
 

 عمادة الدراسات العلٌا

 جامعة القدس

 

 
 

 

   رقابة القاضي الجزائي عمى التوقيف االحتياطي

 "دراسة مقارنة"

 

 اليور سميمان طارق فايز

 

 رسالة ماجستير

 

 فمسطين –القدس 

 
 م2020 / ه1441

 

 



 رقابة القاضي الجزائي عمى التوقيف االحتياطي

 "دراسة مقارنة"

 

 إعداد:

 ليورا سميمانطارق فايز 

 

 بكالوريوس قانون / جامعة جرش / األردن

 

 المشرف: د. نضال العواودة

 

/  الجنائيىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات درجة الماجستير في القانون  ºدمتق  
 في برنامج الدراسات العميا / جامعة القدس / فمسطين.

 

 فمسطين -القدس

 

 م2020 – ه1441



 

 جامعة القدس
 ميا عمادة الدراسات الع

 برنامج القانون الجنائي

 
 إجازة الرسالة             

   رقابة القاضي الجزائي عمى التوقيف االحتياطي

 "دراسة مقارنة"

 اليكر  سميماف اسـ الطالب: طارؽ فايز

 21620274الرقـ الجامعي: 

 المشرؼ: د. نضاؿ العكاكدة 

لجنة المناقشة المدرجة  مف أعضاء 2020/ 1/ 11نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ  
 أسماؤىـ كتكاقيعيـ: 

          رئيس لجنة المناقشة:  د. نضاؿ العكاكدة                  .1
          ممتحنان داخميان:        د.عبداهلل نجاجره                    .2

                           د.محمد اشتيو       ممتحنان خارجيان:    .3
       

 فمسطيف  –القدس 

 

 ـ2020ق/1441



 

 إىذاء

ًانذرً إنٗ ريش انحت ٔثهسى انشفبء .. إنٗ انقهت انُبصغ ثبنجٛبض ..  

 انحجٍجخ 

إنٗ يٍ جزع انكأص فبرغبً نٛسقُٛٙ قطزح حت .. إنٗ يٍ كهّت أَبيهّ 

 ًانذّي انؼسٌسنٛقذو نُب نحظخ سؼبدح إنٗ انقهت انكجٛز ..  

 إنٗ إخٕاَٙ ٔأخٕاتٙ ٔأصذقبئٙ األػشاء 

 إنٗ كم يسهى حزٚص ػهٗ كتبة هللا

 إنٗ شؼت فهسطٍٛ انًزاثظ ػهٗ أرض انجٓبد ٔانزثبط

 إنٗ انشٓذاء انذ٘ قذيٕا أرٔاحٓى يٍ أجم ساليتٙ ٔساليخ انٕطٍ

أْذ٘ ثحثٙ انًتٕاضغ آيالً يٍ هللا ػش ٔجم أٌ ٚتقجهّ ٔٚجؼهّ فٙ يٛشاٌ 

 حسُبتٙ

 هٛىٕٚو ال ُٚفغ يبل ٔال ثٌُٕ إال يٍ أتٗ هللا ثقهت س

 إنٗ كم ْؤالء أْذ٘ ْذِ انزسبنخ

 طبرق انيٌر انطبنت:

 

 

 

 

 





 ب

 

 شكر ًرمذٌر

 

شكزتى ألسٚذَكى"  ٍنئ“انحًذ هلل انذ٘ ثشكزِ تذٔو انُؼى، حٛث قبل تؼبنٗ 

 ل ٔجٓك ٔػظٛى سهطبَك.فٛب رثٙ نك انحًذ كًب ُٚجغٙ نجال

ٔأصهٙ ٔأسهى ػهٗ سٛذَب يحًذ ثٍ ػجذ هللا انقبئم: "ال ٚشكز هللا يٍ ال 

 ٚشكز انُبص".

فجؼذ شكز هللا ػهٗ َؼًّٛ ٔيُّ أتقذو ثبنشكز انجشٚم إنٗ جًٛغ أسبتذتٙ 

االفبضم انؼبيهٍٛ فٙ جبيؼخ انقذص ٔأخص ثبنذكز انذكتٕر انًشزف 

بنتٕجّٛ ٔاإلشزاف ػهٗ إػذاد ْذِ انذ٘ تكزو ػهٙ ث نضبل انؼٌاًدح

انذراسخ، كًب ٔأتقذو ثبنشكز انجشٚم إنٗ انذٍٚ سٓهٕا نٙ يًٓخ انجحث ػٍ 

 انكتت انالسيخ نٓذا انًٕضٕع فجشاْى هللا خٛز جشاء.

ٔأتٕجّ ثبنشكز أٚضبً إنٗ األسبتذح انكزاو أػضبء نجُخ انًُبقشخ، داػٛبً 

ٌ ٚجشٚٓى خٛز انجشاء إَّ هللا ػش ٔجم أٌ ٚأخذ ثأٚذٚٓى ٔأٌ ٕٚفقٓى ٔأ

 سًٛغ يجٛت
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  يهخص

جراءات التحقيقية التي تقكـ بيا النيابة العامة بصفتيا خطر اإلأيعتبر الحبس االحتياطي مف 
قدس الحقكؽ االنسانية عمى االطالؽ أككنو  يمس ، ك التي تقـك بيا المحكمةأجية تحقيؽ 

كبير في القكانيف الداخمية  كالقانكف  باىتماـتو حاطإكىك حؽ االنساف في الحرية الذم تـ  آال
ككذلؾ في  11الفمسطيني الذم نص عمى ذلؾ مف خالؿ الفقرة الثانية مف المادة  األساسي

بأمر قضائي  إالفراد كعدـ تقييد حرياتيـ جؿ حماية كياف األأكذلؾ مف  ،المكاثيؽ الدكلية
ف تثبت ادانتو في أ الىعا بقرينة البراءة كضمف مدد محددة بالقانكف ككف المتيـ ال يزاؿ متمت

كقد نص المشرع الفمسطيني عف  .ظؿ محاكمة عادلة تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو
االحتياطي في قانكف االجراءات الجزائية دكف اف يفرد نصكص قانكنية كاضحة  التكقيؼ

لخطير بما يضمف فاعمية كمحددة تبيف ضكابط كمحددات الرقابة القضائية عمى ىذا االجراء ا
ىذه الرقابة لمحيمكلة دكف تعسؼ جيات انفاذ القانكف في استعمالو بالشكؿ الذم يخرج 

بدراسة رقابة القاضي  أتحدثلذلؾ سكؼ  .التكقيؼ االحتياطي عف اليدؼ الذم كجد ألجمو
ضكء لتحميمي المقارف كسكؼ نسمط اللكصفي االجزائي عمى التكقيؼ االحتياطي كفقا لممنيج ا

عمى ضكابط رقابة كال مف قاضي التكقيؼ ككذلؾ قاضي المكضكع ككذلؾ محاكـ الدرجة 
الثانية كرئيس المحكمة العميا عمى التكقيؼ االحتياطي بمكجب قانكف االجراءات الجزائية 
الفمسطيني لبياف ما ىي الضكابط التي تكفؿ حماية حريات االفراد كتحكؿ دكف تعسؼ جيات 

ة في استعماؿ ىذا الحؽ كىؿ فعال ىنالؾ في الكاقع العممي رقابة قضائية التحقيؽ كالمحاكم
حقيقية كفاعمة عمى التكقيؼ االحتياطي تحكؿ دكف تعسؼ جيات انفاذ القانكف  في استعمالو 

التكقيؼ بحيث تحدثت في الفصؿ األكؿ عف لذلؾ سكؼ نقسـ ىذه الدراسة الى فصميف 
مف خالؿ مبحثيف، تحدثت في  الضركرات الظرفيةاالحتياطي بيف المحددات القانكنية ك 

المبحث األكؿ المحددات المكضكعية كالشكمية لمتكقيؼ االحتياطي، أما المبحث الثاني فقد 
تحدثت فيو أكلكية حرية المتيـ كاستثنائية التكقيؼ االحتياطي. أما فيما يتعمؽ بالفصؿ الثاني 

ما ضائية عمى التكقيؼ االحتياطي في مرحمو الرقابة القمف ىذه الدراسة، فقد تحدثت فيو عف 
مف خالؿ مبحثيف، تناكلت في المبحث األكؿ الرقابة عمى التكقيؼ االحتياطي  قبؿ المحاكمة

أالبتدائي، أما المبحث الثاني فقد تناكلت فيو الرقابة عمى مرحمة جمع االستدالؿ كالتحقيؽ في 
 . التكقيؼ االحتياطي عف طريؽ الطعف
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Abstract 

   Pre-trial detention is considered one of the most serious investigative procedures 

managed by the public prosecution, which is considered the competent investigation 

aspect or that is managed by the court. This high consideration for this procedure because 

it touches one of the most important human rights, the right of freedom that is surrounded 

by considerable attention of the interior laws, like the basic Palestinian law. It stipulates 

this in item 2/11, including the international agreements on human rights in order to 

protect the individuals and not restrict their freedoms unless there is a judicial order 

allows this within a limited duration by the law as the suspected person is entitled to have 

period of time for pleading not guilty until he is formally indicted under a fair trial, which 

guarantees the right to defending himself. The Palestinian legislature stipulated for 

disabling pre-trial procedure in the criminal procedure law without clarifying the legal 

regulations and the determining judicial control over this serious procedure, which 

guarantees the effectiveness of this control in order to restrain the arbitrariness of the legal 

executive aspects in applying it in a way drifts it out of the goal that was set up for. 

Therefore, in this study, I will highlight the control of the criminal judge over pre-trial 

detention according to the comparative descriptive-analytical approach. Through this, I 

will highlight the control determinants of the judge who is in charge of detention, the 

second-degree courts, and the head of the high court over pre-trial detention according to 

Palestinian criminal regulations to address what are these regulations that ensure the 

protection of individuals’ freedoms without the arbitrary of the investigation aspects and 

courts in applying this right to answer the question whether there is practically a real and 

effective judicial control over pre-trial detention without violating it arbitrarily by the 

legal execution aspects or not.   

    To implement this, this study will be divided into two chapters. The first chapter 

addresses pre-trial detention within legal limitations and situational imperatives through 

two sections. The first section clarifies the situational and nominal determinants of pre-

trial detention. The second section clarifies the priority of the suspected individual’s 

freedom and the exceptionality in pre-trial detention. The second chapter addresses 

judicial control over pre-trial detention, which is highlighted in two sections. The first 

section captures judicial control over pre-trial detention during the evidence-finding phase 

and the primary investigation. The second section addresses control over pre-trial 

detention by contesting it. 
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 يمذيخ انذراسخ

نساف مطمقة في األصؿ كغير مقيدة لحرية الشخصية التي يتمتع بيا اإلتعتبر ا
التشريع الجزائي الفمسطيني ي نجد ف أنوإال ، 1بمكجب عدد مف التشريعات كالدساتير العالمية

ىك ". كالذم يعرؼ عمى أنو)التكقيؼ االحتياطي( أىميا، عينوقيد ىذا الحؽ بإستثناءات م
إجراء تحقيقي يقكـ عمى سمب حرية المتيـ فترة مف الزمف، تأمر بو سمطة قضائية مختصة 

حماية أدلة الجريمة كمنع ارتكاب م أنو ييدؼ الى ، أ"لضركرة تقتضييا مصمحة التحقيؽ
يتعيف  ايقدر إتخاذه كفقا ليذه الغايات، كمجرائـ أخرل كالكصكؿ إلى الحقيقة، لذلؾ يجب أف 

 2.في أضيؽ الحدكد إالعدـ المجكء إليو 

أف الحبس االحتياطي ينبغي أال يتحكؿ بأم حاؿ إلى  نجد االشارة كفي البداية
عقكبة، أك تدبير احترازم، كذلؾ تطبيقان لقكاعد الشرعية الدستكرية التي ال تجيز تكقيع عقكبة 

محاكمة عادلة تتكفر فييا لممتيـ ضمانات الدفاع عف نفسو، كما يجب  إال بحكـ قضائي كبعد
أال يخرج عف طبيعتو االستثنائية، أك عف أىدافو التي حصرىا الدستكر في ضركرة التحقيؽ 

مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ  15. كفي ذلؾ نجد المادة 3كصكف أمف المجتمع
، كتمنع العقكبات الجماعية، كال جريمة كال العقكبة شخصيةتنص عمى أف " 2003لسنة 

عقكبة إال بنص قانكني، كال تكقع عقكبة إال بحكـ قضائي، كال عقاب إال عمى األفعاؿ 
 ".الالحقة لنفاذ القانكف

اـ المشرع فقد قكبسبب خطكرة التكقيؼ االحتياطي كتأثيره عمى حرية المتيـ 
بتنظيـ التكقيؼ االحتياطي في  2001لسنة  3جراءات الجزائية رقـ الفمسطيني في قانكف اإل
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على أن "كل إنسان له الحق بأن ال ٌتم توقٌفه أو حبسه إال فً الحاالت  8998ٌِنص اإلعالن العالمً لحقوق االنسان لسنة  

الصادر عن  8998من االعالن العالمً لحقوق االنسان لسنة  88و 9ٌن وضمن شروط محددة مسبقاً". المواد المحددة فً القوان

من االتفاقٌة  7و 5والمواد  8789من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن لسنة  7الهٌئة العامة لألمم المتحدة. كذلك تنص المادة 

على ذات األمر. وفً هذا السٌاق تنص المادة  6/88/8951الصادر بتارٌخ األوروبٌة لحماٌة حقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة 

 ".الحرٌة الشخصٌة حق طبٌعً وهً مكفولة ال تمسبأن " 5115من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  88
2
البحث العملً "دراسة مقارنة"،وحدة 5118لسنة  3عبد الباقً مصطفى،شرح قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً رقم  

 .575،ص5185والنشر،بٌرزٌت،سنة 
3

 ،2006لسنة145محمود، الحبس االحتٌاطً فً التشرٌع المصري، فً ظل الضمانات المسنحدثة بالقانون رقم  يسر ،صٌام 

 .85، ص2007 ، القاهرة،الطبعه االولى دار الشروق،
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و مدة التكقيؼ كالجيات المختصة بإصداره كذلؾ حدد فيكىك الفصؿ الذم ، فصؿ خاص
 فراد.لضماف حقكؽ كحريات األ

كبالتالي فإنو يجب أف يتمتع المتيـ خالؿ ىذه المرحمة بعدد مف الضمانات القانكنية  
ريتو الشخصية(، لذلؾ عمؿ كاستثناء عمى ح التي تحد مف كقكعو في )التكقيؼ االحتياطي

ىذه الضمانات بشكؿ  تقريرفي العديد مف التشريعات العربية كاألجنبية عمى  المشرعكف
بما يتـ المالئمة كالتكازف بيف ىدؼ كاضح في نصكص التشريعات الجزائية لكؿ دكلة، 

بمكجب التشريعات  التكقيؼ االحتياطي )المصمحة العامة( كحرية المتيـ الشخصية المصانة
 العالمية كالمحمية كما سبؽ ذكره.

، عمى التكقيؼ االحتياطي4صكتمارس الرقابة القضائية بكاسطة جيات القضاء المخت 
جراء بحقو، لصالح المتيـ أثناء اتخاذ ىذا اإلأبرز الضمانات األساسية الممنكحة  كتعتبر

ي تتعيد بيا السمطة القضائية أثناء كالتي تتخذ صكران عديدة تتحصؿ في الرقابة الذاتية الت
كالقاضي الذم يتكلى التكقيؼ قبؿ  النيابة العامة في ممارستيا لمتكقيؼ االحتياطي متمثمة 

دكف سكاىا،  ساسيالقانكف األلييا كىي السمطة التي عيد إ ،لى المحكمةإحالة القضية إ
كمكضكعية كقدرة عمى ية االختصاص بالحبس االحتياطي، لما تتمتع بو مف استقالؿ كحياد

  .5عماؿ قكاعد الشرعية كالتطبيؽ الصائب ألحكاـ القانكفإ

 أىمية الدراسة

تعتبر دراسة مكضكع "رقابة القاضي الجزائي عمى التكقيؼ االحتياطي" ذات أىمية  
 كبرل مف الناحيتيف، العممية كالعممية كىذا سنحاكؿ بيانو كما يمي:

 أواًل: االىمية العممية

ية ىذه الدراسة مف الناحية العممية في أنيا تتناكؿ بالحديث مكضكع تبرز أىم 
التكقيؼ االحتياطي، كالذم يعتبر أحد االستثنائات عمى تقييد حرية اإلنساف الشخصية 

                                                           
4
 .888، ،ص5188الطبعة الثانٌة ،سنة فة والنشر،الخطٌب نعمان احمد،الوجٌز فً النظم السٌاسٌة، عمان ، دار الثقا 
5
 .889مرجع سابق، صمحمود، ي سر ،صٌام 
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كالمكفكلة بمكجب عدد مف التشريعات كالدساتير المحمية كالعالمية. كما أف الباحث يممس 
ـ تنؿ حصتيا الكافية في البحث كالتحميؿ، حيث أننا جانب مف المكضكعات الجنائية كالتي ل

نالحظ قمة الدراسات السابقة التي تحدثت عف "رقابة القاضي الجزائي عمى التكقيؼ 
االحتياطي"، سكاء عمى مستكل القانكف الفمسطيني أك في التشريعات العربية المقارنة، كمف 

 ممية.ىذا المنطمؽ تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا النظرية كالع

كما أنو مف المتكقع أف تسيـ ىذه الدراسة في إثراء المكتبة العممية القانكنية في  
فمسطيف، مف خالؿ إضافة شيء جديد فيما يتعمؽ بمكضكع الدراسة، كما أف ىذه الدراسة مف 

 الممكف أف تككف نقطة انطالؽ لغيرىا مف الدراسات المتشابية.

 العمميةثانيًا: االىمية 

كثرة إجراءات التكقيؼ اإلحتياطي في فمسطيف، كما  اف، العمميةاحية أما مف الن 
يتبعيا مف تعسؼ أحيانان في القياـ بيذا اإلجراء، أك عدـ اإللتزاـ بالقكاعد القانكنية المنظمة 
لمتكقيؼ اإلحتياطي مف حيث مبررات القياـ بو كشركطو كالجية المختصة فيو. لذلؾ كاف ال 

ة عمى ىذا اإلجراء. كبالتالي فإنو مف المتكقع أف تسيـ ىذه الدراسة بد مف كجكد رقابة قضائي
في تقديـ شيء جديد عمى الكاقع العممي الفمسطيني فيما يتعمؽ برقابة القاضي الجزائي عمى 
التكقيؼ اإلحتياطي، حيث سكؼ تمثؿ ىذه الدراسة أىمية كبيرة لمميتميف كالعامميف في ىذا 

 رجاؿ النيابة العامة كالضابطة القضائية.  المجاؿ، كالقضاة كالمحاميف ك 

 "رقابة القاضي الجزائي عمى التكقيؼ االحتياطي"، في مكضكع ابحثسكؼ  ،لذلؾ 
، كبعض 2001لسنة  3جراءات الجزائية الفمسطيني رقـ كذلؾ كفقان لما جاء في قانكف اإل

 .(كالمغربي كالجزائرم )كالتشريع االردني كالمصرمالتشريعات المقارنة

 وتساؤالتيا شكالية الدراسةإ

لى إالمجكء  فيرغـ مف الحاجة الماسة النو عمى أشكالية ىذه الدراسة في إتتمثؿ 
باستخداـ التكقيؼ ف التعسؼ أإال  ،الحبس االحتياطي في بعض الجرائـ كمع بعض المتيميف

ىـ أمع نو يتعارض أال كىك الحؽ في الحرية  كما أنسانية قدس الحقكؽ اإلأاالحتياطي يمس 



 ح

 

ال كىك مبدأ قرينة البراءة، لذلؾ كاف ال بد مف فرض رقابة أقداسة  كثرىاأالمبادئ القانكنية ك 
جيات  كاجبالتكازف بيف  حالو مف حداثإجؿ أمى قرارات التكقيؼ االحتياطي مف قضائية ع

 مف المجتمع كاستقرارهأجؿ الحفاظ عمى أفي ممارسة التكقيؼ االحتياطي مف نفاذ القانكف إ
ف يحاكـ حرا أبحؽ المتيـ في  جراء كبالتالي المساس إلاكبيف عدـ التعسؼ في استخداـ ىذا 

 .نو ما زاؿ متمتعا بقرينة البراءةطميقا كك 

 التالي:الرئيس شكالية السؤال لذلك انبثق عن ىذه اإل

 نفاذ القانكف عند ممارستيا التكقيؼ االحتياطيإعمى جيات  ةكجد رقابة قضائية فاعمتىؿ 
جؿ الحفاظ عمى أيف ضركرات التكقيؼ االحتياطي مف كفؿ تحقيؽ التكازف بي الشكؿ الذمب
مف المجتمع كاستقراره كبيف ضمانات عدـ التعسؼ في استخداـ ىذا الحؽ ككف المتيـ ما أ

 ؟زاؿ متمتعا بقرينة البراءة

 ، التساؤالت الفرعية التالية:ويتفرع عن السؤال الرئيس

 حتياطي كما جاء في قانكف المكضكعية لمتكقيؼ االلشكمية ك ما ىي أبرز المحددات ا
 جرءات الجزائية الفمسطيني كبعض التشريعات المقارنة؟اإل

  ما ىي مبررات التكقيؼ االحتياطي؟ كمف ىي الجية المختصة في إصداره؟ كالمدد
 القانكنية لذلؾ؟

 ؼ االحتياطي؟ما ىي أىـ مظاىر رقابة النيابة العامة كالقاضي الجزائي عمى التكقي 

  ؟كامر التي يجكز الطعف فييا بتكقيؼ المتيـ احتياطيا  األما ىي أبرز 

  كامر الطعف بقرار التكقيؼ أبالرقابة عمى  ةالجيات القضائية المختصمف ىي
 ؟االحتياطي

 

 



 ط

 

 الدراسة منيج

استخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي القائـ عمى تحميؿ النصكص  
التشريعات الداخمية التي تناكلت مكضكع الدراسة "رقابة القاضي الجزائي عمى القانكنية ك 

المكاضيع "، كما استخدـ الباحث المنيج المقارف في بعض دراسة مقارنة التكقيؼ االحتياطي
، مف خالؿ إجرائ التكقيؼ و المقارنة بيف تشريعات الدكؿ التي نظمت أحكاـ حيث يمـز

 (.كالمغربي كالجزائرم كالمصرمحتياطي)كالتشريع االردني اإل

 

 تقسيم الدراسة

التكقيؼ فصميف، بحيث تحدث في الفصؿ األكؿ عف  إلىتـ تقسيـ ىذه الدراسة  
أما فيما يتعمؽ بالفصؿ الثاني مف  حتياطي بيف المحددات القانكنية كالضركرات الظرفيةاإل

قبؿ  ة ماحتياطي في مرحمإلبة القضائية عمى التكقيؼ االرقافيو عف  ثتىذه الدراسة، فقد تحد
 . المحاكمة
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 انفصم األًل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حزٍبطً ثٍن انًحذداد انمبنٌنٍخ ًانضرًراد انظرفٍخاإل زٌلٍفان

جراءات التحقيؽ التي تقكـ بيا النيابة العامة إحتياطي مف أخطر اإل تكقيؼيعتبر ال 
آال   يمس أقدس الحقكؽ اإلنسانية ، كذلؾ النوالمحاكمة إلىحالة قبؿ اإل في مكاجية المتيـ

. كلذلؾ مازاؿ متمتعا بقرينة البراءةيحاكـ حرا  طميقا  كىك مبدأ الحؽ في الحرية ككف المتيـ 
كالتي يتـ  لتحقيؽا ظيرت تناقضات عديدة بيف مقتضيات احتراـ الفرد كسمطة الدكلة في

كىذا ما يتعارض مع حقكؽ اإلنساف  حتياطياإل التكقيؼبمقتضاىا سمب حرية األفراد أثناء 
. 6كأىميا اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لدكليةااناتو المكفكلة في العديد مف المكاثيؽ كضم

ذف إسند اليو دكف أأنو بمعنى ال يعاقب فرد عمى فعؿ البراءة أم  ىكحيث أف أصؿ اإلنساف 
 صدكر حكـ يقتضي إدانتو.  في قانكني أك

مشرع الفمسطيني إلى إقرار لذلؾ فقد اتجو غالبية المشرعيف في العالـ كمف بينيـ ال 
حتياطي كالمتمثمة في ضمانات المتيـ لمتكقيؼ اإل الشكمية ك المكضكعية عدد مف المحددات
كىذه المحددات نابعة مف أكلكية حرية المتيـ كاستثنائية )المبحث األول(، خالؿ ىذا التكقيؼ 

 )المبحث الثاني(.حتياطي الكاقع عميو اإلتكقيؼ ال
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 وسالمة شخصه".
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 حزٍبطًنهزٌلٍف اإل ًانشكهٍخ انًٌضٌػٍخانًحذداد  األًل:انًجحث 

 لشخصيةاجراء يمس بحقكؽ المتيـ كحريتو إحتياطي اإل التكقيؼ في ظؿ اعتبار 
فإف التشريعات الجزائية أكجدت عدد مف  متيـالكككنو يتناقض مع مبدأ افتراض براءة 

تعكد لمصمحة  ياطيحتاإلالمحددات القانكنية تمثؿ في حد ذاتيا ضمانات كشركط لمتكقيؼ 
التي يبيف فييا ة جراءات اليامىـ اإلإحتياطي يعتبر مف ف التكقيؼ اإلإلذلؾ ف ،7المتيـ

ف التكقيؼ أكما  لعقابااحتراـ حرية الفرد كسمطة الدكلة في  مقتضياتبكضكح التناقض بيف 
مف حقو  دانتو بحكـ بات كيككفإحتى تثبت  برمءف المتيـ استثنائي أل جراء  إحتياطي يعد اإل
ف المصمحة العامة في الدعكل الجنائية قد أ إالف ينعـ بحريتو حتى يصدر حكـ ضده أ

جراء حتياطي كالذم يعد ىذا اإلحرية عف طريؽ استخداـ التكقيؼ اإلتتطمب المساس بيذه ال
حتياطي مشركعة جراءات التكقيؼ اإلإ تككفف ألذلؾ يجب  .لمتيميفاخطرا  عمى حرية 

حتياطي عايير كضكابط لممارسة التكقيؼ اإللذلؾ استحدثت م 8ت قانكنية،عمى محددا متكقفة
جراءات الجنائية التي تتخذ خطر اإلأنو مف أالممارسة بحسباف  قصى ضمانات ىذهألتحقيؽ 

 9صؿ البراءة،أمتيف يالـز المتيـ طكاؿ مدتييما قبؿ المتيـ في مرحمتي التحقيؽ كالمحاكمة ال
جراء التكقيؼ إتتعمؽ باستجكاب المتيـ قبؿ مكضكعية ددات تككف محكىذه المحددات إما 

محددات  تككف اك اف، )المطمب الثاني(حتياطي كسماع مرافعة النيابة العامة كأقكاؿ المتيـ اإل
  .)المطمب األول(حتياطي اإل بالتكقيؼأك تسبيب األمر الصادر  الدالئؿمتعمقة بتكافر  شكمية

  حزٍبطًاإل زٌلٍفنه ٍخانًٌضٌػانًحذداد  :ًلاألانًطهت 

تضيو كتبرره مصمحة حتياطي عدكانا  عمى الحرية الشخصية التي تقيمثؿ التكقيؼ اإل 
لذلؾ . صؿ باإلنساف ىي البراءةعف مبدأ األ حيافنو يخرج في كثير مف األأالتحقيؽ، حيث 

اء جر ف يككف ليذا اإلأضيؽ الحدكد ك أال في إليو إعدـ المجكء يتعيف عمى سمطة التحقيؽ 
ىميتو، حيث أالتحقيقية كذلؾ نظرا  لخطكرتو ك  جراءاتظيما  خاصا  يتميز بو عف باقي اإلتن
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، 8ً القانونٌن المصري والفرنسً"، دار النهضة العربٌة، القاهرة، طزغلول بشٌر سعد، الحبس االحتٌاطً "دراسة مقارنة ف 

 .78، ص5117
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 دار الجامعه الجدٌدة، ،5116لسنة  895حتٌاطً فً ضوء تعدٌالت الوارده بالقانون رقم الحبس اإل سكٌكر محمد علً، 

 .98ص ،5117االسكندرٌة،
9
 .65ص ،مرجع سابق سرى محمود،  ،صٌام 
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جراء رد المتيـ الذم يطبؽ عميو ىذا اإليحاط بسياج مف الضمانات تكفؿ حماية الف أفيجب 
 10حتياطي التي تتكالىا سمطة التحقيؽ.جراءات التكقيؼ اإلإمف التسعؼ في 

االحتياطي ىك اجراء استثنائي يشكؿ عدكاف عمى حرية األفراد بالرغـ مف اف التكقيؼ  
كالتي تقكـ بو السمطة المختصة مف أجؿ مصمحة التحقيؽ، إال اف القانكف االساسي 
الفمسطيني شرع عمى ضركرة حماية حرية االفراد كعدـ تقييد حريتيـ كتكقيفيـ دكف صدكر 

ال يجكز القبض  عمى انو" 2فقره  11حكـ قضائي يديف بو المتيـ كالذم نص في الماده 
قضائي عمى احد اك تفتيشو اك حبسو اك تقييد حريتو بأم قيد اك منعو مف التنقؿ إال بأمر 

 .كفقا  إلحكاـ القانكف...."

لتشريعات الجزائية المختمفة كمف غمب اأقد نصت عمييا  المكضكعيةالمحددات  إف 
قبؿ  استجكاب المتيـكجكب  نص عمىكالذم ىـ ىذه التشريعات التشريع الجزائي الفمسطيني أ

سماع مرافعة النيابة العامة  كجبأ كما ول(،)الفرع األ  عنو في اتحدث سكؼكىذا  تكقيفو
قامت المحكمة بتمديد تكقيفو بناء عمى طمب النيابة  إذا ما قكاؿ المتيـ المكقكؼ احتياطياأك 

 )الفرع الثاني(. العامة

 حزٍبطًاإل زٌلٍفػهى انسزجٌاة انسبثك ل: اإلانفرع األً

يجب تطبيؽ  نوأك يثبت عكسيا،  دانتو كيظير ماإالبراءة حتى تثبت  باإلنسافيفترض 
حتى  معاممة البرمء ـشخاص كمعاممتيؽ األجؿ تحقيؽ ضمانة حرية كحقك أالمبدأ مف  ذلؾ

التشريع الجزائي ف معظـ التشريعات الجنائية كمنيا ألذلؾ ، تبابحكـ  ـدانتيإتثبت 
التي  العديد مف الضمانات اليامة فيو فرض مذكال ،"ستجواباإل" جراءإطيني تضمف الفمس

كالتي شرعيا  "نساف البراءةصؿ اإلأتنبثؽ مف مبدأ  نياألفراد المتيميف، "تحمي حرية األ
 11.ساسي الفمسطينيالقانكف األ
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،"الحبس اإلحتٌاطً"فً قانون اإلجراءات ستجواب والتوقٌفاإل المتهم ضماناته وحقوقه فًي سعٌد، حمد سعدأ ،حمداأل 

 .75 ، ص5118الجزائٌة الفلسطٌنً"دراسة مقارنة"رسالة ماجستٌر، جامعه النجاح الوطنٌة نابس، 
11

"دراسة مقارنة"، دار النهضة  أبوخضرة، محمد الغرٌانً المبروك، استجواب المتهم وضماناته فً مراحل الدعوى الجزائٌة،

 .8، ص5181/5188العربٌة، القاهره، الطبعة األولى 
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فقد عرفو  ما اصطالحا  أ، 12مرألغة"ىك طمب الجكاب عف  ستجكاباإل كيعرؼ 
شة المتيـ نو"مناقأجراءات الجزائية عمى قانكف اإلمف  94المادة الفمسطيني في  المشرع

كالشبيات عف  كاألسئمةليو كمكاجيتو باالستفسارات إفعاؿ المنسكبة بصكرة تفصيمية بشأف األ
 عمييا". باإلجابةكمطالبتو  لتيموا

 كىما: أساسيافف امر أستجكاب اإل تعريؼيتضح لنا مف خالؿ ك 

مع المتيـ تفصيميا  تيابتكجيو التيمو كمناقش إالال يتحقؽ  الذم : "ىكلحقيقيستجواب ااإل -1
 .13"ضدهالقائمة  باألدلةكمكاجية المتيـ 

كجيا  وكضع أكأم مكاجية المتيـ  بالمكاجية: "كىك ما يطمؽ عميو االستجواب الحكمي  -2
 كيثبت المحقؽ تمؾ أقكاؿكؿ منيـ مف  أدلىشاىد فيما  أكخر آماـ شخص أ ولكج

 14قكاؿ مف المتيـ كغيره".أمف  أدلىالمكاجية كما 

استجكاب المتيـ يختمؼ عف  بأفكذلؾ مف خالؿ استعراض التعريؼ السابؽ يتضح 
البعض يخمط ما بينيما، لذلؾ ال بد مف بياف التفرقة  أفسؤاؿ جممةن كتفصيالن، كذلؾ بسبب ال

ليو إاقعة الفعؿ المنسكب حاطتو بعمـ ك إيقتصر فقط عمى  المتيـ سؤاؿ أفبينيما. بحيث 
فيك يتـ  15،كأدلتياالكاقعة  أكقكالو دكف الخكض في مناقشات تفصيمية حكؿ الفعؿ أكسماع 

خر ىك فقط آأم بمعنى ، لقضائياكالمختص بو مأمكر الضبط  ستدالؿءات اإلاجر إفي مرحمة 
 أما. ائعكالكق الفعؿ أساسدكف الدخكؿ في  ليوإ ةالمتيـ بأمر الجريمة المنسكب استيضاح

يات كالمناقشات كاستعراض كافة ساس في التفاصيؿ كالحيثفيك يتـ بالدخكؿ في األ ستجكاباإل
 إلىجراءات التحقيؽ الذم ييدؼ لمكصكؿ إيعتبر مف  أنوالمتيـ، كما  إلىدلة المنسكبة األ

مبحث ل ةيو كبنفس الكقت فيك كسيمإلمنسكبة دفاع المتيـ عف التيمو الل ةالحقيقة، كيعتبر كسيم
 16.نفيو أك ياـتدعـ اإلدلة التي مف شأنيا عف األ
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 .969. طنطاوي ابراهٌم حامد، مرجع سابق، ص786، ص8ت، ج-ابن منظور:"لسان العرب"، دار المعارف، ب 
13

والمعدل بالقانون  8995ةلسن 55الحوسٌنً، علً محمد علً، الحبس اإلحتٌاطً فً قانون اإلجراءات الجزائٌة االتحادي رقم  

 .869،،ص 5118، دار النهضة العربٌة،5115لسنة 59االتحادي رقم 
14
 .869الحوسٌنً، علً محمد علً، امرجع سابق،ص 
15
 .9ابوخضرة، محمد الغرٌانً المبروك، مرجع سابق، ص 
16
 . 839زغلول، بشٌر سعد، مرجع سابق،ص 
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حتياطي استجكاب المتيـ كالعمة في يسبؽ صدكر قرار التكقيؼ اإل أفيتعيف في حيف 
عناصر تقدير المتيـ كتجميع  إلىستماع مر تقديرم لممحقؽ، فبعد اإلىذا األ أفذلؾ 

نو يسمح أسبيؿ المتيـ خاصة  بإخالءالحكـ  سمطة تقديريةف لو إر فمالمالئمة في ىذا األ
استجكاب المتيـ قبؿ ه ك تفنيدىا، لذلؾ اشترط المشرع لممتيـ مف مكاجية االدلة القائمة ضد

مف  105نصت عميو المادة كىذا ما  17تكقيفو احتياطا  كالتي تمثؿ ضمانو ىامة لممتيـ.
ربع كعشريف أستجكاب خالؿ ف يتـ اإلأكالتي جاء فييا" يجب جراءات الجزائية قانكف اإل

 طالؽ سراحو".إك أنيابة العامة الذم يأمر بتكقيفو رساؿ المتيـ الى ككيؿ الإمف تاريخ  ساعة

 السرعةجراءات الجزائية كىي الضمانات التي نص عمييا قانكف اإلىـ أ فأبنشير 
د داخؿ نفس المتيـ لمعرفة ثر جيأيا تحقيؽ العدالة الجنائية كترؾ نأستجكاب كالتي مف شباإل
قرب لمكاقع في حاؿ تـ استجكابو أفادتو إليو كالدفاع عف نفسو بحيث تككف إالمسندة  ةتيمال

كذلؾ بأنيا مرتبطة بقرار تكقيؼ المتيـ احتياطيا  مف عدميا، . بالسرعة التي حددىا القانكف
مما  .فكاره بالدفاع عف نفسوأف ذلؾ يشتت مف إيسير ببطء ففكمما تأخر استجكابو ك كاف 

ذا تبيف لمقاضي إجراءات التحقيؽ إذلؾ يترتب عميو بطالف كبة غير حقيقية، فادإيعطي 
ف احتفاظ في أكدتو محكمة التمييز األردنية أا تمت بمخالفة القانكف، كىذا ما نيأالجزائي 
خمسيف يكما  تـ خالليا ضبط أقكالو يشكؿ عمال  فات العامة بالمتيـ لفترة تزيد عالمخابر 
صكؿ المحاكمات أمف قانكف  100حكاـ المادة ألكمخالفا  113دة ا كفقا لحكـ الماتعسفي

المدة جراءات التي اتخذت خالؿ تمؾ نو يثير الشؾ بصحة كسالمة اإلأردنية كما الجزائية األ
ماـ المحكمة بضبط أىذه الدعكل طالما اعترؼ المتيـ  ف ذلؾ ال يؤثر عمى النتيجة فيأإال 

 ةمباشرة استجكاب المتيـ عف التيم مـز المشرع الفمسطينيكقد است 18العبكة الناسفة في منزلة.
ف قانكف م 107 ةلحسف سير العدالة فقد نصت المادليو عمى كجو السرعة ألىميتو إالمسندة 

ف يسمـ أك مكاف التكقيؼ أتي جاء فييا بإلزاـ مدير المركز جراءات الجزائية الفمسطينية كالاإل

                                                           
17

فً التحقٌق اإلبتدائً،"دراسة مقارنة فً التشرٌع الفلسطٌنً والتشرٌع  فراونة، محمد احمد حامد، ضمانات استجواب المتهم 

 .895،ص 5188اإلسالمً"، رسالة ماجستٌر، الجامعه اإلسالمٌة فً غزة، 
من قانون  883. تنص المادة 9/9/8998، "هٌئة خماسٌة"، تارٌخ 381/8998قرار محكمة التمٌٌز االردنٌة "جزاء" رقم  18

على انه" إذا اوقف المشتكى علٌه بموجب مذكرة احضار، وظل فً 8968لسنة  9ئٌة االردنٌة رقم اصول المحاكمات الجزا

، اعتبر توقٌفه 885جوبه او ٌساق الى المدعً العام وفقا لما ورد فً المادة تالنظاره أكثر من أربع وعشرٌن ساعة دون ان ٌس

 ٌة المنصوص علٌها فً قانون العقوبات".عمالّ تعسفٌا ولوحق الموظف المسؤول بجرٌمة حجز الحرٌة الشخص
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لـز المشرع أجؿ التحقيؽ معو، كما ك ألنيابة العامة مف لى اإربع كعشريف ساعة أالمتيـ خالؿ 
 19ربع كعشريف ساعة مف تاريخ القبض عميو.أيؿ النيابة استجكاب المتيـ خالؿ الفمسطيني كك

في كفؽ القانكف  االستجكاب سرعة عمى ضركرة كما اكدت محكمة النقض الفمسطينية
، 20/2/2003ى المتيـ بتاريخ تـ القبض عم بأنوكالتي جاء فييا"  26/2004قرارىا رقـ 

تـ اخذ افادة  24/2/2003بتيمة القتؿ مع سبؽ االصرار كالترصد كباالشتراؾ، كبتاريخ 
مالـز حساـ عرار كبقي الطاعف قيد التكقيؼ فيما تـ استجكابو مف لالمتيـ مف قبؿ الشرطة ا

قراره  لنيابةاكفي ذات التاريخ اصدر ككيؿ  20/5/2003العامة بتاريخ  النيابةقبؿ ككيؿ 
 عميياالتي نصت  الثابتةكبإنزاؿ حكـ القانكف عمى الكقائع  ةساع 84بتكقيؼ الطاعف لمدة 

مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا انو يجب عمى مأمكر الضبط  34الماده 
يرسمو خالؿ  صراحةلـ يأت بمبرر اطالؽ  فإذاالقضائي اف يسمع فكرا اقكاؿ المقبكض عميو 

يستكجب ككيؿ النيابة  2فقره  107الى ككيؿ النيابة"، فيما نصت المادة  ساعةعو كعشريف ارب
المتيـ المطمكب بمذكرة حضكر في الحاؿ، اما المتيـ المطمكب بمذكرة احضار، فعمى ككيؿ 

يو". كما كنصت المادة النيابة أف يستكجب خالؿ اربع كعشريف ساعة مف تاريخ القبض عم
كيراعي  ساعة 48ف لككيؿ النيابة العامة تكقيؼ المتيـ بعد استجكابو مدة مف ذات القانك  108

ؾ فييا سمطة بذلؾ يتضح اف اقصى مدة تممك التمديد كالتكقيؼ مف قبؿ المحكمة المختصة. 
ذلؾ اف القبض ىك اجراء مف اجراءات  ساعة 48تكقيؼ المتيـ ىي مدة االستدالؿ كالتحقيؽ 

زمنية حددىا  لفترةالتجكؿ  حريةييد حركتو كحريتو كحرمانو مف االستدالؿ كالتحقيؽ يراد بو تق
 المختصةالقانكف تمييدا التخاذ االجراءات بحقو اما بحبسو احتياطيا بعرضو عمى المحكمة 

 20اك االفراج عنو."

اثار سرعة استجكاب المتيـ اىمية كبيره لدل الفقو كالقضاء كالتشريع كالذم  لذلؾ
ية لضمانة حقكؽ المتيـ مف اجؿ السماح لو بالدفاع عف نفسو كىي يعتبر احد الحقكؽ االساس

                                                           
على انه "ٌجب على مدٌر المركز أو مكان  5118لسنة  3من قانون االجرءات الجزائٌة الفلسطٌنً رقم  817تنص المادة  19

وب وكٌل النٌابة المتهم المطل ٌستجوب -5التوقٌف أن ٌسلم المتهم خالل أربع وعشرٌن ساعة الى النٌابة العامة للتحقٌق معه. 

