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ػػػػػػػػػػكر ا  عػػػػػػػػػػزٌ  نػػػػػػػػػػي كرزقنػػػػػػػػػػي خمق فٍ الخيػػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػػو، عمػػػػػػػػػػى أ عميػػػػػػػػػػوده، كأيثنػػػػػػػػػػي كأىحمػػػػػػػػػػ كجػػػػػػػػػػؿٌ  أشى
  طريؽ طمب العمـ. باإلسالـ، ككفقني إلى عمىنعـ باني بنعمو العظيمة، كأكرٌ 

كككك ر الله " ال يشككككك   كسػػػػمـ وعميػػػػى ا  سػػػػكؿ ا  صػػػػمٌ  لقػػػػكؿ ر كامتػػػػثالن  ىػػػػذه  ف  إ ،"ر النككككاسه ال يشككككك   ن  مه
أشػػػػػخاص ليػػػػػـ  ا، كػػػػػاف مػػػػػف كرا يػػػػػنجازىػػػػػاكفقنػػػػػي ا  عػػػػػز كجػػػػػؿ إلػػػػػى إ كالتػػػػػييػػػػػديكـ الدراسػػػػػة التػػػػػي بػػػػػيف أ

يمكككن عبكككد الكككدكتور الفاأكككل أ الفضػػػؿ بعػػػد ا  فػػػي إنجازىػػػا، فػػػصنني أتقػػػدـ بخػػػالص الشػػػكر كالتقػػػدير إلػػػى
كجيياتػػػػػو كجيػػػػػكده العمميػػػػػة كالفكريػػػػػة التػػػػػي كػػػػػاف ليػػػػػا ثراىػػػػػا بتكأ ،ىػػػػػذه الدراسػػػػػة عمػػػػػى شػػػػػرؼالػػػػػذم أ العكككككال

 .النكر إلىالسبيؿ إلخراج ىذا العمؿ 
عمػػػػى مػػػػا قػػػػاـ بػػػػو مػػػػف اعػػػػداد كتنسػػػػيؽ  معككككاو ابككككو مككككراد قيقيشػػػػاتقػػػػدـ بالشػػػػكر إلػػػػى  كال يفػػػػكتني أف

   .حسب النظاـ األكاديمي لمرسا ؿ العممية المخرج العممي
لجنػػػػػػػػػة  ترامػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػىتكجػػػػػػػػػو بكامػػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػػديرم كاحأ فٍ ني فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا المقػػػػػػػػػاـ إال أال يسػػػػػػػػػع كمػػػػػػػػػا

لػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػر يس المجنػػػػػػػػػة  المناقشػػػػػػػػػة كالحكػػػػػػػػػـ ابتػػػػػػػػػدا ن  ميـ بقػػػػػػػػػػرا ة تفضػػػػػػػػػ أعضػػػػػػػػػا يا المحتػػػػػػػػػرميف، عمػػػػػػػػػى ىا 
 شراؼ في لجنة التحكيـ.قبكليـ اإليا ك الرسالة كتحمميـ أعبا 
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 اهخن انذراسة
 

تفكككويض مكككلمور الأكككبط المأكككا ي  كككي مرحمككك   "لقػػػد تنػػػاكؿ الباحػػػث فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة مكضػػػكع 
فصػػػػػػؿ  لػػػػػػىـ الباحػػػػػػث مكضػػػػػػكع دراسػػػػػػتو إقس ػػػػػػ ،كفػػػػػػي سػػػػػػبيؿ إجػػػػػػرا  ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة التحميككككككد االبتككككككدا ي"

ي، يؽ االبتػػػػػدا التمييػػػػػدم التعريػػػػػؼ بػػػػػالتحق الباحػػػػػث فػػػػػي الفصػػػػػؿكتنػػػػػاكؿ فصػػػػػميف حيػػػػػث تنػػػػػاكؿ  ،تمييػػػػػدم
ػػػػ كبيػػػػافىميتػػػػو كخصا صػػػػو، كأ الفصػػػػؿ  ، كمػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذاعميػػػػوة بػػػػو كالقا مػػػػة ىػػػػي السػػػػمطة المختصػػػػ فٍ مى

لكجػػػػػكد  الجزا يػػػػػة،خطػػػػػر مرحمػػػػػة تمػػػػػر بيػػػػػا الػػػػػدعكل ي تعػػػػػد أمرحمػػػػػة التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدا  ف لمباحػػػػػث أف  تبػػػػػي  
  المنشكدة.تحقيؽ العدالة  ية تعكد لممجتمع كلمفرد كتؤدم إلىبالغ األىم ليما مصمحتيف

ػػػػػػا األكؿالباحػػػػػػث فػػػػػػي الفصػػػػػػؿ  كلقػػػػػػد تنػػػػػػاكؿ ة التفػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدا ي كمعرفػػػػػػػة ماىٌيػػػػػػ أيضن
ػػػػ ،الطبيعػػػػة القانكنيػػػػة ألعمػػػػاؿ التفػػػػكيض ػػػػ فٍ كمى ليػػػػـ  فٍ ىػػػػي السػػػػمطة المخكلػػػػة بالقيػػػػاـ بػػػػالتفكيض، كبيػػػػاف مى

  لمصرم.رع الفمسطيني كامشٌ كؿ مف الي  عميو لما نص   فة الضبطية القضا ية،  كذلؾ طبقناص
ىػػػػػػذا  ثػػػػػػار التفػػػػػػكيض، كشػػػػػػمؿآك  شػػػػػػركط الفصػػػػػػؿ الثػػػػػػاني فقػػػػػػد تنػػػػػػاكؿ الباحػػػػػػث فػػػػػػي دراسػػػػػػتو  أمػػػػػػا

كالشػػػػػػػكمية الكاجػػػػػػػب  الشػػػػػػػركط المكضػػػػػػػكعية  لمباحػػػػػػػث ىميػػػػػػػة كبيػػػػػػػرة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ عػػػػػػػرضالفصػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى أ
 أمػػػػػػرمػػػػػػف جيػػػػػػة سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ التػػػػػػي تصػػػػػػدر  التفػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدا ي سػػػػػػكا  أمػػػػػػرتكافرىػػػػػا فػػػػػػي 

فٌ القضػػػػػا ي عضػػػػػا  الضػػػػػبطفػػػػػكيض كىػػػػػك أحػػػػػد أالت أمػػػػػر إليػػػػػوص المكجػػػػػو ، ككػػػػػذلؾ الشػػػػػخالتفػػػػػكيض  ، كا 
  .البطالف مرشركط ترتب عمى ىذا األىذه ال التفكيض عمى أمرتمؿ لـ يش

 : اليالتالنحو  يجازىا عمىيمكن إ ىم النتا ج التيأ لىالدراس  إوقد خمصت 
يعػػػػػػػػػػػد دا ي، لمقيػػػػػػػػػػػاـ بيعمػػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػعضػػػػػػػػػػا  الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي تفػػػػػػػػػػكيض أحػػػػػػػػػػػد أ فٌ إ .1

 كض بالتحقيؽ. فى حد االختصاصات االستثنا ية لميمكرم الضبط القضا ي المي أمف 
مكانيػػػػػػػػػػػة إ لػػػػػػػػػػػىفقينػػػػػػػػػػػا كتطبيقنػػػػػػػػػػػا إالفيػػػػػػػػػػػـ  عضػػػػػػػػػػػا  الضػػػػػػػػػػػبط ادل إلػػػػػػػػػػػىبتفػػػػػػػػػػػكيض أحػػػػػػػػػػػد أ مػػػػػػػػػػػراأل .2

  جكاز التفكيض باالستجكاب في الجنح.
 كان من أىميا: ،وقدمت الدراس  العديد من التوصيات

التػػػػػػػػػػػػي تجيػػػػػػػػػػػػز  التكسػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػمطة التقديريػػػػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػفجػػػػػػػػػػػػرا ات تكضػػػػػػػػػػػػع إ فٍ يجػػػػػػػػػػػػب أ .1
 .لضبط القياـ بيعماؿ التحقيؽ المفكض بيا استثنا يان لميمكرم ا

عػػدـ جػػكاز تفػػكيض  إلػػى جػػرا ات جزا يػػة،( إ55/2) تعديػػد نػػص المػػادة إلػػىع ر  شىػػيكصػػي الباحػػث المي  .2
 .في الجنايات كالجنح بنص صريح عماؿ التحقيؽ كاالستجكابميمكرم الضبط في أ



 ه

Abstract 

 

The researcher divides the study into an introductory chapter consists of 

two components. The first component focuses on the preliminary inquiries, its 

importance and characteristics and identify the competent authority that has the 

full responsibility. The chapter concludes that the preliminary inquiries is the 

most serious phase of the criminal prosecution because of two importance 

interests influence on society and individual and lead to the desired justice. 

The first chapter explains the concept of authorization of the preliminary 

inquiries and identify the legal nature of their own acts,  and by what 

authorities, these procedures are carried out and show who granted powers of 

judicial control as stipulated to the Palestinian and Egyptian laws.     

The second chapter specifies the consequences and conditions of substance and 

of form to be met by the authorization of the preliminary inquiries whether by 

authorization issued by the investigatory power as well as the person to whom it 

is addressed, s/he one of the member of the judicial police. If the authorization 

does not include these two conditions, it was null and void. 
 

The main conclusions summarize on: 

- Authorized a member of the judicial police to carry out the preliminary 

inquiries is a kind of exceptional jurisdiction  of the judicial police officers 

authorized to investigate. 

- Authorized a member of the judicial police led to a clear understanding and 

applying of the possibility of authorization to interrogate in misdemeanors. 
 

The main important recommendations are: 

- The necessity to create procedures that limit the expansion of the 

discretionary power allowing judicial police officers to carry out 

exceptionally mandated investigations. 

- Amend the article (55/2) of criminal procedures, to the fact that the judicial 

police officers has not the authority to  interrogate in crimes and 

misdemeanors. 
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 اةوذامل
 

الة كالسػػػػػػػػػالـ عمػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػيد البشػػػػػػػػػرية كعمػػػػػػػػػى آلػػػػػػػػػو منتيػػػػػػػػػاه كالٌصػػػػػػػػػ الحمػػػػػػػػػد   حتػػػػػػػػػي يبمػػػػػػػػػغ الحمػػػػػػػػػدي 

 كبعد.. ،يـك الديف اىتدل بيداىـ إلى فٍ جمعيف كمى كصحبو أ

 األمفخػػػػػػالؿ بػػػػػػاإل عميػػػػػػوة فػػػػػػي عصػػػػػػرنا الحػػػػػػديث يترتػػػػػػب كقػػػػػػكع الجريمػػػػػػة فػػػػػػي المجتمػػػػػػع كخاصػػػػػػ ف  إ

ػػػػسػػػػبب ضػػػػررنا كالنظػػػػاـ العػػػػاـ كتي  لمجتمػػػػع، فينشػػػػي عػػػػف ذلػػػػؾ حػػػػؽ الدكلػػػػة بمعاقبػػػػة مػػػػف يمحػػػػؽ بػػػػيفراد ا اعامن

لجنا يػػػػة حسػػػػب القػػػػكانيف ا كالكسػػػػيمة مػػػػف تحقيػػػػؽ ذلػػػػؾ ىػػػػي الػػػػدعكل الجزا يػػػػة أك الػػػػدعكل ارتكػػػػب الجريمػػػػة

ػػػػػا أمػػػػػاالمقارنػػػػػة،  لػػػػػذلؾ الضػػػػػرر الػػػػػذم  األفػػػػػراد فػػػػػي المجتمػػػػػع، فينشػػػػػي تبعنػػػػػا بيحػػػػػد إذا لحػػػػػؽ ضػػػػػررنا خاصن

 ة.المدني حؽ بيـ الحؽ في التعكيض في الدعكلل

العدالػػػػػػػػػة الجزا يػػػػػػػػػة  الجزا يػػػػػػػػػة المقارنػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى الكصػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػى اإلجػػػػػػػػػرا اتلػػػػػػػػػذلؾ تسػػػػػػػػػعى قػػػػػػػػػكانيف 

كضػػػػػػػػمانات الحريػػػػػػػػة، كبػػػػػػػػذلؾ  األمػػػػػػػػفف التػػػػػػػػكازف بػػػػػػػػيف تحقيػػػػػػػػؽ العدالػػػػػػػػة ك مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ إقامػػػػػػػػة نػػػػػػػػكع مػػػػػػػػ

الػػػػػػػػػة كف تيػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػى النيابػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة باعتبارىػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػعبة مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػعب السػػػػػػػػػمطة القضػػػػػػػػػا ية التػػػػػػػػػي ف  إ

ا نا بػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػن  ية كمالحقػػػػػػػػػػة مرتكبػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػرا ـ، كمػػػػػػػػػػا أالقضػػػػػػػػػػا  حكػػػػػػػػػػاـف كاألالتنفيػػػػػػػػػػذ الصػػػػػػػػػػحيح لمقػػػػػػػػػػكاني

ػػػػػػػػػعػػػػػػػػػف المجتمػػػػػػػػػع كممثمػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػو، كأ ا تخػػػػػػػػػتص دكف ايرىػػػػػػػػػا بصقامػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدعكة الجزا يػػػػػػػػػة كتباشػػػػػػػػػرىا يضن

كػػػػػػػػػـ نيػػػػػػػػػا ي عػػػػػػػػػادؿ، كقػػػػػػػػػد نظػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػانكف ح لػػػػػػػػػىحػػػػػػػػػاكـ المختصػػػػػػػػػة، حتػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػتـ الكصػػػػػػػػػكؿ إـ المأمػػػػػػػػػا

 بيػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػدعكل مراحػػػػػػػػػػػػػػؿ تمػػػػػػػػػػػػػػر   ،ـ2001لسػػػػػػػػػػػػػػنة  (3)الجزا يػػػػػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػػػػػطيني رقػػػػػػػػػػػػػػـ  اإلجػػػػػػػػػػػػػػرا ات

كيتػػػػػػػػػػػكلى القيػػػػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػيمكرم  ،الجزا يػػػػػػػػػػػة، باد ػػػػػػػػػػػة بمرحمػػػػػػػػػػػة تمييديػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػتدالؿ

الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي، كىػػػػػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػػػػػة باعتبارىػػػػػػػػػػػا مرحمػػػػػػػػػػػة تمييديػػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػػي تيػػػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػػػى البحػػػػػػػػػػػث 

ػػػػػػػػػػػكاالستقصػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػرا ـ كمرتكبييػػػػػػػػػػػا، كألىميتيػػػػػػػػػػػا كضػػػػػػػػػػػع المي  ع مجمكعػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػػكابط ر  شى

 فراد.تكفؿ عدـ المساس بحريات كحقكؽ األالتي كالقيكد 

فػػػػػػػػػػػػال يجػػػػػػػػػػػػكز ألعضػػػػػػػػػػػػا  الضػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػا ي مباشػػػػػػػػػػػػرة أعمػػػػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػدا ي بصػػػػػػػػػػػػفة 

يػػػػػػػػا ذات طػػػػػػػػابع قيػػػػػػػػرم كتتميػػػػػػػػز ىػػػػػػػػذه المرحػػػػػػػػة بين   تػػػػػػػػي تقػػػػػػػػكـ بيػػػػػػػػا النيابػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة أصػػػػػػػػالن أساسػػػػػػػػية ال
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لكػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػد ك كػػػػػػػػػالحبس،  لمشػػػػػػػػػػخص مسػػػػػػػػػاس بالحريػػػػػػػػػة الفرديػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػاأك قسػػػػػػػػػرم كػػػػػػػػػالقبض كالتفتػػػػػػػػػيش 

كذلػػػػػػػػػػػؾ  ،عضػػػػػػػػػػػا  الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي ىػػػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػػػفة االسػػػػػػػػػػػتثنا يةتقتضػػػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػػػركرة أٍف يتػػػػػػػػػػػكلى أ

ك فػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػة ع كذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػاالت التمػػػػػػػػػبس أشػػػػػػػػػر  المي  عمييػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػمف حػػػػػػػػػاالت نػػػػػػػػػٌص 

سػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػػػاحبة االختصػػػػػػػػػػاص األصػػػػػػػػػػيؿ صػػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػػف النا ػػػػػػػػػػب  تفػػػػػػػػػػكيض صػػػػػػػػػػادر عػػػػػػػػػػف

ػػػػػػػػػػػ ،ك ككيػػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػػة المخػػػػػػػػػػػتصالعػػػػػػػػػػػاـ أ ف قػػػػػػػػػػػانكف مػػػػػػػػػػػ( 55/2المػػػػػػػػػػػادة )  عميػػػػػػػػػػػوت كىػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػا نص 

اـ أك ككيػػػػػػػػػػػػؿ النا ػػػػػػػػػػػػب المخػػػػػػػػػػػػتص منا ػػػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػػػل" .ـ2001لسػػػػػػػػػػػػنة  (3الجزا يػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػـ ) اإلجػػػػػػػػػػػػرا ات

بالقيػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػيم مػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي  صعضػػػػػػػػػا  الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي المخػػػػػػػػػتتفػػػػػػػػػكيض أحػػػػػػػػػد أ

 ."الجناياتمحدكدة كذلؾ عاد االستجكاب المتيـ في مكاد  دعكل

، فقد رأل الباحث أٍف يككف إشكالياتكما ييثيره مف  لدراسة مكضكعنا ميمنااكسيتناكؿ الباحث في ىذه 

كيحػػد أىػػـ  تفككويض مككلمور الأككبط المأككا ي  ككي مرحمكك  التحميككد االبتككدا ي"" عنػػكاف ىػػذا الدراسػػة كىػػك:

 عماؿ التحقيؽ االبتدا ي.الميمة االستثنا ية لمقياـ ببعض أ اإلجرا ات
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 اشكهة انذراسة
 

التفػػػػػكيض الصػػػػػادر عػػػػػف النيابػػػػػة العامػػػػػة  معرفػػػػػة مضػػػػػمكف كضػػػػػكابط كمة الدراسػػػػػة فػػػػػيتكمػػػػػف مشػػػػػ 

عمػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػؽ ، مػػػػػػف مباشػػػػػػرة بعػػػػػػض أالػػػػػػذم يمػػػػػػنح مػػػػػػيمكر الضػػػػػػبط القضػػػػػػا ي السػػػػػػمطات االسػػػػػػتثنا ية

خطػػػػر مراحػػػػؿ الػػػػدعكل أف  ىػػػػذه المرحمػػػػة مػػػػف أباعتبػػػػار  ،التػػػػي تعػػػػد مػػػػف اختصاصػػػػاتيا اصػػػػالن  االبتػػػػدا ي

فػػػػي  وتغكلػػػػ لمػػػػيمكر الضػػػػبط القضػػػػا ي قػػػػد يػػػػؤدم إلػػػػىو الحػػػػؽ الػػػػذم تػػػػـ منحػػػػ ما أف ىػػػػذاالجزا يػػػػة ال سػػػػيٌ 

فػػػػػي بعػػػػػض األحيػػػػػاف قيػػػػػاـ مػػػػػيمكرم الضػػػػػبط إلػػػػػى  ممػػػػػا يترتػػػػػب عميػػػػػو ،مػػػػػرعمالػػػػػو كتجػػػػػاكز حػػػػػدكده األأ

كمػػػػػػػػا أنػػػػػػػػو قػػػػػػػػد يصػػػػػػػػعب التميػػػػػػػػز بػػػػػػػػيف أعمػػػػػػػػاؿ  ،كاسػػػػػػػػتجكاب المػػػػػػػػتيـالجزا يػػػػػػػػة  إقامػػػػػػػػة ال حػػػػػػػػة الػػػػػػػػدعكل

احػػػػػػػث ضػػػػػػػركرة البحػػػػػػػث فػػػػػػػي تحديػػػػػػػد ماىيػػػػػػػة التفػػػػػػػكيض لػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػرل الب ،التحقيػػػػػػػؽ االسػػػػػػػتدالؿ كأعمػػػػػػػاؿ

 مكاالصػػػػػػػػطالحات ذات العالقػػػػػػػػة كطبيعػػػػػػػػة اإلجػػػػػػػػرا ات كاألحكػػػػػػػػاـ كالضػػػػػػػػكابط التػػػػػػػػي يتقيػػػػػػػػد بيػػػػػػػػا مػػػػػػػػيمكر 

 الضبط القضا ي.

 : الر يسيالسؤال  س   ي اإلجاب  عمىوتكمن مشكم  الدرا

   التحقيؽ االبتدا ي؟مفيكـ تفكيض ميمكرم الضبط القضا ي كخصا صو كشركطو كضماناتو في مرحمة  ما
 :اآلتي  س م  الفرعي األ الر يسيويتفرع عن السؤال 

 ما المقصكد بالتحقيؽ االبتدا ي كالسمطة المختصة بو؟ 

  ٌة التفكيض الصادر عف سمطة التحقيؽ االبتدا ي؟ماىي 

  الضبطية القضا ية كبياف اختصاصيا؟ب المقصكدما 

  ٌكيض في مرحمة التحقيؽ؟التف مرة الشركط المكضكعية كالشكمية ألماىي 

 التفكيض لمتحقيؽ االبتدا ي؟ مرالضمانات القانكنية أل ماىي 

 التفكيض؟  أمراآلثار القانكنية التي تترتب عمى  ما 
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 هذاف انذراسةأ
 مرحمة التحقيؽ االبتدا ي كالسمطة المختصة بتمؾ المرحمة. التعرؼ إلى 

  ٌعضا  الضبط القضا ي.بو أ لمتحقيؽ االبتدا ي الذم يفكضة التفكيض بياف ماىي 

  ٍشخاص الضبط القضا ي كاختصاصيـ كتحديدىـ.ـ أىي  معرفة مىف 

 التفكيض الصادر عف سمطة التحقيؽ. مرشرح الشركط المكضكعية كالشكمية أل 

  ٌالتي يحظر بيا التفكيض كالمسمكح بيا التفكيض لمتحقيؽ. اإلجرا اتة بياف ماىي 

  االبتدا ي ألمر التفكيض التفكيض لمتحقيؽ أمربياف حدكد كنطاؽ. 

  هكتكضػػػػػػػػػيح كيفيػػػػػػػػػة انقضػػػػػػػػػا التفػػػػػػػػػكيض  أمػػػػػػػػػرالتعػػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػػػى كاجبػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػبط فػػػػػػػػػي 

 التفكيض. أمركالرقابة عمى 
 
  همٍة انذراسةأ

 تي:ىمي  الدارس   ي اآلتتمثل أ

 ىمي  النظري :األ 

تتخػػػػػػػػػذىا  كابط التػػػػػػػػػي يجػػػػػػػػػب أفٍ الضػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي التعػػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػػػىىمتكمػػػػػػػػػف أ .1

كص قػػػػػػػػػػانكف ا لنصػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي تفػػػػػػػػػػكيض مػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي كفقنػػػػػػػػػػالنيابػػػػػػػػػػة الع

 مع ضركرة االلتزاـ بنطاقو. جاز ىذا التفكيضأ الجزا ية الذم اإلجرا ات

تتمثػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػرح كتفسػػػػػػػػػػػػير حػػػػػػػػػػػػدكد صػػػػػػػػػػػػالحيات رجػػػػػػػػػػػػاؿ الضػػػػػػػػػػػػبط  .2

 القضا ي عند تفكيضيـ مف قبؿ النيابة العامة.

األساسػػػػػػػػػػػي مقػػػػػػػػػػػانكف للصػػػػػػػػػػػحيح كيض فػػػػػػػػػػػي الميػػػػػػػػػػػزاف اجػػػػػػػػػػػرا ات التفػػػػػػػػػػػكضػػػػػػػػػػػع أعمػػػػػػػػػػػاؿ كا   .3

 .الجزا ي اإلجرا اتكقانكف 

 جرا ات التحقيؽ كبيف مرتبة البرا ة المفترضة لممتيـ.المكازنة ما بيف ىدؼ أعماؿ كا   .4
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 ىمي  التطبيمي األ: 

كض الفمسػػػػػطينية فػػػػػي مجػػػػػاؿ التحقيػػػػػؽ المفػػػػػالدراسػػػػػة باإلضػػػػػافة العمميػػػػػة لممكتبػػػػػة  ستسػػػػػيـ ىػػػػػذه .1

 صيمة النادبة لمتفكيض.كالسمطة األميمكرم الضبط القضا ي بو أعضا  

سػػػػػػػػػػػتثرم ىػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػة اضػػػػػػػػػػػافة لػػػػػػػػػػػدم المحػػػػػػػػػػػاميف كالقضػػػػػػػػػػػاة بشػػػػػػػػػػػكؿ اساسػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػكنيـ  .2

 الجيات الرقابية لصحة اإلجرا ات الجزا ية.

ابػػػػػػػة ـ البػػػػػػػاحثيف كالمتخصصػػػػػػػيف مػػػػػػػف اعضػػػػػػػا  النيأمػػػػػػػاا جديػػػػػػػدة ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة آفاقنػػػػػػػ سػػػػػػػتفتح .3

  ج كالتكصيات.كذلؾ مف خالؿ النتا ،العامة كميمكر الضبط القضا ي
 

 :انهجٍة انذراسة
الدراسػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػك المػػػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػػػفي التحميمػػػػػػػػػػػي كالمػػػػػػػػػػػنيج المقػػػػػػػػػػػارف،  المػػػػػػػػػػػنيج المسػػػػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذه

تػػػػػػػػػو الجزا ػػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػػطيني كمقارن اإلجػػػػػػػػػرا اتكيقصػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػو الكصػػػػػػػػػؼ كالتفسػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػك  قػػػػػػػػػانكف 

 محكمة النقض الفمسطينية كالمصرية. أحكاـالمصرم، ك  ةالجنا ي اإلجرا اتبقانكف 
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   انذراسة: توسٍمات
  :اليالتالنحو  ىوه الدراس  إلى  صل تمييدي و صالن عمى تم تمسيم

   التحميد االبتدا يالفصل التمييدي: ماىي  
 : مفيوم التحميد االبتدا ي األولالمبحث 
  ىميتوالتعريؼ بالتحقيؽ االبتدا ي كأ: األولالمطمب. 
 :يخصا ص التحقيؽ االبتدا  المطمب الثاني. 

 المبحث الثاني: السمط  المختص  بالتحميد االبتدا ي
 :السمطة المختصة بالتحقيؽ االبتدا ي في فمسطيف المطمب األول 
 :السمطة المختصة بالتحقيؽ االبتدا ي في مصر المطمب الثاني   

  ي مرحم  التحميد  التفويض : ماىي  األولالفصل 
 التعريف بالتفويض ومبرراتو: األولالمبحث 
 مفيـك التفكيض كمبرراتو.األولطمب الم : 
 لطبيعة القانكنية ألعماؿ التفكيض.: االمطمب الثاني 
 السمطة المختصة بصصدار أمر التفكيض :المطمب الثالث. 

 التفويض أمر: السمط  المختص  بتنفيو الثاني المبحث
  مفيـك الضبطية القضا ية :األولالمطمب. 
 :ميمكر الضبط القضا ي المطمب الثاني.   

 وآثار التفويض  ي مرحم  التحميد : شروطالفصل الثاني
 االبتدا ي التفويض لمتحميدصح  شروط : األولالمبحث 
  الشركط المكضكعيةاألولالمطمب :. 
 الشركط الشكميةالمطمب الثاني :. 

 التفويض لمتحميد المبحث الثاني: أمانات
  التي يحظر بيا التفكيض اإلجرا ات :األولالمطمب. 
 التي يجكز بيا التفكيض اإلجرا ات الثاني: المطمب. 

 ر التفويض لمتحميدالمبحث الثالث: آثا
  التفكيض أمركاجبات ميمكر الضبط في  :األولالمطمب. 
 :التنفيذ انقضا  التفكيض كالرقابة عمى المطمب الثاني. 



0

 

 انفصم انتمهٍذي

 
 
 ة انتحوٍق االبتذائًااهٍ

 

  ا ي: مفيوم التحميد االبتداألولالمبحث 
  ىميتوالتعريؼ بالتحقيؽ االبتدا ي كأ: األولالمطمب. 

 :خصا ص التحقيؽ االبتدا ي المطمب الثاني.  
 المبحث الثاني: السمط  المختص  بالتحميد االبتدا ي

 :السمطة المختصة بالتحقيؽ االبتدا ي في فمسطيف المطمب األول. 

 :مصر السمطة المختصة بالتحقيؽ االبتدا ي في المطمب الثاني. 
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 األول بحثالم
 االبتدا ي يدالتحم مفيوم

 
 وتمسيم: تمييد

قبػػػػػػػػػػؿ عرضػػػػػػػػػػيا  يػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػدا ي فػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػرا ـ التػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػتـ ارتكابيػػػػػػػػػػاالقيػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػصجرا ات التحقإف  

فػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػاف المالمػػػػػػػػػػح  القضػػػػػػػػػػا ية السػػػػػػػػػػمطات مػػػػػػػػػػكر الميمػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػاعدعمػػػػػػػػػػى القضػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػف األ

ككشػػػػػػػػػػػؼ  ،مالحقػػػػػػػػػػػة مرتكبييػػػػػػػػػػػاعنيػػػػػػػػػػػا ك  التنقيػػػػػػػػػػػبمالبسػػػػػػػػػػػاتيا، ك  أدلتػػػػػػػػػػػو كمعرفػػػػػػػػػػػة جريمػػػػػػػػػػػةالعامػػػػػػػػػػػة لم

بالسػػػػػػػػرعة الممكنػػػػػػػػة  الجنػػػػػػػػاة يـدكتقػػػػػػػػالحقيقػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػىبيػػػػػػػػا بيػػػػػػػػدؼ الكصػػػػػػػػكؿ  الػػػػػػػػذم  يحػػػػػػػػيط الغمػػػػػػػػكض

 التيكػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػفك  ح االتيػػػػػػػػػػػػاـ تػػػػػػػػػػػػرجي كمػػػػػػػػػػػػا أف  التحقيػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػدا ي يسػػػػػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػػػػػى العدالػػػػػػػػػػػػة، إلػػػػػػػػػػػػى

اسػػػػػػػػػية كلػػػػػػػػػى المراحػػػػػػػػػؿ األس، كيعتبػػػػػػػػػر التحقيػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػدا ي أي الشػػػػػػػػػخص الػػػػػػػػػذم ارتكبيػػػػػػػػػا كنسػػػػػػػػػبيا إليػػػػػػػػػو

باعتبارىػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػمطة المختصػػػػػػػػػػػة قانكننػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػذلؾ الجزا يػػػػػػػػػػػة كتباشػػػػػػػػػػػر النيابػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػػػدعكلفػػػػػػػػػػػي ا

جػػػػػػػػػػرا  دكف ايرىػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػػػػة كتباشػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػػػػة جمػػػػػػػػػػع األدلػػػػػػػػػػة الالزمػػػػػػػػػػة اإل

الػػػػػػػػػػدعكل الجزا يػػػػػػػػػػة يعنػػػػػػػػػػي أف ىنالػػػػػػػػػػؾ عناصػػػػػػػػػػر، فمػػػػػػػػػػا فصعػػػػػػػػػػداد عناصػػػػػػػػػػر ، لمكشػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػف الحقيقػػػػػػػػػػة

المتعمقػػػػػػػػة بالجريمػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي التػػػػػػػػي تيحػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػى المحكمػػػػػػػػة كليسػػػػػػػػت ىػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه العناصػػػػػػػػر؟ ثػػػػػػػػـ القضػػػػػػػػية 

  التي تعتبر جز  مف إجرا ات التحقيؽ االبتدا ي.الدعكل 
 :اليالتالنحو  مى ما تمدم قسَّم الباحث المبحث عمىعبناًء و 

  ىميتوالتعريؼ بالتحقيؽ االبتدا ي كأ :األولالمطمب. 

