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 تقديرالشكر و ال
 

ىذه الدراسة، مف أساتذة وال يفوتني إال أف أشكر كؿ مف مد لي يد العوف والمساعدة في إنجاز 
ار جياد كسواني الذي صحح خطواتي وأناألستاذ الدكتور  :أستاذي المشرؼ ر، واخص بالشكوأصدقاء
، كما وأتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى األساتذه أعضاء لجنة المناقشة وعممني الجدية في العمؿدربي 

بقبوؿ مناقشة رسالتي ىذه، وتقديـ النصائح والمبلحظات القيمة التي أثرت ىذا العمؿ, وىـ الدكتور 
المستمر،  حابس زيدات والدكتور نائؿ طو، كما وأشكر الدكتور محمد خمؼ لوقوفو بجانبي وعطاءه

 والشكر موصوؿ إلى جميع أساتذتي في ىذا الصرح العممي المعطاء .

  



 

 ت
 

 : ـــصممخال

ى وجوب احتراميا وعدـ فراد وحرياتيـ التي كفمتيا كافة الدساتير ونصت عمحياة األ الشكمية تمس
، الحريةلعقاب وحؽ المتيـ في الحاجة ممحة لتأكيد التوازف بيف حؽ الدولة في ا تبدو، فانتياكيا

لتوضيح ودراسة الجزاءات المترتبة عمى عدـ احتراـ الشكؿ في اإلجراءات والجزاءات المترتبة باإلضافة 
  .حاجة المكتبة لمثؿ ىذه الدراسة لقمة المصادر المتوفرة في ىذا الموضوع. و هعمى ىذ

ي العمؿ اإلجرائي الشكمية المتبعة ف جممة مف التساؤالت حوؿ إجراءات ىذه الدراسة تـ طرحومف خبلؿ 
بة عمى ىدر شكمية العمؿ ، باإلضافة لآلثار المترتالجريمة إلى حيف صدور حكـ نيائي منذ لحظة وقوع

بقة ليا ا، السالدعوىجزائية في جميع مراحؿ ، ومدى تكريس الشكمية في قانوف اإلجراءات الاإلجرائي
  .ة المحاكمةمومرح االبتدائيرحمة التحقيؽ أثناء مرحمة جمع االستدالالت والمرحمتيف المتيف تمييا وىي م

اإلجراءات والشكمية التي خطت في قانوف اإلجراءات الجزائية مف مف خبلؿ المنيج التحميمي تـ تناوؿ 
خبلؿ تحميؿ لنصوص ىذا القانوف وما ينبثؽ عنيا مف آثار وحقوؽ والوقوؼ عمى جزاءات ىدر الشكمية 

 .التي نص عمييا

مية في قانوف اإلجراءات ، الفصؿ األوؿ لبياف ميداف الشكالدراسة إلى فصميفا الغرض قسمت  ليذ
، بدأ في مرحمة جمع االستدالالت والتركيز عمى اإلجراءات الشكمية في ىذه المرحمة ومرورا الجزائية
اء ، وانتياالستدالالت والشكؿ القانوني لياالتحقيؽ االبتدائي التي تبدأ بعد انتياء مرحمة جمع  بمرحمة

 .مرحمة مف مراحؿ الدعوى الجزائية بمرحمة المحاكمة التي ىي آخر

ءات ومات اإلجراىي إحدى مقجراءات الجزائية التي الشكمية جوىر اإل فقد تناوؿ أما الفصؿ الثاني
، وتطرقت في تـ بيا اإلجراءات مف خبلؿ مبحثيف، فيي الوسيمة التي تالجزائية التي ال تصح بدونيا
، وفي المبحث الثاني تناولت جزاءات تحقيؽ لغايات اإلجراءات الجزائيةالمبحث األوؿ لدراسة الشكمية 
 .جزائية المتمثمة بالبطبلف السقوطىدر الشكمية في اإلجراءات ال

وبالمحصمة تـ تغطية كؿ المراحؿ التي تمر بيا الدعوى الجزائية مف خبلؿ دراسة اإلجراءات الشكمية 
، وما خمصت إليو ات المترتبة عمى خرؽ ىذه الشكميةالتي تتـ في كؿ مرحمة مسيرة إلى أىميتيا والجزاء

 .وصياتمف نتائج وت
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Formalism in criminal procedure law 

Prepared by: Hazar Mohammad Jalal Jafri 

Supervised by: Professor Jihad Keswani 

Abstract: 

The formal touches the lives of individuals and their freedoms guaranteed by all 

constitutions and stipulates that should be respected and not violated, it seems urgent to 

ensure a balance between the State's right of punishment and the accused's right to liberty, as 

well as to clarify and examine the consequences of the failure to respect sanctions figure in 

the proceedings and sanctions. And the need for such a study library for lack of sources 

available on this topic. 

Through this study, inter was thrown questions about formal procedures followed in 

procedural work since the moment of the murder until the final judgment, in addition to the 

effects of waste pro forma procedural work, and how the formal consecration in the code of 

criminal procedure in all stages of the proceedings, previous to her during the taking of 

evidence and the two phases followed by a preliminary investigation and trial stage. 

Through the analytic procedures and formalities were dealt with that taken in the code of 

criminal procedure by analyzing the provisions of this law and its effects and the rights and 

stand on the formal waste provided for sanctions. 

For this purpose the study was divided into two chapters, Chapter 1 of statement field in the 

code of criminal procedure, started in the taking of evidence and focus on formalities at this 

stage through the preliminary inquiry phase, which begins after the taking of evidence and 

legal form, and ending with the trial phase which is the last stage of criminal proceedings. 

Chapter II dealt with the substance of the Penal Procedure form is one of the elements of 

criminal procedure which is not correct, it is the means by which the proceedings are 

conducted through the two sections, the first section dealt with the formal investigation 

study objectives of criminal procedure, and in the second section dealt with the formal 

criminal proceedings waste sanctions of invalidity. 

And the outcome has been covering all stages of criminal proceedings by studying the 

formalities are done at each stage March to their importance and sanctions arising from 

breach of this formalism, and its findings and recommendations. 
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 :المقدمة

الطيبيف الطاىريف  اهلل الرحمف الرحيـ والصبلة والسبلـ عمى سيدنا خاتـ األنبياء محمد وعمى الوبسـ 
 .وعمى صحبو الذيف نصروه وعزروه وأتبعوا النور الذي ُأنزؿ معو

 (قانوف العقوباتويعتبر القانوف الموضوعي )إلى قسـ موضوعي وأخر إجرائي، القانوف الجنائي  ينقسـ
المتمثمة في اإلجرائية،  لمشرعية قانوف اإلجراءات الجزائية يؤسسف، لقانوف اإلجرائيورقة معدمة دوف ا

لقوانيف أف تضع ى ىذه اعم ولزاما الموضوعية حيز النفاذ، قواعدلمىي إدخاؿ التي   اإلجرائيةالقوانيف 
  .معينة اإلجراءات في صور وأسس

ظؿ الشكؿ في النظـ القانونية باقيا رغـ التطورات التي طرأت عمى القانوف، فتظير الشكمية بشكؿ جمي 
في اإلجراءات الجزائية التي يقررىا القانوف لمحصوؿ عمى حماية لمحؽ،أو المركز القانوني، والتي أطمؽ 

 .1عمييا الحقًا القوانيف اإلجرائية 

، ومبدأ قوامو أّف ىي تمُسؾ شديد باألشكاؿ الخارجية: و شكؿ الشكمية لغة: مصدر صناعّي مفتعرؼ و 
الب الذي القتعرؼ الشكمية بأنيا  كما2صّحة األعماؿ القانونّية مرتبط ارتباطًا دقيقًا بمراعاة األشكاؿ".

 .3، وتحقؽ بو الغاية التي ال يوجد بدونيايفرغ بو العمؿ اإلجرائي

أف التصرؼ الشكمي اختمؼ الفقياء في تعريؼ الشكمية: فقاؿ "جيني": " فقدوعمى المستوى االصطبلحي 
: " أف الشكمية ونية بدرجة ما..."، ويرى "روبي"ىو الذي فرض فيو الشكؿ تحت طائمة عدـ الفعالية القان

فراد بوسائؿ خارجية الوضعية القانونية لؤللى إيضاح النظاـ القانوني وتحديد تعني كؿ عمؿ ييدؼ إ
ذات مفيوـ متغير يشمؿ التصرفات ات والمواعيد واإلجراءات "ويقوؿ "بونكار": بأف الشكمية: "كالشكمي

ات التي تتطمب تعبيرا التي تعرؼ عادة بالتصرفات الشكمية وتمؾ التي تخضع الشكميات خاصة والتصرف

                                                           
1

ذد ٣ؼشف هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ ثأٗٚ " ٓغٔٞػخ اُوٞاػذ اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ رؾٌْ ئعشاءاد اُجؾش ػٖ اُغش٣ٔخ ، ٝػجطٜب، ٝٝعبئَ ئصجبرٜب،ٝرؾ  

س : ٔٞاُغِطخ أُخزظخ ثٔالؽوخ ٓشرٌجٜب ٝٓؾبًٔزٚ، ًٔب رج٤ٖ ئعشاءاد أُؾبًٔخ، ٝؽشم اُطؼٖ ثبألؽٌبّ اُغضائ٤خ  ٝر٘ل٤زٛب"  ٣٘ظش ٓؾٔذ عؼ٤ذ ٗ

 .71، ص.3122، داس اُضوبكخ، ػٔبٕ،3أطٍٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ، ؽ.

ؽٔذ ٣ٝؼشف أ٣ؼب ثأٗٚ " ٓغٔٞػخ اُوٞاػذ اُوب٤ٗٞٗخ اُش٤ٌِخ، أٝ اإلعشائ٤خ اُز٢ رزجغ ُٞػغ أؽٌبّ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد ٓٞػغ اُزطج٤ن" ٣٘ظش ػٞع أ

 .74، ص.3121دٕ،، ئصشاء ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ، األس2اُضػج٢: أُذخَ ئ٠ُ ػِْ اُوبٕٗٞ، ؽ.
 .http://www.almaany.comمعجـ المعاني الجامع   2
 . 1993مدحت محمد الحسيني: البطبلف في المواد المدنية، د. ط، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،   3
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ا والتصرؼ بيف التصرؼ الشكمي الذي يمثؿ الشكؿ فيو ركنا جوىريوي: "ويميز محمود زوا ،"عف اإلرادة
    ."1الذي يتطمب شكميات أو بمعنى آخر التصرؼ الرضائي الذي يتطمب شكميات

حتى يجب االلتزاـ بو ، ويمكف القوؿ أف الشكمية ىي المنيج الذي رسمو المشرع إلجراء أو تصرؼ معيف
ف أي مخالفة تجعؿ مف اإلجراء أو التصرؼ معرضا لجزاءات ىدر  ينعقد صحيحا مرتبا أثاره القانونية، وا 

 .الشكمية التي رتبيا المشرع عمى ذلؾ

تختمؼ باختبلؼ اإلجراء  الشكمية حيث أف لكؿ إجراء مف إجراءات الدعوى  شكمية معينة دتتنوع وتتعد
    اؿ، فمنيا ما يرتبط بوجوب مباشرة اإلجراء خبلؿ نفسو، فمكؿ قاعدة إجرائية مجموعة مف الشروط واألشك

تخاذ فيوجب القانوف ا مباشرة العديد مف اإلجراءات في يعتبر الزمف عنصرا ضرورياإذ  ،مدة معينة
عمى ذلؾ بعد فوات المدة المحددة لئلجراء يترتب  اتخاذ اإلجراء اإلجراء ضمف مدة محددة، واف

، فيجب إفراغ اإلجراءات  في اإلجراء وفقا لمشكؿ المحدد قانونا ضرورة أف يتـوىذا يعني ، المخالفة
 .تكتسب شروط صحتيا وترتب آثارىا الشكؿ الذي نص عميو المشرع، حتى

عبر عف مدى تطور ت اإلجراءات الجزائيةفي  الشكمية أففي  الدراسة موضوعالنظرية ل تكمن األىمية
ألفكار المدرسة الشكمية التي نادت  بالشكمية انعكاسا االلتزاـ، ويشكؿ فكر القانوني في الجانب اإلجرائيال

سقاط اإلجراءات التي ال تحتـر الشكمية في اإلجراءات الجزائية، كما أف موضوع  بوجوب إبطاؿ وا 
 الذيف يتطمعوف إلى تحقيؽو تشدد في الشكمية ال قياء معارضيالشكمية يعكس الخبلؼ الحاصؿ بيف الف

لؼ الشكمية سواء الفقياء الذيف يروف بوجوب إعداـ اإلجراء الذي خاوبيف ، صحتو غاية اإلجراء وبالتالي
 مصالح بسيطة . أوكانت ىذه الشكمية تمس مصالح جوىرية 

اإلجراءات الجزائية لمتطمبات الشكمية، كما تكمف في  في تحقيؽ األىمية العممية لمموضوع وتتجمى
المطالبة الدائمة بوجوب االلتزاـ بقواعد الشكمية اإلجرائية، وتزداد األىمية وضوحا مف خبلؿ القرارات 

أو بسقوطيا لعدـ احتراميا لقواعد الشكمية ، أو بإسقاطيا، واألحكاـ القضائية الصادرة بإبطاؿ اإلجراءات
 .أي مرحمة مف مراحؿ اإلجراءات الجزائيةاإلجرائية في 

                                                           
.13:23س.,، http://www.staralgeria.net/t255-topic#ixzz49iZW7H6H:  منتديات ستار الجيريا 1
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ودراسة ىذا الموضوع يدعو إلى التساؤؿ عف ما ىي اإلجراءات الشكمية في العمؿ اإلجرائي منذ لحظة 
وقوع الجريمة لحيف صدور حكـ بات فييا؟ وما ىي اآلثار المترتبة عمى ىدر شكمية العمؿ اإلجرائي؟ 

 ( ؟ 2001( لسنة)3ات الجزائية الفمسطيني رقـ)وما مدى تكريس الشكمية في قانوف اإلجراء

 أعبله، وحةلتساؤالت المطر عمى ا ولئلجابةًا ونظريًا ذكر أعبله مف أىمية الشكمية عمميوبناء عمى ما 
اإلجراءات الشكمية التي خطت في تبياف  ليتسنى لي ،في ىذه الدراسة المنيج التحميمي عمى اعتمدت

 قانوف اإلجراءات الجزائية .

فصميف تناولت في الفصؿ األوؿ ميداف الشكمية في اإلجراءات الجزائية إذ تنبو  إلىقسمت الدراسة 
وقد حدد بناء عمييا  ئية الفمسطيني إلى أىمية الشكميةالجزارع الفمسطيني في قانوف اإلجراءات المش

، وبينت في جميع المراحؿ التي تمر بيا الدعوى الجزائية اءات الجزائية في ميداف الشكميةقواعد اإلجر 
اإلجرائي راءات الجزائية، وجوب احتراـ الشكؿ عمؿ ية جوىر اإلجفي الفصؿ الثاني المعنوف بالشكم

 سباب التي تؤدي التي عدـ أحتـر الشكمية وىدرىا والجزاء المترتب عمى ىدرىا .وأأل
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 :صل األولالف

________________________________________________________ 

 ميدان الشكمية في اإلجراءات الجزائية
 

وىذه ، دالة الجنائيةاإلجراءات الجزائية عمى عدة مراحؿ تتوافؽ مع الييئات القائمة عمى الع نيتب
بنوع مف استقمت كؿ ىيئة منيا ضاء، وقد والق ،العامة والنيابة ،الضابطة القضائيةب متمثمةالييئات 
الشكمية في  (، أوؿاألو المبحث )االستدالالتعمييا الشكمية سواء في مرحمة جمع  بنيت اإلجراءات

 .الثالث( مبحث)ال(، أو الشكمية في مرحمة المحاكمة الثاني المبحث) االبتدائيمرحمة التحقيؽ 

  مرحمة جمع االستدالالت  :ولالمبحث األ 

تحريؾ الدعوى ، ويتـ اقتضاء ىذا الحؽ مف خبلؿ لجريمة لمدولة حؽ بمعاقبة الجانيوقوع اينشْى 
المتمثمة بتحريؾ الدعوى أف يكوف ىناؾ مرحمة تسبؽ نشوء الخصومة الجزائية ، الجزائية ومباشرتيا

الجمع والبحث والتنقيب عف جميع  المعمومات والبينات البلزمة لتمكيف  الجزائية، يتـ خبلؿ ىذه المرحمة
، وحيث يتولى ميمة جمع االستدالالت الضابطة مة مف التصرؼ في الدعوى الجزائيةالنيابة العا

 .ي تعمؿ تحت إشراؼ النيابة العامةالقضائية والت
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األدلة والقرائف التي تشير عمومات و تحري واستقصاء الم :، واصطبلحاطمب األدلة : يعنياالستدالؿ لغة
بما يتوافؽ مع األصوؿ  ،بالطرؽ المشروعة ،ومرتكبييا ،وعناصر ىذه الجريمة ،إلى وقوع الجريمة

 .1والقانوف

تعتبر و ى الجزائية، الدعو مف اإلجراءات األولية السابقة عمى تحريؾ  مرحمة جمع االستدالالتتعد  
ىذا باإلضافة  ،الجرمي قوع الفعؿالعناصر واألدلة المادية التي تثبت و تبدأ بتتبع وتجميع و  مميدة ليا،

إلى عمؿ التحريات الضرورية والبلزمة عف مرتكب الجريمة حتى تستطيع النيابة العامة توجيو تحقيقيا 
 .عمى منع وقوعياوتساعد فيذه المرحمة قد تسبؽ ارتكاب الجريمة  ،الحقيقة بالشكؿ الذي يصؿ بيا إلى

ف ىناؾ مجموعة مف ولكف قبؿ تحريؾ ىذه الدعوى فإ ،عند وقوع الجريمة الدعوى الجزائية تنشأو  
وىي  ،عينيا القانوفوذلؾ مف خبلؿ جية  ،المحاكمة اإلجراءات التمييدية التي تتخذ تمييدا إلجراء

ى وتبدأ بجمع أدلتيا والبحث عف فاعميا وىو ما يسم ،تقوـ بضبط الجريمة التي الضابطة القضائية
سابقة عمى تحريؾ الدعوى مجموعة مف اإلجراءات التمييدية ال بأنويعرؼ االستدالؿ ، و 2باالستدالؿ

حتى يتسنى لسمطة قانونية،  شأف الجريمة مف خبلؿ أساليبب وتيدؼ إلى جمع المعمومات ،الجزائية
 . 3التحقيؽ بناء عمييا اتخاذ القرار فيما إذا كاف مف المبلئـ تحريؾ الدعوى الجزائية

، الضابطة القضائية جية معينة قانونًا وىي ت مف خبلؿالمعموما أف االستدالؿ ىو جمعوترى الباحثة 
 .سمطة التحقيؽ بالتصرؼ عمى وجو معيفمما يساعد 

تحريؾ الدعوى الجزائية وىي عمى بينة وعمـ كافييف  االبتدائي أعماؿ االستدالؿ لسمطة التحقيؽتتيح و 
سـ بو سمطة تتأكبر مما  بفعالية ونشاط ؿات االستدالسمط تتسـ ومف ناحية أخرى  ،بحقائؽ األمور

ويتيح ليا ذلؾ الحصوؿ عمى معمومات في شأف الجريمة التي ما زاؿ أثرىا متصفا  ،االبتدائي التحقيؽ
بحفظ عديد مف الشكاوى التي يتبيف أنيا  أيضا تسمحو  , مما يتاح لممحقؽ الغموض أكثر بالخفاء أو

 4. ويتيح تفرغ سمطات التحقيؽ لمدعاوى ذات الجدية ،ذلؾ عناء التحقيؽ بياموفرا ب غير ذات أساس,

                                                           
 109، ص .2013عبد الباقي: شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، كمية الحقوؽ، جامعة بيرزيت، مصطفى  1
 .74، ص.2011، عماف، 2محمد سعيد نمور: أصوؿ اإلجراءات الجزائية، دار الثقافة، ط.2
 . 414، ص.2011فوزية عبد الستار: قانوف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية, بيروت،  3

 . 417السابؽ، ص. المرجع، قانوف اإلجراءات الجنائية :ة فوزية عبد الستارالدكتور   4
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ويعطي القانوف ميمة جمع االستدالالت لمأموري الضبط القضائي أو الضابطة القضائية، وىي فئة 
يتولى ( مياـ الضابطة القضائية بقوليا "19/2ادة )نص القانوف عمييا عمى سبيؿ الحصر، وحددت الم

مأمورو الضبط القضائي البحث واالستقصاء عف الجرائـ ومرتكبييا وجمع االستدالالت التي 
 .  لمتحقيؽ في الدعوى" تمـز 

جمع  إلىالتي تيدؼ  ،تشمؿ مجموعة مف اإلجراءات الضبط القضائي يأف ميمة مأمور  وترى الباحثة
وكافة المعمومات البلزمة لمتحقيؽ في الدعوى منذ  ،ومرتكبيا ،المعمومات البلزمة لمتحري عف الجريمة

 . دور النيابة العامة لحيف بدء ،يمةلحظة وقوع الجر 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية تحديد األشخاص الذيف أعطاىـ المشرع صفة 21وتولت المادة )
 يكوف مف مأموري الضبط القضائي:نصت "، والتي لضابطة القضائية ا

 .مدير الشرطة ونوابو ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات واإلدارات العامة .1

 .ضباط وضباط صؼ الشرطة، كؿ في دائرة اختصاصو .2

 .رؤساء المراكب البحرية والجوية .3

 ".الموظفوف الذيف خولوا صبلحيات الضبط القضائي بموجب القانوف .4

القضائية، وىذا يعني بأف قانوف  ابضةالخاصة منحت لموظفييا صفة الضىنالؾ بعض القوانيف و 
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني لـ يحدد جميع مف ينطبؽ عمييـ صفة مأموري الضبط القضائي، بؿ ترؾ 

( المذكورة 21) ( مف المادة4نجده بشكؿ واضح في الفقرة ) اوىذا ملبعض القوانيف الخاصة تحديد ذلؾ، 
 .1أعبله

 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية إختصاصات الضابطة القضائية وىي :22المادة ) يحدد المشرع فو 

فيقع عمى عاتؽ مأموري الضبط القضائي  ،قبوؿ الشكاوى والببلغات التي ترد إلييـ بشأف الجرائـ -1
ف قبوؿ الببلغات والشكاوي، ويستوي أف ىذا اإلخبار شفويا، أو كتابيا، أو عف طريؽ الياتؼ م

                                                           
1

(،3116) لسنة (28) رقم الفلسطٌنً العامة المخابرات قانون ٖٓ أٓضِخ اُوٞا٤ٖٗ اُخبطخ اُز٢ أاُز٢ أػطذ ٓٞظل٤ٜب طلخ اُؼبثطخ اُوؼبئ٤خ : 

. "القضائٌة الضبطٌة صفة القانون هذا بموجب المقررة اختصاصاتها مباشرة سبٌل فً للمخابرات ٌكون:" انه على منه( 23) المادة تنص حٌث
(علىأنه"لمفتشًالوزراةالذٌنٌصدرقراربتعٌنهممنالوزٌرصفة89(حٌثتنصالمادة)3115(لسنة)31وأٌضاقانونالصحةرقم)

لهمضبطالجرائمالتًتقعمخالفةألحكامهذاالقانون،وإثباتهافًمحاضروٌوقعونمأموريالضابطةالقضائٌةفٌماٌقومونبهمنأعمال،و
 علٌها".
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وألـز المشرع مأموري الضبط القضائي عرض .1شخص معموـ أو مجيوؿ، أو أي طريقة أخرى
 .2الشكاوى والببلغات التي وردت إلييـ، عمى النيابة العامة دوف تأخير في ذلؾ 

 الكشؼ والمعاينة :ويتـ ذلؾ مف خبلؿ انتقاؿ مأموري الضبط القضائي إلى مكاف االجريمة، -2
الكشؼ لحالة المكاف واألشخاص المتواجديف في مكاف الجريمة، مع لمعاينة آثار الجريمة، و 

إعطاء المشرع رجاؿ الضابطة القضائية حؽ األستعانة بالخبراء والمختصيف خبلؿ الكشؼ 
 لشيود شريطة عدـ تحميفيـ اليميف.والمعاينة، باإلضافة لسماع ا

المحافظة عمى أدلة الجريمة: فأوجب المشرع عمى مأموري الضبط القضائي إتخاذ جميع الوسائؿ  -3
 .البلزمة لمحفاظ عمى أدلة الجريمة مف الضياع، أو مف اف تمتد يد العبث إلييا 

تحرير محاضر باإلجرءات التي يتخذونيا : فعمى مأموري الضبط القضائي إثبات كتابًة جميع  -4
بميـ، ومف المعنييف بيا، كالشيود، لتي يقوموف بيا، وتوقيع ىذه المحاضر مف قاإلجراءات التي ا

 يرىـ مما ليـ عبلقة بيذه المحاضر.أو غوالخبراء 

 

سأبيف في ىذا المبحث الشكمية المرتبطة باالختصاصات األصمية) المطمب األوؿ(، والشكميات 
 المرتبطة باالختصاصات االستثنائية ) المطمب الثاني(.

 لمضابطة القضائية األصمية باالختصاصات المرتبطة الشكمية :ولالمطمب األ 

( لرجاؿ الضابطة 22( و)19/2أناط المشرع الفمسطيني في قانوف اإلجراءات الجزائية في المواد )
القضائية ميامًا عمييـ القياـ بيا في ىذه المرحمة، حيث ينطوى غمى القياـ بيا مجموعة مف الشكميات 

الكتابة )الفرع  شكمية الشكمية في ىذه المرحمة فيالتي يجي التقد بيا، حتى يقع اإلجراء صحيحًا، 
 .التمبس ) الفرع الثالث( شكمياتألوؿ(، شكمية اآلجاؿ ) الفرع الثاني(، ا

 

  
                                                           

1
 . 343،ص.3124، ٌٓزجخ اُغبٓؼخ األسد٤ٗخ،ػٔبٕ، 2أ٣ٖٔ ظبٛش: ششػ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤، ط. 
2

 (  ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط33/2.٢٘٤ساعغ ٗض أُبدح ) 
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 الكتابة شكمية :األولالفرع 

ف مأمور الضبط القضائي يوقع مراءات االستدالالت في محضر رسمي اشترط المشرع إثبات إج 
نونية خبلؿ اإلجراءات القا، حتى يكوف شاىدا عمى اتخاذ مأمور الضبط القضائي جميع والمعنييف

حجة يتـ  ىذه المحاضروتعتبر  ليتـ بعد ذلؾ بسط الرقابة عمى اإلجراءات المتخذةىذه المرحمة، 
  .1االستناد إلييا في المحكمة في اإلدانة والبراءة

إثبات جميع أف عمى مأموري الضبط القياـ بػ )( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 22/4) المادةوتنص 
فينا نجد  (، توقيعا منيـ ومف المعنييف بيا ءات التي يقوموف بيا في محاضر رسمية بعداإلجرا

مف قاـ  لتوقيع باإلضافة ،عمى شكؿ معيف وىو اإلثبات في محاضر رسميةالمشرع قد نص 
 .بتنظيميا، وكؿ المعنييف 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، 22القضائية  في المادة )الضابطة مأموري وجب المشرع عمى أو 
ي يحصموف عمييا مع تالتي يقوموف بيا والمعمومات ال اإلجراءاتتنظيـ محاضر مثبت فييا جميع 

 اشتراط المشرع توقيع ىذه المحاضر مف قبؿ منظميا وجميع المعنييف .

 

 اآلجال شكمية الفرع الثاني:

ذا  ،خبلليا أقواؿ المقبوض عميوحدد المشرع مدة معينة يسمع  ذا لـ يأت مبرر يطمؽ سراحو وا  كانت وا 
المشرع عمى مأمور الضبط القضائي إرساؿ المقبوض عميو إلى  فأوجب ، ىناؾ ضرورة الستمرار توقيفو

 .2وكيؿ النيابة المختص خبلؿ مدة أقصاىا أربع وعشريف ساعة

ي فيو ما يبرر الخروج عف القواعد ف وقوع الجريمة تحت سمع وبصر موظؼ الضبط القضائوا  
رجؿ الضبط القضائي سمطة اكبر يقوـ مف خبلليا فيعطي  ،الجزائية اإلجراءاتالعامة في قانوف 

                                                           
( مف قانوف اإلجراءات 212راجع نص المادة )-2.  135ص. مرجع سابؽ،مصطفى عبد الباقي: شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، 1

 الجزائية.
 .الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 34راجع نص المادة )  2
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 باتخاذ بعض اإلجراءات التي تسمح لو بالتدخؿ السريع والمباشر لضبط أدلة اإلثبات قبؿ ضياعيا
 مبارحتو. ، كمنع أي شخص موجود في مكاف الجريمة مف1 أو العبث بيا

 )الجرم المشيود( شكميات التمبس  الفرع الثالث:

 .2عرؼ التمبس بأنو الجـر الذي تتـ مشاىدتو بوضوح، وتكوف أدلتو، وأدواتو واضحةيُ  

 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية حاالت التمبس، وىذه الحاالت ىي :26حدد المشرع في المادة )

بأف الرؤية ليست ىي  الشرط  : قضت محكمة النقض المصرية مشاىدة الجريمة حال إرتكابيا- أ
الوحيد في الكشؼ عف حالة التمبس، فيكفي إدراؾ وقوع الجريمة بأي مف الحواس، سواء كاف ذلؾ عف 
طريؽ البصر، أو السمع، وما إلى ذلؾ، فبل تتحقؽ حالة التمبس إال إذا كاف الذي شيد ارتكاب 

 .3، يشكؿ يقيني ال يحتمؿ الشؾالجريمة، أو أدركيا بإحدى حواسو

: مف المبلحظ أف المشرع لـ يحدد مدة زمنية لمشاىدة مشاىدة الجريمة عقب إرتكابيا ببرىة وجيزة- ب
 .الجريمة عقب ارتكابيا، فاكتفى بعبارة) ببرىة وجيزة(،  وىذا يعني الفترة الزمنية اليسرة لوقوع الجريمة

بأنو يترؾ تقدير إذا ما كانت الجريمة متمبسا بيا أـ ال  وفي ىذا قضت محكمة النقض المصرية
لمحكمة الموضوع، التي يقع عمى عاتقيا تقدير الفترة الزمنية بيف وقوع الجريمة واكتشافيا، مف حيث 

 .4وجود حالة تمبس أـ ال 

ف :  يفيـ مف ذلؾ أ إذا تبع المجني عميو مرتكبيا، أو تبعو العامة بصخب، أو صياح إثر وقوعيا - ت
المشرع أعتبر تتبع المجني عميو، أو العامة، لمرتكب الجريمة ىو دليؿ عمى قياـ حالة التمبس، 
ويبلحظ أيضا أف المشرع حدد زمف تتبع مرتكب الجريمة بعبارة )إثر وقوعيا(، مما يعني مباشرًة عند 

 وقوع الجريمة.

يشترط التتبع المكاني لشخص بعبارة )تبعو العامة بصخب أو صياح(، نجد أف المشرع لـ  وبالتدقيؽ
 .الجاني، بؿ يكفي صياح العامة لقياـ حالة التمبس

                                                           
 .1993، 1حسف جوخدار: شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني، ط.  1
2

 ..439، ص.3118، ٓ٘شأح أُؼبسف، اإلعٌ٘ذس٣خ،2ؽغٖ طبدم أُشطلب١ٝ: أطٍٞ اإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ، ؽ. 
3

 .626، ص.7، ٓغٔٞػخ اُوٞاػذ اُوب٤ٗٞٗخ،ط.5::2أًزٞثش  27ٗوغ  
4

 .695، ص.41، ط.235، ٓغٔٞػخ أؽٌبّ اُ٘وغ،  سهْ :2:8ٓب٣ٞ  28ٗوغ  
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أوراق، أو أية أشياءأخرى تدل  إذا وجد مرتكب الجريمة حاماًل أدوات، أو أسمحة، أو أمتعة، أو- ث
ذا وجدت أيضا عالمات تدل عمى ذلك، ى إرتكابو الجريمةعم ، كوجود دماء عمى مبلبسو، ىنا وا 

 لـ يحدد مدة زمنية لممشاىدة، إنما أكتفى بعبارة )بوقت قريب(.المشرع أيضا 

 " :1"القياـ بما يمي حالة التمبس بجناية أو جنحةالضبط القضائي في  يأعطى المشرع مأمور و 

ضبط الجريمة، ميـ ل أمرمكاف الجريمة  إلىفاالنتقاؿ فورا  االنتقاؿ فورا إلى مكاف الجريمة: - أ
 .األدلةعمى مسرح الجريمة مف العبث ومف ضياع  والمحافظة

 ،حقيقةال إلىميما جدا لموصوؿ  األمرفيبدو : تحفظ عميياوال لمجريمة اآلثار الماديةمعاينة   - ب
 وكافة الدالئؿ التي تساعد عمى الكشؼ عف مرتكبيا . ومعرفة تفاصيؿ الجريمة وأدواتيا

( 22/4): فنص المشرع في المادة الحقيقةوكؿ ما يفيد في كشؼ  واألشخاص فيثبت حالة األماك - ت
 رمأمو  ذلؾ ميمة ويظير محاضر الكشؼ، بتنظيـالضبط القضائي  مأمورى ضرورة قياـ عم

كؿ ما  أو أشخاص أو أشياءفي تدويف كؿ ما يشاىده في مسرح الجريمة مف  الضبط القضائي
 فاإلثبات ،إثباتلفظ استخدـ  ع, فالمشر رسمي في محضر مف حواسو في مسرح الجريمة بأييدركو 

وىي الشكؿ الذي ، تكوف مثبتة في ورقة مكتوبة واألشخاص ،األماكفحالة  أفأي  ،يكوف بالكتابة
 .ميمتوممارسة عند  الضبط القضائي مأموريتطمبو المشرع مف 

: شأف الجريمة ومرتكبييابف يمكف الحصوؿ منو عمى إيضاحات أو م ،أقواؿ مف كاف حاضرا سماع - ث
ويمكف  ،أي شخص يفيد التحقيؽ أو ،الحاضريفأي مف  أقواؿسماع  الضبط القضائي مأمورفم

، فأقواؿ الشيود وقت إرتكاب الجريمة تكوف أكثر متعمقة بالجريمة إيضاحاتالحصوؿ منو عمى 
 .دقة مف األقواؿ التي يدلوف بيا بعد مرور الزمف 

 أف: نرى ىنا  لعامة فورا إلى مكاف  الجريمةالنيابة العامة فورا بانتقالو حتى تنتقؿ النيابة ا إخطار - ج
مكاف الجريمة حتى  إلىالنيابة العامة فور انتقاليا  بإببلغ القضائيالضبط  ألـز مأموراالقانوف 
النيابة العامة  إخطارمكاف الجريمة وحسنا فعؿ المشرع عندما نص عمى وجوب  إلى األخيرةتنتقؿ 

                                                           
 .الفمسطيني اءات الجزائية( مف قانوف اإلجر 26راجع نص المادة )  1
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 وألنيامف السمطات التي تتمتع بيا النيابة  وأضيؽدة حيث تتمتع الضابطة القضائية بسمطات مقي
 تستمد سمطتيا مف النيابة العامة .

ولو إف يحضر في الحاؿ  ،محضر، حتى يقوـ بتحرير يمنع الحاضريف مف مبارحة مكاف الجريمة - ح
القانوف مف خبلؿ ىذا النص  أعطى: 1مف يمكف الحصوؿ منو عمى إيضاحات بشأف الواقعة

ويستمر ىذا  ،د في مكاف الجريمة مف الخروج منوالضابطة القضائية سمطة منع أي شخص موجو 
متعمقة  أخرى أمور وأي ،واألشخاص ،مثبتا فيو حالة المكاف ر،نظيـ المحضالمنع حتى يتـ ت

بمنع الحاضريف  ـالضابطة القضائية صبلحية القيا أعطىالمشرع  أف ويظير واضحاً  ،بالجريمة
 إجراءاً ويعد  ،التحقيؽ االبتدائي إجراءاتمف  اإلجراءفيذا االستثناء، عمى سبيؿ مف مكاف الجريمة ،

االبتعاد عف مكاف  أومف الخروج  األشخاصىؤالء لما فيو مف منع  األشخاصلحرية  مضيقاً 
 الضبط القضائي . مأمورالجريمة لموقت الذي يراه 

 صات اإلستثائية لمضابطة القضائيةاالختصا المطمب الثاني:

لمكشؼ عف الجريمة، وعف فاعميا، ومع  األدلة ىي جمع القضائية، وظيفة الضابطة األصؿ أف  
تخاذ إجراءات جبرية وماسة بالحرية في بعض األحياف، ، إذلؾ فقد أعطاىـ القانوف وبصفة استثنائية

 ،مف أجؿ جمع األدلة ،وعاجمة ،إجراءات ضروريةتخاذ إلما يفرضو الموقؼ مف ضرورة  نظراً 
والحفاظ عمييا مف الضياع، والحفاظ عمى مكاف الجريمة قبؿ أف تمتد إليو يد العبث، ومثاؿ عمى 

توسع مف سمطة  ،ىي آثار إجرائية لتمبسذلؾ: حالة التمبس بالجريمة، حيث إف آثار قياـ حالة ا
 في وتتمثؿ، 2 اـ ببعض أعماؿ التحقيؽ االبتدائيالقي اً ضابطة القضائية، وتخوليـ استثناءأفراد ال

 لقبض، كاوالمناطة برجاؿ الضابطة القضائيةجراءات التحقيؽ المترتبة في حالة التمبس بالجريمة إ
 )الفرع الثالث(. والتفتيش )الفرع األوؿ(، واالستيقاؼ )الفرع الثاني(،

 القبض : الفرع األول

تشريع الكويتي، مف وضع تعريؼ لمقبض عمى غرار تشريعات أخرى، كال خبل التشريع الفمسطيني 
 .  والقضاء بذلؾ ميمة تعريفو لمفقو والتشريع اليمني، تاركاً 

                                                           
 الفمسطيني. قانوف اإلجراءات الجزائية(مف 28/1)لمادة راجع نص ا 1
 .87: أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ،  ص.محمد سعيد نمور 2
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عرفت محكمة النقض الفمسطنية مفيوـ القبض بقوليا أنو مف إجراءات االستدالؿ والتحقيؽ، التي يراد 
، إما حبسو أحتياطًا لفترة معينة،إلتخاذ إجراءات بحقوبو تقييد حركة المتيـ، وحرمانو مف حرية التنقؿ 

 .1أو اإلفراج عنو

عرفت محكمة النقض المصرية القبض أف القبض عمى إنساف إنما "يعني تقييد حريتو والتعرض لو و
 2."بإمساكو، وحجزه ولو لفترة يسيره تمييدا التخاذ بعض اإلجراءات ضده

شخص واقتياده أماـ القاضي المختص لسماع أقوالو دوف عرؼ الفقو الفرنسي القبض بأنو "حجز و 
 .3أو ىو إجراء مادي إلعاقة اإلنساف وحرمانو مؤقتًا مف حرية الغدو الرواح" تأخير،

مف إجراءات التحقيؽ والمنوطة بالنيابة العامة، وأستثناءًا لرجاؿ : إجراء وتعرؼ الباحثة القبض بأنو
حرية شخص، لفترة يسيرة، واقتياده إلى السمطات المختصة، الضابطة القضائية، يتـ مف خبللو حجز 

 التخاذ إجراءات بحقو، وينتيي بتوقيؼ الشخص، أو إطبلؽ سراحو.  

   ،الجزائية الفمسطيني عمى القبض نص المشرع في الفصؿ الثالث مف الباب الثاني مف قانوف اإلجراءات
 :ي ىذا الباب ىيفوأىـ الشكميات الواردة 

القبض مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي الذي تختص بو النيابة العامة نظرا يعد  :القبضأمر  -1
 مف الجية المختصة بأمرإال بل يكوف القبض ف ،4باعتباره يشكؿ قيدا عمى حرية األفراد، لخطورتو

اإلجراءات  قانوف مف (32إال أف المشرع في المادة ) ،5التي تسمح بالقبض وىي النيابة العامة
بإجراء القبض  القياـ الضبط القضائي استثناءاً  يأجاز لمأمور  ، حيثاألصؿىذا خرج عف  الجزائية،
 الحاالت التالية: مذكرة فيبدوف 

أو الجنح التي  ،في حالة التمبس بالجنايات: أجاز المشرع لمأموري الضبط القضائي القبض التمبس   -2
أنو ال يجوز القبض عمى المتيـ بجنحة ستنتج مف ذلؾ وي ،تستوجب الحبس مدة تزيد عف ستة أشير

                                                           
1

اُظبدس ثزبس٣خ ، 39، ٓغٔٞػخ األؽٌبّ اُوؼبئ٤خ ٝأُجبدب اُوب٤ٗٞٗخ اُظبدسح ػٖ ٓؾٌٔخ اُ٘وغ، سهْ 37/3115ٗوغ عضاء كِغط٢٘٤،  

23/8/3115 
 .613، ص110رقـ  17حكمة النقض سم ـحكاأ مجموعة ،1966مايو  16 مصري نقض2
3

 67، ص.٣ٝ3118٘ظش ك٢ رُي ٜٓ٘ذ ػبسف ػٞدح طٞإ : سعبُخ ٓبعغز٤ش ثؼ٘ٞإ اُوجغ ك٢ اُزشش٣غ اُغضائ٢ اُلِغط٢٘٤،عبٓؼخ اُ٘غبػ،ٗبثِظ،  

 /Gassin Raymond  P361 land ,603.No ,these parries,Mohammad-jal Essad: ja presumption dinnocent   
4

 .298، ص.2::2ٓؾٔذ طجؾ٢ ٗغْ: اُٞع٤ض ك٢ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضائ٤خ األسد٢ٗ, د.ؽ، داس اُضوبكخ، ػٔبٕ،  
5

ئال ثأٓش ٖٓ اُغٜخ أُخزظخ ثزُي هبٗٞٗب،  ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤ ثأٗٚ " ال ٣غٞص اُوجغ ػ٠ِ أؽذ أٝ ؽجغٚ:3ٗظذ أُبدح ) 

 ًٔب رغت ٓؼبِٓزٚ ثٔب ٣ؾلع ًشآزٚ، ٝال ٣غٞص ئ٣زاءٙ ثذ٤ٗبً أٝ ٓؼ٣ٞ٘بً".
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تستوجب الحبس مدة تقؿ عف سنة أشير، وكذلؾ ال يجوز القبض عميو إذا كاف الفعؿ يشكؿ مخالفة، 
 أو يستوجب الغرامة . 

أحسف المشرع حيف أستثنى الجنح التي تقؿ عف ستة أشير، وعف المخالفات، نظرًا لعدـ جسامة الجريمة 
 ا القبض وانتياكو لحرية المقبوض عميو مف ناحية أخرى. مف ناحية، ولخطورة إجراء

ذا كانت الجريمة المتمبس بيا مف الجرائـ المعمقة عمى شكوى، أو إدعاء مدني، أو إذف، أوطمب مف  وا 
، فبل يجوز القبض عمى المتيـ،إال إذا صرح بالشكوى مف يممؾ تقديميا، حيث أجاز 1الجية المختصة

  .2كاف حاضرًامف أعضاء السمطة العامة المختصيفالمشرع تقديـ الشكوى لمف 

في حالة كان ىذا الشخص موقوفا  إذا عارض ىذا الشخص مأمور الضبط القضائي في عممو أو -3
 .وفر من مكان احتجازه

 أو لم يكن لو مكان ،ورفض إعطاء معموماتو ،أو اتيم أمامو بارتكاب جريمة ،إذا ارتكب جرما -4
 .3معروف أو ثابت في فمسطين سكن

عميو يسمع أقواؿ المقبوض  أف مأمور الضبط القضائيلعمى  : أقوال المقبوض عميو فورا سماع -5
ذا لـ يكف ىناؾ أي مبرر الستمرار توقيفو فورا عند القبض، وقيد القانوف  ،فيجب أف يطمؽ سراحو ،وا 

يقوـ خبلليا بإرساؿ المقبوض عميو الذي  ،ساعة ا أربع وعشروفمأمور الضبط القضائي بمدة أقصاى
                  .4راحو إلى وكيؿ النيابة المختصسمبرر إلطبلؽ ال يوجد 

مدة في القبض ىو تسميـ المقبوض عميو إلى جية التحقيؽ وىي النيابة العامة خبلؿ  فاألصؿ
ويبقى لمأمور الضبط القضائي صبلحية أطبلؽ سراح المقبوض  ،أربع وعشروف ساعةأقصاىا 
 .5الستمرار القبض عميو مبررذا لـ يجد عميو إ

                                                           
1

ئْ ٟ اُغضائ٤خ ك٢ اُغشااُشٌٟٞ ٢ٛ: ثالؽ أٝ ئخجبس ؽٍٞ عش٣ٔخ ٓؼ٤٘خ، ٣زوذّ ثٜب أُغ٢٘ ػ٤ِٚ ا٠ُ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ، ٣ؼجش ثٜب ػٖ ئسادرٚ اُظش٣ؾخ ك٢ رؾش٣ي اُذػٞ  

ٜؼخ اُؼشث٤خ، اُوبٛشح، اُز٢ ه٤ذ اُوبٕٗٞ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ رؾش٣ٌٜب ثشٌٟٞ أُغ٢٘ ػ٤ِٚ. ٣٘ظشأؽٔذ كزؾ٢ عشٝس : اُٞع٤ؾ ك٢ هبٗٞٗبإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ، داس اُ٘

ٓٞػٞػ٤خ ك٢ اُذُٝخ. ٣٘ظشأ٣ٖٔ . ٝػشكذ ٓؾٌٔخ اُ٘وغ أُظش٣خ اُطِت ثأٗٚ ػَٔ ئداس١ ال٣ؼزٔذ ػ٠ِ ئسادح كشد ثوذس ٓب ٣ؼزٔذ ػ٠ِ ٓجبدب 644، ص.2:96

.  ٝػشكذ أ٣ؼب ٓؾٌٔخ اُ٘وغ أُظش٣خ اإلرٕ ػ٠ِ أٗٚ ئعشاء 67، ٌٓزجخ اُغبٓؼخ األسد٤ٗخ، ػٔبٕ، ص.2اُظبٛش:ششػ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤، ط.