بمذكرة حضور فً الحال، اما المتهم المطلوب بمذكرة احضار، فعلى وكٌل النٌابة أن ٌستوجب خالل أربع وعشرٌن ساعة من 

من ذات القانون على انه" ٌجب ان ٌتم االستجواب خالل أربع وعشرٌن ساعة من  815تارٌخ القبض علٌه". كما نصت المادة 

 لذي ٌأمر بتوقٌفة أو إطالق صراحه".تارٌخ ارسال المتهم الى وكٌل النٌابة ا
، المقتفً، منظومة القضاء والتشرٌع فً 85/7/5119، محكمة النقض الفلسطٌنٌة، رام هللا، 56/5119نقض جزاء رقم  20

 .85/8/5189، تارٌخ الزٌارةفلسطٌن
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ضمانة جكىرية تحرص عمى تحقيؽ المصمحة الفضمى كالتكازف بيف مصمحة التحقيؽ 
كمصمحة المتيـ بالدفاع عف نفسو عند مناقشتو عف التيمو المسنده اليو لذلؾ البد مف 

 تعطي المتيـ في االستجكاب فالسرعة 21استجكاب المتيـ عمى الفكر عند القبض عميو،
يتـ تأخير االستجكاب ألف حريتو التككيف دفاعو كمبرراتو بالشكؿ السميـ، كاألصح اف امكانية 

مقيدة بضمانة دكف سماع دفاعو، كالعمة بذلؾ باف السرعة باالستجكاب مف الممكف تخمص 
لتكقيؼ لمدة طكيمة المتيـ مف السمبيات التي تمحؽ بسمعتو كحقكقو كحريتو كمما زادة فترة ا

  22كتبقى االتيامات كالشككؾ تدكر حكلو ماداـ لـ يتـ استجكابو بالسرعة المطمكبة.

كيعتبر االستجكاب كسيمة تيدؼ إلظيار الحقيقة، كذلؾ مف خالؿ مساعدة المتيـ 
بإثارة دفاعو اماـ سمطة التحقيؽ، التي ليا سمطة تقديرية بعد االستجكاب اما بتكقيؼ المتيـ 

 23طيا  اك االفراج عنو.احتيا

الباحث بأف سرعة االستجكاب ىي ضمانة جكىريو تخمؽ الثقة داخؿ نفس  يرلك 
ثارة  اجيتو بالتيمة كمناقشتو تفصيال  دفاعو اماـ سمطة التحقيؽ عند مك  كتكرسالمتيـ  كا 

كما اف  أإلدانةالمبررات حكليا مما يشكؿ في قناعة سمطة التحقيؽ مف تحقيؽ البراءة اك 
تحديد لزـك تكقيؼ  فيسمطة تقديرية اب المتيـ يخضع لرقابة القاضي الجزائي كالذم لو استجك 
بعد استجكابو، اما اذا تبيف لمقاضي الجزائي باف الداعي لضركرة تكقؼ  مف عدمو المتيـ

عنو فكرا  كذلؾ تحقيقا  لمعدالة كتحقيؽ ضمانة حرية المتيـ المكقكؼ،  باإلفراجالمتيـ فأنو يأمر 
نى اف المشرع الجزائي الفمسطيني كفؽ بكضع ضمانو ىامو لممتيـ  كىي سرعة أم بمع

دفاعو، بإبداء استعمالو كحتى يتمكف المتيـ  كءاالستجكاب كحدد ليا ميعاد مف اجؿ عدـ س
كلكف بنظر الباحث اف ىذه المدة تعتبر استثناء عمى االصؿ كالمفترض ىك استجكابو عمى 

لذلؾ ينبغي عمى المشرع  131،24المصرم عميو في المادة الفكر كما نص المشرع الجزائي 

                                                           
الجدٌدة، جامعه ه"دراسة مقارنة"، دار الامٌن مصطفى، مشكالت الحبس االحتٌاطً بٌن قٌوده والتعوٌض عن ،محمد21

 .58ص ،5115االسكندرٌة، 

 65ص مرجع سابق،احمد سعٌد، االحمد، 22
23
 .836زغلول، بشٌر سعد، مرجع سابق،ص 

ٌجب على قاضً التحقٌق أن ٌستجوب " 8951لسنة  851رقم  من قانون اإلجراءات الجنائٌـة المصـري 838تنص المادة  24

 ."تزٌد مدة إٌداعه على أربع وعشرٌن ساعة أالإلى حٌن استجوابه وٌجـب فوراً المقبوض علٌه وإذا تعذر ذلك ٌودع السجن 
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تعديؿ النص باف يتـ استجكاب المتيـ عمى الفكر حتى ال يساء استخداـ ىذا النص مف قبؿ 
 سمطة التحقيؽ.

في  القانكف عمى كجكب استجكاب المتيـ قبؿ تكقيفو احتياطيا كمف ناحية اخرل نص
كما 25.ا  خطير  ف اف التكقيؼ االحتياطي اجراء  مف اجؿ ضمانة الدفاع عف نفسو كك  الجنايات

احتياطيا  حقيؽ باستجكاب المتيـ قبؿ تكقيفوالـز المشرع الجزائي الفمسطيني سمطة الت
حة الفرصة لممتيـ اكمناقشتو تفصيميا عف التيمو المنسكبو اليو كمكاجيتو بيا مف اجؿ ات

بعاد الشبيات عنو إلثبات عدـ صحة التيمو كاستظيار الحقيقة. كىذا ما اكدتو  بتقديـ االدلو كا 
عمى ضركرة اخطار  كالتي نصت 1966االتفاقيات الدكلية لمحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة 

 26المتيـ بالتيـ المنسكبو اليو كمناقشتو بالتفاصيؿ عمييا.

التالي ىل من االفضل احالة شكوى بدون استجواب ام  السؤالطرح يوىنا 
القضائي مدرب ومؤىل لالستجواب خاصة في ظل وجود باستجواب من مأمور الضبط 

  العديد من ضباط الشرطة خريجي كميات الحقوق ولو الكفاءة العالية؟؟

جرائـ اليتـ فييا استجكاب المتيـ كجعميا المشرع جكازيا كىي الجنح اف ىناؾ 
نيابة رأت ال إذا مف قانكف االجراءات الجزائية" 53كالمخالفات كىذا مانصت عميو المادة 

بناء عمى محضر االستدالالت  إلقامتياالعامة في مكاد المخالفات كالجنح اف الدعكل صالحة 
  27تكمؼ المتيـ بالحضكر مباشره اماـ المحكمة المختصة".

التي فرضت ىي تمؾ حيث اف اىـ االنجازات عمى صعيد البشرية كحقكؽ االنساف  
رمانو مف الحقكؽ إال بالقدر الذم نص ايقاع عقكبة ضد المتيـ اك تأنيبو اك حعدـ جكاز 

عميو القانكف، أم انو ال يجكز اف يتـ احالو المشتكى عميو دكف اف يتـ استجكابو مف قبؿ 
عميو العيد الدكلي في  كقد نص ،عضك النيابة العامة كىذا حؽ لكؿ متيـ يجب اف يتمتع بو

حيث نص " اف لكؿ متيـ  الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية 1966لسنة  2فقره 14 المادة 
                                                           

25
طنطاوي ابراهٌم حامد، الحبس االحتٌاطً،"دراسة لنصوص التشرٌع المصري والفرنسً وبعض التشرٌعات العربٌة، دار  

 .51، ص8998الفكر الجامعً ، الطبعة االولى، سنة 
26

على انه" اخطار المتهم مسبقا وبالتفصٌل بالتهم  8966لحقوق المدنبة والسٌاسٌة لسنة /ب من االتفاقٌات الدولٌة ل8تنص المادة  

 بالموجهة الٌه".
27
 .53فراونة، محمد احمد حامد، مرجع سابق، ص 
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التامة كيجب اف يتـ اعالمو  المساكاةبجريمة اف يتمتع اثناء النظر في قضيتو كعمى قدر 
  28"كأسبابياسريعا كبالتفصيؿ كبمغة يفيميا بطبيعة التيمو المكجيو اليو 

 14/2العيد الدكلي الخاص في المادة  تأييد مف الضركرم بأنويرل الباحث ك  
كحتى يساغ  المساكاةي جميع الجرائـ مف اجؿ النظر في قضيتو عمى قدر فاستجكاب المتيـ 

 لو بالدفاع عف نفسو.

مزدكجة فيك اجراء تحقيؽ ككسيمة  طبيعةباالستجكاب يتمتع  فإفكمف ناحية اخرل  
نمادفاع، كبالتي فأنو لـ يصبح فقط اجراء عادم لجمع االدلة  مة دفاع رئيسية ياصبح كس كا 

خالليا أف يدلي بتبريراتو كيناقش االدعاءات المقدمة ضده كيقدـ مف لممتيـ يستطيع مف 
يؤيد كجية نظره فمف خاللو يدافع المتيـ عف نفسو، كمف المعمكـ اف حؽ  خالليا كؿ ما

براءة صاحب الحؽ، أم يجب اف تتاح فرصة لممتيـ  إلثباتالدفاع ىك حؽ شخصي ييدؼ 
 ألكجوالمحقؽ بدفاعو فيقرر باف  يقنعده، مما بأف يناقش كيدحض االدلة كالشبيات القائمة ض

الدعكل ضده، في حيف انو اذا لـ يتـ استجكابو فاف االدلة كالشبيات تظؿ قائمة ضده،  إلقامة
 .كفي حاؿ اذا لـ يتـ استجكابو فأنو يترتب عميو بطالف االجراءات

 اف يويجب عم لالستجكاب ككيؿ النيابة ـالمتيـ اما ثكؿحاؿ م في اف المقرر كمف
ثـ بعد ذلؾ يستكجبو عف التيمو  بالتيمةعمما   كيحيطو عف اسمو كعنكانو كمينتو يسألو

 96كىذا ما نص عميو قانكف االجراءات الفمسطيني ماده  اعني باإلجابةكيطالبو  اليو المسنده
بعد سؤاؿ المتيـ عف اسمو كعنكانو كعف التيمو اف يتـ استجكابو  بأنولنا  تبيف كالتي 1فقره 

يتـ لممتيـ الكاقع مف اجؿ اف ك  باألساسأم مناقشتو تفصيال  عف التيمو كعف الدالئؿ كالدخكؿ 
التعرؼ عمى التيمو المسنده اليو كسماع دفاعو، كاف اىمية االستجكاب ىي تحقيؽ ضمانو 

ؼ المتيـ ك ايضا تحقؽ ضمانو لممتيـ السمطة التحقيؽ مف اجؿ االثبات في حاؿ اعتر 
نكاره دفاعو بإثارة المكقكؼ احتياطيا  29.عف التيمو كا 

                                                           
28
 .569عبد، الباقً مصطفى، مرجع سابق، ص 
29

" ٌجب على وكٌل النٌابة عند حضور على انه 5118لٌنة  3الفقره االولى من قانون االجراءات الجزائٌة رقم  96تنص الماده  

المتهم ألول مره الى التحقٌق ان ٌثبت من هوٌته واسمه وٌستجوبه عن التهمه المسنده الٌه وٌطالبه باإلجابة علٌها وٌخطره ان من 
 حقه االستعانة بمحام وان كل ما ٌقوله ٌجوز تقدٌمه كدلٌل ضده فً معرض البٌنة عند محاكمته"
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استجكاب المتيـ حضكر محاميو عند  سمطة التحقيؽ الفمسطينيكقد الـز المشرع   
ئية قد نصت المادة نافي حاالت االستث إاليتـ االستجكاب دكف حضكر محامي المتيـ  كاف ال
الحصر في عمى سبيؿ  جاءت، كالتي عمييا الجزائية الفمسطينيمف قانكف االجراءات  98

 المشرع كلكف30 األدلةضياع معالـ اك حالة االستعجاؿ كفي حالة الخكؼ مف  الضركرةحالة 
عمى ممؼ اجراءات التحقيؽ كاالستجكاب  بإطالعوحضكر المحامي  سمطة التحقيؽ عند الـز

 عمييامف قانكف االجراءات الجزائية  3فقره  102نصت المادة كالتي  مع المتيـقد تـ التي 
جاء فييا" يسمح لممحامي باإلطالع عمى التحقيؽ السابؽ عمى االستجكاب فيما يخص كالتي 
اجؿ اعداد دفاعو كتفسير االدلة المكجية ضد مككمو، كبياف اف التحقيؽ تـ مف ، مككمو"

تمكيف المحامي مف بصكر سميمة دكف ضغط اك اكراه عمى المتيـ المكقكؼ احتياطا ، ك 
مما يتيح لقاضي التكقيؼ ب تكقيؼ مككمو كالدفاع عنو، الترافع اماـ القاضي حكؿ اسبا

 االستجكاب لذلؾ يعتبرتـ االستجكاب كفؽ القانكف، ك بالرقابة عمى اعماؿ سمطة التحقيؽ 
ضمانة ميمة لألفراد في مكاجية القبض التعسفي كعدـ خركج سمطة التحقيؽ عف مبدأ 

ة كحسف سير التحقيؽ كاف غير ذلؾ كمراعاة تطبيؽ القكاعد العامفي االنساف البراءة االصؿ 
 31يشكؿ بطالف في االجراءات.

" استبعاد أم تحقيؽ ينكر عمى  1985قرار مؤتمر سانتياغك في عاـ  أكدكما  
بصكرة مطمقة حؽ المتيـ كمحاميو في اطالعيما باالجراءات المعمنة في التحقيؽ كالمحاكمة، 

   32.أم بمعنى أنو اليسمح باستجكاب المتيـ دكف محامية"

 ضماناتالى مجمكعو مف اليني قانكف االجراءات الجزائية الفمسط كما ايضا  اشار
مع المكاثيؽ الدكلية كمتكافقة تيـ كجاء متماسؾ بنصكصو ااالفراد كحريتحمي حقكؽ  التي

حيث  33،خاصة االستجكاب ككاف مطمب الفقياء كالقضاءكاإلعالف العالمي لحقكؽ االنساف 
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على انه" لوكٌل النٌابة استجواب المتهم قبل  5118لسنة  3قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنٌة رقم من  98تنص المادة  

دعوة محامٌه للحضور فً حاالت التلبس والضروره واالستعجال والخوف من ضٌاع االدلة على ان تدون موجبات التعجٌل فً 

 ".تهاء أالستجوابالمحضر وللمحامً الحق فً االطالع على اقوال المتهم عند ان
31
 .65ص58االحمد، احمد سعٌد، مرجع سابق، ص 
32

د عوٌس دٌاب، الحماٌة الجنائٌة لسرٌة التحقٌق االبتدائً وحقوق الدفاع امام سلطة -53، ص858انظر مؤتمر سانتٌاغو، بند 

ة، المرجع السابق، ابوخضرة محمد الغرٌانً المبروك، استجواب المتهم وضماناته فً مراحل الدعوى الجزائٌ التحقٌق،

 .8155ص
33
 .868صٌام، سرى محمود،مرجع سابق، ص  
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بالصمت اثناء االستجكاب كعدـ االجابة عف االسئمة التي تكجو اليو،  لممتيـ الحؽ انو شرع 
الفقره  97نصت عميو المادة  صمتو عف االجابة كىذا ماعتبر قرينة عمى ادانتو في حاؿ ي الك 
، كما ايضا اكدتو محكمة النقض المصرية "اف 34لفمسطينيامف قانكف االجراءات الجزائية  1

يفسر صمت المتيـ  قرينة عمى ثبكت التيمة ضده" أم انو السككت المتيـ ال يصح أف يتخذ 
قرينة عمى ادانتو مف الممكف انو يككف اف كؿ كسائؿ الدفاع استحالت امامو فيجبر عمى 

  35".الصمت كعدـ الرد

مف اجؿ  ؽ العدالة كالضمانات اليامةلتحقي منصفاكاف  الفمسطيني اف المشرعحيث  
لذؾ الـز المشرع ككيؿ  ،الحقكؽ سبيا ككنيا ىي اقد حماية حقكؽ االفراد كعدـ المساس

جسمو مف االصابات كتدكينيا كاليدؼ مف ذلؾ بياف صحة االجراءات التي قاـ  بمعاينةالنيابة 
مف قانكف االجراءات  99نصت عمية المادة  كىي ما مأمكر الضبط القضائيبيا 

كالتي جاء " 109/2010ا رقـ في قرارى ألفمسطينيةكىذا ما أكدتو محكمة النقض 36،الجزائية
اف المتيـ قد تعرض لمضرب كالتيديد كالتعذيب اثناء التحقيؽ معو في جياز االمف فييا 

الكقائي كقد تـ احالتو الى مستشفى الشيخ زايد لمعالج بسبب ذلؾ، كعند مثكلو اماـ النيابة 
عمى شفتيو كعينيو حظ اثار الضرب كالتعذيب كيؿ النيابة بالكشؼ عمى جسمو كالالعامة قاـ ك 

نجد  انو ال حيث الى المستشفى لمعالج،كالحركؽ التي عمى قدمو كعمى اثر ذلؾ قاـ بتحكيمو 
شاىده مف اصابات ظاىره كسبب  في اكراؽ الدعكل اف معاكف النيابة العامة قاـ بإثبات كؿ ما

ى فرض مف قانكف االجراءات الفمسطينية عم100/99ا طبقا لما نصت عميو المادتيف حدكثي
  37صحتيا".

الفحكصات الطبية كمعاينة جسمو  إلجراءأم بمعنى انو يجب اف يعرض المتيـ 
لعدـ المساس بحريتو  لممتيـثاال  لتحقيؽ العدالة كضمانة تام جراءكيجب تدكينو في محضر اال
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على انه" للمتهم الحق بالصمت وعدم 5118لسنة  3من قانون االجرءات الجزائٌة الفلسطٌنً رقم  8الفقرة 97تنص المادة  

 االجابة على االسئلة الموجهة الٌه".
35
 .337ص، 73،ق 59،مجموعة أحكام النقض س  8973 /3/ 88نقض مصري  
36
على انه" على وكٌل النٌابة العامة قبل استجواب  5118لسنة  3من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً رقم  99تنص الماده  

 المتهم ان ٌعاٌن جسمه وٌثبت كل ماٌشاهده من اصابات ظاهره وسبب حدوثها".
37

هللا، المقتفً، منظومة القضاء والتشرٌع فً فلسطٌن، ، محكمة النقض الفلسطٌنٌة المنعقدة فً رام 819/5181نقض جزاء رقم 

 –من تلقاء نفسه  –" ٌأمر وكٌل النٌابة 5118لسنة  3من قانون االجراءات الفلسطٌنٌة رقم  811، تنص المادة 85/5/5181

المتهم أو باجراء الفحوصات الطبٌة والنفسٌة للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا راى ضرورة ذلك أو بناء على طلب من 
 محامٌه".
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كسالمتو الشخصية مف خالؿ الضرب اك االىانة اك التعذيب اثناء استجكابو مف اجؿ 
مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا  100 ا مانصت عميو المادةكىذ ،االعتراؼ

كالنفسية لممتيـ مف قبؿ  الطبيةيأمر ككيؿ النيابة العامة مف تمقاء نفسو بأجراء الفحكصات "
 رأل ضركرة ذلؾ اك بناء عمى طمب مف المتيـ اك محاميو". إذاالجية المختصة 

كالذم  لرقابة القاضي الجزائيتخضع ستجكاب كأىميا اال اف جميع تمؾ الضمانات  
نيايجب عميو اف يتحقؽ مف اف سمطة التحقيؽ لـ تستخدـ االجراءات القسرية  راعت  كا 

كلو السمطة التقديرية ضمانات المتيـ التي شرعيا قانكف االجراءات الجزائية عند االستجكاب، 
ضرب اك االىانو كلـ يعرض قد تعرض لم المكقكؼ احتياطيا   باف المتيـ لواتضح  في حاؿ

جراءات التحقيؽ ؿ ابإبطا لو سمطة تقديرية عمى طبيب شرعي مف اجؿ معاينة جسمو فأف
يأمر باإلفراج عف المتيـ مف اجؿ  لو الحؽ بأف كلمقانكف  ةكمخالف كاعتبارىا غير مشركعة

الفصؿ  كخاصة انو بالتدقيؽ في .اك االبقاء عمى المتيـ مكقكفا   سالمو حسف سير العدالة
باالستجكاب نجد اف المشرع الفمسطيني لـ  المتعمقةالخامس مف قانكف االجراءات الجزائية 

ينص عمى النتيجة لمخالفة النصكص التي تعطي لممتيـ ضمانات خالؿ تمؾ الفتره، لكف 
اليجكز اخضاع أم  -1مف القانكف االساسي الفمسطيني كالتي جاء فييا" 13نصت المادة 

 -2التعذيب كيعامؿ المتيمكف كسائر المحركميف مف حرياتيـ معاممة الئقة. لإلكراه اك أحد
 38الفقره االكلى مف ىذه المادة". إلحكاـيقع باطال  كؿ قكؿ اك اعتراؼ صدر بالمخالفة 

خالؿ مرحمة االستجكاب،  اإلكراهاكدت المكاثيؽ الدكلية رفضيا لمتعذيب اك  لذلؾ
كالتي تنص عمى  5رقـ في المادة  1948نساف لسنة االعالف العالمي لحقكؽ االكمف اىميا 

انو"اليعرض أم انساف لمتعذيب كال العقكبات اك المعامالت القاسية اك الكحشية اك المحاطة 
حرص عمى ضركرة حماية حقكؽ االشخاص كعدـ المساس بيا الميثاؽ  كأيضابالكرامة". 

حماية سالمة االشخاص كاف كالتي فرضت عمى القانكف  1994لسنة  5العربي في المادة 
  39غير ذلؾ يعتبر مخالؼ لمقانكف كيستكجب البطالف.

                                                           
ابو بكر ثائر، ضمانات المتهم فً مرحلة التحقٌق االبتدائً، الهئٌة الفلسطٌنٌة المستقله لحقوق المواطنٌن،"د،ط"، سلسلة  38

 .61،ص68التقارٌر القانونٌه 
39

شخصه مع حماٌة على انه" لكل فرد الحق فً الحٌاة وفً الحرٌة وفً سالمة  8999من المٌثاق العربً لسنة  5تنص المادة  

 القانون لهذه الحقوق".
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لذلؾ يعتبر اجراء االستجكاب كفالة لمحرية الشخصية لممتيـ كضمانو ىامة حيث اف 
رادتو في معرفة الحقيقة حتى كلك ابتعدت عف الكاقع،  ىكما يقكلو المتيـ  تعبير عف حريتو كا 

تضر بمصمحة المتيـ كالتي قد تككف بإطالة استجكابو مما يشكؿ كاف أم تأثير اك أم كسيمة 
اعتداء عمى مصمحة المتيـ كاإلكراه المعنكم اك المادم فأنو يحقؽ غاية عدـ المشركعية مما 
يبطؿ أالستجكاب أم ال يجكز اف يطيؿ االستجكاب ألنو يخضع المتيـ الى التعذيب النفسي 

االصؿ  اف ؿ اعترافو عمى التيمو المسنده اليو كخاصةاك الضرب اك االىانو اك ارىاقو مف اج
 ذكمف القانكف االساسي، لذلؾ يعتبر االستجكاب  13، كفؽ نص الماده 40باإلنساف ىي البراءة

ككف انو يخضع لرقابة القاضي الجزائي  قيؽ ضمانة حرية االفراد كصكنيا،اىمية بالغة بتح
عرض المتيـ المكقكؼ احتياطيا  اماـ  عمى التكقيؼ عند االنتياء مف االستجكاب، كعند

جرل معو مف  عمىكيمو المحامي الحؽ باالعتراض ك  القاضي الجزائي فانو يتيح لممتيـ اك
اك انو تحقيقات قسرية مف قبؿ سمطة التحقيؽ كانو اعترؼ بناء عمى اسباب خارجو عف ارادتو 

 ة االختيار.اعترؼ تحت التيديد اك اكراه كانو فقد القدرة عمى االجابة بحري

 الفرع الثاني: سماع مرافعة النيابة العامة وأقوال المتيم الموقوف احتياطياً 

اماـ المتيـ  كأقكاؿحرص المشرع الفمسطيني عمى ضركرة سماع اقكاؿ النيابة العامة  
مراعاة ، مف اجؿ احتياطيان  تكقيفوتمديد بؿ قكذلؾ  الجزائي المختص بالتكقيؼالقاضي 

التكقيؼ بالرقابة عمى اعماؿ  لقاضييتسنى حتى ك  ،نفسواثارة دفاعو عف  ضمانات المتيـ في
تحقيؽ عمى  حرصا   ،بالقبض عمى المتيـ كالتحقيقات التي جرت مع المتيـ سمطة التحقيؽ

عندما يتسنى لمقاضي سماع اقكاؿ  بمعنى أم التكازف بيف مصمحة التحقيؽ كمصمحة المتيـ،
 تكقيؼ المتيـلمراقبة عمى اجراءات التحقيؽ ك تقدير مكقفو مف المتيـ يتيح لو با كأقكاؿالنيابة 
يخمي فاف القاضي  ةمجريال المتيـ دالئؿ كافية الرتكاب يجدلـ في حاؿ  ،اـ ال احتياطيا  
 اكالشخصية كعدـ المساس بيا كبالدفاع عف نفسو،  تحقيؽ ضمانة حريتو مف اجؿ ،سبيمو

ىك مف ارتكب الفعؿ حرصا  بأنوؾ دالئؿ قكيو تفيد اذا تبيف لو باف ىنا يأمر بتكقيفواما اف 

                                                           
40
 .88عبد اللطٌف احمد، مرجع سابق، ص 
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 اكد المشرع  كقد ،كذلؾ تحقيقا لمصمحة المجتمع عمى حماية امف المجتمع كحرصا مف ىربو
المتيـ في نص المادة  كأقكاؿالنيابة العامة  الفمسطيني عمى ضركرة سماع اقكاؿالجزائي 

اضي الصمح بعد سماع اقكاؿ ممثؿ لق "كلى مف قانكف االجراءات الجزائيةالفقره اال 120
  ".النيابة كالمقبكض عميو اف يفرج عنو،أك يكقفو لمدة التزيد عمى خمسة عشر يكما  

  كأقكاؿحيث اف اغمب التشريعات الجزائية نصت عمى ضركرة سماع اقكاؿ النيابة  
كالتي المتيـ كمف التشريعات التي نصت عمى ذلؾ قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية االردني 

اعتبرتيا ضمانة مف اجؿ الدفاع عف نفسو كتكضيح بياف مصداقية االدلة القائمة ضده، فقد 
لسنة  9الفقره الثالثو مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية االردني رقـ  114نصت المادة 

الممؼ عمى  بعرضسمطة التحقيؽ عند انتياء اجراءات التحقيؽ اف تقكـ عمى ضركرة  1961
كيمو اف تقرر تمديد تكقيؼ ك  ف اجؿ سماع اقكاؿ المدعي العاـ ك اقكاؿ المتيـ اكالمحكمة م

  41المتيـ أم ابقائو محبكس احتياطيا.

عمى ضركرة سماع اقكاؿ النيابة العامة  المشرع الجزائي المصرمكما ايضا  نص 
 لسنة 145رقـ  مف قانكف االجراءات الجنائية 136نص في المادة كقد  ،كأقكاؿ المتيـ

 وكذلؾ الن 42،سماع اقكاؿ النيابة ك اقكاؿ المتيـ قبؿ حبسو احتياطيا   عمى اشتراط 2006
لعدـ استكماؿ  عندما يتـ تكقيؼ المتيـ اكؿ مره فاف النيابة العامة تطمب تكقيؼ المتيـ

تعيد  المتيـ حتى ال كأقكاؿلذلؾ فرض المشرع المصرم سماع اقكاؿ النيابة  اجرءات التحقيؽ 
مف اجؿ حماية حقكؽ كحريات  مرهاكؿ النيابة نفس االقكاؿ التي سمعيا القاضي كال تكرر 

المتيـ  تكقيؼ االفراد كتحقيؽ الضمانات التي شرعيا الدستكر كقانكف االجراءات الجزائية لعدـ
  43احتياطيا .

                                                           
41

على انه" إذا اقتضت  8968لسنة  9الفقره الثالثه من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة االردنً رقم  889تنص الماده  

مرار توقٌف المشتكى علٌه، وجب على المدعً مصلحة التحقٌق قبل انتهاء المدد المبٌنه فً الفقرتٌن السابقتٌن من ذات المادة اس

العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة وبعد االطالع على مطالعة المدعً العام وسماع 

تلك اقوال المشتكى علٌه او وكٌله حول المبررات استمرار التوقٌف من عدمه واالطالع على اوراق التحقٌق ان تقرر قبل انتهاء 

 المدة تمدٌد مدة التوقٌف...".
42

على انه" ٌجب على قاضً التحقٌق قبل أن  5116لسنة  895من قانون االجراءات الجزائً المصري رقم  836تنص المادة  

 ٌصدر أمر بالحبس أن ٌسمع أقوال النٌابة العامة ودفاع المتهم"
43
 .895زغلول، بشٌر سعد،مرجع سابق، ص 
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االحتياطي  تكقيؼقبؿ ال المتيـ كأقكاؿالنيابة  تكمف اىمية ضركرة اشتراط سماع اقكاؿ
يبديو االطراؼ يككف  رأمحة القاضي الجزائي اف يقؼ عمى كجيات النظر كاف كؿ ىي اتا

 تكقيؼكيعتبر سماع اقكاؿ النيابة قبؿ ال الحتياطيا تكقيؼقرار ا اتخاذهمحؿ تقدير عند 
، أم انيا  بتنفيذ القانكفاالحتياطي ضمانة لممتيـ باعتبار اف النيابة العامة ىي خصـ شريؼ 

اجؿ حماية مصالح المتيـ في حيدة كمكضكعية كبذات الكقت تحقيؽ بكاجباتيا مف  تقكـ
 44.المصمحة العامة

ذامحكمة العدؿ العميا الفمسطينية عمى ضركرة سماع اقكاؿ الخصكـ  تاكدكقد  لـ  كا 
حيث جاء  يجب اخالء سبيؿ المتيـ المكقكؼ احتياطيا ارتكابو الجريمةيكف ىناؾ دالئؿ عمى 

االطالع عمى المذكرات القانكنية لمطرفيف كبعد سماع مرافعتيما  " اف المحكمة بعدافي حكمي
عطاء  14/12/2002ك 16/10النيابة العامة الميمة تمك االخرل عدة مرات في الجمسات  كا 

االكراؽ الدالة عمى اكامر التكقيؼ كالثانية كافة بياناتيا  إلحضار 22/2/2003ك 18/1ك
ىناؾ تيمو كجيت الى المستدعي كصكرة مف الئحة كالثالثة لمكافاة المحكمة بما يفيد باف 

المختصة في  بأنياالنيابة العامة لـ تتمكف مف احضار المطمكب فالمحكمة ترل  كفكالاالتياـ 
نظر الطمب كترل اف ممثؿ النيابة لـ يتقدـ اماميا مايفيد اتباع االجراءات القانكنية الكاجب 

ميو حتى تاريخ نظر الطمب طبقا لما كرد في اتباعيا بالنسبة لممستدعي مف تاريخ القبض ع
جية القانكف االجراءات الجزائية مف حيث الحصكؿ عمى امر القبض عمى المستدعي مف قبؿ 

المختصة اك اجراءات التحقيؽ الالزمة مف قبؿ النيابة العامة اك التكقيؼ  مف قبؿ محكمة 
فيد اف النيابة العامة كاف ليا دكر لـ يقدـ ماي لؾتكقيؼ حسب القانكف ككذالتمديد ك الالصمح اك 

 اف، حيث انو لـ يثبت لممحكمة في االجراءات الالزمة بالنسبة لممستدعي بعد القبض عميو
المستدعى ضده قد قاـ بإتباع االجراءات القانكنية منذ لحظة القبض عمى المستدعي كما 

يتعيف اجابة المستدعي  رسميا القانكف مما يجعؿ تكقيفو كحجزه تكقيفا  غير مشركع كبالتالي
 .45"الى  طمبو باإلفراج عنو فكرا  
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 تكقيؼشرطا جكىريا مف اجؿ صحة  كسماع اقكاؿ المتيـ عتبر سماع اقكاؿ النيابةتك 
أم بمعنى يجب سماع اقكاؿ النيابة  المتيـ احتياطيا الذم يصدر مف قبؿ القاضي الجزائي،

اجراءىا باطال  متعمؽ بالنظاـ العاـ، اف  اعتبر كأالاالحتياطي تكقيؼ قبؿ الالمتيـ  كأقكاؿ
 تكقيفوب تحقيؽ حماية المتيـ مف االجراءات التعسفية كتقييد حريتو ىكاليدؼ مف ذلؾ 

لذلؾ يعتبر سماع  46احتياطيا  كتطبيؽ القانكف كتحقيؽ العدالة التي فرضيا القانكف االساسي.
التكقيؼ االمر ب إلصدارتيا اقكاؿ المتيـ ضركرم لتقدير ادلة االتياـ كبياف مدل كفاي

 47االحتياطي.

يجب سماع اقكاؿ النيابة العامة كأقكاؿ المتيـ قبؿ قرار تكقيؼ المتيـ  أم انو
احتياطيا ، كيحظر عمى القاضي اصدار امر تكقيؼ المتيـ احتياطيان دكف حضكر المتيـ 

ءات الجزائية قانكف االجرا حيث نص كسماع اقكالو كسماع دفاعو عف التيمو المسنده إليو،
عمى عدـ صدكر امر تكقيؼ ام متيـ غيابي إال اذا كاف ىناؾ  121في المادة الفمسطيني 

كىذا ما أكدتو محكمة  أقكالوعذر مشركع مؤكدا عمى ضركرة حضكر المتيـ مف أجؿ سماع 
تكقيؼ، التمديد ك الفي قكليا" اف االجراءات المتعبة لدل المحكمة المختصة ب ةالنقض الفمسطيني

قدت اخمت كؿ مف محكمة الصمح كمحكمة البداية في اتباع االصكؿ الكاجبة،باف تـ اصدار ف
مف قانكف االجراءات الفمسطيني كالتي  121المادة  إلحكاـامر تكقيؼ في غياب المتيـ خالفا 

أم متيـ في غيابو إال اذا اقتنع القاضي  تكقيؼ تنص صراحة عمى انو ال يجكز اصدار امر
  48بينات طبية انو تعذر احضاره بسبب مرضو". باالستناد الى

مف قانكف  120بأف المشرع الجزائي الفمسطيني في نص المادة  يرل الباحثك 
االجراءات الجزائية نص عمى كجكب سماع اقكاؿ النيابة العامة كأقكاؿ المتيـ قبؿ اف يصدر 

لمتيـ كنالحظ باف قاضي التكقيؼ امره بالتكقيؼ االحتياطي دكف اف يشير الى سماع دفاع ا
بعد أالستجكاب، بينما المشرع المصرم قد تـ تعديؿ نصكصو كقد اضاؼ  التكقيؼ أليتـ اال

لسنة  145بمقتضى القانكف رقـ  136مف المادة  1ضمانة سماع دفاع المتيـ الى الفقره 
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 التكقيؼ االحتياطي ىك سماع اقكالو قبؿ تمديد، كاعتبر بديؿ االستجكاب المتيـ عند 2006
مد تبالتكقيؼ، كما يترتب عمى عدـ سماع اقكالو بطالف االمر الصادر  بتمديدصدكر االمر 

، كما كاعتبر اف ما يترتب عميو مف اثار كما يتخذ خاللو مف اجراءات تتمخض عف تكقيؼيد 
 49كمف ثـ ال يجكز االستناد الييا. وادلة جاءت كليدة اجراء غير مشركع

 120ى المشرع الفمسطيني تعديؿ نص المادة لذلؾ يرل الباحث باف ينبغي عم
التكقيؼ أالحتياطي كاعتبار أم  تمديدكسماع اقكالو عند المتيـ ككيؿ دفاع  كاضافة حضكر 

التكقيؼ كما  بتمديدبطالف  يرتب كالمتيـ سكيا   المتيـ دفاع ككيؿ اجراء يصدر دكف حضكر
يجكز اصدار امر التكقيؼ الزاـ حضكر ككيؿ الدفاع، كانو ال كأضاؼفعؿ المشرع المصرم 

بحضكر المتيـ باستثناء حالة المرض ككجكد بينات طبية تفيد بذلؾ، كىي  إالاالحتياطي 
 باطال   غير ذلؾ يعتبر امر التكقيؼك  ،مترككة لسمطة القاضي الجزائي في حاؿ اقتناعو بذلؾ

تكقيؼ المتيـ  انو ال يجكز اصدار امر كذلؾ اجراء يتـ دكف حضكر المتيـ يعتبر باطال . كأم
بناء عمى بينات طبية تفييد باف المتيـ مريض اما غير ذلؾ فأنو ال يجكز تبرير  إالبغيبتو 
 امنية اك خطكرة التيمة. بأسبابسبب اخر كتذرع  ألمغيبتو 

كالتي جاء مناقضا   48/20015في قرارىا رقـ ةالنقض الفمسطيني ةحيث اكدت محكم"
 ألسبابتمديد كتكقيؼ المتيـ في غيابو مبرر الغياب لقرار محكمة االستئناؼ كالمتضمف 

غالؽامنية قاىره كما تتعرض ليا البالد مف اجراءات  فضال  عف خطكرة التيمة المسندة  كا 
الى المتيـ كىي القتؿ العمد كاف ككيؿ المتيـ قد حضر اجراءات تمديد التكقيؼ، كما تضمف 

ت الجزائية عمى انو" اليجكز اصدار امر مف قانكف االجراءا 121القرار عمى اف نص المادة 
اذا اقتنع القاضي باالستناد الى بينات طبية انو يتعذر احضاره  إالأم متيـ في غيابو تكقيؼ ب

اف  121ارادة المشرع كفؽ صريح نص المادة  وعنما افصحت  ألفامامو بسبب مرضو"، 
جاء حصرا  بحالة كاحدة منو، كاف ىذا االستثناء  غفمةأم متيـ في ظؿ غيابو كفي  أليتـ

 50مف غير الجائز التكسع في تفسير االستثناء." وككحيدة كمعمـك ان
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اماـ تكقيفو يـ اك ككيمو بعد تمديد لممتضمانو ىامو  اف المشرع الفمسطيني كضع
حتى يضمف لو الحرية كعدـ المساس بحقكقو التي شرعيا بتقديـ طمب افراج قاضي التكقيؼ 

البراءة حتى تثبت ادانتو بحكـ قاضي نيائي  باإلنسافلؾ الف االصؿ لو القانكف االساسي كذ
بعد استطالع ككيؿ النيابة عميو إال  المكافقةكال يتـ تدقيقا   إال ينظرالا الطمب لكف ىذ بآت

لزاـ حضكره العامو  مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني كالتي  137كىك ماقررتو المادة كا 
اذا  إالمة طمبات االفراج بالكفالة تدقيقا  بعد استطالع رأم النيابة العامة، جاء فييا تنظر المحك

 51.طمب ممثؿ الدفاع اك النيابة النظر فييا مرافعة ككافقت المحكمة عمى ذلؾ

كيرل الباحث ، تقدـ اف طمبات االفراج بالكفالة تنظر تدقيقا  دكف مرافعة بناء عمى ما 
عنيـ، كالسبب  باإلفراجحضكرىـ جمسات النظر  بعدـف حقكؽ المكقكفيلاىدار تشكؿ  بانيا

تتـ مرافعة حتى  عندماعنو  باإلفراجاىمية معنكية قد تزيد مف قناعة القاضي  الييا يرجع الن
 ، كما انيا تسمحعف التيمو المسندة لممتيـيتسنى لممتيـ اك ككيمو مف اجؿ تعزيز دفاعو 

مشاىدة التغيرات  ك ي قامت بيا النيابة العامة، بالرقابة عمى االجراءات الت لمقاضي الجزائي
  52.الصحية التي طرأت عمى المتيـ

لسنة  17رقـ  النص قبؿ تعديمو بمكجب القرار بقانكفالى  العكدهضركرة  يجبلذلؾ 
، حيث نجد كثير مف المحاكـ كاف تنظر طمبات االفراج مرافعة منو، 4كخاصة المادة  2014

ب االفراج الى قمـ المحكمة بعد دفع الرسكـ عميو ثـ يعرض طمب عندما يقدـ ككيؿ المتيـ طم
، ثـ يتـ االفراج الى القاضي المختص بالتكقيؼ مما يؤشر عميو لعرضو عمى النيابة العامة

ارسالو الى النيابة العامو عف طريؽ المراسؿ اك المكظؼ، مف اجؿ عرضو عمى رئيس النيابة 
 اك اياـ طكيمةب اك رفض الطمب كقد يستغرؽ ساعات الطم بإجابةالعامة ليقدـ شرحو عميو 

كمف ثـ يعاد مع المراسؿ الى قمـ المحكمة مف اجؿ ارسالو الى القاضي مف اجؿ التأشير عمى 
ىداراف ىذا العمؿ يؤدم الى اىدار الكقت  ألرفضاك  باإلجابةالطمب سكاء  حقكؽ  كا 

انكف االساسي كىي عدـ المساس المكقكفيف كيخالؼ اىـ المبادئ االساسية التي شرعيا الق
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كمف ناحية اخرل اف المشرع الفمسطيني لـ يتطرؽ الى تحديد اجال  53االفراد. بحقكؽ كحريات
 . اإلفراجلدل الجيات المخكلو بالنظر بقرار رفض طمب محددا  لمفصؿ في طمبات االفراج 

حددة ده ميجب عمى المشرع الفمسطيني تقييد المحكمة بم بأنويرل الباحث لذلؾ 
قانكف  مف 179في نص المادة  كما جاء ساعة 24لمنظر في طمب االفراج كىي مدة 

 2019.54لسنة  22.1رقـ  المسطره المغربية

بأف المشرع الفمسطيني لـ يشترط سماع اقكاؿ المجني عميو كالمدعي كيرل الباحث 
بأنيـ مى الرغـ ععنو  بالحؽ المدني إلصدار امر التكقيؼ االحتياطي بحؽ المتيـ اك االفراج

كذلؾ الف النيابة ليس ليـ صفو في الدعكل الجزائية إال انيـ  اطراؼ في الدعكل الجزائية
 إالالعامة تمثؿ المجني عميو في اجرءات الدعكل الجزائية اما المطالب بالحؽ المدني ليس لو 

الحؽ  اف يطالب بالتعكيضات فقط، أم اف المجني عميو اك المدعي بالحؽ المدني ليس ليـ
يشكؿ خطرا  كبيرا  عمى  بأنو كالعمة بذلؾ احتياطيابالمطالبة بإيقاع العقكبة كال المطالبو بحبسو 

 وكحيث ان الفضمى حرية المتيـ كما انو ال يحقؽ مبدأ العدالة كالمساكاة كعدـ تحقيقو المصمحو
صالحية كبيره   لك سمح المشرع بسماع اقكاؿ المجني عميو بتكقيؼ المتيـ احتياطيا  فأنو يعطي

، المتيـ احتياطيا   تكقيؼزائية بأمر ليس لو صفة في الدعكل الج بأنولممجني عميو عمى الرغـ 
لذلؾ لـ ينص المشرع عمى سماع اقكاؿ المجني عميو كال المدعي بالحؽ المدني لتحقيؽ 

  55ضمانة لممتيـ.