 خصا ص التحقيؽ االبتدا يالثاني المطمب :. 
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 األوللمطمب ا
 ىميتوالتعريف بالتحميد االبتدا ي وأ

  
 أواًل: تعريف التحميد االبتدا ي

  غ :ملا التحميد  ي .1
ػػأك جعمتػػو ثابتنػػ  إذا تيقنتػػو ،مػػرمػػيخكذ مػػف حققػػت األ   منتيػػاه كأصػػمو المشػػتمؿ ، كحقيقػػة الشػػياا الزمن

  .(2)وً يعملحؽ: امبو كأثبتو وي عمى اكيقاؿ أحق ،كثبت كصدؽ حٌ : صى اقن ح مراأل كيقاؿ حؽ  ، (1)عمًيو
 التعريف الفميي: .2

ا .(3)الفقو قد تبنى معايير متعددة لتعريؼ التحقيؽ االبتدا ي أف   يمكننا القكؿ عمكمن  
التػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػتيدؼ جمػػػػػػػػػع األدلػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي  اإلجػػػػػػػػػرا اتمجمكعػػػػػػػػػة  و:الكككككككككبعض بلنَّكككككككككقكككككككككد عر كككككككككو و 

 ؛و ابتػػػػػػػػػػدا يكقػػػػػػػػػد كصػػػػػػػػػؼ التحقيػػػػػػػػػؽ بين ػػػػػػػػػ .الجنا يػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػػديميا لسػػػػػػػػػمطة المحػػػػػػػػػاكـ الػػػػػػػػػدعكل
ٌنمػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػتيدؼ التمييػػػػػػػػػػػد لمرحمػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػرل ألف   ىػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػة  اايتػػػػػػػػػػػو ليسػػػػػػػػػػػت كامنػػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػػو كا 

 .(4)دانةشينو الفصؿ في الدعكل بالبرا ة أك اإل كليس مف ،المحاكمة
دلػػة فػػي شػػيف تسػػتيدؼ التنقيػػب عػػف األ اإلجػػرا اتمجمكعػػة مػػف  أنػػوعمػػى  اآلخككر، ر ككو الككبعضقككد عَّ و 

 .(5)يرىا لتحديد مدل كفايتيا إلحالة المتيـ إلى المحاكمةجريمة ارتكبت كتجميعيا ثـ تقد
ػػػػػػا  ر ككككككو الككككككبعضعَّ  وكمككككككا مرحمػػػػػػة مػػػػػػف مراحػػػػػػؿ الػػػػػػدعكل الجزا يػػػػػػة تخػػػػػػتص بػػػػػػو سػػػػػػمطة  :بين ػػػػػػوأيضن

فػػػػػي كاقعػػػػػة محػػػػػددة، كالتنقيػػػػػب عػػػػػف مختمػػػػػؼ األدلػػػػػة الكاقعيػػػػػة  مػػػػػرالتحقيػػػػػؽ لمكشػػػػػؼ عػػػػػف حقيقػػػػػة األ
 .(6)القضا  مف عدمو مىعرضيا عكالقانكنية التي تساعد عمى معرفة صالحية 

الجنا يػػػػػػػػة؛ كىػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػبؽ  ى لمػػػػػػػػدعكلاألكلػػػػػػػػالتحقيػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػدا ي المرحمػػػػػػػػة كيمثػػػػػػػػؿ 
مػػػػا يسػػػػػتيدؼ نٌ ليسػػػػت كامنػػػػة فيػػػػو، كا  اايتػػػػو  ألف   ؛و " ابتػػػػػدا ي"المحاكمػػػػة، كقػػػػد كصػػػػؼ التحقيػػػػؽ بين ػػػػ

ن  باإلدانػػػػػػة أك البػػػػػػ مػػػػػػة؛ كلػػػػػػيس مػػػػػػف شػػػػػػينو الفصػػػػػػؿ فػػػػػػي الػػػػػػدعكلالتمييػػػػػػد لمرحمػػػػػػة المحاك مػػػػػػا را ة، كا 
 .(7)التي تتيح لسمطة أخرل ذلؾ الفصؿمجرد استجماع العناصر 

                                                           
.198الفٌومً:قاموساللؽةكتابالمصباحالمنٌر،نوبلٌس،الجزءالثانً،.صد.أحمد(1)
  .144،ص37الطبعةمطبعةأمٌران،بٌروت،د.لوٌسمعلوؾ:المنجدفًاللؽة،(2)
الذياذاكانتالتشرٌعاتلمتعتمداتجاهاموحداًفًتعرٌؾالتحقٌق،فقداتخذالفقهعدةمعاٌٌرمنهاالمعٌارالؽائً(3)

ٌعتمدفًتعرٌفهللتحقٌقعلىالؽاٌةمنهوهواتجاهالفقهوالقضاءفًفرنسا،والمعٌارالزمنًٌتعلقباللحظةالتً
ٌباشربهااإلجراءقبلأوبعدفتحالتحقٌقلمعرفةإجراءانهاستداللأوتحقٌقتنظر.

Stefani (G): Levasseur ،et ،Bouloc : droit penal general ed Dalloz ،paris ،1995 ،p.463. 
.412،ص1997،دارالنشر،1د.جاللثروت،نظماإلجراءاتالجنائٌة،ط(4)
.112،ص1992د.محمودنجٌبحسنً،الدستوروالقانونالجنائً،دارالنهضة،((5

.368،ص2009د.عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌة،مكتبةآفاق،الجزءاألول،(6)
د.إٌهابعبدالمطلب،أوجهالبطالنفًإجراءاتالتحقٌقاالبتدائً،المركزالقومًلإلصداراتالقانونٌة،ط((7

.9،ص1،2015
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األولالفرع   
 أىمي  التحميد االبتدا ي

 
ره كينشػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػذعر مػػػػػػػػػػػػف المجتمػػػػػػػػػػػػع كاسػػػػػػػػػػػػتقراإف  كقػػػػػػػػػػػػكع الجريمػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػػػػػى خمخمػػػػػػػػػػػػة أ

القيػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػصجرا ات التحقيػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػدا ي ككشػػػػػػػػػػػػؼ الجريمػػػػػػػػػػػػة كمالحقػػػػػػػػػػػػة  كالخػػػػػػػػػػػػكؼ، كلػػػػػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػػػػصف  

كاالسػػػػػػػػػتقرار كالطمينينػػػػػػػػػة  األمػػػػػػػػػفـ لمعدالػػػػػػػػػة بالسػػػػػػػػػرعة الممكنػػػػػػػػػة ييػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػى نشػػػػػػػػػر كتقػػػػػػػػػديمي جنػػػػػػػػػاةالي 

الػػػػػػػػػذم يحػػػػػػػػػيط بالجريمػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػاف  القضػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػي  كشػػػػػػػػػؼ الغمػػػػػػػػػكض ةكمسػػػػػػػػػاعد ،فػػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػػع

 .(1)مكمات التي ترجح االتياـدلة كتقديـ المعاأل

حمػػػػػػة جمػػػػػػع االسػػػػػػتدالؿ سػػػػػػطى تمػػػػػػي مر أىميػػػػػػة مرحمػػػػػػة التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدا ي باعتبارىػػػػػػا مرحمػػػػػػة كي  كألف  

يػػػػػػا أضػػػػػػؼ إلػػػػػػى ذلػػػػػػؾ أن   ،حكمػػػػػػو النيػػػػػػا ي لمحاكمػػػػػػة التػػػػػػي يعمػػػػػػؽ فييػػػػػػا القضػػػػػػا  عمػػػػػػىكتسػػػػػػبؽ مرحمػػػػػػة ا

ة حجػػػػػػرا ات قػػػػػػد تصػػػػػػيب المػػػػػػتيـ فػػػػػػي مالػػػػػػو أك نفسػػػػػػو كليػػػػػػا أىميػػػػػػة بالغػػػػػػة فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ المصػػػػػػمتضػػػػػػمف إ

 وتبدو أىمي  التحميد االبتدا ي  يما يمي:العامة كالخاصة، 

مػػػػػػى عػػػػػػدـ ضػػػػػػياع كقػػػػػػت القضػػػػػػا  فػػػػػػي الجػػػػػػرم كرا  األدلػػػػػػة كتجميػػػػػػع التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدا ي يعمػػػػػػؿ ع .1

(2)حيث تقـك بيذه الميمة سمطة التحقيؽ االبتدا ي ،شتاتيا مف ىناؾ كىناؾ
. 

الماسػػػػػة  اإلجػػػػػرا اتخػػػػػاذ بعػػػػػض تيكيػػػػػد التػػػػػكازف بػػػػػيف حػػػػػؽ الدكلػػػػػة فػػػػػي العقػػػػػاب الػػػػػذم يػػػػػدعك إلػػػػػى ات .2

رض لػػػػو مػػػػف حاطػػػة مػػػػا يتعػػػػضػػػػي إ، الػػػػذم يقتخيػػػػر فػػػي الحريػػػػة الفرديػػػػة، كحػػػػؽ ىػػػػذا األبحريػػػة المػػػػتيـ

(3)ككفالة حقو بالدفاع ،دـ التحكـ في المساس بحريتوإجرا ات بضمانات تكفؿ ع
. 

ػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدا ي ضػػػػػػماننا مثٌػػػػػػيي  .3 لمشػػػػػػخص البػػػػػػرم ؛ كذلػػػػػػؾ عنػػػػػػدما يقػػػػػػرر المحقػػػػػػؽ منػػػػػػع  ميمن

ػػػػػا ف لػػػػػو أف  محاكمتػػػػػو إذا تبػػػػػيٌ   أنػػػػػو مرتكػػػػػبه  الػػػػػدليؿ عمػػػػػى ـٍ قيػػػػػو لػػػػػـ يى ، أك أن ػػػػػمػػػػػا قػػػػػاـ بػػػػػو ال يؤلػػػػػؼ جرمن

                                                           
د.محمدالحلبً،الوسٌطفًشرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،الجزءالثانً،(1)

 .12،ص1996
 .283م،ص1982،القاهرة،14وؾعبٌد،مبادئقانوناإلجراءاتالجنائٌةالمصري،مطبعةاالستقالل،طد.رإ(2)
.588،ص1،1985د.أحمدفتحًسرور،الوسٌطفًقانوناإلجراءاتالجنائٌة،دارالنهضة،ط(3)
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، أك أف    ،كسػػػػػػمعتو وكفػػػػػػي ذلػػػػػػؾ حمايػػػػػػة لشػػػػػػرف ،األدلػػػػػػة ايػػػػػػر كافيػػػػػػة إلحالتػػػػػػو إلػػػػػػى المحكمػػػػػػة الجػػػػػػـر

 .1))مف اجرا ات المحاكمة العمنية يوً قً كتى  ،كاعتبار ىذا الشخص

ييػػػػػػػػػػا تحقيػػػػػػػػػػؽ ابتػػػػػػػػػػدا ي قبػػػػػػػػػػؿ رفػػػػػػػػػػع يجػػػػػػػػػػرم ف اشػػػػػػػػػػترط القػػػػػػػػػػانكف فػػػػػػػػػػي الجنايػػػػػػػػػػات لخطكرتيػػػػػػػػػػا أفٍ  .4

رحمػػػػػػػػػة التحقيػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػدا ي تعػػػػػػػػػد م عمػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػصف   كبنػػػػػػػػػا ن  ،إلػػػػػػػػػى محكمػػػػػػػػػة البدايػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدعكل

ممػػػػػػػػػػا يتعػػػػػػػػػػيف معػػػػػػػػػػو الحكػػػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػػدـ  ،فػػػػػػػػػػي الجنايػػػػػػػػػػات رفػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػدعكللصػػػػػػػػػػحة  شػػػػػػػػػػرطنا ضػػػػػػػػػػركرينا

  .(2)إجرا اتيا البطالف ابى قبكليا إذا أافمت تمؾ المرحمة أك شى 
 بين جمع االستدالل:الفرد بين التحميد االبتدا ي و 

المصػػػػػػػػػػػمحة كالنظػػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػػاـ ك  األمفالؿ بػػػػػػػػػػػاالخػػػػػػػػػػػ إف  كقػػػػػػػػػػػكع الجريمػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػػػػى

و ينشػػػػػػػػي لمدكلػػػػػػػػة الحػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػي مالحقػػػػػػػػة كمعاقبػػػػػػػػة مرتكبييػػػػػػػػا بتقػػػػػػػػديميـ ا ليػػػػػػػػذا فصن ػػػػػػػػالخاصػػػػػػػػة، ككفقىػػػػػػػػ

عطػػػػػػػػػػػػا  النيابػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػدا ي ،لمعدالػػػػػػػػػػػػة ا عػػػػػػػػػػػػف كباعتبارىػػػػػػػػػػػػا نا بنػػػػػػػػػػػػ ،كا 

 المجتمع كممثمة عف النظاـ العاـ في تحريؾ الدعكل الجزا ية.

كافػػػػػػػػػػػػػػػة الالزمػػػػػػػػػػػػػػػة  كالقػػػػػػػػػػػػػػػرا ف كالػػػػػػػػػػػػػػػدال ؿ رصػػػػػػػػػػػػػػػالعنا تدالالت ىػػػػػػػػػػػػػػػك جمػػػػػػػػػػػػػػػعفجمػػػػػػػػػػػػػػع االسػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػاتكػػػػػػػػػػكف  تصػػػػػػػػػػمح ألفٍ  التػػػػػػػػػػيكتسػػػػػػػػػػييؿ ميمػػػػػػػػػػة المحقػػػػػػػػػػؽ  لمتحقيػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدعكل لمبػػػػػػػػػػد   أساسن

 ؛كاالتصػػػػػػػػػػػػػاؿ باألشػػػػػػػػػػػػػخاص المتصػػػػػػػػػػػػػميف بيػػػػػػػػػػػػػا ،دلتيػػػػػػػػػػػػػاريمػػػػػػػػػػػػػة كأكضػػػػػػػػػػػػػبط عناصػػػػػػػػػػػػػر الج ،فييػػػػػػػػػػػػػا

ى كالحصػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، كتمقػػػػػػػػػػػػػػػػػي التبميغػػػػػػػػػػػػػػػػػات كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػكاكل،كالمبمػػػػػػػػػػػػػػػػػغ ،كالمخبػػػػػػػػػػػػػػػػػر ،كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػاىد

  .(3)، كاتخاذ إجرا ات التحفظ عمى أدلة الجريمةإليضاحاتا
  ي اآلتي: توأيحواالختالف بين ىاتين المرحمتين يمكن  نَّ إ

مطات مػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي بخػػػػػػػػػالؼ إجػػػػػػػػػرا ات االسػػػػػػػػػتدالؿ مػػػػػػػػػف اختصػػػػػػػػػاص سػػػػػػػػػ ف  إ .1

 تباشرىا سمطة التحقيؽ ممثمة عف النيابة العامة. التي جرا ات التحقيؽ االبتدا يإ
                                                           

،د.حسنالجوحدار،التحقٌق657،ص2د.محمودنجٌبحسنً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائً،دارالنهضة،ط(1)

.21،ص1،2009االبتدائًفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،دارالثقافة،ط
 .369،ص2009،مكتبةآفاق،1د.عبدالقادرجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائٌة،مجلد((2

1،2012ٌهالدعوىالجنائٌة،دارزهران،طد.عامرالدلٌمً،أهمٌةاالستجوابفًمرحلةالتحقٌقاالبتدائًلتوج(3)

.51ص
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ال تعتبػػػػػػػػػػػػػر مرحمػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف إجػػػػػػػػػػػػػرا ات الػػػػػػػػػػػػػدعكل الجزا يػػػػػػػػػػػػػة، االسػػػػػػػػػػػػػتدالؿ  عمػػػػػػػػػػػػػاؿأ أفٍ كمػػػػػػػػػػػػا  .2

