرية كا 

  2015رسالة ماجيستير، كمية الشريعة كالقانكف، الجامعة ا سالمية ب زة، 
الشقاقي، نضاؿ محمكد، سمطات مامكرم الضبط القضائي في القانكف المصرم كالفمسطيني،   8

تير، معيد البحكث كالدراسات، الكسك، جامعة الدكؿ العربية، دراسة مقارنة، رسالة ماجيس
 . 2006القاىرة 

صعابنة، محمكد نظمي، دكر النيابة العامة في إقامة الدعكل العمكمية في فمسطيف رسالة   9
  .2011ماجيستير، كمية الدراسات العميا جامعة النجاح، نابمس، 

دراسة مقارنة في  -ء الجنائيالعادلي، محمكد صالح محمد، حؽ الدفاع اماـ القضا  10
 .1991جامعة القاىرة،  –كمية الحقكؽ  -رسالة دكتكراة -القانكف الكضعي كالفقو االسالمي

عبد العاؿ، ىاللي عبد اهلل أحمد، النظرية العامة لإلثبات في المكاد الجنائية، دراسة مقارنة   11
 . 1984بالشريعة ا سالمية، رسالة دكتكراه، القاىرة، 

العنزم، فالح، عكاد، الجريمة العسكرية في التشريع الككيتي المقارف، رسالة دكتكراه ، كمية   12
 . 1996الحقكؽ، جامعة القاىرة، 

الكبيسي، عبد الستار سالـ، ضمانات المتيـ قبؿ كأثناء المحاكمة، دراسة مقارنة، رسالة   13
 .1981دكتكراه 

لدعكل الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة المجالي، نظاـ تكفيؽ، قرار باف ال كجو  قامة ا  14
 . 1986دكتكراه، جامعة عيف شمس 
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محمد، عادؿ حامد بشير، ضمانات االستجكاب، دراسة مقارنة، رسالة دكتكراه، جامعة   15
 .2001المنصكرة 

محمد، نياد فاركؽ عباس، الحماية الجنائية لحقكؽ المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي بيف   16
 .2000ة كالقانكف المقارف، رسالة دكتكراه ، جامعة القاىرة ، سنة الشريعة ا سالمي

المرصفاكم، حسف صادؽ، الحبس االحتياطي كضماف حرية الفرد في التشريع   17
 .1954المصرم، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، سنة 

نجاد، محمد راجح حمكد، حقكؽ المتيـ في مرحمة جمع االستدالؿ بيف الشريعة االسالمية   18
 . 1991جامعة القاىرة،  –رسالة دكتكراه  –لقكانيف الكضعية كا
النفيسة، فيد محمد احمد، إجراءات التحقيؽ كالمحاكمة في الجرائـ العسكرية، دراسة   19

تطبيقية في النظاـ السعكدم، رسالة ماجيستير جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية، منشكر عمى 
  .2004الشبكة العنكبكتية 

محمد سالـ، ضمانات المتيـ أثناء التحقيؽ االبتدائي، دراسة مقارنة بيف  النكايسة، عبد ا لو  20
 2000التشريعيف المصرم كاألردني جامعة االزىر ، كمية الحقكؽ، 
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 :خامسًا: البحوث والدراسات
األكؿ بك العال، ممدكح عثماف،  اضكاء عمى قانكف األحكاـ العسكرية ، مجمة المحاماة، العدداف أ  1

 .1981كالثاني، السنة الحادية كالستكف، يناير كفبراير
بك العال، ممدكح عثماف، مدم احقية النيابة العسكرية في تقديـ التماس بإعادة النظر كسمطات أ  2

 .1981  لسنة 5،6مجمة المحاماة العدداف ض -بحث -قسـ الطعكف العسكرية 
الة ضبيف الكاقع كالطمكح  ، بحث البراؾ، أحمد ،دكر النيابة العامة في تجسيد العد  3

