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 لتقديرالشكر وا

 قال تعالى: ))َلِئن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكْم((

الذي أعانني ووفقني إلتمام  رب السموات ورب اَلرض رب العرش العظيم الحمد هلل رب العالمين

–، والصالة والسالم عمى حبيب القموب محمد النبي اَلمين، وانطالقًا من حديث الرسول ىذا الدرب الطويل

 )ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس(. -صمى اهلل عميو وسمم

 

ممين فييا من لمصرح العممي الشامخ جامعة القدس ممثمة بإدارتيا وجميع العاأتقدم بجزيل الشكر 

الذي واكب العمل نبيو صالح  وال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر إلى دكتوري الفاضل,  إداريين وأكاديميين

 .ت مالحظاتو تنم عن حرص كبير لموصول إلى اَلفضلليذه اَلطروحة في جميع مراحميا والتي كان

 

ل الشكر والعرفان ولمجميع جزي,  ويسرني أن أقدم شكري لكل مخمص وفّي في عممو ومع تالميذه

 .والداي العزيزان وزوجتي وأخوتيمساعدتي في مشواري لمدراسات العميا وأخص بالذكر ل عمى أي جيد بذل

 واهلل ولي التوفيق
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 الممخص 

إف النظاـ اإلجرائي الفمسطيني مف األنظمة اإلجرائية التي تمنح النيابة العامة كظيفة مزدكجة تجمع 

باعتبارىا  العامةكيفرؽ القضاء بيف صفة النيابة  كماكيفرؽ القانكف  ،سمطة االتياـك  فييا بيف سمطة التحقيؽ

فسمطة االتياـ ىي السمطة الرئيسية المخكلة لمنيابة العامة  ،طة اتياـ كبيف صفتيا باعتبارىا سمطة تحقيؽسم

خكلت لمنيابة العامة بشكؿ استثنائي كحمت فييا محؿ قاضي التحقيؽ العتبارات قدرىا فقد أما سمطة التحقيؽ 

، فقد اعتبر سمطة التحقيؽ سمطة 2001ة ( لسن3ما عدا قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ) الشارع

كعميو فاف النيابة العامة ىي صاحبة االختصاص بإجراء التحقيؽ رئيسية أك اختصاص رئيسي لمنيابة العامة، 

إما  ،بأحد األكجو التالية بعد االنتياء منواالبتدائي كىي أيضا صاحبة االختصاص بالتصرؼ بيذا التحقيؽ 

صدار قرار باال كجو إلقامة الدعكلمكاصمة الدعكل كالدخكؿ بمرح ، مة المحاكمة أك كقؼ السير بالدعكل كا 

 كىك ما يطمؽ عميو في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بحفظ الدعكل الجزائية.

إنياء التحقيؽ االبتدائي  كيعرؼ األمر باال كجو إلقامة الدعكل بأنو "قرار المحقؽ أك ككيؿ النيابة

عند ىذه المرحمة"، فاألمر باال كجو إلقامة الدعكل ىك أمر قضائي مف أكامر التصرؼ  الدعكل كمف ثـ كقؼ

، حيث إف مرحمة التحقيؽ  بالتحقيؽ االبتدائي كتصدره سمطة التحقيؽ كىي النيابة العامة أك قاضي التحقيؽ

عدـ سير بالدعكل لكصؼ األعماؿ القضائية، كبناء عميو تقرر النيابة العامة كقؼ ال االبتدائي ينطبؽ عمييا

القياـ بفحص  ذلؾكلكف عمى النيابة العامة قبؿ ، الدعكل تحريؾتكافر أم سبب مف األسباب التي تدعك إلى 

 إما تحريؾ الدعكل الجزائية أك حفظيا،إذ أف األدلة كتمحيصيا كتقدير قيمتيا ككزنيا ك بناء عمى ذلؾ تقرر

 ظير دالئؿ جديدة تبرر العكدة لمتحقيؽ.مف شاف ىذا القرار منع أم مبلحقة جديدة ما لـ ت
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كفؽ ما تراه فقط  عدة تساؤالت ىي ىؿ النيابة العامة تصدر ىذا األمر أك القراربناءا عمى ذلؾ تبرر 

 أـ ىناؾ شركط إلصداره ؟ كىؿ ىناؾ أسباب محددة بالقانكف لصدكر ىذا األمر؟ كىنا نكد اإلشارة إلى أف

كجو إلقامة الدعكل الجزائية)حفظ الدعكل الجزائية(، كقد حددىا كؿ  بأف الىناؾ عدة شركط إلصدار أمر 

 عمى النيابة العامة االلتزاـ بيذه الشركط، القانكف كالفقو ككذلؾ بينتيا العديد مف قرارات القضاء،كبالتالي مف

افة ىذا األمر عمؿ قضائي كك أف أف يككف األمر باف ال كجو إلقامة الدعكل مكتكبا، حيث كالتي أىميا

األعماؿ القضائية يتعيف ثبكتيا بالكتابة، كاف يككف ىذا األمر صريحا، أما أسباب إصدار ىذا األمر فقد 

ليتسنى  حددىا القانكف كحصرىا بأسباب معينة فقط، كما ألـز القانكف النيابة العامة تسبيب ىذا األمر كذلؾ

األمر  ، كلكف في حاؿ إصدار ىذالصاحب المصمحة التعكيؿ عمى ىذه األسباب حاؿ طعنو بيذا األمر

مراعيا لجميع شركطو كمبنيا عمى أسباب صحيحة فإف التساؤؿ الذم يثكر بيذا الصدد،ما ىي اآلثار المترتبة 

 عمى ىذا القرار؟

، لذلؾ منح القانكف ىذا األمر حجية األمر عكل ىك قرار قضائي إف األمر باف ال كجو إلقامة الد

أف األمر المقضي بو يثبت فقط لؤلحكاـ الجزائية، كلكف نظرا لؤلىمية الكبيرة  المقضي بو استثناء، فاألصؿ

كلكف  عند إصداره يكقؼ السير بإجراءات الدعكل عند حد معيف، منح ىذه الحجية ألنو ليذا األمر فقد

مر إنما إف الحجية التي منحيا القانكف ليذا األ التساؤؿ الذم يثكر أيضان ىك:ىؿ ىذه الحجية مطمقة؟ الكاقع

حجية محدكدة تنصرؼ إلى الحجية بمظيرىا السمبي فقط، فيذه الحجية يعترؼ بيا أماـ القضاء الجزائي  ىي

نما مؤقتة، حيث أف ىذا األمر قابؿ لئللغاء إذا  كما أف ، دكف القضاء المدني ىذه الحجية ليست دائمة كا 

 ف مضمكف ىذه الدراسة.تكافرت الشركط التي يتطمبيا القانكف لذلؾ، كىذه لمحة سريعة ع
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Abstract  

 

The Palestinian procedural system is one of the procedural systems that grant the Public 

Prosecution a dual function in which the investigation authority and theprosecution authority are 

combined.  The law also distinguishes between the judiciary and the status of the public 

prosecution as an indictment authority and its status as an investigative authority.The prosecution 

authority is the main authority vested in the Public Prosecutor's Office,while the investigative 

authority has been exceptionally authorized by the Public Prosecution and replaced by the 

investigating judge for considerations of the lawmaker except for the Palestinian Criminal 

Procedure Law No. 3 of 2001, which considers the investigative authority as the main authority 

or main jurisdiction of the Public Prosecutor's Office.  Accordingly, the Public Prosecution is 

competent to conduct this preliminary investigation and is also competent to conduct this 

investigation after completing it in one of the following aspects:either by continuingthe case and 

entering the trial stage or stopping the prosecution and the issuance of a decision not to file a 

lawsuit, which is called “preserving the criminal case” in Palestinian Criminal Procedure law. 

 

 

It is known that there is no basis for filing the case when“the decision of the investigator or the 

prosecutor is to terminate the preliminary investigation and then stop the case at this stage”.The 

matter of not filing a lawsuit is a judicial order of the conduct of the preliminary investigation 

and is issued by the investigative authority, which is the Public Prosecutor or the investigating 

judge.  As the stage of preliminary investigation applies to the description of the judicial 

proceedings, and accordingly the Public Prosecution decides to stop the prosecution because 

there is no reason to initiate the case.However, the Public Prosecution has to examine the 

evidence and its value and based on that, has to decided to go forward with the prosecution of the 

criminal case or its preservation.  Making this decision would prevent any new prosecution 

unless there is new evidence justifying the return of the investigation. 

 

All of the above entails the following questions: First, is the Public Prosecution issuing this order 

or decision according to what it sees only, or are there conditions for its issuance? Second, are 

there any specific reasons for this law to produce this order?  
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We would like to point out that there are several conditions for issuing a decision that there is no 

basis for filing a criminal case. The law and jurisprudence, as well as several judicial decisions, 

specify and therefore the prosecution must comply with these conditions, the most important of 

which is that there is no basis for filing the case in writing, 

As this issue is a judicial action and all judicial acts must be proved in writing and be explicit, 

while the reasons for issuing this order has been determined by law and restricted to certain 

reasons only.   

 

The law also obliges the Public Prosecution to justify this issuance so that the party may rely on 

these reasons in case he wants to appeal this order. However, in the event of issuing this order is 

considered and based on valid reasons; the question arises in this regard, what are the 

implications of this decision? 

 

The decision that “there is no basis” for filing a lawsuit is a judicial decision as we have 

previously explained.  Thus, the law gives this decision or order the authority of being the 

judicial basis as an exception.  While the judicial basis is that the issue is proved only for 

criminal judgments, but because of the great importance of this issue or order it was only granted 

this authority because upon issuance, it stops the process of the proceedings at a specific point, 

but the question arises: Is this absolute? 

 

In fact, the legitimacy granted by the law to this issue is a limited authority that is only decisive 

in its negative appearance.  This decision is recognized by the criminal justice system without the 

civil judiciary. This decision is not permanent but temporary, since this issue can be revoked if 

the conditions required by law are met. This is a quick overview of the contents of this study. 
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 إشكالية الدراسة

حػػكؿ  تتمحػػكرإشػػكالية ىػػذه الدراسػػة  فػػإفكمػػف خػػبلؿ السػػياؽ السػػابؽ الػػذم ظيػػر فػػي ممخػػص الدراسػػة 
 لسؤاؿ التالي:ا

أن ال وجو إلقامةة الةدعوى الجزائيةة كأحةد طةرق التصةرف بةالتحقيق بألمر لالتنظيم القانوني ما ىو 
 االبتدائي ؟

 أىمية الدراسة

يحتكم عمى  إنماإف األمر باف ال كجو إلقامة الدعكل الذم تصدره النيابة العامة بصفتيا سمطة تحقيؽ 

در يحجب الدعكل الجزائية عف العرض عمى القضاء، كأم تسرع في قدر كبير مف الخطكرة، فيك قرار إذا ص

عدـ  كما أفقد يسبب إىدار حقكؽ المجني عميو أك حقكؽ المضركر مف الجريمة، إنماىذا القرار  مثؿإصدار 

عمى النيابة العامة أف تككف عمى كفاءة  يتكجبلذلؾ  ،لحقكؽ المتيـ ان ىذا القرار يسبب إىدار  مثؿإصدار 

صدار عالية لم ه ال كجو إلقامة الدعكل بالكقت المناسب، ك تنبع أىمية ىذف قرار باالمكازنة بيف ىذه الحقكؽ كا 

 الدراسة مف المنطمقات التالية:

  قرار باف ال كجو إلقامة المف ندرة الدراسات كاألبحاث المتخصصة في مف منطمؽ عممي نابع

نصكص الخاصة بو ك التعميؽ ر الالدعكل بؿ كاف يقتصر ذكره عمى دراسات عامة تكتفي بذك

 عمييا.

  مف حاجة رجاؿ القضاء عامة كرجاؿ النيابة العامة خاصا لدراسة متكاممة مف منطمؽ عممي نابع

 .متعمقة بيذا المكضكعكمتخصصة 
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 أىداف الدراسة

 أىداؼ فرعية مكضحة عمى النحك األتي: عدةتتمحكر أىداؼ ىذه الدراسة حكؿ ىدؼ أساس عاـ ك 

 عام:اليدف ال

 أف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية كأحد طرؽ التصرؼ بقرار مالتعرؼ عمى التنظيـ القانكني ل

 بالتحقيؽ االبتدائي.

 : اَلىداف الفرعية

 .التعرؼ عمى ماىية األمر باف ال كجو إلقامة الدعكل كطبيعتو القانكنية 

 .التعرؼ عمى اآلثار القانكنية المرتبة عمى ىذا األمر 

 حجية ىذا القرار تجاه جميع األطراؼ المتعمقة بو. التعرؼ عمى 

 .التعرؼ عمى الكيفية القانكنية إللغاء ىذا القرار 

 منيجية الدراسة

حيث أف  ،اعتمد الباحث عمى المنيج المختمط الذم يجمع بيف المنيج التحميمي كالمنيج المقارف

كمقارنة ىذه  ،الخاصة المتعمقة بالمكضكعالدراسة تقكـ عمى تحميؿ النصكص التشريعية كالقكاعد  ىذهطبيعة 

اإلجرائي األردني كالقانكف اإلجرائي الفمسطيني كالقانكف اإلجرائي كبل مف القانكف  القكاعد فيالتشريعات ك 

 بعض أحكاـ القضاء لتحقيؽ جميع أىداؼ ىذه الدراسة.ه الدراسة ببعض اآلراء الفقيية ك ىذ المصرم، كتزكيد
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 الفصل اَلول

 أو القرار بحفظ الدعوى الجزائيةمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية مفيوم اَل

 وخصائصو وطبيعتو القانونية

تمثؿ الجريمة اعتداءن عمى المجتمع بأسره، لذا يحؽ لممجتمع معاقبة الفاعؿ باعتباره صاحب الدعكل 

لنيابة العامة بالقياـ بيذه ألف المجتمع ليس باستطاعتو أف يقيـ الدعكل كيتابعيا فيك يفكض ا العامة، ك

كنيابة عنو، كبيذا تعد الدعكل العامة  كىي بدكرىا تقيـ دعكل الحؽ العاـ كتباشرىا باسـ المجتمع الميمة،

 النيابة العامةكفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تعد كسيمة الدكلة في ممارسة سمطتيا بفرض العقاب عمى مستحقييا 

 .1خصمان في الدعكل

ذا كانت األضرار ال تي تنتج عف ىذه الجريمة قد تصيب المجتمع بأكممو أك بعض أفراده، أك قد كا 

 كؿ مفلممتضرر مف الجريمة في  قد منحتتصيبيما معان، فإف األنظمة اإلجرائية في التشريعات الجزائية 

ة رفع الدعكل المدنية لممطالبة بتعكيض الضرر الناتج عف الجريم مف خبلليايمكف  كسيمةالجنح كالمخالفات 

بعد االنتياء مف مرحمة التحقيؽ لدل النيابة العامةكلنيؿ المجـر جزاءه أماـ القضاء الجنائي، كفي حالة تبيف 

تقرر منع محاكمتو ككقؼ كبالتالياالبتدائي أنو ال كجو لبلستمرار بدعكل الحؽ العاـ ضد المشتكى عميو 

أك )حفظ  ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية إجراءات الدعكل عند الحد الذم كصمت إليو تحت مفيكـ األمر بأف

                                                           
الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، ، الطبعة األكلى، دار قرار منع المحاكمة دراسة مقارنة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1

 .13األردف، ص
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و إلقامة نع المحاكمة" أم األمر بأف ال كجمقد أحاطت غالبية التشريعات الجزائية قرار "م، ف1الدعكل الجزائية(

الدعكل الجزائية بالقكاعد كاألصكؿ القانكنية باعتباره أحد أىـ القرارات الصادرة عف سمطة التحقيؽ اإلبتدائي، 

ؿ عمى رجحاف براءة المشتكى عميو، كبيذا ظيرت أىمية األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية يد كما أنو

باعتباره أحد أىـ القرارات التي تصدر عف النيابة العامة بعد اإلنتياء مف مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي كبكصفو 

يمنع إحالة أم قضية إلى قضاة  نوكما أقراران ينيي الخصكمة الجزائية كيسدؿ الستار عمى الدعكل العامة، 

 .الحكـ إذا كانت ال ترتكز عمى أساس كاضح كبيف مف القانكف أك الكاقع

  

                                                           
دراسة مقارنة بين الفقو  -حق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى الجنائية(: 2011الرشيدم، طو السيد أحمد )1

.9-8، دار الفكر الجامعي لمنشر، اإلسكندرية، مصر، صاإلسالمي والقانون الوضعي
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 المبحث اَلول

 ومنالجزائية وموقف التشريعات اإلجرائية القرار بحفظ الدعوى الجزائية مفيوم  

إصدار ثبلثة  حؽلو حسب ما أناط بو الشارع مف صبلحيات  أك عضك النيابة العامةلممدعي العاـ 

سقاط الدعكل كلزكـ ع المح، كىي: قرارات منبعد االنتياء منوقرارات لمتصرؼ في التحقيؽ اإلبتدائي  اكمة كا 

مف حكزة المدعي  الجزائيةالمحاكمة في الجنايات، كبالرغـ مف أنيا ذات طبيعة قانكنية إال أنيا تخرج الدعكل 

أك طرح النزاع أماـ عدـ جكاز الطعف بيذه القرارات  إلىباإلضافة كذلؾ لقكة النفاذ،  أك النيابة العامةالعاـ 

إلى النائب أك النيابة العامةيقتصر أثر ىذه القرارات عمى نقؿ الدعكل مف حكزة المدعي العاـ  حيثالقضاء، 

سقاط بعديصدر القرار  مف ثـكي يمارس رقابتو عمييا ك لالعاـ  التصرؼ في التحقيؽ بمنع المحاكمة كا 

 .1الدعكل

تشريعات اإلجراءات الجزائية في الدكؿ العربية "قرار منع المحاكمة" كاف اختمفت حكؿ التناكلت كقد 

كىك "األمر ، "األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل"قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم تسميتو. فيطمؽ عميو في 

ت الجزائية أصكؿ المحاكما كفي قانكف ،2بحفظ التحقيؽ" مف قانكف اإلجراءات كالمحاكمات الجزائية الككيتي

ف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في حيف نص قانك  ،يطمؽ عميو "قرار منع المحاكمة"/أ( 130األردني رقـ )

                                                           
1

، دار الثقافة لمنشر دراسة مقارنةقانون أصول المحاكمات الجزائية  تدائي فيالتحقيق اإلب(: 2011لجكخدار، حسف )ا
.518صكالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردف، 

، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، قرار منع المحاكمة دراسة مقارنة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )2
.19صاألردف، 
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مف قانكف اإلجراءات الجزائية  (2|149) ألمر بحفظ الدعكل" طبقان لممادة"اعمى 2011( لسنة 3رقـ )

 .1جراءات الجزائية السعكدم( مف نظاـ اإل124)الفمسطيني كالمادة 

عمى أنو إذا تبيف لممدعي  األردني/أ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 130كقد نصت المادة )

، يتقرر منع  العاـ أف الفعؿ ال يؤلؼ جزمان أك أنو لـ يقـ الدليؿ عمى أف المشتكى عميو ىك مف ارتكب الجـر

كقد حصر قانك اإلجراءات حاالت منع  جنحة أك مخالفة،أكاف جناية أك محاكمتو، أيان كاف الجـر سكاء 

 :المحاكمة باالتي 

: إذا كاف الفعؿ المسند لممشتكى عميو ال يشكؿ جرمان طبقان لنص القانكف، كلك كاف ضاران في غيره أوالً 

 مف القكانيف المطبقة في دكؿ أخرل غير قانكف العقكبات.

المنسكبة لممشتكى عميو قد سبؽ الفصؿ فييا جزائيان فبل ينظر : إذا تبيف لممدعي العاـ أف الكاقعة ثانياً 

 فييا مرة أخرل، إذ أف الفاعؿ ال يبلحؽ عمى الفعؿ الكاحد مرتيف.

ىذه الحالة تفترض أف الجريمة كقعت بالفعؿ، لكف ال يكجد دليؿ كاضح  في: عدـ قياـ الدليؿ ك ثالثاً 

عكد تقدير عدـ كجكد دليؿ ضد المشتكى عميو لممدعي ، كىنا يعمى أف المشتكى عميو ىك الذم ارتكب الجـر

أك حفظ الدعكل  العاـ، فإذا انعدـ الدليؿ يصدر قراره بمنع المحاكمة أك األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل

 .الجزائية

                                                           
1

، دار الثقافة لمنشر التحقيق اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  دراسة مقارنة(: 2011حسف ) لجكخدار،ا
.521كالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردف ، ص
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في قانون  (الجزائية حفظ الدعوىالمطمب اَلول: مفيوم اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية )

 7118( لسنة 4ئية الفمسطيني رقم )الجزااإلجراءات 

بمجرد كقكع الجريمة فإف ارتكاب الشخص جريمة ما يستتبع  ينشأإذا كاف حؽ المجتمع مف العقاب 

نما ينبغي أف يقضي بيذه العقك  بة حكـ يصدر مف جية قضائية تكقيع عقكبتيا عميو بصفة آلية كتمقائية، كا 

كبيذا تصبح الدعكل العمكمية كسيمة المجتمع الستيفاء حقو في  ية،كذلؾ كفقان لمبدأ الشرعية االجرائ مختصة

العقاب، كرغـ أف ىناؾ تبلزمان حتميان في التطبيؽ بيف قانكف العقكبات كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية إال 

د التي يتضمنيا، فبينما يشتمؿ قانكف عأف كبلن مف القانكنيف يتميز عف اآلخر بالنظر إلى طبيعة القكا

العقكبات عمى القكاعد المكضكعية التي تعرؼ الجرائـ كتحدد عقكبتيا كتبيف شركط المسؤكلية الجزائية كأحكاؿ 

ضـ القكاعد الشكمية التي يتعيف اتباعيا في يتشديدىا أك تخفيفيا، فإف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 

 .1تطبيؽ قكاعد العقاب

الدعكل اإلدعاء بالحؽ المدني مرتبط مصيره بمصير  نرل أففي قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 

تستطيع النيابة حفظ الدعكل الجزائية حسب القانكف الفمسطيني سكاء في الجنح أك الجنايات ليذا الجزائية، 

لمدني التظمـ مف بالحؽ ا( أجازت لممدعي 153المادة ) حيث أفكالذم ال يصدر إال مف قبؿ النائب العاـ، 

ب العاـ الفصؿ امة الدعكل الجزائية"، كيجب عمى النائل "األمر بأف ال كجو إلقفظ الدعك القرار الصادر بح

اريخ تقديمو بمكجب قرار نيائي منو كبعد ذلؾ يككف لممدعي بالحؽ المدني استئناؼ فيو خبلؿ شير مف ت

 ستئناؼ نيائيان. رارىا في ىذا اإلقرار النائب العاـ أماـ المحكمة المختصة بنظر الدعكل الجزائية كيككف ق

                                                           
صر، مالقاىرة، مطباعة كالنشر، الطبعة األكلى، ، الدار المصرية لأصول المحاكمات الجزائية(: 1971رمضاف، عمر السعيد )1

.8-5ص
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أنو "يجكز  كالتي نصت عمىالفمسطيني الجزائية قانكف اإلجراءات  ( مف153كىذا ما أكدتو المادة )

لممدعي بالحؽ المدني التظمـ مف القرار الصادر بحفظ الدعكل بطمب يقدـ منو إلى النائب العاـ، يفصؿ 

قرار نيائي منو، يجكز لممدعي بالحؽ  النائب العاـ في طمب التظمـ خبلؿ شير مف تاريخ تقديمو بمكجب

المدني استئناؼ قرار النائب العاـ أماـ المحكمة المختصة بنظر الدعكل كيككف قرارىا نيائيان فإذا الغيت 

المادة ىذىبكضكح حسب نص  لنايظير .1المحكمة القرار تعيف نظر مكضكع الدعكل أماـ ىيئة أخرل"

لمدنية أك المدعي بالحؽ المدني ىك كحده مف يحؽ لو استئناؼ أف المسؤكؿ عف الحقكؽ ا المذككرة أعبله

قرار النائب العاـ في حفظ الدعكل، إذ أف استئناؼ قرار النائب العاـ بحفظ الدعكل الجزائية يككف أماـ 

أك مخالفة فإف استئناؼ قرار  جنحكيةإذا كاف قرار الحفظ لتيمة أنو بنظر الدعكل، أم  المحكمة المختصة

لجناية فإف االستئناؼ يككف أماـ محكمة  قرار حفظ الدعكلف أماـ محكمة الصمح، أما إذا كاف الحفظ يكك 

القرار الصادر مف ىذه المحاكـ يككف نيائيان غير قابؿ لمطعف فيو  نرل أفألحكاؿ ا كفي كبل البداية،

 .2بالنقض

بخصكص بيانات  ينيالفمسطالجزائية ( مف قانكف اإلجراءات 151المادة )كلك أمعنا النظر في نص 

ككيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ جناية فإنو يقرر تكجيو االتياـ إلى لتنص عمى "إذا تبيف  قرار اإلحالة فإنيا

ككيؿ عمى  ىذه المادةأكجبت  ، كىنا فقد3المتيـ كيرسؿ ممؼ الدعكل إلى النائب العاـ أك أحد مساعديو"

حيؿ ممؼ الدعكل أف يقرر تكجيو االتياـ إلى المتيـ كي المسندة لممتيـ جنحة النيابة في حاؿ ككف الجريمة

                                                           
.58(، المكتب الفني لمطباعة، ص2001) 4قانون اإلجراءات الجزائية رقم 1
دراسة مقارنة مع القانونين المصري واَلردني معمقا : شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينية(:  2015ظاىر، أيمف )2

.459-455، صطيف، حقكؽ النشر محفكظة لمكاتب، فمس4، جعمييا بأحكام الفقو وقضاء النقض والتمييز
 .57(، المكتب الفني لمطباعة، ص2001) 4قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3
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إلى محكمة الصمح، أم أف ككيؿ النيابة في الجنح ممـز بقرار اتياـ يتيـ فيو المتيـ بالجنحة المسندة اليو قبؿ 

إحالة الممؼ إلى المحكمة، كغير ممـز بتنظيـ الئحة اتياـ تحتكم عمى البيانات التي نصت عمييا المادة 

نما ىذه البيانات تككف فقط في الجنايات قبؿ إحالتيا إلى محكمة البداية كبعد أف يصادؽ النائب  ( 153) كا 

لمنائب أجاز المشرع الفمسطيني  كمف ىنا يتبيف لنا أف. في تكجيو االتياـالصادر قرار ككيؿ النيابة  عمىالعاـ 

 معناهدلة جديدة، كمعرفة الفاعؿ. كىذا ظيكر أ حالةفي حالتيف، ىما:  عاـ الغاء قرار الحفظ الصادر منعوال

ىك تكافر أحد أسباب السقكط أك االنقضاء فإنو ال يجكز في ىذه أنو إذا كاف سبب حفظ الدعكل الجزائية 

العكدة عف قراره في الحفظ كالتحقيؽ في الدعكل مف جديد إال إذا كانت الدالئؿ الجديدة  العاـالحالة لمنائب 

الدالئؿ  ىذهىي جنحة تسقط بثبلث سنكات ككانت ك األمر  ىذاالتي صدر بشأنيا  مف شأنيا أف تخرج الكاقعة

عنصران آخران مف عناصر الجريمة يجعميا جناية ككاقعة التسمؽ في السرقة، ففي ىذه الحالة  تالجديدة قد أظير 

نما بالمدة المقرر دـ المسقط لمجنح اال يحتج بسقكط الكاقعة بالتق رار الحفظ أك األمر ق ألف حجيةلمجنايات.  ةكا 

قصر سمطة الغاء قرار الذم الفمسطيني  اإلجرائيبأف ال كجو ألقامة الدعكل ال يمكف تطبيقة في ظؿ القانكف 

ال يممؾ ككيؿ النيابة في فمسطيف إلغاء قرار  الحفظ الصادر مف النائب العاـ عمى النائب العاـ كحده، حيث

ف كاف ىك مف أكص الدعكل الجزائيةحفظ  ى بو إلى النائب العاـ ككؿ ما يجب عميو في ىذه الحالة حتى كا 

ف كانت األدلة الجديدة قد ظيرت قبؿ انتياء  أف يبدم رأيو إلى النائب العاـ ليقرر اإلجابة أك الرفض حتى كا 

 .1المدة المقررة لسقكط الدعكل الجزائية

  

                                                           
، دار الثقافة لمنشر، 3ج، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية(:  1996اد ) يالحمبي، محمكد عمي سالـ ع1

.189صعماف، األردف، 
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مسطيني بخصكص مدة الف اإلجرائيحظ أف ىناؾ قصكر تشريعي لـ يعالجو المشرع مما تقدـ نبل

التظمـ التي ينبغي عمى المدعي بالحؽ المدني التقدـ بو إلى النائب العاـ كال حتى تحديد مدة معينة الستئناؼ 

رفض التظمـ، كلـ يقيد المشرع الفمسطيني النائب العاـ في مدة محددة يمزمو مف قرار النائب العاـ في حاؿ 

 .1خبلليا العكدة عف قراره في الحفظ

ب الثاني: مفيوم اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية )منع المحاكمة( في قانون أصول المطم

 المحاكمات الجزائية اَلردني

اقتصر عمى  إنمامنع المحاكمة،  لقرارلـ يرد في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية االردني تعريؼ 

الدعكل  المترتب عميو في كقؼ السير باجراءاتبياف االسباب المكجبة الصدار ىذا القرار كاالثر االجرائي 

في ىك قرار المحقؽ إنياء التحقيؽ اإلبتدائي، الفقو التشريعي األردنيعند الحد الذم كصمت اليو، كفي تعريؼ 

قرار قضائي، ذك حجية خاصة، يصدر عف سمطة التحقيؽ االبتدائي استنادان يعرفو سميح المجالي بأنو  حيف

النظر عف مكاصمة السير بإجراءات  مف شأنيا صرؼمكضكعية مبينة في القانكف،  إلى أسباب قانكنية أك

 .2كعدـ إحالتيا إلى محكمة المكضكع دعكل الحؽ العاـ

  

                                                           
دراسة مقارنة مع القانونين المصري واَلردني معمقا : الفمسطينيةية شرح قانون اإلجراءات الجزائ(:  2015ظاىر، أيمف )1

 .469-461ص، حقكؽ النشر محفكظة لمكاتب، فمسطيف، 4، جعمييا بأحكام الفقو وقضاء النقض والتمييز
ألكلى، ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة ادراسة مقارنة –قرار منع المحاكمة (: 2010المجالي، سميح عبد القادر )2

.20األردف، ص
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عف سمطة التحقيؽ اإلبتدائي في جميع الجرائـ الجنائية أك   يصدرقرار منع المحاكمة  ليذا فإف

اء الضابطة العدلية الذيف يرأسيـ المدعي العاـ الجنحية أك المخالفات، كال يصدر عف أم عضك مف أعض

حتى بصفة استثنائية كالتي تشمؿ اختصاصات  كأفي منطقتو سكاء بمناسبة قياميـ بأعماليـ بصفة أصمية 

ىي في األصؿ مف اختصاصات المدعي العاـ، كىك الشخص المخكؿ بالتصرؼ في التحقيؽ االبتدائي فإذا 

ذا الحالة المشتكي عميو إلى المحكم كأف األدلة كافية جريمةتبيف لو أف الكاقعة تؤلؼ  ة اتخذ قرارُا باإلحالة، كا 

يقرر ىنا  فإنوى عميو قد سقط بأحد األسباب المسقطة لمدعكل ككجد المدعي العاـ أف الجـر المسند لممشت

ذا تعدد المشتكى عمييـ اسقاط دعكل الحؽ العاـ،  ة بعضيـ دكف في دعكل كاحدة ككانت األدلة كافية الحالكا 

بعضيـ اآلخر فيصدر المدعي العاـ قراران كاحدان يقضي فيو بمنع محاكمة الذيف ال تتكافر بحقيـ األدلة 

بالنسبة لبيانات قرار أما، المختصة كبإحالة المشتكى عمييـ اآلخريف الذيف تتكافر بحقيـ األدلة إلى المحكمة

تحدثت عف القرارات الصادرة مف  فقدالجزائية  ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات135اإلحالة فإف المادة )

العاـ في الجنح التي قرر إحالتيا إلى المحكمة المدعي العاـ كالنائب العاـ، بمعنى أف قرارات المدعي 

إلى  ( مف القانكف المذككر135)المختصة ىي األخرل يجب أف تشتمؿ عمى البيانات التي عددتيا المادة 

لنائب العاـ في الجنايات، كمع ذلؾ ال يترتب أم بطبلف عمى إغفاؿ أحد ىذه عف ا ةجانب القرارات الصادر 

األردني كىذا يفيـ مف عدـ الزامية ىذه البيانات مف العبارة الكاردة في المادة  اإلجرائيالبيانات كفؽ القانكف 

 .1كىي حيثما تقتضي الضركرة بذلؾ مف القانكف المذككر( 135)

  

                                                           
دراسة مقارنة مع القانونين المصري واَلردني معمقا : شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينية(: 2015ظاىر، أيمف )1

.463، ص، حقكؽ النشر محفكظة لمكاتب، فمسطيف4، جعمييا بأحكام الفقو وقضاء النقض والتمييز
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، إذ أف األصؿ في حجية استثناءن  ار منع المحاكمة باعتباره قراران قضائيان تثبت الحجية لقر  لما تقدـ

الصفة غير القابمة  ىيالشيء المحككـ فيو تثبت لؤلحكاـ الجزائية الفاصمة في مكضكع الدعكل، فالحجية 

عدـ  لمحجية كجياف األكؿ سمبي يعني حيث يتبيف لنا أفلممنازعة كالثابتو بكاسطة القانكف لمضمكف الحكـ، 

، كالثاني ايجابي يحتـ لسبؽ الفصؿ فييامف جديد كالدفع بعدـ قبكؿ الدعكل  جكاز طرح النزاع عمى القضاء

األردني عف غيره بتنظيـ مختمؼ  اإلجرائييتميز التشريع  مف ىنااألخذ بما تضمنو الحكـ في ىذا النزاع، 

النيابة العامة لكؿ محكمة استئناؼ قاض لمنيابة العامة يرأسيا قاضو يسمى رئيس النيابة العامة، كيرأس 

إال لممحكمة  الجزائيةففي الجنايات يعتبر النائب العاـ مرجعان لئلحالة كال تحاؿ الدعكل يدعى النائب العاـ، 

بعد عرضيا عميو فإذا كجد المدعي العاـ أف الفعؿ يؤلؼ جرمان جنائيان كأف األدلة كافية إلحالة المشتكى عميو 

يو الظف بذلؾ الجـر كترسؿ الدعكل إلى النائب العاـ، فإذا كجد النائب العاـ قرار المدعي لممحكمة قرر عم

 .1العاـ في مكانو يقرر اتياـ المشتكى عميو بذلؾ الجـر

األردني ال يعد قرار منع المحاكمة مف القرارات الفاصمة في مكضكع  اإلجرائيفي التشريع ليذا ف

نما يقتصر أثره عمى الكقكؼ بإجراءات الدعكل عند الحد الذم كصمت اليو كىك بذلؾ  الدعكل الجنائية كا 

يتمتع بخصائص معينة ترتبط بمرحمة التحقيؽ اإلبتدائي التي يصدر خبلليا، لذا فإف قرار منع المحاكمة قرار 

قضائي إذ يصدر عف سمطة التحقيؽ اإلبتدائي بعد اإلنتياء مف التحقيؽ كيأتي خبلصة لما تقكـ بو تمؾ 

قرار منع المحاكمة قرار تكقيفي اعتراضي ال  كما أفطة مف فحص كتقدير لؤلدلة المطركحة في الدعكل، السم

يعترض إجراءاتيا كيكقؼ السير بيا عند الحد الذم كصمت اليو سكاء أكاف ىذا إنما   في الدعكليعد فاصبلن 

إما أف ائي اإلبتد مرحمة التحقيؽالقرار عمى أسس قانكنية أـ مكضكعية، فالدعكل الجزائية بعد اإلنتياء مف 
                                                           

، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، دراسة مقارنة –المحاكمة  قرار منع(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
.204-128صاألردف، 
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ما أف  إجراءات السير تقرر سمطة التحقيؽ كقؼ تستمر في مسارىا الطبيعي فتدخؿ مرحمة المحاكمة، كا 

باعتباره قراران صادران عف  ان مؤقت ان قد يككف قرار منع المحاكمة قرار  كمالدعكل كتمنع محاكمة المشتكى عميو. با

ال يعد فاصبلن في مكضكع الدعكل بؿ يكقؼ إجراءات السير عف الحد الذم  يكبالتالسمطة التحقيؽ االبيدائي 

ظيكر أدلة جديدة بعد صدكره تكجب عمى المدعي العاـ العدكؿ عنو كالعكدة إلى حيث أف كصمت اليو 

لة، مف جديد كربما يصدر قراران آخر بمنع المحاكمة إذا تبيف أف األدلة القديمة كالجديدة ال تكفي لئلحاالتحقيؽ 

يبقى قرار منع المحاكمة يحمؿ صفة التأقيت، كىذا القرار ذك حجية نسبية حيث تفرض ىذه الحجية  ليذا

تضع حدان لممنازعات،  مف ثـلمحكـ ميابتو كمكانتو تجاه الكؿ مما يؤديي إلى استقرار األكضاع القانكنية ك 

الشخص الذم صدر أف يتمسؾ بيا إال  فحجية قرار منع المحاكمة كحجية األحكاـ الجزائية نسبية ال يستطيع

  ان يترتب عميو عدـ جكاز استناد أي حيثالتي حقؽ معو بشأنيا، بالنسبة لذات الكاقعة  أماالقرار،  ىذالصالحو 

إلى أم قرار منع المحاكمة الصادر لمصمحة الشريؾ في الجريمة إذا كاف القرار مبنيان مف المشتكى عمييـ 

أف قرار منع المحاكمة الصادر يحكز  لنايتضح مف ىنا القرار.  ىذاالحو عمى أسباب خاصة بمف صدر لص

يمتاز بقكتو في إنياء الدعكل الجزائية طالما لـ يتكافر سبب يبرر العكدة عنو،  أنوحجية مف نكع خاص إذ 

 الصادر بيا قرار منعالجزائيةإال أف ىذه الحجية ذات تأثير سمبي محض حيث يمتنع إعادة تحريؾ الدعكل 

كز حجية اليجابي كاألحكاـ الجزائية كال يحىذا القرار بالحجية ذات األثر ايتمتع ال كماالمحاكمة مف جديد 

 .1أماـ القضاء المدني

  

                                                           
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، دراسة مقارنة –قرار منع المحاكمة (: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1

.36-23صاألردف، 
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 المطمب الثالث: مفيوم اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية في قانون اإلجراءات الجنائية المصري

في تحديد مفيكمو ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية ف لؤلمر بأاإلجرائية المنظمة  الجزائيةالنصكص إف 

الفقة المصرل إلى  جانب مفذىب  فمثبلن اقتصرت عمى األسباب التى يبنى عمييا كاآلثار المترتبة عميو  إنما

أف ىذا األمر ىك  أمر قضائي مف أكامر التصرؼ في التحقيؽ االبتدائى تصدره بحسب األصؿ إحدل 

بتدائى بمعناه الضعيؼ لتصرؼ بو النظر عف إقامة الدعكل أماـ محكمة المكضكع ألحد سمطات التحقيؽ اال

أمر قضائي تصدره سمطة التحقيؽ لتقرر أنه،أوصيحكز حجية مف نكع خاكىذا األسباب التى بينيا القانكف 

مؤقتا عف  صرؼ النظرب القانكف عدـ كجكد مقتضى إلقامة الدعكل الجنائية لسبب مف األسباب التى بينيا

تقديـ الدعكل لممحكمة لعدـ كجكد أساس كاؼ يبرر تقديميا فيك إذف بيذا المعنى ال ينيى الدعكل كال يترتب 

يكقؼ السير فييا مؤقتا إلى أف تسقط بمضي المدة أك تظير أدلة جديدة  إنماعميو انقضاؤىا كالحكـ الجنائي 

 .1يؽتبرر العكدة إلى التحق

ذا رأل قاضى "إعمى انو ت إذ نصمف قانكف اإلجراءات الجنائية  (154/1)المادة  كىذا ما أكدتو

بأف الكجو  يصدر امران  فإف لو حينئذو أفاألدلة غير كافيو، أك أف التحقيؽ اف الكاقعة اليعاقب عمييا القانكف 

ىما إلقامة الدعكل احد ومر بعدـ كجكد كجأاف ىناؾ سببيف لصدكر لنامف ىذا النص يتضح "، القامة الدعكل

 تكفر متى تبيف لممحقؽ افي حيث ف الكاقعة اليعاقب عمييا القانكفأنص المشرع عمى  حسبسبب قانكنى 

 قدف الكاقعة الجنائية أك أالعقاب  أكف ىناؾ مانع مف مكانع المسئكلية أك أالكاقعة اليعاقب عمييا القانكف  ىذه

بنص المشرع عمى اف  كالمتمثؿ يسبب مكضكع كما أف ىناؾ، سباب اإلنقضاءأسبب مف  أمقضت بنا

اذا كاف  ليذا ذا تبيف لممحقؽ اف اإلدلة التى اسفر عنيا التحقيؽ غير كافية لترجيح اإلدانةإاألدلة غير كافيو 
                                                           

، 6116-11-3 ،قامة الدعوى الجنائيةبحث في اَلمر بأال وجو إل(: 2011عمر، عادؿ )1

http://www.startimes.com/?t=27934913.

http://www.startimes.com/?t=27934913
http://www.startimes.com/?t=27934913
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األمر بعدـ كجكد كجة ألقامة الدعكل مؤسسا كمسببا عمى اسباب عينية كككف الكاقعة اليعاقب عمييا القانكف 

ك غيرىـ اما اذا انطكل أستثناء سكاء مف تناكليـ التحقيؽ ة المتيميف دكف افاف ىذا األمر ينصرؼ الى كاف

األمر عمى اسباب خاصة باحد المتيميف دكف غيرىـ فاف حجية ىذا األمر بأال كجة إلقامة الدعكل اليحكز 

 .1حجية اال لمف صدر لة كلصالحة مع مراعاة اف تمؾ الحجية ليا طبيعة مؤقتة

ال كجو إلقامة الدعكل ف مدة استئناؼ قرار النيابة العامة بألمشرع المصرم حدد ا( 210في المادة )ك 

، عممان بأف المحكمة الدستكرية العميا في غضكف عشرة أياـ مف تاريخ تبمغ المدعي بالحؽ المدني بيذا القرار

صرم التي الم الجنائية( مف قانكف اإلجراءات 210في مصر حكمت بعدـ دستكرية الفقرة األكلى مف المادة )

بالنتيجة لممتيـ قصرت حؽ استئناؼ قرار حفظ الدعكل لعدـ األىمية عمى المدعي بالحقكؽ المدنية كأجازت 

مثؿ ىذا الحؽ خكفان مف إىدار حقكقو كتطبيقان لمبدأ المساكاة بيف الطرفيف كمنعان لعكدة النيابة العامة إللغاء 

ال كجو ف استئناؼ األمر بأ يرل أفالشارع المصرم  فإفقرار الحفظ كالعكدة لمتحقيؽ مع المتيـ مرة أخرل، 

منعقدة في ىيئة المحكمة الجنح المستأنفة يككف أماـ  فإنوإلقامة الدعكل إذا كاف صادران في جنحة أك مخالفة 

أماـ  يككف حينئذو ال كجو إلقامة الدعكل في جناية فإف اإلستئناؼ ف غرفة المشكرة، أما إذا كاف األمر بأ

 .2جناياتمحكمة ال

  

                                                           
net/law/threads/17407law.-http://www.f، 6116-11-3 ،اَلمر بأال وجو َلقامة الدعوى(:6117كامؿ، محمد )1

دراسة مقارنة مع القانونين المصري واَلردني معمقا : : شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينية(: 2015ظاىر، أيمف ) 2
.456ص ، ، حقكؽ النشر محفكظة لمكاتب، فمسطيف4، جعمييا بأحكام الفقو وقضاء النقض والتمييز

http://www.f-law.net/law/threads/17407
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النيابة العامة في مصر غير ممزمة في المخالفات كالجنح بتنظيـ تقرير اتياـ كما نكد اإلشارة إلى أف 

تحيؿ المتيـ  حيث( مف قانكف اإلجراءات 63حكـ المادة ) بتطبيؽقبؿ احالتو إلى محكمة الجنح بؿ تقكـ 

متى رأت أنو كاؼ إلقامة الدعكل عمى محضر جمع االستدالالت  بناءن  المختصةمباشرة إلى المحكمة 

لخطكرتيا نظران اإلدعاء المباشر جائز في مصر، بينما األمر في الجنايات  ذلؾ فإفالجزائية، باإلضافة إلى 

 (154)كرتيا المادة ذالنيابة في فمسطيف بتنظيـ الئحة اتياـ تشتمؿ عمى البيانات التي  ككيؿمختمؼ إذ يمـز 

إحالة الجناية إلى محكمة  عنديمـز المحامي العاـ في مصر  الفمسطينيفي حيف الجزائيةمف قانكف اإلجراءات 

( مف قانكف 214بتنظيـ تقرير اتياـ بحؽ المتيـ يشتمؿ عمى البيانات التي عددتيا المادة ) أف يقـكالجنايات 

أف  يشتمميا  ال يترتب عمى إغفاؿ بياف أك أكثر مف البيانات التي يجب كبالرغـ مف ذلؾاإلجراءات المصرم، 

قرار اإلحالة أك تقرير االتياـ أم بطبلف، فقضت محكمة النقض المصرية بأف أمر اإلحالة ىك عمؿ مف 

أعماؿ التحقيؽ فبل محؿ إلخضاعو لما يجرم عمى األحكاـ مف قكاعد البطبلف، كمف ثـ فإف القصكر في أمر 

ف ابطاؿ أمر احالة الدعكل إلى محكمة اإلحالة ال يبطؿ المحاكمة كال يؤثر عمى صحة إجراءاتيا، كما أ

نمابعد اتصاليا بيا   المكضكع باعتبار تمؾ المرحمة يقتضي إعادتيا إلى مرحمة اإلحالة ىك أمر غير جائز  كا 

 .1فبل تجكز إعادة الدعكل إلييا بعد دخكليا في حكزة المحكمة كبالتاليال تخرج عف ككنيا جيو تحقيؽ 

  

                                                           
دراسة مقارنة مع القانونين المصري واَلردني معمقا اءات الجزائية الفمسطينية: ون اإلجر شرح قان(: 2015ظاىر، أيمف )1

.463ص ،، حقكؽ النشر محفكظة لمكاتب، فمسطيف4، جعمييا بأحكام الفقو وقضاء النقض والتمييز
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 وطبيعتو القانونية )حفظ الدعوى الجزائية(بأن ال وجو إلقامة الدعوى خصائص اَلمر المطمب الرابع: 

ىك أمر قضائي مف أكامر التصرؼ في  بحفظ الدعكل الجزائيةإف قرار منع المحاكمة أك األمر 

الدعكل أماـ  ىذهالتحقيؽ تصدره بحسب االصؿ إحدل سمطات التحقيؽ، لتصرؼ بو النظر عف إقامة 

 األسباب التي بينيا القانكف. ألحد كذلؾمحكمة المكضكع 

يقتصر  إنماقرار منع المحاكمة ال يعتبر مف القرارات اليامة كالفاصمة في مكضكع الدعكل، ليذا فإف 

فإف قرار منع المحاكمة يتمتع  كبالتاليأثره عمى تكقيؼ إجراءات الدعكل إلى الحد الذم كصمت اليو. 

