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  اإلهــداء

 

 ...مي الفاضلةأو والدي العزيز إلى

  التربية، في فضل من علي ما أسبغا جزاء

  اهللا فأسأل لعلمحب ل من عليه وما أنشأني

  والعافية الصحة كمال لهما

  فلوالهما لما استطعت الوصول الى هنا 

 ....وأخي أخواتي إلى

  ...والمعرفة العلم من النهل استمرار من عليه شجعوني ما جزاء
  

  



 

 أ 

  

  

  

  

  

  

  

  رارإقـ

  

ي الخاصة، أقر أنا معد الرسالة بانها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاث

باستثناء ما تم االإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل درجة عليا 

  ألي جامعة أو معهد آخر

 

  التوقيع

  

  عبد الرحمن أبو عليسعيد ندى 

  

:    /     /    التاريخ



 

 ب 

  

  شــــــكـر وتـقـديــر

ال التوجيهـات والمـساعدات التـي قـدمها ن تـرى النـور لـؤلم تكن لهذه الدارسـة ا    

ني باإلشراف علـى هـذه اذي الدكتور جهاد الكسواسعدني أستأشرفني و لـي الكثيـرون، فقـد

ن، الرسـالة، ومتابعتهـا معـي أوالً بــأول، منــذ خطواتهــا األولــى حتــى اآل

توجيهاتــه الرشـيدة، والــذي استقطع مــن وقتــه الثمــين الكثيــر، يقــدم لــي 

  .هتـدي بـه طـوال مـسيرتي العلميـةأمنيـراً  التـي سـتظل مـصباحاً

معهد  خوة واألخوات العالمين في مكتبة جامعة القدس، ومكتبةلى اإلٕبالشكر والتقدير ا تقدمٔكما ا    

رشاد ، لكـل مـا قـدموه لـي مـن إيت، ومكتبة جامعة النجاح الوطنيةالحقوق بجامعة بيرز

  .ومـساعدة فـي الحـصول علـى المراجع والدوريات التي لها مدلوالت مباشرة بدارستي

و الشكر موصول للدكتور نبيه صالح المشرف الداخلي و الدكتور غسان عليان المشرف      

 .الخارجي اللذان قبال المشاركة في لجنة الحكم على الرسالة، فكل الشكر لهما 



 

 ج 

  صــخـلالم
 

اختتام التحقيق والتصرف بالدعوى الجزائية في قانون ن اه الدراسة بعنـوجـاءت هـذ

 ا وكيل النيابة العامة،لقرارات التي يتخذهل الطبيعة القانونيةلبيان  اإلجراءات الجزائية الفلسطيني

، وهل يمكن اعتبار جميع الشكلية والموضوعية للعمل القضائي فيه ومدى تـوافر العناصـر

  .تصدرها النيابة العامة قرارات قضائية أم إدارية القرارات التي 
  

كذلك سلطت هذه الدراسة الـضوء علـى الـسلطة التقديريـة لوكيل النيابة في التصرف بالدعوى 

حـسب اتجاهـات التـشريع والقـضاء المقـارن؛ لـذا ال بـد مـن  الجزائية والتـي تختلـف

مشرع الفلسطيني مع هذه التشريعات، حيث تتخلل ودراسة مدى توافق ال االتجاهاتمعرفـة هـذه 

تلك المقارنات نماذج قضائية و مشاكل عملية حيث استطاع الباحث تشخيص بعض المشاكل العملية 

في هذه الدراسة مستفيدا من عمله داخل النيابة العامة خالل الست سنوات المنصرمة، لذلك جاءت 

من وجهة نظر قانونية  قضاء و التشريع الفلسطينيالدراسة متضمنة تعليقا على موقف الفقه و ال

حسب تفسير الباحث لها، مستعينا ببعض المرادفات التي تخللت الدراسة لبيان وجهة نظره مثل و

يتبين من كل ما سبق، يتضح من كل ما سبق ، لعله من سليم القول ، لعله من األسلم ، تعليقا على 

   .... نص المادة السابق 
  

دراسة تبين أن تصرفات وكيل النيابة العامة بمحاضر التحقيق االبتدائي ال تعدو أن ومن خالل ال 

إما اصدار قرار بحفظ الدعوى في حال توافرت الشروط القانونية المتعلقة  تخرج عن صورتين

بأركان الجريمة أو الشروط الموضوعية المتعلقة بالواقعة الجرمية ومدى ارتباطها بالمتهم و بنص 

أو الحالة الثانية في حال إنتفاء هذه الشروط يصدر وكيل النيابة  أمر اإلحالة الى قضاء  التجريم،

استها تفصيالً في هذه الحكم، وذلك وفق شروط وضوابط قانونية نص عليها المشرع سيتم در

بيان المنهج الذي اتبعه المشرع الفلسطيني في تنظيم قرارات التصرف بالتحقيق االبتدائي الرسالة، و

مل اإلجرائي داخل النيابة ومدى كفاية أسباب الحفظ و اإلحالة ، ومدى مساهمتها في تنظيم الع

وما هو مطبق فعال على أرض حيث ركز الباحث على ما هو منصوص عليه في القانون . العامة

بين تناقض الدائر بين نصوص القانون و، مما كان له دور كبير في إثراء الموضوع وإزالة  الالواقع

  .اإلجراءات العملية،  وذلك من خالل ما تضمنته الرسالة من توصيات



 

 د 

و في تكوين قناعة وكيل ركز الباحث على موضوع األدلة و دورها في اإلثبات  ومن خالل الدراسة

و دراسة مدى السلطة التي يملكها وكيل النيابة العامة أثناء  ،مساعدته التخاذ قرار التصرفالنيابة و

لة وهل يملك وزنها أو تقيمها وماهي حدود سلطته في التصرف بمحاضر التحقيق تعاطيه مع األد

أن المشرع الفلسطيني لم يعرف أو يوضح ماهية األدلة الجديدة وكذلك فعلت  تبين االبتدائي، حيث

تم دراسة الفرق بين و، جديداً التشريعات المقارنة، واكتفى بضرب أمثلة لما يمكن اعتباره دليالً

لكافي لإلحالة والدليل الكافي لإلدانة،  وكيف تفسر النيابة والقضاء الشك في المتهم  أثناء الدليل ا

  .التحقيقات و أثناء المحاكمة وبيان هل يتعارض ذلك مع قرينة البراءة 
  

 االبتدائيبالتحقيق  من خالل الدراسة أيضا قام الباحث بدراسة الطبيعة القانونية لقرارات التصرفو

التي تصدرها النيابة العامة في معرض  قراراتال تبين أنو ،نفسهاالنيابة العامة  وإلى طبيعة

ذات طبيعة قضائية، ألنها تصدر من قبل النيابة العامة  تصرفها بالتحقيق االبتدائي هي قرارات

والتي تعد وفق القانون شعبة من شعب السلطة القضائية، وقراراتها قابلة للطعن مثل األحكام 

كانت في قرار الحفظ تحوز على الحجية  وإنوتحوز على حجية األحكام القضائية،  القضائية

  .ىالنسبية، نظراً إلمكانية إعادة فتح التحقيقات مرة أخر
  

هذا ملخص عام عن أهم ما توصل له الباحث من خالل هذه الدراسة التي استفاد منها على الصعيد 

أن يستفاد من هذا الجهد المتواضع رجال  الشخصي، كونها تخدم عمله في األساس، على أمل

ين عليه من مشرعين لالقانون سواء العالمين به من محامين وقضاة ونيابة عامة، أو من خالل العام

  . وأساتذة جامعات وباحثين وطلبة
  

 .لى مجموعة من النتائج والتوصيات تضمنتها الخاتمةٕوقـد خلصت في هذه الدارسة ا    

  

يقواهللا ولي التوف  
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Abstract 

 

This study, however, has been entitled "the conclusion of investigation and disposition 

in the criminal proceedings in the Palestinian Code of Criminal Procedures in order to 

reflect the reality of the decisions taken by the prosecutor general, in terms of the extent of  

enjoying judiciary value and range of availability of formal and subjective elements into 

the judiciary work". 

 

Also, this study shed light onto the discretion of the prosecutor in the case of disposing in 

the criminal action, which shall vary depending on the trends in legislation and 

comparative jurisdiction. 

 

Whenever the primary  investigation is finished, then the public prosecution represented in 

the public right in disposing of the primary  investigations commenced, or which have 

been authorized to the judiciary order officers within the limits of the law itself, through 

what has been gathered of information and evidences that shall have led to promote the 

convincement of the public prosecution in regards of incident committed. 

 

Henceforth, decisions onto the disposition with the primary  investigation can not be but 

one of the two matters: 

 

Either to issue a decision in preserving the lawsuit, or issue a decision in referring the 

lawsuit to jurisdiction. In the first case, certain conditions must be provided to issue the 

preservation decision, which the Palestinian legislator has restricted into the articles 149 

and 152 of the Penal Procedures Code in effect, having these conditions as legal 

stipulations related to the pillars of crime, stemmed from the legal principle which says: 

"no crime and no penalty shall be made but with provision to be based on". Hence, no fact 



 

 و 

of crime shall be considered if the legal pillar shall misfire, and then such shall be realized 

in the non-existence of a provision in the law itself that may criminalize the action nor its 

doer, and then such shall become permissible non-punishable actions.  

 

Or, if such conditions shall be subjective ones, then their discretion shall refer to the 

investigating prosecutor based on circumstances and incident itself, and to the evidences 

brought forward and their relatedness with the accused himself. 

 

Through this study, it has been stated that the Palestinian Legislator has not known about 

nor clarified the essence of new evidences, as like also did the comparative legislations, but 

has only given examples on what may be considered new evidence, and neglected stating 

the time of having these evidences and proofs appeared, whether these evidences have 

been known by the prosecutor before issuing the preservation decision, but has been unable 

to communicate them, or which he has not already known about, but accidentally appeared 

after having issued preservation decision. This what the researcher shall clarify within the 

dissertation. 

 

Besides, the decisions in disposing of the primary  investigation are considered decisions 

with judiciary nature, since these are issued by the public prosecution, prepared subject to 

the law itself, being a section of the judiciary authority, and such decisions are subject to 

appeal likewise other judgments; and these obtain authenticity and authoritativeness of 

judgments, even if preservation decisions obtain relative authenticity, due to the possibility 

of reopening investigation once again.  

 

Through this study also, we have shown up the difference between judgments that are 

issued by the courts and the decisions of disposition into the primary  investigation that are 

issued by the public prosecution. 

 

Also, one can distinguish between the preservation decision, being one of the means of 

disposition into the primary  investigation and the like of other decisions, whether of 

judiciary nature or administrative one, likewise the decision taken for preserving the 

papers, which is not preceded by primary  investigations.  
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Nevertheless, through the study, many of the results and recommendations are extracted, 

most importantly appear the deficiency in the Palestinian legislation in regulating the 

decisions of disposing of primary investigation, the too many reasons that regulate the 

decisions of disposing of primary investigation, upon closing up the investigation process 

mixing the legal reasons such as cases of expiration of criminal lawsuit, cases of 

forgiveness, conciliation and compromise, as well as other reasons which are not provided 

in the Code of Criminal Procedures within the article 149 there of, upon which the 

preservation decision is built, but these reasons, however, have come scattered in many of 

the legal provisions and are not provided under the chapter of closing up the investigation 

and disposition of the criminal lawsuit. 

 

Such shall have reflected its impact onto the practical application of the prosecutor, from 

one side, and on another side by referring to the subjective reasons of the preservation 

decision, it will be stated that the legislator himself has not detailed nor explained them, in 

order to prevent any confusion or intermixing of it, whereas the legislature has given the 

public prosecution the authority to investigate, and then charge and then has robbed such 

authority of the weighing the evidence and then has made it of the competence of 

jurisdiction. 

 

This is, however, a general synopsis about the most important outcomes the researcher has 

come up with in this study which he has personally benefited from, in principally serving 

his job, with the hope that such a modest effort the jurists who are fully aware of, such as 

lawyers, judges and public prosecutor officials, or through those who work on such as 

legislators, university professors, researchers and the students themselves.  

 

This study, thus, has come up with a set of findings and recommendations contained in the 

conclusion. 

 

With Allah, Almighty, blessings! 

 

 

 



 

 ح 

  ـرسالفهــ

  رقم الصفحة  وانــــــــــــــالعنـــــــــــ
  أ  إقرار
  ب  الشكر

  ج  الملخص
Abstract هـ  
  ح  الفهرس
  1  المقدمة

  7  التصرف بالتحقيق اإلبتدائي الفصل األول
  8  قرارات التصرف بالتحقيق اإلبتدائي المبحث األول
  9  مفهوم التصرف بالتحقيق االبتدائي المطلب األول

  9  اإلجراءات التمهيدية التي تسبق قرار التصرف بالتحقيق اإلبتدائي لفرع األولا
  12  صور التصرف بالتحقيق اإلبتدائي الفرع الثاني
  21  الطبيعة القانونية لقرارات التصرف بالتحقيق  المطلب الثاني
  21  الطبيعة اإلدارية للنيابة العامة الفرع األول
  24  ائية لقرارات النيابة العامة الطبيعة القض الفرع الثاني
  33  النظام القانوني للنيابة العامة في فلسطين الفرع الثالث
  39  تمييز قرار الحفظ عن غيره من القرارات المبحث الثاني
  39  التمييز بين قرار حفظ الدعوى وقرار حفظ األوراق المطلب األول
  40  ماهية قرار حفظ األوراق الفرع األول
  41  النظام القانونية لحفظ األوراق ثانيالفرع ال

  46  التمييز بين قرار حفظ الدعوى والحكم البات المطلب الثاني
  46  أوجه اإلختالف بين قرار الحفظ وبين الحكم البات الفرع األول
  48  أوجه التشابه بين قرارات التصرف بالدعوى الجزائية الفرع الثاني
  59  بتدائي بحفظ الدعوى الجزائية التصرف بالتحقيق اإل الفصل الثاني
  60  أسباب حفظ الدعوى الجزائية المبحث االول
  61  األسباب القانونية لحفظ الدعوى الجزائية المطلب األول
  61  تحديد األسباب القانونية لحفظ الدعوى الجزائية الفرع األول
  70  حاالت توافر األسباب القانونية لحفظ الدعوى الفرع الثاني

  87  األسباب الموضوعية لحفظ الدعوى الجزائية طلب الثانيالم
  87  حاالت توافر األسباب الموضوعية لقرار حفظ الدعوى الجزائية الفرع األول
  99  اآلثار المترتبة على إصدار قرار حفظ الدعوى الجزائية المبحث الثاني
  100  الحجية النسبية لقرار حفظ الدعوى الجزائية المطلب األول



 

 ط 

  100  إكتساب قرار حفظ الدعوى حجية األمر المقضي فيه فرع األولال
  108  وقف السير في إجراءات الدعوى الجزائية الفرع الثاني
  115  إلغاء قرار حفظ الدعوى المطلب الثاني
  115  إلغاء قرار الحفظ من النائب العام الفرع األول
  124  إلغاء قرار الحفظ عن طريق الطعن الفرع الثاني

  128  التصرف بالتحقيق اإلبتدائي بإحالة الدعوى الى القضاء لفصل الثالثا
  129  إتصال المحكمة بالدعوى الجزائية  المبحث األول
  130  آلية إحالة الدعوى إلى القضاء المطلب األول
  130  اإلحالة في المخالفات والجنح الفرع األول
  139  اإلحالة في الجنايات الفرع الثاني
  148  القيود الواردة على تصرف النيابة العامة باإلحالة إلى القضاء لثانيالمطلب ا

  148  القواعد الخاصة باألدلة في الجنح والمخالفات الفرع األول
  154  القواعد الخاصة باألدلة في الجنايات الفرع الثاني
  158  نظام اختتام التحقيق واإلحالة إلى قضاء الحكم المبحث الثاني
  159  اآلثار المترتبة على إحالة الدعوى إلى قضاء الحكم ولالمطلب األ
  159  خروج الدعوى من سلطة التحقيق الفرع األول
  161  دخول الدعوى حوزة قضاء الحكم الفرع الثاني
  172  طرق الطعن بالقرار الصادر باإلحالة المطلب الثاني
  172  الطعن باإلستئناف في قرارات اإلحالة الفرع األول

  174  إجراءات الطعن باإلستئناف  ع الثانيالفر
  176  الخاتمة 

  187  المصادر والمراجع



 

1 

  ـدمةالمقـ
 

 إلى بالنتيجة أدى مصالحها، وتشابك عالقاتها وتشعب حاجاتها وازدياد البشرية المجتمعات تطور إن

 بصورها البشر حياة لتنظيم والتشريعات القوانين سن من بد ال فكان. أساليبهاو الجريمة تطور

 جهات وتخصيص ،هأحكامو القانون قواعد يخالف لمن رادعة جزاءات وضع ماًالز كانو .المختلفة

 أحكام ولتنفيذ العقاب، من إفالته وعدم والتشريعات القواعد هذه يخالف من لضبط معينة يةقانون

  .حقه حق ذي لكل تكفل بطريقة القانون
  

 ممثلة ةالعام النيابة بيد وحصرها القانون عليها نص معينة اتإجراء إتباع طريق عن ذلك ويتم

 الدعوى أو العام الحق دعوى بتحريك األصيل اإلختصاص صاحبة المجتمع في العام الحق

 جهة من الدولة هيبة على الحفاظ في يةهماأل في غايةو فعال بدور تقوم ةالعام فالنيابة .ةالعمومي

  .أخرى جهة من تقرارساإلو نماأل وتحقيق والحريات الحقوق ةياوحم
 

 مهمة أداء في المجتمع عن تنوب متخصصة إجرائية مؤسسة هاأن ةالعام النيابة وصف يمكن وعليه

 في حقه اقتضاء في المجتمع عن تنوب التي الهيئة هي أو الجزائي، القانون حكامأل السليم التطبيق

  . الجناة من العقاب
 

 قانون بموجب والمكلفة القضائية السلطة عبش من شعبة فلسطين في ةالعام النيابة وتعتبر

 يقصد الجزائية، الذي الدعوى وتحريك العام الصالح بتمثيل 2001 لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات

 عمالاأل نإف لذلك .مةالعا النيابة حوزة بها وتدخل الجنائية الدعوى منها تبدأ التي اللحظة بيان به

 مانإو الجنائية الدعوى بها تتحرك ال اإلستدالالت جمع حلةمر في ةالعام النيابة من تصدر التي

   .بالحضور كالتكليف ةالعام النيابة تباشره الذي التحقيق اتإجراء من إجراء لأوب تتحرك
  

 توجيه إلى تهدف والتي الدعوى تحريك على المترتبة عمالاأل مجموعة به يقصد الدعوى مباشرةو

 من ةالعام النيابة تتمكن وحتى .درجاتها إختالف على اكمالمح مأماالبات  الحكم نحو الخصومة

 تستمد أنو ليةستقآلاإلب تتمتع أن بد ال جتماعيةاإل العدالة على حفاظها خالل من الدور هذا ممارسة

تنوب . جزائيةال الدعوى في وشريفاً عادالً خصما تعد هانإف لذلك ،القانون من مباشرة صالحياتها

 .العقاب حقه فيعن المجتمع في اقتضاء 
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 متعددة، تاريخية مراحل خالل من العمومية الدعوى عرفت الجزائية التشريعات أن الذكر، جدروي

 وظيفته تكان، والراشدين الخلفاء عهد في الحسبة نظام جدأو الذي سالمياإل التشريع تهايابد تكان

مرحلة  أثناءالقضائي  موظفي الضبط أعمال حالياًهو يشبه و .مرتكبيها عن والبحث الجرائم كشف

   .اإلستدالالتجمع 
  

 من المستمد الجزائية المحاكمات أصول قانون خالل الجزائية من الدعوى نظامعرف  بفترة وبعدها

 تهأصدر حيث ،ومالمحها الدعوى هذه ماهية بين الذي 1808 لسنة الفرنسي اتياالجن تحقيق قانون

 الدولة لسلطة تخضع رةواالمج الدول من هاوغير فلسطين تكانو1879  سنة يةناالعثم الدولة

   .ذاكنآ يةناالعثم
 

 لأو صدور لحين غزة وقطاع الغربية الضفة في مطبقاً الجزائية المحاكمات أصول قانونوبقي 

 بقي الذي 1961 قانون بعده ومن 1951 لسنة 17 رقم أردني جزائية محاكمات أصول قانون

 ،2001 لسنة 3 رقم الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون صدور لحين 1/11/2000 غايةل مطبقا

سلطة  القانون منحها وكيف ة،العام النيابة قبل من تحريكها الجزائية وكيفية الدعوى نظم الذي

الحقيقة التي  إلىة البريء بغية الوصول ياحمالقضاء، و إلىتقديم مرتكبيها التحقيق في الجرائم و

  .ينشدها المجتمع
 

 العربية، القوانين في ةالعام النيابة تطور في بالغ أثر الفرنسي القانون في ةالعام ابةالني لنشأة كانو

 في لورثته أو عليه للمجني خالصاً حقاً الفرنسي القانون ظل في سابقاً الجنائية الدعوى تكان فقد

 قضايابال تختص الكنسية المحاكم تكانو المحاكم، مأما يمثلونه للملك نواب وجود رغم وفاته حال

 لىأو الكنيسة بدأت التاسع القرن بداية ومع الدين، رجال على اإلعتداء تاالح في اوتحديد الجنائية

 بين الجمع بها المتلبس الجرائم في للقاضي سمحت إذ يدها في اإلتهام سلطة لتركيز محاوالتها

 المحكمة توجه وجبهبم والذي الذاتي اإلتهام نظامب توأخذ ذلك بعد وتطورت والحكم اإلتهام سلطتي

  .نفسها تلقاء من اإلتهام
 

 يسمى شخص الكنسية المحاكم مأما الجزائية الدعوى مباشرة تولى عشر الثالث القرن بداية ومع 

"عشر السادس القرن وبحلول العقاب، توقيع ويطلب تحريكها بعد الدعوى سير يراقب "كمحر 
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 عام وفي الحاكمة، السلطة جانب من مبادرة أي انتظار دون بنفسه التحقيق يتولى القاضي أصبح

 الجرائم بمتابعة وخصها ةالعام النيابة بموجبه شأأن اجنائي أمراً عشر الرابع لويس أصدر 1670

   .افيه والتحقيق الدعوى رفع لهم يحق قضاة بها وعين
  

 ةامالع النيابة نظام على تطور حصل 1789 سنة اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن صدور معو

 الفرنسية الثورة إندالع بعد خاصة الملك عن وليس العقاب تقرير في الدولة عن تنوب تأصبحف

 الدعوى مراحل أثناء محامينال باصطحاب لهم وسمحت للمتهمين كثيرة اتضمان أعطت التي

 الذي التاسعة السنة بلوفيز 7 قانون صدور حتى ذلك في ينحصر ةالعام النيابة دور ظلو. المختلفة

 الجنائية الدعوى بتحريك النيابة فاختصت والقضاة، ةالعام النيابة بين والتحقيق اإلتهام وظيفتي سمق

 ةالعام النيابة وظائف وضح الفرنسي التشريع مقاليد نابليون تولى عندماو .بالتحقيق التحقيق وقاضي

 اإلجراءات قانون نهج لىعبالغاً  أثراً له كان مما الجنائية الدعوى في إتهام سلطة هاأن في ودورها

فرنسا  امنهفأبقت بعض الدول و. قوانينها من بعضاً المقارنة التشريعات منه اقتبست الذي الجنائية

ا النهج مثل بعض التشريعات خرجت عن هذصل، واألة حسب العامبيد النيابة  اإلتهامسلطة 

   .يق معاًالتحقو إلتهاماة بين سلطة العام، حيث جمعت النيابة واألردنيالتشريع الفلسطيني 
 

 قرارات نظمت التي يةالقانون المواد نصوص باستقراء النظرية الناحية من الدراسة يةأهم كمنت

 أو الفلسطينية راضياأل في النافذ الجزائية اإلجراءات قانون في سواء الجزائية بالدعوى التصرف

 أثار موضوعاً تتناول الرسالة وكون ،الفرنسي القانونو المصري القانونو ردنياأل القانون في

 تملك التي الجهة تحديدو ،اإلبتدائي بالتحقيق التصرف قراراتل يةالقانون الطبيعة بتحديد فقهياً خالفاً

 من ذاه .والتحقيق اإلتهام سلطتي تملك فلسطين في ةالعام النيابة أن خاصة البينة وزن صالحية

 الناظمة يةالقانون المواد نصوص في ارضالتع أو القصور جهأو بيان آخر جانب منو ،جانب

 مستقاه نصوصه وأغلب ما نوعاً حديثاً اًقانون الجزائية اإلجراءات قانون باعتبار التصرف قراراتل

ينية لمثل هذا الفلسط يةالقانون، الفتقار المكتبة ضاًأييته أهميستمد الموضوع و .المصري المشرع من

، ية يمس حياة المتهم وحريتههماأل غايةة تقوم بدور في العامالنيابة  أن، خاصة اتسارالنوع من الد

 يعانيكيفية تصرفها في ظل القصور التشريعي الذي طبيعة عملها و بيانات كافية لسارفلم تكن الد

الموضوع في سياق شرح عام لنصوص  تناولولكن تم . الجزائية الفلسطيني اإلجراءات قانونمنه 
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ت هذا تناولة متخصصة سارالجزائية دون شرحها فال توجد د جراءاتاإل قانونالمواد الواردة في 

  .الموضوع
 

أكثر من مرادف لقرار المشرع الفلسطيني استخدم  أن، ةالعملي الناحية من الموضوع يةأهم أما

 قانونحفظ الدعوى متفرقة في  سبابجاءت النصوص الناظمة أل، واإلحالة لقرارالحفظ و

جزائية التي ال اإلجراءات قانونمن  149ترد ضمن نص المادة  الجزائية حيث لم اإلجراءات

الخاصة بقرار الحفظ  اإلجرائيةلم يوضح المشرع الفلسطيني القواعد تحدثت عن حفظ الدعوى، و

على صعيد  سلبياً أثراً، مما عكس اإلحالةمثل تنظيمه للشروط الشكلية الواجب توافرها في قرار 

لم  2001لسنة  3الجزائية  اإلجراءات قانونع الفلسطيني في المشر أنخاصة  اإلجرائيالعمل 

خاصة في ظل النقص  ،اإلحالةب أوسواء بالحفظ  اإلبتدائيالتصرف بالتحقيق  آليةينظم بشكل دقيق 

الذي يتطلب استكمال هذا  مرن في التطبيقات القضائية الفلسطينية التي تعالج هذا الموضوع األالبي

الفقهية التي تنظم  اإلجتهاداتالقضائية المقارنة و اإلجتهاداتلبعض النقص من خالل اللجوء 

والضوابط التي يبنغي السير على هديها عند اختتام اجراءات التحقيق وذلك كله لعدم  الضمانات

 مبدأل وإعماالًمصلحة المتهم  لضمانوذلك  اإلجرائيةالشرعية  مبدأعلى  اإلجرائيخروج العمل 

 بيانمن قبل قاضي الموضوع و أونيابة العامة سواء من قبل النائب العام نفسه ال أعمالالرقابة على 

التصرف بالدعوى  أثناءالتي تقوم بها النيابة العامة  اإلجراءاتمدى سلطته في التدخل في هذه 

ى أثركل ذلك والتحقيق  اإلتهامالنيابة العامة في فلسطين تجمع ما بين سلطتي  أنخاصة  الجزائية

  . ذات العالقة يةالقانونتحليل نصوص المواد آراء الفقه، وتحليل و الدراسةعن طريق الموضوع 
  

 التشريع في الموجودة القصور مواطن على للتعرف الواقع أرض على الموضوع ةسارد وسيتم

 مصلحة لضمان وذلك لها المنظمة يةالقانون الوسائل واستعراض وتعليلها وتسبيبها والمقارن المحلي

 بصفته نفسه العام النائب قبل سواء من ةالعام النيابة أعمال على الرقابة مبدأل وإعماالً فسهن المتهم

 بها تقوم التي اإلجراءات هذه في تدخله ومدى الموضوع قاضي أو ةالعام النيابة في الهرم رأس

 بين ما عتجم فلسطين في ةالعام النيابة أن خاصة العمومية بالدعوى التصرف أثناء ةالعام النيابة

 .والتحقيق اإلتهام سلطتي



 

5 

 النصوص تحليل طريق عن وذلك ،والمقارن والتطبيقي التحليلي العلمي المنهج تم اعتماد وعليه

 من تطبيقها يةكانوإم مالئمتها مدى ورؤية عملياً تطبيقها ثم ومن بالموضوع العالقة ذات يةالقانون

 مع استعراض .قانونلل مخالف بشكل أم سليم بشكل تطبيقها يتم كان اإذ وفيما العملية الناحية

سطيني للخروج الفل القانونبين ما ورد في المقارنة بينها والناظمة للموضوع و يةالقانون النصوص

  . الفقه والقضاء آراء إغفالتثريه دون بجملة من النتائج والتوصيات التي تخدم الموضوع  و
 

 قراراتلطبيعة ا بيان، والجزائية بالدعوى والتصرف التحقيق انتهاء موضوع ةسارد سيتم تقدم ومما

ة طرق التصرف بالتحقيق ساردت جدالً فقهياً واسعاً، وأثارالتي ة والعام ةالتي تصدر عن النياب

  . اختتامهقرار التصرف بالتحقيق لدى  صدارالشروط الواجب توافرها إلو اإلبتدائي
  

الفلسطيني بالمقارنة مع التشريعات المقارنة من  مفادها هل تمكن المشرع إشكالية إلىكل ذلك يقود 

ة كسلطة العامبما يضمن نجاعة عمل النيابة  اإلبتدائيسليمة للتصرف في التحقيق  أسستحديد 

  واتهام ؟تحقيق 
  

  :الفصول و المباحث التالية  إلىمن خالل تقسيم الرسالة  ليةاشكاالجابة على هذه االوسيتم 

  .قيق اإلبتدائيالتصرف بالتح :الفصل األول

  .قرارات التصرف بالتحقيق اإلبتدائي :المبحث األول

  .مفهوم التصرف بالتحقيق االبتدائي :المطلب األول

  .الطبيعة القانونية لقرارات التصرف بالتحقيق  :المطلب الثاني

  .عن غيره من القرارات تمييز قرار حفظ الدعوى :المبحث الثاني

  .ر حفظ الدعوى وقرار حفظ األوراقالتمييز بين قرا :المطلب األول

  .التمييز بين قرار حفظ الدعوى والحكم البات :المطلب الثاني

  

  .اإلبتدائي بحفظ الدعوى الجزائية التصرف بالتحقيق :الفصل الثاني

  .أسباب حفظ الدعوى الجزائية :المبحث االول

  .األسباب القانونية لحفظ الدعوى الجزائية :المطلب األول

  .األسباب الموضوعية لحفظ الدعوى الجزائية :ثانيالمطلب ال
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  .اآلثار المترتبة على إصدار قرار حفظ الدعوى الجزائية :المبحث الثاني

  .الحجية النسبية لقرار حفظ الدعوى الجزائية :المطلب األول

  .إلغاء قرار حفظ الدعوى :المطلب الثاني

  

  .لدعوى الى القضاءالتصرف بالتحقيق اإلبتدائي بإحالة ا :الفصل الثالث

  .إتصال المحكمة بالدعوى الجزائية  :المبحث األول

  .آلية إحالة الدعوى إلى القضاء :المطلب األول

  .القيود الواردة على تصرف النيابة العامة باإلحالة إلى القضاء :المطلب الثاني

  .نظام اختتام التحقيق واإلحالة إلى قضاء الحكم :المبحث الثاني

  .اآلثار المترتبة على إحالة الدعوى إلى قضاء الحكم :المطلب األول

  .طرق الطعن بالقرار الصادر باإلحالة :المطلب الثاني
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  الفصل األول

   اإلبتدائيالتصرف بالتحقيق 
  

 إلىف ديه، وتباره مرحلة تسبق مرحلة المحاكمةية كبرى باعأهمعلى  اإلبتدائيينطوي التحقيق 

البينات و األدلةعلى  بناءالحكم   صدارصر التي تمكنه من تكوين  قناعته إلبالعناإمداد القاضي 

  .الدعوى  أطرافالمقدمة من 
  

  اإلبتدائيمرحلة التحقيق  أثناءة العامالذي يلقي بظالله على الدور الكبير الذي تقوم به النيابة  مراأل

التنظيمي الذي ي واإلشرافالدور  أو. خبرة أعمالب القيام، إستجواب متهمين، من سماع شهود

تحقيقي  بناء ملفبهدف . الضبط القضائي مأموريمن قبل  اإلستدالالتمرحلة جمع  أثناءتمارسه 

  . القضاء الذي يعد بوابة الحقيقة ونصرة للمظلومين إلىيصلح لتقديمه  كامل
  

التي تخدم  قراراتلاالعديد من  إتخاذسلطة  القانون، منحها قيامها بهذا الدورة بمعرض العامالنيابة و

التي  قراراتلتعد او. اختتام التحقيقات، لتحديد مسار الدعوى عند وتسيره اإلبتدائيمصلحة التحقيق 

تصرفاً ، والواقع القانونفحصها لمسائل و ،اإلبتدائيمن التحقيق  انتهائهاة بعد العامتتخذها النيابة 

تصدر عنها  قراراتالتي تتم بواسطة   ئياإلبتدابمحاضر التحقيق  تصرفاً أو، بالدعوى الجزائية

من  55/1، بموجب نص المادة العامبمباشرة دعوى الحق  األصيل اإلختصاصبصفتها صاحبة 

دون غيرها ة العامتختص النيابة "التي نصت على  2001لسنة  3رقم الجزائية  اإلجراءات قانون

  ."بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها
  

هذه السلطة  أن اإلبتدائيبالتصرف في التحقيق  اإلبتدائين سلطة التحقيق يعد القرار الصادر مو

القضاء من عدمه لتوفر سبب  إلىة قد قدرت بعد التحقيق صالحية رفع الدعوى العاموهي النيابة 

  .األسبابمن 

 األدلةبفحص  قامتة العامالنيابة  أنعلى هذا الوجه يفترض  اإلبتدائيوالتصرف في التحقيق 

حة في الدعوى وتمحيصها وتقدير قيمتها، كما هو الحال بالنسبة لقاضي الحكم الذي يصدر المطرو

ة موضوع التصرف بالتحقيق سارسيتم دو. على القناعة التي تكونت لديه بناءحكمه في الدعوى 

 تمييز" الثانيفي المبحث ، و"اإلبتدائيالتصرف بالتحقيق  قرارات"ل واألمن خالل المبحث  اإلبتدائي

   ."قراراتلحفظ الدعوى عن غيره من ا قرار
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  لواألالمبحث 

  اإلبتدائيالتصرف بالتحقيق  قرارات
  

، فال ة الطريق الذي سيسلكه ملف الدعوىالعامتقرر النيابة  أن، يجب اإلبتدائيالتحقيق  اختتامعند 

يتعين على  ةنهاي، حتى التحقيق له ونهاية بدايةشيء فلكل . تكون التحقيقات غير نهائية أنيتصور 

وضة عليه سواء يتصرف بالمحاضر المعر أنويتوجب عليه  .وكيل النيابة المحقق التوقف عندها

يكون ذلك و. المقدمة له من الضابطة القضائية اإلستدالالتمحاضر جمع  أو، المحاضر التحقيقية

بحفظ الملف  قرار إصدارب أو، حالةلإلالمحاضر كافية  تكان اإذقضاء الحكم  إلى اإلحالةب ماإ

  .القانونالتي نص عليها  األسبابلتوافر سبب من  حالةلإلغير صالح  كان اإذالتحقيقي 
  

قدماً في المضي القضاء، و إلىالملف التحقيقي صالح لرفعه  أن اإلبتدائيسلطة التحقيق قررت  اإذف

غل  إلىي هذا بدوره يؤد. تمهيداً لمحاكمة المتهمالدعوى بعرضها على المحكمة المختصة نظر 

هي النيابة دون المساس بدور هذه السلطة و ،لدخولها حيز القضاءف في الدعوى عن التصريدها 

كتابة وإبداء الطلبات و ،خير ممثل العامالمحكمة من تمثيل الحق  مأمانظر الدعوى  أثناء ،ةالعام

  .بحق المتهم اإلدانةلطلب توقيع  تمهيداًالمرافعات 
  

 اإلبتدائيها من مرحلة التحقيق لالدعوى صالحة لنق أن ة رأتالعامبة النيا أنيستخلص من ذلك و

استطاعت وع الجريمة من الناحية المادية وتيقنت من وق آخربمعنى و ،مرحلة التحقيق النهائي إلى

ومن جواز تحريك الدعوى  ،الجريمة بشقيه المادي والمعنوي كانأر، من توافر المتهم إلىنسبتها 

 وانطباقفي بعض الجرائم ضرورة تقديم شكوى من المتضرر،  القانونتراط ، متل اشضد المتهم

سمى قرارها الذي تتخذه . سبب قد يحول دون رفعها أي وانتفاء ،الواقعة الجرمية مع نص التجريم

مفهوم التصرف بالتحقيق "ل واألة ذلك من خالل المطلب سارسيتم دو. بالدعوى الجزائية تصرفاً

  . "اإلبتدائيالتصرف بالتحقيق  قراراتل يةالقانونالطبيعة " الثانيطلب في الم، و"اإلبتدائي
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  لواألالمطلب 

  اإلبتدائيمفهوم التصرف بالتحقيق 
  

 عمالأل شامالًقرار المحقق الذي يتضمن تقييما "ه أن اإلبتدائييعرف قرار التصرف بالتحقيق  

 أو. 1عى عليه، ويتحدد بموجبه مآل الدعوىالمتوفرة ومركز المد األدلةالتحقيق المتعلقة بالواقعة و

 األدلةللمعلومات و ماًيقرار يتضمن تقي إتخاذه أن أو. للطريق الذي تسلكه الدعوى بعد ذلك بيانه أن

  .2اإلبتدائيالتحقيق  أثناءكن الحصول عليها أمالتي 
  

 أوالمحاكمة المرحلة مرحلة  إسمتستمر الدعوى في سيرها وتدخل حيز القضاء ويصبح  أنوهذا ما 

  .  3تتوقف عن السير ويتم حفظها أن أوالتحقيق النهائي، 
  

قراره بالتصرف بالتحقيق  إصدارات يتوجب على وكيل النيابة المحقق فحصها قبل إجراءهناك و

 اإلحالة أوالحفظ  ماإ،طريقتين  إحدىصحة القرار نفسه الذي ال يخرج عن على  ، قد تؤثراإلبتدائي

التي تسبق قرار التصرف  التمهيدية اإلجراءات"ل واألته في الفرع سارد مما سيتهذا القضاء، و إلى

  ". اإلبتدائيصور التصرف بالتحقيق " الثانيفي الفرع ، و"بالتحقيق

  

   اإلبتدائيالتمهيدية التي تسبق قرار التصرف بالتحقيق  اإلجراءات - :لواألالفرع 
  

والتأكد من  أخذهاالسابقة التي  اإلجراءاتتقييم يتعين على وكيل النيابة قبل التصرف بالتحقيق 

التي جمعها كافية  األدلة أنو سليماًحتى يكون قراره بالتصرف ، تهمة مع الواقعة الجرميةال انطباق

فحسب، فيجب  لإلدانةيبذل الجهد الكافي للوصول للحقيقة وليس  أنوعليه ، ال أملتحريك الدعوى 

ة مباشرة جميع العامفيحق لعضو النيابة . ف في الدعوىه خصم عادل وشريأنينسى  الأعليه 

متفقة مع نصوص ها مشروعة وأن، طالما تخدم مصلحة التحقيقها مفيدة وأنالتي يرى  عمالاأل

  .القانون

                                                             
 .719، ص1988، 2النهضة العربية، ط شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار: محمود نجيب حسني 1
  .159.، ص1994سكندرية، لطباعة والنشر، اإللفنية لثبات في المواد الجنائية، ااإل: محمد زكي ابو عامر 2
 .540.، ص2005شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، : كامل السعيد 3
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 ن، ألالمتهم لحين صدور حكم قطعي بحقه هذا كله دون المساس بقرينة البراءة التي يتمتع بهاو

من قبل النيابة  حالةلإلقتناع الكافي اإل نإلذلك ف. امن عدمه دانتهإالمحكمة هي المنوط بها تقرير 

  .من قبل القضاء لإلدانةالكافي  ناعتاإلق، يختلف عن اإلدانةلتوفر عناصر 
  

الجريمة، وفحص  كانأرفيما يتعلق بالتكييف الجرمي لتوافر  القانونهذا ما يسمى بفحص مسائل 

ة العاميكون قرار وكيل النيابة  الأو. 1تباطها بالمتهمومدى ار دلةمسائل الموضوع من توافر لأل

   .2ةردنياألمحكمة التمييز  أكدتهوهذا ما  ألوانه سابقاً اإلبتدائيبالتصرف بالتحقيق 
  

الهرم في النيابة  رأسبصفته  العامعمله، فيحق للنائب  مهام أداءثبت تقاعس وكيل النيابة عن  اإذو 

ة ومراقبتها، ومحاسبة العامالنيابة  أعمالعلى  اإلشراف العاملنائب يحق لة توجيه اللوم له، والعام

  . 3مقصر وفق قواعد المسؤولية التأديبية أي
  

التي  عمالاألعن  جزائياً أو ة، غير مسؤولين مدنياًالعامالنيابة  أعضاء فإنالطبيعية  األحوالفي  أما

مخاصمتهم، وذلك حتى  لألفرادفال يجوز ، القانونها مستمدة من أنيقومون بها بحكم وظائفهم طالما 

يتم من جهة ليست عليها مسؤولية،  أنالمالحقة يجب  إجراء نوجه، وأل أحسنيقوموا بعملهم على 

  .4مدنياً أو وهذا ال يمنع محاسبتهم في حال ارتكبوا جرائم بمنأى عن وظيفتهم، فقد يسألون جنائياً
  

، إفادة المتهم ، المتمثلة بسماع الشهود وأخذاإلبتدائييق ات التحقإجراءمن وكيل النيابة  انتهاءوبعد 

يقرر قفل محضر التحقيق الذي  أنيجب  تطلب الملف ذلك أنالخبرة الفنية  إجراء، ندب الخبراء أو

الكاتب، ثم  إسم، وكانبفتحه بواسطته بصفته وكيل نيابة، يذكر فيه الساعة، والم ماق نأسبق له و

 نإسكنه، ورقم بطاقته الشخصية، وتحصيله العلمي  كانشهرته وعمره ومو كامالًالمتهم  إسميأخذ 

 أثناءقد تعرض للتعذيب  كانما  اإذعليه وإصابات نة جسده للتثبت من وجود ياكن، ويشرع في معأم

لقوة، خذ اعتراف منه باالضبط القضائي أل مأموريقواله لدى أوسماع  اإلستدالالتمرحلة جمع 

                                                             
 .511.، ص2011بتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، التحقيق اإل: حسن الجوخدار 1
 .1333 .ص ،6، ع 2003مجلة نقابة المحامين، سنة  2002\1173زاء رقم تمييز ج 2
 . 87.صمرجع سابق، : حسنينجيب محمود  3

شار اليه لدى  محمود م. 24.ص ،2000دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،  ،)النظرية العامة للجريمة(قانون العقوبات القسم العام  :نجممحمد صبحي  4
 .13، ص1970، القاهرة، 1اإلجراءات الجنائية، طشرح  :محمود مصطفى
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لجنة طبية  إلىحالته إب مراألثم  ستجواباإلثبات ذلك في محضر إحقق فعلى وكيل النيابة الم

    .مراأللمعالجته وفتح تحقيق ب
  

خروج  إلىيؤدي  جراءاإلهذا  نالتحقيق برمته، أل اختتامال يعني  ستجواباإلقرار قفل محضر  نإ

تحقيقي فيما  راءإج أي إتخاذة، ويصبح وكيل النيابة مغلول اليد من العامالدعوى من حوزة النيابة 

قيق بحفظ قرر وكيل النيابة التصرف بالتح اإذفمثال . 1بعد، ما لم تدخل الدعوى من جديد في حوزته

بالمصادقة على  اإلختصاصصاحب  العامه للنائب أيعد مذكرة حفظ مشفوعه برأالدعوى الجزائية و

بة يرسل قرار وكيل النيا امالعخالف النائب  اإذ أماه جائز وواقع في محله، أنرأى  أنقرار الحفظ 

جديدة فهي تلغي  أدلةفي حال ظهرت  أوستيفاء التحقيقات المطلوبة، له ملف الدعوى من جديد إل

  .صولاألل ويتم ارسال الملف لوكيل النيابة للتحقيق فيه حسب واألقرار الحفظ 
  

ورأى  اإلبتدائييق جه التصرف بالتحقأو أحدك إتهاموكيل النيابة قرار حال أفي حال  مراألوكذلك 

ها لوكيل النيابة دتاعإيشوبها النقص، فيحق له  أو حالةلإلالتحقيقات غير كافية  أن العامالنائب 

  .كبرأللوقوف على حيثيات الواقعة بشكل  أوللتوسع بالتحقيقات الجارية طرفه 
  

لخصوم ي يقدمها االتحقيق فيها، لذلك تعد الطلبات الت نتهاءإخروج الدعوى من حوزة النيابة يعني و

محكمة التعقيب لذلك قررت . اله ضمنياً ، رفضاًاإلحالةب أمراًيصدر يتجاهلها وكيل النيابة وو

 نإللطلب، و ضمنياً ستجابة لطلب المتهم ندب خبير يعتبر رفضاًاإلحالة دون باإل مراأل أن" الفرنسية

  .2"يةناحقيق درجة ثبوصفها سلطة ت اإلتهامغرفة  مأماالمتهم  جانبجاز الطعن فيه من 
  

ها إختصاصة العامالتصرف بالتحقيق تسلب النيابة  مراأو نإ، ةالعامللقاعدة  ذلك يعد تطبيقاًو

تفصل  أنينطبق ذلك حتى لو فاتها ، واإلحالةب أمراً تأصدرتحقيقي، في حال  إجراء أيبمباشرة 

  .اإلتهامم ترد بالئحة ة مختصة بالمسائل التي لالعامتبقى النيابة و. اإلتهامجه أوفي بعض 

                                                             
 .509.، صمرجع سابق: حسن الجوخدار 1
  .64.، ص1999سكندرية، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإللى قضاء الحكمإالتحقيق إحالة الدعوى الجنائية من سلطة : سليمان عبد المنعم 2



 

12 

 دلةات التحقيق المتناسبة مع ظروف الملف نفسه، وفحصه لألإجراءه كافة إتخاذكد من أوبعد الت

يصدر قراره  أنها مع البينات التي جمعها في الملف، عليه انطباقوتقييمه للواقعة الجرمية ومدى 

  . ليهاإر الملف والجهة التي سيؤول مصي أنبش
  

على وجه غير  اإلبتدائيللتصرف في التحقيق  قرارات إصدارلوكيل النيابة اط المشرع أنقد و

ها ترتب خروج الدعوى من حوزته ودخولها ننهائية بالنسبة لوكيل النيابة أل قراراتوهي  ،1نهائي

وبالتالي فهي تعد غير نهائية  ،رسال وكيل النيابة الملف للمصادقة عليهإبعد  العامحوزة النائب 

بها وكيل النيابة  ماالتي ق اإلجراءاتسلطة بسط رقابته على  القانونالذي منحه  العامائب بالنسبة للن

ات إجراءعلى  العامالتي تقضي بمصادقة النائب  القانونلنصوص  وإعماالًتبعا لقاعدة التبعية 

  . التحقيق المتخذة من قبل وكيل النيابة
  

يصدر  أنقضاء الحكم عليه  إلىحالته الح إلمحتوياته غير ص كاملالملف التحقيقي ب أنرأى  اإذف

 إصدارعليه ال يملك وكيل النيابة سوى و. للمصادقة عليه العامالنائب  إلىبالحفظ ويرسله  قراراً

صور " الثانيته في الفرع سارهذا ما سيتم دو. القضاء إلى حالةاإل ماإالحفظ و ماإالقرارين  إحدى

  ."  اإلبتدائيالتصرف بالتحقيق 

  

    اإلبتدائيصور التصرف بالتحقيق  - :الثاني الفرع
  

ة الثانيالمحكمة المختصة، و إلى اإلحالةلى عن طريق واأل، التصرف بالتحقيق يكون على صورتين

ها تجعل ختالفاعلى  األسبابهذه . الموجبة لذلك األسباب أحدعن طريق حفظ الدعوى لتوفر 

 كانأر أحد نتفاءال أو، ليهإتهم بالتهمة المسندة ية ربط المكانمإ، لعدم حالةلإلر صالحة يالدعوى غ

التصرف "لى واألته في الفقرة سارد مهذا ما سيتو. الواقعة ذاتها يشوبها خلل معين أن أو، الجريمة

  ". اإلحالةب اإلبتدائيالتصرف بالتحقيق "ة الثاني، الفقرة "بالحفظ اإلبتدائيبالتحقيق 

  

  

 

                                                             
1
  .518.مرجع سابق، ص: حسن الجوخدار  
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  التصرف بالتحقيق بالحفظ  - :الًأو
  

، الذي تقرر به اإلبتدائيجه التصرف بالتحقيق أويعد قرار حفظ الدعوى الجزائية الوجه السلبي من 

ها في تخاذاالتي تم  اإلجراءاتكتفاء باإلقضاء الحكم و إلىالدعوى الجزائية  إحالةة عدم العامالنيابة 

  .الدعوى
  

 إلىالدعوى  إحالةرحلة عدم ثل لمماألصطالح اإلوقد اختلفت التشريعات الجنائية المقارنة حول 

ثم استخدم  ،"قرار حفظ الدعوى" اصطالحالمشرع الفلسطيني  ستخدمأالمحكمة، ففي فلسطين 

قررت  اإذ"الجزائية النافذ على  اإلجراءات قانونمن  199فنص في المادة " حفظ التهمة"مصطلح 

م لمدعي بالحق المدني من الرسوعفاء اإبراءة المتهم فيمكن بصدر حكم  أوة حفظ التهمة العامالنيابة 

  ."استردادهاالمصاريف وو
  

 أنللمتهم صدر حكم بالبراءة، ف أوصدر قرار بحفظ التهمة  اإذ" القانونمن ذات  200وفي المادة 

  .." المحكمة المختصة  مأمايطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض 
  

 أو األدلة انتفاءمة بالبراءة عند تقضي المحك"حيث نصت على  القانونمن ذات  274وفي المادة 

  . "ال يستوجب عقابا أوالفعل ال يؤلف جرما  كان أو، المسؤولية منعداال أوتها ياعدم كف
  

كيد أوهذا ت. ى بين قرار الحفظ وبين قرار البراءةواقد س المشرع الفلسطيني نأويتضح من ذلك، 

 أخطأالمشرع الفلسطيني قد  أن ضاًيأويتضح . قرار التصرف بالتحقيق قرار قضائي أنمن المشرع 

في  ا فاصالًمكالحكم بالبراءة يعد ح ن، ألى بين قرار حفظ التهمة وبين الحكم بالبراءةواعندما س

  .لغاءه معرض لإلنقرار الحفظ فهو ذو طبيعة مؤقتة أل أما، موضوع الخصومة بشكل نهائي
  

 أسبابية متل توفر سبب من قانون ابأسبت الحفظ التي تبنى على االتختلف عن حالبراءة  أحكامو

، براءة المتهم نعالإت التي تبني المحكمة حكمها باال، عن الحالقتل دفاعا عن النفس أوباحة اإل

 قانونمن  274لكن وفق نص المادة و .ها للدليلنااطمئنعلى قناعتها و بناءفالمحكمة تصدر الحكم 

الموجبة للبراءة  األسبابضمن  المسؤولية ماعدنات االح، وردت 2001لسنة  3رقم  اإلجراءات

   .بقاء الفعل المجرمالجريمة و كانأررغم ثبوت 
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 يجب معالجته منعاًتشريعي فادح و أالمشرع الفلسطيني قد وقع في خط أن، ويتضح من ذلك

 إصدار الإ، ال تملك المحكمة األحكاميني فيما يتعلق بطللتناقض، ولكن حسب خطة المشرع الفلس

التصرف بالتحقيق  قراراتنوعين من  إصدار الإ، ووكيل النيابة ال يملك اإلدانةب أو، براءةبال أحكام

 ماعدنات االدراج حإاه بينهما خاطئة، وواالمس تكان، لذلك بالحفظ أو اإلحالةب ماإ، اإلبتدائي

  . غير مقبول ضاًأيالبراءة  نعالإ أسبابالمسؤولية ضمن 
  

ة ماقه ال وجه إلأنب مراأل"مصري استخدم المشرع اصطالح الجنائية ال اإلجراءات قانونوفي 

 ردنياألفقد استخدم المشرع  ردنياألالمحاكمات الجزائية  أصول قانونفي  أما، "الدعوى الجنائية

 الثانيل منع المحاكمة، وواألالقضاء،  إلىالقضية التحقيقية  إحالةاصطالحين للتعبير عن عدم 

  .سقاط الدعوى الجزائيةإ
  

 إلىالمحكمة،  إلىحالته إالتصرف بالتحقيق بعدم  أمرالتشريعات حول تسمية  إختالف أدىوقد 

خروج الدعوى من سلطة  المترتبة عليه من ثاراآلتتشابه ب تكان نإتعريف القرار نفسه، و إختالف

 الحفظ تعريفا محددا داخل مرغالبية التشريعات لم تضع أل تكان نإو. سلطة الحكمالتحقيق ودخولها 

  . ةالعامه أسباب إلىشارة االاكتفت ب مانإتشريعاتها، و
  

ة وذلك العامقضائي تصدره النيابة  أمر"ه أنالفلسطيني تعريف قرار الحفظ ب وقد استخلص الفقه

 مأماة الدعوى الجزائية ماقإعن  قطعياً أو موضوعية، لتصرف به النظر مؤقتاً أو إجرائية سبابأل

  . 1"محكمة الموضوع
  

القرار القضائي "هوو ،منع المحاكمة بقرار الحفظ أمرفوا الذين عر ردنياأل القانونشراح ويقابله 

بعد لزوم محاكمة المدعى  العامالذي يصدره المدعي  اإلبتدائيبالتصرف غير النهائي في التحقيق 

  .2"القانونالتي حددها  األسباب حدعليه أل

                                                             
 .821.، ص2009فلسطين،  -، غزة1فاق، طآية في التشريع الفلسطيني، مكتبة موسوعة اإلجراءات الجنائ: جرادةعبد القادر صابر 1
 .522.مرجع سابق، ص: حسن الجوخدار 2
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 صلاألالتصرف في التحقيق، تصدره بحسب  مراأوقضائي من  أمر"ه أنالفقه المصري فعرفه ب أما

 األسباب حدمحكمة الموضوع أل مأماة الدعوى ماقإعن  طات التحقيق، لتصرف به النظرسل إحدى

  .1"القانونالتي بينها 
  

الصادر من النيابة  مراأل"ه أنمحكمة النقض المصرية قرار حفظ الدعوى ب توفي السياق ذاته، عرف

بعدم  أمراًالضبط القضائي، يعد  مأموريجرائه من بمن ندبته إل أوبنفسها جرته أة بعد تحقيق العام

، له حجيته التي اإلبتدائيسلطات التحقيق  إحدىة الدعوى صدر عنها بوصفها ماقوجود وجه إل

  .2"مراألالدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها  إلىتمنع من العودة 
  

ي بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير في قضائ أمر"ه أنالحفظ ب أمرويمكن حصر تعريف 

  .4"نسبية، ويحوز حجية من نوع 3"األسباب التي تحول دون ذلك من الدعوى الجنائية بسبب

  

قضائي تتوقف به الدعوى العمومية التي سبق  أمر"حفظ الدعوى  لقرارتعريف الفقه الفرنسي  أما

مالحقة  أيه منع أنالتي تبرره ويكون من شه أسبابتحريكها عن طريق افتتاح التحقيق، ويكون له 

  .5"التحقيق إلىجديدة تبرر العودة  أدلةجديدة ما لم تظهر 
  

 يةالقانونه بين الطبيعة نهو التعريف المالئم لقرار الحفظ أل األخيرالتعريف  أن، يستنتج مما سبقو

 أن قرار الحفط يتمتع ه نبياة، والعامالجهة مصدرة القرار وهي النيابة  إلىضافة اإللقرار الحفظ ب

ما ورد به  إلىضافة اإلالمحكمة المختصة هذا ب إلىبحجية خاصة يترتب عليها عدم رفع الدعوى 

    .سبب يبنى عليه مراأللهذا  أن بيانمن 

  

                                                             
نهضة العربية، بتدائي بحفظ الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني، دراسة مقارنة، دار الن التصرف بالتحقيق اإلارسالة دكتوراه بعنو: هر الوليدسا 1

 .5.ص، 2008القاهرة، 
 .6.ساهر الوليد، المرجع نفسه، ص مشار اليه لدى، 64، س13476، الطعن رقم 2002\2\5نقض جنائي  2
 .666.، ص2005اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة، القاهرة، : مةمأمون سال 3
  .500.، ص1974، القاهرة، 10كر العربي، طمبادئ اإلجراءات الجنائية، دار الف: رؤوف عبيد 4
 .5.، صنفسهمرجع ال: ساهر الوليد 5
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   اإلحالةب اإلبتدائيالتصرف بالتحقيق  - :ثانياً 
  

تارة ، واإلتهاميطلق عليه قرار ، فتارة اإلحالةكثر من مرادف لقرار أاستخدم المشرع الفلسطيني 

الجزائية  اإلجراءات قانونمن  3/ 152فجاء في نص المادة . اإلتهاميطلق عليه الئحة  أخرى

المحكمة  إلىالمتهم  بإحالة أمرصائب ي اإلتهامقرار  أنمساعديه  أحد أو العاموجد النائب  اإذ"النافذ 

ال يقدم أي شخص إلى المحاكمة في "صت من ذات القانون والتي ن 240وفي المادة  1"المختصة

   ."الدعاوى الجزائية، إال إذا صدر بحقه قرار إتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه
  

" همامن يقوم مق"خدم عبارة المشرع الفلسطيني است أن فة الذكر، يتضحنآعلى نص المادة  تعليقاًو

 العامات النائب إختصاصدث عن النصوص تتح تكانها، حيث كانوهي عبارة وردت في غير م

 ماالنيابة يقومون مق أعضاءكافة  أنتفسير النص  كانماإلب إذ، هماليس من يقوم مقمساعديه و أحدو

ات الحصرية التي اإلختصاص، عدا العامهم يمثلونه في مباشرة دعوى الحق أنبما  العامالنائب 

  . حتى مساعديه أحدوحده دون مشاركة  العامللنائب منحت 
  

التي و 2001لسنة  3الجزائية رقم  اإلجراءات قانونمن  152هذا يتعارض مع نص المادة و

  . هماليس من يقوم مقساعديه وم أحد أو العامبالنائب  اإلحالةحددت المختصين بالمصادقة على قرار 

 ما وردمخالفة ل اإلتهامالئحة  نإ"سطينية في قرارها الذي جاء فيه محكمة النقض الفل أكدتههذا ما و

حة لم تشتمل على تاريخ تلك الالئ أن، حيث الجزائية اإلجراءات قانونمن  154في نص المادة 

   .2"اليها اإلتهامسند أالتي  يةالقانونارتكاب الفعل المواد 
  

ه ال يجوز أنالمستفاد من النصوص السابقة "فيه  ءلمحكمة النقض الفلسطينية جا آخرفي حكم و

محاكمة المتهم  أنمساعده، و أو العامبحقه من النائب  إتهامصدور قرار  بعد الإمتهم  أيمحاكمة 

   3"بط معينةفقا لضواو إحالة، تكون بموجب اإلتهامالمحكمة الذي صدر بحقه قرار  مأما
                                                             

إذ رأت "من ذات القانون  169وفي المادة ......" يجب أن يشتمل قرار اإلحالة إلى المحاكمة على إسم المشتكي "من ذات القانون  154وجاء في المادة  1

يتولى وكيل النيابة تالوة التهم على "من ذات القانون حيث جاء فيها  239وفي المادة ....." اإلتهام محكمة البداية أن الواقعة كما هي مبينة في تقرير 

    ." المتهم في الجرائم الواردة في قرار اإلتهام، وال يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار اإلتهام، وإال كان ادعاؤه باطالً
، 2012، مجموعة أحكام محكمة النقض الفلسطينية لعام 14/2/2012، الصادر بتاريخ 209/2011رام اهللا، رقم حكم محكمة النقض المنعقدة في  2

  .9.ص
، 2012، مجموعة أحكام محكمة النقض الفلسطينية لعام 22/3/2012، الصادر بتاريخ 143/2011حكم محكمة النقض المنعقدة في رام اهللا، رقم  3

  .10.ص
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المشرع الفلسطيني، قد  أنيتبين  إذ، اإلتهامبين الئحة و اإلتهامبين قرار  سلم هنا التمييزاأللعله من و

 إلى اإلحالةعملية  إلىشارة المواد السابقة لإل إلىذلك بالرجوع و ى بين التعريفين،واعندما سأ خطأ

قرار الدعوى بدونه، و إحالةال يجوز و اإلتهاممن الئحة  جزء اإلتهام، حيث يعد قرار قضاء الحكم

ربط ه لأيرالمؤكدة ل يةالقانونيد ناساأله مدعما بأسبابهو القرار الذي يصيغ وكيل النيابة به  اإلتهام

الئحة  عله يمكن تعريفلو. المقدمة ضده اإلتهامالئحة  صيلاتفالمتهم بالتهمة المسندة له وبوقائع و

ات شكلية وموضوعية بحيث تفيد بيانتتضمن هة المختصة وها الورقة التي تحررها الجأن اإلتهام

تختلف التشريعات و. 1"كافية لتقديمه للمحاكمة أدلةشخص معين متى وجدت  إلىسناد فعل جرمي إ

فالمشرع الفلسطيني فرق بين  .اإلتهامالذي يفرغ فيه  في المسمى الذي تطلقه على الشكل المقارنة

  . ، بينما لم يستوجب ذلك في المخالفاتإتهامجب تقديم الئحة أوالجنح حيث ات وياالجن
  

المخالفات فلم جنح وال أما، ات فقطيافي الجن اإلتهامجب تقديم الئحة أوالمشرع المصري  أما

 أما، ةالعامالمشرف على التحقيق النيابة  كان اإذعن طريق التكليف بالحضور  مانإيستوجب ذلك و

في كل من المخالفات والجنح  إتهاملزمه المشرع المصري تقديم الئحة أقاضي التحقيق ف كان اإذ

  .  اتياالجنو
  

بين الئحة ، 2001لسنة  3جزائية رقم ال اإلجراءات قانونمن  152على ذلك فرقت المادة  كيداًأتو

، الذي يعد قرار بالتصرف اإلتهامبين قرار والتهمة والمتهم، و اإلتهام صيلاالتي تتضمن تف اإلتهام

 154جب المشرع في المادة أوالتي و اإلتهامالواردة في الئحة  صيلاالقرار دون التف إحالةفال يعقل 

حال تم في كذلك و. والتبليغ بالحضور نات البطاليالغ اإلحالةتكون متوافرة تحديدا في قرار  أن

حالة في المخالفات هو قرار الصادر باإلال صبح، ألاإلحالةهو ذاته قرار  ماتهقرار اإل أنالتسليم 

  .إتهامقرار 
  

  ..."  إحالةالمتهم، و إلى اإلتهاميقرر توجيه " ... التي جاء فيها و القانونمن ذات  151المادة  ضاًأي

عندما نص على  الفلسطيني لم يكن موفقا بالتعبيرالمشرع  أن نيعلى نص المادة السابق يتب قاًتعليو

ذلك والفلسطيني،  اإلجراءات قانونمن  151حسب ما ورد في المادة " اإلتهامتوجيه تقرير "كلمة 

 اإلتهام ليس منذ تقرير توجيهعليه الدعوى الجزائية و مامنذ اللحظة التي تق الشخص يعد متهماً نأل
                                                             

  .54. ص، قرجع سابم :ساهر الوليد 1
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كل "والتي نصت  2001لسنة  3رقم  اإلجراءات قانونمن  8ذلك حسب ما جاء بنص المادة له، و

 مبدأخذ بأالمشرع الفلسطيني  أنستفاد من ذلك يو". عليه دعوى جزائية يسمى متهماً ماشخص تق

 أوه بين المشتبه ب، والعاملم يفرق بين المتهم الذي حركت ضده دعوى الحق ، وضاًأي اإلتهام

  . المشتكى عليه
  

بمجرد تحريك الدعوى الجزائية يكون ذلك ، واسناد تهمة لشخص مإهو عملية  اإلتهامتوجيه و

 إلىحالتها مباشرة إعن طريق  أو، ات التحقيقإجراءمن  بإجراءتحريكها قد تم  كان، سواء ضده

في مرحلة تسبق مرحلة  توجيه التهمة يتم نإعلى ذلك ف بناءو. القضاء في مواد الجنح والمخالفات

يتم ترجمة كت الدعوى الجزائية ضده، وحر اإذ الإ ال يكون الشخص متهماًالمحكمة، و إلى اإلحالة

هذا الشخص الذي  إتهامالذي تم بموجبه تقرير  اإلتهامقرار و اإلتهامسناد من خالل الئحة اإلعملية 

  .يه المشرع الفلسطيني اصطالح متهمطلق علأ
  

مصطلح المتهم على الشخص  ماشرع المصري موقف المشرع الفلسطيني من استخدولقد وافق الم

ة العامالنيابة  إلىحالته إحتى قبل  اإلستدالالتجمع ات التحقيق وإجراءمن  أيالذي اتخذت ضده 

   .1ضدهتحريك الدعوى الجزائية و
  

لظنين على الفظ ، وجنايةطلق مصطلح المتهم على الشخص الذي ارتكب أ ردنياألالمشرع  أما

   .2بحقه اإلتهامطلق عليه لفظ مشتكى عليه قبل صدور وأالشخص الذي ارتكب جنحة، 
  

رد أو، حيث ما لفئات المتهمينيرد تقسأو، فالتشريعات فطنة كثرأ فكانالمشرع الفرنسي  أما

محكمة الجنح  مأما أو، التحقيق مأما، سواء ا للمرحلة التي يكون فيها المتهمالتسميات تبع

 اإلتهامبين  ىالمشرع الفرنسي مرحلة وسط ماقأولقد . 3اتيامحكمة الجن مأما أو، مخالفاتوال