 .منشكر في بكابة فمسطيف القانكنية
البراؾ، أحمد محمد، استجكاب المتيـ كسماع الشيكد في الدعكل الجزائية بيف النظرية كالتطبيؽ،   4

 www.ahmedbarak.comالمنشكرة عمى الرابط  2007دراسة مقارنة، 
لدعكل الجزائية بيف النظرية كالتطبيؽ، دراسة البراؾ، أحمد، استجكاب المتيـ كسماع الشيكد في ا  5

 www.ahmadbarak.comمقارنة عمى المكقع االلكتركني 
تكفيؽ اشرؼ مصطفي بحث بعنكاف: االستدالؿ بيف الضبط القضائي كالضبط العسكرم،   6

اىرة،. في قانكف اصكؿ المحاكمات  ، المكتب الفني لإلصدارات القانكنية، الق2005-2004ض
 . 1979الجزائية لسنة 

الدليؿ االجرائي لمنتسبي قكل األمف الفمسطينية المكمفيف بالضبط القضائي الصادر عف مركز   7
جنيؼ لمرقابة الديمقراطية عمى القكات المسمحة كالمركز الفمسطيني لمبحكث كالدراسات 

 . 2010االستراتيجية، راـ اهلل، 
ر مشركعية محاكمة المدنييف الفمسطينييف أماـ القضاء العسكرم الفمسطيني، مؤسسة الريس، ناص  8

 .2011الحؽ بحث منشكر عمى الشبكة العنكبكتية، راـ اهلل 
شاىيف، محمكد، تقرير حكؿ: النيابة العامة الفمسطينية، الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف، راـ اهلل،   9

 .www.ichr.ps//dfs/legallo.pdf، بحث منشكر عمى الرابط  التالي 1999
  

http://www.ahmadbarak.com/
http://www.ichr.ps/dfs/legallo.pdf
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 :ف  الدورياتأحكام وأوامر ولعميمات سادسًا: 

  219قاعدة رقـ  – 17لسنة  –مجمكعة االحكاـ لمحكمة النقض   1
 ـ، 28/3/1985ؽ، جمسة 53، لسنة 7588محكمة النقض، الطعف رقـ   2
، مجمكعة أحكاـ 15/11/1965قضائية، بتاريخ  34لسنة  166نقض مصرم، الطعف رقـ   3

 . 2محكمة النقض، ج
 ،  28مجمكعة القكاعد القانكنية س 16/5/1977نقض مصرم،   4
 ، المكتب الفني،.1/12/1998، جمسة 66لسنة  19120نقض مصرم الطعف رقـ   5
   .119رقـ ، مجمكعة احكاـ محكمة النقض المصرية 3/5/1990نقض   6
 41، رقـ 27، مجمكعة أحكاـ النقض، س15/2/1976نقض جنائي مصرم،   7
 ، 1992ؽ  60لسنة  15766نقض مصرم رقـ   8
يناير سنة  8، 177، رقـ 18، مجمكعة أحكاـ محكمة النقض، س1967يكنيو  26نقض   9

 ، 168، رقـ 9، س1968أكتكبر  21، 6، رقـ 19، س1968
ـ، ضالمرجع القانكني 21/3/2006القضائية بتاريخ  66لسنة  26513نقض مصرم رقـ   10

 ا لكتركني لنقابة المحاميف المصرييف . 
 .19ـ  الجزء 29/2/1964  جمسة 2/64محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية، حكـ   11
 .18/7/1954، في جمسة 21/54محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية  في قضية رقـ حكـ   12
بشأف سمطات القادة في -25/2/1975أكامر القيادة العامة لمقكات المسمحة الصادرة في   13

 التصرؼ في الجرائـ العسكرية. 
 بخصكص المشاكؿ التي تتسبب في تأخر الفصؿ في القضايا. 19/74أمر القيادة رقـ   14
عرفة بخصكص التحقيؽ في الجرائـ فكر ارتكابيا بم 1972  لسنة 2الكتاب الدكرم رقـ ض  15