 بخصائص محددة سنتناكليا باآلتي:

 منع المحاكمة قرار قضائيأواًل: قرار 

 كذلؾىك قرار قضائي، إنماكرجاؿ القانكف عمى أف قرار منع المحاكمة  الفقياءلقد أجمع عدد مف 

، كتصدره بعد النظر ية قضائيةي تصدر ىذا القرار ىي جانطبلقان مف أف سمطة التحقيؽ االبتدائي الت

فإنيا حينئذو االبتدائي الذم ترجح براءة المتيـ، كاالطبلع عمى األدلة المقدمة كبناءان عمى نتائج التحقيؽ 

 قرار منع المحاكمة. تصدر

 حيث أف كجية نظرهقرار منع المحاكمة قراران قضائيان،  الفقو فإنو ال يعتبرمف  الجانب اآلخرأما 

 محكمة تنطمؽ مف عدة أسباب أىميا أنو عندما يصدر المحقؽ أك غرفة االتياـ اك المحكمة الجزائية اك

الية مف ، حيث أنو ليس لممحقؽ درجة عفيو جنح المستأنفة ىذا القرار حينيا ال يككف لو قكة الشيء المحكـكال

قراران غير قابؿ لمتعديؿ أك المراجعة ألنو في نياية األمر ىك تابع كليس آمران ناىيان  االستقبلؿ تجعؿ مف قراره

صؿ إلى المرحمة التي كصميا القاضي كبالتالي ت الا ت سمطات المحقؽ فإنيدميما تعد كما أنوفي األمر، 
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يركف أف قرار  حيث أف أصحاب ىذا االتجاه مف الفقوقراراتو ليست ىامة بنفس درجة قرارات القاضي،  فإف

نما عمبلن شبو قضائي  (.02، ص0202)المجالي،  منع المحاكمة ليس عمبلن قضائيان كا 

 ثانيًا: قرار منع المحاكمة قرار اعتراضي

، الجزائية في مكصكع الدعكل يفصؿر منع المحاكمة أك القرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل ال إف قرا

بؿ يشكؿ معترضان الستكماؿ السير في اإلجراءات كايقافيا عند المرحمة التي كصمت إلييا عند صدكر القرار، 

لـ تعد  ألنوالتحقيؽ، ام اجراء مف اجراءات  اتخاذ حينئذو ال يجكز  ،عند صدكر قرار منع المحاكمةليذا 

تدعك  أخرليبقى قرار منع المحاكمة قائمان ما لـ تظير أم أسباب إنماالدعكل صالحة لمسير فييا كاستكماليا، 

 لمعكدة عنو كالمباشرة باستكماؿ اإلجراءات كظيكر أدلة جديدة عمى سبيؿ المثاؿ.

  أنوفقط أـ  قرار مكقؼ لمدعكل الجزائيةة حكؿ ككف ىذا الفي الكصكؿ إلى إجابالفقو اختمؼ  نفسوكفي الكقت 

أنو قرار يمنع استكماؿ  يرلفقط، حيث  جانب مف الفقو إلى اعتباره مكقؼ لمدعكلمنيي لو، حيث يذىب 

إجراءات ىذه االجراءات إلى حيف ظيكر أدلة جديدة أك معمكمات جديدة تمكف مف االستكماؿ بالعمؿ عمى 

أف ىذا القرار  فيرلاآلخر  الجانبكقؼ لمدعكل بشكؿ مؤقت فقط، أما ىذا القرار قرار م حيث يعتبرالدعكل، 

إف كاف ىناؾ ك أينيي الدعكل بشكؿ كامؿ خاصة إذا كاف سبب صدكره منيي، كأف يككف المتيـ صغير 

، 0222)المجالي،  بيف المتيـ كالمجنى عميو، فعندئذ يككف القرار منيي لمدعكل كليس مؤقت تصالح

 (.28ص
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 ر منع المحاكمة قرار مؤقتثالثًا: قرا

قرار تصدره سمطة التحقيؽ  ألنويتخذ ىذه الصفة استنادان إلى طبيعتو،  إنما إف قرار منع المحاكمة

يك ليس فاصبلن في مكضكع الدعكل، كبالتالي االبتدائي لكقؼ اجراءات الدعكل عند الحد الذم كصمت إليو، ف

جراءات ىذه اإلاستكماؿ  بالتالييان لمعدكؿ عف ىذا القرار ك سببان كاف ظيكر أدلة جديدة في الدعكل تشكؿ فإف

مف الممكف أف تككف األدلة القديمة كالجديدة غير كافية لئلحالة مما يستدعي إصدار قرار آخر بمنع حيث أف 

السبب في إعطاء صفة التأقيت ك  يبقى قرار منع المحاكمة يحمؿ صفة التأقيت. مما يقتضي أفالمحاكمة 

يصدر في مرحمة تحضيرية لمرحمة  حيثالمرحمة التي يصدر فييا القرار، إنما يرجع إلىلمحاكمة، لقرار منع ا

التحقيؽ االبتدائي كما يتضمنو مف قرارات يعد عمبلن تحضيريان فقط لتييئة  تحقيؽ، ألفتالية ىي مرحمة ال

 (.23، ص0202جالي، يذه الصفة)الملب ىذا القرار ااكتس مما أدل إلى، المحكمة المختصةالدعكل أماـ 

 رابعًا: قرار منع المحاكمة قرار لو حجية نسبية

أحد أىـ خصائص الحكـ القضائي الفاصؿ  تعد أك قكة الشيء المحككـ فيو قكة اإلشارة إلى أف حجية

تعطي ىذه الحجية لمحكـ مكانتو كميابتو تجاه الكافة، مما يساعد في استقرار  مكضكع الدعكل، حيثفي 

يجكز إبداؤه ألكؿ  كبالتالييعد مف النظاـ العاـ،  إنما أف الدفع بالحجية المعمـك لديناكنية، كمف األكضاع القان

 كعمى المحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا. أك النقض كمامرة أماـ محكمة التمييز 

ا ـ تمتـز بيا الجية التي اصدرتو، كميتميز بحجة ذات نطاؽ عا إنماقرار منع المحاكمة  ليذا فإف

القرار الى اسباب مكضكعية اـ قانكنية،  ىذا كافة اطراؼ الخصكمة كجيات القضاء، سكاء استند تمتـز بو

يجكز لسمطة التحقيؽ أف تقكـ بإلغاء قرار منع المحاكمة كالتراجع عنو ما لـ يصدر سبب اللغائو،  حيث ال
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 الذم صدر لصالحو القرار، حيث الشخص حجية قرار منع المحاكمة نسبية ال يتمسؾ بيا إال بالتالي فإفك 

يترتب عمى ذلؾ عدـ جكاز استناد أم مف المشتكى عمييـ إلى قرار منع المحاكمة الصادر لمصمحة الشريؾ 

يمتاز بقكتو ما لـ يتكفر سبب  إنما فإف قرار منع المحاكمة الصادر عف سمطة التحقيؽ كبالتاليفي الجريمة، 

 (.30، ص0222)المجالي،  لمعكدة عنو
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 المبحث الثاني

أىمية التمييز بين اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية وبين كل من اَلمر بحفظ أوراق الدعوى 

 والحكم البات والنيائي

عرؼ القرار بأف ال كجو إلقامة ة تاضحص ك ك نص العربيةالجنائية  لـ يرد في التشريعات اإلجرائية

التمييز بينو كبيف األمر بحفظ أكراؽ الدعكل كالحكـ البات، كىذا ما الدعكل الجنائية، كليذا ال بد مف محاكلة 

 .ي ىذا المبحث مف خبلؿ عدة مطالبسيتـ تناكلو ف

المطمب اَلول: أىمية التمييز بين كل من اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية واَلمر بحفظ أوراق 

 الدعوى الجزائية

دعكل خبلؿ مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي، ككأحد أكجو التصرؼ ال كجو إلقامة الف إف صدكر القرار بأ

لمنزاع الذم بدأ  الذم يضع بو حدان يعد مف القرارات الفاصمة في نتيجة التحقيؽ الذم بدأه المحقؽ  إنمافيو 

يضع المحقؽ بو  بحيثالقرار قد يككف عمؿ قضائي  كبالتالي فإف ىذابأكؿ إجراء مف إجراءات التحقيؽ فيو، 

 إالحجية الشيء المحككـ فيو  مما يؤدم إلى اكتسابوفيك مف القرارات الفاصمة في النزاع  كبالتالينزاع حدان لم

فيي تثبت لمعمؿ أك  كبالتاليبارزة كمميزة لمعمؿ أك التصرؼ القضائي  الحجية تعتبر خاصية ىذهأف 

أف العمؿ القضائي قد يككف عمؿ مكضكعي عمى اعتبار نتيجة اكتسابو الصفة القضائية، كما التصرؼ

 كبالتالي يتحدد بو ال بؿاألكؿ  العنصر مركب مف عنصريف التقرير كالقرار حيث أف العنصر األخير نتيجة

ال يمكف فصميما عف بعضيما البعض، مثاؿ ذلؾ أف الفصؿ في شرعية عمؿ إدارم بكاسطة المحكمة 

حكمة المدنية ففي ىذه الحالة يقتصر عمؿ اإلدارية كمسألة أكلية ال بد منو لمبت في مكضكع مطركح أماـ الم
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تب المطمكب منيا فحصو، دكف اتخاذ قرار فيما يتر المحكمة عمى بياف شرعية كعدـ شرعية العمؿ اإلدارم 

لؾ األمر بالنسبة لمقرار الصادر برفض الدعكل إذ يقتصر عمى تقرير عدـ عمى ىذا التقرير مف نتائج ككذ

 .1عمى ذلؾ صحة االدعاء دكف اتخاذ قرار الحؽ

يتمتع بطبيعة قانكنية خاصة، تجعمو في  إنمافإف القرار بأف ال كجو القامة الدعكل  لكؿ ما تقدـ

مرحمة االستدالت، األمر بالحفظ،  مركز مختمؼ عما يشابيو مف أكامر أك قرارات سكاء تمؾ التي تمثؿ ختاـ

 براءة أك اإلدانة.بال أكاف صادران الحكـ النيائي، سكاء أك 

التصرؼ في  بأنو: "أمر إدارم مف أكامركالمختصكف  رجاؿ الفقو عرفوفقد أمر الحفظ في أما 

ع بغير االستدالالت، تصدره النيابة العامة، لتصرؼ بو النظر مؤقتان عف إقامة الدعكل أماـ محكمة المكضك 

جيز لمنيابة العامة كلـ يرد في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردنية نص يأف يحكز أية حجية تقيدىا". 

مف قانكف  (61)إصدار أمر بحفظ أكراؽ الدعكل، كذلؾ خبلفان لما قرره المشرع المصرم في المادة 

اإلجراءات الجنائية، حيث نصت ىذه المادة عمى أنو "إذا رأت النيابة العامة أنو ال محؿ لمسير في الدعكل 

مف تعميمات النيابة الحاالت التي  (151)في المادة  المصرم اإلجرائيأكرد القانكف  كماتأمر بحفظ األكراؽ".

يؤمر عندىا بحفظ االكراؽ منيا األمر بالحفظ لعدـ المخالفة، األمر بالحفظ لعدـ جكاز السير في الدعكل، 

االمر بالحفظ لكجكد مانع عقاب، األمر بالحفظ النقضاء الدعكل التأديبية، األمر بالحفظ لعدـ الصحة، األمر 

                                                           
ى، الدار العممية ، الطبعة األكل-دراسة مقارنة-ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية القرار بأن(: 2003المجالي، نظاـ تكفيؽ )1

.23-15الدكلية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر، عماف، األردف، ص
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ـ كفاية األدلة، األمر بالحفظ لعدـ معرفة الفاعؿ، األمر بالحفظ لعدـ األىمية، األمر بالحفظ بالحفظ لعد

 .1المتناع مسؤكلية المخالؼ

ال كجو القامة الدعكل كاألمر بحفظ الدعكل ف تنحصر أكجو التمييز بيف القرار بأ ما تقدـكبناءن عمى 

لقانكنية، كقكة كؿ منيما في إنياء الدعكل الجنائية، في أمكر ثبلثة: مف حيث االختبلؼ بينيا في الطبيعة ا

 ث نطاؽ الرقابة المقررة لكؿ منيا.كمف حي

الفرع اَلول: أوجو االتفاق بين كل من اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى واَلمر بحفظ أوراق الدعوى 

 الجزائية

لعامة في أف كؿ منيما نيابة ايشبو القرار بأف ال كجو القامة الدعكل أمر الحفظ الصادر مف ال

طة االتياـ أك سمطة في األحكاؿ التي ال تجد فييا سم ؿ بو لصرؼ النظر عف الدعكل مؤقتان كذلؾيتكص

ما يبرر احالة الدعكل إلى القضاء المختص، كيتـ ذلؾ إما ألسباب قانكنية كعدـ العقاب عمى الفعؿ تحقيؽ ال

التي تنقضي بيا الدعكل  اب كغير ذلؾ مف األسبابأك لتكافر مانع مف مكانع المسؤكلية أك مانع العق

نرل أف التشريعات منيما ألسباب مكضكعية كعدـ كفاية األدلة لمدعكل الجنائية،  ان قد يصدر أي كماالجنائية، 

 إلى االعتراؼ لمنيابة العامة بكصفيا سمطة اتياـ أف تكقؼ السير باجراءات الدعكل بناء  الجنائية قد اتجيت

  

                                                           
، دار سمطة النيابة العامة في حفظ اَلوراق واَلمر بأال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2006حجازم، عبد الفتاح بيكمي )1

.236الفكر الجامعي لمنشر، االسكندرية، مصر، 
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يعبر عنو فقييان بالحفظ لعدـ ما  عبلقة ليا بنص القانكف أك األدلة المطركحة كىذاعمى أسباب ال

إلى مدل اعتراؼ التشريع المقارف لمنيابة العامة بسمطة تقدير  يشير ىذا النكع مف الحفظ أف كما األىمية،

 .1االتياـ مثؿ ىذادكاعي 

بأف كؿ منيما يكقؼ و إلقامة الدعكل يشترؾ مع القرار بأف أال كج إنمااألمر بحفظ الدعكل  كما أف

 أك عضك النيابة العامةالقرار الذم يصدره المدعي العاـ المحقؽ  ألنولسير في إجراءات الدعكل الجنائية، ا

بعد إجراء تحقيؽ قضائي في الكاقعة دكف تكجيو تيمة إلى أحد كذلؾ في حالة ككف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان أك 

ثبكت أف الكاقعة قد حدثت بفعؿ القضاء كالقدر أك أف الفعؿ لـ يقع  أصبلن، عدـ معرفة مرتكب الجريمة أك 

لـ يرد بشأنو نص صريح في القانكف كلكف جرل عميو التعامؿ القضائي،  الجزائية قرار حفظ الدعكل كما أف

ئية " مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزا( 61نص المادة ) كىذا ما أكدتوكتجيزه القكاعد العامة في القانكف 

لممدعي العاـ إذا تبيف أف الشككل غير كاضحة األسباب أك أف الفاععؿ مجيكؿ أك أف األكراؽ المبرزة ال 

تؤيدىا بصكرة كافية، أف يباشر التحقيؽ تكصبلن إلى معرفة الفاعؿ كلو عندئذ أف يستمع إلى الشخص أك 

( كما يمييا". كيتعيف تكافر ثبلثة 68األشخاص المقصكديف في الدعكل كفقان لؤلصكؿ المبينة في المادة )

 :2الدعكل أكراؽ شركط إلصدار قرار حفظ

 أف يككف مسبكقان بتحقيؽ قضائي تحركت بو دعكل الحؽ العاـ. -

                                                           
، الطبعة األكلى، الدار العممية -دراسة مقارنة-ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية القرار بأن(: 2003ؽ )المجالي، نظاـ تكفي 1

.45الدكلية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر، عماف، األردف، ص
2
لمنشر  ، دار الثقافةدراسة مقارنةقانون أصول المحاكمات الجزائية  التحقيق اإلبتدائي في(: 2011لجكخدار، حسف )ا

.545ص، ع، الطبعة الثانية، عماف، األردفكالتكزي
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ال كاف القرار المتعيف إصداره ىك قرار منع المحاكمة  - أال يككف مسبكقان بتكجيو تيمة ألم كاف، كا 

 كليس قرار حفظ الدعكل.

لقرار حفظ الدعكل، تتمثؿ في ككف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان أك أسباب كاقعية تكافر أسباب قانكنية  -

مكضكعية كىي ككف الفعؿ يؤلؼ جرمان كلكف التحقيؽ لـ يتكصؿ إلى معرفة مرتكبو فيككف 

 الفاعؿ مجيكالن، أك ثبكت أف الكاقعة قد حدثت قضاءان كقدران أك أنيا لـ تقع أصبلن.

نو ليس ألم منيما أية قكة أك حجية، فكؿ منيما ال يقيد المدعي القراريف أ ىذيفكلكـ ما يجمع بيف 

تحريؾ  إذ يمكنوالعاـ، كلو حؽ الرجكع عنيا قبؿ انتياء المدة المقررة لسقكط الجـر أك الدعكل بالتقادـ، 

 .1الدعكل بعد اتخاذ قرار حفظ األكراؽ، كلو الحؽ في العكدة إلى التحقيؽ بعد اتخاذه قرار حفظ الدعكل

ف ايجاز أكجو االتفاؽ بيف كؿ مف األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل كاألمر بحفظ أكراؽ الدعكل كيمك

 الجزائية، فيما يمي:

  كبل األمريف يعني كقؼ التصرؼ في الدعكل مؤقتان: حيث أف قرار منع المحاكمة كاألمر بحفظ
ضيا عمى محكمة األكراؽ كبلىما يمنعاف استكماؿ إجراءات الدعكل بعد إصدارىما، كعدـ عر 

 المكضكع.

 .كبلىما يصدراف عف النيابة العامة 

 .كبلىما يستنداف لذات األسباب سكاء أكانت قانكنية أك مكضكعية 

 ال حجية ليما أماـ القضاء المدني، كال يقيدا القاضي المدني في دعكل التعكيض. كما أنيما 

  الممكف إقامتيا مستقببلن.كبلىما ال حجية ليما أماـ القاضي الجزائي في دعكل االفتراء 
                                                           

1
، دار الثقافة لمنشر التحقيق اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  دراسة مقارنة(: 2011لجكخدار، حسف )ا

.546كالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردف ، 
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الفرع الثاني: أوجو االحتالف بين كل من اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى واَلمر بحفظ أوراق الدعوى 

 الجزائية

أنو قرار بعدـ تحريؾ الدعكل الجنائية، باعتبار أف اعماؿ  لؤلكراؽ إف التكييؼ الحقيقي ألمر الحفظ

طبيعة إدارية بحكـ أنو يصدر عف النيابة  لوالي فإف األمر بالحفظ االستدالؿ ليس مف شأنيا تحريكيا كبالت

العامة بكصفيا سمطة استدالؿ، فبل يصدر عنيا بكصفيا سمطة تحقيؽ، كيعد األمر خبلؼ ذلؾ بالنسبة بأف 

كظيفتيا النيابة العامة ال كجو إلقامة الدعكل، فيك قرار قضائي يصدر عف سمطة التحقيؽ كبمناسبة مباشرة 

يذا فإف الطبيعة اإلدارية ألمر كب .ائية لمنظر في نزاع معيف فيك مف قبؿ القرارات الفاصمة في النزاعالقض

اإلدارية كىك في حقيقتو عمؿ االستدالؿ  اختاـ مرحمة االستدالؿ التي تتميز بطبيعتي ألكراؽ بأنواحفظ 

يصدر بعد تحقيؽ  فإنوقامة الدعكل الختامي كمف ثـ كانت لو بدكره طبيعة ادارية أما القرار بأف ال كجو إل

الناحية الرقابية نجد أف القرار بأف ال كجو مف  كما أفـ ىذا التحقيؽ كأسمكب التصرؼ فيو.كيمثؿ ختا ابتدائي

يخضع لنظاـ الطعف أماـ الجيات القضائية سكاء كاف الطعف باالستئناؼ أك النقض، أما  إنماإلقامة الدعكل 

 .1يخضع ألم رقابة قضائيةال  لؤلكراؽ فإنوأمر الحفظ 

ىك قرار إدارم يصدر عف المدعي العاـ بكصفو نيابة إنماقرار حفظ األكراؽ  كما نكد اإلشارة إلى أف

يقرر بمكجبو أف ال محؿ لتحريؾ الدعكل الجزائية لسبب  حيثعامة أك جية ادعاء كليس جية تحقيؽ، 

دعكل إجرائي لكجكد قيد يمنع مف تحريؾ ي قانكني مكضكعي لككف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان، أك لسبب قانكن

الفعؿ لـ يقع أصبلن، كيشترط لصدكر ىذا القرار عدـ اتخاذ أم إجراء الحؽ العاـ، أك لسبب كاقعي لككف 

                                                           
، الطبعة األكلى، الدار العممية -دراسة مقارنة-امة الدعوى الجنائيةال وجو إلق القرار بأن(: 2003المجالي، نظاـ تكفيؽ )1

.72-64الدكلية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر، عماف، األردف، ص
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قرار حفظ الدعكل ىك قرار قضائي يصدر عف المدعي العاـ  تحركت بو دعكل الحؽ المعاـ، أما تحقيقي

ؽ، أم بعد أف تككف دعكل الحؽ العاـ قد تحركت كلكف المدعي بكصفو جية ادعاء كيككف مسبكقان بتحقي

العاـ لـ يكجو تيمة إلى أم كاف كباعتبار أف قرار حفظ األكراؽ ىك قرار إدارم فإنو ال يقطع التقادـ، أما قرار 

 .1حفظ الدعكل  فإنو يقطع التقادـ بكصفو قراران قضائيان 

تمفة أكجو االختبلؼ بيف األمريف مف عدة المخ اإلجرائيةأكضحت التشريعات إضافة إلى ذلؾ فقد 

كتعديبلتو المتتالية، لـ يكرد ما يعرؼ "األمر  (006)في قانكف النيابة اإلدارية المصرم رقـ فمثبلن ، جكانب

الكجو إلقامة الدعكل"، كلكف تحدثت عنو باسـ األمر بالحفظ، رغـ أف األمر بالحفظ يسرم عمى األكراؽ ف بأ

التحقيؽ فقط، فحينيا تممؾ النيابة اإلدارية حؽ حفظ الشكاكل المقدمة مف األفراد دكف تحقيؽ،  التي لـ يتناكليا

كىك ما يطمؽ عميو األمر بالحفظ، أما األمر بأالكجو إلقامة الدعكل فيككف بعد إجراء تحقيؽ كالكشؼ بعدـ 

الكجو إلقامة ف مر بأكفاية األدلة المكجكدة أك سبب آخر، فيصدر حينيا األمر بمنع المحاكمة أك األ

أف األمر بالحفظ قرار إدارم ككنو صادر دكف البدء بإجراءات  عمىكقد أجمع الفقو المصرم ، الدعكل

ف كانت النيابة قد أرس ت أكراؽ الدعكل إلى الشرطة لسؤاؿ شاىد عمى سبيؿ المثاؿ، فيذا ال مالتحقيؽ، حتى كا 

يمكف  كبالتاليءات استدالؿ كليس إجراءات تحقيؽ، يغير شيء حيث تعتبر إجراءات النيابة ىنا ىي إجرا

لمنيابة العدكؿ عف قرار األمر بالحفظ بأم لحظة كدكف إبداء أسباب، ككذلؾ يمكف ألم عضك مف 

                                                           
1
، دار الثقافة لمنشر دراسة مقارنة ي قانون أصول المحاكمات الجزائيةالتحقيق اإلبتدائي ف(: 2011لجكخدار، حسف )ا

.546ص، نية، عماف، األردفع، الطبعة الثاكالتكزي
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الكجو إلقامة ف أك إلغاءه نظران النعداـ حجيتو كذلؾ عمى عكس قرار األمر بأ ذا األمرى النيابة إصدارأعضاء

 . 1الدعكل

كنية نظران لندرة النصكص القانكذلكييتـ المشرع ببياف الطبيعة القانكنية ألمر الحفظ  في فرنسا لـأما 

مف األمر الجنائي الصادر في ذلؾ العاـ، تـ الحديث  (61)كفي نص المادة التي تكممت عف ىذا القرار، 

تعيف عمى قاضي قضائيان، حيث نصت أنو عقب االنتياء مف التحقيؽ ي  عف األمر بحفظ األكراؽ بصفتو قراران 

د رفض الفقو إلى القضاء أك الحفظ، كعميو فقد أصبح أمر الحفظ حينئذ قراران قضائيان، كق التحقيؽ باإلحالة

مف قانكف االجراءات الجنائية الفرنسي،  (064)كفقان لممادة  إذ، غة القضائية ليذا األمرآنذاؾ االعتراؼ بالصب

قيؽ االبتدائي ليا حؽ التصرؼ في الدعكل، إما باإلحالة إلى كبعد بدء التحقيؽ في الدعكل فإف سمطة التح

القضاء أك باألمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل، كذلؾ عندما يرل القاضي أف الكقائع المنسكبة لممتيـ غير 

ثابتة أك أف األدلة غير كافية، كيجب أف يضع األسباب التي دعتو لمثؿ ىذا القرار، ألف كضع األسباب 

 ىذا القرار سكؼ ينصب عمى عدـ كجكد كجو القامة الدعكل كعمى انتفاء التكييؼ القانكني مثؿإلصدار 

كعندما يأمر قاضي التحقيؽ بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية فإف ذلؾ سيككف بمثابة نتيجة مكضكعية تـ 

في فرنسا كانت المادة في ظؿ قانكف التحقيؽ الجنائي الممغى ف التكصؿ إلييا بعد انتياء التحقيؽ االبتدائي.

القانكف تنص عمى حالتيف لؤلمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل، الحالة األكلى عندما تككف  ىذامف  (007)

 الكاقعة ال تشكؿ جناية أك جنحة أك مخالفة، كالحالة الثانية ىي عدـ كفاية األدلة.

                                                           
، دار الفكر الجامعي لمنشر، اإلسكندرية، مصر، أصول التحقيق الجنائي والتأديبي(: 2005حجازم، عبد الفتاح بيكمي )1

235.
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ات الجنائية الفرنسي، مف قانكف اإلجراء( 32/2) أما بخصكص األمر بحفظ األكراؽ، فإف المادة

ككيؿ النيابة لو سمطة تقدير القياـ باإلجراءات، كعمى ذلؾ فسمطتو ليست تقديرية حاؿ تصرفو  أف تنص عمى

نما تمتد إلى المحاضر، فيك يممؾ الحؽ بعدـ تتبع المتيـ، كذلؾ بمقتضى حفظ  بالشكاكل كالببلغات فقط، كا 

 .1الجناية كغيرىا ارتكابعتبارات المبلءمة كالحفظ لعدـ األكراؽ، استنادان لعدة اسباب، منيا الحفظ ال

يمكف لنا القكؿ أف االختبلؼ الجكىرم مف حيث الطبيعة القانكنية يعد الخط الفاصؿ في لكؿ ما تقدـ 

التمييز بيف األمريف إذا أف أمر الحفظ ال يككف مسبكقا بتحقيؽ انما يسبؽ بأعماؿ استدالؿ، كأف أمر الحفظ 

ة أك القكة فيذه مف خصائص األعماؿ القضائية دكف اإلدارية، ككذلؾ أيضان بأف ال كجو ليست لو الحجي

حيث ، إلقامة الدعكل يتعيف أف يككف مسبكقان بتحقيؽ، كأف األمر بالحفظ ال يككف مسبكقان بمثؿ ىذا التحقيؽ

 يتمخص االختبلؼ بيف األمريف فيما يمي:

 لمحاكمة ىك إجراء قضائي يصدر عف سمطة التحقيؽ.أمر الحفظ ىك إجراء إدارم، بينما أمر منع ا -

امر الحفظ يصدر بناءان عمى محضر التحقيؽ األكلي دكف اف يسبقو تحقيؽ ابتدائي، عمى عكس قرار  -

 منع المحاكمة الذم يشترط أف يسبقو إجراء أك عدة إجراءات مف التحقيؽ االبتدائي.

 كمة الذم يشترط بو أف يككف ذك سبب.أمر الحفظ قد يصدر دكف سبب عمى خبلؼ أمر منع المحا -

قرار منع المحاكمة ال يجكز بعد صدكره المجكء إلى طريؽ االدعاء المباشر أماـ المحكمة، أما أمر  -

 الحفظ ال يحكؿ دكف التجاء المضركر إلى مثؿ ذلؾ الطريؽ.

                                                           
، دار سمطة النيابة العامة في حفظ اَلوراق واَلمر بأال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2006حجازم، عبد الفتاح بيكمي )1

.171-108صلجامعي لمنشر، االسكندرية، مصر، الفكر ا
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االبتدائي،  إف قرار منع المحاكمة يقطع التقادـ في كافة األحكاؿ ككنو إجراء مف إجراءات التحقيؽ -

 إجراءان استدالليان. د  ع أمر الحفظ مدة التقادـ ألنو يعبينما ال يقط
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 المطمب الثاني: أىمية التمييز بين كل من اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية والحكم البات والنيائي

اؿ صار في ح إف صدكر حكـ قضائي نيائي في الدعكل العامة يمثؿ الطريؽ الطبيعي النقضائيا

، كيعتبر الحكـ عنكاف الحقيقة الذم يترتب عميو عدـ العكدة مرة أخرل لمقضية، حتى بعد ظيكر أدلة باتا

جديدة أك ظركؼ جديدة، كفي حالة إثارة الدعكل مف جديد، فإنو مف الجائز الدفع أماـ القضاء بقكة الشيء 

مف  فيو بأم طريقة الطعفائي ال يقبؿ المحكـك فيو، فالدعكل تبقى قائمة حتى يصدر في مكضكعيا حكـ ني

منع المحاكمة فإف ىذيف  الحكـ كقرارف الكجو إلقامة الدعكل ، كعند الحديث عف قرارم األمر بأطرؽ الطعف

القراريف يتفقاف بأف كبلىما يحكؿ دكف الرجكع إلى الدعكل إذا تكافرت بيما الشركط الحجية المتمثمة بكحدة 

ا أف الحكـ الصادر بالبراءة أك عدـ المسؤكلية قد يبنى عمى ذات االسباب الخصكـ كالمكضكع كالسبب، كم

بأف ال األمر االختبلؼ كاالتفاؽ بيف  بد مف التمييز مف حيث  إذالتي يصدر بناء عمييا قرار منع المحاكمة.

 .لبات اكجو القامة الدعكل كالحكـ 

 م الباتكامة الدعوى الجزائية والحالفرع اَلول: أوجو االتفاق بين كل من اَلمر بأن ال وجو إلق

يتفؽ كؿ مف األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية مع الحكـ البات في اكتساب كؿ منيما الطبيعة 

الكجو إلقامة الدعكل صادر عف سمطة التحقيؽ االبتدائي، كىي سمطة قضائية، كالحكـ ف القضائية، فاألمر بأ

القراريف  مفيعتبر كبل  كبالتاليالقراريف قضائيان،  مفبذلؾ يعتبر كبل البات صادر عف المحكمة الجنائية، ف

الكجو ىك قرار يمـز بكقؼ الدعكل عند المرحمة ف قرار األمر بأ فمثبلن مكقفان لمدعكل كإلجراءات السير فييا، 

يتفقاف  اكم، 1التي كصمت إلييا إلى حيف ظيكر مستجدات، كقرار الحكـ البات ىك قرار بايقاؼ الدعكل أيضان 

                                                           
، الطبعة األكلى، الدار العممية -دراسة مقارنة-ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية القرار بأن(: 2003المجالي، نظاـ تكفيؽ )1

.93صالدكلية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر، عماف، األردف، 
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في البراءة أك عدـ المسؤكلية بأف كؿ منيما يحكؿ دكف الرجكع إلى القضية إذا تكافرت بيما شركط الحجية 

المتمثمة بكحدة الخصكـ كالمكضكع كالسبب، كما أف الحكـ الصادر بالبراءة أك عدـ المسؤكلية قد يبنى عمى 

 .1ت األسباب التي يصدر بناء عمييا قرار منع المحاكمةاذ

 م الباتكلفرع الثاني: أوجو االختالف بين كل من اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية والحا

إف فائدة التمييز بيف القرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل كالحكـ الجنائي الصادر في مكضكع الدعكل 

الطريؽ الطبيعي إلنياء في الدعكل الجنائية، كبالطبع فإف  أثرمنيما لكؿ   كالبراءةأالجنائية باالدانة 

فييا مف المحكمة الجنائية، حيث يككف ىذا الحكـ حائزان لحجية  باتالخصكمة الجنائية ىك إصدار حكـ 

الشيء المحككـ فيو، ام أنو ناطقان في الحقيقة فيما قضى بو كبالتالي ال يجكز العدكؿ عنو ميما حصؿ 

ثباتات، كىذ ( 344( )343ف )كؿ مف المادتيا ما أكدت عميو كميما استجد في القضية مف ظركؼ كأدلة كا 

، فميس لو قكة الحكـ الجنائي في إلقامة الدعكل مف قانكف اإلجراءات المصرم، أما بالنسبة لؤلمر بأف ال كجو

ؾ ييتكلى إيقاؼ السير في إجراءاتيا عند الحد الذم كصمت إليو فقط، أم أنو يكقؼ تحر إنما إنياء الدعكل، 

مف قانكف  (078)دالئؿ جديدة تقكم مف التحقيؽ السابؽ، كىذا ما أكدتو المادة  القضية ما لـ تظير

مف قانكف  (027)مف قانكف اإلجراءات المصرم، كالمادة  (002(ك )086)اإلجراءات الفرنسي، كالمادتيف 

تنص عمى أف االمر الصادر مف (  086/0)كفي قانكف االجراءات المصرم، فالمادة ، االجراءات األردني

قاضي التحقيؽ بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية يمنع مف العكدة إلى التحقيؽ إال إذا ظيرت أدلة جديدة 

مف القانكف ذاتو  (002)تستدعي استكماؿ التحقيؽ كاإلجراءات مف النقطة التي كقفت عندىا، كتنص المادة 

                                                           
، الطبعة األكلى، الدار العممية -دراسة مقارنة-ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية القرار بأن(: 2010المجالي، نظاـ تكفيؽ )1

.43الدكلية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر، عماف، األردف، ص
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 ع مف العكدة إلى التحقيؽ إذا ظيرتمنأف األمر الصادر مف النيابة العامة بأف ال كجو إلقامة الدعكل ال ي

.كبناء عمى المادتيف المذككرتيف فقد تـ االتفاؽ عمى عدـ العكدة إلى التحقيؽ إال في حالة ظيكر 1أدلة جديدة

الجنائية، أدلة جديدة، كذلؾ متى كاف قد تـ التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي باألمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل 

(، كفي قانكف 086)مضى المدة، كىذا ما نص عميو القانكف المصرم في المادة ل يبشرط عدـ سقكط الدعك 

تبع الذم صدر ت( منو عمى أنو ال يمكف إعادة مبلحقة الم077االجراءات الجنائية الفرنسي نصت المادة )

لى بحؽ قضيتو قرار بأف ال كجو، إال في حاؿ ظيكر أدلة جديدة، كالنائب العاـ ىك الذم يطمب العكدة إ

التحقيؽ في حاؿ استجد شيء بالقضية مف مستندات أك كقائع أك شيكد أك أدلة، بشرط أف تككف ىذه األدلة 

 .2أك المستجدات جديدة

حيث نص في كاألىـ في ىذه التشريعات الجزائية اإلجرائية ىك قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 

ىذا القانكف لمنائب العاـ إلغاء قرار حفظ الدعكل في  ( مف038( مع عدـ اإلخبلؿ بنص المادة )044المادة )

 حاؿ ظيكر أدلة جديدة أك معرفة الفاعؿ.

 تتمخص أكجو االختبلؼ بيف كؿ مف األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية كالحكـ البات، بما يمي:

 بكقؼ، بؿ يعتبر قراران الكجو إلقامة الدعكل ال يعتبر قراران نيائيان في الدعكلف قرار األمر بأ أكالن: -

الدعكل مؤقتان إلى حيف ظيكر أدلة أك ظركؼ جديدة، أما قرار الحكـ البات فيك قرار نيائي ال يجكز 

 كذلؾ لسبؽ الفصؿ فييا. بعدىا إعادة إثارة القضية تحت أم ظرؼ كاف

                                                           
، الطبعة األكلى، الدار العممية -دراسة مقارنة-ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية القرار بأن(: 2010المجالي، نظاـ تكفيؽ )1

.102صية لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر، عماف، األردف، الدكل
، دار سمطة النيابة العامة في حفظ اَلوراق واَلمر بأال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2006حجازم، عبد الفتاح بيكمي )2

.425صالفكر الجامعي لمنشر، االسكندرية، مصر، 
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مف المحكمة  لو طبيعة الحكـ الجنائي الصادر الكجو إلقامة الدعكل ال تككفف قرار األمر بأثانيان:  -

الجنائية أيان كانت درجتيا، فالقرار يككف صادران عف سمطة التحقيؽ كليس عف سمطة الحكـ، أما الحكـ 

 البات أك النيائي فيككف صادران عف سمطة الحكـ كىي المحكمة الجنائية.

در بعد الكجو إلقامة الدعكل يصدر بعد التحقيؽ االبتدائي، أما الحكـ البات فيصف الحكـ بأثالثان:  -

 التحقيؽ النيائي في الدعكل.

الحكـ البات يصدر بناءن عمى تقدير األدلة كمكازنتيا بناء عمى اقتناع القاضي بخصكص نسبة رابعان:  -

التيمة إلى المتيـ، كيحدد عمى أساس الجـز كاليقيف، في حيف أف القرار اآلخر الخاص بمنع 

الضمانات كالعمنية  شريع المقارف مف تقرير بعضبلؼ التالمحكمة ال يتمتع بيذه المميزات بدليؿ اخت

 .كشفكية المرافعة مثبلن 

 

 

  



35 
 

 الفصل الثاني 

 اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية وأسباب اصدارهشروط 

ىك القرار القضائي بالتصرؼ غير النيائي في التحقيؽ  إنماإف األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية 

سباب ألحد األ المشتكى عميومحاكمة بعدـ لزكـ  أك عضك النيابة العامةيصدره المدعي العاـ  االبتدائي الذم

كيصدره المحقؽ  كماالمحاكمة، إلى مرحمة لزكـ احالة الدعكل  ذلؾ تقرير عدـ التي حددىا القانكف، كيعني

مية لؤلمر بأف ال كجو . كليذا ال بد مف تكافر الشركط الشك1طبقان لسمطتو القضائية في الفصؿ في النزاع

ألقامة الدعكل الجزائية بشقييا الكتابية كالصريحة، كاإلعبلف عف ىذا القرار، كىذا ما سيتـ البحث فيو خبلؿ 

 المبحث األكؿ.