كغ اُذػٟٞ ػذٙ ٓغبط ثٔب ُٜزٙ اُغِطخ ٖٓ أعزوالٍ، كٌبٕ ال اعزِضٓٚ اُوبٕٗٞ، إلٌٓبٕ رؾش٣ي اُذػٟٞ اُغضائ٤خ ثٔٞاعٜخ شخض ٣٘زغت ُِغِطخ اُؼبٓخ، هذ ٣ٌٕٞ س

.  ٝاالدػبء أُذ٢ٗ ٣ؼ٢٘ ئرخبر طلخ 72ثذ ٖٓ ؽِت اإلرٕ ٜٓ٘ب هجَ ئرخبرأ١ ئعشاء.  ٣٘ظش أ٣ٖٔ ظبٛش :ششػ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤، أُشعغ ٗلغٚ، .

ُٔوشسح ٤ُظبس ئ٠ُ رؾش٣ي اُذػٟٞ اُغضائ٤خ. أ٣ٖٔ ظبٛش : ششػ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ أُذػ٢ ثبُؾن أُذ٢ٗ ئ٠ُ عبٗت طلخ أُشز٢ٌ ٝدكغ اُشعّٞ ا

 . 65اُلِغط٢٘٤، أُشعغ ٗلغٚ، ص.
2

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤ .44ساعغ ٗض أُبدح ) 
3

 .الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية30راجع نص المادة ) 
 .الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية34راجع نص المادة )  4
 .الفمسطيني قانوف اإلجراءات الجزائية ( مف38) المادة نص راجع 5
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( مف قانوف أصوؿ 35: أجاز المشرع لمأموري الضبط القضائي في المادة ) استعمال القوة -6
المحاكمات الجزائية، إستخداـ القوة، وأستعماؿ كافة الوسائؿ المعقولة لمقبض عمى الشخص في حاؿ 

 ، أو محاولتو الفرار .أثناء القبض بمقاومة رجاؿ الضابطة القضائية قيامو

مأمور الضبط القضائي في حاؿ قاـ يقوـ  :بالمضبوطاتتحرير قائمة تفتيش المقبوض عميو و  -7
ويقوـ بتسميـ  ،ىو والمقبوض عميو ويوقعيا ،ضبوطاتبتحرير قائمة بالم عميو  بتفتيش المقبوض

 .المقبوض عميو نسخة منيا في حاؿ طمب ذلؾ

عميو مف أىـ ضمانات المتيـ، فبل يستطيع  وتسميـ نسخة منيا لممقبوض ،قائمة بالمضبوطات فتحرير
 المقبوض عميو غير تمؾ المدونة فيمأمور الضبط القضائي فيما بعد باالدعاء بوجود ممنوعات مع 

 محضر المضبوطات . 

 انو كاف عمى المشرع إيراد إجراء القبض في الباب الثالث تحت عنواف مرحمة التحقيؽ ترى الباحثة
ف قياـ مأمورو الضبط القضائي ا  أصيؿ لمنيابة العامة، و  اختصاٌص  جراءىذا اإل أف االبتدائي، حيث
 عمى األصؿ. استثناءٌ  إالبالقبض ما ىو 

 ، والتميز بينو وبيف إجراء القبض.وعند دراسة إجراءا القبض ال بد وأف نعرج عمى إجراء اإلستيقاؼ

 االستيقاف : الثاني الفرع

  .1الوقوؼ وحممو عميوسألو أي : نقوؿ استوقفو لغة االستيقاؼ

وعرفت محكمة النقض المصرية االستيقانو بأنو " مجرد إيقاؼ إنساف وضع نفسو موضع الريبة في سبيؿ 
التعرؼ عمى شخصيتو، وىو مشروط بأال تتضمف إجراءاتو تعرضًا ماديا لممتحرى عنو يمكف أف يكوف 

 .2ريتو الشخصية، أو االعتداء عميو"فيو مساس لح

وىو مف أعماؿ األستدالؿ التي يقوـ بيا رجاؿ السمطة العامة ، صور مف صور القبض واالستيقاؼ مف
وعمى عكس إجراء القبض الذي  .عمى سبيؿ التحري متى وضع األشخاص أنفسيـ موضع شؾ وريبة

 يجيز تفتيش المقبوض عميو، فإف إجراء االستيقاؼ ال يجيز لرجاؿ السمطة العامة ذلؾ، إال إذا ترتب عميو

                                                           
1

 .2:96، 2162، ثبة اُٞهق، ص.4، ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ،ؽ.3أُؼغْ اُٞع٤ؾ، ط. 
2

 .255ص.، 34رقـ  ،46س، حكمة النقضم ـحكاأ مجموعة ،24/1/1995 مصري نقض 
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، أوتفتيشًا وقائيًا. ويقع الفصؿ في تقدير في قياـ مبرر إلجراء االستيقاؼ أو بيا ؼ جريمة متمبساً إكتشا
 .1تخمفو لقاضي الموضوع 

فأنو يمكف تعريؼ ما خمصت إليو مف قراءات إلجراء االستيقاؼ، حسب ما توصمت إليو الباحثة، و و 
إجراء مف إجراءات األستدالؿ، منوط برجاؿ السمطة العامة، بمقتضاه يتـ إيقاؼ شخص االستيقاؼ بأنو: 

ؿ لجبلء أمره أو واختيارًا منو موضع شبيو وريبة، مما يستمـز إيقافو لمتحري والسؤاوضع نفسو طواعيًة 
 .  الكشؼ عـ أمر ما

  : التفتيش الفرع الثالث 

جوىره إعتداء عمى الحياة الخاصة لؤلشخاص، سواء يعرؼ التفتيش بأنو إجراُء جنائي، يتضمف في 
يشخوصيـ، أو بمساكنيـ، أو بممتبلكاتيـ، أو بمراسبلتيـ، وذلؾ لموصوؿ إلى كشؼ الجريمة وجمع 

 .2أدلتيا

ما قد يسفر عنو مف أـ في ،سواء بالنظر إليو في ذاتو ،خطورة يعد التفتيش مف أىـ اإلجراءات وأكثرىاو 
 أحاط التفتيش, فنجد المشرع قد لحريات التي تكفميا الدساتير ككؿمساس باأف فيو السيما  ،نتائج

 .3 بضمانات عديدة ووضع لو العديد مف الضوابط

وعدـ  ،مف ضمانات المتيـ، لما فييا مف مصمحة لو، وحمايو لحقوقو في اإلجراءات توافر الشكمية يعد
التي  ،الموضوعيةالشكمية، و   الشروط مف ةإنتياكيا، فأوجد المشرع في قانوف اإلجراءات الجزائية مجموع

 عمى مخالفتيا، وىي عالنحو التالي : البطبلف جزاء، ورتب  تنظـ إجراء التفتيش

 

 أوال:  الشروط الشكمية 

 : في التفتيش في عدة أمور ىيتتجمى الشروط الشكمية  

إلجراءات الجزائية الفمسطيني حيث ( مف قانوف ا39ما أورده المشرع في المادة ): التفتيش شروط  -1
 : اشترط لدخوؿ المنازؿ وتفتيشيا أف يتـ ذلؾ وفؽ شكمية معينة عمى نحو التالي

                                                           
1

 ٝٓب ثؼذٛب. 445أ٣ٖٔ ظبٛش:ششػ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤، ٓشعغ عبثن، ص. 
2

 32، ص.72صبئش أثٞ ثٌش: روش٣ش هب٢ٗٞٗ ثؼ٘ٞإ ػٔبٗب أُزْٜ ك٢ ٓشؽِخ اُزؾو٤ن اإلثزذائ٢، ا٤ُٜئخ أُغزوِخ ُؾوٞم أُٞاؽٖ، ط.  
 . 272 ، ص.1988، 2الدكتور محمد نجيب حسني: شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة، ط.  3
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( مف القانوف األساسي "لممساكف حرمة فبل يجوز مراقبتيا، أو 17) حيث نصت المادةمذكرة التفتيش: - أ
( مف 39/2كما ونصت المادة ) . 1تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكاـ القانوفدخوليا أو 

مف  ومحررة باسـ واحد أو أكثر ،تفتيش مسببةالمذكرة أف تكوف  التفتيشقانوف اإلجراءات الجزائية 
واالستثناء عمى األصؿ ىو  ،في حضور األخيرة أو ،مف النيابة العامةمأموري الضبط القضائي 

: حالة وىي واردة عمى سبيؿ الحصر ،المنازؿ بدوف مذكرة في الحاالت التي ذكرىا القانوفدخوؿ 
  .وفي حالة وجود جريمة متمبسا بيا ،الغرؽ وحالة الحريؽ أو ،طمب المساعدة مف الداخؿ

يتيح ويقصد بتسبيب مذكرة التفتيش إشتماليا عمى جميع المبررات، والدالئؿ الكافية لمقياـ بالتفتبش، مما 
وتظير الشكمية  .2لمحكمة الموضوع مراقبة ىذه المبررات التي إستدعت لمتفتيش، لتقدير كفايتيا، وجديتيا

فينبغي  ة،وىو وجود مذكرة مسبب ،اء التفتيشاشترط المشرع شكؿ معيف عند القياـ بإجر ب ىنا واضحة،
فالدالئؿ الكافية يتولد عنيا السبب ، لذا 3لدى ُمصدر األمر لمتدخؿ بإصدار أمر التفتيش توافر المبرر

 الُمبرر لتدخؿ مصدر األمر، بإصدار اإلذف بالتفتيش .

وحتى تكتسب مذكرة التفتيش شروط صحتيا يجب إشتماليا عمى بيانات معينة حددىا المشرع  في المادة 
المنزؿ  اسـ صاحب المنزؿ المراد تفتيشو وشيرتو، عنوافوىي : ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية40)

المراد تفتيشو، الغرض مف التفتيش، اسـ مأمور الضبط القضائي المصرح لو بالتفتيش، المدة التي تسري 
 خبلليا مذكرة التفتيش وتاريخ إصدارىا وساعتو.

أف يكوف التفتيش بناء عمى اتياـ موجو إلى شخص معيف يقيـ في المنزؿ المراد تفتيشو بارتكاب - ب
 . فييا جناية أو جنحة أو باشتراكو

  .وجود قرائف قوية عمى انو يحوز أشياء تتعمؽ بالجريمة - ت

جائز لمأمور الضبط  -بنوعيو-وىو مكانًا،أو  أشخاصاً  التفتيش قد يكوف محؿ :محل التفتيش -2
بمذكرة  القضائي في حالة التمبس بالجريمة، ويجب أف يكوف محؿ التفتيش معينا نافيا لمجيالة ومحددا 

  .التفتيش

                                                           
1

.0520لعامالمعدلالفلسطٌنًاألساسًالقانون  
2

 .543، ص.4::2،  داس اُٜ٘ؼخ اُؼشث٤خ، اُوبٛشح، 2، ؽ.2ػٔش اُغؼ٤ذ سٓؼبٕ: ٓجبدب هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ، ط.  
3

 .511، ص.3119، 2ػجذ اُشؤٝف ٜٓذ١: ششػ اُوٞاػذ اُؼبٓخ ُإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ،ؽ. 
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 حالةذلؾ ويستثنى مف   ،يجوز دخوؿ المنازؿ ليبليكوف التفتيش نيارا وال  :التفتيش إجراء وقت -3
 1. تستوجب التفتيش ليبلالتي  االستعجاؿ أو في حالة ،التمبس

، وىذا ما جاء في لسكينة والنوـمخصص لمراحة وا الميؿ  أف التفتيش نيارا ىوواليدؼ مف إتماـ  عممية 
تمر لفترة مف نيارا واسالتفتيش  ابتدأ ، إال إذا 2الميؿ لباسا وجعمنا النيار معاشا "وجعمنا قولو تعالى "

 .3الميؿ فبل ضير بذلؾ

اشترط قانوف اإلجراءات الجزائية أف يتـ تدويف ما قاـ بو مأمور الضبط  ش:تدوين محضر التفتي -4
ونص المشرع في قانوف اإلجراءات الجزائية  ،والمعنيوف ىو عميو يوقع واف ،ضرالقضائي في مح

 :عمى التالي

المضبوطات التي يعثر عمييا أثناء التفتيش والمتعمؽ بالجريمة حيث تحرز تحرير محضر بجميع - أ
 4.التفتيش وتحاؿ إلى الجية المختصةوتحفظ وتثبت في محضر 

طيا األشياء التي تـ ضب، مذكورا فيو كافة بالتفتيشقاـ  التفتيش مف الشخص الذي تحرير محضر- ب
قعيا ىو ومف حضر إجراءات ، ويو وكذلؾ جميع اإلجراءات التي اتخذتػ واألماكف التي وجدت فييا

 5.التفتيش

ىذا البيانات  وط صحتيا ، وومحاضر التفتيش تتضمف بيانات جوىرية، وشكميات معينة إلكتساب شر 
 : تتمثؿ في 

يتعيف أف يكوف محضر التفتيش مؤرخًا، ومبينُا فيو الوقت الذي تـ  :تاريخ  ووقت محضر التفتيش- أ
تنظيمو فيو، لما لذلؾ مف أىمية في معرفة بدء موعد تقادـ الدعوى الجزائية، فالتفتيش أحد إجراءات 

 .6التحقيؽ التي تقطع التقادـ ، حيث يتـ عمى إجراءه قطع التقادـ 

يش مكتوبا بالمغة العربية، فنص المشرع في المادة يجب أف يكوف محضر التفت لغة محضر التفتيش:- ب
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى وجب إجراء التحقيؽ بالمغة العربية.60)

                                                           
 . الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية41راجع نص المادة )  1
 ( .11اآلية رقـ )سورة النبأ   2
 . 169، ص .1993حسف الجوخدار: التحقيؽ االبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، عماف،   3
 . الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية50/2راجع نص المادة )  4
 . الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية50/4راجع نص المادة ) 5
6

 .543، ص.7::2، داس اُضوبكخ، ػٔبٕ، 2، ؽ،4ػ٢ِ عبُْ ػ٤بد اُؾِج٢: اُٞع٤ؾ ك٢ ششػ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضائ٤خ، ط.ٓؾٔذ  
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( مف 60ولكف يبقى التساؤؿ المطروح، ما العمؿ إذا كاف المتيـ المراد تفتيشو أجنبيا؟  بالرجوع لممادة )
، أو قانوف اإلجراءات الجزائية لئلجابة عمى التس اؤؿ، نجد أف المشرع نص عمى أف يتـ سماع الخصـو

 بعد أف يحمؼ اليميف أف يؤدي ميمة بصدؽ وأمانو . الشيود، الذيف يجيموف المغة العربية بواسطة مترجـ

: أوجب القانوف عمى محرر محضر التفتيش التوقيع عميو، حتى يسبغ  التوقيع عمى محضر التفتيش- ت
عميو القيمة القانونية، وتوقيع ىذا المحضر  مف قبؿ الكاتب الذي دوف محضر التفتيش، ومف قبؿ 
كؿ مف حضر إجراء التفتيش، وفي حالة رفض أحد األشخاص التوقيع، يتـ اإلشارة إلى ذلؾ في 

 المحضر.

: فإذا وجد كشط، أو شطب، أو تحشية في المحضر، فعمى وكيؿ  أو اإلضافةعدم الكشط أو الشط - ث
ال عد الشطب الغياً   .1النيابة، وكاتب التحقيؽ، والشاىد التوقيع عميو، وا 

 .2إلى وصؼ المكاف، واألشياء التي عثر عمييا، ومكاف وجودىا ضرورة اإلشارة في المحضر- ج

يكوف تفتيش المنزؿ بحضور  اإلجراءات الجزائية ( مف قانوف39)مادة لم اً فقو  :حضور التفتيش-5
 .أو جيرانو ،اربويتـ التفتيش بحضور شاىديف مف أق ،وفي حاؿ عدـ وجود أي منيـ ،أو حائزه ،صاحبو

الطعف ليـ  يتسنىل ،إجراءات التفتيش آنفاً  أو أي مف المذكوريف ،والعمة مف اشتراط المشرع حضور المتيـ
الضمانات التي  مفاإلجراءات وتعتبر ىذه  ،وحتى ال تمتد يد عابث لمكاف الجريمة ،جراءاإلبيذا  الحقاً 

  .نص عمييا القانوف
إف التفتيش مف إجراءات التحقيؽ التي ىي مف أختصاص النيابة العامة،  :يشالشخص القائم بالتفت-6

قانوف اإلجراءات الجزائية، ( مف 39وال يتـ إال بمذكرة منيا، كما ذكرنا سابقًا، وباستعراض نص المادة )
نجد أف المشرع أعطى مأموري الضبط القضائي في حاالت إستثنائية القياـ بإجراء التفتيش، كما في حالة 

 . النيابة العامة(التمبس التي سبؽ وذكرناىا، أو بناءًا عمى ندب مف السمطة المختصة )
، يصدر عف قضاء التحقيؽ، بمقتضاه والندب كما عرفو الدكتور أحمد فتحي سرور ىو : تصرؼ إجرائي

، وبالشروط نفسياالتي نوالمحقؽ محققًا أخر، أو أحد مأموري الضبط القضائي، لكي يقـو بداًل ع ُيفوض 
 .3يتقيد بيا، بمباشرة إجراء معيف مف إجراءات التحقيؽ التي تدخؿ في سمطتو "

                                                           
1

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤ .2:ساعغ ٗض أُبدح ) 
2

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤ .61/4ساعغ ٗض أُبدح ) 
3

 .62، ص.2:91، داس اُٜ٘ؼخ اُؼشث٤خ، اُوبٛشح، 3ع٤ؾ ك٢ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ، ط.أؽٔذ كزؾ٢ عشٝس: اُٞ 
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بجواز قياـ النائب العاـ، أو وكيؿ ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 3و 55/2ونجد أيضا نص المادة )
النيابة المختص، تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي لمقياـ بأي مف أعماؿ التحقيؽ مستثنيًا منيا إجراء 
إستجواب المتيـ في الجنايات، عمى أف ال يكوف ىذا التفويض عامًا، وبيذا يتمتع الُمفوض في حدود 

 النيابة العامة المختص مكانيًا، ونوعيًا في الدعوى. التفويض لو، بجميع السمطات المخولة لوكيؿ

أف القائـ بالتفتيش يجب أف يكوف مختص مكانيًا، فيتحدد االختصاص المكاني وتجدر اإلشارة إلى 
   .1بالمكاف الذي وقعت فيو الجريمة، أو الذ يقيـ فيو المتيـ، أو المكاف الذي يقبض عميو فيو

اليدؼ مف ذلؾ المحافظة عمى ، فيتـ تفتيشيا بمعرفة أنثى تنتدب لذلؾ اشترط المشرع عند تفتيش أنثى أف
تفتيشو مف غير أنثى يعد انتياكا لآلداب ومساس بالعرض  عورة فاف جسـ األنثىألف  ،اآلداب العامة
 .2ويبطؿ التفتيش

كاف ىنا مف األسمـ عمى المشرع أف ينص عمى أف يكوف مف يجري التفتيش مف نفس جنس مف يجرى 
التفتيش عميو، فالحكمة مف منع تفتيش الرجاؿ لمنساء تتحقؽ أيضا في تفتيش النساء لمرجاؿ, فجسد 

 الرجؿ أيضا عورة.    

 انيًا: الشروط الموضوعية لمتفتيشث

يتـ التفتيش، وجود جريمة قد وقعت فعبًل، حيث ال يمكف تصور  يشترط المشرع حتى :وقوع الجريمة -1
( مف قانوف اإلجراءات 39/1نص المشرع في المادة )، ف3وجود تفتيش في جريمة لـ تقع بعد

إتياـ شخص  بناءًا عمىيكوف التفتيش  ، ما خذ إجراء التفتيش عند وقوع جريمةيتعمى أنو  ،4الجزائية
 عدـ جوازية التفتيش بالمخالفات .، فيستنتج مف ذلؾ بارتكابو جناية أو جنحة، أو باشتراكو في إرتكبيا

( مف قانوف اإلجراءات 39/1) في المادة فاشترط المشرع فيد بكشف الجريمة:وجود وقرائن قوية ت -2
 يحوز أشياء تتعمؽ بالجريمة،وقرائف قوية بعمى أف الشخص المراد تفتيشو  دالئؿ وجود الجزائية،

فالمشرع اشترط وجود قرائف قوية ليتـ التفتيش، وذلؾ لما يكتنفو إجراء التفتيش مف مساس بخصوصية 
نتياكو ليا الشخص    .وا 

                                                           
1

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط274.٢٘٤ساعغ ٗض أُبدح ) 
2

 . 126الدكتور محمد سعيد نمور: أصوؿ اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص 
3

 . 478، ص.4::2، 7، عبٓؼخ دٓشن، ؽ.2ط.ؽغٖ اُغٞخذاس : ششػ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضائ٤خ،  
4

 النٌابة قبل من بمذكرة إال ٌتم ال التحقٌق أعمال من عمل وتفتٌشها االمنازل دخول( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ ػ٠ِ أٗٚ " 2/:4ٗظذ أُبدح )  
 لوجود أو ارتكابها، فً باشتراكه أو جنحة أو جناٌة بارتكاب تفتٌشه المراد فًالمنزل ٌقٌم شخص إلى موجه اتهام على بناء حضورها، فً أو العامة
 .بالجرمٌة" تتعلق أشٌاء ٌحوز أنه على قوٌة قرائن
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، أف المشرع أجاز لمأموري الضبط 1( مف قانوف اإلجراءات الجزائية44ونجد أيضًا في نص المادة )
، بناءًا عمى أسباب معقولة، في المكاف الذي يجري التفتيش فيو و بوإذا اشتب القضائي تفتيش أي شخص

 ف المواد التي يجري التفتيش عنيا.بأنو يخفي مادة م

 :عمى النحو التاليمرحمة جمع االستدالالت  الشكمية ويمكف تمخيص أىمية

نقطة البداية لعمؿ رجاؿ التحقيؽ في كشؼ الغموض الذي يحيط  مرحمة جمع االستدالالت تعتبر -1
والحصوؿ عمى إيضاحات  ،، حيث تتـ في ىذه المرحمة جمع المعمومات المتعمقة بالجريمةبالجريمة
والتي  ،لممحافظة عمى ما يتمخض مف ىذه المرحمة األولية ،وفؽ شكؿ معيف أوجده القانوف بشأنيا

فوضع المشرع ليا شكميات  ،ومرحمة المحاكمة ،يا التحقيؽ االبتدائيتعتبر بمثابة قاعدة يبنى عمي
والمصمحة  ،لمعدالة وتحقيقاً  ،لمتيـا لحقوؽ ضماناً  ،معينة تختمؼ باختبلؼ اإلجراء المتبع خبلليا

أو باإلجراءات  ،أو بأجؿ معيف يتـ اتخاذ اإلجراء خبللو ،سواء تمثؿ ىذا الشكؿ بالكتابة ،العامة
 حتى ال يترؾ مجاالً  ،التي أعطى القانوف لرجاؿ الضابطة القضائية  القياـ بيا عمى سبيؿ االستثناء

 ومياـ النيابة العامة . ،ألي منيـ بالتعدي عمى سمطات

, وىذا المحضر يتمخض عنيا محضر جمع استدالالت بجميع اإلجراءات المتخذة وما أسفر عنيا -2
عمى جميع المحاضر التي اتخذت فييا جميع اإلجراءات  ومستنداً  ،لمحددة قانوناً يتـ وفؽ الشكمية ا

حتى تستند عميو النيابة العامة فيما بعد في إجراء تحقيقيا، فتوافر  ،البلزمة لمكشؼ عف الجريمة
وتعتبر  ،الشروط الشكمية التي أقرىا المشرع ليذا المحاضر تجعؿ منيا سميمة يمكف االستناد عمييا

 .رجوع إلييا واالحتفاظ بنسخو منياضمانو مف ضمانات المتيـ التي لو الحؽ في ال

ف أي تشويو أو  ،ينبغي االلتزاـ بيا نص عمييا المشرع  التيفي ىذه المرحمة اإلجراءات الشكمية  -3 وا 
ر وبالتالي بطبلف اآلثار المترتبة عمييا مما يعرقؿ سي ،ليا يؤدي إلى فسادىا وبطبلنياخرؽ 
نص عمى أحكاـ وشكميات معينة يجب االلتزاـ  ،فعند معالجة المشرع إلجراء التفتيش مثبل التحقيؽ

( " يترتب البطبلف عمى عدـ 52بيا ورتب جزاء البطبلف عمى ىدرىا,فنجد المشرع نص في المادة )
 .مراعاة أي حكـ مف أحكاـ ىذا الفصؿ"

                                                           
1

 فٌه التفتٌش ٌجرىالذي موجوداًفًالمحلبأنشخصاً  معقولة ألسباب اشتبه إذا ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ ػ٠ِ أٗٚ "55ٗظذ أُبدح ) 
 .ٌفتشه" أن الضبط مأمورل جاز عنها التفتٌش ٌجرى التً المواد من مادة ٌخفً
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إستخبلص أىمية ىذه المرحمة المميدة لمدعوى وفي ختاـ دراسة مرحمة جمع االستدالالت، يمكف 
الجزائية، والتي تعمؿ عمى تحضير الدعوى لسمطة التحقيؽ، وما تنطوي عميو مف إجراءات ماسة بحرية 
الفرد، وانتياؾ لحياتو الخاصة، لذا سعى المشرع لتوفير أقصى حماية لحقوؽ الفرد وضماف عدـ 

حمة وفؽ شكؿ معيف رسمو القانوف، ورنب الجزاء عمى عد إنتياكيا، مف خبلؿ إتخاذ إجراءات ىذه المر 
 التقييد بو .

 

 مرحمة التحقيق االبتدائي :المبحث الثاني
التأكد  بواسطة، فيو عمودىا الفقري ألف بو يتـ مرحمة مف مراحؿ الدعوى الجزائية االبتدائييعد التحقيؽ 

 تعريفات  تتعددو  والقاضي،مف وسائؿ اإلثبات أو النفي التي تعتبر وسيمة إقناع و توجيو لممحقؽ 
جؿ تمحيص األدلة أ ف عدة إجراءات تتخذىا السمطات مفعبارة ع" عمى أنو فعرؼ ،لتحقيؽ االبتدائيا

باإلضافة إلى  ،مرحمة جمع االستدالالت وىيالتي أسفرت عنيا المرحمة المميدة لمدعوى الجنائية 
 .1أدلة جديدة تخدـ تحقيؽ الجريمة التي وقعت " البحث عف محاولة

 ،مجموعة مف اإلجراءات تستيدؼ التنقيب عف األدلة في شأف جريمة ارتكبت"عرؼ أيضا بأنو و 
 .2 "يتيا إلحالة المتيـ إلى المحاكمةلتحديد مدى كفا ،تجميعيا ثـ تقديرىاو 

يظير لنا  ة اليامة لكشؼ الحقيقة في الدعوى، وىذالكونو المرحم ،التحقيؽ االبتدائي أىمية بالغة يكتسبو
 :تبدو أىميتو فيما يمي، فوخطورتوائي جوىر وجود التحقيؽ االبتد

 .مدى فاعميتيا لمنظر أماـ القضاء ويحدد ،يحضر الدعوى الجزائية -1

 .وكفالة حؽ المتيـ في الدفاع ،عقابيؤكد التوازف بيف حؽ الدولة في ال -2
إال إذا كاف فييا  ،وذلؾ بعدـ إحالة الدعاوى لممحكمة، إشغاؿ القضاء بدعاوى غير مجديةيمنع   -3

 .3ئمة عمى أساس مف الواقع والقانوفأدلة كافية وقا
الذي يساعد عمى األمر  ،الدعوى حسب ظروؼ النيابة المختص عضومف قبؿ  لوقائعا تكييؼ  -4

 .4لممحاكمة ، والمحكمة المختصةالتيمةمعرفة وصؼ 

                                                           
 . 62، ص.1986بيروت،  : أصوؿ المحاكمات الجزائية، الدار الجامعية،ثروتجبلؿ    1
 . 613، ص 1999، القاىرة: دار النيضة العربية، 2نجيب حسني محمود: شرح قانوف اإلجراءات الجزائية، ط 2
 . 19، ص 1994-1993،جامعة دمشؽ،  6، ط.2حسف الجوخدار: أصوؿ المحاكمات الجزائية، ج.  3
 .489، ص1985، الفارابي 2فاروؽ الكيبلني:  محاضرات في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني  والمقارف، ج  4
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جريمة وقبؿ أف نو يقع فور ارتكاب الحيث أقرب لتحقيؽ مصمحة المجتمع، تدائي أالتحقيؽ االبيعد   -5
 .1يطاؿ العبث أدلتيا

الرتكاب  في وقت قريتمدة في التحقيؽ االبتدائي ي المعالتحر و  ،تكوف إجراءات البحث غالبًا ما  -6
أف يكوف ذلؾ في  ، فيكفؿ التحقيؽ االبتدائيالتنقيب عنيا وقت المحاكمةالصعب إذ مف الجريمة، 

 .بالتالي ال تندثر الحقيقةالوقت المناسب و 

 الشكؿ دراسةوبعد التعريؼ بمرحمة التحقيؽ االبتدائي، وأىميتيا، فأننا سنقـو بالتتطرؽ ل
 عة في ىذه المرحمة، واإلجراءات المتب(األوؿ المطمب) االبتدائي التحقيؽ لمرحمة القانوني

 .(الثاني المطمب)
 

 الشكل القانوني لمتحقيق االبتدائي :األول المطمب
وذلؾ ألىمية مرحمة  ،يخضع التحقيؽ االبتدائي لعدد مف المبادئ األساسية التي تضمف لو الحياد والنزاىة

وينبغي توافر عدة ضمانات تكفؿ نزاىة التحقيؽ واحتراـ حقوؽ وحريات األفراد وىذه  ،التحقيؽ االبتدائي
أناط المشرع الفمسطيني مباشرة الدعوى الجزائية ، فقد الضمانات تعد مف القواعد الشكمية لمتحقيؽ االبتدائي

جراءات التحقيؽ فييػا لمنيابة العامة مف قانوف  في المادة األولى جاء حيث ،بوصفيا ممثمة لممجتمع ،وا 
"تخػتص النيابة العامة دوف غيرىا بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتيا، وال تقاـ مف  اإلجراءات الجزائية

 .2في األحواؿ المبينة في القانوف "غيرىا إال 
 :اءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو( مف قانوف اإلجر 55كما نصت المادة )

  .وف غيرىػا بػالتحقيؽ فػي الجػرائـ، والتصرؼ فيياتختص النيابة العامة د -1

                                                           
 .87، ص2013، 1كسواني:  قرينة البراءة دار وائؿ لمنشر، ط جياد 1
2

( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد 5/2طَ إٔ ئهبٓخ اُذػٟٞ اُغضائ٤خ ٝٓجبششرٜب ٛٞ ٖٓ ئخزظبص ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ٝؽذٛب، ئال إٔ أُششع ك٢ أُبدح )األ -2  

ٖ بء ٓذ٢ٗ ٓاُغضائ٤خ ه٤ذ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ ئعشاء اُزؾو٤ن، أٝ ئهبٓخ اُذػٟٞ اُغضائ٤خ، ك٢ اُذػبٟٝ اُز٢ ػِن اُوبٕٗٞ ٓجبششرٜب ػ٠ِ شٌٟٞ، أٝ ئدػ

( 6دح )أُؼشٝس،أٝ ٤ًِٝٚ اُخبص،أٝ ئرٕ، أٝ ؽِت ٖٓ اُغٜخ أُخزظخ، ٝسرت اُجطالٕ ػ٠ِ ٛزا اُو٤ذ ُزؼِوٚ ثبُ٘ظبّ اُؼبّ، ٝ ه٤ذ أُششع ك٢ أُب

ػ٤ِٚ ثبُغش٣ٔخ   ٖٓ راد اُوبٕٗٞ ئهبٓخ اُذػٟٞ اُغضائ٤خ أُؼِوخ ػ٠ِ شٌٟٞ، أٝ ئدػبء ثبُؾن أُذ٢ٗ، أٝ ؿ٤شٙ ، ثٔذح صالصخ  أشٜش ٖٓ ٣ّٞ ػِْ أُغ٢٘

 ٝٓشرٌجٜب، ٓب ُْ ٣٘ض اُوبٕٗٞ ػ٠ِ خالف رُي. 

 (2/22)  المادة نصت حٌث العامة لنٌابةا نصالمشرععلىإختصاص األردن بالتحقٌق،ففً المختصة السلطة تحدٌد فً القانونٌة النظم تختلف-3 
 تسلسل بقاعدة مرتبطون هم و قانونا لهم الممنوحة الصالحٌات ٌمارسون قضاة العامة النٌابة ٌتولى"  بقولها الجزائٌة المحاكمات أصول قانون من

،وكذلكالمشرعالمصريأعطىاألختصاصللنٌابةالعامة،أمافًفرنسافقدأناطالقانونالفرنسًسلطة العدل لوزٌر إدارٌا تابعوا و السلطة
 صلجهازالشرطة.التحقٌقلقاضًالتحقٌق،والنظاماألنجلوسكسونًأعطىهذااإلختصا
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لمنائب العاـ، أو وكيؿ النيابة العامة المختص تفػويض أحػد أعضاء الضبط القضائي المختص،   -2
بالقياـ بأي عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ في دعوى محددة، وذلؾ عدا استجواب المتيـ في مواد 

  .الجنايات

 .ال يجوز أف يكوف التفويض عاماً  -3

 .ع السمطات المخولة لوكيؿ النيابةيتمتع المفوض في حدود تفويضو بجي -4

إجراء التحقيؽ اإلبتدائي،  األصيؿ فيالنيابة العامة ىػي صػاحبة االختصػاص  فإفالنص مقتضى ىذا بو 
عمى تفويض في دعوى  اً صبلحية ندب أحد مأموري الضبط القضائي المختص بناءوأعطاىا المشرع 

، وذلؾ عدا استجواب المتيـ في باختصاص وكيؿ النيابة وينحصر اختصاصو فييا، بيا دبتمحددة ين
 .مواد الجنايات

 أف حيث النيابة، وكيؿ بمكتب التحقيؽ إجراءات معظـ عادة تتـفيما يتعمؽ بمكاف التحقيؽ، ف وأما
 محكمة قضت وقد لتقديره، متروؾ ذلؾ فا  و  ،التحقيؽ وتدويف ،المعمومات لتسجيؿ متاحة التسييبلت

 وسرعة التحقيؽ صالح عمى حرصا لتقديره متروؾ التحقيؽ لمكاف المحقؽ اختيار" بأف المصرية النقض
 أجاز المشرع فإف النيابة، لوكيؿ المكاني االختصاص دائرة خارج التحقيؽ حالة في أما . 1" انجازه
 وكيؿ عنو ينيب أف اختصاصو، دائرة خارج اإلجراءات مف إجراء اتخاذ األمر اقتضى إذا النيابة لوكيؿ
 .2الشأف بيذا المنيب النيابة وكيؿ صبلحيات جميع لو يكوف التي الدائرة تمؾ نيابة

الفرع السرية )ويتمثؿ الشكؿ القانوني لمرحمة التحقيؽ االبتدائي في شكمية الكتابة)الفرع األوؿ(، و شكمية 
 الثاني(، و شكمية المواعيد واآلجاؿ )الفرع الثالث(.

 الكتابة الفرع األول:

إذ  ف ينتاب المحقؽ النسياف أو الغمط،فإنو ال مجاؿ لمشؾ أ ،طالما أف عممية التحقيؽ يقوـ بيا أشخاص

تدويف التحقيؽ  يجعؿ مف إىماؿ اتخاذ إجراء ميـ كتضيع الحقيقة، فندثر دليؿ الثبوت و بمرور الوقت قد ي

 و شيد بيا مف قاـ بإجرائيا. لذة وكأنيا لـ تحدث إطبلقا حتى و اإلجراءات المتخ

                                                           
1

 . 39.ص  ،32/3/2:88 عِغخ  ،72.م  ،39.ط أُظش٣خ اُ٘وغ ٓؾٌٔخ هشاس 
2

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط68.٢٘٤ساعغ ٗض أُبدح ) 
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 ،"ما لـ يكتب لـ يحصؿإعماال لمقاعدة القائمة بأف "، فاألصؿ ىو ثبوت كافة األعماؿ اإلجرائية بالكتابة

 .1جراء لمقانوف مف عدموابة نستطيع التحقؽ مف مدى موافقة اإلحيث أنو بالكت

تمكف مف مراقبة إجراءات ىي خاصية و  ""إثبات إجراءات التحقيؽ عف طريؽ الكتابة ؽتدويف التحقيفيعني 
فيجب إثبات جميع إجراءات  ،2والسيما مف قبؿ المتيـ، فيي بذلؾ ضمانة ميمة بالنسبة إلي ،التحقيؽ

عة لما توفره مف وضوح اإلجراءات المتب ،التحقيؽ بالكتابة وىو مف الشكميات الميمة التي يجب إتباعيا
 .وتحديد اآلثار المترتبة عمييا

 أف يصطحب معو كاتباً  وكيؿ النيابة كاتب ،3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية58المشرع  في المادة )ألـز 
 ،ككاتب لػو فالنيابة االستعانة بأحد الموجودييجوز لوكيؿ  فبل ،يقوـ بإثبات جميع إجراءات التحقيؽ

عتبر ي ئلجراءات في المحضروبما أف تدويف الكاتب  ل ،والكاتب ىو الموظؼ المعيف مف قبػؿ السػمطة
بؿ يجب ولكف ىذا البطبلف ال يتعمؽ بالنظاـ العاـ،  ،4البطبلف عمى مخالفتو يترتب فإنو ،شرطا جوىريا

 .5أف يتمسؾ بو صاحب المصمحة

بجميع اإلجراءات، كاالستجواب، وسماع  وأوجب المشرع الفمسطيني عمى وكيؿ النيابة أف يحرر محضراً 
جراء الكشؼ والمعاينة، وأف يوقع  المحاضر ىو والكاتب، ويحرر المحضر دوف أف ىذا  عمىالشيود، وا 

ذا وجد فعمى وكيؿ النيابة وكاتب التحقيؽ والشاىد التوقيع عميو ال  يحصؿ حؾ أو شطب أو إضافة، وا  وا 
 .6أو اإلضافة الغياً  ،عد الشطب

وكيؿ النيابة  ( أف عمى79) ما جاء في نص المادةومف األمثمة عمى شكمية الكتابة التي تتطمبيا المشرع 
بعد التثبت منيا في محضر الشيادة، تدويف أقواليـ في  الشخصية وكافة وبياناتيـ ة الشاىدىوي إثبات

 معرض شيادتيـ في المحضر.

                                                           
 . 97، ص2008ساىر إبراىيـ الوليد: التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي بحفظ الدعوى، دار النيضة العربية،  1
2

،متطلباتشهادةاللٌسانسأكادٌمًالستكمالمذكرةمقدمة،الجزائٌةاإلجراءاتضماناتالمحاكمةالعادلةفًقانونمذكرةببعنوان:غرٌبالطاهر 

.47,ص.3125الجزائر،
3
)وٌقابل  الفلسطٌن58ًالمادة الجزائٌة اإلجراءات قانون من )( أن73المادة تنصعلى التً المصري الجنائٌة اإلجراءات قانون من )

"ٌصطحبقاضًالتحقٌقفًجمٌعإجراءاتهكاتبامنكتابالمحكمةٌوقعمعهالمحاضروٌحفظهذهالمحاضرمعاألوامر،وباقًاألوراقفً

 قلمكتابالمحكمة".
4

،2008الفلسطٌنً،جامعةالنجاحالوطنٌة،نابلس، الجزائٌة اإلجراءات قانون فً البطالنالكٌالنً:رسالةماجستٌربعنوان اهللا عبد أسامة 

 .56ص.
 .329.، ص1986فوزية عبد الستار: شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 5
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.91راجع  المادة ) - 6
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( "يمتـز الخبير بتقديـ تقرير فني عف عممو خبلؿ الموعد الذي يحدده وكيؿ النيابة 66) أيضًا نص المادةو 
مف خبلؿ قياـ الخبير ىنا  . وتبرز شكمية الكتابة "اعاة وجود األشياء القابمة لمتمؼالعامة المحقؽ مع مر 

 .وكيؿ النيابةإلى تقرير مكتوب  بتقديـ 

متيـ في محضر ( واضحا بضرورة إثبات أقواؿ ال96/2وفي مرحمة االستجواب جاء نص المادة )
 "يجب إثبات أقواؿ المتيـ في محضر االستجواب". حيث ورداالستجواب 

 االستجواب محضر، وأف يثبت في قبؿ استجواب المتيـ ضرورة معاينة جسمو وكيؿ النيابة المشرعويمـز 
 ( مف ذات القانوف.99المادة ) تؤكده وىذا ما ، سبب حدوثيا، و كؿ ما يشاىده مف إصابات ظاىرة 

 محضر يشتمؿ أف يجبحيث  ،التحقيؽ محضرفيجب عمى وكيؿ النيابة تدويف جميع اإلجراءات ؼ  
 :اوىي بيانات عدة عمى االبتدائي التحقيؽ

 خبللو مف جوىريا عنصرا يعد ألنو كبيرة، أىمية التحقيؽ إجراء لتاريخ: التحقيق مباشرة تاريخ- أ
 الدعوى تقادـ ومعرفة بو، محيطة كانت التي والظروؼ اإلجراء، فيو تـ الذي الوقت معرفة يمكف

. التقادـ انقطاع عمييا يترتب التي األسباب مف التحقيؽ إجراءات أف اعتبار عمى مدتو، وانقطاع
 بالتحقيؽ الخاصة والشكميات الضمانات إثبات عمى يساعد التحقيؽ إجراء تاريخ أف إلى باإلضافة

 والشير والسنة اليوـ المحضر تاريخ في يذكر أف يكفي وال. لمباشرتيا ميعادا المشرع حدد التي
 اإلجراء كاف إذا عما إثبات في كبيرة أىمية مف لو لما المحضر، افتتاح ساعة إثبات يجب بؿ

 .اليوـ ذات في تمت أخرى تحقيؽ إلجراءات الحقا أو سابقا

 والبيانات المعمومات جميع عمى التحقيؽ محضر يشتمؿ أف يجب: التحقيق محضر مضمون- ب
 النيابة، وكيؿ عمى القانوف يفرضيا التي والضمانات الشكميات بإثبات عادة ويبدأ البلزمة،
 محضر كاف فإذا النيابة، وكيؿ بو يقوـ الذي اإلجراء باختبلؼ التحقيؽ محضر مضموف ويختمؼ
 واف بمحاـ االستعانة حقو مف أف ويخطره المتيـ، ىوية مف التحقؽ النيابة وكيؿ فعمى  استجواب

 .محاكمتو عند البينة تقديـ معرض في ضده كدليؿ تقديمو يجوز بو يقوـ ما كؿ

 عمف يشيد الذي الوحيد البند ألنو ،جوىرياً  إجراءً  التوقيع يعتبر :التحقيق محضر عمى التوقيع- ت
 ،قانونية قيمة عميو يسبغ المحضر عمى التوقيع فإف وكذلؾ ،قانوناً  المعتبر الوجو عمى عنو صدر
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 أو ،والمستجوب ،والكاتب ،النيابة وكيؿ مف كؿ عميو يوقع أف فيجب ،رسمية ورقة باعتباره
 .المحضر نياية في الشاىد

 السرية في التحقيق :الثانيالفرع  

حاطتو في جو مف السرية والكتمافعدـ العبلنية في إجراء التحقيؽ و  ويقصد بيا  شأف لو بووصد مف ال ، ا 
يعني انو ال ، وىذا أما الذيف ترتبط مصالحيـ بو أو ليـ دور فيو فمف حقيـ حضوره ،حضور جمستو مف

يجوز لممحقؽ أف يسمح لمجميور بارتياد مجمس التحقيؽ واالطبلع عمى ما يجري فيو، كما ال يجوز لو 
وذلؾ حماية  ،ـ فيوإجراء التحقيؽ في غيبة مف ليـ حؽ حضوره أو منعيـ مف االطبلع عمى ما ت

عمى عبلنية  وحماية سمعة الفرد مف التشيير مف جية أخرى، ولما يترتب ،لمصمحة التحقيؽ مف جية
 .1البراءة لقرينة التحقيؽ مف ىدر

 2ُصْص ُرْؤَياَؾ َعَمى ِإْخَوِتَؾ".َقاَؿ َيا ُبَنيَّ اَل تَقْ قولو تعالى: "، استنادا إلى وىذا ما يؤكد عميو الشارع الحكيـ

ومنيا الحؽ في  مف حماية حقوؽ األشخاص، لما يترتب عمييا كمية السرية ميمة في التحقيؽشلذا ف
حماية الخصوـ والنيابة العامة ، باإلضافة إلى وحؽ الحفاظ عمى سمعتو وعدـ التشيير بو ،الخصوصية

 مف تأثير الرأي العاـ.