 القادة.
 . المستشار/أحمد الم ني 2009التعميمات القضائية لمنيابة العامة الفمسطينية العدلة لعاـ   16
   .1973لسنة  147الكقائع المصرية عدد   17
 ، القاىرة. 29/9/1972الصادر بتاريخ  39الجريدة الرسمية المصرية، العدد رقـ   18
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



184 
 

 فيرس المحلويات:
 

 أ  ............................................................................................ إقرار:

 ب  ................................................................................... شكر كعرفاف

 ج  ........................................................................................ ممخص:

Abstract: ....................................................................................  ق 

 1 ......................................................................................... :مقدمة

 1 ................................................................................ ىدؼ الدراسة:

 2 .............................................................................. إشكالية الدراسة:

 2 ................................................................................ مني  الدراسة:

 3 ................................................................................ أىمية الدراسة:

 3 ................................................................................. خطة البحث:

 5 ................................ :اللمييد لمدعوى الجزائيةدور النيابة العسكرية ف   :الل ل ا ول

 8 ............................................................. المبحػث االكؿ: سػمطػػات االستػػدالؿ:

 8 .... المطمب االكؿ: تحقيؽ القائد كأعماؿ االستدالؿ: بيف الشرعية المكضكعية كالشرعية االجرائية:

 9 ............................................. الفرع االكؿ: الشرعية المكضكعية لتحقيؽ القائد:

 9 ......................... الفقرة االكلى: طبيعة تحقيقات القائد كمشركعيتيا في التشريع المقارف:

 14 .................................... الفقرة الثانية: طبيعة سمطة القائد في التصرؼ بالتحقيؽ:

 21 .......................... لتحقيؽ القائد كحدكد اختصاصاتو:الفرع الثاني: الشرعية االجرائية 

 36 .................... المطمب الثاني: النيابة العسكرية كمأمكرم الضبط القضائي في االستدالؿ:

 37 ..................................... الفرع االكؿ: مأمكرم الضبط القضائي كاختصاصاتيـ:

 37 .................................................. الفقرة االكلى: تشكيؿ الضابطة القضائية:

 39 ......................................... الفقرة الثانية: اختصاص مأمكرم الضبط القضائي:



185 
 

 43 .................. بالنيابة العسكرية:الفرع الثاني: سمطات مأمكرم الضبط القضائي كعالقتيا 

 43 ............................................. الفقرة األكلى: ماىية سمطات الضبط القضائي:

 46 .................. الفقرة الثانية: مأمكرم الضبط القضائي كعالقتيا بسمطات النيابة العسكرية:

 50 ........................................................... المبحث الثػػاني: أعمػػػػػاؿ االستػػػػدالؿ:

 50 ......................................................... المطمب األكؿ: إجراءات االستدالؿ:

 51 ............................................. الفرع األكؿ: اجراءات االستدالؿ الخاصة باألدلة:

 52 .................................................... الفقرة األكلى: في حالة الجـر المشيكد:

 56 ......................... الفقرة الثانية: إجراءات الضبط القضائي في الجرائـ غير المشيكدة:

 57 ........................................... الفرع الثاني: اجراءات االستدالؿ كتحديد المتيـ:

 57 .............................................................. الفقرة األكلى: تعريؼ المتيـ:

 62 ........................................ الفقرة الثانية: معايير كشركط صفة كشخص المتيـ:

 67 .............................................. المطمب الثاني: تحػػػػػرير محضػػػػر االستػػػػػدالالت:

 68 ................................................... الفرع األكؿ: محضر جمع االستدالالت:

 69 ......................... الفقرة األكلى: القكاعد الفنية كالقانكنية في تدكيف محضر االستدالؿ:

 72 .................................... الت كاألصكؿ االجرائية:الفقرة الثانية:  محضر االستدال