  

                                                           
1
، دار الثقافة لمنشر دراسة مقارنةقانون أصول المحاكمات الجزائية  يالتحقيق اإلبتدائي ف(: 2011لجكخدار، حسف )ا

.523صكالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردف ، 
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 المبحث اَلول

 مة الدعوى الجزائيةبأن ال وجو إلقاشروط اَلمر 

 الجزائيةالمطمب اَلول: الشروط الشكمية لألمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى 

بأف ال  ككيؿ النيابةإف األصؿ في قرار مكتكبان ف مر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائيةأف يككف األ: أوالً 

المختص بإصداره،  ككيؿ النيابةبالكتابة كمؤرخان كمكقعان عميو مف كجو إلقامة الدعكل الجزائية أف يككف ثابتان 

 .قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني( مف 043) كيتعيف أف يتضمف البيانات المحددة في المادة

: أف يككف األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية صريحان فيما يتضمنو مف كقائع أك أشخاص كال ثانياً 

يستفاد استنتاجان مف تصرؼ أك إجراء آخر، إال إذا كاف ىذا التصرؼ أك اإلجراء يترتب عميو حتمان كبطريؽ 

بعد التحقيؽ في جريمة معينة إلى التقرير برفع دعكل  ككيؿ النيابةلؾ القرار، كأف ينتيي ذلالمزكـ العقمي 

( مف قانكف العقكبات، فإف ىذا 002( أك المادة )028اإلفتراء ضد المشتكي أك المخبر استنادان إلى المادة )

كبطريؽ المزكـ العقمي التصرؼ يتضمف محاكمة المشتكى عميو أك المبمغ في حقو، فيذا التقرير داؿ بمفظو 

 .1عمى أف مف اتيمو المشتكي أك المخبر برمء مما اتيـ بو

  

                                                           
1
، دار الثقافة لمنشر دراسة مقارنةقانون أصول المحاكمات الجزائية التحقيق اإلبتدائي في (: 2011لجكخدار، حسف )ا

.523ص، كالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردف 
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 مكتوباً  بحفظ الدعوى الجزائيةالفرع اَلول: أن يكون اَلمر 

إذا كانت القاعدة أف الكتابة ىي األصؿ في ثبكت كافة األعماؿ القضائية فمف باب أكلى أعماليا  

 كجو إلقامة الدعكل الجنائية، فبل بد أف يصدر القرار صريحان بشأف قرار سمطة التحقيؽ الصادر بأف ال

 كمدكنان بالكتابة باعتبار أنو قرار قضائي، فالكتابة ىي الدليؿ الكحيد عمى حصكلو.

 القرار بطريؽ ضمني أم كلك لـ يصدركاستثناء مف ذلؾ يجكز في أحكاؿ معينة أف يستفاد مف ىذا 

ز التكسع فيو أعماالن لمقاعدة العامة القاضية بكجكب اثبات كافة األعماؿ مدكنان بالكتابة إال أف ذلؾ ال يجك 

فالكتابة ىي األصؿ في ثبكت كافة األعماؿ اإلجرائية كيعد ذلؾ اعماالن لقاعدة )ما لـ يكتب  القضائية كتابة.

ي التي يفرغ ، ألنيا ىلك إلقامة الدع م عمى حصكؿ القرار بأف ال كجوك لـ يحصؿ(، فالكتابة ىي الدليؿ الكحد

يفقد القرار كجكده القانكني، إذا لـ حيث تحقؽ بالتالي مدل مكافقتو لمقانكف مف عدمو، يفييا فحكاه كمعناه ف

 .1ب البطبلف المطمؽ عند مخالفة شركط الكتابةييصدر مكتكبان مما يفيد ترت

 صريحاً  بحفظ الدعوى الجزائيةالفرع الثاني: أن يكون اَلمر 

ر بحفظ الدعكل الجزائية صريحان بذات الفاظو، في أف مف أصدره لـ يجد في يشترط أف يككف األم

بأم صيغة يراىا المحقؽ طالما أنيا كاضحة في التعبير  يصدر القرارأكراؽ الدعكل كجيان لمسير فييا، كذلؾ 

فيك ال يستفاد مف أم تصرؼ أك إجراء آخر، فرفع الدعكل عف ارادتو في صرؼ النظر عف الدعكل، 

ئية عمى أحد المتيميف دكف اآلخر ال يعتبر حفظان لدعكل بالنسبة لؤلخير ليحكؿ دكف رفع الدعكل عميو الجنا

ريح كمكتكب، كمع ذلؾ يجكز أف يستفاد استنتاجان مف يصدر بشأنو أمر حفظ ص بعد ذلؾ، ما داـ أنو لـ

                                                           
.فة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، الطبعة األكلى، دار الثقاقرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
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المزكـ العقمي ذلؾ األمر، تصرؼ أك إجراء آخر إذا كاف ىذا التصرؼ أك اإلجراء يترتب عميو حتمان كبطريؽ 

مثبلن أف ينتيي المحقؽ بعد التحقيؽ في كاقعة السرقة إلى اتياـ المجني عميو بالببلغ الكاذب، مما يقطع بأنو 

 .1قد قرر بعدـ كجكد كجو إلقامة الدعكل عف جريمة السرقة

ف جاز أف يستفاد األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل استنتاجان مف تصرؼ أ ك إجراء آخر كمع ذلؾ كا 

يدؿ عميو، إال أنو ال يصح أف يفترض أف يؤخذ فيو بطريؽ الظف، كالتأشير عمى تحقيؽ بإرفاقو بأكراؽ شككل 

أخرل محفكظة، أك مجرد تأشير ككيؿ النيابة في بادئ األمر عمى محضر جميع االستدالالت بقيده عكارض، 

شخص آخر بارتكاب الجريمة، أك مجرد رفع  أك طمب متيـ لسؤالو ثـ نياء التحقيؽ دكف سؤالو، أك اتياـ

الدعكل العمكمية عمى أحد المتيميف دكف اآلخر، أك إعبلف شخص بصفتو شاىد فذلؾ كمو ال ينطكم حتمان 

 .2كبطريؽ المزـك العقمي عمى أمر ضمني بأف ال كجو إلقامة الدعكل

المكضكع كعمى األشخاص كصراحة القرار يتعيف أف تككف كاردة عمى التيمة كالمتيـ معان أم عمى 

محكمة النقض المصرية في أحد أحكاميا " إف المتيـ ال يمكف أف يكتسب حقان لمجرد شركع  حيث قضت

المحقؽ في التفكير في إصدار قرار لصالحة بالحفظ، ألف العبرة بما انتيى اليو الرأم كما استقر عميو المحقؽ 

قترح فييا إصدار قرار بأف ال كجو اؽ أجراه لرئيس النيابة في قراره"، فمك أرسؿ ككيؿ النيابة مذكرة عف تحقي

فمـ يكافؽ رئيس النيابة العامة، بؿ أشار بتقديـ المتيـ إلى المحكمة، فإف ما تضمنتو مذكرة ككيؿ النيابة ال 

 يعد كال .بأف ال كجو اكتفاء كاقامة الدعكل الجزائية كاإلكتفاء بالجزاء اإلدارميعدك مجرد اقتراح بإصدار قرار 

                                                           
، دار النيضة العربية لمنشر، القاىرة، حجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2000مكي، محمد عبد الحميد )1

.36-35مصر، ص
، دار الفكر الجامعي اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة(: 2005كد عبد ربو محمد )القببلكم، محم2

.20لمنشر، اإلسكندرية، مصر، ص
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تصرؼ المحقؽ نيائيان كبمثابة قرار بأف ال كجو إذا شرع في إعداد مسكدة القرار أك تدبيج أسبابو ثـ حاؿ 

: " إنو ال كما قضت محكمة النقض الفرنسية في ىذا الخصكصبخاطره أف يمتنع عف اتماـ ىذا اإلجراء، 

مة كما ىي مبينو في طمبات النيابة يعتبر قرار بأف ال كجو أمر قاضي التحقيؽ باستبعاد أحد أكصاؼ التي

فإف المحكمة ال ا استبعاد حصكؿ التيمة مف المتيـ كأف الجريمة لـ تقع كبالتالي نالعامة إذا لـ يتضمف أمره ى

 .1تككف مقيدة في ىذا القرار كليا أف تعد كصؼ التيمة في حدكد الكاقعة كما رفعت فييا الدعكل"

كىك ما ف القرار بأف ال كجو إلى المدعي بالحؽ المدني رد النص صريحان عمى ضركرة إعبلقد ك ك 

ساعة مف  03( مف قانكف اإلجراءات المصرم، كيتعيف أف يتـ اإلعبلف خبلؿ 028، 043المكاد ) أكدتو

عف النيابة العامة أك قاضي التحقيؽ حيث يتـ بخطاب  رار فيستكم أف يككف القرار صادران تاريخ صدكر الق

ذا كاف  0فقرة  072خطار مكتكب يؤشر عميو باستبلمو "مادة مكصى عميو أك بمكجب ا إجراءات فرنسي" كا 

يتـ اإلعبلف لكرثتو جممو في محؿ إقامتو كيتحدد في دائرة المحكمة التي تجرم فييا  المدعي المدني متكفيان 

 .التحقيؽ

إلثبات كفي األصؿ في القرار بأف ال كجو أف يككف صريحان كمدكنان بالكتابة فبل يأف  نرليذا كب

 ة.حصكلو االستعانة بشيادة الشيكد أك االستنتاج عف أعماؿ أخرل إدارية أك قضائي

  

                                                           
، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،ص قرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1

200. 
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 بحفظ الدعوى الجزائيةالفرع الثالث: وجوب إعالن اَلمر 

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى النيابة العامة إذا ما أصدرت أمران 50أكجبت المادة ) 

تي "إذا أصدرت النيابة العامة أمران بالحفظ كجب عمييا أف تعمنو لممجني عميو أف تعمنو، كجاء نصيا كاآل

كلممدعي بالحقكؽ المدنية، فإذا تكفي أحدىما كاف اإلعبلف لكرثتو جممو في محؿ إقامتو". حيث أنو متى 

لى المدعي بالحقكؽ المدنية، فإذا أصدرت النيابة العامة أمر الحفظ تكفي  يجب أف تعمنو لممجني عميو كا 

أحدىما كاف اإلعبلف لكرثتو جممة في محؿ إقامتو كذلؾ تبسيطان لئلجراءات، كيككف اإلعبلف عمى يد محضر 

األصؿ بممؼ الدعكل بعد  أك بكاسطة أحد رجاؿ السمطة العامة، كتسمـ صكرة اإلعبلف لصاحب الشأف كيكدع

مى بينو مف التصرؼ الحاصؿ في أكراؽ عميو باالستبلـ مف المذككر، كذلؾ حتى يككف المعمف اليو عالتكقيع 

 .1الدعكل الجنائية

اإلعبلف إجراء أساس يتبع بشأف كافة األحكاـ كالقرارات كي يككف أطراؼ الخصكمة ىذاـ مف أف غبالر 

مف قانكف  (072)عمى بينة مف مصير الدعكل الجنائية، إال أف النص عميو جاء صراحة في المادة 

الصادرة مف قانكف اإلجراءات المصرم بخصكص القرارت كاألكامر  (72)ممادة اإلجراءات الفرنسي المقابمة ل

إلقامة عف قاضي التحقيؽ كىك ما قررتو المكاد الخاصة بسمطة المحقؽ في إصدار القرار بأف ال كجو 

 03كعمى نحك ما ىك ثابت بالنسبة لمقرار الصادر عف سمطة اإلحالة. كيتعيف أف يتـ اإلعبلف خبلؿ الدعكل 

عف النيابة العامة أك قاضي التحقيؽ حيث يتـ  رار فيستكم أف يككف القرار صادران عة مف تاريخ صدكر القسا

بخطاب مكصى عميو أك بمكجب اخطار مكتكب يؤشر عميو باستبلمو.كيتبع اإلجراء نفسو بخصكص إعبلف 
                                                           

ة لمنيابات اَلمر بحفظ اَلوراق والنصوص التشريعية والتعميمات القضائي(: 2006د الغرياني المبركؾ )أبك خضرة، محم1
، الطبعة ، دراسة مقارنة7111وحتى  8011محكمة النقض المصرية في تقرير أحكامو منذ عام  العامة المنظمة لو ورود

.69صمصر، األكلى، حقكؽ الطبع كالنشر محفكظة لمكاتب، 
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ذا اإلعبلف إذا جاء القرار النيابة العامة بيذا القرار إذا كاف صادران عف قاضي التحقيؽ كفي الغالب يتـ ى

مخالفان لطمباتيا كما لك كاف طمبيا في رفع الدعكل عف الجريمة لكفاية األدلة كرأل قاضي التحقيؽ غير ذلؾ، 

ففي مثؿ ىذه الحالة يتعيف إعبلف النيابة العامة بقرار المحقؽ عمى يد كاتب المحكمة، كيتـ اإلعبلف خبلؿ 

 .1ساعة مف تاريخ صدكره 03

 بحفظ الدعوى الجزائيةلرابع: تسبيب اَلمر الفرع ا

إف قرار المحقؽ بأف ال كجو إلقامة الدعكل ال يككف صحيحان إال إذا صدر مشتمبلن عمى بياف 

 األسباب المبررة لصرؼ النظر عف الدعكل، فالتسبيب عنصر جكىرم في قرار التصرؼ.

( 30ك 005مو، بدليؿ أف المكاد )في ظ في قانكف تحقيؽ الجنايات المصرم لـ يكف التسبيب كاجبان ف

إلقامة جاءت خالية مف النص عمى ضركرة أف يصدر قاضي التحقيؽ أك النيابة العامة بعدـ كجكد كجو 

ك  043مسببان كىك ما فعمو المشرع المصرم بصدكر قانكف اإلجراءات الحالي إذ جاءت المادتاف )الدعكل 

ريحان عمى تسبيب األحكاـ صقت الذم كاف فيو النص ط التسبيب في الك ا( خالية مف النص عمى اشتر 028

كعمى ذلؾ يمكف القكؿ  الجنائية كتسبيب األكامر الصادرة مف المحقؽ لمفصؿ في الطمبات كالدفكع المقدمة لو.

بكجكب تسبيب أكامر التصرؼ في التحقيؽ كالقرار بأف ال كجو قياسان عمى أكامر الفصؿ في الطمبات كالدفكع، 

 .2أىمية عنيا، إضافة إلى أف التسبيب ضركرم لمفصؿ في الطعكف التي ترفع ضد ىذه القراراتألنيا ال تقؿ 

  

                                                           
(، مرجع سابؽ.2010، سميح عبد القادر )المجالي1

.205(، مرجع سابؽ، ص2010المجالي، سميح عبد القادر )2
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( عمى ضركرة كجكب 026المصرم ابتداءن مف قانكف رقـ ) اإلجرائيكليذا استقر الكضع في التشريع 

در عف قاضي األمر نفسو بالنسبة لمقرار بأف ال كجو الصا عفتسبيب أكامر مستشار اإلحالة، كىك ما يقاؿ 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات األردني 024النص في المادة ) كىذا ما أكده أيضان التحقيؽ أك النيابة العامة، 

عمى ضركرة أف تصدر قرارات النيابة العامة بإنياء التحقيؽ االبتدائي مسببة كجاء نصيا: " يجب أف تشمؿ 

العامة عدا إنياء التحقيؽ عمى اسـ المشتكى عميو، قرارت المدعي العاـ أك النائب العاـ قرارات النيابة 

كاألسباب التي دعت العطاء ىذا القرار" مما يفيد أف قرارىما بعدـ كجكد كجو إلقامة الدعكل يجب أف يصدر 

 مسببان.

ىذا  0220( لسنة 2( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )0( فقرة )038كما أكدت المادة )

يصدر قراران مسببان إذا كجد النائب العاـ أك أحد مساعديو أف رأم ككيؿ النيابة في محمو " القكؿ حيث نصت

 بحفظ الدعكل كيأمر بإطبلؽ سراح المتيـ إذا كاف مكقكفان".

ار بأف ال ني يحدد الجزاء فيما لك صدر القر كمف ناحية أخرل كبالرغـ مف عدـ كجكد أم نص قانك 

، بحيث يفقد ىذا إلقامة الدعكل  أف التسبيب ركف أساس لمقرار بأف ال كجو كجو مجردان مف أسبابو فإننا نرل

القرار كجكده القانكني إذا صدر خاليان مف التسبب، كىذا ال يعني أف يككف مفصبلن بؿ يكتفي أف يككف في 

القدر الذم يدؿ عمى الحيثيات كالمبررات التي تؤيد كجية نظر المحقؽ بصرؼ النظر عف الدعكل كأف 

أك المتناع المسؤكلية، ففي ىذه الحدكد نضفي كؿ: القرار بأف ال كجو لعدـ كفاية األدلة أك لعدـ الجناية يق

 يالضمانة القانكنية التي تتمشى مع  مفيكمة كقرار قضائي مني إلقامة الدعكل عمى القرار بأف ال كجو

 بحيثكقان ألطراؼ الخصكمة، لمخصكمة الجنائية في ىذه المرحمة مف مراحؿ الدعكل الجنائية كيرتب حق

أك  لمطعف فيو سكاء بطريؽ االستئناؼ القصكر في التسبيب أف يككف مبرران يترتب عمى عدـ التسبب لمقرار 
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غـ قصكر لقرار فأيدتو الجية االستئنافية ر بطريؽ النقض كاألخير يتـ فيما لك استنفذ الطعف باالستئناؼ في ا

 .1صادران عف سمطة االحالة كقد شابو قصكران في التسببامة الدعكل إلقالتسبب أك كاف القرار بأف ال كجو 

 بحفظ الدعوى الجزائيةالمطمب الثاني: الشروط الموضوعية لألمر 

باألسباب القانكنية المختمفة التي  إلقامة الدعكل الجزائيةتتمثؿ الشركط المكضكعية لمقرار بأف ال كجو 

لكاقعة ال يعاقب عيميا القانكف" أك "أف األدلة غير كافية"، كتعتبر يصدر بناء عمييا القرار، بقكؿ المشرع "ا

يتسع لجميع الفركض التي ال يمكف فييا تكقيع العقكبة عمى المتيـ سكاء  حتىا القانكف يالكاقعة ال يعاقب عمي

نقضاء النقضاء الدعكل الجنائية بأحد األسباب العامة ككفاة المتيـ كالتقادـ أك أحد األسباب الخاصة باإل

كالتنازؿ عف الشككل أك الطمب، كيدخؿ في مدلكؿ الشركط المكضكعية تعبير المشرع عف أحد مفترضات 

ألدلة غير كافية" فيك سبب لمقرار مرده حدكد سمطة المحقؽ إلقامة الدعكل الجزائية بقكلو "االقرار بأف ال كجو 

ليذا السبب إال أف صدكر القرار كفقان لعدـ  يلتقدير أدلة الدعكل كالمكازنة بينيما، فرغـ الطابع المكضكع

تياء إلى قرار قؽ في تقديره لؤلدلة ككيفية االنكفاية األدلة يأخذ معنى خاص بالنظر إلى مدل سمطة المح

( 002ك  043،  كقد حددت ىذه األسباب المكضكعية لمقرار نصكص المكاد )معيف كخبلصة ليذا التقدير

ك  022( مف قانكف اإلجراءات الفرنسي، كالمكاد )000ك  066لمكاد )مف قانكف اإلجراءات المصرم، كا

( فقرة 040( كالمادة )0( فقرة )038كىذا أيضان ما أكدتو كؿ مف المادة )( مف قانكف اإلجراءات األردني.022

 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني.4)

  

                                                           
(، مرجع سابؽ.2010المجالي، سميح عبد القادر )1



44 
 

أسباب إلى نكعيف: أك األسباب ىذه الشركط ال بد لي مف تقسيـ كعميو كلمبحث في الشركط المكضكعية 

قانكنية ذات طبيعة إجرائية كالتي تتعمؽ بانتفاء أحد شركط قبكؿ الدعكل الجنائية، كثـ أسباب قانكنية ذات 

المحقؽ إلى عدـ كفاية األدلة في الدعكل فيقرر عدـ كجكد كجو القامتيا، طبيعة مكضكعية التي ينتيي فييا 

كالذم سيعالج االسباب القانكنية ذات  ب أك الشركط المكضكعية في المبحث الثانيكسكؼ أعالج ىذه األسبا

 الطابع اإلجرائي، كاألسباب القانكنية ذات الطابع المكضكعي.
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 المبحث الثاني

 الدعوى الجزائيةبحفظ صدار اَلمر الشروط القانونية ال

قامة الدعكل الجزائية إذا تبيف أف ما قاـ بو صدرا األمر بأف ال كجو إلاقياـ النيابة العامة بأقر الشارع 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 022/3/أ( ك )022حدد الشارع في المادتيف )بل يشكؿ جريمة، ك المتيم

عمى سبيؿ الحصر حالتيف إلصدار األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية فعبر عف  األردنيالجزائية 

يؤلؼ جرمان، كعف الثانية بقكلو أنو لـ يقـ دليؿ عمى أف المشتكى عميو ىك الحالة األكلى بقكلو أف الفعؿ ال 

الذم ارتكب الجـر أك أف األدلة غير كافية، كيعني ذلؾ أف الحالة األكلى لمنع المحاكمة تتحقؽ لتكفر أسباب 

قرار منع  يؤسسمنطؽ القانكني السميـ أف اب مكضكعية أك كاقعية، كيقتضي القانكنية، كالثانية لتكافر أسب

المحاكمة عمى إحدل الحالتيف إذا تعمؽ القرار بكاقعة كاحدة كمدعى عميو كاحد، فإما أف يتقرر منع محاكمة 

المدعى عميو لككف الفعؿ الذم قاـ بو ال يؤلؼ جرمان أك لككف الفعؿ يؤلؼ جرمان كلكف األدلة منتفية أك غير 

ذلؾ أنو قد قاـ عمى تناقض كاضح، كأف يصدر بناء  فيعنيكافية، أما إذا بني عمى الحالتيف في آف معان 

عمى أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان كأف األدلة منتفية أك غير كافية، أك أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان مع تكافر األدلة 

، كىذا أيضان ما أكده قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني في المادة 1الكافية عمى ارتكابو مف المدعى عميو

 (.5( ك )4( ك )3( فقرة )040المادة )(  ك 038)

  

                                                           
1
، دار الثقافة لمنشر التحقيق اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  دراسة مقارنة(: 2011لجكخدار، حسف )ا

.524صالثانية، عماف، األردف ،  كالتكزيع، الطبعة



46 
 

إف األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية ىك القرار الصادر بانقضاء الدعكل الجزائية لتكافر سبب 

قانكني يحكؿ دكف استمراىا كىك قرار قضائي بالتصرؼ في التحقيؽ االبتدائي، يصدره المدعي العاـ المحقؽ 

مف مراحؿ التحقيؽ، مف تمقاء ذاتو أك بناء عمى دفع ما يتقدـ بو أحد الخصـك  في أية مرحمة أك ككيؿ النيابة

يؤدم ىذا القرار إلى إخراج حيث ، األردني ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية56استنادان إلى المادة )

كقد  قانكني.ؽ ييمتنع عميو العكدة إلى التحقيؽ مرة ثانية إال بطر  كبالتاليالدعكل مف حكزة المدعي العاـ 

في  الجزائيةتككف أسباب منع المحاكمة إما عامة أك خاصة فاألسباب العامة ىي التي تسقط بمكجبيا الدعكل 

التي تؤدم إلى منع  ةأما األسباب الخاص، كالعفك العاـ كالتقادـ كالحكـ البات، المتيـالجرائـ كىي كفاة 

التنازؿ عف الشككل، أك التنازؿ  فييييا في القانكف في بعض الجرائـ طبقان لؤلحكاؿ الممنصكص عمالمحاكمة 

 عف الطمب، الصمح.

جريمة إذا لـ تكتمؿ ليا العناصر القانكنية الكاجب تكافرىا ذات الطابع  ال تعدالكاقعة  فإف ككما نعمـ

 اإلجرائي، كالمكضكعي كىذا ماسيتـ البحث فيو خبلؿ ىذا المبحث.

 

 عامة ذات الطابع اإلجرائيالمطمب اَلول: اَلسباب القانوينة ال

 الفرع اَلول: وفاة المتيم كسبب عام النقضاء الدعوى الجزائية

يراد أربعة أسباب عامة النقضاء الدعكل إالمقارف عمى  اإلجرائي الجزائيتتفؽ نصكص التشريع  

 الجنائية ىي كفاة المتيـ، التقادـ، العفك العاـ، ثـ صدكر حكـ بات في الدعكل الجنائية.
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الدعكل الجنائية ىي مجمكعة مف اإلجراءات تبدأ منذ كقكع الجريمة حتى صدكر حكـ بات في  فإف ليذا

قكع الجريمة بقصد الكشؼ عف مكضكعيا، فالبدء فييا مناط باتخاذ أكؿ إجراء تقـك بو النيابة العامة بعد ك 

كقد تبدأ ة قاضي التحقيؽ، يا كتقديمة إلى القضاء المختص بعد إجراء التحقيؽ معو بمعرفتيا أك بكاسطمرتكب

إجراءات الدعكل دكف أف يككف ىناؾ متيـ معيف بارتكاب الجريمة، فإذا انتيت سمطة التحقيؽ إلى عدـ تحديد 

قد نبدأ . كلكف 1لعدـ معرفة الفاعؿ إلقامة الدعكلقرار بأف ال كجو  فإنو يصدر حينئذو شخصية المتيـ كمعرفتو 

الدعكل الجنائية كبالتالي حدد كلكف حصكؿ كفاتو يترتب عميو انقضاء إجراءات الدعكل تجاه متيـ معركؼ كم

ال  لمكاصمة السير في إجراءات الدعكل، فمثبلن إذا كانت ىذه الدعكلد ىناؾ مبرر ك بل يعبحيثسقكط الجريمة، 

البد في كمف ثـ لكفاة المتيـ  إلقامتياتزاؿ في مرحمة التحقيؽ اإلبتدائي فإنو يتعيف إصدار قرار بأف ال كجو 

حصكليا أثناء أك ىذا المجاؿ مف التمييز بيف حصكؿ الكفاة قبؿ تحريؾ الدعكل بإجراءات التحقيؽ فييا 

الكفاة قبؿ  ران صدكره في الحالتيف، فإذا حصمتمتصك  إلقامة الدعكلأف القرار بأف ال كجو إذالتحقيؽ معو، 

تنقضي بكفاة مى أف الدعكل الجنائية ة عالتحقيؽ فييا فقد كرد النص صراح بإجراء كذلؾتحريؾ الدعكل 

 .الدعكل الجنائية أيا كانت المرحمة التي تجتازىا ىذهسبب عاـ النقضاء  إنما ىي المتيـ، مما يفيد أف الكفاة

ف مالجنائية بأكؿ إجراء الدعكل  ىذهكلكف إذا حصمت الكفاة عقب ارتكاب الجريمة كقبيؿ أف تحرؾ النيابة 

ال يمنع النيابة فإف ىذا  ذلؾالدعكل، كمع  ىذهالكفاة انقضاء  ىذهنو يترتب عمى إجراءات التحقيؽ فييا، فإ

طالما أنيا ستصدر أمران بعدـ كجكد كجو إلقامة الدعكل العامة  مف اتخاذ ما يمـز مف إجراءات التحقيؽ 

يد بكجكد المتيـ حريؾ الدعكل الجنائية مف قبؿ النيابة العامة، غير مقأف ت حيثالجنائية النقضائيا  بالكفاة 

تبدك أىمية ىذا االفتراض أف السماح لمنيابة  حيثيجكز ليا إجراء تحقيؽ حتى لك كاف المتيـ مجيكالن  كبالتالي

                                                           
ص  ، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،قرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
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مف  مما يؤدم إلى التأكدبيؿ تحريؾ الدعكل قسير في إجراءات الدعكل، رغـ حصكؿ الكفاة العامة بمكاصمة ال

يؿ البدء في التحقيؽ كعندئذ تصدر قرارىا بعدـ كجكد كجو أف المتيـ بارتكاب الجريمة ىك الذم تكفي قب

 .التحقؽ مف عدـ كجكد متيميف آخريف مع المتكفي إضافة إلى ذلؾإلقامة الدعكل النقضائيا بالكفاة، 

 فإف ىذا االفتراض يقكـ عمى أساسأما في حالة حصكؿ الكفاة بعد تحريؾ الدعكل بإجراء التحقيؽ فييا 

يترتب عمى حصكؿ الكفاة خبلؿ مرحمة  حيثإلى تحديد شخصية المتيـ، نتيت د اأف سمطة التحقيؽ ق

انقضاء الدعكل الجنائية كالحيمكلة دكف امكانية رفعيا أك التحقيؽ كقبؿ احالة الدعكل إلى القضاء المختص، 

ار بعدـ أف تصدر قر  االستمرار في إجراءاتيا مما يتعيف عمى سمطة التحقيؽ كالنيابة العامة أك قاض التحقيؽ

الحاؿ إذا كانت الدعكل أماـ سمطة  كما ىكالدعكل بالكفاة،  ىذهكجكد كجو القامة الدعكل الجنائية النقضاء 

ينبغي  مماتصدر بعد أمران باحالتيا إلى محكمة الجنايات بحيث لماإلحالة كمستشار االحالة أك غرفة االتياـ 

القرار أنو مثؿ ىذاو القامة الدعكل، كالعمة في إصدار إصدار قرار مماثؿ بعدـ كجكد كجعمييا في ىذه الحالة 

شخص معيف عمىال تقع إال إذ ، لـ يعد ىناؾ محؿ لتكقيع العقكبة عمى المتيـ التي ىي شخصية بطبيعتيا

 كتحقيؽ اغراضيا، كمف ثـ تنتفي عمىبالذات ىك المسؤكؿ عف الجريمة ككفاتو معناىا استحالة تنفيذ العقكبة 

ايتيا اعماالن لمبدأ شخصية المسؤكلية الجنائية كشخصية العقكبة، مما يفيد أنو ال جدكل مف الدعكل كغ تحريؾ

 .1كفاة المتيـعد مكاصمة السير في إجراءات الدعكل الجنائية ب

كىذا بدكره يؤدم ضده  الجزائيةالدعكل  حينئذو أحدىـ انقضت تعدد المساىمكف في الجريمة كمات إذا  لكف

بأف ال كجو بالنسبة لممتكفى مف المتيميف ال يحكؿ دكف مكاصمة السير في إجراءاتيا صدكر القرار  إلى أف

لـ يرد عمى سبب انقضاء الدعكل قد تحقؽ في شخص مات دكف سكاه، كيعني أيضان أنو ألنضد الباقيف 

                                                           
.ف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2011الحديثي، فخرم عبد الرزاؽ )1



49 
 

اة ضمف المشرع األردني يدخؿ الكفأنفي حينالدعكل بالنسبة لسائر المساىميف ما يخرجيا عف سيرىا المعتاد، 

أحكاـ سقكط الدعكل الجنائية كيقرر بالتالي أف الكفاة إذا حصمت أثناء نظر الدعكل أماـ قضاء التحقيؽ فإنو 

 يقرر سقكط الدعكل الجنائية ال إصدار القرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل.

 : العفو الشاملالفرع الثاني

يؤدم إلى العفك عف الجريمة  إنماالحديثة العفك الشامؿ في التشريعات الجنائية  نكد اإلشارة إلى أف

العفك الشامؿ يختمؼ بحسب  ليذا فإفيختمؼ عف العفك الذم يككف قاصران عمى العقكبة فقط، كىذاكمرتكبييا، 

ما إف كانت الجريمة قد كقعت اعتداءن عمى حؽ الجماعة أك حؽ اهلل تعالى، فحقكؽ اهلل ال يممؾ أحد التنازؿ 

 لعراقي عمى العفك كأسماه الصمح، أما المشرع البحريني فقد نص عميو في المادةعنيا. كقد نص المشرع ا

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية 075التصالح، أما المادة )ف أصكؿ المحاكمات الجزائية بمفظ ( مف قانك 075)

ح بالشريعة السكداني فقد استعممت لفط الصمح كالتصالح، كيتضح مف مسمؾ التشريعات العربية تأثرىا الكاض

اإلسبلمية التي يبيح فقييا الجنائي العفك أك الصمح عف الحؽ الشخصي في العقاب عمى الجرائـ التي ينصب 

 .1فييا الاعتداء عمى حؽ شخصي كليس حقان عامان لمجماعة

إف العفك العاـ عف الجريمة يمحك بأثر رجعي الصفة الجنائية عف الفعؿ اإلجرامي فيصبح كما لك كاف 

يتمثؿ بكجكب كقؼ السير بإجراءات الدعكل الجنائية تجاه مف شمميـ قانكف إنماكاألثر اإلجرائي لو  مباحان 

العفك، بحيث يمتنع عمى سمطات القضاء الجنائي أف تحرؾ الدعكل ضدىـ أك أف تستمر في إجراءاتيا إذا 

ذا كانت الدعكل الجنائية  بؽ تحريكيا عف قد سسبؽ أف تحركت الدعكل ضدىـ قبؿ صدكر قانكف العفك، كا 

                                                           
، دار سمطة النيابة العامة في حفظ اَلوراق واَلمر بأال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2006حجازم، عبد الفتاح بيكمي )1

.46صالفكر الجامعي لمنشر، االسكندرية، مصر، 
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فييا ثـ صدر قانكف العفك خبلؿ نظر الدعكل أماـ سمطة التحقيؽ اإلبتدائي يتعيف عمى  طريؽ إجراء التحقيؽ

لصالح مف  إلقامة الدعكلتصدر قرار بأف ال كجو  بحيثاألخيرة أف تكقؼ السير في إجراءات الدعكل 

لتحدد الكقائع التي يشمميا العفك  اإلجرائي شمميـ قانكف العفك كىذا يتطمب منيا الرجكع إلى القانكف

بالقكاعد كالضكابط في ىذا المجاؿ، كفي حالة تعدد المساىميف  فككاالشخاص المستفيديف كبالتالي يتحدد الع

لصفة اإلجرامية معناه أف الفعؿ أصبح مشركعان لمجميع مما  ؿالعامالعفك في الجريمة فاألصؿ أف محك قانكف 

يمتد الييـ العفك دكف غيرىـ  فاألشخاص الذي العاـمساىميف، كلكف قد يحدد قانكف العفك يستفيد منو كافة ال

يصدر القرار بأف ال كجو لمف حددىـ القانكف بمعنى أف قانكف العفك ىك إذ المف المساىميف في الجريمة 

ءات الجزائية ، أمااإلجرا1المناط في تحديد نطاؽ القرار بأف ال كجو سكاء مف حيث االشخاص أك الكقائع

 عمى انقضاء الدعكل الجزائية بالعفك العاـ.( 8الفمسطيني المذككر، فقد نص في المادة )

 الفرع الثالث: التقادم

بناء عمى انقضاء الدعكل  إلقامة الدعكلإف تخكيؿ سمطة التحقيؽ االبتدائي إصدار القرار بأف ال كجو 

مف إصدار  كبالتالي حتى تتمكف سمطة التحقيؽ بالتقادـتنقضي الدعكل الجنائية  حيثالجنائية بمضي المدة، 

المقررة لتقادـ الدعكل الجنائية دكف انقطاع كأف تككف قرارىا بعدـ كجكد كجو إلقامة الدعكل يتعيف فكات المدة 

نقضاء با شركط لصدكر القرار ىناؾحيث سمطة التحقيؽ كقت انتياء المدة. ـالدعكل ال تزاؿ قائمة أما

 ادـ كىي:الدعكل بالتق

 

                                                           
اف، األردف،ص ، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمقرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
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 ًا لمتقادممضي المدة المقررة قانون -

تختمؼ مدة التقادـ المقررة النقضاء الدعكل الجنائية حسب نكع الجريمة ففي الجنايات تنقضي 

الدعكل بفكات عشر سنكات مف تاريخ كقكع الجريمة كفي الجنح بانقضاء ثبلث سنكات مف تاريخ 

عمى كقكع الجريمة كىذا ما تتفؽ عميو ضاء سنة كاممة كقكعيا، أما في المخالفات تحدد ىذه المدة بانق

( 227) المادة( مف قانكف اإلجراءات المصرم، ك 04المكاد ) كىيالمقارف  اإلجرائينصكص التشريع 

ريخ كقكع الجريمة كاممة اعتباران مف تاحتساب مدة التقادـ يتـ ا مف قانكف اإلجراءات األردني، حيث

ة كاممة فبل يحسب يكـ كقكع الجريمة إنما ابتداء مف اليكـ التالي بمعنى أنو يتعيف أف تمضي المد

العمؿ المككف لمجريمة، كانتياء تنفيذ الفعؿ يختمؼ باختبلؼ الجرائـ ال سيما الذم انتيى فيو تنفيذ 

 مثبلن كاب الفعؿ اإلجرامي كبيف تحقيؽ النتيجة االجرامية، فتر يحدث فييا تبايف زمني بيف لحظة االتي 

يمة الكقتية تحسب مدة التقادـ مف اليـك التالي لقياـ الجريمة كفي جريمة القتؿ ال يحسب في الجر 

نما مف اليكـ التالي لحدكث الكفاة، إذ بحدكث الكفا تككف  التقادـ مف اليكـ التالي لكقكع االعتداء كا 

ا النتيجة الجرمية قد اكتممت، أما في الجريمة الكقتية ذات األثر المستمر كىي التي تستمر فيي

دكف ترخيص، فإف إرادة الفاعؿ فييا تنتيي بانتياء الفعؿ اإلجرامية فترة مف الكقت كإقامة بناء 

الجرمي كىك البناء كلك امتدت آثاره اإلجرامية فترة معينة، لذلؾ تبدأ مدة التقادـ مف اليكـ التالي 

عتداء كجريمة استعماؿ محرر النتياء فعؿ اإلعتداء، كفي الجريمة المستمرة كالتي يستمر فييا اال

 .1مزكر يبدأ سرياف مدة التقادـ فييا مف اليـك التالي النتياء حالة االستمرار

 

                                                           
، الطبعة الثانية، دار الثقافة لمنشر التحققي اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2011الجكخندار، حسف )1

كالتكزيع، عماف، األردف.



52 
 

 عدم انقطاع التقادم -

، كلكف إذا رىف بفكات ىذه المدة دكف انقطاع إنما ىكبمضي المدة المقررة انقضاء الدعكل الجنائية 

القكاعد الخاصة بكيفية حساب مدة التقادـ، كمعنى اعترض سرياف التقادـ سبب ما فإنو يتعيف العمؿ ب

جراءات االتياـ كاالستدالؿ، في مثؿ ىذه األحكاؿ ذلؾ  إذا طرأت إحدل اإلجراءات القاطعة لمتقادـ كا 

سقكط المدة السابقة عمى إجراءات االنقطاع ككجكب احتساب مدة ك  ،يترتب عمى انقطاع التقادـ

ذا حدث كتعددت اإلجراءات القاطعة لمتقادـ فيجب التقادـ كاممة ابتداء مف تاريخ ىذا  اإلجراء كا 

( مف قانكف اإلجراءات 07احتساب مدة التقادـ مف تاريخ آخر إجراء كىذا ما نصت عميو المادة )

 احتساب التقادـ في الفرض األخير يتـ مكضكعيان في حالة تعدد المتيميف.المصرم يضاؼ إلى ذلؾ 

ة ألحدىـ يترتب عميو انقطاعيا بالنسبة لمباقيف كلك لـ تكف قد اتخذت قطاع المدة بالنسبنبمعنى أف ا

ضدىـ إجراءات قاطعة لممدة، كيبرر ىذا األثر بالطابع العيني النقطاع مدة التقادـ ذلؾ أنو ليس مف 

 دكففي مكاجية المتيـ شركط انقطاع مدة التقادـ بإجراءات االتياـ كالتحقيؽ أك المحاكمة أف تجرم 

انقطعت بالضركرة مدة التقادـ  تو مثؿ ىذه اإلجراءاتمف أجريت في مكاجي كبالتاليبيا، أف يخطر 

كانقطعت بالنسبة لسكاه سكاء كاف اآلخركف شركاء أك فاعميف بؿ  كما بالنسبة لو تطبيقان لمقكاعد العامة

جراء كينقطع التقادـ حتى لك كانكا مجيكليف كما لك قامت النيابة بتحريؾ الدعكل الجنائية ك  ا 

 .1لمكشؼ عف مرتكبي الجريمةزمة بلالتحقيقات ال

                                                           
مرجع سابؽ.، (2011الجكخندار، حسف )1
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( عمى أف "تحسب مدة 320( مف المادة )0أما قانكف اإلجراءات الفمسطيني فقد نص في الفقرة )

التقادـ اعتباران مف اليـك التالي ليكـ ارتكاب الجريمية في حيف نصت الفقرة )أ( مف ىذه المادة عمى أف 

 :تنقطع مدة التقادـ بما يمي

 القبض عمى المحكـك عميو..أ 

 إجراءات التحقيؽ أك المحاكمة الصادرة عف السمطة المختصة..ب 

 إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مكاجية المحكـك عميو أك تصؿ إلى عممو..ج 

 كال يجكز أف تطكؿ مدة التقادـ في كؿ حالة مف الحاالت السابقة أكثر مف ضعفييا".