في المادة فراج ات طمبات االكما اجاز المشرع الفمسطيني حؽ لممتيـ في الطعف بقرار 
كالتي جاء فييا" لمنيابة العامة  2014لسنة  17رقـ قانكف االجراءات الجزائيةقرار بمف  9

كلممتيـ استئناؼ قرارات االفراج بالكفالة الصادرة عف محاكـ البداية كالصمح خالؿ سبعة اياـ 
ا طمب مف تاريخ القرار"، أم انو يجكز استئناؼ القرار الصادر عف المحكمة، كذلؾ اذ
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المكقكؼ االفراج عنو كرفض القاضي ىذا الطمب فأنو يجكز لممكقكؼ استئناؼ ىذا القرار 
اليجكز االستئناؼ مباشرة ككذلؾ اليجكز  بأنو، كما كنالحظ سبيمو كالمتعمؽ برفض اخالء

كاف ىذا القرار  ساعة 48امر التكقيؼ مدة  بإصدارلممكقكؼ التظمـ مف قرار النيابة العامة 
 56استئنافو.اليجكز 

عمى احقية المكقكؼ بالتظمـ مف امر  عدـ نصول يكفؽالمشرع الفمسطيني لـ  أم اف 
التكقيؼ الصادر مف النيابة العامة، كاف ىذا يعتبر مساس بحقكؽ كحريات االفراد كمساس 

حقكؽ قرار يمس  بأمكالذم اجاز بالمجكء الى الجيات المختصة لمتظمـ  ساسيبالقانكف اال
اغفؿ المشرع الجزائي الفمسطيني  فإفاية كانت الجية المصدرة القرار، كعميو  رادكحريات االف

مف أم تعسؼ اك اساءه استخداـ مثؿ  بحقو بالمجكء الى التمظـ ضمانو ىامة لممتيـ المكقكؼ 
بالتكقيؼ في  الصالحيةىذه الصالحية لمنيابة العامة كخاصة اف النيابة العامة ىي صاحبة 

اليكجد عمييا رقيب. لذلؾ عمى المشرع الفمسطيني كضع نص صريح ينص  ىذه المرحمو كانو
كما فعؿ المشرع التكقيؼ  العامة بأمرعف النيابة عمى احقية المكقكؼ بالطعف بالقرار الصادر 

مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية كالتي جاء فييا" يجكز استئناؼ  124االردني في المادة 
 57سبيؿ المشتكى عميو....". بتخميوالعاـ اك القاضي الصمح القرار الصادر عف المدعي 

بالقرار الصادر  يالباحث بأف المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى اعتراض المشتك يرلك 
في كتمثؿ المجتمع سبيؿ المتيـ كذلؾ الف النيابة العامة ىي مف تمثؿ المشتكي  بتخميو

استئناؼ القرار الصادر بة العامة اجراءات سير الدعكل، كاف المشرع اعطى صالحية لمنياب
لسنة  17 الجزائية رقـقرار بقانكف االجراءات المف  9عف المتيـ في نص المادة  باإلفراج
2014. 

المجني عميو في بعض القضايا مف اف يقكـ  في الكاقع العممي ال يكجد ما يمنعلكف  
العتبارات  اخالء السبيؿالى القاضي اك الى النيابة العامة كىك المعارضة عمى  تقديـ طمب

اسقاط حؽ لعدـ كجكد مصالحة اك  متعمقة بالجريمة المرتكبة فيي مرتبطة بنكع الجريمة اك
ىك  المجني عميوككف اف لخطكرة مف تجدد المشاكؿ بعد اخالء سبيؿ المتيـ شخصي اك 
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ؾ مف اخالء سبيؿ المتيـ كذل مثؿ ىذه االعتبارات تمنعالمتضرر االكؿ في الجريمة الف 
كاف طمب المعارضة مف قبؿ المجني  58،جني عميوالمعمى النظاـ العاـ كمشاعر طرؼ حفاظا  

يمكف اقناع القاضي الجزائي حكؿ الجريمة التي ارتكبت ضده مما قد  عميو عمى اخالء السبيؿ
السبيؿ كىذا ما نصت عميو المادة  تخميوالنظر في  بإعادةيؤثر عمى قرار القاضي الجزائي 

 بإعادةكف االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا تشمؿ صالحية المحكمة المختصة مف قان 141
 النظر اك استئناؼ طمبات االفراج بكفالة:

 االفراج بكفالة.  -1

عادةالغاء امر االفراج بالكفالة  -2  تكقيؼ المتيـ. كا 

 تعديؿ االمر السابؽ. -3

حتياطي ضمانة اف الحكمة مف اعتبار سماع اقكاؿ النيابة العامة قبؿ التكقيؼ اال
نياالنيابة العامة ىي خصـ شريؼ في الدعكل الجزائية  ككفلممتيـ  تنيض بكاجب اعماؿ  كا 

كاف مف  مقتضيات القانكف حتى كاف كانت في صالح المتيـ كىي بيذه ال مصمحة خاصة ليا
أم اف مف كاجب النيابة العامة حماية  كمكضكعيوكاجبيا حماية مصمحة المتيـ في حيدة 

كىذا ما اكدتو معايير االمـ المتحدة  لخاصةاة العامة كبذات الكقت مصمحة المتيـ المصمح
ب "اف دكر المدعي العاـ كاجب عمى النيابة العامة في -13في نص المادة  1990لعاـ 

حماية المصمحة العامة كالتصرؼ بمكضكعية كمراعاة مكقؼ كؿ متيـ كالضحية كالظركؼ 
 59لمتيـ اك ضده".سكاء كانت في صالح ا الصمةذات 

االطالع  الجزائي يتـعند عرض ممؼ القضية عمى القاضي  والباحث ان يرلكما 
 يؤثرممؼ التحقيقي كدراستو كبياف اكصاؼ الجريمة كتقدير خطكرة الجريمة، فأف ذلؾ العمى 

اتضح لو باف الجريمة ليست خطيرة اك ىناؾ  إذافي قرار تكقيؼ المتيـ اك اخالء سبيمو 
 ة لتكقيؼ المتيـ.دالئؿ كافي
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تكقيؼ بعد الحديث عف سماع اقكاؿ مرافعة النيابة العامة كسماع اقكاؿ المتيـ قبؿ ال
االحتياطي عف بياف اىمية تمؾ الضمانة التي فرضيا المشرع الجزائي الفمسطيني لتحقيؽ 

سي العدالة الجنائية كتحقيؽ المصمحة الفضمى التي شرعتيا القكانيف الكضعية كالقانكف االسا
اع اقكاؿ كما تحدث المشرع الجزائي الفمسطيني عف ضركرة سمالفمسطيني كالمكاثيؽ الدكلية، 

انة تسمح لممتيـ مف اعطاء دفاعو احتياطيا لما فييا مف ضمتكقيفو  تمديدالنيابة كالمتيـ قبؿ 
عمى ايصاؿ اقكالو بشكؿ دقيؽ دكف رىبو اك خكؼ مف سمطة التحقيؽ كما يتـ التعامؿ  كالقدرة

مف اجؿ تحقيؽ افضؿ محاكمة كحفظ كرامة المتيـ كصكنيا كعدـ معو اثناء أالستجكاب، 
أم يجب اف يعامؿ  ،المساس بيا كتطبيؽ مبدأ قرينة البراءة كالتي اف اصؿ االنساف البراءة

كاف دكر القاضي المتيـ بمعاممة البرمء كعدـ ادانتو دكف اف يككف ىناؾ حكـ قضائي نيائي، 
ة لو مف االفراج عنو اك تكقيفو، عد سماع اقكاؿ النيابة كالمتيـ فيي سمطة تقديريبيذه المرحمو ب
اف ىذه الضمانة ىي ضمانة جكىرية كشرطا ضركريا  لتحقيؽ ضمانة حرية كيرل الباحث 
 .احتياطيان تكقيفو المتيـ كعدـ 

 نهزٌلٍف االحزٍبطً انشكهٍخانًحذداد  :انثبنًانًطهت 

ف ذلؾ أ ىميتيا لممكقكؼ احتياطيا إالأمكضكعية كبياف البعد الحديث عف المحددات 
جرائية تكمؿ إ، فالبد مف كجكد محددات ال يكفي لضمانة حقكؽ كحريات المكقكؼ احتياطيا  

ؼ احتياطيا جؿ عدـ التعسؼ بحؽ المكقك أمف ضمانات كسالمة حقكؽ المكقكؼ احتياطيا ، 
 حتياطي.التكقيؼ اإلثناء أمف قبؿ سمطة التحقيؽ 

 2001لسنة  3نص المشرع الفمسطيني في قانكف االجراءات الجزائية رقـ  لذلؾ
بضركرة تكافر دالئؿ كافية عمى اتياـ أم شخص مف اجؿ القبض عميو كتكقيفو احتياطيان، 

 60كيجب اف تككف ىذه الدالئؿ كافية مف اجؿ تفادم أم اجراء تعسفي تمس مصمحة االفراد.
أف تككف أكامر التكقيؼ المقرره يجب أيضان  كما(، ولالفرع اال كىذا ما سكؼ نتحدث عنو في)

مف خالؿ اعالـ المتيـ بأسباب تكقيفو كىذا ما يعتبر  مسببوبحؽ المتيـ اثناء تكقيفو احتياطيا  
                                                           

 
60

(،"لمأمور الضبط القضائً ان ٌقبض بال 2001) ة( لسن3قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً رقم ) ن( م30)الماده تنص  

الجنح التً تستوجب  والجناٌات، احالة التلبس فً -1تهامه فً االحوال التالٌة:مذكرة على أي شخص حاضر توجد دالئل على ا

عارض مأمور الضبط القضائً اثناء قٌامه بواجبات وظٌفته أو كان موقوفا بوجه  إذا-2.أشهرعقوبة الحبس مدة تزٌد على ستة 

اعطاءه اسمه او  ضجرٌمة، ورفارتكاب ارتكب جرما او اتهم أمامه ب إذا-3مشروع وفر أو حاول الفرار من كان التوقٌف.

 عنوانه أو لم ٌكن له مكان سكن معروف أو ثابت فً فلسطٌن.  
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مف اىـ الضمانات لممتيـ ألنو يعتبر مف الكسائؿ التي تتيح لممكقكؼ احتياطيا  ممارسو حقو 
اب التي تستند الييا النيابة العامة في االمر الصادر في الدفاع عف نفسو كالرد عمى االسب

   )الفرع الثاني(.بتكقيفو احتياطيان 

 انفرع األًل: رٌافر انذالئم انكبفٍخ نهزٌلٍف االحزٍبطً

تعتبر الدالئؿ الكافية لتكقيؼ المتيـ احتياطيا مف اىـ الضمانات التي تحمي االفراد  
بحريتيـ مف خالؿ التكقيؼ االحتياطي لغايات كتبعد الشبيات عنيـ كتحكؿ دكف المساس 

التحقيؽ لذلؾ كضع التشريع الفمسطيني عدة دالئؿ قد تككف كافية عمى التكقيؼ االحتياطي. 
كفي بداية األمر ال بد لنا مف تكضيح المقصكد بالدالئؿ الكافية، كالتي تعرؼ بأنيا "العالمات 

كتقميب كجكه الرأم فييا، مف اجؿ  المستفادة مف ظاىر الحاؿ دكف التعمؽ في تمحيصيا
 .61تحديد نسبة ارتكاب المتيـ لمجريمة"

لذلؾ تعتبر الدالئؿ ىي مف المحددات الجكىرية التي تخضع لرقابة قاضي التكقيؼ عمى 
سمطة التحقيؽ كذلؾ الف قاضي التكقيؼ عند عرض الدالئؿ عميو يعمؿ عمى بحث 

مدل ضركرة تكقيؼ المتيـ، اما في حالة  دتحدي كتمحيص تمؾ الدالئؿ مف اجؿ اف يتسنى لو
 .62لـ تكف الدالئؿ كافية فأنو يأمر باإلفراج عف المتيـ المكقكؼ احتياطيا  

الدالئؿ تختمؼ عف األدلة، بحيث اف الدالئؿ ال يمكف اف ترقى الى  أفكالجدير بالذكر 
قاضي أك المحقؽ مرتبة الدليؿ فيي تككف بطريقة غير مباشرة أم انيا استنتاجيو يستنبطيا ال

مف الكقائع المحيطة بالجريمة كمف الممكف انيا ال تؤدم الى ثبكت الجريمة عمى مرتكبييا اما 
كذلؾ يككف الدليؿ  أالعتراؼالدليؿ يككف عكس الدالئؿ فيك يككف بطريقة مباشرة كالشيادة اك 

 63كبيا.قاطع عمى ارتكاب الفعؿ المسند الى الجاني كيؤدم الى ثبكت الجريمة الى مرت
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كمف األمثمة عمى الدالئؿ قياـ مأمكر الضبط القضائي بمعاينة اآلثار المادية في 
مف قانكف االجراءات الجزائية  27مكاف الجريمة كالتحفظ عمييا، كىذا ما جاء في نص المادة 

يجب عمى مأمكر الضبط القضائي في حالة التمبس  "عمى أنو 2001لسنة  3فمسطيني رقـ ال
 ياعميكيعايف اآلثار المادية ليا كيتحفظ  ألجريمةحة أف ينتقؿ فكران إلى مكاف بجناية أك جن

كيثبت حالة األماكف كاألشخاص ككؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة، كيسمع أقكاؿ مف كاف 
حاضران أك مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات في شأف الجريمة كمرتكبييا، كيجب عميو 

 انتقالو".أف يخطر النيابة العامة فكران ب

كفي حاؿ كانت الدالئؿ في ظاىرىا كافية إلدانة المتيـ كتكقيفو احتياطيا مف اجؿ 
حماية مصمحة امف المجتمع فاف االجراءات التي تقكـ بيا سمطة التحقيؽ صحيحة حتى كلك 

اف االعماؿ االجرائية تجرم  لـ تتفؽ مع الكاقع كىذا ما اكدتو محكمة النقض المصرية بقكليا"
  64ـ ظاىر، كىي ال تبطؿ مف بعد نزكال عمى ما ينكشؼ مف امر الكاقع".عمى حك

، أنو في غالب األحياف تكتشؼ كاألدلةكمف أكجو االختالؼ كذلؾ بيف الدالئؿ 
كذلؾ بسبب اعتماد النيابة  أألدلةالسمطة المختصة كقكع أم جريمة مف خالؿ الدالئؿ كليس 

كلكف اف مجرد االبالغ عف الجريمة ال يكفي العامة عمى البالغات لمكصكؿ إلى الجرائـ. 
لسمطة التحقيؽ االستناد اليو كتكقيؼ المتيـ احتياطيا فال بد مف كجكد دالئؿ كافية  تستند 
اليو سمطة التحقيؽ بعد االبالغ عف الجريمة مف اجؿ تكقيؼ المتيـ احتياطيا ، فاف االبالغ 

رتكب الجريمة كالتي ال يحظى بيا فقط ىك كسيمو تسيؿ عمؿ سمطة التحقيؽ لمكصكؿ الى م
أم بمعنى اخر يجب عمى سمطة التحقيؽ اف تعزز عف ما كرد مف البالغ  65بمرحمة الدالئؿ،

كالمعاينات مف طة بالتحريات كسؤاؿ مقدـ البالغ مف دالئؿ كافية كذلؾ مف خالؿ تكميؼ الشر 
ؽ كالحريات التي كاليدؼ مف ذلؾ ىك عدـ المساس بأقدس الحقك 66اجؿ تفادم العمـ بالغيب،

يتمتع بيا االفراد كتجنب اتخاذ االجراءات القسرية كاالستثنائية التي تمس الحرية الشخصية 
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كحرمة الحياة كالقبض كالتفتيش كتكقيؼ المتيميف احتياطيا،أم البد مف تكافر دالئؿ كافية 
 67لالستناد الييا بعد البالغ لتكقيؼ المتيـ احتياطيا.

ة عمى تكقيؼ المتيـ مف المكاضيع التي الغنى عنيا اثناء الدالئؿ الكافي كتعتبر
تكقيفو فيي تبعد كؿ الشككؾ عف المتيميف كتكقيفيـ احتياطيا  الذيف ال دخؿ ليـ بارتكاب 

بعيف يجب اخذىا اىـ المحددات  ىي مفالفعؿ كترؾ الفاعؿ االصمي حرا  طميقا  لذلؾ 
كاالبتعاد عف االجراءات التعسفية ك صحة التحقيؽ ك سالمة  ضمانة االعتبار بيا مف اجؿ

الشؾ يفسر  "ذلؾ تخضع الدالئؿ الكافية لقاعدةتحقيؽ ضمانة الحرية الشخصية لإلفراد ل
لصالح المتيـ"، أم انو بمجرد تكافر تمؾ الدالئؿ تجيز اصدار امر تكقيؼ المتيـ احتياطيا 

ـ عمى المحكمة كتجد كلكنيا ليست بدليؿ تثبت ادانة المتيـ فمف الممكف عند عرض المتي
 68باف الدالئؿ ليست كافية إلدانتو فأنيا تأمر باإلفراج عنو.

كتكمف اىمية تكافر الدالئؿ الكافية في اصدار مذكرة تكقيؼ في حؽ المتيـ كىذا ما 
المشرع الجزائي  قد نصك 69،منيا التشريع الفمسطينيك تطمبو اغمب التشريعات الجزائية 

مف قانكف االجراءات  2فقره  31لدالئؿ الكافية في المادهعمى ضركرة تكافر ا الفمسطيني
كجدت دالئؿ كافية عمى اتياـ شخص بارتكاب جناية اك جنحو تزيد  إذاالجزائية عمى "انو 

جاز لمأمكر الضبط القضائي اف يطمب مف النيابة العامو  أشيرعقكبتيا عمى الحبس ستة 
 70اصدار بالقبض عميو".

ردني في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية في المادة كما ايضا  ذكر المشرع اال
كجد النائب العاـ اف الفعؿ ال يؤلؼ  إذاكالتي جاء فييا  1961لسنة  9رقـ  4فقره  133

جرما  اك انو لـ يقـ دليؿ عمى اف المشتكى عميو ارتكب ذلؾ الجـر اك اف االدلة غير كافية اك 
فك العاـ يقرر فسخ قرار المدعي العاـ كيمنع اك بالع كفاةبالاف الجـر سقط بالتقادـ، اك 

محاكمة المشتكى عميو في الحاالت الثالث االكلى كفي الحاالت االخرل يسقط الدعكل 
 سبيمو اذا كاف مكقكفا ..." بإخالء كيأمرالعامة 
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اصدار امر القبض كجكد  عندباف نص المادة سالفة الذكر اشترطت  كيرل الباحث
ـ كتكافر الدالئؿ الكافية لألمر بالتكقيؼ كذلؾ الف التكقيؼ يأتي سبب معقكؿ لتكقيؼ المتي

أم  مجتمعالداخؿ  كمكانتوبعد القبض كيرتب ضررا كبيرا عمى المتيـ كعمى حريتو الشخصية 
كمة العدؿ العميا ال بد اف يككف سبب معقكؿ إلصدار امر القبض عميو. كىذا ما اكدتو مح

اك حبسو إال كفؽ قانكف  أحدفكلة كال يجكز القبض عمى الحرية الشخصية مك "الفمسطينية بأف
 . 71االجراءات الكاجب اتباعو عند القبض عميو"

 أم ال يجكز القبض عمى المتيـ اك تكقيفو دكف سند قانكني كيجب االفراج عنو فكرا  
كاف أم  ةفمسطينيالكذلؾ الف تكقيفو يعتبر غير مشركع كمخالؼ لقانكف االجراءات الجزائية 

ء يتـ خالؼ القانكف يترتب عميو بطالف. كىذا ما اكده المشرع الفمسطيني في قانكف اجرا
كالتي جاء فييا أم اجراء مخالؼ لمقانكف اك  ،ومن 474ات الجزائية في نص المادة االجراء

أم بمعنى اذا خالفت سمطة التحقيؽ اك قاضي التكقيؼ قانكف  72شابو عيب يعتبر باطال ،
كلـ تراعي احكامو في اصدار امر القبض عميو كلـ يكف ىناؾ سند االجراءات الجزائية  

قانكني لمقبض عميو اك تكافر دالئؿ كافية كلـ تخمي سبيمو المحكمة فانو يترتب بطالف 
ال يجكز تكقيؼ المتيـ  "رار محكمة النقض الفمسطينية بأنواإلجراءات. كىذا ما جاء في ق

يث اف ىذه المسألة مف النظاـ العاـ بداللة المادة بالطريؽ التي تـ فييا تكقيؼ ألطاعنيف كح
لجزائية فإننا نجد أف القرار المطعكف مخالؼ لمقانكف كتطبيقو امف قانكف االجراءات  474

 .73كتفسيره مخالؼ لإلجراءات القانكنية السممية كبالتالي فإننا نقرر نقض الحكـ المطعكف فيو"

ف االجراءات كالتفتيش مثالن، كذلؾ كما كلكف بطالف اجراء التكقيؼ ال يبطؿ غيره م
ال يترتب عمى بطالف اإلجراء بطالف  "مف االجراءات الجزائية بأنو 477 جاء في نص المادة

ذا كاف  اإلجراءات السابقة عميو، أك بطالف اإلجراءات الالحقة لو إذا لـ تكف مبنية عميو، كا 
م يبطؿ". كىذا ما أكدتو محكمة اإلجراء باطالن في جزء منو فإف ىذا الجزء كحده ىك الذ
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أف بطالف االجراءات السابقة ال يترتب عمييا بطالف االجراءات الالحقة  "لفمسطينيةالنقض ا
لمدة عشرة أياـ بحضكر المتيـ  21/11/2004كىي التي جرل فييا تمديد التكقيؼ بجمسة 

 .74حسب أحكاـ القانكف"

انو" ال يجكز لمنيابة ى حيف قضت بعمى ىذا المعن كقد اكدت محكمة التمييز االردنيو
العامو كزف ادلو كترجيح بينو عمى اخرل كاف ىذه الصالحية منكطو بمحاكـ المكضكع كما 

مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية االردنية كاف القانكف ال يشترط  133يستفاد مف المادة 
كافية بالحكـ في اإلدانة لمظف عمى المشتكى عميو بالجـر المسند إليو أف تتكافر لديو أدلة 

نما يكفي أف يككف ىناؾ ادلة كافية  الى المحكمة عمى اساس اف تقدير ىذه البينات  لإلحالةكا 
يعكد لممحكمة ذاتيا كأف كظائؼ النيابة العامة تقتصر ال فيما إذا كانت كافية لإلدانة اـ كبياف

  75عمى جمع األدلة ال تقديرىا".

الدالئؿ الكافية لتكقيؼ المتيـ احتياطيا كذلؾ بعد عف  ثاما التشريع المصرم فتحد
معاقب عمييا مدة التقؿ عف  جنحكيةاك  جنائيةاستجكاب المتيـ اك في حالة ىربو مف جريمة 

أم لذلؾ نص المشرع المصرم عمى تكافر الدالئؿ الكافية في قانكف االجراءات الجنائية  سنة
أم مف الممكف بعد  200676لسنة  145كالمستبدلة بالقانكف رقـ 134في نص الماده

لذلؾ اشترط  برمءاستجكاب المتيـ اف يقتنع المحقؽ باف الدالئؿ غير كافية كاف المتيـ 
في الدفاع عف نفسو  الكاممةيحقؽ لممتيـ الضمانو  ألنوالمشرع المصرم استجكاب المتيـ 

ذلؾ ضركرة  تكافر ل ألمحقؽفيفرج عنو  البراءةكيبعد الشؾ كاالرتياب عف نفسو مما يتحقؽ لو 
  77دالئؿ كافية لكقؼ المتيـ احتياطيا.
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التشريع الفمسطيني في قانكف االجراءات الجزائية جاء غامضا  في اف يرل الباحث ك 
الذم ذكر  كاألردنينصكصو أم انو لـ يكف بالشكؿ الدقيؽ كما جاء عف المشرع المصرم 

يؼ بيا، بينما في التشريع الفمسطيني كجكب تكافر الدالئؿ الكافية كالحاالت التي يجكز التكق
تبيف باف يكجد تناقض كبير في تفسير نصكصو كىك اف المشرع الفمسطيني لـ يفرؽ بيف 

التشريع االردني كفرقت باف  كأىمياالقبض كالتكقيؼ كما فعمت باقي التشريعات االخرل 
زمنيو معينو كىك  لفترة كالحركةالقبض ىك تقييد لحرية المتيـ مف خالؿ حرمانو مف التنقؿ 

، اما التكقيؼ يأتي بعد استجكاب المتيـ الذم يككف مف العدليةمف اختصاص الضابطو 
كجو الى ما تكجو اليو قانكف ، ذلؾ يتكجب عمى المشرع الفمسطيني التاختصاص النيابة العامو

 كالنص عمى الدالئؿ الكافية لتكقيؼ 114المحاكمات الجزائية االردنية في المادة اصكؿ 
 78المتيـ.

 االحزٍبطً زٌلٍفانفرع انثبنً: رسجٍت االير انصبدر ثبن

ر الى اف النيابة العامة تكتفي في نياية االستجكاب باتخاذ قرار التكقيؼ ينش
 االحتياطي حفاظا  عمى االمف العاـ كالنظاـ العاـ فتقرر تكقيؼ المتيـ.

يؼ بأف يتضمف قرار التكق إلصدارقد اشترطت بعض التشريعات الجزائية  لذلؾ
 79القرار اسبابا  كاقعية كقانكنية تبرر قرار التكقيؼ االحتياطي.

كتعديالتو لسنة  2003مف القانكف االساسي الفمسطيني لسنة  12فقد نصت المادة  
عمى أنو "يبمغ كؿ مف يقبض عميو أك يكقؼ بأسباب القبض عميو أك إيقافو، كيجب  2005

كأف يقدـ  بمحاـاـ المكجو إليو، كأف يمكف مف االتصاؿ إعالمو سريعان بمغة يفيميا باالتي
لممحاكمة دكف تأخير". أم انو يجب دائمان بياف األسباب القانكنية كالكاقعية كالمبررات لتكقيؼ 

 . اإلجراءالمتيـ كتكقيفو احتياطيان، كذلؾ نظران ألىمية كخطكرة ىذا 
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ؼ االحتياطي في قانكف كقبؿ البدء في الحديث عف تسبيب األمر الصادر بالتكقي 
االجراءات الجزائية الفمسطيني، ال بد مف تعريؼ التسبيب كبياف أىميتو، بحيث عرؼ بعض 

 األمر قرار اتخاذ عند التحقيؽ سمطة اعتمدتيا التي األسباب الفقياء التسبيب بأنو "بياف
 .80لذلؾ" القانكنية الشركط تكافر بالتكقيؼ، كبياف

القبض عميو في حيف اف ابالغ  بأسبابغ المتيـ حيث يختمؼ التسبيب عف ابال
المتيـ عف اسباب قبضو ىي اعالمو عف التيمو كعقكبتيا ككصفيا القانكني، كىك يتـ قبؿ 
االستجكاب أم في حالة القبض اك االعتقاؿ كانو ال يسرم عمى التكقيؼ االحتياطي اما 

التي  كاألدلةالمبررات  التسبيب فيك بعد االستجكاب كيتضمف عمى بيانات جكىريو ك عمى
كيعتبر 81استند الييا امر التكقيؼ االحتياطي كتكضيح الشركط القانكنية ألالزمة إلصداره،

لممتيـ  كالذم يعتبر سياج بالنسبو  لو اىميةالمر الصادر بالتكقيؼ االحتياطي تسبييب ا
فكعو حكؿ كضمانو  مف اجؿ خمؽ المبررات حكؿ تكقيفو كالدفاع عف نفسو مف خالؿ تقديـ د

فالتسبيب يبيف لممتيـ باف االجراء الذم قاـ بو القاضي اك سمطة  ،82التيمو المسنده اليو
التحقيؽ لـ يتضمف ام مخالفو باإلجراءات مما يتسنى لو الدفاع عف نفسو مف خالؿ اثارة 

قاضي ك لمحكمة االستئناؼ كالنقض عمى سمطة التحقيؽ  بالرقابةالدفكع، كبذات الكقت يسمح 
حيث عبر عنو غارك بقكلو"  83مف اجؿ عدـ االخالؿ بحؽ المتيـ بالدفاع عف نفسو، قيؼالتك 

يعتبر حاجزا  كاقيا  لمقاضي مف التصكرات البحتة"، أم انو حاجزا  لمقاضي عمى اف يحكـ 
كىنا تكمف اىمية التسبيب التي 84ىكلن أك ميؿ شخصي، بالتكقيؼ االحتياطي بنػاءن عمػى

مف اجؿ عدـ تكقيؼ أم فرد يمس بحقو بالدفاع عف نفسو اك يشعر  شرعيا القانكف االساسي
 بالظمـ.

                                                           
80

.األوسط، 537، ص8988عمر فحل، التوقٌف االحتٌاطً، رسالة دكتوراة، جامعة دمشق، دار األنوار للطباعة، دمشق،  

 .819، ص5119عمان، 
81
 .811صعبد اللطٌف فرج، مرجع سابق،  
82
 519صالحوسٌنً، علً محمد علً، مرجع سابق،  
83
 819سابق، ص. ععمر فحل، مرج 
84

 ةمقارنة، رسال ة" الحبس االحتٌاطً"فً القانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً، دراسفحمد ولد علً، التوقٌمحمد، ناصرا 

 .68ص، 5117النجاح الوطنٌة، هماجستٌر، جامع



31 

 

اف غياب التسبيب لألمر الصادر بالتكقيؼ االحتياطي يشكؿ مساسا  بحؽ المتيـ 
 اليامةكما انو يعتبر انتياؾ لمضمانات  بالدفاع عف نفسو بخصكص التيمو المنسكبو اليو،

التكازف بيف حماية الحرية الشخصية لممتيـ تحقؽ نكعا مف اف مف شأنيا لممتيـ كالتي 
 85كضماف حسف سير التحقيؽ.

يفرض الرقابو عمى عمؿ القضاء كسمطة  ألنولذلؾ يعتبر التسبيب الضمانو اليامو 
التحقيؽ لمنع التعسؼ في التكقيؼ، بحيث اف غيابو يشكؿ تجاكز عمؿ السمطات في تكقيؼ 

كىذا خرؽ لقكاعد قانكف  دعت لتكقيفوات المتيـ احتياطيا دكف اف يعمـ المتيـ المسبب
يتيح لمقاضي االطالع  الذماالجراءات الجزائية الفمسطيني، لذلؾ البد مف تكافر التسبيب 

عمى اسباب التكقيؼ كالعمؿ بشكؿ جدم في دراسة اكراؽ الدعكل كالتعمؽ بتمؾ العناصر 
فالتسبيب " 86كقيؼ.التي دعت الى تكقيؼ المتيـ احتياطي لتجنب التعسؼ في اجرءات الت

مف أف اإلجراء الذم اتخذه القاضي لـ يتضمف مخالفة لحؽ الدفاع، كما  ديسمح لألفراد بالتأك
أنػو يسػمح لمحكمتػي االستئناؼ كالنقض بمراقبة ىذا اإلجراء لمتأكد مف احتراـ ىذا الحؽ كأنو 

 87ىكلن أك ميؿ شخصي." لـ يصدر بنػاءن عمػى

 27/9/1953نكف العقكبات كالذم انعقد في ركما في حيث عبر المؤتمر السادس لقا
عمى اىمية ضمانة تسبيب االمر الصادر بالحبس االحتياطي كمدل ضركرتو لحفظ حؽ 
المتيـ بالدفاع عف نفس كعدـ تكقيفو احتياطيا كقد نص عمى انو " اليجكز حبس شخص 

المبنية في القانكف في االحكاؿ  إالبالقبض  ركال يؤمبغير أمر مسبب مف القاضي المختص. 
  88صراحة كيجب اف ينقض فكر زكاؿ االسباب القانكنية التي اجازت االمر بو.

عمى  212/2001في قرارىا رقـ  ةفي حيف اكدت محكمة العدؿ العميا الفمسطيني
ضركرة كأىمية التسبيب معتبرة انيا صاحبة االختصاص بالرقابة القضائية عمى محكمة 

األخذ بتطبيؽ قانكف االجراءات وكبياف التيـ المسنده لممتيميف المكضكع، بتكقيؼ المتيـ 
تمس بمصمحة أف قانكنية مف شأنيا  قاعدةالجزائية ك القانكف االساسي كعدـ مخالفة أم 
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تكقيؼ المتيـ كتحديد االسباب التي تقتضي بتكقيفو كذلؾ يضمف السماح  كمرعاه شخاصأال
الفمسطيني اف محكمة العدؿ العميا ىي المختصة لممتيـ بالدفاع عف نفسو، فقد حدد المشرع 

بالرقابة عمى محكمة المكضكع كايضا  مختصة في نظر الطمبات المعارضة في الحبس كالذم 
بكجو غير مشركع، احتياطيا  يتطمب فييا اصدار اكامر االفراج عف االشخاص المكقكفيف ا

ر التكقيؼ المبرز مف النيابة "حيث انو بعد اطالع المحكمة عمى امجاء في حكميا انوكالتي 
العامة ال حظت اف تاريخ التكقيؼ المستدعي كما ىك مدكف في أمر التكقيؼ ىك يـك 

كلـ يكضح في امر التكقيؼ  16/1/2002كاف امر التكقيؼ صادر بتاريخ  16/8/2001
 كأمررقـ القضية اك نكع التيمة المكجية لممستدعي كاف المستدعي مكقكؼ رىف التحقيؽ 

قيؼ معنكف باسـ نيابة امف الدكلة، كلـ يقدـ ككيؿ النائب العاـ مايدؿ عمى تجديد اك التك 
 89تمديد تكقيؼ المستدعي بعد ذلؾ التكقيؼ". 

فقره  33مادة  2001لسنة  5كىذا مانص عميو قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ 
ار اكامر االفراج " الطمبات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يتطمب فييا اصد3

 90عف االشخاص المكقكفيف بغير عذر مشركع".

عمى انو  119كما كنص المشرع الفمسطيني في قانكف االجراءات الجزائية في المادة 
 ساعةاذا اقتضت اجراءات التحقيؽ استمرار تكقيؼ المقبكض عميو اكثر مف اربعة كعشريف  "

لتكقيؼ لمدة ال تتجاكز خمسة عشره يكما ،" فمككيؿ النيابة اف يطمب مف قاضي الصمح تمديد ا
العامو عندما تطمب امر تكقيؼ المتيـ يجب ذكر االسباب التي تدعي الى  النيابةأم عمى 

تكقيؼ المتيـ كذلؾ مف خالؿ تسبيب طمبيا اماـ المحكمة المختصة، كبالرجكع لمعنى 
كالتي  2003نة لفمسطيني سمف القانكف االساسي ا 12التسبيب يجب تطبيؽ نص المادة 

يبمغ كؿ مف يقبض عميو أك يكقؼ بأسباب القبض عميو أك إيقافو"، أم البد مف " جاء فيو
تسبيب االمر الصادر بتكقيؼ المتيـ احتياطيا كذلؾ مف اجؿ عدـ انتياؾ حقكقو بالدفاع عف 

 91نفسو كتقديـ المبررات إلبعاد الشككؾ حكؿ التيمو المكجيو اليو.
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لمحكمة النقض المراقبة عمى محكمة المكضكع عند تكقيؼ كما اف التسبيب يمكف 
المتيـ احتياطا  بحيث انيا تأمر بأبطاؿ االجراءات التي تقكـ بيا محكمة المكضكع كالمختصة 

امر تكقيؼ المتيـ احتياطيا  لذلؾ تكمف اىمية التسبيب لمحفاظ عمى حسف سير  بإصدار
دس حرياتيـ كتحقيؽ التكازف بيف مصمحة التحقيؽ كعدـ انتياؾ حقكؽ االفراد كالمساس بأق

التحقيؽ كمصمحة االفراد في الدفاع عف نفسيـ مف خالؿ اثارة الدفكع كالمبررات اماـ سمطة 
التحقيؽ اك المحكمة المختصة، حيث اف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية اكدت عمى ذلؾ، 

محكمة العدؿ العميا كالتي جاء فيو" حيث اف  188/2002حيث نصت عميو في قرارىا رقـ 
بعد اطالعيا عمى اكراؽ الدعكل كسماعيا لمرافعة الطرفيف تبيف ليا اف اجراءات تكقيؼ 
المستدعي كالتحقيؽ معو ال تتفؽ مع احكاـ قانكف االجراءات الجزائية التي تستكجب امر 
القبض عمى المستدعي مف قبؿ الجية المختصة كما كاف التحقيؽ مع المستدعي لـ يتـ مف 
قبؿ النيابة العامة صاحبة االختصاص في ىذا الشأف كما كاف تكقيؼ المتيـ لـ يتـ حسب 
االصكؿ القانكنية مف قبؿ محكمة الصمح، كلـ يقدـ ككيؿ النيابة ما يفيد اف النيابة العامة كاف 

 92 اجراءات القبض كالتحقيؽ مع المستدعي كتكقيفو". فدكر بشأليا 

في القانكف الفرنسي كالذم عمؿ بشكؿ كبير عمى  كقد حظي التسبيب بأىمية كبيرة
اف يككف قرار  كأكجبعمى ضركرة التسبيب،  كمؤكداتقنيف تسبيب قرارات التكقيؼ االحتياطي 

عمى اعتبارات قانكنية كمبررات الحبس التي  كمستندا   القاضي عند تكقيؼ المتيـ مسببا  
ابو التي يفرضيا نظاـ المراقبة اتبعتيا سمطة التحقيؽ كقاضي المكضكع كذلؾ لكجكد الرق

 93القضائية، لتحقيؽ التكازف بيف مصمحة التحقيؽ كمصمحة االفراد.

اف الكثير مف التشريعات الجزائية اىميا التشريعات الفمسطينية كاالردنيو كما 
كالمصرية لـ تحدد مف خالؿ نصكصيا القانكنية ما يكجب عمى المحقؽ تسبيب امر التكقيؼ 

مف  116مشرع االردني تحدث عف بيانات مذكرة التكقيؼ في نص المادة االحتياطي، فال
المشرع الفمسطيني ايضا  نص عمى مشتمالت مذكرات  اقانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية، ام
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مف قانكف االجراءات الجزائية،  لكف   110كالتكقيؼ في نص المادة  كاإلحضارالحضكر 
في نصكصو القانكنيو كذلؾ لمحد  المكجكدةغره سد الث كالمشرع المصرم تدخؿ بشكؿ كبير 

عاية لحقكؽ المتيـ لمدفاع عف مف مظنة التحكـ كاالستبداد التي تقـك بيا سمطة التحقيؽ ر 
كفرض الرقابة القضائية كبسط ىيمنتيا عمى سمطة التحقيؽ مف استخداـ اجراءات  ونفس

لذؾ  94كقيؼ االحتياطيتعسفية بحؽ المتيـ في حاؿ عدـ ذكر تسبيب االمر الصادر بالت
 2006لسنة  145تدخؿ المشرع المصرم بالعمؿ عمى تعديؿ نصكصو كأبرزىا قانكف رقـ 

مف قانكف االجراءات المصرية كنص فييا "عمى  136مف المادة  2كاضاؼ عمى الفقره 
ضركرة بياف االسباب التي يبني عمييا امر القبض االحتياطي، كما نص في الفقره االخيره 

المادة عمى امتداد ىذا الحكـ عمى االكامر التي تصدر بمد التكقيؼ االحتياطي كفقا مف ذات 
  95القانكف." إلحكاـ

الباحث أف التشريع الجزائي الفمسطيني لـ يذكر بشكؿ كاضح كصريح تسبيب  يرلك 
االمر الصادر بالتكقيؼ االحتياطي كىذا دليؿ عمى قصر التشريع بعدـ كضع نص كاضح 

لممتيـ، باف التسبيب يختمؼ عف االسباب لذلؾ البد مف كضع  ألىميتونظرا كصريح لمتسبيب 
فيو تسبيب االمر الصادر بتكقيؼ المتيـ، كذلؾ مف اجؿ عدـ استبداد يقتضي نص قانكني 

سمطة التحقيؽ بحريات االفراد كحرمانيـ مف ابسط حقكقيـ كىي معرفة اسباب الجريمة 
المكجية ضده، اف اليدؼ مف ذلؾ  كاألدلةو احتياطيا كمعرفة  المبررات التي دعت الى تكقيف

يمة المنسكبة لممتيـ بإثارة دفكعو كالمبررات القانكنية عف التالفرصة تحقيؽ الضمانة كاتاحة 
 . واليو لمدفاع عف نفس

اف المشرع الجزائي االردني لـ ينص صراحة عمى كجكب تسبيب القرار الصادر  ام
عنو التي تصدر ألكؿ مره اك اعادة تكقيؼ المتيـ، كىذا الغنى  بتكقيؼ المتيـ احتياطيا  سكاء

 96يحقؽ ضمانة كحماية حرية االفراد المتيميف. ألنو
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التكقيؼ االحتياطي مف التسبيب كعدـ ذكر االسباب التي بني  األمر كفي حاؿ خمك
عمييا أك اذا كانت غامضة كمتناقضة كغير مترابطة فيما بينيا، اك كانت غير مقركءة 

، كىذا ما أكدتو محكمة 97كاضحة فانو يترتب عميو البطالف كاإلجراءات التي ترتبت عميياك 
عمى ضركرة تسبيب االحكاـ حتى يتسنى  81/2002العدؿ العميا الفمسطينية في قرارىا رقـ 

لحماية حقكؽ االفراد بالدفاع  كذلؾليا مف مراقبة االجراءات التي تقكـ بيا محكمة المكضكع 
عطاء المبررات القانكنيو حكليا كتضميف تحقيؽ حسف سير العدالة عف التيمو ا لمسندة اليو كا 

كالعمؿ عمى التكازف بيف مصمحة التحقيؽ كمصمحة االفراد، كاالبتعاد عف المظنة 
 98كاالستبداد.