 مانإستماع له كشاهد مشتبه به واإل، وجعله يرفض طلب شتباه وهي المتعلقة بالشاهد المشتبه بهواإل

  . 4يةالقانون الضماناتجل الحصول على أيطلب سماعه كمتهم من 
                                                             

  ."يسألوا المتهم عن ذلك.... لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع اإلستدالالت أن يسمعوا"من قانون اإلجراءات الجنائية المصري على  29نصت المادة  1
مشتكى عليه ويسمى ظنيناً  كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو"على  4من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني في المادة  4نصت المادة  2

  ."إذا ظن فيه بجنحة ومتهما إذا اتهم بجناية
  .30. مرجع سابق، ص: ساهر الوليد 3
  .121.، ص2004، 1النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط: رف رمضان عبد الحميدشأ 4
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ه يمكن نإ، فوالتحقيق اإلتهامالفلسطيني تجمع بين سلطة  يالقانون نظامي الة فالعامالنيابة  تكانلما و

ما يتم تطبيقه في  هذاو. اإلتهام، وهي وثيقة ةحداضمن وثيقة و اإلحالةقرار و اإلتهامتضمين قرار 

 إتهامة قرار العام، تصدر النيابة والتحقيق اإلتهامالدول التي تفصل بين سلطتي  أما. الواقع العملي

  .الصادر عن قاضي التحقيق اإلحالةنفصل عن قرار م
  

الدعوى في حوزة المحكمة  إدخالالذي يقرر به المحقق  مراأل"ه أنب اإلحالة أمروعليه يمكن تعريف 

مرحلة  إلى اإلبتدائيهو على هذا النحو قرار بنقل الدعوى من مرحلة التحقيق المختصة، و

  ."المحاكمة
  

النيابة  رأت اإذ"الجنائية على  اإلجراءات قانونمن  214مادة المشرع المصري فنص في ال أما

على المتهم كافية رفعت الدعوى  األدلة أنمخالفة و أوجنحة  أو جنايةالواقعة  أنة بعد التحقيق العام

 مأماالجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات و إلى

ن طريق غيرها ع أولم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف  ما ئيةاالمحكمة الجز

  " اتيامحكمة الجن إلىة مباشرة العامفراد الناس فتحيلها النيابة أالنشر عدا الجنح المضرة ب
  

 أو العامي مامن المح اإلحالة أمرجب المشرع المصري ضرورة صدور أوات ياوفيما يتعلق بالجن

  .همامن يقوم مق
  

، قد خاطب 2001لسنة  3الجزائية رقم  اإلجراءات قانونالمشرع الفلسطيني في  أن، ويجدر الذكر 

وكيل النيابة هو المختص دون غيره  أنه يفهم من ذلك نأوكيل النيابة فقط، وك هأحكامبموجب 

  . نوقعت من غيره يشوبها البطال نإالتحقيق المختلفة، و أعمال بإجراء
  

يقوم قاضي التحقيق "الجنائية  اإلجراءات قانونمن  176قد نصت المادة المشرع الفرنسي ف أما

   ."العقوبات قانونالتي تتوافر تشكل جريمة في  اإلتهامدالئل  تكان اإذبفحص ما 
  

 أوالوقائع تشكل مخالفة  أنقدر قاضي التحقيق  اإذ" القانونمن ذات  179/1، 178وفي المادة 

  . الجنح أوات يامحكمة الجن مأمالدعوى ا بإحالة أمراًه يصدر نإجنحة، ف
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تتوافر ضد شخص المتهم  تكان اإذبفحص ما  اإلتهامتقوم غرفة " القانونمن ذات  211وفي المادة 

  ."1كافية إتهامدالئل 
    

التصرف  قرارات معظم التشريعات الجزائية نظمت أنومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول 

التصرف  قرارات إصدارجهة  إلىالنصوص في التشريعات المقارنة  شارت معظمأ، حيث بالتحقيق

حالتها إل أو، ولم تعط تعريفا معينا لحفظ الدعوى االموجبة له األسبابو ، هاأثر، واإلبتدائيبالتحقيق 

التصرف بالتحقيق  قراراتولم توضح طبيعة . الحكم كما فعل المشرع الفلسطيني قضاء إلى

التصرف بالتحقيق  قراراتل يةالقانونالطبيعة " الثانيته في المطلب ساردهذا ما سيتم و اإلبتدائي

  ". اإلبتدائي

  

  

                                                             
  .82.، ص1999الدعوى الجنائية الى القضاء في النظم االجرائية المقارنة، دار النهضة العربية، إحالة : اشرف توفيق شمس الدين 1
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  الثانيالمطلب 

  التصرف بالتحقيق قراراتل يةالقانونالطبيعة 
  

بين ة بين تشريعات الدول وماات هإختالفها قراراتة والعامللنيابة  يةالقانونموضوع الطبيعة  أثار

 إلى أوالسلطة القضائية  إلى أوالسلطة التنفيذية  إلى ةالعامبعية النيابة ذلك حول ت، والقانونفقهاء 

 اًجانباله أول من اهتم بهذا الموضوع وأوو. التي تصدر عنها قراراتلطبيعة االسلطة التشريعية، و

داة أة مجرد العام، فاعتبر النيابة 1الوضعي الفرنسي القانونب أثراًالفقه الفرنسي مت كان الدراسةمن 

  ."وكالء الملك"ة العامالنيابة  أعضاء ىيطلق عل كانة مصالحه، لذلك يالتمثيل الملك وحم
  

قضت محكمة النقض المصرية في حكم  حيثمن الفقه المصري،  جانب ضاًأي أيبهذا الر أخذوقد 

 يةنالقانوة الطبيعة سارسيتم دو. 2"ة من النظم المهمة في الدولة المصريةالعامالنيابة  أن"قديم لها 

في الفرع ، و"ةالعامللنيابة  داريةاإلالطبيعة "ل واألفي الفرع  التصرف بالتحقيق تفصيالً قراراتل

في ة العامللنيابة  يالقانون نظامال"وفي الفرع الثالث  ""ةالعامالطبيعة القضائية للنيابة " الثاني

  ."فلسطين

  

  ة العامللنيابة  داريةاإلالطبيعة  - :لواألالفرع 
  

اعتبرها هيئة تابعة للسلطة التنفيذية ، وإداريةة ذات طبيعة العامالنيابة  أنمن الفقه  نبجااعتبر 

، الذي يمثل ة تابعين لوزير العدلالعامالنيابة  أعضاء أن، تجاهاإلمرد هذا و 3إتهامباعتبارها سلطة 

لى عملهم، ع اإلشرافب إدارية، بما له من سلطة ةالعامالنيابة  عضاءعلى ألاألداري اإلالرئيس 

  . يكانالم اإلختصاصنقلهم خارج حدود ينهم، ويتعو
  

 أعضاءعلى ية ديبأة الدعوى التمإقا العاموزير العدل يطلب من النائب  أن، أيمرد هذا الر كانو

المحاكمة الذي يقدم  إعادة، كذلك طلب خطي منه أمرالنقض ب إجراء القانونمنحه ة، والعامالنيابة 

  . له

                                                             
داة تجسيد أماة الفاعلة احمؤتمر العدالة الفلسطيني األول، القضاء النزيه والمدور النيابة العامة في تجسيد العدالة بين الواقع والطموح، : احمد براك 1

 .101. ص .2005، انونيةالعدالة، بوابة فلسطين الق
  .102. ص المرجع نفسه،: احمد براك 2
  .23.، ص1995الزهراء للخدمات المحوسبة، غزة، فلسطين،  سة مقارنة، داراستثنائية في فلسطين، دراإلوالمتخصصة النيابة العامة : حمد المبيضأ 3
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ها موكلة من قبلها بمباشرة أن، ة للسلطة التنفيذيةالنياب إتباعسبب  أن، قه كذلكمن الف جانبى أور

يتم النيابة  أعضاءو العامالنائب  أننيابة عنها تحت اشراف ورقابة وزير العدل، و العامدعوى الحق 

  . رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ينهم من قبليتع
  

لى والتي مفادها واألالحجة  إلىبالرجوع  إذ، أيلر، يتضح ضحالة هذا االسابق ومن خالل العرض

ذا ، فهةالعامالنيابة  أعضاءديبية بحق أالدعوى الت إجراء العاموزير العدل يطلب من النائب  أن

ديب أديب المنوط به تأذاتها تكفل بها مجلس الت اإلجراءات أما، صحيح ولكن له حق المطالبة فقط

  . المحاكمة إعادةخطي و أمرعلى طلب النقض ب كذلك مراألينطوي و، 1ضاًأيالقضاة 
  

ستقاللها، دون التدخل إة العام، ال تسلب النيابة بداء الطلباتإالسلطة الممنوحة لوزير العدل في فهذه 

، لم تجز الجزائية الفلسطيني اإلجراءات قانونة من الثانيالمادة  أنخير دليل على ذلك في عملها، و

 أعمالة على ياإلشراف، وال حتى بصفته الجزائية ال بصفته الوظيفية دعوىلوزير العدل مباشرة ال

  . ةالعامالنيابة 
  

داري المقصود اإل اإلشرافات وزير العدل تنحصر بإختصاص أن، ويخلص مما سبق بنتيجة مفادها

 اماإلتهفليس له التدخل في توجيه . جهزة تعمل في الدولةأة وغيرها من العامبه، التنسيق بين النيابة 

ضائية الفلسطينية التي نصت السلطة الق قانونمن  47المادة  أكدتههذا ما و. طلب حفظ الدعوى أو

 اإلشرافلرئيس كل محكمة ، وداري على جميع المحاكماإل اإلشرافيقوم ب أنلوزير العدل "على 

  . بها وعلى سير العمل ينلمالعاعلى القضاة 
  

لوزير العدل حق "التي نصت على  ردنياألضاء استقالل الق قانونمن  31يقابل نص المادة 

   .2"داري على جميع المحاكم والقضاةاإل اإلشراف
  

                                                             
  .111. ، صمرجع سابق: حمد البراكأ 1
  .66. يابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فلسطين، رسالة دكتوراه، صدور الن: محمود نظمي محمد صعابنة 2
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المختصة برفع الدعوى الجزائية وليس وزير  ة هيالعامالنيابة  أن إلىالفقه المصري قفد اشار  أما

القضاء  مأماتوقيع الجزاء على من يخالف ذلك وعدم التعسف و القانونة ياذلك بهدف حمالعدل و

   .1الجنائي
  

خاصة  ،تقاداتناإلة بالسلطة التنفيذية للعديد من العامالنيابة  تباعإالسابق ب أيتعرض مؤيدي الرو

ذلك  أدى. الشعب نفسه هو مصدر السلطات أصبحالثورة الفرنسية وتبدل سلطة الحكم و إندالعبعد 

    .2والتشريعات فقط القوانينن ها بسمهامحددت وة ذات طبيعة خاصة العامالنيابة  أنالقول ب إلى
  

السلطة التشريعية  نأل، التشريعية يكون بالتبعية فقطة عن السلطة العاماستقالل النيابة  أنوالواقع 

التي تصدرها  القوانينوذلك عن طريق  ،3ة بطريقة غير مباشرةالعامتشرف على شؤون النيابة 

   .ات وعمل النيابة وطريقة تشكيلهاإختصاصلتحديد 
  

يعين النائب :" 2003ي الفلسطيني المعدل لسنة األساس القانونمن  107هذا ما جاء في المادة و

  . "على للقضاءاألعلى تنسيب من المجلس  بناءبقرار من رئيس السلطة الوطنية  العام
  

ائل أومن  كانموقف المشرع الفلسطيني، ومع  موقفه متفقاً كان، فقد المشرع المصري أما

، تبنى طار عالقتها مع السلطة التشريعيةإة، وفي العامباستقالل النيابة  دتاتي نالتشريعات ال

ه منع السلطة التشريعية من التدخل في تنظيم أن، حتى الفصل بين السلطات مبدأالمشرع المصري 

ن الدستور المصري حيث جاء فيها م 167المادة  أكدتهوهذا ما . وفق حدود الإة العامعمل النيابة 

  .4"عضائها ونقلهمأين يات تعإجراءاتها، وطرق تشكيلها وإختصاصالهيئات القضائية و القانون يحدد"

  

  

  

  
                                                             

  .219. ، ص1997، القاهرة، 2، ط1شرح قانون االجراءات الجنائية، النشر الذهبي للطباعة، ج: محمد عيد الغريب 1
  .55. المرجع نفسه، ص: محمود نظمي محمد صعابنة 2
الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، : نقال عن الدكتور احمد فتحي سرور، 111المرجع نفسه، ص: محمد عيد الغريب 3

 .204.، ص1983

  .113. مرجع سابق، ص: محمد عيد الغريب 4
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  ة العاملنيابة ل  الطبيعة القضائية - :الثانيالفرع 
  

شكاليات خاصة في ظل النظم التشريعية التي تجمع بين سلطة اإلهذا الموضوع العديد من  أثار

، لذلك لة من قبل المشرع الفلسطينيأل عدم تنظيم هذه المسوالتحقيق مثل فلسطين وفي ظ اإلتهام

الطبيعة القضائية "ة الثاني، الفقرة الطبيعة القضائية لقرار الحفظ"لى واألتها في الفقرة سارسيتم د

   ."اإلحالةلقرار 

  

  الطبيعة القضائية لقرار حفظ الدعوى الجزائية  - :الًأو
  

 أن إلىالسائد بالفقه  أيوقد اتجه الر. 1الطبيعة القضائية اإلبتدائيالتصرف بالتحقيق  قراراتتحمل 

، فهي تصدر عنها 2قضائية أعمالها هي أعمالة تعتبر جزء من السلطة القضائية والعامالنيابة 

ذو  بالتالي يعد قرار حفظ الدعوى قراراًو .3تها القضائية لها حق تقرير مآل التحقيقاتيبمقتضى وال

   .طبيعة قضائية
  

السلطة القضائية  قانونفرد لها أالسلطة القضائية وقد ة في فلسطين شعبة من شعب العاميابة تعد الن

" ةالعامالنيابة " نا، تحت عنوس منهمافي الباب الخ األحكامبعض  2002لسنة  2رقم  الفلسطيني

 نإو. تشكيل المحكمة باطل كانتخلف حضورها  نإي في تشكيل المحكمة بحيث أساسوتعد جزء 

ي من أساسة جزء العاملم ينص صراحة على اعتبار النيابة السلطة القضائية الفلسطيني  انونق كان

 الإة جزء من السلطة القضائية العامالنيابة  أنلكن يتضح ا الجزائية، وياتشكيل المحاكم في القض

لطة ة عن القضاء باعتبارها سالعامالنيابة  زتميها مستقلة عن قضاء الحكم حيث يوجد خصوصية أن

  . وتحقيق إتهام
  

تنعقد جلسات "حيث جاء فيها  2001لسنة  3رقم اإلجراءات قانونمن  238المادة  أكدتهوهذا ما 

  . "بحضور وكيل النيابة والكاتب بدايةمحكمة ال

                                                             
 .719.مرجع سابق، ص: مود نجيب حسنيمح 1
 .114- 109.، ص2004، 1جلقدس، ة المعارف، اأمنشالوسيط في شرح مبادئ اإلجراءات الجزائية، : نبيه صالح.د 2
 .686.، ص1987، دمشق، 4أصول المحاكمات الجزائية، المطبعة الجديدة، ط: عبد الوهاب حومد 3
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، فهم بذلك بمثابة القانونمن السلطة القضائية بموجب  هم يعدون جزءأنة بما العامالنيابة  أعضاء نإ

ذات  إلى نهايةهم يخضعون بالن، ألةناذات الحص، والضماناتتيازات وماإلن بذات يتمتعوالقضاة و

  . المساءلةوفيما يتعلق بالنقل  يةالقانونالقواعد 
  

ة قضاة العاميتولى النيابة "على  ردنياألالمحاكمات الجزائية  أصول قانونمن  11نصت المادة و

   ."داريا لوزير العدلإويتبعون  اًقانونيمارسون الصالحيات الممنوحة لهم 
  

 قانونمن  104ة في فلسطين نصت المادة العامالنيابة  عمالكيدا على الطبيعة القضائية ألأوت

 أوبعدم القبول  أو اإلختصاصدفع المتهم بعدم  اإذ"على  2001لسنة  3الجزائية رقم  اإلجراءات

ربع أللفصل فيه خالل مساعديه  أحد أو العامالدعوى وجب عرض الدفع على النائب  انقضاءب

  . "بدايةمحكمة ال مأماستئناف بموجب قرار قابل لإل ةوعشرين ساع
  

قرار قضائي  العام ة فقط هي المسموح باستئنافها، ولو لم يكن قرار النائبالقضائي األحكام نأل

  . دايةبمحكمة ال مأماستئناف هذا القرار قابل لإل كان، لما ةالعامهي النيابة صادر عن جهة قضائية و

؟ سيكون مصير الملف اذا، في حال صادقت المحكمة على الدفع موالسؤال الذي يطرح نفسه هنا

 قراراتتكون  بدايةالصادرة عن محكمة ال قراراتلا أنجابة على هذا التساؤل ال بد من معرفة لإل

الفقرة حسب ما جاء في  بداية، كونها صادرة عن محكمة الئية غير قابلة للطعن بطريق النقضنها

  .ستئنافيةاإلليس بصفتها الفلسطيني، و اإلجراءات قانونمن  104خيرة من نص المادة اال
  

 قراراتلرسمت الطريق بالطعن با 104المادة  أن" لذلك قضت محكمة النقض الفلسطينيةتطبيقا و

صدر ما ي كانلما ، وعدم القبول أو اإلختصاصفي حال دفع المتهم بعدم  العامعن النائب الصادرة 

ستئنافية اإلعنها بصفتها  صادراً ال يعتبر حكماً األحوالفي مثل هذه  قراراتمن  بدايةعن محكمة ال

جازت الطعن بالنقض أالجزائية والتي  اإلجراءات قانونمن  347و346ين دتاالم حكامفقا ألو

ال ينهي النزاع ه ن، ألستئنافاإلمن محكمة ستئنافية واإلبصفتها  بدايةالصادرة من محكمة ال حكاملأل

الذي يكون معه القرار  مراألبالموضوع  فاصالً ال يعتبر حكماًال ترفع يد المحكمة عن الدعوى وو

  ."غير قابل للطعن بالنقض بدايةالصادر عن محكمة ال
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الجزائية رقم  اإلجراءات قانونمن  104بموجب نص المادة  "مخالف لقرار هذه الهيئة يفيد  أيرو

غير  هأنلم يقل ، وبدايةمحكمة ال مأماستئناف مساعده قابل لإل أو العامالنائب  ، قرار2001لسنة  3

لمحكمة  أعطىلى للبت في الدفع، وواألصفة الدرجة  العامللنائب  أعطىه أن، بمعنى قابل للطعن

  . "ة للبت فيهالثانيصفة الدرجة  بدايةال
  

 تعديل، وذلك كونها إلىبحاجة  104نص المادة  أن، ومن خالل استعراض القرارين السابقين يتبين

 قرارات؟ حتى ال أمالصادر من المحكمة برد الدفع قابل للطعن بالنقض  لم توضح هل القرار

، فمن معها حسب قراءة القاضي للنص ملاعيتم التالفلسطينية لم تحسم هذه المسالة، و محكمة النقض

 بدايةلمقدم ضد قرار محكمة البطلب الطعن ا بعض القضاة نظروا نإواقع التطبيق العملي ف

ستئنافية، وبالتالي ال اإلبصفتها  بدايةا لم تصدر عن محكمة الهأحكام، كون رفضه خراآلالبعض و

غير فاصل في موضوع النزاع، وبالتالي غير  مهيدياًت القرار يعد قراراً أنخاصة . يجوز نقضها

  . قابل للطعن بالنقض
  

هو نص  2001ة لسن 3الجزائية رقم  اإلجراءات قانونمن  104نص المادة  أنويستنتج مما سبق، 

لعله  إذ، وعدم الوقوف على حرفية النص األساسمعه على هذا  ملاعيجب التذو طبيعة خاصة و

ه جاء نأل. بدايةستئنافية بعد محاكم الاإلعن ذكر كلمة  المشرع الفلسطيني قد سها أنمن سليم القول 

  . ..." مأماستئناف ار قابل لإلبموجب قر"في المادة ذاتها كلمة 
  

، الحالة التي تقوم محكمة لىواأل. ه يجب التفرقة بين حالتينأن، ويتبين من خالل الطرح السابق

، الواردة في النص، وهي عدم القبول األسباب نتفاءهي عندما تقوم برده ترده البرد الدفع، و بدايةال

الحالة غير فاصل في  لي يعد القرار في هذهبالتاو. الدعوى الجزائية انقضاء، اإلختصاصعدم 

شرعت بها لتقف على ات التحقيق التي إجراءالنيابة لتكمل  إلىه سيعيد الدعوى ن، ألالموضوع

. اإلختصاصة صاحبة العامبالتالي القرار النهائي سيكون بهذه الحالة للنيابة حقيقة الموضوع، و

نتيجة خاصة في ظل على درجة ستتوصل لذات الاألالمحكمة  نعليه ال يحق للمتهم نقض الحكم ألو

  . عدم وجود بينات
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، ةالعامه يجوز للنيابة أن، يمكن القول هكاندت المحكمة الدفع ووجدته في مأي، في حال ةالثانيالحالة و

 أنها قررت أنبمعنى . في هذه الحالة فاصل في الموضوع بدايةقرار محكمة ال نالطعن بالنقض أل

 أناعتبار  إلى، سيؤدي القول بعكس ذلك نأل. الشروط الواردة في النص أحدلتحقق ه كانالدفع في م

 قامتها نأتقرير الطريق الذي ستسلكه الدعوى، وكة من حقها في العامالمحكمة سلبت النيابة 

 أنقرار الحفظ يجب  نغير متصور أل ضاًأيهذا من حيث الواقع جبارها على حفظ الدعوى، وإب

  . ي يمنع ذلكقانونه ال يوجد نص أنخاصة . بتدائييق ايكون مسبوقا بتحق
  

ساعة هي  24وهل مدة  جراها وكيل النيابةأوضح المادة مصير التحقيقات التي لم ت آخر جانبمن و

 العامهي المدة التي يتوجب على النائب  أم؟ من قبل وكيل النيابة العاملعرض الدفع على النائب 

 أنجاءت لتوضح  104ساعة المشار لها في نص المادة  24مدة  أن بداية؟ خاللها الرد على الدفع

شارت أللفصل في الدفع وليس لوكيل النيابة، ولكن المادة  العامهذه المدة هي المدة الممنوحة للنائب 

، ولكن درج التطبيق العملي مساعديه دون تحديد مدة أحد أو العاموجوب عرضه على النائب  إلى

  . إثارتهعد يتم عرضه مباشره ب أن
  

لة حساسة فهل يكمل وكيل أذلك، وهذه مس إلىالمادة لم تشر  نإ، فمصير التحقيقات إلىبالنسبة  أما

من واقع التطبيق العملي لدى  نطالقاإ؟ ينتظر قرار المحكمة أم، والتحقيقات ستجواباإلالنيابة عملية 

ات إجراءاستكمال  وكيل النيابة من منعيسابق لم نص المادة ال أنة الفلسطينية يتضح العامالنيابات 

رض أها، وهذا المطبق على ماتمإال يمنع من  إذ، ات التحقيق مع الشهودإجراءخاصة التحقيق و

ات المحاكمة وليس كما يفسرها إجراءطالة إة المتهم من ياالمادة سابقة الذكر جاءت لحم ن، ألالواقع

من  إذ، موقوفا كان اإذخالء سبيل المتهم إ أوات التحقيق قدر المستطاع إجراءطالة إالبعض من 

  .عند اتصاله بالملف يةالقانونب نايغفل عن الجو الأواجب عضو النيابة 
  

قرار  انتظار، لنيابة رغم عدم وجود نص يبرر ذلكيتوجب على وكيل اه أن، ه يجوز القولأن الإ

ليس الفصل للمحكمة ولمذكور جعل كلمة نص المادة ا ن، أليحيل الملف قبل ذلك الأالمحكمة و

  .األحكام، منعا لتضارب ة، في حال صادقت المحكمة على الدفعالعامللنيابة 
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 العامغ قرار النائب يلالمادة التشريعي لم توضح طرق تب للداللة على قصور هذهو آخر جانبومن 

ع التطبيق ؟ فمن واقستئنافاإلالخاصة ب يةالقانون؟ ما هي المدد ، هل يتم بواسطة النيابةطرافلأل

، تسري عليه ستئنافاإلبخصوص ميعاد ، والعامة بتبليغ المتهم قرار النائب العامالعملي تقوم النيابة 

  . يوم من تاريخ تبلغه للقرار 30ة بمضي العامالقواعد  أحكام
  

 مالتزاإل، فنجد البعض يقوم بخرتطبيق المادة السابق يختلف من عضو نيابة آل أن، وبالتالي يتبين

  . يقوم بالطعن بالحكم بالنقض خراآلالبعض بالحفظ، و بالتالي يعد قراراًر المحكمة برد الدفع وبقرا

 اإلجراءات قانونمن  324المادة  نإ"لمحكمة النقض الفلسطينية  2/2005قد جاء في قرار رقم و

يه ما عدا مع الحكم الفاصل ف الإالنزاع  أساسغير الفاصلة في  قراراتلالجزائية ال تجيز استئناف ا

الذي ال ينطبق على القرار المطعون فيه  مراأل. اإلختصاصالتي تقضي برد الدفع بعدم  قراراتلا

ليس برده مما يجعل القرار المطعون فيه و اإلختصاصستئناف لكونه تضمن قبول الدفع بعدم اإلب

ستئنافية رد اإلا بصفته بدايةيتوجب على محكمة ال كانو الًستئناف استقالستئناف غير قابل لإلاإلب

  . "ليس موضوعاًو ستئناف شكالًاإل
  

 اإلجراءات قانونمن  104المشرع المصري فال يوجد في نصوصه مادة تقابل نص المادة  أما

  . الجزائية
  

 قانونمن  67، فقد نصت المادة لموقف المشرع الفلسطيني راًياسلك طريقا مغ ردنياألالمشرع و

التحقيق بدفع يتعلق بعدم  أثناءدلى المشتكى عليه أ اإذ" نيرداألالمحاكمات الجزائية  أصول

وجب على المدعي  الفعل ال يستوجب عقاباً أنب أوبسقوطها  أوبعدم سماع الدعوى  أو اإلختصاص

قابال  أنيكون قراره بهذا الشو. دالء بهاإلمن تاريخ  أسبوعيفصل في الدفع خالل  أن العام

ال توقف هذه المراجعة سير للمشتكى عليه وين من تاريخ تبليغه خالل يوم العامستئناف للنائب لإل

  .ات التحقيقإجراء
  

من المشرع  أفضلالتحقيق  أثناءة الدفوع ثارإعالج موضوع  ردنياألالمشرع  أنويستنتج من ذلك 

نص المادة  نأل. النافذ، وبطريقة مختلفة اإلجراءات قانونمن  104الفلسطيني في نص المادة 

ل النيابة وكي أعطىه أن إذ وكيل النيابة المحقق، مأمامرحلة التحقيق  أثناء الإ إثارتهيجوز السابق ال 
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من  ناخالل يوم العامالنائب  مأماستئناف القرار قابل لإل أنضح أوصالحية الرد على الدفع، و

، تمييزير قابل للطعن فيه بالغ قطعي العاميكون قرار النائب القرار، و تاريخ تبلغ المشتكى عليه

  . الغير قابلة للطعن فيها بالتمييز قراراتلكونه من ا
  

التي تقبل الطعن  قراراتلا ردنياأللجزائية االمحاكمات  أصول قانونمن  270قد حصرت المادة و

منع المحاكمة الصادرة من  قراراتستئناف، واإلعن محكمة الجنائية الصادرة  األحكام بالتمييز وهي

منع  قراراتبالتالي قرار الرد على الدفع ال يعد من قبيل و. ا الجنائيةيافي القض العامالنائب 

  .ات التحقيقإجراءعرض الدفع ال يوقف  أنو. المحاكمة
  

 تطبيقاًة سلطة قضائية، والعامالنيابة  أنالقضاء المصري كذلك اعتبرا المشرع المصري و أن الإ

عبة من شعب السلطة القضائية ة شلعاماالنيابة "محكمة النقض المصرية في حكم لها  لذلك قضت

  ."عضاؤها مباشرة الدعوى العموميةأخول 
  

لم ف، تابعة لها أوة هي سلطة قضائية العامالنيابة  أنصراحة على  المشرع المصري كذلك لم ينص

 إلىقسمها نظم الهيئات القضائية و مانإ، وةالعامالخاصة بالنيابة  األحكاميورد الدستور المصري 

التي تمارسها الهيئات  عمالاأل الثاني، أعمالما يمارسوه من ل يقتصر على القضاة وواأل، نانوع

 اإلبتدائيالتحقيق الجنائي و اإلتهامقضائية مثل  أعمالة التي تقوم بالعامالقضائية مثل النيابة 

تبرها من اع ماإنو. على غرار المشرع الفلسطيني الجنائية في بعض الجرائم مراواأل إصدارو

محكمة  أكدتههذا ما و. ستقاللة واإليافضى الدستور المصري عليها الحمألهيئات القضائية التي ا

خذ التشريع المصري أو ،1ة شعبة من شعب السلطة القضائيةالعام، باعتبار النيابة النقض المصرية

ة العاميابة يؤكد ذلك باعتبار النعليه الوجهة الفنية لتولي القضاء، وة يغلب العامعمل النيابة  أن

في تشكيل القضاء الجنائي الزماًو متمماً جزء.  
  

رئيس الجمهورية يضمن "من الدستور الفرنسي  64المادة  ، نصتالفرنسي شرعبخصوص الم أما

  .2على للقضاءاأليساعده في ذلك المجلس قضائية واستقالل السلطة ال
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على األيخصص لمجلس القضاء  بحأصة، والعامستقالل النيابة إ مبدأوقد تبنى المشرع الفرنسي 

الفرنسي  نظامباعتبار ال. 1ةالعامة تهتم بشؤون النيابة الثانيلى تهتم بشؤون القضاة، وواأل ،ناشعبت

  . والتحقيق اإلتهامفصل بين سلطة 
  

يوليو سنة  27خير بمقتضى التعديل الدستوري الصادر في األ أيخذ المشرع الفرنسي بهذا الرأوقد 

رئيس الجمهورية يضمن استقالل السلطة القضائية وال يتدخل بها، حيث نص  أصبح، و19932

التي  أواستقالل السلطة القضائية سواء التي يقوم بها قضاة الحكم ي الفرنسي على األساس القانون

 القانونة للسلطة القضائية لم يحل دون اشتراط العامتماء النيابة نإ أن الإ، ةالعامتمارسها النيابة 

   .3من قضاة الحكم االات جنائية إجراء إتخاذسي عدم جواز الفرن

 

  القضاء  إلىالدعوى  إحالةالطبيعة القضائية لقرار : ثانياً
  

 نظامثل في تطبيق ماألبصفته النموذج  اإلحالةلقرار  يةالقانونعالج الفقه الفرنسي موضوع الطبيعة 

في هذا   يةالقانونة في تحديد الطبيعة صعوب أي، حيث ال تثار والتحقيق اإلتهاملطة الفصل بين س

  . اإلبتدائيةالذي يتم التصرف فيه بواسطة قاضي يتم اختياره من بين قضاة المحكمة  نظامال
  

على العديد من النظريات  اإلحالةلقرار  يةالقانونحول الطبيعة  يالقانونل دقد تمخض هذا الجو

حددت مفهوم العمل  لى تبني ثالث نظرياتاستقر الفقه علتطبيق فكرة العمل القضائي عليها، و

دعاء اإلهي لقضائي يتطلب توافر ثالث عناصر والعمل ا أن على لى ارتكزتواأل، القضائي

القضاء  مأمايطرح  القانوندعاء بمخالفة إ، حيث يفترض العمل القضائي وجود القراروالتقرير و

هو اتجاه و الثانيتجاه واإل ،4قرارالمطاف ال نهايةالتقرير بخصوصه ليصدر بالذي يقوم بفحصه و

 تجاهاإلتجاه الثالث وهو اإل أما، ال أمقضائية  تكان اإذالجهة المصدرة للقرار  إلىشكلي ينظر 

الصفة  القانونضفى عليها أوجوب صدوره من جهة وضائي قالعمل ال إلىالمختلط الذي ينظر 

  .5للخصوم كافية اتضمانتوفر  أنالتي يجب  اإلجراءات إلىالقضائية، و
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رض الواقع من خالل النظريات أي التي نظمها الفقه الفرنسي على بتطبيق فكرة العمل القضائو

فهي  هإصدارجهة  إلىفمن حيث النظر  ،يحمل الطبيعة القضائية اإلحالةقرار  أنالسابقة يتبين 

التي تصدر  مالعاأللتالي ع شعبة من شعب السلطة القضائية وباة التي اعتبرها المشرالعامالنيابة 

فكرة التقرير وهي  إلىبالنظر قضائية، و أعمالي هها بمباشرة الدعوى الجزائية قيامعنها بمعرض 

كد من أتت اإلحالة، فهذا من صميم عمل النيابة فهي قبل والبينات دلةيم لأليالتقعملية الفحص و

ة تقوم العامالنيابة  نإف دلةاأل كفاية مبدأفي الدول التي نصت على ال، و أم حالةلإلصالحية الدعوى 

فحص ها بعملية فحص البينة وقيامفكرة القرار فبمجرد  أما، ال أم حالةلإل األدلةهذه  كفايةبفحص 

ن استمرارية الدعوى الجزائية سبب يحول دو أيكد من عدم توافر أوالواقع والت القانونمسائل 

  .اإلحالةيصدر قرار لالقضاء  إلىدخولها و
  

ة تقوم قبل العامالنيابة  نإمثل التشريع المصري ف األدلة كفاية مبدأتي نصت على في الدول الو 

كل ذلك مع افتراض . اإلحالةالبراءة لتصدر بالنتيجة قرار  أدلةعلى  اإلدانة أدلةبترجيح  اإلحالة

 منة بعملية التقرير والقرار والعامحتى تقوم النيابة  القانونفة لنصوص لمخادعاء مسبق ووجدود ا

، فال هإصدارموضوعي يستدعي  أوي قانونتبين لسلطة التحقيق وجود سبب  اإذالحفظ  أو اإلحالةثم 

بحجة  اإلحالةكارها على قرار نإلقرار التصرف بالتحقيق بالحفظ و ضفاء الطبيعة القضائيةإيمكن 

غير  كان نوإل يد النيابة عن التصرف بالتحقيق، بالتالي سيغه سيدخل الدعوى حوزة المحكمة وأن

ه فاصل بخصوص وجود الدعوى واستمراريتها  أن الإقرار الحفظ  أنه شأنفاصل في الدعوى ش

  . اإلبتدائية في مرحلة التحقيق العامبحوزة النيابة 
  

، للداللة على الطبيعة الجزائية سالفة الذكر اإلجراءات قانونمن  104ومن خالل عرض المادة 

 األحكام أنها شأنش ،مكتوبة قراراتلتكون ا أن ضاًأييجب  ،ةالعامالنيابة  قراراتلالقضائية 

، فال يعقل المحاكم مأما قراراتلاو اإلبتدائية في تدوين التحقيق العامللقاعدة  وذلك تطبيقاً، القضائية

صفة مصدرها  بيانوذلك ل  تكون مكتوبة ، أنالقضائية دون  قراراتلتتم المصادقة على هذه ا أن

بعد "ه أنة بردنياألمحكمة التمييز  أكدتهما  ضاًأي، وهذا 1ال أممباشرة التحقيق في  مختصاً كان نإو
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قرار الموافقة على قرار منع المحاكمة يحمل  أنه ال بد من التنويه أن بدايةلة نجد واالتدقيق والمد

  . 1"غير ظاهر فيه صفة من وافق على القرار توقيعاً
  

راد يإ، اإلبتدائيالتصرف بالتحقيق  قراراتتتضمنها  أنجب ات الخاصة التي يبيانفيما يتعلق بال أما

 إسملرفعها وجود شكوى من المجني عليه، و القانونى التي يشترط واالمشتكي خاصة بالدع إسم

ويجب . 2شخصية الدعوى مبدأوشهرة المتهم وذلك حتى ال يترك مجال لخلطه مع غيره تطبيقا ل

تاريخ  بيانعينية الدعوى وكذلك  مبدأل إعماالً، اإلتهاممادة موجز للواقعة الجرمية و بيانذكر  ضاًأي

مرور ثالث اشهر من تاريخ علم  أومدة التقادم  نامثل سري يةالقانونحصول الواقعة لحساب المدد 

 القانونالمجني عليه بالجريمة وعدم تقديمه شكوى خالل تلك المدة وذلك في الجرائم التي علق 

وذلك  يالقانونفيما يتعلق بنوع الجرم ووصفه  أما. 3ن المجني عليهها على تقديم شكوى مقامتا

القضاء، ولتأكد  إلى اإلحالةبلتحديد المحكمة المختصة في حال قرر وكيل النيابة التصرف بالتحقيق 

ه على الواقعة انطباقلوكيل النيابة ومدى  يالقانونمساعديه من صحة التكييف  أو العامالنائب 

تاريخ توقيف المتهم وذلك في  بياناشتراط  نإ، ف، واخيراًاإلتهامديق على قرار الجرمية عند التص

التي  تاراعتبارها من ضمن المبر أوحال ارتأت المحكمة بتنزيل مدة التوقيف من مدة العقوبة، 

وتعد جميع هذه الشروط الشكلية جوهرية ويترتب على . 4اخالء سبيله أوتستدعي استمرار توقيفه 

 إلىرجاع الملف إمساعديه قرار  أحد أو العامالنائب  إتخاذ أوقضاء الحكم،  مأما نلبطالمخالفتها ا

  .  وكيل النيابة المحقق الستيفاء النقص
  

ات التحقيق إجراءكافة  أنكد أة الملف المنظور بين يديه والتساريقوم وكيل النيابة بد أنوعليه بعد 

منها يجب على  بإجراء القياممعين، وفي حال تعذر  إجراء أيقد بوشرت في الملف ولم يتبقى منها 

يثبت ذلك من خالل المحاضر الرسمية فعلى سبيل المثال في حال تعذر سماع شاهد  أنوكيل النيابة 

ثبات ذلك من خالل إوكيل النيابة بذل قصارى جهده في ه سافر خارج البالد، فعلى أنمعين وتبين 

الضبط القضائي المنوط بهم تبليغ  مأموري أولمعابر والحدود، الت الرسمية بينه وبين دائرة اسارالم
                                                             

 .516.حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص مشار اليه لدى، 3878، ص1997محامين، سنة ، مجلة نقابة ال69\424تمييز جزاء  1
 .721.مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني 2
ل التي يشترط فيها القانون القامة الدعوى في جميع االحوا"والتي نصت على  2001لسنة  3من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  5المادة  3

وبمرتكبها  الجزائية وجود شكوى او ادعاء بالحق المدني من المجني عليه او غيره ال تقبل الشكوى بعد مرور ثالثة اشهر من يوم علم المجني عليه بها
 ".ما لم ينص القانون على خالف ذلك

 .517مرجع سابق، ص: حسن الجوخدار 4
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وكيل النيابة  نأل 2001لسنة  3الجزائية رقم  اإلجراءات قانونمن  185الشهود حسب نص المادة 

  .ة بيده وعليه المحافظة عليهانأماالدعوى التحقيقية  نشاهد أل أيستغناء عن سماع اإلال يملك حق 

، يقوم عضو النيابة ة في فلسطينالعامن خالل التطبيق العملي لدى النيابة مول وولعله من سليم الق

ت التحقيق الغير جوهرية اإجراء، حتى لو لم تكن كافة المحكمة المختصة إلىالملف  بإحالة

خاصة في مرحلة . جهزة العدالة المختلفةأدوار التي تقوم بها األ كاملذلك من واقع تمستوفية، و

  . شراف القضاءإلخاضع لرقابة ويق النهائي االتحق
  

الغير مستوفي  جراءاإللم يكن  اإذ، المحكمة إلىالملف  إحالة فضلاأل، يكون من لذلك وتطبيقاً

ومثال على ذلك عدم سماع شهادة . خرىاألات التحقيق إجراءيؤثر بشكل سلبي على و جوهرياً

، ففي هذه الحالة خارج البالدحضاره كونه إذر ور الضبط القضائي الذي نظم محضر الضبط لتعأمم

  . د المنوي سماعهم بواسطة المحكمةاء الشهوسمأشعار بإالمحكمة وتقديم  إلىالملف  إحالةيستحسن 

السلطة  قانونالمشرع الفلسطيني لم ينص صراحة في  أنته ساريتضح من خالل ما سيق دو

ـ ولكن ةا الجزائييافي القض ي من تشكيل المحاكمأساسة جزء العامالنيابة  أن مبدأالقضائية على 

 اهن، ألها مستقلة عن قضاة الحكمأن الإ، عتبرها جزء من السلطة القضائيةإفقه القضاء الفلسطيني 

عملية تدوير  إجراءنخلص بنتيجة مفادها ضرورة و .مالقضاء فسلطة حك أما، وتحقيق إتهامسلطة 

عملية التدوير  نالنزاهة في العمل ألية والحياد لضمانو تارالقضاء لتبادل الخبقضائي بين النيابة و

سراع إيعمل على و د،ماعملية واسعة وال تضعه في قالب ج تارصحي تكسب القاضي خب إجراء

  . موفقا بهذه المسالة ردنياألالمشرع  كانلذلك . ىواعملية الفصل في الدع

  

  ة في فلسطين العامللنيابة  يالقانون نظامال -:الفرع الثالث
  

النظم  إختالف إلىالصادرة عنها يعود  قراراتلة وطبيعة االعامخالف حول تبعية النيابة ال أساس نإ

ة بالحفظ العامالصادرة عن النيابة  مراواألفال توجد صعوبة في تحديد طبيعة  .نفسها يةالقانون

قه موقف الف ختالفال ضاًأيهذا  أدى. وسلطة التحقيق  اإلتهامبالدول التي تاخذ بالفصل بين سلطة 

  . بين مؤيد ومعارض
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حيث جاء  2001لسنة  3رقم  الجزائية اإلجراءات قانونمن  55في المادة المشرع الفلسطيني و

   ."دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيهاة العامتختص النيابة "فيها 
  

وى الجزائية، ة مباشرة الدعالعاماط النيابة أنالمشرع الفلسطيني  أن، ويتبن من خالل النص السابق

المشرع  أنهذا يدل على ، واإلبتدائيجاز لها التصرف بالتحقيق أمن غيرها، و ماها حيث ال تققامتإو

التصرف  قراراتلمما يؤكد الطبيعة القضائية . اًوالتحقيق مع اإلتهامالفلسطيني جمع بين سلطتي 

  .ة في فلسطينالعامبالتحقيق من قبل النيابة 
  

بالمزج  اماق انلذلا ردنياأليني سار على نهج المشرع المصري وع الفلسطالمشر أن، ضاًأييتضح و

على حق المجتمع في  اطلقأستدالل ومن ثم التحقيق، والتحري واإل نظامي واإلتهام نظامبين ال

ات إجراءمباشرة ها وقامتة هي المختصة باالعامجعل النيابة و العامي دعوى الحق نامعاقبة الج

  . المحاكم مأماها تمثيلالتحقيق فيها و
  

، حيث تبنى وسلطة التحقيق اإلتهامالجمع بين سلطة  أولة الفصل أالفقه حول مس آراءقد اختلفت و

  : ليةاالعديد من الحجج الت إلىصل بين السلطتين مستندين فلة الأكبير من الفقه مس جانب

ع بين السلطتين يجعل الجم نذلك ألوالتحقيق يحقق عدالة و اإلتهامالفصل بين سلطة  مبدأ أن .1

  . معاً نآفي  حكماًو منها خصماً

جاد خبرة في يإية كانمإالذي يعطي  مراأل اإلختصاصتوزيع  إلىالفصل بين السلطتين يؤدي  .2

   .1دعاءالتحقيق واإل

النيابة  أعضاءالخاطئ من بعض  اإلتهاميد أيت إلىالتحقيق يؤدي و اإلتهامالجمع بين سلطتي . 3

  .2اإلتهاميد أيت إلىخطائهم مما يدفعهم أعتراف باإلب عليهم ة حيث يصعالعام

ه سيبرهن صحة موقفه نه بالتحقيق ألقيام أثناءيتحيز عضو النيابة المحقق ال  أنمن الصعب  .4

  .أعلى خط كانحتى لو التحقيق  أثناء

تفادي الوقوع ة مما يساعد على العامجاد رقابة على النيابة يإ إلىالفصل بين السلطتين يؤدي  أن. 5

  .خطاءاألب

                                                             
1
  .228 .ص ،205رقم . 2ج الموسوعة الجنائية،: ملكال جندي عبد  

2
  .228.المرجع نفسه، ص: بد الملكجندي ع  
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ة، العاموالتحقيق وجمعها بيد النيابة  اإلتهامالجمع بين سلطتي  نظاموجود ، ولعله من سليم القول

الملف التحقيقي منذ  بناءوتوثيقها، وشرعت في  األدلةبالتحقيق وجمع  قامتها الجهة التي نوذلك أل

لة سماع الشهود، فوكيل النيابة أاصة مسقرار التصرف به، خ تخاذاقدر على األه، وهي دتلحظة وال

 أمهم سواء داخل محضر التحقيق، دتابسماع الشهود وتسجيل مالحظاته حول شه ماالمحقق الذي ق

  . في عقله
  

سئلة األفعله حول  ة ته ورداالفعناالخاص بالمتهم من تدوين  ستجواباإلفيما يتعلق ب مراألوكذلك 

يعمد على تشتيت  أممتناسقة  تكانية سرده للواقعة هل جابته عليها وكيفإالموجهة له وسرعة 

هة نظر مبدئية يكون وج وكيل النيابة المحقق وتجعله ناوجد إلىمرئية تدخل  ورأمالمحقق، كلها 

وكيل النيابة الذي  أن الإ،  أة ال تتجزحداة وحدة والعامالنيابة  أنرغم ، لذلك وقيمة اإلجراءحول 

هذا كله و. اإلحالةب أوعداد قرار التصرف سواء بالحفظ إقدر على ألاات التحقيق هو بإجراءباشر 

تقليل نسبة ة من سرعة الفصل في الملفات، والعاملدى النيابة  اإلجرائيبالنتيجة يخدم مصلحة العمل 

 كان ءة، مما يعكس بظالله على ثقة المواطن سواالعامالملفات الغير مفصولة من سجالت النيابة 

ؤدي بالنتيجة لتقليل نسبة سيو. ة وسرعة فصلها في الملفاتالعام، بنزاهة النيابة ياًمشتك أم متهماً

  . العاماستيفاء التحقيقات من قبل النائب ملفات 
  

في الدول التي تفصل  يضمن حسن سير الدعوى ويحقق النزاهة،وجود قاضي تحقيق  أنالقول و

 فعلياً خصماً ليست ةالعام النيابة ن، ألهانكفي غير موالتحقيق، هو قول متعسف و اإلتهامبين سلطة 

ب تنوو العامها ممثلة الحق نأل. توقيع العقوبة فقطهدفها  أو، فقط اإلدانة أدلةعن في الدعوى تبحث 

 هو والضمير. والخاص معاً العام، التي تهدف منها تحقيق الردع عن المجتمع في الدعوى الجزائية

ستقالل اإلالنيابة ب أعضاء، حيث يتمتع قاضي أمقيق عضو نيابة القائم بالتح كانداة القياس سواء أ

   .ضمائرهم الإعليهم  ناوال سلط
  

في جرائم  اإلتهامللقاضي صاحب سلطة الحكم توجيه  يالفلسطين جاز المشرعأكيدا على ذلك، أتو

ة العامالنيابة  أعمالعمل من  أيال يباشر ه قاضي مستقل وأنالحكم بالحال رغم  إصدارو. الجلسات

وقعت  اإذ" على 2001لسنة  3الجزائية رقم  اإلجراءات قانونمن  1/  190حيث نصت المادة 
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المحكمة النظر في الجريمة يجوز  إختصاصمن  كانمخالفة بالجلسة من قبل شخص ما و أوجنحة 

   ."1تحاكمه بالحال أنللمحكمة 
  

ه قيدها أن الإ، ةالعامزائية للنيابة اط مباشرة الدعوى الجأنالمشرع الفلسطيني  أنوعلى الرغم من 

  . تااله في بعض الحناعلى القضاء الستئذ مراألجب عليها عرض أو، حيث األحوالفي بعض 

 أو العامللنائب . 1"على  2001لسنه  3الجزائية رقم  اإلجراءات قانونمن  51حيث نصت المادة 

المتعلقة بالجريمة .... لرسائل ايضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطابات و أنمساعديه  أحد

ن من إذعلى  بناءالتسجيالت  إجراءاقبة المحادثات السلكية والالسلكية ومر. 2. وبشخص مرتكبها

  . قاضي الصلح
  

ظهار إة بالعام، بهدف مساعدة النيابة ةحداقابلة للتجديد مرة و ذلك يكون لمدة خمسة عشر يوماًو

كذلك الحال . بةبالمدة المطلو ، ومحدداًالداعية له األسبابب يتم ذلك بموجب طلب مشفوعاًو. الحقيقة

قد وضع و. المحكمة المختصة إلى العامفي طلبات رفع السرية المصرفية المقدمة من النائب 

تتعسف في ، حتى ال هاإختصاصة في مباشرة العامالمشرع الفلسطيني هذا القيد على عمل النيابة 

  . حرية الشخصية التي كفلها الدستورة اليالحماستعمال هذا الحق دائما، و
  

 اإلجراءات قانونمن  199، فنصت المادة المصري على نهج المشرع الفلسطينيالمشرع  وقد سار

المقررة  حكامات طبقا لألياالجنة التحقيق في مواد الجنح والعامتباشر النيابة "الجنائية المصري 

    ." 2لقاضي التحقيق
  

 أنة العامللنيابة  منه، 199الجنائية في المادة  اإلجراءات قانونق المشرع المصري وف أعطىو

  .3ةناالخيتعهد للقضاء التحقيق في بعض الجنح المتعلقة بالتزوير والنصب و
  

وذلك في حال طلب النيابة ،  الإالتحقيق  أعمالقاضي التحقيق ال يستطيع مباشرة  أنهذا يعني و

، ةالعامقة على طلب النيابة فالموا الإفي هذه الحال ال يملك  القاضيحتى في الجرائم المتلبس بها، و
                                                             

ن يقابلها في القانون المصري حالة التصدي التي تجيز للمحكمة تحريك دعوى أخرى لها صلة بالدعوى المنظورة أمامها بمتهمين ووقائع جدد دو 1
  .ن فقدت حقها بمباشرة إجراءات التحقيق بمجرد إصدار أمر اإلحالة، وسيتم دراسته تفصيال في الفصل الثالثاإلستعانة بالنيابة العامة إذ يعتبرها القانو

  .42. مرجع سابق، ص: ساهر الوليد 2
  .118. مرجع سابق، ص: ساهر الوليد 3
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 هو بهذا تبنى موقفاًو ،1مة لظروف القضيةءمالتداب قاضي للتحقيق اكثر نا أنها قدرت أنطالما 

جب عليها أوة لوحدها، والعام، الذي عهد بالتحقيق للنيابة لموقف المشرع الفلسطيني راًيامغ

السكن تفتيش ، وماأيربعة أكثر من أفي حال تمديد توقيف المتهم قضاء ن من الإذالحصول على 

قضاء، التفتيش دون رقابة من ال تارة مذكالعام، حيث تصدر النيابة على غرار المشرع الفلسطيني

  . 2وحالة ضبط الخطابات والرسائل
  

ه أن، رغم معاً التحقيقو اإلتهام، تجمع بين سلطة ة في التشريع المصريالعامالنيابة  أنبهذا يتضح و

حيث . الضبط القضائي مأموري أعمالعلى  اإلشرافلها حق ، ومبدأمن هذا ال وسطياً خذ موقفاًأ

تهم يوال أنذلك ة ليسوا قضاة بالمعنى الدقيق، والعامالنيابة  أعضاء أناعتبر الفقه المصري 

وى حوزة بمجرد دخول الدع ر عنهمصوتنح اإلبتدائيالتحقيق  أعمالالقضائية تقتصر على 

   .3المحكمة
  

، ع موقف كال المشرعين الفلسطيني والمصري، فقد اتفق مردنياألبخصوص موقف المشرع  أما

 قانونه في السابق في ظل أنرغم والتحقيق،  ماتهردن بين سلطة اإلاألة في العامحيث تجمع النيابة 

، وعهد بمهمة لتحقيقوا اإلتهام، فصل بين سلطة الملغي 1951اكمات الجزائية لسنة المح أصول

  .4قضاة تحقيق مستقلين إلىالتحقيق 
  

قاض يتم اختياره من بين   قرار الحفظ إصدارات التحقيق وإجراءيتولى  ،في التشريع الفرنسي أما

ة، لذلك تخرج العامالتي تتوالها النيابة  اإلتهام أعمالوال عالقة له ب. 5اإلبتدائيةقضاة المحكمة 

  .الحفظ في الفقه الفرنسي عند الحديث عن السلطة المصدرة له أمرف ة من تعريالعامالنيابة 
  

                                                             
  .575.، صمرجع سابق: ابو عامرزكي محمد  1
  .من قانون اإلجراءات الجنائية المصري 207و 202المواد  2
  .512 .، صمرجع سابق: محمود نجيب حسني 3
  .117. ، ص1995، 3ت في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني والمقارن، دار المروج، بيروت، طامحاضر: نيفاروق الكيال 4
 .72.، ص2004، القاهرة، 1قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن، دار النهضة العربية، ط: أشرف رمضان عبد الحميد 5
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ة سلطة التحقيق في الجرائم العامالنيابة  أعطىالجنائية الفرنسي عاد و اإلجراءات قانون أن الإ

ال يوجد ما يمنع عضو النيابة من "، وما يؤكد ذلك قرار محكمة التعقيب الفرنسية 1المتلبس بها

ظمة التي ناألة في العاموال يعيب النيابة . 2"عليها من قبل بصفة ما في تحقيق مباشرة دعوى اطلع

الحياد فهي خصم  مبدأوالتحقيق معا ذلك، وال يلغي عنها الصفة القضائية و اإلتهامتجمع بين سلطتي 

   .شريف في الدعوى

                                                             
مصر، / سلطة النيابة العامة في حفظ األوراق واألمر بأن ال وجه القامة الدعوى، دار الكتب القانونية، المجلة الكبرى: عبد الفتاح بيومي حجازي 1

 .74-73.، ص2007
 .120.المرجع نفسه، ص :الحميدأشرف رمضان عبد  2
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  الثانيالمبحث 

  قراراتلتمييز قرار الحفظ عن غيره من ا
 

الحفظ  لقرار يةالقانونة الطبيعة سارد تم أنفبعد  قراراتلعن غيره من ا يختلف قرار حفظ الدعوى

مسبوق بوجود تحقيق  إجراءه أن تبين، وهاختتامعند قضائيا للتصرف في التحقيق  قراراًباعتباره 

التي قد  قراراتلالجهة المختصة بمباشرته، يجب التفرقة بينه وبين غيره من ا عنابتدائي صادر 

قرار حفظ بين قرار حفظ الدعوى و تمييزال"ل واأل طلبسيتم ذلك من خالل المو. تتشابه معه

  . "ر حفظ الدعوى والحكم الباتبين قرا تمييزال" الثانيفي المطلب ، و"راقواأل

  

  لواألالمطلب 

  راقواألالتمييز بين قرار حفظ الدعوى وقرار حفظ 
  

، اإلبتدائيات التحقيق إجراءمن  نتهاءاإليعد قرار حفظ الدعوى قرار يصدر عن سلطة التحقيق بعد 

  .الدعوى الجزائية طريقه يحدد نفي التحقيق أل تصرفاًوبالتالي يعد ذلك القرار 
  

 أعمالمن جهة التحقيق ويستند في صدوره على  صادراً ادارياً راق فيعد قراراًواألقرار حفظ  أما

  .1عمالاألى هذه مشرفة علال السلطة هاأنستدالل وذلك بوصف سلطة التحقيق باإل
  

يكون  أندون  اإلستدالالتعلى محاضر جمع  بناءة العامداري صادر عن النيابة إ إجراءهو  أو

 إلىرفع الدعوى  أو اإلتهامة عن توجيه العامبمقتضاه تعدل النيابة ، مسبوقا بتحقيق ابتدائي

ماهية قرار حفظ "ل واأل ته في الفرعسارهذا ما سيتم دو .2فيها صالحية السيرلعدم  نظراًالمحكمة، 

  . "راقواأللقرار حفظ  يالقانون نظامال" الثانيفي الفرع ، و"راقواأل
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   راق واألماهية قرار حفظ  - :لواألالفرع 
  

 ، للمتهم ثارآ أي غير مسبوق بتحقيق ابتدائي فهو ال يرتبكونه  ادارياً راق قراراًواأليعد قرار حفظ 

بداء إوقت دون  أيالغاؤه في  أوه يستطيع العدول عنه أنه، بمعنى ب وال يكون وكيل النيابة ملزماً

 مأماحجية، وال يجوز الطعن فيه  أيداري ال يكتسب اإلهذا القرار  أنويترتب على ذلك . 1األسباب

 العامالنائب  أو، مثل رئيس النيابة 2الجهة الرئاسية إلى دارياًإمن الجائز التظلم منه  كان نإالقضاء و

  . ساعديهم أحد أو
  

ستدالل بصفتها اإلة بمحاضر جمع العاموقد نظمت معظم التشريعات المقارنة تصرف النيابة 

 أحدراق كواألحفظ  أمر إلىمعظمها لم تشر صراحة  تكان نإ، وعمالاألالسلطة المشرفة على هذه 

نه مما جعل البعض يخلط بي ،هأحكاملم تقم بتنظيم  أو اإلستدالالتطرق التصرف بمحضر جمع 

  .اإلبتدائيجه التصرف بالتحقيق أو أحدالحفظ ك أمروبين 
  

الذي يتم بمعرفة النيابة ، صورة من صور التصرف بهذا المحضر الإراق ليس واألبحفظ  مراألو

الضبط القضائي المنوط بهم عملية جمع  أعمالشرافية على إما لها من صالحيات ة بالعام

المشرع  أنولعله من سليم القول  .اإلبتدائيلة التحقيق وهي المرحلة التي تسبق مرح اإلستدالالت

، بل الضبط القضائي مأموري أعمالة تشرف على العامموفقا عندما جعل النيابة  كانالفلسطيني 

ة يا، وحمفي الدولة يالقانون نظامة للياذلك حمديبية لهم، وأالت اءلةحق توجيه المس العامجعل للنائب 

  . الحريات
  

المحضر مباشرة  إحالةوهي  لىواألستدالل بثالث صور، اإلف النيابة بمحاضر وتكمن صور تصر

الضبط  مأموري أحدندب  أوقرار بمباشرة التحقيق بمعرفتها  إصدارة الثانيو ،قضاء الحكم إلى

 أنوالتحقيق، والصورة الثالثة  اإلتهامقاضي تحقيق في النظم التي تفصل بين سلطة  أوالقضائي، 

  . راقواألبحفظ  أمرت
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  راق واأللحفظ  يالقانون نظامال - :الثانيالفرع 
  

 تكان اإذراق واكتفى بالنص على تحريك الدعوى واألقرار حفظ  لم يقم المشرع الفلسطيني بتنظيم

 اإلجراءات قانونمن  53، وذلك في المادة اإلستدالالتعلى محضر جمع  بناءها قامتالحة إلص

ة في مواد المخالفات والجنح العامالنيابة  رأت اإذ"حيث نصت  2001لسنة  3الجزائية النافذ رقم 

تكلف المتهم بالحضور مباشرة  اإلستدالالتعلى محضر جمع  بناءها، قامتالدعوى صالحة إل أن

الدعوى غير  أن رأت اإذ ةالعام النيابة أنمخالفة النص السابق، بمفهوم و". المحكمة المختصة مأما

يقصد المشرع الفلسطيني  ناكفهل  .1راقواألتحريك الدعوى وتحفظ  ها تقرر عدمقامتصالحة إل

  ؟ ذلك
  

موفقا  كانالمشرع الفلسطيني  أن يتضح الجزائية، اإلجراءات قانونمن  53على نص المادة تعليقا 

 تكان اإذ، في الجنح والمخالفات، اإلحالةب اإلستدالالتلة التصرف بمحاضر جمع أبحصر مس

ذاء البسيط والشتم ياإلليها وتكون عادة في الجنح البسيطة مثل جرائم الدعوى ع بناءصالحة ل

في  مانإة التحقيق في كافة الجنح والعام، فلم يلزم المشرع النيابة .....هليناآلوالتحقير وسلب راحة 

  .تحقيق إجراءالجنح التي ترى فيها النيابة ضرورة 
  

في حال وجدت النيابة  هأن، يتضح السابق جابة على التساؤلالنص السابق، ولإلمخالفة  وبمفهوم

 يجب التمييز بين غير صالحة وغير فهنا .راقواألبحفظ  أمرالمحاضر غير صالحة ت أنة العام

 اإذ راق طالما ال يوجد نص يمنعها من ذلك، فمثالًواألتقوم النيابة بحفظ  أنلى يصلح واألف. كافية

  . الفعل غير معاقب عليه أن أوادم، قضت بالتقناالواقعة  أنوجدت من خالل المحاضر 
  

الضابطة العدلية  إلىراق واأل إعادةفي حالة كون المحاضر غير كافية، فيحق لوكيل النيابة  أما

  . ات التحقيق بنفسهبإجراءالشروع  أو ،تاياالجن أوفي الجنح  تكانالنقص فيها سواء  ءالستيفا
  

على  بناءراق واألة في فلسطين ال تقوم بحفظ العام النيابة نإ، فمن واقع التطبيق العملي انطالقاًو

المشرع الفلسطيني لم  أنخاصة عدم وجود نص يمنعها من ذلك  ، رغماإلستدالالتمحضر جمع 

حفظ  إلىشار في معظم نصوصه أبل  .هأسباب أو، تهاالشرح ح أو، راقواأللة حفظ أينظم مس
                                                             

 .41.مرجع سابق، ص :الوليدساهر  1



 

42 

استقبال جميع محاضر  ناحياأل أغلبيتم في  حيث. اإلبتدائيجه التصرف بالتحقيق أو أحدالدعوى ك

بالتالي حتى لو تبين لوكيل و. ستدالل من الضابطة القضائية، وتسجيلها في ملفات تحقيقيةاإلجمع 

 مأما، يكون ة الدعوى الجزائيةماقالواقعة غير صالحة إل أن اإلستدالالتالنيابة من خالل محاضر 

 األسبابتوافرت  نإبالحفظ  ثم يصدر قراراً ت بنفسهيقوم بمباشرة التحقيقا أنل واأل، خيارين

 أن ،الثاني، وخاصة في الجنايات فال يتم اصدار قرار الحفظ دون إجراء تحقيق مسبق  الموجبة له

 2001لسنة  3الجزائية  اإلجراءات قانونمن  53نص المادة  عمالإبة العاميقوم عضو النيابة 

  . القضاء إلىمباشرة  اإلحالةو
  

ة الدعوى مقاين قرار عضو النيابة رفض استقبال الشكوى لعدم صالحيتها إلب تمييزاليجدر و

لى واألففي الحالة . فراد الضبط القضائيأالمعدة من  اإلستدالالت، وبين محاضر جمع الجزائية

طبق في ذلك يمقدمها بعد الشرح عليها، و إلىيعيدها يل النيابة رفض استقبال الشكوى ويجوز لوك

 أوراق أويطلب وكيل النيابة من المشتكي تزويده ب أنمن الممكن  إذ، العملي بحدود ضيقةالواقع 

  .هبيانراق على النحو السابق واألبين حفظ ه للقرار، وإتخاذمستندات تدعم قضيته قبل 
  

 اإلجراءات قانونمن  53فقا لنص المادة و اإلحالةبالقرار الصادر  نإ، فعلى ما سبقسيسا أوت

 القانونلدى فقه  ت هذه المسالة خالفاًأثار، فقد ال يعد تحريكا للدعوى 2001لسنة  3قم الجزائية ر

 أنه شأنات تحقيقية تسبقه شإجراء، بحيث اعتبره البعض تحريكا للدعوى لعدم وجود الفلسطيني

 أاعتبر تحريك الدعوى يبد خراآلالبعض و ،1المصري القانوندعاء المباشر لدى اإلسلوك طريق 

حالة الحركة، وهو الذي  إلىات التحقيق التي تنقل الدعوى من حالة السكون إجراءمن  أي تخاذاب

   .2ات التحقيقإجراءمن  أي تخاذاات الدعوى الجزائية بإجراءمعه  أتبد
  

الدعوى صالحة  تكان اإذتحقيق ابتدائي  إجراءالدعوى مباشرة دون  إحالة أنلعله من سليم القول و

، للدعوى ال يعد تحريكاً 2001لسنة  3الجزائية  اإلجراءات قانونمن  53ادة وفقا لنص الم حالةلإل

الجزائية  اإلجراءات قانونالمشرع الفلسطيني لم يستخدم للتعبير عن تحريك الدعوى في  أنخاصة 

صطالح للداللة على الحالة التي تنتقل فيها اإلهذا  ، حيث قصر"اإلحالة" الفلسطيني اصطالح
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عن تحريك  اإلحالةقرار  إختالف، وهذا دليل على مرحلة المحاكمة إلىالتحقيق  الدعوى من مرحلة

  . الدعوى
  

 اإلجراءاتة مة لسالالعامالنيابة  أعضاءدارة ملف الدعوى من قبل إ إلىتهدف  اإلجراءاتوكل تلك 

، التصرف فيها أوية عن الشروع بالتحقيقات أهمهذا الدور الذي ال يقل . األدلةالمحافظة على و

شرافية على إة من صفة العام، لما للنيابة اإلستدالالتات التحقيق في مرحلة جمع إجراءتوجيه و

حالته من الضابطة إلخدمة الملف التحقيقي الذي سيتم ه ذلك كلّو. الضبط القضائي مأموري أعمال

  .ةالعامالقضائية للنيابة 
  

الضبط  مأموريرشاد إبواسطة  ،باشرةبالدعوى ولو بطريقة غير م اإلتصالفوكيل النيابة من حقه  