 م سمطة التحقيق اإلبتدائيأماأن تكون الدعوى الجنائية قائمة  -

إذ أف القرار ىذا شرط بدييي ك  أف تككف الدعكل الجنائية قائمة أماـ سمطة التحقيؽ اإلبتدائي يجب

كىذا يفترض أف  فييابأف ال كجو إلقامة الدعكل ال يصدر إال بعد تحريؾ الدعكل بأكؿ إجراء تحقيؽ 

الخاص  التمييز بيف اإلجراء مفا المجاؿ كال بد في ىذحكزة سمطة التحقيؽ، تككف الدعكل قد دخمت 

كبدء احتساب التقادـ كانقطاعو فأكؿ شرط لصدكر القرار بأف ال كجو  بدخكؿ الدعكل سمطة التحقيؽ

إنما القرار صدكر  حيث أفؽ فييا يالذم يقتضي  أف يتـ تحريؾ الدعكل بإجراء التحق إلقامة الدعكل

ؽ عمى إجراء التحقيؽ في باشرة أكؿ اتياـ فييا كالسابرىف بمضي المدة ما بيف كقكع الجريمة كمىك 

ىي التي باشرت االتياـ في الدعكل نت النيابة العامة كا يترتب عمى ذلؾ أنو إذا ما الدعكل، حيث

كلـ تجر فييا تحقيقان معينان كانتيت إلى مضي المدة المقررة لتقادـ الدعكل فأمرىا بحفظ الدعكل ال 

بالحفظ، كلكف مثبُل إذا تبع إجراء االتياـ  رإنما ىك أم قامة ىذه الدعكلإليككف قراران بأف ال كجو 
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ندب أحد أعضائيا لتفتيش المتيـ أك القبض عميو كانتيت إلى فكات مدة التقادـ يككف أمرىا في ىذه 

 في الدعكل. ؽيالحالة قرار بأف ال كجو قد سبقو إجراء تحق

رىف إنما ىك بالتقادـ  إلقامة الدعكل إلنقضائيا أف صدكر القرار بأف ال كجو إلىكخبلصة األمر 

طة التحقيؽ كلـ أماـ سمبمضي المدة المقررة ليذا التقادـ دكف انقطاع طالما أف الدعكل ال تزاؿ قائمة 

ستكم أف تككف مطركحة أما قاضي التحقيؽ أك النيابة العامة أك سمطة اإلحالة تخرج مف حكزتيا كي

تبر منطقية ابتداءن مف مباشرة أكؿ إجراء اتياـ بالدعكل بمعرفة النيابة تعمع مراعاة أف مدة التقادـ 

 .1العامة أك عف طريؽ اإلدعاء المدني مف األفراد في أحكاؿ االدعاء المباشر

 الفرع الرابع: الحكم البات

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية عمى الحكـ البات كسبب إلنقضاء 344( كالمادة )343نصت المادة )

( عمى "أنو تنقضي الدعكل الجنائية بالنسبة لممتيـ المرفكعة عميو 343عكل الجنائية، فقد نصت المادة )الد

ذا صدر حكـ في مكضكع الدعكل  كالكقائع المسندة فييا اليو بصدكر حكـ نيائي فييا بالبراءة أك باإلدانة، كا 

الطرؽ المقررة في القانكف"، أما المادة الجنائية، فبل يجكز إعادة النظر فييا إال بالطعف في ىذا الحكـ كب

( فقد نصت عمى "أنو ال يجكز الرجكع إلى الدعكل الجنائية بعد الحكـ فييا نيائيان بناء عمى ظيكر أدلة 344)

 ف األسباب العامةجديدة أك ظركؼ جديدة أك بناء عمى تغيير الكصؼ القانكني لمجريمة"، كىنا يتبيف أنو م

ائزان لقكة الشيء المحككـ فيو، كيعد ذلؾ ة ىك صدكر حكـ بات في مكضكعيا حئيالنقضاء الدعكل الجنا

الطريؽ الطبيعي النقضاء الدعكل، فطالما الدعكل بمغت غايتيا عف طريؽ صدكر حكـ بات في مكضكعيا 

                                                           
ص  ار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،، الطبعة األكلى، دقرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1

221.
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ان منطكقو حتى لك كاف الحكـ معيبان أك خاطئة الكقائع التي فصؿ فييا الحكـ بلـ يعد ىناؾ مجاؿ إلعادة مناقش

ب قكة فعيكب األحكاـ كأخطاؤىا تعالج عف طريؽ الطعف فييا، فإذا سدت كافة طرؽ الطعف في الحكـ اكتس

يجعؿ الحكـ عنكانان لمحقيقة، كمتى حاز الحكـ قكة الشيء المقضي بو فإنو  تمنع مف إعادة نظر النزاع بحيث

ا بذلؾ الحكـ. بمعنى أف صدكر كنظرىا مف جديد كذلؾ النقضائيالجنائية  يحكؿ دكف إعادة رفع الدعكل

 .1بقكة الشيء المقضي بو رىف بصدكر حكـ حائز لمحجية إلقامة الدعكل انقضائيا القرار بأف ال كجو

نما يمـز أف يككف الحكـ باتان،  فميس كؿ حكـ فاصؿ في مكضكع الدعكل تنقضي بو ىذه الدعكل، كا 

ذا كانت ىذه الصفة متطمبة المتناع نظر الدعكل أماـ ج يات القضاء العادم إال أننا نرل أف الدعكل كا 

قاببلن لمطعف فيو  غيرأم  كىك الطريؽ الطبيعي إلنقضاء الدعكل الجزائيةأيضان بصدكر الحكـ النيائيتنقضي 

كلك  حكز حجيتو أماـ جيات سمطة التحقيؽجية قضائية، مما يفيد أف الحكـ الفاصؿ في المكضكع يأماـ 

يجكز حجية الشيء المحككـ فيو ال قكة  االمر المقضي  يف ىذيف المصطمحيف أنوكالفرؽ بكاف قاببلن لمطعف، 

بو كبالتالي يستكم أف يككف الحكـ باتان أك نيائيان فكبلىما تنقضي بو الدعكل الجنائية فيمتنع نظرىا أماـ سمطة 

كل الجنائية أنو إذا كبالتالي يترتب عمى حجية الحكـ البات كما يستتبعو مف انقضاء الدعالتحقيؽ االبتدائي.

رفعت دعكل جنائية عمى شخص مف أجؿ جريمة سبؽ أف حككـ مف أجميا كصدر بشأنيا حكـ بات، كاف لو 

أف يدفع بعدـ قبكؿ ىذه الدعكل، استنادان إألل سبؽ الفصؿ فييا بحكـ بات أم حائز لقكة الشيء المحكـك فيو 

 .2النظر في مكضكع الدعكل مف جديد أك قكة األمر المقضي فيو، فيتجنب بيذا الدفع أف يعاد

                                                           
، دار الفكر الجامعي اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة(: 2005القببلكم، محمكد عبد ربو محمد )1

.40لمنشر، اإلسكندرية، مصر، ص
، دار النيضة العربية لمنشر، القاىرة، جنائيةحجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى ال(: 2000مكي، محمد عبد الحميد )2

.58صمصر، 
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ىي األحكاـ القضائية الفاصمة في المكضكع كيككف ليا كجكد كاألحكاـ التي تحكز قكة انياء الدعكل 

قانكني فبل تنقضي الدعكل إذا لـ يكف الحكـ باتان أم صادران مف جية قضائية، كيتعيف أف يككف الحكـ المنيي 

ان منو بما يحكؿ دكف عرضو كل أم أنو حسـ النزاع كمو أك جانبلدعلمدعكل الجنائية فاصبلن في مكضكع ا

كالحكـ الصادر بعدـ قبؿ الفصؿ في المكضكع الصادرة الدعكل باألحكاـ فبل تنقضي عمى القضاء مف جديد، 

الحكـ فالحجية تنصرؼ إلى منطكؽ  حكـ قد فصؿ في الكاقعو في منطكقوالدعكل، كال بد أف يككف القبكؿ 

قد كرد بيذا المنطكؽ، كلكف إذا كانت األسباب الدعكل لذلؾ يجب أف يككف الفصؿ في مكضكع  دكف أسبابو

جكىرية لممنطكؽ كىي األسباب المباشرة التي ال يستقيـ المنطكؽ بدكنيا الرتباطو بو فتمتد الحجية الييا طالما 

ى تكافرت ىذه األمكر فمت أنيا تعكس مباشرة منطكؽ الحكـ كليس مجرد انعكاس السمكب تفكير القاضي.

لمحكـ القضائي فإنو يصبح حائزان لقكة الشيء المقضي بو إذا تكافرت شركط تمتعو تمؾ الحجية كىي كحدة 

 . 1كالمكضكع كالسبب كعندىا يككف الحكـ ناطقان بالحقيقة كباتان  الخصكـ

 الخاصة ذات الطابع اإلجرائي المطمب الثاني: اَلسباب القانوينة

رفع الدعكل الجنائية أف النيابة العامة تختص كحدىا بتحريؾ ك  ىي القاعدة العامة أف نكد اإلشارة إلى

كمباشرتيا في جميع الجرائـ، إال أنو استثناء مف ذلؾ أكرد المشرع حاالت يتكقؼ فييا تحريؾ الدعكل الجنائية 

ة الخاصة ذات الطابع في ىذا المطمب األسباب القانكني ليذا سكؼ نتناكؿعمى غير إرادة النيابة العامة، 

 اإلجرائي بالبحث في ثبلثة فركع كىي التنازؿ عف الشككل، التنازؿ عف الطمب، كالصمح أك التصالح.

  

                                                           
.فة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، الطبعة األكلى، دار الثقاقرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
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 : التنازل عن الشكوىالفرع اَلول

ليست ممكان لمنيابة العامة التي ال تبغي بيا سكل المصمحة العامة، فميس ك الدعكل الجنائية ممكان لممجتمع 

طمب اضافة سبب جديد لئلباحة، أك أف تطمب كقؼ العمؿ بعقكبة ما، كبيذا فيي ال تممؾ ليا مثبلن أف ت

التنازؿ عف الدعكل الجنائية قبؿ رفعيا أك بعده، كما ال تممؾ أف تعقد اتفاقان مع المتيـ يفيد بالتنازؿ عف ىذه 

المتيـ أف تتسامح مع  ال يجكز ليا القانكنية كالتبرع لجية خيرية، كما الدعكل إذا أتى بعض التصرفات

" تختص  انكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى أفتنص المادة األكلى مف ق كتعفيو مف إقامة الدعكل. ليذا

النيابة العامة دكف غيرىا برفع الدعكل الجنائية كمباشرتيا كال ترفع مف غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في 

 عف الدعكل الجنائية أك كقفيا أك تعطيؿ السير فييا.ك عدـ التنازؿ النص فإف المبدأ ىالقانكف"، ككفقان ليذا 

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني إذ نصت "تختص النيابة العامة 0كىذا ما أكدتو أيضان المادة )

 دكف غيرىا إلقامة الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال تقاـ مف غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في القانكف".

ذلؾ  اإلجرائي الجزائي بخصكص جكاز التنازؿ عف الدعكل الجنائية فمقد رتب المشرع نشير إلى أنوك 

ة مع المتيـ في بعض الجرائـ كجرائـ الضرب كالنقد، كالتنازؿ في ىذه الحالة ىك كأثر لتصالح جية اإلراد

الدعكل العمكمية، كبذلؾ  صادر مف قبؿ جية اإلدارة المجني عمييا كينطكم عمى رغبتيا في عدـ السير في

ف حاالت تعطيؿ السير في الدعكل كما في ان، كيرل جانب مف الفقو المصرم أتنقضي الدعكل الجنائية صمح

يمحؽ استثناء  بحاالت جكاز تنازؿ النيابة العامة عف الدعكل العمكمية، كقد تطمب النيابة إنماجرائـ اإلذف 

ر مسمى كتستجيب المحكمة لطمبيا كيعد ذلؾ كقفان لسير الدعكل العامة أحيانان تأجيؿ نظر الدعكل ألجؿ غي

أك تعطيبلن لسيرىا ألف األجؿ يتطمب تحديد الجمسة التي ستنظر فييا الدعكل، كالتأجيؿ ألجؿ غير مسمى في 
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غير صالح المتيـ إذا قضى ببراءتو فيما بعد ألنو خبلؿ ىذه الفترة كحتى يقضى ببراءتو سيظؿ متيمان كما أف 

 .1رار بالتأجيؿ يتطمب اإلفراج عف المتيـ المحبكس احتياطان الق

 ىي:ك صحة التنازؿ عف الشككل لشركط كعميو فاف ىناؾ 

 تقديـ شككل صحيحة كفؽ القكاعد المقررة قانكنيان. (1

 تقديـ الشككل عف الجرائـ التي يتطمب فييا القانكف قيد التنازؿ عف الشككل. (6

 فيو الدعكل أماـ سمطة التحقيؽ. حصكؿ التنازؿ في الكقت الذم ال تزاؿ (3

 حصكؿ التنازؿ ممف لو الحؽ في نقديـ الشككل. (4

ف ىذه  نتكصؿ إلىكبيذا  أف النيابة العامة تنكب عف المجتمع في استعماؿ كمباشرة الدعكل العمكمية، كا 

النعي تيـ بخصكصيا، كال يجكز الدعكل ممؾ لممجتمع، فيي ال تممؾ التنازؿ عف الدعزل أك التصالح مع الم

معيف اتخذتو، كلكف ليا أف تعدؿ عمى طمباتيا أماـ القضاء بما يتفؽ  النيابة بسبب نيجيا لمسمؾعمى 

 كالمصمحة العامة.

  

                                                           
، دار دعوى الجنائيةسمطة النيابة العامة في حفظ اَلوراق واَلمر بأال وجو إلقامة ال(: 2006حجازم، عبد الفتاح بيكمي )1

.21صالفكر الجامعي لمنشر، االسكندرية، مصر، 
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 التنازل عن الطمبالفرع الثاني: 

التحقيؽ بناء عمى غير إرادة سمطة  الدعكل إلقامة مف الصكر التي يصدر فييا القرار بأف ال كجو 

عمؽ فييا المشرع تحريؾ الدعكل الجنائية عف بعض الجرائـ بناء عمى طمب يالتي ؿ االبتدائي في األحكا

ىذه الحجة الطمب صحيحان يككف ليا حؽ التنازؿ  أقامتفمتى سمطة التحقيؽ أك الجية العامة المجني عميياػ 

في مرحمة  عنو كاألخير متى أصبح صحيحان ينتج أثره بكقؼ السير في إجراءات الدعكل، فإذا كانت ال تزاؿ

التحقيؽ االبتدائي فإنو يتعيف عمى سمطة التحقيؽ كلك في مرحمة اإلحالة أف تصدر قراران بأف ال كجو إلنقضاء 

 الدعكل الجنائية بالتنازؿ عند الطمب.

ذا تـ كفؽ القكاعد المقرره التنازؿ عف الطمب ال ينتج اثره في كقؼ السير بإجراءات الدعكل إال إ ليذا فإف

أيان سبب النقضاء الدعكل  التنازؿاء التنازؿ خبلؿ مرحمة المحاكمة أـ خبلؿ مرحمة التحقيؽ، ألنو ان سك قانكن

كىي بمثابة شركط لصحة ، فبل بد مف ايراد القيكد الخاصة بالتنازؿ عف الطمب، كانت المرحمة التي تجتازىا

باعتبار أف التنازؿ عف عكل إلقامة الدينتج أثره في صدكر القرار بأف ال كجو  حتىالتنازؿ عف الطمب، 

لك تـ اثناء مرحمة التحقيؽ فيما  إلقامة الدعكلبأف ال كجو الطمب أحد األسباب التي يصدر بناء عمييا القرار 

كالبعض  بكيفية تقديـ الطمب كشكمو،يتطمب ذلؾ العديد مف الشركط القانكنية بعضيا يتعمؽ  حيثاالبتدائي، 

ال بد مف حصكؿ التنازؿ صحيحان  ة التي تخضع ليذا القيد كأخيران الجي مرتبط بقيد مكضكعي يرد عمى اآلخر

 كمنيا: مف لو الحؽ في تقديـ الطمب لذلؾ

 تقديـ الطمب صحيحان كفؽ الشركط المقررة قانكنان. -

 تقديـ الطمب بشأف الجرائـ التي يتطمب فييا القانكف التنازؿ عف الطمب. -

 تزاؿ فيو الدعكل أماـ سمطة التحقيؽ االبتدائي.حصكؿ التنازؿ عف الطمب في الكقت الذم ال  -
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 حصكؿ التنازؿ عف الطمب ممف لو الحؽ في تقديمو. -

ال خبلؼ عمى أف التنازؿ عف الطمب مف الجية أك الييئة التي خكليا القانكف حؽ تقديمو  ليذا نرل أنو

تصدر قراران بأف ال كجو  إنياف فإذا كانت في مرحمة التحقيؽ االبتدائيالدعكل الجنائية، يترتب عميو انقضاء 

النقضاء الدعكل بالتنازؿ عف الطمب، كال بد مف العمؿ بقكاعد التنازؿ كأثره في حالة التعدد الصكرم سكاء 

ت محمو إلى الكقائع أك الجرائـ التي كانكبالتالي فإف أثر التنازؿ ينصرؼ األشخاص، بالنسبة لمكقائع أك 

طمب عمى عف تيمة التيرب الجمركي بناء فمثبلن إف إقامة الدعكل  ىا دكف ما يرتبط بيا مف كقائع، كحد

عف أثر التنازؿ فإف فمف حيث األشخاص التي ككنتيا الكاقعة ذاتيا.االستيرادية مدير الجمرؾ دكف الجريمة 

ف ال صدكر القرار بأ كف رفع الدعكل عميو ىذا اإلجراء إذ أفال بالنسبة لممتيـ الذم يقيد القانالطمب ال يمتد إ

ضد غيره مف الذيف حركت الدعكل ضدىـ كجو بالنسبة لؤلخير ال يحكؿ دكف االستمرار في إجراء التحقيؽ 

رائـ كقد حركت الدعكل ضدىـ بناء عمى في حالة تعدد المتيميف في مثؿ ىذه الجدكف اشتراط الطمب، كلكف 

كيعد ذلؾ عمبلن الن بالنسبة لمباقيف، ، فإف التنازؿ عنو بالنسبة لبعضيـ يعتبر تناز عمييا المجنيالجية طمب 

 .1لمتنازؿ سكاء عف الطمب أك الشككللؤلثر المكضكعي 

 

  

                                                           
.فة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، الطبعة األكلى، دار الثقاقرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
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 أو التصالح : الصمحالفرع الثالث

األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل، ال سيما في الشريعة اإلسبلمية ذلؾ  يعتبر الصمح أحد أسباب إصدار

اد كبخاصة جرائـ الدـ، فيذا الصمح يسقط القصاص كىك أنيا تجيز الصمح في الجرائـ الكاقعة عمى األفر 

نظاـ المقارف ب اإلجرائي الجزائيكيعترؼ التشريع العقكبة المقدرة شرعان ليذه الجرائـ حيث تحؿ الدية مكانو.

أك دارة النيابة العامة أك غيرىا مف الجيات ذلؾ اإلجراء باانقضاء الدعكل الجنائية عف طريؽ التصالح، كيتـ 

مصاريؼ اإلجراءات أما لتفاىة الجرائـ كتكفير ة المتيـ كالغالب أف التصالح يرجع إلى اعتبارات مختمفة بإراد

( مف قانكف 72مقرر في التشريع المصرم في المادة )المركر عمى نحك ما ىك كما ىك الحاؿ في مخالفات 

ئـ، كنمكذج التصالح الجائز المحمية في بعض الجرا، كقد يرجع الصمح العتبارات تتعمؽ بالمصمحة رالمرك 

في الجرائـ الضريبية كبكجو خاص التيرب الضريبي، كأحيانان يتـ التصالح العتبارات تتعمؽ بظركؼ المجنى 

الفرنسي، التي نصت عمى أنو يجكز  ( مف قانكف الصحة العامة507/0عميو عمى نحك ما قررتو المادة )

راد المتعاطيف لممخدرات أك أف يدعكىـ إلى العبلج مف تعاطي لرئيس النيابة العامة أف يرفع الدعكل عمى األف

فإذا خضع المتعاطكف لممعاممة المقررة استكفكا شرطيا ال تقاـ الدعكل الجنائية بالنسبة ليـ كمف المخدرات، 

( مف قانكف اإلجراءات 26/5ة الدعكل الجنائية، كجاء ىذا بنص المادة )مثـ فإف التقدـ لمعبلج يحكؿ دكف إقا

حة كاد المخدرات مف تمقاء نفسو لممصلمصرم: " ال تقاـ الدعكل الجنائية عمى مف يتقدـ مف متعاطي ما

 .1لمعبلج"

  

                                                           
، ر كالتكزيع، عماف، األردففة لمنش، الطبعة األكلى، دار الثقاقرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1

.253ص



62 
 

 المطمب الثالث: اَلسباب القانوينة ذات الطابع الموضوعي

 : توافر أسباب اإلباحة أو التبرير الفرع اَلول

اإلجرامي فترفع عف الصفة اإلجرامية  أسباب االباحة عبارة عف ظركؼ مادية تطرأ كقت ارتكاب الفعؿ

ثـ رابطة السببية كلكف ارتكاب لجريمة بركنييا المادم كالمعنكم كتحيمو إلى فعؿ مباح فيي تفترض قياـ ا

فمف يقتؿ غيره دفاعان عدـ مسؤكلية مرتكبييا، مف ثـ الجريمة في ظؿ ىذه الظركؼ مف شأنو اباحة الجريمة ك 

ء لكاجبات كظيفتو تمتنع مسؤكليتو ألنو يحقؽ مصمحة يعتبرىا المشرع عف النفس أك يقبض عمى شخص أدا

أكلى مف مصمحة تكقيع العقاب عمى الجريمة لذلؾ فأسباب اإلباحة تقررىا نصكص قانكنية تعد بمثابة 

كتحقؽ بالتالي مصمحة أقكل مف المصمحة المقررة بنصكص  فتعطمياعمى نصكص التجريـ، استثناء 

 .1التجريـ

تكافر شرطيف األكؿ؛ كجكد نص يجـر الكاقعة كيعاقب عمييا، يتعيف العتبار الكاقعة جريمة  لما تقدـ

 فإفيبنى عمى ذلؾ أنو في حاؿ تكافر سبب مف أسباب التبرير  حيث كالثاني؛ انتفاء سبب تبرير أك إباحة،

ما نصت عميو المادة مف شأنو أف يمحك الصفة الجرمية عف الكاقعة فتغدك فعبلن مباحان ال يؤلؼ جرمان، كىك 

ب في ممارسة حؽ دكف إساءة استعمالو ال يعد جريمة"، " الفعؿ المرتك األردني ف قانكف العقكبات( م48)

أف مف صبلحية المدعي العاـ إصدار إصدار قرار بمنع المحاكمة بناء عمى تكافر سبب مف  لنا بيذا يتبيف

ف ال يعد جريمة، فإنو يعد مف الجانب المقابؿ دليبلن انك الفعؿ الذم يجيزه القباعتبار أف تبرير، أسباب ال

أكده قانكف  مااألمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية. كىذا عمى صبلحية المدعي العاـ باصدار  كاضحان 

                                                           
، فة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، الطبعة األكلى، دار الثقاقرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
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( مف ىذه المادة، تقـك 0كالذم جاء فيو" إذا تـ ارتكاب أم مف األفعاؿ الكاردة في الفقرة )العقكبات األردني 

لمختصة بالتحقيؽ مع مرتكب الفعؿ دكف تكقيفو أك اعتقالو كتحيؿ ممؼ التحقيؽ إلى المدعي العاـ الجية ا

المختص الستكماؿ التحقيؽ البلـز كاتخاذ قرار بنتيجة التحقيؽ فإذا اعتبر فعمو دفاعان مشركعان يقرر عدـ 

لؼ كرد في ىذا القانكف عمى الرغـ مف أم نص مخامبلحقتة كمنع كيغمؽ الممؼ الخاص بيذه القضية كذلؾ 

 .1أك أم تشريع آخر"

 المسؤولية الجنائية: توافر موانع الفرع الثاني

( مف قانكف 82-75إذا استفاد المدعى عميو مف  أحد مكانع العقاب المنصكص عمييا في المكاد )

كف أك فقداف الشعكر كالجيؿ بالكقائع أك القكة الغالبة أك اإلكراه المعنكم أك حالة الضركرة أك الجن  العقكبات

( مف قانكف 85أك االختيار لغيبكبة ناشئة عف  الكحكؿ أك عقاقير مخدرة، أك قاـ بو عذر محؿ طبقان لممادة )

مييء لمتنفيذ، أك العقكبات، كمف اشترؾ في مؤامرة عمى أمف الدكلة كأخبر السمطة بيا قبؿ البدء بأم فعؿ 

ك يعترؼ بو قبؿ احالة القضية إلى المحكمة، أك الشاىد الذم الراشي الذم يبكح باألمر لمسمطات المختصة أ

في أدل الشيادة أثناء التحقيؽ إذا رجع عف اإلفادة  الكاذبة قبؿ أف يختتـ التحقيؽ كيقدـ في حقو اخبار، فإنو 

ال تندرج تحت حالة  ألنيابأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية، جميع ىذه الفركض ال يجكز إصدار قرار 

في جميع الحاالت المذككرة يعد الفعؿ جرمان، إذ أف يؤلؼ جرمان كما كردت في القانكف إنماال  الذمعؿ الف

                                                           
1
، دار الثقافة لمنشر التحقيق اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  دراسة مقارنة(: 2011لجكخدار، حسف )ا
.526صالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردف ، ك 
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ترفع المسؤكلية الجزائية عف الفعؿ كتمنع العقكبة، كلكنيا ال تمحك عف الفعؿ  مف شأنيا أف مكانع العقاب

 .1يقتصر دكرىا عمى اإلعفاء مف العقاب ؤدم إلى رفع المسؤكلية الجزائية إنماالصفة اإلجرامية، كما أنيا ال ت

 موانع العقابالثالث: الفرع 

فاعميا إال أف جانيان مف كمسؤكلية  كالمعنكمبركينيا المادم العقاب تفترض قياـ الجريمة  نعرغـ أف مكا

عمى مكانع العقاب عمى أف أثرىا قاصر أف تكييؼ الفقو اختمؼ في تحديد ماىية ىذه المكانع كتكييفيا، كالكقع 

إلى ذلؾ الفقو عدـ تطبيؽ العقاب في الكقت الذم تبقى فيو الجريمة قائمة، ىك األكلى باالتباع كما ذىب 

 يمة ارتكبت كشخصُا مسؤكالن عنيا كبالتالي فإففالمكانع تقكـ في الكقت الذم يككف فيو ىناؾ جر الراجح، 

الجريمة قائمة كحقيقة كاقعية كقانكنية  اه أفمعنبالمطابقة بيف السمكؾ اإلجرامي كالنمكذج القانكني لو قائمة 

مصمحة اإلعفاء مف العقاب عمى بارات يتـ تقديرىا بما يرجح مف العقاب العت في حيف مف شأنو اإلعفاءفقط 

ف تكافر فإذا كاف األصؿ أف تكافر العذر مف العقاب مف اختصاص القضاء ألنو يفترض التحقؽ م تكقيعو.

في مرحمة  اثباتيابتكافر السبب الذم يقكـ عميو العذر إال أنو ال يكجد ما يحكؿ دكف  أركاف الجريمة ثـ تقريران 

لتالي فسمطة التحقيؽ ليست ممزمة التحقيؽ االبتدائي، فالمانع األصؿ فيو أف يككف ثابتان بنص القانكف، كبا

 قراران بأف ال كجو  نئذحي تصدر فإنياتكافر المانع  تقصي األعذار المعفية مف تمقاء نفسيا فإذا انتيت إلىت

 .2بقكة القانكف العقابلصالح مف تكافر لديو ألنو في النياية سيعفى مف إلقامة الدعكل الجزائية 

                                                           
1
، دار الثقافة لمنشر التحقيق اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  دراسة مقارنة(: 2011لجكخدار، حسف )ا

.528صكالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردف ، 
.فة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردفبعة األكلى، دار الثقا، الطقرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )2
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( مف قانكف 82-75عقاب المنصكص عميو في المكاد )استفاد المدعي عميو مف أحد مكانع ال ذافإ

اف الشعكر دي، أك حالة الضركرة أك الجنكف أك فقالعقكبات كالجيؿ بالكقائع، أك القكة الغالبة أك اإلكراه المعن

 يعدالفعؿ المرتكب  أعبله فإف أك االختيار لغيبكبة ناشئة عف الكحكؿ أك العقاقير ففي جميع الحاالت المذككره

تمنع العقكبة، كلكنيا ال  مف ثـمكانع العقاب أك المسؤكلية ترفع المسؤكلية الجزائية عف الفعؿ ك  ألفجرمان 

لفعؿ  الصفة الجرمية، كما ال تؤدم إلى رفع المسؤكلية الجزائية، فيقتصر دكرىا عمى اإلعفاء مف تمحك عف ا

 .1العقاب

 المطمب الرابع: اَلسباب الموضوعية لألمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية

لكقائع ية تتعمؽ باتقكـ الحالة األخرل لؤلمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية عمى أسباب مكضكع

ىذه الحالة سكاء بالنسبة لممدعي العاـ أك النائب العاـ في عدة نصكص،  فيكليس بالقانكف، فقد أقر الشارع 

/أ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية نصت عمى أنو " إذا تبيف لممدعي العاـ أنو لـ يقـ 022فالمادة )

.... يقرر  منع محاكمة المشتكى عميو"، ككما نصت دليؿ عمى أف المشتكى عميو ىك الذم ارتكب الجـر

( مف القانكف ذاتو عمى أنو " إذا كجد النائب العاـ أف لـ يقـ دليؿ عمى أف المشتكى عميو 022/3المادة )

ارتكب ذلؾ الجـر أك أف األدلة غير كافية يمنع محاكمة المشتكى عميو". يتضح مف ىذه النصكص القانكنية 

 ف أف يستند الييا قرار منع المحاكمة تشمؿ ثبلثة فركض:أف األسباب المكضكعية التي يمك

 _ عدـ ثبكت الجريمة   0عؿ المنسكب إلى المدعى عميو أصبل    عدـ كقكع الف_ 0 

 . عميو المدعى إلى الجريمة نسبة ثبكت كعدـ_ 2

                                                           
، دار الثقافة لمنشر كالتزيع، عماف، التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2011الجكخندار، حسف )1

.528األردف، ص
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 : اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى لعدم كفاية اَلدلةالفرع اَلول

قرار أف ال كجو  كبالتالي يمكف بناءأنيا جريمة كاقعة قد حدثت كلكف لـ يثبت يقـك ىذا الفرض عمى أف ال

أف ىناؾ فعبلن قد كقع كلكف األدلة غير كافية عمى إلقامة الدعكل في ىذه الحالة عمى سبب مكضكعي مؤداه 

أف  دلة عمىجريمة معينة ثـ تشير األتكجو التيمة إلى المدعى عميو بارتكابو  كذلؾ مثؿ أفأنو يؤلؼ جرمان، 

كالقدر، كأف تتكجو األدلة إلى أف الكفاة قد حدثت نتيجة نكبة قمبية الكاقعة قد حدثت بفعؿ الطبيعة أك القضاء 

 .1نتج عف تماس كيربائي قد المصنع الذم شب في حريؽالأك أف 

 : اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى لعدم الصحةالفرع الثاني

يطمؽ عميو في بعض التشريعات عدـ حدكث الكاقعة  إنماىذه الحالة قرار منع المحاكمة المستند إلى 

كيتكافر ىذا السبب عندما يتكصؿ المحقؽ إلى نتيجة منفادىا أف األدلة المتكفرة تشير إلى أف الكاقعة أصبلن، 

المنسكبة إلى المدعى عميو لـ تقع أصبلن، كفي ىذه الحالة يككف قرار منع المحاكمة مبنيان عمى سبب 

تؤدم إلى انعداـ الكجكد المادم  قداألدلة  ىذهكعي أك كاقعي ىك عدـ صحة الكاقعة، كيعني ذلؾ أف مكض

سرؽ مف منزلو كبعد  لمكاقعة أك أف الفعؿ ال كجكد لو، كذلؾ كأف يتقدـ المجني عميو بشككل بأف ماالن معينان 

كجكد في منزؿ المشتكي كلـ اسناد المدعي تيمة السرقة إلى شخص معيف كشؼ أف الماؿ المدعى بسرقتو م

 .2تتـ سرقتو

  
                                                           

1
، دار الثقافة لمنشر ة مقارنةالتحقيق اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  دراس(: 2011لجكخدار، حسف )ا

.532صكالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردف ، 
2
، دار الثقافة لمنشر التحقيق اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  دراسة مقارنة(: 2011لجكخدار، حسف )ا

.532صكالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردف ، 
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 : اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى لعدم معرفة الجاني الفرع الثالث

في ىذه الحالة يككف ىذا الفرض قد قاـ عمى أساس أف الكاقعة قد حدثت كثبت أنيا تشكؿ جريمة، كلكف 

قياـ الدليؿ عمى أف المدعى عميو ىك ال بد مف  إذ ىذا ال يكفي إلصدار قرار بمزكـ محاكمة المدعى عميو،

الذم ارتكبيا، فإذا لـ يقـ الدليؿ عمى إسنادىا اليو، أك كانت األدلة المتكافرة ضده غير كافية، تعيف عمى 

 المدعي العاـ في الحالتيف أف يقرر بأف ال كجو القامة الدعكل بناء عمى ترجيحو لؤلدلة.

 دعوى لعدم اَلىمية: اَلمر بأن ال وجو إلقامة الالفرع الرابع

( مف تعميمات النيابة عمى أنو تستدعي النيابة كالدم المتيميف أك 727في ىذا الخصكص نصت المادة )

مف ليـ حؽ الكاليو عمييـ في جميع قضايا األحداث كطمبة المدارس كالمعاىد بصفة عامة، كالتي تحفظ لعدـ 

بخصكص األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل فيك و منيـ، إذ أن ة إلى ما كقعالعكداألىمية كتحذرىـ عاقبة 

( المتعمقة بأمر الحفظ، إذ نصت عمى 724يصدر استنادان إلى ذات االسباب المنصكص عمييا في المادة )

كتفاء بالجزاء االأف " األمر الذم تصدره النيابة العامة بأف ال كجو القامة الدعكل الجنائية لعدـ األىمية أك 

كز حجية تمنع مف العكدة إلى التحقيؽ يؽ عند مرحمة معينة كمف ثـ فبل يحيقافان لمتحقاإلدارم ليس إال ا

 .1"كيجكز العدكؿ عنو في أم كقت كلك بغير ظيكر أدلة طالما أف الدعكل لـ تنقض بمضي المدة

  

                                                           
، دار سمطة النيابة العامة في حفظ اَلوراق واَلمر بأال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2006حجازم، عبد الفتاح بيكمي )1

.239صالفكر الجامعي لمنشر، االسكندرية، مصر، 
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 الفصل الثالث

 اآلثار المترتبة عمى اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية وحجيتو 
المكتسب حجية الشيء المحككـ فيو  صدكر قرار باف ال كجو القامة الدعكل الجزائيةرتب عمى يت

السير بإجراءات الدعكل، كال يجكز لمصدر القرار أك أية جية أخرل اتخاذ أم إجراء مف إجراءات  كقؼ

كما لـ تظير أدلة جديدة،  التحقيؽ أك المحاكمة في الدعكل التي سبؽ صدكر قرار منع المحاكمة فييا ما

ىذا القرار كالمصادقة عميو أف يتـ االفراج عف المشتكى عميو بحيث لـ يعد ىناؾ مبرر  يترتب عمى مثؿ

 .1لمكاصمة تكقيفو، كما يجب كذلؾ رد األشياء المضبكطة كالتي ال تعتبر حيازتيا ممنكعة قانكنان 

 ئيةالمبحث اَلول: اآلثار المترتبة عمى اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزا

ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية ال يترتب عميو انقضاء الدعكل الجنائية ف األمر بأنكد اإلشارة بأف 

الدعكل بحالتيا فإذا ما ظيرت أدلة جديدة أك إذا ألغى األمر مف الجية  يكقؼ السير في إجراءات إنما

ككذلؾ ، دة إلى السير في إجراءاتياالمرفكع إلييا الطعف أك مف النائب العاـ تغيرت حالة الدعكل كجاز العك 

ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية أثر آخر يتمثؿ في ضركرة اإلفراج عف المتيـ ف يترتب عمى صدكر األمر بأ

في ىذا المبحث سنعالج عدد كبناء عمى ما تقدـ فإننا  .الصادر األمر لصالحو متى كاف محبكسا احتياطيا

ال كجو القامة الدعكل الجزائية منيا: األفراج عف المتيـ المحبكس حبسان مف اآلثار المترتبة عمى األمر بأف 

 احتياطيان، كالتصرؼ في األشياء المضبكطة، ككذلؾ سقكط حؽ المدعي المدني في اإلدعاء المباشر.

                                                           
، متاح عمى الرابط بحث في اَلمر بأال وجو إلقامة الدعوى الجزائية(: 2011عامر، عادؿ )1

/http://www.startimes.comاإللكتركني:
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 المطمب اَلول: اإلفراج عن المتيم المحبوس حبسًا احتياطياً 

اإلجراء  ىذايتعارض  حيث زائيةالج اءيةف اإلجر يانك قالتعريؼ محدد لمحبس االحتياطي في  ال يكجد

 اجتيد الفقو القانكني حيث فبل يجب تطبيقو إال في أضيؽ الحدكد كبالتالي مع مبدأ األصؿ في اإلنساف البراءة

في كضع إطار لمحبس االحتياطي كاف أىميا: أف الحبس بحسب األصؿ عقكبة اليجكُز  المصرم كالعربي

مف الحبس ىنا ىك سمب حرية  ألف اليدؼ إال بمقتضى حكـ قضائي كاجب النفاذتكقيعيا عمى اإلنساف 

كيجب أف يتدخؿ المشرع لكضع الضمانات  المتيـ أثناء مدة التحقيؽ لذلؾ ينبغي أف تقدر الضركرات بقدرىا

عريفو عمى مف التعميمات العامة لمنيابات بت (381)نصت المادة كقد  .كاإلطارات القانكنية الُممزمة لحماية ذلؾ

إجراء مف إجراءات التحقيؽ غايتو ضماف سبلمة التحقيؽ االبتدائي، مف خبلؿ كضع المتيـ تحت : أنو

تصرؼ المحقؽ كتيسير استجكابو أك مكاجيتو، كمما استدعى التحقيؽ ذلؾ كالحيمكلة دكف تمكينو مف اليرب 

و أك االنتقاـ منو كتيدئة الشعكر العاـ أك العبث بأدلة الدعكل أك التأثير عمى الشيكد أك تيديد المجني عمي

 .1الثائر بسبب جسامة الجريمة

إجراء تحفظي تجاه المتيـ، كيدخؿ ضمف سمطات النيابة أك قاضي كعميو يعد الحبس االحتياطي 

ف كاف يشتمؿ عمى تقييد لحرية المتيـ التي تقترب مف العقكبة  حكـالتحقيؽ الجنائي إذف ىك إجراء كليس  كا 

ف كاف ليس عقكبة في ذاتياالسالبة لم حيثيتـ اإلفراج عف المشتكى عميو الصادر بحقو قرار منع .حرية، كا 

المحاكمة فكران كبقكة القانكف، كذلؾ ألنالسمطة المختصة التي باشرت بإجراء التحقيؽ اإلبتدائي كتكقيؼ 

 المشتكى عميو ىي التي تفرج عنو.

                                                           
، متاح عمى 2017-1-20، الحبس االحتياطي وقواعد اإلفراج في جميورية مصر العربية(: 2016أحمد، تامر السيد )1

/http://lfdci.orgالرابط:
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ة التحقيؽ قراران بتكقيؼ المشتكى عميو أثناء إلى"أنو إذا أصدرت سمط1ليذا ذىب جانب مف الفقو

التحقيؽ في الدعكل ثـ تبيف ليا كجكد أسباب تبرر إصدار قرار منع المحاكمة لصالحو، كأصدر القرار بأال 

يتبيف لنا  كجو إلقامة الدعكل فإنو يجب عمييا في ذات الكقت األمر باإلفراج عف المشتكى عميو المكقكؼ".

القامة  ال كجوف ضركرة اإلفراج عف المتيـ الذم يصدر لصالحو أمران بأ صريحمما تقدـ بشكؿ كاضح ك 

( مف قانكف اإلجراءات المصرم عمى ما يمي : "إذا رأل قاضي التحقيؽ أف 154إذ تنص المادة ) الدعكل،

لسبب  الكاقعة ال يعاقب عمييا القانكف كأف األدلة عمى المتيـ غير كافية أفرج عف المتيـ ما لـ يكف محبكسان 

( مف القانكف نفسو بخصكص القرار الصادر عف النيابة العامة . ثـ أف 209رتو المادة )قه آخر". كىذا ما أ

صدكر قرار منع المحاكمة يستمـز حتمان اإلفراج عف المشتكي عميو كلك لـ ينص القانكف عمى ىذا اإلفراج ألف 

 نكني الذم يستند اليو التكقيؼ.التكقيؼ أساسو التيمة كبزكاؿ ىذه التيمة يزكؿ السبب القا

( إ  نصت " إذا 149( مف المادة )2كباإلشارة إلى ما كرد في قانكف اإلجراءات الفمسطيني في الفقرة )

كجد النائب العاـ أك أحد مساعديو أف رأم ككيؿ النيابة في محمو يصدر قراران مسببان بحفظ الدعكل كيأمر 

 بإطبلؽ سراح المتيـ إذا كاف مكقكفان".

فاألمر باإلفراج يرتبط ، بمعنى أف ىذا اإلفراج يتـ بقكة القانكف كبمعرفة السمطة التى باشرت التحقيؽ

مع التقرير في الدعكل بأف ال كجو إلقامتيا كمف المبلحظ أف النصكص القانكنية المتعمقة بتحديد السمطة 

الصادر لصالحو القرار مما  المختصة إلصدار األمر تتضمف النص صراحة عمى كجكب اإلفراج عف المتيـ

سمطة التحقيؽ االبتدائى ىى المختصة بإصدار أمر  ، ليذا فإفيفيد أف أمر اإلفراج حتمى أك يتـ بقكة القانكف

                                                           
األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،ص ، الطبعة قرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
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التى باشرت التحقيؽ في الدعكل  ىيالقاعدة كعمى ذلؾ إذا كانت النيابة العامة  ىذهاإلفراج مما يتكافؽ مع 

مع مراعاة االختصاص النكعى كالشخصى كما لك كاف األمر بأال كجو ىى التى تصدر أمر اإلفراج فانيا 

يككف أمر اإلفراج مف اختصاصو أما إذا باشر  ليذاصادر في جناية فيك مف اختصاص المحامى العاـ 

 .ىك المختص بتقرير أمر اإلفراج حينئذ يككف فإنوالتحقيؽ في الدعكل قاضى التحقيؽ 

المقارنة قد ألزمت سمطة التحقيؽ التي أمرت بتكقيؼ  اإلجرائيةكبالرغـ مف أف غالبية التشريعات 

أف يتـ  المشتكى عميو أف تفرج عنو إال أف المشرع األردني قد خرج عف ىذه القاعدة حيث ذىب إلى القكؿ

اإلفراج عف المشتكى عميو الصادر لصالحو قرار منع المحاكمة عف طريؽ النائب العاـ كليس المدعي العاـ 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية إذ نصت "بأنو إذا تبيف 130المادة ) ه، كىذا ما أكدتوالذم أصدر 

لممدعي العاـ أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان، أك أنو لـ يقـ مايدؿ عمى أف المشتكى عميو ىك الذم ارتكب الجـر 

بت عمى المدعي العاـ أف أكج قرر منع محاكمتو كبالتالييرسؿ إضبارة الدعكل فكران إلى النائب العاـ، حيث

يصدر قراران بالمكافقة عمى قرار منع المحاكمة كيأمر بإطبلؽ سراح المشتكى عميو خبلؿ ثبلثة أياـ مف 

 .1بارة الدعكل إلى ديكانوضكصكؿ إ

أسند أمر اإلفراج عف المشتكى عميو الصادر بحقو قرار منع  لما تقدـ نبلحظ أف المشرع األردني قد

أخرل غير التي قامت بإجراء التحقيؽ كالتصرؼ فيو بمنع المحاكمة. كذلؾ بقاء قرار  المحاكمة إلى سمطة

 ر أم أدلة جديدة.تظياإلفراج كاجب التنفيذ كال يجكز إعادة تكقيفو ما بقي قرار منع المحاكمة قائمان كلـ 

  

                                                           
 مصر. اإلسكندرية، ، دار الفكر الجامعي لمنشر،أصول التحقيق الجنائي والتأديبي(: 2005حجازم، عبد الفتاح بيكمي )1
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مف جديد جاز لكف إذا ظيرت األدلة التي تبرر الرجكع عف قرار منع المحاكمة كالعكدة إلى التحقيؽ 

لممدعي العاـ الذم أصدر قرار منع المحاكمة أف يأمر بإعادة تكقيؼ المشتكى عميو ألنو لـ يعد ىنالؾ كجو 

أم  -( " .... كلو 138لمتمسؾ بحجية قرار منع المحاكمة بظيكر األدلة الجديدة كىذا ما تنص عميو المادة )

تكقيؼ بحؽ المشتكى عميو كلك كاف قد أخمي سبيمو" أف يصدر في أثناء ذلؾ التحقيؽ مذكرة  -لممدعي العاـ

كعميو ال يجب أف يمجأ إلى إعدة تكقيؼ المشتكى عميو بمجرد ظيكر األدلة الجديدة بؿ ال بد مف التأكد مف 

تكافر شركط األدلة الجديدة، كتحديد العناصر القانكنية كالكاقعية التي يبنى عمييا. كىذا ما تؤكده المادة 

ف اإلجراءات الفرنسي " األمر الصادر مف قاضي التحقيؽ بإعادة حبس المتيـ ينبغي أف ( مف قانك 144)

 .1يتضمف اإلشارة إلى المبررات بإعادة الحبس كفقان إلحدل الحاالت المنصكص عمييا"

 المطمب الثاني: التصرف في اَلشياء المضبوطة

يؽ اإلبتدائي بالتفتيش كالبحث عف أف تقكـ سمطة التحق نكد اإلشارة إلى أف إجراءات التحقيؽ تقتضي

يتعيف عمى  األشياء المتعمقة بالجريمة كالتي مف شأنيا أف تفيد التحقيؽ في إظيار الحقيقة كضبطيا، كما

سمطة التحقيؽ عند إصدار أمر بأال كجو إلقامة الدعكل أف تفصؿ في كيفية التصرؼ في األشياء المضبكطة 

يعد المحقؽ متجاكزا لحدكد  بالتاليجريمة مما يتعيف معو مصادرتيا ك تعد ليذه األشياءما لـ تكف حيازتيا 

 .سمطتو إذا امتنع عف رد األشياء المضبكطة بحجة أنيا غير مفيدة لممتيـ

  

                                                           
كؽ محفكظة لممؤلؼ، ، جميع الحقأوامر وقرارات التصرف في التحقيق الجنائي وطرق الطعن فييا(: 2010مراد، عبد الفتاح )1

مصر.
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فقد خكؿ المشرع سمطة التحقيؽ اإلبتدائي حؽ إجراء التفتيش كالبحث عف األشياء التي  لما تقدـ

كاالحتفاظ بيا حتى نياية المحاكمة، كاألصؿ أف تبقى األشياء  تساعد في كشؼ الحقيقة كضبط ىذه األشياء

اإلطبلع عمى  لكي يتاح ليا المضبكطة تحت تصرؼ المحقؽ ثـ المحكمة إلى حيف الفصؿ في الدعكل كذلؾ

ىذه المضبكطات كفحصيا كمما اقتضت المصمحة لذلؾ، أما إذا انتيى التحقيؽ بإصدار قرار منع المحاكمة 

( مف قانكف العقكبات رد األشياء المضبكطة بأنو: " عبارة 43/1ا، ىذا كقد عرفت المادة )فيذا يستكجب ردى

( مف نفس القانكف الجية 44كبينت المادة ) الجريمة...."، كما عف إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبؿ

مكاؿ فيما يتعمؽ المختصة برد األشياء المضبكطة إذ تنص عمى: " إذا كصؿ إلى حكزة النيابة أم ماؿ مف األ

بأم تيمة جزائية فيجكز لمنيابة في أثناء كجكد الدعكل لدييا أك ألم محكمة نظرت في تمؾ التيمة أف تصدر 

إما مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب المدعي بالماؿ قراران بتسميـ ذلؾ الماؿ إلى الشخص الذم يمكح ليا أنو 

ذا لـ يكف باستطاعتو معرفة صاحب ال  .1ماؿ فيجكز إصدار القرار المناسب بشأنو"صاحبو، كا 

نمحظ أف األصؿ في رد األشياء المضبكطة في حاؿ إصدار قرار منع المحاكمة أف يصدر مف 

 سمطة التحقيؽ التي سبؽ كأف أمرت بالضبط كتكلت كتصرفت بالدعكل بقرار منع المحاكمة.