و، وتمكينا ليـ مف مباشرة حؽ وال شؾ أف حضور التحقيؽ ىو حؽ لكؿ الخصوـ الرتباط مصالحيـ ب
وال يجوز مباشرتو ، 3يـ باليوـ الذي يباشر فيو التحقيؽ ومكانوموجب المشرع الفمسطيني إعبلفأ ،الحضور

 .4في غيابيـ إال في حالتي االستعجاؿ والضرورة

                                                           
 . 349، ص.1999عوض محمد عوض: المبادئ العامة في قانوف اإلجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  - 1
 .5سورةٌوسف:اآلٌة- 2
3
 (.2001(لسنة)3(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًرقم)61راجعالمادة)-
4
فعلالمشرعالمصريم)لمٌصرحالمشرعالفلسطٌنًفًالحالةال- الخصومكما منقانوناإلجراءات77تًتجٌزالتحقٌقفًغٌبة )

 " فٌها فجاء إجراءات الجنائٌة جمٌع ٌحضروا أن ولوكالئهم عنها وللمسئول المدنٌة بالحقوق وللمدعً وللمجنًعلٌه وللمتهم العامة للنٌابة
غٌبتهممتىرأىضرورةذلكإلظهارالحقٌقةوبمجردانتهاءتلكالضرورةٌبٌحلهماإلطالعالتحقٌق،ولقاضًالتحقٌقأنٌجريالتحقٌقفً

علىالتحقٌق.ومعذلكفلقاضًالتحقٌقأنٌباشرفًحالةاالستعجالبعضإجراءاتالتحقٌقفًغٌبةالخصوم،ولهؤالءالحقفًاإلطالع
(من64ونصالمشرعاألردنًفًالمادة)قدائماًفًاصطحابوكالئهمفًالتحقٌق".علىاألوراقالمثبتةلهذهاإلجراءات.وللخصومالح

 " بأنه الحقفًحضورجمٌعاجراءات-1قانونأصولالمحاكماتالجزائٌة والمسؤولبالمالوالمدعًالشخصًووكالئهم للمشتكىعلٌه
وٌحقللمدعً-3رةاالولىانٌطلعواعلىالتحقٌقاتالتًجرتفًغٌابهمٌحقلالشخاصالمذكورٌنفًالفق. 2 . التحقٌقماعداسماعالشهود

العامانٌقرراجراءتحقٌقبمعزلعناالشخاصالمذكورٌنوفًحالةاالستعجالاومتىراىضرورةذلكالظهارالحقٌقةوقرارهبهذاالشان
 ىهذاالوجهانٌطلععلٌهذويالعالقة".الٌقبلالمراجعةانماٌجبعلٌهعندانتهائهمنالتحقٌقالمقررعل
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 وفي حاؿ اتخذت بعض إجراءات التحقيؽ في غيبة المتيـ ومحاميو فانو مف حقو االطبلع عمى ما تـ في
  1غيبتو، إلحاطتو بالتيمة المسندة إليو وبادلتيا لبلستعداد لمدفاع عف نفسو.

( مف 102/3المشرع الفمسطيني صراحة عمى حؽ االطبلع عمى ممؼ التحقيؽ في المادة ) نصوقد 
قانوف اإلجراءات الجزائية "يسمح لممحامي باالطبلع عمى التحقيؽ السابؽ عمى االستجواب فيما يخص 

( مف القانوف ذاتو "يجوز لممتيـ والمجني عميو والمدعي بالحقوؽ المدنية أف 63يضا  المادة )وأ موكمو".
 يطمبوا عمى نفقتيـ صورا مف أوراؽ التحقيؽ".

( مف قانوف 59المادة ) خذ بمبدأ سرية التحقيؽ فتجد ذلكفي نصأتجد الباحثة أف المشرع الفمسطيني  
        األسرار مف عنيا، تسفر التي النتائج أو التحقيؽ، إجراءات تكوف جيث جاء فييا " ،2اإلجراءات الجزائية 

وحسنًا فعؿ عندما أعتبر أف  ".القانوف عمييا يعاقب جريمة إفشاؤىا ويعتبر إفشاؤىا، يجوز ال التي
 .  يترتب عمى إفشائيا مساءلة جزائية، التي مف األسراروالنتائج التي تسفر عنيا  إجراءات التحقيؽ

، بالتالي يسري عمى جميع األشخاص الذيف ليـ مطمقاً ( آنفة الذكر جاء 59وبالتدقيؽ في نص المادة )
مف يخالؼ  وما إلى ذلؾ ،وبالتالي فأف كؿ  الشيود،إلى  ،بالتحقيؽ مف متيـ، ومحاميو، ومشتكي عبلقة

 يتعرض لممسألة الجزائية.، والنتائج التي تسفر عنو ما نص عميو المشرع، ويقـو بنشر إجراءات التحقيؽ

 : اآلجال والمواعيد:الفرع الثالث

جاءت مرحمة التحقيؽ االبتدائي حافمة باآلجاؿ والمواعيد التي تطمبيا القانوف لصحة العمؿ اإلجرائي 
حيث جاء فييا "تباشر النيابة العامة   ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية56ومنيا ما جاء في نص المادة )

 عمميا بالجريمة".التحقيؽ فور 

 إذ "يعمف الخصوـ باليوـ الذي يباشر فيو التحقيؽ ومكانو" وعمى أن مف ذات القانوف (61وتنص المادة )
ذلؾ خروجا عف األصؿ ال يمجأ إليو ، ألف غيبة الخصوـ إال لضرورة فعمية فيال يجوز إجراء التحقيؽ 

 .3الضرورةفي حالة  المحقؽ إال في الحدود التي يتبعيا

                                                           
1
   .244د.حاتمبكار:حماٌةحقالمتهمفًمحاكمةعادلة،منشاةالمعارف،اإلسكندرٌة،ص.-
 يجوز ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بأنو " تكوف إجراءات التحقيؽ أو النتائج التي تسفر عنيا، مف األسرار التي ال59نصت المادة ) 2

 إفشائيا، جريمة يعاقب عمييا القانوف " .
 12،ص.2004أصوؿ التحقيؽ الجنائي وتطبيقاتيا في المممكة العربية السعودية، مركز البحوث، الرياض،  :مدني عبد الرحمف تاج الديف - 3
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( مف القانوف عند انتداب الخبير فإنو ممـز بتقديـ تقرير فني عف عممو خبلؿ موعد 66نص المادة ) وفي
 يقوـ بتحديد وكيؿ النيابة العامة المحقؽ.

ذلؾ فإنو يتعيف عمى  عمى وفي حاؿ تقديـ الخصوـ طمب إلى وكيؿ النيابة لرد الخبير لوجود أسباب جدت
عمى النائب العاـ أو احد مساعديو لمفصؿ فيو خبلؿ ثبلثة أياـ مف وكيؿ النيابة العامة عرض ىذا الطمب 

 تاريخ تقديمو.

غ ليـ ة تبمي( "يكمؼ وكيؿ الجيات المختصة باستدعاء الشيود بمذكرات دعو 78وجاء في نص المادة )
 قبؿ الموعد المحدد لسماع أقواليـ بأربع وعشريف ساعة عمى األقؿ".

اءات الجزائية عالج المشرع مرحمة ىامة في التحقيؽ االبتدائي أال وفي الفصؿ الخامس مف قانوف اإلجر 
وىي االستجواب، ويظير واضحا في ىذه المرحمة شكمية المواعيد واآلجاؿ والذي جاء في نص المادة 

فإذا عدؿ عف توكيؿ  ،ساعة لحيف حضور محاميو 24حؽ وضمانة المتيـ بتأجيؿ االستجواب مدة  (97)
حيث يجب أف  ،حاميو أعطى المشرع وكيؿ النيابة حؽ استجواب المتيـ في الحاؿمحاـ و أو لـ يحضر م
ساعة مف تاريخ إرساؿ المتيـ إلى وكيؿ النيابة وىذا ما جاء في نص أربع وعشروف  يتـ االستجواب خبلؿ

 (.105المادة )

 المتيـ المطموب بمذكرة إحضار أما  ،بالنسبة لممتيـ المطموب بمذكرة حضور فيستجوب بالحاؿو 
 .1ساعة مف تاريخ القبض 24خبلؿ يستوجب 

بأف يقرر منع االتصاؿ  جوازيو( مف ذات القانوف سمطة 103أعطى المشرع لوكيؿ النيابة في المادة )
سرياف ىذا مستثنيا  أياـ قابمة لمتجديد لمرة واحدة  وحدد ىذه المدة بأف ال تتجاوز عشرة ،بالمتيـ الموقوؼ

 وقت يريد دوف قيد أو رقابة. أي حيث يجوز لو االتصاؿ بو في ،المنع عمى محاميو

 ىذا  وفي حاؿ قياـ المتيـ بالدفع بعدـ االختصاص أو بعدـ القبوؿ أو بانقضاء الدعوى فإنو يجب عرض
 ساعة ويكوف قراره قاببلً احد مساعديو حتى يفصؿ بو خبلؿ  أربع وعشروف  الدفع عمى النائب العاـ أو

 .2ةلبلستئناؼ أماـ محكمة البداي

                                                           
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني .71راجع نص المادة )- 1
 . الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية104راجع نص  المادة )- 2
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ساعة عمى أف توقيؼ المتيـ بعد استجوابو لمدة  ثماف وأربعوف وأعطى المشرع لوكيؿ النيابة سمطة 
 يراعى تمديد التوقيؼ مف قبؿ المحكمة طبقا لمقانوف.

أشير مف تاريخ صدورىا ما لـ  ثبلثة أما بالنسبة لمذكرات اإلحضار فإنو ال يجوز تنفيذىا بعد مضي 
وتكوف نافذة مذكرات اإلحضار في فمسطيف في أي وقت مف الميؿ  1يعتمدىا مف أصدرىا لمرة أخرى

 والنيار.

ذا اقتضت إجراءات التحقيؽ استم فموكيؿ  ،ساعةأربع وعشريف رار توقيؼ المقبوض عميو أكثر مف وا 
يوما وىذا ما جاء في نص خمسة عشر ة ال تتجاوز ح تمديد التوقيع لمدالنيابة أف يطمب مف قاضي الصم

 ( مف ذات القانوف.119المادة )

لقاضي الصمح بعد سماع أقواؿ ممثؿ النيابة والمقبوض عميو أف يفرج عنو أو " (120ونصت المادة)
 45يوما كما يجوز لو توقيفو مددا أخرى ال تزيد في مجموعيا عمى خمسة عشر يوقفو لمدة ال تزيد عمى 

مع التقيد بأنو ال يجوز توقيفو مدة تزيد عمى ما ذكر أعبله إال إذا قدـ طمب لتوقيفو مف النائب العاـ  يوما
 خمسة وأربعوف  ، وفي ىذه الحالة ال يجوز أف تزيد مدة التوقيؼ عمى و احد مساعديو إلى محكمة البدايةأ

 .يوما

ال يفرج فورا عف المتيـ ما وال يجوز بأي حاؿ أف تزيد مدد التوقيؼ المشار إلييا أعبله ع مى ستة أشير وا 
 لـ تتـ إحالتو إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو.

ال يجوز أف يستمر توقيؼ المتيـ المقبوض عميو في جميع األحواؿ أكثر مف مدة العقوبة المقررة لمجريمة و 
 الموقوؼ بسببيا.

ذا تقرر حفظ الدعوى فيجوز لممدعي ب الحؽ المدني التظمـ مف قرار الحفظ وبعد االنتياء مف التحقيؽ وا 
تاريخ تقديمو مف شير  عاـ بالفصؿ بالتظمـ خبلؿنائب البطمب يقدمو إلى النائب العاـ، وعمى أف يقوـ ال

 .2ويكوف قراره نيائيا

                                                           
.الفمسطيني مف قانوف اإلجراءات الجزائية (113/3) ، (109/2)راجع نصوص المواد  - 1
 .الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية153راجع نص  المادة ) - 2
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مف قانوف اإلجراءات الجزائية عميو،  (56) المادة في الفمسطيني المشرع نص، فقد التحقيؽ ميعاد أما
 ".بالجريمة عمميا فور التحقيؽ العامة النيابة تباشر" بقولو

 فذلؾ, العامة لمنيابة الجريمة وقوع عمـ وصوؿ فور االبتدائي التحقيؽ إجراء ضرورة ىي العامة فالقاعدة
 تجريو أف العامة فممنيابة معيف، بميعاد مقيد غير التحقيؽ ولكف,  والدفاع العامة النيابة مصمحة مع يتفؽ
 . مناسبا تراه الذي باإلجراء تبدأ أف ليا ويجوز األوقات مف وقت بأي

 

 إجراءات التحقيق االبتدائي   :الثاني المطمب

مجموعة األعماؿ التي مف الضروري عمى سمطة التحقيؽ القياـ أنيا ب إجراءات التحقيؽ االبتدائي تعرؼ
 .1عنو ونسبتيا لممتيـ أو نفيياات التيمة ، إلثبكشؼ عف الحقيقة بشأف جريمة معينةبيا مف أجؿ ال

إجراءات ، باإلضافة إلى )الفرع األوؿ( في إجراءات البحث عف األدلة  االبتدائي وتتمثؿ إجراءات التحقيؽ
 التحقيقات مف االنتياء بعد ، و التصرؼ بالدعوى) الفرع الثاني(المتيـ أثناء التحقيؽ اطية تتخذ ضداحتي

 )الفرع الثالث(.

 : إجراءات البحث عن األدلة الفرع األول

، أثارىاىي مجموعة إجراءات نص المشرع عمييا  وفؽ شكمية معينة يجب أف تتـ خبلليا حتى تولد 
 :وىذه اإلجراءات ىي ،ؿ لمحقيقة التي ىي عنواف العدالةوتيدؼ إلى جمع األدلة والتنقيب عنيا لموصو 

 االنتقال والمعاينةأواًل: 

عف الجريمة لمعاينة األدلة واآلثار الناتجة  قياـ جية التحقيؽ باالنتقاؿ إلى مكاف باألنتقاؿ ويقصد 
إثبات حالة المكاف واألشخاص واألشياء في  تتـ مف خبللوارتكاب الجريمة، والمعاينة ىي الكشؼ الحسي 

 .2مكاف وقوع الجريمة

                                                           
.371، ص. مرجع سابؽت الجنائية، عوض محمد عوض: المبادئ العامة في قانوف اإلجراءا  1
 وما بعدىا. 345، ص.مرجع سابؽمحمد سعيد نمور: أصوؿ اإلجراءات الجزائية،   2
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عطاء فرصة لمويستيدؼ االنتقاؿ والمعاينة جمع األدلة التي تخمفت عف الجريمة  محقؽ مشاىدة مسرح وا 
حتى ال يعطى الجاني  فور اكتشاؼ الجريمةأف يتـ االنتقاؿ والمعاينة في  الجريمة عف كثب. واألصؿ

  .1دلة الجريمة، أو طمس أفرصة الفرار

 2إلى مسرح الجريمة يتطمب شكميات معينة : فاالنتقاؿ والمعاينة

ووجوب اتخاذ االحتياطات البلزمة لممحافظة عمييا قبؿ أف تمتد إليو يد  ،االنتقاؿ إلى مكاف الجريمة- أ
 العبث .

القاعدة العممية تقتضي بأف تكوف المعاينة ىي اإلجراء  األوؿ الذي يقوـ بو المحقؽ, وليا الصدارة   - ب
 .األخرىعمى كؿ  ما عداىا مف إجراءات التحقيؽ 

 ندب الخبراءثانيًا: 

بمعمومات فنية حوؿ موضوع معيف، إلمكاف إستخبلص الدليؿ منو، فالخبرة تفترض فالخبرة ىي اإللماـ  
. وعرفت أيضًا بأنيا " إعطاء  3وجود واقعة مادية، يصدر الخبير حكمو بناءًا عمى ما استظيره منيا

ينتدبيـ القاضي بخصوص واقعة تتعمؽ  الرأي الفني، أو العممي، مف أىؿ الصنعة والفف واالختصاص،
الدعوى الجنائية، ويتوقؼ عمييا الفصؿ في الدعوى، والرأي الذي يعطيو الخبير يعد دليبًل يخضع  بإثبات

 .4، وقناعتو الوجدانية"لمسمطة التقديرية لمقاضي

يمكف لمباحثة مف خبلؿ التعاريؼ السابقة لمخبرة تعريفيا بأنيا: إجراٌء مف إجراءات التحقيؽ، يتـ التوصؿ 
طة ، إلثباتيا، وتخضع أعماؿ الخبرة لسفي الدعوى نية حوؿ واقعة معينةمف خبلليا إلى معمومات ف

ال صرؼ النظر عنيا.  القاضي التقديرية، فإذا المست قناعتو الوجدانية أخذ بيا، وا 

يتصؿ ىذا اإلجراء بإجراء المعاينة، كونو مف مستمزمات إثبات حالة الواقعة الجرمية، وىذا ما نجده في 
( حيث ورد فييا "يستعيف وكيؿ النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره مف 64)نص المشرع في المادة 

الخبراء إلثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقـو الطبيب المنتدب لذلؾ وغيره مف الخبراء باتخاذ اإلجراءات 

                                                           
 .الفمسطيني( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 27راجع نص المادة )  1
 .102ص.، 2006الجزائية السعودي،الرياض، المعاينة في نظاـ اإلجراءات  رسالة ماجستير بعنواف سعد بف سميماف العتيبي:   2
3

 .:47ٓإٔٓٞ عالٓخ: هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ، ٓشعغ عبثن، ص. 
4

 . 295، ص.9::2، داس اُضوبكخ، ػٔبٕ، 2ٓٔذٝػ خ٤َِ اُجؾش : ٓجبدب هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضائ٤خ، ؽ. 
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قدر  البلزمة تحت إشراؼ الجية المختصة بالتحقيؽ، ولممحقؽ الحضور أثناء مباشرة أعماؿ الخبراء، إذا
 .أف مصمحة التحقيؽ تقتضي ذلؾ"

 :ميات الواردة في باب ندب الخبراءم الشكىأ 
 
القسـ القانوني قبؿ البدء بأعماؿ  وفيؤدويقوـ بأعماؿ الخبرة خبراء : لقائم بأعمال الخبرةالشخص ا- أ

اليميف حقؽ بتحميؼ الخبير مفيقوـ ال ،1في جدوؿ الخبراء المعتمديف يفمقيد ونواالخبرة، ما لـ يك
وىذا اإلجراء جوىري يترتب عمى مخالفتو بطبلف عمؿ  ،عمى أف يبدي رأيو باألمانة والصدؽ

كاف مف الخبراء المقيديف في جدوؿ الخبراء  إذاغير انو يستغني عف تحميؼ الخبير اليميف  الخبير،
 .2بيميف الخبرة التي أقسميا عند قيده اً المعتمديف، وذلؾ اكتفاء

 ( مف قانوف اإلجراءت الجزائية66نص المادة ) باب الخبرة يعمى اآلجاؿ ف ومف أمثمة :اآلجال- ب
اة العامة  مع مراعيحدده وكيؿ النيابة  الذي موعداليمتـز الخبير بتقديـ تقرير فني عف عممو خبلؿ "

ذا أخؿ بيذا الموعد الذي يقدـ فيو تقريرهفيحدد المحقؽ لمخبير  وجود األشياء القابمة لمتمؼ"، ، وا 
 .3وعد، جاز لوكيؿ النيابة استبدالو الم

، فعمى وكيؿ النيابة عرض الطمب عمى النائب العاـ أو أحد رطمب الخصوـ رد الخبي ةحال وأيضاً 
 .4غير ذلؾ مساعديو، ويجب أف يتـ الفصؿ فيو خبلؿ ثبلثة أياـ مف تاريخ تقديمو، ما لـ يتقرر

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، أف يتضمف 69أوجب المشرع في المادة ) :تسبيب تقرير الخبير- ت
تقرير الخبرة األسباب واألسس التي إستند عمييا الخبير، والنتائج التي توصؿ إلييا، فتسبيب الخبير  

 عف كيفية توصمو لمنتائج ، وعـ أي غموض في نتائج الخبرة. لتقريره يكشؼ الستار

أشترط المشرع عمى الخبير الذي يقوـ بأعماؿ الخبرة، أف يوقع عمى كؿ  :توقيع تقرير الخبرة - ث
( عمى "يقدـ الخبير تقريره مسببًا، ويوقع 69صفحة مف صفحات تقرير الخبرة، بنصو في المادة )

عمى كؿ صفحو منو"، فنبلحظ أف المشرع أستخدـ صيغة وجوبية في نص ىذه المادة، مما يعني 
 مى كؿ صفحة مف صفحات تقريره، يترتب البطبلف.عدـ قياـ الخبير بتوقيع ع

                                                           
 .الفمسطيني مف قانوف اإلجراءات الجزائية ( 68راجع نص المادة ) 1
ة، حاتـ حسف البكار: أصوؿ اإلجراءات الجزائية وفؽ أحدث التعديبلت التشريعية واالجتيادات الفقيية والقضائية، منشأة المعارؼ باإلسكندري 2

 .390، ص.2007د.ط، 
3

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤. 78ساعغ ٗض أُبدح)   
 . الفمسطيني (  مف قانوف اإلجراءات الجزائية71راجع نص المادة ) 4
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( مف 64أعطى المشرع وفقًا لنص المادة ) :ميمتولأثناء أداء الخبير  والخصوم حضور المحقق- ج
ولممحقؽ ........اإلجراءات الجزائية، المحقؽ سمطة جوازية في حضور التحقيؽ، بقولو " قانوف 

 .1" أف مصمحة التحقيؽ تقتضي ذلؾبراء، إذا قدر الخ أثناء مباشرة أعماؿ حضورلا

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى جواز قياـ الخبير بميمتو ( 65نص المشرع في المادة )
، بقولو :"  الخصوـ"، مما يعني أف ي أف يقوـ بعممو بدوف حضور نيجوز لمخبير الفدوف حضور الخصـو

ية الخبير لميمتو، وأف قياـ الخبير بميمتو دوف األصؿ، وككقاعدة عامة ىو حضور الخصوـ أثناء تأد
 تقتضيو ظروؼ، و أسباب معينة. حضورىـ ما ىو إال إستثناٌء عمى األصؿ

 التصرف في األشياء المضبوطةثالثًا: 

األصؿ ف، 2المقصود بضبط األشياء ىو وضع اليد عمييا مف السمطة المختصة بالتحقيؽ والمحافظة عمييا
فإذا تـ المحكمة المختصة،  تحت تصّرؼ سمطة التحقيؽ لحيف إحالة الدعوى إلػى اتالمضبوطقى تبأف 

 .3اأو مصادرتي ،دىا إلى أصحابيار  خػبلؿالتصرؼ في المضبوطات مػف  الفصؿ في الدعوى توجب

 وعميو سنتطرؽ إلى شكميتيف ميمتيف في التصرؼ في األشياء المضبوطة:

توضع في حرز مغمؽ و  ،يتحصؿ عمييا مف الجريمة التي المضبوطاتتحفظ ف حفظ المضبوطات : - أ
لنيابة العامة أو جواز قياـ اًا عمى ذلؾ، ءواستثنا ،المكاف الذي تقررهأو في  ،4في مخزف النيابة العامة

 :"5"في حالتيفويكوف ذلؾ  وطات في المزاد العمني المحكمة بيع المضب

 ، كالمواد التموينية.الزمفكوف ىذه المضبوطات مما يتمؼ بمرور  :األولىالحالة 

 .كوف حفظ ىذه المضبوطات يستمـز نفقات تفوؽ قيمتيا الحالة الثانية:

                                                           
1

( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ ثأٗٚ 96/2ػ٠ِ ؿشاس أُششع اُلِغط٢٘٤، كبُٔششع أُظش١ رٛت ئ٠ُ ئعزخذّ ط٤ـ٤خ ٝعٞث٤خ ك٢ ٗض أُبدح )  

٠ هبػ٢ اُزؾو٤ن  اُؾؼٞس ٝهذ اُؼَٔ ٝٓالؽظزٚ"، ٝأػط٠ أُششع " ئرا اعزِضّ ئصجبد اُؾبُخ االعزؼبٗخ ثطج٤ت أٝ ؿ٤شٙ ٖٓ اُخجشاء، ٣غت ػِ

جواز عدـو حضور قاضي التحقيؽ أعماؿ الخبرة ألسباب معينة، وأورد المشرع ىذه األسباب عمى سبيؿ أُظش١ ك٢ اُلوشح اُضب٤ٗخ ٖٓ راد أُبدح 
ذا اقتضى األمر إثبات ا (  أنو "85/2المثاؿ ال الحصر، فجاء بنص المادة ) لحالة بدوف حضور قاضي التحقيؽ نظرا إلى ضرورة القياـ ببعض وا 

 .أعماؿ تحضيرية أو تجارب متكررة أو ألي سبب أخر وجب عمى قاضي التحقيؽ أف يصدر أمرا يبيف فيو أنواع التحقيقات وما يرد إثبات حالتو
. 476، دار الثقافة، عماف، ص. 2005، 1السعيد: شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، ط. كامؿ  2
3

الوطنٌة،نابلس، النجاح الفلسطٌنً،جامعة الجزائٌة اإلجراءات قانون فً المسكن غانم:رسالةماجستٌربعنوانتفتٌش مصطفى علً محمد 

 .117،ص.2008
4

، ثبة َؽَشَصُٙ  4، ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ،ؽ.3ٝثبُؾ ك٢ ؽلظٚ . ٣٘ظش أُؼغْ اُٞع٤ؾ، ط. ُش٢ء أ١ طبٗٚ،رؼش٣ق اُؾشص  ُـخً : ٣وبٍ )ؽشص( ا  

.  ٣ٌٕٝٞ رؾش٣ض أُؼجٞؽبد ثطش٣وخ رؾلظٜب ٖٓ ًَ ٓب ٣لغذ ه٤ٔزٜب ًذ٤َُ، ًبٌُغش، أٝ اُزِق . ٣٘ظش ٓذ٢ٗ ػجذ اُشؽٖٔ ربط 277، ص. 2:96

 .261،ص.٢3115 أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ، ٓشًض اُجؾٞس، اُش٣بع، اُذ٣ٖ، أطٍٞ اُزؾو٤ن اُغ٘بئ٢ ٝرطج٤وبرٜب ك
  .الفمسطيني (  مف قانوف اإلجراءات الجزائية 72راجع نص المادة )  5
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 . 1فيقاؿ رده إليو إي أعاده ومعنى الرد في المغو ىو اإلعادة،  : رد المضبوطات - ب

 نظر الدعوى، وجاء نصأثناء  ،أو المحكمة المختصة، النيابة العامة ىي األختصاص بالرد ذات جيةوال
"يصدر األمر بالرد مف النيابة العامة،  ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية بأنو74المشرع في ذلؾ في المادة)

 ."ويجوز لممحكمة أف تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى

ـ كيفية إجراء رد ينظعمى ت قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني( مف 73)لمادة ا ونص المشرع في
يجوز أف ترد المضبوطات ولو كاف ذلؾ قبؿ الحكـ ما لـ تكف الزمة لسير  -1" بقولو ،المضبوطات

إذا  -2. الدعوى أو محبًل لممصادرة الوجوبية وذلؾ بناًء عمى طمب َمف كانت لو حيازتيا وقت ضػبطيا
كانت المضبوطات ىي التي وقعت عمييا الجريمة أو تحصمت منيا، فيكوف ردىا إلى مف فقد حيازتيا 

 ."لـ يكف لمف ضبطت معو الحؽ في حبسيا وفقًا لمقانوف بالجريمة، ما

أف يأمر برّد  ،يممؾ مف تمقػاء نفسو وكيؿ النيابة الأف  ،المذكورة أعبله (73/1)نص المادة وبالتدقيؽ في 
ف كانت ، حتىالمضبوطات ، ذلؾ أف أو محبًل لممصدارة  غير الزمة لسير الدعوى ىذه المضبوطات وا 

لمف  اتالمضبوط  ويكوف رد ،مقدـ إليو وجود طمب رد لممضبوطاتبوجوب  وكيؿ النيابة  قيد المشرع
 (73/2)فقد حيازتيا بالجريمة، ما لـ يكف ِلمف ُضبطت عنده حؽ في حبسيا بمقتضى القانوف المادة 

وفقد  األصؿ أف ترّد المضبوطات إلى َمػف كاف حائزًا ليا وقت وقوع العمؿ اإلجراميف . المذكورة أعبله
ؽ قانوني حيازتيا بالجريمة، وليس لمف كاف حائزىا حيف تـ ضبطيا بشرط أال يكوف لمف ضبطت عنده ح

 .2 كمشتري الماؿ المسروؽ بحسف نية مف السارؽ.وذلػؾ في حبس ىذه المضػبوطات،

وفي حاؿ حصوؿ منازعة بيف الخصوـ بشأف المضبوطات، فأجاز المشرع لمخصوـ بمراجعة المحكمة 
 .مف قانوف اإلجراءات الجزائية (76ة المختصة، وىذا ما نص عميو في المادة )المدني

 سماع الشيودرابعًا: 

تعرؼ أيضا عمى و  .3تعرؼ الشيادة بأنيا تقرير يصدر عف شخص ما لواقعة ما عاينيا بإحدى حواسو
 .4مجمس القضاء بمفظ خاص" يأخبار عدؿ عف عمـ بحؽ عمى غيره لغيره فأنيا "

 اْكِرُموا"صؿ اهلل عميو وسمـ(: النبي )قدـ الطرؽ في اإلثبات بدليؿ قوؿ وأ أىـ الشيادة إحدىوتعتبر 
جاز المشرع لوكيؿ النيابة لذا أ ،5"الظُّْمـ ِبِيـُ  َوَيْدَفعُ  اْلُحُقوؽَ  ِبِيـُ  َيْسَتْخِرجُ  َوَعزَّ  َجؿَّ  المَّوَ  َفِإفَّ  الشُُّيودَ 

                                                           
1

 .448، ص.2:96، ثبة َسَدُٙ، 4، ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ،ؽ.3أُؼغْ اُٞع٤ؾ، ط. 
2

 .119الفلسطٌنً،مرجعسابق،ص. الجزائٌة اإلجراءات قانون فً المسكن غانم:رسالةماجستٌربعنوانتفتٌش مصطفى علً محمد 
 .50ص. ،2003،معيد الحقوؽ، بيروتالمحقؽ الجزائي،  ميند مسودي، فايز بكيرات: كامؿ السعيد:  3
 .185، ص.2روت، ج.عبد اهلل  بف محمد  بف سميماف: مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر، مؤسسة التاريخ العربي، بي  4
5

 .538-537.ص ،2:96 ث٤شٝد، اُشعبُخ، ٓإعغخ ،2.ؽ ،595.سهْ ،2.ط اُشٜبة، ٓغ٘ذ: اُوؼبػ٢ عالٓخ ثٖ ٓؾٔذ ػجذهللا أث٢ اُوبػ٢ 
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، وسماع أي شاىد تفادة مف شيادتيـ في كشؼ الحقيقةأمكانية االس استدعاء جميع األشخاص الذيف يرى 
 . 1ثبات ذلؾ في المحضر، واشترط إيحضر مف تمقاء نفسو

 : اإلجراءات الشكمية في باب سماع الشيود

عيـ بأربع : ويكوف استدعائيـ مف وكيؿ النيابة بمذكرات قبؿ الموعد المحدد لسمااستدعاء الشيود -1
 .2األقؿوعشريف ساعة عمى 

ثبات ،بياناتوعمى وكيؿ النيابة التثبت مف ىوية الشاىد وكافة  :تدوين بيانات الشاىد  -2 ذلؾ في  وا 
 3.أقوالو وتدوينيا إلى االستماعالمحضر قبؿ 

، فامتناعو عنيا في غير بشاىدتو واجبًا عميو داىالشيعتبر إدالء  : الشاىد بشاىدتو إدالء  -3
وعمى الشاىد أف يحمؼ اليمف ، 5، يعرض نفسو لممسألة الجزائية4ذلؾاألحواؿ التي يجيز لو القانوف 

تحت طائمة بطبلف قبؿ أداء الشيادة، وتحميؼ الشاىد اليميف ىو شرطًا جوىريًا لصحة شيادتو، 
 شيادتو، 

ويحرر بشكؿ فردي، بعد تحميفيـ اليميف، وبوجود الكاتب،  اليـ أماـ وكيؿ النيابة يدلي الشيود أقو و 
 .6ادتيـبإف محضرا

، و يقـو بالمصادقة ، تتمى عميواىد مف أداء شيادتوالش انتياء: بعد والتصديق عمييا اإلفادةتالوة   -4
المحضر  ويوقعإلى ذلؾ في محضر الشيادة، ، وفي حاؿ أمتنع عف ذلؾ يشير وكيؿ النيابة عمييا

  .7مف الكاتب ووكيؿ النيابة

يتيـ بالمتيـ أذا ، ومواجبعضيـ ببعض: لوكيؿ النيابة أف يقوـ بمواجية الخصوـ مواجية الخصوم -5
 .8تطمب األمر ذلؾ

                                                           
 .  اُلِغط٢٘٤ (  مف قانوف اإلجراءات الجزائية77راجع نص المادة )   1
 .اُلِغط٢٘٤(  مف قانوف اإلجراءات الجزائية 78راجع نص المادة )  2
 .اُلِغط٢٘٤(  مف قانوف اإلجراءات الجزائية 79راجع نص المادة ) 3
4

 ٌتموا لم الذٌن األشخاص إفادة األستئناس سبٌل على تسمع -2(  ػ٠ِ اُشٜٞد اُز٣ٖ أػلبْٛ  ٖٓ ؽِق ا٤ٔ٤ُٖ ثوُٞٚ" 94ٗض أُششع ك٢ أُبدح ) 
 أي على وقعت قد الجرمٌة تكن لم ما الٌمٌن حلف من وزوجه  وفروعه المتهم أصول ٌعفى-3ٌمٌن. حلف دون أعمارهم من سنة االخمسعشرة

 منهم."
5

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط344.٢٘٤ساعغ ٗض أُبدح ) 
 .اُلِغط٢٘٤(  مف قانوف اإلجراءات الجزائية 80راجع نص المادة ) 6
 ..اُلِغط٢٘٤(  مف قانوف اإلجراءات الجزائية 81راجع نص المادة ) 7
 ..اُلِغط٢٘٤(  مف قانوف اإلجراءات الجزائية 84راجع نص المادة ) 8
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مذكرة إحضار بحؽ الشاىد الذي لـ يحضر بعد : يقوـ وكيؿ النيابة بإصدار اإلحضار مذكرة  -6
 .1ولى والثانيةبمذكرة حضور لممرتيف األ ئواستدعا

د ألسباب صحية  فأف وكيؿ النيابة ينتقؿ إليو : فإذا تعذر حضور الشاىتعذر حضور الشاىد -7
خارج دائرة  ا، أما إذا كاف الشاىد مقيمفي دائرة اختصاصو افي حاؿ كاف مقيم ولسماع أقول

، فأف األخير ينيب وكيؿ النيابة المختص في تمؾ الدائرة وترسؿ الشيادة النيابةاختصاص وكيؿ 
تبيف لوكيؿ النيابة العامة عدـ صحة ىذا ، وفي حاؿ 2ظرؼ مختوـ لوكيؿ النيابة المنيب في

ف حالة الشاىد الصحية لـ تكف تمنعو مف ال حضور لئلدالء بشيادتو، أجاز المشرع لوكيؿ العذر، وا 
 .3النيابة العامة في ىذه الحالة، إصدار مذكرة إحضار بحقو 

فعمى ، أو شطب أو إضافة في محضر الشيادةأف يحصؿ أي حؾ  : ال يجوزالتغيير في المحضر -8
 4.توقيع عميو وأال عد المحضر الغياوكيؿ النيابة ال

الفمسطيني بأنو " مناقشة  مف قانوف اإلجراءات الجزائية (94في المادة ) المشرع وعرؼ :االستجواب-5
المتيـ بصورة تفصيمية، بشأف األفعاؿ المنسوبة إليو، ومواجيتو باألستفسارات، واألسئمة، والشبيات، 

 عف التيمة، ومطالبتو باإلجابة عمييا" 

فاالستجواب ىو مف إجراءات التحقيؽ التي يقوـ بيا وكيؿ النيابة العامة ويحظر عمى غيره القياـ بيا 
. لنيابة فييا استجواب المتيـ، وفي الجنح التي يرى وكيؿ استجواب في جميع الجناياتيكوف االو 

واالستثناء الذي نص عميو المشرع في مواد الجنح حيث يحؽ لمأمور الضبط القضائي القياـ 
 . 5حاؿ أف عضو النيابة ال يرغب بذلؾباالستجواب في 

 والشكميات الواردة في باب االستجواب : اإلجراءات

بشكؿ تدويف التحقيؽ ضمانًة ميمًة لممتيـ في الدفاع عف نفسو، وفي الوقت ذاتو يشكؿ   التدوين: -1
ضمانة لسمطة التحقيؽ، فمف خبللو يستطيع المتيـ أو وكيمو الخاص، الرجوع إلى المحاضر، 

يما دفوعيـ، كمت ويبعد الشبية عف سمطة التحقيؽ، ف إعدادِ  مف والئلطبلع عمييا، وبالتالي تمكينيـ
 في كاتباً  وفأشترط المشرع عمى وكيؿ النيابة أف يصطحب مع لو أراد المتيـ الزعـ بعدـ صحتيا،

                                                           
 ..اُلِغط٢٘٤(  مف قانوف اإلجراءات الجزائية 85راجع نص المادة ) 1
 ..اُلِغط٢٘٤(  مف قانوف اإلجراءات الجزائية 86راجع نص المادة ) 2
 .اُلِغط٢٘٤(  مف قانوف اإلجراءات الجزائية 87راجع نص المادة ) 3
 ..اُلِغط٢٘٤(  مف قانوف اإلجراءات الجزائية 91نص المادة ) راجع 4
 .الفبسطيني( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 95( )55/2راجع نصوص المواد ) 5
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محاضر بيذه اإلجراءات، ويوقع الكاتب ووكيؿ النيابة المختص لتدويف  جميع إجراءات التحقيؽ،
جاَء نص المادة  .1( مف قانوف اإلجراءات الجزائية58المحاضر، وىذا ما نجده في نص المادة)ذه ى
جميع أقواؿ  ثبات" يجب إ عمى شكمية التدويف بأنو:يؤكد ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 96/1)

 ."االستجوابالمتيـ في محضر 

إف اإلستجواب ىو عمٌؿ إجرائي، بالتالي فيو يستمد وجوده الشرعي مف القالب محضر اإلستجواب:   -2
الذي ُيدَّوف في اإلستجواب بجميع تفصيبلتو،  فيعتبر ىذا الشكمي الذي وجد فيو المتمثؿ بالمحضر، 

مما يعني وجوبية إثبات اإلجراء كتابًة في محضر رسمي،  المحضر الدليؿ عمى القياـ باإلجراء،
ليس فقط دليؿ عمى حصوؿ المحضر بشكمية معينة إستمزميا القانوف لقياـ الحجة بيا، فكتابة 

 .2هاإلجراء، إنما شرٌط لوجود

 

 أف يشتمؿ محضر اإلستجواب عمى ما يمي: ويحب

نتياءه، ويوـ وتاريخ إجراء االستجواب- أ ، فيذا األمر ميـ جدًا مف حيث يمكف وقت بدء اإلستجواب وا 
مف حساب الزمف الفاصؿ بيف إرساؿ المتيـ أو المقبوض عميو إلى وكيؿ النيابة، وبيف استجوابو، 

 .األربع وعشروف ساعة أف يتعدى مدةبحيث أف ىذا الزمف الذي ال يجوز 

التي نص عمييا المشرع في المادة وبيانات المتيـ  ومكاف اإلستجواب، إسـ المحقؽ، والكاتب، - ب
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.96/1)

 .3جميع األقواؿ التي يدلي بيا المتيـ في معرض إستجوابو - ت

 ابو.توقيع كؿ مف الكاتب، والمحقؽ، والشخص الذي تـ استجو  - ث

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ميعاد 105حدد المشرع في المادة ):ميعاد االستجواب -3
اإلستجواب، الذي أوجب أف يتـ خبلؿ أربع وعشروف ساعة مف تاريخ إرساؿ المتيـ إلى وكيؿ 

المشرع في ميعاد إجراء اإلستجواب، بيف المتيـ المطموب بمذكرة حضور حيث يتـ . وميز النيابة

                                                           
1

 .521، ص.2:99(، ٓغِخ ٗوبثخ أُؾب٤٤ٖٓ، 41/97ر٤٤ٔض أسد٢ٗ سهْ ) 
2

٢ اُ٘ظبّ  اإلعشائ٢ اُغؼٞد١، أًبد٤ٓخ ٗب٣ق ُِؼِّٞ األ٤٘ٓخ، خبُذ ثٖ ٓؾٔذ أُٜٞط: سعبُخ ٓبعغز٤ش االعزغٞاة اُغ٘بئ٢ ٝرطج٤وبرٚ ك  

 .242، ص. :311اُش٣بع،
3

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط7/3.٢٘٤:ساعغ ٗض أُبدح ) 



 

35 
 

أف يتـ إستجوابو حااًل، والمتيـ المطموب بمذكرة إحضار، فأوجب المشرع عمى وكيؿ النيابة 
 .1القبض عمى المتيـخ االستجواب خبلؿ أربع وعشروف ساعة مف تاري

، فإذا لـ لحيف حضور محاميو ،بع وعشروف ساعةدة أر تأجيؿ االستجواب لم حؽ المتيـ وأعطى المشرع
التمبس واالستثناء حالة  ،وىذا األصؿ، 2يحضر محاميو أو عدؿ عف توكيؿ محاـ جاز استجوابو بالحاؿ

ؿ، بتدويف موجبات اإلستعجا ، عمى أف يقوـ وكيؿ النيابةالضرورة  واالستعجاؿ والخوؼ مف ضياع األدلة
 .3باإلطبلع عمى أقواؿ متيـ عند إنتياء اإلستجوابمع حفظ حؽ محامي المتيـ 

، حيث ىو حؽ موضوعي، وبيف حؽ المتيـ باإلستعانة و  يجب التفرقة بيف حؽ المتيـ باإلستعانة بمحاـٍ
بمحاـِ خبلؿ مرحمة اإلستجواب، حيث ىو مجرد إجراء شكمي يقع عمى عاتؽ سمطة التحقيؽ، بحيث يجب 

 .4اإللتزاـ بيذا الحؽ 

متمثمة  ،:  نص المشرع عمى الضمانات التي كفميا لممتيـ أثناء فترة التحقيؽالمتيم لحقوقوتنبيو  -4
 ،، وحؽ المتيـ في الصمتمرحمةبتنبيو المتيـ إف مف حقو توكيؿ محاـ لمدفاع عنو خبلؿ ىذه ال

ليؿ تنبيو المتيـ أيضا أف كؿ ما يقولو يجوز تقديمو كدو  ،إلجابة عمى األسئمة الموجية إليوا ـوعد
 .5ضده في معرض البينة عند محاكمتو

ويثبت كؿ  يشاىده مف  عمى وكيؿ النيابة قبؿ استجواب المتيـ معاينة جسمو : معاينة المتيم -5
،  فإذا رأى  وكيؿ النيابة  ضرورة إجراء فحوصات طبية فأنو يأمر دوثياإصابات ظاىرة وسبب ح

 .6ي حاؿ طمب المتيـ أو محامية ذلؾبذلؾ ، وف

 : إجراءات احتياطية تتخذ ضد المتيم أثناء التحقيق ثانيالفرع ال 

صدار مذكرة إحضار بحقو تتمثؿ اإلجراءات االحتياطية بدعوة المتيـ  وحبسو ، وتوقيفو) أواًل( لمحضور وا 
مف ( 129-106) ، وأورد المشرع ىذه اإلجراءات في الموادفي حاؿ وجود مبرر يستدعي ذلؾ )ثانيًا(،
 .اإلجراءات بشيء مف التفصيؿ، لذا سأتناوؿ  ىذه اإلجراءات الجزائيةقانوف 

                                                           
1

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط218/3.٢٘٤ساعغ ٗض أُبدح ) 
2

 اُلِغط٢٘٤. ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ8/3:ساعغ ٗض أُبدح ) 
3

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط9.٢٘٤:ساعغ ٗض أُبدح )  
4

 . 281، ص.3115،  ٓ٘شأح أُؼبسف، اإلعٌ٘ذس٣خ، 2ٗج٤ٚ طبُؼ : اُٞع٤ؾ ك٢ ششػ ٓجبدب اإلعشاءاد اُغضائ٤خ، ؽ. 
5

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط7/2.٢٘٤:ساعغ ٗض أُبدح ) 
6

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط216.٢٘٤-6:) ساعغ ٗظٞص أُٞاد 
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 الحضور واإلحضار   مذكراتأواًل: 

نما يجوز إصدار  ،، ثـ بإصدار مذكرة إحضاربأف يبدأ بدعوة المتيـ لمحضور ال يمـز وكيؿ النيابة وا 
 :"1"حضار ابتداء ويكوف ذلؾ في حالتيفمذكرة إ

 .بأدلة الجريمة خشية فرار المتيـ، أو العبث . أ

 .الو لمذكرة الحضور دوف عذر مقبوؿفي حاؿ عدـ امتث . ب

 :لشكمية لمذكرتي الحضور واإلحضار الشروط ا  -1

جميع البيانات التي يجب أف تشتمؿ عمييا مف قانوف اإلجراءات الجزائية ( 110ورد في نص المادة )
ومختومة بختميا  ،التي يجب أف تكوف موقعة مف الجيات المختصة قانونا ،مذكرات الحضور واإلحضار

 :وىذه البيانات ىي الرسمي 

عنوانو كامبل ، و لجريمة المتيـ بيا ومادة االتياـا، و ـ المطموب إحضاره وأوصافو وشيرتواسـ المتي. أ
 ومدة التوقيؼ إف وجدت.

