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 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

 

 



8 

 

 

 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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على أن "لكل فرد الحق فً الحٌاة والحرٌة  8998/ 85/ 81من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان الصادر بتارٌخ  3تنص المادة  

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