نجد أنيا تنص عمى ما  ة األردني( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائي89/3كبالرجكع إلى المادة )

يمي: "يطمع المدعي العاـ كحده عمى الرسائؿ كالبرقيات المضبكطة فيحتفظ بالرسائؿ كالبرقيات التي يراىا 

الزمة إلظيار الحقيقة، كيسمـ ما بقي منيا إلى المشتكى عميو أك إلى األشخاص المكجية الييـ" فأمر البت 

( مف نفس القانكف بأنو 91) المادةيؽ منكط بالمدعي العاـ،  كما قضت بيذه المضبكطات التي ال تيـ التحق

                                                           
، الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،ص قرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
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إذا كاف الشيء المضبكط مما يتمؼ بمركر الزمنو جاز لممدعي العاـ أف يأمر ببيعو في المزاد العمني متى 

سمحت بذلؾ مقتضيات التحقيؽ. مما يعني أف  المدعي العاـ ىك الجية التي تفصؿ في أمر المضبكطات 

ر قرار منع المحاكمة، كرد المضبكطات يجب أف يتـ مف قبؿ سمطة التحقيؽ دكف انتظار طمب بعد صدك 

بذلؾ مف صاحب الشأف، كىذا ما تستمزمو طبيعة قرار منع المحاكمة الحائز لقكة الشيء المحككـ فيو مما 

د إجراء  كقتي كمف األمر بالر  يترتب عميو إعادة الحاؿ إلى ما كاف عميو قبؿ القياـ بإجراء الضبط. حيث أف

ثـ ال يجكز قكة أك حجية ما كىك ال يمنع ذكم الشأف مف المطالبة بحقكقيـ أماـ المحكمة، كتجدر اإلشارة إلى 

 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية أف األشياء المضبكطة التي90بيف في المادة ) أػف المشرع األردني قد

ف تاريخ انتياء الدعكل كليس مف تاريخ ضبطيا تصبح ممكان ال يطمبيا أصحابيا في ميعاد ثبلث سنكات م

 .1لمدكلة بغير حاجة إلى حكـ يصدر بذلؾ

 المطمب الثالث: سقوط حق المدعي المدني في اإلدعاء المباشر

يترتب عمى صدكر قرار منع المحاكمة كقؼ السير بإجراءات الدعكل عند الحد الذم كصمت اليو، 

مرة أخرل ما لـ تظير أم أدلة جديدة تبرر ىذا الرجكع، كذلؾ فإف األثر ذاتو  كال يجكز الرجكع إلى الدعكل

يترتب عمى قرار منع المحاكمة الصادر في جناية إذا فات مكعد الطعف بو أماـ محكمة التمييز أك طعف بو 

لتي تعرض يمتد ىذا األثر إلى سمطة التحقيؽ التي أصدرت القرار كالمحكمة الجزائية ا كأيدتو المحكمة، حيث

ينطبؽ األمر نفسو عمى قاضي الصمح في األماكف  عمييا الدعكل الصادرة بيا قرار منع المحاكمة، حيث

التي ال يكجد فييا مدع عاـ إذ ال يجكز لؤلخير تحريؾ دعكل صدر فييا قرار منع المحاكمة، سكاء صدر 

مؾ حرية تحريؾ الدعكل الجنائية عنو أـ عف أم مدع عاـ آخر. كبالتالي فإف المدعي بالحؽ المدني ال يم

                                                           
.198،ص مرجع سابؽ، قرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
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بأكثر مما تممكو النيابة العامة، فطالما أف يد النيابة العامة قد غمت في استعماؿ الدعكل الجنائية بصدكر 

 .1األمر بأف ال كجو فبل يممؾ المدعي بالحؽ المدني سكل التقيد بذلؾ

ة )ب(بخصكص قرار اسقاط ( الفقر 130جاء نص قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية في المادة )كقد 

باسقاط الدعكل في محمو، كجب عميو  الدعكل أنو : إذا كجد النائب العاـ أف قرار المدعي العاـ المتعمؽ

دعكل إلى ديكانو أف يصدر قراران بالمكافقة عمى ذلؾ القرار كيأمر الخبلؿ ثبلثة أياـ مف كصكؿ إضبارة 

(: إذا تبيف 4( مف ذات القانكف فقرة )133ا نصتالمادة )بإطبلؽ سراح المشتكى عميو إذا كاف مكقكفان. كم

لممدعيالعاـ أف الجـر سقط بأحد أسباب السقكط العامة أك الخاصة يقرر فسخ قرار المدعي العاـ المحقؽ 

بمزكـ محاكمة المشتكى عميو بجناية كيصدر قراران بإسقاط الدعكل العامة، كيأمر بإخبلء سبيمو إذا كاف مكقكفان 

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرية أنو "إذا صدر 232. كنصت المادة )2كف مكقكفان لسبب آخرما لـ ي

حقيؽ األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية كلـ يستأنؼ المدعي بالحؽ تمف النيابة العامة أك قاضي ال

منعقدة في غرفة المشكرة سقط حقو الالمدني ىذا األمر في الميعاد، أك استأنفو فأيدتو محكمة الجنح المستأنفو 

 .3فيرفع الدعكل المباشرة"

  

                                                           
، دار الفكر الجامعي ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة اَلمر بأن(: 2005القببلكم، محمكد عبد ربو محمد )1

.68صلمنشر، اإلسكندرية، مصر، 
، ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردفالتحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001الجكخندار، حسف )2

.613ص
، دار الفكر الجامعي أن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنةاَلمر ب(: 2005القببلكم، محمكد عبد ربو محمد )3

.68صلمنشر، اإلسكندرية، مصر، 



76 
 

يصبح قرار اسقاط الدعكل باتان غير قابؿ لمطعف بالتمييز بمجرد صدكره عف النائب العاـ  لكؿ ما تقدـ

كيجكز بذلؾ عمى قكة كحجية تحصنو مف المساس بو أك معاكدة طرح النزاع أماـ جيات التحقيؽ كالحكـ 

ىذا القرار يؤدم إلى  طبيقان لمبدأ عدـ جكاز مبلحقة الفعؿ الكاحد إال مرة كاحدة، لذلؾ فإفتحت أم ستار ت

يضع بذلؾ حدان لممبلحقة كىذا  إنياء التحقيؽ االبتدائي كايقاؼ الدعكل الجزائية عند ىذه المرحمة، حيث

 .1و كالمدعي الشخصياألصؿ ينسحب إلى النيابة العامة كسمطة التحقيؽ كالمحاكـ الجزائية كالمجني عمي

ال يجكز ليا  سقاط الدعكل قكة كحجية إزاء النيابة العامة بكصفيا جية ادعاء إذااللقرار  كبالتالي فإف

أيضان قكتو  قرار اسقاط الدعكل لو تحريؾ الدعكل الجزائية لككنيا قد سقطت بمتقضى ىذا القرار، كنظران ألف

يعني أف أم إجراء تحقيؽ  كدة كالتحقيؽ فييا مرة أخرل، كىذايمتنع عمييا الع أماـ سمطة التحقيؽ كبالتالي

ذا أصدرت أم قرار آخر بعد قرار اسقاط الدعكل كاف باطبل. كما  تباشره بعد صدكر ىذا القرار يككف باطبلن كا 

ذا رفعت  أنميذا القرار حجيتو أماـ القضاء الجزائي فيك يمنع رفع الدعكل الجزائية أماـ المحكمة الجزائية كا 

بالدعكل كاف حكميا  خطأ تعيف عمى المحكمة الحكـ بعدـ جكاز سماعيا لسبؽ الفصؿ فييا، فإذا ما فصمت

 باطبلن.

كلكف إذا كانت القاعدة تقضي بأف المحاكـ الجزائية بمختمؼ درجاتيا تمتـز بحجية قرار منع المحاكمة 

تخمؼ أحد شركط ىذه الحجية بغض النظر عف السبب الذم بني عميو فإف المنطؽ يقتضي أنو إذا  كذلؾ

لـ يعد لمقرار أية حجية أماـ تمؾ المحاكـ، كالجدير ذكره أف ىذه النقطة تثار في دعكل اإلفتراء، الببلغ  فإنو

الكاذب، كمدل التزاـ محكمة المكضكع المعركضة أماميا دعكل االفتراء بحجية قرار منع المحاكمة الصادر 

منع المحاكمة شأنو شأف أمر الحفظ ال يقيد قاضي المكضكع كىك ينظر القرار ب لعدـ صحة الكاقعة. حيث أف

                                                           
مرجع سابؽ. ،التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001الجكخندار، حسف )1
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دعكل الببلغ الكاذب، ذلؾ أف قاضي المكضكع ال يبني عقيدتو إال بعد تمحيص كتدقيؽ كاؼ لؤلدلة،  في

بينما قد ال يسبؽ ىذا القرار كجكد تحقيؽ جدم يعتد بو، فالتحقيؽ النيائي يتـ في إطار ضمانات قضائية 

اع أطراؼ الدعكل كمحامييـ كىك األمر الذم ال يحصؿ في القرار بمنع المحاكمة أك أمر الحفظ، كسماع دف

يجكز العدكؿ عنو بكجكد  كذلؾ فإف قرار منع المحاكمة مؤقت بطبيعتو حتى لك استنفذ طرؽ الطعف فيو حيث

ال يقيد القاضي كىك ال  فإف الحكـ بالبراءة في كاقعة معينة كلك أصبح نيائيان  أدلة جديدة، إضافة إلى ذلؾ

ينظر دعكل الببلغ الكاذب إال في نطاؽ معيف متكقؼ عمى ما قد يرد في أسبابو، كما تقدـ فإف كافة 

نما تعد   تفصيؿ في  االعتبارات السابؽ ذكرىا ليس لؤلمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل أم حجية أماـ المحكمة كا 

 .1دعكل الببلغ الكاذب

يكسب المتيـ حقا في أال تعكد  إنما الجزائيو مر بأال كجو إلقامة الدعكلاألنستخمص أف  لما تقدـ

يترتب  بالتالييمنع كذلؾ سمطة التحقيؽ مف رفع الدعكل أماـ قضاء الحكـ ك  كماسمطة التحقيؽ إلى الدعكل 

ؿ عمى ذلؾ أنو إذا ما رفعت الدعكل خطأ أماـ محكمة تعيف عمييا أف تحكـ بعدـ قبكليا كالدفع بعدـ قبك 

 .الدعكل لسبؽ صدكر أمر بأال كجو إلقامتيا

  

                                                           
مرجع سابؽ. ،قرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
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 المبحث الثاني: حجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية)منع المحاكمة(

أحاط الشارع قرار منع المحاكمة متى صار باتان بسياج مف القكة يكفؿ لو االحتراـ كيمنع معاكدة طرح 

تطبيقا لمبدأ عدـ جكاز مبلحقة الفعؿ الكاحد إال مرة  كذلؾ النزاع أماـ جيات التحقيؽ كالحكـ مرة أخرل

كاحدة، كاألصؿ أف ىذا القرار لو حجية كقكة بما يمنع تحريؾ الدعكل الجزائية بعد صدكرىا، ليذا سنتناكؿ في 

 ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية كالكقكؼ عمى أىـ تفاصيميا كما يمي.ف حجية األمر بأ ىذا المبحث

 المطمب اَلول: ماىية حجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية

لقرار منع المحاكمة قكتو كحجيتو إزاء القضاء الجزائي، إذ يمنع رفع الدعكل الجزائية إلى المحكمة 

ذا رفعت خطأ يتعيف عمييا الحكـ بعدـ جكاز سماع الدعكل، كبالتالي إذا ما قضت في ىذه  المختصة كا 

ما لو معيبان مما يجعمو مشكبان بالبطبلف ألف قرار منع المحاكمة في نطاؽ حجيتو  حكميا يككف فالدعكل فإ

. فإف قرار األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل يتمتع بحجية مؤقتة سكاء صدر 1لؤلحكاـ مف قكة األمر المقضي

الحؽ العاـ ثانية إال في حالة  منع مف إعادة النظر في دعكل أك مف النائب العاـ، كما أنيي مف ككيؿ النيابة

ظيكر كقائع كأدلة جديدة تؤكد التيمة المسندة إلى المشتكى عميو الذم منعت محاكمتو لعدـ كجكد أدلة أك 

لعدـ كفاية ىذه األدلة، كلكف قرار منع المحاكمة ال يتمتع بحجية مطمقة إلمكانية أعادة التحقيؽ مف جديد ألف 

إجراء تحقيؽ  رت ىذا القرار أف تضع يدىا عمى الدعكل مرة أخرل، كبالتاليالقانكف أجاز لمسمطة التي أصد

فييا؛ إذ  إذ يمتنع عمى المحكمة أف تنظر في الدعكل بعد صدكر قرار أال كجو إلقامة الدعكل جديد فييا

 أف قرار منع المحاكمة تككف الدعكل في ىذه الحالة غير مقبكلة. كىذا ما دفع جانب مف الفقو إلى القكؿ

                                                           
، ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردفالتحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001، حسف )الجكخندار1

.585ص
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لحجية الشيء المحكـك فيو يعني أنو أصبح حجة فيما صدر فيو كأنو ال يجكز إعادة تحريؾ الدعكل عف ذات 

 .1الكاقعة التي صدر فييا كبحؽ ذات الشخص أك األشخاص الذيف صدر لصالحيـ مرة ثانية

قامة لكؿ ما تقدـ نرل أنو ال أثر لقرار منع المحاكمة كسير دعكل الحؽ الشخصي، كعمى المضركر إ

 ىذه الدعكل أماـ المحاكـ الحقكقية لممطالبة بالتعكيض عف األضرار التي أصابتو مف كقكع الجريمة، كما أف

قرار منع محاكمة المشتكى عميو ال يتمتع بحجية الشيء المحككـ فيو أماـ القضاء المدني ألف األحكاـ 

كقية ىي األحكاـ الجزائية الصادرة بصكرة الجنائية التي تتمتع بحجية مطمقة أماـ المحاكـ المدنية أك الحق

ف عدـ إلتزاـ القضاء المدني بقرارات المدعي العاـ يرجع إلى أنيا ال تفصؿ في المكضكع إذ  نيائية كباتو كا 

أنيا قرارات إجرائية ال تتعمؽ بالبراءة أك اإلدانة، ككذلؾ فإف القاضي المدني ال يرتبط بالكقائع التي لـ يفصؿ 

لجزائي إضافة إلى ذلؾ أف القضاء المدني ال يتقيد باألمكر الثانكية التي فصؿ بيا القضاء فييا القاضي ا

 .2الجزائي

 الفرع اَلول: أساس حجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية

إذا صدر أمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل سكاء تـ االستناد إلى أسباب قانكنية أك مكضكعية أك 

ال يجكز ليا  مة فإف ىذا األمر يجكز الحجية تجاه سمطة التحقيؽ التي أصدرتو كبيذا فإنواعتبارات مبلئ

الرجكع فيو ما لـ يطرأ سبب إللغاءه بمعنى أف أم إجراء تحقيؽ تتخذه بعد إصدار ىذا األمر يككف باطبلن، 

ة كالمدعي المدني فحجية األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل تعد ذات نطاؽ عاـ تمتـز بيا النيابة العام

                                                           
.140، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ص 1، طقرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
دار الثقافة لمنشر، ، 3ج، في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الوسيط(: 1996اد )الحمبي، محمد عمي سالـ عي2

.189عماف، األردف، ص
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مستندان إلى سبب عيني  يستفيد مف ىذا األمر جميع المساىميف في الجريمة سكاء أكاف كالمجني عميو كبالتالي

يكتسب ىذااألمر ىذه  كعدـ حصكؿ الكاقعة أك عدـ خضكعيا لنص تجريـ أك خضكعيا لسبب إباحة، حيث

. الحجية حت  لك لـ يعمف إلى الخصـك

كجو إلقامة الدعكل لو حجية أيضان أماـ القضاء فيك يتصؿ بالنظاـ العاـ، كما ألمر بأف ال  كما أنا

انتفاء شرط لقبكؿ الدعكل كباإلضافة لذلؾ فيي مف جنس قكة الحكـ الجنائي التي تتصؿ بالنظاـ  أف معناه

لدعكل العاـ. كيشترط لمدفع بحجية منع المحاكمة أف تككف ىناؾ كحدة في الدعكل التي صدر فييا األمر كا

يتقضى اشتراط كحدة األطراؼ أف يككف المتيـ الذم صدر  التي يثكر فييا الدفع بقكة ىذا األمر، كما

يشترط كذلؾ كحدة  لمصمحتو األمر ىك نفسو الذم أقيمت ضده الدعكل التي يحتج بعدـ قبكليا، كما

 كجو إلقامة الدعكل ؛ فإذا ما اختمؼ مكضكع كؿ منيما كأف صدر األمر بأف ال المكضكع في ىذه الدعكل

 .1في شأف جريمة الرشكة بينما كاف مكضكع الدعكة المتيـ فييا جريمة نصب فإنو ال حجية ليذا األمر

الفرع الثاني: وظائف حجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية في كل من المجال المدني والمجال 

 الجنائي

اب الحكـ أك القرار القضائي الطبيعة القضائية، ال خبلؼ عمى أف حجية األمر صفة الزمة الكتس

القرا مكانتو كىيبتو تجاه أطراؼ الخصكمة كجيات القضاء  كاالحكـ  ليذاالتي تفرض بقكة القانكف أف يككف 

 األخرل الجنائي أك المدني.

 
                                                           

، دار الفكر الجامعي، 1، طحق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى الجنائية(: 2011الرشيدم، طو السيد أحمد )1
.558اإلسكندرية، مصر، ص
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 أواًل: وظائف حجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية في المجال المدني

لمحككـ فيو تثبت لمقرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل القضائية في مكضكع الدعكل حجية الشيء ا

بالنظر إلى أىميتو كدكره في ايقاؼ السير باجراءات الدعكل إضافة لككنو يعد مف القرارات القضائية المنيية 

يكتسب  النتيجة المترتبة عمى عدـ فصمو في مكضكع الدعكل الجنائية أنو لمخصكمة الجنائية، حيث أف

الشيء المحككـ فيو نطاؽ محدكد فيك مف حيث األصؿ تككف لو قكة انياء الدعكل الجنائية أم تثبت لو 

الحجية في جانبيا السمبي مف نكع خاص حيث يجكز العدكؿ عنو إذا ظيرت  دالئؿ جديدة تقكم الدالئؿ 

ء المحككـ فيو بمعنى أنو ال الضعيفة التي صدر بناء عمييا، كذلؾ يجرد مف الجانب االيجابي لحجية الشي

يجكز أم حجية أماـ جيات القضاء المدني مما يفيد أف اكتسابو لحجية الشيء المحككـ فيو قاصر عمى 

 بعض مفاعيميا كفي حدكد اعتبار أنو ال يصدر فاصبلن في مكضكع الدعكل الجنائية. حيث نرل أف ىناؾ

ل ال يحكز أية حجية أماـ جيات القضاء المدني بحكـ اجماع منعقد عمى أف القرار بأف ال كجو إلقامة الدعك 

أف القرار يتجرد مف الحجية باعتبار أنو يمثؿ الحقيقة فيما قضى بو ىذاالحكـ، فبل يثبت لمحكـ الجنائي البات 

كالصادر في مكضكع الدعكل الجنائية، كنستطيع الكقكؼ عمى ىذا المكضكع مف خبلؿ البحث في أساس 

أف ال كجو لمحجية أماـ جيات القضاء المدني، كبجكاز اكتساب القرار بأف ال كجو عدـ اكتساب القرار ب

 .1لمحجية أماـ القضاء المدني

  

                                                           
، دراسة مقارنة، الدار العممية لمنشر كالتكزيع، قامة الدعوى الجنائيةبأن ال وجو إل رالقرا(: 2003) تكفيؽالمجالي، نظاـ 1

.عماف، األردف
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ليذا فإف القاضي المدني ال يمتـز بالحؿ القانكني الذم انتيى اليو المحقؽ االبتدائي باصدار القرار 

القاضي المدني عند  سبتيا إلى المتيـ، فمثبلن بأف ال كجو إلقامة الدعكل سكاء فيما يتصؿ بكقكع الجريمة أك ن

بحثو لمسؤكلية المتيـ المدنية قد يقضي بمسؤكليتو رغـ أنو صدر لصالحو قرار بأف ال كجو مف سمطات 

التحقيؽ االبتدائي. ليذا ذىب الفقو الفرنسي إلى القكؿ بأف عدـ التزاـ القاضي المدني في قرار المحقؽ 

يمكف العدكؿ عنو  ة الدعكل يعكد إلى اعتبار أنو قرار مؤقت بطبيعتو بحيثالصادر بعدـ كجكد كجو القام

يككف شأنو في ذلؾ كأمر اإلحالة الذم ال تنقضي بو الدعكل  في حاؿ  ظيكر دالئؿ جديدة، كبالتالي

 الجنائية، فينا أمر االحالة يترتب عميو عرض الدعكل الجنائية عمى قضاء الحكـ لمفصؿ فييا، أما القرار بأف

 .1ال كجو فيحكؿ دكف نظر الدعكل، بالرغـ مف أف الدعكل ال تنقضي بأم منيا

محكمة القاىرة اإلبتدائية: "بأف التكييؼ  كىذا أيضان ما أيدتو أحكاـ القضاء المصرم، حيث قضت 

 القانكني الذم انتيت اليو المحكمة ال يحكؿ دكنو كال يقؼ في سبيمو كأف النيابة العامة سبقت أك كصفت في

قرارىا ما نسب إلى رجاؿ الشرطة بأنو جناية شركع في قتؿ المجني عميو ذلؾ أف ىذا القرار فضبلن عف ككنو 

قراران مؤقتان بطبيعتو يجكز العدكؿ عنو لظيكر أدلة جديدة أك بمعرفة الفاعميف كما يجرم معيـ مف تحقيؽ 

حجية لو عمى المحاكـ كال يقيدىا في يتغير بو كجو الرأم في الدعكل، فضبلن عف ذلؾ فإف ىذا القرار ال 

يرل جانب مف الفقو الفرنسي أف عدـ التزاـ القاضي المدني بالقرار بعدـ كجكد كجو  . في حيف2قضائيا"

نما ككنيا قرارات تحضيرية تقتصر  القامة الدعكل كبقرارات سمطة التحقيؽ ال يرجع إلى أنيا قرارات مؤقتو كا 

در في مكضكع الدعكل الجنائية. لذلؾ فإف عدـ التزاـ القاضي المدني عمى التحضير لمحكـ الجنائي الصا
                                                           

، دراسة مقارنة، اَلمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق والقرار بأن ال وجو لمسير فييا(: 2004الطكباف، زايد بف عبد الرحمف )1
.86سعكدية، صلعربية لمعمـك األمنية، الرسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ ا

 .348مرجع سابؽ، ص، بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية رالقرا(: 2003)تكفيؽ المجالي، نظاـ 2
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يرجع إلى أنو ال يصدر فاصبلن في مكضكع  بقرار سمطة التحقيؽ الصادر بعدـ كجكد كجو إلقامة الدعكل إنما

( مف 332( مف قانكف االجراءات المصرم كالمادة )456الدعكل، كىذا ما نجد لو تأييد في نص المادة )

أصكؿ المحاكمات األردني فكمتاىما تؤكد أف ما يمتـز بو القاضي المدني ىك الحكـ الجنائي الصادر قانكف 

مف المحكمة الجنائية كال تعتبر سمطات التحقيؽ محاكـ في نظر القانكف كما يصدر عنيا ال يعتبر حكمان 

نما قرار أك أمر قضائي  .1كا 

زاـ القاضي في القرار بأف ال كجو القامة الدعكل نستطيع القكؿ أنو ليس بالضركرة التسميـ بعدـ الت

أساس الطابع المؤقت لمقرار ىك كجكد دالئؿ تنفي السبب الذم صدر بناء عمى ىذا  إلى أنو قرار مؤقت أك

القرار أك عدـ كجكدىا. فالقاضي المدني ال يمتـز بيذا القرار أيا كانت الضمانات المقررة لمخصكـ خبلؿ 

 ائي.مرحمة التحقيؽ االبتد

كبالرغـ مما تقدـ اتجيت بعض أحكاـ القضاء المصرم إلى القكؿ بحجية القرار بأف ال كجو القامة 

الدعكل الجزائية أماـ القاضي المدني كىذا ما قضت بو محكمة الدرب األحمر الجزائية: " بما أف األكراؽ خمك 

ألسباب التي بنت عمييا النيابة العامة مما يفيد قياـ خطأ المدعي عمييما األكؿ كالثاني  كفؽ ما سمؼ كىي ا

أمرىا بالحفظ كالذم يعتبر في حقيقتو أمران بعدـ كجكد كجو إلقامة الدعكل الجنائية لحصكلو بعد التحقيؽ مما 

كتككف دعكل المدعي بالتالي عمى غير أساس متعينة  يحكز حجيتو أماـ ىذه المحكمة بأنو قرار نيائي

ـ الفرنسية إلى التفرقة بيف القرار بعدـ كجو القامة الدعكل المستند السباب الرفض". كما دعت أحكاـ المحاك

مكضكعية كعدـ كقكع الفعؿ المادم أك السباب قانكنية كعدـ العقاب عمى الفعؿ كخمصت المحكمة في حكميا 

                                                           
جراءات الجنائية معمقًا عميو بآراء الفقياء وأحكام القضاء والمشكالت العممية في (: قانكف اال2009سعيد، محمد محمكد )1

.نشر، القاىرة، مصر، الطبعة األكلى، دار الفكر العربي لمتطبيقو
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متيـ إلى أف القرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل الصادر بناء عمى تكفر حالة الدفاع بحؽ ال 1945الصادر 

 .1يجكز حجية الشيء المحكـك فيو أماـ القضاء المدني، كلكف تـ الغائو مف قبؿ محكمة االستئناؼ

 ثانيًا: وظائف حجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية في المجال الجنائي

ىذا  نكد اإلشارة إلى أف قرار سمطة التحقيؽ االبتدائي يحكز قكة إنياء الدعكل الجنائية فمتى صدر

القراريككف صحيحان كيكتسب حجية الشيء المحككـ فيو، كعميو يمتنع إعادة تحريؾ الدعكل ضد المتيـ 

 الصادر لصالحو ىذا القرار بكجكد الشركط التي تمتعو بتمؾ الحجية.

إف االعتراؼ لسمطة التحقيؽ االبتدائي بايقاؼ السير في إجراءات الدعكل الجنائية خبلؿ مرحمة 

تدائي يعني قياـ دالئؿ قكية ترجح براءة المتيـ مما يستمـز إصدار قرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل التحقيؽ االب

قرار منع المحاكمة متى صدر لصالح المتيـ في منأل عف أم مبلحقة  لصالحو كاإلفراج عنو، حيث يصبح

عكل الجنائية تبدأ باتخاذ العادة تحريؾ الدعكل الجنائية، كلما كانت الد وجديدة طالما لـ يتكافر سبب جدي

أكؿ إجراء مف إجراءات التحقيؽ فييا، عف طريؽ جمع األدلة كاتخاذ االجراءات األخرل التي تتضمف معنى 

كلك مف  المساس بحرية المتيـ كالقبض كالتفتيش كالحبس كاالحتياطي، معنى ذلؾ أنو أصبح في حكـ المتيـ

احية المكضكعية، فاألصؿ في المتيـ البراءة إلى أف تثبت ادانتو الناحية اإلجرائية، في حيف أنو بريئان مف الن

ذا كاف المتيـ بريئان خبلؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي  بحكـ جنائي صادر مف محكمة مشكمة تشكيبلن صحيحان، كا 

بحسب األصؿ كقد انتيت اجراءات التحقيؽ معو إلى برائتو أيضان مف الناحية اإلجرائية بصدكر قرار بأف ال 

                                                           
، جميع الحقكؽ محفكظة لممؤلؼ، أوامر وقرارات التصرف في التحقيق الجنائي وطرق الطعن فييا(: 2010مراد، عبد الفتاح )1

مصر.
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ف كاف محبكسان، كيعد ذلؾ مف العكدة إلى األصؿ بأنو  كجو إلقامة الدعكل لصالحو،  كجب اإلفراج عنو كا 

 .1برمء

لكؿ ما تقدـ نرل أف اكتساب قرار منع المحاكمة حجية الشيء المحككـ فيو ال يتعارض مع المبدأ 

قضائي ال يصدر فاصبلن في المستقر عميو مف جكاز العدكؿ عنو حالة ظيكر الدالئؿ الجديدة، فيك قرار 

نما ينيي التحقيؽ االبتدائي في حدكد الحالة التي كانت عمييا الدعكل الجنائية  مكضكع الدعكل الجنائية، كا 

 كقت صدكره.

اعتماد التحقيؽ االبتدائي كاعتباره المرحمة األكلى في الخصكمة الجنائية، يفترض أف تككف  ليذا فإف

 قد يرتقي إلى تدائي قكتيا كىيبتيا، كال يتأتي ذلؾ إال عف طريؽ جعؿ ىذا القرارلمقرارات المنيية لمتحقيؽ االب

مصاؼ األحكاـ الصادرة في مكضكع الدعكل الجنائية، ال سيما أف قرار منع المحاكمة يحقؽ اعتبارات عممية 

نياؤىا في مرحمة سا ىامة منيا أنو يخفؼ عبء المحاكـ مف النظر في بقة عمى دعاكم يمكف الفصؿ فييا كا 

مرحمة المحاكمة، كىذا ما يؤيده قرار منع المحاكمة باعتبار أنو قرار قضائي فاصؿ في النزاع كالذم بدأ 

  .2بتحريؾ الدعكل عف طريؽ إجراء التحقيؽ فييا

  

                                                           
، دراسة مقارنة، الدار العممية لمنشر كالتكزيع، القرا بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2003) تكفيؽالمجالي، نظاـ 1

.357، صردفعماف، األ
.357مرجع سابؽ, ص، القرا بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2003) تكفيؽالمجالي، نظاـ 2
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الفرع الثالث: التمييز بين كل من حجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى وقوة اَلمر المقضى بو )الحكم 

 البات(

أمران قضائيان يصدر  الجزائيو يعتبر األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكلحيث طبيعة كل منيما: من 

باعتباره إجراءان مف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي، أما الحكـ الجنائي فيك أمر قضائي يصدر باعتباره إجراءان 

 .1مف إجراءات المحاكمة

 الجزائيو مر بأف ال كجو إلقامة الدعكل: يختص بإصدار األمن حيث االختصاص بإصدار كل منيما

باعتباره إجراءان مف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي قضاء التحقيؽ سكاء كاف ىك قاض التحقيؽ أـ النيابة العامة، 

 .2أما الحكـ فيصدر مف قضاء الحكـ

الحجية التي يتمتع بيا األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل ىي حجية مؤقتة لك  من حيث الحجية:

كانت مدة الثبلثة األشير التالية لصدكره قد انقضت دكف أف يمغيو النائب العاـ خبلليا، ككانت فرص الطعف 

قد استنفذت كذلؾ ألنو يجكز دائمان لمنيابة العامة أف تمغيو كتعكد إلى التحقيؽ إذا ظيرت أدلة جديدة قبؿ 

( مف قانكف اإلجراءات 213ك  197انقضاء الدعكل الجنائية بمضي المدة، عمى المقرر في المادتيف )

الجنائية كفي حدكد ىذه الحجية المؤقتة أم ما داـ قائمان لـ يمغ لظيكر أدلة جديدة يككف لو الحكـ الجنائي 

النيائي مف حجية ال يجكز معيا الرجكع إلى الدعكل الجنائية. أما الحكـ الجنائي )األمر المقضي بو( فإنو 

                                                           
، دراسة مقارنة، اَلمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق والقرار بأن ال وجو لمسير فييا(: 2004الطكباف، زايد بف عبد الرحمف )1

لمعمـك األمنية، السعكدية.رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ العربية 

مرجع سابؽ،  ،اَلمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق والقرار بأن ال وجو لمسير فييا(: 2004الطكباف، زايد بف عبد الرحمف )2
.124ص
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لى الدعكل الجنائية الصادر فييا بناء عمى ظيكر أدلة جديدة أك ظركؼ جديدة متى صار باتان امتنع الرجكع إ

 .1( مف القانكف455أك بناء عمى تغيير الكصؼ القانكني لمجريمة كذلؾ حسب ما تنص عميو المادة )

المبدأ القاضي بتقييد كؿ مف القاضي المدني كالتأديبي فيحاؿ  من حيث حجية الجنائي عمى المدني:

اقعة في الدعكل المطركحة عميو ككاقعة الدعكل الجنائية، بما يككف القاضي الجنائي قد فصؿ فيو اتحاد الك 

الدعكل بالبراءة أك اإلدانة، كذلؾ فيما يتعمؽ بكقكع الجريمة ككصفيا القانكني كنسبتيا إلى  في مكضكع ىذه

ة كذلؾ عمى المقرر بنص المادة فاعميا، أكبأحكاـ البراءة المبنية عمى انتفاء التيمة أك عدـ كفاية األدل

( مف القانكف كالمقرر أف ىذه الحجية مقصكرة عمى األحكاـ الجنائية الباتة، كأنيا ال تنحسر عف األمر 456)

 .2بأف ال كجو إلقامة الدعكل

 الفرع الرابع: موقف التشريعات اإلجرائية الجزائيةمن حجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية

باتان فيما إذا  حكؿ طبيعة القرار بمنع المحاكمة متى صار ىذا القرار التشريعات اإلجرائية اختمفت

كانت مؤقتة أك نيائية، كقد ذىبت في ىذا المجاؿ إلى اتجاىيف األكؿ يعتبر أف قرار منع المحاكمة يكتسب 

مة بحؽ المدعى عميو الذم حجية مؤقتة تجيز العكدة مرة ثانية إلى التحقيؽ إذا ظيرت أدلة جديدة تؤيد التي

تقرر منع محاكمتو، كالثاني يعتبر أف قرار منع المحاكمة يكتسب حجية مؤقتة أك نيائية تبعان لؤلسباب التي 

                                                           
الجنائية معمقًا عميو بآراء الفقياء وأحكام القضاء والمشكالت العممية في  قانون االجراءات(: 2009سعيد، محمد محمكد )1

.986، ص، الطبعة األكلى، دار الفكر العربي لمنشر، القاىرة، مصريقوتطب


الجنائية معمقًا عميو بآراء الفقياء وأحكام القضاء والمشكالت العممية في  قانون االجراءات(: 2009سعيد، محمد محمكد )2

.987مرجع سابؽ، ص، تطبيقو
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 استند الييا ىذا القرار, كليذا كاف ال بد لنامف الكقكؼ عمى ىذيف االتجاىيف مف خبلؿ التشريعات اإلجرائية

 القرار مف خصكصية في التشريع األردني كما يمي:المقارنة مع بياف ما يتمتع بو ىذا 

 الحجية المؤقتة لقرار منع المحاكمة ميما كانت أسبابو 

يصنؼ ىذا االتجاه ضمف بعض التشريعات كالمصرم كالميبي كاإلماراتي كالبحريني كالفمسطيني 

أنو: "إذا رأل  ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم عمى154كالمغربي كالسعكدم، إذ نصت المادة )

قاضي التحقيؽ أف الكاقعة ال يعاقب عمييا القانكف كأف األدلة عمى المتيـ غير كافية، يصدر أمران بأف ال كجو 

إلقامة الدعكل". كيجمع القانكف المصرم عمى أف األسباب التي يبنى عمييا ىذا األمر نكعاف كىما أسباب 

ال يعاقب عمييا القانكف كىي تتسع  نكنية تحت عبارة الكاقعة التيقانكنية كأسباب كاقعية، إذ تندرج األسباب القا

تشمؿ حاالت ما إذا كانت الكاقعة ال  لجميع الفركض التي ال يمكف فييا تكقيع العقكبة عمى المتيـ، كبالتالي

تخضع لنص تجريـ أك تكافر سبب تبرير أك مانع عقاب أك عذر محؿ أك سبب مسقط لمدعكل الجزائية أك 

تندرج تحت عبارة األدلة عمى المتيـ غير كافية،  يد يمنع مف تحريكيا، أما األسباب الكاقعية فإنياكجكد ق

نصت  كتتسع لتشمؿ حاالت عدـ معرفة الفاعؿ أك عدـ صحة الكاقعة أك عدـ صحة نسبتيا إلى المتيـ. حيث

كجو إلقامة الدعكل يمنع ( مف ذات القانكف عمى أف "األمر الصادر مف قاضي التحقيؽ بأف ال 197المادة )

مف العكدة إلى التحقيؽ إال إذا ظيرت دالئؿ جديدة قبؿ انتياء المدة المقررة لسقكط الدعكل الجنائية" كقد 

ذىبت غالبية الفقو المصرم إلى اعتبار حجية ىذا القرار حجية مؤقتو فإذا ظيرت دالئؿ جديدة جازت العكدة 
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انكني أك كاقعي في حينقد تظير دالئؿ تنفي السبب القانكني الذم إلى التحقيؽ سكاء بني القرار عمى سبب ق

 .1استند اليو ىذا القرار

 حجية قرار منع المحاكمة تبعًا َلسبابو 

عمى أف  مثؿ القانكف الككيتي كالعماني كاليمني كالمبناني لقد ذىب جانب مف التشريعات اإلجرائية

ما قد يصدر قراران بحفظ الدعكل نيائيان، إذا كانت الكقائع يقكـ المحقؽ بإصدار قرار بحفظ الدعكل مؤقتان، ك

( مف قانكف االجراءات 102المنسكبة إلى المتيـ ال صحة ليا أك ال جريمة فييا. فقد نصت المادة )

كالمحاكمات الجزائية الككيتي عمى أنو "عمى المحقؽ بعد إتماـ التحقيؽ إذا كجد أف المتيـ لـ يعرؼ، أك أف 

غير كافية فمو أف يصدر قراران بحفظ التحقيؽ مؤقتان كيصدر قراران بحفظ التحقيؽ نيائيان إذا كانت األدلة عميو 

 .2الكقائع المنسكبة إلى المتيـ ال صحة ليا أك ال جريمة فييا"

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية العماني عمى أنو: " لئلدعاء العاـ بعد 121كما نصت المادة ) 

بتدائي أف يصدر قراران بحفظ التحقيؽ مؤقتان أك نيائيان كيككف قرار الحفظ مؤقتان إذا كاف انتياء التحقيؽ اال

المتيـ مجيكالن أك كانت األدلة غير كافية، كنيائيان متى كانت الكقائع المنسكبة إلى المتيـ غير صحيحة أك ال 

جزائية المبناني الجديد لسنة ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات ال127/1يعاقب عمييا القانكف". كنصت المادة )

عمى أنو: " إذا ظيرت أدلة جديدة بعد صدكر قرار منع المحاكمة عف المدعي عميو فيفتح التحقيؽ  2001

مجددان إذا بني القرار عمى سبب كاقعي". كطبقان لقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الفرنسي فإف التفرقة بيف 

                                                           
.، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردفول المحاكمات الجزائيةالتحقيق االبتدائي في قانون أص(: 2001الجكخندار، حسف )1
، ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردفالتحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001الجكخندار، حسف )2

.592ص
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قانكنية كقرار منع المحاكمة المبني عمى أسباب كاقعية ليا أىمية بالغة قرار منع المحاكمة المستند إلى أسباب 

إذ يتميز القرار األكؿ بإغبلؽ باب التحقيؽ نيائيان مع مراعاة إمكانية الطعف بو استئنافان أماـ غرفة االتياـ، أما 

ؽ مف جديد عند يجكز العدكؿ عنو كفتح باب التحقي القرار الثاني فيتصؼ بإنياء مؤقت لمتحقيؽ كبالتالي