وكيؿ النيابة المختص وتختـ بخاتـ يجب توقيع مذكرات الحضور واإلحضار مف قبؿ إذ  :التوقيع. ب
  .النيابة العامة الرسمي

 وال يجوز تنفيذىا بعد ،: وتنفذ مذكرات الحضور واإلحضار فوراسريان مذكرات الحضور واإلحضار  -2
 .2إال في حاؿ اعتمادىا مف قبؿ مف أصدرىا لمدة أخرىمضي ثبلثة أشير مف تاريخ صدورىا، 

 ،سمب المتيـ حريتو لفترة معينة عمى أنو 3ويعرؼ التوقيؼ: االحتياطي التوقيف والحبسثانيًا: 
وعبر عنو المشرع الفمسطيني في الفصؿ السابع مف الباب الثاني تحت  ،4تحددىا مقتضيات التحقيؽ

خذ بمواجية عنواف التوقيؼ والحبس االحتياطي، ويعتبر مف إجراءات التحقيؽ االحتياطية التي تؤ 
عمى األصؿ المتمثؿ في قرينة  اً استثناء، التحقيؽ االبتدائي وحسف سير ،ضمانا لسبلمة ،المتيـ
 .5البراءة

                                                           
 485، ص.1975فوزية عبد الستار: شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني، دار النيضة العربية، بيروت،   1
2

 (منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً.109/2راجعنصالمادة) 
3

 تستقرالتشرٌعات،والالفقهعلىاس لفظلم المصرياستخدم فالمشرع للداللةعلىمعنىالتوقٌفأوالحبساالحتٌاطً، لفظمحدد تخدام
(منالفصلالتاسعمـنقـانوناإلجراءاتالجنائٌةلمصري،أماالمشرعاألردنًاستخدم134الحبساالحتٌاطًوذلكمنخاللنصالمـادة)

خال من المعنـى هذا على التوقٌفللداللة )مصطلح  نصالمـادة مشرعنا134/1ل أما األردنً.  المحاكماتالجزائٌة أصول قانون من )
 الفلسطٌنًفقداخذبالمصطلحٌنمعاًللداللةعلىهذاالمعنـى.

4
ٌةعلًحسنكلداري:البطالنفًاإلجراءاتالجنائٌةفًضوءقانوناإلجراءاتاالتحاديلدولةاإلمارات،قانوناإلجراءاتالجنائ

315،ص.1996المصري،رسالةدكتوراه،
5
 .12،ص.1981جامعةدمشق،-عمرالفاروقفحل:التوقٌفاالحتٌاطًالمؤقت،رسالةدكتوراه،الحقوق
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األفراد والتي ىي مف الحقوؽ التحقيؽ لما فيو مف سمب لحريات  يعد ىذا اإلجراء مف أخطر إجراءات
ال يتعسؼ  حتى ، فوضع المشرع شكميات خاصة بيذا اإلجراءلتي نصت عمييا الدساتير المختمفةا

 . سمطة فيو، فيجريو وفؽ الشكؿ الذي أقره القانوفصاحب ال

 متوقيف أو الحبس االحتياطي:الشروط الشكمية ل

خبل قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني مف نص صريح بتحديد الجية  : الجية المختصة بالتوقيف- أ
 النيابة العامة، إلى التوقيؼ أمرر صدو بإ المشرع أعطى األختصاص بالتوقيؼ، إال أفالمختصة 

"يجب أف يتـ  ذات القانوف والتي جاء فييامف ( 105) مف نص المادةوىذا ما يمكف إسنتاجو 
االسػتجواب خبلؿ األربع والعشريف ساعة مف تاريخ إرساؿ المتيـ إلى وكيؿ النيابة الذي يػأمر بتوقيفػو 

ف قبؿ المحكمة وفؽ المدد المشار تمديد التوقيؼ م النيابة العاـ مع مراعاة، ىذا  "أو إطبلؽ سراحو
  ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.120إالييا في المادة)

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو "يجوز لوكيؿ 108نصت المادة ): مدة التوقيف- ب
التوقيؼ مف قبؿ المحكمة  تمديد دة ثماف وأربعيف ساعة ويراعىالنيابة توقيؼ المتيـ بعد استجوابو لم

فإف باستطاعة وكيؿ النيابة أف يصدر قرارًا بتوقيؼ المتيـ لمدة  ،واستنادًا ليذا النص ".طبقًا لمقانوف
ال يقع التوقيؼ باطبلً ثماف وأربعيف ساعة تبدأ منذ استجواب المتيـ  .، وا 

توقيؼ المتيـ ىي  في والتحقيؽلمحكمة العدؿ العميا أف أقصى مدة تممكيا سمطة االستدالؿ  ارقر  فيورد و 
ي مف المشار إلييا عمؿ قضػائ عف المدة التوقيؼ مدة يادةز حيف اعتبرت  حيثساعة، ثماف وأربعػيف 

 .1 يخرج عف اختصاص سمطة االستدالؿ والتحقيؽاختصاص المحكمة ،

ذا اقتضػت إجراءات التحقيؽ استمرار توقيؼ المقبوض عميو أكثر مف أربع وعشريف ساعة وكيؿ عمى ف ،وا 
، لقاضي الصمح بعد النيابػة أف يطمب مف قاضي الصمح تمديد التوقيؼ لمدة ال تتجاوز خمس عشرة يوماً 

 أو يوقفو لمدة المقبوض عميو، أف يفرج عفإحدى خياريف، إما سماع أقواؿ ممثؿ النيابة والمقبػوض عميو 
ال تزيد في  ،كما يجوز لو تمديد توقيفو مددًا أخرى ،عمى خمسة عشر يوماً  المدة تزيد شريطة أف

 .2مجموعيا عمى خمسة وأربعيف يوما

                                                           
1
 .20،ص.2004/7/12،،مجلـةالقضـاةالفلسطٌن2004/26ًمحكمةالنقضالفلسطٌنٌة:قرارجزاءرقم
2

(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً.120)(و119راجعنصوصالمواد)-1
(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةبأنه"الٌجوزإصدارأمر121واالستثناءعلىسماعالقاضًألقوالالمقبوضعلٌه،ماتضمنتهالمادة)-2

إحضارهأمامه،بسببمرضه"،وبالتدقٌقفًهذاالنصنجدبتوقٌفأيمتهمفًغٌابه،إالإذااقتنعالقاضًباإلستنادإلىبٌناتطبٌةأنهٌتعذر
ةأنالمشرعحصرعذرغٌابالمتهمعنجلسةتمدٌدتوقٌفه،بعذرطبًمستندعلىتقارٌرطبٌةتفٌدبمرضالمتهم،وأخضعهذااإلستثناءلسلط

مانتهالتًأقرهاالقانون،وهًحقباإلدالءبأقواله،وسماعالقاضًالتقدٌرٌة،وقناعتهالوجدانٌة،لمافًذلكمنحرمانللمتهممنإحدىأهمض
 أقوالممثلالنٌابةالعامةفٌماٌتعلقبتمدٌدتوقٌفهأمامالمحكمة.
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مدة  أكثر مف ؼ أي شخصيوق( مشترطًا عمى النيابة العامة الستمرار ت120/2)وجاء نص المادة 
عديو أو أحد مسا ،قدـ طمب لتوقيفو مف النائب العاـي الخمسة وأربعيف يومًا التي قررىا قاضي الصمح، أف

  .إلى محكمة البداية، وفي ىذه الحالة ال يجوز أف تزيد مدة التوقيؼ عمى خمسة وأربعيف يوماً 

عمى النيابة العامة عرض المتيـ قبؿ انتياء مدة الثبلثة أشير التي يمكػف أف يصػدرىا وأوجب المشرع 
مددًا أخرى المحكمة المختصة بمحاكمتو مف أجؿ تمديد توقيفػو عمى  ،وقاضي البداية ،قاضي الصمح

، عمى أف ال تزيد مدة التوقيؼ في جميع األحواؿ عف ستة أشير، أو تزيد عف 1 حتى انتياء المحاكمة
 .2مدة العقوبة العقوبة المستوجبة لمجريمة الموقوؼ بسببيا 

أثناء إجازة النيابة العامة ، فالمتيـ الذي  بضة أف المشرع قد أغفؿ معالجة مسألة إلقاء القلباحثا ترىو 
قػانوف ل استناداً و  مساء يوـ الخميس، حيث يكوف اليومييف التالييف يومي عطمة، يعمألقي القبض 

ف و أربع وعشر مدة أقصاىا  عمى النيابة خبلؿ يتـ عرضو يجب أف والفمسطيني، فإن اإلجراءات الجزائية
عرضو عمى قاضي  ،إرسالو إليو مف ف ساعةو خبلؿ أربع وعشر و استجواببوكيؿ النيابة أف يقوـ ساعة، و 

وحيث أف مدة التوقيؼ  ،كاف ىناؾ مبػررات لتمديد توقيفو في حاؿ الصمح مف أجؿ توقيفو مددًا جديدة،
مدة ثماف وأربعيف  مما يعني إنقضاء  ،الممنوحة لسمطة التحقيؽ واالستدالؿ ىي ثماف وأربعػيف سػاعة

إالتفات المشرع ليذه لذلؾ يرى الباحث ضرورة عمى النيابة العامة،  المتيـ أف يتـ عرض ساعة قبؿ
 , وذلؾتبقى النيابة العامة في حالة دواـ جزئي إعماؿ نظاـ المناوبة مثبًل بحيث ف، كأالمسألة ومعالجتيا

 ت مف جية أخرى.صحة اإلجراءاًا لممتيـ مف جية، ولضمان

جة لمحبس مف خبلؿ االستجواب يستطيع المحقؽ تقدير الحا ،أف يكوف المتيـ قد استجوب - ت
 3.المقدمة ضده االتياـ، مف خبلؿ قياـ المتيـ بتفنيد أدلة االحتياطي ومدى أىميتيا

في المادة  حدد قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني : الجرائم التي يجيز القانون فييا التوقيف- ث
كـ ذكرنا سابقًا عندما تتطرقنا إلجراءا القبض،  بض عمػى المتيـالجرائـ التي يجوز فييا القػ( منو 30)

وىي التمبس بالجنايات والُجنح التي تزيد مدة العقوبة فييا عف الحػبس سػتة أشػير، أو محاولتو الفرار 
مف التوقيؼ، أو في حالة ارتكابو جرمًا أو اتيـ بارتكاب جريمة ورفض إعطػاء اسمو أو عنوانو، أو لـ 

وفي غير حالة التمبس يجوز لمنيابة أف تصدر أمر معروؼ أو ثابت في فمسطيف، مكاف سكف يكف لو 

                                                           
1
ةالمتهمللمحكمةإحالبالثانًالمتمثلو،تمدٌدتوقٌفهلعـرضالمـتهمعلـىالمحكمـةالمختصةإجرائٌن،األولهوبٌنالتمٌٌزٌجدرهنابنا

،ففًاألولىتكونإجراءاتالتحقٌقمستمرة،ولمتنتِهبعد،بعكسالحتاةالثانٌةوالتًتكونبإنتهاءإجراءاتالتحقٌقالمختصةلمحاكمته
 اإلبتدائًبموجبقراراإلحالة.

2
 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط6.٢٘٤ٝ 231/5ساعغ ٗض أُبدح ) 
 . 205، ص.1969ح قانوف اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات، القاىرة، دار النيضة العربية،مدحت رمضاف: الوجيز في شر    3
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بالقبض عمى المتيـ إذا توافرت دالئؿ كافية عمى اتيامو بارتكاب جريمة أو جنحة، وفي ىذه الحالة 
حضار بحؽ ىذا الشخص، المادة  . 1ال بد مف استصدار مذكرة قػبض وا 

بأف المشػرع  الجزائية مف قانوف اإلجراءات 2(31و) (30نص المادتيف ) وبربط ،مما تقدـ ةالباحثترى 
 :اشػترط لجػواز التوقيؼ فيما يتعمؽ بالجنح شرطيف

 : أف تكوف العقوبة المترتبة عمى الجنحة مدتيا تزيد عمى ستة أشير.الشرط األول

معػروؼ أو ثابػت فػي : أف يكوف الشخص المتيـ بارتكاب جنحة ليس لو محؿ إقامػة الشرط الثاني
 .فمسطيف

عف عقوبتيا التوقيؼ في المخالفات بشكؿ مطمؽ، كذلؾ في الجنح التي تقؿ إستبعد مما يعني أف المشرع 
ىي الجنايات والجػنح التػي تزيد مدة الحبس ، ومف ثـ التوقيؼ ،جرائـ الجائز فييا القبض، فالستة أشير
 .ستة أشير فييا عمى

نجد أف المشرع إلتفت ( مف قانوف  اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 117/2المادة )وباإلستناد إلى نص 
إلى مكاف إقامة المقبوض عميو، فإذا لـ يكف لممتيـ بإرتكاب جنحة مكاف إقامة ثابت أوجب عمى المسؤوؿ 
ا عف مركز الشرطة التحفظ عميو، حيث توقيفو يشكؿ ضمانًة لحضورة إجراءات التحقيؽ، والمحاكمة، وم

 .إلى ذلؾ

 تي:ي مرحمة التحقيؽ االبتدائي في اآليمكف استنتاج أىمية وجود ىذه الشكميات فو 

التي اتخذت فييا,  واآلجاؿ ،وذلؾ مف خبلؿ تدويف كافة إجراءات التحقيؽ التي اتخذت: لإلثبات -1
اإلجراءات المتخذة في حاؿ كانت مخالفة لما نص عميو  مواعيدحتى يتسنى لمدفاع الطعف في 

 المشرع, وأيضا مف خبلؿ شيادة الشيود، و أعماؿ الخبرة التي تمت إف وجدت .
: ففييا كفالة لحؽ المتيـ مف خبلؿ تقييد بعض اإلجراءات التي  الدعوى أطرافضمانة لحقوق  -2

الذي  بالشكؿعينة عمى أف تجرييا تمس حقوؽ وحريات األفراد, وأناطة ىذه اإلجراءات بسمطة م
 .رسمو القانوف ليا

                                                           
1

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط42.٢٘٤ساعغ ٗض أُبدح )  
2

 على دالئل توجد حاضر شخص أي على مذكرة بال ٌقبض أن القضائً الضبط مأمورل"قانوناإلجراءاتالجزائٌةبأنه( ٖٓ 41ٗظذ أُبدح ) -2 
 مأمور عارض إذا -3أشهر ستة على تزٌد مدة الحبس عقوبة تستوجب التً الجنح أو الجناٌات، فً التلبس حالة-1التالٌة:  فًاألحوال اتهامه
 أمامه اتهم أو جرما ارتكب إذا-4 .التوقٌف مكان من الفرار حاول أو وفر مشروع بوجه موقوفاً كان أو وظٌفته بواجبات قٌامه أثناء القضائً الضبط
.فلسطٌن" فً ثابت أو معروف سكن مكان له ٌكن لم أو عنوانه اسمهأو إعطاءه ورفض،جرمٌة بارتكاب

إذالمٌكنالمتهمحاضرافًاألحوالالمبٌنةفًالمادةالسابقة،ٌجوزلمأمورالضبط-1(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةبأنه"31نصتالمادة)و
 وٌدونذلكفًالمحضر. بالقبضعلٌهوإحضاره وجدتدالئلكافٌةعلىاتهامشخصبارتكابجناٌةأو-2القضائًأنٌستصدرأمراً إذا

 ."جنحةتزٌدعقوبتهاعلىالحبسستةأشهر،جازلمأمورالضبطالقضائًأنٌطلبمنالنٌابةالعامةإصدارأمرالقبضعلٌه
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متزاحمة بالشكميات التي وضعيا المشرع  االبتدائي: فجاءت مرحمة التحقيؽ لييبة العدالة ظاً حف -3
وعدـ تعسؼ السمطات المختصة أثناء القياـ  ،األطراؼلمقياـ بأي إجراء محافظا بذلؾ عمى حقوؽ 

قانوف اإلجراءات الجزائية بالتالي فإف االلتزاـ بيا  إياىابأي إجراء, وعدـ تجاوز سمطاتيا التي منحيا 
 مما يحفظ معو ىيبة العدالة . ،يحافظ عمى حسف سير العدالة, وسرعة الوصوؿ لمحؽ

 
االبتدائي عبارة عف مجموعة مف اإلجراءات الرامية يمكف القوؿ أف التحقيؽ في ختاـ ىذا المبحث و 

لتحديد فيما إذا كانت الدعوى ، إلى تمحيص وتدقيؽ المعمومات المتوفرة والتثبت مف األدلة القائمة
وتبدو أىمية التحقيؽ االبتدائي مف خبلؿ عدـ طرح القضايا  التي ال  ،صالحة لمنظر أماـ القضاء

والقانوف عمى المحاكـ، وىو أمر فيو ضماف لمصالح األفراد  ترتكز عمى أساس متيف مف الوقائع
عمى مصمحة المجتمع بتقديـ مرتكب  ولممصمحة العامة عمى حد سواء، إذ انو ييدؼ إلى المحافظة

الجريمة إلى المحاكـ المتخصصة، ىذا باإلضافة  لضماف مصمحة األفراد األبرياء مف أف تتخذ 
التي تـ  توالبياناتيـ، باإلضافة إلى تمحيص كافة الدالئؿ ضدىـ إجراءات غير الزمة تيدر حريا

، مف خبلؿ إجراءات معينة يتـ إتباعيا وفؽ شكمية محددة سمفًا التوصؿ عمييا وبناء االتياـ المناسب
  بنص القانوف، يترتب الجزاء عمى مخالفتيا.

 إنتياء التحقيق والتصرف في الدعوىالفرع الثالث :  

عوى إلى المحكمة يقوـ بإحالة الد وكيؿ النيابة أحد أمريف : إما أفيكوف أماـ بعد انتياء جميع التحقيقات 
 .أو يقوـ بإصدار قرارا بحفظ الدعوى الجزائية ،المختصة

يعرؼ قرار حفظ الدعوى بأنو " قرار قضائي مف قرارات التصرؼ في التحقيؽ،  : أواًل: قرار حفظ الدعوى
تصدره بحسب األصؿ إحدى سمطات التحقيؽ اإلبتدائي بمعناه الضيؽ، لتصرؼ بو النظر عف إقامة 

 .1الدعوى أماـ محكمة الموضوع، ألحد األسباب التي بينيا القانوف، ويحوز حجية مف نوع خاص"
أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانوف أو أف الدعوى  بعد اإلنتياء مف كافة التحقيقات، بةإذا رأى وكيؿ النيا

انقضت بالتقادـ، أو بالعفو العاـ، أو لسبؽ محاكمة المتيـ عف ذات الجريمة، أو ألنو غير مسؤوؿ جزائيا 
ـ لصغر سنو، أو بسبب عاىة في عقمو ،أو أف ظروؼ الدعوى ومبلبساتيا تتوجب حفظ الدعوى لعد

األىمية، فيجب عميو أف يبدي رأيو بمذكرة يرسميا إلى النائب العاـ لمتصرؼ، فإذا وجد النائب العاـ أو 
                                                           

1
 6، ص.3119اُزظشف ك٢ اُزؾو٤ن األثزذائ٢ ثؾلع اُذػٟٞ ك٢ اُزشش٣غ اُلِغط٢٘٤، داس اُٜ٘ؼخ اُؼشث٤خ، اُوبٛشح،  عبٛش ئثشا٤ْٛ ا٤ُُٞذ : 
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بلؽ سراح احد مساعديو أف رأي وكيؿ النيابة العامة في محمو، يصدر قرارا بحفظ الدعوى ويأمر بإط
بسبب ما في عقمو، فممنائب العاـ وفي حالة كاف قرار الحفظ لعدـ مسؤولية المتيـ ،المتيـ إذا كاف موقوفا

سمطة جوازيو في مخاطبة جيات االختصاص، وفي حاؿ وجد وكيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ مخالفة، عميو 
 . 1وى إلى المحكمة المختصة لمحاكمتوإحالة ممؼ الدع

  بعد إنتيائيا مف تحقيقيا، سمطة التحقيؽ،قراٌر يصدر مف بأنو  2يعرؼ قرار اإلحالة :اإلحالة: قرار ثانياً 
دخاليا في حوزة تيا،إخراج الدعوى مف حوز يتمثؿ في    . 3أدلة اإلدانة ييالد إذا ترجحت ،لمحكمةا وا 

 الجزائية الدعوى ، يتـ بمقتضاه نقؿأحد وجيي التصرؼ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي قرار اإلحالة يعتبر
 أمريف: راإلحالة قوتو القانونية، يجب أف توافوحتى يكتسب قرار ، إلى المحكمة المختصة

 صدور قرار اإلحالة مف جية مختصة:- أ

يوجب القانوف أف يشتمؿ قرار اإلحالة عمى البيانات : ي قرار اإلحالةتوافر البيانات األسايبة ف- ب
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية وىي:153األساسية التي حددىا في صمب المادة )

المتيـ، وشيرتو، وعمره، ومكاف والدتو، وعنوانو، وعممو، وتاريخ توقيفو، مع موجز اسـ المشتكي، واسـ 
لمفعؿ المسند إليو وتاريخ ارتكابو، ونوعو ووصفو القانوني، والمادة القانونية التي اسند االتياـ إلييا، 

 واألدلة عمى ارتكاب الجريمة.

تصة بيف أنواع الجرائـ فيما إذا كانت مخالفة، فرؽ المشرع عند إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المخ
 :جنحة، أو جناية عمى النحو التاليأو 

( مف 150نص المشرع في المادة ): إذا تبيف أف الفعؿ يشكؿ مخالفة فاتاإلحالة في المخال  -1
قانوف اإلجراءات الجزائية عمى " إذا تبيف لوكيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ مخالفة، عميو إحالة 

 محكمة المختصة لمحاكمامة المتيـ ".إلى الالدعوى 

                                                           
 (.2001( لسنة )3( مف قانوف أصوؿ محاكمات الجزائية الفمسطيني رقـ )149راجع نص المادة ) - 1
2

ٚ ئ٠ُ ُْ ٣شد ك٢ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ رؼش٣لبً ُوشاس اإلؽبُخ ، ئال إٔ ٛ٘بى رشش٣ؼبد ًبُزشش٣غ اُظٞٓب٢ُ  اُز١ ػشكٚ ثأٗٚ "األٓش أُٞع  

ٍ ػْ اُغِطخ اُز٢ ث٤ذٛب أُزْٜ اُز١ ٛٞ ك٢ ؽبُخ اُؾجظ األؽز٤بؽ٢، ثاؽؼبسٙ ئ٠ُ أُؾٌٔخ أُخزظخ ك٢ اُٞهذ ٝأٌُبٕ أُشبس ئ٤ُٜٔب، ٢ً ٣غأ

 رٜٔخ ٓؼ٤٘خ" ٝػ٠ِ طؼ٤ذ اُلوٚ كؼشف هشاس اإلؽبُخ ثأٗٚ" هشاس ٣ظذس ٖٓ هبػ٢ اُزؾو٤ن، ُ٘وَ اُذػٟٞ اُغضائ٤خ ُؾٞصح أُؾٌٔخ أُخزظخ ػ٘ذ

 :2سؽغبٕ ًلخ ئداٗخ أُزْٜ". ٣٘ظش ك٢ رُي ؽغٕٞ ػج٤ذ ٛغ٤ظ:  ثؾش ثؼ٘ٞإ ٓجذأ ػ٤٘٤خ اُذػٟٞ اُغضائ٤خ، عبٓؼخ ثبثَ، اُؼشام، ص.
3

 . 734مرجعسابق،ص. المصري، التشرٌع فً الجنائٌة اإلجراءات نسالمة:مأمو  
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النيابة يقوـ في المخالفات، بإحالة الدعوى الدعوى مباشرًا الى يتضح مف خبلؿ نص المادة أف وكيؿ 
 المحكمة المختصة )محكمة الصمح( دوف إجراءا أي تحقيؽ، لمحاكمة المتيـ عف النيمة المنسوبة إليو.

جنحة، فإف وكيؿ النيابة يقرر توجيو  الفعؿ المرتكب يشكؿفي حاؿ كاف : اإلحالة في الجنح  -2
حالة ،االتياـ  .1ممؼ الدعوى إلى المحكمة المختصة وا 

توجيو  يقرر وكيؿ النيابة، فأف الفعؿ يشكؿ جنايةلوكيؿ النيابة  إذا تبيف : اإلحالة في الجنايات  -3
وجد النائب ، فإذا أو احد مساعديو ،ممؼ الدعوى إلى النائب العاـ سؿاالتياـ إلى المتيـ وير 

يـ إلى المحكمة المختصة يأمر بإحالة المت ،احد مساعديو أف قرار االتياـ صائبو، أ ،العاـ
ذا رأى النائب العاـ أو احد مساعديو وجوب إجراء تحقيقات أخرى، فإنو يعيد ممؼ ، و لمحاكمتو ا 

فانو  ،الفعؿ ال يشكؿ جناية بيف أف، وفي حاؿ توكيؿ النيابة الستيفاء التحقيقاتالدعوى إلى 
عادة الممؼ إلى وكيؿ الني ذا ، و ابة لتقديمو إلى المحكمة المختصةيأمر بتعديؿ وصؼ التيمة وا  ا 

واف الدعوى انقضت، أو  ،أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانوف تبيف لمنائب العاـ أو أحد مساعديو
، أو أف الظروؼ تقتضي حفظ أف المتيـ غير مسؤوؿ جزائيا، أو أف الفاعؿ غير معروؼ

 .2يأمر بحفظيافإف  النائب العاـ ، أو أحد مساعديو الدعوى لعدـ األىمية 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .( مف قانوف أصوؿ محاكمات الجزائية الفمسطيني151راجع نص المادة ) - 1
2

 .( مف قانوف أصوؿ محاكمات الجزائية الفمسطيني152راجع نص المادة ) 
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 مرحمة المحاكمة :الثالثالمبحث 
والمحاكمة اصطبلحا: وتعرؼ عادة اعتمادا  .1نقوؿ خاصمة ودعاه إلى حكموتعريؼ المحاكمة لغة: "

عمى البعد اإلجرائي، باعتبارىا مجموعة مف اإلجراءات بداية مف رفع الدعوى وانتياء بالحكـ الصادر 
بشأنيا، وىناؾ مف يرى باف المحاكمة ىي مجموعة األعماؿ اإلجرائية التي تتابع بنظاـ معيف يفرضو 

تبدأ مف المطالبة القضائية وتسير مف خبلؿ أعماؿ يقـو  القانوف مف أجؿ الفصؿ في النزاع، وىي
 .2ببعضيا الخصوـ وممثموىـ، ويقوـ ببعضيا القاضي وتنتيي عادة بصدور حكـ في موضوع  

بيعيا يباشر اإلجراءات ف القضاء بوصفو حارسا طأل لقضائية حماية الحرية والمشروعيةتتولى السمطة ا
وما يتصؿ بيا مف  ،فاعمية العدالة الجزائية والحرية الشخصيةكي يضمف حسف التوازف بيف الجزائية 

حقوؽ وضمانات تكفؿ محاكمة المتيـ محاكمة عادلة، فضمانات المحاكمة تعود أساسا إلى مبدأ قرينة 
إال أف تثبت إدانتو بحكـ قضائي، إف ىذه المرحمة  ،البراءة مما يقتضي أف تتـ معاممتو عمى ىذا األساس

يرة التي تمر بيا الدعوى الجزائية وىي مرحمة مميئة بالشكميات التي نص عمييا المشرع ىي المرحمة األخ
 الفمسطيني وواجب االلتزاـ بيا وعدـ مخالفتيا.

 :ذه المرحمة وىي عمى النحو التاليإلى جميع الشكميات خبلؿ ى لذا وجدت مف الضروري التطرؽ

 

 شكميات قبل بدأ إجراءات المحاكمة  :األول المطمب

التي يجب اتباعيا، والتقيد بيا قبؿ بدأ إجراءات  الشكميات مف مجموعة المشرع وضع
شكمية اختصاص المحاكمة، وذلؾ تحقيقًا لمعدالة، وضمانًا لحقوؽ المتقاضييف، وتتمثؿ في 

 .) الفرع الثاني( شكمية تنحي القضاة وردىـ عف الحكـ، و ) الفرع األوؿ(المحاكـ

 
 اختصاص المحاكم: شكمية :الفرع األول

 3إف االختصاص ىو سمطة يخوليا القانوف لمحكمة مف المحاكـ لمفصؿ في دعاوي معينة.

                                                           
1

 .  2:1، ص. 2:96، ثبة َؽ٠ٌ، 4، ٓغٔغ اُِـخ اُؼشث٤خ،ؽ.3أُؼغْ اُٞع٤ؾ، ط. -
 .29، ص2011أحمد خميؿ: أصوؿ المحاكمات المدنية، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  -2

 .32، ص 1964، 9محمود محمود مصطفى:شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، دار ومطابع الشعب، القاىرة، ط - 3
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لزاميتيا لكوف مصدرىا ىو قواعد القانوف، فعمى أطراؼ االختصاص ذات طابع إلزامي وتستمد إوقواعد 
فيجب  ،أما بالنسبة لممحاكمة فإنو إذا ثبت لممحكمة اختصاصيا في نظر الدعوى ،الدعوى التقيد بيا

أما إذا ثبت ليا أف الدعوى المرفوعة أماميا تخرج عف اختصاصيا فعمييا أف تقرر  ،عمييا أف تقضي فييا
 1عدـ اختصاصيا بالنظر فييا.

ألنيا قررت ألجؿ  2لنظاـ العاـعمى أف قواعد االختصاص في المسائؿ الجزائية ىي مف ا ويجمع الفقياء
وبالتالي  ،ويترتب عمى مخالفة قواعد االختصاص بطبلف مطمؽ ،مصمحة عامة متمثمة في تحقيؽ العدالة

تقضي بو مف تمقاء نفسيا أي أف لممحكمة أف  كما، ا في أي مرحمة كانت عمييا الدعوىيجوز التمسؾ بي
 3دوف طمب مف الخصوـ.

 :المحاكمأنواع اختصاصات أواًل:  

، بحيث المتيـبكوف بالنسبة لشخص  النوع مف االختصاص : يتحدد ىذااالختصاص الشخصي - أ
لسمطات المحكمة وا خاضعيف يكونف يقصر القانوف إختصاص المحكمةعمى فئة معينة مف المتيميف،

قضاياىـ أماـ محاكـ  فتنظر ،مثبل يخضعوف لقواعد معينة فاألحداث ،أمامياوف التي يحاكم
 4محاكـ خاصة بيـ.ب وكذلؾ األمر بالنسبة لمعسكرييف حيث يحاكـ ىؤالء األشخاص  ،األحداث

التي  الجريمة المسندة لممتيـ النوعي لممحاكـ وفقًا لجسامة االختصاصيتحدد  االختصاص النوعي: - ب
مف ف ، فالمحاكـ الجزائية متعددة وقد افرد المشرع لكؿ منيا صبلحية بنظر نوع معيرفعت بيا الدعوى

التي تقابميا  وتحدد صفة الجريمة حسب العقوبة، جنايات، وجنح، وخالفاتفالجرائـ تقسـ إلى  ،لجرائـا
 :وتتحد إختصاصات المحاكـ كما يمي .5في قانوف العقوبات

                                                           
 .441مد نجيب حسني: مرجع سابؽ، ص د. مح  1
 اٛعمی يتأسس التي اٛلنفس اٛوالمثؿ العميا لمدولة ولمجماعة التي ترتضی األساسية ريةٛ: مجموعة المصالح الجوٛيمكف تعريؼ النظاـ العاـ بأف 2

أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو خمقية، أـ ذه المصالح األساسية والمثؿ العميا سياسية، ٛانوني سواء كانت الق اٛنظاـ ٛيرسـ كما المجتمع كياف
. ينظر غالب عمي الداؤدي: القانوف األولي الخاص األردني، الكتاب األوؿ، يارٛواالف التصدع إلى المجتمع كياف اٛدينية، ويعرض اإلخبلؿ ب

 .187 ،ص ٨٩٩١، 2ط.
 .414.، صمرجع سابؽمحمد سعيد نمور: أصوؿ اإلجراءات الجزائية،  3
 .417.إلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، صمحمد سعيد نمور: أصوؿ ا 4
 .231، ص. 1994-1993، مرجع سابؽ حسف الجوخدار: أصوؿ المحاكمات الجزائية،   5
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: تختص محاكـ الصمح بالجنح، والمخالفات، الواقعة ضمف إختصاصيا، ما لـ ينص  محاكم الصمح- أ
فإذا تبيف لقاِض الصمح أف الجريمة محؿ الدعوى المعروضة عميو، مف ، 1القانوف عمى خبلؼ ذلؾ

 .2نوع الجناية، فيحكـ بعدـ إختصاصو، ويحيؿ الدعوى إلى النيابة العامة، إلتخاذ ما تراه بشأنيا

معيا، والمحالة إلييا  3: تختص محاكـ البداية بنظر جميع الجنايات، والجنح المتبلزمةمحاكم البداية- ب
، فإذا رأت محكمة البداية أف الجريمة المحالة 4إتياـ مف النائب العاـ أو أحد مساعديوبموجب قرار 

إلييا، وكما وردت في الئحة اإلتياـ، وقبؿ التحقيؽ فييا، أنيا مف نوع الجنح، فإنيا تحكـ بعدـ 
 .5إختصاصيا، وتحيميا لمحكمة الصمح

ذا كانت الجرائـ المتبلزمة مف نوع الجناية، والبعض اآل خر مف نوع الجنحة، فإف النائب العاـ، أو أحد وا 
 .6مساعديو، يحيؿ الدعوى برمتيا إلى المحكمة بنظر الجريمة األشد، أي محكمة البداية

 ،قواعد االختصاص المكاني بعد تطبيؽ جميع االختصاصات األخرىتدخؿ  االختصاص المكاني:- ج
األجيزة القضائية المماثمة المحكمة مكانيا في نظر الدعوى بيف جميع اص صإختلتحدد 

باالختصاص، حيث أف قواعد االختصاص المكاني ىي مف النظاـ العاـ شأنيا في ذلؾ شأف قواعد 
في  بو يقبؿ الطعفو فبل يجوز الخروج عنيا تحت طائمة البطبلف، ، االختصاص الشخصي والنوعي
وؿ مرة أماـ محكمة ، وأماـ مختمؼ درجات المحاكـ، ولو كاف أل7أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى

 النقض.

تختص المحاكـ الجزائية الفمسطينية أصبًل بالجرائـ التي تقػع داخػؿ فمسطيف كما تختص استثناء ببعض 
 :الجرائـ التي تقع خارجيا، وذلػؾ عمى الوجو اآلتي

 

                                                           
1

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط278.٢٘٤ساعغ ٗض أُبدح ) 
2

 اُلِغط٢٘٤.( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ 3/:27ساعغ ٗض أُبدح ) 
3

 واحد آن فً ارتكبها إذا-2التالٌة: الحاالت إحدى فً متالزمة الجرائم تكون( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤" 268ٝٗظذ أُبدح )  
 توطئة بعضها ارتكب إذا  -4. بٌنهم فٌما اتفاق على بناء مختلفة وأماكن أوقات فً متعددون أشخاص ارتكبها إذا - 3مجتمعون. أشخاص عدة

 بواسطة علٌها حصل التً أو المختلسة أو األشٌاءالمسلوبة كانت إذا -5 . عقاب بدون المتهم بقاء لتأمٌن أو وإكماله، لوقوعه تمهٌداً أو اآلخر، للبعض
 ".بعضها أو كلها إخفائها فً أشخاص عدة اشترك قد جنحة أو جناٌة

4
 اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤.( ٖٓ هبٕٗٞ 279/2ساعغ ٗض أُبدح ) 
5

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط2.٢٘٤/:27ساعغ ٗض أُبدح ) 
6

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط269.٢٘٤ساعغ ٗض أُبدح ) 
 .435محمد سعيد نمور: أصوؿ اإلجراءات الجزائية مرجع سابؽ، ص    7
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 :أواًل : الجرائم التي تقع داخل فمسطين

( مف قانوف 163نص المادة ) في ضوءيتحدد اإلختصاص المكاني لممحاكـ الجزائية في فمسطيف 
 ، عمى النحو التالي : 1الفمسطيني اإلجراءات الجزائية

 مف اليسير جمع األدلة حيث جريمة ىو األصؿ في االختصاص،: مكاف وقوع المكان وقوع الجريمة  -1
وتنفيػذ الحكـ  ،، كما يسيؿ مثوليـ أمػاـ المحكمػةوسماعيـ يسػيؿ فيػو إعبلف الشيود والخصوـفيو، و 

العبرة في تحديد مكاف الجريمة ىي بوقوع ف .المحاكمة إجراءات يؿسَ يُ مما  ،الصادر في الدعوى
فػإذا وقعت ىذه األفعاؿ في دائرة أكثر مف محكمة، يكوف االختصاص لكؿ محكمة  ،األفعػاؿ التنفيذيػة

الجريمة أنيا وقعت في كؿ  ُتعتبر الشروعففػي حالػة  ،2عمييا وقع فييا جزء مف أعماؿ التنفيذ المعاقب
عتبر مكاف الجريمػة كؿ يوفي الجرائـ المستمرة ، أعماؿ البدء في التنفيذمحؿ وقع فيو أي عمؿ مف 

عتبر مكاف الجريمة كؿ محؿ ي المتتابعةمحؿ تقوـ فيو حالة االستمرار. وفي جرائـ االعتيػاد والجػرائـ 
  .3يقع فيو أحد األفعاؿ الداخمػة فييا

وقت  ، السكنو المعتاد وقت ارتكػاب الجريمة ،مكاف إقامة المتيـب يقصد :ان إقامة المتيممك -2
فالعبرة بالنسبة لموطف المتيـ ىي في مكاف إقامتو عند البدء باتخاذ اإلجراءات بمواجيتو،  ،المحاكمة

ذا تعددت أم دوف النظر إلى المكاف الذي يقيـ فيو قبؿ أو بعد ذلؾ، محاكمتو إقامتػو فتصػح  اكفوا 
تحديد المحكمة المختصة التي يقع في نطاقيا موطف المتيـ مف ف ،في دائرتيا يقيـ أماـ أية محكمة

  .4شانو تيسير البحث في ظروؼ المتيـ وبيئتو، ومعرفة أحوالو وماضيو

وىذا ىي المختصة، محكمة التي وقع القبض في نطاقيا التكوف  :مكان إلقاء القبض عمى المتيم -3
 ذات الجريمةلويكوف القبض عمى المتيـ  المقبوض عميو. جنب السمطات مشقة نقؿي مف شأنو أف

التي تـ القبض في نطاؽ  لبعد االختصاص لممحكمة ،جريمة أخرىل أو ،المبلحؽ بشأنيا
 .5اختصاصيا

                                                           
 .االختصاص بالمكاف الذي وقعت فيو الجريمة أو الذي يقيـ فيو المتيـ أو الذي يقبض عميو فيو"( عمى أنو "يتعيف 163نصت المادة) 1
2

 وقانون النظامٌة المحاكم تشكٌل قانون صدور ضوء على - فلسطٌن فً النظامٌة المحاكم دلٌــــــل تقرٌر شحٌبر: بشناق،سعد أٌمن،سٌسالم زنٓب -
 .:4،ص.3112سطنٌةالمستقلةلحقوقالمواطن،رامهللا،،الهٌئةالفل24،س.الجزائً اإلجراءات

3
 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط275.٢٘٤ساعغ ٗض أُبدح ) 
. محمد سعيد نمور: أصوؿ اإلجراءات الجزائية 440مرجع سابؽ، ص  صوؿ المحاكمات الجزائية المبنانيالستار:  شرح قانوف أفوزية عبد  - 4

عمى ضوء صدور قانوف تشكيؿ  -دليػػػػػػؿ المحاكـ النظامية في فمسطيف  تقرير. مازف سيسالـ،أيمف بشناؽ، سعد شحيبر: 437مرجع سابؽ، ص.
 .40مرجع سابؽ، ص. المحاكـ النظامية وقانوف اإلجراءات الجزائي،

 .792،صمرجعسابقسرور:الوسٌطفًقانوناإلجراءاتالجنائٌة،أحمدفتحً 5
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 كافمنطاؽ دائرتيا إحدى ىذ الحاالت، والمتمثمة ب فيفيكوف اإلختصاص بظر الدعوى لكؿ محكمة  وقع 
أخرى إال باألسبقية وال أفضمية لمحكمة عمى القبض عميو،  مكاف إقامة المتيـ أو مكاف أو ،وقوع الجريمة
 .1ىفي رفع الدعو 

 : خارج فمسطينالجرائم التي تقع في ثانيًا : اإلختصاص 

مف قانوف اإلجراءات الجزائية  (165) جاءت المادة، مف قاعدة إقميمية القوانيف الجزائية اً استثناء
والتي تسري عمييا أحكامو،  باستثناء يجعؿ اإلختصاص في الجرائـ التي ُترتكب خارج فمسطيف الفمسطيني

لمحكمة العاصمة في القدس، حيث نص بأنو " إذا وقعت في الخارج جريمة مف الجرائـ التي تسري عمييا 
ولـ يكف لمرتكبيا محؿ إقامة في فمسطيف، ولـ يضبط فييا، ترفع عميو الدعوى أحكاـ القانوف الفمسطيني 

 كأف يقوـ أجنبي بتزوير معامبلت حكومية رسمية .2أماـ المحكمة المختصة في العاصمة القدس"

 تجد الباحثة أمريف: وبالتدقيؽ في نص المادة المذكورة أعبله،

في تحديد إختصاص المحكمة، حيث جعؿ اإلختصاص  أف المشرع لـ يفرؽ بيف الجنايات والجنح :األوؿ
 .لمحكمة العاصمة في القدس، بصرؼ النظر عف نوع الجريمة المرتكبة

محؿ إقامة في فمسطيف، أو لـ يضبط فييا، ترفع عميو الدعوى أماـ  الجريمة لـ يكف لمرتكب إذاالثاني: 
 .المحكمة المختصة في العاصمة القدس

خارج الببلد ، وألقي القبض عمى المتيـ عند عودتو عمى فمسطيف، فأف ولكف إذا أرتكبت الجريمة 
األختصاص يكوف لممحكمة التي وقع القبض ضمف دائرتيا، أو المحكمة التي يسكف المتيـ ضمف 

 3دائرتيا

                                                           
1
 .321محمودمحمودمصطفى:شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص.-
2
-1علىاألشخاصالذٌنتسريعلٌهمأحكامقاانونالعقوبااتوهام:(5و)(4)واد(فًالم2003نصمشروعقانونالعقوباتالفلسطٌنًلسنة)
مانارتكابخاارجدولاةفلساطٌن-2ارتكبخارجدولةفلسطٌنفعالًٌجعلهفاعالًأوشارٌكاًفاًجرٌماةوقعاتكلهاا،أوبعضاها،فاًفلساطٌن.من

مانارتكابخاارج-3جناٌةمضرةبأمنالدولةالخارجً،أوالداخلً،ممانصعلٌهفاًالباابٌناألولوالثاانًمانالكتاابالثاانًمانهاذاالقاانون.
بقصاادفلسااطٌنجناٌااةتزٌٌااف،أوتقلٌااد،أوتزوٌاارالعملااةالمتداولااةقانوناااًفٌهااا،أوجناٌااةإدخااالتلااكالعملااةإلٌهااا،أوتروٌجهااا،أوحٌازتهااادولااة