قانكف االجراءات الجزائية مف نص يكجب تسبيب القرارت خمك  الباحث اف يرلك 
تعديؿ النص ؾ البد مف لذلجسيما  يتكجب تداركو كمعالجتو، الصادرة بالتكقيؼ يشكؿ نقصا  

تسبيب امر التكقيؼ، مف اجؿ ضبط المصطمحات  يحدد فيو صراحة نص اكثربالتشريعي 
حسف سالمة رفع المبس الذم يثير الناحية التطبيقية كتكحيد القانكف مف اجؿ  مناجؿالقانكنية، 

م الزاـ سمطة التحقيؽ بتسبيب امر التكقيؼ، العدالة، كيجعؿ قرار التسبيب كجكبيا ، أ سير
لمقاضي الجزائي يتيح  النو ،باإلضافة جعؿ عدـ التسبيب سببا  مف اسباب الطعف بالقرار
التحقيؽ، كمف  اتاجراءكسالمة الرقابة عمى تسبيب امر التكقيؼ مف اجؿ بياف مدل صحة 

أم ضمف  ةائية الفمسطينياالفضؿ باف يتـ كضعو في الفصؿ السابع لقانكف االجراءات الجز 
 المصرع المشرع  باتجاهالمشرع الفمسطيني ياحبذا لك يتجو التكقيؼ كالحبس االحتياطي، لذلؾ 

  تسبييب االمر الصادر بالتكقيؼ.احة عمى صر  الذم نص
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 ًنٌٌخ حرٌخ انًزيى ًاسزثنبئٍخ انزٌلٍف االحزٍبطًأانًجحث انثبنً: 

 كأىمياالقانكنيو كالمكاثيؽ الدكليو  كالدساتيرزائية عمى الرغـ باف اغمب التشريعات الج 
القانكف االساسي الفمسطيني ك الدستكر االردني اكدكا عمى ضركرة حماية حرية االفراد كعدـ 

حتى  كاالصؿ اف االنساف برمءكؽ التي يتمتع بيا المتيـ، قالمساس بيا ككنيا اقدس الح
يبقى حرا  طميقا  اثناء اف المتيـ حرية ة كاف اكلكي بآتتثبت ادانتو بحكـ قضائي نيائي 

الشخصيو كبمحاكمة عادلو تضمف لو حقكقو  بالحريةاجراءات التحقيؽ االبتدائي، كالتمتع 
انو مع ذلؾ اكرد المشرع الجزائي الفمسطيني استثناء عمى ذلؾ  إالاثناء تكقيفو احتياطيا ، 

سمطة التحقيؽ في  تمجْا اليو ك اجراءكىالمبدأ بتكقيؼ المتيـ احتياطيا  متى تكافرت ضركرتو 
كحماية النظاـ  المتيـاالجرامية التي يتمتع بيا  الخطكرةبعض االحياف مف اجؿ الحد مف 

العاـ ك الحرص عمى عدـ تشكيو االدلة اك التأثير عمى الشيكد اك محاكلة المتيـ  كاألمف
 99المجتمع. تحقيؽ التكازف بيف المصمحتيف مصمحو الفرد كمصمحةمف اجؿ اليرب 

مبررات التكقيؼ  في ىذا المبحث مف خالؿ التعرض الى ابينوسكؼ  كىذا 
 (، كبدائؿ التكقيؼ االحتياطي)مطمب ثاني(.اكؿ االحتياطي )مطمب

 انًطهت االًل: يجرراد انزٌلٍف االحزٍبطً

ينص المشرع الجزائي الفمسطيني في قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني عمى  
عمى  المتيـ احتياطيا  مف خالؿ درجو معينو مف الخطكرة االجرامية كذلؾ  كجكب التحفظ

 لمد حديدباعتبار بياف جسامة الجريمة كنكعيا، فيي تعتبر سمطة تقديرية لمقاضي الجزائي بت
العاـ كخشية  كاألمفبتكقيؼ المتيـ احتياطيا  مف اجؿ الحفاظ عمى النظاـ جرامية اال الخطكرة

لؾ ال يجكز التكسع في مبررات التكقيؼ االحتياطي كاليدؼ منو كمع ذ100ىركب المتيـ.
كمصمحة المجتمع كتحقيؽ المصمحو  الفرديةحفاظا عمى تحقيؽ التكازف بيف المصمحة 

الفضمى. لذلؾ سكؼ نتحدث عف أثر الضركرات الظرفية في المجكء إلى التكقيؼ االحتياطي 
 كالضركرات الظرفية )الفرع الثاني(. )الفرع االكؿ( كعدـ جكاز التكسع في ىذه المبررات
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 انفرع األًل: أثر انضرًراد انظرفٍخ فً انهجٌء إنى انزٌلٍف االحزٍبطً

عمى اساس فكرة الضركرة فال يجكز التكقيؼ اك ة اف عمة التكقيؼ االحتياطي قائم
العاـ كتحقيؽ  كاألمفالحاجة اليو مف اجؿ سالمة كحفظ النظاـ  كتدعفي حاؿ  إالالحجز 

اعتبر اف تكقيؼ المتيـ احتياطيا  ىك مف اجؿ المحافظو عمى  كقد 101صمحة الفضمىالم
تتيح لمقاضي الجزائي حيث انيا يترتب مف جسامة كخطكرة الجريمة، النظاـ العاـ الذم 

نياالجريمة  خطكرةل بسمطة تقديرية بتعيف مد تستكجب تكقيؼ المتيـ احتياطيا  اك االفراج  كا 
الة الجنائية كتطبيؽ مبدأ التكازف بيف المصمحة العامة كمصمحة عنو مف اجؿ تحقيؽ العد

لذلؾ اف التكقيؼ االحتياطي يعتبر جائزا في حاالت معينو كىي في حالة اذا  حرية االفراد.
كانت الجريمة متمبس فييا اك الخشية مف ىركب المتيـ اك االضرار بمصمحة التحقيؽ مف 

كالقرائف اك مف خالؿ  بالدالئؿكد اك مف خالؿ العبث خالؿ التأثير عمى المجني عميو اك الشي
 102اتفاؽ الجناة مع بعضيـ البعض مف اجؿ تغيير الحقيقة.

 ةالمادفي الفرنسي نص الجزائي القانكف  كمنيامشيرا  اف بعض القكانيف الجزائية  
مف اجؿ المحافظو عمى مصمحة االحتياطي في حاالت الضركرة  تكقيؼال عمى اجازة 114
المتيـ مف اليرب ك الحفاظ عمى  النظاـ العاـ كعدـ اختراقو اك المساس  الحيمكلةيؽ اك التحق
مف قانكف االجراءات الجزائية  117زائي الفمسطيني في نص المادة اما المشرع الج 103،بيا

المقبكض عميو كذلؾ خكفا  مف ىركب المتيـ مف اجؿ سالمة عمى اكد عمى ضركرة التحفظ 
الحقيقة كتمكيف سمطة التحقيؽ مف استكماؿ االستجكاب كالمكاجية ك  مصمحة التحقيؽ ككشؼ

ضمانة لحضكر اجراءات المحاكمة في حاؿ  كأيضامناقشتو عف االدلة التي اتيمو بيا المتيـ 
انو لـ يكف لو مكاف ثابت كمعركؼ داخؿ فمسطيف فيذه الحاالت بكجو نظر المشرع الجزائي 

كما اشار الييا المشرع  رر لحبس المتيـ احتياطيا  ىي تحفظ عمى المقبكض عميو كليس مب
 7. كما ايضا  كرد في قرار بقانكف محكمة الجنايات الكبرل في المادة كاضحةالفرنسي بصكره 
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محمد، قراءه االحكام الحبس االحتٌاطً بالقانون اللٌبً فً ضوء المبادئ الدستورٌه والدولٌة، مجلة جامعة  نعكاش، شعبا 

 .58ص ،5187، نشر سنة53عدد ع ةمؤتة، عمان، مجل
102

محمد خضٌر بسكرة، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، رسالة  ةلحبس المؤقت فً الجزائر، جامعكمال هبٌته، النظام القانونً ل 

 .55ص، 5185/5186ماجستٌر السنة
103
 عالنهضة العربٌة، شار رمقارنة، دا ةالحبس االحتٌاطً والتدابٌر البدٌلةـ، دراس رالشهاوي، قدرى عبد الفتاح الشهاوى، معاٌٌ 

 .819ص، 5116عبد الخالق ثروت، القاهرة، 
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بشكؿ كاضح حيث نص  ،العمؿ بوبو قبؿ كقؼ  الذم كاف معمكال   2018لسنة  9رقـ 
لتي جاء فييا انو يجكز لككيؿ الى التكقيؼ كا تستدعيالتي  كاألسبابكصريح عمى المبررات 

اقتضت اجراءات التحقيؽ في حاؿ  إذاالنيابة تكقيؼ المتيـ بعد استجكابو لمدة اربعو اياـ 
 الحاالت االتيو:احدل تكافر 

 كانت الجريمة متمبس فييا. إذا -
 الخشية مف ىركب المتيـ. -
الشيكد اك مف مصمحة التحقيؽ سكاء بالتأثير عمى المجني عميو اك  باإلضرارالخشية  -

 اك طمس معالميا. الحقيقةتغير ك الجناةالمادية اك اجراء اتفاقات مع باقي  باألدلةالعبث 
العاـ اك النظاـ العاـ الذم قد يترتب عمى جسامة  باألمفالخشية مف االخالؿ الجسيـ  -

 الجريمة.
 لـ يكف لممتيـ محؿ اقامة ثابت كمعركؼ داخؿ فمسطيف. إذا -

تككف ىناؾ كجكد دالئؿ كافية عمى ال بد اف  جائزةحتياطي التكقيؼ اال لتكف مبررات
اسناد الجريمة لممتيـ، أم في حاؿ لـ تكف ىناؾ أم دالئؿ قكيو تفيد بارتكاب المتيـ الفعؿ 

المشرع الجزائي الفمسطيني في المادة  كقد نص104ال حاجو لتكقيفو احتياطيا . بأنوالمسند اليو 
نظـ رئيس ، اذا كاف الجـر الكاقع جناية "التي جاء فيياك مف قانكف االجراءات الجزائية 191

حالتو الى النيابة العامو كأمرالمحكمة محضرا  بالكاقعة  المقتضى  إلجراء بتكقيؼ المتيـ كا 
 مف اجؿ105،لمحكمةاأم اثناء قياـ السمطة القضائية بإعماليا داخؿ حـر قاعة ، "القانكني

 يتـ  حتى المتيـ لذلؾ يتـ تكقيؼ ،محو المجتمعمص كالحفاظ عمى حفظ النظاـ كاألمف العاـ 
كما اكدت المحكمة االركبية لحقكؽ 106.وىركبمف اتخاذ المقتضى القانكني بحقو خشية 

سمطة  لممارسةاالنساف كالتي بدكرىا اعتبرت خشية ىركب المتيـ احد االسباب القكية 
في  غامضا  ردني قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية اال كقد جاء107التكقيؼ االحتياطي.

                                                           
  

104
 .5118لسنة  3من قانون االجراءات الجزائٌة رقم  8فقره  887مادة 

105
 .75الشهاوي، قدرى عبد الفتاح الشهاوى، مرجع سابق، ص 
106

، تنص على"إذا كان الجرم الواقع جناٌة نظم رئٌس 5118لسنة  3، من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً رقم 898مادة  

 لواقعة وأمر بتوقٌف المتهم واحالته للنٌابة العامه الجراء المقتضى القانونً.المحكمة محضراّ با
107
 .38صصٌام، سرى محمود، مرجع سابق،  
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مصمحة اشار الى تمديد تكقيؼ المتيـ في حاؿ دعت االحتياطي كما كانو  قيؼمبررات التك 
كاف الفعؿ المعاقب عميو مده تزيد عف سنتيف اك في حالو كانت  إذاذلؾ كىك  التحقيؽ

الجريمة جنائية كىناؾ دالئؿ قكيو تربطو بالفعؿ المسند اليو اك في حاؿ لـ يكف لمفاعؿ محؿ 
 108اقامو ثابت كمعركؼ داخؿ المممكة االردنية.

كمف الضركرات الظرفية ايضا  التي يجكز بيا التكقيؼ االحتياطي باف لممحكمة الحؽ 
في تكقيؼ المتيـ احتياطيا  لحيف النطؽ بالحكـ كذلؾ مف اجؿ ضمانة عدـ تيرب المتيـ اك 

اف المشرع فـ مف ذلؾ عمى القضاء مف اجؿ تيربو مف تنفيذ العقكبة، كبالرغ االحتياؿ
نما في جمسة اخرل كيشترط بيا تكقيؼ  الفمسطيني لـ يشترط صدكر الحكـ في ذات الجمسة كا 
المتيـ احتياطيا  لحيف الحكـ بعد تكافر الدالئؿ الكافية حكؿ ارتكاب المتيـ بالفعؿ المسند 

 109اليو.

 كىي:رات التالية مف تكافر المبر  جائزا  البد االحتياطي المتيـتكقيؼ  اجؿ اعتبارمف 
 الصادر فييا كاجب النفاذ فكر صدكره. فييا كالحكـككف الجريمة متمبس  -
 الخشية مف ىركب المتيـ. -
 الحفاظ عمى مصمحة التحقيؽ. -
 الحفاظ عمى مصمحة االمف كالنظاـ العاـ. -

 اواّل: كون الجريمة متمبس فييا والحكم الصادر فييا واجب النفاذ

ت التي اجازتيا التشريعات الجزائية لحبس المتيـ تعتبر ىذه الحالة مف الحاال 
احتياطيا  لضماف صيانة امف المجتمع كتعزيز الثقة في نفكس المجتمع كبث الطمأنينة 

رضاء الشعكر   ة:الحاالت التاليتكافر فييا  إذا إالانيا ال تقـك  العاـ بحيثكا 
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 .8968لسنه9من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة االردنً وتعدٌالته رقم  5وفقره  8فقره 889ماده 
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 .531صالحوسٌنً، علً محمد علً، مرجع سابق،  
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 كون الجريمة متمبس فييا -

مف قانكف 26رع الجزائي الفمسطيني في المادة اف حاالت التمبس قد نص عمييا المش 
كالتي قد نص عمييا عمى سبيؿ الحصر بحيث اليجكز القياس بيا اك 110،االجراءات الجزائية

طريؽ استثنائي خكؿ بيا المشرع الجزائي الفمسطينيي مأمكر الضبط  ألنوالتكسع كذلؾ 
كاف اليدؼ مف عدـ  111ة،تتمثؿ في المساس بالحقكؽ كالحريات الفردي ألنياالقضائي كذلؾ 

التكسع في حاالت ككف الجريمة متمبس بيا ىك الصالحية المخكلة لمأمكر الضبط القضائي 
القبض عمى المتيـ الحاضر دكف مذكرة مف قانكف االجراءات الجزائية  30في نص الماده 

ما في بين كحبسو احتياطيا  في حاؿ كجكد دالئؿ كافية  تفيد اتيامو بالجريمة المتمبس بيا،
 31كقكع الجريمة فاف المشرع الجزائي الفمسطيني في الماده  اثناءحاؿ لـ يكف المتيـ حاضرا  

اف يصدر امرا بالقبض عمى  جاز لمأمكر الضبط القضائي مف قانكف االجراءات الفمسطينية
حضارهالمتيـ بجريمة جناية اك جنحو تزيد عقكبتيا عف ستة اشير  في حاؿ ىناؾ دالئؿ  كا 

مف قاـ بارتكاب الفعؿ، اف المشرع الجزائي الفمسطيني قيد مأمكر الضبط  بأنوفيد قكية ت
 الجريمة مف اجؿ الحفاظ عمى سالمة كحرية االفراد كعدـ انتياؾ حقكقيـ. بجسامةالقضائي 

ه ب مف فقر  117كمف ناحية اخرل قد اجاز المشرع الفمسطيني في نص الماده  
عمى المتيـ في حاؿ ارتكابو لجريمة جنحو كلـ يحدد التحفظ  قانكف االجراءات الجزائية

في  كثابتلمده عقكبة الحبس كذلؾ باستناده الى عدـ كجكد مكاف معركؼ  أدنىالمشرع حد 
أم انيا استثناء  ألجريمةكاليدؼ مف ذلؾ منع ىركبو خارج فمسطيف بعد ارتكابو  ةفمسطيني

حبس المتيـ احتياطيا  عمى الرغـ انو عمى جريمة التمبس اجازىا المشرع الجزائي الفمسطيني 
 112لـ يعتمد عمى اف الجريمة متمبس بيا. 
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على انه تكون الجرٌمة متلبس بها فً احدا الحاالت  5118لسنة  3من قانون االجراءات الجزائٌة رقم  56نصت الماده  

إذا تبع المجنً علٌه مرتكبها او تعبته العامه بصخب او صٌاح إثر  -5حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة وجٌزة-8التالٌة"

مالّ االت او اسلحة او امتعه او اوراقاّ او اشٌاء اخرى ٌستدل منها على إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قرٌب حا -3وقوعها.

 انه فاعل او شرٌك فٌها، او إذا وجدت به فً هذا الوقت اثار او عالمات تفٌد ذلك".
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عبد الخالق  عالنهضة العربٌة، القاهره، شار رالحبس االحتٌاطً فً القانون المصري، دا لزغلول، بشٌر سعد، دلٌ 

 .35ص، 5183ثروت،
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 العقوبةتنفيذ لضمان خشية ىروب المتيم   -

اف بعض التشريعات قد اخذت بيذا المبرر لتكقيؼ المتيـ احتياطيا ، كما نصت عميو 
المتيـ رب ىخشية الكبرل الفمسطينية كالتي اعتبرت مف قانكف محكمة الجنايات  7المادة 

الحاالت التي تتحقؽ فييا عمة التكقيؼ االحتياطي كاليدؼ مف تمؾ الماده مف مف الحبس 
ىك االبقاء عمى المتيـ تحت رقابة القاضي الجزائي كسمطة التحقيؽ كضمانة عدـ ىركب 

الظركؼ  اقتضتالمتيـ مما يمثؿ مساسا  بمصمحة التحقيؽ كحسف سير العدالة الجنائية اذا 
متيـ مع غيره مف المتيميف اك الشيكد اك االدلة المحيطو بو، كما ايضا  الحرص مكاجية ال

عميو مف ىركبو مف تنفيذ الحكـ في حاؿ ادانتو لذلؾ يعتبر ىنا التكقيؼ االحتياطي ضمانة 
لعدـ ىركبو كلتنفيذ الحكـ الجنائي الصادر بحقو مف اجؿ تفادم سقكط الحكـ بمركر المدة 

بيف  التكازفلؾ يخضع لرقابة القاضي الجزائي مف اجؿ تحقيؽ في حاؿ عدـ تنفيذه لذ
  113المصمحو العامة كمصمحة االفراد.

التكقيؼ االحتياطي ىك كنجد االشارة انو يدخؿ في معنى الضركركات التي تبرر   
الحكـ سكاء  إلصدارالنيائية  لممرحمةككف الحكـ كاجب النفاذ أم كصؿ خشية ىركب المتيـ 

الحؽ في منع المتيـ مف مغادرة قاعة المحكمة قبؿ ليا  براءة، فاف لممحكمة اك ال باإلدانة
نما كرة النطؽ بالحكـ مف اجؿ ضماف حضكره كليس بالضر  اف تحكـ المحكمة بذات الجمسة كا 

المتيـ احتياطيا  لحيف النطؽ بالحكـ  تكقيؼبقد تصدر الحكـ في جمسة اخرل لذلؾ قد تأمر 
عمى القضاء مف اجؿ تيربو مف تنفيذ  االحتياؿب المتيـ اك كذلؾ مف اجؿ ضمانة عدـ تير 

المشرع الجزائي الفمسطيني لـ يشترط صدكر الحكـ في ذات  فإفالعقكبة، كبالرغـ مف ذلؾ 
نما في جمسة اخرل كيشترط بيا تكقيؼ المتيـ احتياطيا  لحيف النطؽ بالحكـ بعد  الجمسة كا 

الفعؿ المسند اليو بشرط اف تككف مف الجرائـ التي تكافر الدالئؿ الكافية حكؿ ارتكاب المتيـ 
 114يجكز بيا تكقيؼ المتيـ احتياطيا .
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ضماف تنفيذ العقكبة التي تقتضي بيا  وكقد اتجو بعض الفقياء الى اعتبار ان 
كاف يتكقع عقكبة  إذاالمحكمة عمى المتيـ، فقد يتجو نحك اليرب اك االفالت مف العقاب 

 115فائدة في منع المتيـ مف االفالت مف العقاب.قاسية، أم اف التكقيؼ لو 

مبرر مف مبررات ىك يرب المف المتيـ اعتبار القانكف خشية  اف كنجد االشارة 
عند تكافر الشركط المفركضة  التكقيؼ، كىذا اليعني في التطبيؽ تكقيؼ جميع المتيميف

كف اف المفيـك لجكاز التكقيؼ، استنادا الى اف كؿ متيـ يخشى ىربو اف يظؿ طميقا ، ل
الصحيح ليذا المبرر يستكجب اف تقكـ سمطة التحقيؽ بالتحقؽ مف الظركؼ التي تتعمؽ 

احاطت بارتكابو  التي ظركؼالبشخص المتيـ كصفاتو كماضيو ككضعو االجتماعي ك 
الجريمة كنكع الجريمة التي أرتكبيا فأف ىذا االمر يرجح لسمطة التحقيؽ مدل ضركرة تكقيؼ 

 116المتيـ.

ليس مبررا  لتكقيفو ، بحؽ المتيـ هتنفيذ العقكبة الصادر  ةضمان بأفل الباحث كير  
ثبكت التيمو عمى المتيـ كىذا ال يتفؽ مع مبدأ قرينة البراءة، كباعتبار  معناه الفاحتياطيا ، 

نمابعقكبة اف التكقيؼ ليس  ذاىك اجراء مف اجراءات التحقيؽ،  كا  فرضنا امكانية ىركب  كا 
بتسميـ المجرميف كالتي اضعفت مف فرص  تتعمؽ بيف الدكؿ اتفاقياتؾ ىنا فإفالمتيـ 

 .اليرب فيالمجرميف 

 ثالثّا: خشية االضرار بمصمحة التحقيق

لقد كرس القانكف االساسي الفمسطيني ضمانات اساسية مف اجؿ حماية حقكؽ 
رئ حتى كحريات االنساف، كعدـ الخركج عمى مبدأ االصؿ كىك قرينة البراءة كاف المتيـ ب

لتكقيؼ المتيـ  االستثنائيةقضائي نيائي بات، لكف ىناؾ بعض الحاالت  بحكـتثبت ادانتو 
احتياطيا  كالخركج عف مبدأ االصؿ مف اجؿ الحفاظ عمى مصمحة التحقيؽ االبتدائي كالكشؼ 
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عف الحقيقة كالمحافظة عمى االدلة المادية كمنعو مف التأثير السمبي عمى الشيكد اك اتخاذ 
 117بير سمبية باتفاقو مع شركائو في الجريمة لتغير الحقيقة.تدا

مف خالؿ البحث كالتحرم كجمع  الحقيقةاف التحقيؽ االبتدائي ييدؼ دائما لكشؼ  
مة مف كسائؿ سرعة اتخاذ اجراءات التحقيؽ دكف عرقمو مف يكما انو يعد كس الستدالالتا

ؽ الحدكد كىي تكقيؼ المتيـ اجؿ الكشؼ عف الحقيقة، لذلؾ دعت الضركرة باتخاذ اضي
اؿ باف الضركرات ، ككما يقالفرديةاحتياطيا  عمى الرغـ مف انو يمس اقدس الحقكؽ كالحريات 

المتيـ اماـ  مثكؿ لذلؾ ال بد مف المجكء لمتكقيؼ االحتياطي مف اجؿ ضمافتبيح المحظكرات 
بالشيكد كاالدلو مصمحة التحقيؽ كمكاجيتو  تقتضيوسمطة التحقيؽ كالمحاكمة في أم كقت 

ات حتياطيا  مف اجؿ عدـ عرقمة اجراءامكقكؼ التي تحيط بو لذلؾ يستمـز ابقاء المتيـ 
التحقيؽ االبتدائي، لذلؾ خرج المشرع الفمسطيني عف مبدأ االصؿ مف اجؿ الحفاظ عمى 

 118مصمحة التحقيؽ كالكشؼ الحقيقو كعدـ ترؾ الفاعؿ حرا  طميقا  دكف عقاب.

االحتياطي تخضع لرقابة القاضي الجزائي إلصدار امر التكقيؼ  اف مصمحة التحقيؽ
مصمحو بضرار الا مفرأل ىناؾ ضركرة لتكقيؼ المتيـ احيتاطيا  كذلؾ خشية  في حاؿ

الحفاظ عمى المجني عميو كالشيكد كذكييـ، أم اف  التحقيؽ، كمف اجؿ حماية االدلة ك
مف خالؿ مدل تقدير خطكرة الجريمة لمقاضي الجزائي سمطة تقديرية في تقدير تمؾ الظركؼ 

القاضي الجزائي يصدر  كعميو فأفاك صفاتو كماضيو،  االجتماعيةاك حالة المتيـ كظركفو 
 امر التكقيؼ االحتياطي اذا رأل ضركرة بذلؾ.

 إذامف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطينية كالتي جاء فييا"  119نصت المادة  كقد 
 ساعةمف اربع كعشريف  أكثرستمرار تكقيؼ المقبكض عميو اقتضت اجراءات التحقيؽ ا

فمككيؿ النيابة العامة اف يطمب مف قاضي الصمح تمديد التكقيؼ لمدة ال تتجاكز خمسة 
لمصمحة  بتمديدهعشر يكما ". أم اف المشرع نص عمى التكقيؼ كحيث يمكف االمر بو اك 

ى االدلة اك الدالئؿ المادية اك لمنع كاف يمثؿ الكسيمة الكحيدة لمحفاظ عم إذا التحقيؽ، ام
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 .51صفرج، محمد عبد اللطٌف، مرجع سابق،  
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 .55صهبٌته كمال، مرجع سابق،  
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التأثير عمى الشيكد اك عمى المجني عميو اك لمنع االتفاؽ الغير شرعي بيف االشخاص محؿ 
 119االتياـ كشركائيـ.

 رابعّا: الحفاظ عمى مصمحة االمن والنظام العام. 

اف التكقيؼ قد يككف في بعض االحياف ضركرم لمصمحة المتيـ نفسو اك لمصمحة 
كذلؾ لحمايتو 120لخطيرةامصمحة المتيـ يككف في الجرائـ  اذ اف في أمنيةتمع في حماية المج

مف االنتقاـ اك الثأر مف افراد اسرة المجني عميو لذلؾ يعتبر مصدر حماية لممتيـ مف ردكد 
انتياؾ لشعكر االفراد باألمف، لذلؾ اف  يمثؿفعؿ افراد اسرة المجني عميو الف كقكع الجريمة 

االعتداء عميو مف قبؿ افراد اسره المجني  يسيؿتيـ حرا  طميقا  في مكاف الجريمة قد كجكد الم
، لذلؾ اف مصمحة المتيـ ىك االبقاء عميو مكقكؼ كيشكؿ أمرا  يستنكر أمف المجتمععميو 

 121حتى تيدئة الشعكر النفس كالحفاظ عميو مف االعتداءات اك االنتقاـ منو.

في المجاؿ االمني مف اجؿ حماية االمف  نو يتـفا اما بالنسبة لمصمحة المجتمع
كاستقراره، كالتي يتمثؿ بإجراء مف االجراءات االمنية التي تيدؼ الى حماية مصمحة المجتمع 

كيعتبر بحد ذاتو ارضاء 122الف الجريمة يترتب مف خالليا االخالؿ باألمف العاـ كالنظاـ،
افراد المجتمع الساخط عمى ارتكاب لمشعكر العاـ ك زيادة السكينة كالطمأنينة في نفكس 

الجريمة، ألنو في حاؿ لـ يتـ صدكر قرار بتكقيؼ المتيـ عند ارتكاب الجريمة كتركو حرا  
، السيما باف اقرباء المجني عميو لمقانكفطميقا  فاف افراد المجتمع يفقدكف ثقتيـ كاحتراميـ 

بالمصمحة  كاإلضرارمشغب مما يجعؿ استخداميـ لاء عشيرتو قد  يثأركف مف المتيـ كأبن
 التكقيؼلذلؾ يعتبر  االضطراباك ر يعرض الكضع االمني الى حالة تدىك العامة، مما 

رضاء اىؿ  االحتياطي في ىذه الحالو ميـ جدا  لتيدئة الشعكر العاـ بالغضب تجاه المتيـ كا 
مف المجني عميو اك اقاربو حتى كلك كانت بصكره جزئية مف اجؿ تخفيؼ الغضب المترتب 

ك مف ناحية اخرل انو اجراء يمنع المتيـ مف ارتكاب جرائـ  123اثر ارتكاب المتيـ الجريمة،
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  عمى قد يغريوتيـ في نفس مكاف ارتكاب الجريمة اخرل اذا ما اطمؽ صراحة الف كجكد الم
االستمرار في سمككو االجرامي كزيادة ارتكاب جرائـ مماثمو لذلؾ اف الحبس االحيتاطي في 

و ضركرم لممتيـ لمنع االضطراب كاإلخالؿ باألمف كالنظاـ العاـ داخؿ ىذه الحال
 124المجتمع.

لمبررات التكقيؼ االحتياطي باف قانكف  استعراضو خالؿ مفالباحث  يرلك   
االجراءات الجزائية الفمسطيني لـ يكف صريحا  ككاضحا  عمى مبررات تكقيؼ المتيـ احتياطيا  

عميو كليس تكقيؼ المقبكض عميو ككانت نصكصو  حيث ذكر فقط التحفظ عمى المقبكض
كفضفاضة كغير مبسطو لفيـ القارئ اك الباحث القانكني مما يشكؿ خطرا  عمى حرية  غامضة

االفراد مف خالؿ سكء استخداـ سمطة التحقيؽ في تطبيؽ النصكص القانكنية لعدـ كجكد نص 
نما القانكف الفرنسي كاف اكثر دقو اعماؿ سمطة التحقيؽ عند تكقيؼ المتيـ احتياطيا ، بي تقيد

 ،ـ تتكافر بو شركط مبررات التكقيؼكشمكال  كالذم اعتبر اف تكقيؼ المتيـ غير جائز اذا ل
 تحدد الحاالت ك ككاضحةلذلؾ البد لممشرع الجزائي الفمسطيني بكضع نصكص جامعو 

ؽ العدالة اجؿ حسف تحقيتكقيؼ المتيـ احتياطيا مف  ضركرةالمبررات التي تقتضي بيا 
 الجنائية.

 تكرد ألنيامبررات التكقيؼ االحتياطي ىي فكره جيده مف جانب اخر اف فكرة ك  
 كما فعؿ ضمف ظركؼ استثنائية لتكقيؼ المتيـ احتياطيا  كلكف يجب االخذ بعيف االعتبار بيا 

 المشرع الجزائي الفرنسي في حاالت معينو كىي الجرائـ الخطيرة اك حماية مصمحة التحقيؽ
اما غير ذلؾ فال يجكز استخداـ الحبس  ،االبتدائي كالحفاظ عمى االمف كالنظاـ العاـ

، لذلؾ البد عمى المشرع الجزائي الفمسطيني مف البسيطةاالحتياطي كالمخالفات اك الجنح 
ئية كحماية الجنا العدالةكضع نص قانكني يشمؿ بو مبررات التكقيؼ االحتياطي لتحقيؽ 

 .الفرنسيلك اتبع منيج المشرع  كياحبذا داإلفراحقكؽ كحريات 
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 يجذأ ػذو جٌاز انزٌسغ فً يجرراد انزٌلٍف االحزٍبطً :انثبنًانفرع 

ال يجكز التكسع في مبررات التكقيؼ االحتياطي، ال سيما اف المشرع الجزائي  
الفمسطيني نص عمى التكقيؼ االحتياطي في بعض نصكصو القانكنيو كلكف لـ يبيف 

لتي تجيز التكقيؼ االحتياطي بالشكؿ الذم يسمح لسمطة التحقيؽ مف كيفية حسف المبررات ا
التكسع جكاز  البد مف عدـحتياطيا . لذلؾ تطبيؽ نصكص القانكف مف اجؿ تكقيؼ المتيـ ا

في مبررات التكقيؼ أالحتياطي كتضييؽ نطاقو، كاألخذ بالقدر الضركرم إلظيار الحقيقة 
المبررات العممية التي تصمح لمتكقيؼ أم  125،الفرديةككف انو يعتبر مساس بالحرية 

اليرب اك كاالحتياؿ مف اجؿ االحتياطي كمصمحة التحقيؽ دكف االخذ بغيرىا مف المبررات 
جسامة ما ارتكبو الفاعؿ اك مراعاة شعكر الناس الف ىذا الحبس يعتبر تدبير احترازم أم 

بات كىك ما يتعارض مع طبيعتو مما يدخؿ ضمف نطاؽ العقك  لمحريةانيا عقكبة سالبة 
  126الكقتية.

، فمـ في بعض الحاالت اف المشرع الفمسطيني ضيؽ مف مجاؿ التكقيؼ االحتياطي 
 التي تقع مف الصحفييفينص عمى تكقيؼ المتيـ احتياطيا  في بعض الجرائـ، كجرائـ 

 .مف االطباءكالجرائـ التي تقع  كالجرائـ التي تقع مف اإلحداث

 ئم التي تقع من الصحفيينالجرااوال:  

لسنة  19نص المشرع الفمسطيني في القانكف االساسي الفمسطيني  في المادة  لقد
عمى عدـ المساس بحرية الرأم كاف لكؿ انساف الحؽ في التعبير عف رأيو سكاء كاف  2003

ايضا  عمى حماية  2فقره  27المادة  في نص كقد 127بالقكؿ اك الكتابة اك بأم طريقة اخرل،
حرية كسائؿ االعالـ المرئية كالمسمكعة كحرية الطباعو كالنشر كالتكزيع كالبث كحرية العامميف 

لـ لذلؾ  128فييا فأف ىذه الحريات قد كفميا القانكف االساسي كحرص عمى عدـ المساس بيا
                                                           

125
موالي الطاهر،  غرفة االتهام على اجراءات التحقٌق االبتدائً، الجمهورٌة الجزائرٌة جامعة الدكتور ةشٌخ، قوٌدر، رقاب 

 89، ص5183/5189 ةماجستٌر، سن ةجنائً، رسال نقانو
126
 .35صٌام، سرى محمود ، مرجع سابق، ص 
127

على انه" ال مساس بحرٌة الرأي، ولكل انسان الحق فً التعبٌر 5113من القانون االساسً الفلسطٌنً لسنة  89تنص الماده  

 سائل التعبٌر او الفن مع مراعاة احكام القانون".عن رأٌه ونشره بالقول او الكتابة او غٌر ذلك من و

على انه" حرٌة وسائل االعالم المرئٌة والمسموعة  5118من القانون االساسً الفلسطٌنً لسنة  5فقره  57تنص المادة  128

 لقوانٌن ذات العالقة".والمكتوبة وحرٌة طباعة النشر والتوزٌع والبث، وحرٌة العاملٌن فٌها، مكفولة وفقاّ لهذا القانون االساسً وا
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المشرع الفمسطيني عمى تكقيفيـ احتياطيا  كيرجع السبب الف احتمالية ىرب الصحفييف ينص 
ا  بسبب طبيعة العمؿ التي تربطيـ في مكاف عمميـ لذلؾ ال حاجة لتكقيفيـ ضئيمة جد

تعسفية اك قسرية بحؽ االفراد  احتياطيا ، كايضا  البد مف عدـ استخداـ أم اجراءات
الصحفييف الذيف يعبركف عف رأييـ اك فكرىـ كيجب تكفير اكبر الضمانات ليـ، كالتي اك 

كقد نص القانكف الجنائي  129ؼ اك رىبة كبكؿ شجاعة،تمكنيـ مف التعبير عف رأييـ دكف خك 
بشاف تنيظـ الصحافة" اليجكز التكقيؼ  1966لسنة 96رقـ  41المصرم في الماده  

االحتياطي في الجرائـ التي تقع بكاسطة الصحؼ اال في الجرائـ الخاصة بإىانة رئيس 
 الجميكرية".

  الجرائم التي تقع من االحداثثانيا: 

فمسطيني عمى حماية االحداث كتحقيؽ المصمحة الفضمى ليـ فقد حرص المشرع ال
عمى انو"اليسئؿ جزائيا  مف  2016لسنة  4مف  قرار بقانكف االحداث رقـ  5نص في المادة 

لـ يتـ الثانية عشرة مف عمره كقت ارتكاب فعال  مجرما  اك عند كجكده في احدل حاالت 
مف  12الذم لـ يبمغ سف  الحدثكز حبس أم بمعنى انو اليج 130التعرض لحظر االنحراؼ"

نماعمرة  السمبي الى سمكؾ ايجابي  سمككوتعديؿ ، لمرشد تربكميجب كضعو تحت رعاية  كا 
تجاه المجتمع كحمايتو مف البيئة التي نشأ فييا كتكفير افضؿ رعاية تساعده عمى اعاده 

تكقيؼ المتيـ  4الفقره  7المادة  في تكيفو، كما ايضا  حظر المشرع الفمسطيني بذات القانكف
الحدث احتياطيا  إال باستثناء حاالت خاصة تتناسب مع مصمحة الحدث الفضمى كحمايتو مف 

كقد اشترط القرار بقانكف  131المجني عميو اك حمايتو مف اىمو بسبب ارتكابو لمجريمة، اقارب
ك اذا عمى عدـ تكقيؼ الحدث إال في حاالت الضركرة ا 2016لسنة  4رقـ  20في المادة 

اشترط عدـ  ، كمااالجتماعية دار الرعايةدعت ظركؼ الدعكل لذلؾ كال يتـ تكقيفو إال في 
ساعة كما اجاز القانكف بتسميـ الحدث الى كالديو كاف يقدمو عند  48تكقيفو مدة تزيد عمى 

                                                           
 .85صسابق،  عزغلول، بشٌر سعد، مرج 129

 5186لسنة  9قرار بقانون االحداث رقم  5المادة  130

تعطى األولوٌة للوسائل الوقائٌة والتربوٌة  على انه" 5186لسنة  9من قرار بقانون الحدث رقم  9الفرة  7تنص المادة  131

وبما  تٌاطً والتدابٌر السالبة للحرٌة وبخاصة قصٌرة المدة إال فً الحاالت الصعبة،والتأهٌلٌة، وٌتجنب اللجوء إلى التوقٌف االح

 ى".ٌتفق مع مصلحة الطفل الفضل
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بعدـ استجكاب  لمشرع الفمسمطينينص اكما  132كؿ طمب تطمبو المحكمة اك سمطة التحقيؽ.
مف قرار بقانكف  19فقد نصت المادة   بكجكد مرشد تربكم كمتكلي أمره كمحاميوالحدث  اال

بحضكر مرشد حماية الطفكلة  إالاالحداث كالتي جاء فييا ال يجرم االستجكاب الحدث 
مصمحة  تاقتضكمتكلي امره كمحاميو، كيجكز اجراء التحقيؽ دكف حضكر كلي امره اذا 

 الدعكل ذلؾ". كظركؼالطفؿ الفضمى 

اف الحكمة مف حظر تكقيؼ الحدث احتياطيا  ىك عدـ عبثو في االدلة اك ىركبو  
كغير ذلؾ ايضا  اف الحدث اليستطيع التأثير عمى اجراءات التحقيؽ اك االتفاؽ مع باقي 

، كقد فرؽ القرار بقانكف بشأف حماية االحداث بيف سف لمتيميف البالغيفكا 133المشتركيف
تكقيؼ المتيـ الحدث الذم لـ يتـ الخامسة عشر مف عمره في المسؤكلية الجزائية كبيف سف 

يدة قسنو جنحو فانو تتخذ بحقة تدابير غير م 15الجنح ككف اف ارتكاب الحدث الذم لـ يبمغ 
لمحرية كبالتالي اليجكز تكقيفو احتياطيا  استنادا  الى القكاعد العامو التي التجيز التكقيؼ 

ؿ المنسكب لممتيـ ال تتضمف الحبس كىنا تظير رقابة احتياطيا  اذا كانت العقكبة لمفع
جؿ اتخاذ قرار كالفعؿ المنسكب اليو الالقاضي الجزائي" قاضي االحداث"، عمى الحدث 

  التكقيؼ مف عدمو.

 ثالثّا: جرائم االخطاء الطبية

 31 رقـ مف قرار بقانكف الحماية كالسالمة الطبية كالصحية 24حيث نصت المادة 
آخر، ال يجكز تكقيؼ الطبيب  قانكف عمى الرغـ مما كرد في أملتي جاء فييا"كا 2018لسنة 

بجـر ارتكاب خطأ طبي أثناء مرحمتي التحقيؽ كالمحاكمة، إال بعد صدكر حكـ قطعي مف 
حظر تكقيؼ االطباء احتياطيا  فقط كليس أم اف المشرع الفمسطيني  ".المحكمة المختصة

                                                           
ال ٌجوز توقٌف الحدث، إال أنه إذا كانت على انه"  5186لسنة  9من قرار بقانون االحداث رقم  51تنص المادة  132

األمر بتوقٌفه فً إحدى دور الرعاٌة االجتماعٌة تحت ظروف الدعوى تستدعً خالف ذلك جاز لنٌابة األحداث 
( ساعة ما لم تأمر 98مالحظة مرشد حماٌة الطفولة المتابع وتقدٌمه عند كل طلب، على أال تزٌد مدة التوقٌف عن )

جراء ٌجوز بدالً من اإل .5المحكمة بمدها وفقاً لقواعد التوقٌف المنصوص علٌها فً قانون اإلجراءات الجزائٌة النافذ. 

المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة األمر بتسلٌم الحدث إلى أحد والدٌه أو متولً أمره للمحافظة علٌه وتقدٌمه عند كل 
طلب، وٌعاقب عند اإلخالل بهذا الواجب بغرامة ال تتجاوز خمسمائة دٌنار أردنً أو ما ٌعادلها بالعملة المتداولة 

لحدث الموقوف إذا وجدت فً الدعوى أو فً حالة الحدث ما ٌستدعً ذلك، ٌجوز للمحكمة إخالء سبٌل ا .3قانوناً. 

فً حال عدم  .9وبشرط أن ٌقدم متولً أمره كفالة تضمن حضور الحدث فً أي دور من أدوار التحقٌق أو المحاكمة. 

 ."وجود دور للرعاٌة االجتماعٌة ٌوضع الحدث فً محل توقٌف خاص باألحداث
133
 . 833رجع سابق، صمحمد، م فرج عبد اللطٌف 
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، كذلؾ مف اجؿ حماية المريض مف االطباء الغير طبينتيجة الخطأ الجميع مقدمي الخدمة 
  134مؤىميف اك المتخصصيف في مجاؿ عمميـ.

مف التكازف بيف حؽ المريض في العالج يشار الى اف ىذا القرار بقانكف حقؽ نكعا  
جراء العمميات الجراحية في بيئة صحية مالئمة كنظيفة مف قبؿ أطباء مؤىميف  كا 

ء العمميات الجراحية، خصكصان المعقدة منيا، مف جية، كمتخصصيف كقادريف عمى إجرا
كبيف حؽ الطبيب في الحماية القانكنية عند مزاكلة أعمالو كعدـ مسائمتو إال في حالة ثبكت 
خطأ طبي يتـ تقريره مف قبؿ المحكمة المختصة، بناءن عمى تقرير الخبرة الفنية الصادر عف 

      135ل.لطبية المختصة مف جية أخر المجنة الفنية ا

الباحث بأنو يجب أف يككف التكقيؼ االحتياطي فقط ضمف المبررات التي  يرلك 
عمى  كالمحافظةاشرنا ليا سابقا  أم في حاالت الجرائـ المتمبس بيا كحماية مصمحة التحقيؽ 

االمف كالنظاـ العاـ دكف التكسع في تمؾ المبررات اك دكف التكسع في نطاؽ التكقيؼ 
د يتعرض المتيـ الى اضرار مستقبمية ال يمكف تداركيا اك إصالحيا، االحتياطي ألنيا ق

كفضال  عف ذلؾ اف ىناؾ متيميف قد يرتكبكف الجرائـ عف طريؽ الصدفو دكف اف يككف ىناؾ 
احتياطيا  مما يشكؿ  تكقيفيـ، فيتـ مثؿ الجرائـ المركرية عمى ارتكابيا اك دكافع اجرامية نية

 السجف. منيـ مجرميف بعد خركجيـ مف 

 

 

 

 

 

                                                           
134
 .5188لسنة  38من قرار بقانون الحماٌة والسالمة الطبٌة والصحٌة رقم  59مادة  
135

قانونٌة، منشور على  هالمحامً، د. اٌهاب عمرو، قرار بقانون بشأن الحماٌة والسالمة الطبٌة وضرورات الواقع العملً، مقال 

 .31/8/5189زٌارة، تارٌخ ال86/8/5189موقع دنٌا الوطن ، تارٌخ النشر 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/01/16/482843.html 
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  انًطهت انثبنً: ثذائم انزٌلٍف االحزٍبطً

اساسية لتضييؽ نطاؽ التكقيؼ االحتياطي كعدـ  ركيزةتعد بدائؿ التكقيؼ االحتياطي 
المجكء الى االجراءات القسرية اك التعسفية بحؽ المتيـ المكقكؼ احتياطيا  مف اجؿ تحقيؽ 

مء كج عف المبدأ االصؿ ىك اف المتيـ بر ضمانة حرية االفراد كعدـ المساس بيا كعدـ الخر 
كما اكدت االتفاقيات الدكلية لمحقكؽ المدنية  136حتى تثيب ادانتو بحكـ قضائي نيائي.