 .1ظيكر األدلة الجديدة

 حجية قرار منع المحاكمة في التشريع اَلردني 

التشريع المصرم كالبحريني كالفمسطيني كالسعكدم بعدة نكاح  يتميز التشريع األردني عف كؿ مف

ي قرار حكؿ حجية قرار منع المحاكمة فقد  كزع التشريع األردني األسباب التي جمعتيا التشريعات المقارنة ف

الذم يصدر بناء عمى أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان  اَلول: قرار منع المحاكمةمنع المحاكمة عمى ثبلث قرارت، 

 .  الثاني: قرار اسقاط الدعوىأك النتفاء األدلة أك عدـ كفايتيا عمى أف المشتكى عميو ىك الذم ارتكب الجـر

الدعكل الجزائية كىك قرار بات بمجرد صدكره  الذم يبنى عمى سبب مف األسباب العامة أك الخاصة النقضاء

عمى انتفاء أحد شركط صحة قبكؿ  الذم يقكـ فيو عدم سماع الدعوى القرار الثالثعف النائب العاـ. أما 

 .2الدعكل الجزائية كسبؽ الفصؿ فييا أك كجكد عقبة إجرائية تمنع مف تحريؾ الدعكل الجزائية

أخرج مف صبلحية سمطة التحقيؽ الفصؿ في مكانع العقاب  األردني قد كما إف التشريع اإلجرائي

جعؿ التشريع األردني لقرار منع المحاكمة  كاألعذار المحمة، كجعميا مف اختصاص محكمة المكضكع. حيث

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 138حجية دائمة أك مؤقتو تبعان لمسبب الذم بني عميو، فقد نصت المادة )

                                                           
ع سابؽ.مرجة، في قانون أصول المحاكمات الجزائيالتحقيق االبتدائي (: 2001الجكخندار، حسف )1

، ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردفالتحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001الجكخندار، حسف )2
593.
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ظيرت أدلة جديدة تؤيد التيمة بحؽ المشتكى عميو  الذم منعت محاكمتو، لعدـ كجكد  الجزائية عمى أنو: "إذا

أدلة، أك لعدـ كفايتيا فعمى المدعي العاـ الذم أصدر قرار منع المحاكمة إجراء تحقيؽ جديد".  كيعني ذلؾ 

كز عمى حجية أف قرار منع المحاكمة الصادر بناء عمى أسباب كاقعية كعدـ كجكد أدلة أك عدـ كفايتيا يح

مؤقتة أما قرار منع المحاكمة الصادر بناء عمى أسباب قانكنية كالفعؿ ال يؤلؼ جرمان يحكز عمى حجية 

 .1نيائية كدائمة

 المطمب الثاني: خصائص حجية اَلمر بأال وجو القامة الدعوى الجزائية

كع إلى الدعكل، مقتضى حجية األمر بأف ال كجو القامة الدعكل يكتسب المتيـ حقان في عدـ الرج

ذا رفعت الدعكل رغـ صدكر أمر بعدـ كجكد كجو القامتيا تعيف الحكـ بعدـ قبكليا،مما يؤدم إلى أف  كا 

يكتسب األمر بمنع المحاكمة ىذ الحجية بمجرد صدكره كلك لـ يعمف بو الخصكـ، طالما ظؿ قائمان كلـ يمغ 

ات التحقيؽ بعد قرار منع المحاكمة يعد باطبلن، يترتب عمى ىذه الحجية أف أم إجراء مف إجراء قانكنان، حيث

ككذلؾ مقتضى الثبات لقرار منع المحاكمة ىك انصراؼ ىذه الحجية في مكاجية كافة أطراؼ الدعكل 

الجنائية، سكاء كانت النيابة العامة أك المدعي بالحقكؽ المدنية أك المجني عميو الذم لـ يدع بحقكؽ مدنية 

لذلؾ قضت محكمة النقض بأف "الشارع دؿ بما نص عميو في المادة أثناء التحقيؽ، كتطبيقان 

( مف قانكف اإلجراءات الجنائي المصرم عمى أف األصؿ أف منع المحاكمة لو قكة األمر 76/162/199)

                                                           
مرجع سابؽ.، التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001الجكخندار، حسف )1
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 المقضي بما يمتنع معو تحريؾ الدعكل الجنائية مف بعد صدكره كىذا األصؿ حكمو عاـ ينسحب فيو خطاب

 .1لدعكل الجنائية كافة"الشارع إلى أطراؼ ا

كلـ يفرؽ القانكف بيف األكامر التي تبنى عمى أسباب مكضكعية أك أسباب قانكنية، كما تثبت الحجية 

لؤلمر بمنع المحاكمة العتبارات المبلئمة كىك ما يطمؽ عميو األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل لعدـ األىمية 

الدعكل صادران عف النيابة العامة أك قاضي التحقيؽ، فكبل كما يستكم أف يككف األمر بأف ال كجو إلقامة 

األمريف تثبت لو الحجية. كنرل أف الفقو المصرم يجمع عمى ثبات حجية األمر المقضي لؤلمر بأف ال كجو 

اف تحقيؽ ابتدائي أك  سمطةإلقامة الدعكل الجنائية يستكم ذلؾ أف يصدر األمر مف النيابة العامة بكصفيا 

ي التحقيؽ، أما الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل الجنائية تأسيسان عمى سبؽ صدكر األمر بمنع يصدر مف قاض

أماـ محكمة النقض كما  ىك دفع متعمؽ بالنظاـ العاـ، كمف الجائز الدفع بو كلك ألكؿ مرة المحاكمة إنما

ضي بناء عميو يتعيف عمى محكمة المكضكع أف تتعرض لو مف تمقاء نفسيا، حتى لك لـ يثره أحد الخصكـ كتق

 .2بعدـ جكاز نظر الدعكل لصدكر أمر بعدـ كجكد كجو القامتيا

أصبح حجة فيما صدر فيو  إف القكؿ باكتساب القرار بأف ال كجو لحجية الشيء المحككـ فيو، معناه

القرار ال يصدر فاصبلن في مكضكع  بمعنى يصبح ذا قكة في الكاقع الصادر فييا، كلما كاف مثؿ ىذا أم

الجنائية فإف حجيتو ذات طابع خاص تتضح لنا مف خبلليا خصائص حجية األمر بأال كجو إلقامة الدعكل 

مرتبط بمدل تأثر ىذا القرار بالدالئؿ الجديدة،  الدعكل الجزائية كاآلتي: حجية القرار النيائية أك الكقتية إنما

مما يستتبع القكؿ  مف نكع خاص حجية تعتبر ىذه الدالئؿ السند الكحيد لمقكؿ بأف القرار يحكز كبالتالي
                                                           

، مصر اإلسكندرية، ، دار الفكر الجامعي لمنشر،ق الجنائي والتأديبيأصول التحقي(: 2005حجازم، عبد الفتاح بيكمي )1
.336ص

مرجع سابؽ.، أصول التحقيق الجنائي والتأديبي(: 2005حجازم، عبد الفتاح بيكمي )2
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قاصرة عمى ايقاؼ السير في إجراءات الدعكل دكف  أنحجية القرار بأال كجو إلقامة الدعكل الجزائية إنما ىي

الفصؿ فييا، بمعنى اقتصارىا عمى جيات القضاء الجنائي كفي حدكد الحالة التي كاف عمييا التحقيؽ كقت 

 تتحدد حجية القرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية يما قضى بو.ليذاصدكره إذ ال يعد ناطقان في الحقيقة ف

ككنيا مؤقتو أك نيائية مف خبلؿ النظر إلى األسباب التي يصدر بناء عميياىذا القرار، ذلؾ أف عدـ فصمو 

في مكضكع الدعكل يستمـز القكؿ بأنو يجكز حجية في حدكد الحالة التي كانت عمييا الدعكل كقت صدكره 

األثر المحدكد لمدالئؿ الجديدة عمى حجية القرار بأف ال كجو إلقامة  كمدل تأثره بالدالئؿ الجديدة.مما لو

الدعكل الجزائية، ذلؾ أف مرحمة التحقيؽ االبتدائي كما تكصؿ اليو مف قرارات فاصمة فيو ال تيدؼ في 

ىك إال أحد كجيي التصرؼ في التحقيؽ مجمكعيا إال لمتحضير لمرحمة المحاكمة، كبالتالي فإف ىذا القرار ما 

 .1فبل يعد فاصبلن في مكضكعيا

 المطمب الثالث: نطاق حجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية

 تنصرؼ حجية قرار منع المحاكمة إلى جميع الخصكـ فيمتنع عمى النيابة العامة إقامة الدعكل مرة

مف الجريمة إقامة دعكل الحؽ الشخصي أماـ سمطة التحقيؽ  ثانية مف بعد صدكره، كما يمتنع عمى المتضرر

يكتسب ىذا القرار القكة كالحجية سكاء تأسس عمى أسباب قانكنية  أك أماـ المحكمة الجزائية، إضافة إلى ذلؾ

ذا صدر مثؿ ىذا القرار بناء عمى أسباب عينية كعدـ كقكع الجريمة أصبلن أك  أك مكضكعية أك كاقعية، كا 

كأحكاـ البراءة حجية بالنسبة إلى  عة إلى سبب تبرير أك أنيا ال تؤلؼ جرمان، فإنو يكتسب حينئذخضكع الكاق

جميع المساىميف في الكاقعة بما في ذلؾ مف لـ يشمميـ القرار الصادر بمنع المحاكمة، إذ يتعدل نطاؽ القرار 

                                                           
يع، ، دراسة مقارنة، الدار العممية لمنشر كالتكز بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية رالقرا(: 2003) تكفيؽالمجالي، نظاـ 1

عماف، األردف.
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 الجماعة إنما شعكر العدالة لدل الييـ بحكـ المزكـ، كذلؾ بالنظر إلى كحدة الكاقعة الكاحدة فضبلن عف أف

يتأذل حتمان مف المغايرة في مصائر المساىميف في كاقعة كاحدة، كمف التناقض الذم يتصكر أف يقع في 

إذا صدر قرار بمنع محاكمة أحد المدعي عمييـ كباإلحالة عمى المحكمة بالنسبة لغيره مع  األمر الكاحد ىك

مبنيان عمى أحكاؿ خاصة دكف غيره فإنو ال يجكز حجية إال في حؽ مف القرار  اتحاد العمة، أما إذا كاف ىذا

 .1صدر لصالحو

أف النتيجة المنطقية المترتبة عمى اعتبار القرار بأف ال كجو القامة  كيرل جانب مف الفقو الجنائي

اصرة قكة ق الدعكل قرار قضائي مف شأنو أنيعترض اجراءات السير في الدعكل الجنائية، كىي أف تككف ىذه

أنو ال  عمى الدعكل الجنائية دكف الدعكل المدنية، كىذا ما يعبر عنو باكتساب القرار لمحجية أك االجماع

يكتسب أية حجية أماـ جيات القضاء المدني كىذا نظر سميـ باعتبار أف ىذا القرار ال يصدر فاصبلن في 

 .2مكضكع الدعكل الجنائية

 أمام القضاء الجزائي الجزائيو قامة الدعوىالفرع اَلول: حجية اَلمر بأن ال وجو إل

إذا كانت الحجية ال تثبت إال لؤلحكاـ الفاصمة في مكضكع الدعكل فإنيا تثبت استثناء لقرار منع 

 قرار منع المحاكمة يحكؿ دكف معاكدة المبلحقة عف ذات المحاكمة الصادر قبؿ الفصؿ في الدعكل حيث أف

ذا رفعت الدعكل خطأ تعيف الحكـ الفعؿ ما لـ تظير أدلة جديدة قبؿ ا نتياء المدة المقررة لسقكط الدعكل، كا 

بعدـ قبكليا، كالدفع بعدـ القبكؿ إنماىك مف قبيؿ الدفع بعدـ جكاز نظر الدعكل لسبؽ الفصؿ فييا نيائيان أك 

                                                           
، ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردفالتحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001الجكخندار، حسف )1

.587ص
، دراسة مقارنة، الدار العممية لمنشر كالتكزيع، القرا بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2003) تكفيؽالمجالي، نظاـ 2

.346، صاألردفعماف، 
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شتكى عميو القرار كأدانت الم إذا أغفمت المحكمة حجية ىذا مف قبيؿ الدفع بحجية الشيء المحككـ فيو. فيحيف

ذا كانت  قد أخطأت في تطبيؽ القانكف كبالتالي تككف حينئذ فإنيا كجب الغاء الحكـ كالقضاء ببراءة المتيـ. كا 

مقتضيات العدالة ككفالة الحريات العامة كاستقرار المراكز القانكنية مف االعتبارات التي تبرر حجية األحكاـ 

تحريؾ الدعكل ضد المشتكى عميو الذم صدر لصالحو قرار الجزائية فإف ىذه االعتبارات تقتضي عدـ جكاز 

تستدعي أف  منع المحاكمة، فضبلن عف أف مرحمة التحقيؽ االبتدائي كما تيدؼ اليو مف كشؼ لمحقيقة إنما

تككف الجراءات ىذه المرحمة حد تقؼ عنده، فإذا خمصت سمطة التحقيؽ إلى رجحاف براءة المشتكى عميو 

ككف لقرارىا بمنع المحاكمة ىيبتو كقكتو أماـ أطراؼ الخصكمة أك جيات القضاء أف ي فإنو يقتضي حينئذ

 .1الجنائي كحتى أماـ الجية التي أصدرتو

 الفرع الثاني: حجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى أمام القضاء المدني

ي المسائؿ ف حجية إذ تنحصر ىذه الحجية إف قرار منع المحاكمة في القضاء المدني ال يكتسب أية

تتأثر ىذه الحجية باألدلة الجديدة كىذا ىك الرأم الغالب، إذ ىناؾ مف  الجزائية كىي حجية مؤقتة كقاصرة كما

يقكؿ بجكاز اكتساب منع المحاكمة حجية أماـ القضاء المدني كفي ىذه الجزئية سنقؼ عمى حجية األمر في 

 ي:كؿ مف المجاؿ الجنائي كالمدني الذم يحتمؿ رأييف كاآلت

  

                                                           
، ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردفالتحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001الجكخندار، حسف )1

.138ص
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 أواًل: ليس لقرار منع المحاكمة حجية أمام القضاء المدني

يذىب جانب مف الفقو كالقضاء في كؿ مف فرنسا كمصر إلى تعميؿ عدـ حجية  نكد اإلشارة إلى أنو

ككنيا قرارات مؤقتة، فمثبلن القرار الصادر  قرار منع المحاكمة ككافة قرارات سمطة التحقيؽ االبتدائي إلى

نما يترتب عميو عرض ىذه المحكمة ال تنقضي باإلحالة إلى الدعكل عمى قضاء الحكـ  بو الدعكل الجزائية كا 

مؤقتة يمكف العدكؿ عنو بظيكر  لمفصؿ فييا كحسب ىذا الرأم فطبيعة قرار منع المحاكمة إنما ىي طبيعة

في  قاىرة االبتدائيةاألدلة الجديدة كقد تأثرت بعض المحاكـ المصرية بيذا الرأم إذ جاء في حكـ لمحكمة ال

"بأف التكييؼ القانكني الذم انتيت إليو المحكمة ال يحكؿ دكنو كال يقؼ  1953( لسنة 5079الدعكل رقـ )

أف النيابة العامة سبؽ أف كصفت في قرارىا ما نسب إلى رجاؿ الشرطة بأنو جناية شركع في  في سبيمو إال

يجكز العدكؿ عنو بظيكر أدلة  نو قراران مؤقتان بطبيعتو فإنوقتؿ المجني عميو، ذلؾ أف ىذا القرار فضبلن عف كك 

جديدة أك بمعرفة الفاعميف كما يجرم معيـ مف تحقيؽ يتغير بو كجو الرأم في الدعكل، فضبلن عف ذلؾ فإف 

 .1ىذا القرار ال حجية لو عمى المحاكـ كال يقيدىا في قضائيا" مثؿ

دـ إلتزاـ القاضي المدني بقرار منع المحاكمة يذىب جانب مف الفقو الفرنسي إلى أف ع في حيف

نما لككنيا قرارات تحضيرية تقتصر عمى  كقرارات سمطة التحقيؽ عمى كجو العمكـ ليس لككنيا قرارات مؤقتة كا 

التحضير لمحكـ الجزائي فيذه القرارات ال تعد صادرة في مكضكع الدعكل، ألف ميمة سمطة التحقيؽ ىي 

تجعؿ التيمة صالحة إلحالتيا إلى المحكمة لمفصؿ في مكضكعيا، إذ تصدر  البت في تكفر الظركؼ التي

سمطتة التحقيؽ االبتدائي قرارىا باإلحالة أك بمنع المحاكمة كفقان ليذه الظركؼ حيث أف األمر باإلحالة ال 

مف رفع الدعكل ال يمنع  يمنع مف الحكـ بالبراءة كما أف قرار منع المحاكمة ال يعد دليبلن عمى البراءة كما أنو

                                                           
.131، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ص1، طقرار منع المحاكمة(: 2010المجالي، سميح عبد القادر )1
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( مف قانكف أصكؿ المحاكمات 332المادة ) الجزائية عند ظيكر أدلة جديدة تؤيد التيمة، كىذا ما أكدتو

فيذه المادة تؤكد أف ما يمتـز بو القاضي المدني ىك الحكـ الجزائي الصادر عف المحكمة  الجزائية األردني

نظر القانكف كما أف ما يصدر عنيا ال يعتبر حكمان  كال تعتبر سمطات التحقيؽ االبتدائي محاكـ في الجنائية

نما ىك قرار أك أمر قضائي.  كا 

 ثانيًا: لقرار منع المحاكمة حجية أمام القضاء المدني 

خبلفان لمرأم السائد فقيان كقضاءان كالمتمثؿ في عدـ اكتساب قرار منع المحاكمة حجية أماـ القضاء 

سا كبعض الدكؿ العربية كمصر كلبناف ذىبت إلى التفرقة بيف كؿ مف المدني ىناؾ العديد مف المحاكـ في فرن

حجية أماـ القضاء  القرار المبني عمى سبب مكضكعي كالمبني عمى سبب قانكني حيث أف لمسبب األخير

المدني كحجية األحكاـ الجزائية الفاصمة في مكضكع الدعكل، ففي فرنسا مثبلنكاسترشادان بما سبؽ قضت 

يحكز حجية  القرار بعدـ كجكد كجو إلقامة الدعكل المبني عمى قياـ حالة الدفاع الشرعي فإنو محكمة ليؿ بأف

حؿ لمدفع بأف المتيـ الذم صدر لصالحو ىذا القرار قد  الشيء المحككـ فيو أماـ القضاء المدني إذ الـ

الدفاع الشرعي بحؽ تجاكز حدكد ىذا الظرؼ المبيح، كطالما أف غرفة االتياـ قد انتيت إلى تكافر حالة 

بحجة أنو  المتيـ فبل يككف لممحكمة المدنية أف تبحث في مسؤكلية نفس المتيـ لتقرير مسؤكليتو المدنية حينئذ

 .1قد تجاكز حالة الدفاع الشرعي

  

                                                           
.135، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ص 1، طقرار منع المحاكمة(: 2010القادر )المجالي، سميح عبد 1
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كما قد ذىبت بعض أحكاـ القضاء المصرم إلى ما ذىب إليو القضاء الفرنسي إذ جاء في حكـ 

ائية ما يمي: "بما أف األكراؽ خمك مما يفيد قياـ خطأ المدعى عمييما األكؿ كالثاني لمحكمة الدرب األحمر الجز 

كفؽ ما سمؼ كىي األسباب التي بنت عمييا النيابة العامة أمرىا بالحفظ كالذم يعتبر في حقيقتو أمران بعدـ 

ة بنيائيتو كتككف كجكد كجو إلقامة الدعكل الجنائية لحصكلو بعد تحقيؽ مما يحكز حجية أماـ ىذه المحكم

 .1دعكل المدعي بالتالي عمى غير أساس متعينة الرفض"

بما: "إف قرارات منع المحاكمة لعدـ كفاية الدليؿ  كأما في لبناف فقد جاء حكـ لمحكمة التمييز المبنانية

جاء القرار  أك ألف األفعاؿ المادية ال تؤلؼ جرمان جزائيان ال تمنع المتضرر مف مراجعة القضاء المدني أما إذا

نافيان كقكع الفعؿ المادم المشكك منو فإنو يكتسب قكة القضية المحكمة المطمقة كال يمكف بعده المراجعة حتى 

 .2كال مدنيان"

  

                                                           
مدني، مصر، كما جاء في المجالي،  1965( لسنة 450الدعكل رقـ ) 1968حكـ محكمة الدرب األحمر الجزائية، لسنة 1

.لتكزيع، عماف، األردف، دار الثقافة لمنشر كا1، طقرار منع المحاكمة(: 2010سميح عبد القادر )
، (، موسوعة االجتيادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز413قرار تمييز لبناني رقم )(: 1964عالية سمير )2

(: قرار منع المحاكمة، ص 2010المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، لبناف، نقبلن عف المجالي، سميح عبد القادر )
134.
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 المطمب الرابع: شروط الدفع بحجية اَلمر بأن ال وجو القامة الدعوى الجزائية

مرة ثانية، ىي  اع الدعكل الجزائيةإف شركط الدفع بحجية قرار منع المحاكمة كسبب لعدـ جكاز سم

ذات الشركط التي يتطمبيا القانكف لمدفع بقكة الحكـ البات كسبب النقضاء الدعكل الجزائية، كىذا المطمب 

 سيقؼ بالتفصيؿ عمى كؿ شرط مف شركط الدفع بحجية األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية.

 الشرط اَلول: وحدة الخصوم -

مرة أخرل لسبؽ الفصؿ فييا نيائيان أف  الجزائية ع بعدـ جكاز العكدة إلى الدعكليشترط لصحة الدف

يككف المشتكى عميو المقامة عميو الدعكل ىك ذات المشتكى عميو الذم صدر لصالحو القرار بمنع المحاكمة، 

ىـ ذلؾ أف أما األشخاص الذيف لـ يشمميـ ىذا القرار فبل يكجد مانع يمنع مف تحريؾ الدعكل الجزائية ضد

مف شركط الحجية أف يككف ىنالؾ اتحاد في االشخاص الذيف صدر لصالحيـ القرار بمنع المحاكمة ثـ يراد 

بعد ذلؾ العكدة إلى التحقيؽ معيـ، كعمة ذلؾ أف حجية قرار منع المحاكمة ىي حجية نسبية مف حيث 

ففي حاؿ تعدد المساىميف  األشخاص قاصرة عمى الذيف منعت محاكمتيـ كال تشمؿ غيرىـ مف األشخاص،

في الكاقعة ال يجكز ألحدىـ التمسؾ بقرار منع المحاكمة الذم صدر لصالح مشتكى عميو آخر مساىـ معيـ 

في الكاقعة ذاتيا ككاف مستندان إلى أسباب شخصية  مثؿ انتفاء األدلة أك عدـ كفايتيا، أما إذا كاف مبنيان عمى 

جرمان أك تكافر سبب مف أسباب التبرير أك الثبكت أف الجريمة لـ تقع  أسباب عينية مثؿ ككف الكاقعة ال تؤلؼ

أصبلن فإنو يستفيد منو باقي المساىميف. أما بناء األمر بأال كجو إلقامة الدعكل عمى ككف الفاعؿ مجيكالن 

نو كعاد المدعي العاـ المحقؽ لمتحقيؽ مع أحد االشخاص فبل يحؽ لو التمسؾ بسبؽ صدكر ىذا القرار، إذ أ

لـ  يكف يحمؿ صفة المشتكى عميو في التحقيؽ الذم صدر فيو ىذا القرار، فبل يصح االستناد إليو في الدفع 
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أثيرت  بعدـ جكاز سماع الدعكل، ألف ىذا القرار ال يمنح حقان مكتسبان ألحد كال يمكف االحتجاج بو فيما إذا

 .1الدعكل الجزائية بعد صدكره أك استؤنؼ التحقيؽ مرة ثانية

 الشرط الثاني: وحدة الواقعة -

نما يشترط باإلضافة  ال يكفي لصحة الدفع بحجية القرار بمنع المحاكمة تكافر شرط كحدة الخصكـ كا 

ذلؾ أف تككف الكاقعة المطمكب محاكمة المدعي عميو أك التحقيؽ  إلى ذلؾ تكافر شرط كحدة الكاقعة كمعنى

نيا القرار بمنع المحاكمة، أما إذا كاف لكؿ كاقعة ذاتية معو مف أجميا ىي بعينيا الكاقعة التي صدر في شأ

خاصة كظركؼ خاصة تحدث بيا المغايرة التي يمتنع معيا القكؿ بكحدة السبب في كؿ منيما فبل يككف ليذا 

الدفع محؿ كتطبيقان لذلؾ قضى بأف "الدفع بعدـ قبكؿ الدعكل الجنائية أك بعدـ جكاز نظرىا لسبؽ صدكر أمر 

ىك مف قبيؿ الدفع بقكة الشيء المحككـ فيو، كألجؿ أف يككف لو محؿ يجب  مف النيابة العامة إنما الحفظ فييا

أف تككف الكاقعة المطمكب محاكمة المتيـ مف أجميا ىي بعينيا الكاقعة الصادر فييا أمر الحفظ". أما إذا 

حؿ لمدفع بعدـ جكاز سماع بكشر التحقيؽ في كاقعة مغايرة لتمؾ التي تضمنيا قرار منع المحاكمة فبل م

الدعكل الجزائية، كتطبيقان لذلؾ قضي بأف صدكر قرار بمنع المحاكمة بالنسبة لتيمة إدارة منزؿ لمدعارة ال 

يمنع مف إقامة لمدعكل عمى المشتكى عميو ذاتو عف جريمة التعكيؿ في معيشتو عمى ما تكسبو زكجتو مف 

ذا تقرر منع محاكمة المشتكى عمي و عف جناية الرشكة كأقامت النيابة العامة الدعكل الجزائية ضده الدعارة، كا 

بكصؼ ككنو مرتكبان لجريمة االحتياؿ، كلما كاف لكؿ مف جريمتي الرشكة كاالحتياؿ ذاتية خاصة تتحقؽ بيا 

المغايرة التي يمتنع معيا القكؿ بكحدة السبب في كؿ منيما فبل يككف لمدفع بحجية قرار منع المحاكمة محؿ 

                                                           
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف.التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001، حسف )الجكخندار1
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الدعكل الجزائية ضده  ا قضى بأف القرار بمنع محاكمة المشتكى عميو في جريمة السرقة ال يمنع مف قبكؿكم

 .1بشأف جريمة الضرب المفضي إلى عاىة دائمة

كبناء عمى ما سبؽ يمكننا القكؿ أف حجية قرار بأف ال كجو القامة الدعكل غير قاصرة عمى ما أطمؽ 

لتحقيؽ بؿ تمتد لتشمؿ كؿ كصؼ قانكني يمكف أف تكصؼ بو.ألف مف مف كصؼ عمى الكاقعة التي شمميا ا

كاجب سمطة التحقيؽ أف تفحص الكاقعة مف جميع كجكىيا كتبحثيا مف حيث كؿ عبلقة يمكف أف تككف ليا 

بقانكف العقكبات كمف ثـ تقرر منع المحاكمة إذا ثبت أف الكاقعة ال تؤلؼ جناية أك جنحة أك مخالفة يمكف 

المشتكى عميو، كعميو ال يجكز لمنيابة العامة أف تحرؾ الدعكل الجزائية في شأف الكاقعة المادية  اسنادىا إلى

 التي دعت إلى صدكر قرار منع المحاكمة.

  

                                                           
، ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردفالتحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001الجكخندار، حسف )1

.590ص



102 
 

 الفصل الرابع

 الغاء حجية اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية
الجزائية بشمكلية،كذلؾ تحدثنا في الفصؿ السابؽ عف حجية األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل 

بالكقكؼ عمى ماىية كأساس حجية األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية، كذلؾ تـ التطرؽ إلى 

 خصائص حجية األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية كنطاقيا أماـ القضاء الجزائي كالمدني، إضافة إلى

تماـ لما سبقو حيث سيتـ  شركط الدفع بحجية األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية، كىذا الفصؿ تكممة كا 

البحث في الغاء حجية األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية مف خبلؿ ثبلثة مباحث؛ المبحث األكؿ: 

ظيكر دالئؿ جديدة، كالمبحث الثاني: الغاء النائب العاـ لؤلمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية، أما 

 الث: الغاء األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية بناء عمى الطعف فيو باالستئناؼ.المبحث الث

 المبحث اَلول: ظيور دالئل جديدة

يمنع مف  نكر اإلشارة إلى أف األمر الصادر مف قاضي التحقيؽ بعدـ كجكد كجو إلقامة الدعكل إنما

المدة المقررة لسقكط الدعكل الجنائية. كيعد مف  العكدة إلى التحقيؽ إال إذا ظيرت دالئؿ جديدة قبؿ انتياء

الدالئؿ الجديدة شيادة الشيكد كالمحاضر كاألكراؽ األخرل التي لـ تعرض عمى قاض التحقيؽ، كيككف مف 

شأنيا تقكية الدالئؿ التي كجدت غير كافية، أك زيادة اإليضاح المؤدم إلى ظيكر الحقيقة، كال تجكز العكدة 

 .1اء عمى طمب النيابة العامةإلى التحقيؽ إال بن

                                                           
، الطبعة األكلى، منشكرات الحمبي نية في قانون أصول المحاكمات الجزائيةالعال (: 2012الحماد، حسف حماد حميد )1

 الحقكقية، بيركت لبناف.
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كىذا المبحث يتناكؿ بالدراسة كالبحث مفيكـ الدالئؿ الجديدة كالشركط التي البد مف أف تتكافر فييا 

حتى يعاد بناء عمييا إعادة فتح التحقيؽ، ككيفية الحصكؿ عمييا كالرقابة عمى الدالئؿ الجديدة، إضافة إلى 

 تطبيقات القضاء عمى الدالئؿ الجديدة.

 المطمب اَلول: مفيوم الدالئل الجديدة

محكمة النقض: "أنالضابط في اعتبار الدالئؿ جديدة ىك التقاء  الدالئؿ الجديدة قضت في بياف مفيكـ

 المحقؽ بيا ألكؿ مرة بعد التقرير في الدعكل بأف ال كجو إلقامتيا".

الجنائيةالمصرم"عمى ىذا ( مف قانكف اإلجراءات 197ذكرت الفقرة الثانية مف نص المادة ) في حيف

السبب إلجازة العكدة إلى التحقيؽ بعد صدكر األمر بعدـ كجكد كجو إلقامة الدعكل مف النيابة العامة" أمثمة 

لما يعتبر مف قبيؿ الدالئؿ الجديدة كما يتطمب فييا لتسيغ العكدة لمتحقيؽ، كمف جماع نصكص فقرات المادة 

كدة لمتحقيؽ بناء عمى نص ىذه المادة ثبلثة ىي: ظيكر دالئؿ ( الثبلث يبيف أف شركط إجازة الع197)

جديدة، كأف يككف مف شأف الدالئؿ الجديدة تقكية الدالئؿ عمى كقكع الجريمة كنسبتيا إلى المتيـ أك زيادة 

االيضاح المؤدم إلى ظيكر الحقيقة قبؿ انقضاء الدعكل بمضي المدة، كطمب النيابة العامة العكدة إلى 

 .1التحقيؽ

  

                                                           
الجنائية معمقًا عميو بآراء الفقياء وأحكام القضاء والمشكالت العممية في  قانون االجراءات(: 2009سعيد، محمد محمكد )1

.848، صة، مصر، الطبعة األكلى، دار الفكر العربي لمنشر، القاىر تطبيقو
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قرار المحقؽ في التصرؼ في الدعكل بأف ال كجو إلقامتيا سكاء ألسباب قانكنية أك لعدـ  كما أف

الدالئؿ الجديدة التي مف  بإجراءات الدعكل فظيكر كفاية األدلة ليس معناه براءة المتيـ إنما تكقؼ السير فقط

عدكؿ عف ىذا القرار كالعكدة لمسير شانيا تقكية الدالئؿ التي كاننت ضعيفة كقت صدكره مف شأنيا تبرير ال

فييا مف جديد، كاألمر بخبلؼ ذلؾ فيما لك قرر قاض المكضكع الحكـ بالبراءة لعدـ كفاية األدلة المبررة كىذا 

كعدـ العكدة الييا بأم سبب مف األسباب، ليذا يجب أف يعبر عف عدـ كفاية  معناه انقضاء الدعكل الجزائية

الصدار القرار بأف ال كجو بتعبير آخر أكثر اتساقان مع مفيكـ ىذا  شريع اإلجرائياألدلة التي يعترؼ بيا الت

أف يطمؽ عمييا عدـ كفاية الدالئؿ  القرار كمعناه بحكـ أنو غير فاصؿ في المكضكع، حيث مف األفضؿ

ذا اعتمادان عمى أف سمطة التحقيؽ تمحص ىذه الدالئؿ كتقدرىا فإذا رجحت أدلة البراءة تصدر ىذا القر  ار، كا 

 . 1رجح ليا أدلة اإلدانة تقرر اإلحالة

كأف إضافة المشرع لتعبير عدـ الكفاية إلى الدليؿ أم عدـ كفاية األدلة ال يككف بذلؾ إال إذا كاف 

( مف قانكف اإلجراءات 179ك  154قاصدان منو تعبير الدالئؿ دكف الدليؿ كىذا ما كرد بمقتضى نص المادة )

اء بيما: "إذا رأل قاض التحقيؽ أك مستشار اإلحالة أف الكاقعة ال يعاقب عممييا المصرم الذم ج الجنائية

( مف نفس القانكف عندما أجاز 197القانكف أك أف اإلدلة غير كافية كىك ما يستدؿ عميو مف نص المادة )

ستشار المشرع العكدة إلى التحقيؽ إذا ظير ت دالئؿ جديدة بقكلو: األمر الصادر مف قاض التحقيؽ أك م

                                                           
ية لمنشر كالتكزيع، عماف، ، دراسة مقارنة، الدار العممالقرا بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2003المجالي، نظاـ كفيؽ )1

.312األردف، ص
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ظيرت دالئؿ جديدة قبؿ انتياء المدة  إلحالة بأف ال كجو إلقامة الدعكل يمنع مف العكدة إلى التحقيؽ إال إذا

 .1المقررة لسقكط الدعكل الجنائية"

 المطمب الثاني: تطبيقات القضاء عمى الدالئل الجديدة

، كبينت ضركرة أال يككف ( الدالئؿ الجديدة بشيادة الشيكد، كالمحاضر كاألكراؽ197المادة ) حددت

قد سبؽ عرضيا قبؿ صدكر األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل مف قاض التحقيؽ مثاؿ ذلؾ: أف يشيد شاىد 

في دعكل مرفكعة بكاقعة أخرل أك عمى متيـ آخر بما يستدؿ منو عمى ارتكاب المتيـ الذم صدر بحقو قرار 

يات الضبط القضائي أك النيابة العامة، أك منع المحاكمة، كأف تعرض عمى المحقؽ محاضر حررتيا ج

غيرىما مف الجيات المختصة بإجراء تحقيقات أكلية أك ابتدائية إدارية أك جنائية مثؿ النيابة اإلدارية كىيئة 

الرقابة اإلدارية في شأف ذات الكاقعة أك في كاقعة غيرىا، يككف فيما تتضمنو دالئؿ تدعـ الدالئؿ التي قصرت 

الكاقعة كنسبتيا إلى المتيـ، كأف تعرض عمى المحقؽ أكراؽ تككف بما ىك محرر عمييا أك  عف ترجيح حصكؿ

مرسكـ أك مصكر داللة تدعـ الدالئؿ التي لـ تكؼ لترجيح إدانة المتيـ حاؿ رفع الدعكل ضده إلى قضاء 

تيـ أك ايضاح الحقيقة الحكـ فتقكييا ليككف فييما معان الكفاية في التدليؿ عمى كقكع الجريمة كنسبتيا إلى الم

 في ىذ الشأف.

كفي عدـ جكاز العكدة لمتحقيؽ بعد صدكر األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل ما لـ تظير أدلة جديدة 

قبؿ انقضاء الدعكل قالت محكمة النقض: " األمر الصادر مف النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيؽ أجرتو ىك 

دعكل يمنع مف العكدة إلى إقامة الدعكل العمكمية إذا لـ تظير أدلة في حقيقتو أمر بعدـ كجكد كجو إلقامة ال

محكمة النقض في انحسار حجية األمر  جديدة في المدة المقررة إلنقضاء الدعكل العمكمية". ككذلؾ قضت

                                                           
مرجع سابؽ.، القرا بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2003) تكفيؽالمجالي، نظاـ 1
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بأف ال كجو إلقامة الدعكل عف غير الجريمة التي صدر بشأنيا في التحقيؽ " أنو لما كاف منالثابت مف 

أف األمر الصادر مف نيابة الشؤكف المالية إنما انصب عمى كاقعة التعامؿ بالنقد األجنبي التي لـ األكراؽ 

تأذف إدارة النقض برفع الدعكل الجنائية عنيا دكف غيرىا مف كقائع النصب التي رفعت بشأنيا الدعكل 

 ظر الدعكل الجنائية عنيا".الجنائية فإنو ال حجية لو بالنسبة ليا كال يقكـ في صحيح القانكف مانعان مف ن

كفي تطبيؽ معنى الدالئؿ الجديدة قضتمحكمة النقض:" إف ذكر أسماء الشيكد أثناء التحقيؽ ال 

يمنعو مف أف شياداتيـ بقيت مجيكلة ما دامت لـ تسمع فتعتبر دليبلن جديدان ىذا فضبل عف أنو يعتبر دليبلن 

تحقيؽ فبل شيء يمنع مف باب أكلى مف سماع شيكد لـ جديدان عدكؿ الشاىد عف أقكالو التي أبداىا في ال

 تؤخذ أقكاليـ بالمرة".

أما في شأف رقابة محكمة النقض عمى كجكد الدالئؿ الجديدة كلزكـ افصاح الحكـ عنيا قضتمحكمة 

النقض:" إف رفع الدعكل بعد حفظيا يتكقؼ عمى كجكد أدلة جديدة، كلكي يتسنى لمحكمة النقض استعماؿ 

مراقبة يجب حتمان ايضاح األدلة الجديدة التي ظيرت لمعرفة ما إذا كانت التي اعتبرت أدلة جديدة حقيا في ال

غفاؿ ىذا االيضاح يترتب عميو بطبلف الحكـ".  منطبقة عمى نص القانكف كا 
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 المطمب الثالث: الشروط الواجب توافرىا في الدالئل الجديدة وأىميا

 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية الفرنسي قد أفصحت188ادة ): الفقرة األكلى مف المأن تكون جديدة

عف أكؿ شرط في ىذه الدالئؿ كىك أف تككف جديدة " ال تجكز مبلحقة الشخص المكضكع تحت المراقبة عمى 

، كبالتالي ال 1مف القاضي بعدـ كجكد كجو القامة الدعكل ضده إال إذا طرأت دالئؿ جديدة" أثر صدكر أمر

نما ظيكر دالئؿ ال تدؿ بطريؽ مباشر عمى كقكع ظيكر أدل يتطمب ة تثبت كقكع الجريمة كنسبتيا إلى المتيـ كا 

نما يككف مف شأنيا تقكية الدالئؿ القائمة مف قبؿ كالتي لـ تكؼ لئلحالة إلى  الجريمة كنسبتيا إلى المتيـ، كا 

( 188األكلى مف المادة ) اشترط نص الفقرة المحاكمة أك زيادة االيضاح المؤدم إلى ظيكر الحقيقة. حيث

أف تككف جديدة كىي ال تككف كذلؾ إال في حالتيف؛ األكلى:  ىذه الدالئؿ يجب مف القانكف المذككر أعبله أف

عدـ سبؽ كجكدىا قبؿ صدكر األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل، كالثانية: عدـ سبؽ عرضيا عمى قاض 

رضو ليا، كال يعد ىذا الشرط متكفر إذا كانت ىذه الدالئؿ التحقيؽ قبؿ إصداره األمر بمنع المحاكمة كعدـ تع

مكجكدة مف قبؿ كجرل عرضيا عمى قاض التحقيؽ فمـ يفحصيا، أك قاـ بفحصيا لكنو لـ يستخمص منيا 

 قيمتيا الحقيقية التي لـ يدركيا إال بعد إصداره األمر.