تكػب وىػو كػؿ فمسػطيني ار -4التروٌج،أوجناٌةتقلٌادأوتزوٌاراألختااموالعالماات،والادموات،والطواباع،المساتعملةفاًالادوائرالحكومٌاةللدولاة.
يػو بمقتضػى خارج الببلد فعبًل يعػد جنايػة، أو جنحػة، فػي القػوانيف الفمسػطينية، يعاقػب بمقتضػى أحكاميػا إذا عػاد إلػى فمسػطيف، مػاداـ الفعػؿ معاقبػًا عم

 قانوف البمد الذي ارتكبو فيو.
3

 .41أ٣ٖٔ اُظبٛش: ششػ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤، ٓشعغ عبثن، ص.  
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 خؿيدلتوضح حالة ارتكاب فعؿ بعضو قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، ( مف 166وجاءت المادة )
كؿ شخص ارتكب أي جزء مف  فيعتبرلفمسطينية وبعضو خارج نطاقيا، نطاؽ االختصاص لممحاكـ ا في

ؿ تجوز محاكمتو كما لو كاف قد ارتكب ذلؾ الفع ،ذلؾ الفعؿ في نطاؽ اختصاص المحاكـ الفمسطينية
 .بأكممو ضمف اختصاص تمؾ المحاكـ

 : تنحي القضاة وردىم عن الحكمثانيالفرع ال 
ما ع هفيو مسؤوؿ أماـ اهلل وأماـ ضمير  الحؽ رجاؿ اهلل في األرض، فالقاضي ينطؽ بكممة مف القضاة ىـ

 ،والبيانات المعروضة عميو بميزاف العدؿ ،ينطؽ بو مف أحكاـ، والقاضي العادؿ يزف جميع األدلة
 القاضي أف يكوف عمى يجبف ، فيحرص أال يميؿ ميزاف العدؿ تجاه طرؼ العتبارات خارج ممؼ الدعوى

فبل يجوز أف يحكـ تحت ضغط محبة أو كره، فالقانوف  ،أحاسيس عندما يصدر حكمو ةمف أي متجرداً 
 بينو وبيف ،ورده في حاؿ ثارت شبية وجود رابطة ،أعطى الخصوـ وفتح الباب أماميـ لمخاصمة القاضي

 يستشعر فييا انو لف يحكـ بضميره بصفة خالصة. ،الدعوى المنظورة أمامو

أف  -مف تمقاء نفسو  -بياف الحاالت التي ُيسوَّغ فييا لمقاضي : تنحي القضاة وردىـ عف الحكـ ويقصد ب
خَر، وأما َردُّ يتنحَّى عف التصدي لنظر القضية؛ لقياـ موجٍب ُمعتبر لذلؾ، ويحيَؿ القضية إلى قاٍض آ

اـ ُموجٍب معتبر حؽُّ الخصوـ في طمب َمْنع القاضي مف نظر الخصومة؛ لقي :فيو القاضي عف الحكـ
، ومقصود ىذا َمْنع القاضي مف النظر في قضيَّة لو عبلقة بيا، أو يتأثَّر أو يستفيد بالحكـ فييا؛ 1لذلؾ

 لوجود عبلقة أو رابطة مع أحد الخصـو

ييا القاضي عف نظر الدعوى منع فيالحاالت التي  المشرع الفمسطيني في قانوف اإلجراءات الجزائيةوحدد 
نع متبؿ و  ،القاضي غير صالح لنظر الدعوىالتي تجعؿ  سباباأل عمى ، (159ادة )في الم حيث نص

 وىي: ، وىذه عميو أف يشترؾ في نظرىا سواء تمسؾ أطراؼ الدعوى بيذه األسباب أو لـ يتمسكوا

 الجريمة عميو شخصيا. وقعت إذا .1
 العامة.الدعوى بعمؿ مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة ب كاف قد قاـ إذا .2
 عف احد الخصـو في الدعوى. توكؿإذا  .3
 إذا أدى شيادة في ىذه الدعوى . .4

                                                           
1 http://www.alukah.net/sharia/0/58728/#ixzz4FoVXmICA : .19:05، س . 

http://www.alukah.net/sharia/0/58728/#ixzz4FoVXmICA
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 إذا باشر فييا عمبل مف أعماؿ الخبرة. .5
 .مف أعماؿ التحقيؽ أو اإلحالة إذا قاـ بعمؿ  .6
  .ف الحكـ المطعوف فيو قد صدر عنو، أو أشترؾ فيو، أو أبدى رأيًا فيواإذا ك  .7

الحؽ في طمب رد القضاة عف الحكـ في الحاالت الواردة ( 160المادة )وأعطى المشرع الخصوـ في 
، 1صوؿ المحاكمات المدنيةت الرد الواردة في قانوف أحاال(، باألضافة لكافة 159أعبله بنص المادة )

مستبعدًا رد أعضاء النيابة العامة، أو مأموري الضبط القضائي، وأعتبر المشرع المجني عميو خصمًا في 
 .دطمب الر 

( مف قانوف السمطة القضائية عمى القضاة نظر الدعوى في حاؿ وجد احد أسباب 57حظرت المادة )و 
 2عدـ صبلحية القضاة النظر بالدعوى المنصوص عميو.
استجواب القاضي أو طمب حمؼ اليميف منو عند  وتجدر اإلشارة إلى أف المشرع نص عمى عدـ جواز

  .3الرد طمبالنظر في 
القاضي الحرج مف نظر الدعوى ألي سبب، فعميو أف  راستشعغير الحاالت المذكورة أعبله، إذا  وفي

وىذا ما بينو المشرع  يعرض أمر تنحيو عمى المحكمة، أو عمى رئيس المحكمة حسب األصوؿ لمنظر فيو
 قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني .( مف 161المادة )في 

 مباشرة المحاكمةشكميات عند  الثاني: المطمب

بشكؿ خاص ولممجتمع والتي تعتبر بمثابة ضمانة لممتقاضيف -وضع المشرع مجموعة مف الشكميات 
إلجراءات المتبعة بيا عند مباشرة المحاكمة في أي إجراء مف ا وااللتزاـيجب إتباعيا   التي -بشكؿ عاـ

بدراسة الشكؿ القانوني لمرحمة المحاكمة ، فأننا سنقوـ آثارىاوحتى تولد ىذه اإلجراءات  ،في ىذه المرحمة
جراءات المحاكمة أماـ محكمتي الصمح والبداية ) الفرع الثاني(.  )الفرع األوؿ(، وا 

 

                                                           
1

كغبء  ( ٖٓ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ اُلِغط٢٘٤  ُزٞػؼ ؽبالد آز٘بع اُوبػ٢ ػٖ ٗظش اُذػٟٞ،225ٗض أُششع ك٢ أُبدح ) 

 إذاكانقرٌباً،أوصهراً-اآلتٌه:أ الحاالت إحدى توافرت إذا الخصوم أحد رده ٌطلب لم ولو الدعوى نظر عن ٌمتنع أن القاضً على ٌجب-2ك٤ٜب " 
إذاكانممثالً-ج .الدعوى فً زوجه أو الخصوم أحد مع قائمة خصومة لزوجه أو له كان إذا -ب .الرابعة الدرجة حتى زوجه أو ألحدالخصوم

 علٌه القٌم أو الخصوم أوصٌاء أحد مع الرابعة للدرجة مصاهرة أو قرابة صلة له كانتأو ظنٌاًله وارثاً كان أو قانونٌاً،أوشرٌكاًألحدالخصوم
 أو أقاربه ألحد أو لزوجه أو له قائمة مصلحة على تنطوي الدعوى كانت إذا -د .مدٌرٌها بأحد أو المختصة الشركة إدارة مجلس أعضاء بأحد أو

 أو الدعوى فً الخصوم أحد عن ترافع أو أفتى قد القضاء فً اشتواله قبل كان إذا -هـله.قانونٌاً ممثالً هو ٌكون لمن أو الرابعة الدرجة حتى أصهاره
 .فٌها" بشهادة أدلى أو كتب

 ( عمى تنحي القضاة وردىـ وحددت أسباب عدـ صبلحية القاضي لنظر الدعوى.164وأيضا نص قانوف المرافعات المصري في المادة ) - 2
 .الفمسطيني لجزائيةا( مف قانوف اإلجراءات 162ادة )الم نصراجع  3
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 الشكل القانوني لمرحمة المحاكمة الفرع األول:

 أوجب المشرع اتباع شكؿ معيف إلجراءات ىذه المرحمة، حتى تقع صحيحة، وىيعمى النحو التالي:

إلى ستماع لبل لجمسة مفتوحة لمف شاء مف الجميوريقصد بيا أف تكوف قاعة ا :اكمةعالنية المح -1
"تجري المحاكمة  أفراءات الجزائية الفمسطيني عمى نص قانوف اإلج، و 1ما يدور فييا مف إجراءات

العتبارات المحافظة عمى النظاـ العاـ أو  ،بصورة عبلنية ما لـ تقرر المحكمة إجراءىا سرية
معينة مف األشخاص حضور األخبلؽ، ويجوز في جميع األحواؿ منع األحداث أو فئة 

 .2المحاكمة"

الجمسات  تكوف أفيقضي ب فيو مبدأ دستوري، وتتميز مرحمة المحاكمة عف المراحؿ السابقة ليا بالعبلنية،
المحاكـ عبلنية، إال إذا قررت المحكمة أف تتـ بصورة سرية مراعاة لمنظاـ العاـ واآلداب عمى أف يتـ 

 .3النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية 

( 1)ف السمطة القضائية الفمسطيني رقـقانو  (15/1)في المادة عمى عبلنية المحاكمة أيضاً  نصوجاء ال
سات المحاكـ عمنية، إال إذا قررت المحكمة مف تمقاء نفسيا، أو فجاء فييا " تكوف جم ،(2002) لسنة

بناءًا عمى طمب أحد الخصوـ جعميا سرية، مرعاًة لآلداب، أو لممحافظة عمى النظاـ العاـ، ويكوف النطؽ 
 .بالحكـ في جميع األحواؿ في جمسة عمنية"

مما يدفعيا أكثر إلى  ،عمى أعماؿ السمطة القضائية إقامة الجميور رقيباً  يوالغاية مف العبلنية ى
 وبالتالي تدعيـ ثقة الناس في إجراءات المحاكمة ونتائجيا. ،الموضوعية والحياد

العتبارات المحافظة عمى  ، وذلؾإجراء الجمسات بصورة سريةىو  ،واالستثناء عمى مبدأ عبلنية المحاكمة
أو األخبلؽ، ويجوز في جميع األحواؿ منع  األحداث أو فئة معينة مف األشخاص مف  ،النظاـ العاـ

ه، فإذا قرر لتقدير  عقد الجمسة بصورة سرية سمطة تقديرية لمقاضي تخضعيكوف و  .4حضور المحاكمة
 عميو تسبيب قراره ىذا. عمى أف، و في محضر الجمسة إلى ذلؾ رييشأف  يجبالقاضي عقد الجمسة سرًا، ف

النطؽ بالحكـ في جمسة  أف يكوف القانوف أوجب ، لكف ،لخصوـ في الدعوىعمى اسري ىذه السرية ت ال
 .5بالنظاـ العاـ أنوتحت طائمة البطبلف لتعمؽ ىذا اإلجراء  ،عمنية

                                                           
 .896، ص.سابؽ مرجععبد القادر صابر جراردة: موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، -1
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني .237راجع نص المادة ) - 2
 . 2005( مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 105راجع نص المادة )  3
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 الفمسطيني( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 273راجع نص المادة )  - 
 .الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 273/3راجع نص المادة )  - 5
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، المحاكمة أف تتـ في حضور الخصـو ف مف أىـ ضماناتإ : حضور الخصوم إجراءات المحاكمة -2
بداءوذلؾ حتى يتسنى ليـ اإلطبلع عمى كؿ ما يدور في جمسة المحاكمة   أقواليـ ودفوعيـ، وا 

تكميؼ الخصوـ بالحضور قبؿ انعقاد الجمسة في جميع اإلجراءات التي تتخذ ، وينبغي  والمناقشة
 بيوـ واحد عمى األقؿ في مواد المخالفات وبثبلث أياـ عمى األقؿ في الجنح مع مراعاة مواعيد

 .1مسافة الطريؽ

، فإذا لـ يحضر بعد الساعة المقرراف في تبميغ الحضورويجب أف يحضر المتيـ إلى المحكمة في اليوـ و 
لـ يعترؼ المشرع الفمسطيني بإمكانية و  ثانية يصدر بحقو مذكرة إحضار،استدعائو لممرة األولى وال

ف المشرع نص عمى إجرائـ الجنايات ف، أما في ا إال في جرائـ الجنح والمخالفاتمحاكمة الشخص غيابي
 محاكمتو كمتيـ فار مف وجو العدالة .

: يتـ تدويف كافة اإلجراءات التي تمت خبلؿ الجمسة مف قبؿ كاتب الضبط تدويف إجراءات المحاكمة -3
 .2وبعد االنتياء يوقع عمييا والقاضي المختص

وضبط  ،عف طريؽ الطعف بالتزويريعتبر محضر الجمسة حجة في ذاتو وال يقبؿ القوؿ بغير ذلؾ إال 
وتضمف ضبط بل الحكـ مف بياف أوجبو القانوف الجمسة وحكـ المحكمة مكمبلف لبعضيما البعض فإذا خ

 .3ف فإف الحكـ يكوف باطبلالجمسة ىذا البيا

فالمشرع ألـز بكتابة كافة  اإلجراءات التي تباشرىا المحكمة في مرحمة المحاكمة، فيتـ تدويف كؿ إجراء 
شفوي تـ اتخاذه في الجمسة في محضر الجمسة ، فيتـ تدويف كافة  المرافعات والمناقشات ، وكافة 
الطمبات والد فوع، باإلضافة إلى تضميف محضر الجمسة ساعة وتاريخ الجمسة، وأسماء الييئة الحاكمة، 

، والشيود، وبياف ف يما إذا كانت الجمسة وكاتب الجمسة، ووكيؿ النيابة الحاضر، ووكبلء الدفاع، والخصـو
 سرية أو عمنية في محضر الجمسة، وكافة القرارات التمييدية التي تمت خبلؿ الجمسة .

، وبصوت مسموع جميع إجراءات المحاكمة شفوياتكوف  المبدأ أف ويقضي ىذا  :حاكمةشفوية الم -4
،  كوف الحكـ عمنالمخصوـ بدءا مف جمسة االفتتاح التي تتمى فييا الئحة االتياـ وحتى جمسة صدور 

تطرح و  4ضمانات دفاع المتيـ عف نفسو إحدىمظاىر المواجية التي ىي  مف إجراءات المحاكمة
 ،جميع الشيود الذيف سبؽ سماعيـ في التحقيقاتل كافة األدلة في الجمسة وعمى المحكمة أف تسمع 

                                                           
 . الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية186راجع نص المادة )  1
 .76، ص مرجع سابؽممدوح  خميؿ بحر: مبادئ قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني،   2
 .931، ص 29(، مجموعة أحكاـ محكمة النقض، س 192نقض جنائي مصري، رقـ )   3
 .169، صمرجع سابؽجياد  الكسواني:  قرينة البراءة،   4
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وغير ذلؾ مما يظير اضطرابو نفسية الشاىد وىو يدلي بشيادتو  ك حتى يتسنى لممحكمة البحث في
 .1يدتو التي توحي بيا أقواؿ الشاىد، فيكوف القاضي عقعميو

، ـ مف إجراءات سابقة عمى المحاكمةوييدؼ مبدأ الشفوية إلى بسط  رقابة محكمة الموضوع عمى ما ت
وحتى يتسنى  ،حتى يتاح ليـ مواجية خصميـ باألدلة ،باإلضافة لتطبيؽ مبدأ المواجية بيف الخصوـ

الحكـ ال يبنى إال عمى األدلة  كوف  مو ويبدي دفوعو واعتراضاتو عمييا،ـ معرفة أدلة خصلكؿ خص
 .2التي قدمت أثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتيا في الجمسة بصورة عمنية أماـ الخصـو

 إجراءات المحاكمة أمام محكمتي الصمح والبدايةالفرع الثاني :  

اـ بيا ومراعاتيا أثناء يجب االلتز  التي مجموعة اإلجراءاتاإلجراءات الجزائية عمى نص قانوف ي
ـ محكمة أما إتباعيافاإلجراءات الواجب  ه اإلجراءات باختبلؼ نوع المحكمة،، وتختمؼ ىذالمحاكمة

 أماـ محكمة البداية .الصمح تختمؼ عف اإلجراءات التي تتبع 

 :ىاتيف المحكمتيف اإلجراءات المتبعة أماـ كؿ مفعند  بشيء مف التفصيؿ توقؼوسأ

 راءات المحاكمة أمام محكمة الصمحإجأواًل : 

، فاألولى تتـ بموجب قرار إحالة مف صمحنص المشرع عمى طريقتيف لدخوؿ الدعوى في حوزة محكمة ال
، والثانية تتمثؿ باإلدعاء المباشر فأعطى المشرع مأمورو الضبط القضائي صبلحية 3قبؿ النيابة العامة

الدعوى في المخالفات التي تستوجب عقوبتيا الغرامة إلى القاضي المختص مباشرة دوف تقد أوراؽ 
 المرور بالنيابة العامة.

، يباشر حينئذ قاضي مة ضمف اختصاصياوعند وضع محكمة الصمح يدىا عمى الدعوى الجزائية الداخ
موظؼ الضابطة الصمح المختص النظر في الدعوى الجزائية بناء عمى شكوى المتضرر، أو تقرير 

إل ما نص ا4القضائية، ويسير فييا وفؽ األحكاـ والشكميات المبينة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية,
 عميو في قانوف محاكـ الصمح .

 .أصوؿ موجزة، و إجراءات عاديةإلى   أماـ  محكمة الصمحالمتبعة  اإلجراءات وتنقسـ 

 

                                                           
.814، ص  3، س 10/11/1993(، مجموعة أحكاـ محكمة النقض، جمسة  20676نقض جنائي مصري، رقـ )  1
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 :اإلجراءات العادية - أ

المحكمة بتنظيـ مذكرات وتبميغ أطراؼ الدعوى إلى المحكمة يقوـ قمـ  إحالة بعد :تبميغ الخصوم -1
المقرر  الساعة ، مف حيث اليوـ ورات عمى البيانات المحددة قانوناىذه المذك ، وتشتمؿالدعوى

 .1فييما نظر الدعوى

ح بعد تبمغو محكمة الصم يجب عمى المتيـ حضور جمسات المحاكمة أماـ :حضور الخصوم  -2
المحاكمة يصدر بحقو حكما حضوريا،  ، فإذا حضر المتيـ جميع جمساتوالقانوفحسب األصوؿ 

، يجوز لممحكمة أف تباشر مساتيانسحب بعد حضوره أحد جا وفي حاؿ حضر جمسة المحاكمة ثـ
وبالحالتيف ال يكوف الطعف إال باالستئناؼ أماـ محكمة الدعوى كما لو كاف المتيـ حاضرا نظر 

 .2نافيةالبداية بصفتيا اإلستئ

 3 .، يحاكـ غيابيامحكمة في اليـو والساعة المحددافأما أذا لـ يحضر المتيـ إلى ال

ىذا ويجوز لممتيـ في دعاوى الجنح غير المعاقب عمييا بالحبس أف ينيب عنو محاميا لئلقرار بارتكابو 
 .4ما لـ تقرر المحكمة حضوره بنفسو، لمواقعة أو غير ذلؾ مف اإلجراءات

أف الدعوى الماثمة انطوت عمى جنحة معاقب عمييا مة النقض الفمسطينية في قرارىا "قضت محك دوق
نو محاميا في اإلجراءات ينيب ع  أف بالحبس، وبالتالي فأنو ال يجوز لممتيـ في مثؿ ىذه  الدعاوى

ذا كافإجراءا قانونيا بالمعنى المقصود ف حضور الوكيؿ دوف حضور المتيـ ال يشكؿأل الجزائية،  ، وا 
 .5األمر كذلؾ فإف حضور الوكيؿ دوف حضور المتيـ ال يجعؿ مف المتيـ متبمغا

 الموجزة  األصول - ب

مقوانيف واألنظمة المتعمقة بالبمدية والصحة والنقؿ عمى رع الفمسطيني في حاؿ وقوع مخالفة لنص المش
الطرؽ أف تطبؽ عمييا إجراءات مف نوع خاص وىي ما يسمى باألصوؿ الموجزة ويستثنى مف ذلؾ 

                                                           
 .الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية303راجع نص المادة  )   1
 الفمسطيني . ف اإلجراءات الجزائية( مف قانو 304/2راجع نص المادة )  2
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وؿ الموجزة تخفؼ مف ىذه األص أفيضاؼ إلى ذلؾ و  ،1الدعاوى التي يكوف فييا إدعاء بالحؽ المدني
ينة، ألنيا مف نفقات الجباية في تحصيؿ الغرامات المحكوـ بيا في ، بما فييا مصمحة لمخز نفقات الدعوى

 .2حالة الحكـ باإلدانة بالنسبة ليذه المخالفات 

 إجراءات دعوى األصول الموجزة 

: يرسؿ مأمور الضبط القضائي صاحب االختصاص أوراؽ الضبط المنظمة إلى سير الدعوى -1
، ولكف إذا قرر القاضي تطبيؽ  يستوجبيا الفعؿقاضي الصمح المختص ليحكـ في العقوبة التي 

  3 .اإلجراءات العادية عمى الدعوى فإنو يعيدىا إلى النيابة العامة إلقامة  الدعوى بالطرؽ العادية

انوف صدوره خبلؿ مدة الحكـ في الدعوى "يصدر القاضي حكمو خبلؿ عشرة أياـ ما لـ يوجب الق -2
  ."أقصر مف ذلؾ

 .4القانوني والنص المطبؽ عميو ، ووصفوعمى ذكر الفعؿ يشتمؿ الحكـ بالعقوبة ويجب أف

  إجراءات المحاكمة أمام  محكمة البداية ثانيًا : 

المحكمة إجراءىا سرية العتبارات المحافظة  ، ما لـ تقررمحاكمة أماـ المحكمة بصورة عمنيةتجري ال
معينة مف األشخاص مثؿ األحداث األحواؿ منع فئات  اـ واآلداب العامة ويجوز في جميعالنظاـ الع عمى
ال و  6.ب أف تنعقد جمسات المحاكمة بحضور وكيؿ النيابة العامة والكاتبويج .5حضور المحاكمة مف

النائب العاـ أو أحد قرار اتياـ مف  بحقوفي الدعوى الجزائية إال إذا صدر  ةيقدـ أي شخص إلى المحاكم
غير المتبلزمة  أنو مف   في أية مرحمة مف مراحؿ المحاكمة  في الجرائـ   إذا رأت  المحكمة. 7مساعديو

المبلئـ محاكمة المتيـ عف كؿ تيمة أو أكثر مف التيـ المسندة إليو، فيجوز ليا أف تأمر بمحاكمتو عمى 
 8.الئحة االتياـفي  حده عف كؿ تيمة مف التيـ المدرجة 

                                                           
  الفمسطيني . ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية313() 308راجع نصوص المواد )  1
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 تبميغ الخصوم وحضورىم - أ

األقؿ عمى  رراف في مذكرة الحضور قبؿ أسبوعإلى المحكمة في اليوـ والساعة المق يبمغ المتيـ بالحضور
 ضاؼ إلى ذلؾ مواعيد المحاكمة.مف موعد الجمسة باإلضافة إلى تبميغ المتيـ صورة االتياـ وت

ذا لـ يحضر لممرة الثانية تصدر بحقو  فإذا لـ يحضر المتيـ في الموعد المقرر يعاد تبميغو مرة أخرى وا 
 1.ذكرة إحضارم

 -:"2ياـ مشتممة عمى البيانات التاليةويجب أف تكوف الئحة االت

 .اسـ المتيـ -1

 .تاريخ توقيفو -2

 .نوع الجريمة المرتكبة ووضعيا القانوني -3

  .تاريخ ارتكاب الجريمة  وتفاصيؿ التيمة وظروفيا -4

 .مواد القانونية التي تنطبؽ عميياال   -5

 اسـ  المجني عميو  وأسماء الشيود في الدعوى.  -6

لجمسة بغير قيود وال أغبلؿ وال يجوز إبعاده عف احضر التيـ  جمسة المحاكمة بصورة الئقة ويجب أف ي
اإلجراءات في عي ذلؾ وفي مثؿ ىذه الحالة تستمر وقع منو تشويش يستدأثناء نظر الدعوى إال إذا 

 .3اإلجراءات التي تمت في تغيبوبكؿ غيابو وعمى المحكمة أف تعممو 

، يما إذا اختار محاميا لمدفاع عنويسأؿ المتيـ ف، والشيود وبعد أف  يثبت رئيس الجمسة حضور الخصوـ
شريطة أف يكوف ىذا ؛ ينتدب رئيس المحكمة لو محاميا ،فإذا لـ يكف قد فعؿ بسبب حالتو المادية
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حضوره عمى اإلجازة  خمس سنوات أو مارس قبؿال تقؿ عف المحامي قد مارس مينة المحاماة لمدة 
 1.العمؿ في النيابة العامة أو في القضاء مدة ال تقؿ عف سنتيف

ثـ تسأؿ المحكمة المتيـ عف اسمو وشيرتو وعممو ومحؿ ميبلده وعمر ومحؿ إقامتو وحالتو االجتماعية 
 .2يمة والئحة االتياـبلوة التبة بتوتنبييو إلى وجود اإلصغاء إلى كؿ ما يتمى عميو ويكمؼ وكيؿ النيا

ويتمو وكيؿ النيابة التيمة الواردة في الئحة االتياـ وال يسوغ لو أف يدعي بأفعاؿ خارجة عف ما ورد في 
بسيطة يستطيع المتيـ يتمو وكيؿ النيابة  التيمة بمغة ويجب أف 3 تحت طائمة البطبلف الئحة االتياـ

وقضت محكمة االستئناؼ بذلؾ  4.المدني بعرض طمباتو "إف وجد"مدعي بالحؽ وبعد ذلؾ يتقدـ ال ،فيميا
يجب عمى المحكمة االبتدائية أف تفيـ المتيـ التيمة الموجية إليو واإلجابة عمييا مف قبمو قبؿ المباشرة "

 .5"نةبسماع البي

 :الئحة االتياـ فنكوف أماـ حالتيفوبعد تبلوة التيمة يرد المتيـ عمى ما ورد في 

اعتراؼ المتيـ بما ىو منسوب إليو وتسجيؿ المحؾ اعترافو بكممات أقرب ما يكوف إلى  :ولىالحالة األ 
  .األلفاظ التي استعمميا

 بينة الدفاعتبدأ  بينة النيابة ثـ و  ،6إذا أنكر أو التـز الصمت  تبدأ المحكمة بسماع البينة الحالة الثانية: 
 .المقدمة وقناعاتيا التي تشكمت لمبياناتثـ تصدر المحكمة  حكميا بالبراءة أو اإلدانة وفقا 

حالة كانت عميو مة ومناقشتيا فإنو يجوز لممحكمة أي الخصـو بتقديـ األدلة إلى المحكإف األصؿ قياـ 
 .7كشؼ الحقيقة أو تأذف لمخصوـ بذلؾالدعوى أف توجو لمخصـو إي سؤاؿ ترى لزومو ل

يجوز لممحكمة أف تمنع المتيـ أو محاميو مف االسترساؿ في المرافعة إذا خرج عف موضوع الدعوى  كما
أو كرر أقوالو السابقة وليا أف تكمؼ وكيؿ النيابة ووكيؿ الدفاع بتقديـ مرافعة خطية خبلؿ مدة معينة 
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 . 137، الجزء الخامس عشر، ص 15/8/1951( جمسة 87/51استئناؼ جزاء فمسطيني رقـ )  5
 .الفمسطيني( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 250/2/3راجع نص المادة )  6
 .الفمسطيني( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 251راجع نص المادة )  7
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يوقع محضر الجمسة و  ، حيث تتمى المرافعات وتضـ إلىمحكمة وأف تكوف في الموعد المحددترتئييا ال
 .1عمييا الكاتب وىيئة المحكمة

 إجراءات االستماع إلى الشيود: - ب

لـ العامة استدعاء أي شاىد  لمنيابة وال يجوز ،أسمائيـ  قائمة الشيود الذيف وردتستدعاء الشيود يتـ ا
ىد، أو كاف قد تنازؿ سـ الشاأب اً أخطار  اقد تبمغ ،أو وكيمو ،كاف المتيـ إذا إال ،يرد أسمو في قائمة الشيود

 ثبتت الشريؾ في االتياـ الذي سبؽ أف ،أعبله إليو، ويستثنى مف شرط التبميغ المشار عف ىذا الحؽ
ومف أستدعي كي يثبت أف شاىدا أخذت أقوالو في التحقيؽ االبتدائي وتعذر حضوره إلى  ،أو أديفبراءتو، 

 .2المحكمة بسبب وفاتو أو مرضو أو نفيو عف فمسطيف

، ولممحكمة أف شاىد شيادتو منفردا أماـ المحكمةويشترط أف يتـ عزؿ الشيود عف بعضيـ وأف يؤدي كؿ 
أثناء المحاكمة وتكمف أىمية ذلؾ في منع  بعضيـ البعضإلجراءات ما يمنع اختبلط الشيود تتخذ مف ا

 .3تأثر الشيود ببعضيـ

ذا و عمى رئيس الجمسة تعييف مترجـ مرخص لكاف الشيود مف غير الناطقيف بالمغة العربية فيتوجب  وا 
وتعييف المترجـ في ىذه الحالة الزما تحت ، أف يترجـ  بصدؽ وأمانوعمى أف يؤدي اليميف القانونية عمى 

الطائمة البطبلف مع  أف ال يكوف المترجـ أحد الشيود   .4باطمة اإلجراءاتكانت  وا 

 ومينتو ومحؿ إقامتو أو سكنو وما وشيرتو وعمرهوعند مثوؿ الشاىد أماـ المحكمة يتـ سؤالو عف اسمو 
ثـ يفتح المجاؿ  ،وبعد أداء الشاىد القسـ القانوني يروي لممحكمة ما شيده شفاىة ،صمتو بالمجني عميو

 .5لمخصـو ليناقشوا الشاىد في شيادتو إذا أرادوا ذلؾ

يادتو ويتوجب عميو أف ويجوز لممحكمة في أي وقت أثناء المحاكمة أف تكمؼ أي مف الشيود بإعادة ش
 .6قبؿ أف يأذف لو رئيس الجمسة بذلؾيبقى حاضرًا فبل يبرح قاعة المحكمة 
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ذا تبيف لممحكمة أثناء المحاكمة أف شاىدًا أدى بعد حمؼ اليميف شيادة بشأف  واقعة معنية في ممؼ وا 
أنو أرتكب جريمة يعتبر ، شيادة أداىا خبلؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي مناقضة جوىرية الدعوى تناقض

 .1مة والحكـ عميو بالعقوبة المقررةإدانتو بالجري ء اليميف الكاذبة ولممحكمة عندئذأدا

، أف تصرؼ لو نفقات حضوره في وبعد انتياء الشاىد مف أداء شيادتو تسألو المحكمة فيما إذا كاف يرغب
  .2مف خزينة المحكمةة وتأمر بدفعيا فإف أبدى رغبتو بذلؾ تقدر المحكمة المصاريؼ المستحق

ذا كاف يرغب في  تسأؿ المحكمة المتيـ إ، اء مف سماع بينة  النيابة العامةلمحاكمة أدوار فبعد االنتيوا
ذا أبدى  ،بأقوالو جاز لوكيؿ النيابة مناقشتو فإذا اختار اإلدالء ،لديو شيود كاف وعما إذا، اإلدالء بأقوالو وا 

يستعيف بيـ  ذيفمع المحكمة إليو عمى أف تكوف نفقات الشيود الرغبة في تقديـ بينة دفاع عف نفسو تس
 .3إال إذا قررت المحكمة خبلؼ ذلؾ ،المتيـ لمدفاع عف نفسو عمى نفقتو

ال يجوز ليا أف تسمح كما  ،ؿ عمى سبؽ إدانتو بارتكاب جـر ماوال يجوز لممحكمة توجيو أي سؤاؿ يدل
 .4وعف سيرتو الجرمية إذا أراد ذلؾ لما يقولو عف نفسوأنو يجوز ليا أف تستمع ، إال  لمخصـو بذلؾ

  إختتام المحاكمة و حجز القضية لمحكم - ت

وىي أخر مرحمة مف مراحؿ المحاكمة فبعد االنتياء مف سماع البينات يتـ تقديـ المرافعات الختامية 
بالحؽ المدني يبدي المدعي كما و ، حيث يبدي وكيؿ النيابة مرافعتو ،مف األطراؼ وفقا لنفس الترتيب

حجز تو  ، ويقفؿ باب المرافعة،اكمةإثرىا تختتـ إجراءات المح ثـ يبدي المتيـ مرافعاتو وعمى، مطالبو
 .5أف يكوف المتيـ ىو أخر مف يتكمـ القضية لمحكـ وفي كؿ األحواؿ يجب

، التحقيؽإجراءات بعض  أنو ال يزاؿ ينقص القضية حجز القضية لمحكـ أف تجد المحكمةعند وقد يحدث 
فتح باب المرافعة في فترة حجز القضية لمحكـ لسبب منتج في الدعوى تصدر أما في حاؿ طمب الخصـو 

أو حتى تطمع عمى ما لدى  ،المحكمة قرارىا بفتح باب المرافعة مف جديد الستكماؿ اإلجراءات الناقصة
تئناؼ الفمسطينية بذلؾ سقضت محكمة اال عمى ىذا األساسو ، الخصوـ مف بينات جديدة طمبوا تقديميا

                                                           
 .الفمسطيني( مف قانوف اإلجراءات الجزائية 261راجع نص المادة )  1
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يسمب المحكمة الحؽ في إعادتيا لممرافعة ثانية ما دامت أف حجز القضية لمحكـ ال القاضي  في قرارىا
لحؽ المتيـ في الدفاع عف  إىداروما داـ ليس في ذلؾ ، تشعر أف ذلؾ ضروري لموصوؿ إلى الحقيقة 

 .1نفسو 

 صدور الحكم  - ث

لمحكـ تختمي ىيئة المحكمة في غرفة المداولة وتدقؽ في أوراؽ   بعد اختتاـ  المحاكمة وحجز القضية
ة ويستثنى مف ذلؾ عقوبة اإلعداـ  باإلجماع أو باألغمبي وتضع حكمياة، الدعوى وفي البينات المقدم

فتحكـ المحكمة في  الدعوى بناء عمى القناعة التي تشكمت لدييا وال يجوز ليا ، تكوف بإجماع اآلراءالتي 
حكميا عمى أي دليؿ لـ يطرح أماميا في الجمسة أو تـ التوصؿ إليو بطريقة غير مشروعة أف تبني 

 ونكوف ىنا بصدد نتيجتيف:

: الحكـ بالبراءة حيث تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء األدلة أو عدـ كفايتيا أو النعداـ األولى النتيجة
 .عقاباً  يؤلؼ جرما أو ال يستوجب ف كاف الفعؿ الإ المسؤولية أو 

حيث تقضي المحكمة باإلدانة عند ثبوت الفعؿ المعاقب عميو، وفي ىذه  :: الحكـ باإلدانةالنتيجة الثانية
ومحاميو وتقضي  ،ثـ تسمع أقواؿ المداف الحالة تسمع أقواؿ وكيؿ النيابة والمدعي بالحؽ المدني)إف وجد(

 .2والتعويضات المدنية)إف وجدت( ،وبةبالعق

 مشتمالت الحكم   - ج

ويشتمؿ الحكـ عمى ممخص الوقائع الواردة في الئحة الحكـ وعمى ممخص الطمبات المقدمة مف األطراؼ 
ودفاع المتيـ عف نفسو وعف األسباب الموجبة لمبراءة أو اإلدانة وعمى المادة القانونية التي تنطبؽ عمى 

اة عمى الحكـ ويتمى عمنًا الفعؿ والعقوبة المقررة ومقدار التعويضات إف وجدت وفي الختاـ يوقع القض
 .3لحكـ خبلؿ المدة المحددة قانوناً بحضور األطراؼ ويفيـ رئيس الجمسة المتيـ أف مف حقو استئناؼ ا

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، أف يكوف النطؽ عمنًا، 277ويشترط المشرع في ضوء نص المادة) 
بل يعتبر أف الحكـ قد صدر بانتياء وبحضور المتيـ، حتى لوكانت الجمسات نظرت بصورة سرية، ف
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المداولة، إذ يمـز النطؽ بو بصورة عمنية، ويجب عمى القاضي ُمصدر الحكـ إفياـ المتيـ بحقو باستئناؼ 
 الحكـ خبلؿ المدة المحددة قانونًا.

وحسنًا فعؿ المشرع بالنص عمى عبلنية النطؽ بالحكـ، لمؿ في ذلؾ مف زرع لمطمأنينة في نفوس 
ف، والمجتمع، فيطمئنوا إلى أف العدالة أخذت مجراىا، باإلضافة أىمية ذلؾ في تحقيؽ الردع المتقاضيي

زلة الشبيات عف المتيـ في حاؿ قضى الحكـ ببراءتو.  العاـ، إذا كاف الحكـ قد صدر باإلدانة، وا 

الدعوى  يمكف القوؿ أف مرحمة المحاكمة ىي المرحمة األىـ في مسارفي ختاـ دراسة مرحمة المحاكمة، و 
دانتو، أوقرر فييا إسناد التيمة لممتيـ، و يت ثالجزائية، حي متيـ مف براءة ال بالنتيجةعدـ إسنادىا إليو، و  ا 

شكميات مة أىمية خاصة و أحاطيا بقواعد و لذلؾ فمقد أولى المشرع ىذه  المرحو  ،الجـر المنسوب إليو
المشرع  مف ذلؾ الوصوؿ لمحقيقة مع الحفاظ  ىادفاً  يا واحتراميا تحت طائمة البطبلف،معينة يجب مراعات

 .  أخرى ضماف حؽ المجتمع مف جيةبيف حماية حقوؽ الدفاع مف جية، و عمى التوازف 

ألجؿ ذلؾ القواعد  اضعةً لتحقيقيا، و  الجزائية التشريعاتنجد أف مرحمة المحاكمة غاية تيدؼ كؿ ف
 وأ ،إختصاص المحاكـ ، أو بقواعدءات المحاكمةإجراسواء ما تعمؽ منيا بقواعد  ،المنظمة ليا  اإلجرائية

 مرحمة المحاكمة .تبرزه تمكينو منو، وىو الحؽ الذي حؽ المتيـ في الدفاع و  احتراـب
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 :الفصل الثاني

________________________________________________________ 

 الشكمية جوىر اإلجراءات الجزائية

مقومات اإلجراءات الجزائية التي ال تصح بدونيا،  فالشكؿ ىو الوسيمة التي تتـ إحدى  تعتبر الشكمية 
أي ىدر ليا ينتج إجراء معيب ال يرتب أي اثر، فالشكمية تحقيؽ لغايات اإلجراءات ، فبيا اإلجراءات

يترتب ي(، ىدر الشكمية ىدر لئلجراءات الجزائية )المبحث الثان، بالتالي فإف الجزائية )المبحث األوؿ(
 )المبحث الثالث(. -جزاء ىدر الشكمية في اإلجراءات الجزائية –عميو جزاء نص عميو المشرع 

 : الشكمية تحقيق لغايات اإلجراءات الجزائية المبحث األول
يتكوف الوسط اإلجرائي الذي يعيش بداخمو القرار القضائي الفاصؿ في النزاع مف العديد مف األعماؿ 

رع وضع تنظيما محكما ليذه األعماؿ بما يبعث الطمأنينة في نفوس أطراؼ الدعوى، اإلجرائية, فالمش
فشكمية اإلجراءات في القوانيف الحديثة ليا نفس القيمة في القوانيف القديمة، فيي ليست  شكمية ذات 
وظيفة داخمية مجردة, ليا أيضا وظيفة خارجية تضاؼ إلى العناصر الموضوعية لئلجراء، ويتعيف 

الي احتراـ ىذه الشكمية لصحة اإلجراء، ففرض القانوف شكؿ معيف إلجراء معيف يكوف تحقيقا بالت
, فالشكؿ يتقرر عمى مضموف اإلجراء, بحيث يجب  لضمانات معينة, كحرية الدفاع, أو مواجية الخصـو

 .1خبلؿ الشكؿ المحدد وفؽ القانوف تحقيؽ ىذا المضموف مف

                                                           
 .125-124، ص.1989عدـ فعالية الجزاءات اإلجرائية في قانوف المرافعات، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  نبيؿ إسماعيؿ عمر:   1
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جمي في اإلجراءات  الجزائية التي يقررىا القانوف لمحصوؿ عمى حماية لمحؽ أو وتظير الشكمية بشكؿ 
يكمف اليدؼ مف اإلجراءات الجزائية في و  ،عمييا الحقا القوانيف اإلجرائيةالمركز القانوني والتي أطمؽ 

 افييا تمييدا لمساءلتو عمى م هبدور  شودة في جريمة وقعت، ومعرفة مف اضطمع التوصؿ لمحقيقة المن
و وطرؼ ثاف وى ،ففي الدعوى الجزائية طرفاف يتمثبلف بالنيابة العامة التي تكوف ممثمة المجتمع، اقترؼ

 .1لتحقيؽ حسف سير العدالة المتيـ ويجب الموازنة بيف الطرفيف

حدد القانوف شكؿ معيف لئلجراءات المتبعة في جميع مراحؿ الدعوى، يجب التقيد بو فالشكؿ ما ىو إال و 
مف المميزات التي تتميز بيا قوانيف اإلجراءات، فالشكؿ إذا ما  الشكميةإذ أف  ،2اإلجراء شرط لصحة

القوانيف اإلجرائية عف باقي القوانيف الموضوعية  حيث  الشكمية تميزو اتخذ صحيحا  يحقؽ العدالة، 
ة ساسي فالغاية مف الشكؿ ىي الضماف األ .3تكوف ىذه الشكمية واضحة بالنسبة لؤلعماؿ اإلجرائي

 والجوىري المقرر لمصمحة الموجو إليو اإلجراء.

وسنتتطرؽ في ىذا المبحث لمفيوـ العمؿ اإلجرائي وأىميتو )المطمب األوؿ(، والغاية مف الشكؿ 
 )المطمب الثاني(.