في  1966ديسمبر لسنة  16المتحدة في  لألمـكالسياسية كالتي كافقت عمييا الجمعية العامة 
القبض اك الحبس االحتياطي المادة التاسعة كالتي "كفمت حماية حقكؽ كحريات االفراد كعدـ 

بطريقة تعسفية"، كىك ايضا  ما ايدتو المادة الخامسة مف االتفاقية االكركبية لحقكؽ االنساف 
كالتي" نصت عمى حماية فعالة ضد القبض  1950نكفمبر لسنة  4كالتي صدر في ركما 

مجكء الى االحتياطي"، بحيث اف المقصكد بذلؾ ىك عدـ التكسع في التكقيؼ االحتياطي كال
طرؽ بديمة لعدـ استخداـ االجراءات التعسفية مف اجؿ الحفاظ عمى ضمانة حرية االفراد 

 137كالتي شرعيا القانكف االساسي الفمسطيني.

مف التعدم االنساني  ؿالتقمياليدؼ مف التكجو الى بدائؿ التكقيؼ االحتياطي ىك 
تعاد عف التكقيؼ االحتياطي الذم كتكفير اكبر ضمانة لدعـ مبدأ قرينة البراءة مف خالؿ االب

يشكؿ مساسا  بحقكؽ كحريات االفراد، كمف اجؿ ايضا  عدـ التكسع في نطاؽ التكقيؼ 
االحتياطي كضمانة افضؿ تحمي حقكؽ كحريات االفراد كعدـ المساس بيا ككف اف المتيـ 

 .138بآتحتى تثبت ادانة بحكـ قضائي نيائي  مءبر 

ؼ االحتياطي لكي تضمف حماية حقكؽ كحريات البد مف كجكد بدائؿ لمتكقيلذلؾ 
 ) الفرع االول(،لذلؾ سكؼ نتحدث عف االفراج المؤقت لممتيـ  ،االفراد كعدـ المساس بيا
 ) الفرع الثاني(.كعف المراقبة االلكتركنية 
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عبد، اللطٌف
 
 .59فرج محمد،مرجع سابق،ص 

137
 .583الشهاوى قدرى عبد الفتاح،رجع سابق،ص 
138
د حمد بن فرٌش، الحبس االحتٌاطً بٌن ضرورات التحقٌق وضمانات الحرٌة الشخصٌة"دراسة مقارنة بٌن الكتبً، حمد سعٌ 

 .889،ص5189القانون االماراتً والقانون الفرنسً"،دار النهضه العربٌة ،القاهره 
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 انفرع االًل: االفراج انًؤلذ ػن انًزيى انًٌلٌف احزٍبطٍبّ 

تقتضيو اعتبارات كضركرات متعمقة  يعتبر التكقيؼ االحتياطي ىك اجراء مؤقت
 كأصبحتزالت  فإذابمصمحة التحقيؽ، كاف التكقيؼ االحتياطي مرتبط بقياـ ىذه االعتبارات 

 139التكقيؼ االحتياطي فيتعيف االفراج المؤقت عف المتيـ. تقتضي المصمحة التحقيؽ 

قت الجكازم المؤ  كاإلفراجيقسـ االفراج المؤقت الى قسميف االفراج المؤقت الكجكبي  
 لمحديث حكليما فيمايمي: اتطرؽكسكؼ 

 االفراج المؤقت الوجوبي القسم االول:

عف المتيـ دكف اف يككف ليا تقدير مالءمتو  باإلفراجيعني اف سمطة التحقيؽ ممزمة  
مما يرجع السبب في اف مبررات التكقيؼ االحتياطي قد زالت لذلؾ البد عمى سمطة التحقيؽ 

اعتبر اف اجراءاتيا باطمة ككف انيا تخضع لرقابة القاضي الجزائي  كأال مف االفراج المؤقت
 140التكقيؼ، كىناؾ حاالت عف االفراج الكجكبي منيا:بالمختص 

 194الدعكل الجزائية ضد المتيـ فقد نصت المادة  إلقامةفي حالة عدـ كجكد كجو  -
اؿ انتيى التحقيؽ مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطينية كالتي جاء فييا اف في ح

اك  الكفاةكرأل ككيؿ النيابة اف الفعؿ اليعاقب عميو  كاف الدعكل انقضت بالتقادـ اك 
 مسئكؿالعفك العاـ اك في حاؿ سبؽ محاكمة المتيـ عف ذات الجريمة اك انو غير 

في عقمو اك اف ظركؼ الدعكل تستكجب حفظيا  عاىةجزائيا  لصغر سنو اك بسبب 
ذابمذكرة كيرسميا لمنائب العاـ  رايةيبدم لعدـ االىمية فأنو  تبيف لمنائب العاـ اف  كا 

 بإطالؽككيؿ النيابة في محمو فأف يصدر قرارا  مسببا بحفظ الدعكل كيأمر  رأم
 سراح المتيـ اذا كاف مكقكفا.

 مفىك  المتيـباف دالئؿ كجكد مايربط المتيـ بالتيمة المسندة اليو اك ـ في حالة عد -
ليس ىك الشخص الذم كرد اسمو  بأنوجريمة كتبيف بعد استجكابو قاـ بارتكاب ال

 .المتيـ، كىنا يجب اخالء سبيؿ بالتحقيقات اك حيث انو كاف خارج البالد
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مرجع سابق،  ،96/5115ضوء التشرٌع البحرٌنً رقم  ًعثمان، احمد عبد الحكٌم، احكام وضوابط الحبس االحتٌاطً ف 

 .885ص
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 .886عثمان، احمد عبد الحكٌم، مرجع سابق، ص  
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حكـ عمى المتيـ بعقكبة اقؿ مف المدة التي قضاىا في التكقيؼ االحتياطي أم  إذا -
العقكبة فانو  تنفيذعند الحكـ عميو بكقؼ  فقط اكفي حاؿ حكـ عمى المتيـ بالغرامة 

 141يجب االفراج عف المتيـ فكرا .
كانت الجريمة غير معاقب عمييا بالحبس اساسا  كأف تككف العقكبة التي فرضيا  إذا -

 القانكف الغرامة فقط فال يجكز بيا التكقيؼ كيجب اخالء سبيؿ المتيـ.
 عندما يككف المتيـ حدثا  لـ يتـ الخامسة عشر مف عمره كمرتكب جنحو. -
ما تككف التيمة المسندة لممتيـ تسقط بسقكط الحؽ الشخصي كقاـ المشتكي عند -

باسقاط حقة الشخصي كاليرغب بمتابعة الشككل مثؿ شككل الذـ كالقدح كالتحقير 
 التي تسقط بسقكط الحؽ الشخصي. الشكاكلكغيرىا مف 

 االفراج الجوازي القسم الثاني:

اضي الجزائي المختص بالتكقيؼ كىك يككف متركؾ لسمطة التحقيؽ اك لرقابة الق
االحتياطي بناء عمى طمب المتيـ مثؿ الكفالة اك تقديـ نفسو لمقر الشرطة اك عدـ مبارحة 

 . ، اال اف سكؼ نتحدث عف اىـ مايطبقة المشرع الفمسطيني آال كىك االفراج بالكفالة.مسكنو

 الكفالة

بالكفالة كالتي  قصكدالمقبؿ الحديث عف امر االفراج بالكفالة فال بد مف تكضيح 
كانيا تعيد بتحقيؽ نتيجة  يقصد بيا" ىي ضماف انساف لغيره في مكاجية انساف اخر،

 مف اجؿ ضماف مثكؿ المتيـ اماـ جية تحقيؽ اك المحاكمة. 142بالمستقبؿ"،

لقد نص المشرع الجزائي الفمسطيني عمى جكاز االفراج بالكفالة فقد نصت المادة 
اذا بعد اف  إالاليجكز االفراج عف المتيـ "الجزائية كالتي جاء فييا مف قانكف االجراءات  130

أم انيا  "يعيف محال لو في الجية التي يشمميا اختصاص المحكمة مالـ يكف مقيما فييا،
فأنو يفرج عف  فمسطيفسمطة تقديرية لمقاضي الجزائي اذا تبيف لو مكاف ثابت كمعركؼ داخؿ 

أم تعيد مف قبؿ شخص اماـ سمطة التحقيؽ اك اماـ  المتيـ بكفالة سكاء كفالو شخصيو
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 .891الكتبً، حمد عبٌد سعٌد حمد بن فرٌش، سابق، ص 
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المتيـ المراد االفراج عنو كقت المثكؿ اماـ القاضي الجزائي اك  بإحضارالقاضي الجزائي 
ذاسمطة التحقيؽ،  المحدد في الكفالة  المبمغتخمؼ عف احضار المتيـ فأف الكفيؿ يدفع  كا 

 143.الجزائي اك أم شيء تحدده سمطة التحقيؽ اك القاضي سكاء ماؿ

دية مباشرة ام ان االصل قالسؤال التالي ىل يجوز لمقاضي ايقاع كفالة ن يطرحوىنا 
توقيع سند تعيد كأصل واالستثناء وبناء عمى طمب الشخص المقرر االفراج عنو بالكفالة 

 استبدال السند التعيد بايداع مبمغ نقدي؟؟

 كقكؼ نكعاف:الكفالة التي يتطمبيا االفراج الجكازم عف المتيـ الم

غ الذم تراه كىي سند تعيد يكقعو المتيـ المفرج عنو بالمبم الشخصية،الكفالة  اواّل:
كافيا لضماف حضكره إجراءات التحقيؽ أك المحاكمة عندما يطمب منو  باالفراج االمرةالسمطة 

 مف قانكف (139/1)إذا طمبت المحكمة ذلؾ. فقد نصت المادة ذلؾ عمى اف يكقعة كفالؤه 
 عنو بالكفالة أف يك قع االفراجعمى كؿ شخص تقرر  جراءات الجزائية، عمى انو "يجباال

 144".إذا طمبت المحكمة ذلؾكفالؤه  سند تعيد بالممبغ الذم تراه المحكمة كافيا ، كاف يكقعو

ىذا يعني اف الكفالة تككف شخصية ىي في الكاقع كفالة المتيـ كحده، اك كفالة 
تيـ اجراءات التحقيؽ اك المحاكمة كمما طمب منو ذلؾ، لحضكر الم شخص اخر ضمانا  

في الكفالة اف تككف مكتبكبة حيث كرد نص عمى ضركرة تكقيعيا مف المتيـ  طحيث يشتر 
المفرج عنو ككفالئو، كاليدؼ مف ىذه الكفالة ىك ضماف حضكر المتيـ عند طمبو اك عدـ 

مف قانكف االجراءات  146دة التيرب مف تنفيذ الحكـ الذم قد يصدر ضده، فقد نصت الما
الجزائية كالتي جاء فييا"تعتبر الكفالة ضمانا لحضكر المتيـ عند طمبو اك عدـ التيرب مف 

 145تنفيذ الحكـ الذم قد يصدر ضده".

كىي مبمغ مف الماؿ يتـ إيداعو في خزينة المحكمة مف قبؿ الكفالة المالية،  :ثانيا
أك لممحاكمة عندما يطمب منو ذلؾ. فقد نصت عنو لضماف حضكره لمتحقيؽ  المفرج المتيـ
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يجكز لممحكمة أف تسمح بإيداع "أنوالجزائية عمى  االجراءاتمف قانكف ( 139/2)المادة 
، كيعتبر ىذا التأميف ضمانا لتنفيذ شركط الءمف طمب كف بدال  تأميف نقدم بقيمة سند التعيد 

ك معايير تقديرىا، إنما ترؾ ذلؾ لتقدير كلـ يحدد المشرع الفمسطيني قيمة الكفالة أ، سند التعيد
المتيـ المفرج عنو، كدرجة  مالءةأنو يفترض إعماؿ معايير  اال. باالفراج االمرهالجية 

 146.خطكرتو، إضافة إلى جسامة الجريمة عند تقدير قيمة الكفالة

لممحكمة االصؿ ىك تكقيع سند تعيد أم كفالة شخصية ثـ يجكز يرل الباحث اف ك 
تتحكؿ الى كفالة مالية في حاؿ اخالؿ ف نقدم بقيمة سند التعيد، كقد ييداع تأمتسمح با اف

شركط الكفالة اك بعدـ التزاـ الكفيؿ باحضار مكفكلو عند الطمب كىذا ما نصت عميو بالمتيـ 
ثبت مخالفة الشركط  إذا -1( مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا" 147المادة )

اف تصدر مذكرة احضار  -المختصة: أكفالة اك التعيد جاز لممحكمة المدرجة في سند ال
 إذاك التعيد دفع قيمة سند الكفالة ا -عنو اك تقرر اعادة تكقيفو. ب أفرجبحؽ الشخص الذم 

لكف في الكاقع  مصادرة التأميف النقدم اك تعديمو اك االعفاء منو".-ج .أكدعلـ يكف قد 
ج عف المتيـ بكفالة قد يصدر قرار باالفراج عف المتيـ العممي اف القاضي المختص باالفرا

بايداع مبمغ نقدم مباشرة دكف سند تعيد اك قد يصدر قرارا  باالفراج عف المتيـ بكفالة سند 
أك العبث بأدلة  مبمغ نقدم مع بعضيما البعض حسب خطكرة كجسامة الجريمة كايداعتعيد 

التي يجب أف يأخذىا القاضي بعيف  باراتاالعتالجريمة، أك ىركب المتيـ، أك غيرىا مف 
. أم اف لمقاضي سمطة تقديرية في تحديد نكع الكفالة التي يفرضيا عمى المتيـ االعتبار
 المكقكؼ.

الى مركز شرطة في كما اف الكفالة المالية قد تتحكؿ الى الزاـ المتيـ بتقديـ نفسو  
في حاؿ كانت حالتو المادية ال  اسبة،اك التي يراىا من االكقات التي يحددىا في امر االفراج

لو بتقديـ كفالة مالية اك لـ يكف متاحا  لو شخص ممئ، فقد تطمب منو المحكمة التكقيع تسمح 
، اك يكميف اك اسبكع، كذلؾ لضماف عدـ مغادرة المكفكؿ البالد اك  في مركز الشرطة كؿ يـك

ك لممحاكمة اك لمتنفيذ ممكنا  عند المنطقة المحددة القامتو، كذلؾ حتى يككف حضكره لمتحقيؽ ا
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اف يطمب منو اختيار مكاف القامتو غير المكاف الذم اتركب  اجاز المشرعكما ايضا  الطمب،
كذلؾ لضركرات معينة قد تتعمؽ باالبتعاد عف مكاف اقامة المجني عميو حتى فيو الجريمة 

باالمر بو اذا استشعر  اليقع احتكاؾ بينيـ بؿ انو ينصح اف يكجب ىذا االجراء عمى القاضي
اف بقاء المتيـ المفرج عنو في مكاف كقكع الجريمة يثير شعكر المجني عميو كعائمتو مما يخؿ 

مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني  140نصت المادة فقد  147باالمف كالنظاـ العاـ،
مر االفرج أم انو يقدـ المتيـ نفسو الى مركز الشرطة في اكقات محددة في ا 148عمى ذلؾ،

مع مراعاة ظركؼ المتيـ ككما ايضا  يحظر االقامة في مكاف معيف غير المكاف الذم كقعت 
 149فيو الجريمة.

لكف في الكاقع العممي نادرا  ما يطبقو القاضي الجزائي باالخذ في ىذا النكع مف  
فع كفالة حيث انو غالبا  ما يتجو القاضي الى الكفالة بسند تعيد اك بداالفراج عمى المتيـ 

أم انيا سمطة  .نقدية تمـز بو المتيـ حضكر اجراءات التحقيؽ اك المحاكمة اك تنفيذ الحكـ
لو تأثير سيء  ليساالفراج اطمئنت المحكمة المختصة إلى أف تقديرية لمقاضي في حاؿ 

يكجد مانع الالعاـ فانيا تستطيع أف تخمي سبيمو، إذ  كاالمفعمى سير التحقيؽ أك عمى النظاـ 
بكفالة ميما كانت الجريمة جسيمة. عمى أنو يتكجب عمى المحكمة أخذ  االفراجانكني مف ق

بيا مف قبؿ المتيـ بأف يحضر حينما  االلتزاـالكافية بأف تككف الكفالة مضمكف  االحتياطات
 .يطمب منو ذلؾ

تعتبر الكفالة ىي مف اختصاص المحكمة اك القاضي الذم يحؽ لو اف يصدر امر 
ث اف ليـ السمطة التقديرية باالفراج عف المتيـ اك عدـ االفراج عنو فقد نصت بتكقيفو حي

مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا لممحكمة التي قدـ الييا طمب  138الماده 
رفض طمب  -2االفراج بالكفالة  -1االفراج بالكافمة كبعد سماع اقكاؿ الطرفيف اف تقرر

 لسابؽ الصادر عنيا.اعادة االمر ا -3االفراج 
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لنسبة اف اثرىا الردعي يكاد يككف منعدما با الكفالة الماليةكمع ذلؾ فمف مساكئ  لكف
قد تككف النيا ال تمثؿ شيئا بالنسبو لما يممككنو مف ثركات  ،لفئو مف الجناه تستخؼ بيا

مما  يستخفكف بقيمة الكفالة،قد عمى اصحاب رؤكس االمكاؿ فانيـ الكفالة ال تشكؿ عبئا  
مف ثركات، اما بالنسبة  لما يممككفتصبح غير رادعة بالنسبة ليـ النيا ال تمثؿ شيئا  بالنسبة 

عف ارتكاب الجرائـ كذلؾ خكفا  مف تدىكر كضعيـ المالي  عبئا  ثقيال  عمييـ  لمفقراء فيي تمثؿ 
عمييـ أف تتأثر شخصيتيـ مف مساكئ السجف اذا تعرض لمتكقيؼ بدال مف كمما يخشكف 

كاف تقدير قيمة الكفالة متركؾ لمقاضي الذم يأمر بيا حسب جسامة كخطكرة الجريمة  لكفالة.ا
كعميو  اك مدل تأثير االفراج عف المتيـ عمى سير التحقيؽ كالمحاكمة اك حالة المتيـ المالية.

ي تطبيقا سميما ينبغي اف يسبقو معرفو تامو بالحالو الماليو لمجان الكفالة الماليةفاف تطبيؽ 
 150. ردعي اـ ال ستككف بالنسبو لو ذات اثر الكفالة كىؿ اف

 انًرالجخ االنكزرًنٍخانفرع انثبنً: 

عف التكقيؼ االحتياطي مف البدائؿ الحديثو مف خالؿ  كتركنية بديؿاإللتعتبر المراقبة 
استخداـ التكنكلكجيا الحديثة المتطكرة، حيث كانت المراقبة قبؿ مراقبة قضائية مف خالؿ 

زاـ المتيـ بمراجعة المحكمة اك مركز الشرطة، فقد اصبحت المراقبة بعيدة عف المحكمة الت
 كالشرطة مف خالؿ المراقبة االلكتركنية.

قبؿ البدء في مكضكع المراقبة االلكتركنية البد مف معرفة ماىية المراقبة االلكتركنية 
 151 بيا بدال  مف التكقيؼ االحتياطي. خذكمدل امكانية اال

د بالمراقبة االلكتركنية" الزاـ المتيـ المفرج عنو في محؿ اقامتو خالؿ فترات يقص  
محددة بحيث تتـ متابعتو عف طريؽ الرقابة االلكتركنية، كىي كضع اداة الكتركنية تعمؿ عمى 
ارساؿ اشارات لمركز المراقبة كتكضع تمؾ االداة عمى يد المتيـ كتشبو الساعة كبمكجب ذلؾ 

ات المتيـ كالفترات التي فييا عف محؿ اقامتو فيتـ كضع حدكد لمحرية مف يمكف معرفة تحرك
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أم انيا عباره عف اسكارة الكتركنية تكضع في اليد اك في  152قبؿ الجية القائمة عمى التنفيذ".
اسفؿ القدـ كىي عباره عف اشارات متتالية كمحددة الى مستقبؿ مثبت في مكاف محدد سكاء 

ك الدراسة كىذا المستقبؿ يرسؿ عف طريؽ ىاتفي يرسؿ اشارات اك بالمنزؿ اك مكاف العمؿ ا
رسائؿ الى الجية التي تتكلى المتابعة كىذا مركز المراقبة يستقبؿ االشارات المرسمة في 

 153المنطقة الجغرافية المحددة مما يسمح بتعقب المفرج عنو عف بعد.

انية في المحيط ىذا السكار بإرساؿ إشارات السمكية كؿ ثالثيف ث أم اف يقكـ
الجغرافي المحدد لممراقبة، كما يكضع جياز آخر في المكاف المخصص لممراقبة تككف ميمتو 
عادة إرساليا عبر خط التميفكف الذم  استقباؿ اإلشارات المرسمة مف السكار اإللكتركنية كا 
يتصؿ بو إلى جياز مركزم، كتككف ىذه اإلشارات المرسمة لمداللة عمى كجكد الخاضع 

مراقبة في المكاف المحدد لممراقبة، كقد تككف إشارات تحذيرية عند محاكلة إتالؼ السكار أك لم
عادة اإلرساؿ يشرؼ عمى ىذه العممية الفنية جياز مركزم يتبع ، ك إتالؼ جياز االستقباؿ كا 

حيث يتكلى ىذا الجياز استقباؿ اإلشارات الكاردة مف أماكف المراقبة  ،عادة المؤسسة العقابية
مختمفة، كتحديد طبيعة اإلنذارات المرسمة كاتخاذ اإلجراءات بشأنيا، كمف ذلؾ االتصاؿ ال

خطار الجيات المختصة بذلؾبالخاضعيف لممراقبة لتحذيرىـ مف عكاقب سمككيـ،   154.كا 

اف يطبؽ عمى االشخاص يشترط الصدار امر الكضع تحت المراقبة االلكتركنية 
ف يككف الخاضع لممراقبة مف االشخاص المتيميف ف اك احداث، كيجب ايسكاء كانك بالغي

المشرع الفمسطيني اتجو نحك المراقبة لكف  155الذيف يخضعكف لنظاـ المراقبة القضائية،
حدد مدة  4في المادة  1944لسنة  22التقميدية في قانكف مراقبة سمكؾ المجرميف رقـ 

المشرع الفرنسي  اجاز اما  156المراقبة بانيا ال تقؿ عف سنو كال تتجاكز ثالث سنكات .
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تطبيؽ نظاـ المراقبة االلكتركنية عمى المحككـ عميو الذم يستفيد مف نظاـ االفراج الشرطي 
شريطة اال تزيد المدة المتبقية مف العقكبة عمى سنة، كفي ىذه الحالة تككف المراقبة 

 157االلكتركنية مف قبيؿ التدابير التي يخضع ليا المفرج عنو شرطيا .

ية المراقبة االلكتركنية الى تحقيؽ االستفادة مف التطكر التقني في مجاؿ تكمف اىم 
العدالة الجنائية، اذ يمكف ىذا النظاـ لسمطات التحقيؽ مف متابعة االفراد المحككـ عمييـ عف 
بعد، بالشكؿ الذم يمكف مف خاللو تجنب ايداعيـ في مراكز الشرطة، كما انيا تعتبر نظاـ 

اك  الناجمة عف تنفيذ العقكبات السالبة لمحرية داخؿ مراكز الشرطة ؿالمشاكمستحدث لعالج 
  158كسيمة بديمو عف الحبس االحتياطي.

إف تطبيؽ نظاـ المراقبة اإللكتركنية في مجاؿ الحبس االحتياطي يحقؽ قدران كبيران مف 
 التكازف بيف الحقكؽ كالحريات الشخصية كبيف مصمحة الدكلة، بحيث يمكف القكؿ بأف ىذا
بالرغـ مف سمبيات المراقبة اإللكتركنية المتمثمة في التكتر عمى مستكل البيئة العائمية، كما 
يترتب عمى ىذا النظاـ مف عزلة اجتماعية كآثػار نفسية، إال أف ىذه المراقبة في مجاؿ 

 159.مؿ مف المس بمبدأ قرينة البراءةالحبس االحتياطي تق

بالجكء التقديرية لمقاضي الجزائي بالسماح اف المراقبة االلكتركنية تخضع لمسمطة 
ءات التحقيؽ اك انتياء اتنتيي بعد االنتياء مف اجر  ةذات طابع مؤقت ليست مستمر  النيا الييا

 160الدعكل الجزائية لذلؾ مف الممكف المجكء الييا لعدـ المساس بالحرية الشخصية لألفراد.
حاـ السجكف مما تقمؿ مف النفقات المالية الدكلة مف ازدميزانية  كانيا ايضا  تخفؼ العبء عمى

لمدكلة ىذا مف جانب كمف جانب اخر تعتبر كسيمة لحماية االفراد مف انخراطيـ داخؿ 
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السجكف مع سجناء اكثر خطكرة اجرامية، فيي كقاية مف تعمـ اساليب االجراـ ك حمايتيـ مف 
  161ىـ المعنكيو كالنفسية.العزلة االجتماعية كالمساس بحريتيـ الشخصية كالحفاظ عمى مشاعر 

يجب عند تطبيؽ المراقبة االلكتركنية يجب اف تككف متفقة مع حقكؽ االنساف 
االساسية  بحيث ال تمحؽ ضررا  جسيما  بمكانة المتيـ في المجتمع كالبعد عف تشيير الجاني 

 162كعف كؿ ما يسبب آثارا  سمبية أماـ العائمة أك الجيراف أك االصدقاء.

في قانكف لجزائي الفمسطيني لـ ينص عمى المراقبو االلكتركنية اف المشرع ا  
جكاز المجكء  فيو يبيفعمى المشرع الفمسطيني كضع نص  يلذلؾ ينبغاالجراءات الجزائية 

تعد كسيمة بديمة لتكقيؼ االحتياطي، كنظرا  لذلؾ النيا عف االمراقبة االلكتركنية كبديؿ  الى
تطبيقيا داخؿ فمسطيف كما فعؿ المشرع الفرنسي، لذلؾ  البد مفالتكقيؼ االحتياطي، أم  عف

نرل ضركرة المجكء الييا بشرط عدـ المساس بالضمانات الذم يكفرىا التكقيؼ لسطمة التحقيؽ 
كمراعاه مصمحة المتيـ بالعيش باعتباره انو برئ حتى تثبت ادانتو بحكـ قضائي نيائي مف 

 ة.اجؿ تحقيؽ العدال
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  انفصم انثبنً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجم انًحبكًخيب نرلبثخ انمضبئٍخ ػهى انزٌلٍف االحزٍبطً فً يرحهو ا

 2003المعدؿ لسنة  1الفقره  11القانكف االساسي الفمسطيني في المادة  نص لقد 
كالتي جاء فييا اف الحرية الشخصية حؽ طبيعي كىي مكفكلة التمس، كما ايضا  جاء في 

اك تفتيشو اك حبسو اك  أحدالقبض عمى  كالتي نصت عمى عدـ جكاز 2ذات المادة الفقره 
تقيد حريتو بام قيد اك منعو مف التنقؿ اال بامر قضائي كفقا  الحكاـ القانكف كيحدد القانكف 
مدة التكقيؼ االحتياطي، كاليجكز الحجز اك الحبس في غير االماكف الخاضعة لمقكانيف 

 163الصادرة بتنظيـ السجكف.

تكقيؼ االحتياطي مف اىـ المكضكعات التي تعد الرقابة القضائية عمى اللذلؾ 
شرعتيا القكانيف الجزائية لمصمحة المتيـ المكقكؼ احتياطيا ، حيث اف تمؾ التشريعات الجزائية 
قد احاطتيا بضمانات كشركط قانكنية مف اجؿ عدـ التعدم عمى حقكؽ كحريات االفراد كعدـ 

بة القضائية عمى التكقيؼ االحتياطي استعماؿ االجراءات التعسفية، لذلؾ اكجبت ضركرة الرقا
 164كالتي تعتبر بمثابة حصف يتصدل الم اجراء تعسفي تضر بمصمحة االفراد.

الرقابة القضائية عمى التكقيؼ االحتياطي في مرحمة جمع  نبحثلذلؾ سكؼ   
الرقابة القضائية عمى التكقيؼ االحتياطي عف ك "، مبحث اولاالستدالؿ كالتحقيؽ االبتدائي" 

 ".مبحث ثاني"  بقرار التكقيؼ الطعف طريؽ
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 .5113من القانون االساسً الفلسطٌنً لسنة  88ماده  
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 .99صهٌبته كمال، النظام ، مرجع سابق،  
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انًجحث االًل: انرلبثخ ػهى انزٌلٍف االحزٍبطً فً يرحهخ جًغ االسزذالل 

  ذائًثًانزحمٍك اال

يعد االمر بالتكقيؼ االحتياطي اجراء مف اجراءات التحقيؽ، حيث منح المشرع ىذه 
ت التي خكليا المشرع ىذا مف الجيا الحكـ باعتبارىماالسمطة لكؿ مف سمطة التحقيؽ كجيات 

 165الحؽ باصدار التكقيؼ االحتياطي.

لقد حرص المشرع الفمسطيني في قانكف االجراءات الجزائية عمى ضركرة جمع  
االستدالؿ كالتحقيؽ االبتدائي في الجرائـ حتى ال تطرح لدل المحاكـ القضائية أم قضية دكف 

اف المتيـ مرتكب الفعؿ، كذلؾ حفاظا   اف يككف ليا سند قانكني اك قرائف قانكنية تدؿ عمى
الحتياطي كالمصمحة العامة مف ناحية تكفير الجيد اعمى مصمحة االفراد مف التكقيؼ 

 القضائي، أم انو يحمي االفراد مف التكقيؼ االحتياطي بسبب التسرع في اجراءات التحقيؽ.

يـ كعدـ لكي يضمف االفراد الحقكؽ كالحريات التي شرعيا القانكني االساسي ل
المساس بيا، البد مف كجكد رقابة قضائية مف قبؿ النيابة العامة عمى تكقيؼ المتيـ احتياطيا  

الجزائي عمى قاضي الككجكد رقابة قضائية مف قبؿ  )مطمب اول(، في التحقيؽ االبتدائي
جراءات سمطة التحقيؽ عمى التكقيؼ االحتياطيي التكقيؼ االحتياطي )مطمب  راقب اعماؿ كا 

 ي(.ثان

 رلبثخ اننٍبثخ انؼبيخ ػهى انزٌلٍف االحزٍبطً انًطهت االًل:

الجزائي الفمسطيني قد خكؿ النيابة العامة االختصاص بالتحقيؽ، كاعتبرىا اف المشرع 
مف  55انيا ىي صاحبة االختصاص بصفة اصيمة في التحقيؽ االبتدائي حيث نصت المادة 

جاء فييا "تختص النيابة العامة دكف غيرىا  قانكف االجراءات الجزائية الفمسطينية كالتي
بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ بيا"، أم اف ليا الحؽ في اجراءات التحقيؽ، كما ايضا  ليا 
الحؽ بإصدار امر التكقيؼ االحتياطي خالؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي كلمدة حددىا القانكف، 
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لككيؿ "لفمسطيني كالتي جاء فييا انو مف قانكف االجراءات الجزائي ا 108لذلؾ نصت المادة 
تمديد التكقيؼ مف كيراعى كاربعيف ساعة  مدة ثمافو لبعد استجكابتكقيؼ المتيـ النيابة العامة 

 166 قبؿ المحكمة طبقا  لمقانكف.

قد اكدت المحكمة العميا عمى اختصاص النيابة العامة في التكقيؼ االحتياطي ك  
تدقيؽ في اكراؽ الدعكل كالبينات المقدمة فييا تبيف اف " بال20/2012كالتي جاء في قرارىا 

المستدعي شخص مدني كىك مكقكؼ مف قبؿ االستخبارات العسكرية كلـ يتـ عرضو عمى 
مف قانكف االجراءات  34النيابة العامة خالؿ مدة اربعو كعشريف ساعو عمال باحكاـ الماده 

في الجرائـ كالتصرؼ فييا كفقا  الحكاـ الجزائية الفمسطيني التي تختص دكف غيرىا بالتحقيؽ 
مف ذات القانكف، كحيث اف االمر يخرج عف نطاؽ اختصاص ككاليو االستخبارات  55المادة 

العسكرية فأف تكقيؼ المستدعي يشكؿ غصبا  لمسمطة كما انو يمس مف حرية المستدعي 
ار التكقيؼ كلذلؾ فاف قر  12-11الشخصية التي كفميا القانكف االساسي في المادتيف 

 167المستدعي يككف قرارا  منعدما ".

اف المشرع الجزائي الفمسطيني ىدؼ الى ضركرة جمع االستدالالت كالتحقيؽ  
االبتدائي في نصكصو القانكنية ككضع اسس قانكنية لسمطة التحقيؽ ككيفية تطبيقيا مف اجؿ 

ف خالؿ تكقيفيـ فراد ماف يضمف لكؿ فرد محاكمة عادلة، كعدـ انتياؾ حقكؽ كحريات اال
اعتبار باف التكقيؼ االحيتاطي يمس اقدس الحقكؽ ك الحريات التي شرعيا عمى احتياطيا 

القانكف االساسي لألفراد، لذلؾ سكؼ نتطرؽ الى رقابة النيابة العامة عمى قرار مأمكر الضبط 
يؿ النيابة ، كرقابة النائب العاـ عمى قرار كك)الفرع االول( القضائي عمى التكقيؼ االحتياطي

 .)الفرع الثاني(العامة تكقيؼ المتيـ احتياطيا  
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 ػهى لرار يأيٌر انضجظ انمضبئً ػهى انزٌلٍف االحزٍبطً انرلبثخانفرع االًل: 

 فً انجرائى انجنحٌٌخ

عف حقيقة الكاقعة مف اجؿ رفع كممة القانكف كاعالء الكشؼ التحقيؽ االبتدائي ييدؼ 
لخطكرة اجراءات التحقيؽ االبتدائي السيما فيما يتعمؽ  را  نظشأنو داخؿ المجتمع كالدكؿ، ك 

بمساس مباشر بحريات االفراد خاصة في مرحمة االستجكاب كالتفتيش كالتكقيؼ االحتياطي، 
فأنو يجب اف تتكلى ميمة اصدار التكقيؼ االحتياطي السمطة القضائية كالتي تعتبر بمعناه 

لقانكف، مف اجؿ الحفاظ عمى حريات االفراد كما تطبيؽ ا اسند اليياالدقيؽ ىي الجية التي 
  168كانيا تعمؿ عمى الحيادية كاالستقالؿ،

الضبط القضائي في الجرائـ  ماال اف المشرع الفمسطيني اعطى صالحيات لمأمكر 
مف قانكف  2فقرة  55الجنحكية اف يقكـ بأعماؿ التحقيؽ كىذا ما نصت عميو المادة 

عمى انو"لمنائب العاـ أك ككيؿ النيابة العامة المختص االجراءات الجزائية كالتي نصت 
تفكيض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقياـ أم مف أعماؿ التحقيؽ في دعكل 

 169محددة، كذلؾ عدا استجكاب المتيـ في مكاد الجنايات".

التكقيؼ  بخصكصالضبط القضائي  منظـ المشرع الفمسطيني اعماؿ مأمكر  لذلؾ 
ؾ منذ البحث كالتحرم كجمع االستدالالت حتى اصدار امر بتكقيؼ المتيـ االحتياطي كذل

الضبط القضائي لإلجراءات التي حددىا المشرع الفمسطيني  ماحتياطيا ، كعند مباشرة مأمكر 
فأنو قد يشكبيا عيب اك خطأ جسيـ بسبب عدـ مراعاه االحكاـ القانكنية مما يترتب عمييا 

الضبط القضائي بالتكقيؼ  ماف اعماؿ مأمكر  فيو الشؾ بطالف نتيجة لعدـ صحتيا، كمما
االحتياطي تخضع لشكميات معينة حددىا قانكف االجراءات الجزائية الفمسطينية كىي كاجبة 
االتباع النيا تيدؼ الى تحقيؽ التكازف بيف المصمحة العامة كمصمحة االفراد كاف عدـ االلتزاـ 

كسيمو قانكنية لمراقبة مدل شرعية االجراءات  بريرتب البطالف عمييا الف البطالف يعتبيا 

                                                           
168
 .65الشهاوى، قدرى عبد الفتاح،مرجع سابق،ص 
169
 .5118لسنة  3من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنٌة رقم  5فقره  55نص المادة  



63 

 

التي يتبعيا مأمكر الضبط القضائي عمى التكقيؼ أالحتياطي مما يترتب جزاء عمى مخالفة 
 170تمؾ الشركط القانكنية.

ممارستيا لذلؾ تعتبر السمطة القضائية ىي الحامية لمحقكؽ كالحريات الفردية فأف 
ة ىي ضمانات اساسيو مف اجؿ عدـ انتياؾ مبدأ عمى اعماؿ الضبطية القضائي لمرقابة

بمكجب ك حيث تمارس ىذه الرقابة في التشريع الفمسطيني مف خالؿ النيابة العامة،  ،الشرعية
لرقابتو فيما  كفالضبط القضائي كيخضع ممأمكر اعماؿ يشرؼ النائب العاـ عمى  القانكف
الجزائية التي تنص نكف االجراءات مف قا1فقره  20عماؿ كظيفتيـ طبقا  لنص المادة بػأيتعمؽ 

عمى"يشرؼ النائب العاـ عمى مأمكرم الضبط القضائي كيخضعكف لمراقبتو فيما يتعمؽ 
الضبط القضائي يباشر عممو مف اجؿ تمكيف النيابة  مكما اف مأمكر  بأعماؿ كظيفتيـ"،

 العامة مف مباشرة عمميا في شأف تحريؾ الدعكل الجزائية.

لفمسطيني قد فرض ضكابط قانكنية مف اجؿ عدـ المساس اف المشرع الجزائي ا
ضركرة بالضبط القضائي  م، حيث الـز مأمكر بحقكؽ كحريات االفراد اثناء جمع االستدالالت

، اف مع التكقيع عمييما ذلؾ المحضرتحرير محضر كاثبات االجراءات التي قاـ بيا في 
  .171تخذهالرقابة عمى تمؾ االجراءات المتمكف اليدؼ مف ذلؾ ىك 

الضبط القضائي  مبفضؿ ىذه الرقابة التي تفرضيا النيابة العامة عمى اعماؿ مأمكر ك 
فإنيا تمكنو مف التزامو بتطبيؽ القانكف كعدـ خركجو عف مبدأ الشرعية مف اجؿ الحفاظ عمى 

 172.اقدس الحقكؽ التي شرعيا القانكف لحماية حرية االفراد

الضبط  مى المحضر الذم يحرره مأمكر يث اف اىمية رقابة النيابة العامة عمح
تائج خالؿ البحث الضبط القضائي مف ن مالقضائي مف اجؿ تقدير ما تكصؿ اليو مأمكر 

سمطة تقديريو بعد تنظيـ المحضر اما قبكؿ المحضر كاستكماؿ اجراء  كالتحرم، حيث لو
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ف اجؿ الضبط القضائي مف اجؿ استكماؿ النقص م مالتحقيؽ اك اعادة المحضر الى مأمكر 
التمكف مف التصرؼ فييا اذا تبيف لعضك النيابة اف المحضر فيو خطأ اك نقص في بياناتو 
االساسية، أم اف عضك النيابة ال يتصرؼ في تمؾ المحاضر إال اذا جاءت خاليو مف 

 173العيكب كاف االجراءات سميمو.

 الضبط القضائي بتسميـ مكمف ناحية اخرل الزاـ المشرع الفمسطيني لمأمكر  
المقبكض عميو فكرا الى مركز الشرطة كعمى مأمكر الضبط القضائي مراعاه تطبيؽ القانكف، 
اف يتكلى المسؤكؿ عف مركز الشرطة الذم استمـ المقبكض عميو دكف مذكرة احضار 

الضبط القضائي اقكاؿ المقبكض عميو  مثـ يسمع مأمكر  174بالتحقيؽ معو في اسباب القبض،
مف اجؿ تكقيفو فانو يطمؽ  يالكافية عمى تكقيفو اك مبرر قانكن فاذا لـ تكف ىناؾ الدالئؿ

اك  ساعو الى ككيؿ النيابة24سراحو اما في حاؿ كاف ىناؾ مبرر قانكني فانو يرسمو خالؿ 
 175بتكقيؼ المتيـ مف قبؿ النيابة العامة فأنو يقكـ بتكقيفو احتياطيا .في حاؿ انو كاف مفكض 

الضبط القضائي إلجراء تكقيؼ المتيـ  مماؿ مأمكر عتبر رقابة النيابة عمى اعتحيث 
كىنا تكمف اىمية ىذه الخاصية برقابة  ،حقيقي في ىذا الجانب مف اجؿ حماية حقكؽ االفراد

تطبيؽ القانكف كاحتراـ حقكؽ المكقكفيف كعدـ المساس  ةالنيابة العامة عمى مدل مشركعي
يترتب عميو بطالف االجراءات التي  يحريتيـ كتكقيفيـ دكف عذر مشركع اك قانكني سميـ مما

  176الضبط القضائي. مقاـ بيا مأمكر 

حيث اكدت المحكمة العميا الفمسطينية عمى حماية حقكؽ كحريات االفراد كعدـ 
ساعة  24الضبط القضائي اف يرسؿ المتيـ خالؿ  متكقيفيـ احتياطيا  مف خالؿ الزاـ مأمكر 

تكف ىناؾ دالئؿ كافية عمى تكقيفو حيث جاء في  راحة اذا لـسالى النيابة العامة اك اطالؽ 
قرارىا" بالتدقيؽ في أكراؽ الدعكل ك البينات المقدمة فييا تبيف اف المستدعي شخص مدني 
كىك مكقكؼ مف قبؿ االستخبارات العسكرية كلـ يتـ عرضو عمى النيابة العامة خالؿ مدة 
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التي تختص دكف  مف قانكف االجراءات الجزائية 34المادة  اربع كعشركف ساعة عمالن بإحكاـ
 مف ذات القانكف.  55 كفقا  إلحكاـغيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ فييا 

كرية فاف ف االمر يخرج عف نطاؽ اختصاص ككالية االستخبارات العسأكحيث 
تكقيؼ المستدعي يشكؿ غصبان لمسمطة كما انو يمس حرية المستدعي الشخصية التي 

كلذلؾ فاف قرار تكقيؼ المستدعي يككف قراران  12 ك 11القانكف االساسي في المادتيف  كفميا
 .177منعدما  

مف مف قانكف االجراءات الجزائية عمى تمكيف النيابة العامة  126اكدت ماده  كقد
دفاتر كسجالت االجراءات المتبعو كمدل شرعيتيا كمطابقتيا لمقانكف باإلطالع عمى ال مراقبة

المركز كعمى اكامر التكقيؼ كليـ الحؽ اخذ صكرا  عف ىذه السجالت كتفقد مراكز التكقيؼ 
بصكرة دكرية في أم كقت مف اجؿ معاينة المراكز كالتأكد مف عدـ كجكد أم مكقكؼ 

 178مخالؼ لمقانكف، كاليدؼ مف ذلؾ تحقيؽ حماية حريات االفراد كعدـ المساس بيا.