، القانونتوجب تتدخله بموجب التي  اإلجراءات، خاصة في أعمالالقضائي على ما يجهلونه من 

تولد مرحلة  أنليس بالضرورة  إذ .اإلستدالالتعلى محضر جمع  بناء، تفتيش أمر إصدارمثل 

البالغ  أنور الضبط القضائي أمميتضح ل أن، فمن الممكن بالنتيجة ملف تحقيقي اإلستدالالتجمع 

  .  صلاألال يوجد جريمة ب أو، بذاك
  

ة الدعوى عليها، ماقغير صالحة إل تكان اإذفي الجنح  اإلستدالالت وهنا يجب التفرقة بين محاضر

  .التحقيقات إجراءات مباشرة دون ياراق في الجنواألفال يحق لوكيل النيابة حفظ . اتياوبين الجن

لكونه ال  نظراً، الخطورة غايةفي  أمر ،اإلستدالالتراق محضر أوحفظ  أن، يستنتج مما سبقو

حقوق المتضررين في مس عليه وقد ي العامه وال تمتد رقابة النائب طرافية ألقانونيرتب مراكز 

تسول لهم نفسهم بعدم  أنه قد يتيح المجال لبعض افراد الضابطة العدلية أن، خاصة تاربعض الم

   .قيق مصالح خاصةالعمل بجدية لتح
  

القرار الصادر  أنبما  أخرىالشرطة مرة  إلىتقديم بالغه  إعادةوال يوجد ما يمنع المتضرر من 

  . ةالعامحتى تقديم الشكوى مباشرة للنيابة  أو داري لم يحز حجيةإهو قرار 
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تحدثت عن  1الفلسطيني اإلجراءات قانونمن  6\152نص المادة  أن، ويتبين من خالل ما سبق

الصواب  الفلسطيني  المشرع جانبراق، فقد واألمن التحقيق وليس حفظ  نتهاءاإلحفظ الدعوى بعد 

تحقيق ورفع التوصية بموجب مذكرة تقدم للنائب  إجراءالحفظ بعد  المقصود منها نأل ،بذكرها

  . العام
  

" راقواألحفظ " م مصطلحدعندما استخ المشرع الفلسطيني لم يكن موفقاً أن، يتبين على ذلك كيداًأوت

منه حيث جاء فيها  75في المادة  2001لسنة  3قم الجزائية ر اإلجراءات قانونفي  أخرىمرة 

التصرف في  ، كيفيةالحكم الصادر في الدعوى أوراق واألبحفظ  مراأليتضمن  أنيجب "

حفظ "مصطلح  مايقصد استخد كانالمشرع  أن، يتبين وتعليقا على النص السابق". المضبوطات

ات التحقيق ومعرفة مصير الحق إجراءشياء المضبوطة بعد السير في االه نظم رد ن، أل"لدعوىا

صل الحق أتحقيق لمعرفة  إجراء، فال يملك وكيل النيابة تسليم المضبوطات دون المتنازع عليه

. ال يتصور ذلك ابداً إذ، تحقيق أيستدالل دون فتح اإلعلى محضر جمع  بناءذلك ال يتم  . وصاحبه

  . قبل مشرعنا الفلسطيني يجب تعديلهوهذا خلل تشريعي من 
  

 قانونمن  61صراحة وذلك في المادة  راقواألعلى حفظ فقد نص  ،المشرع المصري أما

بحفظ  أمره ال محل للسير في الدعوى تأنة العامالنيابة  رأت اإذ"الجنائية المصري  اإلجراءات

الضابطة  إلىراق من النيابة واأل إحالةمجرد  أنواعتبر المشرع المصري . 2"راق صراحةواأل

هي  مانإتحقيقات الشرطة ليست تحقيقات صادرة عن سلطة قضائية و نأل تداباًناال يعد  قضائيةال

  .تالجمع استدال
  

لنيابة تصدره ا اإلستدالالتالتصرف في  مراأوداري من إ أمر"ه أنفه الفقه المصري عر وقد

، وقد 3"حجية أييحوز  أنمحكمة الموضوع دون  مأماة الدعوى ماقإلتصرف به النظر مؤقتا عن 

الجنائية  اإلجراءات قانونمن  62جبت المادة أوداري حيث اإلالتظلم  نظامخذ المشرع المصري بأ

                                                             
امة حفظ األوراق عليها أن تعلن أمر الحفظ للمجني عليه والمدعي بالحقوق اذا رأت النيابة الع"من قانون اإلجراءات الجزائية على  6\152تنص المادة  1
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دعاء اإلالمجني عليه والمدعي بالحق المدني وذلك عن طريق  إلىراق واألحفظ  أمر نعالإ"منه 

  .1"المباشر في الجنح
  

محكمة القضاء  مأماراق واألحفظ  أمرية الطعن في كانمإمن الفقه يرى  اًجانبهناك  نأرغم 

المشرع المصري هو عدم جواز  به خذأتجاه السائد الذي االولكن  ،ادارياً داري بوصفه قراراًاإل

المدعي بالحق  مأماتاحة الفرصة إداري واكتفى فقط بالتظلم وإه قرار نالطعن في هذا القرار أل

  .2دعاء المباشراإل وأالمجني عليه من حقه بالطعن  نادعاء المباشر وبالتالي حرماإلدني بالم
  

الجنائية الفرنسي على حق وكيل  اإلجراءات قانونمن  40فقد نص في المادة  ،المشرع الفرنسي أما

 باًى من ضابط الشرطة وله تقرير ما يراه مناسواباستقبال البالغات والشك" النيابة"الجمهورية 

راق صراحة، كما فعل واألحفظ  أمرالمشرع الفرنسي لم ينص على  أن، ومما سبق يتضح 3هاأنبش

صادر عن  مراأل أنلم يأخذ بطريق الطعن القضائي في القرار كون  كان نإو. المشرع المصري

 أيوليست سلطة تحقيق وبالتالي فهو ال يكسب حقا وال يحوز  إتهامة بصفتها سلطة العامالنيابة 

حسب ما جرى عليه  مانإالرئيس رغم عدم النص عليه صراحة و إلىوز التظلم منه جحجية وي

 5"لجنة الحكومة"الحفظ الصادر عن  أمر نعالإ، وقد استقر الفقه على ضرورة 4العرف القضائي

لدعوى الجنائية بالطريق منهم تحريك ا يالمدعي بالحق المدني حتى يمكن أل أوالمجني عليه  إلى

  .رالمباش
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 الثانيالمطلب 

  التمييز بين قرار حفظ الدعوى والحكم البات
  

في مصير  فاصالً قراراً اإلبتدائيجه التصرف بالتحقيق أو أحديعد قرار حفظ الدعوى الجزائية ك

ه التحقيقات والتاكد اختتامالتي سيؤول اليها، فوكيل النيابة وبعد الدعوى من ناحية الجهة  أوالملف 

 مساعديه مبدياً أحد أو العامبموجب توصية يرفعها للنائب  بالحفظ يصدر قراراًما عند، تهاممن سال

بشكل مؤقت  كانقف السير في الدعوى ولو أويكون قد ، االتي بنى قراره عليه األسبابه وأير

  . القانونالتي حددها  األحوالفي  الإ اليهإويحول دون الرجوع 
  

وطريق ) ستئنافاإلالمعارضة و(ستنفذ طرق الطعن العادية وهو بهذا يتشابه مع الحكم البات الذي ا

 إعادةوال يجوز حينئذ . اكتسب الحكم الصفة الباتة تنقضي به الدعوى الجزائية اإذف. الطعن بالنقض

قرار تصدره المحكمة في خصومة مطروحة عليها "ه أنويعرف الحكم البات ب. النظر فيها أورفعها 

وبالتالي فالحكم البات يتفق مع قرار الحفظ في حيلولة الرجوع  1"عهافي موضو فصالً قانونلل طبقاً

جه أو"ل واألبين الحكم البات من خالل الفرع بين قرار الحفظ و تمييزسيتم الو .الدعوى إلى

ر حفظ جه الشبه بين قراأو" الثانيفي الفرع ، و"بين قرار الحفظ وبين الحكم البات ختالفاإل

  . "الدعوى والحكم البات

  

  بين قرار الحفظ وبين الحكم البات  ختالفاإلجه أو - :لواألالفرع 
  

عة من قبول ناالقوة المبين قرار الحفظ وبين الحكم البات في الحجية، وهي  ختالفاالجه أوتكمن 

حجية الشيء المقضي  دعوى جديدة لسبق الفصل في موضوعها بحكم حائز على أودليل ينقضها 

  .م بصفاتهم و ليس بشخوصهم الخصوم نفسهم وتكون ملزمة له أطرافهي قوة نسبية تتعلق بو. به

، جديدة أدلةالتحقيقات في حال ظهور  إعادةيجوز وبالتالي ، قرار الحفظ يحوز حجية مؤقتةو

ال  2جديدة أدلةفيتمتع بحجية دائمة حتى في حال ظهور  تالحكم البا أما. القانونبموجب نص 

    .النظر في الدعوى إعادةيجوز 

                                                             
 .957.مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني 1
 .531.مرجع سابق، ص: كامل السعيد 2
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 .للحقيقة، على خالف قرار الحفظ ناه عنونالقضاء المدني أل مأماوبالتالي يتمتع الحكم البات بحجية 

 الباتة، 1الجزائية حكاملأل الإالقضاء المدني  مأماالمشرع الفلسطيني لم يجعل حجية  أنذلك  أساسو

الصادرة بصورة  كاماألحهي  ،القضاء المدني مأماتمتع بحجية مطلقة تالجزائية التي  األحكام نأل

 نإلذلك ف 3جرائي غير فاصل في الموضوعإقرار حفظ الدعوى فيعد قرار  أما .2نهائية وباتة

 نإلذلك ف .البراءة أو اإلدانةالقاضي المدني ال يرتبط بالوقائع التي لم يفصل بها القاضي الجزائي ب

كثر من دليل يتمسك به أال تعد و العام نظامى المدنية ليست من الواالمقضي به في الدع مراألحجية 

، على العكس من القاضي الجزائي في ا من تلقاء نفسهإثارتهلذلك ال يحق للقاضي المدني . صاحبه

  . 4العام نظامتصبح من الدفوع المتعلقة بالالبراءة، فتحوز على حجية و أوه ناداإلالصادرة ب األحكام
  

المنشور بتاريخ  40/2004ي قرارها رقم على ذلك نصت محكمة النقض الفلسطينية ف كيداًأوت

الفعل ال يعاقب عليه سواء  أنعلى  مبنيا كان اإذالحكم الجزائي الصادر بالبراءة " 2006/ 11/2

، المحاكم المدنية مأمافال تكون له حجية الشيء المحكوم فيه  آخرلسبب  أوالقصد الجنائي  نتفاءال

  ."للتعويض اَأساسعنه ضرر ليكون  أالفعل نش نكا اإذوال يمنع تلك المحكمة من البحث فيما 
  

قرار حفظ الدعوى  أماالحكم البات هو حكم قضائي خاص بمرحلة المحاكمة،  أن إلىضافة اإلهذا ب

بهدف تجنب الخلط بين قرار حفظ  اإلبتدائيقضائي خاص بمرحلة التحقيق  أمرالجزائية هو 

  . قرارات ات التحقيق وما يشابه منإجراء اختتامالدعوى بعد 

  

  

  

                                                             
يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى "والتي تنص  2001لسنة  3من قانون اإلجراءات الجزائية رقم  1\390المادة  1

وقوع الجريمة وبوصفها الجزائية بالبراءة او باالدانة قوة االمر المقضي به امام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فما يتعلق ب
 ".هاالقانوني وبنسبتها الى فاعل

 .1981لسنة  3تمييز جزاء رقم  2
 .190.، ص1996، عمان، 2الوسيط في شرح قانون أصول محاكمات جزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ج: محمد علي عالم عياد الحلبي 3
صة في موضوع الدعوى الجزائية يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة المخت. 1"من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني  390نص المادة  4

يمة وبوصفها القانوني بالبراءة او باإلدانة قوة االمر المقضي به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجر
ال يكون للحكم بالبراءة هذه القوة اذا . 3او على عدم كفاية االدلة ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني عليها انتفاء التهمة . 2ونسبتها الى فاعلها 

ال تكون لألحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة األمر المقضي به "من ذات القانون  391، نص المادة  "كان مبنياً على ان الفعل ال يعاقب عليه القانون
  ".بتها الى فاعلهاأمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونس
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  بين الحكم البات و حفظ الدعوى الجزائية قرارجه التشابه بين أو - :الثانيالفرع 
  

وذلك بعد . القضاء إلى الدعوى إحالةر عن جوهر قرار حفظ الدعوى الجزائية هو صرف النظ نإ

  .لتاكد من توافر الشروط الخاصة بهاو من التحقيق واستجالء كافة وقائع الدعوى، نتهاءاإل
  

ر القرار ادصإة الشروط الواجب مراعاتها عند سارال بد من د ،قضائياً قرار الحفظ عمالً كانولما  

وكيل النيابة بالتصرف بالتحقيق سواء بالحفظ  قرارات أنالتي تؤكد  اإلجرائيةهذه القواعد بالحفظ، و

  .ئيالحكم القضا إصدارتتشابه مع القواعد الخاصة بقضائية  قراراتهي  اإلحالةب أو
   

   "اإلعالن"، الفقرة الثالثة "بالتسبي"ة الثاني، الفقرة "الكتابة"لى واألفي الفقرة  تها تفصيالًسارسيتم دو

 ةالكتاب: الًأو
  

 على الدليل هي الكتابة نأل القضائية عمالاأل كافة ثبوت في صلاأل هي الكتابة أن للقاعدة إعماالً

 .شخاصأو وقائع من يتضمنه فيما2 ريحاص القرار يكون أن ويجب .1ءجرااإل هذا حصول

 على المشرع ينص لم الفلسطيني التشريع ففي ة،لأالمس هذه حول المقارنة التشريعات اختلفت وقد

 يمكن ماأنو ،3اإلحالة قرار في ورد كما خاص، نص لةأالمس لهذه يفرد ولم الحفظ قرار كتابة لزوم

 المدني بالحق للمدعي هنعالإو 4بالحفظ رارالق تسبيب لزوم المشرع اشتراط خالل من استنتاجه

  .عليه والمجني
  

 يفهم كان نإو .ظبالحف القرار كتابة جبتأوو النقطة هذه العام للنائب القضائية التعليمات عالجت وقد

 التحقيق تهىنا ه متىأن 2001 لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون من 149/1 ةالماد نص من

 بمذكرة هأير يبدي فاصطالح  العام للنائب يرسلها بمذكرة هأير يبدي ....... النيابة وكيل ىأور

  .للتصرف العام للنائب الملف ارسال ثم الكتابة وجوب على داللة

                                                             
  .536.مرجع سابق، ص: رؤوف عبيد 1
  .523.مرجع سابق، ص: حسن الجوخدار 2
يجب ان يشتمل قرار االحالة الى المحاكمة على اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته وعمره ومحل "ة والتي جاء فيها اجراءات جزائي 154المادة نص  3

ز للفعل المسند اليه، وتاريخ ارتكابه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند االتهام اليها واالدلة والدته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موج
  .على ارتكاب الجريمة

يجب على  ان امر الحفظ يعتبر بمثابة حكم قضائي ولذا فانه يجب ان يكون مكتوبا وصريحا كما"والتي جاء فيها  من تعليمات النائب العام 632المادة  4
طق سائغ وان عضو النيابة ان يعنى بتسبيبه وان يضمنه بيانا كافيا لوقائع الدعوى في اسلوب واضح وان يتناول االدلة القائمة فيها ويرد عليها في من

  ".يتصدى للبحث القانوني بالقدر الالزم في الدعوى
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 في تكمن 149/1  المادة في الفلسطيني المشرع قبل من تشريعي قصور وجود سبق، مما ويتضح

 إصدار عند لكتابةا المشرع باشتراط سوةأ الحفظ قرار إصدار عند الكتابة لوجوب شارةاإل عدم

 خطرأ تكون أن ممكن بل ،ةاإلحال قرار كتابة عن يةأهم تقل ال الحفظ قرار كتابة نأل .ماإلتها قرار

 فعندما العقاب، من يناالج فالتإ إلى يؤدي مما القرار هتخاذاب الصواب النيابة وكيل جانب حال في

 صحة على ويصادق العام النائب عمل يسهل هالتخاذ تهدفع التي األسبابب ويعلله القرار يكتب

 وكيل أن خاصة. عمله أداء عن متقاعس غير هأن على ودليل مساءلة أي من ةياحم ضاًأيو قراره،

 التي سبابواأل هأير العام للنائب ليشرح كتابته يتوجب لذلك القرار على المصادقة يملك ال النيابة

   .القرار التخاذ دفعته
 

 أصول قانون من 135 المادة فجاءت نصوصه، في صراحة الكتابة اشترط ي،ردناأل رعالمش أما

  .1مكتوباً المحاكمة منع قرار يكون أن اشترطتو ردنياأل الجزائية المحاكمات
  

 قضائياً قراراً الحفظ قرار اعتبر مانإو الكتابة وجوب على صراحة ينص لم الفرنسي التشريع فيو

 ساعة 48 خالل المدني بالحق والمدعي يهماومح المتهم إلى القرار نعالا 183 المادة في واستلزم

 مع عادي بكتاب أو الوصول، علم شعارإ مع مرفقاً بخطاب ماإ اإلعالن يتمو. 2مراأل صدور منذ

 النيابة حق منها ةماه يةقانون نتائج يرتب الحفظ قرار أن اإلعالن وسبب ،مستالاإلب التأشير ضرورة

 القرار كتابة ضرورة يؤكد وهذا لطلباتها، مطابق غير صدر متى بالقرار الطعن المدني والمدعي

 المشرع موقف مع متشابهاً الفرنسي المشرع موقف يكون بهذاو. هنعالإب المشرع مااهتم مثل

   .الفلسطيني
 

 أمر كتابة وجوب على صراحة تنص لم اإلجرائي هقانون نصوص تكان نإو المصري المشرع أما

 مراأل أو الحفظ أمر يكون أن اشترطت التي 209 والمادة 154 المادة نص من يستفاد كنول الحفظ،

  3.مسبباً الدعوى ةماقإل وجه ال هأنب

  

                                                             
  .528.مرجع سابق، ص: كامل السعيد 1
  .120سابق، ص مرجع: عبد الفتاح بيومي حجازي 2
  .98.مرجع سابق، ص: ساهر الوليد 3
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ة العام النيابة نعالإ جبتأو التي ،يالمصر الجنائية اإلجراءات قانون من 62 المادة نص كذلكو

 القرار يكون أن يقتضي اإلعالن طوشر .هتوفا حال في ورثته أو المدني المدعي إلى الحفظر مأل

 في" على المصرية ةالعام النيابة تعليمات من 810 المادة نصت ذلك على كيداًأوت وصريحاً مكتوباً

 النيابة رئيس من أو العام يماالمح من مكتوبة شارةإب يكون أن فيجب الحفظ أمر عن العدول حال

  .1"فاإلستئنا محكمة لدى المختص
 

 وصريحاً مكتوباً يكون أن يتعين بالحفظ مراأل أن على المصرية النقض حكمةم قضاء استقر ولقد

 اتياالجن مواد في الدعوى ةماقإل وجه ال هأنب الصادر مراأل في يجب" اهأحكام أحد في جاء حيث

  .فيه الطعن حال في خاصة يةأهم من بالحفظ القرار يرتبه لما وذلك 2ومكتوباً اصريح يكون أن
 

 خاصة يةهماأل غاية في أمر صراحة وقائعه بيان مع الحفظ قرار كتابة أن يتضح هبيان سبق ومما

 وجود استنتاج يمكن هل ماالمق هذ في نفسه يطرح الذي والسؤال للطعن، القرار تعرض حال في

   ؟رمباشو صريح بشكل اليه شارةاإل دون الحفظ قرار
 

 ذلكو .فيه بما وناطق صريح وىالدع حفظ قرار يكون أن يةأهم على التشريعات غالبية نصت

 حفظ أمر إصدار على المحقق نية اتجاه على ودالة قاطعة لفاظأب المتهمين اءسمأو الواقعة بيانب

  . اللبس يحتمل ال وجه على الدعوى
 

 149  المادة بموجب اشترط هنأل الضمني الحفظ قرار على ينص أو ينظم لم الفلسطيني المشرع

 بقرار توصيته رسالإب ةالعام النيابة وكيل يقوم أن2001 لسنة 3 ئيةالجزا اإلجراءات قانون من

 في وردت التي ظالحف قرار نظمت التي نصوصه ضمن يشر ولم ،للتصرف العام النائب إلى الحفظ

 الدعوى، في التصرفو التحقيق اختتام ناعنو تحت ،2001 لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون

ه بالنتيجة ن، ألالنيابة بالحفظ بصورة ضمنية وكيل قرار استخالص مشرعال نية اتجاه إلى يشير ما

  .لالعتراض عليه طرافاأل إلىالقرار  نعالإاشترط 

                                                             
  .123المرجع نفسه، ص: عبد الفتاح بيومي حجازي 1
  .662.مرجع سابق، ص: احمد فتحي سرور 2
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 المحقق انتهاء ومنها مثلةاأل من العديد ضمن الضمني الحفظ مرأل اشار الذي المصري المشرع أما 

 واعتبر .1بذاالك البالغ بجريمة عليه المجني إتهام إلى مزعومة سرقة واقعة في التحقيق عقب

 في أو .وحالمطر المثال في السرقة جريمة بحفظ ضمنياً قراراً ،أخرى بجريمة هتهاماب قرار صدور

 معين، متهم مع التحقيق وتم شخص ارتكبها الجريمة أن التحقيق في الثابت من يكون التي حالةال

 فيرى ضده، الجزائية الدعوى وحركت آخر متهم ضد التهمة ةالعام النيابة وجهت التصرف وعند

 التهمة لحفظ ضمني أمر على حتماَ ينطوي ةالعام النيابة تصرف أن الحالة هذه في المصري الفقه

  .2لواأل المتهم عن
 

 هو عدمه، من ضمني حفظ أمر وجود بيانل الفاصل العنصر أن فاعتبر ي،الفرنس المشرع أما

 وجود المضمونة المفردات ومن العقلي اللزوم حكمب يقطع النيابة وكيل تصرف يكون أن ضرورة

  3.الجرائم بين للتجزئة قابل الغير رتباطاإل بوجود أو ي،ضمن حفظ أمر
 

 يقبل ال ارتباط فيها يكن لم اإذ غيرها دون الجرائم بعض عن الجزائية إلى القضاء الدعوى إحالةف

 بين المادية الطبيعة تكون أن بيج ضاًأيو .الضمني بالحفظ أمر وجود منه يستفاد ال التجزئة

 ذات عن أخرى مرة الدعوى يرفع أن للمحقق يجوز فال ،4معين يالقانون والوصف الواقعتين

  .المحقق عنها سهى التي حتى هاكانأرو هاصيلاتف بكافة الواقعة
 

 بقيد مراأل بادئ في قرتأ قد ةالعام النيابة تكان اإذ"  يةالمصر النقض محكمة قضت ذلك وعلى

 ضد الجنحة بقيد التحقيق ستيفاءإ بعد العام يماالمح أمر ثم ة،خراالب ناقبط ضد جنحة هاأن لواقعةا

 ةماقإل وجه ال أنب أمر وجود إلى العقلي اللزوم وبطريق حتما يؤدي التصرف هذا نإف ،آخر

  ".ةخراالب ناقبط على ضمني الدعوى
  

 فجاء مكتوبا التصرف قرار دورص وجوب إلى المصرية النقض محكمة شارتأ مختلف حكم يوف

 بالنسبة الجنائية الدعوى ةماقإل جهو ال أنب صريحاً كتابياً أمر تصدر لم النيابة تكان اذإ" مالحك في
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 وجه على يفيد ال ذلك نإف الجريمة، بارتكاب غيره إتهام هو عنها صدر ما كل كان بل للمتهم،

  .1"عوىالد ةماقإب وجه ال أنب مراأل واللزوم القطع
 

 صريحاً يصدر أن الحفظ قرار في صلاأل أن على والفرنسي المصري الفقه جماعإ عقدنا ذلك وعلى

 الحتم بطريق يتضمن جراءاإل كان اإذ الحفظ أمر وجود استنتاج في ضير وال بالكتابة، ومدوناً

  .وىالدع حفظب أمر بوجود واللزوم

 

 الدعوى حفظ قرار تسبيب - :ثانياً
  

 من وتأكده التحقيق اتإجراء النيابة وكيل اختتام بعد يصدر قضائياً أمراً دعوىال حفظ قرار كان لما

 وكيل أن وبما ،أخرى إلى حالة من تختلف والتي يده بين المعروضة للواقعة تبعاً جميعاً استيفائها

 من ذلك أسباب يوضح أن عليه فواجب الجهة التي سيؤول لها ملف الدعوى يحدد الذي هو النيابة

  .للتصرف العام للنائب ويرسلها ةيقانون ذكرةم خالل
 

 جرى الذي والمتهم هاأنبش صدر التي الواقعة بيان على الحفظ مذكرة تشتمل أن يجب وبالتالي

 جهة مأما فيه ورد ما مناقشة الخصوم يستطيع حتى تسبيبه فيلزم جائز فيه الطعن نأل معه، التحقيق

 ،سليماً تطبيقا القانون طبق النيابة وكيل أن فيه، طعن حال في للقرار المحكمة تطمئن وحتى .الطعن

   .2عليه الرقابة عمالإ باب ذلك من
 

الحفظ و بيان األسباب عند كتابة قرار والجدية الدقة تحري على النيابة وكيل سيحرص وبالتالي

 رالقرا أن يضمن والذي3 القرار صدور لصحة جوهرياً شرطاً يعد التسبيب شرط نأل ،الموجبة له

  .هالتخاذ النيابة وكيل دفعت معينة ونتائج جدية تحقيقات بعد صدر
 

                                                             
1
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 هأسباب هفي يذكر أن يستلزم وال له، الموجبة هأسباب على يشتمل أن الحفظ قرار تسبيب في ويكفي

 فاصل غير قراراً باعتباره. 1هحكم الموضوع قاضي عليها ييبن التي األسباب مثل ةتفصيلي بصورة

   .عوىالد في نهائي بشكل
  

 المؤدية الوقائع بذكر وذلك الجزائية، الدعوى حفظ أمر عليه بنى الذي السبب راديإب التسبيب ويكون

 عن يختلف ذلك في وهو الواقعة، ومع القانون نصوص مع اتفاقها ومدى القرار هذا إتخاذ إلى

 منها لصاستخ التي الحجج مجموعة هي بالحفظ القرار أسبابف. 2هإتخاذ جبتأو التي األسباب

. 3ظالحف قرار عليها المبني والحجج القانونو والوقائع يدناساأل تحرير فهو التسبيب أما القرار،

 القانونو األدلةو للوقائع سرد التسبيب أما الحفظ، قرار إصدار شروط هي األسباب وبالتالي

 عضو عليها ستندا التي والدالئل مراأل إصدار ظروف إلى ستناداإلب ذلك وتعليل الجرمية والواقعة

  .عمتهاود ظبالحف المتعلقة األسباب وجود زرتآ والتي القرار إصدار في النيابة
 

 قانون من 149/2 المادة نص في جاء فقد الفلسطيني التشريع في الحفظ قرار تسبيب يةهمأل نظراًو

 يصدر محله، في النيابة وكيل أير أن مساعديه أحد أو العام النائب وجد اذإ" الجزائية اإلجراءات

  ."الدعوى بحفظ مسبباً قراراً
 

 هانأل مهمة المادة في وردت التي النيابة وكيل أير عبارة أن يتبين السابق، المادة نص على وتعليقاً

 قرار تسبيب أن خاصة غيره، عن يةالقانون ومعرفته الكتابة في سلوبهأو الفطن النيابة وكيل يزتم

 ضالغمو تجلى واقعة علىء بنا يكتب ما عادة الذي اإلتهام قرار كتابة من دقأ إجرائية عملية الحفظ

 جازأ لذلك للواقعة، المطابقة عترافاتاإل على بناء أو النيابة وكيل جراهاأ التي التحقيقات بعد عنها

  .الحفظ قرار عكس على عنه صادر قرار بموجب اإلتهام توجيه النيابة لوكيل القانون
 

 إصدار سلطة صاحب ،العام بالنائب خاصة إجرائية عملية هو بيبالتس شرط أن ،ضاًأي ويتضح

 الذي النيابة وكيل قرار على مصادقته بسب بيانل التسبيب بعملية سيقوم الذي هو هنأل الحفظ، قرار

 الحفظ، قرار التخاذ دفعته التي األسباب مذكرته في يذكر ةالعام النيابة وكيل أما ه،تخاذاب صىأو
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 شرط على الفلسطينية  النقض محكمة أكدت دوق. بالتسبي عملية عن يختلف شرحه سبق كما وهذا

 أو مبهمة األسباب جاءت أو األسباب من خاليا الحكم كان إذا" لها حكم في جاء التسبيب حيث

   .1"بمسب غير اعتبر ضةماغ

 

 تسبيب جبتأو التي ،ردنياأل الجزائية المحاكمات أصول قانون من 135 المادة نص ويقابله

  .اإلبتدائي التحقيق في التصرف قرارات
 

 رأت اإذ" المصري الجنائية اإلجراءات قانون من 209 المادة نصت فقد المصري التشريع أما

 على يشتمل أن ويجب .....بذلك أمراً تصدر الدعوى ةماقإل وجه ال أن التحقيق بعد ةالعام النيابة

   ".2اعليه بنى التي األسباب
  

 من األحكام تسبيب نإ"ا هأحكام أحد في جاء حيث ذلك على المصرية قضالن محكمة أكدت قدو

 ال التسبيب في للقصور الحكم نقض نأل لكوذ القضاة على القانون فرضها التي الضمانات عظمأ

 على األحكام تشمل أن جبتأو التي ةالعام بالقاعدة خاللهإل المنقوض للحكم باًيتعي يكون أن يعدو

  .3"ةباطل تكان الوإ ليهاع بنيت التي األسباب
  

 ،اليها توصلت التي ةاألدل اإلحالةب أو بالحفظ سواء التحقيق جهة استخالص يقتضي التسبيبو

   .قالتحقي اليها وصل التي المرحلة مع يتفق بما دلةلأل ميتقي إجراءو
  

 في يسمى وما راقواأل حفظ قرار تسبيب يستلزم لم المصري المشرع نأ ر،بالذك الجدير ومن

 الجزائية، الدعوى حفظ قرار تسبيب ضرورة اشتراطه عكس على،الحفظ  أمرالمصري ب التشريع

 نأل ،ةاإلحالب الصادر مراأل تسبيب المصري الفقه يوجب لم ضاًأي .يتههمأل وجه ال أنب مراأل وهو

 ختلفي وهو ،البراءة أدلة على اإلتهام أدلة التحقيق سلطة ترجيح درجة على يعتمد ةاإلحالب مراأل

                                                             
 الفلسطينية النقض محكمة عن الصادرة القانونية المبادئ مجموعة ،13/11/2006 بتاريخ  الصادر ،32/2006 رقم  الفلسطينية النقض محكمة قرار 1

  .11.ص ،2005،2006 لألعوام 
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 اتبيانال ذكر على اشتراط المشرع  اقتصر مانوإ. 1المحكمة اليقين لدى على المبني اإلقناع على

   .ماإلتها بالئحة الخاصة
 

 النيابة تلزم لم المادة تلك أن المصري القانون فقهاء يجد الذكر فةنآ 209 المادة نص إلى بالرجوعو

 النيابة أن ،الفرنسي الفقه أنش هأنش المصري قهالف يجمع حيث، القضاء إلى الدعوى بإحالة ةالعام

 وهو مةءالمال نظامب خذأ المشرع نأل عدمها، من الدعوى تحريك مةءمال تقدير تملك ةالعام

 في وهذا اتياالجن في الوجوبي و المخالفات،ح والجن جرائم في ة،العام للنيابة التقديري التحريك

  . للقضاء اإلحالة
  

 مة،ءالمال سلطة مصر في ةالعام النيابة تملك الدعوى، ةماقإل وجه ال أنب مراأل صدارإل بالنسبة ماأ

 ذلكو بنفسها التحقيق تتولى أو للتحقيق قاضي ندب الجنحو اتياالجن مواد في تطلب أن لها يحق إذ

  2. التقديرية لسلطتها عائد
  

 في نأل القضائية، راتقرالا كافة في ةعام قاعدة قراراتلا تسبيب فيعد الفرنسي، التشريع في أما

 اإلجراءات قانون من 177/1 المادة في على ذلك الفرنسي المشرع نص ولقد ،لجديتها اًضمان ذلك

  .مسببة بالحفظ أو اإلحالةب قراراتلا صدور بضرورة 3الفرنسي
 

 دعوى عن عبارة" الدعوى ةماقإل وجه ال أنب مرألا" الفرنسية التعقيب محكمة ذلك  على أكدتو

 .4يةقانون أو مادية سواء ،مراأل أسباب معرفة النقض لمحكمة يتاح لكي وضوح، إلى حتاجت ضةماغ

 يجب" ةالفرنسي التعقيب لمحكمة حكم في فجاء اإلحالة قرار تسبيب كذلك الفرنسي المشرع جبوأو

 واقعة بإحالة صادرة تكانأ سواء عليها بنيت التي األسباب على اإلحالةب الصادر مراأل تسبيب

 على النقض محكمة رقابة تكون و .5"الدعوى ةماقإل جهو ال أن أو اتياالجن محكمة على ايةجنال

 إلى المتهم حالةإل مبرراً كان وهل الواقعة على يالقانون فيالتكي فحص على مقتصرة اإلحالة أمر

   .اءالقض
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  الجزائية الدعوى حفظ قرار نعالإ - :ثالثا
 

 بمصيرها، الدعوى أطراف حاطةإ إلى يهدف ضروري مرأ الجزائية الدعوى حفظ أمر نالإع ديع

 الحفظ قرار لصحة جوهرياً شرطاً يعد ال اإلعالن أن غمر .عنبالط حقهم ممارسة من تمكنهم وحتى

 مرتبطة القرار صحة نأل عنه، اإلعالن وقت من ال صدوره بمجرد هأثر ينتج الحفظ قرار نأل

  1.هعلي بني الذي بفحواه
  

 قانون من 152/6 المادة في الحفظ أمر نعالإ وجوب على صراحة لسطينيالف المشرع نص وقد

 أمر تعلن أن عليها راقواأل حفظ ةالعام النيابة رأت اإذ" 2001 لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات

وضع يتم  هماأحد توفي اإذف شهر خالل ذلك ويتم...." يةالمدن بالحقوق والمدعي عليه للمجني الحفظ

 ،2القضية ملف في مستالاإلب عليه التوقيع بعد اإلعالن اصل ويوضع هقامتإ محل يف للورقة ناعال

  .مراألب الطعن ميعاد لفتح وذلك
 

 غيراً قرار باعتباره الدعوى حفظ أمر نعالإ وجوب نصوصه في يرد فلم ،ردنياأل المشرع أما

  .العام النائب عليه صادق حال في نهائياً ويصبح نهائي،
  

 العام النائب من التصديق قرار صدور فجعل والمخالفات، الجنح بين ردنياأل المشرع فرق قدو

 و يقابله ةالمحاكم منع قرار فيصبح اتياللجن بالنسبة أما للطعن، قابلال غير القطعي الحكم بمثابة

 نصت حيث .فيه الطعن موعد بفوات مبرما وفق تسمية المشرع الفلسطيني، الدعوى حفظ قرار

 األحكام جميع بالتمييز الطعن يقبل" األردني على الجزائية المحاكمات أصول انونق من 270 المادة

 النائب عن الصادرة المحاكمة منع قراراتو اإلستئناف محكمة عن الصادرة الجنائية قراراتلوا

  ."اتياالجن في العام
 

 دعوىال حفظ قرارات خضاعهإ عدم في الصواب جانب قد ردنياأل المشرع أن سبق، مما ويتضح

 تقل ال وقائع في يصدر قد الجنح في الصادر الحفظ فقرار .القضائية الرقابة على الجنح في الجزائية

و موقف المشرع األردني في هذا الجانب يشبه الى حد ما   .الجنائية الوقائع عن ةماوجس يةأهم
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ر صادرعن موقف المشرع الفلسطيني الذي سمح لوكيل النيابة إحالة الجنح مباشرة بموجب قرا

سلبه هذه السلطة عندما أخضع قراره بحفظ الجنحة ذاتها لرقابة النيابة المختص، إال أنه عاد ووكيل 

  . النائب العام 
 

 متفقين الدعوى، حفظ قرار عن اإلعالن اشترطا فقد والفرنسي المصري التشريع بخصوص أما

    .الفلسطيني المشرع موقف مع بذلك
  

 الدعوى حفظ قرار إصدار عند مراعاتها يجب يةأساس شروط نم سبق ما كل إلى ضافةاالب

 كافية تحقيقات الحفظ قرار يسبق أن هاأهم عنها، غفالاإل عدم يجب أخرى اتبيان هناك الجزائية،

 اتإجراء تكون أنو الدعوى، حفظ وقرار راقواأل حفظ قرار – هبيان سبق كما – يميز ما وهذا

 القضائي الضبط مأموري تفويض ذلك على ومثال ،1ونقانلل مخالفة وليست صحيحة التحقيق

  .اإلتهام قرار فسخ إلى سيؤدي بالنتيجة هنأل ات،ياالجن في المتهم إستجواب
 

  .بالتهمة يتعلق الثاني المتهم، شخصية بتحديد يتعلق لواأل نوعين إلى تنقسم اتبيانال وهذه
 

 النيابة فيها تتمكن ال التي الحالة فيو سكنه، كانوم وعمره هإسم ذكر فيجب المتهم شخصية عن أما

 أحد طريق عن حقيقي غير إسم ذكر أو هارباً يكون نأك كاملبال المتهم إسم معرفة من ةالعام

  .2هزتمي التي صافهأو ذكر النيابة فتستطيع الشهود،
 

 الجريمة، محل بيانو الواقعة على المطبق يالقانون النص وذكر ذكرها فيجب التهمة، بخصوص أما

 لتحديد صدار القرارإ تاريخو .اإلختصاص قواعد لمراعاة عضو النيابة توقيع إلى ضافةاإلب هذا

  .الخصوم نعالإ أو الطعن مواعيد
 

 دون صلحية تسجل عبارة إن"ه في جاء  لها حكم في الفلسطينية النقض محكمة قضت لذلك وتطبيقا

 توق سارية تكان التي يةالقانون نصوصال حسب اإلحالةب قراراً تشكل ال العام المدعي من توقيعها

                                                             
  .468عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص 1
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 بدوره الذي العام للمدعي بشكوى تقدم المشتكي أن الدعوى وقائع تتلخص حيث .1وىالشك ةماقإ

 بدوره ماق الذي النيابة وكيل إلى هادتاعوإ الممكنة بالسرعة الالزم جراءإل الشرطة إلى حالهاأ

  . هاليع بالتوقيع يقوم أن دون صلحية تسجل عليها شيرأبالت
  

 ىواكتف الدعوى حفظ قرار في اتبيانال هذه ذكر يشترط لم الفلسطيني المشرع أن يتضح، وبالنتيجة

 التشريعات كافة بذلك الفلسطيني المشرع خالف وقد .2لةاإلحا قرار إصدار عند ليهاإ شارةاإلب

 المحكمة تحقق في  "مؤثرا "مالاع كونها الحفظ، في قرار 3اتبيانال هذه ذكر جبتأو التي المقارنة

 لم ما نبطالال إلى يؤدي ال اتبيانال هذه من اًبيان ذكر إغفال أن الإ الدعوى، بنظر هاإختصاص من

   .تؤثر قي صحة القرار بالحفظ  جوهرية اتبيانال كنت
 

 من تشريعياً قصوراً التهمة، نابيو المتهم إسمب المتعلقة اتبيانال على النص عدم أن يتبين، كذلك

هذه  أن إذ وم بذكرها بداهة عند إصدار قراره،و إن كان وكيل النيابة سيق الفلسطيني، شرعالم جانب

ة مثل قواعد ماية هقانون أثارلها  أن الإال تؤثر في صحة القرار نفسه،  تكان نإات وبيانال

مساعده،  أو العامبالنسبة لمصدر القرار الذي حصره المشرع الفلسطيني  في النائب  اإلختصاص

  . تقادم من اليوم التالي لصدورهقرار الحفظ يقطع ال نومدد التقادم أل اإلستئنافاعيد موو

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 في الفلسطينية النقض محكمة عن الصادرة القانونية المبادئ مجموعة ،3/4/2006  بتاريخ الصادر ،2006 /8  رقم الفلسطينية النقض محكمة قرار 1
  .86.ص ،2005،2006الجزائية  القضايا

يجب ان يشتمل قرار االحالة الى المحاكمة على اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته وعمره "فلسطيني وجاء فيها  قانون اجراءات جزائية 154المادة  2
صفه القانوني والمادة القانوني التي استند االتهام اليها ومحل والدته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل المسند اليه وتاريخ ارتكابه ونوعه وو

  ".واالدلة على ارتكاب الجريمة
  .فرنسي 184اجراءات مصري والمادة  160اصول جزائية، والمادة  216في التشريع االردني نص المادة  3
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  الثاني الفصل

  بحفظ الدعوى الجزائية اإلبتدائيالتصرف بالتحقيق 
 

 بين المنظورة التحقيقية الدعوى في التحقيق اتإجراء مباشرة من ةالعام النيابة عضو يفرغ عندما

 حفظاً الدعوى حفظ أما الحفظ، أمر يصدر الحكم قضاء إلى حالتهاإل صالحة يرغ هاأن ويرى يديه،

 الفاعل معرفة عدم حال في وذلك مؤقتاً حفظاً أو ،1الفعل يجرم نص وجود عدم حال في اًقطعي

 2001لسنة  3الجزائية رقم  اإلجراءات قانون إلىعلى تنوعها يعود مصدرها  األسبابهذه و .مثالً

وردت في  أو، تهاالحددت ححفظ الدعوى و أسبابالتي نظمت  القانونمن  149 مادةفي ال تحديداًو

عقوبات  قانون دوالفلسطينية في ظل عدم وج ضيألرااالمطبق في  ردنياألالعقوبات  قانون

  . فلسطيني

 

 يةقانون اأسباب تكون أن ماإ فهي نانوع الحفظ قرار عليها يبنى التي األسباب أن يتضح سبق ومما

 بالواقعة متعلقة موضوعية أسباب وأ الجزائية، اإلجراءات قانون أو العقوبات قانون هامصدر

 إعادةته يتمتع بحجية نسبية ال تمنع من سارقرار الحفظ كما سبق د أن الإ. بالمتهم نفسه أو 2الجرمية

 ارثآيرتب حوال رسمها المشرع مما يؤثر على استمرارية الدعوى الجزائية  وأالتحقيق في  حفت

حفظ الدعوى  أسباب"ل واألته في هذا الفصل من خالل المبحث سارهذا ما سيتم دو. لصدوره

  . "ر قرار حفظ الدعوى الجزائيةالمترتبة على صدو ثاراآل" الثانيفي المبحث و" الجزائية

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

، 1999محاكمة، الدار الجامعية للنشر، بدون اسم مدينة النشر،  النيابة العمومية وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية بدون: محمود سمير عبد الفتاح 1
  .253.ص

  .381.مرجع سابق، ص: عبد الفتاح مراد 2
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 لواأل المبحث

  حفظ الدعوى الجزائية أسباب

  

ي قانونية تتمثل بوجود عائق قانون أسبابل وألا، ناقسم إلىحفظ الدعوى الجزائية  أسبابتنقسم 

ائية مثل عدم وجود نص يجرم نص عليه المشرع يحول دون مواصلة السير في الدعوى الجز

ها  بالتحقيق قيامة في معرض العاماتضح للنيابة  أو، الجريمة كانأرعدم توافر ركن من  أو، الفعل

ع نامو أوباحة اإل أسبابتوفر سبب من  أو، يها هو نزاع مدنمأماالنزاع المطروح  أن اإلبتدائي

تتعلق  موضوعية التي أسباب أو. القانونت التي نظمها المشرع بنصوص االالعقاب حسب الح

التي تربط  ةالعامالمتوافرة لدى النيابة  األدلةبالواقعة الجرمية نفسها ومدى اتصال المتهم بها و

تعلق بظروف الدعوى ومالبساتها والتي ترجع من نوع خاص ت أسباب أو، المتهم بالفعل المجرم

 اإلحالةب أوسواء بالحفظ  اإلبتدائيقرار التصرف بالتحقيق  إصدارة التقديرية بالعاملسلطة النيابة 

قد نظم المشرع و. ية كسبب موجب للحفظهماألردها المشرع الفلسطيني في شرط عدم أوالتي و

 أو العامحصرها بالنائب و هإصدارهة المسؤولة عن قرار الحفظ ومن هي الج إصدارة يآلالفلسطيني 

ه أيرفع مذكرة توصية برو اإلبتدائيالتحقيق  بإجراءحصر مهمة وكيل النيابة مساعديه، و أحد

في المطلب  ته تفصيالًسارهذا ما سيتم دو. اتيافي الجن أوللتصرف سواء في الجنح  العامللنائب 

الموضوعية لحفظ  األسباب" الثانيفي المطلب و "لجزائيةلحفظ الدعوى ا يةالقانون األسباب"ل واأل

  ."الدعوى الجزائية
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  لواأل المطلب

  لحفظ الدعوى الجزائية يةالقانون األسباب
 

 يالقانون الركن نتفاءإ حال في جريمة الواقعة تعد فال الجريمة، كانبأر  يةالقانون األسباب  تتعلق

 أن أو مباحة، عماالًأ فتصبح التجريم نصوص ضمن تندرج ال الواقعة تكان اإذ ذلك ويتحقق فيها،

 ماعدان تاالح أو .1التجريم وصف من الواقعة يجرد جديد قانون بصدور يبيحها أصبح القانون

بحفظ قرار  صدارالموجبة إل يةالقانون األسبابة سارسيتم دو .والنتيجة السلوك بين السببية رابطة

في ، و"لحفظ الدعوى الجزائية يةالقانون األسبابتحديد "ل واأل الدعوى الجزائية من خالل الفرع

  " لحفظ الدعوى الجزائية يةالقانون األسبابت االح" الثانيالفرع 

  

  لحفظ الدعوى الجزائية يةالقانون األسبابتحديد : لواألالفرع 
  

 حفظ ابأسب 2001 لسنة 3 رقم الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون من 149/1  المادة ددتح

 -:الجزائية الدعوى

 القانون عليه يعاقب ال الفعل أن •
  الجريمة ذات عن المتهم محاكمة لسبق أو العام العفو أو بالوفاة أو بالتقادم قضتنا الدعوى أن •
 عقله في عاهة بسبب أو هسن لصغر جزائيا مسؤول غير المتهم أن •
 يةهماأل لعدم الحفظ تستوجب ومالبساتها الدعوى ظروف أن •
  

 مساعديه أحد أو العام النائب بها يصدر التي األسباب حددت فقد القانون ذات من 152/2 المادة ماأ

 -:وهي الحفظ أمر

 عليه يعاقب ال الفعل أن •
  الجريمة ذات عن المتهم محاكمة لسبق أو العام بالعفو أو بالتقادم قضتنا الدعوى أن •
 يةعقل لعاهة أو سنه لصغر جزائيا مسؤول غير المتهم أن •
 أدلة وجود عدم •
 معروف غير الفاعل أن •
 يةهماأل لعدم الدعوى حفظ تقضي والمالبسات الظروف أن •

                                                             
  .525.مرجع سابق، ص: حسن الجوخدار 1
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 األسباب ىشرطين عل اضافت جزائية اتإجراء 152/2 المادة أن النصين هذين على والمالحظ
 غير الفاعل أنو ،أدلة وجود عدم الجزائية هما اإلجراءات قانونمن  149الواردة في المادة 

  .معروف
  

 كان إذ الفلسطيني، المشرع قبل من يتشريع خلل وجود نيتبي الذكر فتيأن يندتاالم نص على وتعليقا

 قانون من 149/1 المادة نص على 152/2 المادة نص في الواردين الشرطين ضافةإ لىأو باب من

 جراءاتاإل قانون من 152/2 المادة جاءتف لحفظ،األسباب الناظمة ل لتوحيد ة،الجزائي اإلجراءات

 الجزائية بالدعوى التصرف عند قراره النيابة عضو عليها ييبن التي 149/1 المادة من شملأ

  .بالحفظ
 

 قانونمن  130/1، نص المادة ينيالجزائية الفلسط اإلجراءات قانونمن  149ويقابل نص المادة 

  - :تاليالت حفظ الدعوى الجزائية باالالتي حددت ح ردنياألالمحاكمات الجزائية  أصول

   .اًجرم يؤلف ال الفعل •
  .الجرم ارتكب الذي هو عليه المشتكى أن على الدليل يقم لم •
  

 أو تاالالح ذاتها هي الحفظ قرار على موافقته ردنياأل العام النائب يصدر التي تاالالح وجاءت

 منها ديستفا لتيوا ،1ةيلجزائاالمحاكمات  أصول قانونمن  130/1 المادة نص في الواردة الشروط

 هو عليه المشتكي أن دليل يجد لم هأن أو ،اجرم ليشك ال الفعل أن له تبين حال في النيابة وكيل أن

 على ويتوجب مالعا النائب إلى قراره رسالإو المحاكمة بمنع قرار إصدار عليه ،الجرم ارتكب الذي

  . ليهإ الحفظ رقرا وصول من ماأي ثالثة خالل الحفظ قرار على الرد ردنياأل العام النائب
  

 ردنياأل المشرع أن يتضح ،ردنياأل المحاكمات أصول قانون من 130/1 المادة نص على تعليقاو

 الفصل العام النائب على يتوجب التي يةالقانون للمدة بتحديده الفلسطيني المشرع كثر منأ موفقا كان

  .فيه النقص الستيفاء النيابة لوكيل هدتاعوإ بفسخه أو عليه بالتصديق ماإ الحفظ قرار في
 

 المشتكى تهاماب قوموي هفسخ يقرر صحيحاً ليس النيابة وكيل قرار أن ردنياأل العام النائب وجد اإذف

 وكيل إلى الدعوى ضبارةإ ويرسل ،جنحوياً الجرم كان اإذ عليه الظن وأ ،اًجنائي الجرم كان نإ عليه

 المحكمة إلى القضية بإحالة يقوم عدهابو ،العام النائب مالحظات حسب الالزم جراءإل النيابة

                                                             
  .192.، ص2009االردن، / الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: محمد علي السالم الحلبي 1
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 الشكلية الناحية من محله في ليس النيابة وكيل قرار أن العام النائب وجد اذوإ ،1للمحاكمة المختصة

  . النيابة وكيل قرار يفسخو مالمته محاكمة منع يقرر الموضوعية
 

 المشرع أن الإ سطين،وفل ردناأل في للحفظ الداعية األسباب تشابه رغم ،قسب ما خالل من يتبين

 أصول قانون من 130 المادة نص ، فبموجبيردناأل المشرع من شمولية كثرأ كان الفلسطيني

 دليل يقم لم أو جرماً يؤلف ال الفعل أن له تبين اإذ النيابة وكيل نإف ،ردنياأل الجزائية المحاكمات

عليه المشرع كما يطلق  أو، الدعوى حفظ يقرر الفعل هذا ارتكب الذي هو عليه المشتكى أن ىعل

  . ةالعام الدعوى اسقاط حينها فيقرر العفو الوفاة، التقادم، تاالح في أما، منع المحاكمة ردنياأل
  

 يتعلق فيما الفلسطيني المشرع سلكه عما راًيامغ طريقا سلك ردنياأل المشرع أن ،ككذل نيتبوي

 المشرع بخالف ،"ةالعام الدعوى طسقاإ "مصطلح عليها طلقأو الجزائية الدعوى انقضاء تاالبح

 وبهذا .ظللحف الموجبه األسباب جميع في "الجزائية الدعوى حفظ" مصطلح استخدم الذي الفلسطيني

  .ياإلبتدائ بالتحقيق التصرف قراراتل جديداً وجهاً فردأ قد ردنياأل المشرع يكون
  

 حفظ قرارات أو، ةالعامة عن النياب الصادرة الحفظ قرارات بين فرق فقد المصري، المشرع أما

 في للتحقيق قاضي ندب ةالعام النيابة تطلب حيث التحقيق، قاضي الدعوى الجزائية الصادرة عن

 تستدعي الضرورة أن طالما ذاتها الدعوى لظروف مةءمال كثرأ ذلك أن باعتبار الجزائية الدعوى

 عن بعادهإ تقتضي دعوىال ظروف تكان أو المحقق، من تفرغاً تستدعي الجريمة تكان أو ك،ذل

 في معينة اتضمان توفير يتطلب أو خاصة، خبرة يتطلب التحقيق كان أو الخارجية، تارثيأالت دائرة

   .جنائية اتإجراء 64 المادة بنص عمالً وذلك .مةالعا النيابة أعضاء أحد المتهم كان حال
 

 وجه ال أن التحقيق بعد ةالعام النيابة رأت اذإ"  الجنائية اإلجراءات قانون من 209 المادة فنصت

 المنتدب التحقيق قاضي عن الصادرة الحفظ قراراتل بالنسبة أما ".2بذلك أمراً تصدر الدعوى ةماقإل

 ال الواقعة أن التحقيق قاضي ىأر اذإ" ىعل ةالجنائي اإلجراءات قانون من 154 المادة نصت فقد

  .3"الدعوى ةماقإل وجه ال أنب أمراً يصدر كافية، غير األدلة أن أو ،القانون عليها يعاقب

                                                             
صالحية النيابة العامة في التصرف بالتحقيق االبتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية دراسة تحليلية، مجلة دراسات، المجلد  :صبحي نجمحمد م 1

  .9.، ص2002االول، 
  .93.مرجع سابق، ص: عبد الفتاح بيومي حجازي 2
  .97.، صالمرجع نفسه: عبد الفتاح بيومي حجازي 3
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 أمر إصدار أسباب المصري المشرع بهما حدد التي السابقتين يندتاالم نص استقراء خالل ومن

 الدعوى بحفظ القرار عليها يبنى أن يجب التي األسباب حدد المصري المشرع أن يالحظ الحفظ،

 الثانيعدم وجود نص يجرم الفعل، ول واأل، التحقيق وحصرها في شرطين لقاضي بالنسبة الجزائية

  . األدلة كفايةعدم 
  

 الجزائية الدعوى مباشرةب األصيل اإلختصاص صاحبة بصفتها ة،العام للنيابة بالنسبة طلقهاأو

 قانونمن  209ة بموجب نص المادة العامعليها، حيث سمح المشرع المصري للنيابة  ينةماألو

لم  أي، اإلبتدائيالتحقيق  اختتامة متى ما قدرت ذلك بعد الجنائية حفظ الدعوى الجزائي اإلجراءات

 أخرىقضائية  لجهات سمح المصري المشرع أن خاصة ة،العامالحفظ بالنسبة للنيابة  أسبابيحدد 

 بالمشرع كبير بشكل أثراًالدعوى مت ةقامإل وجه ال او قرار أن الحفظ أمر إصدار ةالعام النيابة غير

  .قالتحقي بقاضي يتعلق فيما الفرنسي
  

 الجهة تهاأبد التي التحقيقات كمالإ أو بمباشرة تختص تكميلية جهات المصري المشرع واعتبرها

و ذلك بعد أن أصبحت النيابة العامة في مصر تجمع بين سلطتي اإلتهام  ةالعام النيابة وهي ةاألصيل

 أحد هو مانإو ،1قيتحق قاضي يدعى متفرغ قاضي المصري التشريع في يوجد فال ،و التحقيق  معا 

   .تهيوال زالت التحقيق تهىنا اإذف محددة، قضية  لمباشرة ينتدب ،اإلبتدائية المحكمة قضاة
  

 بمباشرة سمح هأن الإ والتحقيق، اإلتهام سلطة بين الجمع نظام اعتمد قد المصري المشرع أن غمور

 أن هناميإ رغم ة،العام النيابة غير لجهات فيه بالتصرف قرار إتخاذ ثم ومن التحقيق اتإجراء

 تاالالح تلك وتعد .الجزائية الدعوى حريكوت بمباشر صلاأل حسب المختصة هي ةالعام النيابة

   .2صلاأل عن خروجاً
 

 اإلجراءات قانون من 64 المادة بنص عمال ذلكو تحقيق قاضي ندب ةالعام النيابة طلب حالة يفف

 تكان حالة أي في التحقيق اتإجراء لمباشرة قاضي طلب للنيابة تجيز التي المصري، الجنائية

 اإلبتدائية المحكمة توافق عندما الإ اإلجراءات هذه مباشرة القاضي لهذا يجوز ال الدعوى، عليها

                                                             
  .43.رجع سابق، صم: صعابنة محمود 1
فهي تعد  مثال عليه غرفة المشورة وهي عبارة محكمة الجنح المستأنفة في دائرة المحكمة اإلبتدائية وتتكون من ثالثة قضاة، تباشر إختصاصا مزدوجا 2

ء من إجراءات التحقيق التي تراها تخاذ أي إجراانية لقضاء التحقيق يطعن أمامها في قرارات سلطة التحقيق، ومن جهة أخرى لها الحق بابمثابة درجة ث
  .194. مرجع سابق، ص: مشار اليه لدى عبد الفتاح بيومي حجازى. مناسبة
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 نص على وتعليقا .ماإلتها سلطة وليس التحقيق سلطة الحالة هذه في القاضي ويمثل ،هندب على

 قاضي ندب توقيت في الصواب جانب قد المصري المشرع أن يتضح جنائية، اتإجراء 64  المادة

 هأن بما ،الدعوى عليها تكان مرحلة  أي في ندبه يجوز السابقة المادة في ورد ما حسب التحقيق

   .1اإلبتدائي التحقيق مرحلة في الإ ندبه يجوز ال وبالتالي إتهام وليس تحقيق سلطة هأن وقال عاد
  

 اتإجراء مباشرة ةالعام النيابة غير لجهات المصري المشرع بموجبها منح التي ةالثاني الحالة أما

 لم اإذ تحقيق، قاضي لندب للمحكمة طلب  بتقديم المدني بالحق والمدعي المتهم مقيا هي التحقيق،

  .2للطعن قابل غير اإلبتدائية المحكمة رئيس وقرار. معا موظف ضد موجهة الدعوى تكن
 

 ة،العام النيابة غير من التحقيق اتإجراء مباشرة المصري لمشرعا فيها جازأ التي الثالثة الحالة أما

 محكمة من يطلب أن الجنائية لوزير العدل اإلجراءات قانون من 65 المادة يف عليها النص ورد

 دون مختص ويصبح العمومية الجمعية من بقرار الندب ويكون للتحقيق مستشار ندب ستئنافاإل

المشرع المصري قد غل يد  أن ،ويستنتج من ذلك .3فيه تصرفوال التحقيق اتإجراء بتولي غيره

ه جعل أن، خاصة القانونالتحقيق حسب  بصفتها سلطة اإلبتدائية عن التصرف بالتحقيق العامالنيابة 

  .غير قابل للطعن اإلستئنافقرار رئيس محكمة 
 

 صالحية هيو القانون ذات من 13- 12- 11 المواد في عليها النص ورد الرابعة، الحالة أما

 صالحيات كافة بذلك وله الجلسات جرائم في للتحقيق اتياالجن محكمة قضاة أحد ندب المحكمة

  .4المنتدب التحقيق قاضي
 

 صدور بخصوص الفلسطيني المشرع عن اختلف المصري المشرع أن يتضح سبق ما خالل ومن

 على ة،العام النيابة من أو للتحقيق، المنتدب المستشار المنتدب، التحقيق قاضي من الحفظ أمر

  .ةالعام النيابة وهي التحقيق بسلطة فقط هاأسباب وحدد حصرها والذي الفلسطيني المشرع خالف

                                                             
، أو بقرار من الجمعية يات والجنح بقرار من رئيس المحكمة اإلبتدائية إذا كان قاضياًاجاز المشرع المصري ندب قاضي لمباشرة التحقيق في مواد الجنأ 1

  .يدادارتها بشكل محإ، دون تحديده جرائم بعينها لما لطبيعة الدعوى ولضمان ناف إذا كان مستشاراًالعامة لمحكمة اإلستئ
االمر بحفظ االوراق والنصوص التشريعية والتعليمات القضائية للنيابات العامة المنظمة له، دار النهضة العربية، : محمد الغرياني المبروك ابو خضرة 2
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قانونمن  55ة هي المختصة بموجب نص المادة العامالنيابة  أنة العامعن القاعدة  استثناء 

اد مكافحة الفس قانونمن  17، نصت المادة ات التحقيقإجراءالجزائية النافذ بمباشرة  اإلجراءات

الجرائم  أحدتبين وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة  اإذ"على  2005لسنة  1المعدل رقم 

المجلس التشريعي لمباشرة  إلى مراأليحيل رئيس السلطة الوطنية  القانونهذا  أحكامالمشمولة ب

 اإلحالةهذه الشبهات تستدعي  أن ية المطلقةغلباألقرر المجلس ب اإذات التقصي والتحقيق وإجراء

لمحكمة المختصة للنظر ا إلى مراأليحيل ة عنه ووقفه عن العمل وناالمحكمة يقرر رفع الحص إلى

  ."في الموضوع
  

 صلاألعن  فرد حالة خاصة تمثل خروجاًأالمشرع الفلسطيني  أنلنص السابق ايتضح من خالل و 

، لذلك فالنص ةالعامة الفساد من جهة غير النيابة ات التحقيق مع رئيس هيئة مكافحإجراءبمباشرة 

ستدالل اإلمنح المشرع المجلس التشريعي سلطة  الًأو، أسبابتعديل لعدة  إلىالسابق بحاجة 

لم يجعل سلطة  ثانياً، "ات التقصي والتحقيقإجراءلمباشرة "مادة حيث ورد في ال التحقيق معاًو

 مانإلى ما اسفرت عنه نتائج التحقيق وع بناءعوى قرار التصرف بالد تخاذاالمجلس التشريعي ب

، اإلبتدائيبكيفية التصرف بالتحقيق  صلاألعن  هذا بحد ذاته خروجاًجعلها بالتصويت الجماعي و

ات التحقيق إجراءة عن رئيس الهيئة بعد مباشرة ناجعل المجلس التشريعي يقرر رفع الحص ثالثاً

ية المطلقة توافر شبهات فساد غلباألتبين ب اإذه أنالمادة  الدليل على ذلك ما ورد فيوليس قبلها و

النص يدور حول توافر شبهات فساد فما العلة من  أن ، رابعاً...ة نايقرر المجلس رفع الحص

لة زاإات التحقيق إجراءتفترض  إذ، ات الوقف عن العملإجراءة ونارفع الحصحقيق ومباشرة الت

  . ات التحقيق وليس بعدهابإجراءوجودها قبل المباشرة ترض فالغموض عن الواقعة فالشبهات ي
 

 من العديد في المصري المشرعو الفلسطيني المشرع موقف بين واضحاً ختالفاإل ويظهر

 أي يعطه ولم العدل لوزير فقط دارياًإ ةالعام النيابة يالفلسطين المشرع تبعأ ،الًأو ب،ناالجو

 النيابة أير خذأ دون للمحكمة ندب بطلبات تقدمال أو التحقيق مرحلة بخصوص للتدخل صالحيات

 التشريع في يوجد ال ،ثانياً ،مالعا الحق دعوى بتحريك األصيل اإلختصاص صاحبة ةالعام

 يرسم فلم للتحقيق، قاضي ندب  طلب المدني بالحق المدعي أو مللمته فيه يجيز نص الفلسطيني

 أو إدارية شكوى تقديم النيابة عمل من ررللمتض سمح مانإو جراءاإل هذا مثل الفلسطيني المشرع
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 من نوع وفيه كيدية ندب طلبات لتقديم المجال يفتح النص هذا مثل بوجود إذ للطعن، التوجه

 التنفيذية السلطة قبل من مباشر غير بطريق كان لوو تدخل فيهو .ةالعام النيابة عمل بنزاهة التشكيك

   .العام الحق ممثلة ةامالع النيابة بعمل يالمصر العدل بوزير ممثلة
  

 الجزائية الدعوى حفظ تااللح تحديده من كثرأ موفقاً كان الفلسطيني المشرع أن ،كذل من ويستنتج

 على المحقق ةالعام النيابة عضو يجعل الدعوى حفظ تاالح تحديد أن حيث المصري، المشرع من

 هذا لديه، الدستور مثابةب الدعوى حفظ سبابأل الناظمة القانون نصوص وتكون ه،أمر من بينة

. مراألب الطعن حال في المحكمة من أو العام النائب من سواء الرقابة اتإجراء تسهيل عن فضالً

 فالمواق لتضارب منعا ةحداو جهة بيد التحقيق مباشرة حصر من الفلسطيني المشرع فعل يراًوخ

  .لصالحياتوا
 

 بعدم الصادر مرألا" على ونصت المصرية للنيابة ةالعام التعليمات من 868 المادة جاءت لذلك

 والمبينة 1"الحفظ أمر جلهاأ من يصدر التي األسباب لذات يصدر الجنائية الدعوى ةماقإل وجه وجود

  - : التعليمات هذه من 806 المادة نصت حيث التعليمات، هذه من 806 المادة في

 هذه بحفظ واأمري أن النيابة ءأعضا وعلى لقابهمأ تعرف لم متهمين ضد اياقض للجلسات تقدم ال"

  "الفاعل معرفة لعدم الدعوى ةمقاإل وجه ال أنب التقرير أو مؤقتا اياالقض

 

 - : الحفظ أمر تاالح وحددت التعليمات هذه من 805 المادة وجاءت

 اإلستدالالت كفاية لعدم •
 الفاعل معرفة لعدم •
 إلى نسبتها أو ثبوتها عن نظرال بغض الواقعة على التجريم نص انطباق عدم وهو جنايةال لعدم •

 تاالالح هذه تحديد تم وقد نمعي شخص
 الشخص ذلك تهامال عليه المجني من حصولها أو صال،أ الواقعة حصول عدمة الصح لعدم •
 )التنازل الطلب، الشكوى،( يةالجنائ الدعوى ةماقإ جواز لعدم •
 الوفاة المدة، بمضي الجنائية الدعوى نقضاءال •
 العقاب تناعمال •
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 دارياإل بالجزاء كتفاءاإل •
 