 

 : مفيوم العمل اإلجرائي وأىميتومب األولالمط
ا في الرابطة الجزائية ما ولو لـ يكف طرفً  ،كؿ سموؾ إرادي صادر مف أي شخصىو  إف العمؿ اإلجرائي

الّشكؿ المقصود في العمؿ اإلجرائي ال يقتصر ف .4قانونية عمى الرابطة ذاتيا آثاراً  داـ ىذا السموؾ يرتب
ة القضائية حضور الجيؿ تضميف التكميؼ ب، مثالدعوىجي المتعمؽ بمختمؼ أوراؽ عمى الّشكؿ الخار 

 ،توقيع الحكـ القضائي مف طرؼ القاضيو  ،محضر التبميغ بالحكـ، تأريخ المختصة بنظر الّدعوى
وقد الّشخص القائـ بو، و  ،المكانية لمعمؿ اإلجرائينية و ابؿ يشمؿ أيًضا الظروؼ الزم وغيرىا مف األشكاؿ،

ّشخص القائـ أو يتعمؽ بال ،عنو وقد يكوف ظرفا خارجياً  ،الّشكؿ أحد عناصر العمؿ اإلجرائي ذاتويكوف 
  .5 بو
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3
.8.،ص1990تالجامعٌة،اإلسكندرٌة،عبدالحكمفوده:البطالنفًقانونالمرافعاتالمدنٌةوالتجارٌة،دارالمطبوعا
4

 .353.،صمرجعسابق:شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،ًحسنمحمودنجٌب
5
،2008رابطًتوفٌق:رسالةماجستٌربعنوانالبطالنوالسقوطفًاإلجراءاتالمدنٌة،المدرسةالعلٌاللقضاء،الجزائر،اشًبوجاللكو
.6.ص
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ًا في إنشاء باشر م يرتب عميو القانوف آثراً  العمؿ القانوني الذيبأنو  العمؿ اإلجرائي الفقو وقد عرؼ
 .1الخصومة، أو تعديميا أو إنقضائيا، سواء كاف العمؿ اإلجرائي داخؿ الخصومة أو مميدًا ليا

 
بيعة القانونية لمعمؿ الط، سأقوـ بدراسة ولئللماـ بجميع جوانبو وبعد التتطرؽ لتعريؼ العمؿ اإلجرائي،  

خيرًا شروط صحة العمؿ اإلجرائي الفرع الثاني(، و أاألوؿ(، وخصائص العمؿ اإلجرائي )الفرع اإلجرائي )
 الفرع الثالث(. )
 
 طبيعة القانونية لمعمل اإلجرائي ال الفرع األول: 

قانوني، في حيف يرى  يعتبر جانب مف الفقو، وأبرزىـ الفقو اإليطالي أف العمؿ اإلجرائي ىو تصرؼٌ 
وىناؾ  جانب آخرمف الفقو  العمؿ اإلجرائي تصرؼ قانوني، اعتبار الفقو، أنو مف الخطأ جانب أخرمف

ويرى الدكتور فتحي والي أّف األعماؿ اإلجرائية ىي  ،يعتبر فقط  بعض األعماؿ تصرفات قانػػػػػػونية
عف  اإلجرائية األعماؿمكف أف تصدر الم فمو  .أعماؿ قانونية بالمعنى الضّيؽ وليست تصرفات قانونية
 قانونيًا، فينصب عممو عمى تكييفاً  لؾ بتكييفياوذ قاضي، الذي مف أىـ أعمالو الفصؿ في دعوى معينة

إنزاؿ إرادة القانوف، فبذلؾ ال يمكف اعتبار عممو مف قبيؿ التصرفات القانونية، أما فيما يتعمؽ بأعماؿ 
في نطاؽ ىذه األعماؿ، كالذي ليا  الخصوـ في نطاؽ األعماؿ اإلجرائية، فميس إلرادتيـ أي سمطاف 

ا المشرع سمفًا، فبل يمكف خارج نطاؽ الخصومة، فاآلثار اإلجرائية المترتبة عمى العمؿ اإلجرائي حددى
 ، ومف ممكف أف تكوف ىذه األعماؿ أعمااًل مادية كأعبلنات الحضور إلى المحكمة.2 إلرادة الفرد تعديميا

 فحيث أ ، بًا  فحسقانوني اً تصرفال يمكف إعتبار العمؿ اإلجرائي أنو وترى الباحثة في ىذا اإلطار 
و بالرجوع لتعريؼ التصرؼ القانوني عمؿ مادي، قد  تكوف  تصرفًا قانونيًا، و اإلجرائية قد تكوف األعماؿ
، مما يعني أف معيف في القانوف المدني، بأنو إتجاه اإلرادة إلحداث آثر قانوني عرفو  المشرع  نجد أف

بيؿ التي ىي مف ق ، فبل سمطاف إلرادة الفرد في األعماؿ اإلجرائيةمناط التصرؼ القانوني ىو اإلرادة
، ، حيث أف المشرع حدد إجراءات معينة، يجب اإللتزاـ بيا، معطبًل بذلؾ دور اإلرادةالتصرفات القانونية

أعطى فييا المشرع في حيف نجد في بعض األعماؿ اإلجرائية دور إلرادة الفرد مف خبلؿ النصوص التي 
كاف  اإلجراء الذي يقوـ بو سمطة جوازية لمقائـ بالعمؿ اإلجرائي، بإحداث آثر قانوني معيف مف خبلؿ

 .  المشرع قد رتبو مسبقاً 
 
 

                                                           
1
 .9.صمرجعسابق،تالمدنٌةوالتجارٌة،عبدالحكمفوده:البطالنفًقانونالمرافعا

2
الكٌالنً:  وعٌداومابعده 13،ص.2008،مرجعسابقرسالةماجستٌربعنوانالبطالنفًقانوناإلجراءاتالجزائٌة،أنظرأسامةعبدهللاه

احمد  فتحي والي و.642،ص.2005،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،1محمدالقصاص:الوسٌطفًقانونالمرافعاتالمدنٌةوالتجارٌة،ط.
 .وما بعدىا 75.منشأة المعارؼ، ص،  1: نظرية البطبلف في قانوف المرافعات، طزغموؿماىر 
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 اإلجرائيخصائص العمل  :ثانيالفرع ال
 :"1"عمى النحو التالي جد انو يتميز بمجموعة مف الخصائصن مف خبلؿ تعريؼ العمؿ اإلجرائي

عند التقدـ  بطمب    فمثبلً ، فيو يرتب آثارا قانونيةدي بحت، عمؿ ما ليس مجردفيو :  اً قانوني عمالً  -1
نيًا ىو فتح باب المرافعة، آثرًا قانو  عمى ذلؾ رتبتي ،وى لمحكـفتح باب المرافعة بعد أف حجزت الدع

يو عمؿ ف، أماـ المحكمة المثوؿ أما بينات جديدة ، وبالتالي السماح لمخصوـ بتقديـ ما لدييـ مف
 الدعوى. أي انو ال يرتب أي أثر قانوني في ،مادي

أف يكوف العمؿ المتخذ في  ال بد: أوسابقًا عمييا أو معاصرًا ليا  جزءًا من الخصومة أن يكون-2
، فالتصالح خارج جرائي حتى يعتبػػر عمبل إجرائيافي حدود النطاؽ اإل يكوفو  ،فييا الدعوى مؤثراً 

 .إجرائيايعد كذلؾ توكيؿ محاـ عمؿ وال  ،القضاء ال يعتبر عمبل إجرائيا ألنو ال يرتبط بالدعوى

نما أف يكوف جزءًا مف الخصومة ، أو سابقًا فبل يكفي العتبار العمؿ إجرائيًا أف يرتب آثارًا إجرائية، وا 
عمييا، كاإلببلغ عف جريمة معبنة، أو معاصرًا ليا، وذلؾ كتنازؿ المشتكي عف شكواه أماـ الضابطة 

  .2القضائية

 أو كشكوى المجني عميو، ،لو  تأثير في الدعوى بأف ينشئيا : يجب أف يكوفإجرائياأثرا أن يرتب -3
في أف فبل يك ، كصدور حكـ بات في الدعوى.أو ينيييا كقرار المحكمة بوقؼ الدعوى، يعدليا،

عمى  فقياـ الخصـ بطمب اإلّطبلع ،إجرائياً  يعتبر عمبلً  بالدعوى حتى يكوف العمؿ قانونيا متعمقا
 . ألنو ال  يرتب أي أثر إجرائي  ،ياال يعّد عمبل إجرائ ،إرجاعيا وثيقة مودعة مف طرؼ خصمو ثـ

فاالمتناع عف  ،3بذلؾ أنو يترتب عمى ىذا العمؿ آثارًا إجرائية ويقصد : اً ايجابي عمالً  يكون أن- ح
  ، كالغياب عف جمسة المحكمة.إجرائياالعمؿ ال يعتبر عمبل 

 شروط صحة العمل اإلجرائي   :الثالثالفرع 

مف حيث سيرىا أو تعديميا أو  الجزائية إلى النور فيؤثر عمييا اإلجرائي ىو الذي يخرج الدعوىالعمؿ 
 .4انقضائيا  أما إذا لـ يترتب عميو إي اثر إجرائي ال يعد عمبل إجرائيا

                                                           
: احمد ماىر زغموؿ فتحي والي و . وما بعدىا  9.ارية، مرجع سابؽ، صعبد الحكـ فوده : البطبلف في قانوف المرافعات المدنية و التجأنظر   1

و وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي، القاىرة،  .وما بعدىا 70 .ص مرجع سابؽ، نظرية البطبلف في قانوف المرافعات،
 .305 .، ص1986

2
 ٝٓب ثؼذٛب. 29أعبٓخ ػجذ هللا ا٤ٌُال٢ٗ :سعبُخ ٓبعغز٤ش ثؼ٘ٞإ اُجطالٕ ك٢ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ، ٓشعغ عبثن، ص. 
3

 .81.، صمرجع سابؽالمرافعات، : نظرية البطبلف في قانوف احمد ماىر زغموؿ فتحي والي و 
 .533، صمرجع سابؽاحمد فتحي سرور:  الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية،   4
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فالعمؿ اإلجرائي أيا كاف ىو عمؿ قانوني يولد أثارا مباشرة، ولو مقتضيات موضوعية وشكؿ معيف يتخذ 
 مقتضيات العمؿ اإلجرائي الشكمية يولد آثاره يجب توافر ىذه المقتضيات، فإف تخمؼ وحتى ،فيو

تنقسـ شروط ف والموضوعية تجعؿ مف العمؿ اإلجرائي غير مطابؽ نموذجو, وبالتالي غير مولد آلثاره.
لتقيد بيا ، وشروط شكمية الى شروط موضوعية تكوف الزمة لوجود العمؿ ذاتوإصحة العمؿ اإلجرائي 

 .طموب العتبارىا صحيحةم

 :ط الموضوعية لصحة العمل اإلجرائيأوال: الشرو 

   ،يراد بالصبلحية ىنا, أف تكوف لمشخص صفة لممارسة اإلجراءات :صالحية القائم بالعمل اإلجرائي -1
ف 1يخولو القانوف القياـ بو العمؿ اإلجرائي مف شخصيجب أف يصدر ف عدـ صبلحية ىذا ، وا 

اتخذ مف شخص غير مخوؿ  ألنو ،عديـ األىمية اإلجرائي يجعؿ مف إجرائواـ بالعمؿ مقيلالشخص 
اؿ أحيؿ القاضي إلى التقاعد ي حوف ،تكوف صبلحيتو تبعا لموظيفة التي يشغمياو  ،قانونا باتخاذه

أشخاص  توافر الصفة فيويجب  2بعمؿ إجرائي بعد صدور قرار تقاعده فأنو عممو كأف لـ يكف وقاـ
وىذا ينطبؽ عمى كؿ مف الكاتب  اضي خولو القانوف سمطة القياـ بوق أف يصدر مفك الدعوى

 .والخبير والشاىد
أف كؿ عمؿ قانوني ينصب عمى محؿ ما، ومف ىنا يشترط  مف المسمـ بو :محل العمل اإلجرائي  -2

اإلجراء  محؿ، وىذا األخير يمثؿ مضموف الشيء الذي يرد عميو في  العمؿ اإلجرائي أف يكوف لو
. الشيء الذي يرد عميو العمؿ، ويختمؼ محؿ العمؿ اإلجرائي باختبلؼ نوع ىذا األخيرفضبًل عف 

محؿ يجب أف يكوف لمعمؿ اإلجرائي محؿ معيف أو قابؿ لمتعييف باإلضافة  لذلؾ يجب أف يكوف و 
ذا كاف غير مشروع عد العمؿ اإلجرائي  وما  ،غير مخالؼ لمنظاـ العاـ واآلداب العمؿ مشروعا وا 

 .3عميو مف أثار باطبلب تيتر 
 يكوف محؿ  العمؿ اإلجرائي في التبميغات القضائية ىو عمؿ التبميغ وعمـ المبمغ إليو: فمثبل

ومحؿ المعاينة ، الجرمية التي شيدىا موضوع الدعوىمحؿ شيادة الشاىد يكوف الواقعة بالتبميغ، و 
التفتيش فبل يجوز مباشرتو  , وكما ىو الحاؿ فييتمثؿ بجميع األشياء التي تتعمؽ بموضع الدعوى

 .إال إذا كاف محمو شخص أو مسكف محدد

                                                           
 .119، ص1997احمد ماىر زغموؿ: نظرية البطبلف في قانوف المرافعات، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، والي  فتحي و   1
 .57، ص2005تجارية، دار النيضة العربية، القاىرة، عيد محمد القصاص: في قانوف المرافعات المدنية وال  2
عبد الحكـ فوده: البطبلف في قانوف المرافعات المدنية و التجارية، ، و 301ص  مرجع سابؽ،أحمد  فتحي سرور: الوسيط في قانوف اإلجراءات،   3

 . 156مرجع سابؽ، ص
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عمى أف ال يكوف ىذا الباعث  ،الدافع والباعث لمقياـ بالعمؿ اإلجرائييعَّرؼ السبب بأنو  : السبب -3
ممارسة لسند ألنو يُ  ،يحتؿ السبب أىمية كبيرة في األعماؿ اإلجرائية.و مخالفا لمنظاـ العاـ واآلداب

توضيح سبب كؿ إجراء تتخذه فالمحكمة تقوـ ب األعماؿ واتخاذىا طابعًا قانونيًا تسير عميو،ىذه 
 .1     في محضر الدعوىة ذلؾ بكتاب

والسبب في قياـ النيابة  فمثبل السبب النتقاؿ النيابة العامة لموقع معيف ىو حدوث جريمة في ىذا الموقع
ورة ىذا الشخص وكونو موضع اتياـ في جريمة العامة بإصدار أمر توقيؼ بحؽ شخص معيف ىو خط

 ما.

السبب في ممارسة  األعماؿ  اإلجرائية ما ىو إال  أف   نبلحظ أف ىذه األىمية لمسبب ىي تأكيد عمىو 
القانوف، بأف يذكر سبب اتخاذ اإلجراء، فبياف السبب  تطبيٌؽ لمقانوف، فتسبيب األحكاـ ىو واجب فرضو

القانونية عمى اإلجراء المتخذ، كذلؾ بالنسبة لمطعف باألحكاـ فيذا اإلجراء لتطبيؽ المادة  ىو توضيح
يسبب عمى وفؽ الشروط التي بينيا القانوف، كذلؾ فإف سبب الخبرة يتمثؿ بأخذ رأي الخبراء كٌؿ حسب 

 .فالتسبيب واجب في اإلجراءات كافة، ف يساىـ في إحقاؽ الحؽإ اختصاصو الذي مف شانو

يعني أف تصرؼ اإلرادة إلى إحداث الواقعة القانونية  ،تصرفًا قانونياً  باعتباره فالعمؿ اإلجرائي :اإلرادة-4
فاآلثار القانونية تترتب عمى مباشرة العمؿ اإلجرائي  ،دوف التدخؿ في اآلثار القانونية المترتبة عمييا
رائي الواقعة ال آثارىا فيقصد باإلرادة في العمؿ اإلج ،2سواء أرادىا مف صدرت عنو الواقعة أـ ال

أو  ،اإلرادة فتوافر ،انو إذا انعدمت اإلرادة كاف العمؿ اإلجرائي منعدما ،وينبني عمى ذلؾ ،القانونية
فالعبرة فقط في اإلرادة الظاىرة دوف  ،ال يؤثر في صحة العمؿ اإلجرائي ،تخمفيا نحو اآلثار القانونية

في نظر القانوف بمجرد التعبير الخارجي عف  يكوف قائماً أي أف ىذا العمؿ اإلجرائي  ،اإلرادة الباطنة
 .3اإلرادة

و، حيث أف المشرع نص عمى إجراءات أما إذا اعتبرنا العمؿ اإلجرائي عمبًل ماديًا، فتنعدـ اإلرادة في
 معينة وفؽ شكؿ معيف، أوجب اإللتزاـ بيا دوف أف يكوف أي دور لئلرادة في ذلؾ.

 

                                                           
1 net.com/2011-www.qanouni .22. س.
 .107، ص.2012، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 1عبد الفتاح الصيفي: النظرية العامة لقاعدة اإلجراءات الجنائية، ط.  2
 .453، ص.1998، مرجع سابؽ، البطبلف في قانوف المرافعات فتحي والي: نظرية  3

http://www.qanouni-net.com/2011
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 : الشروط الشكمية لصحة العمل اإلجرائي ثانيا

وىنا ال َنكوف  ،في العمؿ اإلجرائي حجر األساس يعتبر الشكؿ  : أساس لمعمل اإلجرائي الشكل -1
حيث أف  ،إجراء قضائي صحيح ما َلـ يكف مقترف بشكؿ معيف، فالشكؿ ىنا جزء مكوف لئلجراء أماـ

الدعوى أماـ الجية القضائية  كاشتراط رفع  ،لمعدالةتحقيقا تنظيـ اإلجراءات و  القانوف قرره مف أجؿ 
نية بيف ألحد أطراؼ الدعوى كتحديد المدة الزم، أو مف أجؿ المصمحة الخاصة المختّصة نوعًيا

مف  .أو تدويف أقواؿ الشيود تاريخ انعقاد الجمسة بحّد أدنى؛أماـ المحكمة و  تاريخ التكميؼ بالحضور
مخالفة الّشكؿ  لذلؾ القانوف يرتب جزاءات إجرائية عمى أجؿ كفالة حؽ  المتيـ في تحضير دفاعو،

 .1اإلجرائي المطموب
 

   ،لصحتوشرطا  ، إذ يعتبرفي تكويف العمؿ اإلجرائيالشكؿ يدخؿ  :الشكل مظير لمعمل اإلجرائي -2
فبل يصح اإلجراء ىنا أصبح جزء مف العمؿ اإلجرائي، فالشكؿ عدـ تسبيب القاضي لمحكـ،  مثبلً 

 .2تو لمشكؿ الذي اقره القانوف لذلؾلعدـ موافق
 

حيث تكوف الشكميُة ىنا شرطًا يتمثؿ بظرؼ خارج عف موضوع : لمعمل اإلجرائي الشكل بوصفو ظرفاً   -3
فمف ناحية مكاف  العمؿ اإلجرائي, وىو ما يتعمؽ بالشكمية المتمثمة بمكاف العمؿ اإلجرائي وزمانو،

 اإلجراء  فالقانوف يتطمب أف تتـ بعض اإلجراءات في مكاف معيف مف دوف غيره لكي ُتعد صحيحة،
في أي مكاف يتواجد فيو، أما بالنسبة إلى  إليوفمثبلً أجاز القانوف إف يجري التبميغ لشخص المبمغ 

ذلؾ في مكاف إقامتيـ، أما  فيكوف عف طريؽ زوجو، أو مف يقيـ معو مف أقاربو، أو أصياره، تبميغ
بالنسبة لؤلشخاص الذيف يستخدميـ في العمؿ، فيكوف التبميغ في مكاف العمؿ. أما بالنسبة لمشكمية 

، فمثبلً اشترطت اإلجراء القانونية المتعمقة بزماف العمؿ اإلجرائي، فيي تتعمؽ بالوقت الذي يمارس بو
اليوـ وفي أياـ الدواـ الرسمي، كذلؾ الحاؿ  حددة مفالقوانيف إف تتـ التبميغات القضائية في ساعات م

بالنسبة إلى وقت إبداء بعض الدفوع، فالدفوع الشكمية التي يكوف سببيا غير متعمؽ بالنظاـ العاـ، 

                                                           
 .6، ص مرجع سابؽبو جبلؿ كواشي: رابطي توفيؽ: رسالة ماجستير بعنواف البطبلف والسقوط في اإلجراءات المدنية،   1
 .12عبد الحكـ فوده: البطبلف في قانوف المرافعات المدنية و التجارية، مرجع سابؽ، ص 2
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ال كحالة الدفع لمعيوب المتعمقة بالتبميغات القضائية، فيجب إبداؤىا قبؿ التعرض لموضوع  الدعوى وا 
 .1سقط الحؽ في إبدائيا

 الغاية من الشكل  :المطمب الثاني
ويكمف الفرؽ بيف الغاية اإلجراء  ،وليس الغاية مف اإلجراء ،إف الغاية المقصودة ىي الغاية مف الشكؿ
، حيث أف لكؿ إجراء اء تحققت بتحقؽ اليدؼ المرجو منووالغاية مف الشكؿ في أف الغاية مف اإلجر 

، إما الغاية مف الشكؿ فإنيا تحققيا ؿ الذي رسمو القانوف لوراء بالشكغرض وىذا ال يتحقؽ إال إذا تـ اإلج
 .2يكوف باحتراـ الشكؿ الذي حدده القانوف لتحقيؽ الغاية مف اإلجراء بشكؿ عاـ

وىذا ما  ،وتعتبر الغاية مف الشكؿ الضماف األساسي والجوىري المقرر لمصمحة مف وجو إليو اإلجراء
 ،القائـ باإلجراء إلى تحقيقيائي, فالغاية مف اإلجراء ما ييدؼ ييدؼ المشرع إلى تحقيقو في القانوف اإلجرا

بينما الغاية مف شكؿ اإلجراء ال  ،فالغاية مف اإلجراء قد تتحقؽ بدوف أي شكؿ ،وشتاف بيف الغايتيف
ف لـ يكف ىو ذات الشكؿ المطموب  .3تتحقؽ إال بشكؿ صحيح وا 

مثاؿ ذلؾ قياـ المحضر بتبميغ شخص معيف ورقة قضائية في يـو عطمة رسمية, فالغاية مف اإلجراء و 
 تحققت وىي التبميغ, لكف لـ تتحقؽ الغاية مف الشكؿ, حيث أف التبميغ تـ في يـو عطمة رسمية.

)الفرع  والقضاء تحقؽ الغاية مف الشكؿ مف منظور الفقووفي دراسة ىذا المطمب سنتتطرؽ لدراسة  
 حاالت عدـ تطبيؽ معيار الغاية مف الشكؿ )الفرع الثاني(، الجوىري اإلجراء تحديد ضوابطاألوؿ(، 

 .)الفرع الثالث(

 والقضاء تحقق الغاية من الشكل من منظور الفقو الفرع األول :

إف لـ يكف ىو ذات الشكؿ  ،يرى اتجاه مف الفقو بأف الغاية مف شكؿ اإلجراء ال تتحقؽ إال بشكؿ صحيح
ذلؾ أف كؿ ركف مف أركاف  ،ىو الشكؿ الجوىري فالمقصود ىنا بالشكؿ الواجب احترامو ،المطموب

ليست  فيرى ىذا االتجاه أف األشكاؿ اإلجرائية ،لجوىرية يحقؽ ضمانة جوىرية لمخصـاإلجراء الشكمية ا
 إف اإلجراء يكوف سميماً  ،ىو غير جوىري ومنيا ما ،فمنيا ما ىو جوىري ،عمى درجة واحدة مف األىمية

                                                           
 .242ص.، العراؽ -جامعة بابؿ ،الرابع، السنة السادسة العدد، عمي دخيؿ وتامر نصر: مجمة المحقؽ الحمي لمعموـ القانونية والسياسية1
 . 316، ص 1993أنور طمبة: موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،   2
 126، ص.مرجع سابؽنبيؿ إسماعيؿ عمر: عدـ فعالية الجزاءات اإلجرائية في قانوف المرافعات،  3



 

69 
 

أشكالو الجوىرية، ومع ذلؾ فإغفاؿ األشكاؿ غير و  ،آلثاره إذا ما توافرت لو عناصره الموضوعية ومولداً 
 .1الرأي إلى إصابة اإلجراء بأي عيبليذا  الجوىرية ال يؤدي وفقاً 

المتيـ الذي حضر " أف ورد فيو( مف قانوف اإلجراءات الجزائية حيث 479: نص المادة )ومثاؿ ذلؾ
نما لو أف يطمب التكميؼ بالحضورالجمسة بنفسو أو بواسطة وكيمو يفقد حقو بالتمسؾ ببطبلف ورقة  ، وا 

ـ وجوده ،  فنجد إف وجود النص عمى البطبلف أو عدأو استيفاء أي نقص فيو ...." تصحيح التكميؼ
نما أصبح تحقؽ الغاية أأصبح ليس ىو األساس وحده ، واف ـ تحققيا ىو مناط الحكـ بالبطبلفو عد، وا 

إلى الغاية ، فينظر القاضي في استعماؿ الحؽ ية يعد تعسفاً التمسؾ بالشكؿ فقط دوف النظر لتحقؽ الغا
 .الموضوعية مف اإلجراء

جوىرية في الحكـ عمى صحة فيذا االتجاه الفقيي يحتـ عمينا التفريؽ بيف األشكاؿ الجوىرية وغير ال
الشكؿ  :عرؼ البعض الشكؿ الجوىري بأنوف ًا،لمحدد قانونحاؿ عدـ إتماـ اإلجراء وفؽ لمشكؿ ا ،اإلجراء

حيث  ،الذي يترتب عمى تخمفو عدـ الوجودوىذا يعني انو الشكؿ  ،البلـز لصحة وجود العمؿ اإلجرائي
 .2وجود الشكؿ الـز لوجود العمؿ أف يقوـ ىذا التعريؼ عمى فكرة

مر الذي يترتب األ، تعمقة بالنظاـ العاـالجوىري ىو كؿ شكؿ تنص عميو قاعدة مويرى البعض إف الشكؿ 
غفؿ أُ الغاية المقصودة منو، بحيث إذا  أو توافر صفة مف صفاتو المميزة، أو تحقؽ ،عميو وجود اإلجراء

، الثانويأما  الشكؿ  ،أو لـ تتحقؽ الغاية المرجوة منو ،فقد اإلجراء إحدى خصائصو المميزة ،ىذا الشكؿ
 .3وليس ذات ضرورة إلتماـ العمؿ ،اصةرض لحماية مصمحة خفيو الذي فُ 

ويرى الفقيو الفرنسي دي بيفيؿ بأف األشكاؿ الجوىرية ىي الشروط الضرورية والبلزمة لصحة العمؿ 
اإلجرائي والتي بدوف توافراىا ال يمكف أف يتصؼ العمؿ بالصحة، أما األشكاؿ الثانوية فيي شروط ليا 

 . 4ائد غير ضرورية بصفة مطمقة لصحة العمؿفو 

والمعيار المتبع في ىذا الشأف يكمف في مدى تأثير مراعاة ىذه القواعد الشكمية عمى الغاية أو اليدؼ 
الذي أراده المشرع مف النص عمى اإلجراء، فإذا كاف تخمؼ ىذه الشكمية يفقد اإلجراء فاعميتو في تحقيؽ 

                                                           
 .127ص. قانوف المرافعات، المرجع السابؽ،نبيؿ إسماعيؿ عمر:عدـ فعالية الجزاءات اإلجرائية في  1
 .237، صمرجع سابؽوالي فتحي، وزغموؿ، احمد ماىر: نظرية البطبلف في قانوف المرافعات،  2
 .368.، ص2003ج لمنشر والتوزيع، عماف، شو  شاري  صبلح الديف محمد: الوافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية، دار المناى  3
4

 .342، ص.8::2أؽٔذ ٓبٛش صؿٍِٞ، ٝا٢ُ كزؾ٢: ٗظش٣خ اُجطالٕ ك٢ هبٕٗٞ أُشاكؼبد، ٓ٘شأح أُؼبسف، االعٌ٘ذس٣خ 
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ة مف قواعد اإلرشاد الشكؿ جوىريا، أما إذا لـ يكف ليا ىذا األثر كانت القاعدالغاية المرجوة منو كاف 
 .ووالتوجي

يترتب عميو البطبلف  فالشكؿ الجوىري ،ة وغير الجوىريةولجأت المحاكـ إلى التفرقة بيف األشكاؿ الجوىري
، وعمى حكمة ىذا قضت م ولو لـ ينص القانوف عميو صراحة إذ يكفي إحداث ضرر لمصالح الخصـو

التبميغات الجارية أماـ محكمة الدرجة األولى  ستقر عميو في قضاء محكمة التمييز" مف المالتمييز األردنية
 ،تعتبر معذرة مشروعة لغياب الخصـ في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنيةخبلفا لممواد المنصوص عمييا 

ة موضوع، ومف حقيا وزف وتقدير ولو بتقديـ كافة دفوعو وبيناتو أماـ محكمة االستئناؼ كونيا محكم
البينات المقدمة في الدعوى، وترجيح بعضيا عمى البعض اآلخر، ومف ثـ إصدار القرار المناسب، وال 
يترتب عمى ىذه التبميغات المخالفة لؤلصوؿ بطبلف جميع إجراءات الدعوى إماـ محكمة الدرجة األولى ما 

 .1"المدنية المحاكمات أصوؿ قانوف ( مف24دة )داـ لـ يترتب عميو ضرر لمخصـ إعماال لنص الما

المرجو  ،أو الغاية ،ما داـ كاف مرتبط باليدؼ أف الشكؿ يكوف جوىرياً  تجد الباحثة وممخص القوؿ
 .إذا كاف قد قصد بو التوجيو واإلرشاد تحقيقيا مف اإلجراء، وال يكوف جوىرياً 

 ضوابط تحديد اإلجراء الجوىري الفرع الثاني:

: فوضع المشرع لمقوانيف يترتب عميو حسف سير ضابط المصمة العامة في سير الجياز القضائيأواًل: 
الجياز القضائي، مما ينعكس ذلؾ عمى المجتمع ككؿ، بالتالي فأف ىذه اإلجراءات تعتبر ضرورية 

 .2اويترتب البطبلف عمى مخالفتي

فرضيا المشرع عمييـ، حيث أف  التي مصمحة الخصوـ تقتضي االلتزاـ بالقواعد ثانيًا: مصمحة الخصوم:
 ىذه القواعد ىي قواعد آمرة، أي ال يجوز األتفاؽ عمى مخالفتيا، حيث أف مخالفتيا يرتب بطبلف اإلجراء.

اإلجراء بيا الخصـ عف نفسو، ويعتبر ىذا  عافديل طريقة معينة رسـ المشرع حترام حقوق الدفاع :ا ثالثًا:
إجراءًا جوىريًا، يترتب البطبلف عمى عدـ االلتزاـ بو. ومثاؿ ذلؾ التقيد بمواعيد الطعف، وأيضًا جعؿ 

                                                           
 .، الموسوعة القانونية 2001، 2269/2001قرار محكمة تمييز الحقوؽ األردنية، رقـ  -1 1
( وتعديبلتو عمى " يكوف اإلجراء باطبًل إذا نص القانوف 1988( لسنة )24( مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية لرقـ )24نصت المادة ) -2  

         عمى بطبلنو أو إذ شابو عيب جوىري ترتب عميو ضرر بالخصـ. وال يحكـ بالبطبلف رغـ النص عميو إذا لـ يتحقؽ ضرر لمخصـ ".              
2

 .35، ص.4::2ٓذؽذ ٓؾٔذ اُؾغ٢٘: اُجطالٕ ك٢ أُٞاد اُغ٘بئ٤خ،داس أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، االعٌ٘ذس٣خ،   
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القانوف المتيـ آخر مف يتكمـ، فالمحاكمة أدوار تبدأ بسماع بينة المشتكي، ومف ثـ بينة المتيـ، ليتسنى لو 
 الدفاع عف نفسو في معرض االتياـ.

 عدم تطبيق معيار الغاية من الشكل:حاالت : الفرع الثالث 

عيار ال يطبؽ في الحاالت إال أف ىذا الم أساساً رغـ أف المشرع الفمسطيني جعؿ الغاية مف الشكؿ 
 :"1"التالية

، شكؿ العمؿ اإلجرائي بصورة مباشرةىذا ال وال ينظـ، الشكؿ المتخمؼ ىو شكؿ تنظيمي إذا كاف  -1
 .2عمى وجو معيف يتعمؽ بتنظيـ العمؿ داخؿ المحاكـإنما 

 .ة، مثؿ توقيع القاضي عمى الحكـلشكؿ المتخمؼ ىو الوسيمة الوحيدة لتحقؽ الغايإذا كاف ا  -2
لمقياـ  ر اإلجراء مف شخص ليس أىبلً إذا صد، اموضوعيً  اً جراء عيبالعيب الذي لحؽ باإل إذا كاف -3

 .3راءبيذا اإلج
في حاؿ  حضور ، و الغاية مف اإلجراءغـ مف تحقؽ ، فيحكـ بو عمى الر اإذا كاف اإلجراء منعدم  -4

 .عنو عيبوال يزوؿ  أف المنعدـإذ ، الخصـ دوف تبمغو

 وجوب احترام الشكل في اإلجراءات الجزائية :لثالمطمب الثا
فيجب التقيد بالشكؿ   ،عميو قائماُ   اإلجرائية  والتي ىي أساساً يمعب الشكؿ الدور األبرز في القوانيف 

عمى ىذه  الجزاء المترتبتحت طائمة توقيع إجرائي  عند القياـ بأي عمؿ القوانيفىذه الذي ترسمو 
 . كافة اآلثار القانونية المترتبة ، مما يترتب عميو ىدرالمخالفة

لكؿ إجراء مف إجراءات الدعوى شكؿ معيف رسمو القانوف ليذا اإلجراء, وىذه األشكاؿ متنوعة  إف
فمنيا ما  ،فمكؿ قاعدة إجرائية مجموعة مف الشروط واألشكاؿ ،فسودة، وتختمؼ باختبلؼ اإلجراء نومتعد

 ، ومنيا ما يعنى بضرورة أف يتـ اإلجراء وفقاً )الفرع األوؿ( يرتبط بوجوب مباشرة اإلجراء خبلؿ مدة معينة
، وموقؼ المشرع الفمسطيني مف احتراـ شكؿ العمؿ اإلجرائي )الفرع  )الفرع الثاني( محدد قانوناً لمشكؿ ال
 وىذا ما سنتطرؽ إليوالثالث( 

                                                           
1

. ٗج٤َ اعٔبػ٤َ ػٔش: هبٕٗٞ أطٍٞ  582، ص.3117ع٤ذ أؽٔذ ٓؾٔٞد : أطٍٞ اُزوبػ٢ ٝكوبً ُوبٕٗٞ أُشاكؼبد، داس اٌُزت اُوب٤ٗٞٗخ، ٓظش،  

 .543،ص.٢3122 اُؾوٞه٤خ،،ٓ٘شٞساد اُؾِج2أُؾبًٔبد أُذ٤ٗخ، ؽ.
2

 99ًبَٓ اُغؼ٤ذ: ششػ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضائ٤خ، ٓشعغ عبثن، ص.  
 .360 .، ص1986: قانوف المرافعات، دار الفكر العربي، القاىرة، وجدي راغب فيمي  3
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 مباشرة اإلجراء خالل مدة محددة الفرع األول:

فيوجب القانوف اتخاذ اإلجراء ضمف  ،في مباشرة العديد مف اإلجراءات ضرورياً  حيث يعتبر الزمف عنصراً 
فيحكـ  ،يرتب عمى ىذا اإلجراء الجزاء ،مدة محددة، واف اتخاذ اإلجراء بعد فوات المدة المحددة اإلجراء

 .1 أو عدـ القبوؿ ،أو  السقوط ،عمى اإلجراء بالبطبلف

 ،ما لـ ترد إحدى حاالت االستثناء الواردة قانوناً  ،إجراء التفتيش خارج الميعاد المحدد قانوناً  :ومثاؿ ذلؾ
 ، تحت طائمة البطبلف.أف يتـ التفتيش خبلؿ ىذا المدة فمذكرة التفتيش تكوف معينة المدة, ويجب

 

  أن يتم اإلجراء وفقا لمشكل المحدد قانوناً  الفرع الثاني:

 ،فيجب إفراغ اإلجراءات في الشكؿ الذي نص عميو المشرع، حتى تكتسب شروط صحتيا وترتب آثارىا 
ولكف األشكاؿ التي ينبغي مباشرة اإلجراءات مف خبلليا  ليس ليا نفس الدرجة مف األىمية، فمنيا ما ىو 

( يؤثر عمى صحة ومنيا ما ىو غير جوىري )تنظيمي ،جوىري يترتب عمى عدـ التقيد بو تعييب اإلجراء
 اإلجراء.

وىي ومف إحدى أىـ الشكميات التي نص عميو المشرع، فألـز المشرع بتدويف  ،شكمية الكتابة :ومثاؿ ذلؾ
 .2ويوقع عميو ىو ومف اتخذ اإلجراء كافة اإلجراءات التي تمر بيا الدعوى الجزائية بواسطة كاتب

 .معيف وىو أف تكوف في قالب مكتوب فالمشرع نص أف تتـ كافة اإلجراءات بشكؿ

 أحترام شكل العمل اإلجرائي نمموقف المشرع الفمسطيني  الفرع الثالث:
، ولقد حرص المشرع الفمسطيني عمى مر يتطمبو القانوف لصحة اإلجراءإف احتراـ الشكؿ اإلجرائي أ

وضرورة  ،اإلجرائيالذي يفرضو القانوف لصحة العمؿ  التوفيؽ بيف اعتباريف وىما ضرورة احتراـ الشكؿ
فبل يجوز أف ييدر الحؽ الموضوعي نتيجة عدـ احتراـ الشكؿ  عدـ التضحية بالحؽ مف أجؿ الشكؿ،

 لذلؾ فرؽ المشرع الفمسطيني بيف إجراء وأخر، المطموب لئلجراءات التي ىي بمثابة وسيمة لحماية الحؽ

في العمؿ اإلجرائي، فمنو ما نص القانوف صراحة احتراـ الشكمية  ترتب عمى عدـملا مف حيث الجزاء
وربط ذلؾ بمدى تحقؽ الغاية أو عدـ تحقؽ الغاية مف  ،إذا لـ يتـ وفؽ الشكؿ المحدد قانونا، عمى بطبلنو

، فإذا تحققت حقؽ أو عدـ تحقؽ الغاية مف الشكؿإذ أف أساس الحكـ بالبطبلف مف عدمو ىو ت ،الشكؿ

                                                           
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.41راجع نص المادة )  1
 وما بعدىا. 254، ص.مرجع سابؽعبد المنعـ سميماف : بطبلف اإلجراء الجنائي،   2
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والغاية فبل  ف اإلجراءات الجزائية ( مف قانو 479ومثاؿ ذلؾ نص المادة ) .1يحكـ بالبطبلف عمي
حضر الجمسة بنفسو أو بواسطة يفيما يتعمؽ ببطبلف التكميؼ بالحضور حيث أف المتيـ الذي ، الفمسطيني

لو أف يطمب الحضور و الغاية مف اإلجراء تحقؽ  ألفوكيمو يفقد حقو بالتمسؾ ببطبلف ورقة التبميغ 
عطائو ميعادا لتحضير، ح التكميؼ أو استيفاء أي نقص منوتصحي ، دفاعو قبؿ البدء في سماع الدعوى وا 

، وال يكوف لمنص عميو مف أىمية إال يوأما إذا لـ تتحقؽ الغاية مف الشكؿ حكـ بو رغـ عدـ النص عم
  .بالنسبة اإلثبات

أو  ،منيا المحافظة عمى مصمحة عامةاليدؼ ، فإذا كاف يجب الوقوؼ عمى العمة مف التشريعومف ىنا 
عمى عدـ مراعاتيا فإف الغاية مف اإلجراء تكوف جوىرية ويترتب  ،أو غيره مف الخصوـ ،مصمحة المتيـ

في فالعبلنية  ،ما وضع لمجرد اإلرشاد والتوجيو مف اإلجراءات الجوىريةال يعتبر البطبلف، وعميو فإنو 
 وبالتالي يترتب ، عمى مخالفتو عدـ تحقؽ الغاية مف اإلجراء يترتب جمسات المحاكمة ىي إجراء جوىري 

حيث أف الحكـ يجب أف يصدر بشكؿ عمني حتى  ،لحكـ الذي صدر في جمسة غير عمنيةاالبطبلف عمى 
راءات الجزائية والتي ( مف قانوف اإلج273/3وعمى ىذا نصت المادة ) ،لو تمت الجمسات بشكؿ سري

ومف المتفؽ عميو  ."2ة عمنية لو كانت الدعوى نظرت في جمسة سريةيصدر الحكـ في جمسجاء فييا "
القانوف مراعاتو في العمؿ اإلجرائي بحيث يترتب عمى  بفقيا وقضاء أف الشكؿ الجوىري ىو الذي يوج

برة بالظروؼ التي تخمفو عدـ تحقؽ الغاية منو، والمقصود بالغاية ىنا الشكؿ مف الناحية المجردة دوف ع
ف عدـ تحقؽ الغاية ىو عدـ تح ،عوىتمر بيا الد  .3ققيا في الظروؼ المجردة لمخصومة وا 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .26زيد الكيبلني: رسالة ماجستير بعنواف البطبلف في قانوف اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ، ص.  عبد اهلل أسامة 1
سة مقارنة بيف النظـ القانونية الوضعية والشريعة محمد جماؿ عطية عبد المقصود عيسى: رسالة ماجستير بعنواف الشكمية القانونية "درا 2

 .241.ص ، 1994جامعة الزقازيؽ، ، اإلسبلمية" 
، و حداديف، لؤي جميؿ:  89، ص زيد الكيبلني: رسالة ماجستير بعنواف البطبلف في قانوف اإلجراءات الجزائية، مرجع سابؽ،  عبد اهلل أسامة 3

 .463المرجع السابؽ ، ص 
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 .ةالشكمية ىدر لإلجراءات الجزائي : ىدرالمبحث الثاني
الشكمية في اإلجراءات الجزائية ليا دور كبير وميـ, ألنيا تيدؼ إلى تنظيـ سير الخصومة الجزائية, فيي 

إلى اآلثار القانونية المترتبة عمى نشاطيـ, وذلؾ أف القانوف يؤثر االلتجاء إلى  أداة تطمئف األفراد سمفاً 
لصحة العمؿ اإلجرائي،  تعتبر الشكمية شرطاً و  ،1أشكاؿ قانونية تجعؿ مف اإلجراءات أكثر سرعة وأمناً 

الشكمية  اب ليدرأسبفتختمؼ ىذه الشكمية،  لعمؿ، ولكف قد يحدث أف يتـ ىدرهفيي القالب الذي يفرغ بو ا
 .باختبلؼ العمؿ اإلجرائي التي تختمؼ الثاني( )المطمبىا صور ىدر و  ،المطمب األوؿ()
 

 : أسباب ىدر الشكمية المطمب األول
 ، ومنيا ما يكوفأو لمضرورة )الفرع األوؿ( ،ستعجاؿلظرؼ اال ما يكوف نيامف ،د أسباب ىدر الشكميةتتعد
فوجود أحد ىذه األسباب كاؼ ألف يعيب اإلجراء، فوجودىا  ،)الفرع الثاني( ؿ السمطةاساءة استعمإل

 .، وسأتطرؽ لدراسة صورة إساءة استعماؿ السمطة )الفرع الثالث(يجعؿ الشخص يغض البصر عنيا
 

   والضرورة االستعجالظرف   :الفرع األول

الحالة التي ال تقصير اآلجاؿ المحددة بالنص القانوني كقاعدة عامة، وتؤدي " يقصد بظرؼ االستعجاؿ
 .اإلجراءات المتخذة عمى وجو السرعة، أي ىي 2 "تحتمؿ التأخير إلى اتخاذىا عمى وجو السرعة

وألجؿ ذلؾ كاف اعتقاؿ المتيـ  ،مقررة دوف المساس بمصالح وحقوؽ األفرادة الستعجالياف اإلجراءات إ
، وميما يكف فإف القرارات المتعمقة بالحبس االحتياطي تبريره البد مف اً وحرمانو مف حريتو إجراء استثنائي

اتخاذ إجراء عاجؿ ال يمس بموضوع  عف طريؽ حماية المصمحة العامة  ىي قرارات وقتية تيدؼ إلى 
 3.وبذلؾ يكوف الحبس االحتياطي قد أثر فيما تقرر في األصؿ ولكف يؤثر فييا  الدعوى

، تو، ومف الظروؼ المحيطة بالدعوىرائي المطموب حمايطبيعة العمؿ اإلجوينشأ عنصر االستعجاؿ مف 
يتحسسيا مف خبلؿ وقائع  اإلجرائيفيكوف تقدير تطبيؽ حالة االستعجاؿ سمطة تقديرية لمقائـ بالعمؿ 

 .4ومبلبسات الدعوى  والظروؼ التي تحيط بيا

                                                           
.222مرجع سابؽ، ص. ور: نظرية البطبلف،أحمد فتحي سر  1
يا، القاضي موالي اعمي ولد موالي: قضاء االستعجاؿ وقضاء التنفيذ بيف اإلشكاالت القانونية والممارسة القضائية، المحكمة العميا، موريتان  2

 .  3، ص.2015
 . 6لقانونية والممارسة القضائية، المرجع السابؽ، ص.القاضي موالي عمي ولد موالي: قضاء االستعجاؿ وقضاء التنفيذ بيف اإلشكاالت ا 3
 .58، ص.1977 ،4د المطيؼ: القضاء المستعجؿ، ط.محمد عب 4
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التي ينظميا ويحمييا وتقـو فكرة الضرورة في اإلجراءات الجزائية عند وجود خطر ييدد إحدى المصالح 
القانوف اإلجرائي، مما يقتضي مخالفة الشكؿ اإلجرائي، لحماية المصمحة الميددة بالخطر، سواء كانت 

، فالضرورة إذا أحكمت آياتيا وضوابطيا، ال تضمف صوف الحريات األساسية، مصمحة عامة أـ خاصة
نما تضمف صوف حقوؽ المجني عميو في محاكمة  والمصمحة لممتيـ إباف مراحؿ الدعوى الجزائية، وا 

سريعة لجريمة مستعرة لـ تخبو نيراف ادلتيا ببرودة بطء إجراءات التقاضي، بيد أف ذلؾ يجب أف يكوف 
 .1معصومًا بنطاؽ الشرعية اإلجرائية 

، بؿ أوردت عدة عمى إعماؿ الضرورة كمبدأ عاـ في اإلجراءات الجزائية تنص التشريعات اإلجرائية لـ
ييدؼ إلى حماية تفرقة. ولما كاف قانوف اإلجراءات الجزائية ا في بعض النصوص المتطبيقات لي

، ىما مصمحة المجتمع في كشؼ اعية في الدولة مف خبلؿ إقامة التوازف بيف مصمحتيفالمصالح االجتم
في أف ُتصاف كرامتو وأف ُتضمف لو حقوقو ومصمحة المتيـ  المجرميفومحاكمة  ،حقاؽ الحؽإل الحقيقة

ثبات في ، فإف ميمة ىذا القانوف تكمف في الموازنة بيف ىاتيف مف ناحية أخرى والدفاع عف النفس وا 
 .وىذا ما يقوـ عميو مبدأ الشرعية اإلجرائيةالطرفيف مف خبلؿ تحديد قانوني لضماف تحقيؽ ىذه الموازنة، 

فتناثرت أسانيدىا، وأحكاميا  ،الجزائيةت غريبة عف اإلجراءات ومف الُمسّمـ بو أف فكرة الضرورة ليس
 أحياناً  أحيانًا، وضمناً  طبيقاتيا صراحةً توردت بعض تالقانونية بيف نصوص قانوف اإلجراءات الجزائية، ف

مما يحتاج إلى جيود كبيرة لمبحث في حاالت الضرورة الضمنية فيما إذا كانت تنيض لمرتية  ،آخرى
  . 2الضرورة اإلجرائية أـ ال

كنظرية عامة، فيرى بعضيـ أف العمؿ  الضرورة ؿالخبلؼ بيف الفقياء حوؿ إمكانية إعما واحتدـ
يجب أف يقتصر عمى الحاالت التي وردت حصرًا، وأنو ال يجوز  رورة في مجاؿ اإلجراءات الجزائيةبالض

الضمانات المقررة ليـ  العمؿ بيا كمبدأ عاـ، إذ يترتب عمى ذلؾ  االعتداء عمى حريات الناس، وانتياؾ
 .3االستقرار القانوني في المجتمعسـ الضرورة، وأيضا زعزعة إقانونًا ب

وترى الباحثة أف المشرع ُوِفَؽ حيف حصر حاالت الضرورة، حيث أف إعماؿ الضرورة كمبدأ عاـ فيو 
نتياؾ لحرية األشخاص وحقوقيـ، التي سعى المشرع   الجزائيةفي قانوف اإلجراءات جاىدًا تيديد، وا 

  ة.عمى إحتراميا، وعدـ إنتياكيا، مف خبلؿ القالب الشكمي الذي وضع فيو اإلجراءات الجزائي الفمسطيني،

                                                           
1

 .7، ص.2015محمد محمد طو خميفة: رسالة دكتوراة بعنواف "نظرية الضرورة في اإلجراءات الجنائية، جامعة طنطا، كمية الحقوؽ،  
2

 .9بعنواف "نظرية الضرورة في اإلجراءات الجنائية، المرجع السابؽ، ص.محمد محمد طو خميفة: رسالة دكتوراة  
 ، ليبيا، المبروؾ عبد هلل الفاخري المستشار بالمحكمة العميا: بحث بعنواف مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة  ظؿ الشرعية اإلجرائية، وزارة العدؿ 3
ly.gov.aladel  ،2015 . 
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 ":1"قسمين إلىيمكن تقسيم الضرورة  في اإلجراءات الجزائية 

وشروطيا التي حددىا بنص  ،عمى إعماليا عند تحقؽ أسبابيا المشرع صراحةً ضرورة تشريعية نص  -1
 القانوف.