اشترط  : كماى بمضي المدةاَلدلة الجديدة سابقًا عمى انقضاء الدعو  أن يكون ظيور ىذه ثم يجب

أف يككف ظيكر األدلة الجديدة سابقان عمى انقضاء الدعكل بمضي المدة  ( المذككرة أعبله188نص المادة )

غير أنو ال يكفي إلجازة العكدة إلى التحقيؽ أف يككف ظيكر الدالئؿ الجديدة قد حدث قبؿ انقضاء الدعكل 

                                                           
الجنائية معمقًا عميو بآراء الفقياء وأحكام القضاء والمشكالت العممية في  نون االجراءاتقا(: 2009سعيد، محمد محمكد )1

.849، ص، الطبعة األكلى، دار الفكر العربي لمنشر، القاىرة، مصرتطبيقو
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ة إلى التحقيؽ باإلجراء الذم يتخذ في ىذا الشأف قد حدثت الجنائية بمضي المدة، بؿ يجب أف تككف العكد

 .1قبؿ انقضاء الدعكل الجنائية بمضي المدة

غير كافية أو زيادة  وكانت أن يكون من شأن الدالئل الجديدة تقوية الدالئل التي وجدت كما يجب

( مف قانكف اإلجراءات 197الفقرة الثانية مف المادة ) : كىذا ما أكدتوااليضاح المؤدي إلى ظيور الحقيقة

باعتباره صفة متطمبة في الدالئؿ التي تسيغ العكدة إلى التحقيؽ كىك شرط مستفاد بحكـ  الجنائية المصرم

الدالئؿ التي  مثؿ بسبب األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل في قصكر ىذه مراعاة الكاقع الذيت المنطؽ مع

إدانة المتيـ إذا ما أحيمت الدعكل إلى قضاء الحكـ أك  طرحت عمى قاضي التحقيؽ عف التدليؿ عمى ترجيح

ىذا السبب إال أف  عف ايضاح كجو الحقيقة في شأف حصكؿ الكاقعة كنسبتيا إلى المتيـ ألنو ال يمكف إزالة

الدالئؿ الجديدة منضمة إلى الدالئؿ السابؽ طرحيا عمى قاض التحقيؽ كتقكيتيا كدعميا  يككف مف شأف ىذه

م يفيد كفايتيا لئلحالة إلى المحاكمة لترجيح الحكـ بإدانتو، أك أف يككف مف شأنيا ايضاح ما عمى النحك الذ

كاف غامضان فأدل غمكضو إلى إخفاء الحقيقة.  كبعد التحقؽ مف تكافر الشركط البلزمة في الدالئؿ الجديدة 

إلى ظيكر الحقيقة إنما ىكمف مف حيث تقكيتيا الدالئؿ التي كجدت غير كافية أك زيادتيا إلىااليضاح المؤدم 

ال تخضع لرقابة محكمة  مسائؿ الكاقع التي يقدرىا قاض التحقيؽ تحت رقابة محكمة المكضكع، كبالتالي

النقض، أما "كجكد الدالئؿ الجديدة كظيكرىا بعد صدكر األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل فيك مف مسائؿ 

 ا".القانكف التي تباشر محكمة النقض رقابتيا عميي

                                                           
مية في الجنائية معمقًا عميو بآراء الفقياء وأحكام القضاء والمشكالت العم قانون االجراءات(: 2009سعيد، محمد محمكد )1

مرجع سابؽ.، تطبيقو
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( مف قانكف 197: كقد نصت الفقرة الثالثة مف المادة )وأخيرًا طمب النيابة العامة العودة لمتحقيق

عمى ىذا الشرط بقكليا: "كال تجكز العكدة إلى التحقيؽ إال بناء عمى طمب النيابة  المصرم اإلجراءات الجنائية

يعتبر مف قبيؿ  أف العكدة إلى التحقيؽ إنما إلى تطمبو ىك ىذا شرط اجرائي بطبيعتو،الدافع العامة" حيث يعد

 استعماؿ الدعكل بعد تحريكيا الذم تـ مف قبؿ قاض التحقيؽ، بالرغـ مف أف استعماؿ ىذىالدعكل انما

حريكيا كمباشرتيا أماـ القضاء بما في ذلؾ الطعف في القرارات كاألحكاـ التي تصدر فييا بقصد  يتضمنت

المادة األكلى مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني مف أف  كىذا ما أكدتواستيفاء سمطة الدكلة في العقاب 

اختصاص النيابة العامة كحدىا باستعماؿ الدعكل أك مباشرتيا عمى حيف تجيز تحريكيا مف غيرىا في 

ؽ اشتراط طمب النيابة العامة مف قاض التحقي النص عمى األحكاؿ المبينة في القانكف، ليذا كاف مف الكاجب

 .1لظيكر دالئؿ جديدة المحاكمةالعكدة إلى التحقيؽ بعد صدكر قرار منع 

 المطمب الرابع: كيفية الحصول عمى الدالئل الجديدة

إف إجراءات الحصكؿ عمى األدلة ىي مف أىـ اإلجراءات الجنائية ألنيا األساس الذم تبنى عميو 

مبلبسات الحادثة اإلجرامية ككشؼ الغمكض بقية اإلجراءات فيي تيدؼ إلى التنقيب عف الحقيقة كمعرفة 

إجراءات  الذم يحيط بيا كترجيح نسبة التيمة إلى المشتكى عميو مف عدمو، لكؿ ما تقدـ يجب اف تشتمؿ

التنقيب عف العمؿ اإلجرامي عمى البحث في النشاط اإلجرامي كعف المشتبو بيـ كالظركؼ التي البست 

مف المياـ الرئيسية التي تكفؿ  كلية في مكاف كقكع الجريمة إنما ىيفإف التحريات األ ارتكاب الجريمة، ليذا

القياـ بإجراءات التحقيؽ بشكؿ فعاؿ مما يؤدم إلى كشؼ حقيقة الحادثة التي كقعت كالظركؼ المحيطة بيا، 

كىي التي تعطي الكضكح كالرؤية ألجيزة التحقيؽ مف أجؿ ممارسة عمميا، مما يستكجبمعرفة الحقيقة ككشؼ 
                                                           

الجنائية معمقًا عميو بآراء الفقياء وأحكام القضاء والمشكالت العممية في  قانون االجراءات(: 2009سعيد، محمد محمكد )1
مرجع سابؽ.، تطبيقو
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زالة الغمكض عف كيفية كقكع الجريمة في أسرع كقت ممكفال اليدؼ الذم يسعى اليو  حيث تشكؿ مجيكؿ كا 

 .1القائـ بأعماؿ التحقيؽ المدعي العاـ أك ككيؿ النيابة

يجكز في التحريات البحث عف االستدالالت كاألدلة المادية كالشفكية لمكشؼ عف الجريمة  ليذا

يتعمؽ بذلؾ مف معمكمات الزمة كما يجكز اإللتجاء إلى أية كسيمة أخرل إذا جمع كؿ ما  كمرتكبييا كبالتالي

يمجأ مكظؼ الضابطة العدلية  لـ تكف مخالفة لآلداب أك اإلضرار بحريات األفراد كحقكقيـ، كفي ىذه الحالة

 إلى عدد مف اإلجراءات لمحصكؿ عمى الدالئؿ التي تفيد فيسير التحقيؽ كمنيا:

مكظؼ الضابطة العدلية بكقكع الجريمة بأم كسبمة كانت عميو أخبار  ـ: عندما يعمالمعاينة -

المدعي العاـ فكران خاصة في الجرائـ الخطيرة كماعميو أف ينفذ تعميماتو بشأف اإلجراءات 

ضبط كؿ ما يتعمؽ بالجريمة كيفيد التحقيؽ،  القانكنية، كأف ينتقؿ إلى مكاف الجريمة مف أجؿ

و فكران قبؿ العبث بو مف أم جية أخرل أك التبلعب بيا عمى كجو القياـ بإثبات حالت كمف ثـ

يصعب فيو االستدالؿ عمى مرتكبييا، مف ىنا يبادر إلى البحث عف البصمات كرفعيا، كآثار 

األدكات كاآلالت التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، كمايقكـ أيضان بتصكير مسرح الجريمة، أك 

كقكع الحادث ككؿ ذلؾ يدخؿ ضمف األدلة الفنية أك المادية، برسـ المخططات التي تبيف كيفية 

متركؾ  تقدير كجكب انتقاؿ مكظؼ الضابطة لممعاينة مف عدمو إنما ىك كما نكد اإلشارة إلى أف

عمى مأمكر  ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم31/2المادة ) لممحقؽ كىذا ما أكدتو

لجرائـ الممتبس بيا كجرل العمؿ عمى قصر اإلخطار عمى الضبط إخطار النيابة فكر انتقالو في ا

                                                           
نشر دار الثقافة لم، 3ج، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 1996الحمبي، محمد عمي سالـ عياد )1

.كالتكزيع، عماف، األردف
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الجنايات كالجنح اليامة فحسب لتقرر النيابة العامة ما إذا كاف ىناؾ كجو النتقاليا أك ال كما 

أكجبت نفس الفقرة عمى النيابة العامة بمجرد إخطارىا بجناية متمبس بيا االنتقاؿ فكران إلى محؿ 

 . كبيذا فإف1مجرد المسؤكلية اإلدارية جب ال ترتب بطبلنان إنما ترتبالكاقعة لكف مخالفة ىذا الكا

المعاينة مف إجراءات التحقيؽ الميمة لمحصكؿ عمى األدلة مف مكاف الحريمة مف آثار قد تدؿ 

عمى الجاني كجزء مف مبلبسو أك بصماتو أك مف كضع األشياء بمكاف الجريمة عمى كيفية 

 .2حصكليا

ضبط جميع األشياء التي كانت محبلن لمجريمة كما يجب ضبط كؿ ما : المسارعة إلى الضبط -

يرل مف آثار الجريمة كسائر األشياء التي تساعد في إظيار الحقيقة، كيجب عميو أف يحفظ 

المضبكطات بالحالة التي كانت عمييا حتى ال يعبث بيا أحد إذ يعمؿ عمى تحريزىا بحزميا أك 

 ذلؾ كتختـ في الحالتيف بختـ رسمي. بكضعيا في كعاء إذا اقتضت ماىيتيا

أف  يجب عمى عضك الضابطة العدلية عند انتقالو إلى مكاف كقكع الجريمةاإلجراءات التحفظية:  -

يمكنو أف  اإلجراءات البلزمة لممحافظة عمى آثار الجريمة كأدلتيا المادية كالفنية كما تتخذ كافة

و بشريط عازؿ أك يضع حكلو اشارات يأمر الناس باالبتعاد عف مكاف الجريمة، كأف يحيط

قامة الحراسة  تحذيرية بمنع االقتراب منو كما يستطيع أيضان كضع األختاـ عمى ىذا المكاف كا 

يتمكف مف  بيدؼ إبقاء الكضع عمى حالو إلى حيف كصكؿ المحقؽ مف أجؿ أف عميو، كذلؾ

                                                           
، الطبعة الثانية، المكتب الجامعي التحقيق الجنائي والتصرف فيو واَلدلة الجنائية(: 2008أبك الركس، أحمد بسيكني )1

.147، صالحديث لمنشر، األردف
بة دار الثقافة ، الطبعة األكلى، مكتالوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية اَلردني(: 1991نجـ، محمد صبحي )2

.97، صلمنشر، عماف، األردف
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يؽ ككصكؿ خبراء المعمؿ البدء بالتحق مشاىدة آثار الجريمة كأدلتيا المادية كالفنية كمف ثـ

 .1الجنائي ليتسنى ليـ رفع آثار الجريمة

 المطمب الخامس: تقدير الدالئل الجديدة

تؤيد التيمة بحؽ المشتكى عميو الذم صدر قرار المدعي  نكر اإلشارة إلى أف األدلة الجديدة يجب أف

 ذا ظيرت أدلة جديدة تؤيد التيمة كمافإنو يحؽ لو أف يعيد التحقيؽ مرة ثانية إ العاـ بمنع محاكمتو، كبالتالي

مف شأنيا تقكية كتعزيز األدلة السابقة التي ترجح اتياـ المشتكى عميو بارتكاب الجريمة، أما إذا كانت األدلة 

الجديدة التي تـ اكتشافيا بعد قرار المنع ال تضيؼ شيئان إلى ترجيح االتياـ أك تعزيز التيمة بحؽ المشتكى 

ال تكجب إعادة التحقيؽ ثانية في الدعكل. كنكد اإلشارة إلى  ر عمى قرار منع المحاكمة كماعميو، فإنيا ال تؤث

لممدعي العاـ سمطة تقدير األدلة الجديدة كمدل  أف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني قد ترؾ

شراؼ محكمة صبلحيتيا لتبرير إعادة التحقيؽ ثانية إال أف ىذا األمر يخضع لتقدير محكمة المكضكع ك  ا 

التمييز فإذا قضت محكمة المكضكع بقبكؿ الدعكل استنادان إلى كفاية األدلة المذككرة كجب عمييا أف تبيف ىذه 

حتى يتسنى لمحكمة التمييز أف تتحقؽ مف تكافر الشرط الذم يعمؽ عميو القانكف  األدلة في حكميا كذلؾ

 .2محاكمةإمكاف الرجكع إلى الدعكل بعد صدكر قرار فييا بمنع ال

  

                                                           
،  الطبعة البحث اَلولي أو االستدالل في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة(: 2012الجكخدار، حسف )1

.123، صاألكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف
.195، ص(، مرجع سابؽ1996الحمبي، محمد عمي سالـ عياد )2
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 المطمب السادس: الرقابة عمى الدالئل الجديدة

إف أعضاء الضابطة العدلية ممزمكف بتحرير محضر في شأف أعماؿ اإلستدالؿ التي جرت 

إنما ىك اتباع لمقاعدة  كمف ثـ تحرير ىذا المحضر بمعرفتيـ، كسكاء كانت الجريمة جناية أك جنحة أك مخالفة

اإلجراءات الحاصمة بالكتابة حتى يمكف اإلحتجاج بيا كعرضيا عمى السمطة اإلجرائية التي تشترط إثبات 

جميع اإلجراءات التي قاـ بيا عضك الضابطة العدلية  عبارة عف القائمة بالتحقيؽ أما مضمكف المحضر فيك

كاف  عميو مف قبؿ محرره كمف سمعت أقكالو  ليذاالتكقيع كتاريخ القياـ بيا، كالمكاف الذم جرت فيو كمف ثـ 

ال كاف عرضة لممساءلة القانكنية، حيث يحرر عضك الضابطة  عميو أف يتبع الكسائؿ القانكنية كاألخبلقية كا 

العدلية محضر جمع االستدالالت لكنو ال يتصرؼ فيو مف تمقاء نفسو، إنما يمـز أف يرسمو إلى النيابة العامة 

الجزائية كالية التصرؼ فيو  صكؿ المحاكمات( مف قانكف أ51التي تممؾ بحكـ القانكف كحسب المادة ) كىي

( مف 51( مف المادرة )1إما بإقامة الدعكل بناء عميو أك بمنع محاكمة المشتكى عميو، كىذا ما أكدتو الفقرة )

األردني: " إذا كاف الفعؿ جناية أك جنحة مف اختصاص محكمة البداية يتـ  قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية

يقات التي أجراىا أك التي أحاؿ اليو أكراقيا مكظفكا الضابطة العدلية كيصدر قراره المدعي العاـ التحق

( مف ىذه المادة: " أما إذا كاف الفعؿ جنحة مف كظائؼ المحكمة الصمحية فمو أف 2المقتضى"، كفي الفقرة )

الجرائـ مف نكع يحيؿ األكراؽ إلى المحكمة المختصة مباشرة".يتبيف لنا مف ىذه المادة أنو إذا كانت أف 

بأف ترفع الدعكل بشأنيا بناء عمى محضر جمع االستدالالت  الجنايات كالجنح البدائية فإف القانكف ال يسمح
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بؿ يجب أف تتكلى النيابة العامة تحقيقيا بنفسيا أك أف يندب عضك الضابطة العدلية إلجراء بعض التحقيقات 

 .1الؿ كافية لمبدء في المحاكمةإذا قدر أف البيانات التي جمعت في مرحمة االستد

 المبحث الثاني: الغاء النائب العام لألمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية

 المطمب اَلول: نطاق سمطة النائب العام في الغاء اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائية

النيابة العامة التي يباشرىا  ةاألردني كظائؼ عدة منيا كظيف يباشر النائب العاـ في التشريع اإلجرائي

يطمؽ عمى كؿ كاحد منيـ  لدل محكمة االستئناؼ كالمحاكـ الخاصة كيؤازره فيياعدد مف المساعديف، بحيث

مساعد النائب العاـ، كما كيشرؼ عمى أعماؿ الضابطة العدلية التي تخضع لرقابتو ضمف دائرة اختصاصو 

الرئاسية في التحقيؽ االبتدائي عمى بعض قرارات المدعي العاـ المكاني، كما أف النائب العاـ يباشر سمطتو 

، ليذا يعد جية استئنافية لبعض القرارات خاصة في 2المحقؽ الصادر بالتصرؼ في التحقيؽ االبتدائي

 ألنو الجية الكحيدة التي تصدر قرار االتياـ في الجنايات. الجنايات

لعاـ بكصفو الرئيس األعمى لمنيابة العامة سمطة بعض التشريعات تتجو إلى تخكيؿ النائب ا كما أف

الصادر مف أم عضك مف أعضاء  ذاتية بمقتضاىا يمتمؾ سمطة الغاء القرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل

( مف قانكف اإلجراءات المصرم بقكليا: " لمنائب العاـ أف يمغي 211النيابة العامة، كىذا ما أكدتو المادة )

دة الثبلث أشير التالية لصدكره ما لـ يكف قد صدر مف محكمة الجنايات أك مف األمر بأف ال كجو في م

محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشكرة بحسب األحكاؿ برفض الطعف المرفكع في ىذا األمر". 

                                                           
، الطبعة األكلى،  دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2011الحديثي، فخرم عبد الرزاؽ )1

.194-191عماف، األردف، ص
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف.التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001الجكخندار، حسف )2
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دني فعجز ىذه المادة يدؿ عمى أف النائب العاـ ال يممؾ الغاء ىذا القرار إذا طعف فيو المدعي بالحؽ الم

كرفضت الجية االستئنافية ىذا الطعف ألنو في ىذه الحالة ال يممؾ أف ينقض القرار الصادر مف الجية 

 .1االستئنافية

ال يجكز لمنائب العاـ أف يضع يده عمى الدعكل بكصفو مرجع االحالة في الجنايات ما لـ تدخؿ  كما

فييا قراران بمزكـ المحاكمة  بعد أف يتخذ ذلؾفي حكزتو بناء عمى رفعيا اليو مف قبؿ المدعي العاـ المحقؽ ك 

في قكليا: " إذا تبيف  األردني ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية133/1بجناية كىذا ما أكدتو المادة )

لممدعي العاـ أف الفعؿ يؤلؼ جرمان جنائيان، كأف األدلة كافية إلحالة المشتكى عميو لممحكمة، يقرر الظف عميو 

مى أف يحاكـ مف أجمو أماـ المحكمة الجنائية ذات االختصاص كيرسؿ إضبارة الدعكل إلى بذلؾ الجـر ع

( مف القانكف المذككر أنسمطة النائب العاـ عندما يرفع اليو قرار 133النائب العاـ". ليذا أكضحت المادة )

قرار إعادة الدعكل إلى المدعي العاـ المحقؽ بمزـك المحاكمة في الجنايات، إذ يتصرؼ بالتحقيؽ بإصداره إما 

 .2المدعي العاـ المحقؽ، أك قرار االتياـ )التصديؽ(، أك قرار الفسخ

األردني الصبلحيات التي  /ب، ج( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية130أكضحت المادة ) كما

ر في محمو كجب ىذه القرارات اليو في قكليا: إذا كجد النائب العاـ أف القرا يمارسيا النائب العاـ لدل رفع

عميو خبلؿ ثبلثة أياـ مف كصكؿ إضبارة الدعكل إلى ديكانو، أف يصدر قراران بالمكافقة عمى ذلؾ القرار كيأمر 

ذا رأل أنو يجب إجراء تحقيقات أخرل في الدعكل يأمر  بإطبلؽ سراح المشتكى عميو إذا كاف مكقكفان، كا 

                                                           
ية لمنشر كالتكزيع، عماف، ، دراسة مقارنة، الدار العممالقرا بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2003، نظاـ كفيؽ )المجالي1

.170األردف، ص
، ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردفالتحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001الجكخندار، حسف )2

.572ص
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إذا كجد النائب العاـ أف قرار المدعي العاـ في غير  بإعادة اإلضبارة إلى المدعي العاـ إلكماؿ النكاقص.

يقرر  محمو قرر فسخو كسار في الدعكل عمى الكجو التالي: إذا كاف الفعؿ يؤلؼ جرمان جنائيان فإف عميو أف

ذا كاف جنحيان أك مخالفة يقرر لزكـ محاكمتو مف أجؿ ذلؾ الجـر كيعيد إضبارة  اتياـ المشتكى عميو، كا 

 .  1عي العاـ لتقديميا إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو"الدعكل إلى المد

مما سبؽ نرل أف الدعكل تدخؿ في حكزة النائب العاـ بإحدل الطرؽ الثبلثة التي حددىا القانكف؛ 

كصفو مرجع اإلحالة في  بكصفو مرجع التصديؽ لبعض القرارات التي يصدرىا المدعي العاـ المحقؽ، ككذلؾ

لمرجع اإلستئنافي لبعض القرارات الصادرة عف المدعي العاـ المحقؽ، كىذا ما أكدتو الجنايات، أيضان بكصفو ا

أف النائب العاـ يتصرؼ في التحقيؽ إما  األردني /ب، ج( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية130المادة )

 خ.بقرار إعادة الدعكل إلى المدعي العاـ المحقؽ، أك التصديؽ بمعنى المكافقة، أك قرار الفس

( مف قانكف اإلجراءات 155أضؼ إلى ذلؾ مكقؼ المشرع الجزائي الفمسطيني كالذم أكدتو المادة )

( مف ىذا القانكف لمنائب العاـ إلغاء قرار 149الجزائية الفمسطيني إذ نصت " مع عدـ اإلخبلؿ بنص المادة )

 حفظ الدعكل، في حاؿ ظيكر أدلة جديدة أك معرفة الفاعؿ".

  

                                                           
.567مرجع سابؽ، ص، التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001سف )الجكخندار، ح1
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 : شروط صحة الغاء اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائيةالمطمب الثاني

عمى النائب العاـ اتخاذ قرار الغاء األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل )إعادة الدعكل( إذا تبيف لو 

كجكد خمؿ ما في إجراءات التحقيؽ االبتدائي ال بد مف تداركو، كبالتالي يتخذ النائب العاـ ىذا القرار بعد 

جراءاتو بيدؼ التأكد مف استكماليا كاستيفائيا لشركطيا المكضكعية إجراء ا لتدقيؽ في معامبلت التحقيؽ كا 

. كنعتقد ىنا أنو لك تنبو المدعي العاـ المحقؽ ليذا الخمؿ قبؿ 1فييا كالقانكنية الذم تبيف لو كجكد الخمؿ

سير لكتداركو لكاف ىنالؾ احتماؿ اصدار قرار منع المحاكمة أك اسقاط الدعكل كتـ رفعو إلى النائب العاـ 

 التحقيؽ االبتدائي عمى كجو مغاير أم عدـ إصدار قرار منع المحاكمة كاتخاذ قرار االحالة.

كفي أىـ األسباب التي يبنى عمييا قرار الغاء األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل كالتي تتسع لجميع 

تشمؿ األسباب المكضكعية الكاقعية،  ىي التي الفركضيي التي يرل النائب العاـ فييا ثمة خطأأك خمؿ 

 كاألسباب القانكنية، ليذا سكؼ نتناكليا كؿ عمى حدة.

 اَلسباب الموضوعية أو الواقعية -

تشمؿ حاالت ما إذا كاف المدعي العاـ المحقؽ قد أصدر قراره بمنع المحاكمة أك باسقاط الدعكل قبؿ 

ال يتقيد النائب العاـ  فإف حينئذ قراره قد صدر قبؿ أكانو،  كما أف يستكمؿ إجراءات التحقيؽ البلزمة، كبالتالي

كأف  في طمبو مف المدعي العاـ المحقؽ إجراء تحقيقات أخرل بالحدكد العينية كالشخصية لمدعكل، مثبلن 

يطمب مف المدعي العاـ المحقؽ إجراء التحقيؽ في كقائع كاف قد أغفؿ التحقيؽ فييا، أك إجراء التحقيؽ مع 

ص لـ يتناكليـ التحقيؽ األكؿ، أك طمب سماع شيكد جدد، أك المجكء إلى الخبرة، أك استجكاب المشتكى أشخا

                                                           
مرجع سابؽ.، التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001الجكخندار، حسف )1
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عميو أك سؤالو عف كاقعة معينة، أك إجراء تفتيش شخص أك مسكف، أك إجراء المعاينة لكقكع الجريمة، أك 

ة أك مع الشيكد، أك طمب إجراء المكاجية بيف المدعى عميو كغيره مف المساىميف معو في ارتكاب الجريم

 .  1إبراز بعض األشياء أك المستندات التي تككف ليا عبلقة بالتحقيؽ أك المحاكمة

 اَلسباب القانونية -

تشمؿ األسباب القانكنية حاالت ما إذا تبيف لمنائب العاـ أف بعض إجراءات التحقيؽ االبتدائي كانت 

( المتعمقة باستجكاب المشتكى 63حقؽ بأحكاـ المادة )باطمة فيطمب تصحيحيا، كعدـ تقيد المدعي العاـ الم

عميو، أك أف أحد شركط التفتيش أك القبض معيبة أك باطمة أك أف اإلنابة قد شابيا البطبلف، أك أف شاىدان لـ 

 يحمؼ اليميف القانكنية أك أف المدعي العاـ المحقؽ لـ يرد عمى دفع أك طمب تقدـ بو أحد الخصكـ.

شارة لما سبؽ ف إنو ال يجكز لمنائب العاـ إذا كجد خمبلن في التحقيؽ أف يصدر القراريف في آف معان، كا 

ال يككف قد كقع في تناقض قانكني. كليذا  التأكد مف عدـ كجكد نكاقص في التحقيؽ قبؿ اتخاذ  يجب عميةكا 

المحققإنما ىي قرار بالتصديؽ أك الفسخ كيعني ذلؾ أف البحث في إعادة إضبارة الدعكل إلى المدعي العاـ 

مسألة ليا األسبقية في التقرير مما يتعيف تناكليا أكالن في تصديؽ أك فسخ قرار المدعي العاـ المحقؽ، إذ ليس 

مف المنطؽ أف يصار إلى تصديؽ أك فسخ قرار المدعي العاـ المحقؽ إذا كانت ىناؾ نكاقص في التحقيؽ 

 يتعيف تداركيا.

  

                                                           
.568مرجع سابؽ، ص، التحقيق االبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2001الجكخندار، حسف )1
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 عمى الغاء اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجزائيةالمطمب الثالث: اآلثار المترتبة 

إنما  إف قرار النائب العاـ بإعادة الدعكل مرة ثانية إلى المدعي العاـ الستكماؿ نكاقص التحقيؽ

يترتب عميو أثر ىاـ يتمثؿ في ادخاؿ الدعكل مف جديد في حكزة المدعي العاـ المحقؽ بطريؽ قانكني كليس 

فييا بحجة أنو سبؽ لو الفصؿ فييا، كما يتعيف عميو أف يستكمؿ نكاقص التحقيؽ كما لو أف يمتنع مف النظر 

حددىا قرار النائب العاـ، كلممدعي العاـ المحقؽ أف يتخذ أم إجراء آخر في التحقيؽ غير الذم تـ ذكره في 

و في اتخاذ القرار قرار النائب العاـ، كبعد اختتاـ التحقيؽ مرة ثانية تعكد إلى المدعي العاـ المحقؽ سمطت

بالتصرؼ في التحقيؽ االبتدائي فقد يرل االبقاء عميو )قرار التصديؽ( كىنا يتعيف رفعو مرة  المبلئـ، كذلؾ

أخرل لمنائب العاـ، أك يصدر قراران مغايران )قرار الفسخ( كيعني ذلؾ أف مف شأف القرار الجديد اعتبار عدـ 

 كجكد القرار السابؽ. 

 ق أواًل: قرار التصدي -

 بعد أف يتأكد النائب العاـ مف أنو ال يكجد أم خمؿ في التحقيقفإنو ينتقؿ حينئذ نكد اإلشارة إلى أنو

إلجراء التدقيؽ في قرار المدعي العاـ المحقؽ بمنع المحاكمة أك باسقاط الدعكل، فإذا كجده في محمو  ٍو

ران بالمكافقة عميو، أك أف يأمر بمعنى أنو صحيح مف حيث السبب الذم استند اليو كجب عميو أف يصدر قرا

بإطبلؽ سراح المشتكى عميو إذا كاف مكقكفان، كبتصديؽ النائب العاـ لقرار المدعي العاـ المحقؽ يصبح القرار 

صادران باسـ النائب العاـ كليس باسـ المدعي العاـ المحقؽ. كىنايغدك قرار النائب العاـ تصرفان في التحقيؽ 

 كبالتالي يككف قراران نافذان كمنتجان آلثاره القانكنية. االبتدائي عمى كجو نيائي
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 ثانيًا: قرار الفسخ -

( بأنو: " إذا كجد 5األردني في الفقرة ) ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية133نصت المادة )

نما جرمان جنحيان، يقرر فسخ قرار المدعي العاـ مف حيث  النائب العاـ أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان جنائيان كا 

الكصؼ كيظف عمى المشتكى عميو بالجنحة كيعيد إضبارة الدعكل إلى المدعي العاـ لتقديميا إلى المحكمة 

 . 1ذات االختصاص لمحاكمتو"

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني إذ نصت "إذا تبيف لككيؿ 151كىذا ما أكدتو المادة )

حالة ممؼ الدعكل إلى المحكمة المختصة النيابة أف الفعؿ يشكؿ جنحة يقرر تكجيو االتي اـ إلى المتيـ كا 

 لمحاكمتو".

ائـ بالتحقيؽ أف يطالب بمحاكمة المشتكى عميو قيتبيف لنا مف النص السابؽ بأف لممدعي العاـ ال

بارتكابو جريمة جنائية كيظف عميو بذلؾ كيرفع ممؼ الدعكل إلى النائب العاـ، الذم يتكلى اإلشراؼ عمى 

نما جريمة أعماؿ المد عي العاـ كمراقبة نشاطو التحقيقي فإذا تبيف لو أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان جنائيان كا 

جنحكية فإنو يقرر فسخ قرار المدعي العاـ مف حيث الكصؼ كيظف عمى المشتكى عميو بالجنحة، كيعيد 

الجنائية المختصة مف أجؿ رفع الدعكل كتقديميا إلى المحكمة  ممؼ الدعكل ثانية إلى المدعي العاـ، كذلؾ

لمحاكمتو، أما إذا الجريمة جناية اغتصاب كتبيف لمنائب العاـ بعد ارساؿ ممؼ الدعكل اليو أف الجريمة 

فسخ قرار  أف يغير كصؼ الجريمة مف جناية إلى جنحة كمف ثـ المرتكبة جنحة فعؿ مخؿ بالحياء، فمو حينئذو 

                                                           
دار الثقافة لمنشر، ، 3ج، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 1996الحمبي، محمد عمي سالـ عياد )1

.197، صعماف، األردف
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بالجنحة كيعيد إضبارة الدعكل إلى المدعي العاـ المدعي العاـ مف حيث الكصؼ كيظف عمى المشتكى عميو 

 لتقديميا إلى المحكمة الجنائية المختصة. 

اإلجرائي الفمسطيني كاألردني كالمصرم  كمف خبلؿ شرح النصكص القانكنية المقارنة في القانكف

طيني تنص عمى ( مف قانكف االجراءات الجزائية الفمس151يتبيف لنا ما ىك الفعؿ الذم يشكؿ جنحة، فالمادة )

حالة ممؼ الدعكل إلى  : " أنو إذا تبيف لككيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ جنحة يقرر تكجيو االتياـ إلى المتيـ كا 

( مف قانكف اإلجراءات المصرم عمى أنو:" إذا رأت 214. كما نصت المادة )1المحكمة المختصة لمحاكمتو"

نحة أك مخالفة كأف األدلة عمى المتيـ كافية، رفعت الدعكل النيابة العامة بعد التحقيؽ أف الكاقعة جناية أك ج

إلى المحكمة المختصة بنظرىا، كيككف ذلؾ في مكاد المخالفات كالجنح بطريؽ تكميؼ المتيـ بالحضكر أماـ 

المحكمة الجزئية ما لـ تكف الجنح مف الجنح التي تقع بكاسطة الصحؼ أك غيرىا مف طرؽ النشر عذا الجنح 

، أما قانكف أصكؿ المحاكمات 2اد الناس فتحيميا النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة"المضرة بأفر 

( عمى أنو: " إذا تبيف لممدعي العاـ أف الفعؿ يؤلؼ جرمان جنحيان 132المادة ) األردني فقد نصت الجزائية

 .3مختصة لمحاكمتو"يقرر الظف عمى المشتكى عميو بذلؾ الجـر كيحيؿ إضبارة الدعكل إلى المحكمة ال

  

                                                           
دراسة مقارنة مع القانونين المصري واَلردني معمقا :: شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني(2015، أيمف )رظاى1

.437، ص ، حقكؽ النشر محفكظة لمكاتب، فمسطيف4، جوقضاء النقض والتمييزعمييا بأحكام الفقو 

دراسة مقارنة مع القانونين المصري واَلردني معمقا : ون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيشرح قان(: 2015، أيمف )رظاى2
.جع سابؽمر ، ، حقكؽ النشر محفكظة لمكاتب، فمسطيف4، جعمييا بأحكام الفقو وقضاء النقض والتمييز

دراسة مقارنة مع القانونين المصري واَلردني معمقا شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (: 2015، أيمف )رظاى3
.مرجع سابؽ، ، حقكؽ النشر محفكظة لمكاتب، فمسطيف4، جعمييا بأحكام الفقو وقضاء النقض والتمييز
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فإننا نستخمص أنو كفؽ  المذككرة أعبله أما بالنسبة إلى أفعاؿ الجنح كبالنطر إلى النصكص القانكنية

أنو ال يكجد قيكد عمى ككيؿ النيابة في إحالة الجنح إلى محكمة الصمح سكل أف  اإلجرائي الفمسطيني القانكف

ليو كمف ثـ يحيؿ ممؼ الدعكل إلى محكمة الصمح، أما في يصدر قرار باتياـ المتيـ في الجنحة المنسكبة ا

العامة متى تأكد لدييا بأف الفعؿ يشكؿ جنحة تصدر أمرىا بإحالة  اإلجرائي المصرم فإف النيابة القانكف

الممؼ إلى المحكمة الجزئية، كىناؾ استثناء ما كرد في نص القانكف أم الجنح التي تقع بكاسطة الصحؼ أك 

( نجد أف قرار 132النشر بشرط أف ال تككف ضارة باألفراد، أما في األردف ككفؽ المادة )غيرىا مف طرؽ 

المدعي العاـ بالظف عمى المتيـ بالجنحة المنسكبة اليو ال يتـ ارسالو إلى النائب العاـ لمتصديؽ عميو، إضافة 

 و إلى المحكمة المختصة.إلى أف نص المادة لـ تشترط كجكد أدلة كافية بحؽ الظنيف في الجنح ليتـ إحالت

( مف قانكف اإلجراءات الفمسطيني تكضحيا في 152جاءت المادة ) أما األفعاؿ التي تشكؿ جناية فقد

تكجيو االتياـ إلى المتيـ كيرسؿ ممؼ  أنو: " إذا تبيف لككيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ جناية فإنو يقرر حينئذو

ذ ا رأل النائب العاـ أك أحد مساعديو كجكب إجراء تحقيقات الدعكل إلى النائب العاـ أك أحد مساعديو، كا 

ذا كجد النائب العاـ أك أحد مساعديو أف  أخرل يعيد ممؼ الدعكل إلى ككيؿ النيابة الستيفاء ىذه التحقيقات، كا 

ذا كجد النائب العاـ أك حد  قرار االتياـ صائب يأمر باحالة المتيـ إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو، كا 

عادة ممؼ الدعكل إلى ككيؿ النيابة لتقديميا مساعدي و أف الفعؿ ال يشكؿ جناية يأمر بتعديؿ كصؼ التيمة كا 

ذا كجد النائب العاـ أك أحد مساعديو أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف أك أف  إلى المحكمة المختصة، كا 

ريمة، أك أنو غير مسؤكؿ الدعكل  انقضت بالتقادـ أك العفك العاـ أك سبؽ محاكمة المتيـ عف ذات الج

جزائيان لصغر سنو أك لعاىة عقمية أك لعدـ كجكد أدلة أك أف الفاعؿ غير معركؼ أك أف الظركؼ كالمبلبسات 

ذا رأت النيابة العامة حفظ األكراؽ عمييا حينئذ أف تعمف  تقتضي حفظ الدعكل لعدـ األىمية يأمر بحفظيا، كا 
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المدنية، فإذا تكفي أحدىما كاف اإلعبلف لكرثتو في محؿ  أمر الحفظ لممجني عميو كالمدعي بالحقكؽ

 .1إقامتيـ"

( عمى أنو: " كترفع الدعكل 214قانكف اإلجراءات المصرم فقد نصت الفقرة الثانية مف المادة ) أما

في مكضكع الجنايات باحالتيا إلى المحامي العاـ أك مف يقكـ مقامو إلى محكمة الجنايات"، أما الفقرة الثالثة 

ذا كاف قد 209مف المادة ) ( مف نفس القانكف تنص عمى أنو: " كيعمف األمر لممدعي بالحقكؽ المدنية، كا 

( مف قانكف أصكؿ 133تكفي يككف اإلعبلف لكرثتو جممو في محؿ إقامتو"، في حيف نصت المادة )

كأف األدلة كافية إلحالة  المحاكمات األردني عمى أنو: " إذا تبيف لممدعي العاـ أف الفعؿ يؤلؼ جرمان جنائيان 

المشتكى عميو لممحكمة يقرر الظف عميو بذلؾ الجـر عمى أف يحاكـ مف أجمو أماـ المحكمة الجنائية ذات 

ذا كجد النائب العاـ قرار الظف في محمو يقرر اتياـ  االختصاص كيرسؿ إضبارة الدعكل إلى النائب العاـ، كا 

دعكل إلى المدعي العاـ ليقدميا إلى المحكمة ذات االختصاص المشتكى عميو بذلؾ الجـر كيعيد إضبارة ال

ذا كجد النائب العاـ أنو يجب إجراء تحقيقات أخرل في الدعكل يعيد اإلضبارة إلى المدعي العاـ  لمحاكمتو، كا 

ذا كجد النائب العاـ أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان كأنو دقؽ عمى أف المشتكى عميو ارتك ب لمقياـ بتمؾ التحقيقات، كا 

ذلؾ الجـر أك أف األدلة غير كافية أك أف الجـر سقط بالتقادـ أك بالعفك العاـ يقرر فسخ قرار المدعي العاـ 

كيمنع محاكمة المشتكى عميو في الحاالت الثبلث األكلى كفي الحاالت األخرل يسقط الدعكل العامة كيأمر 

ذا كجد النائب الع نما جرمان بإخبلء سبيمو إذا كاف مكقكفان لسبب آخر، كا  اـ أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان جنائيان كا 

                                                           
-83عة اَلحكام القضائية والمبادئ القانونية منذ تاريخ مجمو ، 2006-4-3، تاريخ 8/2006نقض جزاء فمسطيني رقـ 1
.11-7ص ،7112-2-83حتى تاريخ  2-7113
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جنحيان يقرر فسخ المدعي العاـ مف حيث الكصؼ كيظف عمى المشتكى عميو بالجنحة كيعيد إضبارة الدعكل 

 .1إلى المدعي العاـ لتقديميا إلى المحكمة ذات االختصاص"

منع المحاكمة إذا تبيف لو أنو في يصدر النائب العاـ قرار الغاء قرار المدعي العاـ المحقؽ ب لما تقدـ

غير محمو أم باطؿ كفيو خمؿ ما، كىنا يصبح قرار المدعي العاـ المفسكخ كأنو لـ يكف كيصدر النائب العاـ 

 كاحد مف القرارت التي تتعمؽ بيذا الجانب كىي كاآلتي:

لة منتفية أك كأف يتبيف أف الفعؿ يؤلؼ جرمان كلكف األدقرار منع المحاكمة يستند إلى سبب آخر: 

غير كافية إلحالة المشتكى عميو إلى المحكمة، بعد اعتبار المدعي العاـ المحقؽ أف الفعؿ يؤلؼ جرمان كفي 

 ىذه الحالة يأمر بإطبلؽ سراح المشتكى عميو إذا كاف مكقكفان.

: كأف يتبيف لمنائب العاـ أف الدعكل قد سقطت لسبب قرار اسقاط الدعوى يستند إلى سبب آخر

 ؼ عف ذاؾ الذم ارتكز عميو قرار المدعي العاـ باسقاط الدعكل.مختم

: إذا كجد النائب العاـ أف قرار المدعي العاـ قرار بأن ال وجو إلقامة الدعوى )منع المحاكمة(

المحقؽ باسقاط الدعكل غير صحيح كتبيف لو أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان، أك أف األدلة منتفية أك غير كافية 

عميو ىك الذم ارتكب الجـر يفسخ قرار المدعي العاـ كيصدر قراران بمنع المحاكمة كيأمر عمى أف لمشتكى 

 بإطبلؽ سراح المشتكى عميو إذا كاف مكقكفان.

                                                           
دراسة مقارنة مع القانونين المصري واَلردني معمقا : شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني(: 2015، أيمف )رظاى1

.440ص، ة لمكاتب، فمسطيف، حقكؽ النشر محفكظ4، جعمييا بأحكام الفقو وقضاء النقض والتمييز
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إذا كجد النائب العاـ أف قرار المدعي العاـ بمنع المحاكمة في غير محمو كتبيف قرار اسقاط الدعوى: 

فسخ قرار المدعي العاـ بمنع  أك الخاصة، يقرر حينئذو  لو أف الجـر سقط بأحد أسباب السقكط العامة

 المحاكمة كيصدر قراران باسقاط الدعكل العامة، كيأمر بإطبلؽ سراح المشتكى عميو إذا كاف مكقكفان.

: إذا كجد النائب العاـ أف قرار المدعي العاـ بمنع المحاكمة أك اسقاط الدعكل قرار االتيام بجناية

و أف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان جنائيان، كأف األدلة غير كافية إلحالتو إلى المحكمة في غير محمو، كتبيف ل

المختصة، يقرر فسخ القرار كيصدر قرار االتياـ بجناية كيعيد إضبارة الدعكل الى المدعي العاـ ليقدميا إلى 

 المحكمة ذات االختصاص لمحاكمتو.

مدعي العاـ بمنع المحاكمة أك اسقاط الدعكل : إذا كجد النائب العاـ أف قرار القرار عدم االختصاص

في غير محمو كتبيف لو أف المدعي العاـ غير مختص شخصيان أك نكعيان أك مكانيان في نظر الدعكل يفسخ 

 قرار المدعي العاـ كيصدر قراران بعدـ االختصاص.

ة أك باسقاط : إذا كجد النائب العاـ أف قرار المدعي العاـ بمنع المحاكمقرار عدم سماع الدعوى

يفسخ قرار المدعي العاـ كيصدر قراران  متكافرة الدعكل في غير محمو كتبيف لو أف شركط قبكؿ الدعكل غير 

 بعدـ سماع الدعكل.
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 الطعن فيو باالستئناف بأن ال وجو إلقامة الدعوى بناء عمى المبحث الثالث: الغاء اَلمر

 ئية في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيالمطمب اَلول: استئناف اَلمر بحفظ الدعوى الجزا

 العادية كىي المعارضة الطعف نكعاف: طرؽ بالقانكف عمى أنيا مبينة باألحكاـ الطعف طرؽ إف

عادة العادية كىي النقض غير الطعف كطرؽ كاالستئناؼ  الطرؽ ىي الطرؽ ىذه النظر، حيث نرل أف كا 

 الجزائية اإلجراءات قانكف (مف395) المادة كليذا نصت لخمؿ،تعديمو ميما كاف ا  أك الحكـ إللغاء الكحيدة

 أف المزكـ عندا ،كلي الجزائية الدعاكل في الصادرة األحكاـ تنفيذ العامة النيابة تتكلى "أنو عمى الفمسطيني

 ،فإف تفسيره في الشؾ يحتمؿ فبل اضحا ك الحكـ ىذا ككف أني . فاألصؿ"مباشرة الشرطة بقكات تستعيف

 قانكنا لمطعف المقررة الطرؽ بإحدل كذلؾ ، تصحيحو ىي الخطأ ىذا لتدارؾ الكسيمة فإف مادم خطأ اعتراه

 نصت حيث لتصحيحو الحكـ أصدر الذم القاضي نفس إلى جكعاكتؼ بالر  اإلجرائي المشرع أف غير

 فيادم م خطأ كقع إذا أنو" عمى2001لسنة 3 رقـ الفمسطيني الجزائية اإلجراءات قانكف (مف283المادة)

 طمب عمى بناء أك نفسيا تمقاء مف تصحيحو أصدرتو التي المحكمة تتكلى البطبلف، عميو يترتب ال الحكـ

 لتصحيح خاصا طريقا رسـ قد الفمسطيني المداكلة" كىنا نرل أنالمشرع غرفة في التصحيح ،كيتـ الخصكـ

 .أك الخطأ المادم في الحكـ الصادر في مكضكع الدعكل الجزائية. الخمؿ
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 المطمب الثاني: استئناف اَلمر بمنع المحاكمة في قانون اإلجراءات الجزائية اَلردني

المقارنة الطعف بالقرارات التي يصدرىا المحقؽ لدل مرجع قضائي  أجازت غالبية التشريعات اإلجرائية

ي يصدرىا األصؿ الذم قرره الشارع األردني مؤداه عدـ جكاز الطعف بالقرارات الت معيف، حيث نرل أف

نما مرجع تصديؽ لمقرارات التي  المدعي العاـ المحقؽ، كيعني ذلؾ أف النائب العاـ ال يعد مرجعان استئنافيان، كا 

يصدرىا المدعي العاـ المحقؽ بمنع المحاكمة كاسقاط الدعكل، كمف ثـ مرجعان إلحالة الجناية إلى المحكمة 

 الجنائية المختصة.