 تعليمات راديإب والمصري، الفلسطيني التشريعين بين ختالفاإل يتضح السابق، العرض خالل ومن

 أو الفلسطيني المشرع له يتطرق لم الدعوى حفظ أسباب من جديداً سبباً العام المصري النائب

 وأ القوة استعمال جرائم فياً لبغا يكون الذي دارياإل بالجزاء كتفاءاإل وهو ،العام النائب تعليمات

 العامة في مصر النيابة تكتفي حيث ،1الحكومية راقواأل على الحفاظ في أو ةسارالح في الهماإل

 المتهمين بعض على قوة شدأ التأديبي الجزاء أن تعتبر حيث ب،تارال من كالخصم دارياإل بالجزاء

 عدم تااللح تحديده في كذلك طينيالفلس مع المصري المشرع واختلف الجنائية، العقوبة من

  .جنايةال
  

 جوازي إجراء فهو ،ةالمصري النيابات في المطبق دارياإل بالجزاء كتفاءاإل لةأمس على عليقاوت

 أسباب يحدد لم المصري المشرع أن خاصة تشريعي، نص في ترد لم طالما تركه، أو به خذاأل

  .القانون يطبق ،القانونو العام النائب ماتتعلي بين تعارض وجد حال في هأن المعروف ومن الحفظ

 النيابة لرئيس جراهأ تحقيق عن مذكرة النيابة وكيل رسلأ اإذ"ة المصري النقض محكمة قضتو

 المتهم بتقديم شارأ بل ،ةالنياب رئيس يوافق فلم الدعوى ةماقإل جهو ال أنب قرار إصدار فيها يقترح

 وجه ال أنب قرار إصدارب قتراحإ مجرد عدوت ال النيابة وكيل مذكرة تضمنته ما نإف المحكمة، إلى

   ".دارياال بالجزاء "اكتفاء
 

 تقع التي الجرائم بخصوص تشدد ماإنو داري،اإل بالجزاء كتفاءاإل لةأمس ينظم لم الفلسطيني المشرع

 .الدولة عن الصادرة الرسمية تمالاعالم مااحترو العام الصالح تارالعتبا ذلك الموظفين قبل من

 الفساد، لمكافحة مستقلة هيئة أشأنو فساد، جرائم يينالعام الموظفين يرتكبها التي الجرائم تبرواع

 الفساد مكافحة قانون من 3 المادة الفساد حيث نصت جرائم في للتحقيق منتدبة نيابة معها تعمل

 الفساد افحةمك هيئة تسمى هيئة القانون هذا أحكام بمقتضى نشأت"ى عل 2005 لسنة 1 رقم المعدل

 . "الهيئة لدى المنتدبة النيابة المحاكم مأما يمثلهاو المالي ستقاللاإلو عتباريةاإل بالشخصية تتمتع

 حال في رقوف ،ةالهيئ علم قبل الفساد جريمة عن بالغاإلب يبادرون ذينلا الجناة العقوبة من ىعفأو
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 محل والمألوا نالمشتركي يةبق على بالقبض ساعد يناالج ولكن الهيئة علم بعد بالغاإل حصل

   .الجريمة
  

 من القضاء يمنع مانإو ضده، الجزائية الدعوى تحريكو مالحقته من ةالعام النيابة يمنع ال هذا ولكن

 المؤسسة قبل من توقع ديبيةأت عقوبة يعد دارياإل بالجزاء كتفاءاإل وبالتالي .ضده عقوبة أي إصدار

 الجزائية الدعوى مراحل اكتمال في تتمثل الفلسطيني المشرع سياسة تكان لكنو ،المتهم على

 تملك ال إذ .ةالعام للوظيفة ماًاواحتر العام للردع قاًتحقي ذلكو النهائي، التحقيق لمرحلة وصوالً

 صلاأل عن خروجاً يعد جراءاإل هذاو .الجزائية الدعوى تحريك عن التنازل حق ةالعام النيابة

 أو كالمحاباة الفساد جرائم من لمزيد واسعاً المجال فتحي قد بل ه،مااستخد يساء قد خطير إجراءو

   .العقاب من الجناة فالتإو العقوبات تطبيق عدم
  

 موضوعي، أو ي،قانون ماإ سببين، إلى ائيةنالج الدعوى حفظ أسباب رجعأ فقد الفرنسي المشرع أما

 قانون لصدور أو ،مدنياً اًنزاع تشكل الواقعة أن التحقيق قاضي يرى أن يةالقانون األسباب ومن

 عدم( المصري المشرع استخدمه الذي المصطلح عليه طلقأو التجريم دائرة من الفعل يخرج بالعفو

 التي األسباب أما الوفاة، رادة،اإل ماعدنإ كالجنون، نفسه المتهم إلى يرجع سبب لوجود أو ،)ةجنايال

  .الواقعة صحة عدم ،األدلة كفاية دمع الفاعل، معرفة عدم إلى تستند فهي الواقع إلى تستند
 

 قانون من 177 المادة في فرنسا في الجزائية الدعوى لحفظ يةالقانون األسباب على النص ورد ولقد

 وال جناية تشكل ال الواقعة أن التحقيق قاضي رقد اإذ" نصت حيث الفرنسي، الجنائية اإلجراءات

  ."بالحفظ قراراً يصدر المتهم قبل كافية أدلة وتوجد مخالفة، وال جنحة
  

 الجنائية الدعوى في التحقيق بدء وبعد الفرنسي، الجنائية اإلجراءات قانون من 175 للمادة وفقاو

 الإ بالتحقيق البدء يمكنه ال ولكن الجنائية الدعوى في التصرف يملك الذي التحقيق قاضي قبل من

 الطلبات هذه حدود وفي هإختصاص نعقدي حتى النيابة رئيس من المقدمة فتتاحيةاإل الطلبات بموجب

  .جديدة وقائع لبحث التطرق يجوز فال عينية يتهوال نأل



 

70 

 ةالعام النيابة تحيلها المخالفات أما ،1فقط الجنح في الصالحية هذه يملك فهو القضاء إلى اإلحالةب أما

   .حالتهاإ تتولى التي هي اإلتهام غرفة نإف اتياالجن وفي البوليس، محاكم إلى
  

 لسحب تحفظ أو الجريمة، كانأر ثبوت لعدم وأ كافية، غير األدلة أن قدرت اإذ بالحفظ وتقوم

   .2دارةاإل جهة أير اخذ بعد الحفظ الفاعل، معرفة عدم المحاكمة، مالءمة لعدم أو الشكوى،
  

 الدعوى لحفظ الداعية األسباب من خاصة حالة ردأو الفرنسي المشرع أن ،ينيتب سبق ومما

 هذا يزتموي "دارةاإل جهة أير خذأ بعد حفظال"ي وه الفلسطيني المشرع عليها ينص لم يةالجزائ

 المشرع نأل داري،إ وقرارها إتهام سلطة بصفتها راقواأل بحفظ تقوم ةالعام النيابة أن السبب

 أير خذأ يجب المصري المشرع مثل الدعوى حفظ أسبابو راقواأل حفظ أسباب بين دمج الفرنسي

 المساس خطورة تقدير على قدرة كثرأ الجهة هذه نأل أو بذلك، يلزمها القانون نأل ماإ دارة،اإل

 .والضريبية ليةاالم النواحي في وخاصة ةالعام بالمصالح
 

 باقي عن راًياومغ مختلفاً طريقاً سلك قد الحالة هذه في الفرنسي المشرع أن بالذكر الجدير ومن 

 سواء النيابة دور أداء في دارةاإل رجال بعض بتفويض سمح ذإ ،الدراسة محل المقارنة التشريعات

 مباشرة، اإلتهام توجيه أو الغابات، وجرائم الصيد جرائم في الحال هو كما المحاكم، مأما المثول في

 المشرع عن مختلفاً نهجاً سلك بذلك كونوي. 3افيه والتصالح الدعوى تحريك في الحق أو

 طرف تتحيز أو تظلم قد دارةاإل نأل ،بالسب هذا لمثل شارةاإل مبعد فعل خيراً الذي. الفلسطيني

 النيابة بدور القيامب لها السماح عن فضالً ،ىالدعو في عادالً خصماً تكون أن تستطيع نم ولالمته

   .الكافية تارالخب على الحصول دون متصور غير أمر ةالعام

  

  لدعوىا لحفظ يةالقانون األسباب توافر تاالح - :الثانيالفرع 
  

 يعاقب ال لواقعةا" الفلسطيني المشرع تعبير ضمن الجزائية الدعوى لحفظ يةالقانون األسباب تندرج

 ومنع2001 لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون من 149 المادة نص حسب" نالقانو عليها
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 مراألو ،الجزائية المحاكمات أصول قانون من 130/1 المادة نص ردنياأل القانون حسب المحاكمة

 الحفظ أمرو منه، 209 المادةي في المصر اإلجراءات قانون حسب الدعوى إلقامة وجه بأن ال

 الواقعة مطابقة عدم تشمل األسباب وهذه. ةفرنسي اتإجراء 177 المادة في الفرنسي القانون حسب

 وهذه .تيجةوالن السلوك بين السببية رابطة ماعدنإ أو المعنوي الركن نتفاءإ أو التجريم، لنصوص

 جواز عدم" ةالثاني الفقرة ،"الجزائية الدعوى نقضاءا" لىواأل الفقرة  في تها سارد سيتم تاالالح

   ".المتهم مسؤولية عدم"ة الرابع الفقرة ،"جريمة يشكل ال الفعل"ة الثالث الفقرة ،"الدعوى في السير

  

  الجزائية الدعوى انقضاء - :الًأو
  

 ستحالةإ أو بنظرها المختص القضاء حوزة في دخولها ستحالةإ ةالجزائي الدعوى انقضاءب يقصد

 بهذه السير عرقلة هاأنش من نأل للدعوى اإلجرائية الرابطة تنعدم وبها 1حوزته في استمرارها

  .2عليه العقاب وتوقيع الجريمة عن المتهم مسؤولية تقرير إلى الوصول ثم ومن اإلجراءات
 

 الجزائية الدعوى نقضاءإ تاالح الفلسطيني الجزائية راءاتاإلج قانون من 9 المادة حددت وقد

 - :التاليب

 الدعوى نقضاءإ يسبب وفاته وحصول ومحدد، معروف متهم تجاه زائيةالج الدعوى تبدأ -:ةالوفا •

 ةالعام النيابة مباشرة قبل الوفاة حصلت اإذف الستمراريتها، مبرر هناك يعد لم إذ الجزائية

 تحرياتها مواصلة وتستطيع وى،الدع بحفظ أمراً رتصد المتوفي خصالش مع التحقيق اتإجراء

 التحقيق أثناء الوفاة حصلت اإذو ،3يالمتوف المتهم مع ينآخر متهمين يوجد كان اإذ فيما للبحث

 بقوة تقف الخصومة نإف المحاكمة أثناء حصلت اإذ أما بالحفظ، أمروت الملف عن يدها النيابة ترفع

 ،5اًقانون منعدماً يكون الحكم نإف بوفاته تجهل والمحكمة المتهم على الحكم درص اإذ أما ،4القانون

 لذمة التعويض في الحق وينتقل المدنية الدعوى على يؤثر ال المتهم لوفاة الدعوى انقضاءو

 . 6ثةالور

                                                             
  .824.مرجع سابق، ص: عبد القادر جرادة 1
  .218.مرجع سابق، ص: مأمون سالمة 2
  .259.مرجع سابق، ص: نظام المحالي 3
  .143.مرجع سابق، ص: احمد فتحي سرور 4
  .144.المرجع نفسه، ص: احمد فتحي سرور 5
  .119.ابق، صمرجع س: ساهر الوليد 6
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 1.المسألة هذه في المقارنة القوانين نصوص وتشابهت  

 يتخذ أن دون الجريمة ارتكاب من تبدأ ،القانون يحددها الزمن من مدة مضي وهو -:مالتقاد  •

 يوم العقاب توقيع في الدولة وحق ،2ةالجزائي الدعوى نقضاءإ عليه ويترتب ،إجراء أي خاللها

 السابقة الفترة مجالها لىواألف العقوبة، تقادم عن يختلف الدعوى تقادم وبالتالي ،الجريمة ارتكاب

  .3بعدهف ةالثاني أما البات، الحكم صدور على

 من هنأل نفسها، تلقاء من المحكمة به وتحكم العام نظامال من هو بالتقادم الجزائية الدعوى نقضاءوا

 اتياالجن في الفلسطيني القانونب التقادم مدةو .ةمرحل أي في اإثارته يجوز التي الجوهرية الدفوع

 الجزائية ىواالدع يف وذلك ةحداو سنة المخالفات وفي سنوات، ثالث الجنح سنوات، عشر بمضي

 آخر تاريخ من اعتباراً تاالالح جميع في الجزائية ىواالدع في التقادم مدة وتحتسب. 4ةوالمدني

 وال قطاعناإل عليها يسري الجزائية الدعوى بمضيها تنقضي الذي التقادم ومدة فيها، تم إجراء

. ةالجزائي اإلجراءات ونقان من 15 المادة نص حسب  العام نظامال من هنأل ،الوقف عليها يسري

 الدعوى خضعاأ فقد والفرنسي المصري المشرع أما ،ردنياأل المشرع سار تجاهاإل هذا وفي

 .5المدني القانون في المقرر للتقادم المدنية

 حيث .6ةمجرمال غير األفعال مبحك يعد بحيث الجرمية الصفة من الفعل تجريد هو -:معاال العفو •

 قانونب الإ يصدر ال العام والعفو .رجعي أثرب التجريم نص على ردالوا ستثناءاإل صورة يتخذ

 مرتبط وهو ،2003ة لسن المعدل الفلسطيني ياألساس القانون من 42 المادة عليه نصت حيث

 سواء الجريمة ارتكب من كل منه ويستفيد .العام نظامال من يعد لذلك شخاصاألب وليس بالجرائم

 تحت ولو الدعوى نظر في ستمراراإل للمحكمة يحق وال ،متدخالً أم ،شريكاً أم ،اصلياً فاعالً

ه القانون تشاب وقد .يها إل الدعوى حيلتأ اإذ بسقوطها تحكم أن يجب بل ،آخر يقانون وصف

 .7الدعوى نقضاءإ أسباب من سبب العفو باعتبار  المقارنة القوانين الفلسطيني مع 
                                                             

  .قانون اجراءات فرنسي 6اصول محاكمات اردني،  336اجراءات جنائية مصري،  14المادة  1
  .205.مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني 2
  .119.مرجع سابق، ص: ساهر الوليد 3
ائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر تنقضي الدعوى الجز.1"والتي جاء فيها  2001لسنة  3من قانون االجراءات الجزائية رقم  12نص المادة  4

تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في . 2سنوات في الجنايات وثالث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خالف ذلك 
 تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم مع عدم االخالل باحكام الفقرتين السابقتين ال. 3جميع الحاالت اعتبارا من تاريخ اخر اجراء تم فيها

  ."الموظفين العموميين اال من تاريخ اكتشاف الجريمة او انتهاء الخدمة او زوال الصفة
  .فرنسي 10مصري والمادة  259/1، المادة 166.مرجع سابق، ص: احمد فتحي سرور 5
  .182.مرجع سابق، ص: حسن صادق المرصفاوي 6
  .318سابق، ص،مرجع  :صالحنبيه  7
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 ويكون القانون في المقررة الطعن طرق بكافة فيه نالطع يقبل ال الذي الحكم هو -: البات الحكم •

 من منعي نهائي، بشكل الدعوى موضوع في فصل قد يكون هنأل به المقضي مراأل لقوة حائزاً

 الفعل ذات عن المتهم مالحقة يجوز ال إذ .للحقيقة اًناعنو الحكم ويجعل الدعوى في النظر إعادة

  .الدساتير عليها نصت التي ةالعام ياتلحروا بالحقوق مساس من ذلك في لما ،نمرتي

 البات الحكم اعتبار بخصوص المقارنة التشريعات المشرع الفلسطيني على نفس نهج سار وقد

  1.الجزائية الدعوى نقضاءإ أسباب من سبباً

  

  الجزائية الدعوى في السير جواز عدم -:ثانياً
  

 في شكوى تقديم عدم ومنها الجزائية، الدعوى لتحريك الالزمة الشكلية الشروط توفر عدميقصد به 

   .نإذ أو طلب تقديم عدم أو بها، شكوى تقديم القانون يتطلب التي الجرائم
  

 تعد هاأن إذ ن،ذاإلو والطلب الشكوى توافر قبل التحقيق اتإجراء مباشرة ةالعام النيابة تملك فال 

 قبل اعنه التنازل تم اإذف .ةيلجزائا الدعوى تحريك في ةالعام النيابة حرية على الواردة القيود من

 اإذ أما ،و ذلك حسب نوع الجريمة و جسامتها  راقواأل بحفظ أمراً النيابة تصدر التحقيقات مباشرة

 في الجزائية الدعوى بحفظ النيابة أمرت ،2تالبا الحكم صدور وقبل التحقيقات وبعد أثناء التنازل تم

 ال العام للحق ممثلةو شريفو عادل خصم بصفتها ةالعام بةالنيا أن ذلك البسيطة، الجنحوية اياالقض

   .العام الحق دعوى عن التنازل تملك
  

 أنو صاحبه من يصدر أن ويشترط وقت، أيب يصدر أن ويمكن معينا شكال يتطلب ال التنازلو

 حدأل بالنسبة والتنازل .3مزمل هنأل عنه العدول يجوز فال صدر ومتى الالزمة هليةاألب متمتعا يكون

 بالتبعية المرفوعة المدنية الدعوى سير على يؤثر ال التنازل وصدور البقية، عن تنازال يعد المتهمين

  .ضاًأي شملها اإذ الإ الجزائية للدعوى
 

                                                             
  .الفرنسيمن قانون االجراءات الجنائية  6من قانون اصول محاكمات جزائية اردني،  331من قانون االجراءات الجنائية المصري،  454،455المادة  1
  .139.مرجع سابق، ص: مأمون سالمة 2
  .83.مرجع سابق، ص: محمود محمود مصطفى 3
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 تحريك قيود على ، 2001 لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون من 4/1 المادة نصت وقد

 القانون علق التي الجزائية الدعوى ةماقإ أو حقيقت إجراء للنيابة يجوز ال" الجزائية الدعوى

 النقض محكمة قضت لذلك تطبيقا و ."نإذ أو طلب أو مدني دعاءإ شكوى، على مباشرتها

 قيداً يشكل ال الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون من 54 المادة نص أن" لها حكم في الفلسطينية

 التحقيق اتإجراء أن النص هذا يعني وال .الموظف على الدعوى رفع في ةالعام النيابة حرية على

 يحق إذ مساعديهو العام النائب ختصاصال تحديد هو مانإو مساعديه حدأ أو العام بالنائب تنحصر

  .1نذاإل بتنفيذ ةالعام النيابة أعضاء أحد فيقوم الدعوى برفع نذأي أن منهما لكل
 

 على بالحصول القيد ردأو الفلسطيني شرعالم أن يتضح السابق النقض محكمة قرار على وتعليقا

 النيابة نأل صدوره، بعد المتهم مع التحقيق ستتولى التي بالجهة وليس له المصدرة بالجهة نذاإل

   .تتجزأ ال ةحداو وحدة
 

 باعتبار 2سابقا المذكورة المادة نص وفق المقارنة التشريعات اتفق المشرع الفلسطيني مع وقد 

  . الدعوى لحفظ سببا نذاإلو لطلبوا الشكوى عن التنازل
 

 جهة أير خذأ "ىمسم تحت نذاإلو الطلب في المتمثلة القيود تلك بدمج ماق الفرنسي المشرع أن الإ

 على .حوالتصال ومباشرتها الدعوى تحريك دارة حقاإل جهة الفرنسي القانون خول حيث دارةاإل

 سمحو فقط، ةالعام النيابة بيد لجزائيةا الدعوى مباشرة قصر الذي الفلسطيني المشرع موقف غرار

 صاحبة دارةاإل بصفة الموظفين، غير من المرتكبة الجرائم في دارةاإل جهة أيبر ستئناساإل لها

   .بالتنازل تسقط التي الجرائم من الجريمة أن طالما عنها، التنازل أو الشكوى بتقديم الحق
 

 التنازل حق تقالناب سمح الذي لسطينيالف المشرع نهج واألردني المصري المشرع خالف وقد

 المشرع اعتبر حيث الجزائية، اإلجراءات قانون من السابعة المادة بموجب الوفاة حال في للورثة

                                                             
 لسنة  الفلسطينية النقض لمحكمة القانونية المبادئ مجموعة ،23/3/2006 بتاريخ  الصادر ،5/2006 رقم الفلسطينية النقض محكمة قرار 1

  .79 .، ص 2005،2006
  .210-204.مرجع سابق، ص: عبد الفتاح بيومي حجازي 2
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 وال 1سريةاأل المصالح لمراعاة الزنا حال في الإ الورثة إلى ينتقل ال شخصي حق التنازل المصري

  .ردنياأل القانون في مماثل نص يوجد

 

 يجوز" على 2001 لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون من 16 المادة نصت -:حالتصال  •

 القضائي الضبط ورأمم وعلى فقط ةمابالغر عليها المعاقب والجنح المخالفات مواد في التصالح

 النيابة من الجنح في التصالح عرض ويكون المخالفات، في وكيله أو المتهم على حالتصال عرض

 ."ةالعام
 

 المقررة ةماللغر قصىاأل الحد ربع يعادل مبلغ دفع عليه يتوجب التصالح المتهم قبل اإذ يبالتالو

 اليوم من يوماً عشر خمسة خالل ذلك ويكون قل،أ هماأي لها المقدر دنىاأل الحد قيمة أو للجريمة

2التصالح لقبول التالي
 لةإحا جواز عدم ذلك على يترتبو. موقوفاً كان اإذ سبيله خالءإ ويتم، 

 بوجود أثرتت فال الجزائي، الجرم عن الناشئة المدنية الدعوى بخصوص أما د،جدي من الدعوى

  . التصالح
 

 سلكه الذي الطريق عن مختلفا طريقا سلك ولكنه التصالح نظام المقارن التشريع عرف وقد

 وال معالمجت ملك الجزائية الدعوى أن باعتبار صراحة عليه ينص لم هأن إذ الفلسطيني، المشرع

 الصلح نظامل استندت المقارنة التشريعات في تطبيقات يوجد هذا ومع عنها، التنازل النيابة تملك

 التشريع في المرور مخالفات في الحال هو كما .الدعوى حفظ أمر إصدار أسباب من كسبب

  .4فيها التصالح حق ليةاالم لوزير أعطى الذي الضريبي والتصالح 3المصري
 

 الصلح الفرنسي القانون وفي ،5الصلح إجراء حق الضريبة مدير منح الذي ردنياأل التشريع وفي

   .دارةاإل وجهة المتهم بين

                                                             
  .اصول جزائية اردني 3/2اجراءات فرنسية،  6/3اجراءات جنائية مصري،  10المادة  1
، االردن، بدون ذكر للسنة، 1، ط1، حقوق النشر محفوظة للمؤلف، ج"الدعوى الجزائية"راءات الجزائية الفلسطيني شرح قانون االج: سامة عوايصةا 2

  .148.ص
  .300.مرجع سابق، ص: نظام المجالي 3
  .337-328.مرجع سابق، ص: محمود سمير عبد الفتاح، و301.المرجع نفسه، ص: نظام المجالي 4
  ..."االحتجاج لسند الصلح امام محكمة الجنايات فان مقتضيات العدالة اذا تعذر"قرار لمحكمة التمييز  5
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  المادة نص بموجب التصالح نظامل بذكره موفقا كان الفلسطيني المشرع أن ، سبق مما ويتضح

 الملفات إحالة تاالح من خفف المذكور النص خالل من هنأل الجزائية، اإلجراءات قانون من 16

 عضاءأل والجهد الوقت وفر وبالتالي المحكمة إلى هاأطراف بين تصالح يوجد والتي الجنحوية

 الخاصة المؤقتة الملفات وتصوير عدادإ تكلفة من والمال ،حالصل محاكم مأما المترافعين النيابة

  .القضاء إلى تحويلها قبل ةالعام بالنيابة
 

 بسبب وذلك ةالعام النيابة عضاءأل بالنسبة جداً مرهق العملية الناحية من المسألة هذه تطبيق ولكن

 ةالعام النيابة أعضاء من اضافياً كادراً تتطلب يالتو حالتصال بها يتم التي ىواالدع عدد كثرة

 قبل الملفات تدقيق مهمة لتولي اضافياً وكادراً ئية،االجز النيابات في الحفظ تارمذك عدادإ يتولون

 المحكمة إلى الدعوى إحالة ويتم. عالواق رضأ على مفعل غير فالنص لذلك .عليها المصادقة

 مأموري قبل من المخالفات في التصالح عرض ضاًأيو .في معظم األحيان  المناسب القرار لتصدر

    .ركبي عبء ةالعام النيابة كاهل  عن سيخف بتفعيله إذ ،لمفع غير القضائي الضبط

 

 يجوز ال التي ىواالدع في الشخصي دعائهإ عن الشخصي قبالح المدعي تنازل هو -:حالصف •

 العقوبات تنفيذ ووقف الدعوى وقف عليه ويترتب. يالشخص بالحق ادعاء بتقديم الإ تحريكها

 صفة إتخاذ على تتوقف الدعوى ةماقإ تكان اإذ القطعية الدرجة تكتسب لم والتي بها المحكوم

 .1الشخصي دعاءاإل
  

 التنازل المدني بالحق لمدعيل" على جزائية اتإجراء 197 المادة في يالفلسطين المشرع نص وقد

  ."الجزائية الدعوى على تأثير التنازل لهذا يكون وال الدعوى عليها تكان حالة أي في ادعائه عن

   رقم ردنياأل العقوبات قانون من 364 المادة نصت حيث والتحقير والقدح الذم الجرائم هذه ومن

 والقدح الذم ىوادع توقفت" على الفلسطينية راضياأل في المفعول ساريال 1960 لسنة 16

  ."الشخصي بالحق المدعي صفة عليه المعتدى إتخاذ على والتحقير

                                                             
ان صفح الفريق المجني عليه يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها اذا كانت الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة " محكمة التمييز االردنية 30/60القرار رقم  1

  ."االدعاء بالحق الشخصي
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 لذلك ،ضعيفاً الجزائية ةياالحم موضع ويكون ،يالفرد الضرر عليها يغلب الجرائم هذه أن خاصة

 صدور قبل المدني بالحق ادعاء منةالمتض شكواه سحب في الحق فيها المتضرر المشرع أعطى

  .البات القطعي الحكم
  

 ال الشخصي بالحق المدعين تعدد حال وفي به، يعتد حتى شرط على قمعلّ الصفح يكون الأ يجبو

  .1البقية فيشمل عليهم المحكوم أحد عن تم اذإو جميعاً عنهم صدر اإذ الإ يسري
 

 أن الإ للحفظ، موجباً سبباً الصفح باعتبار رنةالمقا التشريعات المشرع الفلسطيني مع تشابه وقد

 والعرف الفقه خذأ ولكن ،صالنصو ضمن صراحة عليه ينصا لم والفرنسي المصري التشريعين

  .ظالحف أسباب من سببا اعتباره على القضائي
 

 يةناالز زوجته معاشرة الزوج موافقة اعتبر حيث .الصفح الصلح، بين  المصري المشرع  خلط وقد

  .اإلدانةب الحكم صدور بعد حتى الدعوى عن التنازل له ويحق بينهما جرى قد لصلحا أن
 

 الخصومة، ووقف النزاع لحل الدعوى أطراف بين يتم عقد بمثابة يعد والذي الصلح أن الواقعو

 يعد لذلك الصلح، صور من صورة ليس وهو الشخصي الحق عن تنازل وهو الصفح عن يختلف

 ويوقف الدعوى هذه يسقط فهو الصفح أما الحكم، إصدار عند عقوبةال لتخفيف سبباً الصلح

  .اتهاإجراء
 

 رقم الجزائية اإلجراءات قانون من 197 المادة نص في الفلسطيني المشرع أن ،قسب مما ويستنتج

 مع الحفظ، أسباب من كسبب الصفح موضوع تحت سقاطهاإ في موفقاً يكن لم 2001 لسنة 3

 دعاءاإل صفة تخاذاب الإ تتحرك ال التي ىواالدع في هأثر ينتج الصفح نأل فيها ورد ما وجاهة

 يشير السابق المادة نص أما والجزائية، المدنية الدعويين انقضاء عنه ينتج حتى الشخصي بالحق

 بالحق دعاءاإل يتم ولكن الصفة لهذ المتضرر إتخاذ لتحريكها يلزم ال التي خرىاأل ىواالدع إلى

 الدعوى على يؤثر ال الشخصي الحق عن التنازل نإف وبالتالي التعويض على للحصول الشخصي

  .بالصفح له عالقة ال وهذا فقط، المدنية على هأثر ويقتصر الجزائية
                                                             

ال . 3الصفح عن احد المحكوم عليهم يشمل االخرين،. 2. الصفح ال ينقض، وال يعلق على شرط.1"والتي جاء فيها 60لسنة  16عقوبات  53نص المادة  1
  ".يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعهم
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 جريمة يشكل ال الفعل -:ثاًثال
  

 كافة في يةواالز رحج مبدأال ذلك ويعتبر ،"بنص الإ عقوبة وال جريمة ال أن" الشرعية مبدأ يقتضي

 وتمنع شخصية لعقوبةا" الفلسطيني ياألساس القانون من 15 المادة نصت حيث ،الجنائية التشريعات

 الالحقة األفعال على الإ عقاب وال قضائي حكم وبموجب بنص الإ عقوبة وال الجماعية العقوبات

 رأم إصدار عليها مجرم، غير الفعل أن التحقيقات بعد ةالعام للنيابة ثبت اإذف. "القانون هذا ذفالن

 المنطقي التفسير أن رغم ،ةاإلحالب أو بالحفظ الإ بالتحقيق التصرف تملك ال هانأل ،ىالدعو بحفظ

 وكيل التحقيقات تسعف تاالالح بعض في هأن الإ ،صلاأل من الدعوى تحريك يتطلب ال ورملأل

 دون قيقاتالتح ترك يعقل ال وبالتالي ،القانون أحكامو مالمنسج القرار إتخاذ على وتساعده النيابة

 وجود لعدم الحفظ قرار سوى كيدأبالت همأما يكون الو بخصوصها قراراً يصدر أن يجب نهاية

 في 2001 لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون من 9 المادة نص في جاء ما كذلك .جريمة

 الصفة الفعل عن رفع المشرع أن ذلك ومعنى  "لالفع يجرم الذي القانون لغاءإ" لواأل الشرط

 لجريمةل الركن القانوني هدم إلى يؤدي وهذا ور،ماأل صلأو طبيعة حسب مباحاً أصبحو الجرمية

 المدنية المحاكم مأما دعوى رفع للمضرور يحق إذ المدنية دون الجزائية المسؤولية على ويقضي

  .التعويض خذأل
  

 أن الإ للحفظ، موجباً اًسبب واعتباره مبدأال هذا على الصريح بالنص المقارنة التشريعات اتفقت دوق

 للحفظ موجب يقانون كسبب " ةجنايال عدم" مبدأال هذا على طلقواأ الفرنسيو المصري المشرعين

  .1القطعي

 

      الجنائية  مسؤوليةال امتناع -:رابعا
  

   -:قسمين إلىالجنائية  مسؤوليةال حاالت انعدام تنقسم

    -:باحةاإل أسبابأ ـ 

 بسبب صلاألب مجرمة أفعال عن التجريم صفة زالةإ هاأنش من التي ألسبابا تبين التي القواعد وهي

 الفعل عن مشروعةال غير الصفة نفي هاثارآ من وجعل ،نالقانو في واجب أداء أو حق استعمال
                                                             

 الجنائية اإلجراءات قانون من177 والمادة المصري، الجنائية اإلجراءات قانون من 154 والمادة األردني، المحاكمات أصول قانون من 130 المادة 1
  .الفرنسي
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 جرائياًإ أثراً وينتج. هعلي عقاب ال مباحاً الفعل من وتجعل ها،كانأرو الجريمة عناصر اكتمال رغم

 أسباب تاالح أهمو. 1فيها ستمراراإل وعدم الجزائية الدعوى اتإجراء وقف بوجوب يتمثل

 - :باحةاال

 يحميه حق ذاءيإب مهدد مشروع غير حال خطر لدرء الالزمة القوة ستعمالإ - :الشرعي الدفاع •

 درء ويكون ،2الشخص على جريمة ذاته بحد مشروعال رغي الخطر هذا يشكل أن بمعنى. القانون

 أو الوسيلة حيث من سواء اإلعتداء أو الدفاع بين التناسب ومعياره .الالزم القدر بحدود الخطر

  .4العادي الشخص هماقو ونسبي موضوعي معيار وهو ،3المستخدمة داةاأل
 

 رادةاإلب يتعلق داخلي أمر القتل تعمد نإ" على الفلسطينية النقض لمحكمة قرار في جاء وقد

 ردتهأو ما كان متى الوقائع تقدير في وحريتها وضوعالم محكمة سلطة إلى توافره تقدير ويرجع

 بحتة موضوعية لةأمس القتل تعمد لةأفمس النية هذه ثباتإل يكفي سائغا المالبساتو الظروف من

  . 5"الوقائع تقدير في حريتهو وحده الموضوع قاضي سلطة إلى تقديرها يرجعو

  

 الفلسطيني القضاءو هالفق موقف أن نيتبي السابق، الفلسطينية النقض محكمة قرار على وتعليقا

 الموضوع محكمة إختصاص ضمن تدخل التي ،اووزنه األدلة تقدير بخصوص واضحاً كان

 تربط أدلة لها توفر حال في فعله عليها ما فكل البينة، وزن سلطة تملك ال ةالعام فالنيابة ،اوحده

 تقرر والمحكمة اإلحالةب تقوم ،هعدم من األدلة هذه كفاية مدى عن النظر بغض ،ةبالتهم المتهم

 النيابة تملك ال ،يالعمل التطبيق واقع من انطالقاو ال، أم ثباتلإل األدلة هذه صالحية بالنتيجة

 ةاإلحال عليها يتوجب بل الشرعي الدفاع حالة توافر حال في الدعوى حفظ فلسطين في ةالعام

  .ال أم الشرعي الدفاع حالة توافرت حال في تفصل الموضوع محكمةو

 

                                                             
  .179.مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني 1
  .307-305مرجع سابق، ص: نظام المجالي 2
  .311.المرجع نفسه، ص: نظام المجالي 3
  .394.مرجع سابق، ص: عبد الفتاح مراد 4
، 2002 لعام  الفلسطينية النقض محكمة مبادئ مجموعة .23/6/2004 تاريخب الصادر ، 407/2003رقم الفلسطينية النقض محكمة قرار 5

  .222.، ص 2003،2004
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 مااستخد وسائل له يبيح هأنف معين لشخص حقاً 1القانون يقرر التي تاالالح في - :قالح ستعمالإ •

 هذا مصدر يكون وقد. سلطات من يخوله ما لمباشرة أو ايامز على للحصول سواء الحق، هذا

 .2ةسالمياال الشريعة أو العرف أو القانون الحق

 في كله وذلك يذ،مللتال المدرسة معلم طفاله،أل باألو لزوجته، الزوج تأديب حق صوره ومن

 ،3ةناهاإل حتى أو التعذيب أو المبرح الضرب بصورة وليس الحق هذا لممارسة الطبيعية الحدود

 متعارفاً يكون أنو ذاءياإل قصد بدون العنيفة 4الرياضية لعاباأل ممارسة ضاًأي صوره ومن

 لةوابمز ترخيص على الحصول فيها يشترط لتيوا الطبية عمالاأل مباشرة حق ضاًأيو .اعليه

 مارس اإذ أما العالج، عند طباءاأل لدى النية حسن وتوافر ،هعلي المجني من ورضاء ،ةالمهن

 حوالأ في ضاًأيو الجزائية، المسؤولية يتحمل عليه المجني رضي لو حتى ترخيص دون المهنة

 .تدوالأل التعقيم عدم السكر، ال،هماإل مثل الطبي الخطأ

 حيث ،القانون به أمر لما تنفيذاً الفعل ناتيإ في تتمثل لىواأل حالتين ويشمل - :السلطة استعمال •

 الفعل أن طالما ،عادياً اًناسنإ أو موظفاً كان سواء باحةلإل مطلقاً سبباً تمثل هنا القانون طاعة أن

 الفعل ناتيإ في تتمثل ةالثاني والصورة ،اًقانون المقررة والموضوعية الشكلية الشروط وفق جاء

 يجب ولكن الفعل جازأ القانون أن الحالة هذه وتفترض طاعته،إ الواجب الرئيس مرأل تنفيذاً

 القضائي الضبط ورأمم إلى النيابة من الصادر مراأل ومثالها الرئيس أمر خالل من مباشرته

 يتعين قانونلل مخالفة تعليمات الرئيس بها يصدر التي األحوال وفي هنإف وبالتالي ،5منزل بتفتيش

 الرئيس توجيه ومثالها باحةاإل أسباب من يستفيد ال به قبل حال في هنأل رفضه الموظف على

 .6ربالتزوي أمراً للموظف

 يماجراإل الفعل ارتكاب وقت تطرأ مادية ظروف عن عبارة باحةاإل أسباب أن سبق مما ويتضح

 غير صلاألب هي التي المباحة األفعالو المشروعية دائرة ضمن وتدخل الصفة هذه عنه وترفع

 ،القانون يقرره ما نحو على ىحد على سبب لكل المقررة الشروط توافر بشرط عليها، معاقب

                                                             
 59تقابلها نص المادة " ال تسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة بحق مقرر بمقتضى الشريعة" من القانون المصري  60المادة  1

  ."ب في ممارسة حق دون اساءة استعماله ال يعد جريمةالفعل المرتك" 1960لسنة  16عقوبات رقم 
  .394.مرجع سابق، ص: عبد الفتاح مراد 2
  .173.مرجع سابق، ص: محمود محمود مصطفى 3
  .62نص عليها المشرع االردني صراحة في المادة  4
" صحيحا اال اذا كان الضابط مأذونا من قبل النيابةتفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضاء ال يكون "اكدت على ذلك محكمة النقض المصرية  5

  .من قانون العقوبات المصري 63والمادة 
  .414- 409.، صالمرجع نفسه: عبد الفتاح مراد 6
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 في الشرعي الدفاع كحالة الموضوعي ثراأل ذات المطلقة باحةاإل أسباب بين التمييز مراعاة مع

 يدافع الذي يصلاأل هماالمس نشاط نأل باحةاإل أسباب من جميعهم يستفيد حيث الفاعلين تعدد حال

 توافرت من سوى منها يستفيد ال التي النسبية باحةاإل أسباب وبين ،مشروعاً أصبح نفسه عن

 .1الطبية عمالاأل ممارسة وحق التأديب حق مثل لديه

ء بنا الدعوى ةماقإل وجه وجود بعدم مراأل صدر متى" المصرية النقض محكمة أكدته ما وهذا

 أحكامك يكتسب هنإف عليها معاقب غير األفعال أنو اصالً تقع لم هاأن أو عينية بابأس على

  .2"العقلي اللزوم بطريق ليهمإ نطاقه ويتعدى ينهماالمس جميع إلى بالنسبة الشيء حجية البراءة

  

  - :المسؤولية عنامو .ب

 اختيار وحرية رادةإو وعي من لوجودها الالزمة الشروط لتحقق تبعا الجزائية المسؤولية تتحقق 

 على تؤثر أسباب تعد فهي وبالتالي .اءلة الجزائيةالمس تنتفي الشروط هذه تنتفي وحيث وتمييز،

 هو المسؤولية عنامو محل نإف ذلك على بناءو .ةمعتبر غير وتجعلها الجرمي الفعل مرتكب رادةإ

 يتوافر ال بحيث. 3لجرميا والقصد ختياراإل حرية فاعلها تسلب حيث الجريمة، في المعنوي الركن

 المساءلة من يمنع فهو لذا الجرمي، القصد مشروع وغير مجرماً يبقى الذي الفعل مرتكب لدى

 تمتد وال فيه تتوافر من سوى يستفيد ال لذلك .عليه معاقب غير يصبح المجرم الفعل نأل ،ةالجزائي

 . ينهماالمس إلى

 شخصاً تهدد الظروف من مجموعة بمثابة  وهي مانع من موانع العقاب وتعد -:الضرورة حالة •

 هذا يكون أن ويشترط 4معين يماجرإ فعل بارتكاب منه الخالص بطريق ليهإ وتوحي بالخطر

 لتفادي الوحيدة الوسيلة هو المجرم الفعل يكون أنو فيه الفاعل رادةإل دخل وال جسيماً الخطر

 .الخطر هذا

 من الضرورة حالة المصري الذي اعتبراختلف موقف المشرع الفلسطيني مع المشرع  وقد

 16 رقم العقوبات قانون بموجب ردنياأل المشرع أما ،5الدعوى لحفظ الموجبه يةالقانون األسباب

 ضد موجهاً الخطر يكون أن على نص ،ضاًأي الفلسطينية راضياأل في المطبق  1960 لسنة
                                                             

  .326-239. مرجع سابق، ص: نظام المحالي 1
  .328المرجع نفسه، : نظام المجالي 2
  .132.ص مرجع سابق، قانون العقوبات القسم العام،: محمد صبحي نجم 3
  .544.مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني 4
  .عقوبات اردني 89من العقوبات المصري، والمادة  61 5
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 المشرع ماوق .فقط النفس على الخطر وجه الذي المصري المشرع بخالف والمال النفس

 1960 لسنة 16 عقوبات 89 المادة نص في والخطر الفعل بين التناسب شرط بتحديد ردنياأل

    .1الخطرو الفعل بين التناسب لةألمس يتطرق لم حيث المصري المشرع بخالف

 ،ىالدعو لحفظ موجب كسبب الجنون على الفلسطيني المشرع نص - :العقلية العاهة أو الجنون •

 وجب علىأو ، 2001 ةلسن 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون من 149/1 المادة في وذلك

 اإلختصاص جهات مخاطبة على القانون ذات من 149/3 المادة نص بموجب العام النائب

 عقله في عاهة بسبب المتهم مسؤولية لعدم الحفظ قرار كان اإذ"ة الماد نصت حيث لعالجه،

  . "هلعالج صاصاإلخت جهات مخاطبة العام فللنائب

 من واعتبره الجنون بسبب خذأ الفلسطيني المشرع أن يتبين، السابق المادة نص على عليقاًوت

 إلى اإلحالة آلية توضح لم السابقة المادة أن يالحظ هأن الإ ،ىالدعو لحفظ الموجبة األسباب

 يتم هل المتهم عالج تم حال في ،ظللحف الموجب الجنون نوعو مدته،و ،اإلختصاص جهات

  ؟أخرى مرة للمحاكمة تقديمه

 هو العام فالنائب  هيتمالزإ وليس مراألجواز  على تدل "العام فللنائب"ة كلم أن النص من ويتبين

 كسبب الجنون شرط ردتأو التي 149/1 المادة نص على يعابو. هعدم من ذلك يقرر الذي

 ملاعالت النيابة وكيل على بيتوج التي ليةاآلو ظهوره ووقت نوعه تبين لم هاأن ،ظللحف موجب

 وزن سلطة من ةالعام النيابة سلب الفلسطيني المشرع أن خاصة ت،االالح هذه مثل مع فيها

  .ال أم توافره لتقدير خبراءر يحتاج عادة أم وهو .األدلة

 1960 لسنة 16 رقم ردنياأل العقوبات قانون من 92 المادة في فنص ،ردنياأل المشرع أما

 كنه دراكإ عن عاجزاً ارتكابه حين كان اإذ تركاً أو فعالً ارتكب من كل العقاب من يعفى" على

 محكمة أكدته ما وهذا. "عقله في اختالل بسبب ارتكبه أو محظور هأنب العلم عن عاجزاً أو هأفعال

 يجب طبيعية عقلية بحالة الجريمة ارتكابه حين يكن لم المتهم أنب تبين اإذ"ة ردنياأل التمييز

  ."المراقبة تحت وضعه

  .الحفظ أسباب من سبباً الجنون باعتبار المشرع الفلسطيني مع التشريعات المقارنة تشابه وقد

                                                             
 عن أو نفسه عن بالحال به يدفع أن إلى الضرورة لجأتهأ فعل على الفاعل يعاقب ال"ى عل 1960 لسنة16 األردني العقوبات قانون من 89 المادة نصت 1

  ."الخطرو متناسباً الفعل يكون أن شرط على اًقصد فيه يتسبب لم جسيماً خطراً غيره ملك أو ملكه عن أو غيره
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 مع المسؤولية تاالح بدمجه واألردني الفلسطيني المشرعين عن اختلف المصري المشرع أن الإ

 من اًجانب يرى حيث العقوبات قانون من التاسع الباب في وردت ما حسب وذلك العقاب، عنامو

 توقيع تجيز ال هانأل ةعام بصفة للعقاب عةنام أسباب هي المسؤولية عنامو نأ المصري، الفقه

 النائب تعليمات من 805 المادة بموجب المصرية النيابات في العمل درج هذا وعلى ،1العقاب

 .2العام

 عضو على جبي وبالتالي الفعل، ارتكاب لوقت معاصراً ،الجنون أن يكون مطبقا في ويشترط

إن تطلبت الحالة  الخبراء أيبر ةناستعاإلو تهماجس ومدى الجنون توافر وقت من التثبت النيابة

قلية و إذ يتم عادة عرض المتهم على الطبيب المختص للتاكد من حالته الصحية و الع ذلك،

ى امدعن حالته الصحية و نوع الجنون و متى ظهر لديه و متزويد وكيل النيابة بتقرير طبي 

 أمر صدارإلحسب الحالة التي أمامه   الوقائع يقدر ثم ومن تأثير الجنون على سلوك المتهم،

 .الحفظ

 وجب على النيابة العامة أ إذ ،مصريال المشرع موقف معلفلسطيني ا المشرع موقف تشابه وقد

نصت  حيث العقلي المصح في المجنون تودع أن مصرية اتإجراء 342 المادة نص بموجب

 المحال أحد في المتهم بحجز الدعوى ةماقإل وجه ال أن أمر تأصدر التي الجهة أمرت"  على

   ".ةالعقلي ضمرالأل المعدة

 عائد مراأل تقدير تركو .نصوصه ضمن صراحة عليه ينص لم الفلسطيني المشرع -:السكر •

 المحكمة إلى بالسكر المتهمين إحالة يتم العملي التطبيق وحسب المحقق، النيابة عضو لسلطة

 في الرجوع ويتم ه،دتارإ بدون السكر حالة في دخل هأن ثباتإ المتهم على يصعب إذ المختصة،

  .دفاعه صحة من كدأللت كوسيلة به الخاصة القضائية للسوابق الحالة هذه

 حفظ أمر إصدار أسباب من سبباً اإلختياري  غير السكر أن في المقارنة التشريعات كافة تتفق

 للفاعل يكون ال أنو السكر، حالة أثناء ارتكبت قد الجريمة تكون أن ويجب ،3ةائيالجز الدعوى

 اإذف .4ختياراإلو التمييز هناوفقد غيبوبة حدوث إلى تؤدي التي السكر، حالة في وجوده في دخل

 حتى نتظاراإل عليه ويجب الدعوى، بحفظ أمراً يصدر الشروط هذه توافر النيابة لوكيل ثبت
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 أن الفرنسي المشرع اعتبر وقد. همع التحقيق اتبإجراء للشروع المسكرة لمادةا مفعول يزول

 منها بالتحقق المختص الواقعة حسب عمديةال غير أو العمدية المسؤولية تحت يندرج السكر

   .1الحكم قضاء

 تبعاً وتكتمل وتنقص فتنعدم بسنه، الطبيعي للشخص الجزائية المسؤولية ترتبط -:نالس صغر •

 يكون ال المحدد السن بلوغه قبل الحدث أن التشريعات هذه افترضت حيث العمرية، للمرحلة

  .2كدرااإلو التمييز على قدرته ماعدنال للمسؤولية هالًأ
  

بقانون رقم  بموجب القرار عدل خاص قانون وهو(لمعدل ل االطف قانون في الفلسطيني المشرع حدد وقد

 الجزائية المساءلة تجوز ال" فيها جاء حيث 67 ةلمادا في 2004 لسنة 7 رقم) 2012في العام  19

 في عليه نص حيث الدعوى لحفظ موجباً سبباً اعتبرهو ".عمره من م الثانية عشريت لم الذي للطفل

 ال عمره منالثانية عشر   يتم لم طفل فكل. جزائياً مسؤول غير السن صغير واعتبر 149/1 المادة

  . يالفلسطين الطفل قانون حسب ،ةامالع النيابة قبل من مالحقته يجوز
  

 المسؤولية سن حدد 1996 لسنة 12 رقم المصري الطفل قانون نإف ،المصري التشريع وفي

   .3للمسؤولية هالًأ يصبح عشر نةماالث سن ببلوغو المالحقة تجوزحيث  تسنوا بسبع الجزائية
 

 سنوات  سبع يتم لم بمن سنال حدد 1968 لسنة 24 رقم اثحداأل قانون في ردنياأل التشريع أما

   .الفعل اقتراف حين

 قانون وفق للمسؤولية هلأ غير عشرة الثالثة سن تحت شخاصاأل أن فاعتبر الفرنسي التشريع أما

 نأل نظراً تشريعية، نصوص خالل من يكون التمييز سن وتحديد ، 19544م عا الصادر الطفل

 حفظ أمر إصدار سوى النيابة وكيل مأما يكون وال للتقدير، خضاعهاإ يجوز ال النضج مسألة

 وعدم التمييز سن ببلوغه جزائياً الحدث فيها يسأل التي خرىاأل تاالالح أما الجزائية، الدعوى

 المشرع خذأ وقد المختصة المحكمة إلى حالتهإ النيابة وكيل على فيتوجب الرشد سن بلوغه

   .القضاء إلى فيحيله سنوات 9 سن الحدث بلوغ حال في بذلك الفلسطيني

                                                             
  .350.المرجع نقسه، ص: نظام المجالي 1
  .506.مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني 2
  .156.مرجع سابق، ص: ساهر الوليد 3
  .351.مرجع سابق، ص: نظام المجالي 4



 

85 

 حفظ ةالعام النيابة سلطة على صراحة نص الفلسطيني المشرع أن يتضح سبق ما خالل ومن

 من 149/1 المادةو 152/2 المادة في وذلك فقط، العقلية العاهةو السن صغر توافر حال الدعوى

 خرىاأل تاالالح أما .المسؤولية عنامو أحدك ،2001لسنة 3 رقم النافذ الجزائية اإلجراءات قانون

 ،ةباحاإل أسباب في الحال وكذلك البينة، وزن تملك ال ةالعام النيابة نأل القضاء إلى حالتهاإ يقتضي

 من سبب فيها توافر نإو قضاء الحكم إلى اياالقض كافة إحالة العملي التطبيق وحسب يتم حيث

 يملك الموضوع فقاضي ،العقلية والعاهة السن باستثناء صغر ،ةلمسؤوليا عنامو أو باحةاإل أسباب

 اإلحالةو الكافي التحقيق على ةالعام النيابة دور ويقتصر همأما المعروضة الوقائع حسب البينة وزن

 المصري المقارنة التشريعات لموقف اًمخالف طريقاً سلك قد بذلك ويكون. 1ةالمختص المحكمة إلى

  .باحةاال أسبابو المسؤولية عنامو والفرنسي بخصوص
  

   - : العقاب عنامو جـ ـ

 المشرع من صادرة محددة حوالأو خاصة نصوص بموجب العقاب من معفية عذارأ عن عبارة هي

 أكدته ما وهذا. 2والمعنوي المادي بركنيها الجريمة كانأر ثبوت رغم العقاب من المتهم عفاءإ يقرر

 على تفسر عفاءاإلب المتعلقة والنصوص نص بغير العقوبة من عفاءإ ال" المصرية النقض محكمة

  ."بتفسيرها التوسع يصح فال الحصر سبيل
 

 المشرع ورغبة العقاب عنام يحققها التي المنفعة نوع أساس على العقاب عنامو نطاق تحديد ويتوقف

 ضمن العقوبة من عفاءاإل الفلسطيني المشرع ينظم لم. والمجرمين الجرائم عن الكشف تشجيع في

إنما تناول تنظيم بعض حاالته قانون العقوبات و ، 2001ةلسن 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون

 لسنة1 رقم المعدل الفساد مكافحة قانون ، و نظمها أيضاني النافذ في األراضي الفلسطينيةاألرد

 بادر من كل القانون هذا في المقررة العقوبة من يعفى" على نصت حيث 25/2 المادة في  2005

 حصل اإذف المختصة السلطات من أي أو بها علمها قبل فساد جريمة عن الهيئة بالغإب الجناة من

 محل والمألوا الجناة باقي ضبط بالغاإل أنش من يكون أن عفاءلإل تعين بالجريمة العلم بعد البالغ

  ".ةالجريم
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 نصت التي منه 38 المادة في وال،ماأل غسيل أنبش 2007 لسنة 9 رقم قانونب القرار في وكذلك

 جريمة عن الوحدة بالغإب الجناة من بادر من كل القانون هذا في المقررة قوبةالع من يعفى" ىعل

 تعين بالجريمة العلم بعد البالغ حصل اإذف المختصة، السلطات من أي أو علمها قبل والماأل غسل

   ".الجريمة محل والماأل أو الجناة باقي ضبط بالغاإل أنش من يكون أن عفاءلإل
 

 المتعلقة العقوبات قانون من 48/6 المادة في المصري القانون في راحةص عليه النص تم ما وهذا

 الحكومة وتفتيش بحث وقبل جنحة أو جناية ،جريمة بوقوع الجنائي تفاقاإل عن السلطات خبارإب

 خباراإل حال في وكذلك. الجناة على والقبض الجرائم لكشف النص هذا المصري المشرع قرأ وقد

. 1القضاء سلطات حدىإل البالغ يقدم أنو الحكومة نأمب تتعلق ةجريم بخصوص مصر خارج من

 ختالساإل جرائم وفي الجريمة هذه اكتشاف قبل الرشوة جريمة من الوسيط أو الراشي عفاءإ وكذلك

 المشرعين تشابه وهنا العام المال رد البالغ هذا أنش من ويكون العام المال على ستيالءاإلو

  . المسألة هذه في والفلسطيني المصري
 

 النيابة كلتم وجوبي عفاءإ هو يةالقانون المواد نصوص في الوارد عفاءاإل أن يتضح سبق ومما

 ة،العام للنيابة وليس للمحكمة تقديره يرجع الجوازي عفاءاإل في أما .فيه الحفظ أمر إصدار ةالعام

  .2كذل تقدير الموضوع قاضي ويستطيع الحصر سبيل على ترد لم هانأل
  

 منح فقد حسب قانون العقوبات المطبق في األراضي الفلسطينية، ردنياأل المشرع صوصبخ أما

 يجوز ال" التمييز محكمة قضت ذلك وعلى ال، أم العقوبة من عفاءإ وجود تحديد في السلطة المحكمة

 عنامو توافر تحديد في ضاًأيو .العقاب عدم بحجة المحاكمة بمنع القرار إصدار العام للنائب

 في البت حق يملك ال النيابة وكيل أن يرى والفلسطيني ردنياأل فالمشرع ،"عدمها من ليةالمسؤو

 المعنوي الركن في البت العام المدعي يملك ال"ز التميي محكمة قضت هذا وعلى المسائل هذه

 المشرع أن ذلك في السبب ولعل3 "الموضوع لمحكمة تعود تقديرية مسألة هاأن حيث للجريمة

  . البينات وزن سلطة ةالعام النيابة يمنحا لم األردنيو الفلسطيني

                                                             
  .194.مرجع سابق، ص: عبد الفتاح بيومي حجازي 1
  .203.المرجع نفسه، ص: عبد الفتاح بيومي حجازي 2

زيع، دار الثقافة للنشر والتو) كما وردت في قانوني اصول المحاكمات الجزائية والنيابة العامة(شرح االجراءات الجزائية : عبد الرحمن توفيق احمد  3
  .314.، ص2011االردن، 



 

87 

  الثانيالمطلب 

  الموضوعية لحفظ الدعوى الجزائية األسباب
  

 التحقيق عنها سفرأ التي دلةلأل وبحثه تقديره في المحقق النيابة وكيل بسلطة المرتبطة األسباب تعد

 ةنادإ نارجح معه يحتمل نحو على األدلة كفاية إلى يخلص قد هوف .ىالدعو لحفظ موضوعية اًأسباب

 فيصدر المتهم ةنادإل كافية غير األدلة أن يقدر أو الحكم، قضاء إلى اإلحالةب هأمر فيصدر المتهم

 الدليل، قيمة وزن صالحية ةالعام النيابة أعطت التي الدول في لكوذ الجزائية، الدعوى بحفظ هأمر

 لم الفلسطيني المشرع خطة حسب أما. مهعد من األدلة كفاية مبدأ نصوصها ضمن ردتأو التي

  . الصالحية هذه ةالعام النيابة يمنح
 

 الواقعة، صحة عدم يشمل الذي ،الواسع بمفهومها األدلة كفاية عدم تشمل الموضوعية األسبابو

 حال في أخرى مرة التحقيق فتح يجوز إذ مؤقتة هاأنب األسباب هذه يزتموت 1الفاعل معرفة عدم

 في  لتحقيق لفتح  بالعودة  تسمح  إذ 2،القانون وليس  الوقائع على كونها مبنية .ةجديد أدلة ظهور

 األسبابتوافر  تاالح" لواألالفرع  في األسباب هذه ةسارد سيتمو .ةجديد أدلة ظهور حال

  . "ظالحف لقرار الموضوعية

 

 الدعوى حفظ لقرار الموضوعية األسباب توافر تاالح: لواألالفرع 
  

 ة،كامل الجرمية الواقعة صيلاتف ةساربد اإلبتدائي التحقيق مرحلة هااختتام أثناء ةالعام بةالنيا تقوم

 التي األدلة على المحافظة عليه يتوجبو الجريمة، كانأر توافر مدى ومن صحتها مدى من كدأالتو

 ىعل ويساعده طريقه يءسيض الذي سارالنب تشكل هانأل ،اإلبتدائي التحقيق مرحلة أثناء جمعها

 وعلى الجرمية الواقعة على تنطبق التهمة أن كدأيت أن عليه ويجب ،ىبالدعو بالتصرف هقرار إتخاذ

 األسباب توافر ومدى الدعوى وقائع وفحص. سليماً بالتصرف قراره يكون حتى يةالقانون النصوص

 لقرار يةالماد أو الموضوعية األسباب اعليه يطلق ،يةالجرم بالواقعة المرتبطة للحفظ تؤدي التي

 يقرر التي البينات من مجموعة مجتمعة تشكل التي .مللمته ونسبتها الدعوى أدلةب تتعلق التي الحفظ،

 لىواألالفقرة  في ذلك ةسارد يتموس. ةليواأل بالتحقيقات التصرف كيفية النيابة وكيل ضوئها على
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 معرفة عدم مبدأ" ةالثالث فقرةال ،"عةالواق صحة عدم مبدأ" ةالثاني الفقرة ،"ةاألدل كفاية عدم مبدأ"

   ".ةيهماأل عدم مبدأ"الرابعة  الفقرة ،"الفاعل

  

  لةاألد كفاية لعدم الدعوى حفظ  - :الًأو
  

 السير ومواصلة المحاكمة إلى المتهم لتقديم تكفي التي األدلة من القدر ذلك توافر عدم بها ويقصد

 بماديات اإلتهام اليه المنسوب صلة ثحي من الجنائية الدعوى بموضوع تتعلق وهي ،1الدعوى في

 المختص، القضاء إلى حالتهإ تبرر كافية أدلة تقم لم اإذف ليه،إ ونسبتها حصولها حيث من الجريمة

 هذه تقدير على قدرته في المحقق لدور يعود وذلك .إدانته ترجح لم طالما اإلتهام عن بعيداً يبقى

 الذي الدور هذا  .وئها التصرف بالتحقيق اإلبتدائيومدى صالحيتها لإلتهام ليتمكن على ض األدلة

 وفق أما .األدلة وزن سلطة ةالعام للنيابة أعطت التي الدول فيمشروع  النيابة وكيل به يقوم

 القاضي دور يمارس وال المحكمة صالحية على ةالعام النيابة وكيل يتعدى ال الفلسطيني التشريع

 أو اإلدانةب سواء الدعوى موضوع في فاصل حكم رصداإل بوزنها ويقوم األدلة يمحص الذي

 يصدر قد لذلك ،اإلدانة أو البراءة أدلة كفة نارجح ومدى الدليل هذا حول قناعاته على بناء بالبراءة

 قضاء قرارات أساس نأل ة،العام النيابة لها توصلت التي النتائج تخالف قرارات الموضوع قضاء

   .2نيقيوال الجزم على تبنى أن يجب الحكم
 

 عدم مبدأ إلى صراحة الجزائية اإلجراءات قانون من 149 المادة تشر لم الفلسطيني القانون وفي

 قضائيةال تعليماتال لها شارتأ مانإو الجزائية، الدعوى لحفظ موجب صريح كسبب األدلة كفاية

 النيابة لعضو تبين اإذ" فيها جاء حيث 629 المادة في 2006 لسنة 1 رقم فلسطين في العام للنائب

 قبل األدلة أن فيها، نقص كل واستكمال الدعوى وقائع جميع واستجالء التحقيق انتهاء بعد ةالعام

 مذكرة عدادإ عليه تعين معينة، بنسبة تتوافر ال اإلدانة تاالاحتم أن أو قاطعة بصفة منتفية المتهم

   .ألدلةا كفاية عدم مبدأ على التعليمات ذات من 633 المادة أكدتو  "حفظ
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 2001لسنة  3رقم  الجزائية اإلجراءات قانونمن  156في المادة  األدلة كفايةوقد ورد النص على 

من  كان اإذ.... ة العامالشهود الذين لم تتمكن النيابة  إفادةالجديدة  األدلةيعد من "حيث جاء فيها 

المشرع  أنيمكن القول ذا النص على ه تعليقاًو ،"كافية التي وجدت بالتحقيق غير األدلةها تقوية أنش

ليس ها وتعلى تقوي األدلةالتي ستعمل هذه كافية والغير التحقيقات  ،المادة الفلسطيني قد قصد من

الذي يحق المحكمة، و إلى اإلحالةالبراءة عند  أدلةعلى  اإلتهام أدلةالذي يرجح  األدلة كفاية مبدأ

 األدلة نحفظ التهمة أل أو، ثباتاإلغير قوي في دليل  أية بموجبه استبعاد العاملوكيل النيابة 

ة هذا الدور  ال يقوم به عضو النيابة العامة في فلسطين فال يحق له استبعاد أي دليل ألنه ال ضعيف

  .يملك سلطة وزن األدلة 
  

 ال اليها المشار الجديدة األدلة أن يتبين، الجزائية اإلجراءات قانون من 156 المادة نص على وتعليقاً

 كافية ليست لكنهاو أدلة يوجد هأن منه يفهم خيراأل مبدأال هذا أن إذ ،األدلة كفاية عدم مبدأب لها عالقة

 التي األدلة منها يفهم الجديدة األدلة أما بالتهمة، المتهم لربط كافية غير أو الحكم قضاء إلى حالتهاإل

 الحفظ، لقرار هإصدار بعد مرة لأو بها التقى الذي المحقق النيابة وكيل على السابق من تعرض لم

 ،الحفظ قرار عليها أسس التي تقويتهاو ةالسابق األدلة تعزيز في بديهي دور األدلة لهذه يكون و

 الجائز من إذ اإلحالةب أمر إصدار إلى هذه األدلة الجديدة تؤدي أن بالضرورة ليس كيدا على ذلكتأو

   .أخرى مرة التهمة بحفظ ةالنياب وكيل يقوم أن األدلة هذه ظهور بعد حتى
 

 التي الجزائية اإلجراءات قانون من 152 المادة نص في العملي الواقع في ذلك تطبيق أساس ويجد

 عدم وهما ،القانون ذات من 149/1 المادة نص على الواردة لحاالتا على يتينضافإحالتين  ردتأو

 المتهم يربط دليل النيابة لوكيل هرظ حال في ، مخالفةال ومبمفهو دليل، وجود وعدم الفاعل معرفة

 في الفصل كلمة صاحب والقضاء القضاء، إلى الدعوى إحالة النيابة وكيل على يتوجب بالتهمة

 وزن سلطة يملك ال النيابة فوكيل .ال أم لإلدانة كافي دليل هو هل ثباتاإلب الدليل هذا قيمة تقدير

 ةناداإل كفة ترجيح أو بوزنها يقوم ال يديه ينب المعروضة البينات بفحص يقوم عندما وهو ،ةاألدل

نص  انطباق مدىو الواقعة مع ارتباطها ومدى األدلة هذه بفحص يقوم بل ،العكس أو البراءة على

 وليس القضاء إلىى إلحالتها الدعو لصالحية ينظر ،اإلحالة قرار إصدار عندو التجريم مع الواقعة،

وكيل  سيقوم بالتهمة المتهم يربط دليل أي وجد حال في هنأل .ثباتاإل في نفسه الدليل لصالحية
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نص المادة  فسرتجاه حيث اإلف لهذا لمخا أيرو .الموضوع في تفصل والمحكمة اإلحالةبالنيابة 

وكيل النيابة دور في حفظ الدعوى عن  أعطتوالتي  149/1المادة  أن بصورة مختلفة، 149

 أو األدلة كفايةه فيها، لم تنص على سبب عدم أيياً رمبد العامطريق المذكرة التي يرفعها للنائب 

، 149المادة  أن، كسبب لحفظ الدعوى الجزائية، حتى يمكننا القول حينها األدلةحتى عدم وجود 

عدم  أو أدلةتبين له عدم وجود  اإذمنحت وكيل النيابة ذلك الدور في حفظ الدعوى الجزائية، 

، األدلةعدمت نا اإذ، فاألدلةتوافرت  اإذ اال اإلحالة يجوز له وكيل النيابة ال أنتها، مما يعني ياكف

ة العامالمشرع الفلسطيني لم ينص على منح وكيل النيابة  أنلكن، بما . ه يقرر حفظ الدعوىنإف

التبرير  نإ، ف149في المادة  األدلة كفايةعدم  أو أدلةصالحية بحفظ الدعوى في حالة عدم وجود 