عمى ذلؾ  استثناءالمشرع ليضع  عاد لكفو  ،ال يجوز دخوؿ المنازؿ دوف مذكرة مف النيابة العامة فمثبل
 األمر ذلؾوك، 2وىو في حالة التمبس بجريمة، أو طمب المساعدة مف الداخؿ أو حالة الحريؽ أو الغرؽ

تقييد حريتو، إال بقدر  . والمقصود ىنا أنو ال يجوز المساس بحرية الفرد، أو حقوقو، أوفي حالة القبض
 الضرورة التي تقتضييا مصمحة المجتمع.

مف مساس  لما تكتنفو ،فعؿ المشرع عندما حصر أسباب الضرورة بنص القانوف لقوؿ حسناً ويمكف ا
، فيذا يعني أف تجاوز حدود نص القانوف في حالة لشخص المتيـ يةمبلمسة الحياة الشخصبالحرية و 

 .3الضرورة تقدر بقدرىا"وىذا إعماال لقاعدة "ورة يرتب البطبلف، الضر 

 .باإلجراء ، وترؾ تقدير تحقؽ شروطيا لمقائـصراحة_ ضرورة تشريعية نص المشرع عمييا 2 

عشريف ساعة  أربع شرع المتيـ حؽ تأجيؿ االستجوابحيث أعطى الم ،االستجواب عند ذلؾ عمى ومثاؿ
استجواب المتيـ قبؿ دعوة  بإعطاء وكيؿ النيابة حؽاستثناًء،  المشرع  أورد لكف لحيف حضور محاميو،

 . والخوؼ مف ضياع األدلة ،االستعجاؿو ،والضرورة  ،محامية لمحضور في حالة التمبس

كانت إحدى الحاالت الواردة المذكورة أعبله  إذا مايبدو مف صريح النص أف وكيؿ النيابة ىو مف يحدد في
التي  وجبات التعجيؿ في محضر االستجوابذكر م اشتراط المشرع عمى وكيؿ النيابة ، معأـ ال تحقققد ت

 .أخرجتو عف األصؿ

في محضر  ذكر موجبات التعجيؿ شرع عند أوجب عمى وكيؿ النيابةويمكف القوؿ حسنا ما فعؿ الم
فيمكف بذلؾ  ، ومنع تعسؼ وكيؿ النيابة في تقرير التعجيؿ،لما فيو مف ضماف لحقوؽ المتيـ ،االستجواب

 .بسط رقابة الجيات المختصة

                                                           
 .  مرجع سابؽالمبروؾ عبد هلل الفاخري المستشار بالمحكمة العميا: بحث بعنواف مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة  ظؿ الشرعية اإلجرائية،  1
 . الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية48( و)39راجع نص المواد )  2
3

 ( ٖٓ ٓغِخ األؽٌبّ اُؼذ٤ُخ.33ساعغ أُبدح )  
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عميو فإف إعماؿ الضرورة اإلجرائية كمبدأ عاـ في ىذا الفرض، ورغـ مخالفتو الشكؿ اإلجرائي  وبناءً 
المقرر قانونًا، ال يتناقض مع الشرعية اإلجرائية، ألنو مستند إلى شرعية الضرورة التي ُتعد مبدًأ عامًا 

فيي مشروعية ضد مشروعية، أي أف اإلجراء الذي يتخذ في ظؿ  ،في القانوف وال تحتاج إلى نص
الضرورة يكوف مشروعًا، متى تحققت شروط الضرورة التي اقتضت ذلؾ، ويخضع تقدير شروط 

وفي سبيؿ التفريؽ بيف اإلجراءات الجنائية التي  .الضرورة ومدى توافرىا لرقابة القضاء بدرجاتو المتعددة
بشأنيا وتمؾ التي ال يجوز فييا ذلؾ، يتعيف الرجوع إلى عمة التشريع، فإذا كانت يجوز إعماؿ الضرورة 

ضفاء الحماية الخاصة  إرادة الُمشّرع قد ابتغت مف وراء تنظيـ اإلجراء إعبلء حؽ مف حقوؽ الفرد وا 
أف عميو، فإنو ال يجوز إعماؿ الضرورة في ىذا الشأف، أما إذا كاف اتجاه إرادة الُمشّرع غير ذلؾ، ك

تكوف عمة التشريع مف وراء اإلجراء غاية تنظيمية ليس مف شأنيا المساس بحرية الفرد وحقوقو األساسية 
في الدفاع، فإنو ال ضير مف إعماؿ الضرورة بشأنو متى توافرت شروطيا، ويخضع ذلؾ لرقابة 

 .1ءالقضا

 .إساءة استعمل السمطة :الثاني الفرع

المختصة ىي وسيمة لتحقؽ الغاية المتمثمة بالمصمحة العامة لممجتمع، السمطة التي تتمتع  بيا الجيات 
تـ إساءة ، فإذا حدده المشرع لصحة العمؿ اإلجرائي اية نص القانوف عمى أف تتـ بشكؿ معيفوىذه الغ

مع المصمحة  ويتعارض ،نص القانوفو يتوافؽ  ال والتصرؼ بشكؿ ،استعماؿ ىذه السمطة بإصدار قرارات
عماؿ السمطة، ويعد إساءة است شكمي ناتج عف فأف قرارىا يكوف مشوبًا بعيبؿ سير العدالة، العامة ويعرق

 .2العمؿ اإلجرائي التي ترد عمى   الشكمية مف أسباب ىدرىذا 

 صبلحياتو صاحب الصبلحية إذا استعمؿ  ،بعيب إساءة استعماؿ السمطة معيباً العمؿ اإلجرائي يكوف 
ويتصؿ ىذا  يتطمبيا القانوف،بشكمية معينة  التزامو بعدـ ،حددىا القانوفغاية غير تمؾ التي لتحقيؽ 

يمكف  واللمقائـ عمى اإلجراء،  ، لذلؾ يقترف ىذا العيب بالسمطة التقديرية القائـ عمى اإلجراءالعيب بنية 
 .ة ال سمطة تقديرية لو بيامقيدة بحدود معينصبلحية القائـ باإلجراء  أف يتـ ىذا في حاؿ كانت

                                                           
1

 :بحثبعنوانمدىجوازالعملبنظرٌةالضرورةظلالشرعٌةاإلجرائٌة،مرجعسابق.الفاخريالمستشاربالمحكمةالعلٌاهللعبدالمبروك 
الجزائر، مجمة القانوف واألعماؿ،  -عبلـ محمد ميدي: مقالة بعنواف عيب االنحراؼ بسمطة تأديب الموظؼ العاـ، كمية الحقوؽ، جامعة تممساف  2

2015. 
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باستعماؿ السمطة خطرا كبيرا عمى حقوؽ األفراد، لما ينتج عنو مف زعزعة ثقة ويمثؿ عيب االنحراؼ 
ذاتية، أو إلحاؽ األذى   الغاية مف ىذا االنحراؼ جمب مصالح سيما إذا كانتوال المواطنيف بالسمطة

مطا عمى الذي يجعؿ مف سمطتو سبلحا مس ه مف صورة صاحب السمطة اإلجرائية، وىذا يشو بالغير
 .1الناس

أنو يصعب إثبات ىذا العيب لما لو مف اتصاؿ كبير بالنوايا الكامنة لشخص القائـ  وترى الباحثة
ثباتو يتطمب أف يبحث القضاء في وجود ىذه البواعث وىو غاية بعيدة المناؿ. ،باإلجراء  وا 

طالما أف ىناؾ عيب أخر وجوده فبل يبحث في  ،القضاء عمي ىذا العيب الصفة االحتياطية لذلؾ أضفى
كاف عيب  أو مخالفة القانوف، فإذا ،أو عيب الشكؿ ،مثؿ عيب عدـ االختصاص ،العمؿ اإلجرائي شاب

الذي غالبا ما يكوف سيئ  ،داخمية لمقائـ بالعمؿاالنحراؼ بالسمطة عيب قصدي أو عمدي يتعمؽ بنية 
 .القانوفإلى غاية بعيدة عف تمؾ التي حددىا ى يعمـ أنو سع ،النية

 صور إساءة استعمال السمطةالفرع الثالث :  
 التالي: النحو عمى وىي في استعماؿ السمطة صورا اإلساءة  يتخذ عيب 

 البعد عن المصمحة العامة: -أوالً 
 تحقيؽ الغاية األساسية باعتبارىـ وسيمة يتـ مف خبلليـ  ،واالمتيازات ،السمطاتالقانوف أشخاصو  يعطي

أو لتغميب مصمحة  لتحقيؽ مصالح شخصيةالتي ىـ موجودوف مف أجؿ تحقيقيا، فالحياد عف ىذه الغاية 
  .2القرارات التي يصدرونيا معيبة يجعؿ ،انتقامي أو تحقيؽ غرض ،كمحاباة الغير ،عمى مصمحة

 
 إساءة استعمال اإلجراءات: - ثانياً 

لمقياـ  بعمؿ إجرائي معيف منحيا  اإلجراءات البلزمة الجية المختصة  الحالة عندما تستبدؿ تظير ىذه
ما ألنيا تعتقد إإلى ىذا األسموب  ، وتمجأالغاية التي  تسعى إلييا لتحقيؽ أخرى  بإجراءاتإياىا القانوف 

ات المطولة أو لتحقيؽ أىدافيا أو أنيا سعت إلى التيرب مف اإلجراءيساعدىا أف اإلجراء الذي اتبعتو ال 
قد خالفت الشكؿ الذي حدده القانوف لممارسة العمؿ تكوف فإنيا المعقدة، وأيًا كانت التبريرات  الشكميات
بشكمية  السمطة في صورة االنحراؼ استعمؿ  ويكوف تصرفيا ىذا مشوبًا بعيب إساءة اإلجرائي 
 3اإلجراءات.

                                                           
. 12،  ص.2012سمير: رسالة ماجستير بعنواف االنحراؼ في استعماؿ السمطة في القرارات اإلدارية، جامعة مولد معمري، الجزائر،  داود  1
 . 54داود سمير: رسالة ماجستير بعنواف االنحراؼ في استعماؿ السمطة في القرارات اإلدارية، مرجع سابؽ ، ص.  2
 .61النحراؼ في استعماؿ السمطة في القرارات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص.داود سمير: رسالة ماجستير بعنواف ا 3
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 : صور ىدر الشكميةالمطمب الثاني
، مف خبلؿ عدـ مراعاة األشكاؿ التي أوجب المشرع جرائيتتنوع وتتعد صور ىدر الشكمية في العمؿ اإل

 التقيد بيا عند القياـ بأي عمؿ إجرائي خبلؿ المراحؿ المختمفة لمدعوى الجزائية . 
 

 جال المنصوص عمييا في القانونواآلعدم مراعاة المواعيد الفرع األول:
ىذا التحديد صورا مختمفة فقد يحدد  يحدد المشرع ظرفا زمنيا يجب مراعاتو عند القياـ باإلجراء، ويتخذ

ًا وال ال يجوز إجراء أي تبميغ أو تنفيذ قبؿ الساعة السابعة صباح" المشرع وقتا التخاذ اإلجراء، ومثاؿ ذلؾ
وال في أياـ العطؿ الرسمية إال في حاالت الضرورة وبإذف كتابي مف قاضي ، بعد الساعة السابعة مساءً 

  .1التنفيذ حسب األحواؿ"األمور المستعجمة أو قاضي 
وقد يحدد المشرع وقت اإلجراء بإجراء آخر، فيوجب اتخاذ اإلجراء وفؽ ترتيب ومثاؿ ذلؾ وجوب إيداع 

يجب " ومثاؿ ذلؾ، وقد يحدد المشرع ميعادا يتخذ اإلجراء خبللو الدفع الشكمي قبؿ أي دفع موضوعي.
عميو فإذا لـ يأت مبرر إطبلؽ سراحو يرسمو عمى مأمور الضبط القضائي أف يسمع فورا أقواؿ المقبوض 

 تخاذإيحظر فيو  زمنياً  ويحدد المشرع فترة ظرفاً ، 2"خبلؿ أربع وعشريف ساعة إلى وكيؿ النيابة المختص
( مف قانوف اإلجراءات 41نص المادة ) ومثاؿ ،لضرورية التي نص عمييافي الحاالت ا إال اإلجراء

إذا كانت الجريمة إال ، وال يجوز دخوليا ليبلً  ،المنازؿ يجب أف يكوف نياراً تفتيش " الجزائية الفمسطيني بأنو
 .3"كانت ظروؼ االستعجاؿ تستوجب ذلؾأو  ،بيا متمبساً 

 
 عدم مراعاة شرط التدوين و  المحاكم أمام باإلجراءات التقيد عدم الفرع الثاني :

 عمى فنص الجزائية، بالدعوى لمسير المحاكـ أماـ إتباعيا ينبغي معينة إجراءات عمى المشرع نص
 تحت بيا التقيد وأوجب ، البداية  محاكـ أماـ المتبعة واإلجراءات الصمح، محاكـ أماـ المتبعة اإلجراءات

 .البطبلف طائمة
األصؿ في إجراءات الدعوى أف تكوف ألف  الجزائية، المشرع الكتابة في معظـ اإلجراءات طيشتر و كما

حتى تبقى حجة عمى مف اتخذىا ضده، أو  وتقضي القاعدة بتدويف كافة اإلجراءات واألوامر ، كمامكتوبة

                                                           
 .2001( لسنة 2( قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ ) 8/2راجع نص المادة )1
 .الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية34راجع نص المادة )  2
.الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية41راجع نص المادة ) 3
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ذاكرة ف ،لما يبنى عمييا مف  نتائج ساساً لتكوف أ ،عمى مف باشر ىذه اإلجراءاتحجًة ، و في مواجيتو
فكتابة إجراءات ، وما إلى ذلؾ ،الخمط بيف الوقائع أو ،المحقؽ قد تخونو بعد فترة مف الزمف بسبب النسياف

، بناء عمى ىذه التحقيقات المدونة لمقاضي الذي يصدر حكمة إلزامياً  وتدوينيا تعتبر أمراً  ،التحقيؽ
 .اإلجراءات التي اتخذت بحؽ المتيـعمى كافة  واستناداً 

 عدم صالحية الشخص القائم باإلجراء الفرع الثالث:
يجب أف تتوفر لدى القائـ بو الصبلحية البلزمة، ذلؾ بتوفر أىمية التقاضي  ،حتى يكوف اإلجراء صحيحاً 

الطبيعي  لمشخص ويكوف بتوفر الصفة في التقاضي لدى الممثؿ القانوني ،في صاحب الصفة في الدعوى
" ، كما يجب أف يصدر اإلجراء مف  الشخص الذي يخولو القانوف سمطة القياـ بو، ومثاؿ ذلؾأو المعنوي

 .1"النائب العاـ الدعوى الجزائية بنفسو أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامةيباشر 
، واإلرادة قرينة بسيطة يمكف يتـ بإرادة مف يتخذه أفيجب  إذ ،اإلجراء القضائيوقد تدخؿ اإلرادة في 

، اإلجراء مف قاصر أو مجنوفحاؿ صدور في  أو ،إثبات عكسيا عف طريؽ التمسؾ بانعداـ األىمية
تقدـ الشكوى  ،في عقموابا بعاىة مص أو كاف ،عميو لـ يبمغ خمس عشرة سنة إذا كاف المجني: ومثاؿ ذلؾ

أف تكوف لدييـ فيشترط المشرع ، د يصدر اإلجراء مف الغير كالشيودوق .2مف وليو أو وصيو أو القيـ عميو
عمى سبيؿ االستئناس دوف  ، فتسمع شيادة الشخص الذي لـ يتـ الخامسة عشر مف عمرهاألىمية القانونية

 .3حمفو اليميف
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1

.ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط٢٘٤(3راجعنصالمادة) 
2

.ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ  اُلِغط٢٘٤(7راجعنصالمادة) 
3

 ( ٖٓ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ اُلِغط94/2٢٘٤ساعغ ٗض أُبدح ) 
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  : جزاء ىدر الشكمية في اإلجراءات الجزائية المبحث الثالث
وىو كؿ إجراء يتخذ في سبيؿ بموغ الجزائية،  نواة الخصومة ،أو العمؿ اإلجرائي ،اإلجراء الجزائييشكؿ 

وذلؾ  ،ومدى نسبتيا لممتيـ ،الجـر الواقع الدعوى الجنائية غايتيا في الكشؼ عف الحقيقة الواقعية في أمر
 .بواسطة الحكـ الجزائي الصادر

مرحمة و  ،تجمع االستدالالمرحمة  ،الجزائية الدعوى في كافة مراحؿ وتتنوعالجزائية،  تتعد اإلجراءات
, شكمية ىذه اإلجراءات وتختمؼ الجزاءات التي تترتب عمى ىدر، المحاكمةمرحمة التحقيؽ االبتدائي و 

الجزاءات التقويمية) المطمب األوؿ(، والجزاءات  وىي ،نوعيف مف الجزاءات إلىفالجزاء التقويمي ينقسـ 
 اإلجرائية ) المطمب الثاني(.

 
 الجزاءات التقويمية   المطمب األول:

 المجتمع سـأب يوقع جزاء" أنيا عمى العقوبة مصطفى محمود محمود الدكتور األستاذ يعرؼ
   الجريمة، عف مسئوليتو تثبت مف عمى قضائي لحكـ تنفيذاً 

عقوبات جزائية ) الفرع األوؿ(، وعقوبات إدارية ) الفرع  وتنقسـ الجزاءات التقويمية إلى
 الثاني(.

 
 :العقوبات الجزائية  الفرع األول :

تنيض العقوبة الجزائية، نتيجًة التكاب فعؿ غير مشروع يستوجب معو نيوض ىذه العقوبة، إستنادًا لمبدأ 
 الشرعية " ال جريمة وال عقوبة إال بنص". 

 والمعنوي وىي عمى النحو األتي : الشرعي والمادي -:جريمة بصفة عامة عمى أركاف ثبلثةفتقـو ال

 الفعؿ ىذه الصفة إذا وجد شرطاف: ويكتسب ،يتمثؿ بالصفة غير المشروعة لمفعؿ رعي:الركف الش -1

خضوع الفعؿ لنص التجريـ حيث يبيف قانوف العقوبات الفعؿ غير المشروع ويحدد العقاب  :األوؿالشرط 
 الواجب فرضو عمى مرتكبو.
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خضوع العمؿ لنص تجريـ فاشتراط : 1مف أسباب التبرير عدـ خضوع الفعؿ المرتكب لسبب :الشرط الثاني
يعني حصر مصادر التجريـ والعقاب في نصوص قانونية تشريعية  ،حتى يكسب الصفة غير المشروعة

 .2بنص" إالوىذا ىو مبدأ الشرعية وىو ما يعبر عنو بقاعدة "ال جريمة وال عقوبة 

حيث ، يدرؾ بالحواس ،الركف المادي ىو فعؿ خارجي ذو طبيعة مادية ممموسة إفالركف المادي:  -2
جريمة بدوف سموؾ مادي, ويتكوف الركف ال  أففالقاعدة  ،ال تقوـ الجريمة دوف وجود ىذا الركف

 :باالتي المادي لمجريمة مف ثبلثة عناصر متمثمة

 ، أوعف القياـ بو القانوف ىيتمثؿ بالقياـ بفعؿ يني يكوف ايجابياً  أفالذي يمكف  اإلجراميبالسموؾ  :أوال
عمؿ معيف يوجب القانوف القياـ بو في وقت معيف مثؿ امتناع حضور  عف إراديمتناع إيتمثؿ ب سمبياً 

 .3المحكمة بعد تبمغو مذكرة الدعوى  إلىالشاىد 

 القانوني المترتب عمى السموؾ. األثروىي  اإلجراميةالنتيجة  :وثانياً 

 .4الجرمية والنتيجة ،اإلجراميبط بيف السموؾ : العبلقة السببية التي تر وثالثاً 

نماليست الجريمة مجرد كياف مادي  :5(الركف المعنوي)القصد الجرمي -3 , أيضاىي كياف نفسي  وا 
 ،القانوف يرتبوارتكاب الجريمة عمى النحو الذي  إلى إرادتويوجو الجاني  أف وفيشرط المشرع في قيام

 .6الجريمة وعناصر وشرائطيا وظروفيا  أركافتحقيؽ جميع  إلىالجاني  إرادةفتنصرؼ 

                                                           
1

ير ىي ظروؼ مادية تطرأ وقت ارتكاب الفعؿ المجـر فتمحي عنو الصفة الجرمية , وتجعؿ منو فعؿ مبرر ارتكابو , فموال قياـ ىذه أسباب التبر  
في  الظروؼ لنيضت المسؤولية الجزائية عمى مرتكب الفعؿ ,فالقاعدة القانونية التي تنص عمى سبب تبرير فعؿ ما تفترض توافر العناصر البلزمة

كب النطباؽ وصؼ الجريمة عميو بحسب األصؿ, إال أف ىذا الفعؿ اكتنفتو ظروؼ مادية ترفعو مف نطاؽ التجريـ لتضعو في نطاؽ الفعؿ المرت
، مرجع سابؽكامؿ السعيد:األحكاـ العامة في قانوف العقوبات،  .عدـ التجريـ , فالظروؼ المادية التي طرأت عمى الفعؿ تسمخ الصفة الجرمية عنو

 .134-127ص
 .71-67،ص2010، دار الثقافة، عماف، 30نظاـ توفيؽ المجالي: شرح قانوف العقوبات )القسـ العاـ(، ط 2
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية.163راجع نص المادة ) 3
4

فعؿ أو امتناع واف تقع نتيجة ضارة واف يكوف ىذا الفعؿ أو االمتناع ىو   فبل بد لقياـ الركف المادي في جريمة أف يحصؿ سموؾ إجرامي بصورة 
نظاـ توفيؽ . ينظر سبب وقوع النتيجة وىذا ما يسمى الفعؿ أو بعبلقة السببية بيف الفعؿ أو السموؾ المجـر والنتيجة المترتبة عمى ىذه السموؾ

.  كامؿ السعيد:  األحكاـ العامة في قانوف العقوبات، المرجع السابؽ، 261ص  المجالي: شرح قانوف العقوبات )القسـ العاـ(، المرجع السابؽ،
 .213-203.ص

5
"النية ىي إرادة ارتكاب الجريمة عمى ما عرفيا  بأنو( 63في المادة ) (1960( لسنة )16رقـ ) ورد تعريؼ القصد الجرمي في قانوف العقوبات 

 تغيير القصد الجنائي الشائع اصطبلحا في بعض التشريعاتالقانوف" فاصطبلح النية أو القصد الجرمي يرادؼ 
 .279، صالمرجع السابؽكامؿ السعيد: األحكاـ العامة في قانوف العقوبات،  6
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رادةالفعؿ  إرادةوال يقتصر القصد الجرمي عمى  يكوف الفاعؿ قد  أف أيضابؿ يتطمب  ،النتيجة فحسب وا 
مف يطمؽ النار عمى  أفلمفعؿ الذي ارتكبو حيث  كأثرتوقع عبلقة السببية ىذا يعني توقع النتيجة الجرمية 

جسـ  أعضاءيصيب أي مف  أفىذا العيار الناري مف الممكف  أفشخص ما يقصد قتمو فانو يتوقع 
 .1شخص المجني عميو

رادةالقصد الجرمي ينصؼ عمما  أفونستخمص مف ذلؾ  الفعؿ المرتكب والى النتيجة المترتبة عمى  إلى وا 
 المرجوةوالنتيجة الجرمية  ،بط بيف الفعؿ المقترؼالتي تر ، وجود عبلقة السببية إلى باإلضافةىذا الفعؿ 
 .عبلقة السببية بينيما ايجة متوقعً النتأراد و  ،الفعؿ أرادفالجاني  ،مف ارتكابو

  اإلداريةالعقوبات   الفرع الثاني:

فاف عمييـ بالمقابؿ التزامات  ،الوفاء بيا عند تحقؽ شروطيا اإلدارةكاف لمموظفيف حقوؽ يجب عمى  إذا
مف حقوؽ الموظفيف كاف ليـ الحؽ  بأي اإلدارة أخمت فإذا ،بيا اإلخبلؿ أو إىمالياوواجبات يجب عدـ 

 .ذلؾ إلىالقضاء وما  إلىالمجوء  أوكتظمـ  اإلخبلؿكافة السبؿ لدرء ىذا  إلىفي المجوء 

الحؽ في مساءلتيـ  لئلدارةفاف ، وبالمقابؿ في حاؿ اخؿ الموظفوف بااللتزامات والواجبات المترتبة عمييـ
في واجبات الوظيفة يثير المسؤولية في مواجية مف اخؿ بيا  فاإلخبلؿوتوقيع الجزاء المناسب بحقيـ , 

 .2التأديبيةوىذا ما يسمى بالمسؤولية 

والجزاء المترتب عمى  ،(تحديد مفيوـ الموظؼ العاـ )أوالً  ،بدايةً  قتضيي اإلدارية عقوباتوالتتطرؽ لم
  (.العاـ بواجباتو والتزاماتو الممقاة عميو مف قبؿ اإلدارة )ثانياً إخبلؿ الموظؼ 

 :الموظف العامأواًل: 

حيث يحكـ ىذا  ،وحسنا فعمت في ذلؾ ،خمت معظـ القوانيف مف وضع تعريؼ جامع مانع لمموظؼ العاـ
 آخر إلىبؿ مف وقت  أخرى إلىالتعريؼ مجموعة مف المعطيات والمؤثرات التي ال تختمؼ مف دولة 

فيختمؼ تعريؼ  سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرىا أنظمةداخؿ الدولة الواحدة تبعا لما يسودىا مف 

                                                           
 .294، صالمرجع السابؽ.  كامؿ السعيد:األحكاـ العامة في قانوف العقوبات، 231-230نظاـ توفيؽ المجالي: مرجع سابؽ، ص 1
، إثراء لمنشر والتوزيع، األردف، 1رمضاف محمد بطيخ، نوفاف منصور العجارمة: مبادئ القانوف اإلداري في المممكة األردنية الياشمية، ط 2

 .211، ص2012
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توجيو  بإيراد واألنظمةليذا اكتفت القوانيف  الرأسماليةعنو في النظـ  االشتراكيةالموظؼ العاـ في النظـ 
 .1لقضاء تاركتا تعريؼ الموظؼ العاـ لمفقو وا بأحكامياعاـ يبيف الخاضعيف 

وعرؼ د.محمد مرغني الموظؼ العاـ" كؿ شخص يعمؿ في خدمة مرفؽ عاـ تديره الدولة أو السمطات 
 .2اإلدارية بطريؽ مباشر بصفة دائمة بقرار مف السمطة المختصة بذلؾ"

قاصدا بذلؾ حماية المصمحة  ،وأعطى مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني مفيوما واسعا لمموظؼ العاـ
( منو عمى 99دة فنص في المادة )فنص في الما ،التي يحمييا ىذا القانوف وتحقيقا لمغاية التي يتوخاىا

يعد موظفا عاما كؿ مف يعمؿ في السمؾ اإلداري أو القضائي لمدولة وكؿ مف يعمؿ في أي مف أجيزة "
ويعد أيضا في حكـ الموظؼ العاـ رئيس وأعضاء " ة لياسسات أو الييئات التابعالدولة أو الدوائر أو المؤ 

ووكبلء  كموف والخبراء والحراس القضائييفمجمس الوزراء وأعضاء المجالس النيابية والعامموف فييا والمح
ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات التي تساىـ الدولة ، الدائنيف والمصفوف

خدمة عامة بما في وكذلؾ العامموف فييا واألشخاص المكمفوف ب ،مة في رأسمالياأو إحدى الييئات العا
 .3ذلؾ المستشاريف

الشخص مف قانوف الخدمة المدنية بأنو " ووضع المشرع الفمسطيني تعريفا لمموظؼ العاـ في المادة األولى
المدنية عمى موازنة المعيف بقرار مف جية مختصة لشغؿ وظيفة مدرجة في نظاـ تشكيبلت الوظائؼ 

 .4نت طبيعة تمؾ الوظيفة أو مسماىا"إحدى الدوائر الحكومية أيا كا

 جزاء الموظف العام :ثانيًا: 
وحيث  ،يرتب الجزاء عمى ىذا الموظؼ اإلدارةالموظؼ العاـ بااللتزامات الممقاة عميو مف قبؿ  إخبلؿ إف
وكذلؾ المسؤولية  الجزائية، والمسؤولية ،التأديبيةالمسؤولية  إلىيؤدي  أفمف الممكف  اإلخبلؿىذا  أف

 .الغير إضرارترتب عميو  إذا ،المدنية
بذلؾ بالتشريعات العربية  متأثراً  ،المشرع الفمسطيني العقوبات التأديبية مرتبة وعمى سبيؿ الحصر وعرض

 :"5"لتأديبية مرتبو عمى النحو التاليفجاءت العقوبات ا ،وخاصة المصري واألردني
                                                           

 .50ص مرجع سابؽ،رمضاف محمد بطيخ، نوفاف منصور العجارمة: مبادئ القانوف اإلداري في المممكة األردنية الياشمية،  1
 .1998، ص.2010عمر: وسائؿ تنفيذ النشاط اإلداري، المطبعة العربية الحديثة، القدس،عدناف   2
 مف مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني. 100و  99راجع نص الماد ة  3
 (.1998( لسنة )4( مف قانوف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ )1راجع نص المادة ) 4
 .(1998( لسنة )4دنية الفمسطيني رقـ  )مف قانوف الخدمة الم 68راجع نص المادة   5
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 اإلجرائية الجزاءات: الثاني  المطمب
 يكوف حتى القانوف قرره الذي الشكؿ وفؽ يتـ أف الجزائي اإلجرائي العمؿ لصحة يشترط 

 عمى يرد إجرائي جزاء يترتب القانوف قرره الذي الشكؿ خرؽ تـ فإذا القانونية، إلثارة منتجا
 الفرع) واالنعداـ ،(الثاني الفرع)  والسقوط ،(األوؿ الفرع)  البطبلف في يتمثؿ ذاتو، اإلجراء
 (.الثالث

 
  الفرع األول : البطالن

فييدر جميع أثاره  ئي يرد عمى العمؿ اإلجرائيبأنو جزاء إجرا ،أحمد فتحي سرور البطبلفالدكتور  عرؼ
لمخالفتو لنص  ي المعيبالوصؼ الذي يمحؽ باإلجراء القانون رؼ البطبلف عمى أنوعُ  كما1القانونية
 .2القانونية آلثارهفيصبح غير منتج القانوف 

اإلجراء باطبل إذا نص القانوف صراحة " اعتبار( مف قانوف اإلجراءات الجزائية عمى 474ونصت المادة )
 . يب أدى إلى عدـ تحقيؽ الغاية منوعمى بطبلنو أو إذا شابو ع

                                                           
 .15.أحمد فتحي سرور: البطبلف في قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ, ص 1
 .418.، ص1992عبد الحميد  الشواربي:  البطبلف المدني اإلجرائي والموضوعي، اإلسكندرية، منشأه المعارؼ،  2
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بيا حماية مصمحة  كاف المشرع قاصداً  ،عدة إجرائيةىو الجزاء المترتب عمى مخالفة أي قا البطبلفف
 .1أو حماية لمصمحة العامة ،أو غيره مف الخصـو ،المتيـ

، حيث أنو يستيدؼ إرجاع الشخص الذي خالؼ القاعدة اإلجرائي إلى الجزاء التنفيذيوينتمي الجزاء 
، فالجزاء اإلجرائي يستيدؼ حرماف الشخص المخالؼ اإلجراء المخالؼحالتو قبؿ اتخاذ إلى  ،اإلجرائية

 .2رتبيا المشرع عمى اإلجراء الصحيحمف اآلثار القانونية التي ي
، حيث يتبع البطبلف كؿ إجراء جراء المخالؼييدؼ البطبلف إلى محو كافة النتائج المترتبة عمى اإلو 

معرقؿ عف أداء وظيفتو عمى اعتبار أف ىناؾ دور مخالؼ ويعتبر ىذا اإلجراء  بوصؼ البطبلف ىو ال
  .3صمحة العامة ومصمحة أطراؼ الدعوىوظيفي لئلجراء يتمثؿ بتحسيف سير العدالة ، وكفالة الم

القضايا التي  أصبح ىناؾ تضاعؼ في حجـ ،وتطور اإلجراءات القانونية ،وبعد تطور وتقدـ المجتمعات
الناتجة عف مخالفة  ،ىناؾ ضرورة لوجود قواعد لتبلفي النتائج الضارةوبالتالي أصبح ، تنظر أماـ المحاكـ

 .4الجزاء المترتب عمى ىذه المخالفةوتقدير  ،القواعد القانونية
فتستيدؼ نظرية البطبلف الحرص عمى قواعد اإلجراءات الجزائية، وكفالتيا، وتطبيقيا تطبيقًا سميمًا، دوف 

 .5ات، لتكوف صحيحة مرتبة آلثارىا الخروج عما رسمو المشرع ليذه اإلجراء
 )ثانيًا(. وتقتضي دراسة البطبلف كجزاء إجرائي التتطرؽ لدراسة مذاىب البطبلف ) أواًل(، وأنواع البطبلف

 
 ىب البطالنامذ: أوال ً 

َعرؼ الفقو والتشريعات مذاىب مختمفة لمبطبلف، وسأتناوؿ بشيء مف التفصيؿ كؿ مف المذىب القانوني 
 .والبطبلف الذاتيلمبطبلف، 

تقييد البطبلف بوجود نص قانوني فإذا قرر القانوف إجراء مف  : ىومذىب البطالن القانوني -1
اإلجراءات فإف مخالفة ىذا اإلجراء ال يترتب عمييا البطبلف إال إذا قرر القانوف ذلؾ صراحة 

 .6فيخضع  لقاعدة )ال بطبلف بغير نص(
                                                           

 . 15.، ص2006دار المطبوعات الجامعية،  مدحت محمد الحسني: البطبلف في المواد الجنائية، 1
 .333جياد كسواني: قرينة البراءة، مرجع سابؽ، ص   2
، مكتبة غريب، 1: اإلجراءات الجنائية، ط الذىبي أدوار غالي .9.عبد الحكـ فودة: البطبلف في قانوف اإلجراءات الجنائية، مرجع سابؽ، ص 3

 . 771.،ص1990القاىرة، 
 .33.مرجع سابؽ، ص في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، البطبلفرسالة ماجستير  الكيبلني: أسامة عبد اهلل زيد 4
5

 .:9كبسٝم ا٤ٌُال٢ٗ : ٓؾبػشاد ك٢ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضائ٤خ األسد٤ٗخ ٝأُوبسٕ، ٓشعغ عبثن، ص. 
 .112.أحمد فتحي سرور: نظرية البطبلف، مرجع سابؽ، ص 6
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ال نوف العقوبات وىو مبدأ الشرعية "المبدأ العاـ الذي يحكـ قاأساس وجوده مف ىذا المذىب ويستمد 
 .1جريمة وال عقوبة إال بنص"

مى القاضي أف ع، فيع حاالت البطبلف عمى سبيؿ الحصرويفترض ىذا المذىب أف المشرع قد حدد جم
 .2إذا تحققت أحد الحاالت التي نص عمييا المشرع ،يقضي بالبطبلف

أو  ،صيب اإلجراء مف الصحةوالتحديد، فبل مجاؿ لمخبلؼ في الرأي حوؿ نوميزة ىذا المذىب الضبط 
  : 3ويترتب عمى ذلؾ أمريف عد سمطة القاضي التقديرية في ىذا،، حيث أف المشرع استبالبطبلف
 لـ يقرر المشرع ليا ىذا الجزاء. ،: ال يجوز لمقاضي أف يقرر البطبلف كجزاء لمخالفة قاعدةاألوؿ األمر

 : ال يجوز لمقاضي االمتناع عف القضاء بالبطبلف في األحواؿ التي قررىا المشرع .نياألمر الثا
تي يتعيف فييا أف يقضي يعاب عمى ىذا المذىب استحالة أف يحصر المشرع جميع الحاالت الو  

باإلضافة ليذا فأف ىذا المذىب أثبت قصورا مف الناحية العممية فيما يتعمؽ  بمخالفة بالبطبلف 
 .4اإلجراءات الجوىرية التي لـ يرد فييا نص يقرر بطبلنيا"

إذا "( مف قانوف اإلجراءات الجزائية التي جاء فييا 264/2ويظير النص بالبطبلف كما ورد في المادة )
لـ تراع أحكاـ الفقرة السابقة تكوف اإلجراءات باطمة" ومع ذلؾ رغـ تغيب العمؿ والنص الصريح عمى 

حكـ بو إذا أثبت الطرؼ األخر الذي مف مصمحتو عدـ الحكـ بو أف الغاية مف الشكؿ البطبلف فإنو ال ي
الجمسة بنفسو أو بواسطة ( "إذا حضر المتيـ في 479ما جاء في نص المادة ) قد تحققت وتحقيقا لذلؾ

نما لو أف يطمب تصحيح التوكيؿ عنو كميؼ  ، فميس لو أف يتمسؾ ببطبلف ورقة التكميؼ بالحضور، وا 
 ...(استيفاء أي نقص منو ..أو 

فأنو ينص بعبارات واضحة  ،فأف يرتب البطبلف عمى مخالفة إجراء معي يتضح أف المشرع إذا أراد
 ا بالنص دوف وجود أي سمطة تقديرية لو.مما يجعؿ القاضي مقيدً  ،وصريحة

أخرى، فبل  ويرى شّراح القانوف أف المشرع إذا نص عمى البطبلف في حاالت ولـ ينص عميو في حاالت
يجوز لممحاكـ أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا، فميمة المحاكـ تكمف في تطبيؽ القانوف واف  القضاء 

 بالبطبلف دوف وجود نص ىو صنع لمقانوف وليس تطبيقا لو.

                                                           
 .29ص.، 2005، دار ىومو، الجزائر، 2البطبلف في قانوف اإلجراءات الجزائية دراسة مقارنة، طالشافعي أحمد:   1
 وما بعدىا .  485.،  ص2007، منشورات الحمبي الحقوقية،2أبو العيد  إلياس: أصوؿ المحاكمات الجزائية، ج  2
3

 .544ٓؾٔٞد ٗغ٤ت ؽغ٢٘: ششػ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ، ٓشعغ عبثن، ص.  
مقارنة، مد عمى الدباني النعيمي: بطبلف إجراءات التحقيؽ االبتدائي مف قانوف اإلجراءات الجزائية في دولة اإلمارات والنظاـ السعودي " دراسة ح 4

 .116 .، ص2005الرياض، 
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لـ ينص القانوف  عمى خبلؼ البطبلف القانوني المقيد بالنص الصريح، :مذىب البطالن الذاتي-2
، ويشترط أف يثبت مف وع مخالفة لقاعدة إجرائية جوىريةفيكوف بمجرد وق ذاتي،ال صراحة عمى البطبلف

قؽ أو عدـ تحقؽ الغاية ، فالعبرة بتحالشكؿ الذي تمت مخالفتو لـ تتحقؽيتمسؾ بالبطبلف أف الغاية مف 
 .1"مف الشكؿ

في حالة ولكف تكمف المعضمة  ،صريح عميو نصلوجود القانوني  لبطبلففبل يوجد معضمة في حالة ا
فيذا  ،بسبب وجود عيب في اإلجراء ،البطبلف الذاتي الذي يكوف في حالة عدـ تحقؽ الغاية مف اإلجراء

أو  ،إذا كاف الغرض منو المحافظة عمى المصمحة العامةف ،يتطمب منا الوقوؼ عمى العمة مف التشريع
، ولكف كممة )جوىرية ىريةاإلجراء يجب أف تكوف جو ، فالغاية مف أو غيره مف الخصوـ ،مصمحة المتيـ

 .2فضفاضة( فيجب عمى المشرع أف يقوـ بتحديد اإلجراءات واألشكاؿ الجوىرية األساسية 
وجوىر ىذا المذىب، يتمثؿ باعتراؼ المشرع لمقاضي بسمطة تقديرية في تحديد القواعد التي يترتب 

يقوـ عمى التفرقة بيف القواعد الجوىرية، وغير  ،البطبلف عمى مخالفتيا، معتمدًا معيارًا موضوعياً 
عدـ تحديد المشرع لضابط  يكوف أفو ، ال بد الجوىرية، وتقرير البطبلف لمخالفة األولى دوف الثانية

التمييز بيف اإلجراءات الجوىرية، وغير الجوىرية، موضوعًا، الختبلؼ اآلراء الفقيية، والحموؿ 
 .3القضائي

 :4راء الجوىري، وغير الجوىريمعيار التمييز بين اإلج
: فيذا الضابط ميـ جدًا لحسف سير الجياز القضائي، مما ينعكس عمى  ضابط المصمحة العامة -1

 ،المجتمع بشكؿ عاـ، وعميو يجب إعتبار اإلجراءات المرتبطة بحسف سير الجياز القضائي
 ، يترتب البطبلف عمى مخالفتيا.إجراءات جوىرية

فعمى الخصـو اإللتزاـ، والتقييد باإلجراءات التي فرضيا المشرع مف خبلؿ قانوف  :مصمحة الخصوم  -2
 .اإلجراءات الجزائية، ىي تعتبر ىذه النصوص بمثابة قواعد آمرة، يترتب عمى مخالفتيا البطبلف

وضع المشرع لمخصـ طريقة معينة، ليدافع بيا عف حقو، فيجب االلتزاـ بيا  :إحترام حقوق الدفاع  -3
 ئمة البطبلف. ومثاؿ ذلؾ التقييد بكافة مواعيد الطعف  بالقرارات .تحت طا

                                                           
 وما بعدىا. 49أحمد فتحي سرور: نظرية البطبلف،  مرجع سابؽ، ص. 1
 وما بعدىا.  49.ؽ، صنظرية البطبلف، مرجع ساب أحمد فتحي سرور:2
3

ؽالٍ أثٞ ػل٤لخ: اُٞع٤ض ك٢ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغضائ٤خ  .:44ٓؾٔٞد ؽغ٢٘ ٗغ٤ت: ششػ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ، ٓشعغ عبثن، ص. 