عماليـ ضمف قكاعد محدده شرعيا ليـ بأضبط القضائي القياـ ال ميمتـز مأمكر  
القانكف، كذلؾ مف خالؿ استخداـ كسائؿ قانكنية كمشركعو كاخالقية سكاء بالبحث اك التحرم 

في حاؿ تـ منحيـ تفكيض مف النيابة العامة  تكقيؼ المتيميف احتياطيا  اثناء عف الجرائـ اك 
ستخداـ كسائؿ الضغط كاالكراه اك االحتياؿ اك تكقيؼ ، كعدـ اباستجكاب المتيميف في الجنح

 .غير االماكف المخصصو في اشخاص 

نيـ يعرضكف انفسيـ فافي حاؿ تجاكز رجاؿ الضبط القضائي حدكد كظيفتيـ  ك 
عنو كال الغائو كذلؾ مف اجؿ احتراـ  التغاضيمعقكبة، كاف أم اجراء مخالؼ لمقانكف اليمكف ل

  20الماده كحيث كرد في  179ي شرعتيا القكانيف كاالتفاقيات الدكلية،حقكؽ كحريات االفراد الت

                                                           
177
 ، رام هللا، المقتفً منظومة القضاء والتشرٌع.89/3/5185، بتارٌخ51/5185المحكمة العلٌا الفلسطٌنً، قرار رقم  
178

مة ورؤساء محاكم البداٌة واالستئناف تفقد "للنٌابة العا5118لسنة  3من قانون االجراءات الجزائٌة رقم  856تنص الماده  

مراكز االصالح والتاهٌل "السجون" واماكن التوقٌف الموجودة فً دوائرهم للتاكد من عدم وجود نزٌل او موقوف بصفه غٌر 

ف او قانونٌة، ولهم ان ٌطلعوا على سجالت المركزوعلى اوامر التوقٌف والحبس وان ٌاخذوا صوراّ منها وان ٌتصلوا باي موقو

نزٌل وٌسمعوا منه أي شكوى ٌبدٌها لهم، وعلى مدٌري وماموري المراكز ان ٌقدموا لهم كل مساعده للحصول على المعلومات 

 التً ٌطلبونها".
179

 ط، دار الثقافه والنشر والتوزٌع، عمان، وس8995الجوخدار حسن، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة، الطبعه االولى  

 .559صالبلد، 

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013854#A13854_34
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013854#A13854_34
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2014138#A14138_11
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2014138#A14138_11
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2014138#A14138_12
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النائب العاـ االشراؼ  مياـ اف مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني  كالتي جاء فييامف 
فرض ب بطمب مف الجيات المختصة كذلؾكالرقابة عمى اعماؿ مأمكر الضبط القضائي 

الؼ القانكف كاليدؼ مف ذلؾ تحقيؽ حماية كحقكؽ عقكبات تأديبية كجزائية عمى كؿ مف يخ
 180االفراد كعدـ المساس بيا مف أم اجراء تعسفي بحؽ كؿ فرد مف افراد المجتمع.

م كضع قكاعد قانكنية محدده لمأمكر  يرل الباحث باف قانكف االجراءات الجزائيةك  
في  االحتياطي تكقيؼال الضبط القضائي سكاء بالبحث اك التحرم اك جمع االستدالالت اك

كضع رقابو فعالو مف خالؿ النيابة العامة عمى ك  الجنح التي يتـ تفكيضيـ التحقيؽ بيا،
مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا"  126كىذا مانصت عميو المادة  يـ،اعمال

 لمنيابة العامة كرؤساء محاكـ البداية كاالستئناؼ تفقد مراكز االصالح كالتأىيؿ )السجكف(
كاماكف التكقيؼ المكجكدة في دكائرىـ لمتأكد مف عدـ كجكد نزيؿ أك مكقكؼ بصفو غير 
قانكنية، كليـ اف يطمعكا عمى سجالت المركز كعمى اكامر التكقيؼ كالحبس كاف يأخذكا صكرا  
منيا كاف يتصمكا بأم مكقكؼ اك نزيؿ كيسمعكا منو أم شككل يبدييا ليـ، كعمى مديرم 

كما يقدمكا ليـ كؿ مساعده لمحصكؿ عمى المعمكمات التي يطمبكنيا"،  مأمكرم المراكز اف
كالتي جاء فييا"  1960لسنة  16مف قانكف العقكبات االردني رقـ  178ايضا   نصت المادة 

كؿ مكظؼ أكقؼ أك حبس شخصان في غير الحاالت التي ينص عمييا القانكف يعاقب 
مف ذات القانكف كالتي جاء  179المادة ، كنصت ايضا  "بالحبس مف ثالثة أشير إلى سنة

مديرك كحراس السجكف أك المعاىد التأديبية أك اإلصالحيات ككؿ مف اضطمع  إذا قبؿ فييا"
بصالحيتيـ مف المكظفيف  شخصان دكف مذكرة قضائية أك قرار قضائي أك استبقكه إلى أبعد 

اك استخداـ اجراء  كاف أم خرؽ ."مف األجؿ المحدد، يعاقبكف بالحبس مف شير إلى سنة
 .عقكباتمتعسفي بحؽ االفراد بانو يعرضيـ ل

 

 

                                                           
180

ٌشرف النائب العام على مأمور -8على انه" 5118لسنة  3من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً رقم  51نص المادة ت 

للنائب العام ان ٌطلب من الجهات المختصه اتخاذ االجراءات -5الضبط القضائً وٌخضعون لمراقبته فٌما ٌتعلق بأعمال وظٌفتهم

 جباته او تقصٌر فً عمله، والٌمنع من مساءلته جزائٌاّ".التأدٌبٌة بحق كل من ٌقع منه مخالفة لوا
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انفرع انثبنً: رلبثخ اننبئت انؼبو ػهى لرار ًكٍم اننٍبثخ انؼبيخ ثزٌلٍف انًزيى 

 احزٍبطٍب

 كعميو ادراة الضبط القضائي، المكمفة باإلشراؼ ك الييئةيعتبر النائب العاـ رئيس   
، بالنظر في كؿ مخالفة مرتكبة مف كالء النيابة العامةاقبة اعماؿ ك فانو يقكـ بتكجيو كمر 

 181النيابة. طرؼ ككالء

 القانكف  حددىاالنيابة العامة كؿ في دائرة اختصاصة باإلعماؿ التي  يختص ككيؿك  
بالتحقيؽ في الجرائـ اك استجكاب المتيـ اكتكقيفو  الجزائية اكلو سكاء كاف بتحريؾ الدعكل 

احتياطيا ، كما يمتـز بالضكابط كالشركط القانكنية دكف استخداـ أم اجراء تعسفي يقتضي 
  182بالمساس بمصمحو االفراد خاصة الحقكؽ كالحريات االساسية.

لو دكر  في حيف يمارس النائب العاـ سمطتو الرئاسية عمى ككيؿ النيابة العامة كيككف 
بأمر التكقيؼ  اساسي في التصرؼ بالدعكل الجزائية، كخاصة في القرارات التي تصدر

بحفظ الدعكل الجزائية بعد كمراعاة المدد القانكنية بتكقيؼ المتيـ احتياطيا  ك  االحتياطي
االحالة الى المحكمة المختصة حيف يككف مكضكع التيمو  قراراتانتياء التحقيؽ، ككذلؾ في 

 183الجناية.مف نكع 

لو اف  كيبيففعندما ينتيي ككيؿ النيابة العامة مف اجراءات التحقيؽ التي قاـ بيا  
الذم ارتكب الفعؿ، ككانت  المكقكؼ كانوالمتيـ  مفالجريمة التي حقؽ فييا قد كقعت فعال 

الجريمة جناية يكجب القانكف عميو اف يقرر تكجيو االتياـ الى المتيـ كيرسؿ الممؼ الى 
 184مف قانكف االجراءات الجزائية. 152/1ب العاـ كىذا مانصت عميو المادةالنائ

كبعد دخكؿ الدعكل تحت رقابة النائب العاـ يقكـ بتدقيقيا كالتأكد مف استيفاء كافة 
 االجراءات المتخذه لشركطيا القانكنية، كفي ضكء ذلؾ فاف لمنائب العاـ اف يقرر المكافقة

                                                           
181
 .37صفٌصل باي ، مرجع سابق،  
182
 .75صسابق،  ععبد، الباقً مصطفى،مرج 
183
من قانون االجراءات الجزائٌة هلى انه"إذا تبٌن لوكٌل النٌابة العامه ان الفعل ٌشكل جناٌة فأنه ٌقرر  8فقره  855تنص الماده  

  متهم وٌرسل ملف الدعوى الى النائب العام او أحد مساعدٌه".توجٌه االتهام الى 
184
 .99-98صسابق،  عالحباشنة، عبد االله عبد الرحمن، مرج 



68 

 

بة العامة اذا كجد اف ىذا القرار في محمو، فيقرر اتياـ المتيـ عمى قرار ككيؿ النياكالمصادقة 
كبعدىا يعيد ممؼ الدعكل الى ككيؿ النيابة العامة ليقدميا الى المحكمة ذات االختصاص 

اذا رأل اف الفعؿ اليؤلؼ جرما  اك  185لمحاكمتو اك يتخذ قرارا  بإخالء سبيؿ المتيـ المكقكؼ،
ارتكب الفعؿ اك اف االدلة غير كافية اك اف الجـر سقط  انو لـ يقـ بدليؿ عمى اف المتيـ

 186بالتقادـ اك الكفاه كالعفك العاـ.

مف قانكف االجراءات الجزائية انو اليجكز اف يكقؼ أم  2فقره  120كقد بينت المادة 
مساعديو  أحدقدـ طمب لتكقيفو مف النائب العاـ اك  إذايكـ اال  45شخص مدة تزيد عمى 

 ."... 

 مف خالؿ اطالعو عمىالنائب العاـ  مف رقابة يفترض اف يككف ىنالؾذلؾ كب 
،  45مف اجؿ تكقيؼ المتيـ ككيؿ النيابة العامة المقدـ مف  الطمب فاذا كجد النائب العاـ يـك

 فانو يقرر االفراج عف المتيـ.محمو غير  في ةالعاماف قرار ككيؿ النيابو 

ائب العام او النائب العام المساعد السؤال التالي ىل يقوم فعال الن يطرحوىنا 
 بتدقيق جميع طمبات تمديد التوقيف قبل توقيعيا واحالتيا لممحكمة من اجل طمب التمديد

 ؟؟خاصة ان عدد الطمبات اليومية كبيرة جداّ 

جميع الطمبات كتكقيع االصؿ اف النائب العاـ اك مساعد النائب العاـ اف يقكـ بتدقيؽ 
تمديد التكقيؼ كذلؾ بمكجب القانكف الذم الـز النائب العاـ اك التي تقدـ اليو مف اجؿ 

بالمصادقة كالتدقيؽ عمى طمبات التكقيؼ نظرا  الىمية حماية حقكؽ كحريات االفراد، مساعده 
اال اف في الكاقع العممي كلكثرة الطمبات اليكمية التي تقدـ الى النائب العاـ اك مساعده فانو 

ت التكقيؼ مباشرة  كاف كقعيا جميعيا فأنو ال يستطيع تدقيقيا اك اليستطيع تكقيع جميع طمبا
لذلؾ دراستيا بالشكؿ الذم ال يمس فيو حقكؽ كحريات االفراد مما يشكؿ خطرا  عمى حرياتيـ، 

يرل الباحث بانو يقدـ طمب التكقيؼ لمنائب العاـ اك مساعديو قبؿ بأسبكع مف انتياء تمديد 
                                                           

185
 .99صسابق،  عالحباشنة، عبد االله عبد الرحمن،مرج 
186

ان الفعل الٌعاقب  من قانون االجراءات الجزائٌة والتً جاء فٌها"إذا وجد النائب العام او أحد مساعدٌه 855/5تنص المادة  

علٌه القانون، او ان الدعوى انقضت بالتقادم او العفو العام او سبق محاكمة المتهم عن ذات الجرٌمة او انه غٌر مسؤول جزائٌاّ 

لصغر سنه او لعاهه عقلٌة او لعدم وجود ادلة او ان الفاعل غٌر معروف او ان الظروف والمالبسات تقتضً حفظ الدعوى لعدم 

 ٌأمر بحفظها".االهملٌة 
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رنامج الميزاف الذم يساعد في التخفيؼ مف حدة االختناؽ كتكقيؼ المتيميف كربطو عمى ب
  القضائي كتسريع اجراءات سير الدعكل كما يسيؿ عمى النائب العاـ اك مساعديو مف التدقيؽ

 . كالدراسة بشكؿ افضؿ في طمبات التكقيؼ مف اجؿ الحفاظ عمى حريات االفراد

ى اعماؿ ككيؿ النيابة بتكقيؼ كالبد مف االشاره الى اف مكضكع رقابة النائب العاـ عم
المتيـ ىي لمشركعية التكقيؼ كاف التكقيؼ يجب اف يككف في حدكد مرسكمو ضمف القانكف 

مف الرقابة تكفؿ فاعمية الضمانات  نكعا   يمثؿكاال يترتب عميو البطالف، اف ىذا المكضكع 
 187التي كضعيا المشرع كأحاط بيا اجراء التكقيؼ.

ادراة التفتيش القضائي في النيابة العامة مف اجؿ الرقابة  تـ انشاء كمف ناحية اخرل
صحة تطبيؽ كاستيفاء إجراءات التحقيؽ، عمى االعماؿ التي تقكـ بيا النيابة العامة مف حيث 

كاإلحالة، كأسباب طمبات تمديد التكقيؼ، كطمبات إعادة النظر، كسالمة النتائج التي تـ 
رؼ بالدعكل، كالمرافعات أماـ المحاكـ، كأسباب فسخ التكصؿ إلييا، كتنفيذ األحكاـ، كالتص

اف اليدؼ مف انشاء ىذه الدائرة مف اجؿ متابعة  .قرارات التصرؼ بالدعكل، كأسباب البراءة
 الشكاكلعمؿ اعضاء النيابة العامة في مختمؼ النيابات الجزئية كالمتخصصة كمتابعة 

مؿ النيابة العامة ككؿ لغايات تحقيؽ بيدؼ الرقي بع المتعمقة بيـ كمراقبة حسف سير العمؿ
  188".النيابة العامة لرسالتيا كفقا لمقانكف االساسي كالقكانيف ذات العالقة

يرل الباحث اف ىدؼ النائب العاـ مف انشاء ادراة التفتيش القضائي ىك مف اجؿ ك 
ا حسف سير العدالة كعدـ استعماؿ التعسؼ في االجراءات كمراقبة االعماؿ التي يقكـ بي

المكقكفيف بصفو غير  كاالشخاصككيؿ النيابة العامة، كمراقبة اجراءات التكقيؼ االحتياطي 
قانكنية كاليدؼ مف ذلؾ ىك عدـ المساس بحقكؽ كحريات اإلفراد، حيث يتـ ذلؾ مف خالؿ 

 مذكرات خطية ترسؿ الى النائب العاـ تكضح االعماؿ التي يقكـ بيا ككيؿ النيابة العامة. 

 

                                                           
187
 .815صاالحمد، احمد سعدي سعٌد، مرجع سابق،  
188

، تارٌخ 55/8/5187بإنشاء ادارة التفتٌش القضائً، منشور على وكالة معا االخبارٌة، تارٌخ النشر  ربراك احمد، قرا 

 .88/6/5189الزٌاره 

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=888046 

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=888046
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 ػهى انزٌلٍف االحزٍبطًانًحكًخ انًخزصخ ثبنً: رلبثخ انًطهت ان

لمقاضي الجزائي دكران بالغ االىمية في حماية كرعاية الحقكؽ كالحريات الدستكرية، ال  
سيما حقكؽ االنساف كحرياتو االساسية فيك قطب الرحى فييا كربانيا، بما لو مف صالحيات 

 189.كاسعة أثناء نظر الدعكل الجزائية

الصادرة عف الجمعية العامة لالمـ  مف مجمكعة المبادئ 4المادة  في حيف نصت
المتعمقة بحماية جميع االشخاص الذيف يتعرضكف ألم شكؿ مف اشكاؿ  1988المتحدة لسنة 

االحتجاز اك السجف عمى انو" اليتـ أم شكؿ مف االشكاؿ االحتجاز اك السجف كال يتخذ أم 
أم شخص يتعرض الم شكؿ مف اشكاؿ  تدبير يمس حقكؽ االنساف التي يتمتع بيا

االحتجاز اك السجف اال اذا كاف ذلؾ بأمر مف سمطة قضائية اك سمطة اخرل اك كاف خاضعا  
 أمر صدارإباالجراءات الجنائية  كقكانيفلرقابتيا الفعمية"، لذلؾ حرصت الدساتيير الكطنية  

 190 .ةالتكقيؼ االحتياطي مف قبؿ سمطات قضائية يخضع لرقابتيا الفعمي

كلكي نضمف فعاليات الضمانات كالقيكد التي كضعيا القانكف عمى اجراء التكقيؼ 
كسياج يحمي الحرية الشخصية كىي اقدس الحقكؽ كالحريات الفرديو اذ البد مكجكد الرقابة 
الكافية كىذه الرقابة ككنيا تمثؿ العيف الساىره عمى ضماف مراعاة الضمانات التي كضعيا 

تككف محايدة مستقمة ك بعيدة عف أم تأثير، كىذا ما أكجب أف تككف الجية المشرع البد كاف 
لذلؾ كاف البد مف تفعيؿ الية رقابية عمى اعماؿ سمطة  191التي تتكلى الرقابػو ىي القضاء،"

التحقيؽ تضمف مدل تكافر االسباب الكافية التي تقرر قبؿ االحالة كتجيز بالتالي المحاكمة 
كرقابة  الفرع االول(،ة قاضي الصمح عمى التكقيؼ االحتياطي) رقاب عف نتحدثلذلؾ سكؼ 

 (.الفرع الثانيقاضي البداية عمى التكقيؼ االحتياطي ) 
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محامٌد، محمد فؤاد محمد، دور القاضً الجنائً فً حماٌة الحقوق والحرٌات الفردٌة "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستٌر،  

 .9صجامعة القدس، 
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جاز او من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماٌة جمٌع االشخاص الذٌن ٌتعرضون ألي شخص من أشكال االحت 9مادة  

 .8988السجن،قرار صادر عن الجمعٌة العامة لالمم المتحدة، بتارٌخ 
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 انفرع االًل: رلبثخ لبضً انصهح ػهى انزٌلٍف االحزٍبطً 

اخرل بعد  ديشار الى اف النيابة العامة قد تحتاج الى استكماؿ اجراءات التحقيؽ لمد 
عو، كما انو اليجكز لمنيابة العامة تمديد تكقيؼ المتيـ بعد انقضاء المده السا 48انقضاء 

المحدده ليا كانما الزميا المشرع الجزائي الفمسطيني بعرض المتيـ عمى القاضي الجزائي مف 
استكماؿ اجراءات التحقيؽ، كذلؾ النيا تخضع لرقابة القاضي الجزائي تمديد التكقيؼ ك اجؿ 

يفو في حاؿ تبيف لو ىناؾ في تمديد تكقيؼ المتيـ فانو يامر بتمديد تكقتقديرية سمطة كاف لو 
بينما اذا لـ تكف ىناؾ ضركرة كاف االدلة غير كافية كتبيف لو ايضا باف االجراءات  ضركرة،

غير مشركعو فأنو يأمر باالفراج عف المتيـ كذلؾ تحقيقا  لحماية حقكؽ كحريات االفراد كعدـ 
مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني عمى  119نصت المادة  كذلؾ كما 192المساس بيا،

احالة المقبكض عميو الى قاضي صمح حيث جاء فييا " اذا اقتضت اجراءات التحقيؽ 
استمرار تكقيؼ المقبكض عميو اكثر مف اربع كعشريف ساعو فمككيؿ النيابة اف يطمب مف 

 يكما ". قاضي الصمح تمديد التكقيؼ لمدة التتجاكز خمسة عشر

كنجد اف ىذه المادة نصت بداية عمى االصؿ اف يقكـ القاضي باالفراج عف المتيـ 
يكما ، كقد قدـ المشرع قرار االفراج عف قرار التكقيؼ  15كاالستثناء اف يكقفو لمدة التزيد عف 

يعني اف بحث في اسباب اخالء سبيمو كاالفراج عنو جنبا  عمى جنب اثناء بحثو عف  مما
كقيفو الف االصؿ في ىذه حرية االفراد كليس تقييد حريتيـ، كفي ىذه المرحمو تتجمى اسباب ت

 سمطة القاضي الجزائي في الرقابة عمى التكقيؼ االحتياطي كالحفاظ عمى حريات االفراد.

اف رقابة قاضي الصمح عمى ممارسة التكقيؼ االحتياطي تتخذ صكرا  شتى، كالتي 
احكاميا القانكف في مكاضيع مختمفة كخالؿ مراحؿ  نص عمييا المشرع الجزائي كفصؿ

متعاقبة، كتتحصؿ ىذه الصكر في الرقابة الذاتية التي يتعيد بيا قاضي الصمح لدل ممارستو 
الحتياطي كما انو يباشر الرقابة الذاتية سكاء عند عرض المتيـ لتكقيفو احتياطيا  اك االتكقيؼ 
تكافر شركط التكقيؼ القانكنية اك الحاالت اك  التكقيؼ االحتياطي، اك مدل تمديدبطمبات 
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 .88محمد، امٌن مصطفى ،مرجع سابق،ص 



75 

 

تسبيب التكقيؼ االحتياطي كما كضعو مف  كجكبالدكاعي لمتكقيؼ االحتياطي، اك مف خالؿ 
 193حد اقصى لمتكقيؼ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي كسائر مراحؿ الدعكل الجنائية.

تمقاء نفسو بغير  أم اف قاضي الصمح لو الرقابة الذاتية عمى التكقيؼ االحتياطي مف
حاجة الى طمب، كحيث تككف عندما تدخؿ الدعكل الجنائية في حكزه قاضي الصمح عند 

مدة التكقيؼ  تمديدأم عندما ترل النيابة العامة عند  194التكقيؼ االحتياطي،تمديد 
، كيصدر قاضي الصمح ساعة 48تقدـ طمبا  الى قاضي الصمح قبؿ مضي  االحتياطي فأنيا

  195.اك ال يكافؽ عميو يكما   15التكقيؼ لمدة بدكره امرا  ب

 43/2005كىذا ما قضت بو محكمة النقض الفمسطينية في حكميا نقض جزاء رقـ 
عمى النيابة إذا رأت أف إجراءات التحقيؽ تستكجب تكقيؼ كاف بأنو: "كفي المكضكع كلما 

مديد التكقيؼ اذا المتيـ بعد أف تـ استجكابو اف تطمب مف قاضي الصمح تكقيفو كأف تراعي ت
اقتضى االمر ذلؾ في اليكـ االخير لمتكقيؼ أك اليكـ الذم يسبقو، أما كقد تجاكزت سمطة 
بالتكقيؼ كأبقت عمى المتيـ مكقكفا لتاريخ عرضو عمى  التحقيؽ المدة الممنكحة ليا قانكنا ن

، 21/7/2005عمما أف مدة تكقيفو تنتيي عصر يكـ 23/7/2005قاضي الصمح بتاريخ 
ىذا الذم اقترفتو النيابة كاف كاف يستكجب المسآلة، باعتبار أف مف كاجبيا اف تعرض  فإف

 22/7/2005الطاعف عمى القاضي المختص قبؿ يكـ مف انتياء مدة تكقيفو طالما اف يـك 
جاء يكـ عطمة اال أنو ال يجعؿ الباب مكصدا بيف قاضي الصمح كبيف الطمب إليو تمديد 

كليس مف شأف ذلؾ أف يجعؿ مف قراره  23/7/2005و بتاريخ تكقيؼ الطاعف، المقدـ ل
بالتكقيؼ قرارا ن باطال  طالما أف اتصالو بما عرض عميو مف النيابة كفؽ مبررات كزنيا 

 196تستدعي بؿ تستكجب التكقيؼ".

مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا لقاضي  120/1كما نصت المادة 
النيابة كالمقبكض عميو اف يفرج عنو اك يكقفو لمدة ال تزيد عمى  الصمح بعد سماع اقكاؿ ممثؿ
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 .889صصٌام، سرى محمود، مرجع سابق،  
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 .881االحمد، احمد سعدي سعٌد،،مرجع ساٌق، ص  
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196

الٌه، عبد الباقً مصطفى، شرح قانون االجراءات  ر، محكمة النقض الفلسطٌنٌة، ٌنظ93/5115قرار نقض جزاء، رقم  

 .583الجزائٌة الفلسطٌنً، مرجع سابق، ص
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خمسة عشر يكما، كما يجكز لو تجديد تكقيفو مددا اخرل ال تزيد مجمكعيا عف خمسة 
 كاربعيف يكما .

الصمح الحؽ باإلفراج عف المتيـ سكاء مف تمقاء نفسو اك  باف لقاضيمشيرا  الى ذلؾ 
اؿ كقبؿ االحالو قدـ طمب االفراج عنو بالكفالة فاف بناء عمى طمب مف المتيـ. كفي ح

لقاضي الصمح الحؽ بنظر طمب االفراج، حيث يعتبر صاحب الحؽ بإصدار امر التكقيؼ 
كىذا مانصت  197فمو اف يفرج عف المتيـ بالكفالة مالـ يكف ىناؾ مبرر لالستمرار بتكقيفو،

لـ يكف المتيـ قد احيؿ  إذاء فييا "مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جا 131عميو المادة 
الى المحاكمة يقدـ طمب االفراج عنو بالكفالة الى القاضي الذم يحؽ لو اف يصدر امرا  

 198بتكقيفو".

رأل مبرر اك  إذاكمف ناحية اخرل يحؽ لقاضي الصمح باف يكقؼ المتيـ احتياطيا  
 عمى ذلؾقيفو، كما نصت بتك  يأمراك استكماؿ اجراءات التحقيؽ فأنو  تكقيفو يستدعيسبب 
 199مف قانكف االجراءات الجزائية. 119ة الماد

اف المشرع الجزائي الفمسطيني قد الـز قاضي الصمح بالرقابة عمى  لمباحثام يتضح 
تكقيؼ المتيـ احتياطيا ، كذلؾ الف لتكقيؼ االحتياطي بالبحث عف االسباب الداعية  يدتمد

 المتيـ احتياطيا  اك االفراج عنو.تكقيؼ  تمديدقاضي الصمح ىك الفاصؿ في 

 2001لسنة  13مف قانكف محاكـ الصمح باألردف رقـ  38ككما قد نصت المادة 
عمى انو" لقاضي الصمح في المكاد المشتممة عمى الحبس ما لقاضي التحقيؽ مف الصالحية 

 200"التامػة فػي التكقيػؼ كالتخمي

تمقاء نفسو عمى مشركعية اف في ىذه االحكاؿ جميعيا يراقب قاضي الصمح مف 
اك  بمدتوالتكقيؼ االحتياطي مف حيث مدل تكافر شركطو القانكنية كخاصو فيما يتعمؽ 
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 .885سابق، ص عالشراونة، عبد الرحمن ٌاسرمرج 
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 .51ص، 5118لسنة  3 من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنٌة رقم 838نص المادة  
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إذا اقتضت اجراءات التحقيؽ  على انه" 5118لسنة  3من قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً رقم  889تنص المادة  
استمرار تكقيؼ المقبكض عميو أكثر مف أربع كعشريف ساعة فالككيؿ النيابة اف يطمب مف قاضي الصمح تمديد التكقيؼ لمدة 

 ".التتجاكز خمسة عشر يكما  
200
 .5118لسنة  83من قانون محاكم الصلح االردنٌة رقم  38ماده  



79 

 

ذااسبابو كاليدؼ منو، كما  عرض لمقاضي الصمح بعد االنتياء الحد االقصى المسمكح بو  كا 
ركض تكقيؼ المعالكجب عميو في نطاؽ سمطتو في الرقابو االفراج فكرا  عف المتيـ، الف 

 201إلفراج عف المتيـ.اتيى قانكنا كلـ يبقى امامو سكل عميو قد يككف ان

لذلؾ تعتبر رقابة قاضي الصمح عمى التكقيؼ االحتياطي ضمانة اقرىا المشرع 
الجزائي لصالح المتيـ المكقكؼ االحتياطي، كقد احاط المشرع الجزائي الفمسطيني ضمانات 

كمية لتكقيؼ المتيـ احتياطيا  كخكفا  مف التعدم اك ىامة تتمثؿ في المحددات المكضكعية كالش
فانو اقر  االفراد كحريات حقكؽ التحايؿ عمى احكاميا في التكقيؼ االحتياطي كعدـ مساس

ضمانو ىامة تراقب عمى اعماؿ سمطو التحقيؽ عند تكقيؼ المتيميف احتياطيا  كىي رقابة 
  202تكقيؼ المتيميف احتياطيا . تمديدقاضي الصمح عند 

اف كضعية قاضي الصمح بالمراقبة عمى تكقيؼ المتيـ احتياطيا  تعد محكرا  جكىريا  
في حماية المتيـ كحقكقو كاف أم اخالؿ قانكني اك تيديد خارجي اك انحراؼ ذاتي لكضعية 

 203بشكؿ سمبي عمى حرية كحقكؽ االفراد. ينعكسالقاضي المينية، فانو سكؼ 

المشرع الجزائي الفمسطيني باختصاص  الميم ىو ما مدى اعتراف السؤاللكن 
 قاضي الصمح في الرقابة عمى التوقيف االحتياطي؟

يمـز لقاضي الصمح بالرقابة عمى التكقيؼ  اف قانكف االجراءات الجزائية يتضمف ما
الحتياطي ككف اف اساس التكقيؼ االحتياطي ينتيي مفعكلو بقكة القانكف عند عرض المتيـ ا

يمزمو اصدار امر مف  ـ قاضي الصمح، كعميو فاف تمديد تكقيؼ المتيـاما المكقكؼ احتياطيان 
رأل  إذاتكقيؼ المتيـ سمطة تقديرية اما بتمديد لو الصمح  قاضيفاف كعميو  قاضي الصمح،

لذلؾ يقـك  تكقيفو.لضركرة لذلؾ اك االفراج عف المتيـ في حاؿ لـ يكف ىناؾ دالئؿ كافة 
مؼ التحقيقي مف النيابة العامة لالطالع عمى مدل جدية القاضي في الكاقع العممي بطمب الم
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ره الزمنية التي اتخذت تالتحقيقات كاىمية التكقيؼ مف عدمو كخاصة يتـ االطالع عمى الف
 فييا النيابة العامة اخر اجراء تحقيقي في الممؼ عمكما  كبحؽ المتيـ عمى كجو الخصكص.

مطة تقديرية كاسعة فيما يتعمؽ بمدة المشرع الفمسطيني منح لمقاضي الجزائي س أم اف
عمى قاضي الممؼ التحقيقي تكقيؼ المتيـ احتياطيان، مف خالؿ كجكب عرض النيابة العامة 

قرار ضكع كلكف مف حيث يطمع عميو بشكؿ مفصؿ كدراستو ليس مف حيث المك الصمح لكي 
 سماع أقكاؿ التكقيؼ مف عدمو التخاذ االجراء المناسب، حيث تكمف ضركرات التكقيؼ بعد

يكمان كال  15لمدد متعاقبة ال تتجاكز كؿ منيا تكقيؼ المتيـ  اما بتمديدكاقكاؿ المتيـ  النيابة
كىنا تكمف اىمية رقابة  اك بدكنيايكمان أك اإلفراج عف المتيـ بكفالة  45يزيد مجمكعيا عف 

 204.القاضي عمى امر التكقيؼ االحتياطي

المساكئ، الف تطبيؽ  تمنعقيؼ االحتياطي كاالصؿ اف رقابة قاضي الصمح عمى التك 
 عندمف الحاالت التي تمس بحرية االفراد كحقكقيـ  مانعا  لكثيررقابة قاضي الصمح قد يككف 

تكقيفيـ احتياطيا ، فاف تطبيؽ رقابة قاضي الصمح عمى التكقيؼ االحتياطي كاجراءات 
اكمة عادلة كتحقيؽ التكازف مح أفضؿالتحقيؽ التي تقكـ بيا سمطة التحقيؽ يؤدم الى تحقيؽ 

  205 بيف مصمحة المجتمع كمصمحة حرية االفراد.

رقابة قاضي الصمح كالتي جاءت كأصؿ لتقيد كتقمؿ مف مساكئ تكقيؼ  تعتبر
المتيميف احتياطيا ، الف المتيـ يككف رىف التكقيؼ االحتياطي كىذا مايمس مف مصمحتو 

تكقيؼ االحتياطي الـز المشرع الجزائي  دتمديالفردية لحساب المصمحة العامة، ليذا عند 
قاضي الصمح عرض المتيـ عميو كسماع اقكاؿ النيابة كاقكاؿ المتيـ كاالطالع عمى الممؼ 
التحقيقي حتى يساغ لو اما بتكقيؼ المتيـ اك االفراج عنو، كذلؾ لتطبيؽ القانكف تطبيقا  سميما  

 206دكف المساس بحرية االفراد.
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 لبضً انجذاٌخ ػهى انزٌلٍف االحزٍبطًانفرع انثبنً: رلبثخ 

لسنة  5تنشأ المحاكـ البدائية في المحافظات كفؽ قانكف السمطة القضائية رقـ  
مف القضاه حسبما  كعددرئيس مف كحسب مقتضى الحاؿ، كحيث تتألؼ كؿ محكمة  2001

 تدعك اليو الحاجة.

ييا"تختص محاكـ مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جاء ف 168كقد نصت المادة 
البداية بنظر جميع الجنايات، كجرائـ الجنح المتالزمة معيا كالمحالو الييا بمكجب قرار 

 االتياـ".

بشأف تعديؿ قانكف  2014لسنة  15مف قرار بقانكف رقـ  1فقره  2كقد نصت المادة       
ة قضاة كتككف كما تنعقد محكمة البداية مف ثالث 2001لسنة  5تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ 

الرئاسة لرئيس المحكمة أك ألقدميـ لمنظر في الجرائـ التي ينص القانكف، عمى اف تككف 
عقكبتيا احدل العقكبات التالية كالجرائـ المتالزمة مع ىذه الجرائـ أ. االعداـ ب. االشغاؿ 

 10عف  الشاقة المؤبدة ج. االعتقاؿ المؤبد د. الحبس المؤبد ق. السجف اك الحبس الذم يزيد
 207سنكات.

كالتي جاء فييا"  2014لسنة  15مف قرار بقانكف رقـ  2فقره  2كفي ذات المادة رقـ 
أ. لمنظر في كافة الجنايات غير في االحكاؿ االتية محكمة البداية مف قاض فرد تنعقد 

المنصكص عمييا في الفقرة السابقة كالجنح المتالزمة معيا. ب. لمنظر في كافة الدعاكل 
 ."ة الخارجة عف اختصاص محاكـ الصمح ميما بمغت قيمتياالمدني

دكر قاضي  يجب بياف اىميةبعد الحديث عف تشكيؿ محكمة البداية كاختصاصيا  
 أفضؿالبداية بالرقابة عمى التكقيؼ االحتياطي كمدل فاعمية قاضي البداية مف تحقيؽ 

 محاكمة لممتيـ دكف المساس بالحقكؽ كالحريات الفردية.

اجراءات التحقيؽ كاكثرىا مساسا  بالحرية  أخطرر اف التكقيؼ االحتياطي مف باعتبا 
الشخصية كجب احاطتو بضمانات تحمي المتيـ مف العبث بحريتو كتجعؿ استعمالو في 
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نطاؽ الحكمة التي شرع مف اجميا لذا فقد عيد المشرع الفمسطيني لقاضي البداية رقابة ىذا 
مرقابة عمى اعماؿ التكقيؼ ل يؤىمواالستقالؿ كحسف تقديره مما ك  يتمتع بالكفاءةاالمر ككف انو 

  208االحتياطي كعدـ اساءه استعمالو.

ىل وفق المشرع الفمسطيني عند وضع رقابة قاضي البداية عمى  السؤاللكن 
 التوقيف االحتياطي لمحد من مساوئ اجراءات التحقيق والمساس بحقوق وحريات االفراد؟

، حالتيفأماـ محكمة الصمح، فإف المتيـ يككف أماـ  ؼ المتيـتمديد تكقيبعد انتياء 
،  يفرج القاضي عنوكبالتالي مايربطو بالتيمو  التحقيؽ اك عدـ كجكد  انياء الحالة األكلى ىي

كثبكتيا عميو، كىنا تقـك كجكد ادلة تربط المتيـ بالتيمة المسندة اليو أما الحالة الثانية فيي 
محكمة البداية بعرض المتيـ عمى  يـك اماـ قاضي الصمح  45اءاؿ بعد انتيالنيابة العامة 
 .اخرل ا  مدد المتيـ لتمديد تكقيؼ

، منح المشرع الفمسطيني لمنائب العاـ أك أحد مساعديو الحؽ في تقديـ طمب لذلؾ
يكـ سابقان( إلى محكمة البداية، كفي ىذه الحالة ال يجكز  45تكقيؼ المتيـ )الذم تـ تكقيفو 

كىذا يشكؿ  209.في كؿ مرة كلمدة اقصاىا ثالث مرات يكما   45د مدة التكقيؼ عف أف تزي
يكـ مف غير النائب  45ضمانة ىامة لممكقكؼ في عدـ جكاز تقديـ طمب التكقيؼ أكثر عف 

 .العاـ أك أحد مساعديو

أكدت محكمة النقض الفمسطينية بأف "تقديـ طمب تمديد تكقيؼ المتيـ مف قبؿ  كقد 
، كىذا ما أكدتو محكمة النقض كر بالنائب العاـ أك أحد مساعديوية محصمحكمة البدا
قرار جاء فيو أف المشر ع قد أنػاط حصػران تقديـ طمبات التكقيؼ لمدة تزيد عمى في الفمسطينية 

خمسة كأربعيف يكمان بالنائب العاـ أك أحػد مسػاعديو، كأف تقديمو مف قبؿ ككيؿ النيابة يعتبر 
قدمان ممف ال يممؾ حؽ تقديمو، فضالن عمى أنو يشكؿ سمبان الختصاصات في ىذه الحالة م

النائب العاـ كمساعديو كأف القكؿ بأف خطكرة التيمة المسػندة لممػتيـ تبرر ذلؾ فيو تجاكز 
كمخالفة لقاعدة آمرة تتعمؽ بالحقكؽ كالحريات، إذ أف  الحبس كفؽ طبيعتػو ُيعد عقكبة كىك 
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ض بمقتضى حكـ باإلدانة في حيف أنو كإجراء مػف إجراءات األصؿ، كبذلؾ يجب أف يفر 
التحقيؽ خركج عف األصؿ، مما يستكجب التقيد بالضمانات كالضكابط التي فرضػيا 

 210.المشرع"

فيما يتعمؽ عمى التكقيؼ االحتياطي  كاسعةبرقابة  تمتعأم أف قاضي محكمة البداية ي
ككف المشرع الفمسطيني قيد عمؿ النيابة  بمدد التكقيؼ االحتياطي كتمديد المكقكفيف، كذلؾ

قاضي اف رقابة لذلؾ  قاضي محكمة البداية.العامة في تمديد التكقيؼ االحتياطي بمكافقة 
صكر الرقابة القضائية عمى قرار التكقيؼ كذلؾ النيا تخضع  أفضؿمحكمة البداية تعد مف 

 211.اءمف قاضي في نظر الدعكل كعمى خبره كبيره في القض أكثرلرقابة 

البداية يرغب بعدـ تبني مكقؼ مخالؼ لما  محكمة بناء عمى ما تقدـ فاف قاضي
يتخذه قاضي الصمح اك سمطة التحقيؽ لدل اخضاع المتيـ لمتكقيؼ االحتياطي لذلؾ شرع 

كؿ الف  .لرقابة عمى التكقيؼ االحتياطياالبداية محكمة قانكف االجراءات الجزائية لقاضي 
 .نتوحتى تثبت ادامء بر  شخص

مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا" لمنيابة  126نص الماده  كباالشارة الى
العامة كرؤساء محاكـ البداية كاالستئناؼ تفقد مراكز االصالح كالتأىيؿ )السجكف( كاماكف 
التكقيؼ المكجكده في دكائرىـ لمتأكد مف عدـ كجكد أم نزيؿ اك مكقكؼ بصفة غير قانكنية، 

ف يطمعكا عمى سجالت المركز كعمى اكامر التكقيؼ كالحبس كاف يأخذكا صكرا  منيا كليـ ا
كاف يتصمكا بام مكقكؼ اك نزيؿ كيسمعكا منو أم شككل يبدييا ليـ، كعمى مديرم كمأمكرم 

 المراكز اف يقدمكا ليـ كؿ المساعدة لمحصكؿ عمى المعمكمات التي يطمبكنيا".

ئيس محكمة البداية بالتفقد كمراقبة السجكف كاماكف اف المشرع الفمسطيني قد اجاز لر  
اف يككف يحرص عمى  لـالمشرع الفمسطيني اف لألسؼ التكقيؼ بطرؽ غير مشركعة، لكف 

لتككف ىناؾ رقابة دائمة كدكرية عمى السجكف  ذلؾ حبذا لك فعؿيا، ك ىذا االجراء كجكبيا  
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ا، كال يساء إليو إلغراض غير كمراكز التكقيؼ حتى ال يكدع فييا مف اليجب أف يككف فيي
 212.مشركعة

في غيابو فاف  تكقيؼ المتيـتمديد عمى رقابة قاضي محكمة البداية  ايضا   تتمثؿك 
اال اف المشرع الجزائي الفمسطيني استثنى حالو  االصؿ ىك اف يتـ تمديد المتيـ بحضكره

ديد تكقيؼ كاحده كىي حالة المرض كسكؼ نتحدث في ىذه الحالو عف مبدأ عدـ جكاز تم
إلبداء دفاعو أماـ جية أخرل غير التي تكلت التحقيؽ معو، فإذا لـ  كذلؾ ،المتيـ غيابيان 

ما، فإنو ال يجكز األمر بمد الحبس االحتياطي لعذر  يحضر المتيـ لسماع أقكالو قبؿ إصدار
ليا االحتياطي إلى أطكؿ مف الفترة التي يتمكف خال التكقيؼ بتمديدلمقاضي الجزائي أف يأمر 
 .213المتيـ مف المثكؿ أمامو

كىذا ذات االتجاه الذم ذىب إليو المشرع الفمسطيني في عدـ جكاز تمديد تكقيؼ  
 121المتيـ غيابيان، إال في حالة كاحدة كردت عمى سبيؿ الحصر ال المثاؿ في نص المادة 

م متيـ في مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو "ال يجكز إصدار أمر بتكقيؼ أ
غيابو، إال إذا اقتنع القاضي باالستناد إلى بينات طبية أنو يتعذر إحضاره أمامو بسبب 

 مرضو".