، كبػػػػػػػػػػػػػػذلؾ ال يشػػػػػػػػػػػػػػترط فػػػػػػػػػػػػػػي االبتػػػػػػػػػػػػػػدا ي بػػػػػػػػػػػػػػالتحقيؽ فالػػػػػػػػػػػػػػدعكل الجزا يػػػػػػػػػػػػػػة ال تتحػػػػػػػػػػػػػػرؾ إال

 . أٍف يتقدـ بشككل عميورا ـ التي يكجب مف المجني الج

اذ اتخػػػػػ مييػػػػػاعكيترتػػػػػب  ،الجزا يػػػػػة عكلمرحمػػػػػة مػػػػػف مراحػػػػػؿ الػػػػػد عػػػػػد  التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدا ي الػػػػػذم يي  أمػػػػػا

فػػػػػي  الجزا يػػػػػة ، حيػػػػث إن ػػػػػو يشػػػػػترط لتحريػػػػؾ الػػػػػدعكلالجزا يػػػػػة إجػػػػرا  مػػػػػف إجػػػػػرا ات تحريػػػػؾ الػػػػػدعكل

أك صػػػػػػاحب الحػػػػػػؽ، ألف صػػػػػػاحب الحػػػػػػؽ قػػػػػػد يكػػػػػػكف ب فييػػػػػػا حػػػػػػؽ خػػػػػػاص ل فػػػػػػراد الجػػػػػػرا ـ الكاجػػػػػػ

قيػػػػؽ االبتػػػػدا ي فػػػػي تمػػػػؾ مػػػػف إجػػػػرا ات التح ، فػػػػال يجػػػػكز اتخػػػػاذ أم  المجنػػػػي عميػػػػو أك شػػػػخص آخػػػػر

 .(1)شككل لمسمطة المختصة وعمييقدـ المجني  فٍ بعد أالجرا ـ إال 

ػػػػكع الجريمػػػػة ألمػػػػيمكر الضػػػػبط القضػػػػا ي فػػػػي مرحمػػػػة االسػػػػتدالؿ فػػػػكر كقػػػػ .3 ػػػػ اك تمقيػػػػو بالان ا معمكمن

المػػػػػتيـ أك الشػػػػػاىد لسػػػػػماع أقكالػػػػػو أك اسػػػػػتدعا   باسػػػػػتدعا يبػػػػػادر أٍف  ،المصػػػػػدر لػػػػػو ك مجيػػػػػكؿى أ

 فػػػػصذا حضػػػػر الفػػػػرد بمحػػػػض إرادتػػػػو المعمكمػػػػات بشػػػػيف كاقعػػػػة حصػػػػمت، األفػػػػراد لمحصػػػػكؿ عمػػػػى

،  هحضػػػػػار فػػػػػال يسػػػػػتطيع مػػػػػيمكر الضػػػػػبط القضػػػػػا ي إإذا رفػػػػػض الحضػػػػػكر  أمػػػػػاسػػػػػمعت أقكالػػػػػو، 

 التحقيؽ االبتدا ي. سمطة حضار مف إجرا اتمذكرة اإل عكس ذلؾ فصف  ب

حػػػػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػػػانكني فػػػػػػػػػػػػي حضػػػػػػػػػػػػكر  لػػػػػػػػػػػيس ل طػػػػػػػػػػػػراؼ فػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػػة جمػػػػػػػػػػػػع االسػػػػػػػػػػػتدالالت أم   .4

ىػػػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػػػرية  اإلجػػػػػػػػػػػرا اتالػػػػػػػػػػػذم يحكػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػذه  فالمبػػػػػػػػػػػدأ ،إجػػػػػػػػػػرا ات جمػػػػػػػػػػػع االسػػػػػػػػػػػتدالالت

تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػػدا ي فػػػػػػػػػػػػػصف  بالنسػػػػػػػػػػػػػبة إلجػػػػػػػػػػػػػرا ات ال أمػػػػػػػػػػػػػا ،المطمقػػػػػػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػػػػػػبة ل طػػػػػػػػػػػػػراؼ

 .(2)القانكف أعطى لمخصـك الحؽ في حضكرىا

 

 
 
 

                                                           
.69م،ص2009د.عبدالحمٌدالحرقان،اإلجراءاتالجنائٌةفًمرحلةماقبلالمحاكمة،المإلؾ،(1)
.266ص2،1954د.توفٌقالشاوي،فقهاإلجراءاتالجنائٌة،دارالكتابالعربً،ط(2)
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 المطمب الثاني
 التحميد االبتدا ي خصا ص 

 تمييد وتمسيم:

ذه المرحمػػػػػػػػػػة تمييديػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػ قػػػػػػػػػػد تحػػػػػػػػػػدث الباحػػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػػيف  ، فألىميػػػػػػػػػػة التحقيػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػدا ي نظػػػػػػػػػػرنا

ػػػػػػػػػػػ أٍف تثبػػػػػػػػػػػت الجريمػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػاإخمص منيػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػتلمرحمػػػػػػػػػػػة المحاكمػػػػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػػػػي يي  ارتكبيػػػػػػػػػػػا أك  فٍ مى

مػػػػػػػػػػػػس بالحريػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػرا ات تيػػػػػػػػػػػػا تتضػػػػػػػػػػػػػمف بعػػػػػػػػػػػػض إن  را تػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػػػػػؾ الجريمػػػػػػػػػػػػة، كباعتبػػػػػػػػػػػػػار أب

نػػػػػػػػػص المش ػػػػػػػػػرع عمػػػػػػػػػى مجمكعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػمانات التػػػػػػػػػي تضػػػػػػػػػمف سػػػػػػػػػير  الشخصػػػػػػػػػية لممػػػػػػػػػتيـ، فقػػػػػػػػػد

سػػػػػػػػػػػداد  يػػػػػػػػػػػؽ إلػػػػػػػػػػػىكتكفػػػػػػػػػػػؿ التكف ،كؽ المػػػػػػػػػػػتيـ كمصػػػػػػػػػػػمحتوى حقػػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػػػػػة دكف تعػػػػػػػػػػػدم عمػػػػػػػػػػػ

المػػػػػػػػػػػػتيـ كاقتضػػػػػػػػػػػػا  حػػػػػػػػػػػػؽ الدكلػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي العقػػػػػػػػػػػػاب  المتخػػػػػػػػػػػػذة لمكصػػػػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػػػػى اإلجػػػػػػػػػػػػرا ات عميػػػػػػػػػػػػةفا

 لممتيـ.  كضماف الحرية الشخصية

كمػػػػػػػػػػا كتتميػػػػػػػػػػز ىػػػػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػػػػة بمجمكعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف الخصػػػػػػػػػػا ص كىػػػػػػػػػػذه الخصػػػػػػػػػػا ص منيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا 

 تحقيؽ كىك عمي النحك التالي:يتعمؽ بالقا ـ بالتحقؽ كمنا ما يتعمؽ بمباشرة ال

  التحقيؽ. الخصا ص المتعمقة بالقا ـ عمى :األولالفرع 

 :الخصا ص المتعمقة بمباشرة التحقيؽ. الفرع الثاني 
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 األولالفرع 
 التحميد لخصا ص المتعمم  بالما م عمىا

 
إتقػػػػػاف،  التحقيػػػػػؽ ىػػػػػك فػػػػػف، ككػػػػػؿ فػػػػػف يحتػػػػػاج إلػػػػػى مكىبػػػػػة، كالمكىبػػػػػة كالفػػػػػف معنػػػػػا يحتاجػػػػػاف إلػػػػػى

الغايػػػػػة المرجػػػػػكة  كؿ إلػػػػػىذلػػػػػؾ كمػػػػػو لػػػػػيس بكػػػػػاؼو لمكصػػػػػ اف تػػػػػيتي بػػػػػو الممارسػػػػػة العمميػػػػػة، عمػػػػػى أف  كاإلتقػػػػػ

ػػػػو: ن ػػػػأالمحقػػػػؽ . كيعػػػػرؼ (1)مػػػػف التحقيػػػػؽ فػػػػي الحػػػػكادث  ةو القػػػػانكف بتحػػػػرم الحقيقػػػػإلي ػػػػ دى يىػػػػعى  فٍ ىػػػػك كػػػػؿ مى

ة فػػػػػػي الحػػػػػػادث، معرفػػػػػػة الحقيقػػػػػػ  إلػػػػػػىفػػػػػػي كشػػػػػػؼ امكضػػػػػػيا كصػػػػػػكالن  ركيسػػػػػػيـ بػػػػػػدك  الجنا يػػػػػػة كتحقيقيػػػػػػا،

 .(2)توم، كالتكصؿ إلى الجاني تمييدنا لمحاككسبب ارتكابو ،كظركفو كمالبساتو

يتحمػػػػػى المحقػػػػػؽ  الكاجػػػػػب يقضػػػػػي بػػػػػيفٍ  لخطػػػػػكرة الكظيفػػػػػة التػػػػػي يقػػػػػكـ بيػػػػػا المحقػػػػػؽ الجزا ػػػػي، فػػػػػصف   كنظػػػػرنا

مجريػػػػػػات  التػػػػػػي تػػػػػػؤثر عمػػػػػػى يتجنػػػػػػب األخطػػػػػػا  الشػػػػػػا عة كأفٍ  ،بػػػػػػبعض الصػػػػػػفات الخاصػػػػػػة التػػػػػػي تميػػػػػػزه

 محقػػػػػػػػؽ، كأفٍ  يتصػػػػػػػػؼ بعكامػػػػػػػػؿ النجػػػػػػػػاح الالزمػػػػػػػػة لكػػػػػػػػؿ فٍ كيجػػػػػػػػب أ ،قيػػػػػػػػؽ كعمػػػػػػػػى نزاىػػػػػػػػة المحقػػػػػػػػؽالتح

   دكات التحقيؽ الضركرية، كمف أىـ ىذه الصفات اآلتية:بييستعيف 
   برسالتو كمحمدوعاداًل  يكون مؤمًنا ن  أ :أواًل 

سػػػػػػػمى أكمػػػػػػػؿ  كأ كمينتػػػػػػػو عمػػػػػػػى نجػػػػػػػاح المحقػػػػػػػؽ فػػػػػػػي أدا  رسػػػػػػػالتول ةاألساسػػػػػػػي مػػػػػػػف الصػػػػػػػفات ف  إ

اعتقػػػػاده الػػػػذم يممػػػػ  بػػػػو  يكػػػػكف فٍ ؛ أم أثػػػػـ إيمانػػػػو برسػػػػالتو كمحقػػػػؽ ،بػػػػا  عػػػػز كجػػػػؿٌ  ىػػػػك إيمانػػػػو كجػػػػو

 .(3)ىي السمة الر يسية لكظيفتو عميياالحقيقة المؤتمف  الكصكؿ إلى ف  ضميره ىك أ

َ إِنا ۞﴿:جاللو في آياتو عف العدؿ قاؿ جؿٌ  ن تَُؤدُّواْ  ٱّللا
َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َمََٰنَِٰت يَأ

َ
ۡولَِىا ِإَوَذا َحَكۡهُتم َبۡۡيَ إِ  ٱۡۡل

َ
 ٱَلااِس ََلٰٓ أ

 ِ ن ََتُۡكُهياْ ب
َ
َ إِنا  ٱلَۡعۡدِل  أ ا يَعُِظُكم بِهِ  ٱّللا َ إِنا  ۦٓ  نِعِها َۢا بَِصرٗيا ٱّللا  .(4) ﴾٥٨ََكَن َسِهيَع
 

                                                           
.270اإلجراءاتالجزائٌة،مرجعسابق،صموسوعة،د.عبدالقادرجرادة((1

.27م،ص1991،دبً،1التحقٌقالجنائًالعملً،بدوننشر،ط،براهٌمالراسخإد.(2)
انه : ىعل(34نصالمادة)م2006(لسنة1رقم)تعلٌماتالقضائٌةللنائبالعامةال(3)

لة،والٌمبببتهنمهنبببةللتعبببٌقواالرتبببزاقفقبببط،ابؤنبببهصببباحبرسببباٌكبببونمإمًنبببٌجببببعلبببىعضبببوالنٌاببببةأن "
مصبببلحةالمجتمبببععلبببىمبببار،اإلنكبببارالبببذاتوإٌثببباابرسبببالتهوعملبببه،كلمببباكبببانذلببب حبببافزًوكلمببباكبببانمإمًنببب

".دونها،حتىمصلحتهالشخصٌة
 .58سورةالنساء،آٌة:(4)
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ػػػػػػ . كقػػػػػػد ذكػػػػػػر الفقيػػػػػػا  عمػػػػػػى أف  بالقيػػػػػػاـ بػػػػػػو أمػػػػػػرو اإلنسػػػػػػاف ك ي ػػػػػػعمتمػػػػػػف ؤ أنػػػػػػات كػػػػػػؿ مػػػػػػا مااأل  فٍ مى

و ال يمكػػػػف أداؤىػػػػا إال بحفظيػػػػا؛ فكجػػػػب حفظيػػػػا فػػػػي حػػػػرز مثميػػػػا. قػػػػالكا: ألن ػػػػو ي ػػػػعمنػػػػة كجػػػػب أما ؤتمػػػػفأ

ۡولَِىااااا ﴿ ذلػػػػؾ. كفػػػػي قكلػػػػو:
َ
يػػػػا ال تػػػػدفع كتػػػػؤدل لغيػػػػر المػػػػؤتًمف، كككيميػػػػو بمنزلتػػػػو؛ داللػػػػة عمػػػػى أن   ﴾ إََِلٰٓ أ

ن ََتُۡكُهاااياْ  ٱَلاااااِس َباااۡۡيَ ِإَوَذا َحَكۡهاااُتم  ﴿ كقكلػػػو تعػػػالي: ،ا ليػػػاعيػػػا لغيػػػر ربيػػػا لػػػـ يكػػػف مؤدينػػػفمػػػك دف
َ
أ

 ِ عو ا  عمػػػػػى لسػػػػػاف رسػػػػػكلو مػػػػػف ا  بػػػػػالحكـ بػػػػػو ىػػػػػك مػػػػػا شػػػػػر   أمػػػػػركالمػػػػػراد بالعػػػػػدؿ الػػػػػذم  ،﴾ ٱۡلَعاااااۡدِل  ب

  .1))ستمـز معرفة العدؿ ليحكـ بو، كىذا يحكاـالحدكد كاأل
 ي ػػػػو عميقػػػػع  خشػػػػية أفٍ  ؛ركايػػػػة عػػػػف الكاقعػػػػة فػػػػي ايػػػػر التحقيػػػػؽ يسػػػػتمع إلػػػػى فٍ فػػػػال يجػػػػكز لممحقػػػػؽ أ

 ،يشػػػػعر ىػػػػك بػػػػذلؾ معػػػػيف لمحػػػػادث يسػػػػير فػػػػي إجرا اتػػػػو عمػػػػى ىػػػػداه دكف أفٍ تػػػػيثير ايػػػػر مباشػػػػر بتصػػػػكر 

مػػػػػػػف عمي ػػػػػػػو ال يجعػػػػػػػؿ لمػػػػػػػا يحتمػػػػػػػؿ اطالعػػػػػػػو  القضػػػػػػػايا أفٍ  ا بالنسػػػػػػػبة إلػػػػػػػىيمٌ سػػػػػػػال  عمي ػػػػػػػوكمػػػػػػػا ينبغػػػػػػػي 

كأىػػػػػػـ مػػػػػػف ىػػػػػػذا كمػػػػػػو أال يمػػػػػػتمس فػػػػػػي نفسػػػػػػو  ،أم تػػػػػػيثير فػػػػػػي تصػػػػػػكير مجريػػػػػػات األحػػػػػػداث ،الصػػػػػػحؼ

 .(2)ا في الدعكلرضي طرفن يي  ذاو بين  ا منو أتقادن عا في التحقيؽ اينن معا اتجاىن 

يمػػػػاف المحقػػػػؽ برسػػػػالتو فػػػػي إظيػػػػار الحقيقػػػػة كثيػػػػرن  ، إذ اا كبيػػػػرن ا مػػػػا ترفػػػػع عػػػػف عػػػػاتؽ المػػػػتيـ جيػػػػدن كا 