تها في ياعدم كف أو األدلةالمحكمة في حالة عدم توافر  إلىالدعوى  إحالةعدم ه بماالمشار اليه إللز

  . هكانغير م
  

 ةردنياأل التمييز محكمة له شارتأ نولك ،مبدأال هذا على صراحة ينص لم ردنياألأما المشرع 

 شكوى أن العام المدعي ووجد ،العام المدعي مأما شكواه عن المشتكي رجع اذإ" اهأحكام أحدب

 قرار إصدار العام للمدعي فيحق المحاكمة، إلى حالتهإل كافياً دليالً ليست عنها رجع التي مشتكيال

  .1"محاكمة منع
  

 على )ةالعام النيابة( يقالتحق سلطة مهمة قصرت حيث ها،أير عن وعدلت التمييز محكمة دتاع ثم

 في المقدمة البينات ديرتق تملك ال ةالعام النيابة أن" قضت حيث تقديرها دون األدلة جمع مجرد

 لإلدانة ةالعام للنيابة المقدمة األدلة كفاية تقدير نأل المحاكمة، منع في ذلك على عتماداإلو القضية

 أدلة هناك تكون أن المحكمة إلى الدعوى حالةإل ويكفي المحكمة، ختصاصا من هو تهاياكف عدم أو

  .2"حالةلإل كافية
 

 ما على للتعرف األدلة تقدير بين خلطت هاأن يالحظ ةردنياأل التمييز محكمة موقف بيان خالل ومن

 من األدلة تقدير وبين ،و هذا دور النيابة الفعلي  لذلك كافية غير أو حالةلإل كافية األدلة تكان اإذ

  .و هو دور قضاء الموضوع  لذلك تهاياكف عدم أو لإلدانة تهاياكف حيث

                                                             
  .315.مرجع سابق، ص: نقال عن عبد الرحمن توفيق احمد 264/92تمييز جزاء رقم  1
  .315.مرجع سابق، ص: عبد الرحمن توفيق احمد مشار اليه لدى 339/98تمييز جزاء رقم  2
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 األدلة وزن صالحية النيابة عطاءإ في تشابها نااللذ ،الفرنسي ي والمصر مشرعال موقف أما

 قانون من 154 المادة في المصري المشرع نص حيث الفلسطيني، المشرع غرار على وتمحيصها

 غير األدلة أن أو القانون عليها يعاقب ال الواقعة أن التحقيق قاضي ىأر اإذ" ذلك على اإلجراءات

 ال أمر إصدار في الصالحية التحقيق قاضي أعطىو" ىالدعو ةماقإل وجه ال أنب أمراً يصدر كافية

  .الحق نفس ةالعام النيابة خولت التي القانون ذات من 214 المادة وفي ،األدلة كفاية لعدم وجه
  

 اإلتهام لغرفة كان لما" قضت حيث على ذلك المبدألها حكم في المصرية النقض محكمة أكدت وقد

 يجوز ال هنإف آخر على فنياً اًأير ترجح أنو ،آخر دون بقول عقيدتها تكوين سبيل في تأخذ أن

 الإ اتياالجن محكمة إلى الدعوى تحيل ال اإلتهام غرفة أن المقرر من كان ولما ذلك، في مجادلتها

 على بناء لها نإف إدانته لديها وترجحت المتهم على كافية الدالئل أنو ،جناية الواقعة أن تبينت اإذ

  .1"عدمه من تهاياكف وفق ألدلةاو الواقعة تمحيص ذلك
 

 معرفة لعدم الحفظ أمر يشمل األدلة كفاية لعدم الحفظ أمر أن المصري الفقه من اًكبير اًجانب ويرى

 المنسوبة الواقعة صحة لعدم الحفظ أمر ضاًأي ويشمل له، تقود كافية دالئل يوجد ال حيث الفاعل،

 المشرع نهج خالف المصري الفقه ذلك أنيتضح من و .2األدلة كفاية عدم بسبب وذلك للمتهم

 الفاعل معرفة عدم نأل خراآل عن يختلف مستقالً سبباً تشكل حالة كل أن اعتبر الذي الفلسطيني

 الفاعل أن تعني الواقعة، صحة عدمو كافية، غير األدلة وليس معروف غير الفاعل أن إلى تشير

  .3هنفس الفاعل هذا قبل ليست ولكن كافية األدلةو معروف
 

 الحفظ أمر إصدارب التحقيق قاضي سلطة على صراحة نص فقد الفرنسي المشرع بخصوص أما

 الحفظ أن الفرنسي الفقه اعتبر وقد .فرنسية اتإجراء 190 و 188 المواد في األدلة كفاية لعدم

 قاضي يتمتع لذلك للحقيقة للوصول والتحري البحث مواصلة ويجب الحالة هذه في مؤقتاً سيكون

 من المرتكبة األفعال تجرد التي الظروف وتقدير ،األدلة تقدير مجال في واسعة بسلطات حقيقتال

 راًيامغ طريقاً سلك قد الفرنسي المشرع يكون وبهذا .المتهم مسؤولية وظروف يةماجراإل الصفة
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محكمة التعقيب  قررت هذا وعلى .تهاياكف وعدم األدلة فحص من لسطينيالف المشرع لموقف

   .1"تقديرية سلطة من له لما وفقاً تهاياوكف تهاماجس ومدى األدلة وجود يقدر التحقيق قاضي" ةالفرنسي

  

   الواقعة صحة لعدم الدعوى حفظ -:ثانياً
  

 وجود إلى السبب هذا يستند حيث ،2صلاأل حيث من المتهم إلى المنسوب الفعل وقوع عدم هو

 كيدية، الدعوى تكون نأك نفسه، المتهم تدين لةأد توجد ال ولكن معين، متهم ضد فعالً واقعة جريمة

  .3صحيحة غير بذاتها الواقعة أن أو
 

 2\623 المادة في الواقعة صحة عدم ،العام للنائب  الفلسطينية القضائية التعليمات عرفت وقد

 لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون نصوص تكان نإو بموجبها الحفظ النيابة لوكيل جازتأو

  .صراحة عليها تنص لم 2001
  

 معينة اًأسباب ،المصري ةالجنائي اإلجراءات قانون من 209 المادة تحدد لم المصري، التشريع في

 للنائب القضائية التعليمات من 85 المادة نص ولكن ة،العام النيابة عضو قبل من الدعوى لحفظ

 ثبتيو حادث عن بالغاإل تمي التي الحالة في ذلك ويكون" الصحة لعدم حفظ أمر" ذلك جازتأ العام

  .4"صالأ تقع لم الواقعة أن
 

 قانون من 177 المادة فقد نص المشرع على مبدأ عدم صحة الواقعة في الفرنسي، التشريع فيأما 

ة، الصح لعدم الجزائية الدعوى حفظ التحقيق قاضي يستطيع حيث ،يالفرنس الجنائية اإلجراءات

 تتلخص قضية في الصحة لعدم الدعوى حفظ الفرنسية دنالم إحدى في قاضي قرر لذلك وتطبيقاً

 لقاضي تبين هأن الإ اليهودية، المحرقة حدوث كارهنإب اتهم فرنسا في السياسين أحد أن وقائعها

  .5الصحة لعدم الدعوى حفظ فقرر كيدية، الشكوى أنو ينكرها لم هأن التحقيق
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 لالفاع معرفة لعدم الدعوى حفظ -:ثالثا
  

 فاعل لمعرفة تكفي أدلة جمع من النيابة تتمكن لم حال في الفاعل، معرفة لعدم حفظال قرار يؤسس

 يوجد كان اإذ أو الشهود سماع مثل التحقيق اتإجراء استكمال من النيابة يمنع ال وهذا الجريمة،

 المؤقت بالحفظ أمراً تصدر الفاعل، معرفة من تتمكن ولم التحقيق من تهتنا اإذو ين،آخر متهمين

و في حال تم التوصل إليه على النيابة العامة إعادة فتح التحقيقات لضمان عدم  .لالفاع معرفة ملعد

    .إفالت المجرم من العقاب 
 

 المادة في للحفظ موجباً سبباً الفاعل معرفة عدم فلسطين في القضائية التعليمات اعتبرت وقد

 ورد مانإو صراحة، عليه نصي لم يةالجزائ اإلجراءات قانون من 149 المادة نص أن إذ ، ب/633

 المحكمة إلى الدعوى إحالة يتصور ال حيث ،نالقانو ذات من 152 المادة ضمن عليه النص

  .بعينه فرد ضد ماتق أن ويجب شخصية ىواالدع نأل مجهول والفاعل
 

 مؤقتا سبباً الفاعل معرفة عدم باعتبار مقارنةال التشريعات موقف المشرع الفلسطيني مع تشابه وقد

  .والتحري البحث مواصلة وعليها الجزائية الدعوى لحفظ"
  

 هذا على المصري العام للنائب القضائية التعليمات من 85 المادة نصت المصري التشريع ففي 

 الفاعل معرفة عدم أمبد عليها يقوم التي الفرضية على الفلسطيني المشرع مع اختلف ولكنه السبب،

 مجهول ضد بدايةال منذ رفعت تكون قد الدعوى أن المصري الفقه اعتبر إذ الحفظ، يوجب كسبب

 بحفظ أمراً التحقيقات استيفاء بعد النيابة فتصدر الفاعل معرفة من القضائية الضابطة تتمكن ولم

 شخص ضد الدعوى النيابة تحرك أن أو الفلسطيني، المشرع تبناه الذي تجاهاإل وهذا الدعوى،

 لعدم الحفظ مفادها نتيجة إلى المصرية النيابة فتخلص ه،هامتال كافية تكن لم األدلة ولكن معلوم

  .الفاعل معرفة
 

 يالحظ إذ المصري، المشرع موقف من كثرأ موفقاً الفلسطيني المشرع موقف أن سبق، مما ويتضح

 لعدم الحفظ بين خلط قد تحديدها، وعدم مصر في الحفظ سبابأل طالقهإ نتيجة المصري المشرع أن

  .الفاعل معرفة لعدم حفظ جميعا واعتبرها الفاعل معرفة لعدم الحفظ بينو ةلاألد كفاية



 

94 

 188المادة في الفاعل معرفة لعدم الحفظ التحقيق قاضي صالحية على كدأ فقد الفرنسي المشرع أما

 قانون من 188 المادة نصت حيث ،1الفرنسي الجنائية اإلجراءات قانون من 190 المادةو 

 أن أو األسباب واضحة غير الشكوى أن له تبين اإذ العام للمدعي" على الفرنسي ائيةالجن اإلجراءات

 ليتوصل أصوالً التحقيق يباشر أن كافية، بصورة تؤيدها ال المبرزة راقواأل أن أو مجهول الفاعل

 أما فقط، الجنح في ويكون دارياًإ عمالً بصفته راقولأل النيابة حفظ بين وفرق. "الفاعل لمعرفة

 يصدر الذي التحقيق قاضي وبين التحقيق، لقاضي تحقيق افتتاح بطلب التقدم عليها يجب اتيالجنا

   .الفاعل معرفة لعدم والجنح اتياالجن في الدعوى حفظ أمر
 

 القرار أن إذ السياق، هذا في الفلسطيني المشرع عن راًيامغ طريقاً سلك قد ردنياأل المشرع أن الإ

 المحاكمات أصول قانون من 61 المادة نص بموجب الحالة هذه في النيابة وكيل يصدره الذي

 حفظ قرار يقابل الذي المحاكمة منع وليس الدعوى حفظ قرار المشرع عليه طلقأ ،ردنياأل الجزائية

 توافر بعد وذلك ،2المصري في الجزائية الدعوى ةماقإل وجه ال أنو الفلسطيني القانون في الدعوى

 يكون ال أنو بتدائيإ بتحقيق مسبوقاً يكون أن. اعليه القضائي ملاعالتو العرف درج شروط عدة

 النوع هذا ويتصف 3.محاكمة منع قرار عليه يطلق أصبح الإو كان يأل تهمة أي بتوجيه مسبوقاً

 العام النائب إلى يرسل وال نفسه النيابة وكيل من يصدر هنأل نهائي غير هأنب قراراتلا من

  .4عليه للمصادقة

  

 ةالواقع يةأهم لعدم الدعوى حفظ -:اًرابع
  

 المختصة، التحقيق سلطة عن يصدر قرار" هأنب يةهماأل لعدم الدعوى حفظ قرار الفقه يعرف

 وذلك ،"5هاكانأر وتوافر المتهم بحق الجريمة ثبوت من بالرغم الدعوى عن النظر صرف يتضمن

 رد ،طرافاأل بين الصلح ثلم الخطورة، هذه نفت أو خطورتها من قللت هاأن ترى تارالعتبا

 .الضرر تفاهة أو المسروق الشيء
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 اإلجراءات قانون من 149 المادة في السبب هذا على صراحة الفلسطيني المشرع نص وقد

 اختتامب قرار هتخاذا أو التحقيق من فراغه بعد النيابة لوكيل المادة هذه جازتأ حيث النافذ، الجزائية

 هأير ويرسل يةهماأل لعدم مستنداً بالحفظ أمراً هإصدارب لجزائيةا بالدعوى يتصرف أن اإلجراءات

 على 634 المادة في العام للنائب القضائية التعليمات ذكرت وقد ف،للتصر العام النائب إلى بمذكرة

 ثبوت رغم ةالعام للنيابة يجوز" افيه جاء حيث للحفظ موجباً سبباً باعتباره يةهماأل عدم شرط

 تحريك عدم العام الصالح تارعتباإ اقتضت اإذ راقواأل حفظ تقرر أن ها،كانأر وتوافر الواقعة

 طالباً المتهم كان أو التصالح، تم أو ية،هماأل قليلة الواقعة تكان لو كما المتهم، قبل الجزائية الدعوى

 على ذلك ويعتمد ية،هماأل لعدم قطعياً األحوال تلك في الحفظ ويكون قبل، من جرائم يرتكب ولم

  ."هتقدير وحسن النيابة عضو طنةف
 

 خطأ وجود ، يتبين الفلسطيني العام للنائب القضائية التعليمات من 634 المادة نص على وتعليقا

 قرار يكون" المادة نفس في ورد هأن خاصة الدعوى، حفظ وليس راقواأل حفظ عبارة بذكر مادي

 مؤقتا يكون راقواأل حفظ قرار أن ذإ .الدعوى حفظ قرار على اال ينطبق ال وهذا ،"قطعيا الحفظ

 لواأل بصفة اإلبتدائي بالتحقيق وليس اإلستدالالت جمع محضر في النيابة عضو لتقدير ويرجع

   .قضائياً وليس دارياًإ قراراً
 

 الفلسطيني المشرع أن الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون من 1/ 149 المادة نص من يتضحو

 الدعوى إحالة عدم في التقديرية السلطة ةالعام النيابة يعطي الذي مبدأال هذا ،ةمءالمال مبدأ تبنى

رغم توافر   ةالعام النيابة تقدر إذ للمتهم، نسبتهاو ةاألدل توافر على بناء حالةلإل صالحة تكون التي

 هذه بالتحقيق، وليس اإلتهامب تصرفاً ذلك ويعد. أركان الجريمة قبل متهم معين، تقرر حفظ الدعوى

 .المحكمة مأما النهائي التحقيق مرحلة ماتمإ من منعت ةالعام النيابة أن ضاًأي تعني التي الصالحية

   .هإصدارب التوسع يجب وال الخطورة غاية في إجراء يةهماأل لعدم الحفظ نإف لذلك
  

 بيتوج التي تااللحب وااألسبا بتنظيم يقم لم الفلسطيني المشرع أن السابق المادة نص على يعابو

 بتنظيم ماق الذي المصري المشرع خالف على يةهماأل لعدم بالحفظ قرار إصدار النيابة وكيل على

 النيابة منع الذي الفلسطيني القضاءو الفقه موقف في التضارب ضاًأي ويتضح ،تاالالح هذا وحصر
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 غمر القضاء إلى الدعوى رفع بعدم تتمثل خطرأ صالحية عطاهاد وأعاو ةالبين وزن من ةالعام

   .لذلك جاهزيتها
 

 عدم لشرط ذكره بعدم الفلسطيني المشرع عن اختلف فقد ردنياأل المشرع موقف بخصوص أما

 ما وهذا ذلك، إلى يشير ما نصوصه في يرد فلم الجزائية، الدعوى حفظ يجيز كسبب يةهماأل

  ".تالبينا وزن حق العام المدعي يملك ال" األردنية التمييز محكمة أحكام عليه استقرت
  

 ية،هماأل عدم شرط نصوصه ذكر عدم من ردنياأل المشرع مع الفرنسي المشرع تشابه وقد

 جزائية والتي  اتإجراء 149 المادة نص تقابل التي فرنسية اتإجراء 177 المادة نص فبموجب

 غير الفاعل أن أو مخالفة أو جنحة أو جناية تشكل ال الواقعة أن التحقيق قاضي ىأر اإذ" فيها جاء

  ".الدعوى ةماقإل وجه ال أنب قراراً يصدر ضده، كافية أدلة توجد ال أو معروف
 

 مبدأ من نطالقاًإ ية،هماأل لعدم الحفظ أمر إصدار التحقيق قاضي على ينكر الفرنسي الفقه أن حتى

 في عليه إذ متوافرة، الفعل لتجريم يةالقانون الشروط تكان حال في للمحاكمة حالةاإل مالءمة عدم

 ةالعام النيابة أعطى هأن الإ .المختصة المحكمة إلى اإلحالة بلزوم مراأل يصدر أن الحالة هذه

 40 المادة نص حسب 1يةهماأل لعدم) قراواأل حفظ( لستدالاإل محاضر حفظ إتهام سلطة بصفتها

 يواالشك 2مالءمة تقدير في الحق النيابة وكيل أعطت التي الفرنسي الجنائية اإلجراءات قانون من

  .3ةالجنائي المالحقة مالءمة مبدأ يحكمها الفرنسية ةالعام النيابة نأل .سالبولي ومحضر والبالغات

 تعليمات من 875 المادة في صراحة نص إذ الفلسطيني المشرع مع تشابه فقد المصري المشرع أما

 النيابة تصدره الذي مراأل" ورد بالمادة حيث يةهماأل لعدم الجزائية الدعوى حفظ على العام النائب

 قافايإ الإ ليس دارياإل بالجزاء كتفاءإ أو يةهماأل لعدم الجنائية الدعوى ةماقإل وجه ال أنب ةالعام

 ظهور بدون ولو التحقيقات إعادة من تمنع حجية أي يحوز فال ثم ومن معينة مرحلة عند للتحقيق

  ".جديدة أدلة

                                                             
  .275.مرجع سابق، ص: عبد الفتاح بيومي حجازي 1
  .278-275.مرجع سابق، ص: عبد الفتاح بيومي حجازي 2
في استعمال او عدم استعمال حقها في تحريك الدعوى الجزائية رغم توافر اركان الجريمة ونسبتها الى تظام المالئمة يمنح النيابة العامة سلطة تقديرية  3

رونة لمراعاة شخص معين، فالنيابة ال تقيم الدعوى الجنائية اال اذا ظهرت لها مالءمة االتهام مع المصلحة العامة، وذلك باعطاء النيابة قسطا من الم
مرجع سابق، : نقال عن محمد عيد الغريب. ة المتهم، المجني عليه، وتكريس وقت للنيابة والقضاء للقضايا االكثر اهميةاعتبارات موضوعية منها مصلح

  .)مركز النيابة( 371-370ص



 

97 

 على سيساأت القرار إتخاذ المنتدب التحقيق قاضي يملك ال إذ وحدها، ةالعام للنيابة منح الحق هذاو

 الجنائية اإلجراءات قانون من 154 المادة في المصري المشرع ماق لذلك .الواقعة يةأهم عدم

 غير الفعل بكون حصرهاو المنتدب التحقيق قاضي عن الصادرة الحفظ تاالح بتحديد  المصري

 209 المادة في الصادرة عن النيابة العامة  لحفظا حاالت بتحديد يقم ولم .ةكافي غير األدلة مجرم،

 بالحفظ ةالعام النيابة المصري المشرع يلزم لم حيث 1،المصري الجنائية اإلجراءات قانون من

 أو يةالقانون سواء الحفظ تاالح بتنظيم المصري العام النائب تعليمات قامت مانإو ،نمعي سببل

  . الموضوعية
 

 وحفظ الدعوى لحفظ كسبب يةهماأل عدم بشرط خذاأل جواز على ضالنق محكمة قضاء استقر وقد

 من آخرو القضائية السلطة من طرف بين تجمع تزال ال النيابة أن" قرارها في فجاء راقواأل

 بحاجة نفسه التحقيق قاضي يرى ال المرونة من قسط إلى تحتاج الصفة بهذه هاأنو داريةاإل السلطة

  .2بحتة قضائية مهمته نأل ليهإ
  

 - :وهي يةهماأل لعدم الدعوى حفظ مرأل خاصة ضوابط المصري الفقه وضع ذلك وعلى

 .الجريمة من تضررةالم سريةاأل والروابط جتماعيةاإل العالقات ةيارع •
 .ةالعام بالمصلحة تضر التي المال جرائم في التخالص •
 تالفإ جريمة مثل قصيرة برهة ارتكابها عقب نفسه تلقاء من الجريمة ثارآ زالةإب الفاعل قيام •

 .الغير مال
 .للمتهم يةماجراإل الخطورة انتفاء •
 .الكهربائي التيار سرقة مثل ليةاالم بالمبالغ تضررةالم للجهة الوفاء •
 .ضئيلة المختلسة المبالغ كون حال في دارياإل بالجزاء كتفاءاإل •
  

 التطبيقات من ؤهااقتنا وتم الحصر سبيل على ترد لم يرياالمع هذه أن المصري الفقه وضح وقد

 .3ذاتها الواقعة لظروف ترجع وهي ة،العام للنيابة والعملية القضائية

                                                             
  .2001 لسنة 3 رقم الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون من 149 المادة نص تقابل  1
  .377.مرجع سابق، ص: نظام المجالي 2
  .247-245.مرجع سابق، ص: ح بيومي حجازيعبد الفتا 3
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 وكيل نأل قطعي يصدر ما عادة ،ةيهماأل معد على بناء الصادر الحفظ قرار أن سبق، مما ويتضح

 بناء وذلك ة،بالجريم المتهم تورط تثبت األدلةو مكتملة الجريمة كانروأ به القرار خذأ يكون النيابة

 لغاءإ يتم ما "ي نادراالعمل التطبيق وحسب وعليه ة،العام النيابة لوكيل العائدة التقديرية السلطة على

  .ةيهماأل عدم على بناء صادرال الحفظ قرار
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  الثانيبحث الم

  قرار حفظ الدعوى الجزائية إصدارالمترتبة على  ثاراآل
  

 آخر وبمعنى لها وصلت التي المرحلة عند هاب السير وقف الدعوى حفظ قرار إصدار على يترتب

 المحقق النيابة وكيل عنه غفل إجراء كان لو حتى التحقيق اتإجراء من إجراء أي إتخاذ جواز عدم

 مشفوعاً بالحفظ النيابة وكيل فيه يوصي الذي القرار إصدار فبعد. هإتخاذ عليه يتوجب كانو

 العام النائب شرافإو رقابة سلطة تدخلو سلطته دحدو من الدعوى تنتقل عليها، بني التي األسبابب

 قرار أن العام النائب وجد اإذف ،نالقانو صحيحو المتفق القرار إصدارو تهسارلد مساعديه أحد أو

 قيد لبقائه مبرر يوجد فال موقوفاً كان اإذ المتهم سراح طالقإ ذلك على يترتب هكانم في الحفظ

 العودة من تمنع حجة القرار هذا اكتسابو حفظها، تم قد التهمة كون المضبوطات دف، ورالتوقي

 قابل هأن أم قطعي الدعوى حفظ قرار هل ،ناه يثور الذي والسؤال ،القانون حددها أسباب دون ليهإ

 المطلب وفي  "الحجية النسبية لقرار حفظ الدعوى "لواأل المطلب في تهسارد سيتم ما ذاوه ء؟لغالإل

  ".ظلحفا قرار لغاءإ شروط" الثاني
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  لواألالمطلب 

  الحجية النسبية لقرار حفظ الدعوى الجزائية

 

 إلى العودة لها يحق فال ة،العام النيابة وهي تهأصدر التي السلطة زاءإ بقوة الحفظ قرار يتمتع

 أن خاصة .جراءاإل بهذا يسمح نيوانق سبب وجود دونو ذلك تأارت كلما أخرى مرة التحقيقات

 موضوع في الفاصلة القضائية األحكام تشبه حجية بحجية يتمتع ضائيق قرار هو الحفظ قرار

 نفس وعلى الوقائع عن ذات جديدة شكوى الخصوم تقديم حدأل يحق فال هطرافأل ملزم فهو .عالنزا

 الكيدية ىواوالشك المنازعات تهتنا لما القضائية الخاصية بهذه الحفظ قرار تمتع لوال إذ الشخص،

 قرارات إصدار بينو كيدية، يواشك قبول من عةناالم القوة بمثابة الحفظ قرار فيكون ،افطراأل بين

 بقوة يتمتع الحفظ قرار نإف لكذل. الحكم قضاء مأما أو ةالعام النيابة مأما سواء ومتناقضة متعارضة

 حكمها كان الإو فيها السيرو الدعوى قبول بداية المحكمة تستطيع فال الحكم، قضاء زاءإ ضاًأي

اكتساب قرار حفظ "ل واألة ذلك من خالل الفرع ساروسيتم د .اإلحالة قرار مثل مثله ،باطالً

   ."ات الدعوى الجزائيةإجراءوقف السير في " الثانيفي الفرع و" المقضي به مراألالدعوى حجية 

 

  فيه المقضي مراأل حجية الدعوى حفظ قرار كتسابإ - :لواأل الفرع
  

 عدم" تعني الحجية وهذه صدوره، عند بحجية ويتمتع القضائية راتقرالا من الدعوى حفظ قرار عدي

 إستقرار أساس على تقوم وهي ،1"الحجية لهذه حائز حكم فيها صدر طالما الدعوى نظر إعادة جواز

  .األحكام بين التعارض ولتفادي بينهم للنزاعات حد وتضع طرافاأل بين يةالقانون المراكز
  

 القضائية ةياللحم صفة هي فالحجية به، المقضي مراأل قوة عن لفتخت فيه المحكوم مراأل وحجية

 بالنسبة هاأثار تنتج والحجية ،2نفسه الحكم صفة فهي به المقضي مراأل قوة أما الحكم، يمنحها

 الخصومة هذه داخل تكمن يتهأهم به المقضي مراأل قوة أما القضائية الخصومة خارج للمستقبل

المشرع الفلسطيني وكذلك التشريعات المقارنة لم . ال أم به للطعن الحكم هذا قابلية مدى على للداللة

ى حجية قرار حفظ لإ شارأ ، فنجد المشرع الفلسطينيصراحة على تمتع أمر الحفظ بحجية ينصوا

                                                             
  .392.مرجع سابق، ص: نظام المجالي 1
  .399.المرجع نفسه، ص: نظام المجالي 2
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 العام للنائب"من قانون اإلجراءات الجزائية النافذ حيث نصت على  155 المادة نص في الدعوى 

 ،أردني جزائية أصول 138 المادة نص يقابلها ."جديدة أدلة ظهور حال في ىالدعو حفظ أمر لغاءإ

  .فرنسي جنائية اتإجراء 188و مصري، جنائية اتإجراء 197و
 

 التحقيق سلطة من الصادر مراأل كان لما" حيث قضت  المصرية النقض محكمة استقرت ذلك وعلى

 ماد ما الجنائية الدعوى إلى العودة من تمنع التي حجيته له الجنائية الدعوى ةماقإل وجه وجود بعدم

 للطبيعة دليل خير هذاو .1"المقضي مراأل قوة من حكاملأل ما حجيته نطاق في نأل ،ىيلغ لم قائما

  . بالحفظ بالتحقيق التصرف قرار بها يتمتع التي القضائية
 

 المدني؟؟ ءالقضا مأما حجية الجزائية الدعوى حفظ قرار يحوز هل هناثار ي الذي والسؤال

 الصادر الجزائي للحكم يكون" على الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون من 390/1 المادة نصت

 مأما به المقضي مراأل قوة اإلدانةب أو بالبراءة الجزائية الدعوى موضوع في المختصة المحكمة من

 وبوصفها الجريمة بوقوع قيتعل فيما ،نهائياً فيها فصل قد يكن لم التي يواالدع في المدنية المحاكم

  ."افاعله إلى ونسبتها يالقانون
 

 المدنية المحاكم مأما بحجية يتمتع ال الدعوى حفظ قرار أن يظهر السابق، النص استقراء خالل ومن

 محكمة قضت لذلك .2نالمقار التشريع عليه استقر ما وهذا الموضوع، في فاصل غير قرار هنأل

 في المحاكم عن الصادرة النهائية األحكام أن والقضاء الفقه عليه استقر وما" بقولها ةردنياأل التمييز

 على لها تأثير فال التحقيقية اإلجراءات في النيابة وكيل قرارات أما الجزائية، يواالدع صميم

  3.المدنية الدعوى
  

 أسباب على المبنية الدعوى حفظ قرارات بين التفرقة إلى األحكام بعض اتجهت فرنسا، وفي

 قرار حجية ثبوت إلى التفرقة هذه من تهتناو موضوعية، أسباب على المبنية قراراتلوا ية،انونق

  .4طفق يةقانون أسباب على مبنياً كان اإذ المدني القضاء مأما الدعوى حفظ

                                                             
  .240.مرجع سابق، ص: ساهر الوليد 1
  .اجراءات جنائية مصري 456اصول جزائية اردني،  332المادة  2
  .346.مرجع سابق، ص: فاروق الكيالني 3
  .166.، ص1999، 3جية الحكم الجنائي، مكتبة غريب، القاهرة، طح: ادوارد غالي الذهبي 4
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 حفظ قرار حجية خصائص "لىواأل الفقرة في تهاسارد سيتم خصائص الحفظ قرارولحجية 

  ".الدعوى حفظ قرار بحجية الدفع شروط"ة الثانيالفقرة  فيو ،"الدعوى

  

 الجزائية الدعوى حفظ قرار حجية خصائص - :الأو
  

 وفي جديدة، أدلة ظهرت اإذ الإ التحقيق إلى العودة تمنع مؤقتة بحجية يتمتع الدعوى حفظ قرار نإ

 جاهوات الموضوعية، األسباب على تقتصر المؤقتة الحجية أن يرى من بين الفقه قسمنا أنالش هذا

 أو موضوعية أسباب على بني سواء مؤقتاً دائما الجزائية الدعوى حفظ قرار حجية أن يرى يناث

  .يةقانون

 

 : موضوعية أسباب على المبني الدعوى حفظ لقرار المؤقتة الحجية •

 معاقب غير الفعل مثل يةقانون أسباب على المبني الدعوى حفظ قرار أن تجاهاإل هذا صحابأ يرى

 المبني الدعوى حفظ قرار أما .ونهائية دائمة حجية يحوز وغيرها، بالتقادم الدعوى انقضاء عليه،

 وفتح عنه العدول يمكن إذ مؤقتة، حجية على فيحوز األدلة كفاية عدم مثل موضوعية أسباب على

   .1ةجديد أدلة ظهور حال في التحقيق اتإجراء
 

 طبيعة ذو الحفظ قرار أن ينفي أن دون ،مبدأال بهذا خذأ قديمكن القول أن المشرع الفلسطيني و

 جديدة، أدلة ظهور حال في التحقيق إلى العودة تسمح ةمؤقتة ونسبي حجية على يحوز هأنب خاصة

 الدعوى حفظ قرار لغاءإ العام للنائب" 2001لسنة  3م رق جزائية اتإجراء 155 المادة نصت حيث

 ال العام النائب أن السابق، للنص المخالفة وبمفهوم ،"الفاعل معرفة أو جديدة أدلة ظهور حال في

 التعليمات ضاًأي أكدته ما وهذا التقادم مثل يةقانون أسباب على المبني الحفظ قرار لغاءإ يملك

 معرفة لعدم أو األدلة كفاية لعدم مؤقتا، راقواأل حفظ حال في" 640 المادة في العام للنائب القضائية

 "الفاعل معرفة أو جديدة أدلة ظهور حال في الدعوى حفظ قرار لغاءإ العام للنائب يجوز الفاعل

  2.المصري وكذلك ردنياأل المشرع موقف ويقابله

  

                                                             
  .305.القدس، بدون سنة، ص/شرح قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني، مكتبة دار الفكر، ابو ديس: محمد علي السالم عياد الحلبي وسليم الزعنون 1
  .اجراءات جنائية مصري 197اصول محاكمات جزائية،  138نص المادة  2
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 : يةالقانونو الموضوعية األسباب تشمل المؤقتة الحجية •

 األسباب جميع نأل ،مؤقتاً يكون دائماً الجزائية الدعوى حفظ قرار حجية أن للقول تجاهاإل هذا يذهب

 أدلة بظهور وذلك يريللتغ قابلة هي موضوعية أم يةقانون تكان سواء الحفظ قرار يهاعل يبنى التي

   .ظالحف قرار عليه المبني السبب زوال إلى تؤدي جديدة
  

 جميعها الموضوعيةو يةالقانون الحفظ أسباب أن اعتبر الذي الثاني الموقف أن القول سليم من ولعله

 مجريات تقلب جديدة أدلة تظهر أن يمكن يةنوناالق سباباأل بتوافر حتى هنأل ذلكو ،أفضل مؤقتة

فقد تظهر أدلة تغير قناعة وكيل النيابة المحقق حتى لو كان القرار قد بني  قبع على ارأس التحقيق

  .على سبب قانوني
  

 ال نسبية، حجية ذو ضاًأي فهو مؤقتة أم مطلقة تكان ءسوا بحجية يتمتع الدعوى حفظ قرار أن وبما

 تناعماك شخصي، سبب على بناء الحفظ قرار صدر اإذف. بحقه صدر من الإ به التمسك يستطيع

 مثل عيني، لسبب صدر اإذ هأن غير بحقه، صدر من الإ به يتمسك فال المسؤولية، ماعدأن أو العقاب،

 ينهماالمس وتشمل مطلقة تكون الحفظ أمر حجية نإف باحة،اإل أسباب توافر الواقعة، حصول عدم

  .1ريمةالج في
 

 أن لصالحه الحفظ قرار صدر الذي للمتهم يجوز وبالتالي ،العام نظامال من الحفظ قرار حجية وتعد

 محكمة تقض حيث ،2النقض محاكم مأما مرة لوأل ولو الدعوى عليها تكون حالة أي في به يدفع

 من أمر صدور لسبق الجنائية الدعوى نظر جواز بعدم الدفع" اهأحكام أحد في  المصرية النقض

 ال وبالتالي" العام نظامبال ويتعلق الجوهرية الدفوع من هو الدعوى ةماقإل وجه ال أنب ةالعام النيابة

 لم ولو باطالً سيكون فيها الحكم نأل الدعوى بحفظ قرار فيها صدر واقعة عن دعوى رفع يجوز

 تسري الحفظ قرارل القوة وهذه بحقه، صدر من به يتمسك لم لو وحتى بذلك، تعلم المحكمة تكن

 علمها حال نفسها تلقاء من إثارته المحكمة وعلى محاكم أو نيابة سواء القضاء جهات كافة على

   .3هب

 
                                                             

  .338.مرجع سابق، ص: بد الفتاح بيومي حجازيع 1
  .296.مرجع سابق، ص: محمود محمود مصطفى 2
  .520مرجع سابق، ص: حسن الجوخدار 3
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  الجزائية الدعوى حفظ قرار بحجية الدفع شروط - :ثانياً
 

 -:الخصوم وحدة .1

 رافأط اتحاد أي الخصوم، وحدة الجزائي، القضاء مأما فيه المحكوم الشيء بحجية للدفع يشترط

 وهو عليه والمدعى ة،العام النيابة وهي تحديده في صعوبة يثير ال الذي المدعي وهم الدعوى

  .المتهم
 

 خصم المجتمع ممثلة ةالعام النيابة أن إذ الحفظ، قرار بحجية للدفع يأساس شرط المدعي ووحدة

 رقم الجزائية اإلجراءات قانون من 1 المادة في الفلسطيني المشرع نص ذلك وفي .ريتغي ال دائم

  ."1هاومباشرت الجزائية الدعوى ةماقإب غيرها دون ةالعام النيابة تختص"2001لسنة 3
 

 بها، ويقومون يتولونها الذين شخاصاأل عدد كان مهما ،2التجزئة عدم مبدأل تخضع ةالعام فالنيابة

 اتإجراء ويستكمل زميله محل يحل أن النيابة لعضو فيجوز ،العام النائب يمثلون عضاؤهاأو

 من لسبب الدعوى حفظ النيابة أعضاء أحد قرر حال في ينصرف ال مراأل ذلك أن الإ عنه، التحقيق

  .3جديدة أدلة ظهور حال في الإ أخرى مرة مباشرتها خرلآل يحق فال األسباب
 

 الدعوى، حفظ قرار بحقه صدر الذي المتهم يكون أن فيشترط عليه، المدعى بوحدة يتعلق فيما أما

 الفلسطيني المشرع تبناه ما وهذا .4الحفظ قرار بحجية بالدفع المتمسك بالدعوى المتهم اتهذ هو

 إسم عليه طلقأو الجنح محكمة في عليه المدعى بين زمي ردنياأل المشرع  أن الإ والمصري،

  .5المتهم إسم عليه طلقأو اتياالجن في عليه المدعى وبين الظنين،
 

 في معه همامس آخر متهم لمصلحة صدر الحفظ قرار أن إلى ستندي أن المتهمين حدأل يجوز وال

 على مبني القرار كان اإذ أما المسؤولية، عنامو مثل شخصية أسباب على مبنيا كانو الجريمة نفس

 .6المتهمين جميع منه يستفيد ، اإلباحة أسباب من سبب توافر مثل عينيةباب أس
                                                             

  .من قانون اصول المحاكمات الجزائية االردني 2/1من قانون االجراءات الجنائية المصري، والمادة  1يقابل هذا النص في التشريع المقارن، المادة  1
  .160مرجع سابق، ص: لوهاب حومدعبد ا 2
  .25.مرجع سابق، ص: محمد علي السالم عياد الحلبي وسليم الزعنون 3
  .247مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني 4
  .من قانون اصول المحاكمات االردني 4المادة  5
  .458مرجع سابق، ص: جالل ثروت 6
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 اإذ تحديداً و لمصلحته، يصدر لم الذي حفظال قرار بقوة يدفع أن لمتهم يجوز ال هأن ذلك ويعني

 لم الحفظ قرار نأل حجية أي يحوز ال مراأل هذا نأل ،1الفاعل معرفة عدم صدر قرار الحفظ بسبب

 محكمة به قضت ما وهذا .الحفظ أمر صدور عند بالدعوى ممثالً بعينه هو يكن ولم هأنبش يصدر

 الفاعل، معرفة لعدم مؤقتا وحفظتها مجهول ضد الدعوى ةالعام النيابة قيدت اإذ" المصرية النقض

  .2"هأنبش يصدر لم هنأل الحفظ أمرب يتمسك أن للفاعل يحق ال تحقيقها إعادةب النيابة رئيس أمرف
 

 معه للتحقيق العودة يصح فال الواقعة، في دوره كان أي للمتهم بالنسبة قائمة الحجية هذه وتظل

 ال هنإف معينة لواقعة بالنسبة متهم على الحفظ أمر صدر اإذف ،3فاعالً كان أن بعد شريكاً باعتباره

 مماثلة أو لىواألب مرتبطة تكان ولو أخرى واقعة عنإحالته للقضاء  وال معه التحقيق دون يحول

  .المستقل هاناكي لها الجديدة الواقعة تماد ما لها
 

 أحكامف عليه، المدعى وحدة لتحديد ةالبراء أحكامو اإلدانة أحكام بين الفقهاء بعض يفرق وعليه

 اإذ البراءة أحكام أما الواقعة، ذات عن أخرى مرة المتهم ذات محاكمة من عةنام حجة تكون اإلدانة

 منه يستفيد عيني سبب على بنيت اإذ أما فقط، صاحبها على حجة تكون شخصي سبب على بنيت

  .4معه ينهماوالمس نفسه المتهم

  

 -:الموضوع وحدة .2

 الذي القانون بنص ذلك ويتحدد الحفظ، قرار هاأنبش صدر التي الدعويين موضوع اتحاد ذلك يتطلب

 الواقعة ووحدة فيهما،اً حداو سيكون فالجزاء الدعويين في ةحداو الواقعة تكان اإذف الفعل، له يخضع

 محكمة قضت لذلك المتهم، على الجزاء توقيع طلب وهو ،5الموضوع وحدة إلى بالنتيجة تؤدي

 نأل الجنائية، اياالقض كل في تتوافر الموضوع وحدة" في حكم لها جاء فيه المصرية لنقضا

 ".المتهم عقاب طلب هو جنائية قضية كل في الموضوع

                                                             
  .530.مرجع سابق، ص: كامل السعيد 1
  .341ص: مرجع سابق: زيعبد الفتاح بيومي حجا 2
  .470.مرجع سابق، ص: عوض محمد عوض 3
  .404مرجع سابق، ص: نظام المجالي 4
  .479مرجع سابق، ص: ادوارد غالي 5
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 إذ الجرائم كل في متحققة الموضوع وحدة أن صحيحاً ليس هأن ،يمكن القول تعليقا على ما سبق و

 الذي العام الهدف نأل .مةجري كل تفرضه الذي جزاءبال والعبرة وتعدداتها نوعها ختالفاب تختلف

 بعين الجرائم جميع إلى النظر نكمي ال كنول ،العقابو الجزاء تحقيق هو العقابية السياسة تحققه

 بين هاإختالف على تمالاعالم ستقراراو ةمسال وتهدد العام نظاملوا نماأل تمس جرائم فهناك ة،حداو

 الجرائم في العقوبات بين المشرع يوايس لم لذلك كيداًوتأ ،رالزجو الشدة من نوعاً تتطلب ،رالبش

 جريمة في الليل ظرف ذك على ومثال المشددة، بالظروف خذفأ ةحداالو الجريمة بينو ،فةالمختل

  . السرقة

 

 -:السبب وحدة .3

 من عليه العقاب توقيع يراد والذي للمتهم المسندة الجريمة أي الواقعة وحدة يعد حقيقته في هو

 بوحدة يكون ذلك ومعيار .مقبوالً الدفع يكون فال مختلفة خاصة ذاتية واقعة لكل أن تبين اإذف ،1جلهاأ

التي  فيه المحكوم الشيء لقوة الحائز الحكم هاأنبش الصادر لىواأل الدعوى وعلموض المادي الركن

2ىأخر مرة عليها المتهم محاكمة المراد الواقعة بذاتها هي يجب أن تكون
.  

 

 .باألخذ بهذا المعيار 3المقارنة التشريعات د تشابه موقف المشرع الفلسطيني مع قو
  

 ظروف ليهاإ ضيفتأ أو للواقعة، يالقانون الوصف تغير لو قائمة النطاق هذا في الحجية تظلو

 ال"  الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون من 389 المادة عليه نصت ما هذاو .4مخففة أو مشددة

 ."للجريمة يالقانون الوصف تغير على بناء نهائيا فيها الحكم بعد الجزائية الدعوى في جوعالر يجوز

 أو اإلتهام سلطة حددته كما يالقانون بالوصف مقيدة غير الدعوى ليهاإ تحال عندما المحكمة أن ذلك

 عدلت أن تستطيع والمحكمة ،فعالً ليس الوصف نأل الوصف من المحاكمة منع يجوز فال التحقيق

 على النيابة وافقت نإف اإلتهام الئحة صيلاوتف الواقعة لظروف وفقا تغيره أن وليس التهمة وصف

 حدود عن يخرج ال بما اإلختصاص عدم قررت توافق، لم نإو الموضوع في فصلت تعديلها

                                                             
  .197مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني 1
  .198-196مرجع سابق، ص: كامل السعيد 2
" ز نظر الدعوى من جديد بعد صدور حكم نهائي اال بالطعن في هذا الحكمعدم جوا"نصت على اردني من قانون اصول محاكمات جزائية  331المادة  3

  .اجراءات فرنسية  368اجراءات مصرية،  455يقابلها نص المادة 
  .470.مرجع سابق، ص: عوض محمد عوض 4
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 محك بحقه وصدر الجرمي الفعل عن الفاعل مالحقة تم فلو ة،العام النيابة قبل من المرفوعة الدعوى

 يندرج الفعل أن ثبت ولو  أخرى مرة الفعل نفس عن مالحقته يجوز فال القطعية الدرجة كتسبإ

   .شدأ يقانون وصف تحت
 

 في مثالً الحفظ، قرار بحجية للدفع محل فال للواقعتين المادي الركن في إختالف هناك كان اإذ أما

 خرىاأل الواقعة تكون أن يستوي وبالتالي،. 1الجثة خفاءإ جريمة مأما حجية يحوز ال قتل جناية

 سابقة أو معاصرة أو لىواأل ارتكاب على الحقة المادية الطبيعة في لىواأل الواقعة عن المختلفة

 اإذ السبب بوحدة للدفع محل ال ولذلك فيه، يتم الذي بالتاريخ وليس الدفع بصحة فالعبرة  .اعليه

  .2المادية طبيعتها يف مستقلة واقعة كل ولكن نامتشابهت ناالواقعت تكان
 

 تكون أن الدعويين في السبب بوحدة للقول يكفي ال" المصرية النقض محكمةقضت به   ما وهذا

 واقعة لكل كان اإذف ،يالقانون الوصف في معها تتحد أو لىواأل الدعوى نوع من ةالثاني الدعوى

   .الدعويين في السبب بوحدة القول عيمتن رة،ياالمغ معها تتحقق وظروف خاصة ذاتية
 

 الوجوه جميع من الجرمية الواقعة تدرس أن ةالعام النيابة واجب من هأن يتضح ذلك ضوء وعلى

 يكون التي يةالقانون صافواألو الواقعية العناصر مجموع ةسارود القانون في التجريم نصوص وفق

 على الحفظ قرار قوة تسري حيث يشملها، لم أم التحقيق شملها سواء 3فيها البت سلطة ةالعام للنيابة

 الحفظ، قرار إصدار قبل تقديرها ةالعام النيابة عضو على ينبغي كان التي المحتملة صافواأل تلك

 أو. ختلفا يالقانون الوصف نأل ذاتها الواقعة عن الجنائية الدعوى تحريك إعادة العدالة من فليس

  . حفظال قرار عدادإ عند القانون لمسائل بهتني لم النيابة وكيل نأل
 

 للتحقق والصالحية الصفة له التحقيق قاضي نإ "الصدد هذا في الفرنسية التعقيب محكمة قضتو

 غير الدعوى لنظر العيني هإختصاص في وهو ،يةالقانون والتكييفات الوجوه جميع من الواقعة من

   ".المتهم بها يكون التي الصفة عن النظر بغض المادية الواقعة أو الفعل عةيبطب مقيد

                                                             
  .451.مرجع سابق، ص: نظام المجالي 1
  .416.المرجع نفسه، ص: نظام المجالي 2
  .313.ص مرجع سابق،: محمود نجيب حسني 3
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 أمر حجية نإ" الدعوى حفظ قرار حجية مبدأب يخل ال التهمة وصف ريتغي أن يجمع المصري والفقه

 ليشمل يتسع بل التحقيق شملها التي فعاللأل وصف من أعطى ما على قاصرة غير الحفظ

  .1"المحتملة صافواأل

  

  ات الدعوى الجزائية إجراءوقف السير في  - :الثانيالفرع 
  

 أو العام النائب وجد اإذ" 2001نة لس 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون من 149/2 المادة نصت

 سراح طالقإب أمروي الدعوى بحفظ مسببا قراراً يصدر محله في النيابة وكيل أير أن مساعديه أحد

  ."موقوفا كان اإذ المتهم
  

 عضو على الدعوى تعرض" على ونصت 626 المادة في العام للنائب القضائية التعليمات وجاءت

 أير أن وجد اإذف مساعديه، أحد أو العام النائب على ويعرضها الواقعة في مذكرة يعد الذي النيابة

 وقد ."اموقوف كان اإذ المتهم سراح طالقإب أمروي بالحفظ مسبباً قراراً يصدر محله في النيابة عضو

 مساعديه، أحد أو العام نائبال إلى الموقوف المتهم نع فراجاإل أمر إصدار الفلسطيني المشرع اطأن

 ولو القانون بقوة يترتب أمر وهو .ظالحف أمر بصدد محله في النيابة وكيل أير يكون أن بشرط

  . بالدعوى السير لوقف منطقية كنتيجة ذكره، عن ةالعام النيابة تأغفل
 

 على"  والتي جاء فيها ردنياأل الجزائية تالمحاكما أصول قانون من 130 المادة نص ويقابلها

 الدعوى سقاطإ قرارات هإصدار لدى العام النائب إلى فوراً الدعوى ضبارةإ رسالإ العام المدعي

 وصول من ماأي ثالثة خالل عليه وجب محله في القرار العام النائب وجد اإذو المحاكمة ومنع

  ."موقوفاً كان اإذ عليه المشتكى سراح طالقإب أمروي بالموافقة قراراً يصدر أن ليهإ ضبارةاإل
 

 وجه ال هأن التحقيق بعد ةالعام النيابة رأت اإذ" المصري الجنائية اإلجراءات قانون من 209 والمادة

  ".احتياطيا المحبوس المتهم عن فراجاإلب أمروت بذلك أمراً تصدر الدعوى ةماقإل
 

 جنحة أو ايةجن تشكل ال الواقعة أن التحقيق قاضي قدر اإذ" فرنسي جنائية اتإجراء 177 والمادة

  ."لمالحقته وجه ال أنب أمري كافية أدلة توجد ال هأن أو معروف، غير الفاعل أن أو مخالفة أو
                                                             

  .311.مرجع سابق، ص: جندي عبد الملك 1
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 ماأي 3 مدة حدد حيث توفيقاً التشريعات كثرأ كان ردنياأل المشرع نإ سبق، ما خالل من ويتبين

 أن حيث .النواقص ءالستيفا رجاعهإ أو القرار فسخ قرر حال في الملف إعادةب العام النائب يقوم

 يةالقانون بالمراكز وتخل المدة تطول قد رجاعلإل معينة مدة القانون تحديد ولعدم العملي الواقع

 الحفظ قرار لغاءإب المتعلقة العام النائب قرارات جميع نإف العملي الواقع ومن. ىالدعو طرافأل

   .قصالن الستيفاء التحقيقات إعادة قرار تسمى
 

دوره في الرقابة عليها كونه يملك سلطة  ليمارس العام النائب إلى الدعوى لتدخ متى وبالتالي

 في خلل يوجد ال هأن من العام النائب يتأكد أن وبعد ، اإلبتدائي التصرف النهائي بمحاضر التحقيق

 شروطه ةمتوافر الدعوى حفظ النيابة وكيل بموجبه صىأو الذي السبب أنو التحقيق، اتإجراء

 ومنتجاً نافذاً القرار يكون هنا ومن الحفظ، قرار على بالتصديق قراراً يصدر واقعةال مع ومنسجم

  .المضبوطات ورد المتهم سراح طالقإب أمري وبالتالي هثارأل
 

 المشرع اطأن وقد المضبوطات، رد مسألة على الجزائية اإلجراءات قانون من 74 المادة نصت

 مرحلة في تزال ال الدعوى تكان اإذف الدعوى، أمر تتولى التي للسلطة المضبوطات رد مهمة

  .1فيها التصرف كيفية بيان مع ةالعام النيابة من ردها قرار يكون التحقيق
 

 الذي ردنياأل المشرع باستثناء المضبوطات، رد بخصوص 2المقارنة التشريعات سارت هذا وعلى

 النائب لتصرف ةلثانيا والحالة .المضبوطات رد التحقيق سلطة على يوجب صريح نص يورد لم

 ملف إعادةب فيقوم ناقصة أو كافية غير التحقيق اتإجراء أن يجد أن ،اإلبتدائي التحقيق في العام

 استكمالها النيابة وكيل على ويتوجب النواقص، ستيفاءإ قرار بموجب النيابة وكيل إلى الدعوى

 العام للنائب أخرى مرة الملف يرسل ثم عادةاإل قرار في يرد لم لو حتى آخر إجراء أي ستكمالاو

 النيابة وكيل من الصادر الحفظ قرار لغاءإب فسخ قرار يصدر أن الثالثة الحالة أما .عليه للمصادقة

 حالتهإ لزوم العام النائب ورأى بالحفظ قرار النيابة وكيل أصدر مثالً محله غير في هأن له تبين اإذ

 .ةالمحكم إلى

                                                             
  ."يجب ان يتضمن امر حفظ الدعوى كيفية التصرف في المضبوطات"من تعليمات النائب العام حيث جاء فيها  374المادة  1
  .من قانون اجراءات جنائية فرنسي 177/3من قانون اجراءات جنائية مصري، المادة  103المادة  2
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 الواقعة على النيابة وكيل سبغهأ الذي يالقانون بالوصف يتقيد ال تاالالح تلك كل في العام والنائب

 سلطة صاحب بصفته سليماً تطبيقاً القانون بتطبيق ملزم هنأل التهمة وصف تعديل يستطيع بل

 بواسطة أو بنفسه العام الحق دعوى يباشر من وبصفته ةالعام النيابة أعضاء أعمال على اإلشراف

 من التهمة وصف تغيير الفلسطيني العام النائب يستطيع وبالتالي ،1ةالعام النيابة أعضاء من غيره

 الفعل اعتبار مثل المعروضة، للواقعة انطباقإ كامل بشكل الوصف تغيير أو ،أخرى جناية إلى جناية

 ومباشرة اإلتهام وتوجيه الجنحة في الحفظ قرار لغاءإ ويستطيع ،ناائتم ساءةإ كان أن بعد سرقة

 حقهة مباشر من يمنعه يقانون نص يوجد فال األصيل اإلختصاص صاحب بصفته فسهبن التحقيق

 أنخاصة  .منه صالحياتهم يستمدون الذين ةالعام النيابة أعضاء بواسطة أو بنفسه بالتحقيق سواء

جعلت التحقيق مع رئيس السلطة  2005لسنة  1مكافحة الفساد المعدل رقم  قانونمن   12المادة 

  . حصراً العامل توافرت ضده شبهات قوية على ارتكاب جرم فساد للنائب الوطنية في حا
 

 قانون من 1 المادة نص حسب الدعوى ةماقإ عن تختلف الدعوى مباشرة أن ،ضاًأي ويتضح

 من تحريكها مفهوم تأخذ الدعوى ةماقإ أن إذ 2001 لسنة 3 رقم الفلسطيني الجزائية اإلجراءات

يدا لعرضها على القضاء، أما مباشرة الدعوى فيمكن القول أنها تعني مرحلة التحقيق اإلبتدائي تمه

 بنفسه السلطة هذه ممارسة العام النائب ويستطيع البدء باجراءات التحقيق مع المتهم على اختالفها 

 قانون من ةالثاني المادة نصت حيث الوطن محافظات في ئيةاالجز النيابة أعضاء بواسطة أو

 بواسطة أو بنفسه الجزائية الدعوى العام النائب يباشر "على2001 ة لسن 3 رقم الجزائية اإلجراءات

 في ورد  التيو ،القانون ذات من الرابعة المادة نصت ذلك على كيداأتو "ةالعام النيابة أعضاء أحد

 المشرع أن على دليل وهذا"  ...الجزائية الدعوى ةماقإ أو تحقيق إجراء للنيابة يجوز ال" مطلعها

 قانون من 54 المادة في جاء ما ضاًأيو التحقيق إجراء وبين ةماقاإل بين فرق نفسه لسطينيالف

 "عام موظف ضد الجزائية الدعوى ةماقإ مساعديه أحد أو العام النائب لغير يجوز ال" اإلجراءات

 من تختلف ال التحقيق مباشرة أن خاصة ن،إذ على الحصول تتطلب هانأل "ضده تحريكها ويقصد

 من يختلف 54 والمادة 4 المادة نص في ورد ما مثل اياالقض بعض اقامة  ولكن أخرى إلى قضية

و يتضح من ذلك أن المشرع الفلسطيني قيد سلطة النيابة العامة في إقامة بعض .ىأخر إلى دعوى

 القضايا و ذلك في الجرائم التي علق القانون اقامتها على توافر اإلذن و الطلب و الشكوى الكتابية
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او الشفهية من المجني عليه او من وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص ، ففي 

هذه الجرائم ال تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية باتخاذ أي من اجراءات التحقيق أو 

اإلجرائية في  إقامة الدعوى إال بتوافر تلك الشروط، و فور توافرها تستعيد النيابة العامة سلطتها

  .تحريك الدعوى الجزائية من خالل قيامها باجراء التحقيقات اوإقامة الدعوى الجزائية 
  

لذلك يمكن القول أن تحريك الدعوى الجزائية يختلقف من وجهة نظر الباحث عن إقامتها اختالفا 

من  3المادة جوهريا ، ذلك أن تحريك الدعوى غير منوط بالنيابة العامة لوحدها حسب ما جاء في 

اإلجراءات النافذ، إذ يحق للمتضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحق المدني، حينها قانون 

 لنيابة العامة على تحريك الدعوى، مثله مثل المدعي بالحق المدني الذي يملك هذا الحق،يكون ألزم ا

ى الجزائية من قبل النيابة المالءمة بالنسبة لتحريك الدعو خذ بمبدأو هذا يدل على أن المشرع أ

 جزائية، وجعل اشخاصالعامة، لذلك فرض قيود على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى ال

تشارك النيابة العامة في تحريك الدعوى، لذلك فتحريك الدعوى الجزائية و إقامتها يختلفان من حيث 

من السكون الى الحركة، أما إقامة  المدلول، و الذي يمكن القول أن التحريك يقصد به نقل الدعوى

الدعوى تعني استعمالها و هو حق حصري للنيابة العامة فال يستطيع أحد مباشرة إجراءات التحقيق 

   .أو استعمال الدعوى غيرها
  

مادة ال في التحقيق مباشرة نابعنو منه لواأل الفصل في جاء الثالث الباب أن مفادها، بنتيجة ويخلص

 النائب أعطى اإلجراءات قانون أن أي ..."أعضاء أحد تفويض النيابة وكيل أو امالع للنائب" 55/2

  .ةالماد في ورد كما التفويضأو  قالتحقي مباشرة صالحية العام
 

 سلطة بصفتهم النيابة وكالء مأما الدعوى حدود بين فلسطين في القانون فقهاء من بعض وفرق

 حيث ،1لفرنسيوا المصري الفقه آراءب ينأثرمت ،هامإت سلطة بصفتهم هممأما الدعوى وحدود تحقيق،

 مخالفة على ويترتب بتعليماته ملزمين كونونوي قضائياً العام للنائب ةالعام النيابة أعضاء يخضع

 أما ،2تحقيق سلطة يسول إتهام سلطة بوصفهم همأعمال يباشرون عندما وذلك ،نالبطال تعليماته

 سلطة نأل ،نالقانو من سلطاتهم يستمدون فهم تحقيق، ةسلط بوصفهم صالحياتهم يباشرون عندما

                                                             
  .118.ص سابق، مرجع :البراك احمد 1
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 على يترتب وال داري،اإل اإلشراف سلطة سوى العام للنائب فليس بحته، قضائية سلطة هي التحقيق

 اإلبتدائي التحقيق أثناء النيابة لوكيل "اأمر يصدر أو يوجه أن يملك ال إذ ،نالبطال تعليماته فةلمخا

أما في اإلتهام 1. ديبيةأالت للمسائلة عرضة يكون ولكنه المتهم، عن جفرااإل أوباإلستجواب " ءسوا

لى المحكمة و قام وكيل النيابة بتجاهل قراره ه السلطة، فإذا رفض إحالة متهم إفيملك النائب العام هذ

  . ومن ثم إحالته إلى القضاء يكون قراره باطال 
  

 ،العام النائب مأما الدعوى حدود بخصوص يالفلسطين المشرع عن اختلف فقد ردنياأل المشرع أما

  .2تحقيق سلطة وليس تدقيق سلطة ردنياأل العام النائب يعد إذ
 

 الحفظ قرار في الواردة والشخصية العينية بالحدود يتقيد ردنياأل العام النائب أن ذلك على ويترتب

 همأما خيار وال بنفسه، قيقيتح إجراء أيالقيام ب أو الشهود دعوة يملك فال النيابة، وكيل من الصادر

 غير كان اإذ قراره فسخ يقرر أو النقص الستيفاء النيابة وكيل إلى الدعوى ملف إعادة سوى

  .المناسب القرار ويصدر صحيحا
 

 الدعوى حدود بخصوص الفلسطيني، المشرع موقف من مشابهاً موقفاً اخذ فقد المصري المشرع أما

 سائر مأما شؤونها على والقائم الجنائية الدعوى على ينماأل بارهباعت ،العام النائب مأما الجزائية

 سلطتي وتشمل ةعام ذلك على تهيووال ومباشرتها، وتحريكها برفعها اصالً والمختص المحاكم

 نصت التي المصري القضائية السلطة قانون من125  المادة في ورد وذلك ،3والتحقيق اإلتهام

 واللوم التوجيه حق وله ة،العام النيابة أعضاء جميع على إلشرافاو الرقابة حق العام للنائب "ىعل

. ىالدعو استعمال أنش في التعليمات النيابة أعضاء إلى يصدر أن وله .4"ةالعام النيابة أعضاء إلى

 اإلتهامو فيها التحقيق لتشمل تمتد للدعوى، العام النائب "ةمباشر" كلمة المصري المشرع اعتبر وقد

 النيابة أعضاء نأل .5ىالدعو مباشرة في الحق صاحب باب في العام النائب حياتصال وردت لذلك

 . العام النائب عن نواب بصفتهم عمالاأل هذه يباشرون ةالعام
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 بصفتها صالحياتها وبين تحقيق، سلطة بصفتها ةالعام النيابة صالحيات المصري الفقه قسم قدو

 النيابة أعضاء أن واعتبر لغائه،إ قبل التحقيق قاضي نظامبو الفرنسي بالفقه بذلك أثراًمت ،إتهام سلطة

 الإ عليهم نسلطا وال اإلبتدائي التحقيق أثناء القانون من مباشرة سلطاتهم يستمدون ةالعام

 وليس القانون من صفته يستمد التحقيق أعمال يباشر عندما نفسه العام النائب أن واعتبر ضمائرهم،

 إلى يصدر أن يملك ال حيث، 1ةالعام النيابة أعضاء من عضو أيك بذلك ويكون ،ماًاع نائباً بصفته

 وه التحقيق اتبإجراء النيابة وكيل إختصاص نأل اًقانون ةملزم تعليمات المحقق النيابة وكيل

 سوى التحقيق اتإجراء في تعليماته مخالفة على يترتب ال لذلك ،القانون منبعه صليأ إختصاص

  . 2التأديبية المساءلة
 

 النائب عن وكالء الحالة هذه في يكونوا ،اإلتهامب صالحياتهم ةالعام النيابة أعضاء يباشر عندما أما

 تكون وكالتهم حدود عن خرجوا اإذو ه،وحد العام النائب إختصاص من سلطة هانأل، مالعا

 الدعوى لحاأ ثم بالحفظ رأم إصدارب النيابةو عض العام النائب أمر اإذف ،3اًقانون باطلة تهمتصرفا

 التجزئة، عدم مبدأ يلغي ال الفقهي تجاهاإل وهذا. صحيح والعكس باطل التصرف هذا المحكمة إلى

 عمله، في خراآل محل الحلول منهم فرد أي ويستطيع العام النائب عن وكالء النيابة أعضاء فجميع

   .مالعا للنائب حصراً الممنوحة اتاإلختصاص عدا
 

أن المشرع الفلسطيني تأثر بوجهة نظر المشرع يقا على ما سبق بيانه، تعلالقول   مكني  وبالنتيجة

جرائية التي ال مجال لتطبيقها حسب ن األدوار حتى في بعض المسائل اإلالمصري في كثير م

القانون الفلسطيني و هذا أن دل على شيء فإنما يدل على التخبط الواضح في موقف مشرعنا 

الجزائية في جراءات ص عليها المشرع في قانون اإلزائية التي نالفلسطيني ، فمباشرة الدعوى الج

المادة األولى منه تأتي بمفهوم التحقيق واإلتهام، و بالتالي المشرع نفسه أعطى النيابة العامة 

 وكيل يملك فال العملية الحياة واقع مع تنافىالسلطتين معا و مصدرهما القانون، و القول بغير ذلك ي

 هذا ،للمساءلة معرض بصفته اإلتهام في أو التحقيق في سواء العام النائب تعليمات مخالفة النيابة

 اإلتهامب أو بالتحقيق سواء صالحياتها تمارس عندما ةالعام النيابة نإف ،ىأخر جهة ومن جهة من
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 اإلتهام لسلطة ممارستهم أثناء النيابة أعضاء أن القول يمكن فال .العام النائب سماب تمارسها

 السلطات تلك مصدر نأل بل فقط عنه وكالء بصفتهم العام النائب من الصالحية هذه دونيستم

   .نالقانو هو النيابة عضاءوأل العام للنائب الممنوحة
 

 سيصبح الحفظ لقرار العام النائب لغاءإ أن خاصة السلطتين بين للتفرقة مجال ال هأن يتبين، وبالتالي

 المصري الفقه آراءب التسليم تم حال في دقفوي ،نالمحققي ابةالني وكالء بعمل وتدخل يقانون غير

 المصرية اإلجراءات قانون من 2 المادة أن خاصة الحفظ قرارات لغاءإ أو المصادقة في سلطته

  .العامة   النيابة أعضاء بواسطة أو بنفسه التحقيق مباشرة العام للنائب سمحت
 

 ال لذلك بالحفظ، قرار إصدارو التحقيق تملك وال تهاماإل سلطة هي فالنيابة الفرنسي، التشريع أما

 وكالء على إداريةو شرافيةإ مسؤوليته تكونو الحفظ، قرار لغاءإ سلطة الفرنسي العام النائب يملك

 يكلفه أن وله علمه، إلى تصل التي بالجرائم العام النائب يبلغ أن الحق العدل لوزيرو .ةالجمهوري

  . 1القضاء إلى ديمهاقوت هاإتخاذ سبيل في يعمل أو بالمحاكمة البدء اتإجراءب
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 الثانيالمطلب 