 76 ........................................................... الفرع الثاني: محضر التحريات:

 76 ................................................. الفقرة األكلى: مضمكف محضر التحريات:

 77 ........................................ الفقرة الثانية: طبيعة حفظ التحريات في التشريعات:

 82 ...................................................... :مرحمة اللحقيق االبلدائ  :الل ل الثان 

 84 .......................... المبحث األكؿ: السمطة المختصة بالتحقيؽ االبتدائي: ا طار القانكني:

 84 ............................................ المطمب األكؿ: الطبيعة القانكنية لمنيابة العسكرية:

 84 ........................................ الفرع االكؿ : النيابة العسكرية في االطار الكظيفي:



186 
 

 84 ............................................... الفقرة االكلى: اختصاصات النيابة العسكرية:

 89 ................................................. الفقرة الثانية : خصائص النيابة العسكرية:

 95 ......................................النيابة العسكرية كطبيعة الدكر القضائي:الفرع الثاني: 

 95 ........................... الفقرة االكلى: ماىية الدكر القضائي لمنيابة في التحقيؽ االبتدائي:

 97 ............... الفقرة الثانية: المحددات القانكنية لدكر النيابة القضائي في التحقيؽ االبتدائي:

 100 ...................................... المطمب الثاني: محددات دكر النيابة كمباشرة التحقيؽ:

 101 .................... الفرع االكؿ: النيابة العسكرية كالمحددات الخاصة باالتصاؿ بالجريمة:

 101 ................ : حجية تحقيقات النيابة العسكرية أماـ القضاء:الفقرة االكلى: قكاعد قانكنية

 102 ............................ الفقرة الثانية: القيكد االجرائية عمى دخكؿ الدعكل حكزة النيابة:

 106 ...................... الفرع الثاني: النيابة العسكرية كالمحددات الخاصة بطبيعة كالجريمة:

 106 ............................ -الفقرة االكلى: الجرائـ التي تدخؿ في حكزة النيابة العسكرية :

 109 ................................. الفقرة الثانية: اختصاصات النيابة اثر االتصاؿ بالجريمة:

 112 .................................. المبحث الثاني: النيابة العسكػػػرية كأعماؿ التحقيػػؽ االبتػػدائي:

 112 ................................................ ا بتدائي:المطمب األكؿ: إجراءات التحقيؽ 

 112 ........................................ الفرع األكؿ: إجراءات التنقيب عف األدلة كجمعيا:

 113 .......................... الفقرة االكلى : االستجكاب / اختصاص حصرم خاص بالنيابة:

 123 .................................... الفقرة الثانية: اختصاصات عامة أخرل تقدرىا النيابة:

 137 ........................................ المتيـ:االجراءات االحتياطية بشأف الفرع الثاني: 

 137 ................................................. الفقرة االكلى: االجراءات المقيدة لمحرية:

 142 .................................................... الفقرة الثانية: التدابير السالبة لمحرية:

 148 .................... المطمب الثاني: النيابة العسكرية كالتصرؼ بمخرجات التحقيؽ االبتدائي:

 149 ............................................. ة كحفظ الدعكل:الفرع االكؿ: النيابة العسكري



187 
 

 151 ....................................................... الفقرة األكلى: أكجو حفظ الدعكل:

 153 ........................... الفقرة الثانية: اآلثار القانكنية  المترتبة عمى قرار حفظ الدعكل:

 157 ........................................... الفرع الثاني : النيابة العسكرية كاحالة الدعكل:

 157 ............................... الفقرة االكلى: محددات كاسس احالة الدعكل الى المحكمة:

 163 ..................... الفقرة الثانية: اتصاؿ المحكمة بالدعكل كاالثار المترتبة عمى االحالة:

 168 .................................................................................... :الخالمة

 172 ........................................................................ المراجػػػػػػػػع كالمصادر:
 

 

 