كبالتالي فإف مرض المتيـ ىي الحالة الكحيدة التي يجكز فييا لمقاضي تمديد تكقيفو  
تكابو ليذه دكف حضكره، كيمكف تصكر ذلؾ في حالة ارتكاب شخص لجريمػة ما كأنو أثناء ار 

مف المجني عميو أك مػف الشػرطة أثنػاء محاكلتيـ القبض عميو كىذه  الجريمة تعرض إلصابة
اإلصابة جعمتو يمر بحالة صحية تستدعي كجكده في المستشػفى، كقد يستغرؽ كجكده في 

 .214المستشفى فترة طكيمة يتعيف أف يككف المتيـ خالليا مكقكفان 

ب المتيـ بأم سبب أخر غير حالتو عدـ جكاز التذرع بغياكمف خالؿ الحديث عف  
 أكدتو محكمة النقض الفمسطينية في ، فقدالصحية كاألسباب األمنية أك الظركؼ القاىرة

ناقضػان لقػرار محكمػة االستئناؼ كالمتضمف تمديد تكقيؼ المتيـ في غيابو حيث جاء حكميا، 
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غالؽ فضالن عف مبررةن الغياب ألسباب أمنية قػاىرة، كمػا تتعرض لو البالد مف إجر  اءات كا 
خطكرة التيمة المسندة إلى المتيـ كىي القتؿ العمد، كأف ككيؿ المتيـ قد حضر إجراءات 

ينص عمى أنو "ال يجكز  121كما تضمف القرار عمػى أف نػص المادة  ،تمديد التكقيؼ
ية أنو إصدار أمر بتكقيؼ أم متيـ فػي غيابػو إال إذا اقتنػع القاضي باالستناد إلى بينات طب

رادة المشر ع كفؽ صريح نص إيتعذر إحضاره أمامو بسبب مرضو"، فإف ما أفصحت عف 
المادة أف ال يتـ تكقيؼ أم متيـ في ظؿ غيابو كفي غفمة منو، في حيف أف االستثناء مف 
األصؿ أجاز التكقيؼ إذا اقتنع القاضي باالستناد إلى بينات طبيػة انو يتعذر إحضاره أمامو 

االستثناء المذككر جاء حصران كمقيػدان بحالػة كاحػدة ككحيدة كمعمكـ أف مف غير بسبب مرضو ك 
 .215الجائز التكسع في تفسير االستثناء"

كعند الحديث عف دكر كرقابة القاضي الجزائي في ىذه الحالة، فإنيا تتمثؿ في 
ية قبكؿ قناعتو بأسباب غياب المتيـ، أم أف المشرع الفمسطيني قد منح لمقاضي الجزائي حر 

"....إال إذا اقتنع  121غياب المتيـ مف عدمو عمى حسب قناعتو بقكلو في المادة 
 .تعرضيا النيابة العامةالقاضي...." كيككف ىذا االقتناع بناءن عمى بيانات طبية 

يمكف القكؿ باف المشرع الجزائي الفمسطيني قد تمكف مف تحقيؽ مستكل مقبكؿ لمحد 
البداية عمى التكقيؼ محكمة  الفراد مف خالؿ رقابة قاضيمف المساس بحقكؽ كحريات ا

خاصة  كالعيكباالحتياطي، لكف اف ىذا المستكل ال زاؿ يعاني مف مجمكعو مف النكاقص 
رقابة كجدت عمى مستكل التطبيؽ كالتي تحد مف تحقيؽ محاكمة عادلو لممتيميف، لذلؾ 

ا  كعدـ يميف المكقكفيف احتياطيعف طريؽ الطعف مف اجؿ تحقيؽ ضمانة لممتاضافية قضائية 
، ككذلؾ مف اجؿ الحفاظ عمى امف المجتمع كمصمحة التحقيؽ اذا المساس بحقكقيـ كحرياتيـ

 كاف الطعف مقدـ مف النيابة العامة.
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 انًجحث انثبنً: انرلبثخ انمضبئٍخ ػهى انزٌلٍف االحزٍبطً ػن طرٌك انطؼن 

قد تضمف تحديد السمطة التي يجكز ليا اف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني    
اصدار امر التكقيؼ االحتياطي فقد خكؿ القاضي المختص اك النيابة العامة كىذا ما اكدتو 

ث انو ال يجكز لغير القاضي اك عضك يمف قانكف االجراءات الجزائية، بح 119/120الماده 
الضبط  ملمأمكر  الفمسطيني لكف اجاز المشرع، النيابة العامة اصدار امر التكقيؼ االحتياطي

 .القضائي بتفكيض مف النيابة العامة اصدار قرار التكقيؼ االحتياطي في الجرائـ الجنحكية

الى تقرير  كالتشريع االردني كالتشريع المصرم لذلؾ حرصت التشريعات المقارنو  
ددىا القانكف الحؽ لممتيـ في اف يطعف بالقرار الصادر بتكقيفو اماـ الجية القضائية كالتي يح

تبيف ليا باف التكقيؼ االحتياطي كاف  إذاراحو سلكي تفصؿ في مشركعيو كلتأمر باطالؽ 
مف اجؿ اف يضمف االفراد الحقكؽ كالحريات التي  216غير مشركع ألم سبب مف االسباب.

شرعيا القانكني االساسي ليـ كعدـ المساس بيا، لذلؾ ال بد مف تحديد االكامر التي يجكز 
 المطمب الثاني".كتحديد الجيات المتخصة لمنظر بالطعف"  " المطمب االول"ييا الطعف ف

 ثزٌلٍف انًزيى احزٍبطٍبّ  انطؼن فً االًاير انصبدرحًل: انًطهت األ

تعد المرحمة التي يصدر فييا االمر بتكقيؼ المتيـ مف اىـ المراحؿ التي يجب   
، تكفؿ مباشرة التكقيؼ كفقا  لممبررات المشرع بإحاطتيا بقدر مف االحكاـ القانكنية العامة

 .الضركرية التي تقتضيو

حيث تقتضي قاعده افتراض البراءه اف يعامؿ المتيـ معاممة مثمما يعامؿ االبرياء   
كاف يتمتع بجميع حقكقو التي كفميا الدستكر كنظميا القانكف اثناء مراحؿ الدعكل الجزائية، 

راءات الجزائية في مكاجية المتيـ مما يمس كتقتضي مصمحة التحقيؽ اتخاذ بعض االج
بيف المصمحتيف كاحتراميما معا  دكف تفريط في  المكازنو حريتو حماية لممصمحة العامة كيتعيف

 217.لاحداىما عمى حساب االخر 
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كنظرا  لخطكرة التكقيؼ االحتياطي كما يتضمنو مف اجراءات اك اكامر تأثر عمى 
الطعف ائي اك مرحمة المحاكمة، فقد شرعت القكانيف الجزائية حرية المتيـ اثناء التحقيؽ االبتد

كما شرعت ايضا  في تحديد االكامر  لفرع االول"ا"عف النيابة العامة  الصادر مراأل في
 "الفرع الثاني".الصادره عف القاضي الجزائي القابمة لمطعف

 حزٍبطًثبنزٌلٍف االانطؼن فً االير انصبدر ػن اننٍبثخ انؼبيخ انفرع االًل:  

اف النيابة العامة ليست فقط ىي سمطة تحقيؽ كانما ليا نشاط قضائي ىاـ، بحيث   
تعد كحده قضائية قائمة بذاتيا كبيذه الصفة قد تستدرج الى اصدار عدة قرارات قضائية، 
تفصؿ في العكارض التي تثار اماميا بداية مف كضع يدىا عمى ممفات القضايا التي كمفت 

كمنيا ما قد يتعمؽ بمسائؿ االختصاص اك حرية الشخص محؿ االتياـ اك بالتحقيؽ فييا، 
الحجج اك االدلة التي تككف قد جمعتيا  تقدير رفض اتخاذ اجراء معيف يطمبو الخصكـ اك في

سمطة تحقيؽ. فالنيابة العامة تمارس كظيفتيا كسمطة تحقيؽ تصدر اكامر تناسب كؿ  تيابصف
 218فيو كالتصرؼ فيو.مرحمة مف مراحؿ التحقيؽ كالسير 

طمبات االفراج بالكفالة  في في حيث منح المشرع الفمسطيني لممتيـ الحؽ في الطعف 
مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا" يجكز استئناؼ االمر  135نص المادة 

الصادر في طمب االفراج بكفالة مف النيابة العامة اك المكقكؼ اك المداف، بطمب يقدـ الى 
محكمة المختصة بنظر االستئناؼ"، كما ايضا  اجاز لممشتكي المتخذ صفة االدعاء بالحؽ ال

( مف قانكف 153/1حيث نص المادة ) عكلالمدني الحؽ في التظمـ في قرار حفظ الد
االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا" يجكز لممدعى بالحؽ المدني التظمـ مف القرار الصادر 

( مف قانكف 153/2منو الى النائب العاـ"، كفي ذات المادة ) بحفظ الدعكل بطمب يقدـ
النائب العاـ في طمب التظمـ خالؿ شير مف  ؿاالجراءات الجزائية نصت عمى انو" يفص

تاريخ تقديمو بمكجب قرار نيائي"، كما كمنح المشرع الفمسطيني لممدعى بالحؽ المدني 
( مف قانكف 153/3عميو الماده ) الطعف باالستئناؼ بقرار النائب العاـ كىذا مانصت

االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا" يجكز لممدعي بالحؽ المدني استئناؼ قرار النائب العاـ 
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اماـ محاكـ البداية كيككف قرارىا نيائيا  فاذا الغت المحكمة القرار ككانت المحكمة المختصة 
 مة المختصة".تعيف نظر الدعكل اماـ ىئية اخرل كاال احالتيا الى المحك

كإحدل االختصاصات التي خكليا  زائيةكلمنيابة العامة سمطة إصدار األكامر الج  
لمنيابة العامة كىي تشكؿ خركجان عمى المبادئ المعركفة كالمستقرة  المصرمالجزائي المشرع 

تشابو إلى حد كبير فكرة األصكؿ  الجزائيةفي االجراءات الجزائية، كفكرة إصدار األكامر 
كاألردني كذلؾ، كمفيكـ األكامر الجنائية الفمسطيني كجزة المنصكص عمييا في القانكنيف الم

"ىك أف الدعكل العمكمية يتـ نظرىا كالفصؿ فييا بالخركج عف القكاعد كالمبادئ التي تحكـ 
اجراءات المحاكمة، بحيث يصدر الحكـ في مكاجية المتيـ مرتكب الجريمة دكف دعكتو 

 219."المحاكمةلحضكر 

كفي مصر تصدر االكامر بحبس المتيـ في أثناء مباشرة النيابة العامة لمتحقيؽ  
مف قانكف االجراءات الجنائية  205/2االبتدائي، كيمكف لممتيـ استئنافيا بحسب نص المادة 

ىذا الحبس مف  بتمديدالمصرم "كلممتيـ أف يستأنؼ األمر الصادر بحبسو احتياطيان أك 
ا لـ يحدد مدة لممتيـ بإستئناؼ القرارات الصادرة بحؽ المتيـ كىذا ، كمالقاضي الجزئي ...
ككف استئناؼ المتيـ في أم كقت، فإذا صدر ي مف ذات القانكف " 166مانصت عمية المادة 

قرار برفض استئنافو، جاز لو أف يتقدـ باستئناؼ جديد كمما انقضت مدة ثالثيف يكمان مف 
 220. .".تاريخ صدكر قرار الرفض

د الحديث عف حؽ المتيـ في الطعف بالقرارات الصادرة عف النيابة العامة، فإننا كعن  
 نجد أف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني قد منح لممتيـ حؽ الطعف في قراريف، ىما:

 أواًل: حالة الدفع بعدم االختصاص أو عدم القبول 

عمى "إذا دفع المتيـ  مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني 104تنص المادة   
بعدـ االختصاص أك بعدـ القبكؿ أك بانقضاء الدعكل كجب عرض الدفع عمى النائب العاـ 
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أك أحد مساعديو لمفصؿ فيو خالؿ أربع كعشريف ساعة بمكجب قرار قابؿ لالستئناؼ أماـ 
ئناؼ أماـ محكمة البداية". كىذا ما يعني بأف لممتيـ الحؽ في الطعف بقرار النائب العاـ باالست

محكمة البداية في حالة إذا ما كاف قد قاـ بتقديـ دفع بعدـ االختصاص اك بانقضاء الدعكل 
كعدـ قبكليا كرفض النائب العاـ ىذا الدفع، بما يتيح لمحكمة البداية الرقابة عمى حسف سير 

 اجراءات التحقيؽ االبتدائي أك تكجيو النائب العاـ أك مساعديو في بعض اجراءاتيـ. 

قرار النائب العاـ صدر  "أفب قضت محكمة النقض الفمسطينية كفي ذلؾ  
 أحدالتي أعطت لمنائب العاـ أك  ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية104لممادة ) باالستناد

الفصؿ في الدفع الذم يثيره المتيـ في دكر التحقيؽ كالمتصؿ بعدـ  مساعديو صالحية
( 24االختصاص أك بعدـ القبكؿ أك بانقضاء الدعكل كباف يككف الفصؿ في الدفع خالؿ )

 .221ساعة بمكجب قرار قابؿ لالستئناؼ أماـ محكمة البداية"

مة البداية أما فيما يتعمؽ بمدل جكاز الطعف في قرار االستئناؼ الصادر عف محك  
بالنقض، فنجد أف القضاء الفمسطيني قد حسـ ىذه االشكالية في العديد مف القرارات الصادرة 

بأف "حكـ محكمة  111/2010عف محكمة النقض الفمسطينية، كمنيا ما جاء في متف القرار 
حقيؽ البداية الفاصؿ في قرار النائب العاـ المتصؿ بالدفع المثار مف قبؿ المتيـ في مرحمة الت

كقبؿ إحالة األكراؽ إلى المحكمة )أم محكمة أكؿ درجة( حكمان نيائيان ال يقبؿ الطعف بطريؽ 
الصفة  النقض لعدـ كجكد نص قانكني يجيز ذلؾ إذ ال طعف بدكف نص كلعدـ تكافر

خالفان  مف قانكف اإلجراءات الجزائية 104لممادة  اإلستئنافية عمى محكمة البداية طبقان 
لمنصكص القانكنية األخرل مف القانكف ذاتو التي أضفت عمييا الصفة اإلستئنافية كعمدت 

 .222إلى ربطيا باألحكاـ الصادرة عف محاكـ الصمح"
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 سبيلثانيًا: حالة تقديم المتيم الموقوف لطمب إخالء 

اف المشرع الفمسطيني منح المتيـ الحؽ بالطعف في طمب اخالء سبيمو حيث نصت 
مف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني بأنو "يجكز استئناؼ األمر الصادر في  135المادة 

طمب اإلفراج بالكفالة مف النيابة العامة أك المكقكؼ أك المداف، بطمب يقدـ إلى المحكمة 
 الستئناؼ".المختصة بنظر ا

 في أف يقدـالحؽ في اك عف طريؽ محاميو  ممشتكى عميوكما منح المشرع االردني ل  
كافة مراحؿ التحقيؽ طمبان بتخمية سبيمو إذا كاف مكقكفان فإذا رفض المدعي العاـ االستجابة 
لطمبو، فإنو يممؾ الحؽ بالطعف أماـ محكمة البداية كذلؾ خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ تبميغ 

 . 223قرار الرفض لو

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني بأنو  124كىذا ما تنص عميو المادة 
اك قاضي الصمح بتخمية سبيؿ المشتكى  "يجكز استئناؼ القرار الصادر عف المدعي العاـ

عميو اك تركو حرا الى محكمة البداية كالقرار الصادر عف محكمة البداية الى محكمة 
كذلؾ خالؿ ثالثة أياـ تبدأ بحؽ النائب العاـ مف كصكؿ االكراؽ الى قممو االستئناؼ 

 لممشاىدة كبحؽ المشتكى عميو مف تاريخ كقكع التبميغ اليو".

 تكجو المشرع األردني، لسببيف: إجابية يرل الباحثكىنا   

قاـ المشرع األردني ببياف المحكمة المختصة بنظر قرار رفض طمب إخالء السبيؿ في  .1
)محكمة البداية(، عمى عكس المشرع الفمسطيني الذم لـ يحدد المحكمة  124ادة الم

 المختصة بنظر االستئناؼ.
قاـ المشرع األردني ببياف المدة القانكنية لتقديـ طمب االستئناؼ كىي مدة الثالثة أياـ،  .2

 عمى عكس المشرع الفمسطيني الذم لـ يبيف ىذه المدة. 
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مف قانكف االجراءات  135ة النظر في نص المادة بضركرة إعاد يرل الباحثلذلؾ 
الجزائية الفمسطيني بتحديد المحكمة المختصة كالمدة القانكنية الالزمة لتقديـ طمب االستئناؼ 

 .124كما قاـ المشرع األردني في نص المادة 

ساعة  48ال يجكز استئناؼ أمر التكقيؼ الصادر مف النيابة العامة لمدة  أنو أم
الذم  لما جاء في بعض التشريعات، كمنيا قانكف أصكؿ المحاكمات األردني، كذلؾ خالفا

، عمى جكاز استئناؼ القرارات الصادرة مف النيابة العامة برفض 124نص صراحة في المادة 
 224إخالء سبيؿ المتيـ عندما يككف ليا صالحية ذلؾ.

 ف االحزٍبطًانطؼن فً االير انصبدر ػن انمبضً انجسائً ثبنزٌلٍانفرع انثبنً: 

تعتبر مرحمة المحاكمة المرحمة اليامة كالحاسمة التي يتكقؼ عمييا تقرير مصير   
المتيـ المكقكؼ احتياطيا  بإصدار تمديد تكقيفو اك االفراج عنو في القضيو المقامة اماـ 
القاضي الجزائي، فالمحاكمة المنصفة تعد احد الحقكؽ االساسية لإلنساف بشكؿ عاـ 

ـ بكجو خاص، مف اجؿ حماية الضمانات القانكنية التي يتمتع بيا االنساف كلشخص المتي
كلقد كرمنا بني آدـ كحممناىـ في البر " لىككنو أكـر مخمكقات اهلل في االرض حيث قاؿ تعا

فعمى القاضي  225كالبحر كرزقناىـ مف الطيبات كفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضيال".
لعدالة الجنائية حماية المبادئ الدستكرية االساسية لممحاكمة الجزائي في إطار سعيو لتحقيؽ ا

العادلة في ما يتخذه مف اجراءات، إذ أف مشركعية إعمالو تتكقؼ عمى مقدار إعمالو 
لمحقيقة، فال يككف ذلؾ اال مف خالؿ إجراءات  ككصكال  كاحترامو لضمانات المحاكمة المنصفة 

حيث تصدر ىذه  226.الحقكؽ كالحريات لممتيـمنصفة تعتبر رىنان بتحقؽ ككفالو  جزائية
مف النيابة العامة اذا رأت مد تقديـ طمب تمديد تكقيؼ مف القاضي الجزائي، عند االكامر 

كؿ منيا  ال تتجاكزلمدد متعاقبة اك  المقرره ليا، ساعو 48مدة ف الحبس االحتياطي زيادة ع
 ستة اشيريا بما فييا مدة مدة الحبس االحتياطي في مجمكعكال تزيد عشر يكما  خمسة 

 .كتصدر مف القاضي الجزائي
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كعند الحديث عف حؽ المتيـ في الطعف بالقرارات الصادرة عف القاضي الجزائي، 
 فإننا نجد أف قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني قد منح لممتيـ حؽ الطعف في قراريف، ىما:

 حتياطيّا بعد انتياء مده تمديد التوقيف: القرار الصادر باإلبقاء عمى المتيم موقوف اأوالً 

قد اناط المشرع الفمسطيني لمقاضي الجزائي سمطة اصدار امر بتمديد تكقيؼ المتيـ   
مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جاء  120ك 119احتياطيا  كىذا مانصت عميو الماده 

بة لمدة خمسة عشر فييـ لقاضي الصمح اف يمدد تكقيؼ المتيـ بناء عمى طمب ككيؿ النيا
يكما  في كؿ مره عمى اف ال تتجاكز في مجمكعيا خمسة كاربعكف يكما . كما كجاءت في ذات 

مساعديو تمديد  أحدانو لمحكمو البداية بناء عمى طمب النائب العاـ اك  2فقره  120الماده 
محكمة خمسة كاربعيف يكما ، كفي كؿ االحكاؿ يجب عرض المتيـ عمى المدة تكقيؼ المتيـ ل

ء بمحاكمتو كأال يفرج عنو مف تاريخ القبض عميو مف اجؿ البد أشيرالمختصة خالؿ ستة 
اف تطمب النيابة العامة تمديد تكقيؼ  أشيرأم انو اليجكز بعد انقضاء الستة  فكرا ،

 227المتيـ.

مف  5فقره  120عمى الرغـ مف ذلؾ اال اف المشرع الفمسطيني قد نص في الماده   
ءات الجزائية عمى انو ال يجكز اف يستمر تكقيؼ المتيـ المقبكض عميو في قانكف االجرا

 مف مدة العقكبو المقرره لمجريمة المكقكؼ بسببيا. أكثرجميع االحكاؿ 

أم انو يجكز لممحكمة المختصة بمحاكمتو اف تقرر تمديد تكقيفو لحيف انتياء   
ف تككف ىذه المده مفتكحة اذ يجب االجراءات القانكنية )اجراءات المحاكمة(، لكف اليجكز ا

تحديد تاريخ النتياء المحاكمة حتى تككف مدة التكقيؼ صحيحو كىذا ما اكدتو محكمة بداية 
 171/2007في الدعكل الجزائية رقـ  13/1/2008الخميؿ بصفتيا محكمة استئناؼ بتاريخ 

نية دكف اف يحدد كالذم جاء فييا" اف تكقيؼ القاضي لممتيـ لحيف نياية االجراءات القانك 
لالصكؿ كالقانكف"،الف تكقيؼ  كمخالفا  تاريخ معيف لنياية االجراءات يجعؿ مف قراره معيبا  

يجكز اف  اجراء استثنائي كليس عقكبة اذ العقكبة إال بمكجب حكـ بات، كفي كؿ االحكاؿ ال

                                                           
227

مد ذٌاب، ضمانات المتهم فً مرحله التحقٌق االبتدائً"دراسة مقارنة"، رسالة ماجستٌر، جامعه القدس، ابوصالح، حمزة مح 

 .836ص، 5118 ةسن



88 

 

عقكبة كىذا ما تزيد مدة التكقيؼ عف مده العقكبة كال يعني ذلؾ اف يستمر التكقيؼ طيمة مدة ال
في الطعف  30/6/2005اكدتو محكمة النقض الفمسطينية في الحكـ الصادر عنيا بتاريخ 

عف مدة  يستمر تكقيؼ المتيـ لمدة تزيد كالذم جاء فيو" اكجب القانكف ال 30/2005رقـ 
 228".العقكبة المقرره لمجريمة

االجراءات سكاء  أم بمعنى لما كاف قرار القاضي بإبقاء المتيـ مكقكؼ حتى نياية  
غيرىا فأنو يمس بحقكؽ المتيـ، لذلؾ  كانت صادره مف محكمة الصمح اك محكمة البداية أك

تمثمت في حؽ المتيـ الطعف بقرارات القاضي ، المتيـ كحريات لحقكؽ ضمانوالمشرع  كضع 
كلمقاضي  تمديد تكقيؼ المتيـ. اصدار امرالجزائي عند ابقاء المتيـ مكقكفا  بعد نياية 

الجزائي كإحدل االختصاصات التي خكليا المشرع ا الجزائيةالجزائي سمطة إصدار األكامر 
 .كعميو اف يطبؽ القاعدة القانكنية مف خالؿ محاكمة منصفة ،لمقاضي الجزائيالفمسطيني 

قد منح المشرع المصرم لممتيـ الحؽ في الطعف باألكامر الصادرة كمف ناحية اخرل    
 بحكـعند احالة االكراؽ الى تمؾ المحكمة مف قاضي التحقيؽ اعمال   بمد الحبس االحتياطي

 تمديد التكقيؼ، كذلؾ اذا لـ ينتو التحقيؽ كرأل القاضي 143الفقره االكلى مف المادة 
االحتياطي زيادة عمى مدة خمسة كاربعيف يكما ، كاالكامر الصادرة مف المحكمة بمد الحبس 

كذلؾ اذا  203مف النيابة العامة اعماال  باحكاـ الماده االحتياطي عند عرض االكراؽ عميو 
لـ ينتو التحقيؽ كرات النيابة مد الحبس االحتياطي زيادة عمى المدة المقرره في الفقره الثانية 

 التكقيؼ بتمديد. كما كيتجدد حؽ المتيـ في االستئناؼ كمما صدر امر جديد 202مف المادة 
 229ريخ صدكر القرار برفض االستئناؼ.اك انقضت مدة ثالثيف يكما  مف تا

 ثانيّا: االمر الصادر بقبول او رفض طمب اخالء السبيل

عمى الرغـ باف المشرع الفمسطيني في قانكف االجراءات الجزائية لـ ينص عمى جكاز   
إال انو قد نص عمى جكاز الطعف  230القرار الصادر بتكقيؼ المتيميف احتياطيا الطعف في
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( مف 9/2المادة )القاضي الجزائي في طمب االفراج بالكفالة حيث نصت  بالقرار الصادر عف
كالتي جاء فييا" لمنيابة العامة كلممتيـ استئناؼ قرارات  2014لسنة  17قرار بقانكف رقـ ال

االفراج بالكفالة الصادرة عف محاكـ البداية كالصمح خالؿ سبعة اياـ مف تاريخ صدكر 
 القرار". 

سكاء  بالتكقيؼ،عف جكاز الطعف باالستئناؼ في القرار الصادر تتحدث ىذه الماده   
مف المتيـ، كالقاضي رفض  قدـ طمب افراج  إذامف قبؿ النيابة العامة اك المكقكؼ، أم انو 

فانو يجكز استئناؼ القرار الصادر برفض اخالء السبيؿ، لكنو اليجكز استئناؼ امر الطمب، 
 التكقيؼ مباشره.

 يني قد منح صالحية إصدار االمر باإلفراج عف المتيـ المكقكؼاف المشرع الفمسط  
، أيا كانت المرحمة التي ىي عمييا الدعكل الجزائية. ففي مرحمة لمحاكـ الصمح أك البداية

المحكمة  مففاف ينظر في طمب االفراج التحقيؽ أالبتدائي، أم ما قبؿ االحالو إلى المحكمة، 
لصمح أك محكمة ا حيث تختص صدكر قرار االحالو،أما بعد المختصة بتكقيؼ المتيـ. 

، باإلفراج بالكفالة كفقا لنكع التيمة المكجية لممتيـ، إذا كانت مف نكع الجنحة محكمة البداية
أما إذا صدر حكـ باإلدانة كتـ الطعف فيو باالستئناؼ، فإف المحكمة التي  .أك الجناية

يـ. عمى أنو تجدر المالحظو أف محكمة أصدرتو ىي التي تتمتع بصالحية االفراج عف المت
االستئناؼ تختص بإصدار أمر االفراج، حتى في حاؿ قامت بإبطاؿ قرار محكمة الدرجة 

 231.االكلى بالتكقيؼ

اما المشرع الجزائرم كاف كاضحا  كصريحا  في تحديد االكامر التي يجكز الطعف  
 7/17رقـ  لجزائية الجزائرممف قانكف االجراءات ا 172نصت عميو المادة " فييا كىذا ما

عمى االكامر التي يجكز لممتيـ كمحاميو مباشرة حقيما فييا باالستئناؼ أماـ 2007لسنة 
 كىذه االكامر ىي:  .غرفة االتياـ، كىي عمى سبيؿ الحصر

أمر قاضي التحقيؽ الذم يخضع بمكجبو الشخص المعنكم لتدبير أك أكثر مف التدابير  -
 مف قانكف االجراءات الجزائية. 4رر مك 65المقررة في المادة 
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أمر قاضي التحقيؽ الرافض لطمب المتيـ أك محاميو، أك طمب الطرؼ المدني أك  -
محاميو، لتمقي تصريحاتيما أك سماع شاىد أك إجراء معاينة الظيار الحقيقة كفقا لممادة 

 مكرر مف قانكف االجراءات الجزائية. 69
  المؤقت كىي عمى ثالث فئات: أكامر قاضي التحقيؽ المتعمقة بالحبس -
  مكرر مف قانكف االجراءات  123أمر كضع المتيـ في الحبس المؤقت طبقا لممادة

 الجزائية.
   مف قانكف االجراءات 125أكامر تمديد حبس المتيـ مؤقتا في مكاد الجنح كفقا لممادة

، كفي مكاد مف قانكف االجراءات الجزائية 1-125الجزائية، كفي مكاد الجنايات، المادة 
 125الجنايات المكصكفة أفعاؿ إرىابية أك تخريبية كالعابرة لمحدكد الكطنية، كفقا لممادة 

  مكرر مف قانكف االجراءات الجزائية.
   مف قانكف اإلجراءات  127أكامر رفض طمب االفراج عف المتيـ كفقا لممادة

 232الجزائية."
عف  ةناؼ في االكامر الصادر يتضح مف النص السابؽ باف لممتيـ الحؽ في االستئك 

عمى االكامر التي تصدر مف قبؿ  رقيبةقاضي التحقيؽ، حيث اف محكمة االستئناؼ تعتبر 
القاضي الجزائي اك النيابة العامة كذلؾ حماية لمحقكؽ كالحريات االفراد مف أم مساس قد 

 . ان يضر بالمتيـ المكقكؼ احتياط
اال عمى طمبات االفراج بكفالة الصادره الباحث اف المشرع الفمسطيني لـ ينص  يرلك 

االجراءات مف قرار بقانكف  9/2عف محاكـ البداية اك محاكـ الصمح كفؽ نص المادة 
، كعمى القرارات الصادره بعدـ االختصاص اك بعدـ قبكؿ 2014لسنة  17رقـ  الجزائية

ا المشرع مف قانكف االجراءات الجزائية، بينم 324الدعكل النقضائيا كفؽ نص المادة 
الجزائرم قد حدد بشكؿ كاضح كصريح عمى االكامر الصادره عف قاضي التحقيؽ كالتي 

كذلؾ يضمف حماية حقكؽ االفراد مف أم تعسؼ في عمييا، يحؽ لممتيـ االستئناؼ كالطعف 
نى ما تبناه المشرع الجزائرم بكضع نص باجراءات التحقيؽ، كياحبذا لك المشرع الفمسطيني يت
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عف محاكـ البداية اك يحدد فيو حؽ المتيـ بالطعف في االكامر التي تصدر صريح ككاضح 
 .محاكـ الصمح

انجيبد انمضبئٍخ انًخزصخ ثبنرلبثخ ػهى انطؼن فً االًاير انًطهت انثبنً: 

 انصبدره ثزٌلٍف انًزيى

حرية االفراد بمف المعمكـ اف اصدار امر التكقيؼ االحتياطي ينطكم عمى مساس 
لة كاضحة الى اف الفرد انتيكت حريتو بسياج تمنعو مف التنقؿ اك االتصاؿ فيك تعبير كرسا

كمف ىنا فاف امر اصدار التكقيؼ االحتياطي يعد امرا  في غاية االىمية النو يعد  اك التحرؾ،
تنتيؾ حقكقيـ ال الفاصؿ بيف مصمحتيف مصمحة الدكلة في العقاب كمصمحة االفراد في اف 

 233كحرياتيـ.

المشرع الفمسطيني كعمى غرار معظـ التشريعات المقارنة عمى بسط  حرص قدلذلؾ  
الحتياطي كتحديد مدل مشركعيتو، ارقابة القاضي الجزائي في تقديره إلصدار اكامر التكقيؼ 

كحتى ال يشكب ىذه االكامر أم عيب تؤدم الى بطالف االكامر التي تصدرىا سمطة التحقيؽ 
 الحفاظ عمىكامر التكقيؼ االحتياطي، مف اجؿ اك القاضي الجزائي المختص بإصدار ا
 حقكؽ كحريات االفراد دكف المساس بيا. 

شير الى اف مف يصدر االكامر يجب اف يؤسس امره عمى مدل تكافر االسباب ن
الجدية لالتياـ، إال اف مف يصدر تمؾ االكامر ىـ بشر، فالقاضي الجزائي غير معصكـ عف 

و دائما ما يتـ البحث عف تطبيؽ سالمة القانكف سكاء كاف الخطأ، لذلؾ فاف المتيـ اك ككيم
حفاظا  عمى حقكؽ  ذلؾ، جرائـ متيـ مفلمند تبإفساد اكامر التكقيؼ االحتياطي اك ما اس

كحريات االفراد كعدـ المساس بيا كاف مف االجدر بسط كافة اشكاؿ الرقابة عمى القاضي 
 234الجزائي عند اصداره ألكامر التكقيؼ االحتياطي.
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القانكف االساسي الفمسطيني شرع لصكف ضمانة احتراـ حقكؽ كحريات  كما اف 
االفراد كعدـ المساس بيا، كحرصا  عمى سالمة الشرعية االجرائية في مجاؿ الخصكمة 
الجزائية كتحقيقا  لحسف سير العدالة فانو قد خكؿ بفرض رقابة عمى اكامر التكقيؼ االحتياطي 

ئي كقد شرع بتحديد الجيات المختصة بالرقابة القضائية عمى التي يصدرىا القاضي الجزا
كرقابة قضائية عمى اكامر  " الفرع االول"اكامر التكقيؼ االحتياطي مف قبؿ محكمة االستئناؼ

 الفرع الثاني". "التكقيؼ االحتياطي مف قبؿ رئيس المحكمة العميا

 يحكًخ االسزئنبف  انفرع االًل: انرلبثخ انمضبئٍخ ػهى اًاير انزٌلٍف ين خالل

"ىك أحد طرؽ الطعف العادية، كىك يقع عمى حكـ محكمة  يعرؼ االستئناؼ عمى انو  
الدرجة االكلى، كيطعف بو أماـ محكمة الدرجة الثانية بيدؼ تجديد النزاع لمتكصؿ إلى فسخ 
الحكـ المستأنؼ أك تعديمو، كييدؼ المستأنؼ إلى زيادة تمحيص الحكـ مف قبؿ محكمة 

 235درجة لمكصكؿ إلى حكـ عادؿ، عمى اعتبار أف الحكـ المستأنؼ يحتمؿ الخطأ".أعمى 

الطعف باألكامر التي تصدر عف قاضي  عمى نصالمشرع الفمسطيني قد  إففلذلؾ   
الجزائي اك النيابة العامة، كذلؾ مف اجؿ تدارؾ ما يتعمؽ بيا مف عيكب سعيا  لتحقيؽ العدالة 

فراد، سكاء كاف كجو الطعف الكقائع اك القانكف. حيث اف كتحقيؽ ضمانة حقكؽ كحريات اال
االمر الذم يفتح باب رقابة االستئناؼ عمى االكامر التي تصدر مف القاضي الجزائي اك 

 236النيابة العامة.

كيعتبر االستئناؼ سبيؿ المتقاضيف في مرحمة التحقيؽ القضائي مف اجؿ الطعف في   
لعامة عندما يرل المتيـ المكقكؼ احتياطيا  انيا قد الحقت اكامر القاضي الجزائي اك النيابة ا

بو الضرر، كطريؽ الطعف ىذا يعد مف المبادئ العامة لإلجراءات الجزائية في مرحمة التحقيؽ 
القضائي اك مرحمة المحاكمة كضمانة لممتقاضيف في ىذه المرحمة الحساسة كالخطيرة مف 

يؿ مف مخاطر الكقكع في الخطأ عف طريؽ مراحؿ الدعكل العمكمية، كاليدؼ منو التقم
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ممارسة الرقابة عمى اكامر القاضي الجزائي كاكامر النيابة العامة مف اجؿ ضماف حسف سير 
 237العدالة كحماية حقكؽ كحريات االفراد.

فاالستئناؼ يعتبر تظمـ يمجأ اليو الطاعف في قرار ما الى محكمة اعمى درجة مف   
بيدؼ اعادة النظر في مكضكع الدعكل مف  فيو،لمطعكف المحكمة التي اصدرت الحكـ ا

 238جديد، بيدؼ التكصؿ الى الغاء الحكـ المطعكف فيو اك تعديمو.

ىـ ك باالستئناؼ  بالطعفاالطراؼ المخكليف  حيث حدد قانكف االجراءات الجزائية  
 ، كذلؾ كما يمي:كسكؼ نبيف بالتفصيؿ دكر كؿ منيـ ،النيابة العامة كالمتيـ

 النيابة العامة اوال: 

لسنة  17رقـ  2فقره  9قانكف االجراءات الجزائية في المادة ب القرار حيث اجاز
عمى انو" يجكز لمنيابة العامة كلممتيـ استئناؼ قرارات االفراج بالكفالة الصادرة عف  2014

 محاكـ البداية كالصمح خالؿ سبعة اياـ مف تاريخ صدكر القرار".

بؿ ىي حؽ خالص لممجتمع، كما ممكا  لمنيابة العامة،  اف الدعكل العمكمية ليست
أنيا متغيرة كمتجددة تبعا لتغير الظركؼ، كىك ما يمـز النيابة العامة لمسايرة المستجدات 
 كالمتغيرات التي طرأت عمى القضية، بحيث يجب أف تككف طمباتيـ لما يحقؽ المصمحة

 239الجماعية.

العامة االستئناف عمى امر القاضي الجزائي الميم ىل عند تقديم النيابة  سؤاللكن 
 باإلفراج يخمى سبيل المتيم الموقوف احتياطيّا ام يبقى موقوفّا لحين البت في االستئناف؟؟

كلـ يكضح حقيقة ذلؾ عمى عكس  ،عمى ذلؾ ةن اف المشرع الفمسطيني لـ ينص صراح
كؼ لحيف الفصؿ في المشرع الجزائرم الذم نظـ بنص صريح ككاضح بإبقاء عمى المتيـ مكق

كالتي جاءت فييا" متى رفع االستئناؼ مف النيابة  170االستئناؼ كىذا مانصت عميو المادة 
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العامة بقي المتيـ المحبكس  مؤقتا  في حبسو حتى يفصؿ باالستئناؼ كيبقى كذلؾ في جميع 
كرية عمى االحكاؿ الى حيف انقضاء ميعاد استئناؼ ككيؿ الجميكريو إال اذا كافؽ ككيؿ الجمي

عمى المتيـ مكقكؼ باالبقاءاالفراج المتيـ في الحاؿ"، أم انيا سمطة تقديرية لمقاضي 
كذلؾ تحقيقا  لممكازنو بيف مصمحة المجتمع كمصمحة حرية اك االفراج عف المتيـ احتياطيا  
لك يتجو المشرع الفمسطيني كما فعؿ المشرع الجزائرم بكضع نص كاضح  كياحبذااالفراد، 
تطبيؽ التعسؼ في  بخصكص استئناؼ اكامر القاضي الجزائي مف اجؿ عدـكصريح 

 نصكص القانكف كتحقيؽ العدالة. 

مف قانكف االجراءات  161المادة  نص المشرع المصرم في كمف ناحية اخرل
الجنائية المصرم عمى انو" لمنيابة العامة اف تستأنؼ كلك لمصمحة المتيـ جميع االكامر التي 

، كعمى ذلؾ  التحقيؽ سكاء مف تمقاء نفسييصدرىا قاضي ا اك بناء عمى طمب الخصـك
تستطيع النيابة العامة اف تستأنؼ جميع اكامر قاضي التحقيؽ، سكاء قبؿ البدء في التحقيؽ 

ي تحقيؽ امر قاضالاك اثناء التحقيؽ اك عند التصرؼ فيو، فميا اف تستأنؼ قبؿ البدء في 
المتيـ  حبساالختصاص كما يمكف استئناؼ قراره بمد  عدـالتحقيؽ برفض القياـ بو، اكامر 

احتياطيا  اك برفض طمب االفراج عف المتيـ كىك ما يؤكد اف النيابة خصـ شريؼ ال يبغى 
مصمحة ذاتية لنفسو كلكف كؿ ما ييمو مصمحة المجتمع. يالحظ باف كردة كممة النيابة 

لعامة الطعف في اكامر قاضي العامة مطمقة أم انو يجكز الم عضك مف اعضاء النيابة ا
نما لو اف  الجزائي، كيالحظ اف ذات النص لـ يخص النائب العاـ بحؽ منفرد في الطعف كا 

 240 يطعف فيو مثؿ بقية اعضاء النيابة العامة.

 ثانيا: المتيم

اف المشرع الفمسطيني قد نظـ لممتيـ الحؽ في الطعف في القرارات الصادره باإلفراج   
حماية حقكؽ  نفسو كضمافـ البداية كالصمح كذلؾ مف اجؿ الدفاع عف بالكفالة عف محاك

 كحريات االفراد كتحقيؽ العدالة.
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حجازي، عبد الفتاح بٌومً، سلطة النٌابة العامة فً حفظ االوراق واالمر باالوجه القامة الدعوى الجنائٌة "دراسة مقارنة"،  
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اف ضمانة حؽ المتيـ باالستئناؼ ىي عدـ جكاز اساءة مراكز المتيـ المكقكؼ   
احتياطيا ، كذلؾ انو يراد مف كراء االستئناؼ ازالة الضرر الذم لحؽ بو اك تخفيفو، حيث انو 

تعديؿ بما يضر بمصمحة كحقكؽ المتيـ كحرياتو االساسية، كعميو فقد كصؼ لجكء لااليصح 
المتيـ الى االستئناؼ عمى انو كسيمة لحماية حقكقو كضماف شامؿ لممتيـ يكفر لو النظر 

لو اف محكمة المكضكع قد اىممت جانبا  مف جكانبيا. كما اف عمة  ترائىما  إذامجددا  
درجتيف لمكصكؿ  عمىؽ في ممؼ القضية مف خالؿ نظر الدعكل االستئناؼ ىي زيادة التدقي

ما يككف الى الصكاب كتدارؾ الخطأ الذم تقع بو المحكمة االبتدائية، كما اف  أقربالى قرار 
تعدد القضاه الذيف ينظركف القضية فيو ضماف لحسف سير العدالة كتحقيؽ اكسع لحماية 

 241ي مجاؿ العمؿ القضائي.حقكؽ كحريات االفراد بما لدييـ خبره اكسع ف

أم بمعنى اف االستئناؼ يمثؿ رقابة ىامة ال غنى عنيا بالنسبة لألفراد الماثميف اماـ   
مراقبة كافة لكائح االتياـ كأكراؽ الدعكل لمتأكد مف  مف خاللو القضاء الجنائي، كذلؾ النو يتـ

ضافة الى ذلؾ خضكع القاضي الجزائي الى  اشراؼ مجمس سالمة االجراءات كدقتيا كا 
 242القضاء االعمى بكؿ ما يتصؿ بعممو.

لقد نظـ المشرع الفمسطيني رفع االستئناؼ كذلؾ مف خالؿ عريضو تكدع لدل قمـ   
المحكمة في ظرؼ سبعة اياـ مف تاريخ صدكر القرار، كفي حاؿ اف المتيـ استعمؿ حقو 

في امر رفض طمبو بالطعف باالستئناؼ اماـ محكمة االستئناؼ في امر تمديد تكقيفو اك 
ايجابي عمى استمرارية سير التحقيؽ بؿ يتعيف  أثرلإلفراج المؤقت، فاف طعنو ال يككف لو 

اف تفصؿ الجية المختصة. كىذا ما  الىعمى سمطة التحقيؽ اف تتابع اعماليا بشكؿ طبيعي 
كع مف مف قانكف الجنائي الجزائرم كالتي جاء فييا" ليس لالستئناؼ المرف 172اكدتو الماده 

مكقؼ". بينما  أثرطرؼ المتيـ ضد االكامر المتعمقة بالحبس المؤقت اك الرقابة القضائية 
المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى اخالء سبيؿ المتيـ اك االبقاء عميو حتى الفصؿ في 
االستئناؼ، كيرل الباحث بضركرة تدخؿ المشرع الفمسطيني بكضع نص صريح ككاضح يحدد 
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عند تقديـ عريضة االستئناؼ المتعمقة بقرارات القاضي الجزائي سكاء  االستئناؼ أثرفيو 
 كانت قرارات االفراج اك مد التكقيؼ االحتياطي.

مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية ك  9حيث اكدت عمى ىذه الضمانة المادة   
ؿ  حؽ السياسية, التي نصت عمى  أف" لكؿ شخص حـر مف  حريتو  بالتكقيؼ  اك االعتقا

الرجكع الى محكمة لكي تفصؿ ىذه المحكمة دكف إبطاء في قانكنية اعتقالو, كتأمر باإلفراج  
مف االتفاقية االركبية  4فقره  5كما اكدت الماده .243 عنو إذا كاف االعتقاؿ غير قانكني"

عمى انو " أم شخص يحـر مف حريتو بالقبض عميو أك حجزه  1950لحقكؽ االنساف لسنة 
اذ اإلجراءات التي يتقرر بيا بسرعة مدل شرعية القبض عميو أك حجزه بمعرفة لو حؽ اتخ

مف الميثاؽ  6فقره  14كما نصت المادة  .محكمة، كيفرج عنو إذا لـ يكف حجزه مشركعان 
كالتي جاء فييا" لكؿ شخص حـر مف حريتو بالتكقيؼ أك  2004العربي لحقكؽ االنساف سنة 

مختصة تفصؿ مف دكف إبطاء في قانكنية ذلؾ كتأمر االعتقاؿ حؽ الرجكع إلى محكمة 
  .باإلفراج عنو إذا كاف تكقيفو أك اعتقالو غير قانكني"

نجدىا قد تباينت في تكريسيا كالتشريع االردني كالمصرم التشريعات الجزائية  اف
ـ في اقرارىا لحؽ المتيـ المكقكؼ التظم كتيرة كاحدهلمضمكف المكاثيؽ الدكلية، فمـ تأت عمى 

مف قرار تكقيفو كالطعف بو اماـ الجيات القضائية المختصة، بحيث اعترؼ بعضيا بحؽ 
المتيـ المكقكؼ في المجكء الى القضاء كالطعف بقرار تكقيفو، في حيف اف تشريعات اخرل 
اجازت لممتيـ الحؽ في التظمـ مف قرار تكقيفو، كىناؾ ايضا  تشريعات اجازت لممتيـ 

  244فض اخالء سبيمو فقط".المكقكؼ الطعف بقرار ر 

ضمانة الطعف في قرار رفض اخالء السبيؿ قد كضع كنجد اف المشرع الفمسطيني 
مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا" لمنيابة 2فقره  328كفؽ ما نصت عميو المادة 

 العامة كالمتيـ استئناؼ قرارات االفراج بالكفالة...".
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ين خالل رئٍس انًحكًخ ػهى اًاير انزٌلٍف ئٍخ انفرع انثبنً: انرلبثخ انمضب

 انؼهٍب

اف التقاضي يككف عمى درجتي يسمح لممتيـ باف يطرح النزاع عمى محكمة   
االستئناؼ لتنظر في الكقائع كالقانكف مف اجؿ تدارؾ الخطأ، إال اف محكمة االستئناؼ قد 

ا  في اخطاء جديدة تذىب كراء محاكـ الدرجة االكلى فيما كقعت مف اخطاء، فتقع ايض
اف محاكـ االستئناؼ تختمؼ في تفسير المسألة الكاحدة في تطبيؽ القانكف اك الى باإلضافة 

كما كيطمع القضاء في فمسطيف بميمة الرقابة عمى اعماؿ القاضي مف خالؿ التأكد  تفسيره.
كاألكامر  سالمة االجراءات المتبعة كمدل انسجاميا مع احكاـ القانكف كمراقبة القرارات مف

كمدل اندماجيا كمطابقتيا مع نصكص القانكف، كرقابة رئيس المحكمة العميا عمى االكامر 
الدرجة االكلى اك محكمة االستئناؼ ىي ضركرية  محاكـكالقرارات التي تصدر مف قبؿ 

الغنى عنيا مف اجؿ تحقيؽ مبدأ المساكاة اماـ القانكف، كضماف حسف سير العدالة مف 
االستئناؼ، لذلؾ البد مف كجكد رئيس  محاكـنظر في االكامر الصادره عف خالؿ اعادة ال

اعماؿ القضاة مف اجؿ حماية حقكؽ كحريات االفراد كيراقب عمى كحدة  تراقب عميا محكمة
 245التفسير، كيسعى الى تدارؾ مايقع بيف المحاكـ مف اخطاء.

التي جاء فييا" يجكز قانكف االجراءات الجزائية ك  134لذلؾ اجاز المشرع في الماده 
تقديـ طمب اعادة النظر في االمر الصادر في طمب االفراج بالكفالة الى المحكمة التي 
اصدرت االمر في حالة اكتشاؼ كقائع جديده اك حدكث تغير في الظركؼ التي احاطت 

أم منح النيابة العامة الحؽ بتقديـ طمب اعادة النظر في االمر الصادر في  بإصدار االمر"
مب االفراج إذا كاف قرار المحكمة المختصة سمبيا بالنسبة لطمب االفراج الذم تقدـ بو ط

المتيـ المكقكؼ أك ككيمو، فإنو يحؽ لألخير التقدـ بطمب إعادة النظر في قرار المحكمة. 
كيعتبر طمب إعادة النظر المقدـ مف النيابة العامة في قرار المحكمة القاضي بإخالء السبيؿ 

كتكقيؼ  ب بإعادة النظر يقدـ إلى المحكمة التي أصدرت القرار برفض االفراجبمثابة طم
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المتيـ، لكف اشترط القانكف حالتيف يسمح لمنيابة العامة تقديـ طمب اعادة النظر، في حاؿ 
 246اكتشاؼ كقائع جديده اك حدكث تغيير في الظركؼ التي احاطت بإصدار االمر.

الحؽ بتقديـ طمب اعادة النظر في طمب االفراج  أم بمعنى انو يجكز لمنيابة العامو  
حاطت بإصدار األمر، إال اف ذلؾ في حاؿ كجكد كقائع جديدة اك تغيير في الظركؼ التي ا

لممتيـ الحؽ بالطعف في ذلؾ كىذا ما اكدتو محكمة العدؿ العميا الفمسطينية في قرارىا تجيز 
" بالتدقيؽ كالمداكلة فقد تبيف اف كالتي جاء فييا 10/10/2012الصادر بتاريخ  173/2012

المستدعى ضده األكؿ كزير الداخمية لـ يصدر القرار المطعكف فيو كلـ يشارؾ في إصداره 
كعميو فاف مخاصمتو تككف في غير محميا كفي المكضكع نجد المستدعي متيـ بجريمة 

ف المبرز التدخؿ بالشركع بالقتؿ حسب طمب تمديد التكقيؼ المقدـ الى محكمة بداية جني
( ككما ثبت لمحكمتنا اف المستدعي قد تـ اإلفراج عنو مف قبؿ محكمة بداية جنيف 1)س/

( نجد باف ىنالؾ كتاب مكجو مف مجمس قركم صانكر إلى 1كبالرجكع إلى المبرز )س/
سعادة قاضي محكمة صمح جنيف يفيد باف المستدعي غير مطمكب ألم مف العائالت كاف 

ى حياتو كيتحمؿ المجمس المسؤكلية القانكنية كعميو فاف تدخؿ محافظ إخالء سبيمو ال يؤثر عم
جنيف في إصدار قرار تكقيؼ المستدعي يخرج عف صالحيتو كيشكؿ اعتداء عمى سمطة 
القضاء طالما تـ االفراج عنو مف قبؿ محكمة بداية جنيف كالمحكمة التي أصدرت قرار 

راج مف عدمو كليس المستدعى ضده االفراج ىي التي تممؾ صالحية تقدير خطكرة اإلف
المحافظ فكاف األكؿ عمى مدير شرطة جنيف اف يكجو كتاب الى النائب العاـ لتقديـ الطمب 

مف قانكف اإلجراءات  134 الى المحكمة المختصة في اإلفراج مف عدمو حسب إحكاـ المادة
اذا كاف ىنالؾ داعي الى ذلؾ كما رسميا القانكف كليس المحافظ، ليذه االسباب  الجزائية

 -تقرر المحكمة:

 اكالن: رد الدعكل شكالن عف المستدعى ضده األكؿ كزير الداخمية لعدـ صحة الخصكمة. 

                                                           
246
 .598صعبد الباقً مصطفى، مرجع سابق،  

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13854#A13854_134
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13854#A13854_134
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=13854#A13854_134


99 

 

صدار األمر باإلفرا  ج عف المستدعي ما لـ يكف مكقكفان ثانيان: إلغاء القرار المطعكف فيو كا 
لزاـ المستدعى ضده الثاني الرسكـ كالمصاريؼ كمائة دينار إتعاب  عمى ذمة قضية أخرل كا 

 247محاماة."
كمف ناحية اخرل يجكز لممتيـ تقديـ طمب اعادة النظر في طمبات االفراج بالكفالة   

عؿ اك في حاؿ تغيير يثبت اف شخصا  اخر ارتكب الف كأففي حاؿ اكتشاؼ كقائع جديد، 
الدعكل  أطراؼالظركؼ التي احاطت بإصدار القرار السابؽ، كاف يثبت كقكع مصالحة بيف 

  248اك انتياء التحقيؽ االكلي الذم لـ يكف منتييا لدل صدكره.

مف قانكف االجراءات الجزائية كالتي جاء فييا"  136لذلؾ اجاز المشرع في المادة   
لمحكمة العميا إلعادة النظر في امر صدر بناء عمى طمب قدـ يجكز تقديـ طمب الى رئيس ا

 بمقتضى المكاد السابقة".

أم اف المشرع الفمسطيني جعؿ لرئيس المحكمة العميا المرجع النيائي في اتخاذ   
طريؽ الطعف باالستئناؼ خاضعا  لرقابة رئيس  أصبحالقرار بشأف االفراج بكفالة، كبالتالي 

ينظر رئيس المحكمة العميا طمب اعادة النظر في االفراج بالكفالة المحكمة العميا. حيث 
مف قضاه المحكمة العميا رغـ اف القرار المطمكب اعادة النظر  أحدبصفة منفردة، كال يشاركو 

فيو قد يككف صادرا  عف قاضي فرد" قاضي صمح"، اك مف ثالثة قضاه لدل محكمة البداية 
لقرار الصادر عف رئيس المحكمة العميا قرارا  نيائيا  كغير اك محكمة أالستئناؼ، كما كيعتبر ا

خاضع لمطعف اك التظمـ اماـ أم جية أخرل، كبالتالي فاف رئيس المحكمة العميا يشكؿ اخر 
 249درجة بالنسبة لطمبات اعادة النظر.
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أم اف المشرع الفمسطيني اجاز لمخصكـ التقدـ بطمب إلى رئيس المحكمة العميا   
في أم أمر صدر بناء عمى طمب قدـ بمقتضى نصكص مكضكع االفراج  إلعادة النظر

  250مف القانكف. 136المكاد السابقة، كما كرد في نص المادة في بالكفالة 

لكن ىنا يظير التساؤل التالي حول المواد السابقة التي قصدىا النص، ىل ىي 
 135المادة ؟ ام المتعمقة بإعادة النظر امام المحكمة المصدرة القرار؟ 134المادة 

 الستئناف ام المادتين معّا؟؟االمتعمقة بقرار محكمة 

 أف الطعف بإعادة النظر المقدـ إلى رئيس المحكمة العميا يتعمؽ بالمادتيف لحقيقةا 
فإف رئيس المحكمة العميا يعتبر المرجع النيائي في اتخاذ القرار  كبمكجب ذلؾ 135ك 134

يصبح الطعف باالستئناؼ خاضعا لرقابة رئيس المحكمة  بشأف االفراج بالكفالة، كبالتالي
العميا. كىذا االمر منتقد مف حيث إف رئيس المحكمة العميا الفرد قد ينظر في قرار محكمة 

مف ىيئة ثالثية. كما يترتب عمى ذلؾ أف القرار الصادر عف رئيس  المككنواالستئنافية 
 نيائيا ن باتا كغير خاضع لمطعف أك التظمـ  ن المحكمة العميا في طمب إعادة النظر يعتبر قرارا

بطريؽ آخر، حيث ال يقبؿ الطعف لدل محكمة النقض في القرارات المتعمقة باإلفراج بالكفالة 
 251ككنيا قرارات كقتية.

كالذم كرد  43/2003جزاء رقـ كىذا ما اكدتو محكمة النقض الفمسطيني في نقض 
رل كبالنسبة لمدفع الذم أثارتو النيابة بأف القرار المحكمة كبعد التدقيؽ كالمداكلة ت "فيو:

مف قانكف  136المطعكف فيو غير قابؿ لمطعف بطريؽ النقض باعتبار مانصت عميو المادة 
االجراءات الجزائية مف أنو يجكز تقديـ طمب إلى رئيس المحكمة العميا إلعادة النظر في أم 

ف نص المشرع عمى جكاز أمر صدر بناء عمى طمب قدـ بمقتضى المكاد السابق ة فإنو كا 
تقديـ طمب إلى رئيس المحكمة العميا العادة النظر في أم أمر يتعمؽ بطمب االفراج بالكفالة، 
إال أف ىذه الصالحية ليس مف شأنيا أف تتعارض أك تتقاطع أك تسمب اختصاص محكمة 

المبينة في النقض بنظر الطعكف المقدمة ليا طالما تكفرت أسباب الطعف بطريؽ النقض 
، فضال عف أف محكمة النقض ىي محكمة قانكف تحاكـ الحكـ كال تحاكـ الكقائع 351المادة 

                                                           
250
 .599صعبد الباقً مصطفى، مرجع سابق،  
251
 .311المصطفى  مرجع سابق، ص عبد الباقً 



818 

 

المادية التي ىػي االساس في طمب إعادة النظر الذم يقدـ إلى رئيس المحكمة العميا، سيما 
، التي جعمت 134ال يمكف النظر إلييا كقراءتيا بمعزؿ عف نص المادة  136أف نص المادة 

ب إعادة النظر مقيد بحالة اكتشاؼ كقائع جديدة أك حدكث تغيير في الظركؼ التي طم
أحاطت بإصدار االمر. لذا كحيث إف ما أثاره رئيس النيابة بالخصكص المذككر غير كارد 

 252كفي غير محمو نقرر رده".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
252
 .83/5151، تارٌخ الزٌارة 55/5/5119، محكمة النقض الفلسطٌنٌة،93/5113نقض جزاء رقم  

post_06.html-iskandar.blogspot.com/2012/01/blog-http://lawpractice 

http://lawpractice-iskandar.blogspot.com/2012/01/blog-post_06.html
http://lawpractice-iskandar.blogspot.com/2012/01/blog-post_06.html


815 

 

 انخبرًخ

اطي كما جاء في "رقابة القاضي عمى التكقيؼ االحتيالدراسة حكؿ مكضكع  تناكلت 
. كبعد كبعض التشريعات المقارنة" 2001لسنة  3قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 

كجكد نقص تشريعي كاضح في القانكف الجزائي الفمسطيني  لمباحثإعداد ىذه الدراسة تبيف 
فيما يتعمؽ بيذا المكضكع، بحيث أف قانكف اإلجراءات الفمسطيني يخمك مف نص قانكني 

 ينص عمى رقابة فعالة تحمي حرية األشخاصاك ضح صريح يقيد مف عمؿ النيابة العامة كا
، كما أف الباحث الحظ تشتت النصكص القانكنية في قانكف في التكقيؼ االحتياطي

، كما أف اإلجراءات الجزائية فيما يخص كجكد الرقابة القضائية عمى التكقيؼ االحتياطي
نما المشرع الفمسطيني لـ ينص عمى  الطعف في التكقيؼ االحتياطي في مرحمة التحقيؽ كا 

كفي ختاـ ىذه الدراسة تكصؿ الباحث إلى عدد  .استكفى بالطعف عمى طمبات اخالء السبيؿ
 مف النتائج كالتكصيات، يمكف صياغتيا كما يمي:

 أواًل: نتائج الدراسة 

 ند بيا سمطة نصت عمى ضركرة كجكد دالئؿ كافية تست اف معظـ التشريعات الجزائية
، اال أف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني التحقيؽ مف اجؿ تكقيؼ المتيـ احتياطيان 

 .فيما يتعمؽ بتكضيح كتحديد ماىي الدالئؿ الكافية  جاء غامضا  في نصكصو

  قرار التكقيؼ بأف يتضمف القرار اسبابا   إلصداراشترطت بعض التشريعات الجزائية
، كىذا ما يعرؼ بػ"تسبيب األمر الصادر قرار التكقيؼ االحتياطي كاقعية كقانكنية تبرر

بالتكقيؼ االحتياطي". إال أف المشرع الفمسطيني كاألردني لـ يحددكا ىذا الشرط بشكؿ 
 كاضح كصريح.

  حسنا فعؿ المشرع الفمسطيني عندما جعؿ االستجكاب قبؿ التكقيؼ االحتياطي ككنو يمثؿ
كيض مأمكر الضبط القضائي االستجكاب بالجنح كما يتبعو ضمانو ميمو لممتيـ اال اف تف

 مف تكقيؼ يشكؿ اىدار ليذه الضمانة اذا لـ يحسف استخدامو.
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  ،كىي تشكؿ اىدار لحقكؽ المكقكفيف اف طمبات االفراج بالكفالة تنظر تدقيقا  دكف مرافعة
 عنو.الف مثكؿ المتيـ اماـ القاضي لو اىمية في تشكيؿ قناعة القاضي باالفراج 

  لـ تكف مبررات التكقيؼ االحتياطي في قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني كاضحة
حيث ذكر فقط التحفظ عمى المقبكض عميو كليس تكقيؼ المقبكض عميو، أم اف 

 نصكصو غامضة كفضفاضة.

 ينص  حيث لـ، في بعض الحاالت اف المشرع الفمسطيني ضيؽ مف التكقيؼ االحتياطي
كالجرائـ  التي يرتكبيا الصحفييفـ احتياطيا  في بعض الجرائـ، كجرائـ عمى تكقيؼ المتي

 يرتكبيا االطباء.التي تقع مف اإلحداث كالجرائـ التي ت

  تصمح كبديؿ عف التكقيؼ االحتياطي، مف الممكف المجكء الييا اف المراقبة االلكتركنية
 يؼ االحتياطي.لتجنب المساس بالحرية الشخصية لألفراد كاالثار السمبية لمتكق

  حسنا فعؿ المشرع الفمسطيني عندما جعؿ التكقيؼ االحتياطي اليقتصر عمى قضاة
الصمح بؿ ايضا  لمحكمة البداية دكر في التكقيؼ االحتياطي كذلؾ بمثابة رقابة عمى 

 التكقيؼ االحتياطي.

 الدفع  منح قانكف االجراءات الجزائية الفمسطيني لممتيـ حؽ الطعف في قراريف، ىما: حالة
  بعدـ االختصاص أك عدـ القبكؿ، كحالة تقديـ المتيـ المكقكؼ لطمب إخالء سبيؿ.

  حسنا فعؿ المشرع الفمسطيني عندما سمح لمخصكـ التقدـ بطمب الى رئيس المحكمة
 العميا إلعادة النظر في أم أمر صدر بناء عمى طمب قدـ لألفراج عف المتيـ.

  ثانيًا: توصيات الدراسة

الدالئؿ الكافية التي  مفيكــ المشرع الفمسطيني بكضع نص كاضح يبيف ضركرة قيا .1
 تسمح بتكقيؼ الميـ احتياطيا .

نص قانكني صريح يبيف فيو تسبيب االمر الصادر عمى المشرع الفمسطيني كضع  .2
، كذلؾ مف اجؿ عدـ استبداد سمطة التحقيؽ بحريات تحت طائمة البطالف بتكقيؼ المتيـ
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ف ابسط حقكقيـ كىي معرفة اسباب الجريمة كمعرفة المبررات التي االفراد كحرمانيـ م
 .المكجية ضده كاألدلةدعت الى تكقيفو احتياطيا 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية  120ينبغي عمى المشرع الفمسطيني تعديؿ نص المادة  .3
الحتياطي كاعتبار أم اجراء يصدر احضكر دفاع المتيـ كسماع اقكالو عند مد التكقيؼ 

دفاع المتيـ كسماع اقكالو عند تمديد التكقيؼ االحتياطي أمرا  كجكبيا  دكف حضكر 
كاعتبار أم إجراء يصدر دكف حضكر المتيـ كسماعو كسماع دفاعو يترتب عميو بطالف 

 .التكقيؼ
كالذم جعؿ  2014لسنة  17الغاء التعديؿ الذم جاء بو القرار بقانكف رقـ ضركرة  .4

بيؿ تدقيقا ، كاف نعكد لنظر طمبات اخالء السبيؿ مرافعة النظر في طمبات اخالء الس
 كليس تدقيقا .

ضركرة قياـ المشرع الفمسطيني بكضع نصكص كاضحة تحدد فييا المبررات التي  .5
 تقتضي تكقيؼ المتيـ احتياطيا  لتجنب التعسؼ في التكقيؼ االحتياطي.

ضمنيا المراقبة  عمى المشرع الفمسطيني النص عمى بدائؿ لمتكقيؼ االحتياطي كمف .6
 االلكتركنية.

 ح فييا تكقيؼ المتيـ في غيابو.عدـ التكسع في االسباب التي يسم يطمب مف المشرع .7
حبذا المتيـ، ك بتمديد تكقيؼ  الصادراف المشرع الفمسطيني لـ يتطرؽ الى الطعف باألمر  .8

 لك يتجو المشرع الفمسطيني كما اتجو المشرع المصرم الذم نص عمى الطعف باألمر
الحبس االحتياطي، لما فييا مف ضمانو تحمي حقكؽ كحريات االفراد مف  بتمديدالصادر 

 .التكقيؼ االحتياطي
االستئناؼ  أثرضركرة تدخؿ المشرع الفمسطيني بكضع نص صريح ككاضح يحدد فيو  .9

عند تقديـ عريضة االستئناؼ المتعمقة بقرارات القاضي الجزائي سكاء كانت قرارات 
 التكقيؼ االحتياطي.االفراج اك مد 

صحيح انو كرد نص قانكني يجيز الطعف اماـ رئيس المحكمة العميا في االكامر  .10
الصادرة في طمبات اخالء السبيؿ اال انو يفضؿ اف يككف ىذا الخيار لممتيـ فقط يطمب 
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حتى ال يتـ التعسؼ في النيابة العامة اخالء سبيمو كليس مف رئيس المحكمة العميا فيو 
 استعمالو.
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 ًانًراجغ انًصبدر

 الكتاب المقدس :اوالً 

 الكريـ القرآف       

 ثانيّا: القوانين

 .5115 وتعدٌالته لسنة 5113 القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة .8

 القضائٌة.، السلطة 5115لسنة  8قانون رقم  .5

 االجراءات الجزائً المصري. 5116لسنة  895قانون رقم  .3

 المصـري.اإلجراءات الجنائٌـة 8951لسنة  851م قانون رق .9

 االجرءات الجزائٌة الفلسطٌنً.5118لسنة  3قانون رقم  .5

 تشكٌل المحاكم النظامٌة الفلسطٌنً. 5118لسنة  5قانون رقم  .6

  .االجراءات الجزائٌة الجزائري5117لسنة  7/87رقم  قانون .7

 ة. اصول المحاكمات الجزائٌة االردن8968ٌلسنة  9قانون رقم  .8

 والسالمة الطبٌة والصحٌة. ة، الحما5187ٌلسنة  885قرار بقانون رقم  .9

 المسطره المغربٌه. 5189 لسنة 55.18 قرار بقانون رقم .81

 .بشأن األحداث 5186 لسنة  9قرار بقانون رقم  .88

 محكمة الجناٌات الكبرى.5188لسنة  9قرار بقانون رقم  .85
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 الكتب ثانيا: 

المبروك، استجواب المتهم وضماناته فً مراحل الدعوى خضرة، محمد الغرٌانً  أبو .8

الجزائٌة، "دراسة مقارنة"، دار النهضة العربٌة، القاهره، الطبعة األولى 

5181/5188. 

، دار 8995الجوخدار حسن، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة، الطبعه االولى  .5

 البلد. طالثقافه والنشر والتوزٌع، عمان، وس

ً محمد علً، الحبس اإلحتٌاطً فً قانون اإلجراءات الجزائٌة الحوسٌنً، عل .3

، دار 5115لسنة 59والمعدل بالقانون االتحادي رقم  8995لسنة 55االتحادي رقم 

 . 5118النهضة العربٌة،

الخطٌب نعمان احمد،الوجٌز فً النظم السٌاسٌة، عمان ، دار الثقافة والنشر، الطبعة  .9

 .5188 الثانٌة ،سنة

الحبس االحتٌاطً والتدابٌر البدٌلة،  رقدرى عبد الفتاح الشهاوى، معاٌٌالشهاوي،  .5

 .5116عبد الخالق ثروت، القاهرة،  عالنهضة العربٌة، شار رمقارنة، دا ةدراس

الكتبً، حمد سعٌد حمد بن فرٌش، الحبس االحتٌاطً بٌن ضرورات التحقٌق  .6

راتً والقانون وضمانات الحرٌة الشخصٌة"دراسة مقارنة بٌن القانون االما

 .5189الفرنسً"،دار النهضه العربٌة ،القاهره 

زغلول بشٌر سعد، الحبس االحتٌاطً "دراسة مقارنة فً القانونٌن المصري  .7

 .5117، 8والفرنسً"، دار النهضة العربٌة، القاهرة، ط

النهضة  رالحبس االحتٌاطً فً القانون المصري، دا لزغلول، بشٌر سعد، دلٌ .8

  .5183عبد الخالق ثروت، عه، شارالعربٌة، القاهر

حجازي، عبد الفتاح بٌومً، سلطة النٌابة العامة فً حفظ االوراق واالمر باالوجه  .9

القامة الدعوى الجنائٌة "دراسة مقارنة"، دار الكتب القانونٌة، مصر، المحلة الكبرى، 

 .5117سنة 

مصري طنطاوي ابراهٌم حامد، الحبس االحتٌاطً،"دراسة لنصوص التشرٌع ال .81

والفرنسً وبعض التشرٌعات العربٌة، دار الفكر الجامعً ، الطبعة االولى، سنة 

8998. 

محمد، امٌن مصطفى، مشكالت الحبس االحتٌاطً بٌن قٌوده والتعوٌض عنه"دراسة  .88

 .5115مقارنة"، دار الجامعه الجدٌدة، االسكندرٌة، 
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 895بالقانون رقم حتٌاطً فً ضوء تعدٌالت الوارده الحبس اإل سكٌكر محمد علً، .85

 .5117االسكندرٌة، دار الجامعه الجدٌدة، ،5116لسنة 

 لسنة 895 "فً ضوء القانون رقم الحبس االحتٌاطً، تسوٌلم، محمد علً، ضمانا .83

 .5117معارف االسكندرٌة الطبعة االولى ة، منشا”5116

لسنة  3عبد الباقً مصطفى،شرح قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً رقم  .89

 .5185"دراسة مقارنة"،وحدة البحث العملً والنشر،بٌرزٌت،سنة 5118

اللطٌف احمد، الحبس االحتٌاطً"دراسة تحلٌلة تأصٌلٌة"، دار النهضة عبد،  .85

 .8999العربٌة، القاهرة، عام 

عمر فحل، التوقٌف االحتٌاطً، رسالة دكتوراة، جامعة دمشق، دار األنوار  .86

 .5119ان، .األوسط، عم537، ص8988للطباعة، دمشق، 

فرج، عبد اللطٌف محمد، الحبس االحتٌاطً،"فً ضوء المواثٌق الدولٌة  .87

 .5181والتشرٌعات الوطنٌة"، مطابع الشرطة، الطبعة االولى، 

صالح، نائل عبد الرحمن، التوقٌف المؤقت والرقابة القضائٌة،"دراسة تحلٌلة مقارنة  .88

 .8985االردنٌة، سنة بدعم من الجامعه  رفً القانون االردنً والفرنسً"، نش

صالح، نبٌه، الوسٌط فً شرح مبادئ االجراءات الجزائٌة "دراسة مقارنة"، الجزء  .89

 .5119األول، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، عمان، 

محمود، الحبس االحتٌاطً فً التشرٌع المصري، فً ظل الضمانات  يسر ،صٌام .51
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 انًالحك

 (1ممحق رقم )

جزاء رقـ                                   لدل محكمة صمح حمحكؿ المكقره،،،
125/2019  

 
 

 المستدعي: _______________.

 
 وكيله المحامي_______/ الخليل.

 
 ة.المكضكع: إخالء سبيؿ بالكفال

 

 الئحة كاسباب الطمب
 

الجزائية المرقكمو اعاله منذ  القضيةاعرض لسعادتكـ أف المستدعي تـ تكقيفو عمى ذمة  -1
نتياء التحقيؽ ككافة مبررات التكقيؼ كمف اىميا التحقيؽ ال كافيةاياـ كىي مدة  10مايقارب 

 مع المستدعي.

الطمب لـ يتـ اتخاذ أم اجراء  كحتى تاريخ تقديـ ىذا 12/3/2019كمنذ تاريخ  انو -2
تحقيقي بحؽ المتيـ حتى يصار الى ابقائو قيد التكقيؼ ككف اف مبررات التكقيؼ كانت 
التحقيؽ مع المتيـ كبالتالي فاف ابقائو قيد التكقيؼ كدكف التحقيؽ مع المتيـ يجعؿ مف 

  التكقيؼ عقكبة بحؽ المتيـ.
نفة مف التيـ الجنحكية كالتشكؿ أم خطر المتيـ ىي تيمو مص المسندة الىأف التيمو  -3

عمى االمف كالنظاـ العاـ كبالتالي تخالء سبيؿ المستدعي التعرقؿ السير في اجراءات 
 المحاكمة كاف كافة مبادئ العدؿ كاالنصاؼ تستكجب اخالء سبيمو.
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 بحكة محكمتكـ المكقره كقد انتيت كافة أصبحاف ممؼ القضية الجزائية المرقكمة اعاله  -4 
 مبررات التكقيؼ ككف اف التكقيؼ ىك تدبير احترازم كليس بعقكبة يتـ تنفيذىا بحؽ المتيميف.

حيث اف التكقيؼ يمحؽ ضرر بالمستدعي كىك المعيؿ الكحيد لعائمتو كبقائو قيد التكقيؼ  -4
 يمحؽ بو اشد الضرر ككف انيا تبقى منقطعة الدخؿ طيمة مدة تكقيؼ المستدعي.

يـ ضمف دائرة اختصاص محكمتكـ المكقرة كىك مستعد لممثكؿ اماـ اف المستدعي مق -5 
  عدالتكـ كفي أم كقت يطمب منو ذلؾ.

لجميع ما تقدـ ك/اك ألم سبب تراه محكمتكـ المكقرة عادلة كمناسبة يمتمس  الطمب:
المستدعي مف عدالتكـ اجابة طمبو كاخالء سبيمة بالكفالة التي تراىا محكمتكـ المكقرة عادلة 

 اسبة. كمن

  2019تحريرا :    /     /

،الحتراماف ائق  قبلوا  تو   
 ككيؿ المستدعي
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 (2ممحق رقم )

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 84-.عنالرقم:                                                           السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

 22/10/2014التارٌخ:                                                                    وزراة العدل      

 النٌابة العامة      

 مكتب وكٌل نٌابة بٌت لحم

 

 لدى سعادة رئٌس المحكمة العلٌا الموقره

 المستدعً: مساعد النائب العام.

 المستدعى ضده:                 /بٌت لحم.

لحم بصفتها محكمة استئناف جزاء  الموضوع: اعاده النظر فً قرار محكمة بداٌة بٌت

بتارٌخ  1439/2018الصادر عن قاضً صلح بٌت لحم فً القضٌة التحقٌقٌة رقم 

 والقاضً باالفراج عن المستدعى ضده بالكفالة. 6/10/2018

 

من قانون االجراءات  136تتشرف النٌابة العامة بتقدٌم طلبها عمال بنص المادة    

 سباب التالٌة:لال 2001لسنة  3الجزائٌة رقم 

سبٌله من قبل قاضً الصلح فً بٌت لحم خالل سرٌان مدة  أخلًاوال: المستدعى ضده 

من قانون االجراءات  108التوقٌف التً قررها وكٌل النٌابة العامةبموجب احكام الماده 

 بعد استجوابه حسب االصول. ساعةوهً ثمان وارعٌن  2001لسنة  3الجزائٌة رقم 

مة بداٌة بٌت لحم بصفتها محكمة استئناف مع االحترام فً تطبٌق القانون ثانٌا: اخطأت محك

من القانون المشار الٌه انفا ٌوجب التمدٌد من قبل  108ذلك ان التوقٌف بموجب الماده 

المحكمة وال صالحٌة لقاضً الصلح باإلفراج عن المتهم خالل ثمان واربعٌن ساعة االولى 

م وكٌل النٌابة المختص بدلٌل ان التوقٌف ابتداء هو جوازي خاصة وان التحقٌق لم ٌنتهً اما

لوكٌل النٌابة على انه اذا ما قرر توقٌف المتهم ٌتوجب مراعاه التمدٌد طبقاّ للقانون كما ورد 

المشار الٌها، وعلٌه فان محكمة بداٌة بٌت لحم بصفتها محكمة  108فً النص المادة 

 131ع االحترام حٌنما استندت الى احكام المادة استئناف  جزاء اخطأت بتطبٌق القانون م

من قانون االجراءات الجزائٌة ذلك ان صالحٌة قاضً الصلح باإلفراج عن المقبوض علٌه 
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او توقٌفه ابتداء تثبت له بعد سماع اقوال ممثل النٌابة العامة والمقبوض علٌه فقط عمال 

ٌة ولٌس قبل ذلك، هذا فً حٌن ان من قانون االجراءات الجزائ 1فقره  120باحكام المادة 

المشار الٌها انفا تعالج الطرٌقة التً ٌتوجب سلوكها او اتباعها لالفراج عن  131نص المادة 

 الموقوف من قبل قاضً صلح بٌت لحم ولم ٌكن قد احٌل الى المحكمة.

ر ثالثا: اخطأت محكمة بداٌة بٌت لحم بصفتها محكمة استئناف جزاء مع االحترام فً تفسٌ

القانون وبالتالً فً استخالص ماقصده المشرع حٌنما اجاز لوكٌل النٌابة توقٌف المتهم 

المتهم الذي  وتوقٌف 119عمال بإحكام الماده  ساعةوعشرٌن  أربعالمقبوض علٌه لمدة 

 108صدر بحقه مذكرة حضور او احضار لمدة ثمان وأربعٌن ساعة عمال بإحكام المادة 

 من االجراءات الجزائٌة.

من ذات القانون فقد اجازت اصال لوكٌل النٌابة بعد استجواب  105وبالرجوع الى المادة 

 صراحه. إطالقتوقٌف المتهم او 

لماذا لم ٌنص المشرع صراحة على وجوب توقٌف المتهم من  والسؤال الذي ٌطرح نفسه:

 قبل قاضً الصلح ابتداء؟؟

بتداء من قبل قاضً وحٌث انه لم ٌرد نص صرٌح على جواز توقٌف المتهم ا

الصلح ال فً حالة القبض وال فً حالة التوقٌف بموجب مذكرة حضور او االحضار اال بعد 

عرض عرض المتهم علٌه وسماع اقوال الخصوم فان صالحٌة القاضً باالفراج تثبت فقط 

 بتمدٌد التوقٌف ولٌس قبل ذلك.

ٌة تلتمس النٌابة العامة اعادة من قانون االجراءات الجزائ 136لما تقدم وعمال ٌنص المادة 

النظر فً القرار الصادر عن محكمة بداٌة بٌت لحم بصفتها محكمة استئناف جزاءواعادة 

 المستدعى ضده للتوقٌف.

    االحترام،هذا مع                                               

 التوقٌع:                                                                             

 ممساعد النائب العا
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 (3ممحق رقم )

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الرقم:                                                          السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

 7/10/2014التارٌخ:                                                                    العدل ارةوز      

 النٌابة العامة      

 

 

 2018رقم:      / استئناف جزاء      لدى محكمة بداٌة الخلٌل بصفتها االستئنافٌة           

 

 المستأنف: وكٌل نٌابة الخلٌل.

 المستأنف علٌه:            / الخلٌل.

االستدعاء بالكفالة  القرار المستأنف: قرار محكمة صلح الخلٌل الموقره مع االحترام فً

القاضً  1439/2018فً القضٌة الجزائٌة رقم  6/10/2018للمستأنف علٌه بتارٌخ 

 بنظر طلب االستدعاء بالكفالة واالفراج عن المستأنف علٌه.

 

 الئحة واسباب االستئناف

 االستئناف مقدم ضمن المدة القانونٌة فالمستأنف ٌلتمس قبوله شكالّ. -1

 إلحكام االصول والقانون.القرار المستأنف مخالف  -2

اخطأت محكمة صلح الخلٌل الموقره مع االحترام فً وضع ٌدها والنظر فً  -3

استدعاء االفراج بالكفالة للمستأنف علٌه المذكور اعاله حٌث تم توقٌفه من قبل نٌابة 

وان المحكمة الموقره لم تقم بتوقٌفه او  ساعة 48لمد  6/10/2018الخلٌل بتارٌخ 

 .ساعة 48وعلٌه فان الطلب وان ٌصح ٌقدم للنٌابة العامة خالل تمدٌد توقٌفه 

محكمة صلح الخلٌل الموقره باإلفراج عن المستأنف علٌه  أمرتومن جهة اخرى  -4

بالرغم من ممانعة النٌابة العامة لعدم انتهاء التحقٌق بتهمة اصدار  هالمذكور اعال

حٌث  1960وبات لسنة من قانون العق 421شٌك بدون رصٌد خالفا إلحكام المادة 

ان هناك شهود لم تستمع النٌابة لهم وان المستأنف علٌه لم ٌقدم للنٌابة او لمحكمة 

 الصلح الموقره ما ٌثبت دفعه لجزء من ثمن الشٌك موضوع الدعوى.
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وان وزن البٌنة والتدقٌق فٌها من قبل محكمة الصلح الخلٌل بما فٌه النظر فً  -5

اعه مسبقة للقاضً فً القضٌة موضوع الدعوى مما استدعاء اخالء السبٌل ٌكون قن

ٌتعارض مع روح القانون وان قاضً الصلح مقٌد فً النظر فً الطلب بطرٌقة 

مجردة فً البحث لموجبات اخالء السبٌل من رفضه بناء على طلبات ودفوع 

 للخصوم اثناء نظر الطلب امامه.

ب اخرى ٌلتمس المستأنف لجمٌع ماتقدم و/او لما تراه محكمتكم الموقره عن اسبا -6

 قبول استئنافه موضوعاّ وفسخ القرار المستأنف واجراء المقتضى القانونً

 

  االحترام،مع                                                   

  7/10/2018تحرٌراّ:

 نف وكٌل النٌابةالمستأ                                                                             
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 (4ممحق رقم )

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

      2014/استئناف جزاء رقم:         نافٌة،،،                      ئلدى محكمة بداٌة بٌت لحم بصفتها االست

 المستأنف:                       / بٌت لحم.

 وكٌله المحامً طارق الهور.

 لعام.المستأنف علٌه: الحق ا

، 2/10/2014بتارٌخ  1220/2014القرار المستأنف: الحكم الصادر عن قاضً التحقٌق بالملف رقم 

 والقاضً برد طلب اخالء السبٌل.

 اسباب االستئناف

 االستئناف مقدم ضمن المدة القانونٌة فالمستأنف ٌلتمس قبوله شكالّ. -1

موكل محققا صدر القرار المستأنف مخالفا لألصول والقانون مجحفا بحق ال -2

ٌّته وهو ٌستوجب الفسخ لألسباب   :التالٌةلمغدور

 بكفالةسبٌله  بإخالءاخطأت محكمة الصلح فً بٌت لحم برفض طلب المستأنف  -3

علٌه موقوف حتى نهاٌة االجراءات علماّ ان النٌابة العامة قد انتهت من  واإلبقاء

 بٌلإجراءات التحقٌق معه والجرم المسند إلٌه ٌجوز فٌه إخالء الس

 الموكل بريء من الجرم المسند إلٌه وال ٌوجد دلٌل ٌدٌنه فً الملف. -4

للموكل موطن إقامة معروف وهو ٌتعهد بحضور جمٌع إجراءات المحاكمة  -5

 وبتنفٌذ الحكم فً حال صدوره باإلدانة.

مضت مدة طوٌلة على توقٌفه وفً استمرار التوقٌف بالغ الضرر له ولسمعة  -6

 أسرته.

ّ وفسختأنف قبول االستئناف شكالّ وقبوله ٌلتمس المسالطلب:  القرار المستأنف  موضوعا

 سبٌل الموكل بحق او بكفالة.  وإخالء

 االحترام،فائق  وتقبلوا                  5/10/2018تحرٌراّ:   

 وكٌل المستأنف         
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 (5ممحق رقم )

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 45-ف.ع رقـ:                            لدل سعادة رئيس المحكمة العميا المكقره

 2/10/2018تاريخ:                                                             

 المستدعي:            /الخميؿ.

                                      ككيمو المحامي طارؽ اليكر

 المستدعى ضده: النيابة العامة

في قرار محكمة بداية الخميؿ بصفتيا محكمة استئناؼ جزاء الصادر  اعاده النظر المكضكع:
 6/10/2018بتاريخ  1439/2018عف قاضي صمح الخميؿ في القضية التحقيقية رقـ 

كالقاضي برد طمب االفراج عف المتيـ. كيتشرؼ ككيؿ المتيـ بتقديـ طمبو عمال بنص المادة 
 لالسباب التالية: 2001لسنة  3مف قانكف االجراءات الجزائية رقـ  136

بتيمة  ساعةقرر ككيؿ النيابة تكقيؼ المتيـ لمدة ثماف كاربعيف  2/10/2018اكال: بتاريخ 
 .1960لسنة  16مف قانكف العقكبات رقـ  421اعطاء شيؾ بدكف رصيد خالفا  لممادة 

 قاضي الصمح باإلفراج عف المتيـ بكفالة. أصدر 2/10/2018ثانيا : بتاريخ 

دـ ككيؿ النيابة باستئناؼ لمطعف في قرار قاضي الصمح اماـ محكمة بداية الخميؿ ثالثا : تق
مف قانكف االجراءات الجزائية، يستند االستئناؼ  135بصفتيا االستئنافية، عمال  بنص المادة 

االكلى  ساعةالى خطأ قاضي الصمح في االفراج عف المتيـ بكفالة خالؿ فترة الثماف كاربعيف 
 يؿ النيابة بالتكقيؼ.الممنكحو لكك

اصدرت محكمة بداية الخميؿ بصفتيا االستئنافية قرارىا بتأييد  8/10/2018رابعا : بتاريخ 
االستئناؼ كفسخ القرار الصادر عف قاضي الصمح كاعادة تكقيؼ المتيـ كذلؾ بسبب عدـ 

 استكماؿ اجراءات التحقيؽ.
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ناؼ جزاء مع االحتراـ في اعادة خامسا : اخطأت محكمة بداية الخميؿ بصفتيا محكمة استئ
المتيـ مف خالؿ تقديـ بيناتو بانو دفع ثمف قيمة الشيؾ كاف ىناؾ  أكدتكقيؼ المتيـ حيث 

 شيكد عمى اف المتيـ قد قاـ بدفع قيمة الشيؾ. 

ماتقدـ ك/اك لما تراه محكمتكـ المكقره عف اسباب اخرل يمتمس المستأنؼ قبكؿ  الطمب: لجميع
 كفسخ القرار المستأنؼ كاجراء المقتضى القانكني استئنافو مكضكعا  

 بمكا فائؽ االحتراـ،،،تقك 

 ككيؿ المستدعي       8/10/2018تحريرا :
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 (6ممحق رقم )
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 (7ممحق رقم )
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 (8ممحق رقم )
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 (9ممحق رقم )
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 (10ممحق رقم )
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