ىػػػػػذا مػػػػػف تجنيػػػػػب المػػػػػتيـ المثػػػػػكؿ  بالػػػػػدعكل إلػػػػػى عػػػػػدـ السػػػػػير فييػػػػػا بمػػػػػا يترتػػػػػب عمػػػػػى مػػػػػرقػػػػػد ينتيػػػػػى األ

ىػػػػذا فكممػػػػا كانػػػػػت  ا كعمػػػػىيػػػػػا القضػػػػا  ببرا تػػػػو مؤكػػػػدن ي الصػػػػكرة التػػػػي يكػػػػكف فيكمػػػػة، حتػػػػى فػػػػـ المحأمػػػػا

ػػػػػاالمحكمػػػػػة كتصػػػػػدر فييػػػػػا  ا التػػػػػي تقػػػػػدميا النيابػػػػػة العامػػػػػة إلػػػػػىالقضػػػػػاي بػػػػػالبرا ة قميمػػػػػة، كممػػػػػا كػػػػػاف  أحكامن

  .(3) عمى حؽ تصرؼ عضك النيابة العامةىذا داالن 
 ا: أن  يكون نشيًطا وقوي المالحظ  والواكرةثانيً 

مػػػػػػف  كابارتكػػػػػػاب الجريمػػػػػػة، حتػػػػػػى يتمكنػػػػػػ قيػػػػػػاميـلمجرمػػػػػػكف بسػػػػػػرعة كخفػػػػػػا  كنشػػػػػػاط بعػػػػػػد يعمػػػػػػؿ ا

، العقػػػػػػػابمػػػػػػف  اينجػػػػػػك  ، كأفٍ األمػػػػػػف، كاإلفػػػػػػػالت مػػػػػػف رجػػػػػػاؿ حيػػػػػػاتيـ كالمحافظػػػػػػة عمػػػػػػى تضػػػػػػميؿ العدالػػػػػػة

                                                           
ان،مكتببببةدارالسبببالمللنشبببروالتوزٌبببع،عببببدالبببرحمنالسبببعدي،تٌسبببٌرالكبببرٌمالبببرحمنفبببًتفسبببٌركبببالمالمنببب(1)

.310م،ص2002،الرٌاض،2ط
.78،ص1،2007عبدالفتاحمراد،التحقٌقالجنائًالتطبٌقً،مإسسةشبابالجامعة،طد.((2
 .32،ص1990،االسكندرٌة،1د.حسنالمرصفاوي،المحققالجنائً،منشؤةالمعارؾ،مجد((3
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ا فػػػػػي ميامػػػػػو ا كسػػػػػريعن يكػػػػػكف نشػػػػػيطن  فٍ الجانػػػػػب اآلخػػػػػر مػػػػػف أعضػػػػػا  التحقيػػػػػؽ أ يحػػػػػتـ عمػػػػػىالػػػػػذم  مػػػػػراأل

 .إلى مرتكبي الجريمة لمكصكؿا ؽ الحق حتى يتمكف مف تقصي

كػاف  فػصفٍ  ،العبػث فػي آثارىػا الفضػكلييفكيحػاكؿ الجيػال   ،كعندما تقع الجريمػة يتكػاثر النػاس حكليػا

ذا كاف المحقػؽ نشػيطنا نيـ مف إضاعة آثارال مكٌ المحقؽ خامن  انطمػؽ كالسػيـ كمعػو أعكانػو مػف  الجريمة، كا 

الرجػػاؿ خمػػؼ المػػتيـ كآخػػريف لحصػػر الشػػيكد كمػػنعيـ مػػف رجػػاؿ الشػػرطة كالمباحػػث، فتػػراه قػػد أطمػػؽ بعػػض 

 .(1)األقداـ كالبصمات كاير ذلؾآثار  ، كتحفظ عمىترؾ المكاف

ػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػا ميف عمػػػػػػػػػػػى التحقيػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف معرفػػػػػػػػػػة مالمػػػػػػػػػػح النػػػػػػػػػػػاس  كمػػػػػػػػػػا أف قػػػػػػػػػػكة المالحظػػػػػػػػػػة تيمك 

كاسػػػػػػػػػػػتقرا يا؛ فيتمكنػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػف مالحظػػػػػػػػػػػة االرتبػػػػػػػػػػػاؾ كاالضػػػػػػػػػػػطراب الػػػػػػػػػػػذم يبػػػػػػػػػػػدك عمػػػػػػػػػػػى المجػػػػػػػػػػػرميف، 

ػػػػػػػػف مػػػػػػػػف االىتمػػػػػػػػاـ بكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا يقػػػػػػػػع عمي ػػػػػػػػو  البصػػػػػػػػر فػػػػػػػػي مكػػػػػػػػاف الجريمػػػػػػػػة ميمػػػػػػػػا فاالنتبػػػػػػػػا ه الزا ػػػػػػػػد ييمك 

 .(2)الجريمة بدل تافينا كاير ميـ، ألن و يمكف أٍف يساعد عمى الكشؼ عف امكض

نػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػرح الجريمػػػػػػػػػة مكٌ  ر إلػػػػػػػػػىإذا مػػػػػػػػػا نظػػػػػػػػػيكػػػػػػػػػكف المحقػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػكم المالحظػػػػػػػػػة،  أفٍ كيجػػػػػػػػػب 

ىػػػػػػػػذه  الغيػػػػػػػػر معتػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػى يع الشػػػػػػػػخص الطبيعػػػػػػػػيال يسػػػػػػػػتط ا كثيػػػػػػػػرةيكتشػػػػػػػػؼ أمػػػػػػػػكرن  مػػػػػػػػف أفٍ  مػػػػػػػػراأل

لتحقيػػػػػػػػػػؽ تكجيػػػػػػػػػػو ا كتسػػػػػػػػػػاعد المحقػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػى ،يكشػػػػػػػػػػفيا كأفٍ  اإلجػػػػػػػػػػرا اتأٍف يفتػػػػػػػػػػرس تمػػػػػػػػػػؾ  السػػػػػػػػػػمطة

ي قػػػػػػػػػػكة المالحظػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ نمػػػػػػػػػػكتي  ،كالدقيقػػػػػػػػػػةكبكصػػػػػػػػػػمتيا الحقيقيػػػػػػػػػػة  كجيتػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػحيحة إلػػػػػػػػػػى

 الجزا ية خالؿ العمؿ. اإلجرا اتار كتكر  التجربة

يكػػػػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػػػػكم المالحظػػػػػػػػػػػػة  بػػػػػػػػػػػػيفٍ  أٍف تػػػػػػػػػػػػتـ مراعػػػػػػػػػػػػاةيجػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػذلؾ عنػػػػػػػػػػػػد اختيػػػػػػػػػػػػار المحقػػػػػػػػػػػػؽ 

اسػػػػػػػػػػػػػتيعاب األحػػػػػػػػػػػػػداث  قػػػػػػػػػػػػػادرة عمػػػػػػػػػػػػػىتكػػػػػػػػػػػػػكف حكاسػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػميمة  كسػػػػػػػػػػػػػرعة اإلدراؾ كرد الفعػػػػػػػػػػػػػؿ، كأفٍ 

و:        بين ػػػػػػػػػػػػ (46مػػػػػػػػػػػػادة )القضػػػػػػػػػػػػا ية لمنا ػػػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػػػاـ الفمسػػػػػػػػػػػػطيني  التعميمػػػػػػػػػػػػاتت حيػػػػػػػػػػػػث نٌصػػػػػػػػػػػػ ،حكلػػػػػػػػػػػػو

 إلػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا وىػػػػػػػػػػركػػػػػػػػػػز انتباي، فتصػػػػػػػػػػؼ بقػػػػػػػػػػكة المالحظػػػػػػػػػػةي أفٍ  عمػػػػػػػػػػى عضػػػػػػػػػػك النيابػػػػػػػػػػة يتعػػػػػػػػػػيف "

                                                           
 .49،ص1995التحقٌقالجنائًأصولهوتطبٌقاته،بدوننشر،.سلٌمالزعنون،ا((1

اختصاصرجالالضبطالقضائًفًالتحريواالستداللوالتحقٌق،دارذاتالسالسلللنشر،،د.محمدالحلبً(2)

 .48،ص2ط
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؛ الكتشػػػػػػػػػاؼ الحػػػػػػػػػظ مكػػػػػػػػػاف الجريمػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػيف المعاينػػػػػػػػػةي، ك يتعمػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػالتحقيؽ مػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػخاص ككقػػػػػػػػػا ع

 .(1)"يفية كقكع الجريمة كتعرؼ الحقيقةبعض اآلثار المادية التي تفيد في استظيار ك

نػػػػػػػو مػػػػػػػف القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى حفػػػػػػػظ المعمكمػػػػػػػات مك  تي  المحقػػػػػػػؽ أف  قػػػػػػػكة الػػػػػػػذاكرة لػػػػػػػدل خالصككككككك  المكككككككول

 ك كانػػػػػػت كقػػػػػػػا عى يػػػػػػا، سػػػػػػػكا  كانػػػػػػت صػػػػػػكرة مر يػػػػػػػة أـ احػػػػػػداثننا أإليجػػػػػػة اعيا كقػػػػػػػت الحامكانيػػػػػػة اسػػػػػػترجكا  

يتفقػػػػاف فػػػػي األسػػػػمكب لمعرفػػػػة  دثػػػػة كأخػػػػرم سػػػػابؽ شػػػػبيو بكقا عػػػػو، كقػػػػدكذلػػػػؾ لممقارنػػػػة بػػػػيف حا ؛مسػػػػمكعة

ف  العالقػػػػػػة بينيمػػػػػػا،  مػػػػػػف االىتمػػػػػػاـ بصػػػػػػقؿ ميػػػػػػارات المحققػػػػػػيف بالتػػػػػػدريب  د  تنميػػػػػػة ىػػػػػػذا الميػػػػػػارة ال بيػػػػػػ كا 

ف   ،ىميػػػػػة تػػػػػدكيف كتسػػػػػجيؿ الكقػػػػػا عالمال ػػػػػـ، مػػػػػع االشػػػػػارة إلػػػػػى أ لتيىيػػػػػؿكا قػػػػػكة الػػػػػذاكرة تجعػػػػػؿ العمػػػػػؿ  كا 

يحفػػػػظ صػػػػكرة المجػػػػـر اليػػػػارب أك  سػػػػيؿ، كقػػػػكة ذاكػػػػرة المحقػػػػؽ تجعمػػػػو إذا مػػػػا تعػػػػدد القضػػػػايا بػػػػيفٍ أيسػػػػر كأ

 األشيا  المسركقة إذا ما شاىدىا مرة أخرل.

 الثًا: سرع  أبط المتيم واستجوابوث

إجػػػػػػػرا ات  حػػػػػػػدأ ابيني ػػػػػػػ ،الميمػػػػػػػة األخػػػػػػػرل اإلجػػػػػػػرا اتاب المػػػػػػػتيـ دكف ايػػػػػػػره مػػػػػػػف يتميػػػػػػػز اسػػػػػػػتجك 

ىػػػػػك ك  .(2)الحقيقػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ مرتكػػػػػب الجريمػػػػػة ىو ييػػػػػدؼ لمكصػػػػػكؿ إلػػػػػألن ػػػػػ ؛الميمػػػػػة االبتػػػػػدا ي التحقيػػػػػؽ

ػػػػػػػاو يي ألن ػػػػػػػ ،المػػػػػػػتيـ قػػػػػػػكاؿكأ عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ تصػػػػػػػريحات ةييػػػػػػػدؼ إلظيػػػػػػػار الحقيقػػػػػػػ مػػػػػػػف ناحيػػػػػػػة  حػػػػػػػاط عممن

أٍف يسػػػػػرع بضػػػػػبط المحقػػػػػؽ  كالقػػػػػرا ف المكجػػػػػكدة ضػػػػػده، فيجػػػػػب عمػػػػػى كاألدلػػػػػة وعمي ػػػػػقامػػػػػة المي  تامػػػػػاباالتي

أك المػػػػتيـ التػػػػي بعػػػػد ارتكابػػػػو الجريػػػػة  شػػػػي  يفكػػػػر فيػػػػو الجػػػػاني أكؿ سػػػػرع كقػػػػت ممكػػػػف، ألف  الميػػػػتـ فػػػػي أ

، كقػػػػد يتعمػػػػد الجػػػاني إلػػػػى اإلسػػػػراع فػػػي طمػػػػس معػػػػالـ ىػػػػك اليػػػػرب كاالختفػػػا الجزا يػػػة  الػػػػدعكلعمي ػػػػو تقػػػاـ 

ة ر فتمكنػػػػػو مػػػػػف القػػػػػد ؛خفػػػػػا  مادياتيػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ المػػػػػدة الزمنػػػػػة التػػػػػي ييسػػػػػتيخر بيػػػػػا، كا  ميػػػػػةتػػػػػو اإلجرادلأ

سػػػػػرع المحقػػػػػؽ كألقػػػػػى القػػػػػبض عمػػػػػى المػػػػػتيـ ا ألمفعػػػػػؿ الػػػػػذم ارتكبػػػػػو فػػػػػصذ التفكيػػػػػر كاسػػػػػتدراؾ مخػػػػػارجى  عمػػػػػى

 باعد بينو كبيف الجريمة.يستجكبو قبؿ اف يفكر كييي  نفسو ليي  أفٍ  عمي وفيجب 
 

                                                           
ٌتصؾأن ٌتعٌنلً:"(علًالتا153انظرأًٌضاإلىالتعلٌماتالقضائٌةللنٌابةالعامةالمصرٌةنصالمادة)(1)

حٌنالجرٌمةمكانوٌالحظووقائعأشخاصمنبالتحقٌقٌتعلقماكلإلىانتباههفٌركزالمالحظةبقوةالمحقق
الحقٌقة".وتعرؾالجرٌمةوقوعكٌفٌةاستظهارفًتفٌدالتًالمادٌةاآلثاربعضالكتشاؾالمعاٌنة

 .41م،ص2005(،61حلةالتحقٌقاالبتدائً،سلسةالتقارٌرالقانونٌة،عدد)ا.ثائرأبوبكر،ضماناتالمتهمفًمر((2
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 الفرع الثاني
  ص المتعمم  بمباشرة التحميدالخصا

 
 : تدوين التحميد االبتدا يأواًل 

بكاسػػػػػػطة سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ  كالنيابػػػػػػة  ات االبتدا يػػػػػػة مكتكبػػػػػػة سػػػػػػكا  أكانػػػػػػتتكػػػػػػكف التحقيقػػػػػػ يمػػػػػػـز أفٍ 

البسػػػػػػات ض عػػػػػػف تمػػػػػػؾ المرحمػػػػػػة تحريػػػػػػر محضػػػػػػر يكضػػػػػػح الظػػػػػػركؼ كالمكيػػػػػػتمخ ،(1)ة أـ ايرىػػػػػػاالعامػػػػػػ

 .(2)المصاحبة الرتكاب الجريمة

تابة في إجرا ات التحقيؽ السند الداؿ عمػى حصػكليا كعػدـ تكافرىػا يػؤدم إلػى افتػراض عػدـ تمثؿ الك

المبػػدأ المطبػػؽ فػػي ىػػذه الحالػػة )مػػا لػػـ يكتػػب مػػا لػػـ يحصػػؿ( فػػصذا فقػػد السػػند  فػػصف   اليكبالتػػمباشػػرة اإلجػػرا ، 

ف أدلػػة أخػػرل تسػػتكثؽ مػػف صػػدكره مػػ ( كلممحكمػػة أفٍ التفتػػيش مػػثالن  أمػػرمػػف ممػػؼ القضػػية )المثبػػت إلجػػرا  
  كيشترط في التدكيف أف يككف بكاسطة كاتب كما ىك عمى النحك اآلتي:.(3)

 التدوين بواسط  كاتب التحميد: .1

ـ بقاعػػدة التػػدكيف 2001( لسػػنة 3لقػػد أخػػذ التشػػريع الفمسػػطيني فػػي قػػانكف اإلجػػرا ات الجزا يػػة رقػػـ )

التحقيػؽ  صػطحاب ككيػؿ النيابػة كاتػبكجكب ا الجزا ية عمى اإلجرا اتقانكف  كقد نٌص  ،جرا ات التحقيؽإ