  الدعوى حفظ قرار لغاءإ
   

 الدعوى أن طالما لغاءلإل ةعرض يجعله مراأل ذلك و مؤقتة طبيعة ذو الجزائية الدعوى حفظ قرار

 .موضوعية أو يةقانون أسباب على بني قد القرار يكون أن ذلك في ويستوي بالتقادم، تسقط لم

قرار الحفظ من النائب  إلغاء"ل واألته في الفرع سارد سيتم ما وهذا الحفظ قرار لغاءإ صور عددتوت

  ." لغاء قرار الحفظ بطريق الطعنإ" الثانيفي الفرع و" العام

  

  العاملغاء قرار الحفظ من النائب إ: لواألالفرع 
  

 يصدر الذي هو العام النائب نإف والتحقيق تهاماإل سلطتي بين الجمع نظامب تأخذ التي التشريعات في

  .يلغيه الذي وهو الحفظ قرار
 

 للنائب" على الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون من 155 المادة نصت الفلسطيني التشريع فقي

 نصت 153/1 والمادة "الفاعل معرفة أو جديدة أدلة ظهور حال في الدعوى حفظ قرار لغاءإ العام

 ويفصل العام النائب إلى بطلب الدعوى بحفظ القرار من التظلم المدني بالحق للمدعي يجوز" على

  ."نهائي قرار بموجب تقديمه تاريخ من شهر خالل فيه
  

 أنو السابقة، تاالالح هذه بتوافر مقيدة العام النائب سلطة أن يتبين،  السابقين النصين تعليقا علىو

 يحدد لم هأن إذ ،لنافذا اإلجراءات قانون من 155 مادةال نص صياغة في موفقاً يكن لم المشرع

يتم إعادة  أم مباشرة الحكم قضاء إلى اإلحالة يتم هل السابق لغاءاإل قرار على بناء الدعوى مصير

  بالتحقيق؟ للتوسع النيابة لوكيل الملف
  

 وتقدير أخرى مرة الحفظ أسباب لفحص للنيابة الملف إعادة فضلاأل من هأن القول، سليم من لعله

 دعت التي لغاءاإل أسباب على الوقوف ثم ومن التحقيق اتإجراء في والتوسع الواقعة ظروف

 كان سواء العام النائب إلى رسالهإو جديد قرار كتابة ثم ومن لواأل الحفظ قرار لغاءإل العام النائب

 معرفة تم أو جديد يلدل ظهور حال في حتى الممكن من إذ .ظبالحف قراراً كان أم اإلحالةب القرار

 الحفظ قرار ويعتبر ،ظللحف الموجبة يةالقانون الشروط أحد على ةالعام النيابة تعثر أن الفاعل
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 النيابة لعمل ةضمان فيه جراءاإل وهذا .مرة لأو صدر لو كما جديداً قراراً لغاءاإل أمر بعد الصادر

 قضائهانال الدعوى قبول بعدم أو ءةبالبرا قرار وصدور للمحكمة مباشرة الدعوى إحالة من ةالعام

 التصرف قرار تخاذاب تتسرع ولم الدعوى أطراف مصالح راعت النيابة وتكون مثال، بالتقادم

   .ةالفلسطيني ةالعام النيابة في العملية الناحية من المطبق وهذا .بالتحقيق
 

 أمر تسبيب ترطيش لم الفلسطيني المشرع نأ ،رالذك سابقتي يندتاالم نصوص منأيضا  ويالحظ

 من ىذأيت شخص اكثر هأن رغم الحفظ قرار لغاءإ أمر من التظلم في الحق المتهم يمنح ولم لغاءاإل

 بالحق المدعي على يتوجب التي يةالقانون المدة ضاًأي الفلسطيني المشرع يحدد ولم .جراءاإل هذا

  .الدعوى حفظ قرار من تظلمه تقديم المدني
  

 الحق عطاهأو عنه، الصادر الحفظ قرار لغاءإ العام للنائب يجيز نص يورد فلم ،ردنياأل التشريع أما

 130  المادة نص بموجب 1محله غير في كان اإذ النيابة وكيل عن الصادر الحفظ قرار لغاءإ في

 على شرافإ سلطة من له بما بعده وليس التحقيق في التصرف عند أي جزائية، اتإجراء أصول

 هذه في بالتمييز الطعن باب فتح مانإو .القانون نصوص تفسير في الخطأ ركلتدا أو النيابة، أعضاء

 هذا لغاءإ من بالتظلم المدني المدعي حق إلى يشر ولم الجنائية، اياالقض في حصرها ولكن قراراتلا

  .ردنياأل المشرع عن اختلف قد لفلسطيني ا المشرع يكون وبهذا الفلسطيني المشرع مثل القرار
 

 حق على المصري الجنائية اإلجراءات قانون من 211 المادةفي  فنص المصري، المشرع اأم

 ،2ةجديد أدلة تظهر  لم لو حتى صدوره، من شهرأ ثالثة خالل الحفظ قرار لغاءإ في العام النائب

 حفظ قرار لغاءإ في لحقه العام النائب ماستخدإ دون يحول شهرأ الثالثة المدة مرور وبالتالي

  .الدعوى
  

 تبقى المرفوع، الطعن رفض الطعن بنظر المختصة الجهة وقررت القرار في طعن حال في كذلك 

 مصر في العام النائب منحو. 3هفي البت عدم بشرط الطعن رفع بعد حتى قائمة العام النائب سلطة

 ال أخرى جهة ومن جهة، من لغاءاإل أمر لخطورة المصري الفقه أير من الواقعة الصالحية هذه

                                                             
  .537- 535.مرجع سابق، ص: كامل السعيد 1
  .361.، ص2001سلطة اإلدعاء العام في التصرف في اإلستدالل والتحقيق، دار النهضة العربية، القاهرة، : علي فضل البوعنين 2
  .641.مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني 3
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 القرار هذا لغاءإ أثر أن إذ الدعوى، بحفظ صىأو الذي النيابة عضو لغاءاإلب يقوم أن يتصور

  - :التالية تاالالح في وخاصة 1البراءة أحكام من يقترب

 على المطبقة يةالقانون القواعد من قاعدة مخالفة حال في وذلك يلهأوت أو القانون تطبيق في خطأ •

 .عليها بعقا من بها الخاصة األحكامو الدعوى وقائع

 يعيد نأك ،العام والنائب القرار مصدر النيابة عضو بين أيالر في ختالفال لغاءاإل يكون أن •

 .2كافية األدلة أن العام للنائب ويتضح األدلة كفاية عدم لسبب القرار

 القرار صدور مثل التحقيق، اتإجراء في أو وجه ال أنب مراأل شاب نلبطال لغاءاإل يكون أن •

 .ياكانم مختص غير نيابة عضو من
  

 أسباب على القرار بني سواء ،العام النائبب فقط الحفظ قرار لغاءإ حصر المصري والمشرع

 شريف خصم بصفته نفسه النيابة وكيل طلب على بناء يصدر وقد. 3ةيقانون أسباب أو موضوعية

 نأل المنتدب تحقيقال قاضي عن الصادر الحفظ قرار لغاءإ يملك ال العام النائب أن الإ .4الدعوى في

 من العام النائب به يتمتع ولما ة،العام النيابة بتحقيقات فقط لغاءاإل في العام النائب حق قصر القانون

 اإلجراءات قانون من 161 المادة في ورد ما حسب الطعن حق مااستخد له ما وكل .شرافإ سلطة

  .5المصري الجنائية
  

 التحقيق قاضي إلى يقدم النيابة من طلب على بناء تحقيقلل العودة تتم جديدة، أدلة ظهور حال وفي

 بوصفه المختصة يةاإلستئناف الهيئة مأما القرار ستئنافإ للنيابة يحق ذلك خيراأل رفض حال وفي

  .6قضائياً أمراً
 

 هذه منحه المشرع نأل ،هإصدارب ماق من هو كان اإذ القرار لغاءإ كذلك العام النائب يملك وال

 استئناف المدني للمدعي يحق وبالتالي النيابة، أعضاء على شرافإ سلطة من له الم الصالحية

                                                             
  .876.مرجع سابق، ص: محمد الغرياني المبروك ابو خضرة 1
  .877.المرجع نفسه، ص: محمد الغرياني المبروك ابو خضرة 2
  .641.مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني 3
  .461.مرجع سابق، ص: رؤوف عبيد 4
  .641.المرجع نفسه، ص: محمود نجيب حسني 5
  .891.المرجع نفسه، ص: محمد الغرياني المبروك ابو خضرة 6



 

118 

 له يحق وال .1امأي عشرة خالل المختصة يةاإلستئناف الهيئة مأما عنه الصادر وجه ال أنب القرار

 يماالمح عن الصادر أو غيابه حال في همامق يقوم هنأل مساعده عن الصادر الحفظ قرار لغاءإ كذلك

  .2التدرجية التبعية مبدأل وفقا اإلستئناف دائرة في لواأل العام
 

 بخصوص الفلسطيني المشرع عن اختلف المصري المشرع أن ،تعليقا على ما سبق بيانه يتبين و

 مشرعنا من اكثر موفقاً كان فقد لغاءاإل فيها يجوز التي للمدة بتحديده فعل وخيراً الحفظ أمر لغاءإ

 المدعي رحمة تحت ناقانون في المتهم يبقى ال وحتى يةالقانون المراكز ستقرارإل وذلك الفلسطيني

  .الحفظ قرار لغاءإل بالتظلم التقدم له شاء متى المدني
 

 قرار لغاءإ تااللح تحديده عند المصري المشرع من كثرأ موفقاً كان الفلسطيني المشرع أن الإ

 خالل ذلك في لحقه العام النائب مااستخد من المصري التشريع في جاء كما قصرها وعدم الحفظ

 شاء متى هؤلغاإ نأل ،انوعه كان اًأي الجديدة األدلة بظهور يحددها أن فضلاأل كانو اشهر، ثالثة

و هذا ما يؤخذ على .ةالقضائي األحكام بحجية يتمتع قضائي قرار كونه مع يتنافى العام النائب

 الدعوى حفظ قرار لغاءبإ يتعلق فيما يالمصر المشرع موقف يكون وبذلك مشرعنا الفلسطيني، 

   .اًماتم الفلسطيني المشرع لموقف رايامغ الجزائية
 

 إتهام سلطة ةالعام النيابة نأل الحفظ، قرار لغاءإ صالحية العام للنائب يعط لم الفرنسي، المشرع أما

 النائب نم مقدم الطعن كان سواء الطعن، طرق  إلى اللجوء العام النائب حق على واقتصر فقط،

   .3يالمدن بالحق المدعي أو العام
  

لغاء قرار الحفظ يجب توافر شروط حددها المشرع إحتى يستطيع ممارسة حقه في  العامالنائب و

الجزائية النافذ ، فال يحق له ذلك دون وجود مبرر  اإلجراءات قانونمن  155في نص المادة 

 األدلةلغاء قرار الحفظ بظهور إ" الفقرة التالية ته فيسارهذا ما سيتم د، وجراءاإلي يجيز هذا قانون

  . "الجديدة

 
                                                             

  .893.رجع سابق، صم: محمد الغرياني المبروك ابو خضرة 1
  .431.مرجع سابق، ص: عبد الفتاح بيومي حجازي 2
  .359.مرجع سابق، ص: علي فضل البوعنين 3
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 : الجديدة األدلة بظهور الدعوى حفظ قرار لغاءإ  •

 بنص خاللاإل عدم مع" مبدأال هذا على صراحة الفلسطيني اإلجراءات قانون من 155 المادة نصت

 أو جديدة أدلة ظهور لحا في الدعوى حفظ قرار لغاءإ العام للنائب القانون هذا من 149 المادة

 ."الفاعل معرفة
  

 قوالهم،إ وسماع استدعائهم من ةالعام النيابة تتمكن لم الذين الشهود إفادة الجديدة، األدلة من ويعد

  .1القضية في طرحت قد تكن لم التي والمحاضر راقواألو
 

 اكماتالمح أصول قانون من 138 المادة في ردنياأل المشرع نص المقارنة التشريعات وفي

 قانون من 155 المادة نص يشابه وهو الجديدة األدلة لظهور المحاكمة منع قرار لغاءإ على الجزائية

 والمادة المصري الجزائية اإلجراءات قانون من 197 والمادة. 2الفلسطيني الجزائية اإلجراءات

  .3القانون ذات من  213
 

 من 197 المادة نص بموجب ذكره في الفلسطيني المشرع عن اختلف قد المصري المشرع أن الإ

 واستخدم 213 المادة في عاد ثم الجديدة الدالئل مصطلح المصري الجنائية اإلجراءات قانون

 يمكن وال األدلة مرتبة إلى ترقى ال فالدالئل ،4األدلة عن تختلف والدالئل. الجديدة األدلة مصطلح

  .تهقناع تكوين أو حكمه صياغة عند عليها عتماداإل للقاضي
 

 ونص عاد ثم الدالئل كلمة على نص عندما الصواب جانب قد المصري المشرع أن يتبين، لذلك

 هأن خاصة 197 المادة نص في األدلة مصطلح يستخدم أن فضلاأل من كان حيث ،أدلة كلمة على

 ئلالدال من ويعد" المادة نفس في ورد حيث ،األدلة من جزء الدالئل عتبروا األدلة جهأو بتحديد ماق

 غرفة أو التحقيق قاضي على تعرض لم التي راقواألو المحاضر الشهود، شهادة الجديدة

  ....".ةالمشور
                                                             

  .من التعليمات القضائية للنائب العام 640والمادة  2001لسنة  3من قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني  156هذا ما أكدته المادة  1
اذا ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه منعت محاكمته لعدم وجود ادلة لو لعدم كفايتها، فعلى "ي اصول جزائية اردن 138نصت المادة  2

  ."المدعي العام الذي اصدر قرار بمنع المحاكمة اجراء تحقيق جديد
ى التحقيق اال اذا ظهرت دالئل جديدة قبل انتهاء االمر الصادر بان ال وجه القامة الدعوى يمنع من العودة ال"اجراءات جنائية مصري  197نصت المادة  3

االمر الصادر من النيابة العامة بان ال وجه القامة الدعوى ال يمنع من العودة الى التحقيق اذا "نصت على  213والمادة " المدة المقررة لسقوط الدعوى
  ."ظهرت ادلة جديدة

  .51.، ص2007وى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، االمر بان ال وجه القامة الدع: عبد المعطي عبد الخالق 4
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 النقض لمحكمة حكم في ءفجا الجديد، الدليل هيةالم تعريفا رسىأ المصري القضاء فقه أن الإ

 وجه ال أنب ريرالتق بعد مرة لأو المحقق به يلتقي الذي الدليل هو الجديد الدليل ماقو " ةالمصري

 هنافقد أو الدليل لخفاء ماإ ،قبل من ميسر غير بمعرفته الدليل تحقيق يكون أن أو ،ىالدعو ةماقإل

  ".استيفائه عن المحقق يعجز التي العناصر أحد
  

 سبباً الجديدة األدلة باعتبار الفلسطيني المشرع كان موقفه شبيها لموقف فقد الفرنسي المشرع أما

 الجنائية اإلجراءات قانون من 189 المادة نص فيت األدلة الجديدة ورد وقد فظ،الح قرار لغاءإل

  .1الحصر وليس المثال سبيل على الفرنسي
  

 أو الدعوى لسقوط المقررة المدة مضي قبل يظهر جديد دليل كل هاأنب الجديدة األدلة الفقه عرف وقد

 األدلة هذه تكون أن يشترط بحيث .المتهم إلى ونسبتها الجريمة بوقوع قتناعاإل زيادة هأنش من يكون

 أالخط يعد ال لذلك السابقة، التحقيقات تقوية هاأنش ومن الحفظ، قرار بها صدر التي بالواقعة متصلة

  . 2جديداً دليالً عنه الرجوع ثم القانون تفسير في

 

 عليها نص ثحي الجديدة األدلة لماهية تعريف الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون في يرد ولم

 الشهود الجديدة األدلة من يعد" الجزائية اإلجراءات قانون من 156 المادة في الفلسطيني المشرع

 في ةالعام النيابة على تعرض لم التي قوالهمأ وسماع استدعائهم من ةالعام النيابة تتمكن لم الذين

 سبيل على وردت أمثلة كربذ التشريعات هذه اكتفت حيث المقارنة، التشريعات في وكذلك ..."حينه

ة كلم من يستفاد ما وهذا .السابق الحفظ قرار لغاءإو التحقيقات فتح إعادةب تسمح أدلة يعد لما المثال

 نأكو ،اذكره السابق الجزائية اإلجراءات قانون من 156 المادة مطلع في وردت التي" يعد"

 كل نأل ،ةاألدل هذه حصر عدم في فعل يراًوخ. المثال سبيل على بذكرها ماق الفلسطيني المشرع

 بمعنى التحقيق، مصلحة تخدم ي البينة التيف أو العقوبة في سواء خرىاأل عن تختلف جرمية واقعة

 من أفضل الحصر سبيل على األدلة على النص عدم وبالتالي بها الخاصة ظروفها دعوى لكل أن

  .النص في دوار غير الدليل نأل المساءلة من المتهمين بعض التوإف صرهاح

                                                             
  .5.مرجع سابق، ص: عبد المعطي عبد الخالق 1
  .726 .ص سابق، مرجع :سالمة مأمون 2
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 تم والتي ةالعام النيابة قبل من للبحث تتعرض لم التي األدلة "هاأن الجديدة األدلة تعريف مكنوي

  . 1"ظالحف قرار صدور بعد اكتشافها
  

 بالنظر الجديد الدليل مفهوم بتفسير ماق من فمنهم ،القانون فقهاء بين خالفاً السابق، التعريف أثار دوق

 يقع ولم السابق بالتحقيق تصرفه وقت للمحقق مجهوالً الدليل فيه يكون ذيالو الزمني، العنصر إلى

 كان اإذ جديداً يكون الدليل أن اعتبر الذي ،يالموضوع بالمعيار خذأ من نهموم .2مطلقاً بصره تحت

 وكيل لدى معلوماً كان سواء القديمة، األدلة عن الغموض كشفو السابقة التحقيقات تقويه هأنش من

و حسب ما يرى الباحث موقف المشرع الفلسطيني الذي لم و هذا. 3مجهوالً كان أم المحقق النيابة

  .يوضح ماهية الدليل الجديد و اكتفلى بضرب أمثلة عليه 
  

 الفلسطيني المشرع وكأن يتبين الفلسطيني، اإلجراءات قانون من 155 المادة نص إلى وبالرجوع

 على بني اإذ لىواأل حالتين، على مقتصراً الحفظ قرار غاءلإ إلى تؤدي التي الجديدة األدلة دور جعل

 هذه جعل هأن آخر وبمعنى الفاعل، معرفة عدم على القرار بني حال في ةالثانيو ،األدلة كفاية عدم

 قرار نإف المخالفة وبمفهوم .فقط موضوعية أسباب على المبني الحفظ قرار تلغي الجديدة األدلة

 ذو الحفظ قرار طبيعة مع يتنافى وهذا مطلقة، حجية على يحوز يةنونقا أسباب على المبني الحفظ

. نالزم بمرور الدعوى تنقض لم ما أخرى مرة التحقيق إلى بالعودة تسمح والتي النسبية الحجية

 مرور على على بناء الحفظ قرار صدر لو كما . يقانون أو موضوعي سبب على القرار بني سواء

 بالتاليو ،جناية الواقعة أن الجديدة األدلةب اتضح ثم ب الجريمة اارتك على سنوات ثالث  مدة

 الدعوى انقضاء عدم إلى أدت الجديدة األدلة وبالتالي سنوات، عشر لتصبح التقادم مدة تختلف

  .ية الجزائ
 

 لرقابة مراأل خضاعإ مع النيابة وكيل سلطة إلى عدمه من جدة الدليل تقدير ترك ردنياأل والمشرع

 الجديدة  األدلة إلى استناداً الدعوى بقبول الموضوع محكمة قضت اإذف الموضوع، محكمة وتقدير
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 الشرط توافر من تتحقق أن التمييز لمحكمة يتسنى حتى الحكم في األدلة هذه تبين أن عليها وجب

  .1أخرى مرة التحقيق إلى العودة يبرر الذي
  

 هذه كشفت لو فمثالً بالحفظ، مراأل هاأنبش صدر التي بالواقعة متعلقة الجديدة األدلة تكون أن ويجب

 هانأل جديداً دليالً تعد فهي جنحة وليست جناية هي حفظها تم التي الواقعة أن على الجديدة األدلة

  .العقاب من الجناة فالتإو العدالة هدارإ إلى سيؤدي ذلك بغير القول نأل ،2الجريمة وقوع منذ ثابتة
 

 به يلتقي أن هو ، المحاكم أحكام عليه استقرت ما حسب عدمه من دليلال ةجد يحدد الذي والمعيار

 أنو سبق اإذف .السابقة األدلة تقوية هأنش من يكون أنو ،3الحفظ قرار صدور بعد مرة لوأل المحقق

 له يجوز فال تحقيقه في لأهم أو عنه عرضأو الحفظ لقرار هإصدار قبل المحقق على الدليل عرض

   .وبحثه ليهإ التطرق كانماإلب كان طالما .دجدي دليل لوجود أخرى مرة قالتحقي بفتح التذرع
  

 لتقدير مفتوحاً الباب وترك النقض لمحكمة قديم حكم في تجاهاإل هذا خالف المصري المشرع أن الإ

 همدتاشه أن من يمنع ال التحقيق أثناء الشهود اءسمأ ذكر" الحكم في جاء ثحي المحقق النيابة وكيل

 يجوز هأن المصري المشرع يرى حيث". جديداً دليالً فتعتبر تسمع، لم هاأن طالما ولةمجه بقيت

 ائهمسمأ ذكر السابق الشهود هؤالء إلى ستماعاإل أن طالما الحفظ قرار لغاءإو التحقيق إلى الرجوع

  . كافية الغير األدلة تقوية إلى سيؤدي سماعهم دون
  

 ووقت األدلة الجديدة بخصوص المصري المشرعو الفلسطيني المشرع موقف بين وبالمقارنة

 نص إلى وبالرجوع هأن إذ ،ةالمسأل هذه بيان عن غفل قد الفلسطيني المشرع أن  يتبين ،اظهوره

 تتمكن لم الذين الشهود إفادة الجديدة األدلة من يعد" فيها جاء التي  جزائية اتإجراء 156 المادة

 من األدلة هذه بفحص النيابة قيام عدم لةأمس إلى شارةإلا يجب كان حيث..." استدعائهم من النيابة

 الجهد بذلها إلى شارةاإل مع النيابة رادةإ عن خارج لسبب سماعهم كانماإلب يكن لم هأنو السابق،

 أو الشهود هؤالء سفر تفيد كتب برازإو الرسمية، الجهات لةسارم عليه ومثال ذلك، في المطلوب

 ،ذلك كنأم كلما القرار لغاءإب به المساس عدم من المتهم مركز على اًحفاظ وذلك .البالد خارج همأن
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 ذي غير القرار يكون الحالة تلك في هأن إذ السابق وقراره النيابة وكيل تحقيقات على حفاظاً ضاًأيو

  .معنى
 

 التحقيق، قبل قائمة تكان أنو حتى الدعوى، بحفظ القرار بعد األدلة هذه اكتشاف يتم أن يجب لذلك،

 أثناء النيابة وكيل على عرضت قد األدلة هذه تكان نإ لكن، .ةالنياب وكيل على تعرض لم هاأن الإ

 تعد فال ذلك، يةكانمإ من بالرغم لبحثها يتعرض لم أي لها ينتبه لم أو مااهتمإ يعرها لمو التحقيق،

 لوأل المحقق بها لتقيي التي هي الجديدة األدلةف التحقيق، إلى العودة تجيز التي الجديدة األدلة من

وكيل النيابة في محاضر التي لم تكن كافية لتكوين قناعة التي تقوي التحقيقات السابقة و 1ةمر

 المشرع وضعها التي الضمانات قبيل من يعد وهذا .التحقيق مما جعله يصدر قرارا بحفظ الدعوى 

   .2ةجديد أدلة ظهرت اإذ الإ التحقيق، إلى العودة جواز عدم بتقرير لألفراد
 

 تناقض تكون الحالة بتلك هانإف بنفسها األدلة هذه عن البحث لها يجوز ال ةالعام النيابة نإف لذلك 

 شاهد حضور مثل عرضية بصورة األدلة تلك على النيابة وكيل يحصل أن يجب إذ وعملها، نفسها

 سلطة بصفتهم ائيالقض الضبط مأموري بواسطة أو معلومات، من لديه بما دالءلإل نفسه تلقاء من

 الحفظ قرار لغاءإ منعي وال. 4الحفظ أمر بصدور تنتهي ال صالحياتهم نوأل .3واستدالل بحث

 .5الدعوى على رأتط التي الجديدة الوقائع على بناء المتهم توقيف إعادة من الجديدة األدلة ربظهو

  . ةالعام النيابة لوكيل التقديرية للسلطة متروك مراأل إذ
 

 النيابة يمنع ما القانون في يوجد ال"  لها حكم في الفلسطينية النقض محكمة قضت لذلك كيداًأوت

 أدلة هناك أن لها تبين اإذ التوقيف فيه بما اتإجراء من يتلوه وما التحقيقات فتح إعادة من ةالعام

 الملف ذات في للمتهمين المنسوبة السابقة التهم مع متالزمة جديدة جريمة وقوع على جديدة ووقائع

 . 6"قيالتحقي
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 غلق بعد المتهم ستجواباب القيام أن" الفرنسية التعقيب اما القضاء الفرنسي فجاء في قرار لمحكمة

 ،التحقيقات فتح إعادةب يسمح جديداً دليالً يشكل ال الدعوى، ةماقإل وجه ال أنب والتقرير التحقيق باب

  .1"ةباطل ذلك عن جتنت التي اإلدانةو
  

 مرة لوأل المحقق به يلتقي أن هو الجديد الدليل ماقو" فيه جاء المصرية النقض مةلمحك قرار فيو

 لواأل المتهم ضبط لما هأن راقواأل من الثابت كان ولما ها،قامتإل وجه الن اب بالدعوى التقرير بعد

ـ االجن بارتكـاب  اعترافه عن تحقيقها وأسفر المطرية، اتياجن  ...رقم القضية في  خـرى األ اتي

ـ  مـر األ إصدار عند ةالعام النيابة على عرضت تكن لم فيها جديدة أدلة يعد مما ضمومةالم  الن اب

 العودة لها يجيز  ذلك نإف المضمومة، اياالقض في الفاعل معرفة لعدم الجنائية الدعوى ةماإلق جهو

 ظهر ما على بناء يناالج على الجنائية الدعوى رفع في حقها ويطلق اياالقض تلك في التحقيق إلى

   .2"هامأما جرت التي األدلة تلك من
 

 األدلة إلى تستند أن للمحكمة نإف الدعوى، حفظ قرار إلغاء بعد المحكمة إلى الدعوى إحالة وعند

 القديمة األدلة تندمج إذ لوحدها، القديمة األدلة على حكمها تبني أن يمكن بل معاً، والجديدة القديمة

  .3ةالعام النيابة ناتبي مجموعها في وتشكل الجديدةو

  

 الطعن طريق عن الحفظ قرار لغاءإ - :الثانيالفرع 
  

 بالحفظ العام النائب قرار في الطعن يجيز نصاً الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون يتضمن لم

 المشرع الفلسطيني  وعالج .لغائهإ أو الحفظ قرار على بالموافقة المختصة السلطة صاحب بصفته

 يجوز" ىعل نصت حيث الفلسطيني الجزائية اإلجراءات قانون من 153 المادة نص بموجب ذلك

 ويفصل العام النائب إلى يقدم بطلب الدعوى بحفظ الصادر القرار من التظلم المدني بالحق للمدعي

   ".منه نهائي قرار بموجب تقديمه تاريخ من شهر خالل التظلم طلب في العام النائب
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 يصدر أن يجب يدهأيت أو الحفظ قرار لغاءإب سواء العام النائب قرار أن يفهم السابق النص ومن

 المدني بالحق المدعي مأما مفتوحاً الباب ترك المشرع أن رغم التظلم، تقديم تاريخ من شهر خالل

 جبأو الذي العام النائب رد بخصوص فعل ما عكس على تظلمه، لتقديم معينة بمدة يلزمه لم إذ

   .رالشه مدة خالل المدني بالحق المدعي تظلم على الرد ،السابقة المادة بموجب القانون عليه
 

 والتي ،1المختصة المحكمة مأما التظلم رفض حال في ستئنافلإل قابالً العام النائب قرار ويكون

 يكون ال الحفظ قرار يدأيبت يةاإلستئناف المحكمة قضت اإذف ،نهائياً الموضوع هذا في قرارها يكون

  2.النقض طريق عن الطعن سوى المدني عيالمد بوسع
 

 الجزائية اإلجراءات قانون من 153 المادة عليه نصت الذي اإلستئنافب الطعن أن يتضح سبق ومما

 نفسه، الحفظ قرار على ينصب وال التظلم رفض حال في العام النائب قرار على ينص الفلسطيني

 فاإلستئنا إلى تشر لم التي النافذ، الجزائية اإلجراءات قانون من 153 المادة نص ذلك على والدليل

  .العام النائب إلى التظلم  رفع إلى شارةاإلب فقط اقتصرت مانإو الحفظ، قرار لغاءإ أسباب أحدك
 

 النص بضرورة وذلك تعديل، إلى بحاجة ليهإ شارةاإل السابق 153 المادة نص أن ،ضاًأي ويتضح

 األحكام في الطعن طرق أحدك اإلستئناف إلى جوءالل الحفظ قرار من المتضرر حق على صراحة

 الذي هو العام النائب نإف الفلسطيني القانون في الدعوى حفظ نظام إلى وبالرجوع هأن إذ مباشرة،

 اتإجراء 153 المادة نص إلى وبالرجوع الدعوى، بحفظ الخاص النيابة وكيل قرار على يصادق

 المحددة الشهر مدة خالل مالتظلّ قرار في يفصل الذي هو ضاًأي العام النائب نإف فلسطيني جزائية

 النائب يناقض أن يعقل فال الفائدة قليل سيكون المادة هذه تطبيق نإف العملية الناحية ومن. القانونب

 اإلستئنافب المدني بالحق المدعي حق نإف آخر جانب ومن ،جانب من هذا القرارين في نفسه العام

 صوللأل مخالف وهذا التظلم برد العام النائب قرار على ماأنو فسهن الحفظ قرار على ينصب ال

 أن يتبين ذكرها، السابق الجزائية اإلجراءات قانون من 153 المادة نص وحسب ضاًأي .يةالقانون

 قاضي عن الصادر القرار بينو مالعا النائب عن الصادر القرار قوة بين ىواس الفلسطيني المشرع

                                                             
 يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويكون قرارها نهائيا، فإذا الغت المحكمة"  153/3المادة  1

  ."القرار تعين نظر موضوع الدعوى امام هيئة اخرى
تقبل االحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها االستئنافية ومن محكمة االستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض، "اجراءات جزائية  146المادة  2

  ."ما لم ينص القانون على خالف ذلك
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 المحكمة مأما فأنيست جنحوياً الجرم كان اإذ بالحفظ العام النائب قرار أن المادة بذكر الصلح،

   .1المادة في ورد ما حسب الصلح محكمة وهي المختصة

 

 اإلستئنافب الطعن جازأ فقد الفلسطيني، المشرع كلمسل رايامغ مسلكاً المصري المشرع سلك وقد

 لها يحق المصرية ةالعام فالنيابة .2ةالعام النيابة من أو التحقيق قاضي من صدر سواء مباشرة

 مراأل وهذا المتهم، لمصلحة ذلك كان ولو 3التحقيق قاضي من الصادرة قراراتلا جميع استئناف

 تقوم أن هي يعقل فال ةالعام النيابة بيد التحقيق مهمة حصر هنأل الفلسطيني القانون في متصور غير

   .اإلستئناف إلى اللجوء دون لقرارا لغاءإ سلطة تملك هاأنو خاصة قرارتها باستئناف
 

 المشرع لموقف مشابهاً موقفاً سلك إذ ،ضاًأي الفلسطيني المشرع خالف فقد الفرنسي المشرع أما

 حفظ قرار ضمنها ومن التحقيق قاضي قرارات جميع ستئنافإ ةالعام للنيابة جازأ فقد المصري،

 الفرنسي المشرع سلك وقد الحفظ، رقرا ستئنافإ المدني بالحق للمدعي جازأ وكذلك ،4الدعوى

 المطالبة مع اإلستئناف بقبول التحقيق قاضي قرار فأنيست أن للمتهم جازأ إذ ،ضاًأي راًيامغ طريقاً

 الصادر الحفظ قرار فسخ حال في اإلستئناف قبول من سيتضرر بصفته ذلكو المدني، بالحق

 وضعه أو القضائية المراقبة تحت المتهم بوضع القاضي التحقيق قاضي قرار وكذلك لمصلحته،

 الفلسطيني المشرع موقف خالف قد الفرنسي المشرع يكون ذلكوب .5يحتياطاإل الحبس تحت

  . الخصوص هذا في المقارنة والتشريعات
  

 القانون بينها ومن المقارنة التشريعات لكافة راًيامغ طريقاً سلك فقد ردنياأل المشرع بخصوص أما

 جازأ ولكنه العام النائب من الصادر المحاكمة منع قرار في اإلستئنافب الطعن يجز لم إذ الفلسطيني

                                                             
 المحكمة أمام البداية وليس محمة أمام يستأنف الدعوى بحفظ العام النائب قرار بجعل النص تعديل إمكانية الفلسطيني الجنائي القانون شراح يبحث 1

  .المختصة
للنيابة العامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع االوامر التي يصدر قاضي التحقيق سواء "من قانون االجراءات الجنائية المصري  161نصت المادة  2

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف االوامر الصادرة من قاضي التحقيق بان ال وجه القامة " 162والمادة " ه او بناء على طلب الخصوممن تلقاء نفس
ويالحظ هنا ان المشرع المصري وضع قيودا على حرية المدعي بالحق ..." الدعوى اال اذا كان االمر صادرا بتهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام

  .استئناف بعض االحكام على قرار المشرع الفلسطينيالمدني 
  .642.مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني 3
مرجع سابق، : نقال عن ساهر الوليد" لوكيل الجمهورية استئناف جميع قرارات قاضي التحقيق"من قانون االجراءات الجنائية الفرنسي  185/1المادة  4

  .382.ص
  .383.المرجع نفسه، ص: ساهر الوليد 5
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 المادة عليه نصت ما وذلك ،آخر أحد دون وحده النيابة رئيس حق من ويكون بالتمييز فيه الطعن

  .ردنياأل الجزائية المحاكمات أصول قانون من 273
 

 الحق أعطى هأن إذ السابقة المقارنة ريعاتالتش لكافة مخالف الصدد هذا في ردنياأل المشرع واتجاه

 وحدة ةالعام النيابة أن رغم الدعوى، بحفظ العام النائب عن الصادر الحكم تمييز النيابة لرئيس

 المتضرر هأن رغم الدعوى حفظ قرار ستئنافإ من المدني بالحق المدعي ومنع تتجزأ ال ةحداو

  .كذل من الفعلي
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 الثالث الفصل

  القضاء إلى الدعوى بإحالة اإلبتدائي بالتحقيق تصرفال
 

 العامة النيابة فيه تقرر الذي المكتوب األمر"ه بأن المحكمة إلى الجزائية الدعوى بإحالة القرار يعرف

 التحقيق مرحلة من الدعوى هذه به فتنتقل المختصة، المحكمة حوزة في الجزائية الدعوى إدخال

 بإحالة قرار العامة النيابة وتتخذ ".المحاكمة مرحلة وهي1 النهائي يقالتحق مرحلة إلى اإلبتدائي

  .وسماعها الدعوى تحريك من يمنع ما وجود عدم من تتأكد أن بعد الجزائية الدعوى
 

 حوزة في ودخولها العامة، النيابة حوزة من الجزائية الدعوى خروج القرار هذا على ويترتب

 أن المحكمة تستطيع وال الدعوى، في تحقيقي إجراء أي إتخاذ مةالعا النيابة تستطيع فال المحكمة،

 .الزومه رأت إذا بذاتها اإلجراءات بهذه تقوم أن عليها بل اإلجراءات، هذه من أي التخاذ تنتدبها

  .باطالً جراءاإل هذا مثل اعتبر الوإ
  

 المبحث في ستهادر سيتم ما وهذالف طرق اتصال المحكمة بالدعوى تبعا لنوع الجريمة، وتخت

 الدعوى إحالة على المترتبة ثاراآل" الثاني المبحث وفي "تصال المحكمة بالدعوى الجزائيةإ" لاألو

   ."الجزائية

  

                                                             
  .617.صمرجع سابق ، : محمود نجيب حسني 1
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  المبحث األول

  تصال المحكمة بالدعوى الجزائيةإ
  

يقرر التصرف  أن، ال بد عليه لتحقيق في الواقعة المعروضةالنيابة العامة من اوكيل بعد إنتهاء 

بحسب نوع  التحقيق اإلبتدائي لتحديد الطريق الذي ستسلكه الدعوى، هذا الطريق يختلف بمحاضر

كد أن الدعوى أتيينات قانونية في الملف، وبعد أن العامة من أدلة وب يابةالجريمة ومقدار ما توافر للن

علن عن يصدر قرار اإلحالة ويق اإلبتدائي حالتها إلى القضاء كأحد أوجه التصرف بالتحقيصالحة إل

تصال المحكمة بالدعوى عن طريق إوتختلف طرق . بدء مرحلة التحقيق النهائي بواسطة المحكمة

ختالف نوع الجريمة، مما يعكس أثره على بعض القيود اإلجرائية التي احالتها من النيابة العامة بإ

وهذا ما سيتم . تصةتعترض عمل النيابة العامة أثناء قيامها بإصدار قرار اإلحالة إلى المحكمة المخ

القواعد "، وفي المطلب الثاني "المحكمة آلية إحالة الدعوى الجزائية إلى"سته في المطلب األول ادر

  ". الجناياتالجزائية في المخالفات والجنح و الخاصة بإحالة الدعوى
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 األول المطلب

  القضاء إلى الدعوى إحالة آلية
 

 ومن ثم الجنايات ويتعرض والمخالفات، الجنح في جزائيةال الدعوى إحالة آلية المطلب هذا يتناول

ختالف طبيعة الجرم نفسه، اكل منهم، حيث تختلف طرق إحالة الدعوى ب بين اإلحالة في للفرق

 ستهادر مسيت ما هذا ،لنوع الجريمة فرد المشرع الفلسطيني قواعد خاصة إلحالة الدعوى تبعاًأحيث 

 . "الجنايات في اإلحالة "الثاني الفرعو " الجنحت ولفاالمخا يف حالةاإل" لاألو الفرع في

  

 والجنح المخالفات في اإلحالة -:لاألو الفرع
  

 وتوجيه المخالفات، حالة في المختصة المحكمة إلى الجزائية الدعوى إحالة العامة النيابة وكيل ملكي

 إذا" على الجزائية اإلجراءات قانون من 150 المادة و هذا ما أكدته الجنح، حالة في واإلحالة اإلتهام

 لمحاكمة المختصة المحكمة إلى الدعوى ملف إحالة عليه مخالفة يشكل الفعل أن النيابة لوكيل تبين

التي نصت  599في المادة  2006لسنة  1وجاء في التعليمات القضائية للنائب العام رقم ". المتهم

حقيق أن الفعل يشكل مخالفة عليه إحالة ملف ئية بعد انتهاء التاإذا تبين لعضو النيابة الجز"على 

 ". مة الصلح المختصة لمحاكمة المتهمالدعوى إلى محك
  

 المختصة المحكمة إلى المخالفات في الدعوى بإحالة القرار يتخذ النيابة وكيل أن يعني وهذا

 الجريمة تكان حال في كما للمتهم، اإلتهام كتوجيه سابق، إجراء إتخاذ عليه يكون أن دون، مباشرة

 يقرر أن المختصة، المحكمة إلى الجزائية الدعوى بإحالة يقوم أن قبل حينها، فعليه ،جنحة  نوع من

 عليه نصت ما وهذا المختصة، المحكمة إلى الدعوى بإحالة يقوم ثم ومن للمتهم، اإلتهام توجيه

 يقرر نهإف جنحة، يشكل علالف أن النيابة لوكيل تبين إذا" الجزائية اإلجراءات قانون من 151 المادة

  ".لمحاكمته المختصة المحكمة إلى الدعوى ملف وإحالة المتهم إلى اإلتهام توجيه
 

 المحكمة إلى الدعوى بإحالة قراره عن الجنح في المتهم تهامإب العامة النيابة وكيل قرار ويختلف

 المتهم محاكمة بضرورة النيابة وكيل يصدره الذي القرار هو اإلتهام، قرار أي أنه، في المختصة،

 بعد الجائز من إذ بالدعوى، المحكمة تصالإ عنه ينشأ ال ولكن معينة، تهمة في بحقه األدلة لتوافر

وسيلة إتصال المحكمة بملف  اإلحالة قرار  يكون وعليهنه، ع التهمة بحفظ يقوم أن تهامهإب يقوم أن
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 وكيل دور أن ذلك على ويترتب .لةاإلحا بقرار الإ المحكمة حوزة الدعوى تدخل فال ،الدعوى

 األوراق يصالإ يستهدف داريإ عمل مجرد ليس المختصة، المحكمة إلى الدعوى تقديم في النيابة

 يجوز فال بالدعوى، المحكمة اتصال عليه يترتب قضائي إجراء هو نماإو ،ةالمختص المحكمة لقلم

  1.النيابة وكيل من لها تقدم لم ما الدعوى، تنظر أن للمحكمة
 

 في جاء إذ اإلحالة، راروق اإلتهام قرار بين يفرق لم الفلسطيني القضاء فقه أن بالذكر الجدير ومن

 قانون من154  المادة نص في ورد لما مخالفة اإلتهام الئحة أن "ةالفلسطيني النقض لمحكمة حكم

 المسندة لجرميةا األفعال رتكابإ تاريخ على تشتمل لم الالئحة تلك أن حيث الجزائية اإلجراءات

   .2"إليها اإلتهام ستندإ التي القانونية الموادو للمتهمين
  

 قرار صدور بعد الإ متهم أي محاكمة يجوز ال"ر آخ حكم في الفلسطينية النقض محكمة قضتو

 المحكمة أمام المتهم محاكمة بأن ه،مساعد أو العام النائب قبل من الجزائية وىاالدع في بحقه إتهام

  .3"معينة لضوابط وفقا إحالة بموجب تكون اإلتهام، قرار حقهب صدر الذي
  

 القرار من كثرأ عليه يعول الثاني القرار أن يتبين ،رالذك ةنفآ النقض محكمة قرارات على وتعليقاً

 القرار هو اإلتهام فقرار بينهما، الخلط يجب وال اإلحالة قرار عن ماتهاإل قرار يختلف إذ األول،

 يصدره الذي القرار فهو اإلحالة قرار أما المتهم، إلى التهمة سنادإب النيابة وكيل يقوم بموجبه الذي

 .الحكم قضاء إلى لإلحالة صالحة كانت إذا بالدعوى التصرفو التحقيقات ختتاما لدى النيابة وكيل

 متصور غير وهذا إتهام قرار هو المخالفات في حالةباإل الصادر القرار سيجعل ذلك بغير والقول

   . انوناًق
  

 قرار عن اإلتهام قرار الفلسطيني المشرع تمييز بقراءته يتبين الذي 151 المادة نص ذلك ويؤكد

 من 240 المادة نص أن القول هذا ويؤكد...." وإحالة المتهم، إلى اإلتهام توجيه يقرر"... اإلحالة

 إصدار الجزائية، وىاالدع في للمحاكمة شخص أي تقديم حالة في أوجب الجزائية اإلجراءات قانون

                                                             
  .202.ق، صساب مرجع :الكيالني فاروق 1
 الفلسطينية، النقض محكمة عن الصادرة القانونية المبادئ مجموعة ،14/2/2012 بتاريخ الصادر ،209/2011 رقم الفلسطينية النقض محكمة حكم 2

  .29.ص
   .المقتفي الفلسطيني والتشريع القضاء منظومة ،22/3/2012 بتاريخ لصادرا ،143/2011 رقم الفلسطينية النقض محكمة حكم 3
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 العامة، النيابة وكيل خيراأل يكون وقد مه،امق يقوم من أو العام النائب قبل من بحقه إتهام قرار

 عن تحدثت التي الجزائية اإلجراءات قانون من 154 الموادو .حدةاو وحدة العامة النيابة أن باعتبار

 الشروط عن تحدثت التي القانون ذات من 241 والمادة ،ةاإلحال قرار في توافرها الواجب الشروط

   .اإلتهام الئحة في توافرها الواجب
  

 بأن قضت فقد اإلحالة، وقرار اإلتهام قرار بين األساسي الفارق األردنية التمييز محكمة أوردت وقد

 كل حيث من ويبحثها وجوهها جميع من ليهإ تقدم التي القضية يفحص أن العام المدعي واجب من"

 بأن ووجد جنائي بجرم عليه المشتكى ليهإ حيلأ فإذا العقوبات، بقانون لها تكون أن يمكن عالقة

 محاكمته منع قرر الجنائي بالوصف وليس الجنحوي بالوصف الجرم ارتكب عليه المشتكى

 المحكمة إلى الدعوى ضبارةإ ويحيل الجنحوي، بالوصف محاكمته ولزوم الجنائي، بالوصف

  .1فيه للنظر العام النائب إلى المحاكمة منع قرار ويرفع لمحاكمته، المختصة
  

من قانون أصول  131ردن حسب نص المادة ويتميز قرار اإلحالة الذي يصدره وكيل النيابة في اإل

يخضع لعرضه على النائب العام، كما أنه ال  ال المحاكمات الجزائية األردني، أنه قرار نهائي

وهو نفس . بتقديم دفوعهم أمام المحكمة المختصةيخضع للطعن فيه من الخصوم، ولهم الحق 

  .2الموقف الذي تبناه المشرع الفلسطيني بخصوص اإلحالة في الجنح والمخالفات
  

وقد اشترط المشرع األردني أن يصدر من وكيل النيابة أمر إحالة حتى يترتب عليه دخول الدعوى 

يداع إالمدعي العام ب أن يقومن مجرد إ"جاء في حكم لمحكمة التمييز األردنية  المحكمة، حيث حوزة

إحالة بالمعنى  يمكن اعتباره قرار قرار اإلتهام الذي أصدره النائب العام إلى المحكمة البدائية ال

ملة إدارية ام به المدعي العام بهذا الشأن ال يعدو أن يكون معاوالدور الذي ق... المقصود بالقانون 

  .3"حكمةيصال األوراق إلى المإ ىلإال تهدف 

 

                                                             
  .203. ص ، سابق مرجع ، نيالكيال فاروق  1
إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرما جنحيا يقرر الظن على المشتكى عليه "من قانون أصول محاكمات الجزائية األردني على 132نصت  المادة   2

  ".حيل إضبارة الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهبذلك الجرم وي
  .189. مرجع سابق ، ص: ني، مشار اليه لدى فاروق الكيال212.، ص1، الموسوعة الجنائية األردنية ، ج 7/50قرار محكمة التمييز األردنية رقم  3
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 يقوم ثم ومن المتهم، تهاماب يقوم أن جنحة يشكل الفعل أن له تبين إذا النيابة وكيل على يكون وعليه،

 للمحاكمة شخص أي تقديم زويج ال"301  المادة عليه نصت ما وهذا بحقه، إتهام الئحة بتحرير

 ومن ".العامة النيابة قبل نم بحقه إتهام الئحة يداعإ تم إذا الإ الجنح، وىادع في الصلح محاكم أمام

 والئحة اإلتهام وقرار القرار هذا ويرسل المختصة، المحكمة إلى المتهم بإحالة قرار رادصإب يقوم ثم

  .المختصة المحكمة إلى القضية أوراق وكافة اإلتهام
 

 سلطة بوصفه )حالجن حاالت في( اإلتهام الئحة ويحرر اإلتهام، قرار العامة النيابة وكيل ويصدر

 النظام في العامة النيابة كانت ولما أنه الإ تحقيق، سلطة بوصفه اإلحالة قرار ويصدر إتهام،

 وقرار اإلتهام قرار تضمين لها يمكن نهإف ،معاً والتحقيق اإلتهام سلطتي تجمع الفلسطيني القانوني

 المنصوص الشكلية الشروط على احتوائها بشرط اإلتهام، وثيقة هي حدة،او وثيقة ضمن اإلحالة

 الدول، لبعض القانوني النظام بخالف ذلكو. ةالجزائي اإلجراءات قانون من 154 المادة في عليها

 العامة النيابة من اإلتهام قرار يصدر النظم هذه ففي التحقيق، سلطة عن اإلتهام سلطة يفصل الذي

   .ىأخر بوثيقة التحقيق قاضي قبل من اإلحالة قرار يصدر ثم ومن مستقلة، بوثيقة
  

 لم الفلسطيني المشرع نأمن قانون اإلجراءات الجزائية  يمكن القول    151وعودة إلى نص المادة

 ماتق التي اللحظة منذ متهماً يعتبر الشخص ألن ذلك ،"يقرر توجيه اإلتهام "تعبير يرادإب موفقا يكن

 قانون من منةاالث لمادةا أكدته ما وهذا له، اإلتهام توجيه تقرير منذ وليس الجزائية، الدعوى عليه

 نإف وعليه ".اًمتهم يسمى جزائية دعوى عليه ماتق شخص كل" فيها جاء حيث الجزائية، اإلجراءات

   .ماإلتها قرار تنظيم  هو اإلتهام توجيه تقرير من الفلسطيني المشرع قصده ما
 

 حوزته، من دعوىال خروج والمخالفات، الجنح في اإلحالة العامة النيابة وكيل قرار على ويترتب

 بإجراء يقوم أن أو الدعوى، في فاته قد تحقيقي إجراء أي يستدرك أن النيابة وكيل يستطيع ال بحيث

 ستجواب،كاإل األدلة عن التنقيب إجراءات من جراءاإل هذا كان سواء نوعه، كان مهما جديد تحقيق

 بالطرق لحوزته الدعوى جعتر لم ما ، السبيل خالءإ أو كالتوقيف حتياطيةاإل اإلجراءات من أو

 أي التخاذ التحقيق سلطة تندب أن الدعوى ليهاإ أحيلت التي للمحكمة يجوز ال ذلكة، كالقانوني

 بمثابة ذلك ألن لزومها عند بذاتها اإلجراءات هذه تتخذ أن عليها يتعين بل إجراءاته، من إجراء

  .وظيفتها عن لها تنازل
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 أي إجراء جواز وعدم المحكمة، إلى بإحالتها العامة نيابةال وكيل حوزة من الدعوى خروج أن الإ

 يكون آخر بمعنى نفسها، الواقعة وعن للمحكمة حالتهإ تمت الذي المتهم على تقتصر جديد تحقيق

 هماس آخر بمتهم خاصة التحقيقات هذه كانت إذا الدعوى، في أخرى تحقيقات إجراء العامة للنيابة

 نإو حتى جديدة، مجرمة واقعة بشأن جديدة تحقيقات تجري أن عليها واجباً ويكون الجريمة، بوقوع

  .1للقضاء بإحالتها قامت التي بالدعوى اتصلت
  

 فإذا وعليهت، الجنايا بعكس وذلكالجنح و المخالفات  جرائم في بالتحقيق ملزمة غير العامة النيابة 

 الواردة والمعلومات بالبيانات تفتكاو جنحة، أو مخالفة في التحقيق إجراء عدم العامة النيابة قدرت

 مةإقا لها فيمكن القضائي الضبط مأموري قبل من ليهاإ حالالم اإلستدالالت جمع محضر في

 اإلجراءات قانون من 53 المادة أكدته ما وهذا المختصة، المحكمة إلى مباشرة الجزائية الدعوى

 المخالفات مواد في العامة النيابة رأت إذا" فيها جاء فقد العامة، للنيابة الصالحية هذه على الجزائية

 بالحضور المتهم تكلف اإلستدالالت جمع محضر على بناء إلقامتها صالحة الدعوى أن والجنح

 مخالفاتوال الجنح في باإلحالة بالتحقيق بالتصرف قراراتها تكون ".المختصة المحكمة إلى مباشرة

   .العام النائب لرقابة خاضعة غير
 

 أيام وثالثة المخالفات، في كامل بيوم الجلسة نعقادا قبلالمحكمة  أمام بالحضور المتهم يفتكل ويكون

 قانون من 186 المادة عليه نصت ما وهذا والطرق، المسافة مواعيد مراعاة مع الجنح في كاملة

 نعقادا قبل المحكمة أمام بالحضور الخصوم تكليف يكون" 2001لسنة  3اإلجراءات الجزائية رقم 

 المسافة مواعيد مراعاة مع الجنح في قلاأل على أيام بثالثةو المخالفات في كامل بيوم الجلسة

  ".والطرق
  

 وطلب المتهم حضر إذا الإ ميعاد، بغير بالحضور التكليف يكون أن التلبس حالة في يجوز أنه الإ

  .2نفاًآ ليهاإ المشار المواعيد وفق بذلك المحكمة له ذنأفت دفاعه، لتحضير ميعاداً
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 عن بصورة المتهم تبليغ العامة، النيابة ليسو المحكمة قلم يتولى ،ماإلتها الئحة العامة النيابة يداعإبو

  .1المسافة مواعيد ذلك إلى ضافوت قل،األ على سبوعإب المحاكمة يوم قبل اإلتهام الئحة
 

المشرع  اإلحالة في الجنح والمخالفات، فقد ميز بخصوص المصري المشرع موقف عن أما

 التكليف بواسطة من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق رلمصري إذا كان أمر اإلحالة صادا

 إلى والمخالفات الجنح مواد الدعوى في لدخول آلية المصري المشرع اعتبره الذي بالحضور،

 ابةالني رأت إذا "ىعل يالمصر الجنائية اإلجراءات قانون من214/1  المادة نصت حيث المحكمة،

 أمام بالحضور المتهم تكليف بطريق لمخالفاتوا الجنح مواد في ذلك يكونو... التحقيق بعد العامة

  ".الصحف بواسطة تقع التي الجنح من الجريمة تكن لم ما ئيةاالجز المحكمة
 

فإذا رأت النيابة العامة في مصر أن الواقعة جنحة أو مخالفة تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة 

، فجعل المشرع فرادبواسطة الصحف التي تضر بمصالح األيستثنى منها الجنح التي تقع ية، وئاالجز

 أن جبوي مسبق، تحقيق يلزمه ال بالحضور والتكليف .2تالمصري اإلختصاص لمحكمة الجنايا

 بالحضور التكليف ورقة تكون نوأ ،المحكمة إلى الدعوى إحالة النيابة نية على الداللة واضح يكون

 التهمة همهاوأ ،نالبطال تخلفها على يترتب لئال القانون يتطلبها التي البيانات كافة على لةمشتم

 فيه جاء لها حكم في المصرية النقض محكمة أكدته ما وهذا ،العقوبة على تنص التي القانون وادوم

 المراد القانون موادو التهمة ذكر سوى الجنح محكمة لدى بالحضور المتهم ناعال في يستلزم ال"

   ".اتطبيقه
  

تحال الدعوى "على  232لية إحالة الجنح والمخالفات بمعرفة قاضي التحقيق، نصت المادة أما عن آ

على تكليف المتهم بالحضور  المخالفات المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناءإلى محكمة الجنح و

بإحالة الدعوى إلى  لجنح يصدر قراراًنتهى قاضي التحقيق من التحقيق اإلبتدائي في اافإذا ". مباشرة

                                                             
ل يوم بيتولى قلم المحكمة تبيلغ المتهم بصورة من الئحة اإلتهام ف"على     2001لسنة 3 رقم النافذ الجزائية اإلجراءات قانون من 242 المادةنصت  1

  ."ف إلى ذلك مواعيد المسافةاالمحاكمة باسبوع على االقل وتض
التجنيح، حيث كان يجيز لقاضي التحقيق وغرفة اإلتهام إحالة بعض الجنايات إلى  خذ بنظامأكان قانون اإلجراءات الجنائية المصري القديم قبل التعديل، ي 2

مي اللنائب العام أو المح 118/1الساري المفعول اجازت المادة  لوفي قانون المعد. محكمة الجنح إذا توافر أحد االعذار القانونية أو الظروف المخففة
وال يوجد مثل هذا النص في القانون الفلسطيني، وال يوجد نص .عذار المخففةا جناية لتوافر أحد األالعام إحالة الجناية إلى محكمة الصلح مع بقائه

  .يجيز احالة جرائم الجنح التي تقع بواسطة الصحف الى محكمة البداية ، راعى المشرع الفلسطيني قواعد اإلختصاص
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على عكس  ،1إختصاصه المحكمة دون تحديدها إذ يكفي أن تكون المحكمة واقعة ضمن حدود

يتوجب و 2ى وجه التحديداإلحالة من قبله في الجنايات التي تطلب منه المشرع بيان المحكمة عل

عوى إلى رسال أوراق الدإلشروطه و ياًعلى النيابة العامة في تلك الحالة تنفيذ األمر إذا كان مستوف

  . 3بالحضور ن الخصومالمحكمة خالل يومين العال
  

، أن الدعوى التحقيق يترتب على هذه التفرقة بين اإلحالة من النيابة العامة أو من قبل قاضيو

، بخالف النيابة العامة فال تخرج التحقيق بمجرد صدور قرار اإلحالةتخرج من حوزة قاضي 

ف المتهم بالحضور أمام المحكمة ويعلم به المتهم حتى ينعقد ن حوزتها حتى تكلالدعوى م

ن يكون إجراء شير من وكيل النيابة على المحضر ال يعدو أأ، ألن مجرد التإختصاص المحكمة

يطبق عليها شروط اإلعالن عنها بواسطة المحضرين و ، بل يجب أن يتمقطع التقادميداري ال إ

نقض المصرية في إحدى  هذا ما أكدته محكمة الو. مرافعات المدنية والتجاريةيغ في قانون الالتبل

ال بتكليف إح والمخالفات ن الدعوى الجنائية ال تدخل في حوزة المحكمة في مواد الجنإ"قراراتها 

ور صحيحة لترتب أثرها القانوني وهو يجب أن تكون ورقة التكليف بالحضو المتهم بالحضور

 يحق للمحكمة أن ، فالكان لم يعلن اصالًدعوى، فإذا كان المتهم لم يحضر واتصال المحكمة بال

 طالعباإل للخصوم السماح األحوال بكافة يجبو". ن حدث كان حكمها باطالإتتعرض للدعوى و

 كذل على 214 المادة في المصري المشرع نص وقد. دفاعهم تحضير من لتمكينهم األوراق على

 رئيس له يحدد عليه طالعاإل المتهم ميامح طلب وإذا المحكمة، كتاب قلم إلى القضية ملف يرسل"

      ".أيام العشرة وزايتج ال لذلك جالًأ المحكمة
   

 ال لكن .الدعوى بإحالة أمر بمثابة الحالة هذه مثل في بالحضور المتهم العامة النيابة تكليف ويعتبر

 تستطيع ال وحينها ،4المتهم إلى لتكليفا ورقة نعالإ بوصول الإ المحكمة حوزة في الدعوى تدخل

 كان الإو أخرى، محكمة إلى اإلحالة أو كالحفظ تصرف بأي الدعوى في التصرف العامة النيابة

   .مالعا بالنظام يتعلق نالبطال وكان باطالً، تصرفها
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 نإف توالمخالفا الجنح في أما فقط، الجنايات في ميالزاإل التحقيق إجراء المصري المشرع لزمأ قدو

 الجنائية اإلجراءات قانون من 63 المادة أكدته ما وهذا التقديرية، العامة النيابة لسلطة متروك األمر

 صالحة الدعوى أن رأت إذا والمخالفات الجنح مواد في العامة للنيابة "ىعل نصت حيث المصري

   . "1 المختصة حكمةالم أمام بالحضور المتهم تكلف أن جمعت التي اإلستدالالت على بناء لرفعها
  

 غالقإب أمره يصدر أن قبل التحقيق قاضي ب علىن موقف المشرع الفرنسي، فقد أوجأما ع 

 وفق طلباتها بداءإل العامة النيابة إلى الدعوى بنقل أمراً يصدر أن فيه، للتصرف تمهيداً التحقيق

 قاضي من حالتهاإ فيتم المخافاتو حالجن في أما ،2الجنائية اإلجراءات قانون من (175) المادة

 يراًامغ طريقا سلك قد الفرنسي المشرع يكون وبذلك، 3القرار فحوى تنفذ العامة والنيابة التحقيق

  . اإلحالة بخصوص الفلسطيني المشرع لموقف
 

 بيانات سواء بالحضور، التكليف بورقة الخاصة األحكام تفصيل على الفرنسي المشرع حرص وقد

 .محاكمته إجراءات المتهم و بشخص تتعلق شكلية وأخرى ،مللمته سندم هو بما خاصة موضوعية

 التكليف يشتمل أن ضرورة ،يالفرنس الجزائية اإلجراءات قانون من 550/4 المادة أوجبت فقد

 المحكمة إسمو المحضر، ناوعنو وإسم التاريخ،و ،إسماء أطراف الخصومة على بالحضور

 في الفرنسي المشرع أوجب دوق .الشاهد أو المتهم صفة المحاكمة، ووقت تاريخو نمكا ،ةالمختص

 حالته،إ من قلاأل على أيام ربعةأ قبل مياالمح تصرف تحت الدعوى ملف وضع 114/3 المادة

  .وال يوجد مثل هذا الشرط في القانون الفلسطيني . نالبطال بذلك خاللاإل ويترتب
  

 حضر حال في وذلك المقارنة، التشريعات في بالحضور التكليف ورقة عنستغناء اإل يمكن أنه الإ

 فقط، والمخالفات الجنح في لكوذ ،تبيلغ دون المحكمة إلى حالتهإ رضيو نفسه تلقاء من المتهم

 الفرنسي المشرع طراشت وقد التبليغ، في حقه عن المتهم تنازل من كدأتت أن المحكمة على ويجب

   .هدفوع تحضير له يضمن نحو على ذلكب خطارإ العامة النيابة رسالإ ضرورة وهو آخر إجراء

                                                             
   . 502.ص سابق، مرجع :حسني نجيب محمود 1
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 آلية على الجزائية المحاكمات أصول قانون من 131 المادة  في نص فقد األردني المشرع أما

 المشتكى يحيل مخالفة يؤلف الفعل أن العام للمدعي تبين إذا"ا فيه جاء حيث المخالفات في اإلحالة

  ."سراحه طالقإب ويأمر المحكمة إلى عليه
  

 المحكمة إلى الدعوى يحيلو بالجنحة المتهم على الظن النيابة وكيل فيقرر الجنح، في الةاإلح أما

 أصول قانون من 132 المادة عليه نصت ما حسب باإلحالة النيابة وكيل قرار ويكون ،ةللمحاكم

   .العام النائب لرقابة خضعي وال طالقاإ فيه الطعن يقبل ال الجزائية، المحاكمات
 

 اإلحالة كافية اإلستدالالت جمع محاضر كانت حال في العامة للنيابة األردني رعالمش جازأ وقد

 أصول قانون من 15 المادة نصت حيث. فقط والمخالفات الجنح في لكوذ المحكمة إلى مباشرة

 المدعي يتم البداية محكمة إختصاص من جنحة أو جناية الفعل كان اإذ "ىعل الجزائية المحاكمات

 أما .قراره يصدرو العدلية الضابطة يموظف أوراقها ليهإ حالأ التي أو جراهاأ التي تالتحقيقا العام

 المختصة المحكمة إلى األوراق يحيل أن فله الصالحية المحكمة وظائف من جنحة الفعل كان إذا

   .مباشرة
  

 ي،نسب نبطالال ونيك وهنا التكليف، ورقة نبطال البيانات، هذه في خلل أي توافر على ويترتب

 يدفع لم أنه أو وكيله، بواسطة أو بنفسه الجلسة حضر إذا نبالبطال بالدفع المتهم حق يسقطو

 سلطة للمحكمة أن ذلك عن وينتج ضمني، أو صريح بشكل عنه وتنازل األولى الجلسة في نبالبطال

   .1التكليف ورقة في الواردة اإلتهام قرار في الهفوات وتدارك المادية خطاءاأل تعديل في
  

 الجلسة بتاريخ العلم تفويت إلى وأدى أثرها عدمأ خطأ بالحضور التكليف ورقة في وقع إذا أنه الإ

 أثرها تنتج ال باطلة الورقة فتكون المحكمة، قبل من الخطأ هذه تصحيح مكانباإل يكن ولم ومكانها،

 في الخطأ أو المتهم، إسم أو الجلسة تاريخ في خطأ يقع كان .بالدعوى المحكمة باتصال المتمثل

 أو الخطأ ذلك بسبب غيره إلى التكليف وصل إذا ، و مثال عليهالمتهم ناعنو في أو المحكمة تعيين

 ومع العامة، النيابة حوزة من الدعوى خروج عدم ذلك على ويترتب مقروءة، غير الورقة كانت

                                                             
  .301.ص ،قساب مرجع :عبيد رؤوف 1
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 المتهم وحضر ها،مكان أو الجلسة نازم في متعلق الخطأ أن أو مقروءة غير الورقة كانت إذا ذلك

   .1بالدعوى اإلتصال من المحكمة يمنع ال هنا نالبطال نإف وكيله أو

  

  الجنايات في اإلحالة - :الفرع الثاني
  

 في الجزائية للدعوى العامة النيابة إحالة الجزائية، اإلجراءات قانون في الفلسطيني المشرع خص

 والجنح، المخالفات في الجزائية لدعوىل حالتهاإ إجراءات عن تختلف معينة، بإجراءات الجنايات

 أو العام النائب من موافقة إلى وبحاجة نهائية، غير الشأن بهذا العامة النيابة وكيل قرارات جعل بأن

 جناية يشكل الفعل أن النيابة لوكيل تبين إذا "هأن على منه 125/1 المادة نصت فقد مساعديه، أحد

 ونصت "همساعدي أحد أو العام النائب إلى الدعوى ملف لويرس للمتهم اإلتهام توجيه يقرر نهإف

 بإحالة يأمر صائب اإلتهام قرار أن مساعديه أحد أو العام النائب وجد إذا"ه أن على 152/3 المادة

  ".لمحاكمته المختصة المحكمة إلى المتهم
 

 هو ،همساعدي حدأ أو العام النائب لرقابة الجنايات في باإلحالة التصرف قرارات خضاعإمن  والعلة