النائب العاـ مرجعان استئنافيان عمى سبيؿ االستثناء  رع األردني قد اعتبركبالرغـ مما تقدـ نرل أف الشا

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية كالتي تنص عمى: " أنو إذا أدلى 67كبشكؿ ضيؽ طبقان لممادة )

 المشتكى عميو أثناء التحقيؽ بدفع يتعمؽ بعدـ االختصاص أك بعدـ سماع الدعكل أك بسقكطيا أك بأف الفعؿ

ال يستكجب عقابان كجب عمى المدعي العاـ بعد أف يستمع إلى المدعي الشخصي أف يفصؿ في الدفع خبلؿ 

أسبكع مف تاريخ اإلدالء بو، كيككف قراراه بيذا الشأف قاببلن إلستئناؼ لمنائب العاـ خبلؿ يكميف مف تاريخ 

نص  الدفكع الكاردة حسب ف لنا أف. حيث يتبي1تبميغو المشتكى عميو كال تكقؼ ىذ المراجعة سير التحقيؽ"

( تعد مسائؿ قانكنية ال مكضكعية، فالدفع بعدـ االختصاص ينصب عمى مسائؿ االختصاص 67المادة )

الشخصي كالنكعي كالمكاني، ككما ينصب الدفع بعدـ سماع الدعكل عمى انتفاء شركط قبكؿ الدعكل الجزائية 

ائمة أك المؤقتو، ككذلؾ الدفع بسقكط الدعكل العامة بأحد أسباب لكجكد عقبة إجرائية تمنع تحريكيا كالقيكد الد

 التي ال خبلؼ عمييا. اإلنقضاء العامة أك الخاصة ككؿ ما سبؽ يندرج ضمف المسائؿ القانكنية
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يتعمؽ بمسألة قانكنية طبقان لمبدأ )ال جريمة كال عقكبة  كعميو فإف الدفع بأف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان إنما 

ني(، كما يتعمؽ باختصاص القضاء الجزائي، فيك ال يختص بالنظر في األفعاؿ التي ال تؤلؼ إال بنص قانك 

ىذه المسائؿ القانكنية ذات طبيعة تتصؿ بالنظاـ العاـ مما يرتب البطبلف المطمؽ عمى  تعد مثؿ جرمان، حيث

يا الدعكل، كيقضي يحؽ ألم خصـ التمسؾ بيذا البطبلف في أية حالة كانت عمي مخالفتيا، كفي نفس الكقت

اقتصار الشارع األردني عمى الدفكع  بو المدعي العاـ المحقؽ كأم مرجع قضائي كلك بغير طمب. كنرل أف

القانكنية دكف المكضكعية إنماكاف لغايات تحديد القرارات الصادرة ردان عمى ىذه الدفكع القانكنية كالقابمة لمطعف 

حؽ الطعف بتمؾ القرارات فيك لـ يجز الطعف إال بالقرارات باالستئناؼ، ككذلؾ لغايات تحديد مف يممؾ 

الصادرة ردان عمى تمؾ الدفكع القانكنية دكف القرارات الصادرة ردان عمى الدفكع المكضكعية، كأيضان فمف ناحية 

مثؿ المدعي الشخصي كالمسؤكؿ  أخرل لـ يعطى حؽ الطعف إال لممشتكى عميو دكف غيره مف الخصكـ

لؾ أف ىذا الحؽ في االستئناؼ إنما أعطي لممشتكى عميو عمى سبيؿ االستثناء فبل قياس بالماؿ كيعني ذ

ىي مف قبيؿ القرارات غير النيائية التي ال تخرج  ىذه القرارات إنما يجكز أف يتكسع فيو ألف مثؿ عميو كال

ماف بقية الخصـك الدعكل مف حكزة المدعي العاـ المحقؽ، كعميو فإف مثؿ ىذا القكؿ ال يعني بأم حاؿ حر 

مف اإلدالء بمثؿ ىذه الدفكع التي تنصب عمى مسائؿ قانكنية تتعمؽ بالنظاـ العاـ، كما ال يعني إطبلقان 

 .1حرمانيـ مف التقدـ بدفكع تنصب عمى مسائؿ مكضكعية

أف القرارات  ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية يتضح لنا67( مف المادة )2كمف نص الفقرة )

لمطعف باالستئناؼ ىي القرارات السمبية التي يصدرىا المدعي العاـ المحقؽ بناء عمى الدفكع التي يتقدـ القابمة 

بيا المشتكى عميو مف أنو "ال تكقؼ ىذه المراجعة سير التحقيؽ" ألنيا قرارات غير نيائية ليس مف شأنيا 
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عدـ االختصاص بمعنى أف المدعي إخراج الدعكل مف حكزة المدم العاـ المحقؽ، كمنيا قراره برد الدفع ب

ىذه الدعكل أم أف الدعكل لـ تسقط  العاـ المحقؽ قرر أنو مختص بنظر الدعكل، كقراره برد الدفع بسقكط

قراره برد الدفع بعدـ سماع الدعكل أم أنو قرر عدـ كجكد ما يمنع مف تحريؾ الدعكل  ألم سبب كاف، ككذلؾ

الفعؿ ال يؤلؼ جرمان بمعنى أنو قرر أف الفعؿ يؤلؼ جرمان. أما القرارات قراره برد الدفع بأف  الجزائية، كما أف

المذككرة أعبله كالمتمثمو في عدـ االختصاص، كاسقاط  االيجابية التي ال تقبؿ اإلستئناؼ مف نفس المادة

كقرار قرار منع المحاكمة  الدعكل، كعدـ سماع الدعكل، كمنع المحاكمة لككف الفعؿ ال يؤلؼ جرمان، فنرل أف

عدـ جكاز الطعف بيما،  اسقاط الدعكل يمـز أف يرفع كبلن منيما بقكة القانكف إلى النائب العاـ مما يترتب عميو

أما قرار كؿ مف عدـ االختصاص كعدـ سماع الدعكل فيما قراراف يصدراف عف المدعي العاـ المحقؽ عمى 

 يما.عدـ جكاز الطعف في أم من كجو نيائي كبات مما يترتب عمى ذلؾ

قد حدد المشرع األردني ميعاد الطعف باالستئناؼ بأنو يكماف، يبدأ ىذا الميعاد مف اليـك  لما تقدـ

التالي لتاريخ تبميغ المشتكى عميو قرار المدعي العاـ المحقؽ برد الدفع الذم أدلى بو، كيقدـ االستئناؼ لمنائب 

في نظر ىذا الطعف في اتجاىيف؛ أكالن: برد االستئناؼ العاـ الذم ينظر فيو تدقيقان. كتتمثؿ سمطة النائب العاـ 

شكبلن إذا كجد أف الطعف قدـ بعد فكات ميعاده، أك أنو قدـ مف غير المشتكى عميو، أك أنو ينصب عمى قرار 

ايجابي.  ثانيان: رد االستئناؼ مكضكعان إذا كجد النائب العاـ أف قرار المدعي العاـ المحقؽ في محمو 

قرار المدعي العاـ المحقؽ إذا كجد النائب العاـ أف القرار في غير محمو فيقرر فسخو  الصحيح، أك فسخ

كيصدر قراران ايجابيان يمنع المحاكمة أك باسقاط الدعكل أك بعدـ سماع الدعكل أك بعدـ االختصاص كيطمب 

 .1مف المدعي العاـ المحقؽ ايقاؼ السير في الدعكل
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  وجو إلقامة الدعوى في قانون اإلجراءات الجنائية المصريالمطمب الثالث: استئناف َلمر بأن ال

المصرم إجراءات الرقابة عمى ما يصدره قاض التحقيؽ مف أكامر بأف ال كجو  نظـ القانكف اإلجرائي

إلقامة الدعكل الجنائية الصادرة عف النيابة العامة بكصفيا سمطة التحقيؽ حيث أجاز الطعف فييا بطريؽ 

 قض.االستئناؼ دكف الن

الطعف باالستئناؼ في األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل ال يقبؿ إال مف صاحب الصفة كالمصمحة 

كىما؛ النيابة العامة في أحكاؿ صدكر األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل مف قاض التحقيؽ، كالمدعي بالحؽ 

لعامة. إذ أف لمنيابة العامة األمر بأف ال كجو مف قاض التحقيؽ أك مف النيابة ا رالمدني سكاء في حاؿ صد

في مصر أف تستأنؼ كؿ ما يصدره قاض التحقيؽ مف أكامر كمنيا األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل حسب 

( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم. كيممؾ النائب العاـ في مصر الطعف في 161ما قررتو المادة )

التحقيؽ حتى كلك كافؽ عميو ككيؿ النيابة أك المحامي  مف قاض األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الصادر

في الكقت الذم ال  الدعكل إلقامة العاـ ما داـ أف ميعاد الطعف ال يزاؿ قائمان فالمكافقة عمى األمر بأف ال كجو

 بو قائمان ىك بمثابة تنازؿ عف حؽ الطعف كال يكجد ما يحكؿ دكف قياـ النائب العاـ بالطعف يزاؿ ميعاد الطعف

في ىذا األمر، كنظران لما لمنيابة العامة في مصر منصفة خاصة ال يخشى معيا مف استعماؿ الحؽ العاـ مف 

المدني خبلؼ  القضائية الصادرة مف قاض التحقيؽ ليذا يبدك األمر بالنسبة لممدعي بالحؽ استئناؼ األكامر

يتكقؼ عمى مدل الحاؽ ىذا األمر إنما  ذلؾ فأساس إعطاءه حؽ الطعف باالستئناؼ في األمر بأف ال كجو

عمى أنو: " لممدعي  ( مف القانكف المذككر أعبله162بأضرار تصيب مصالحو المدنية. فقد نصت المادة )

بالحقكؽ المدنية استئناؼ األكامر الصادرة مف قاض التحقيؽ بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية"، كجاء في 

ية استئناؼ األكامر الصادرة مف النيابة العامة بأف ال كجو إلقامة (: " لممدعي بالحقكؽ المدن210الماة )
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الدعكل إال إذا كاف األمر صادران في تيمة مكجية ضد مكظؼ أك مستخدـ عاـ أك أحد رجاؿ الضبط لجريمة 

( مف قانكف 123كقعت منو أثناء تأديتو كظيفتو أك بسببيا ما لـ تكف مف الجرائـ المشار الييا في المادة )

 . 1عقكيات"ال

الصادر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية ال يعد مقبكالن إال إذا تـ  إف الطعف باالستئناؼ في األمر

كفؽ اإلجراءات كاألشكاؿ المقررة قانكنيان مما يستكجب اتباع االجراءات العامة المتطمبة في الطعف باالستئناؼ 

 عميو في القانكف عمى النحك اآلتي:مف حيث ضركرة التقرير بالطعف في المكعد المنصكص 

 التقرير باالستئناف -

يحصؿ الطعف باإلستئناؼ في األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية بتقرير في قمـ كتاب 

المحكمة، سكاء كاف المستأنؼ النيابة العامة في حالة صدكر األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل مف قاض 

مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم، أك المدعي بالحؽ المدني، كال يقبؿ (165التحقيؽ كطبقان لممادة )

االستئناؼ بأم شكؿ آخر خبلؼ التقرير بو في قمـ كتاب المحكمة، إذ أف ىذا التقرير إجراء جكىرم حتى 

ئناؼ تدخؿ الدعكل في حكزة الجية االستئنافية فبل يغني عنو أم إجراء آخر.حيث يتبيف لنا أنالتقرير باالست

ما ىك إال عمؿ إجرائي يباشره المستأنؼ أماـ مكظؼ مختص بتحريره ىك كاتب المحكمة المعيف لتحرير 

التقرير بو كمتى أثبت الكاتب رغبة المستأنؼ فإنو يكفي لصحة التقرير التكقيع عميو مف الكاتب المختص 

                                                           
، جميع الحقكؽ محفكظة لممؤلؼ، أوامر وقرارات التصرف في التحقيق الجنائي وطرق الطعن فييا(: 2010مراد، عبد الفتاح )1

مصر.
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لتكقيع عميو، كال يشترط كذلؾ أف اإلستئناؼ يعد قائمان قانكنان بصرؼ النظر عف ا بتحريره، كبالتالي فإف

 .1يتضمف التقرير أسباب االستئناؼ

 ميعاد االستئناف -

يتعيف أف يتـ التقرير بالطعف باالستئناؼ في األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية خبلؿ المدة 

 المقررة قانكنان. 

د عشرة أياـ كقاعدة بالنسبة فقد حدد المشرع المصرم ميعاد االستئناؼ بالنسبة لمنيابة العامة  بمكع

لجميع األكامر الصادرة عف قاض التحقيؽ كمف ضمنيا األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل  باستثناء األمر 

( مف قانكف 166باإلفراج عف المتيـ في جناية فيككف الميعاد ىك أربع كعشريف ساعة حسب المادة )

مدعي بالحؽ المدني تحدد بعشرة أياـ في القانكف المصرم الجنائية المصرم. أما ميعاد استئناؼ ال اإلجراءات

(مف قانكف اإلجراءات 166سكاء كاف األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل صادرمف قاض التحقيؽ طبقان لممادة )

( مف قانكف اإلجراءات المصرم، إذ يبدأ ميعاد 210/2الجنائية المصرم أك مف النيابة العامة طبقان لممادة )

مف تاريخ صدكر األمر بأف ال كجو إذا كاف المستأنؼ ىك النيابة العامة كيبدأ مف تاريخ اعبلنو  االستئناؼ

ال  بالنسبة لممدعي بالحؽ المدني كمع ذلؾ فإف االعبلف ليس جكىريان لصحة األمر بأف ال كجو، كبالتالي

إلعبلف ىك تأخير بداية يترتب عمى عدـ اإلعبلف باألمر بأف ال كجو أم بطبلف، ككؿ ما يترتب عمى عدـ ا

 .2سرياف ميعاد االستئناؼ بحيث يجرم ىذا الميعاد اعتباران مف يكـ االعبلف

                                                           
.491صمرجع سابؽ، ، أوامر وقرارات التصرف في التحقيق الجنائي وطرق الطعن فييا(: 2010مراد، عبد الفتاح )1
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يترتب عمى الطعف باالستئناؼ في األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية أثريف ىما؛  لما تقدـ

ذا كانت القاعدة العامة أف األ األكؿ: األثر المكقؼ، كالثاني: األثر التي ال يجكز  حكاـ النيائية ىيالناقؿ. كا 

الطعف فييا ىي كحدىا القابمة لمتنفيذ فإف األمر خبلؼ ذلؾ بالنسبة لمطعف المرفكع عف قرارات قضاء التحقيؽ 

 بصفة عامة كالقرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل بصفة خاصة. 

 أواًل: اَلثر الموقف الستئناف اَلمر بعدم وجود وجو إلقامة الدعوى:

قاضي التحقيؽ ال يترتب عميو كقؼ تنفيذ القرار، إال  بأف الطعف باالستئناؼ في أحد قراراتاألصؿ 

أنو بالنظر إلى طبيعة القرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل المنيي إلجراءات الدعكل في مرحمة التحقيؽ يترتب 

القرار بأف ال كجو الصادر  فإفعمى استئنافو كقؼ تنفيذ اآلثار المترتبة عميو كمنيا اإلفراج عف المتيـ،ليذا 

يكجب اإلفراج عف المتيـ فكران بقكة القانكف، كلكف كعمبلن بقاعدة األثر المكقؼ  عف سمطة التحقيؽ إنما

لبلستئناؼ يتعيف ايقاؼ تنفيذ القرار لحيف فكات ميعاد الطعف فيو أك لحيف الفصؿ فيو خبلؿ المدة المقررة 

المكقؼ يختمؼ مداه فيما إذا كاف المستأنؼ ىك النيابة العامة أك المدعي نطاؽ األثر  أف قانكنان، كلكف نشير

 بالحؽ المدني.

فإنو ال خبلؼ حينئذو عمى أف إعطائيا حؽ الطعف  ففي حالة استئناؼ النيابة العامة ليذا القرار

عف المتيـ  باالستئناؼ في القرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل الصادر عف قاض التحقيؽ يكجب ايقاؼ االفراج

الصادر لصالحو القرار، إذ ال ينتفي ىذا القرار إال بفكات ميعاد االستئناؼ أك حالة عدـ تقديمو خبلؿ المدة 

 القانكنية، كذلؾ ألف األثر المكقؼ لبلستئناؼ كاف كال يزاؿ مرتبطان بقرار اإلفراج المؤقت عف المتيـ كبالتالي

لعشريف ساعة المقررة لتقديـ النيابة العامة استئنافيا مف ىذا القرار فبل يجكز تنفيذه إال بعد انقضاء األربع كا

مقرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل ل( مف قانكف اإلجراءات المصرم. أما إذا كاف المستأنؼ 168تبعان لممادة )
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 جرائيخبلؿ ميعاد استئنافو كيحدد في التشريع اإل المتيـىك المدعي بالحؽ المدني فإنو يمتنع اإلفراج عف 

( مف قانكف اإلجراءات المصرم كيترتب 210المادة ) المصرم خبلؿ ثبلثة أياـ مف تاريخ إعبلنو كما كرد في

عمى فكات ىذا الميعاد أك عدـ تقديـ المدعي بالحؽ المدني الطعف إلى الجية اإلستئنافية كفؽ الطرؽ 

القانكف إذ ال ينبغي أف يبقى المتيـ محبكسان  كالمكاعيد المقررة قانكنان كجكب اإلفراج عمى المتيـ فكران كبقكة

نتيجة تقاعس الخصـ عف تقديـ طعنو في الميعاد أك بعد فكات ىذا الميعاد، فاألصؿ أف يتـ اإلفراج عف 

المتيـ فكر صدكر القرار بأف ال كجو، إال أف القكاعد العامة لبلستئناؼ ذات األثر المكقؼ تقتضي اإلبقاء 

يف تقديـ االستئناؼ كالبت في نتيجتو كبالتالي يترتب عمى مخالفة ىذه القكاعد أك عدـ عمى النتيـ محبكسان لح

 .1مراعاتيا تنفيذ آثار القرار بأف ال كجو فكران 

 ثانيًا: اَلثر الناقل الستئناف اَلمر بعدم وجود وجو

كط المقررة يقكـ مفيكـ األثر الناقؿ لبلستئناؼ استنادان إلى أف الطعف متى قدـ صحيحان ككفؽ الشر 

إحالة الدعكل لنظرىا أماـ الجية االستئنافية لمفصؿ في مكضكع االستئناؼ،  يترتب عميو حينئذو  قانكنان فإنو

 كالقاعدة القانكنية في ذلؾ أف سمطة الجية االستئنافية تتحدد بحدكد ما حصؿ االستئناؼ بشأنو.

ف ىما؛ محكمة الجنح المستأنفة المصرم باختصاص االستئناؼ إلى جيتي لقد عيد المشرع اإلجرائي

منعقدة في غرفة المشكرة، كمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشكرة التي حمت محؿ مستشار اإلحالة في 

، فالقانكف عني باإلشارة صراحة إلى أنو أصبح لمجية اإلستئنافية في 1981( لسنة 170القانكف رقـ )

لجنايات منعقدة في غرفة المشكرة دكف تفرقة بينيما، إذ أف التشريع المصرم سكاء محكمة الجنح أك محكمة ا

                                                           
مرجع سابؽ.، أوامر وقرارات التصرف في التحقيق الجنائي وطرق الطعن فييا(: 2010مراد، عبد الفتاح )1
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كؿ منيما يممؾ إجراء التحقيؽ التكميمي كبالقدر البلـز في االستئناؼ فبل يستطيع أم منيما القياـ بالتحقيؽ 

 الكامؿ.

( عمى أنو يتعيف عمى الجية 167/4كقد كرد النص صراحة في القانكف المصرم حسب المادة )

الفصؿ في مكضكع االستئناؼ عمى كجو السرعة كالحكمة مف ذلؾ ىي سرعة البت في مصير االستئنافية 

المتيـ الذم ال يجكز أف يبقى معمقان، ألف االستئناؼ يترتب عميو ابقاء المتيـ محبكسان مما يثير لديو الشؾ 

اده إلى أسباب تؤيد كالقمؽ، كالجية االستئنافية لمقرار المطعكف فيو قد ترفض ىذا الطعف في حاؿ عدـ استن

، كلكف في حاؿ كجكد أسباب جدية كاقتنعت بكفايتيا سكاء كانت القامة الدعكل الغاء القرار بأف ال كجو

أم تؤيد الطعف المرفكع عف القرار،  القامة الدعكل قانكنية أك مكضكعية فإنيا تممؾ الغاء القرار بأف ال كجو

التحقيؽ معنى ذلؾ أنيا رفضت االستئناؼ مكضكعان قتؤيد  كلكف إذا أيدت الجية االستئنافية اختصاص قاض

 كبالتالي اإلفراج عف المتيـ.  القامة الدعكل قياـ القرار بأف ال كجو

كلكف إذا رأت الجية االستئنافية كغرفة االتياـ أك غرفة المشكرة أثناء نظرىا لبلستئناؼ المرفكع عف 

ىي في حقيقتيا جناية فإنو يتعيف في ىذه  حة أف الكاقعةالصادر في جن القامة الدعكل القرار بأف ال كجو

الحالة االىتداء بكصؼ الكاقعة كما كردت في قرار سمطة التحقيؽ قياسان عمى ما قررتو محكمة النقض بصدد 

جكاز الطعف في األحكاـ بطريؽ النقض مف االعتداد بكصؼ الكاقعة التي رفعت بيا الدعكل أصبلن ال 

المحكمة، كىنا إذا  رأت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشكرة الغاء  بالكصؼ الذم تقضي بو

القرار بأف ال كجو فإنيا تحيؿ األكراؽ إلى النيابة العامة الستكماؿ التحقيؽ كىنا تقكمالنيابة العامة باعطاء 

محكمة الجنايات، كىذا ما  الكاقعة الكصؼ القانكني الصحيح كتحيميا إلى غرفة االتياـ أك مستشار اإلحالة أك

( مف قانكف اإلجراءات المصرم: " يرفع االستئناؼ إلى محكمة الجنح المستأنفة 167عبرت عنو المادة )
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كعمى غرفة المشكرة عند الغاء القرار بأف ال كجو بأف تعيد القضية معينة الجريمة المككنة ليا كاألفعاؿ 

 .1حالتيا إلى المحكمة المختصة"المرتكبة كنص القانكف المنطبؽ عمييا كذلؾ ال
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 الخاتمة والتوصيات

، اعتبر 2001( لسنة 3مف خبلؿ الدراسة يتضح أف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )

يي صاحبة االختصاص بإجراء فكعميو سمطة التحقيؽ سمطة رئيسية أك اختصاص رئيسي لمنيابة العامة، 

مكاصمة بما  إبعد االنتياء منياالختصاص بالتصرؼ بيذا التحقيؽ التحقيؽ االبتدائي كىي أيضا صاحبة 

صدار قرار با ، كىك ما كجو إلقامة الدعكل ف الالدعكل كالدخكؿ بمرحمة المحاكمة أك كقؼ السير بالدعكل كا 

 يطمؽ عميو في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بحفظ الدعكل الجزائية.

إنياء التحقيؽ  دعكل )حفظ الدعكل( بأنو قرار المحقؽ أك ككيؿ النيابةُيعرؼ األمر باال كجو إلقامة ال

 الدعكل عند ىذه المرحمة. االبتدائي كمف ثـ كقؼ

منحو القانكف حجية األمر المقضي بو  إف األمر باف ال كجو إلقامة الدعكل ىك قرار قضائي

عند إصداره يكقؼ السير بإجراءات  منح ىذه الحجية ألنو استثناء، نظرا لؤلىمية الكبيرة ليذا األمر فقد

 الدعكل عند حد معيف.

تبيف لنا أف الحجية تثبت لقرار حفظ الدعكل باعتباره قراران قضائيان استثناءن، فالحجية ىي الصفة غير 

القابمة لممنازعة كالثابتو بكاسطة القانكف لمضمكف الحكـ، حيث يتبيف أف لمحجية كجياف؛ األكؿ سمبي يعني 

رح النزاع عمى القضاء مف جديد كالدفع بعدـ قبكؿ الدعكم لسبؽ الفصؿ فييا، كالثاني ايجابي عدـ جكاز ط

 يحتـ األخذ بما تضمنو الحكـ في ىذا النزاع.
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أف حجية قرار بأف ال كجو القامة الدعكل غير قاصرة عمى ما أطمؽ مف كصؼ عمى الكاقعة التي 

مكف أف تكصؼ بو. ألف مف كاجب سمطة التحقيؽ أف شمميا التحقيؽ بؿ تمتد لتشمؿ كؿ كصؼ قانكني ي

تفحص الكاقعة مف جميع كجكىيا كتبحثيا مف حيث كؿ عبلقة يمكف أف تككف ليا بقانكف العقكبات كمف ثـ 

تقرر منع المحاكمة إذا ثبت أف الكاقعة ال تؤلؼ جناية أك جنحة أك مخالفة يمكف اسنادىا إلى المشتكى عميو، 

ة العامة أف تحرؾ الدعكل الجزائية في شأف الكاقعة المادية التي دعت إلى صدكر قرار كعميو ال يجكز لمنياب

 منع المحاكمة.

إف اكتساب قرار منع المحاكمة حجية الشيء المحككـ فيو ال يتعارض مع المبدأ المستقر عميو مف 

مكضكع الدعكل جكاز العدكؿ عنو حالة ظيكر الدالئؿ الجديدة، فيك قرار قضائي ال يصدر فاصبلن في 

نما ينيي التحقيؽ االبتدائي في حدكد الحالة التي كانت عمييا الدعكل الجنائية كقت صدكره.  الجنائية، كا 

أف قرار حفظ الدعكل أك القرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل إنما ىك قرار قضائي ايضا  تبيف لنا ك 

رضان الستكماؿ السير في اإلجراءات اعتراضي، إذ ال يفصؿ في مكصكع الدعكل الجزائية بؿ يشكؿ معت

كايقافيا عند المرحمة التي كصمت إلييا عند صدكر القرار، ككذلؾ ىك قرار مؤقت ألنو قرار تصدره سمطة 

التحقيؽ االبتدائي لكقؼ اجراءات الدعكل عند الحد الذم كصمت إليو، فيك ليس فاصبلن في مكضكع الدعكل، 

دعكل تشكؿ إنما سببان كافيان لمعدكؿ عف ىذا القرار كبالتالي استكماؿ ىذه كبالتالي فإف ظيكر أدلة جديدة في ال

اإلجراءات، كما أف ىذا القرار يتميز بحجية نسبية سكاء استند ىذا القرار الى اسباب مكضكعية اـ قانكنية، 

 .كبالتالي فإف حجية قرار منع المحاكمة نسبية ال يتمسؾ بيا إال الشخص الذم صدر لصالحو القرار
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إف القرار بأف ال كجو القامة الدعكل إنما يتمتع بطبيعة قانكنية خاصة، تجعمو في مركز مختمؼ عما 

يشابيو مف أكامر أك قرارات سكاء تمؾ التي تمثؿ ختاـ مرحمة االستدالت، األمر بالحفظ، الحكـ النيائي، سكاء 

 أكاف صادران بالبراءة أك اإلدانة.

ىتنحصر في اكراؽ الدعكة القرار بأال كجو القامة الدعكل كاألمر بحفظ تبيف لنا أف أكجو التمييز بيف 

أمكر ثبلثة: مف حيث االختبلؼ بينيا في الطبيعة القانكنية، كقكة كؿ منيما في إنياء الدعكل الجنائية، كمف 

 حيث نطاؽ الرقابة المقررة لكؿ منيا.

ر بحفظ أكراؽ الدعكل الجزائية أف كبل مف أكجو االتفاؽ بيف األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل كاألم

األمريف يعني كقؼ التصرؼ في الدعكل مؤقتان، ككبلىما يصدراف عف النيابة العامة، كيستنداف لذات األسباب 

سكاء أكانت قانكنية أك مكضكعية، كما أنيما ال حجية ليما أماـ القضاء المدني، كال يقيدا القاضي المدني في 

ليما أماـ القاضي الجزائي في دعكل االفتراء الممكف إقامتيا مستقببلن. أما كجو  دعكل التعكيض كال حجية

االختبلؼ بينيما أف أمر الحفظ ىك إجراء إدارم، بينما أمر منع المحاكمة ىك إجراء قضائي يصدر عف 

عمى سمطة التحقيؽ، كأمر الحفظ يصدر بناءان عمى محضر التحقيؽ األكلي دكف اف يسبقو تحقيؽ ابتدائي، 

عكس قرار منع المحاكمة الذم يشترط أف يسبقو إجراء أك عدة إجراءات مف التحقيؽ االبتدائي، كذلؾ قد 

 يصدر أمر الحفظ دكف سبب عمى خبلؼ أمر منع المحاكمة الذم يشترط بو أف يككف ذك سبب.

يكفي إلثبات أف األصؿ في القرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل أف يككف صريحان كمدكنان بالكتابة فبل 

حصكلو االستعانة بشيادة الشيكد أك االستنتاج عف أعماؿ أخرل إدارية أك قضائية، كال يككف صحيحان إال إذا 

صدر مشتمبلن عمى بياف األسباب المبررة لصرؼ النظر عف الدعكل، فالتسبيب عنصر جكىرم في قرار 

 التصرؼ.
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تتفؽ عمى إيراد أربعة أسباب عامة النقضاء تبيف لنا أف نصكص التشريع اإلجرائي الجزائي المقارف 

 الدعكل الجنائية ىي كفاة المتيـ، التقادـ، العفك العاـ، ثـ صدكر حكـ بات في الدعكل الجنائية.

مف اآلثار المترتبة عمى األمر بأف ال كجو القامة الدعكل الجزائية: األفراج عف المتيـ المحبكس 

 المضبكطة، ككذلؾ سقكط حؽ المدعي المدني في اإلدعاء المباشر.حبسان احتياطيان، كالتصرؼ في األشياء 

يصبح باتان غير قابؿ لمطعف بالتمييز بمجرد صدكره عف النائب العاـ كيجكز  أف قرار اسقاط الدعكل

بذلؾ عمى قكة كحجية تحصنو مف المساس بو أك معاكدة طرح النزاع أماـ جيات التحقيؽ كالحكـ تحت أم 

أ عدـ جكاز مبلحقة الفعؿ الكاحد إال مرة كاحدة، لذلؾ فإف ىذا القرار يؤدم إلى إنياء ستار تطبيقان لمبد

التحقيؽ االبتدائي كايقاؼ الدعكل الجزائية عند ىذه المرحمة، حيث يضع بذلؾ حدان لممبلحقة كىذا األصؿ 

 لشخصي.ينسحب إلى النيابة العامة كسمطة التحقيؽ كالمحاكـ الجزائية كالمجني عميو كالمدعي ا

 كمايكسب المتيـ حقا في أال تعكد سمطة التحقيؽ إلى الدعكل  إنمااألمر بأال كجو إلقامة الدعكل أف 

يترتب عمى ذلؾ أنو إذا ما رفعت  بالتالييمنع كذلؾ سمطة التحقيؽ مف رفع الدعكل أماـ قضاء الحكـ ك 

قبكؿ الدعكل لسبؽ صدكر أمر بأال  الدعكل خطأ أماـ محكمة تعيف عمييا أف تحكـ بعدـ قبكليا كالدفع بعدـ

 .كجو إلقامتيا

تـ التكصؿ إلى أنو ليس بالضركرة التسميـ بعدـ التزاـ القاضي في القرار بأف ال كجو القامة الدعكل 

إلى أنو قرار مؤقت أك أساس الطابع المؤقت لمقرار ىك كجكد دالئؿ تنفي السبب الذم صدر بناء عمى ىذا 

القاضي المدني ال يمتـز بيذا القرار أيا كانت الضمانات المقررة لمخصكـ خبلؿ القرار أك عدـ كجكدىا. ف

 مرحمة التحقيؽ االبتدائي.
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قضت محكمة النقضفي بياف مفيكـ الدالئؿ الجديدة: "أف الضابط في اعتبار الدالئؿ جديدة ىك التقاء 

 المحقؽ بيا ألكؿ مرة بعد التقرير في الدعكل بأف ال كجو إلقامتيا".

نطاؽ سمطة النائب العاـ في الغاء األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجزائية تبيف أف الدعكل  كعف

تدخؿ في حكزة النائب العاـ بإحدل الطرؽ الثبلثة التي حددىا القانكف؛ بكصفو مرجع التصديؽ لبعض 

أيضان بكصفو  القرارات التي يصدرىا المدعي العاـ المحقؽ، ككذلؾ كصفو مرجع اإلحالة في الجنايات،

/ب، ج( 130المرجع اإلستئنافي لبعض القرارات الصادرة عف المدعي العاـ المحقؽ، كىذا ما أكدتو المادة )

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني أف النائب العاـ يتصرؼ في التحقيؽ إما بقرار إعادة الدعكل 

، أك قرار الفسخ. أضؼ إلى ذلؾ مكقؼ المشرع إلى المدعي العاـ المحقؽ، أك التصديؽ بمعنى المكافقة

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني إذ نصت " مع عدـ 155الجزائي الفمسطيني كالذم أكدتو المادة )

( مف ىذا القانكف لمنائب العاـ إلغاء قرار حفظ الدعكل، في حاؿ ظيكر أدلة 149اإلخبلؿ بنص المادة )

 جديدة أك معرفة الفاعؿ".

بيف لنا أف الفعؿ الذم يشكؿ جنحة مف خبلؿ شرح القانكف اإلجرائي الفمسطيني كاألردني، فالمادة ت

( مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني تنص عمى: "أنو إذا تبيف لككيؿ النيابة أف الفعؿ يشكؿ 151)

حالة ممؼ الدعكل إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو" أما قانكف أصكؿ  جنحة يقرر تكجيو االتياـ إلى المتيـ كا 

( عمى أنو: "إذا تبيف لممدعي العاـ أف الفعؿ يؤلؼ جرمان 132المحاكمات الجزائية األردني فقد نصت المادة )

 جنحيان يقرر الظف عمى المشتكى عميو بذلؾ الجـر كيحيؿ إضبارة الدعكل إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو".
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 التوصيات

ا النيابة العامة األمر بأف ال كجو فييكبدقة عمى الحاالت التي تصدر  : يجب النص بشكؿ صريحاوال

إلقامة الدعكل الجنائية، منيا: إذا كاف الفعؿ المسند لممشتكى عميو ال يشكؿ جرمان طبقان لنص القانكف، أك إذا 

 ياـ الدليؿ.تبيف لممدعي العاـ أف الكاقعة المنسكبة لممشتكى عميو قد سبؽ الفصؿ فييا جزائيان، أك عدـ ق

: يجب التأكيد عمى األسباب التي تدفع إلى حفظ الدعكل الجنائية كتكافر أحد أسباب السقكط أك ثانيا

االنقضاء حيث ال يجكز في ىذه الحالة لمنائب العاـ العكدة عف قراره في الحفظ كالتحقيؽ في الدعكل مف 

عاـ الغاء قرار الحفظ الصادر منو في حالتيف، جديد، كتماشيان مع ذلؾ فقد أجاز المشرع الفمسطيني لمنائب ال

 ىما: حالة ظيكر أدلة جديدة، كمعرفة الفاعؿ.

: يجب معالجة المشرع اإلجرائي الفمسطيني القصكر بخصكص مدة التظمـ التي ينبغي عمى ثالثا

عاـ في حاؿ المدعي بالحؽ المدني التقدـ بو إلى النائب العاـ، كتحديد مدة معينة الستئناؼ قرار النائب ال

 رفض التظمـ، كتقييد النائب العاـ في مدة محددة يمزمو مف خبلليا العكدة عف قراره في الحفظ.

: يجب عمى المشرع اإلجرائي الفمسطيني تحديد مدة االستئناؼ لقرار حفظ الدعكل، حيث حدد رابعا

غضكف عشرة أياـ مف تاريخ  المشرع المصرم مدة استئناؼ قرار النيابة العامة بأال كجو إلقامة الدعكل في

 تبمغ المدعي بالحؽ المدني بيذا القرار.

: يجب التمييز بيف األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية كبيف األمر بحفظ أكراؽ الدعكل خامسا

كالحكـ البات، حيث لـ يرد في التشريعات اإلجرائية الجنائية العربية نص كاضح صريح يعرؼ القرار بأف ال 

 إلقامة الدعكل الجنائية.كجو 
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 ك العممية الناحية مف منيا لبلستفادة تصمح مساىمة ىذه رسالتي تشكؿ أف أمؿ كمي النياية كفي

 .الجزائية اإلجراءات قانكف لنصكص تعديؿ صياغة حالة في لممشرع بسيطا عكنا تككف كأف العممية
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 قائمة المصادر والمراجع

 :الكتب

 

، الطبعة التحقيق الجنائي والتصرف فيو واَلدلة الجنائية(: 2008س، أحمد بسيكني )أبك الرك 

الثانية، المكتب الجامعي الحديث لمنشر، األردف.



اَلمر بحفظ اَلوراق والنصوص التشريعية (: 2006أبك خضيرة، محمد الغرياني المبركؾ )

مة النقض المصرية في تقرير أحكامو والتعميمات القضائية لمنيابات العامة المنظمة لو ودور محك

دراسة مقارنة، الطبعة األكلى، حقكؽ النشر كالتكزيع محفكظة ، 7111وحتى  8011منذ عام 

 لمكاتب، مصر.

 

، دراسة اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2005البقبلكم، محمكد عبد ربو محمد )

 صر.مقارنة، ار الفكر الجامعي لمنشر، اإلسكندرية، م

 

التحقيق اإلبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية  دراسة (: 2011لجكخدار، حسف )ا

.، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف، األردفمقارنة



سمطة النيابة العامة في حفظ اَلوراق واَلمر بأال وجو إلقامة (: 2006حجازم، عبد الفتاح بيكمي )

.236، دار الفكر الجامعي لمنشر، االسكندرية، مصر، ةالدعوى الجنائي
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، دار الثقافة لمنشر شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2011الحديثي، فخرم عبد الرزاؽ )

.كالتكزيع، عماف، األردف



، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية(:  1996اد ) يلحمبي، محمكد عمي سالـ عا

 افة لمنشر، األردف.، دار الثق3ج



، الطبعة األكلى، العالنية في قانون أصول المحاكمات الجزائية(: 2012الحماد، حسف حماد حميد )

 منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت لبناف.

 

 -حق المضرور من الجريمة في تحريك الدعوى الجنائية(: 2011الرشيدم، طو السيد أحمد )

، دار الفكر الجامعي لمنشر، اإلسكندرية، ي والقانون الوضعيدراسة مقارنة بين الفقو اإلسالم

مصر.



، الدار المصرية لمطباعة كالنشر، الطبعة أصول المحاكمات الجزائية(: 1971رمضاف، عمر السعيد )

.مصرالقاىرة، األكلى، 



القضاء جراءات الجنائية معمقًا عميو بآراء الفقياء وأحكام (: قانكف اال2009سعيد، محمد محمكد )

.، الطبعة األكلى، دار الفكر العربي لمنشر، القاىرة، مصروالمشكالت العممية في تطبيقو



 ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.1، طقرار منع المحاكمة(: 2010سميح عبد القادر )
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القانونين دراسة مقارنة مع : شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينية(: 2015ظاىر، أيمف ) 

، حقكؽ النشر محفكظة 4ج، المصري واَلردني معمقا عمييا بأحكام الفقو وقضاء النقض والتمييز

 لمكاتب، فمسطيف.

 

(، موسوعة االجتيادات الجزائية لقرارات وأحكام 413قرار تمييز لبناني رقم )(: 1964عالية سمير )

يع، لبناف، نقبلن عف المجالي، سميح عبد ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكز محكمة التمييز

ة.(: قرار منع المحاكم2010القادر )

 

النيابة العامة ودورىا في المرحمة عمى السابقة عمى (: 2004عبد الحميد، أشرؼ رمضاف )

 ، دراسة تحميمية مقارنة، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية لمنشر، القاىرة، مصر.المحاكمة

 

، الطبعة األكلى، دار الثقافة قرار منع المحاكمة دراسة مقارنة(: 2010بد القادر )المجالي، سميح ع

.لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف

 

، جميع أوامر وقرارات التصرف في التحقيق الجنائي وطرق الطعن فييا(: 2010مراد، عبد الفتاح )

الحقكؽ محفكظة لممؤلؼ، مصر.

 

دراسة مقارنة،  اَلمر بأن ال وجو إلقامة الدعوى الجنائية، حجية(: 2000مكي، محمد عبد الحميد )

 دار النيضة العربية لمنشر، القاىرة، مصر.
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، الطبعة األكلى، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية اَلردني(: 1991نجـ، محمد صبحي )

مكتبة دار الثقافة لمنشر، عماف، األردف.

 

أصول اإلجراءات الجزائية : شرح لقانون : راءات الجزائيةأصول اإلج(: 2005نمكر، محمد سعيد )

 .دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، أصول المحاكمات الجزائية

 

 اَلبحاث العممية ورسائل الماجستير:

 

المتيم ضماناتو في االستجواب والتوقيف "الحبس (: 2008األحمد، أحمد سعدم سعيد )

، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، لجزائية الفمسطينياالحتياطي" في قانون اإلجراءات ا

 نابمس، فمسطيف.

 

إشكاالت تنفيذ اَلحكام الجزائية في قانون اإلجراءات (: 2010خطيب، محمد صبحي محمد )
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.الجزائية الفمسطيني

 

، بحث عممي، جامعة نبيا، اإلجراءات الجنائية شرح قانون(: 2012شمس الديف، أشرؼ تكفيؽ )

الجزائر.
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اَلمر بحفظ الدعوى بعد التحقيق والقرار بأن ال وجو (: 2004الطكباف، زايد بف عبد الرحمف )

، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، لمسير فييا

السعكدية.



التوقيف "الحبس االحتياطي" في قانون اإلجراءات الجزائية (: 2007كلد )عمي، محمد ناصر أحمد 

"، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الككنية، نابمس، فمسطيف.الفمسطيني

 

، البطالن في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني(: 2008الكيبلني، أسامة عبد اهلل محمد زيد )

نابمس، فمسطيف. رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية،



 :القوانين

 

(، المكتب الفني لمطباعة.2001) 4قانون اإلجراءات الجزائية رقم 

 

مجموعة اَلحكام القضائية والمبادئ ، 2006-4-3، تاريخ 8/2006نقض جزاء فمسطيني رقـ 

 .7112-2-83حتى تاريخ  7113-2-83القانونية منذ تاريخ 

 



  



149 
 

 المواقع اإللكترونية:

 

-20، الحبس االحتياطي وقواعد اإلفراج في جميورية مصر العربية(: 2016السيد )أحمد، تامر 

 /http://lfdci.org، متاح عمى الرابط:1-2017



، 6116-11-3 ،بحث في اَلمر بأال وجو إلقامة الدعوى الجنائية(: 2011عمر، عادؿ )

http://www.startimes.com 
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