تمكيف ككيؿ النيابة إلى التفرغ  لىضافة إقيع معو عمى المحاضر، باإلكالتك  ،4))في جميع إجرا ات التحقيؽ

ال يشغمو في ذلؾ كتابة جميع إ  جرا ات التحقيؽ.لعممو الفني كا 

ة نظػػر االبيػػة جػػرا ات التحقيػػؽ بمعرفػػة كاتػػب مخػػتص تقتصػػر مػػف كجيػػتػػدكيف إ فػػصفٌ  ؛كليػػذا السػػبب

 أكامػر أمػاستجكاب كالمعاينػة كسػماع الشػيكد، التي تستمـز تمرير محاضر كاال اإلجرا اتالفقو المقارف في 

فٍ  ،القػػبض كالتفتػػيش كالحػػبس االحتيػػاطي كػػيكامرالتحقيػػؽ  و يمػػـز نيا إال أن ػػيكػػاف القػػانكف يكجػػب تػػدك  فيػػذا كا 

 .(5)تدكينيا بنفسو المحقؽ استصحاب كاتب إلثباتيا كتابو بؿ يجكز لممحقؽ
                                                           

 .414جاللثروت،نظماإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،صد.(1)
 .118،ص2،2015د.معتزاألؼا،مرشدالضحٌةللطرقالحكمٌةمعالقانونالفلسطٌنًلإلجراءاتالجزائٌة،ط(2)
 .741،ص133،رقم14،مجموعةاألحكامالمصرٌة،س1963ةنوفمبرسن4نقد(3)
ٌصطحبوكٌلالنٌابةفًجمٌعتنص:2003"لسنة3"قانوناإلجراءاتالجزائٌةرقم"58انظرإلىنصالمادة"(4)

لتدوٌنالمحاضروٌوقعهامعه.اإجراءاتالتحقٌقكاتبً
.672،ص1984ارالمطبوعاتالجامعٌة،د.محمدزكًأبوعامر،اإلجراءاتالجنائٌة،د(5)
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ػػػػػػػػػػػكقػػػػػػػػػػػد اشػػػػػػػػػػػترط المي  جػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػدا ي بمعرفػػػػػػػػػػػو كاتػػػػػػػػػػػب كفقػػػػػػػػػػػا ع المصػػػػػػػػػػػرم تػػػػػػػػػػػدكيف إر  شى

حب قاضػػػػػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػػػع يصػػػػػػػػػػػػط (73)الجنػػػػػػػػػػػػا ي مػػػػػػػػػػػػادة  اإلجػػػػػػػػػػػػرا اتف لػػػػػػػػػػػػنص قػػػػػػػػػػػػانك 

 .(1)اضرحمف كتاب المحكمة يكقع معو الم اجرا اتو كاتبن إ

ى تػػػػػػػدكيف الجنا يػػػػػػػة المصػػػػػػػرم عمػػػػػػػ اإلجػػػػػػػرا اتكف ع فػػػػػػػي قػػػػػػػانشػػػػػػػر  ط المي ااشػػػػػػػتر  أف  ا نجػػػػػػػد نٌنػػػػػػػكمػػػػػػػا أ

جػػػػػرا  فػػػػػي ال ينصػػػػػرؼ فقػػػػػط إلػػػػػى اإل مػػػػػرأك محاضػػػػػر تحقيػػػػػؽ، كىػػػػذا األإجػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ فػػػػػي محضػػػػػر 

ػػػػػ نم  ا آثػػػػػار بعينيػػػػػا، كىػػػػػذا عمييػػػػػالمكاعيػػػػػد التػػػػػي تترتػػػػب  تمػػػػػؾا كػػػػػذلؾ إلػػػػػى سػػػػػاعة كتػػػػاري  مباشػػػػػرتو ذاتػػػػو كا 

ككاتػػػػػب التحقيػػػػػػؽ عمػػػػػى المحاضػػػػػػر المحقػػػػػػؽ تكقيػػػػػع  ةجػػػػػػرا ات جنا يػػػػػ( إ73)التيكيػػػػػد كفػػػػػؽ نػػػػػػص المػػػػػادة 

ػػػػة السػػػػند الكحيػػػػدة المثبػػػػت بصػػػػدكر اإلجػػػػرا ات التحقيػػػػؽ، كالتكقيػػػػع ىػػػػك كحػػػػدالتػػػػي يثبػػػػت فييػػػػا إ ف جػػػػرا  ممى

المحقػػػػػػؽ ككاتػػػػػػب بتكقيػػػػػػع  مػػػػػػذيالن ا، فػػػػػػصذا لػػػػػػـ يكػػػػػػف المحضػػػػػػر الكجػػػػػػو المعتبػػػػػػر قانكننػػػػػػ عمػػػػػػىصػػػػػػدر منػػػػػػو 

 .التحقيؽ كاف منعدمنا ال كجكد لو قانكننا

محضػػػػػػػره ال  كاتػػػػػػػب لمتحقيػػػػػػػؽ ككجػػػػػػػكب تكقيعػػػػػػػو عمػػػػػػػىاستصػػػػػػػحاب  المصػػػػػػػرم كفط القػػػػػػػاناكاشػػػػػػػتر 

ػػػػػػالتػػػػػػي تباشػػػػػػرىا السػػػػػػمطة المنػػػػػػكط بيػػػػػػا إجرا ػػػػػػو كا   كافػػػػػػة جػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدا يتسػػػػػػرم عمػػػػػػى  إ ا نم 

 ،كسػػػػػػػماع شػػػػػػػيادة الشػػػػػػػيكدتسػػػػػػػتمـز تحريػػػػػػػر محاضػػػػػػػر ) ا عمػػػػػػػى إجػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػؽ التػػػػػػػييكػػػػػػػكف قاصػػػػػػػرن 

 ،يػػػػا العمػػػػة التشػػػػريعية مػػػػف كرا  كجػػػػكب ىػػػػذا الشػػػػرطحيػػػػث تقػػػػـك ب(، ، كاجػػػػرا  المعاينػػػػةكاسػػػػتجكاب المػػػػتيـ

مجريػػػػػات التحقيػػػػػؽ  إلػػػػػىانصػػػػػراؼ المحقػػػػػؽ بفكػػػػػره  ـزتمتػػػػػ اإلجػػػػػرا اتأف  مباشػػػػػرة ىػػػػػذه كالتػػػػػي تتمثػػػػػؿ فػػػػػي 

كالتػػػػػي تتمثػػػػػؿ  ،بحيػػػػػث ال تعكقػػػػػو فييػػػػػا العمػػػػػة التشػػػػػريعية مػػػػػف كرا  كجػػػػػكب ىػػػػػذا الشػػػػػرط ،بنكاحيػػػػػو الفنيػػػػػة

 ،مجريػػػػات التحقيػػػػؽ بنكاحيػػػػو الفنيػػػػة تمػػػػـز انصػػػػراؼ المحقػػػػؽ بفكػػػػره إلػػػػىت اإلجػػػػرا اتأف  مباشػػػػرة ىػػػػذه فػػػػي 

ف يكػػػػػػكف سػػػػػػكل مجػػػػػػرد عمػػػػػػؿ مػػػػػػادم.              ذم ال يعػػػػػػدك أالمحضػػػػػػر الػػػػػػ بحيػػػػػػث ال تعكقػػػػػػو عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ كتابػػػػػػة

جػػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ التػػػػػي ال تسػػػػػتمـز بطبيعتيػػػػػا تحريػػػػػر محاضػػػػػر تصػػػػػرؼ فكػػػػػر المحقػػػػػؽ عػػػػػف سػػػػػا ر إ أمػػػػػا

و بػػػػػالحبس كالقػػػػػبض كالتفتػػػػػيش كمراقبػػػػػة المحادثػػػػػات التمفزيكنيػػػػػة( فصن ػػػػػ الصػػػػػادرة مرا)كػػػػػيك  صػػػػػميةميمتػػػػػو األ

 .(2)عمي وال يسرم في شينيا شرط مصاحبة كاتب لممحقؽ فييا كتكقيعو معو 
                                                           

(الصببببادر2003لسببببنة95انظببببرقببببانوناإلجببببراءاتالجنببببائًالمصببببري)طبًقبببباألحببببد التعببببدٌالتبالقببببانون((1

.1950لسنة150بالقانونرقم
.541قص31لسنة235الطعنرقم12أحكامنقضس8/5/1961نقض((2

 .841قص31لسنة612نرقمالطع12أحكامنقضس3/10/1961
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 عم  تدوين التحميد االبتدا ي: .2

فيسػػػػػػتطيع  ،ككػػػػػػذلؾ لمسػػػػػػمطة القا مػػػػػػة بػػػػػػالتحقيؽ ،لممػػػػػػتيـ ميمػػػػػػةيشػػػػػػكؿ تػػػػػػدكيف التحقيػػػػػػؽ ضػػػػػػمانة .أ 

ػػػػػ كاالطػػػػػالع عمػػػػػى اإلجػػػػػرا اتاضػػػػػر إلػػػػػى محالمػػػػػتيـ الرجػػػػػكع  ا الشػػػػػيادات المقدمػػػػػة ضػػػػػده خصكصن

بالنسػػػػػػبة لمسػػػػػػمطة القا مػػػػػػػة  أمػػػػػػاعنػػػػػػد ايابػػػػػػو، كبػػػػػػذلؾ يػػػػػػتمكف مػػػػػػف إعػػػػػػداد دفاعػػػػػػػو بشػػػػػػكؿ سػػػػػػميـ، 

 .(1)المناؿ ا ليس سيؿى أمر بعد كيجعؿ االدعا  بعدـ شرعيتيا حقيؽ فالتدكيف يي تبال

االختصػػػػػػػػاص  ي مػػػػػػػػف صػػػػػػػػميـجػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػدا تعػػػػػػػػد مباشػػػػػػػػرة إ ص:يمبككككككككدأ التخصكككككككك.ب 

تػػػػػدكيف  أمػػػػػا، القػػػػػانكف يحكػػػػػاـالتحقيػػػػػؽ كب مجريػػػػػات حاطػػػػػة التامػػػػػة بفػػػػػفالقضػػػػػا ي الػػػػػذم يتطمػػػػػب اإل

 دارم ال يدخؿ في االختصاص القضا ي.عمؿ مادم إ محاضر التحقيؽ فصنو  

ؽ بيػذا ب التحقيػكاتػ يقػكـ وبين ػ لمجميػع المعركفػة الفكا ػدو مػف عنػ ينجـ كما يصالتخص مبدأ كيقضي

تدكيف محضر التحقيؽ بينما يتفرغ المحقػؽ لمجانػب الفنػي كالقػانكني مػف  مؿ المادم فيتفرغ لميمةالع

ف لكؿ مف المحقؽ كالكاتب في عممو؛ فيصػرؼ تقاإلى إالتحقيؽ. كيؤدم مبدأ التخصيص في العمؿ 

 ك اسػػػتجكابالمحقػػػؽ فكػػػره كتركيػػػزه إلػػػى مجريػػػات التحقيػػػؽ كسػػػماع الشػػػيكد أك المعاينػػػة أك التفتػػػيش أ

 كمػا يراعػي صػحتو كمشػركعيتو مػف حيػث ،الجانػب الفنػي منػو فيصػب اىتمامػو عمػى عمي ػو عي دٌ الميػ

  .(2)ثـ تدكينو اإلجرا اتىنو بيف عمميف، ىما: مباشرة كليذا ال يقسـ ذً  ،الجانب القانكني
 : سري  التحميد االبتدا ي لمجميورثانًيا

ذاعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػا  اتػػػػػػػػػػو كحظػػػػػػػػػػر إلتحقيػػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػػدـ السػػػػػػػػػػماح لمجميػػػػػػػػػػكر حضػػػػػػػػػػكر إجرايقصػػػػػػػػػػد بسػػػػػػػػػػرية ا

كتعتبػػػػػػػػػػر  ،(3)مػػػػػػػػػػراتتضػػػػػػػػػػمنو محاضػػػػػػػػػػره كمػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػفر عنػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف نتػػػػػػػػػػا ج كمػػػػػػػػػػا يتصػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف أك 

كىػػػػػػػػػػذا االلتػػػػػػػػػػزاـ يشػػػػػػػػػػمؿ  ،سػػػػػػػػػػرارا كالنتػػػػػػػػػػا ج التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػفر عنيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف األجػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ ذاتيػػػػػػػػػػإ

عضػػػػػػػػػا  النيابػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي كمسػػػػػػػػػاعدييـ مػػػػػػػػػف كتػػػػػػػػػاب قضػػػػػػػػػاة التحقيػػػػػػػػػؽ كأ

 .4))يتطمبكف بالتحقيقات بحسب كظيفتيـ فكخبرا  كايرىـ ممى 
                                                           

مرجعد.232،ص5د.عبدالوهابحومد،الوسٌطفًاإلجراءاتالجزائٌةالكوٌتٌة،مطبوعاتجامعةالكوٌت،ط((1

.3420=341،ص1،2009طارقالدٌراوي،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً،جزء
 .734،ص1995لجزائٌةالكوٌتٌة،مرجعسابق،د.عبدالوهابحومد،الوسٌطفًاإلجراءاتا((2
 .76،ص2017د.عبدالرحمنالمشهراوي،ضماناتالتحقٌقاالبتدائً،رسالةماجستٌر،جامعةناٌؾ،الرٌاض،((3
.415د.جاللثروت،نظماإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص((4
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تتصػػػػػرؼ  أفٍ  تسػػػػػفر عنيػػػػػا سػػػػػرنا تشػػػػػكؿ الجريمػػػػػة بصفشػػػػػا و إلػػػػػىجػػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ كالنتػػػػػا ج التػػػػػي إف  إ
 المحكمػػػػػة زالػػػػػت السػػػػػرية كحػػػػػؿٌ  بصحالػػػػػة الػػػػػدعكل إلػػػػػى مػػػػػرسػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ فػػػػػي الػػػػػدعكل فػػػػػصذا انتيػػػػػى األ

بػػػػػيال صػػػػػدر قػػػػػرار  إذا أمػػػػػا ،را ات المحاكمػػػػػةإجػػػػػ لعالنيػػػػػة ليكػػػػػكف الػػػػػرأم العػػػػػاـ رقيبنػػػػػا عمػػػػػىمحميػػػػػا مبػػػػػدأ ا
عيػػػػػػد فػػػػػػتح تعػػػػػػكد مػػػػػػف جديػػػػػػد إذا أي  زالػػػػػػت السػػػػػػرية، لكػػػػػػف ىػػػػػػذه السػػػػػػرية قابمػػػػػػة ألفٍ  الػػػػػػدعكل كجػػػػػػو إلقامػػػػػػة

 .(1)ا  عمى ظيكر أدلة جديدةالتحقيؽ في الدعكل مف جديد بنن 
 

 :اليالتالنحو  عدة، عمى عناصر ري  التحميد عمىستموم  .أ 
 لتحميد االبتدا يعدم السماح لمجميور بحأور ا .1

ال يجػػػػػكز ألحػػػػػد مػػػػػف المػػػػػكاطنيف ايػػػػػر الخصػػػػػـك كككال يػػػػػـ الػػػػػدخكؿ فػػػػػي المكػػػػػاف الػػػػػذم يجػػػػػرم فيػػػػػو 
               . الػػػػػػػػػػػػػػػذم يباشػػػػػػػػػػػػػػػر بكاسػػػػػػػػػػػػػػػطة السػػػػػػػػػػػػػػػمطة المختصػػػػػػػػػػػػػػػة النيابػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػة التحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػػػػدا ي

فػػػػػػػي جمسػػػػػػػة عمنيػػػػػػػة؛ كذلػػػػػػػؾ حمايػػػػػػػة لمصػػػػػػػمحة  سػػػػػػػماع الشػػػػػػػيكدكػػػػػػػذلؾ الشػػػػػػػيكد ال يجػػػػػػػكز لممحقػػػػػػػؽ 
خػػػػرل، ممػػػػا يشػػػػكؿ خطػػػػكرة معة الفػػػػرد مػػػػف التشػػػػيير بػػػػو مػػػػف جيػػػػة أكحمايػػػػة سػػػػ ،مػػػػف جيػػػػةالتحقيػػػػؽ 