 إلى بالنظر وذلك الجنح، جرائم به تحظى ال وتدقيقاً تمحيصاً تتطلب الجرائم من الطائفة هذه أن

   .متهااجس
  

 من وتحقق جناية تشكل الجرمية، الواقعة أن جراهاأ التي التحقيقات بعد النيابة لوكيل ظهر فإذا

 ما وجود عدم من تتحقق األدلة هذه وكفاية للمتهم، نسبتها وعلى وقوعها، على الكافية األدلة توافر

 يملك ال لكنه المتهم، إتهام يقرر نهإف الحفظ، أسباب من سبب توافر أو عدم الدعوى قبول من يمنع

 أحد أو العام النائب إلى الدعوى ملف يرسل أن عليه بل مباشرة، المختصة المحكمة إلى يحيله أن

 إلى بإحالته وقراراً ،صائباً النيابة وكيل قرار أن رأى إذا مالمته تهاماب قراراً يصدر والذي مساعديه

 تحرير يتولى الذي ،ةالنياب وكيل إلى الدعوى ملف العام النائب يعيد ثم ومن المختصة، المحكمة

  .المختصة المحكمة إلى الدعوى ملف رسالإو المتهم، بحق إتهام الئحة

  

                                                             
1
   .444.ص سابق، مرجع مة،سال مأمون 
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 عليه يترتب قضائي إجراء هو المختصة كمةالمح إلى الدعوى ملف بإرسال النيابة وكيل ودور 

   .اإلتهام بقرار وليس اإلحالة بقرار الإ بالدعوى تتصل ال فالمحكمة ،ىبالدعو المحكمة تصالإ
 

 أن يتبـين  ، 2001لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون من 152/3 المادة نص إلى  وبالرجوع

 صـوابية  من تأكده بعد المتهم، بحق إتهام قرار العام النائب إصدار وجوب على ينص لم المشرع

 نـص  إلى بالرجوع لكن .طفق اإلحالة قرار بإصدار اكتفى النص أن بل العامة، النيابة وكيل قرار

 فـي  المحاكمـة  إلى شخص يقدم ال "على نصت التيو الجزائية اإلجراءات قانون من 240 المادة

 أن يتبـين " مـه امق يقـوم  من أو العام النائب من إتهام قرار بحقه صدر إذا الإ الجزائية، وىاالدع

 تنظـر  والتـي  البدايـة  محكمة أمام المتهم لمحاكمة ضروري العام النائب من اإلتهام قرار صدور

  .ةالبداي محكمة أمام المحاكمات أصول ناعنو تحت وردت السابقة المادة أن حيث .تالجنايا
 

 خفـق أ المشرع أن ،نيتبي الفلسطيني لجزائيةا اإلجراءات قانون من 240 المادة نص على وتعليقاً

 152/3  المـادة  وفـق  العام النائب من اإلتهام قرار صدور إلى يشر لمو األمر عليه اختلط عندما

 أن بعـد  محافظته في كل النيابة وكالء قبل من اإلتهام قرارات تصدر عملياً المطبق وحسب وعليه

ـ  في وقع الفلسطيني المشرع نإف آخر جانب ومن .اإلحالة قرارات على العام النائب يصادق  أخط

 على الكلمة هذهو "مهامق يقوم من" كلمة المادة آخر في جاء إذ الذكر، سابقة 240 المادة في مادي

 ألن ،"العام النائب مساعد "كلمة ذكر فضلاأل من وكان عامة، نيابة عضو أي منها يفهم قد طالقهاإ

  .مساعديه أحد أو العام للنائب الحصرية تصاصاتاإلخ من التصرف قرارات على المصادقة
  

 كما للدعوى والشخصية العينية بالحدود يصدره الذي اإلتهام بقرار يتقيد أن العام النائب وعلى 

 إلى اإلتهام قرار في التصدي يستطيع فال للمتهم، اإلتهام بتوجيه العامة النيابة وكيل قرار في وردت

 إلجراء العامة النيابة وكيل إلى الدعوى ملف يعيد أن عليه كان الإو جدد متهمين أو جديده، وقائع

 أحد أو العام النائب وجد إذا" فيها جاء فقد 152/2 المادة ذلك على نصت أخرى كما تحقيقات

  ".التحقيقات هذه الستيفاء النيابة وكيل إلى الدعوى ملف يعيد أخرى تحقيقات إجراء وجوب مساعديه

 هذه من نتهىا ما فإذا التحقيقات، من المزيد إجراء النيابة وكيل على ماًالز يكون نهإف وعليه،

 ثم ومن أخرى، مرة المتهم إتهام تقرير عليه بل المختصة، المحكمة إلى الدعوى يحيل فال التحقيقات
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 إلى الدعوى بإحالة ويأمر اإلتهام، قرار إصدار يتولى الذي العام للنائب الدعوى ملف رسالإ

   .الجنايات في المحاكمة بوابة هو العام مختصة، فالنائبال المحكمة
  

 ينطبق بل الوقائع، على ينطبق ال النيابة وكيل قرار في الجناية وصف أن العام النائب وجد إذاو

 ملف ويعيد التهمة بتعديل ويأمر النيابة وكيل قرار يفسخ نهإف الجنحة، أو المخالفة وصف عليها

 فقد ،152/4 ةالماد عليه نصت ما وهذا المختصة، المحكمة إلى لتقديمها العامة النيابة إلى الدعوى

 بتعديل يأمرجنحة  أو جناية يشكل ال الفعل أن مساعديه أحد أو العام النائب وجد إذا" فيها جاء

سيتم  وعليه ".المختصة المحكمة إلى لتقديمها النيابة كيلو إلى الدعوى ملف وإعادة التهمة وصف

   - :التاليةلنائب العام أو أحد مساعديه على قرارات التصرف في الفقرة سة رقابة اادر

  

  : رقابة النائب العام أو أحد مساعديه على قرارات التصرف بالتحقيق اإلبتدائي  •

ى النائب العام أو أحد مساعديه وذلك أناط المشرع الفلسطيني سلطة الرقابة على التحقيق اإلبتدائي إل

ال تنفك رقابة النائب و. خضعها لرقابة وكيل النيابة نفسهألجنح والمخالفات ففي الجنايات، أما في ا

   - :ليةام أو أحد مساعديه عن الحاالت التالعا

 :التوسع بالتحقيق  .1

م بها وكيل اك نقص في إجراءات التحقيق التي قه أن هنايذلك في حالة وجد النائب العام أو مساعدو

ى النائب العام أو أحد مساعديه أإذا ر" التي نصت على 152/2حسب ما نصت عليه المادة  النيابة 

  . "وجوب إجراء تحقيقات أخرى يعيد الملف إلى وكيل النيابة الستيفاء هذه التحقيقات

  

 :تعديل الوصف القانوني للفعل  .2

من خالل فحص النائب العام لملف الدعوى المرسل اليه من وكيل النيابة إذا تبين له أن الفعل ال 

نه يأمر بتعديل وصف التهمة ثم يعيد الملف إلى إف جنحوياً يؤلف جرماً ماوأن جنائياً جرماً يشكل

إذا وجد النائب "  152/4عليه المادة  هذا ما نصت، والمحكمة المختصة ىوكيل النيابة لتقديمه ال

نيابة العام أن الفعل ال يشكل جناية يأمر بتعديل وصف التهمة وإعادة ملف الدعوى إلى وكيل ال

  . "لتقديمها إلى المحكمة المختصة
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 يقوم أن جلأ من النيابة وكيل إلى الدعوى ملف يعيد العام النائب أن السابق، النص من يتبين

 بوصف المتهم مواجهة في اإلتهام بتبرير ماق قد يكون أن بعد المختصة، المحكمة إلى بتقديمها

 العام، النائب من له الملف إعادة بعد النيابة لوكيل اإلختصاص هذا جعل المشرع رادأ فلو الجنحة،

 وكيل مالزإب اكتفى النص أن الإ الدعوى، تقديم ثم ومن اإلتهام بتقرير النيابة وكيل مالزإ على لنص

 أن له تبين حال في العام لنائبا نفإ وعليه المختصة المحكمة إلى الدعوى ملف بتقديم العامة النيابة

 إلى الملف يعيد ثم اإلتهام، تقرير عليه يكون )ةجنح(آخر جرماً يؤلف مانإو جناية، يشكل ال الفعل

ر وبهذا يكون النائب العام قد فسخ قرا. المختصة المحكمة إلى بتقديمه يقوم أن جلأ من النيابة وكيل

هذه الحالة تختلف عن إعادة الملف لوكيل النيابة للتوسع بالتحقيق وكيل النيابة كونه في غير محله، و

  .ذي يكون في أغلب األحيان القرار صحيح و لكن يوجد إجراء ناقصال
 

 كان أم التعديل بعد وصفاً الوصف هذا كان سواء للجريمة العام النائب بوصف تتقيد ال والمحكمة

 الصحيح، القانوني التكييف وتكييفها الوقائع تقدير في الحرية مطلق للمحكمة يبقى بل التعديل، قبل

 تقديرية سلطة تملك الموضوع محكمة أن" لها حكم في الفلسطينية النقض مةمحك قضت هذا وعلى

 طالما أمامها الثابتة الوقائع حسب للتهمة القانوني يفيالتك حق ولها للوقائع المادي ثباتاإل في مطلقة

 إختصاصها، عدم تقرر جنحة ال جناية تشكل الواقعة أن رأت إذا وعليه. 1"القانون وأحكام يتفق أنه

 وقد .إختصاصها عدم تقرر نهاإف جناية، ال جنحة تشكل الواقعة أن رأت فإذا صحيح، كذلك لعكسوا

   .العام العفو أو بالتقادم نقضتا الدعوى أن أو القانون، عليه يعاقب ال الفعل أن العام النائب يجد
  

 الواقعة أن دايةالب محكمة رأت إذا" على النافذ الجزائية اإلجراءات قانون من 169 المادة نصت قدو

 وتحيلها اإلختصاص بعدم تحكم جنحة تعد الجلسة في تحقيقها وقبل اإلتهام تقرير في مبينة هي كما

 ليهاإ المقدمة الجريمة أن الصلح لمحكمة تبين إذا "المادة من الثانية الفقرة فيو " الصلح محكمة إلى

  ". بشأنها تراه ام التخاذ لنيابةا إلى وتحيلها إختصاصها بعدم تحكم البداية محكمة إختصاص من
  

 ومن جنحة أنها النيابة صرتوأ ةالنياب إلى القضية الصلح محكمة حولت لو ذاام هنا المثار السؤالو

 اإلختصاص؟ بعدم الصلح قاضي قرار ستئنافإ العامة النيابة تملك هل الصلح؟ حكمةم إختصاص

                                                             
 ماعولأل الفلسطينية النقض محكمة عن الصادرة القانونية المبادئ مجموعة ،4/5/2005بتاريخ الصادر ، 371/2004رقم الفلسطينية النقض محكمة رارق 1

  .129.ص ،2006 ،2005 
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 محكمة من حالتهاإ بعد الدعوى بنظر صالحيتها عدم رأت الصلح محكمة أن يقصد المشرع كان هل

 ماق النيابة وكيل أن خاصة النيابة؟ من حالتهاإ بعد أم 169/1 المادة في ورد ما حسب البداية

 محكمة إلى الملف إحالة بعدو جنحة تعد الواقعة أن ىأرو اإلتهام وأركان القضية ملف سةابدر

   الحالة؟ هذه في الملف مصير هو فما إختصاصها، بعدم حكمت الصلح
 

 من األولى الفقرة أن يتبين، الذكر سابقة الجزائية اإلجراءات قانون من 169 المادة نص على تعليقا

 الواردة صيلاالتف على اعتمدت نماإو األساس في تدخل لم البداية محكمة أن واضحة، جاءت صالن

 بدالً اإلتهام تقرير كلمة المصري المشرع غرار على هنا المشرع استخدم قدو ،ماإلتها الئحة في

 كانو ،طفق القانوني وسنده اإلحالة قرار هو القرار ألن ،رالقرا من صوبأ وهي اإلتهام الئحة من

 يبين فلم األولى، مثل واضحة تكن فلم الثانية الفقرة أما .تحقيق أي تجري لم المحكمة أن واضحاً

    ؟ةالعام النيابة أم البداية محكمة هي هل ،حالصل محكمة إلى اإلحالة جهة المشرع
  

 قاضي قرار مخالفة كلمي ال الصلح قاضي ألن العامة النيابة هي بالمادة المقصود أن ،يرى الباحث

 قابل اإلختصاص بعدم الصلح قاضي قرار أن كذلك ويتبين هديه، على يرسيس نماإو درجة علىأ

 ،ىاألول الفقرة مثل النزاع أساس في يدخل لم الصلح قاضي أن تشر لم المادة ألن وذلك ستئناف،لإل

 أن المالحظ ومن يكفي؟ ما البينات من سماع دون تتبين أن لها كيفو" تبين إذا "بكلمة جاءت نماوإ

 في سواء باإلحالة، الخاصة المواد نصوص مطلع في المشرع استخدمه تبين، اإذ مصطلح

  .1الجنايات ،حالجن المخالفات،

 

 تحقيق إجراء دون المحكمة إلى حالتهاإ يملك ال النيابة وكيل أن بالجنايات تحديداًو فالمعرو ومن

 على اإلبتدائي التحقيق إجراءات بمباشرة قيامه دون جنائياً جرماً تشكل الواقعة أن يتبن أن له فكيف

 ستئنافلإل قابل اإلختصاص لعدم الدعوى برد الصلح قاضي قرار أن القول وخالصة إختالفها،

 ئنافتسإ الجزائية اإلجراءات قانون من (324) المادة نص حسبو المشرع جازأ ذلك على كيداًأتو

 ولكن ستقالالًإ ستئنافهاإ جازوأ ،لالقبو بعدم أو اإلختصاص، بعدم الدفع برد تقضي التي القرارات

 رد قرار ستئنافإ من السابقة الحالة بهذه يسمح كان فإذا األساس، في الدخول قبل به دالءاإل بشرط

                                                             
��ن ا���اءات ا���ا���  150،151،152ا���اد  1�  !"�#$�2001  3.  
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 بأساس القاضي فيه تطرق الذي القرار ستئنافاب يسمح ال باألساس، الدخول قبل ارالمث الدفع

   .هستئنافإ من يمنع نص يوجد ال آخر جانب ومن جانب، من هذا ،ىالدعو
  

 سيقوم أنه بمعنى به سيقوم الذي جراءباإل مقتنع غير النيابة وكيل سيجعل ذلك بعكس القول ألن

 منذ قناعة على النيابة وكيل كان لو ألنه حفظه، مث جنائي رمج وةبتال الصلح محكمة قرار وحسب

   .ةمباشر البداية محكمة إلى حالهأ كان جنائياً جرماً يشكل الفعل أن البداية
  

بطال إجراء من إجراءات التحقيق كنوع من الرقابة القضائية على إأما عن سلطة المحكمة في 

لتحقيق متى ق للمحكمة أن تبحث في صحة إجراءات ا، فيحت التحقيق من قبل النيابة العامةإجراءا

ن يستند لسبب مدى مشروعيته إذا كايحق للمحكمة أن تتفحص الدليل وون، كان ذلك يتعلق بالبطال

، لقاء نفسها أو بدفع يثيره الخصومن أي إجراء من إجراءات التحقيق سواء من تقانوني يتعلق ببطال

، مثل حكمة موضوعمتها ا بصفمنإية ناها محكمة درجة ثذه الصالحية بصفتوهي بذلك ال تمارس ه

  .تراف تحت تأثير الضغط و الضرب’أخذ ال
  

 اإلحالة آلية الجزائية المحاكمات أصول قانون من 133/1 المادة نظمت فقد األردني، المشرع أما

 المتهم، إلحالة ةكافي األدلة وأن ،جنائياًاً جرم يشكل الفعل أن النيابة لوكيل تبين فإذا ،تالجنايا في

 تكون أن السابقة المادة اشترطت وقد قراره، على للمصادقة العام للنائب الملف ويرسل إتهامه يقرر

  .لإلحالة كافية األدلة
  

 إلحالة 133/1 المادة اشتراط أن "حيث جاء في قرار لها ذلك على يزيالتم محكمة نصت قدو

 للسلطة متروك أمر وهذا كافية، األدلة تكون أن المختصة الجزائية المحكمة إلى عليه المشتكى

 القضاء موقف أن ،نيتبي السابق األردنية التمييز محكمة قرار على وتعليقاً ".العام للمدعي التقديرية

 التمييز محكمة تجيز فتارة .وكفايتها لألدلة النيابة وكيل تقدير بخصوص واضحاً يكن لم األردني

  . ذلك من تمنعه أخرى تارةو ،ايتهاكفو األدلة تقدير بةالنيا لوكيل السابق الحكم بموجب
  

قفه باإلحالة عن مو وقفه باإلحالة في الجنايات مختلفلمشرع األردني كان ما أن ،يالحظ مما سبق

جعل قرار حيث ، الجانب األول الذي يقابل موقف المشرع الفلسطيني نبافي الجنح في عدة جو
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، يتبين أن ومن جانب آخر 1ياتالعام باعتباره بوابة الجناالتصرف باإلحالة بالجنايات للنائب 

ال أنه لم ينص على ذلك إألدلة بخصوص اإلحالة في الجنايات، المشرع األردني نص على كفاية ا

  .في الجنح
 

 في اإلحالة فيه تتصف لما ،تالجنايا في اإلحالة سلطة اإلتهام غرفة إلى عهد الفرنسي المشرع أما

 يعيد نماإو مباشرة، اإلحالة يملك ال التحقيق فقاضي وحياته، المتهم بحرية اسالمس من اتالجناي

 قانون من (181) المادة فنصت .2اإلتهام غرفة إلى تحيله والتي العامة النيابة إلى الدعوى

 إلى الدعوى ملف بنقل يأمر جناية تشكل الوقائع أن التحقيق ضياق قدر إذا" الفرنسي اإلجراءات

    ".العام النائب
 

 الجنايات في اإلحالة بشأن قرارها تخاذاب اإلتهام غرفة تقوم أن كذلك الفرنسي المشرع وأوجب

 يخلى موقوفاً المتهم كان ذاوإ العامة النيابة من الدعوى ملف إحالة تاريخ من شهرين مدة خالل

 النائب من لديها مةالعا النيابة وتمثل ستئنافية،اإل المحكمة من جزء تعد التي ،3القانون بقوة سبيله

 قاضي بمثابة تعدو .بالحفظ أو باإلحالة سواء الجنايات في التصرف بها وأناط .النيابة وكيل أو العام

 قاضي من التحقيق سحب أيضاً وتملك ،كذل القضية اقتضت إذا التحقيق تستطيع ألنها نيةاث درجة

 أن الجنائية اإلجراءات قانون من215  المادة في وجبوأ ،4الغرفة أعضاء أحد تكليفو التحقيق

 أما القانوني، فهايتكيو اإلتهام موضوع األفعال رضع اإلتهام غرفة عن الصادر اإلحالة أمر يشتمل

   .5ضالقب مذكرة في فتذكر الشخصية البيانات

  

 تطلب أنه سوى الجنح، ت و بين اإلحالة فيالجنايا ة فياإلحال بين يفرق فلم ،يالمصر المشرع أما

 في سواء العامة النيابة من صادر اإلحالة قرار وجعل ،مالعا مياالمح من الجناية ارقر صدور

 ءات الجنائية المصريمن قانون اإلجرا 214/4هذا ما نصت عليه المادة ، والجنايات أو الجنح
                                                             

  .104. مرجع سابق، ص: جوخدارحسن ال 1
 للمتهم يسمح يكن ولم سرية جلساتهاو قتراعباإل يختارون محلفين نيةاثم من تتكون وكانت ،1791 سنة إلى اإلتهام لغرفة التاريخية الجذور تعود 2

 المشرع ماق ذلك نتيجة المتهم، نةادإ أدلة عن البحث ستهدفواإ أنهم خاصة قضاة اليسو عضائهاأ ألن لغيتأ لذلك شهوده،و عليه المجني نماإو بالحضور
 ،1987المدني، مطبعة مقارنة، سةادر التطبيق،و النظرية بين اإلحالة قضاء: الغريب عيد محمد عن نقال "اإلتهام إحالة غرفة" محلها حلأو لغائهاإب

  .12.14ص
  .159.ص ،المرجع نفسه :الغريب عيد محمد 3
   .15.نفسه، ص المرجع :الغريب عيد محمد 4
5
  .205.ص سابق، مرجع :المنعم عبد نايملس 
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محكمة الجنايات  ىلإمه امي العام أو من يقوم مقاحالتها من المحإترفع الدعوى في مواد الجنايات ب"

كافة الظروف المشددة أو ى المتهم بأركانها المكونة لها وقرير إتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلبت

مي اى المشرع المصري دوراً مهما للمحوقد أعط ."المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها

دون تقيده  نفيالثبات ومه بتمحيص األدلة وتقديرها والموازنة بين جانبي اإلاالعام أو من يقوم مق

، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بنوع معين من األدلة فله حرية التقيم

ح بتقديم المتهم للمحاكمة مع على كفاية األدلة التي تسم بناء قوم بتمحيص األدلةيللنائب العام أن "

  . 1وع من األدلة دون غيرهعلى ن تقدير هذه األدلة ال يكون مقصوراًن الحكم بإدانته وارجح

  

عوى مباشرة إلى نه يحيل الدإقائم بالتحقيق هو قاضي التحقيق وكانت الواقعة جناية، فأما إذا كان ال

  . 2يها فوراًإلرسال األوراق إمة بيكلف النيابة العامحكمة الجنايات و

  

ى قاضي أإذا ر"لى من قانون اإلجراءات الجنائية المصري التي نصت ع 158ا ما أكدته المادة وهذ

حيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف ، يحقيق أن الواقعة جناية وأن األدلة على المتهم كافيةالت

  ". رسال األوراق اليها فوراإالنيابة العامة ب
 

 العامة النيابة رأت إذا" نصت حيث ذلك على المصري الجنايات تحقيق قانون من 43 المادة وأكدت

 الدعوى ترفع اكثر أو معين حداو شخص على كافياً ثبوتاً ثابتة مخالفة أو جنحة أو جناية أن

 إذا الإ الجنايات محكمة إلى حالتهإو شخص إتهام يجوز فال الجنايات، في أما .3"المختصة للمحكمة

 إحالة أمر بصدور لكوذ .التحقيق قاضي من أو العامة، النيابة من سواء ،"إحالة أمر" بحقه صدر

 المحكمة أمام المنظورة الدعوى نطاق يحدد نحو على قانوناً عليها المنصوص البيانات على مشتمل

 خاصة بيانات ذكر المصري المشرع يشترط فلم التحقيق، قاضي من اإلحالة أمر صدر إذا وخاصة

 ة المشدد وظروفها بأركانها المسندة الجريمة اإلحالة أمر يتضمن أن استلزم بل اإلحالة، أمر في

                                                             
1
، مشار اليه لدى محمد عيد 102.، ص30، مجموعة أحكام محكمة النقض محكمة النقض رقم 29/1/1957نقض جنائي مصري، جلسة بتاريخ  

  .928.مرجع سابق، ص: الغريب
 القاضي وكان. اإلحالة قرار يف الطعن جائزاً يكن لمو العدل وزير من قرار بموجب ،1905  سنة اإلحالة قاضي نظام على المصري المشرع نص 2

 بظهور لغيوأ ياتاللجن اإلحالة مستشار مكانها وحل لغيتأ ثم .التحقيق استيفاء التهم  أو لتعديل للنيابة القضية إعادة له يحقو واسعة بسلطات يتمتع
  .الجرائم كافةب باإلحالة المختصة هي النيابة حتأصب أن الإ مباشرة، النيابة من تحال أصبحت التي الدولة أمن رائمج

  .81.ص سابق، مرجع الدين، شمس توفيق اشرف 3
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 قرار بيانات عدد الذي الفلسطيني رعالمش خالف لىع وذلك عليها، المطيقة القانون ومواد فةوالمخف

   .ظالحف قرار في ذكرها عن وأغفل اإلتهام
 

 محكمة إلى باإلحالة الصادر األمر الخصوم إلى العامة النيابة تعلن أن المصري المشرع أوجب دوق

 حتى. مةالمحاك بميعاد المحكمة قلم قبل من نهعالإ يتم ثم لصدوره، ليةاالت أيام عشرة خالل الجنايات

 التبليغ صداروإ الدعوى ملف دارةإ عن المسؤولة هي تصبح وحينها المحكمة حوزة الدعوى تدخل

   . بالجلسات النظام وحفظ بالحضور
  

يرسل ملف " من قانون اإلجراءات الجنائية  214في المادة  على ذلك المصري قد نص المشرعو 

 جالًأطالع عليه يحدد له رئيس المحكمة مي المتهم اإلاة إلى قلم كتاب المحكمة، وإذا طلب محالقضي

        ."وز العشرة أيامالذلك ال يتج
  

 التحقيق طور من الدعوى تنقل أنها القضاء، إلى الدعوى إحالة بخصوص المصري الفقه ويرى

 نعالإ ضرورة المصري المشرع أوجب لذلك ضماناته، يةاحمو الدفاع حقوق تكريس إلى واإلتهام،

   .دفاعه لتحضير معقولة فترة خالل ليه،إ مسند هو بما تفصيالً حاطتهإو حالته،إ بأمر المتهم
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 الثاني المطلب

  القضاء إلى باإلحالة العامة النيابة تصرف على الواردة القيود
  

 ستداللاإل محاضر تحيل التي تصاصاإلخ جهات ختالفاب القضاء إلى الدعوى إحالة قواعد تختلف

 يتم التي ستثنائيةاإل الحاالت من العديد الفلسطيني المشرع أورد وقد العامة، النيابة إلى التحقيق أو

 المشرع رسمها التي طرق غيرب ولكن خاللها من أو العامة، النيابة غير من اإلحالة بموجبها

 عليها نص خاصة قواعد بمثابة وهي .تياالجناو والجنح المخالفات في اإلحالة آلية بخصوص

 األول الفرع في ستهادر سيتم ما وهذا .ةمعين حوالأ في القضاء ىلإ اإلحالة عملية لتنظيم المشرع

 في باإلحالة الخاصة القواعد " الثاني الفرعو  " والجنح المخالفات الخاصة باإلحالة في لقواعدا"

   ".تالجنايا

  

  والمخالفات الجنح في باإلحالة صةالخا القواعد -:األول فرعال
  

 كان نإو العامة، النيابة غير جهات من حالتهاإ طريق عن الجزائية بالدعوى المحكمة تتصل قد

 العامة النيابة قبل من اإلحالة وهي صلاأل عن ستثناءاك لةأالمس هذه عالج قد الفلسطيني المشرع

 قبل من مخالفة يعد الجرم كان إذا مباشرة هاحالتإب سمح إذ اإلستدالالت، جمع بمحاضر يتعلق فيما

 مأموري قبل من المباشرة اإلحالة" األولى الفقرة في ستهادر متسي ما وهذا القضائي الضبط مأموري

   ".القضائي الضبط

  

  القضائي الضبط مأموري قبل من المباشرة اإلحالة -:أوالً
  

 بإتخاذ سلطة ،1القضائية الضابطة يمأمور بموجبها منح ستثناءاتإ على الفلسطيني المشرع نص

 مةاقإعداده، وهو إب موااق الذي اإلستدالالت محضر على بناء  اإلتهام في التصرف أوجه من وجهاً

 العامة النيابة تصرف يشبه وهو العامة، للنيابة الرجوع دون مباشرة ةالمختص المحكمة أمام الدعوى

 إلى ستنادباإل وذلك أنفسهم، القضائي الضبط يمأمور قبل من المقدم اإلستدالالت جمع بمحاضر

 عدم مع" ىعل نصت والتي 2001 لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون من 23 المادة نص
                                                             

مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومدير . 1من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني الفئات الممنوحة لهم صفة الضبط القضائي وهم  21حددت المادة  1
 نوالموظف.4 .رؤساء المراكب البحرية والجوية.3 .خنصاصهإضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة  .2 .ت العامةادارشرطة المحافظات واإل

  .الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي بموجب القانون
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 اإلختصاص ذو القضائي الضبط مأموري يحيل القانون هذا من 16،17،18 المواد بأحكام خاللاإل

 المختصة المحكمة إلى بها يختصون التي بالمخالفات المتعلقة والمضبوطات المحاضر الخاص

ئية يتضح أن من قانون اإلجراءات الجزا 23وبالرجوع إلى نص المادة . 1"اأمامه ويتابعونها

هذا ما فة مأموري الضبط القضائي الخاص ويحدد جميع من ينطبق عليهم ص المشرع الفلسطيني لم

الموظفون الذين خولوا "على  من ذات القانون التي نصت 21المادة  جاء في الفقرة الرابعة من

  .2"القانون يات الضبط القضائي بموجبصالح
   

 2001  لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون بموجب الحاالت تلك الفلسطيني المشرع نظم  وقد

 جازتأ التي ،313-308 بالمواد ذلكو" الصلح محكمة أمام الموجزة صولألا" ناعنو تحت

 وذلك  المختصة، المحكمة إلى عدوهاأ التي اإلستدالالت محاضر الرسإ القضائي الضبط لمأموري

 العقوبة تكون أن وبشرط الطرق، على والنقل والصحة البلدية وأنظمة نينالقو المخالفات حالة في

 ال وعندها المدني بالحق مدعٍ الدعوى في يكون الأو فقط، مةاالغر هي المخالفات هذه على المقررة

 اإلجراءات قانون من  313ة المادوذلك ما نصت عليه  العامة النيابة قبل نم الإ وىاالدع ماتق

 الفصل هذا في عليها المنصوص الموجزة صولاأل تطبق ال "والتي جاء فيها الفلسطيني الجزائية

 ويقوم أيام عشرة خالل حكمه يصدر أن القاضي على يجبو ".المدني بالحقي مدع يكون عندما

   .3عتراضاإل حق ولهم الصادر بالحكم عليه وموالمحك النيابة شعارإب

 

 من العامة، للنيابة نفاًآ ليهاإ المشار القضائي الضبط أوراق تعيد أن للمحكمة يمكن نهإف ذلك، ومع

 والبلدية الصحة نينابقو تتعلق تلك المخالفة كانت نإو حتى العامة، للقواعد وفقاً الدعوى مةاقإ جلأ

                                                             
 جلأ من اصةخ نيناقو بموجب القضائية بالضابطة حقواالت الذين قضائين الغير الموظفين الخاص، اإلختصاص ذوو القضائية الضابطة بمأموري يقصد 1

  .350.ص ،قساب مرجع :السعيد كامل ،لدى ليهإ مشار معينة، جريمة مالحقة
حيث نصت المادة  2005لسنة  17ت العامة الفلسطيني رقم االمخابر نين خاصة فلسطينية منحت موظفيها صفة الضبط القضائي منها قانوناهناك عدة قو 2

بشأن 1999لسنة  1وقانون رقم  طية القضائية،اباصاتها المقررة بموجب هذا القانون صفة الضت في سبيل مباشرة إختصاللمخابر يكون"منه على  12
 ثبات منإبطية القضائية فيما يتعلق بادارة العامة ومساعديهم صفة الضلمفتشي ومهندسي اإل يكون"منه على  34المصادر الطبيعية حيث نصت المادة 

ملين الذين يصدر قرار بتمديدهم من ايكون للع"منه التي نصت على  34في المادة  2002لسنة  3لسطيني رقم قانون المياه الفومخالفات في هذا القانون، 
بشأن منح صفة الضابطة القضائية لبعض موظفي وزارة  1999لسنة  28، قرار رقم "بطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفاتارئيس السلطة صفة الض

تباشر النيابة العامة بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون "التي جاء فيها  9/4في المادة  2005لسنة  1معدل رقم الزراعة، قانون مكافحة الفساد ال
  ...."بصفة الضابطة القضائية إجراءات التحقيق 

3
  .134.ص سابق، مرجع :صالح نبيه 
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 ولم .المدني بالحق مدعٍ الدعوى في يكن ولم فقط مةابالغر عليها اقبمع وكان الطرق على النقل أو

   .هعلي يؤخذ وهذا التقادم تقطع اإلجراءات من الموجزة صولاأل أن الفلسطيني المشرع ينص
 

 الصلح قاضي يباشر" على الصلح محاكم قانون من 37 المادة بموجب فنص األردني، المشرع أما

 أحد تقرير أو المتضرر شكوى على بناء إختصاصه في لداخلةا الجزائية الدعوى في النظر

  ."ةالعدلي الضابطة مأموري
 

 نص التي الموجزة صولاأل يقابل إجراء وهو الجنائي، األمر مبدأ على فنص المصري المشرع أما

 قاضي يصدره الذي القضائي القرار أنه المصري الفقه عرفه حيث. يالفلسطين المشرع عليها

 دون والمحاضر األوراق على بناء معينة، جرائم في المختص النيابة عضو أو جزئيةال المحكمة

   .1رالقرا بهذا الدعوى وتنقضي الخصوم
 

 األمر بإصدار النيابة سلطة على المصري الجنائية اإلجراءات قانون من 325 المادة نصت حيث

  -:في العامة بةالنيا من الجنائي األمر إصدار ضوابط المادة في جاء حيث الجنائي

 وما والتضمينات  التكميلية العقوبات عن فضالً ،سبالحب فيها الحكم القانون يوجب ال التي الجنح . أ

 . والمصاريف رده يجب

 .جنيه لفأ على علىاأل حدها يزيد مةابغر فيها الحكم القانون يوجب ال التي الجنح  .ب

  .خاص بنص منها يستثنى ما عدا المخالفات جميع  .ج
  

 مباشرة في حريتها على الواردة القيود بمراعاة العامة النيابة تقوم أن المصري المشرع ويشترط

 إلى اإلحالة أو األوراق حفظ أو لغاءإ أو بتعديل تأمر أن لها جازأو اإلذن، أو الشكوى مثل الدعوى

  . 2الجنائي األمر صدور تاريخ من أيام عشرة خالل المحكمة

 

 لمدعيأو ا المتهم،أو  العامة، النيابة كانت ءسوا الجنائي األمر على اضعتراإل للخصوم حقوي

 أو تحقيق دون بالدعوى للفصل لألمر رفضاً نماإ باألحكام الطعن بمثابة يعد وال المدني، بالحق

                                                             
  .188.ص ،1984، القاهرة ،2ط العربية، النهضة دار الجنائية، اإلجراءات قانون مبادئ :نارمض السعيد مرع 1
2
  190.ص نفسه، لمرجعا: نارمض السعيد مرع 
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 حالت نماإو النيابة إلى الدعوى تعود وال يكن لم نأك يعتبر األمر نإف عتراضإ حدث فإذا ،1مرافعة

 بواسطة القاضي من الصادر الجنائي األمر على عتراضاإل للنيابة ويحق. ءالقضا ىإل مباشرة

. 3للتقادم قاطعاً إجراء المصري المشرع عتبرهوا. 2أيام عشرة خالل المحكمة قلم في يودع تقرير

 المتهم مواجهة يستلزم لم المشرع "فيه جاء لها حكم في المصرية النقض محكمة قضت حيث

   .4"هغير دون اإلستدالالت إجراءات إلى بالنسبة الإ باإلجراءات
  

حيث نصت  21مادة في ال 2005لسنة  1حالة أخرى وردت في قانون مكافحة الفساد المعدل رقم و

قدمة وجود شبهات قوية على وى المالبالغات والشكمن خالل التحقيقات حول اإذا تبين "على 

الالزم إحالة األوراق إلى النيابة العامة المنتدبة فساد يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص جريمة 

   ."القوانين األخرى ذات العالقة ألحكام هذا القانون و اإلجراءات الالزمة وفقاً التخاذلدى الهيئة 
  

سابق يتبين أن المشرع الفلسطيني في قانون مكافحة الفساد الخاص على نص المادة ال تعليقاًو

التي من قانون و 2ة الوارد في المادة قانون اإلجراءات الجزائيصل الوارد في عن األ خروجاًو

من قانون  21، إذ بالرجوع إلى المادة دعوى الحق العام ةباشرمنصت على أن النيابة العامة تحرك 

على حرية النيابة العامة بمباشرة  مكافحة الفساد يتضح أن المشرع بموجب هذا النص وضع قيداً

عدم وجود إحالة من رئيس هيئة مكافحة الفساد و يفهم من هذا النص أنه الدعوى الجزائية في ظل 

ال يجوز للنيابة العامة المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد مباشرة أي إجراء من إجراءات تحريك 

شرع الفلسطيني تعديل هذا بالتالي يجب على المو. ائية دون ورود اإلحالة السابقةالدعوى الجز

 العامة في حال نمى إلى علمها وجود قضية فساد تحريك الدعوى دونالنيابة طالق حرية إالنص و

  . ية إلجراءات التحقيق نفسهااحممن ضياع األدلة و تطلب وجود إحالة من رئيس الهيئة خوفاً أن
  

الجرائم التي  بالدعوى الجزائية في المخالفات والجنح من تلقاء نفسها، وذلك فيوقد تتصل المحكمة 

 ."اإلحالة في جرائم الجلسات"سته في الفقرة الثانية اساتها، وهذا ما سيتم درتقع في جل

                                                             
  .974 .سابق، ص مرجع: سالمة مأمون 1
  .190.ص سابق، مرجع :رمضان السعيد عمر 2
  .254.ص المرجع نفسه، :سالمة مأمون 3
 سابق، مرجع :الوليد ساهر لدى إليه مشار ،534.ص ،2ج المصرية، النقض محكمة أحكام مجموعة ،11/6/1994 بتاريخ ،132 رقم مصري جنائي نقض 4

  .137. ص
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 الجلسات جرائم في اإلحالة -:اًنياث
  

 تحريك للمحاكماز المشرع جأ فقد والمحاكمة، والتحقيق اإلتهامة سلط بين الفصل مبدأ من اًستثناءإ

 ،1جلساتها في تقع التي الجرائم في وذلك بشأنها، حكم إصدار وحتى فيها والتحقيق الجزائية الدعوى

 سير لحسن ضماناً فراداأل نفوس في مهاواحتر وهيبته القضاء مةاكر على المحافظة تاالعتبار

  .العدالة
 

 اإلجراءات قانون من 193-190 المواد في الجرائم من النوع هذا الفلسطيني المشرع عالج وقد

 المحاكم أمام الجلسات جرائم بشأن المتبعة تاإلجراءا بين فرق و. 2001نة لس 3 رقم الجزائية

  .جسامة الجريمة المرتكبة، فيما إذا كانت مخالفة أو جنحة أو جناية بحسب  ،الجزائية
 

 في النظر إختصاصها ضمن من وكان المحكمة، جلسة أثناء جنحة أو مخالفة ما شخص ارتكب فإذا

 وبعد قانوناً، المقررة بالعقوبة عليه وتحكم الحال، في تحاكمه أن للمحكمة يكون نهإف الجريمة، هذه

 المتهم محاكمة كانت نإو حتى بذلك المحكمة وتقوم الشخص ذلك ودفاع النيابة ممثل قوالأ سماع

 بتحريك قامت من هي المحكمة تكون وبذلك المدني، بالحق دعاءإ أو طلب أو شكوى على تتوقف

   .2الحال في والحكم والتحقيق الجزائية الدعوى
 

 وتحيل الجرمية، بالواقعة محضر تنظم نهاإف الجريمة، تلك بنظر مختصة المحكمة تكن لم إذا ماأ

 اكتفت قد المحكمة تكون خيرةاأل الحالة وفي معه، التحقيق أي لمالحقته، العامة للنيابة موقوفا المتهم

 في أنه الإ ئية،الجزا الدعوى حركت قد تكون المحكمة نإف الحالتين وفي، الجزائية الدعوى بتحريك

 نظر ترجئ أن بعد فيها، حكما وتصدر تحقق نهاإف للدعوى، تحريكها جانب إلى األولى الحالة

    .الحق لموعد صليةاأل الدعوى
 

                                                             
 الذي الوقت وخالل فيه، المحكمة جلوس القانون يقرر الذي المكان في أي القضاء، أو الحكم مجلس في ترتكب التي الجرائم هي: الجلسات بجرائم يقصد 1

 المخصصة القاعة من القضاة بخروج حدة، على جلسة كل وتنتهي ار،للقر الدعوى رفع أو المرافعة باب قفل عند تنتهي فالجلسة خالله، الجلسة تمتد
  .تالمرافعا إلى لالستماع

 المحكمة إختصاص من وكان ما شخص قبل من الجلسة في فةلمخا أو جنحة وقعت ذاإ"على النافذ الجزائية اءاتراإلج قانون من 190 المادة نصت 2
 لها تخضع التي الطعن لطرق حكمها ويخضع ،الشخص ذلك ودفاع العامة النيابة ممثل قوالأ سماع بعد بالحال تحاكمه أن لها يجوز الجريمة في النظر
  .األحكام سائر
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 سلطة هي فيها، حكم وإصدار والتحقيق الجزائية الدعوى تحريك في ليهاإ المشار المحكمة وسلطة

 من بالرغم الجريمة فيها وقعت التي الجلسة في مالمته تحاكم ال أن للمحكمة يجوز إذ جوازيه،

 والنيابة معه، للتحقيق موقوفاً العامة النيابة إلى بإحالته وتكتفي الجريمة، تلك بنظر مختصة كونها

 في مقرر هو لما خالفاً ذلك، في التقديرية السلطة لها تكون فال التحقيق، بمباشرة ملزمة العامة

 اختتامها بعد لها فيمكن الدعوى، في بالتصرف التقديرية بسلطتها تفظتح أنها الإ العامة، القواعد

 والحكم .1ةالمختص المحكمة إلى الجلسة جريمة تحيل وال الجزائية، الدعوى تحفظ أن للتحقيق

 تنظم أن حينها المحكمة على فيتعين الجناية، نوع من المرتكبة الجريمة كانت إذا فيما يطبق خيراأل

  .لمالحقته للنيابة موقوفاً المتهم وتحيل بالواقعة، محضراً
 

 الجلسة أثناء مياالمح يرتكبها التي الجرائم الجزائية، اإلجراءات قانون من 193 المادة استثنت وقد

 المخالفة نوع من لجريمة مياالمح ارتكاب فعند السابقة، اإلجراءات أعمال من لواجبه، تأديته بسبب

 تلك نظر إختصاصها من كان نإو حتى الحال، في تحاكمه أن للمحكمة يكون ال نهإف الجنحة، أو

 معه، التحقيق إلجراء العامة النيابة إلى مياالمح وإحالة بالواقعة محضر تنظيم عليها بل الجريمة،

 العامة، للنيابة المتهم مياالمح حالأ الذي القاضي على ويمتنع ة،العام للقواعد وفقاً الدعوى مةاقإو

   .2العامة للقواعد وفقاً قامتهاإ بعد الدعوى نظر
 

، التي تعد خاصة لإلحالة في جرائم الجلسات وهي حالة التصديفرد حالة أوالمشرع المصري 

الدائرة الجنائية لمحكمة الجنايات و بشخصية الدعوى الجنائية، إذ يحق أ التقيدعن مبد خروجاً

ها المشرع المصري بوجود بمحكمة النقض التصدي في الدعوى الجزائية وذلك في حاالت حدد

الدعوى قيمت ضدهم الدعوى الجزائية وكان ينبغي تحريك أتهمين آخرين غير المتهمين الذين م

رتكبها افي الجريمة أو وجود وقائع أخرى  صليين أم مجرد شركاءأضدهم سواء بوصفهم فاعلين 

وجود جناية أو جنحة المتهمون المقدمون أمامها سواء في الجنايات أم في الجنح أو  المتهم أو

ليها إت من متهمين آخرين غير المقدمين مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة ولو كانت قد وقع

                                                             
  .128. ص سابق، مرجع :السعيد كامل 1
 ينظم جزائيا تهمؤاخذ تدعيسي ما بسببه أو الجلسة في بواجبه قيامه أثناء مياالمح من وقع إذا "على الجزائية اإلجراءات قانون من 193 المادة نصت 2

 وإلى جزائيا، مؤاخذته يستدعي منه وقع ما كان إذا التحقيق إلجراء العامة للنيابة المحضر إحالة تقرر أن للمحكمةو حدث بما محضراً الجلسة رئيس
  .الدعوى تنظر التي المحكمة يف عضواً عضائهاأ أحد أو المجلس رئيس يكون أن يجوز وال ،ديبياًأت مؤاخذته يستدعي منه وقع ما كان إذا المحامين نقيب
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أو وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار وجريمة التوسط لدى 

  .1القاضي وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر
  

  - :ص عليها المشرع وهي كالتاليأما شروط التصدي فن

   .أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض .1

أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة من أوراق الدعوى المعروضة  .2

  .عليها

لقيود التي تحول دون قيمت عنها الدعوى أو مقيدة بقيد من اأال تكون الواقعة الجديدة قد أ .3

  .تحريكها وما زال القيد قائماً

أما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها للموضوع للطعن بالنقض للمرة  .4

 .الثانية فال يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض بالمرة األولى

 .جاز فيها القانون التصديألتي صدية بصدد حالة من الحاالت اأن تكون المحكمة المت .5
  

ة للتحقيق فإذا توافرت شروط التصدي يجوز للمحكمة إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العام

  .نتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيقاوالتصرف فيها أو 
  

عضائها للتحقيق أ على النيابة العامة أو ندب أحد ويقتصر أثر التصدي على إحالة الدعوى الجنائية

دون أن تكون ملزمة برفع الدعوى إلى المحكمة فيجوز لها ما يجوز للنيابة العامة، وذلك من النظام 

   .2ن المطلقالعام ويترتب على مخالفتها البطال

  

  الجنايات في باإلحالة الخاصة القواعد -:الثاني الفرع
  

 جعل التي والمخالفات، الجنح في اإلحالة بين وفرق الجنايات في اإلحالة الفلسطيني المشرع نظم

 التصرف قرار جعل التي الجنايات في اإلحالة وبين النيابة، وكيل بها من اختصاص التصرف قرار

 وهي الجنايات في باإلحالة خاصة قواعد على ونص مساعده، أو العام النائب من اختصاص  بها

                                                             
1
 http://ar.jurispedia.org/index.php%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A_D9%85...  
2
 http://ar.jurispedia.org/index.php%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A_D9%85...  
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 في اإلحالة الثانية الفقرة وفي األولى، الفقرة فيما سيتم دراسته  وذلك الفار المتهم ةحال يف اإلحالة

  .المتالزمة الجرائم

  

  العدالة وجه من الفار المتهم إحالة - :أوالً
  

 توجيه حالة في. 1" على 2001 لسنة 3 رقم الجزائية اإلجراءات قانون من 288 المادة نصت

. قبض مذكرة بحقه يصدر فسه،ن يسلم ولم عليه، يقبض لم شخص إلى جناية في ماًاإته العام النائب

 الشهود، سماءأ متضمنة إتهام الئحة بتنظيم ليهإ الدعوى أوراق إحالة بعد النيابة وكيل يقوم. 2

    .1"هلمحاكمت المحكمة إلى الدعوى يحيل ثم ومن لتبليغها، للمتهم خيراأل الموطن إلى ويرسلها
  

 يقوم الذي النيابة وكيل إلى الدعوى أوراق ليرس العام النائب أن يتبين،  السابق النص و تعليقا على

 تحريكا اعتباره يمكن ال هذا النيابة وكيل وإجراء المختصة، المحكمة إلى الدعوى بإحالة بدورة

 المتهم، على القبض مذكرة العام النائب بإصدار تحركت قد تكون الجزائية الدعوى ألن للدعوى،

 أن ذلك ،152-150 المواد في المقصود بالمعنى للدعوى إحالة أيضاً جراءاإل هذا عتبارإ يمكن وال

 المتهم حالة في الدعوى فإحالة لألدلة، تقييما وتتضمن التحقيق اختتام المواد السابق ذكرها تشترط

  .العام النائب قبل من ليهإ الدعوى أوراق رسالإ بعد النيابة وكيل به يقوم وجوبي إجراء هي الفار

 إحالتها يتم فالجنايات الجنايات، في حالةاإل بآليةعن القواعد العامة  ستثناءإ هذه، اإلحالة آلية وتعتبر

 المادة أن من بالرغم العامة، النيابة وكيل قبل من فتتم الفار المتهم حال في أما، العام النائب قبل من

 في الةاإلح بأن العام، صلاأل على أبقت قد الفلسطيني العام للنائب القضائية التعليمات من 955

: نأ على المادة هذه نصت فقد النيابة، وكيل وليس العام النائب إختصاص من هي الفار، المتهم حالة

 إلى ويحيلها الشهود متضمنة إتهام الئحة بتنظيم آلية األوراق إحالة بعد الكلية النيابة عضو يقوم"

 إلى يرسلها الذي مساعديه، أحد أو العام النائب من اعتمادها بعد المختص، ئيةاالجز النيابة عضو

  .2المختصة المحكمة إلى الدعوى العام النائب يحيل ثم ومن له، يغهاللتب للمتهم خيراأل الموطن

                                                             
، األول للداللة على أوجه التصرف بالتحقيق  2001لسنة  3صطالح اإلحالة بمدلولين في قانون اإلجراءات الجزائية رقم إستخدم المشرع الفلسطيني إ 1

الى  رسال الدعوى من قبل وكيل النيابةإنية في حالة المتهم الفار من وجه العدالة للداللة على عملية اإلبتدائي باإلحالة إلى المحكمة المختصة، والثا
  .'& ا��#�%�ت و هذا خروج عن القواعد العامة التي توجب  النائب العام  على اإلحالة . المحكمة المختصة 

  .199.مرجع سابق، ص: ساهر الوليد 2
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ال يؤثر ذلك على  ابه،ر اإلحالة في غيصدر قراضر المتهم أمام النيابة العامة ولم يح وفي حال

تعاد إجراءات في حضوره و الدعوى ، وفي حال حضر أو قبض عليه تنظرالصادر قرار اإلحالة

  .المحاكمة

  

   المتالزمة الجرائم في اإلحالة -:نياًاث
  

 اإلجراءات قانون من 158 المادة نصت فقد المتالزمة، الجرائم حالة في اإلحالة آللية بالنسبة أما

 نوع من خراآل والبعض الجناية نوع من بعضها المتالزمة الجرائم كانت إذا"ه أن على الجزائية

  1".شداأل الجريمة بنظر المختصة المحكمة إلى برمتها الدعوى العام النائب يحيل حةالجن
  

 المختصة المحكمة إلى جميعاً حالتهاإو، ياتاوجن المتالزمة جنح الجرائم ضم العام النائب يملك

 الجريمة بنظر المختصة المحكمة هي البداية ومحكمة حدة،او إحالة بأمر وذلك شد،األ الجريمة بنظر

  2 .شداأل
 

 من االخر والبعض العادية، المحاكم إختصاص من بعضها المتالزمة الجرائم كانت حال في أما

 كان فإذا الجرائم، هذه رتباطإ درجة حسب التفرقة ينبغي فحينها الخاصة، المحاكم إختصاص

 يةالوال صاحبة بصفتها العادية المحاكم أمام الدعوى رفع يتم نهإف التجزئة، يقبل ال وثيقاً رتباطاإل

  .ذلك خالف على القانون ينص لم ما العامة،
  

في ، فهنالك عدة جرائم من نوع الجناية ، كما لو كانتانت الجرائم مرتبطة من حيث النوعوإذا ك

ختصاص مة البداية المختصة وفق قواعد اإلمن النائب العام إلى محك هذه الحالة يصدر قرار اإلحالة

  . المكاني

                                                             
 شخاصأ عدة حداو أن في ارتكبها إذا -1 :ليةاالت الحاالت في المتالزمة الجرائم من الجريمة تكون :على راءاتاإلج قانون من 157 المادة نصت 1

 أو ،رخاآل للبعض توطئة بعضها ارتكب إذا -3 .بينهم فيما اتفاق على بناء مختلفة وأماكن أوقات في متعددون شخاصأ ارتكبها إذا -2 .مجتمعون
 قد جنحة أو جناية بواسطة عليها حصل التي أو المختلسة أو المسلوبة شياءاأل كانت إذا -4 .عقاب بدون المتهم بقاء لتأمين وأ كماله،إو لوقوعه تمهيداً

  .بعضها أو كلها إخفائها في شخاصأ عدة اشترك
 البداية محكمة إختصاص على ،2001 لسنة 5 رقم النظامية المحاكم تشكيل قانون أحكام بعض بتعديل 2005 لسنة 2 رقم قانون من أ/1 المادة نصت 2

 الجنح وجرائم الجنايات جميع .أ :في للنظر ألقدمهم الرئاسة وتكون قضاة ثالث من المحكمة هيئة تنعقد .1" :فيها جاء فقد المتالزمة الجرائم بنظر
  .العادية المحاكم إختصاص من المتالزمة الجرائم كانت حال في ينطبق الحكم وهذا." ..التجزئة يقبل ال ارتباطا بها مرتبطة جرائم وأية المتالزمة،
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الجنح ففي هذه الحالة إذا الجنايات و الجريمة من ختلفة من حيث النوع، كما لو كانتما إذا كانت مأ

من  158المادة  عليه هذا ما نصتو. ل هذه الجرائم إلى محكمة البدايةتحقق الترابط بينهما تحا

بعضها من نوع الجناية إذا كانت الجرائم المتالزمة " 2001لسنة  3قانون اإلجراءات الجزائية رقم 

المحكمة المختصة بنظر خر من نوع الجنحة يحيل النائب العام الدعوى برمتها إلى البعض اآلو

  ."شدالجريمة األ
  

 تختص محاكم البداية بنظر جميع الجنايات"من قانون اإلجراءات الجزائية على  168نصت المادة و

  ". بموجب قرار اإلتهام يهالإحالة مالوجرائم الجنح المتالزمة معها و
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 الثاني مبحثال

  الحكم قضاء إلى ةواإلحال التحقيق اختتام نظام
  

 من أي توافر عدم من كدأالتو الملف سةابدر العامة النيابة وكيل وقيام التحقيقات اختتام بمجرد

 مرحلة إلى الدعوى نتقالإ عملية يعيق ما يوجد وال الدعوى، لحفظ القانونية أو الموضوعية األسباب

 اإلحالة قرار يصدر له، المسندة بالتهمة المتهم تربط أدلة النيابة وكيل لدى توافروي النهائي، التحقيق

 قرار صدور وبمجرد المحكمة، إلى الدعوى إحالة صالحية على بناء المختصة، المحكمة إلى

التصرف بالتحقيق  ي إلى غل سلطة النيابة العامة منالتي تؤد النتائج من مجموعة يترتب اإلحالة

 في ستهاادر سيتم دخول الدعوى إلى القضاء رد قيامها بإصدار قرار اإلحالة وبمج اإلبتدائي

 طرق" الثاني المطلب وفي ،"الحكم قضاء إلى الدعوى إحالة على المترتبة ثاراآل "األول المطلب

  ".باإلحالة الصادر بالقرار الطعن
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 األول المطلب

  الحكم قضاء إلى الدعوى إحالة على المترتبة ثاراآل
 

 المحكمة إلى الدعوى إحالة صالحية من كدأالتو الدعوى ملف سةادر من العامة النيابة نتهاءإ بعد

 األول الفرع في ستهاادر سيتم النتائج من جملة القضائي االجراء اهذ على يترتب المختصة،

  ".القضاء حيز الدعوى دخول "الثاني الفرعو ،"التحقيق سلطة من الدعوى خروج"

  

  التحقيق سلطة من الدعوى خروج -:لاألو الفرع
  

 إلى الدعوى إحالة على منطقية نتيجة العامة، النيابة وهي التحقيق سلطة يد من الدعوى خروج

 في تحقيقي إجراء إتخاذ العامة النيابة على يمتنع وبالتالي اإلحالة، من الهدف تمثل فهي القضاء،

 تبطل وبالتالي فيها، والفصل الدعوى يريتس المحكمة إختصاص من سيصبح ألنه حالته،إ بعد الملف

 لمأموري الصادرة التفويض مراأو مثل المحكمة، إلى الدعوى إحالة بعد المتبعة اإلجراءات كافة

 وهذا .السابق التفويض عن المنبثقة األدلة عن البحث إجراءات بالنتيجة وتبطل، 1القضائي بطالض

 العام النائب إلى الملف إحالة بعد تحقيقية إجراءات أي النيابة من إتخاذ وكيل منع يشبه قيدال

 لوكيل دتهااعإ يتم لم ما العام، النائب حوزة الدعوى لدخول وذلك ،التصرف قرار على للمصادقة

  . التحقيقات الستكمال النيابة
  

 العينية الحدود على يقتصر اإلحالة بعد تحقيقي إجراء أي بإتخاذ النيابة سلطة يةوال وزوال

 التحقيق العامة للنيابة يحق بمعنى باإلحالة، العامة النيابة حوزة من خرجت التي للدعوى صيةوالشخ

. 2الواقعة ذات في غيره مع تحقق بأن الحق لها ويكون منفصلة، واقعة في أخرى مرة المتهم مع

 حتى جديدة، مجرمة واقعة بشأن جديدة تحقيقات تجري أن العامة النيابة على واجباً يكون بالتالي

  .3القضاء إلى حالتهاإب قامت التي بالدعوى اتصلت نإو
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 الدعوى إحالة بعد تحقيقية إجراءات إتخاذ المشرع  منع هل -:في هذا المقام يثار التساؤل التاليو

  ؟لاألحوا كل في المحكمة إلى

 صولاأل إلى بالرجوع ولكن نصوصه، ضمن صراحة الحالة هذه على الفلسطيني المشرع ينص لم

 من الجزائية اإلجراءات قانون في الفلسطيني المشرع نظمها التي التزوير وىادع في لخاصةا

 تبين إذا" على نصت التي 464 المادة في الحالة هذه نظم أنه يتبين ، 466 ةلغاي 453 المواد

 مقدم مستند في تزوير وقوع إلى عتقاداإل على يحمل ما الدعوى نظر أثناء نفسها تلقاء من للمحكمة

 المحكمة وموافاة التزوير في للتحقيق العامة النيابة إلى األوراق إحالة فللقاضي ما، شخص من

  ".ةبالنتيج
  

 وىادع في التحقيق بإجراء النيابة تكليف تستطيع المحكمة أن السابق، النص خالل من يتبنو

 تملك ال العامة يابةالن أن على يدل وهذا القضية، في لتفصل لها األوراق وإعادة بمعرفتها، التزوير

ل من تلقاء نفسها تفع لم ولكنها تتخذها أن يجب كان التي اإلجراءات من غيره أو جراءاإل بهذا القيام

   .وإنما بتكليف من المحكمة 
 

 صالحياتها، على المحكمة من تنازل بمثابة ذلك عتبراو الحالة هذه ينظم فلم األردني، المشرع أما

  . المحكمة بواسطة ذلك فيتم التحقيق إجراءات بعض إتخاذ عيتستد ظروف استجدت ما فإذا
 

 صراحة نص إذ واألردني الفلسطيني المشرعين لموقف مخالفاً موقفه فكان المصري، المشرع أما

 اإلجراءات قانون من 214 المادة في العامة النيابة بمعرفة تكميلية تحقيقات إجراء جواز على

 تحقيقات إجراء يستوجب ما باإلحالة األمر صدور بعد أطر إذا" على نصت التي المصري الجنائية

 وابطض وفق ذلك ويتم ".ةالمحكم إلى المحضر وتقدم جرائهاإب تقوم أن العامة النيابة فعلى تكميلية

  :ليةاالت بالحاالت المشرع حددها 1معينة

  .تحقيق قاضي نتدابإ فيها يجوز التي األحوال في ليسو وحدها النيابة جراءاإل بهذا يقوم أن. 1

 عليهـا  المحافظـة  الضرورة تستدعي التي األدلة جمع إجراءات على التكميلي التحقيق يقتصر. 2

 من فتخرج حتياطياإل والحبس القبض مثل المتهم ضد حتياطيةاإل اإلجراءات أما ضياعها، خشية

  .ءستثنااإل هذا نطاق
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 قرارات من قرار أي تصدر أن التكميلي لتحقيقا إجراء من نتهاءاإل بعد العامة النيابة تملك ال. 3

 وهي الدعوى لها حيلتأ التي المحكمة إلى المحضر يقدم أن المحقق فعلى بالتحقيق، التصرف

الدعوى من  أنه بإحالة"حيث جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية . فيها التصرف تمتلك التي

مذكورة، قد زالت وفرغ إختصاصها، ية السلطة الالحكم، تكون وال ةسلطة التحقيق على قضا

ة العامة بناء على ندب ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي، الذي تقوم به النياب

ن متعلق بالنظام العام لمساسه بقواعد باطالً، وهو بطال لمحاكمةء سير اياها في أثناإالمحكمة 

مباشرة جميع إجراءات الدعوى بنفسها،  التنظيم القضائي التي تحدد نظام وواجب المحكمة في

  . 1"آخر في حال تعذر تحقيق الدليل أمامها أو بندب أحد اعضائها أو قاضياً

  

 بوضع ماق بل فقط التكميلي التحقيق لةأمس نظمي لم أنه المصري المشرع موقف خالل من ويتضح

 يعتري قد أنه اصةخ عليه، للنص الفلسطيني المشرع ندعو الدراسة هذه خالل ومن له، ضوابط

 المشرع فعل وخيراً التحقيقي، جراءاإل إتخاذ الواجب من تجعل ستثنائيةإ ظروف النيابة وكيل عمل

 العامة النيابة تتعدى ال تىح للمحكمة التكميلية التحقيق بمحاضر الفصل كلمة جعل من المصري

الدعوى الى القضاء من و سيتم دراسة األثر الثاني المترتب على إحالة . المحكمة صالحية على

  . خالل الفرع الثاني 

  

  الحكم قضاء حوزة الدعوى دخول -:الثاني الفرع
  

 قضائي يترتب عليه دخول الدعوى قرار هو التحقيق نتهاء مناإل بعد يصدر الذي اإلحالة قرار

 عن النهائي مصيرها وتحديد بالدعوى بالتصرف الحق صاحبة المحكمة وتصبح المحكمة، حوزة

 شأن شأنها  ودفوعها طلباتها تقدم الدعوى في خصم مجرد العامة النيابة وتصبح فيها، الحكم طريق

 لتقوم النيابة ومن الدفاع من المقدمة واألدلة الطلبات هذه سةادر على تعمل والمحكمة .الخصوم بقية

 لفعلا على النيابة سبغتهأ الذي بالوصف مقيدة غير .حكمها إصدار وتستطيع قناعتها بتكوين

   .العقوبة توقيع من النهائية النيابة بطلبات حتى وال الجرمي،
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تتصل ، إذ قد تصال المحكمة بالدعوى الجزائيةإلة ليس هو الوحيد الذي يؤدي إلى قرار اإلحاو

 قأو عن طري 2عن طريق قرار نقل الدعوى أو ،1شر دعاء المباالمحكمة بالدعوى عن طريق اإل

عليه يجب و. لنقض عند نشوء التنازع باإلختصاصر من محكمة االمرجع الذي يصد عينقرار ت

تمييز قرار "ذلك في الفقرة األولى من هذا الفرع من قرارات و هالتمييز بين قرار اإلحالة وما يشابه

   ."من قرارات هاإلحالة عما يشابه

  

  من قرارات  هتمييز قرار اإلحالة عما يشابه - :أوالً
  

كيل النيابة من عدم وجود أي عائق كد وأتام مرحلة التحقيق اإلبتدائي وتختيصدر قرار اإلحالة لدى ا

د يخلط بينه قحلة التحقيق النهائي أمام القضاء، وهو بهذا دخولها مراستمرارية الدعوى و نيحول دو

ستها انونية أو في اإلجراءات المتبعة وسيتم دربين قرارات أخرى قد تتشابه معه في الطبيعة القاو

   - :في تفصيالً

 تحريك الدعوى التمييز بين قرار اإلحالة و .1

، إذ حتى يصدر وكيل النيابة قراره بإحالة الدعوى إلحالة عن تحريك الدعوى الجزائيةيختلف قرار ا

ى وصل وكيل النيابة لهذه إلى المحكمة المختصة يفترض أن الدعوى قد تحركت من السابق حت

جراء األول الذي الجزائية، أما تحريك الدعوى فهو اإلللدعوى ستعمال إالنتيجة، ألن اإلحالة هي 

  .3ه الدعوى الجزائيةب أتبد
  

، أي بين إحالة الدعوى إلى المحكمة وعملية تحريك الدعوى يتضح من ذلك أنه ال يجوز الربطو

بين عملية التدخل القضائي للقول أن من ابط بين تحريك الدعوى الجزائية وبمعنى أنه ال يوجد تر

هدار أعمال النيابة إعملية تحريكها، ألن ذلك سيؤدي إلى  أالة الدعوى إلى المحكمة تبدظة إحلح

غيرها من إجراءات ستجواب وإصدار قرار اإلحالة مثل القبض واإل العامة السابقة على عملية

                                                             
  .الجزائية للمطالبة بالتعويضدعاء المدني أمام المحكمة لجريمة بتحريك الدعوى الجزائية عن طريق اإلهو قيام المضرور من ا 1
وى الجنايات والجنح استئناف المختصة أن تقرر في دعلمحكمة اإل" 2001لسنة  3من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  182نصت عليه المادة  2

من خالل باألالدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة، عندما يكون نظرها في دائرة تلك المحكمة المختصة من شأنه اإلبناء على النائب العام نقل 
  .العام
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اإلحالة وتحريك الدعوى  ائي فيها لذلك يوجد فرق بين قرارالتحقيق لعدم تدخل العنصر القض

  .1العامة هي تحريك للدعوى الجزائيةلذلك تعد أعمال التحقيق الصادرة من النيابة  .الجزائية

  

  التمييز بين قرار اإلحالة والحكم الصادر باإلدانة  .2

ذو طبيعة قضائية كونه  يعد أحد أوجه التصرف بالتحقيق اإلبتدائي الذي يعد قراراًقرار اإلحالة 

يترتب عليه إدخال الدعوى و .مييز أنها مرحلة قضائيةيدخل ضمن مرحلة التحقيق اإلبتدائي التي تت

ن محكمة مشكلة ، الذي يصدر مأن يفصل بموضوع الدعوى مثل الحكمفي حوزة قضاء الحكم دون 

ليها وفق القواعد اإلجرائية المقررة إحيلت أوفق أحكام القانون، ومختصة في موضوع الدعوى التي 