.79، ص.3122اُلِغط٢٘٤، داس اُضوبكخ، ػٔبٕ،
4

ثطالٕ اإلعشاءاد اُوؼبئ٤خ، عبٓؼخ اُششم األٝعؾ، عٞصإ ٓؾٔذ شؾبدح اُؼشٓٞؽ٢: سعبُخ ٓبعغز٤ش ثؼ٘ٞإ اُؼ٤ت اُغٞٛش١ ٝآصشٙ  ك٢  

 ٝٓب ثؼذٛب . :3، ص.:311ػٔبٕ،
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 :: أنواع البطالن واآلثار المترتبة عميو ثانيا  
إلجرائية قد تتعمؽ بالنظاـ العاـ، أو إف بطبلف العمؿ اإلجرائي وفقا لقانوف اإلجراءات الجزائية والقاعدة ا

 .، وبطبلف نسبيبطبلف مطمؽ: نوعيف إلىالبطبلف   وتأسيسا عمى ذلؾ تـ تقسيـ، بمصمحة الخصوـ
 

 :البطالن المطمق  - أ

ىو البطبلف الذي يترتب عمى مخالفة القواعد الخاصة باإلجراءات الجوىرية المتعمقة البطبلف المطمؽ 
اء جوىريا متعمقا ويترتب عميو اعتبار الفعؿ إجر , بالنظاـ العاـ، أي ىو البطبلف المتعمؽ بالنظاـ العاـ

المحكمة تقضي ببطبلف الفعؿ مف تمقاء نفسيا ويجوز لمخصوـ الدفع ببطبلف اإلجراء  بالنظاـ العاـ أف
 1.المخالؼ ألحكاـ القانوف

مف قانوف اإلجراءات الجزائية  (475ونص المشرع الفمسطيني عمى ىذا النوع مف البطبلف في المادة )
أو  ،بواليتيا أو ،المحاكـ كؿتشيالمتعمقة بعف القواعد المادة  ىذه مف خبلؿ متحدثاً  الفمسطيني،
 .2أنو يحؽ إثارة ىذا النوع مف البطبلف في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوىب مضيفاً  ،باختصاصيا

ونجد أف المشرع قد حاوؿ تنظيـ أحواؿ البطبلف فيما أورده مف قواعد عامة في قانوف اإلجراءات الجزائية، 
وترؾ ، فذكر البعض منيا ،لـ يحصر في طيات ىذا القانوف جميع المسائؿ المتعمقة بالنظاـ العاـ وإال أن

وما ىو مف المصالح الخاصة التي يممؾ  ،وتمييز ما يعتبر منيا مف النظاـ العاـ، لمقاضي استنباط غيرىا
 الخصـو وحدىـ فييا أمر القبوؿ مف عدمو.

( مف 276فقضى المشرع في المادة )ـ، بالنظاـ العاـ تسبيب األحكاالقواعد المتعمقة مف ومثاؿ ذلؾ: 
أو الحكـ  ،سواء الحكـ بالبراءة ،قانوف اإلجراءات الجزائية أف يشتمؿ الحكـ عمى األسباب الموجبة لمحكـ

                                                           
 .288محمد عمى، سالـ الحمبي: الوجيز في أصوؿ المحاكمات الجزائية، جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا، ص.  1
إذا كاف البطبلف  بسبب متعمؽ بالنظاـ العاـ بقولو " ( معبرًا عنو بالبطبلف332ونص أيضا المشرع المصري عمى البطبلف المطمؽ في المادة )2

ة عمييا راجعًا لعدـ مراعاة أحكاـ القانوف المتعمقة بتشكيؿ المحكمة أو بواليتيا بالحكـ فى الدعوى أو باختصاصيا مف حيث نوع الجريمة المعروض
 ".مييا الدعوى وتقضي بو المحكمة ولو بغير طمبأو بغير ذلؾ مما ىو متعمؽ بالنظاـ العاـ ، جاز التمسؾ بو فى أية حالة كانت ع
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ال كاف باطبل. وىذا أيضاً  ،باإلدانة حتى لو عقدت جميع جمسات  ،ينطبؽ عمى عبلنية النطؽ بالحكـ وا 
ال وقع باطبل ،سراً المحاكمة   .1فأوجب المشرع أف تكوف جمسة النطؽ بالحكـ عمنية وا 

ومف األمثمة عمى البطبلف المطمؽ أيضًا مخالفة القواعد الخاصة باستجواب المتيـ مف قبؿ النيابة العامة، 
ة المتيـ بالتيمة المنسوبة إليو قبؿ استجوابو، في التحقيؽ األبتدائي، كعدـ قياـ وكيؿ النيابة العامة بإحاط

 .2أو عدـ تنبييو بحقو في توكيؿ محامي

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية حاالت البطبلف عمى سبيؿ المثاؿ ال عمى 475أورد المشرع في المادة )
أف ىذا  فيذا يعني ،وىذا واضح مف عبارة "أو بغير ذلؾ مما ىو متعمؽ بالنظاـ العاـ" ،سبيؿ الحصر

البطبلف يسري عمى جميع اإلجراءات في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى إذا كانت مف النظاـ  النوع مف
 العاـ.

متبعًا معيار  العبرة بأىمية المصمحة المحميةأف المشرع قد جعؿ  لمباحثة يتضح ،عمى كؿ ما سبؽ وبناءاً 
أغمب قواعد اإلجراءات تستيدؼ في ذات الوقت ، ذلؾ ألف البطبلف مطمقاً  النظاـ العاـ  معيارًا إلعتبار

أف يحاوؿ حصر وتتمنى الباحثة عمى المشرع . تحقيؽ مصمحة عامة، ومصمحة خاصة بالخصوـ
أو وضع تعريؼ جامع مانع لمنظاـ العاـ يمكف إدراج تحتيا  ،اإلجراءات التي تعتبر مف النظاـ العاـ

فكرة النظاـ العاـ ال يمكف تحديدىا، لذلؾ كانت محؿ ف ،وصؼ النظاـ العاـ عمييا اإلجراءات التي ينطبؽ
 تعريفات وشروحات متعددة ومختمفة باختبلؼ الفقياء.

 خصائص البطالن المطمق:
يجوز التمسؾ بو في أي حالة كانت عمييا الدعوى, كما تقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا ولو  -1

( مف قانوف 475المشرع في المادة ) عبر عنووىذا ما  ،الخصومة بغير طمب مف أطراؼ
" وجازت إثارتو في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى, كما عبارة  في الفمسطيني اإلجراءات الجزائية

 تقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا".

                                                           
يشتمؿ الحكـ عمى ممخص الوقائع الواردة في قرار االتياـ والمحاكمة  ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بأنو "273نصت المادة )   1

ية المنطبقة وعمى ممخص طمبات النيابة العامة والمدعي بالحؽ المدني ودفاع المتيـ وعمى األسباب الموجبة لمبراءة أو لئلدانة، وعمى المادة القانون
 .تعويضات المدنية"عمى الفعؿ في حالة اإلدانة، وعمى تحديد العقوبة ومقدار ال

 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.96/1راجع نص المادة ) 2
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وىذا يعني أنو يجوز االحتجاج بو بالرغـ مف التنازؿ  ،1أو ضمنا ،ال يجوز التنازؿ عنو صراحة  -2
احؿ الدعوى بمثابة نزوؿ ضمني اعتبار عدـ االحتجاج بو في أي مرحمة مف مر ال يمكف ، و عنو
 ، ويجوز أف يتمسؾ بو كؿ مف لو مصمحة في تقريره.عنو

 البطالن النسبي:  - ب
 ،البطبلف النسبي ىو البطبلف الذي يترتب عمى عدـ مراعاة أحكاـ اإلجراءات غير المتعمقة بالنظاـ العاـ

نما   .2ـومتعمقة بمصمحة الخصالوا 

ويرمي البطبلف النسبي إلى حماية مصمحة الخصوـ وتقرير ضماناتيـ ليا في الدعوى بالتالي يترتب ىذا 
.وحدد المشرع حاالت البطبلف النسبي  البطبلف جراء مخالفة القواعد اإلجرائية المتعمقة بمصمحة الخصـو

 .3ف ليس مطمقا بأنيا ما ليست مف حاالت البطبلف المطمؽ, أي أف البطبلف النسبي ىو كؿ بطبل
ومف أمثمة البطبلف النسبي في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، مخالفة قواعد التفتيش، كدخوؿ 

 .4المنازؿ، وتفتيشيا دوف مذكرة مف النيابة العامة، أو في حضورىا
( 478مف خبلؿ نص المادة ) أيضاً  وردت اإلشارة عمى البطبلف النسبي في قانوف اإلجراءات الجزائية

في غير حاالت البطبلف المطمؽ المتعمؽ بالنظاـ العاـ يسقط الحؽ في الدفع والتي نصت عمى أنو "
بالجمسة إذا كاف لممتيـ أو بالتحقيؽ  ،االبتدائي أو بالتحقيؽ ،ببطبلف اإلجراءات الخاصة بجمع االستدالؿ

إذا  ،امةبالنسبة لمنيابة الع محاـ وحصؿ اإلجراء بحضوره دوف اعتراض منو ويسقط حؽ الدفع بالبطبلف
 .5في حينو" لـ تتمسؾ بو

إال ممف شرع  ،ال يجوز الدفع بالبطبلف ،تعمؽ فييا البطبلف بالنظاـ العاـيوفيما عدا الحاالت التي 
 .6أو تنازؿ عنو صراحة أو ضمنا ،فيو تسببتما لـ يكف قد  ،لمصمحتو

صاحب المصمحة الذي لو حؽ التمسؾ تو لمتصحيح سواء بالقبوؿ مف جية يتميز البطبلف النسبي بقابمي
 .7عف طريؽ تحقؽ الغاية مف اإلجراء بو، أو

                                                           
 . الفمسطيني ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية476راجع نص المادة )  1
 .988, ص. مرجع سابؽاإلجراءات الجنائية في التشريع المصري, مأموف سبلمة:   2
 . 350, ص.مرجع سابؽمحمود نجيب حسني: شرح قانوف اإلجراءات الجنائية،  3
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.39/1راجع نص المادة ) 4
ت ( مف قانوف اإلجراءا478( مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري والمتعمقة بالبطبلف النسبي مطابقا مع نص المادة )333وجاء نص المادة ) 5

فى غير األحواؿ المشار إليو فى المادة السابقة ، يسقط الحؽ فى الدفع ببطبلف اإلجراءات الخاصة بجمع الجزائية الفمسطيني، حيث ورد فييا" 
 .واالستدالالت أو التحقيؽ االبتدائي أو التحقيؽ بالجمسة فى الجنح والجنايات إذا كاف لممتيـ محاـ وحصؿ اإلجراء بحضوره بدوف اعتراض من

وكذلؾ يسقط حؽ الدفاع  .، ولو لمؿ يحضر معو محاـ فى الجمسةالمخالفات فيعتبر اإلجراء صحيحا، إذا لـ يعترض عميو المتيـ أما فى مواد
   بالبطبلف بالنسبة لمنيابة العامة إذا لـ تتمسؾ بو فى حينو

 .291محمد عمى، سالـ الحمبي: الوجيز في أصوؿ المحاكمات الجزائية،  مرجع سابؽ، ص  6
عبد العزيز محمد عبد المطيؼ: رسالة ماجستير بعنواف  البطبلف في نظاـ المرافعات السعودي  ضوء الفقو اإلسبلمي، جامعة نايؼ العربية  7

 . 59، ص.2004الرياض،  -لمعمـو األمنية
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 :خصائص البطالن النسبي

 .1ال يجوز إثارتو في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى -1
 .2وز الدفع بو إال ممف شرع لمصمحتوال يج  -2
ويمكف استخبلص النزوؿ الضمني عنو مف خبلؿ عدـ  ،أو ضمناً  ،يجوز التنازؿ عنو صراحةً  -3

  .3االحتجاج بو في بعض مراحؿ الدعوى

 معيار المصمحة في تحديد البطالن النسبي
ئية ، فيقتصر تقريره عند مخالفة قاعدة إجرالتقرير البطبلف النسبي ىو المصمحة بوالمعيار المعوؿ  إف

المصمحة الخاصة لمخصـو المخالفة تمس  إذا كانت تعمقت بيا مصمحة ألحد الخصوـ ويعود تحديد فيما
 .4"الموضوع أو ال لقاضي

فيشترط لقبوؿ التمسؾ بالبطبلف النسبي، أف يكوف لمف يتمسؾ بو مصمحة في مرعاة القواعد اإلجرائية 
، فبل يشترط بالمصمحة أف تكوـ محققة، بؿ يكفي أف 5التي نص عمييا القانوف، والتي لـ تجِر مراعاتيا

 .6، كالطعف ببطبلف الحكـ، الحتماؿ القضاء بالبراءة عند إعادة النظر بالدعوىمحتممة تكوف
ومف األمثمة عمى القواعد المتعمقة بمصمحة الخصوـ التي يترتب عمى مخالفتيا البطبلف النسبي تمؾ التي 

 تتعمؽ بالقواعد الخاصة بالتفتيش والقبض والحبس.
نما يكوف  ،جزاء اإلخبلؿ بالقواعد الجوىرية التي ال تتعمؽ بالنظاـ العاـ نسبي ىوويتضح أف البطبلف ال وا 

 .7الخصوـ  مصمحة ىدفيا حماية
 بين البطالن المطمق والبطالن النسبي  الفرق

 :وىي عمى النحو التالي بينيا الفروقاتأىـ  إلىنسبي فأننا نخمص المف خبلؿ دراستنا لمبطبلف المطمؽ و 
فيجوز إثارتو في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى ولو لممرة  المطمؽ يتعمؽ بالنظاـ العاـ البطبلف -1

 .فبل يجوز إثارتو أماميا ألوؿ مرة ، أما البطبلف النسبياالستئناؼاألولى أماـ محكمة 

                                                           
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني .475دة )راجع نص الما  1
 ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.476راجع نص المادة ) 2
 الفمسطيني. ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية476، راجع نص المادة )351، المرجع السابؽ، ص.محمود نجيب حسني: شرح قانوف اإلجراءات الجنائية 3
 . 55.، صمرجع سابؽأحمد الشافعي: البطبلف في قانوف اإلجراءات الجزائية  4
5

 .4:3ٓؾٔذ عؼ٤ذ ٗٔٞس: ششػ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضائ٤خ، ص.  
6

 .239.، مرجع سابؽ، صفي قانوف اإلجراءات الجنائية أحمد فتحي سرور: نظرية البطبلف 
.59 .، مرجع سابؽ، صءات الجنائيةفي قانوف اإلجرا أحمد فتحي سرور: نظرية البطبلف 7
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أما البطبلف النسبي فيتمسؾ بو اـ العاـ فيتمسؾ بو كؿ ذي مصمحة مف النظالبطبلف المطمؽ  -2
 .وقعت مخالفة القاعدة اإلجرائية بحقو )صاحب المصمحة(الطرؼ الذي 

صراحًة، أو ضمنًا، فإذا تـ التنازؿ عنو، فبل يعتد بو،  ،يجوز التنازؿ عف البطبلف المطمؽ ال -3
التنازؿ  ، الذيوذلؾ عمى العكس مف البطبلف النسبي بالتالي ال يحوؿ ذلؾ دوف العودة لمتمسؾ بو،

 .، سواء تـ ىذا التنازؿ صراحًة، أو ضمناً و مف قبؿ مف ُشّرَع لمصمحتوعن
 

 : آثار البطالن
األصؿ أف آثار البطبلف بالنسبة لئلجراء، ىي إىدار لقيمة اإلجراء القانونية، واعتباره كأف لـ يكف، وغير 
مرتب آلثاره القانونية. ومثاؿ ذلؾ : إذا تقرر بطبلف تقرير الخبير، فبل يجوز االستناد عميو في الدعوى، 

 . 1يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ، أف تعوؿ المحكمة عميو وال
ومنيا ما ييدؼ ، ييدؼ لبدء الخصومةما ة في الدعوى عبر مراحميا، فمنيا تتنوع األعماؿ اإلجرائي

مؼ فاألعماؿ اإلجرائية التي تتـ خبلؿ الدعوى تخت ،كتبميغ الخصوـ وحضورىـ ،ياضماف سير إجراءاتل
فقد يؤثر بطبلف العمؿ اإلجرائي عمى  ،بعضيابرتباطيا درجة اوحسب  ،اإلجراء المتخذ بفي تأثيرىا حس

عمى  وذلؾ ،ؿ اإلجرائي عمى األعماؿ البلحقو لومبطبلف الع آثر األعماؿ التي السابقة لو، أو ينسحب
 : النحو التالي

: إف اثر البطبلف عمى اإلجراءات الجزائية السابقة ةاثر بطبلف العمؿ اإلجرائي عمى األعماؿ السابق  -1
 ،  فاإلجراء الذي تقرر بطبلنو  ليس مف عناصرىا، بالتالي تبقىال اثر لو، إذ تعتبر مستقمة عنو

وتطبيقا لذلؾ، إذا نقض الحكـ فإف إجراءات التحقيؽ والمحاكمة التي سبقتو . 2منتجة جميع  آثارىا
 .3صحيحة 

: إف اثر البطبلف عمى اإلجراءات البلحقة إذا كانت ي عمى األعماؿ البلحقةاإلجرائبطبلف العمؿ   -2
ىذه اإلجراءات تمثؿ آثارا ترتبت عميو مباشرة يتعيف عند إذ بطبلنيا، وقد عبر المشرع عف ذلؾ  
فقرر "ال يترتب عمى بطبلف اإلجراء بطبلف اإلجراءات السابقة عميو، أو بطبلف اإلجراءات البلحقة 

يجب أف تكوف مبينة  وىذا يعني إف اإلجراءات البلحقة عمى البطبلف. 4تكف مبنية عميو" لو إذا لـ

                                                           
1

 .:54، ص.3111ُإ١ ع٤َٔ ؽذاد٣ٖ : ٗظش٣خ اُجطالٕ ك٢ هبٕٗٞ أطٍٞ أُؾبًٔبد اُغضائ٤خ، ػٔبٕ،   
 .361، ص.107، رقـ 7حكمة النقض، س.، مجموعة أحكاـ م1956مارس،  15قرار محكمة النقض المصرية  2
 ،1081، ص.405، رقـ 3عة أحكاـ محكمة النقض، س.، مجمو 1952قرار محكمة النقض المصرية   يونيو،   3
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 عمى اإلجراء الباطؿ حتى تبطؿ، بالتالي إذا كانت ىذه اإلجراءات غير مبنية عمى اإلجراء الباطؿ
عمى باطؿ فيو ، ويعد ىذا تطبيقا ألصؿ عاـ مؤداه "ما بني فإنيا تبقى صحيحة مرتبة آلثارىا

والقوؿ بوجود اثر مباشر  ىو  عميو  . وتحديد الصمة بيف اإلجراء الباطؿ واإلجراءات البلحقةؿ"باط
 .1 مف اختصاص قاضي الموضوع

 
 السقوط  :الثاني الفرع

فيجب أف يتـ اتخاذ العمؿ اإلجرائي خبللو محدداً  يفرض النظاـ القانوني موعداً  نقضاء ىذا الموعد إ ، وا 
وفقًا لترتيب معيف بالنسبة  أف يتـ إتخاذ العمؿ اإلجرائي أو ،العمؿ اإلجرائيسقط الحؽ في مباشرة يُ 

يرد عمى الحؽ في تنفيذ ومباشرة العمؿ  السقوط ما ىو اإل جزاءٌ مما يعني أفَّ  ،إلجراءات الدعوى

 . اإلجرائي
 السقوط وخصائصو  ماىية:  أوالً 

أو الحؽ في مباشرة العمؿ اإلجرائي إذا لـ يقـ جزاء إجرائي يرد عمى السمطة " يمكف تعريؼ السقوط بأنو
السقوط بعد زواؿ الحؽ أو انقضاء " .  وفي تعريؼ آخر2"خبلؿ الفترة التي حددىا القانوف بو صاحبو

ىذا أف يكوف العمؿ ، دوف أف بعني رتباط مباشرتو بميمة  أو بواقعةالسمطة في مباشرة عمؿ إجرائي واال
فانقضاء الفترة ،تخاذ عمؿ معيف إ السقوط عمى حؽ الفرد نفسو فييرد ف وىذا يعني أ .3"معيبا في ذاتو

  .المحددة يسمب الفرد سمطتو في تنفيذ العمؿ المطموب
 ومف خبلؿ التعريؼ يتضح أف الميمة التي حددىا المشرع لمباشرة العمؿ اإلجرائي ، تتحدد بأمريف: 

فانقضاء المدة دوف األوؿ : الميعاد: و يتمثؿ الميعاد بالمدة التي حددىا القانوف لمقياـ باإلجراء خبلليا، 
 القياـ باإلجراء، يسقط الحؽ في مباشرتو.

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بأنو" لمنيابة 329ومثاؿ ذلؾ وىذا ما نصت عميو المادة )
مًا مف اليوـ التالي لصدور لصادرة مف محكمتي الصمح والبداية خبلؿ ثبلثيف يو العامة إستئناؼ األحكاـ ا

". مما يعني أف إنقضاء مدة الثبلثيف يومًا، ُيسقط حؽ النيابة العامة في تقديـ استئنافيا، فمو قدمت الحكـ

                                                           
 . 26، ص.3، رقـ  27كمة النقض، س.، مجموعة أحكاـ مح1976يناير،  5قرار محكمة النقض المصرية:  1
 . 9و عبد المنعـ سميماف: بطبلف اإلجراء الجزائي، مرجع سابؽ ص.  27أحمد فتحي سرور: نظرية البطبلف،  مرجع سابؽ ص. 2
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أنؼ، فإف استئنافيا النيابة العامة استئنافيا في اليـو الواحد والثبلثيف مف اليـو التالي لصدور الحكـ المست
 يرد شكبًل، لتقديمو خارج المدة القانونية .

حيث عمؽ القانوف مباشرة إجراء معيف، عمى وجود واقعة معينة، ومثاؿ ذلؾ ما  األمر الثاني: الواقعة:
( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بأنو "يسقط الطعف المرفوع مف 365جاء في نص المادة )

 ـ عميو بعقوبة سالبة لمحرية، إذا لـ يتقدـ لمتنفيذ، قبؿ الجمسة المحددة لنظر الطعف".  المتيـ المحكو 
 

 السقوط خصائصثانيًا : 
ألعماؿ اإلجرائية التي يباشرىا المتيـ أو غيره مف الخصوـ اعمى الحؽ في مباشرة وط السق يرد -1

 .1سقوط الحؽ في االستئناؼوليس عمى العمؿ ذاتو ومثاؿ ذلؾ 
دوف األعماؿ التي  ،ؿ اإلجرائية التي يباشرىا الخصوـالسقوط عمى الحؽ في القياـ باألعما ينصب -2

، فإف فوات ىذا الميعاد ال يمنع القانوف ميعادا لمفصؿ في الدعوى يقـو بيا القاضي فإذا حدد
 ال،يتوخى مف ىذا الميعاد حسف  سير العدالة ، ألف القانوف المحكمة مف وجوب الحكـ في الدعوى

 .2في الحكـ سمب سمطة القاضي
وقد أجاز  ،عف مباشرة الحؽ ضمنياً  ، وال يعتبر تنازالً ترتب بقوة القانوفإجرائي ي السقوط ىو جزاء -3

شريطة أف يثبت الخصـ العذر ، تمديد مواعيد الطعف بسبب المسافة أو لعذر قيري المشرع استثناءً 
 .3لممحكمة

دـ إذا لـ يقأنو " ذه المسألة وذلؾالجزائية الفمسطيني ى ( مف قانوف اإلجراءات341عالجت المادة )و 
نقضاء مدة إمف تاريخ  ، وطمب المستأنؼ خبلؿ خمسة عشر يوما اعتباراً االستئناؼ خبلؿ المدة المعينة

إذا تبيف ليا وجود  ،تمديد المدة يجوز لمحكمة االستئناؼ أف تمنحو ميمة ال تتجاوز عشرة أياـ ،االستئناؼ
 .4سبب مشروع يبرر التأخير" 

 .د القانوف السقوط عمى سبيؿ الحصريحد -4

                                                           
 .74.أحمد فتحي سرور: نظرية البطبلف، مرجع سابؽ، ص 1
 .73.. أحمد فتحي سرور: نظرية البطبلف، مرجع سابؽ، ص 71والي: نظرية البطبلف، ص 2
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السقوط يتحقؽ بقوة القانوف حيث يفترض انقضاء المدة المحددة لمباشرة عمؿ معيف فبل يتصور  -5
 1. ؿ ما داـ الحؽ في مباشرتو قد سقطإمكاف تجديد ىذا العم

 2.بأثر رجعيتالي فإنو ال يسري ، باليعني السقوط زواؿ العمؿ اإلجرائي -6
ال يجوز نائية الفمسطيني والتي نصت عمى "( مف قانوف اإلجراءات الج109/2ومثاؿ ذلؾ نص المادة )

  ."لـ يعتمدىا مف إصدارىا لمدة أخرىأشير مف تاريخ صدورىا ما  3تنفيذ مذكرة اإلحضار بعد مضي 
أنو )لمنيابة العامة( استئناؼ ( مف قانوف اإلجراءات الجزائية  الفمسطيني عمى 329وكذلؾ نصت المادة )

، فإذا بدأ مف اليـو التالي لصدور الحكـاألحكاـ الصادرة مف محكمتي الصمح والبداية خبلؿ ثبلثيف يوما ت
الذكر بأف قدـ في اليوـ الحادي والثبلثيف فإف االستئناؼ  أنفةانقضت مدة االستئناؼ المحددة في المادة 

 تالي يرد شكبل لسقوط الحؽ في مباشرة ىذا العمؿ اإلجرائي. يكوف قد قدـ بعد فوات الميعاد وبال
 

 : أسباب السقوطثالثًا 
 .انقضاء  الموعد المحدد لممارسة  العمل اإلجرائي   - أ

وممارسة العمؿ ، والتقيد بيا احتراميافيتعيف  ،ة لممارسة األعماؿ اإلجرائيةيحدد القانوف مواعيد زمني
دـ تعطيمو تحقيقا لممصمحة العامة، أو مف أجؿ وع مرفؽ القضاءليا مف أجؿ حسف سير اإلجرائي خبل

 .3يعطؿ  لمصالحوستعمالو بشكؿ يمحؽ الضرر بخصمو و ا ياإلجرائي مف التعسؼ ف منع صاحب العمؿ

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بأنو"  ال 109/2ومثاؿ ذلؾ ما نص عميو المشرع في المادة )
ثبلثة أشير مف تاريخ صدورىا، ما لـ يجوز تنفيذ مذكرات الحضور، واإلحضار، والتوقيؼ، بعد مضي 

لحضور، في ضوء النص نجد أف المشرع قيد تنفيذ مذكرات ا يعتمدىا مف أصدرىا لمدة أخرى".
واإلحضار، والتوقيؼ، بموعد محدد وىو الثبلث شيور مف تاريخ صدورىا، إف مضي ىذه المدة دوف 

 تنفيذ ىذه المذكرات، يسقط الحؽ في العمؿ بيا، إال إذا تـ إعتمادىا  مف قبؿ مف أصدرىا لمدة أخرى .

 

 
                                                           

 . 84.ص، الجنائية، مرجع سابؽعبد الحكـ  فودة: البطبلف في قانوف اإلجراءات 1
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 العمل اإلجرائي : رتيب الذي حدده القانون لممارسة مخالفة الت 

مؼ التشريعات مف األشكاؿ اإلجرائية التي تقررىا مختو  ،وتتنوع األشكاؿ اإلجرائية في التشريعتتعد 
، رلعمؿ إجرائي أو عمؿ إجرائي آخاألعماؿ اإلجرائية وفقا لترتيب محدد بالنسبة  اشتراط ممارسة بعض 
ال سقط الحؽ غير المتعمقة بالنظاـ العاـ يجب إثارتيا قبؿ الدفوع الموضفمثبل الدفوع الشكمية  وعية وا 

 .1باتخاذىا
 

 اإلنعدام الفرع الثالث:
، فيكوف ىذا العمؿ غير يعرؼ اإلنعداـ بأنو الجزاء الذي يرد عند عدـ توافر أحد أركاف العمؿ اإلجرائي

 .3القانونية الناحية مف القانوني اإلجراء وجود عدـ ويعرؼ أيضًا بأنو  .2قائـ أصبلً 
 يالعمؿ اإلجرائ أركاف احد لتخمؼ نتيجة يكوفو  شدة، الجزاءات كثرأ وتعرؼ الباحثة االنعداـ بأنو  

 .بدونيا العمؿ اإلجرائي وجود يتصور ال التي
، والقانوف ال ينص عمى ما الوجود عدـ االنعداـ مظيرفوال يترتب عمى العمؿ المنعدـ أي أثر قانوني، 

بتنظيـ األعماؿ التي تنتج آثارًا قانونية، ويرى جانب مف الفقو أف انوف يعنى ، فالقىو غير موجود
 الجزائية اإلجراءات قانوف، وقد خبل 4اإلنعداـ ما ىو إال نتيجة منطقية لممخالفة الصارخة لقواعد القانوف

 .االنعداـ مصطمح مف الفمسطيني
 

 : االنعدامأواًل: أنواع 
 :الى نوعيف  ينقسـ االنعداـ

ىذا النوع الوجود المادي لئلجراء، فاالنعداـ المادي ينصرؼ إلى  يفترض: إنعدام مادي -1
اإلجراء الذي كاف يجب مباشرتو، ال إلى اإلجراء المترب عميو. ومثاؿ ذلؾ عدـ استجواب 

 المتيـ فور إرسالو إلى النيابة، وقبؿ توقيفو.
 
 نعداـ المادي في حالتيف :يتحقؽ االو 
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ويتحقؽ ذلؾ في التعبير عف اإلرادة في مباشرة العمؿ  :عمؿ إجرائيأي مباشرة عدـ  الحالة األولى:
 اإلجرائي، ومثاؿ ذلؾ عدـ إصدار الحكـ .

 وىو ،مباشرتو عدـ يفترض ،الكتابة بواسطة اإلجرائي العمػؿ ثبػوت عدـ إفعدـ الكتابة :  الحالة الثانية:
 يدؿ الذي السند اإلجرائي العمؿ في الكتابة تعتبر، حيث (يحصؿ لػـ يكتػب لػـ مػا) بقاعدة عنو يعبر ما

 .1لمقانوف العمؿ موافقة مدى مف التحقؽ يتـ بواسطتيا التػي فيي العمؿ اإلجرائي، حصوؿ عمى
وىنا يرتكز االنعداـ عمى المصدر القانوني لمعمؿ اإلجرائي، فيحدد القانوف شروط  إنعدام قانوني: -2

، وال الواقع صعيد عمى وجود لو ، أي يكوفاإلجرائي منعدماً مؿ ه، التي إذا تخمؼ إحداىا يصبح العوجود
 مصدره عمى اإلجرائي بالعمؿ المتعمؽ القانوني االنعداـ معيار يرتكز، فالقانوف صعيد عمى لو وجود

 .2اإلجرائية الشرعية تستمزمو الػذي القػانوني
كأف  ،تحديدهي السمطة التشريعية فصبلحيات ويعتبر العمؿ اإلجرائي منعػدمًا إذا شػابو عيػب اغتصػاب 

ما في مثؿ ىذه الحالة يحدث اغتصاب الختصاص السمطة التشريعية حين ،تنشئو تعميمات النائب العاـ
 . 3األمر الذي يترتب عميػو االنعػداـ، تباشر جية أخرى ىذا االختصاص

 :أثر اإلجراء المنعدم عمى اإلجراءات السابقة والالحقة عميو
فإذا  ،إجراءات سابقة والحقة عميوأي فبل يمتد أثره إلى  ،االنعداـ ال يمحؽ إال اإلجراء المعيباألصؿ أف 

وال يمتد االنعداـ إلى  ،بسبب عدـ التوقيع عميو فاف الحكػـ وحػده الذي يتأثر بيذا العيب كاف الحكـ منعدماً 
صحيحة مادامت قد كوف ات تىذه اإلجراءحيث أف  ،إجراءات المحاكمة السابقة عمى صدور ىذا الحكػـ

مف إجراءات مثؿ  بإعادة ما وقع صحيحاً  االستئناؼال تمتػـز محكمػة مثبًل فػ ،استوفيت شػروط صػحتو
ال  ،اإلجراء المنعدـعمى ف اإلجراءات البلحقة إف كذلؾو .وأعماؿ الخبرة واالستماع لمدفاع ،شيادة الشيود

 ،يشمؿ الرابطة اإلجرائية بأكمميا دوف أف ،في إجراء معيف حصوراً ما داـ االنعداـ ميمتد إلييا االنعػداـ 
 اجراءه حوزة المحكمة يعتبر راءات التحقيؽ بعد دخوؿ الدعوىاـ عضػو النيابة بأي إجراء مف إجيفإذا قػ
ـ إلى أمػا إذا تسرب االنعدا ،جراءات الدعوى التي تبقػى صػحيحةولكنو يبقى بمعزؿ في أثره عف إ ،منعدماً 
ذا اتصمت المحكمة  ،االنعداـف كؿ ما يدخؿ في ىذه الرابطة يصػيبو عيػب إف ،اإلجرائية بأكمميا الرابطة وا 

وذلؾ  ،ف االنعداـ يشمؿ كافة ما تـ مف إجراءات في ىػذهإف ،مف جية غير مختصة المقدمةبالدعوى 
  .4قياسا عمى المبدأ القائؿ بأف ما بني عمى باطؿ فيو باطؿ

 
                                                           

1
: عشٝس كزؾ٢ أؽٔذ/ .41.ص عبثن ٓشعغ اُلِغط٢٘٤، اُغضائ٤خ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ك٢ اُجطالٕ ثؼ٘ٞإ ٓبعغز٤ش سعبُخ: ا٤ٌُال٢ٗ اهللا ػجذ أعبٓخ 

 .299.ص عبثن، ٓشعغ اُغ٘بئ٤خ، اإلعشاءاد هبٕٗٞ ك٢ اُجطالٕ ٗظش٣خ
2

 .3:7اُٞع٤ؾ ك٢ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ، ٓشعغ عبثن، ص.: عشٝس كزؾ٢ أؽٔذ 
3

 كزؾ٢ أؽٔذ /.42-41.ص عبثن ٓشعغ اُلِغط٢٘٤، اُغضائ٤خ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ك٢ اُجطالٕ ثؼ٘ٞإ ٓبعغز٤ش سعبُخ: ا٤ٌُال٢ٗ اهللا ػجذ أعبٓخ 

 .663: اُٞع٤ؾ ك٢ هبٕٗٞ اإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ، ٓشعغ عبثن، ص.عشٝس
4

ػجذ اُؾٌْ  كٞدح:  ./44-43.ص عبثن ٓشعغ اُلِغط٢٘٤، اُغضائ٤خ اإلعشاءاد هبٕٗٞ ك٢ اُجطالٕ ثؼ٘ٞإ ٓبعغز٤ش سعبُخ: ا٤ٌُال٢ٗ اهللا ػجذ أعبٓخ 

 .48، ص.1::2هبٕٗٞ أُشاكؼبد أُذ٤ٗخ ٝاُزغبس٣خ، داس أُطجٞػبد اُغبٓؼ٤خ، االعٌ٘ذس٣خ،  اُجطالٕ ك٢
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 ــــةالخاتمـــ
وفقا لقانوف اإلجراءات في اإلجراءات الشكمية مف خبلؿ ىذه الدراسة تـ استعراض موضوع الشكمية 

، حيث يعد موضوع الشكمية في اإلجراءات الجزائية مف أىـ المواضيع العممية في قانوف الفمسطيني
 .زائية لما لو مف تأثير في الدعوىاإلجراءات الج

الجزائية ما ىي إال مجموعة مف اإلجراءات التي يتخذىا أطرافيا منذ الدعوى راسة دوتستخمص ىذه ال
، فرسـ المشرع ليا ىذه اإلجراءات لضماف حسف سيرىا وحماية قوع الجريمة إلى غاية الفصؿ فييالحظة و 

  .لحقوؽ أطرافيا ، ورتب المشرع الجزاء عمى مخالفة ىذه القواعد اإلجرائية

جراءات المتبعة ذات الجزائية نجد ىذه الشكميات تجعؿ مف اإلمف خبلؿ عرض الشكميات في الدعوى 
ءات كؿ حسب دوره في الدعوى اإلجرا إتباعيـفيفيد المشرع أشخاص الدعوى أثناء  معالـ واضحة،

كمفيا والتي تتمثؿ بالبطبلف مثمما ىو الحاؿ معينة ووضع ضمانا الحتراميا جزاءات تترتب عمى  بأشكاؿ
لقانوف فييا الكتابة ولكف في بعض األحياف السقوط الذي أورد المشرع حاالتو في التصرفات التي جعؿ ا

الحصر والذي يكوف في حاؿ انقضاء الموعد المحدد لممارسة العمؿ اإلجرائي أو في مخالفة  عمى سبيؿ
    الترتيب الذي حدده القانوف لممارسة ىذا العمؿ.
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 :النتائج

إف الشكمية ىي المنيج الذي رسمو المشرع إلجراء معيف, إذ يجب االلتزاـ بو حتى ينعقد صحيحا  .1
 مرتبا آلثاره. 

 اتضح مف خبلؿ اإلجراءات الجزائية دور الشكمية المبدئي واألساسي في صحة اإلجراءات الجزائية. .2
إجراءات الدعوى   يطمؽ تعبير الشكمية عمى الوسائؿ التي يستخدميا الخصـ ويطعف بيا في صحة .3

 التعرض لموضوع الدعوى نفسو.
 سبلمة اإلجراءات مف شأنو أف يؤدي إلى واإلجرائية وفؽ ممارسة حدود الشرعية اإلجراءات إتباع .4

 .المحاكمة، وتجسيدىا لمبدأ العدالة، وتحقيؽ التوازفَ  بيف المجتمع والمتيـسبلمة   ثـ ، ومفالجزائية
لجزائية إلى شكمية أساسية تؤثر في صحة العمؿ اإلجرائي   وفي انقسمت الشكمية في اإلجراءات ا .5

لى شكميات ثانوية ليس ليا أثر في صحة العمؿ اإلجرائي,  بطبلنو المطمؽ وفي بطبلنو النسبي,  وا 
ىذا التوجو التشريعي مف جدؿ حيث يقر المشرع صحة اإلجراء إذا تحققت الغاية منو وما صاحب 

 .فقيي
اختمؼ المشرع الفمسطيني والقضاء كذلؾ في مسألة حماية الشكمية, حيث لـ يتجو المشرع وال الفقياء   .6

 إلى النظاـ الشكمي المطمؽ عمى غرار العديد مف التشريعات .
لـ تتصدى المحاكـ الفمسطينية لمشكمية في اإلجراءات الجزائية بالصورة المطموبة بما يضمف حماية  .7

 عامة.الحقوؽ والحريات ال
  عمؿ الييئات القائمة عمى جميع مراحؿ الدعوى الجزائية أثناء قياميا يظير موضوع الشكمية في .8

 اإلجراءات الجزائية, فتحكـ الشكمية كؿ مف الضابطة القضائية والنيابة العامة والقضاء .  ب
بلليا, نص المشرع عمى مواعيد وآجاؿ معينة في بعض اإلجراءات يجب أف يتـ العمؿ اإلجرائي خ .9

ف انقضاء ىذه المواعيد واآلجاؿ يترتب عمييا جزاء السقوط الحؽ في ممارسة  العمؿ اإلجرائي .  وا 
إلثبات الدعوى, وذلؾ التدويف كأحد أىـ الشكميات والضمانات التي أوجبيا المشرع في جميع مراحؿ  .10

 حصوؿ اإلجراء. 
عف باقي القوانيف الموضوعية, حيث أف  الشكمية ىي مف المميزات التي تتميز بيا القوانيف اإلجرائية .11

قانوف اإلجراءات الجزائية يؤسس لمشرعية اإلجرائية التي ىي إدخاؿ لمقوانيف الموضوعية حيز التنفيذ, 
 وذلؾ مف خبلؿ صور وأشكاؿ معينة رسميا المشرع ليا .
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أو مواجية فرض القانوف شكؿ معيف لئلجراءات الجزائية, لتحقيؽ ضمانات معينة, كحرية الدفاع,   .12
 .الخصوـ, أو السرية في التحقيؽ االبتدائي

 يعتبر العمؿ اإلجرائي عمؿ قانوني يولد آثار قانونية, فمو مقتضيات موضوعية, وأخرى شكمية . .13
حرص المشرع الفمسطيني عمى التوفيؽ بيف اعتباريف وىما ضرورة احتراـ الشكؿ الذي يفرضو  .14

ؿ الشكؿ, فبل ييدر الحؽ الموضوعي ف عدـ احتراـ القانوف, وضرورة عدـ التضحية بالحؽ مف أج
 الشكؿ .

دارية, وجزاءات إجرائية  .15 تنقسـ الجزاءات التقويمية المترتبة عمى ىدر الشكمية إلى جزاءات جزائية وا 
 أخرى كالبطبلف والسقوط.

 البطبلف كجزاء إجرائي يرد عمى العمؿ اإلجرائي المعيب, فييدر جميع آثاره. .16
ف إلى بطبلف مطمؽ يترتب عمى مخالفة القواعد اإلجرائية الجوىرية والمتعمقة ينقسـ جزاء البطبل  .17

 بالنظاـ العاـ, وبطبلف نسبي يترتب عمى عدـ مراعاة أحكاـ اإلجراءات, والمتعمقة  الخصـو .
السقوط كجزاء يرد عمى الحؽ في مباشرة العمؿ اإلجرائي, إذا لـ يتـ القياـ بيذا العمؿ خبلؿ الفترة   .18

 حددىا القانوف. التي 
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 :التوصيات

كاف عمى المشرع أف يضع إجراء القبض تحت مرحمة التحقيؽ االبتدائي باعتباره يشكؿ قيدا عمى   -1
ف قياـ مأمورو الضبط  حرية األفراد, حيث إف إجراء القبض اختصاص أصيؿ لمنيابة العامة, وا 

 القضائي بيذا اإلجراء ما ىو إال استثناء عمى األصؿ .
في وقت إجراء التفتيش كاف عمى المشرع أف يحدد حاالت االستعجاؿ التي تستوجب عمى سبيؿ   -2

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية  ظرؼ االستعجاؿ كإحدى 41الحصر عندما نص في المادة )
 حالتي التفتيش ليبل.

لمقضاء لمبت تشكيؿ لجنة مختصة بالنظر في الشكميات اإلجرائية, وبالتالي تقديـ الدعوى جاىزة  -3
فييا, لما في ذلؾ مف سرعة في الفصؿ الدعوى المنظورة حتى ال يأخذ القاضي جؿ وقتو في 

 التدقيؽ في الشكميات .
وجوب نص المشرع في حالة تفتيش األشخاص أف يكوف مف يفتش الرجؿ مف نفس جنسو, كما   -4

شخص نفس فعؿ حيف نص أف يتـ تفتيش األنثى بواسطة أنثى, فكؿ شخص يجب أف يفتش  
 جنسو, فجسد الرجؿ عورة كما ىو جسد المرأة .

تضميف قانوف اإلجراءات الجزائية نص يعالج تحوؿ اإلجراء الباطؿ, وذلؾ مف خبلؿ تحوؿ    -5
إلى إجراء صحيح باعتبار اإلجراء الذي  اإلجراء الباطؿ إذا توافرت فيو عناصر إجراء أخر

 توافرت عناصره.
حقيؽ االبتدائي أنو أعطى لمنيابة مركزا قانونيا ممتازا بالنسبة يؤخذ عمى المشرع في مرحمة الت -7

، بينما  حـر محامي المتيـ مف ىذا  ،  التي تجيز لمنيابة توجيو  أسئمة مباشرة لمخصـو لمخصـو
قانوف  تضميفالحؽ، فعمى المشرع أف ينص عمى إعطاء ىذا الحؽ لمحامي المتيـ مف خبلؿ 

 .اإلجراءات الجزائية نص يؤكد ذلؾ

عمى المحاكـ الفمسطينية التصدي لمشكمية في اإلجراءات الجزائية بالصورة والشكؿ الذي يضمف   -7
 حماية الحقوؽ والحريات العامة, وبما يحقؽ العدالة .

إنياء المشرع لمجدؿ الفقيي في مسألة إعماؿ الضرورة كمبدأ عاـ , فقدت وردت تطبيقات عدة   -8
لجزائية لحالة الضرورة, ولكف التشريعات خمت فيما إذا في نصوص متفرقة في قانوف اإلجراءات ا

 كاف إعماؿ الضرورة كمبدأ عاـ, أـ أنيا تقتصر عمى الحاالت التي وردت حصرا.
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 اتقضى بي التي بلف المتعمقة بالنظاـ العاـ،يميز بصراحة بيف حاالت البطأف  المشرععمى  -9
ال يجوز التنازؿ عنو، وبيف والتي  المحكمة مف تمقاء نفسيا في أي مرحمة مف مراحؿ الدعوى، 

البطبلف النسبي المتعمؽ بالمصمحة الخاصة، الذي ال تثيره المحكمة مف تمقاء نفسيا إف لـ يتمسؾ 
 .بو أو يثيره صاحب الشأف

األخذ باالعتبار عند التعديؿ، اعتماد أو النص عمى معيار واضح ومحدد لتمييز دعوة المشرع  -10
البطبلف عمى مخالفتيا كميا أو بعضيا، كذلؾ التمييز بوضوح  اإلجراءات عف بعضيا، لترتيب

بيف حاالت البطبلف المتعمؽ بالنظاـ العاـ، وبيف البطبلف النسبي المتعمؽ بالمصمحة الخاصة، مع 
تحديد حاالت البطبلف لمخالفتيا، عمما بأف المشرع قد نص عمى البطبلف المتعمؽ بالنظاـ العاـ 

 .معيار التحديدفي بعض النصوص لكنو اغفؿ 
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