، أولها تمتع نباحكم المحكمة باإلدانة إلى عدة جولة وبين قرار اإلحا يرجع الخلطو .2بالقانون

القرارين بالصفة القضائية، سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع، ذلك أن عناصر العمل 

ام النيابة العامة قيدعاء بارتكاب مخالفة للقانون وإئي سواء كانت الموضوعية من وجود القضا

ال أن  الفارق األساسي أن القرار إقرار اإلحالة، بتفحص األمر وجمع األدلة ومن ثم إصدار 

در باإلدانة من إجراءات ، أما الحكم الصااإلحالة يعد من إجراءات التحقيق اإلبتدائيالصادر ب

، ألن قرار اإلحالة في الدعوى مثل قرار اإلدانة فاصالً ، ال يعد قرار اإلحالة قراراًنياًاالمحاكمة، ث

جدوى الوصول  دلة النفي أو تقدير مدى كفاية األدلة تجاه المتهم من حيثترجيح ألدلة اإلتهام على أ

  . صل في الموضوع على نحو قاطع للشكأما حكم اإلدانة فهو فاإلى مرحلة المحاكمة، 
  

يتمتع الحكم ى الحجية نظراً لطبيعته القضائية، وأيضاً يحوز قرار إحالة الدعوى إلى القضاء عل

          .3في الدعوى حتى لو ظهرت أدلة جديدة تمنع من العودة للسير جية التيالبات أيضاً بالح
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متع األحكام الباتة بالحجية التي تمنع من إعادة السير في الدعوى حتى لو ظهرت أدلة جديدة وذلك في عن قاعدة ت جاز المشرع الفلسطيني خروجاًأ 

إذا .1    : التي نصت على 2001لسنة  3من قانون اإلجراءات الجزائية رقم  377في المادة " إعادة المحاكمة"ن االفصل الرابع الباب الرابع تحت عنو

جل واقعة ثم صدر حكم على شخص أإذا صدر حكم على شخص من .2.ظهرت أدلة تثبت أن المدعى بقتله وجد حياًحكم على شخص في جريمة قتل ثم 

 ذبة أواعلى شهادة قضي بأنها ك إذا كان الحكم مبنياً.3.جل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهماأمن 

ظهرت أإذا ظهرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم أو .4.ثير في الحكمأحكم بأنها مزورة وكان لهذه الشهادة أو الوثيقة تعلى وثيقة قضي بعد صدور ال

من محكمة  على حكم صادر إذا كان الحكم مبنياً.5.ثبات براءة المحكوم عليهإأدلة كانت مجهولة حين صدور الحكم وكان من شأن هذه الوقائع  وثائق أو

   .لغي هذا الحكمأمحاكم األحوال الشخصية ومدنية أو إحدى 
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ن قرار اإلحالة أو أحد األسباب الداعية إلصداره ال على ذلك في حال تبين للمحكمة بطاليترتب و
  . 1ة العامةاباألحوال إعادة الدعوى إلى الني يجوز للمحكمة بأي حال من

  

اختتام مرحلة التحقيق  رية التي يؤسس عليها قرار اإلحالة عندالنظالخلط بين القرارين إلى   جعوير

لة ذلك عند قيام وكيل النيابة بترجيح أدلة اإلدانة على أدلة البراءة ليصدر قراره بإحااإلبتدائي، و

 المتهم من الناحية المادية بناءنسبتها إلى الدعوى إلى المحكمة المختصة وتقريره بوقوع الجريمة و

، و هذا في الدول التي أعطت النيابة العامة سلطة وزن البينات تهام التي حصل عليهاعلى أدلة اإل

الحكم الصادر باإلدانة تنصرف إلى المضمون وهو التقرير قتراب بين نظرية اإلحالة وولكن هذا اإل

قيق اضي باإلدانة بين سلطة التحقنناع القين درجة اإلاسة تبانة وليس للدرجة، وعليه سيتم درادباإل

  . سلطة الحكم في الفقرة األولىو

  

   كافي لإلدانة بين سلطة التحقيق وسلطة الحكمقتناع الين درجة اإلاتب - :الًأو
  

قتناع اإلوهي النيابة العامة عن  عن سلطة التحقيق قتناع الكافي لإلحالة الصادرتختلف درجة اإل

بة العامة ال حقيق اإلبتدائي لدى النيافالشك في مرحلة الت ،عن سلطة المحكمة الكافي لإلدانة الصادر

هدار إي دليل يطرح أمامها قد يؤدي إلى على عكس المحكمة فأي شك في أ يفسر لمصلحة المتهم،

ى قتناع المطلوب لدبالبراءة، خاصة أن درجة اإل بالتالي إصدار المحكمة قراراًقيمة هذا الدليل و

اليقين المطلوب هنا و .2حتمالقين وليس الشك واإلهي الجزم والي دار األحكام القضائيةالمحكمة إلص

نما اليقين القضائي الذي يصل إلشخصي، وليس اليقين الشخصي للقاضي إذ ال يحكم القاضي بعلمه ا

على خالف ذلك لدى  واألمر 3المنطقات المطروحة المبنية على العقل والبينليه من واقع األدلة وإ

أم ال حتى تقدر صالحيتها لإلحالة تجمع األدلة و أنوزن البينة و لتي ال تملك صالحيةالنيابة العامة ا

  .هم فهي ال تملك التقرير الفعلي والجزم بهان كانت رجحت توافر أدلة اإلدانة ضد المتإو
  

سواء في لة يتبين أن المشرع الفلسطيني لم ينص على مبدأ كفاية األدلة أمن هذه المس انطالقاًو

من قانون اإلجراءات  149، فنص المادة وهذا موقف يؤخذ عليه الحفظ أو حتى في اإلحالة،
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نما ورد النص على عدم وجود الدليل كسبب موجب إغيره، و جزائية لم ينص على هذا المبدأ أوال

فظ التهمة إذا لم يوجد بالتالي يتم حمن قانون اإلجراءات الجزائية، و 152للحفظ في نص المادة 

عقل أن يكون دور وكيل يهذا يختلف في حال اإلحالة إذ ال ل الجرمي ورتكاب المتهم للفعإدليل على 

دليل في  ، فالمشرع األردني تبنى مبدأ عدم وجودهذه المرحلة وهو القائم بالتحقيقالنيابة سلبي في 

ى كفاية األدلة ال أنه أعطى وكيل النيابة صالحية إحالة الدعوى بناء علإحالة إصدار قرار الحفظ 

، فعملية ن لديه صالحية وزن هذه األدلةدون أن يكو. مامه وذلك في الجنايات فقطالمطروحة أ

ن كان المشرع الفلسطيني لم إخل ضمن صميم عمل وكيل النيابة وتقدير األدلة الكافية لإلحالة تد

يترك  لإلدانة أم ال بل ن كان هذا الدليل كافياًإال يقرر  وكيل النيابة العامة ف ،صراحة عليهينص 

ثبات أمام ن كان هذا الدليل قانوني ويصلح لإلإما يتعرض نإقدير ذلك للمحكمة المختصة، وت

وليس إلى النتيجة التي  وهل يمكن تأسيس قرار اإلتهام عليه ومن ثم إصدار قرار اإلحالة، المحكمة

  .ألن هذا من اختصاص المحكمة  ا الدليلهيبنى عل
  

من قانون اإلجراءات  273ن المادة إ"ي حكم لها جاء فيه هذا ما أكدته محكمة النقض الفلسطينية فو

تي تكونت لديها بكامل حريتها الجزائية تنص على أنه تحكم المحكمة في الدعوى بحسب قناعتها ال

كاب رتإثبات المادي للوقائع وعلى اإل مطلقاً المستفاد من هذا النص أن القاضي يملك تقديراًو

تي تكونت لديه بكامل حريته وال تجوز لدة ام حسب العقييحكالمطعون ضدهما للجرم أم ال و

اليقين وليس على نى على الجزم ونه بالدليل الصحيح ألن األحكام تبادلة فيما ارتسم في وجداالمج

مما يكون معه  ثباتاًإأو  فالسلطة المطلقة للقاضي تتعلق بحصول الواقعة نفياً ،حتمالالشك واإل

   .1"الطعن في غير محله وواجب رده
  

في مرحلة التحقيق اإلبتدائي ضد هل تفسير الشك الذي يفسر  :م يطرح التساؤل التالياوفي هذا المق

 2؟كفلها المشرع الفلسطيني في القانون األساسي يمع قرينة البراءة الت مصلحة المتهم تعارضاً

حيث ورد في  هتجاستئناف العليا بفلسطين في هذا اإلبة على هذا التساؤل قضت محكمة اإلجالإل

إلى  ولى بالنظرهم الثالثة األقررت براءة المتهمين من الت  أن المحكمة اإلبتدائية"قرارها 

                                                             
ن محكمة النقض الفلسطينية ، مجموعة المبادئ القانونية الصادرة ع13/7/2003، الصادر بتاريخ 36/2003قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم  1

  .137. ، ص2002،2003،2004للسنوات 
  .من القانون األساسي الفلسطيني 14نصت على هذا المبدأ المادة  2
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ها بأن يحيطها الشك وصرحت في قرار لشرطة والتيأمام ا ى بها المتهميندلأعترافات التي اإل

   . 1"فادات من شكاإلالمحكمة ضرورة تحقيقه واكتفت بما يحيط  بعد التعذيب لم تردلوا بها أالمتهمين 

ني عليه قد ومن حيث أنه لم يثبت أن المج" ... وفي حكم آخر لمحكمة النقض الفلسطينية جاء فيه 

، ألن األحكام ن، مما تعذر معه تحديد المسؤوليةانتزعها منه المتهماعلى سروال ونقود  حصل فعالً

  .2"الحتماللجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين ال على مجرد الشك واا
  

جمع اإلستدالالت تضع المتهم الذي يتضح بداية أن إجراءات التحقيق وجابة على التساؤل السابق لإل

تهم مأن ال طبيعياً حركت الدعوى الجزائية ضده في قالب اإلتهام بحيث تخلق هذه اإلجراءات شكالً

 على التوقيف رقابةو مور الخطيرة مثل القبضمذنب، لذلك نظم المشرع وخاصة في الجنايات واأل

على درجة أالمحكمة أو النائب العام بصفته  إجراءات التحقيق بنفسها مثل ذلك لجهة أخرى لم تباشر

لعله من سليم القول أن هذه اإلجراءات ال تمس قرينة البراءة بشكل مباشر طالما ة العامة، وفي النياب

يعاب على للوصول إلى الحقيقة، و حقيق ستخضع للرقابة بشكل أو بآخر، وتهدفأن إجراءات الت

فرق بين اإلجراءات المتخذة وه به لة المشتبألسطيني أنه لم ينظم ضمن نصوصه مسالمشرع الف

در من األدلة التي تربطه اإلجراءات المتخذة ضد المتهم الذي توافر لدى النيابة العامة قده وض

لإلجراءات ت االعامة دون وجود مبرر سف النيابةذلك للحفاظ على قرينة البراءة من تعبالتهمة، و

  . ي الفقرة الثانيةثبات فسة الدليل وأثره في اإلاومن خالل ما سبق سيتم در. التحقيقية المتخذة ضده

  

  تحديد قوة الدليل الكافي لإلحالة  - :نياًاث
  

 ، يتأسس على ما يجريه وكيل النيابة من تحقيقات فيباإلحالة الجزائيةن التصرف في الدعوى إ

لذلك كفاية األدلة على وقوع الفعل المجرم وعلى نسبتها  مرحلة التحقيق اإلبتدائي، وتقديره تبعاً

لكن، ما األساس . اما يمنع من قبول الدعوى أو سماعهكد من عدم وجود أبعد أن يت للمتهم، وذلك

لمختصة بناء على حالته للدعوى الجزائية إلى المحكمة اإلذي يرتكز عليه وكيل النيابة في القانوني ا

كفاية األدلة؟ وبخاصة في ظل عدم النص صراحة على كفاية األدلة كأساس لإلحالة سواء في 

   .المخالفات أو الجنح أو الجنايات
                                                             

  193. ذاتية قرار اإلحالة، مرجع سابق، ص: ليه لدى ساهر الوليدإ، مشار 19/8/1951، جلسة 72/51ستئناف عليا جزاء فلسطيني، رقم إ 1
، مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض الفلسطينية 4/5/2005، الصادر بتاريخ 371/2004ض الفلسطينية رقم قرار محكمة النق 2

  .137 .، ص2005،2006م اعولأل
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وكيل النيابة العامة أو النائب  التخاذأنها لم تشترط  152و 151و  150 يتبين من نصوص المواد

لدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة، توافر أدلة كافية بإحالة ا العام حسب مقتضى الحال، قراراً

مكان وكيل النيابة العامة إتخاذ إب: بأنهترجح كفة اإلدانة على كفة البراءة، مما يؤدي إلى القول 

  .قرار بإحالة الدعوى دون توافر األدلة الكافية
  

، فقد أعطت المواد "تبين إذا"دتين كلمة افي مطلع الم قد ورد، ف152و151تين داعودة إلى نص المو

، فعند توافر األدلة الكافية لإلحالة ة في تقدير األدلة المعروضة لديهسلطة تقديرية لوكيل النياب

 وكيل ؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يفسرالسو. وكيل النيابة اإلحالة إلى القضاءيتوجب على 

تفرقة بين نظرة المحكمة لألدلة ، يجب البقالنيابة األدلة الكافية لإلحالة؟ لالجابة على التساؤل السا

م هو الذي ارتكب ، فالمحكمة يلزمها توافر الجزم واليقين أن المتهوبين نظرة وكيل النيابة لها

كافة ما ورد بقرار اإلتهام صحيح، أما بالنسبة لوكيل النيابة، فال يلزم له ذلك،  نإالواقعة الجرمية، و

إلحالة لمسندة له وأنها صالحة لبين يديه تربط المتهم بالتهمة ا يكفي أن يرى أن األدلة المعروضةو

  .ولإلتهام 
  

يجابي إذ األمر باإلحالة الوجه اإل أمر الحفظ من الناحية الموضوعية، لذلك يختلف أمر اإلحالة عن

، عن استمرارية الدعوى الجزائية ودخولها حيز القضاء يعد تعبيراًلقرار التصرف بالتحقيق، و

وره سلبي في ، فوكيل النيابة ال يتصور أن يكون دلة تربط المتهم بالواقعة الجرميةلتوافر أد ترجيحاً

 أدلةدر من األدلة التي تقنع القاضي بكد من توافر قأمعرض قيامه بالتحقيق، إذ يجب عليه أن يت

يتها امدى كفيث ، أما تقدير هذه األدلة من حلة هي أدلة اإلتهام، ويقف دوره هنادالجريمة، وهذه األ

خذ ما أضده فهي من إختصاص قاضي الموضوع، الذي يملك وزنها و يقاع العقوبةإنة المتهم وادإل

يوجد أي ترابط بين  وبالتالي ال. نه أو بالبراءةادحكمه سواء باإل يشاء منها لتكوين قناعته وإصدار

وزن البينة التي تعد  بين عمليةوفحص األدلة من قبل وكيل النيابة إلحالة الدعوى إلى القضاء 

  . الذي تختص به المحكمة دون سواها مرحلة سابقة من مراحل إصدار الحكم
  

ة أو الموضوعية التي تبرر إتخاذه، ويكون بمثابة أما قرار الحفظ يتوقف على وجود األسباب القانوني

حكمة النقض قد أكدت مو.  ةرتكابه للواقعة المجرمإتبرئة ساحة المتهم من شبهة وى وهمال للدعإ

وجه هو األمر الذي تصدره سلطة التحقيق  األمر بأن ال"في حكمها  ءالمصرية على ذلك حيث جا
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، ها بالموازنة بين أدلة اإلدانة والبراءةشامالً يسمح ل تحقيق موضوعها تحقيقاًد فحص التهمة وبع

   .1"ئيةم الدعوى الجنااالتي هي عليها ليست صالحة ألن تقوترجح أن القضية بالحالة 

  

خر، قتناع بأحد األدلة دون اآلميل القاضي باإل هي بمثابةن األدلة ووزيتعين التفرقة بين عملية  

في قرار بالرجوع إلى ما جاء نكارها على وكيل النيابة، وإعملية تقدير األدلة التي ال يجب بين و

، قبل وكيل النيابةمن " فحص التهمة"م مصطلح استخدإمحكمة النقض السابق ذكره، فال ضير من 

من صلب  يعدار أن النيابة العامة الفلسطينية، تجمع بين سلطة اإلتهام والتحقيق، ونكإن فال يمك

د لة تحديأومس نطباقها مع نصوص القانون، ومع األفعال الجرميةإإختصاصاتها فحص التهمة ومدى 

ود اصة في ظل عدم وج، خلة تثير الكثير من الصعوباتأقوة الدليل وهل هو كاف لإلحالة، مس

الخالف متد ايجب توافره ليبرر عملية اإلحالة، بل  ال القدر الذينظام قانوني يحسم هذه المسالة، و

  ؟ ليصل إلى وصف الدليل نفسه، وهل تكفي الدالئل لوحدها
  

ن يقاع العقوبة أم اعالعل تقديرها هل هي صالحة إلجو وليس الدالئل خذ باألدلةأالمشرع الفلسطيني 

  .المشرع األردني اتفق معه لبراءة  للمحكمة، وا

قدير اإلدانة من عدمها ، رغم أنه يقر أن تالدليل لإلحالة واإلدانة أخذ بكفاية أما المشرع المصري،

  . حالةلكن يجب على وكيل النيابة توقعها قبل اإلللمحكمة و
  

األدلة في قضاء  ن المقصود من كفايةإ"حكمة النقض المصرية في حكم لها في ذلك قضت مو

، وهو المعنى الذي يتفق ووظيفة ن الحكم بإدانتهاح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحاإلحالة أنها تسم

ابة تملك تقدير األدلة هذا يعني أنه إذا كانت النيكمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، وذلك القضاء 

   .2"من حق المحكمة ألنهحكم إصدار الأنها ال تملك  الإوالبينات لإلحالة إلى المحكمة 
  

تقديرها عائد لسلطة جعل بالدالئل، و أخذعات المقارنة بأنه أما المشرع الفرنسي فقد خالف التشري

إلى مجهود رجال  تختلف أيضاً بالنظر، و3ختلف من حيث القوة من قضية ألخرى، وهي تاإلحالة

دالء يرفض اإل يليه نفسه الذوإلى المجني ع ،يتهم في جمع األدلةاالضبط القضائي ومدى كف
                                                             

1
  . 575.، ص9س ، مجموعة أحكام محكمة النقض،1985يوام 27نقض جنائي  

2
  .71.ذاتية قرار اإلحالة، ص: مشار اليه لدى ساهر الوليد ،569.، ص18، مجموعة أحكام محكمة النقض، س25/4/1967نقض جزائي مصري  

  .636.محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 3
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ام التي نص عليها المشرع الفرنسي يجب أن تعبير دالئل اإلتهو .بالغ عن الجريمةبمعلوماته أو اإل

م المتهم سقرينة التي يعتد بها على توافر امة يرقى بها إلى مستوى الايتوافر فيها قدر من الجس

  . 1ليس مجرد احتمالو
  

للبدء بإجراءات التحقيق األولية، ويكون الهدف منها  ولية تعد كافيةن توفر الدالئل أو الشبهة األإ

جزاء عليه في حالته إلى المحكمة لتوقيع الإالة الغموض عن الواقعة الجرمية ومعرفة فاعلها وزإ

يق أن الواقعة غير صحيحة، أو أن محاضر جمع قد تسفر نتائج التحقحال اقتنعت بإدانته، و

سباب الحفظ ، أو توافر أي سبب من أتلقي القبض على المتهم المطلوب ملستالالت غير قوية واإل

  .و تطلق سراح المتهم إذا كان موقوفا  فتحفظ النيابة التهمة
  

 رقم الجزائية االجرءات قانون من 120 المادة من 4 الفقرة نإ" في حكم لمحكمة النقض جاء فيه و

 ما اشهر ستة عن تزيد لمدة الموقوف المتهم عن فراجاإل مفادها مرةآ بقاعدة جاءت 2001 لسنة  3

  . 2"المختصة المحكمة إلى حالتهإ تتم لم

 وكيله حضرأ إذا الإ حضوره في يتم أن يجب الذي المتهم توقيف لةأمس تراعي أن المحكمة وعلى

 لها حكم في الفلسطينية النقض محكمة قضت هذا وعلى .3الحضور من هتمكن عدم تثبت طبية تقارير

 يشكل حضوره، دون المتهم توقيف تمديدب قراراها في البداية محكمة ليهإ ذهبت ما نإ "هفي جاء

 وبالتالي التوقيف نبطال عليه يترتب الجزائية اإلجراءات قانون من 121 المادة لنص مخالفة

  . 4"المتهم عن الفوري فراجاإل

 ا ترتبكونه القضاء إلى الدعوى بإحالة الخاصة اإلجرائية القواعد مراعاة العامة النيابة على يجبو

جراء الخاص الذي يتوجب على وكيل النيابة فحصه قبل واإل .قضائياً عمالً ابصفته قانونياً أثراً

، سواء كان إختصاص نوعي أم مكاني حتى ال يرد على "فحص اإلختصاص"اإلحالة هو 

  .ن ألنه من النظام العامت البطالاإلجراءا

                                                             
1
  .98.مرجع سابق، ص :اشرف توفيق شمس الدين  
2
  مالالعو الفلسطينية النقض محكمة عن الصادرة القانونية المبادئ مجموعة ، 13/7/2004بتاريخ الصادر ،10/2004 رقم جزائي نقض 

  . 51.ص ،2004،2005
 طبية بينات إلى ستنادباإل القاضي اقتنع ذاإ إال غيابه، في متهم أي بتوقيف أمر يصدر أن يجوز ال "على الجزائية اإلجراءات قانون من 121 المادة نصت 3

  .مرضه بسبب أمامه حضارهإ يتعذر أنه
  مالالعو الفلسطينية النقض محكمة عن الصادرة القانونية المبادئو ألحكاما مجموعة ،12/7/2004  بتاريخ الصادر ،2004/26 رقم جزائي نقض 4

  .78.ص ،2005 ،2004
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 قرار يشتمل أن يجب "على الجزائية اإلجراءات قانون من 145 ادةالم في الفلسطيني المشرع نص

 توقيفه تاريخو وعملهعنوانه و دتهوال ومحل وعمره شهرتهو مالمته إسم على المحاكمة إلى اإلحالة

 سندأ التي القانونية والمادة القانوني ووصفه ونوعه ارتكابه تاريخو له المسند للفعل موجز وبيان

   ".الجريمة ارتكاب على دلةاألو ليهاإ اإلتهام
 

 في اإلحالة موضوع اإلتهام الئحة أن حيث" لها حكم في الفلسطينية النقض محكمة قضت هذا وعلى

 دون النيابة ونامع من موقعة نماوإ المختص، العامة النيابة وكيل من موقعة ليست الدعوى هذه

 في االستئنافية بصفتها بدايةال محكمة اليه توصلت ما نإف ،ىبالدعو يتعلق وخاص خطي تفويض

  . 1"القانون أحكامو يتفق الخصوص هذا
 

 الدعوى عرض تعني اإلحالة ألن وذلك اإلحالة، قرار تسبيب الجزائية اإلجراءات قانون يشترط ولم

 أسباب بيان نإف وبالتالي .تحقيقها يعيد أن عليه يتعين الذي القضاء، على عناصرها جميع في

 التي أسبابه بالضرورة يفترض اإلحالة قرار نإ ذلك، إلى ضافةباإل. أهمية ذات تكون لن اإلحالة

 التصريح إلى حاجة وجود دون القبول عدم أسباب وانتفاء الجريمة أركان وتوافر األدلة كفاية تعني

  .األسباب بهذا
  

عدم  ، يتبين أنه جانب الصواب فيالمشرع الفلسطيني في هذا الخصوص على موقف تعليقاًو

لن يحال  مة للمتهم أنهار اإلحالة يشكل ضمانة ه، ذلك أن تسبيب قراراطه تسبيب قرار اإلحالةاشت

، مما ، كما أن حسن سير العدالة يقتضي بيان ذلكعلى أسباب إتهام جدية ال بناءإإلى المحكمة 

تدعي بعد وجود أسباب جدية تس الإنيابة بإحالة متهمين إلى القضاء سراف الإيعكس أثره على عدم 

  . ذلك

 التمييز محكمة فقضت اإلحالة، بيانات ذكر في الفلسطيني المشرع مع اتفق فقد األردني المشرع أما

 غير توقيعاً يحمل اإلحالة على الموافقة قرار أن يتبين ولةاالمدو التدقيق بعد" لها حكم في األردنية

  . "2صفته يبين أن مستقبالً يقتضي مما القرار، ذلك على وافق من صفة ظاهر

                                                             
  .المقتفي فلسطين في والتشريع القضاء منظومة ،2012 /2 /14 بتاريخ الصادر ،209/2011 مرق الفلسطينية النقض محكمة حكم 1
2
  . 516.ص ابق،س مرجع :رالجوخدا حسن لدى اليه مشار ،424/1997 جزاء تمييز 
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، إذ قرار اإلحالة بتسبي ةلأاه المشرع الفلسطيني بخصوص مسجتإال أن المشرع األردني خالف إ

   .  لةمشرع األردني تسبيب قرار اإلحاأوجب ال
 

 قد المشرع كان لما "لها حكم في جاء حيث أيضاً البيانات لهذه شارتأ المصرية النقض ومحكمة

 يشتمل أن يتعين التي البيانات على الجنائية اإلجراءات ونقان من 214/2 ،160 دتيناالم في حدد

 لقبو إسم على اإلحالة قرار يتضمن أن وجوب على 160 المادة في فنص اإلحالة قرار عليها

   .1القانوني ووصفها اليه المنسوبة الواقعة يانوب وصناعته وسكنه ميالده لمحو المتهم سنو
 

 الجوهرية البيانات من  يعتبره لم إذ المتهم سن ذكر رةضرو على ينص لم المصري المشرع أن الإ

 اإلحالة أمر إغفال "لها حكم في المصرية النقض محكمة أكدته ما وهذا مثل المشرع الفلسطيني،

 البيانات من ليس باعتباره نالبطال إلى يؤدي ال صناعتهو المتهم لسن اإلحالة مستشار من الصادر

 المتهم شخصية تحديد هو جنائية إجراءات 160 المادة من لمشرعا قصده الذي الهدف إذ الجوهرية

   .2"اإلتهام مادةو
  

أن األمر الصادر من قاضي التحقيق بإحالة متهم إلى "الفرنسية  وهذا ما أكدته محكمة التعقيب

نه إو غير قابل للشك على تحديد هويته، فدون أن يدل على نح، وزال مجهوالً محكمة الجنح ما

  . 3"إجراءات من ما بني عليهو يكون باطالً

ن على إغفال أي من البيانات التي اشترطتها نصوص ولعله من سليم القول، أن ترتيب البطال

، إذ ال تعد جميع البيانات من المسائل الجوهرية التي مقارنة، أمر يستدعي التوقف عندهالتشريعات ال

، فعدم ذكر شهرة نى ترتيب البطاليؤدي تخلف أحدها إلالتي ى صحة قرار اإلحالة، وتؤثر عل

  . دته ال يؤثر على صحة القرارالالمتهم أو مكان و
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 الثاني المطلب

  باإلحالة الصادر بالقرار الطعن طرق
 

 ويرتب اختتامه، لدى اإلبتدائي بالتحقيق التصرف أوجه من وجهاً تعد القضاء إلى الدعوى إحالة

 الحالة هذه ينظم لم الفلسطيني المشرع. قضائياً قراراً يعد أنه خاصة القانونية، ثاراآل من جملة

 من البد كان والمقارن، التحليلي الدراسة منهج من وانطالقاً باإلحالة بقرار الطعن يجز فلم برمتها

 للوصول ،لةباإلحا بالدعوى التصرف بقرارات الطعن لةألمس الناظمة التشريعات موقف استعراض

 والخروج ،مستقبالً فلسطين في العامة النيابة لدى العملي لتطبيقا تخدم قد وتوصيات نتائج إلى

   .الفلسطيني للمشرع بتوصيات
 

 عليه المترتبة النتائحو طرقه و اإلحالة بقرار الطعن جواز مدى سةادر المطلب هذا في سيتم وعليه

 الطعن جراءاتإ" الثاني الفرع فيو ،"اإلحالة قرارات في ستئنافباإل الطعن" األول الفرع في ذلكو

  ".ستئنافباإل

  

  اإلحالة قرارات في باالستئناف الطعن -:األول الفرع
  

 إلى إحالة قرارات من التحقيق قاضي يصدره ما على الرقابة إجراءات المصري المشرع نظم

 أما 1ستئنافباإل القرارات هذه في الطعن اجاز حيث ،تالمخالفاو الجنح مواد في المختصة المحكمة

    .2فيها للطعن سبيل ال الدعوى بإحالة قرارات من العامة النيابة تصدره مال بالنسبة

 

 أن في الحق العامة للنيابة "المصري الجنائية اإلجراءات قانون من 164/1 المادة نصت حيث

 كما والمخالفات الجنح في الجزئية المحكمة إلى التحقيق قاضي من الصادر اإلحالة قرار في تطعن

 من القرارات تستأنف أن 161 المادة في عليها المنصوص العامة القاعدة بموجب عامةال للنيابة أن

   .الدعوى بحفظ التحقيق قاضي
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 التي القرارات جميع المتهم لمصلحة ولو تستأنف أن العامة للنيابة المصري المشرع جازأ حيث

 العامة للنيابة يجز ولم ،1ومالخص طلب على بناء أو نفسها تلقاء من سواء التحقيق، قاضي يصدرها

 أو جناية في كان سواء التحقيق، قاضي من الصادر الجنايات محكمة إلى اإلحالة قرار ستئنافإ

  . جنحة
  

 والمتعلقة التحقيق قاضي يصدرها التي القرارات ستئنافإ المدني للمدعي المشرع جازأ كذلك

 في التحقيق قاضي من الصادر اإلحالة قرار يستأنف أن له يجز لم أنه غير ،صاإلختصا بمسائل

 اإلحالة قرار نأل اإلحالة قرار باستئناف مصلحة له ليس المدني المدعي ألن مخالفة، أو جنحة

 ستئنافإ وحدها العامة لنيابةا الذي تملك الدعوى حفظ قرار عكس على هذا، مصلحته في يصب

   .2رالقرا هذا
 

 النيابة من الصادرة اإلحالة قرارات في جهو بأي يطعن أن للمتهم المصري المشرع يجز لم كذلك

 المتعلقة المسائل في اال اإلبتدائي التحقيق في الصادرة القرارات في يطعن أن له يجز ولم العامة،

 تصدره ما إلى يمتد وال قرارات من التحقيق قاضي يصدره ما على يقتصر ، وذلكباإلختصاص

   . باإلختصاص تتعلق قرارات من العامة النيابة
  

حكمة الموضوع للدفع في حكم لها إلى عدم جواز تصدي م محكمة النقض المصرية  قد أشارتو

ن، فإذا كان سبب طعن فيه بالنقض أي كان سبب البطالعدم جواز الن أمر اإلحالة والمتعلق ببطال

ت وقد علل 3،لمتهم عنه تقضي المحكمة بالبراءةن عدم تحديد الفعل المادي المطلوب محاكمة االبطال

طة النيابة سلإلى  ر اإلحالة سيؤدي إلى عودة الدعوىن أممحكمة النقض ذلك بأن التعرض لبطال

ة األمر يحوز على حجي قضائياً "األمر الذي يتنافى مع كونه عمال ،القضاء حوزةالعامة بعد دخولها 

قديم ن إجراءات التالمشرع أن يجعل من بطال أهذا من جانب ومن جانب آخر لم يش .المقضي به

، لذلك ال تعد المحكمة وتعطيل إجراءاتهاللمحاكمة وسيلة لتعقيد إجراءات الدعوى المنظورة أمام 

  .نهاصحة إجراءات التحقيق اإلبتدائي والتقرير ببطال محكمة الموضوع جهة إختصاص لمراقبة
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  ستئنافباإل الطعن إجراءات -:الثاني الفرع
  

 التحقيق قاضي من الصادرة القرارات في العامة بةالنيا جانب من ستئنافباإل الطعن قبول نإ

 من العديد مراعاة يتطلب  والمخالفات الجنح مواد في المختصة الموضوع محكمة إلى باإلحالة

 الثانية الفقرة وفي ،"فباالستئنا الطعن إجراءات "األولى الفقرة في ستهاادر سيتم والتي ،موراأل

  . "فستئنااإل في الفصل"

 

  ستئنافباإل الطعن اءاتإجر - :أوالً
  

 التحقيق قاضي من ةالصادر القرارات في مةالعا النيابه جانب من ستئنافباإل الطعن قبول نإ

 اتءاالجرا تكون أن يتطلب  والجنح المخالفات مواد فية المختص الموضوع محكمة إلى ةحالباإل

 إتباع يقتضي مما روعيت دق ستئنافاإل في الطعن حق لمباشرة المشروع استلزمها التي والمواعيد

 الميعاد في بالطعن التقرير ضرورة حيث من ستئنافباإل الطعن في ةالمتطلب العامه اتءاالجرا

  .قانوناً المقرر
 

 أيام بعشرة ةالعام ةالنياب جانب من ستئنافباإل الطعن ميعاد يحدد المصري اإلجرائي التشريع وفي

  . 1مةالعا للنيابه بالنسبه رالقرا صدور تاريخ من الميعاد يبتدئ أن على

  

   ستئنافاإل في الفصل - :انياًث
  

ة حالباإل التحقيق قاضي منة الصادر القرارات فية العام بةنياال جانب من ستئنافباإل الطعن يرفع

  .فيه والفصل بنظره قانوناً المختصة ستئنافيةاإل جهةال إلى والمخالفات الجنح مواد في المحكمة إلى

 تعد حيث المشورة غرفة في المنعقدة الجنح محكمة إلى ةالعام ةالنياب جانب من  افستئناإل  ويرفع

 ةئياالجزة المحكم إلى باإلحالة قرارات من التحقيق قاضي يصدره لما ستئنافيةإ جهة خيرةاإل

  .الدعوى بحفظ القرار بصدور أو جنحة أو مخالفة ةالواقع باعتبار

  

                                                             
1
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 موضوع في- المشورة غرفة في منعقده المستأنفه الجنح حكمةم - ستئنافيةاإل الجهة تفصل أن وقبل

   .1شكالً ستئنافاإل قبول مدى تقرر أن عليها نإف الطعن
  

 حيث من الطعن لقبول القانون عليها نص التي الشروط توافر عدموإذا قدرت الجهة اإلستئنافية  

 بالشكل ستئنافاإل تقديم عدم أو الطاعن في والمصلحة الصفه توافر عدم لها يتبين كان ، أوالشكل

 نهاإف القانوني الميعاد في بالطعن التقرير عدم أو الكتاب قلم في به التقرير وهو ،قانوناً المقرر

 متى فيه طعونمال القرار يديتأو موضوعاً برفضه تقضي أو .ستئنافاإل قبول بعدم قراراً تصدر

 الجنح في المختصة المحكمة لىإ اإلحالة قرار إصدار في يخطئ لم التحقيق قاضي أن رأت

  . والمخالفات
 

 له يحق تحقيق قاضي وجود لعدم أوالً الحالة هذه ينظم لم الفلسطيني المشرع أن يتضح، سبق ومما

 سمح الفلسطيني المشرع أن نيتبي آخر جانب ومن باإلحالة، بالدعوى بالتصرف قرار إصدار

 نفس يسلك ولم عليه، المجني من فيه بالطعن والحق الحفظ قرار من التظلم المدني بالحق للمدعي

 المشرع قبل من ذلك على النص عدم حول فقهياً خالفاً أثار مما اإلحالة، قرار يخص فيما المنهج

 بالدعوى، للتصرف يجابياإل الوجه هو باإلحالة بالتحقيق التصرف قرار أن خاصة الفلسطيني

  .اًقضائي عمالً كونه مةاه يةقانوناراً أث ويرتب
  

 النص وعدم اإلحالة، بقرارات بالطعن السماح عدم في حكيماً كان المشرع أن القول سليم من لعلهو

 أمد طالةإ لعدم ذلكو قضائي، كعمل خصائصه أحد فقد أنه يعني ال جواز الطعن بقرار اإلحالة على

 مرحلة في الدعوى مصير وتحديد الفصل كلمة جعل المشرع أن خاصة جدوى، دون وىاالدع

  .الملف في لديه تكونت التي قناعته وفق أحكامه يصدر الذي للقضاء، النهائي لتحقيقا
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ـةالخاتم  
 

قرارات التصرف بالتحقيق اإلبتدائي، وهي قرار حفظ الدعوى موضحاً أسبابه  تناول هذه الدراسةت

التحقيق  وقرار إحالة الدعوى الى المحكمة المختصة بعد اختتام مرحلة القانونية والموضوعية،

وبيانها،  ى هذه األسباب مع التعليق عل يحول دون ذلك، أي سبب االبتدائي والتأكد من عدم وجود

ن ودراسة كفايتها من عدمه وهل كان لها أثر إيجابي على حسن سير عمل النيابة العامة في فلسطي

ى بصفته قرارا أن هذه األسباب وعلى كثرتها لم تنظم بشكل دقيق قرار حفظ الدعو وتبين .أم ال

بل جاءت هذه األسباب غامضة مستقاة من نصوص التشريعات المقارنة بغير . قضائياً قابالً للطعن

عناية، مما عكس أثراً سلبياً على تطبيق نصوص المواد القانونية المتفرقة التي نظمت قرار الحفظ، 

باألسباب الموضوعية لقرار  لعدم شموليتها وكونها تحمل أكثر من معنى بالتفسير، خاصة فيما يتعلق

حفظ الدعوى التي تنصب أساساً على قناعة عضو النيابة المحقق بالبينات المطروحة بين يديه 

  . ومدى ارتباطها بالمتهم
  

وقد بدا موقف المشرع الفلسطيني في غاية  التخبط من ذكره ألسباب الحفظ الموضوعية وإغفاله 

أ عدم االهمية الذي يجوز تأسيس قرار الحفظ عليه، ذكر بعضها، فنجده قد نص صراحة على مبد

رغم أن النيابة العامة عند . ونجده سلب النيابة العامة سلطة وزن البينة وحصرها في قضاء الحكم

على  "ت المطروحة أمامها وتقدرها بناءقيامها بإصدار قرار الحفظ لعدم األهمية تقوم بدراسة البينا

كأنها قامت بوزن البينة أثناء التحقيق اإلبتدائي إذ ال يتصور غير الواقعة المعروضة بين يديها و

فلم يكن موقفه واضحاً بخصوص وزن البينة من قبل النيابة العامة في مرحلة إختتام التحقيق . ذلك

ولدى التصرف بالدعوى، إذ جاءت أحكام المحاكم واألعراف القضائية وأوضحت أن وزن البينة 

  . قاضي الموضوع لوحده هو عمل قضائي من اختصاص
  

ويتفق الباحث مع هذا الطرح ويتعارض معه، فإن عضو النيابة في القانون الفلسطيني بمثابة قاضي 

التحقيق في النظم التي فصلت سلطة االتهام عن التحقيق، وعمله هو عمل قضائي، وهو بمثابة 

واقعة، ومسألة تكييف قاضي الموضوع في حدود الدعوى المنظورة بين يديه، هو الذي يكيف ال

ن على أرض الواقع وتقدير الواقعة من أهم أعمال النيابة العامة، فهي بمثابة إنزال لنصوص القانو

مة النص التجريمي مع الواقعة الجرمية وأركان الجريمة ككل مع نصوص المواد ءمدى مال
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وكيل النيابة أن تكيف  القانونية الناظمة، فهو من أشد األعمال القضائية خطورة خاصة إذا ما رأى

الواقعة هي جرم جنائي ألنه سيرتب أثره فيما بعد، سواء بالتعويض المدني أو بالعقوبة القضائية 

حتى المحكمة التملك صالحية التعديل إال في حدود الواقعة والئحة . بالنتيجة لدى إعالن الحكم

على طلب من وكيل  "ذلك أو حتى بناءلها إذا ما رأت اإلتهام وال يحق لها تكييف التهمة إنما  تعدي

فهل يعقل أن يكون مصير المتهم أهم وأغلى من وزن النيابة . النيابة أثناء مرحلة التحقيق النهائي

إذ من األولى منحها هذه  كن من تكييف التهمةللبينات، التي قامت من السابق بدراستها وتحليلها لتتم

لتقدر بناءاً على البينات المطروحة أمامها مصير المتهم  الصالحية الممتدة من بداية مرحلة التكييف

  . هل ستقوم بحفظ التهمة عنه، أم ستقوم بإيداع الئحة إتهام بحقه لدى المحكمة المختصة. النهائي
  

أن المشرع الفلسطيني في معرض تنظيمه لقرارات التصرف بالتحقيق  ومن خالل الدراسة، تبن

كامل، فنجده سمح بفتح التحقيقات مرة أخرى في حال ظهور الدليل  اإلبتدائي، لم ينظم الدليل بشكل

الجديد، وتبنى مبدأ وجود الدليل من عدمه إلصدار قرار الحفظ، مبتعداً عن مبدأ كفاية األدلة لدى 

  . إصدار قرار الحفظ، دون توضيح ماهية هذا الدليل أو أثره في اإلثبات
  

الدعوى الى قضاء الحكم وتم التميز بين قرار اإلحالة وتبين من خالل هذه الدراسة أسباب إحالة 

وما يشابهه من قرارات، وذلك للتأكيد ان قرار التصرف بالتحقيق باإلحالة هو عمل قضائي وينطبق 

عليه شروط العمل القضائي مثله مثل قرار حفظ الدعوى، مع بيان اوجه الطعن بقرار اإلحالة في 

  . القوانين التي أجازت ذلك 
  

    - :ت، يمكن حصرها في النقاط التاليةستنتاجات والتوصياإتمام هذه الرسالة، تبين جملة من اإل دوبع

  النتائج  - :اوالً
  

سباب كتفى بذكر األاقرار الحفظ، و ةفلسطيني وكذلك التشريعات المقارنلم يعرف المشرع ال •

اب موضوعية سبأو أسباب قانونية نص المشرع عليها بموجب القانون، أالموجبة له، وهي 

  . راجعة لظروف الواقعة وتقدير وكيل النيابة المحقق
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تهام، يطلق عليه قرار اإل حالة، فتارةًطلق المشرع الفلسطيني العديد من المرادفات لقرار اإلأ •

حالة، وهي مفردات تختلف من خرى قرار اإلأ تهام، وتارةًخرى يطلق عليه الئحة اإلأوتارة 

 . حالةلى مرحلة اإلإن كانت تشير إا وحيث التطبيق العملي عن بعضه

لكون النيابة العامة شعبة من  تحمل قرارات التصرف بالتحقيق االبتدائي الطبيعة القضائية، نظراً •

  . عمال قضائية قابلة للطعنأعمالها أشعب السلطة القضائية، و

وبة، رغم ن تكون مكتأشكلية، وهي  بتدائي وجود شروطاًتتطلب قرارات التصرف بالتحقيق اإل •

اشتراطه الكتابة في قرار  ن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على كتابة قرار الحفظ مثلأ

سم إن تكون القرارات موقعة من مصدرها، مؤرخة لحساب مدد التقادم، تتضمن أحالة، واإل

ضح من ذلك أن ويت. تهام والسند القانونيالمتهم وعمره، ذكر بيان موجز للواقعة، مادة اإل

حالة ولم يرد على ذكرها في قرار جرائية في قرار اإلشرع الفلسطيني نص على القواعد اإلالم

  . الحفظ، حتى القواعد الموضوعية منها

قضائيا مسبوقا  ول يعد قراراًن األأذ إوراق، يختلف قرار حفظ الدعوى عن قرار حفظ األ •

ولم . داري ال يسبقه تحقيقاتإقرار الثاني فهو بمثابة  امأ .قانونية ثاراًآبتحقيق ابتدائي، يرتب 

  . على غرار المشرع المصري الذي نص عليه صراحة صراحة أحكامه المشرع الفلسطيني ينظم

تحوز على الحجية المطلقة  ولى الن األأذ إحكام القضائية الباتة، يختلف قرار الحفظ عن األ •

حكام الباتة التي تتمتع بحجية ألخرى، عكس اأعادة التحقيقات مرة إمكانية نما حجيتها نسبية إلإو

نه غير فاصل في النزاع مام القضاء المدني ألأي حجية أوقرار الحفظ ال يحوز على . مطلقة

  . حكام الباتةبشكل نهائي مثل األ

مر الحفظ الضمني وذلك على غرار المشرعين المصري ألم ينص المشرع الفلسطيني على  •

  . والفرنسي

الحفظ، بهدف  مرأعالن إعلى وجوب  152/6في المادة  نص المشرع الفلسطيني صراحة •

ردني على غرار المشرع األ. طراف بمصير الملف واستخدام حقهم باستئناف القرارحاطة األإ

الذي خالف موقف المشرع الفلسطيني والتشريعات المقارنة بهذا الخصوص، وقد سلك المشرع 

 لتشريعات المقارنة، فجعل صدور قرارلموقف المشرع الفلسطيني وا ردني موقفا مغايراًاأل

قابل للطعن وذلك في الغير ائب العام بمثابة الحكم القطعي من الن المصادقة على أمر الحفظ 
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خرج أنه أي أ. بفوات ميعاد الطعن فيه ما في الجنايات فجعل قرار حفظ الدعوى مبرماًأالجنح، 

  .ا غير قابلة للطعنقرارات الحفظ بالجنح من دائرة الرقابة القضائية وجعله

نه ال يملك صالحية ن يقوم وكيل النيابة بتسبيب قرار الحفظ، ألألم يشترط المشرع الفلسطيني  •

حد مساعديه بتسبيب قرار أ وأن يقوم النائب العام أواشترطت  149/2صداره، وجاءت المادة إ

كيل النيابة ببيان وينحصر في هذا المقام دور و. صداره حسب القانونإالحفظ كونهم المختصين ب

حد أو أن يؤسس قرار النائب العام أقرار الحفظ، وبالتالي ال يجب  التخاذسباب التي دفعته األ

عليه المصادقة  ن قرار وكيل النيابة صائب وفي محله وبناءاًإ"صدار قرار الحفظ إمساعديه عند 

ن القرار غير مسبب، أولى ، وذلك يعرض مثل هذا القرار للطعن من ناحيتين، األ"على قراره 

  .صدار قرار الحفظإن وكيل النيابة ليس صاحب قرار في أالثانية 

جراءات الجزائية، فنصت على جاءت تعليمات النائب العام لسد الثغرات الموجودة في قانون اإل •

  . سباب الحفظ، وعدم معرفة الفاعل، وعدم كفاية االدلةأشرط عدم صحة الواقعة كسبب من 

الفلسطيني صراحة على شرط عدم معرفة الفاعل كسبب موجب للحفظ، ضمن  لم ينص المشرع •

جراءات من قانون اإل 149حفظ الدعوى، المادة  الشروط التي عددها في المادة الناظمة لقرار

عادة إجازت أمن ذات القانون التي  155نما يستفاد منه ضمنيا من نص المادة إالجزائية النافذ، و

دلة الجديدة والتي لم يوضح المشرع ر قرار الحفظ، في حال ظهور األالتحقيقات في حال صدو

خرى و الحالة األأتصال عضو النيابة بها من السابق، إدلة ووقت ظهورها ومدى ماهية هذه األ

جراءات جزائية ان قرار الحفظ إ 155حيث يفهم من نص المادة . وهي عدم معرفة الفاعل

  .على عدم معرفة الفاعل يصدر بناءاً

جراءات الجزائية، على شرط عدم من قانون اإل 149نص المشرع الفلسطيني صراحة في المادة  •

ن تقدير ذلك عائد لقناعة عضو النيابة المحقق، أويتبين من ذلك، . همية، كسبب موجب للحفظاأل

بالتالي تبنى و. فضفاضاًمطلقا ون المشرع الفلسطيني لم يوضح هذا الشرط بل تركه أخاصة 

   .الفلسطيني مبدأ المالئمةالمشرع 

و مؤقتة تسمح بإعادة فتح التحقيقات إذا ظهرت أدلة  بيةقرار حفظ الدعوى يحوز على حجية نس •

  .جديدة

جمالها إيشترط للدفع بحجية قرار حفظ الدعوى الجزائية توافر العديد من الشروط، التي يمكن  •

   :.بالنقاط التالية
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سباب أذا ما بني على إالتمسك بحجية قرار الحفظ حد المتهمين وحدة الخصوم فال يجوز أل .1

سباب موضوعية، يستفيد منه أذا بني القرار على إما أشخصية، مثل موانع المسؤولية، 

  . جميع المتهمين

  . وحدة الموضوع وذلك باتحاد الواقعة في الدعويين .2

  . وحدة السبب ويقصد به وحدة الركن المادي في الدعويين .3

جراءات الجزائية للمدعي بالحق المدني التظلم من قرار من قانون اإل 1/ 153جازت المادة أ •

ن المشرع أويتضح من ذلك . الحفظ، بواسطة طلب يقدم الى النائب العام ويفصل فيه خالل شهر

لغاء القرار الذي صدر لمصلحته، ولم توضح المادة السابقة إالفلسطيني لم يجز للمتهم التظلم من 

واقتصرت المادة على تحديد مدة الشهر الذي . يتوجب تقديم الطلب خاللها المدة القانونية التي

  . ن يقوم النائب العام بالرد على التظلمأيتوجب خالله 

نما جاءت المادة إيجيز الطعن في قرار النائب العام بالحفظ، و جراءات نصاًلم يتضمن قانون اإل •

بالحق المدني استئناف قرار النائب جراءات الجزائية، لتورد حق المدعي من قانون اإل 153

  .  العام رفض التظلم، وال ينصب على قرار الحفظ نفسه

ختصاص، سواء لى قضاء الحكم، فحص مسالة اإلإحالة إليتوجب على عضو النيابة العامة قبل ا •

  . جراءاته البطالنإ، حتى ال تشوب م مكانياًأ نوعياً كان اختصاصاً

مام المحكمة المختصة ويكون قرارها قطعيا، وذلك أدني يكون ستناف قرار المدعي بالحق المإ •

ن المشرع أويفهم من هذا النص . جراءات الجزائيةمن قانون اإل 153جاء في المادة  حسب ما

عطاه القانون صالحية فسخ أساوى بين قرار النائب العام وبين قرار قاضي محكمة الصلح الذي 

  . قرار النائب العام بالحفظ

حالة الدعوى الجزائية، قراراً قضائياً، تتوافر فيه عناصر العمل القضائي، وفقاً إار يعتبر قر •

للمعيارين الموضوعي والشكلي، حيث أنه وفقاً للمعيار الشكلي يصدر من جهة قضائية وفق 

جراءات تراعي فيها الضمانات الكافية للخصوم، وفقاً للمعيار الموضوعي فهو قرار يصدر في إ

دعاء تقوم سلطة التحقيق بواجب التقرير والفحص مخالفة للقانون وبوجود اإلادعاء بوقوع 

وبعد ذلك تقوم سلطة التحقيق بالموازنة . ن الواقعة المسندة تخالف نصوص القانونأثبات من إل

حالة الدعوى وبذلك إنها تقوم بإذا قررت الكفاية فإعدم كفايتها ف وأدلة والتي تدور حول كفاية األ

  .لقرار عمل قضائي بسبب توافر جميع عناصر العمل القضائي فيه وليس حكماً قضائياًبعد هذا ا
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ن هذا القرار يحوز حجية الشيء المقضي أحالة الدعوى إيترتب على الطبيعة القضائية لقرار  •

حالة الدعوى بالحجية دخول القضية في سلطة الجهة التي إنه يترتب على تمتع قرار أل ،فيه

مام القضاء أولكن هذا القرار ال حجية له . عوى وحق الجهة في الفصل فيهاليها الدإأحيلت 

المدني حتى ولو أصبح نهائياً والقاضي المدني ال يتقيد به وأساس ذلك أن المشرع الفلسطيني لم 

من قانون ) 390/1( ال لألحكام الجزائية وهذا ما نصت علية المادة إيجعل حجية للقضاء المدني 

  .زائية الفلسطينيجراءات الجاإل

ن أجراءات الجزائية الفلسطيني، بشقانون اإل من) 288/2( حالة التي وردت في المادة ن اإلإ •

حالة التي حالة من نوع خاص، تختلف عن قرارات اإلإالمتهم الفار من وجة العدالة، تعد 

ن قرار أ من ذات القانون، وسبب هذه الخصوصية، هو) 152،151،150(تضمنتها المواد 

جراء وجوبي يقوم به وكيل النيابة إحالة الصادر بشأن المتهم الفار من وجه العدالة هو مجرد اإل

حالة ال تصدر في ختام مرحلة ن هذه اإلإرسال ملف الدعوى من النائب العام، وذلك فإبعد 

ق ن تكون قد طرحت في مرحلة التحقيأدلة التي يفترض التحقيق االبتدائي، وال تتضمن تقييماً لأل

  .بتدائياإل

ن يكون مكتوباً بالرغم من عدم وجود نص صريح بذلك ولكن يفهم من أحالة يتطلب في قرار اإل •

ن يشتمل قرار أجراءات الجزائية الفلسطيني الذي يوجب من قانون اإل) 154( نص المادة 

  .ال من خالل الكتابةإظهار هذه البيانات إحالة على مجموعة من البيانات وال يمكن اإل

تهام في مجرد عمل حالة التي تكون بعد قرار اإلن اإلحالة ألتهام عن قرار اإلختلف قرار اإلي •

لى المحكمة المختصة وبذلك تكون الدعوى إرسال ملف الدعوى إتهام ويداع قرار اإلإمادي وهو 

حالة هو الذي يدخلها حوزه المحكمة بيانات تتعلق بالمتهم قد دخلت في حوزة المحكمة وقرار اإل

  .تهاموبالتهمة وبالجهة المصدرة للقرار وهذه البيانات هي مكونات قرار اإل

تهام من ن توجيه اإلأعتبر إتهام، حيث تهام، ووثيقة اإلخلط المشرع الفسطيني بين توجية اإل  •

تهام تهام، التي تعد الشكل الذي يفرغ فيه اإلحالة، وهذا على خالف وثيقة اإلمستلزمات قرار اإل

  .حالةحالة، وهي بذلك تكون أساس قرار اإلفي مرحلة اإل

لى إحالة حالة الصادرة  من قاضي التحقيق باإلجاز المشرع المصري الطعن في قرارات اإلأ •

جنحة قابلة للطعن ووسيلة الطعن فيها هي  وأالمحكمة المختصة باعتبار الواقعة مخالفة 

لى المحكمة المختصة باعتبار إة العامة حالة الصادرة من النيابما بالنسبة لقرارات اإلأستئناف اإل
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حالة الصادر ما بالنسبة لقرار اإلأ. و جنحة لم يرسم القانون طريقا للطعن فيهاأالواقعة مخالفة 

و من يقوم مقامة باعتبار الواقعة جناية ال يجوز الطعن فيه حتى ولو صدر أمن المحامي العام 

ي وجه من أحالة ببالنقض في قرارات اإلوال يجوز الطعن . هذا القرار من قاضي التحقيق

  . حالةالوجوه والمشرع الفلسطيني لم ينظم هذه الحالة ولم يجز الطعن بقرار اإل

ن محكمة التمييز أردن موقف يشوبه الغموض القانون، حيث يعتبر موقف القضاء في األ •

ن نصوص أث ردنية قد تبنت موقف مغاير لنصوص القانون، حيردنية والمحكمة العليا األاأل

دلة وتقدير كفايتها ولكن القضاء سلب النيابة عطاء النيابة العامة الحق في جمع األإالقانون تجيز 

دلة فقط دون تقدير كفاية ن على النيابة العامة جمع اإلأي أحالة عتمد نظام حتميه اإلإهذا الحق و

  .و عدم كفايتهاأدلة األ

رار الحفظ، للمحكمة أن تستند إلى األدلة الجديدة أو عند إحالة الدعوى إلى المحكمة بعد إلغاء ق •

 .القديمة معاً أو القديمة لوحدها وذلك عائد لسلطتها التقديرية

خروج الدعوى من حوزة وكيل النيابة بإحالتها إلى المحكمة المختصة يمتنع على وكيل النيابة  •

إجراء تحقيقات أخرى بشأن إقامة أي تحقيقات جديدة عن ذات الواقعة ومع ذات المتهم ويحق له 

 .واقعة جديدة وإن كانت لها عالقة مع الدعوى المحالة إلى المحكمة

  

  التوصيات  - :ثانياً
  

ل بتعديل بعض النصوص في قانون تتمثل هذه التوصيات في دعوة المشرع الفلسطيني للتدخ

تعليمات القضائية لى الدعوى لتعديل بعض المواد الورادة في الإضافة جراءات الجزائية، باإلاإل

   - :لنائب العام الفلسطيني، وذلك على النحو التاليل

   - :جراءات الجزائية الفلسطينيمن قانون اإل )152/1/6، 151( مادتانال

   - :النص حسب الصياغة الحالية

حالة إلى المتهم، وإتهام ن الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه اإلإذا تبين لوكيل النيابة إ) "151(المادة 

  " لى المحكمة المختصة لمحاكمته إالدعوى  ملف

لى المتهم إتهام نه يقرر توجيه اإلإن الفعل يشكل جناية فإذا تبين لوكيل النيابة إ) "152/1(المادة 

  ."حد مساعديهأو ألى النائب العام إويرسل ملف الدعوى 
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ن تعلن أمر الحفظ أليها وراق عت النيابة العامة حفظ األأذا رإ) "152/6(قرة السادسة من المادة والف

  ."قامتهإعالن لورثته في محل حدهما كان اإلأذا توفى إني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فللمج

  -:التعديل المقترح والعلة منه 

حيث  تهام،تهام ووثيقة اإلع الفلسطيني قد خلط بين توجيه اإلن المشرأيالحظ على النصين السابقين 

لى نتائج إبالطبع استخدام غير موفق ويؤدي  ، وهوتهامعلى وثيقة اإلداللة تهام للاستخدم توجيه اإل

اءات جرإن أبتدائي يفترض ي يصدر في ختام مرحلة التحقيق اإلحالة الذغير مقبولة، فقرار اإل

منذ أن عوى جزائية وأصبح في مركز المتهم، د هقيمت بحقأالتحقيق تمت في مواجهة شخص 

ن أن ذلك يعني أل ،حالةلذا ال يستساغ في مرحلة اإلذ لحظة اإلحالة حركت الدعوى بحقه وليس من

  .م وهو ما يستوجب البطالن، قد وقعت على غير متهجراءات التحقيق التي اتخذت بحقهإ
  

تنظيم وثيقة "  بعبارة " تهامتوجيه اإل"ن يستبدل عبارة أسبق نقترح على المشرع الفلسطيني لكل ما 

ن الفعل أالنيابة العامة تقرر طالما وجدت سابقة الذكر نجد بأن ) 151( ة بالنظر لنص الماد" تهامإ

لنص بحيث يجب و ال لذلك نجد تعديل اأحالة لإلذا ما كانت األدلة تكفي إيشكل جنحة دون معرفة 

  . حالةدلة حتى تتم اإلالتأكد من كفاية األ
  

  - :النص حسب الصياغة المقترحة 

لى المتهم وفي حالة توافر إتهام اإل ةفعل يشكل جنحة يقرر تنظيم الئحالن أذا تبين لوكيل النيابة إ"

   ."لى المحكمة المختصة لمحاكمتهإتهامه يحيل ملف الدعوى ادلة الكافية على األ

ع قد خلط بين حفظ الدعوى وحفظ من ذات القانون نجد بأن المشر) 152/6(وبالنظر للمادة 

  .على حفظ الدعوىوراق للداللة بارة حفظ األأن المشرع استخدم عحيث يتبين  ،األوراق
  

   - :النص حسب الصياغة المقترحة 

نى عليه والمدعي بالحقوق ن تعلن أمر الحفظ للمجألنيابة العامة حفظ الدعوى عليها ذا رأت اإ"

  . قامتهإعالن لورثته في محل حدهما كان اإلأذا توفى إالمدنية، ف
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  - :ت الجزائية الفلسطينيجراءامن قانون اإل) 288/2( المادة 

   - :النص حسب الصياغة الحالية

لى شخص لم يقبض عليه، ولم يسلم نفسه، يصدر إتهاماً في جناية إفي حالة توجيه النائب العام  -1

  .بحقه مذكره قبض

تهام متضمنة أسماء الشهود، إليه بتنظيم الئحة إحالة أوراق الدعوى إيقوم وكيل النيابة بعد  -2

لى المحكمة المختصة إمتهم لتبليغها، ومن ثم يحيل الدعوى المواطن األخير لل لىإويرسلها 

  ". لمحاكمته
  

   - :التعديل المقترح والعلة منه

الة حالة الدعوى الجزائية في حإوكيل النيابة العامة لنه أناط أ) 288/2(يالحظ على نص المادة 

ن إي مواد الجنايات، وبذلك فال فإة ال تتحقق ن هذه الحالأالمتهم الفار من وجة العدالة، ومن المعلوم 

مواد الجنايات  حالة فيالتي توجب صدور قرار اإل) 152/3( هذا الوضع ال ينسجم مع نص المادة 

ن الفعل يشكل جناية أذا تبين لوكيل النيابة إ"و أحد مساعديه، حيث نصت بقولها أمن النائب العام 

، .....و أحد مساعديه ألى النائب العام إوى يرسل ملف الدعلى المتهم وإتهام نه يقرر توجيه اإلإف

لى المحكمة إحالة المتهم إهام صائب يأمر بتن قرار اإلأحد مساعديه أو أذا وجد النائب العام إ

   ."المختصة لمحاكمته
  

الة في حصدار اإلإحد مساعديه بأو أقد حرص على اختصاص النائب العام ذا كان المشرع إف

الجنايات في  مر لوكيل النيابة العامة فين يسند هذا األأنه ال يعقل إف، الوضع العاديالجنايات في 

ي بالدعوة لى المشرع الفلسطينإلذا نتوجه " الة المتهم الفار من وجه العدالةح"الوضع غير العادي 

   .و أحد مساعديهأحالة من اختصاص النائب العام ، بحيث يكون قرار اإل)288/2(لتعديل المادة 
  

حالة الدعوى للمتهم والمسئول عن الحق إعالن قرار إجيز فيه ي الذي بضرورة النص ينوص - 

رار حالة الدعوى نتيجة الستمرار الدعوى بقإيلحقه الضرر في حالة صدور قرار بالمدني الذي 

  .التعويض هحالة وصدور حكم فيها يلزماإل
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   -:طينيجراءات الجزائية الفلسمن قانون اإل) 120/4(المادة 

   - :النص حسب الصياغة الحالية

ي الفقرات الثالث ليها فإن تزيد مدد التوقيف المشار أال يجوز "تنص على أنه ) 120/4( المادة 

  ."تهملى المحكمة المختصة لمحاكإحالته إيفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم ال إشهر وأأعاله على سته 
  

  - :قتراحالعلة من اإل

ذا كانت مدة التوقيف قبل إت على التساؤل الذي يدور حول ما لسطينية قد أجابن محكمة النقض الفإ

والتي ) 108(فتتاحية التي تحدثت عنها المادة أشهر تشمل المدة اإل ةحالة وهي ستصدار قرار اإلإ

ف كحد ال تدخل ضمن مدة التوقي ةن هذه المدأعين ساعة فقد أجابت المحكمة على وأرب هي ثمانٍ

  .لة حادار قرار اإلصإأقصى قبل 
  

   -:النص حسب االقتراح

أشهر شاملة للمدة  ةفي الفقرات الثالث أعاله على ست ليهاإن تزيد مدد التوقيف المشار أ ال يجوز"

لى المحكمة إحالته إيفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم ال إمن ذات القانون، و) 108(في المادة  المقررة

  ."تهمالمختصة لمحاك
  

عطت المجلس التشريعي انون مكافحة الفساد المعدل التي أمن ق 17ديل نص المادة تعأوصي ب 

جود شبهة فساد على رئيس صالحيات واسعة بالتحقيق والتقصي ورفع الحصانة في حال ثبت و

  .عادتها للنيابة العامة صاحبة االختصاص االصيل بالتحقيقالهيئة وإ
  

الجراءات الجزائية على شرط عدم وجود دليل من قانون ا 149ضرورة تضمين المادة أوصي ب 

  .من ذات القانون 152/2وعدم معرفة الفاعل وهي الشروط التي وردت في المادة 
  

حيث استخدم المشرع الفلسطيني مصطلح حفظ  152/6ضرورة تعديل نص المادة أوصي ب 

  .تدائياالوراق بدالً من حفظ التهمة الن المادة تتحدث عن الحفظ بعد وجود تحقيق اب
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نص المشرع الفلسطيني على الحفظ لعدم األهمية لكنه لم يشرح حاالته وظروف اإلخذ به وترك 

تقديره لوكيل النيابة العامة لذلك نوصي المشرع الفلسطيني بضرورة تنظيم حاالت الحفظ لعدم 

  .األهمية
  

ى وكيل النيابة العامة تحديد المدة التي يجب على النائب العام فيها إعادة الملف ال أوصي بضرورة  

  .سواء بالموافقة على قرار الحفظ أو إعادة الملف الستيفاء التحقيقات
  

من قانون اإلجراءات الجزائية لتوضيح الجهة التي سيؤول إليها  155تعديل نص المادة أوصي ب 

  .الملف بعد إلغاء قرار الحفظ
  

تي يتوجب على المدعي بالحق وذلك بتحديد المدة ال 153/1ضرورة تعديل نص المادة أوصي ب

المدني تقديم تظلمه من قرار الحفظ وضرورة السماح للمتهم المتضرر األكبر من إلغاء قرار الحفظ 

  .بالقيام بهذا اإلجراء أسوة بالمدعي بالحق المدني
  

بضرورة أن يصدر النائب العام قرار إتهام وليس قرار إحالة  152/3تعديل نص المادة أوصي ب

وجبت صدور قرار اإلتهام من النائب العام أو أحد مساعديه وذلك في أ 240ص المادة فقط ألن ن

  .الجنايات
  

وحذف كلمة من يقوم مقامه التي وردت في المادة واإلستعاضة  240تعديل نص المادة أوصي ب

عنها بكلمة مساعد النائب العام ألن صدور قرار اإلتهام في الجنايات إختصاص حصري للنائب 

  .أو مساعده وليس من يقوم مقامه والتي قد يفهم منها أي عضو من أعضاء النيابة العامة العام

  

  تمت بحمد اهللا تعالى
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