  .(2)إىدار لمبدأ البرا ة عمييايترتب عالنية التحقيؽ  بالغة لذلؾ الشخص، حيث إف  
 سرار التحميد االبتدا يااللتزام بالمحا ظ  عمى أ .2

ػػػػػػػػػػ لتحقيػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػمطة ا تتصػػػػػػػػػػرؼ أفٍ  ا إلػػػػػػػػػػىيظػػػػػػػػػػؿ االلتػػػػػػػػػػزاـ بسػػػػػػػػػػرية إجػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ قا من
إلقامػػػػػػػػة الػػػػػػػػدعكل زالػػػػػػػػت السػػػػػػػػرية، كلكػػػػػػػػف إذا أعيػػػػػػػػدت  بػػػػػػػػيال كجػػػػػػػػوقػػػػػػػػرار  الػػػػػػػػدعكل، فػػػػػػػػصذا صػػػػػػػػدر

رية مػػػػػػػف جديػػػػػػػد، ظيػػػػػػػكر أدلػػػػػػػة جديػػػػػػػدة عػػػػػػػادت السػػػػػػػ ات التحقيػػػػػػػؽ مػػػػػػػرة أخػػػػػػػرل بنػػػػػػػا  عمػػػػػػػىإجػػػػػػػرا 
محميػػػػػػػػػػا مبػػػػػػػػػػدأ  المحكمػػػػػػػػػػة المختصػػػػػػػػػػة زالػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػرية، كحػػػػػػػػػػؿٌ  إذا كصػػػػػػػػػػمت الػػػػػػػػػػدعكل إلػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػا

 .(3)رقيبنا عمى إجرا ات المحاكمة كمة ليككف الرأم العاـعالنية المحا

ػػػػػػ ػػػػػػ ،يسػػػػػػاىـ فػػػػػػي إجػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدا ي فٍ ككػػػػػػؿ مى يتصػػػػػػؿ بػػػػػػالتحقيؽ أك يحضػػػػػػره بسػػػػػػبب  فٍ كمى

ؽ، كاإلخػػػػػالؿ بػػػػػالتزاـ المحافظػػػػػة بعػػػػػدـ إفشػػػػػا  أسػػػػػرار التحقيػػػػػ التقيػػػػػدكجػػػػػب عميػػػػػو كظيفتػػػػػو أك مينتػػػػػو 

 .(4)إفشا  األسرارعنيا يشكؿ جريمة  سرية إجرا ات التحقيؽ كالنتا ج التي تسفر عمى
                                                           

.663ص1984بوعاتالجامعٌة،الٌوجدطبعة،د.محمدأبوعامر،اإلجراءاتالجنائٌة،دارالمط((1
.381د.عبدالقادرجرادة:موسوعةاإلجراءاتالجزائٌة،مرجعسابق،ص((2
.269،ص1990د.أحمدأبوخطوة،شرحقانوناإلجراءاتالجزائٌة،مطابعالبٌانالتجارٌة،الجزءاألول،((3
،1،1996نونًاإلجراءاتالجنائٌةالمصريوالفرنسً،دارالنهضة،طد.شرٌؾكامل،التحقٌقاالبتدائًفًقا((4

.27ص
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 :حظر نشر إجراءات التحميد .3

كما  ،منو محضر التحقيؽضقاعدة سرية التحقيؽ االبتدا ي تقضي بالضركرة عدـ جكاز نشر ما يت إف  

اإلعػػالـ، فحصػػانة النشػػر يتخػػذ فػػي شػػينو مػػف قػػرارات، سػػكا  بكاسػػطة الصػػحؼ أك ايرىػػا مػػف كسػػا ؿ 

تصرة عمى إجرا ات ا مق، كما إني  در عمنناالتي تص حكاـالقضا ية العمنية كاأل اإلجرا اتمقصكرة عمى 

ىػذه كميػا ليسػت  ة، ألف  اإلداريػك أ األكليػةالتحقيقػات  المحكمة، كال تمتد إلى التحقيؽ االبتدا ي كال إلػى

 .(1)ال يشيدىا اير الخصـك كككال يـ عمنية

أك النتػػػػا ج التػػػػي تسػػػػفر  أ عػػػػدـ عالنيػػػػة التحقيػػػػؽ االبتػػػػدا يمبػػػػد عمػػػػىع الفمسػػػػطيني شػػػػر  المي  فقػػػػد نػػػػٌص 

ػػػػػػ عمييػػػػػػاسػػػػػػرار ىػػػػػػذا التحقيػػػػػػؽ جريمػػػػػػة يعاقػػػػػػب و جعػػػػػػؿ مػػػػػػف إفشػػػػػػا  أن ػػػػػػعنػػػػػػو بػػػػػػؿ إ  فٍ القػػػػػػانكف لكػػػػػػؿ مى

ـ " تكػػػػػكف 2001( لسػػػػػنة 3)رقػػػػػـ  ةالجزا يػػػػػ اإلجػػػػػرا ات( قػػػػػانكف 59)ت المػػػػػادة حيػػػػػث نٌصػػػػػفيػػػػػا، ليخا

كيعتبػػػػػػر إجػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػؽ أك النتػػػػػػا ج التػػػػػػي تسػػػػػػفر عنيػػػػػػا مػػػػػػف األسػػػػػػرار التػػػػػػي ال يجػػػػػػكز إفشػػػػػػا يا 

  القانكف". عميياىا جريمة يعاقب إفشاؤ 
تحػػػػػػػػكؿ دكف أخػػػػػػػػذ المشػػػػػػػػرع المصػػػػػػػػرم بسػػػػػػػػرية اإلجػػػػػػػػرا ات فػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػة التحقيػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػدا ي ك 

ف  السػػػػػػماح لمجم  يػػػػػػكر بحضػػػػػػكر إجرا اتػػػػػػو فػػػػػػي جميػػػػػػع األحػػػػػػكؿ أك حتػػػػػػى االطػػػػػػالع عمػػػػػػى أسػػػػػػراره، كا 

مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف  (75)كقػػػػػػػػع صػػػػػػػػاحبيا تحػػػػػػػػت طا مػػػػػػػػة العقػػػػػػػػاب نػػػػػػػػص المػػػػػػػػادة مخالفػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذه السػػػػػػػػرية تي 

األسػػػػرار، كيجػػػػب جػػػػرا ات التحقيػػػػؽ كالنتػػػػا ج التػػػػي تسػػػػفر عنيػػػػا مػػػػف : " تعتبػػػػر إةالجنا يػػػػ اإلجػػػػرا ات

اب كخبػػػػػػػرا  كايػػػػػػػرىـ ممػػػػػػػف ت ػػػػػػعضػػػػػػػا  النيابػػػػػػة العامػػػػػػػة كمسػػػػػػػاعدييـ مػػػػػػػف كي عمػػػػػػى قضػػػػػػػاة التحقيػػػػػػػؽ كأ

 . (2)فشا يا"أك مينتيـ عدـ إيحضركنو بسبب كظيفتيـ  أكيتصمكف بالتحقيؽ 

 
                                                           

ا.احمدالنعٌمً،بطالنإجراءاتالتحقٌقاالبتدائًفًقانوناإلجراءاتالجزائٌةفًدولةاإلماراتوالنظام(1)

.108م،ص2005السعودي،رسالةماجستٌر،جامعةناٌؾ،
(ٌعاقببببببببببالحبسمببببدةالتزٌببببدعلببببىسببببتة1)193مببببادةمالمصببببري1937لسببببنة58قببببانونالعقوببببباترقببببم((2

شبببهوروبؽرامبببةالتقبببلعبببنخمسبببةآالؾجنٌبببهوالتزٌبببدعبببنشبببعرةآالؾجنٌبببهأوب حبببدىهببباتٌنالعقبببوبتٌنكبببل
ابشبببؤنتحقٌبببقجنبببائًقبببائمإذاكانبببتسبببلطةالتحقٌبببققبببدمبببننشبببرب حبببدىالطبببرقالمتقبببدمذكرهبببا:)أ(أخببببارً

ؼٌببببةالخصبببومأوكانبببتقبببدحظبببرتإذاعبببةشبببًءمنبببهمراعببباةللنظبببامالعبببامأولببب دابأوفبببًراءهقبببررتإجببب

 . دعاوىالطالقأوالتفرٌقأوالزنافًابشؤنالتحقٌقاتأوالمرافعاتالظهورالحقٌقة.)ب(أوأخبارً
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 :اآلتي أو مظاىر عالني  التحميد التحميد يستثني من سري و 

 التحميد بحأور الخصوم - أ

الحقيقػػػػة  ة تكػػػػكف فػػػػي كجػػػػداف اإلنسػػػػاف أقػػػػرب إلػػػػىإجػػػػرا ات التحقيػػػػؽ التػػػػي تػػػػتـ فػػػػي عالنيػػػػ إف  

قمبػػػػو الشػػػػؾ فػػػػي كػػػػؿ مػػػػا  كالمػػػػتيـ لػػػػو حساسػػػػية مرىفػػػػة تػػػػدخؿ إلػػػػىممػػػػا يجػػػػرم فػػػػي السػػػػر كالخفػػػػا ، 

حسقػػػػػد يجػػػػػرم بعيػػػػػدن  مػػػػػا يػػػػػتـ مػػػػػف  معرفػػػػػةو لػػػػػو الحػػػػػؽ فػػػػػي اسػػػػػو بين ػػػػػا عػػػػػف نظػػػػػره كفػػػػػي ايبتػػػػػو، كا 

   .(1)م  نفسو باالطم ناف إلى سالمتيايى  اإلجرا ات

 بالنسػػػبة لمخصػػػكـ عمنيػػػة التحقيػػػؽ عمػػػى مسػػػتنده قياميػػػامنػػػذ  االبتػػػدا ي كتعتبػػػر مرحمػػػة التحقيػػػؽ

طمػكب ا لمتػكازف الم، كذلػؾ تحقيقنػفػرادمػف األ سػريتو بالنسػبة لمجميػكر أطراؼ الدعكل الجزا يػة، كعمػى

ػػفٍ  مصػػمحة المػػتيـ كمصػػمحة الدكلػػة، عمػػى بػػيف ا فػػػي لػػـ يكػػف طرفنػػ أف  ىػػذه السػػػرية مقصػػكرة عمػػى مى

كز ليػػػـ االطػػػالع عمػػػى أكراؽ كمػػػا يجػػػ ،اجيتيـاألطػػػراؼ فيجػػػرم التحقيػػػؽ بمػػػك  أمػػػاالػػػدعكل الجزا يػػػة، 

 . مف خالؿ ككيؿ ليـ كمحامي يمكنو مف ىذا الحؽ أكالجزا ية مف خالليـ  الدعكل

، كالمسػػػػػػ كؿ عػػػػػػف الحقػػػػػػكؽ المػػػػػػدني، كالمػػػػػػدعي بػػػػػػالحؽ عمي ػػػػػػو ـ: المػػػػػػتيـ، كالمجنػػػػػػي كالخصػػػػػػـك ىػػػػػػ

المػػػػػتيـ بكػػػػػؿ إجػػػػػرا  يترتػػػػػب فػػػػػي مكاجيػػػػػة  ف  أإذ كالؤىػػػػػـ، كيشػػػػػمؿ ىػػػػػذا الحػػػػػؽ ضػػػػػركرة كك  المدنيػػػػػة

كقػػػػػد يسػػػػػفر اتخاذىػػػػػا عػػػػػف  ،تتخػػػػػذ فػػػػػي مكاجيػػػػػة المػػػػػتيـ عػػػػػدة فينػػػػػاؾ إجػػػػػرا ات ميمػػػػػة نينػػػػػاأثػػػػػر قانك 

يكػػػػػػكف فػػػػػػي لكػػػػػػي  اإلجػػػػػػرا اتحضػػػػػػكر المػػػػػػتيـ ىػػػػػػذه  المشػػػػػػرع تعزيػػػػػػز إدانتػػػػػػو، كليػػػػػػذا فقػػػػػػد أكجػػػػػػب

دخاؿ الطمينينة إلىاإلجرا ات صحة حضكره نكع مف الرقابة عمى   .(2)نفسو ، كا 
 التحميد بحأور ملمور الأبط المأا ي - ب

إجػػػػػرا  التحقيػػػػػؽ  أف  القضػػػػػا  المصػػػػػرم كسػػػػػايرىا فػػػػػي ىػػػػػذا الفقػػػػػو المصػػػػػرم عمػػػػػى  أحكػػػػػاـ اسػػػػػتقرت

ػػػػػػػػفٍ أم بحضػػػػػػػػكر  ا؛عمننػػػػػػػػ . كقضػػػػػػػػت  حضػػػػػػػػكرىـ، ال يترتػػػػػػػػب عنػػػػػػػػو الػػػػػػػػبطالف مػػػػػػػػرضػػػػػػػػي األال يقت مى

 " حأككككور أككككابط الشككككرط  أثنككككاء التحميككككد الككككوي محكمػػػػة الػػػػنقض المصػػػػرية بيػػػػذا الشػػػػيف بػػػػيف  

                                                           
.352د.حسنالمرصفاوي،أصولاإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص((1
 .162،ص2008سلٌمانعبدالمنعم،بطالناإلجراءالجنائً،دارالجامعةالجدٌدة،بدونطبعة،د.((2
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، وال يزيكككل األثكككر المكككانوني المترتكككب عمكككى مكككا ثبكككت  يكككو متكككى تجريكككو النيابككك  ال يعيكككب إجراءاتكككو

 .(1)محكم  إلى صدقو ومطابمتو لمواقع"أطملنت ال

الضػبط القضػا ي،  مػيمكرمالفقيا  عدـ كجكد ما يمنع مف مباشرة التحقيػؽ فػي حضػكر  كيرل بعض

ثر عمػى حضكًرىـ ال يػؤ  ككنيـ مف مساعدم سمطة التحقيؽ ممثمةن بالنيابة العامة في مصر، كما إف  

ػفٍ ىنػاؾ ك  .(2)لممػتيـ ضمانػػػػات كافيػة تٍ مىػفً دامػت سػرية الػدفاع قػد كى  ، مػااإلجرا اتصحة   يػرل بػيف   مى

ػػػ اجكىرينػػػ السػػػرية ليسػػػت شػػػكالن   اإلجػػػرا اتيػػػة ، بػػػؿ الغايػػػة منيػػػا حماإجػػػرا ات التحقيػػػؽلصػػػحة  االزمن

إلجػرا  ذاتػو فيػي ال تحمػي ا، أخرل حماية سمعة المتيػـ كالخصكـ، كمف جية الالحقة ىذا مف جية

 .(3)ال تػػػػػؤدم إلى بطالنو االبتدا يعالنية التحقيػػػؽ  ف  ص، كمف ثـ فاعمنن  أتخذالذم 

، إلػػػػى مجػػػػرد االبتػػػػدا يو ييحيػػػػؿ السػػػػرية، كىػػػػي ضػػػػمانة حقيقيػػػػة لمتحقيػػػػؽ كييػػػػرد عمػػػػى ىػػػػذا الػػػػرأم بين ػػػػ

يكػػػػػكف إلػػػػػى اإلخػػػػػالؿ بحػػػػػؽ الػػػػػدفاع، ك  دة إرشػػػػػادية ال جػػػػػزا  عمػػػػػى مخالفتيػػػػػا، طالمػػػػػا لػػػػػـ تػػػػػؤدً قاعػػػػػ

لحػػػػػؽ  ال شػػػػػيف، ك اا الحػػػػػؽ ال عمػػػػػى إجػػػػػرا  التحقيػػػػػؽ عمننػػػػػعمػػػػػى إىػػػػػدار ىػػػػػذ الػػػػػبطالف عند ػػػػػذو جػػػػػزا ن 

   .(4)بالعالنيػػػة كعدميا الدفاع

 نجاز التحميدإسرع   :ثالثًا

نجػػػػػػػػػاز إدا ي كالتػػػػػػػػػي يجػػػػػػػػػب اتباعيػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػرعة مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػيف القكاعػػػػػػػػػد العامػػػػػػػػػة لمتحقيػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػ

تيي ػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػي يجػػػػػػػػػرم التحقيػػػػػػػػػؽ بشػػػػػػػػػينيا لمفصػػػػػػػػػؿ فييػػػػػػػػػا كذلػػػػػػػػػؾ  ةبغيػػػػػػػػػ ؛التحقيػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػدا ي

نجػػػػػػػػػػػػاز التحقيػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػدا ي إفػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػرعة  أف  كباعتبػػػػػػػػػػػػار  ،(5)بصصػػػػػػػػػػػدار القػػػػػػػػػػػػرار المناسػػػػػػػػػػػػب فييػػػػػػػػػػػػا

 .(6)فرادمف المجتمع كحرية األأ ىا لممحافظة عما ضركرين كاجبن  تيعد  

                                                           
/6/3.وكذل نقض300،رقم1229،ص21،مجموعةأحكاممحكمةالنقض،س1/12/1970نقض((1

.29،رقم311،ص12،مجموعةأحكاممحكمةالنقض،س1961
 .631، ص1980ءاتالجنائٌةفًالتشرٌعالمصري،دارالفكرالعربً،الجزءاألول،اإلجرا د. ميمكف سالمة،((2
.748ص،مرجعسابقالوسٌطفًقانوناإلجراءاتالجنائٌة،د.أحمدفتحًسرور،((3

.351،ص،بدونسنةنشراإلسكندرٌةقانوناإلجراءاتالجنائٌة،منشؤةالمعارؾ،،د.عوضمحمدعوض(4)
.164د.معتزاألؼا،مرشدالضحٌةللطرقالحكمٌةمعالقانونالفلسطٌنً،مرجعسابق،ص((5
د،حسنالجوخدار،التحقٌقاالبتدائًفًقانونأصولالمحاكمات-271د.محمودمصطفى،مرجعسابق،((6

 .54الجزائٌة،ص
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ػػػػػػػػػػالمي  فقػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػص   لسػػػػػػػػػػنة  (3)رقػػػػػػػػػػـ  الجزا يػػػػػػػػػػة اإلجػػػػػػػػػػرا اتقػػػػػػػػػػانكف  (56)رع الفمسػػػػػػػػػػطيني مػػػػػػػػػػادة ش 

 ."تباشر النيابة العامة التحقيؽ فكر عمميا بالجريمة"ـ 2001

ي سػػػػػػػػػػػػراع فػػػػػػػػػػػػتباشػػػػػػػػػػػػر اإل أفٍ الحقيقيػػػػػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػػػػػىؿ النيابػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة حتػػػػػػػػػػػػى تصػػػػػػػػػػػػ ىفيجػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػ

كالغايػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  ؛منػػػػػػػػذ كقػػػػػػػػكع جريمػػػػػػػػة التػػػػػػػػي يقػػػػػػػػـك بيػػػػػػػػا ككيػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػة المخػػػػػػػػتص إجػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػؽ

 ىعمػػػػػػػػ، كيترتػػػػػػػػب داليػػػػػػػػدلػػػػػػػػة تكػػػػػػػػكف فػػػػػػػػي متنػػػػػػػػاكؿ األ ألف   ؛مسػػػػػػػػرح الجريمػػػػػػػػة ىذلػػػػػػػػؾ ىػػػػػػػػك الحفػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػ

 الحقيقة. إلىفضؿ في الكشؼ عف المجرميف كالكصكؿ أذلؾ تحقيؽ نتا ج 

جنا يػػػػة قػػػػد كقعػػػػت مسػػػػرح الجريمػػػػة فػػػػكر عممػػػػو بجريمػػػػة  إلػػػػىا قػػػػؿ فػػػػكرن نتٍ يى  أفٍ المحقػػػػؽ  ب عمػػػػىكيجػػػػ

ػػػػػػا أ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تمقيػػػػػػو أك مػػػػػػيمكر الضػػػػػػبط القضػػػػػػا ي، فعامػػػػػػؿ  لػػػػػػدل عمي ػػػػػػوك شػػػػػػككل مػػػػػػف المجنػػػػػػي بالان

طمػػػػػس  مسػػػػػرح الجريمػػػػػة فػػػػػي المكػػػػػاف، كيػػػػػؤدم إلػػػػػىمعػػػػػالـ  ير عمػػػػػىتغييػػػػػر كالتػػػػػيثالالكقػػػػػت يسػػػػػاعد فػػػػػي 

، كتقػػػػػػاعس المحقػػػػػػؽ عػػػػػػف االنتقػػػػػػاؿ الكقػػػػػػت كمػػػػػػركري عامػػػػػػؿ الػػػػػػزمف ًضػػػػػػمي فى  ،تكياتػػػػػػوكفقػػػػػػداف مح ،آثارىػػػػػػا

 العبث بآثار الجريمة كتغيرىا.ف الجاني مف مك  كجو السرعة يي  عمى

 يمريػػػػػػػػ أفٍ  ؛المػػػػػػػػتيـ إلػػػػػػػػىكقػػػػػػػػد تعػػػػػػػػرؼ  ،الجريمػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى مكػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػرحكفػػػػػػػػكر كصػػػػػػػػكؿ المحقػػػػػػػػؽ 

جريمتػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف إخفػػػػػػػػػػػا  دلػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى ا، لمحيمكلػػػػػػػػػػػة دكف ىركبػػػػػػػػػػػو أك طمػػػػػػػػػػػس األفػػػػػػػػػػػكرن  عمي ػػػػػػػػػػػوبػػػػػػػػػػػالقبض 

 دكات المستعممة في ارتكاب الجريمة.السالح أك األ
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 الثاني المبحث
 السمط  المختص  بالتحميد االبتدا ي 

 
 :تمييد وتمسيم

نػػػػػػػػػػػػاط أحيػػػػػػػػػػػػث  ،اختمفػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػنظـ القانكنيػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػمطة المختصػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػالتحقيؽ

 إلػػػػػػػػػػػػىيعات األخػػػػػػػػػػػػرل القضػػػػػػػػػػػػا ، بينمػػػػػػػػػػػػا اتجيػػػػػػػػػػػػت بعػػػػػػػػػػػػض التشػػػػػػػػػػػػر  إلػػػػػػػػػػػػىبعضػػػػػػػػػػػػيا ىػػػػػػػػػػػػذه الكظيفيػػػػػػػػػػػػة 

 إلػػػػػػػػىسػػػػػػػػناد مرحمػػػػػػػػة التحقيػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػدا ي إكيتطمػػػػػػػػب  ،(1)النيابػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة إلػػػػػػػػىتخكيػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذه السػػػػػػػػمطة 

عػػػػػػػػػػػػػف  دلػػػػػػػػػػػػػة كالكشػػػػػػػػػػػػػؼاأل تمحػػػػػػػػػػػػػيص ةالعتبارىػػػػػػػػػػػػػا مرحمػػػػػػػػػػػػػ ةاليػػػػػػػػػػػػػعجيػػػػػػػػػػػػػة مختصػػػػػػػػػػػػػة ذات كفػػػػػػػػػػػػػا ة 

  ثبكتيا. عدـأك الجريمة لثبكت التيمة 
فػػػػػػػػػػػؽ التشػػػػػػػػػػػريع السػػػػػػػػػػػمطة المختصػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالتحقيؽ ك  عػػػػػػػػػػػففػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا المبحػػػػػػػػػػػث  كسػػػػػػػػػػػيتحدث الباحػػػػػػػػػػػث

 :التاليالنحو  عمى ،الفمسطيني كالمصرم

 .السمطة المختصة بالتحقيؽ االبتدا ي في فمسطيف :األول المطمب

 .السمطة المختصة بالتحقيؽ االبتدا ي في مصرالثاني:  المطمب

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                           
.136،ص2005تالجزائٌة،بدوننشر،ؼزة،د.طارقالدٌراوي،ضماناتوحقوقالمتهمفًقانوناإلجراءا((1
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 المطمب االول
 السمط  المختص  بالتحميد االبتدا ي  ي  مسطين

 
 النياب  العام واًل: أ

ككنيػػا  ؛النيابػػة العامػػة إلػػىالجزا يػػة كالتحقيػػؽ بػػالجرا ـ  الػػدعكلمباشػػرة  عمػػىع الفمسػػطيني شػػر  المي  نػػٌص  فقػػد
 :التالي ىعم ،تحيث نص   أخرلايرىا مف جيات قضا ية  صيؿ عفصاحبة ىذا االختصاص األ

 (1المادة: ) .أ 
 فمػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػاـ تي  الجزا يػػػػػػػػػػة كمباشػػػػػػػػػػرتيا كال لة العامػػػػػػػػػػة دكف ايرىػػػػػػػػػػا بصقامػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدعك " تخػػػػػػػػػػتص النيابػػػػػػػػػػ

 .(1)حكاؿ المبينة في القانكف"ال في األإايرىا 
 (55: )مادةال .ب 

 .(2)"بالتحقيؽ في الجرا ـ كالتصرؼ بياتختص النيابة العامة دكف ايرىا "
جػػػػرا ات التحقيػػػػؽ إالجزا يػػػػة  لفمسػػػػطيف تتبػػػػع عنػػػػد مباشػػػػرتيا الػػػػدعك  النيابػػػػة العامػػػػة فػػػػي صف  فػػػػ ،عمي ػػػػوك 

صػػػػبحت النيابػػػػة العامػػػػة صػػػػاحبة أضػػػػى ىػػػػذا القػػػػانكف ، كبمقتبصػػػػفة عامػػػػة كافػػػػة االبتػػػػدا ي كسػػػػمطاتو
  .(3) كالمخالفات االختصاص في مكاد الجنايات كالجنح

 المحممون العاممون بمكاتب التحميد: ثانًيا
 ىػػؤال نشػػا  مكاتػػب لمتحقيػػؽ فػػي مراكػػز الشػػرطة المتفرقػػة فػػي قطػػاع اػػزة كيػػرأس إ ىالعمػػؿ عمػػ لجػػر 
ا بصػػػكرة امػػػة فنينػػػمفػػػتش التحقيػػػؽ كىػػػـ جمػػػيعيـ يتبعػػػكف لمنيابػػػة العكيمقػػػب ب ،ضػػػباط الشػػػرطةأحػػػد المحققػػػيف 

 .(4)ادارين إ يتبعكف لجياز الشرطة أٌنيـشرافيا كمراقبتيا في حيف كيخضعكف إل ،مباشرة
 أك" لمنا ػب العػاـ  (55)المػادة  الجزا يػة فػي نػٌص  اإلجػرا اتع الفمسػطيني فػي قػانكف شػر  اط المي نػأفقد 

عمػاؿ أبيم عمؿ مػف عضا  الضبط القضا ي المختص بالقياـ أحد أتص تفكيض يؿ النيابة العامة المخكك
 ."محددة، كذلؾ عدا استجكاب المتيـ في مكاد الجنايات لالتحقيؽ في دعك 

القيػاـ بػبعض  يقـك بيا ميمكر الضبط القضػا ي فػي التيعتبر مف السمطات االستثنا ية يىذا النص ك 
 ،لمخػتصك ككيؿ النيابػة اأ العاـبالنا ب  ممثنالالنيابة العامة  ض صادر عفيتفك  ىعم عماؿ التحقيؽ بنا ن أ

 .ذلؾ االستجكاب في مكاد الجناياتر في ظكيح ،محدكدةل كىذا التفكيض يككف في دعك 

                                                           
م.2001لسنة3منقانوناإلجراءاتالجزائًالفلسطٌنًرقم1مادةرقم(1)
م.2001لسنة3منقانوناإلجراءاتالجزائًالفلسطٌنًرقم55مادةرقم((2
.145رجعسابق،صد.طارقالدٌراوي،ضماناتوحقوقالمتهمفًقانوناإلجراءاتالجزائٌة،م((3
 .142د.طارقالدٌراوي،ضماناتوحقوقالمتهمفًقانوناإلجراءاتالجزائٌة،مرجعسابق،ص((4
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 الثاني المطمب
 السمط  المختص  بالتحميد االبتدا ي  ي مصر 

 
 النياب  العام : أواًل 

قػانكف  عمي و في ظؿا كاف مى ا لً مغيرن  ـ1950لسنة  (150)رقـ  اليالحالجنا ي  اإلجرا اتصدر قانكف 

 التحقيؽ االبتدا ي في مصر.بنكط بيا متحقيؽ الجنايات الممغي في خصكص السمطة ال

 ىـ حتػ1950لسػنة  (150)الجنػا ي رقػـ  اإلجػرا اتم استحدثو قػانكف ذالتعديؿ ال ليذاكاستمر العمؿ 

فيعػادت لمنيابػة العامػة مػا  ،اليالحػ اإلجػرا ات لقػانكف معػدالن  ـ1953لسنة  (353)صدكر المرسكـ بقانكف 

يػا بسػمطة التحقيػؽ االبتػدا ي إلي دى ًيػذا عي إطات فػي مجػاؿ التحقيػؽ االبتػدا ي، سمبو منيا ىذا القػانكف مػف سػم

 قيػػػؽ الر يسػػػية فػػػي مػػػكاد الجنايػػػات كالجػػػنحصػػػبحت النيابػػػة العامػػػة ىػػػي سػػػمطة التحأكبػػػذلؾ  ،فػػػي الجنايػػػات

ا، " (1)قاضي التحقيؽ" ح صبأ، ك كالمخالفات  . (2)سبيؿ االستثنا  ىبالتحقيؽ االبتدا ي عم مختصن

ػػػػػػ ،صػػػػػػػميةعتبػػػػػػػر النيابػػػػػػػة ىػػػػػػػي سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػؽ األكبػػػػػػذلؾ ت ( مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف 199)ت المػػػػػػػادة فقػػػػػػػد نص 

ا " فيمػػػػػػا عػػػػػػدا الجػػػػػػرا ـ التػػػػػػي تخػػػػػػتص قاضػػػػػػي التحقيػػػػػػؽ بتحققيػػػػػػا كفقنػػػػػػ :ون ػػػػػػالجنا يػػػػػػة عمػػػػػػى أ اإلجػػػػػػرا ات

 حكػػػػػػػاـباشػػػػػػػر النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة التحقيػػػػػػػؽ فػػػػػػػي مػػػػػػػكاد الجػػػػػػػنح كالجنايػػػػػػػات طبقػػػػػػػان ل ت (64)المػػػػػػػادة  حكػػػػػػػاـأل

لػػػػػػػى 3)"المقػػػػػػػررة لقاضػػػػػػػي التحقيػػػػػػػؽ صػػػػػػػمية، فثمػػػػػػػة "قاضػػػػػػػي انػػػػػػػب النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة كسػػػػػػػمطة تحقيػػػػػػػؽ أج كا 

  لمتحقيؽ االبتدا ي. ااستثنا ين  االتحقيؽ" الذم احتفظ الشارع لو اختصاصن 
 قاأي التحميد: اثانيً 

 ،الجيػػة البديمػػة عػػف النيابػػة العامػػة فػػي حػػاالت معينػػة بمكانػػةم قاضػػي التحقيػػؽ ع المصػػر شػػر  جعػػؿ المي 
كمػػا لػػك كػػاف ا، يكػػكف أكثػػر جديػػة كأقػػكل ضػػمانن  ؽالتحقيػػؽ بمعرفػػة قاضػػي التحقيػػ أف  المشػػرع  راعػػىكبػػذلؾ 

كػاف قػد صػدر ك  ،خطػر التػيثر الخػارجي لظػركؼتعػرض المحقػؽ ك أ ك مػف القضػاةتيـ كيحػد أعضػا يا أمال
                                                           

قاضبببًالتحقٌبببقهبببوأحبببدقضببباءالمحكمبببةاالبتدائٌبببةالتبببًٌنعقبببدلهبببااالختصببباصبنظبببرالجرٌمبببةوفًقبببالبببنص(1)
لببببهالشببببارع217المببببادة) ممارسببببةبعببببضاجببببراءاتالتحقٌببببقالتببببً(إجببببراءاتجنببببائًمصببببريلببببذل فقببببدخو 

 تنحصرعلىالنٌابةالعامةبؽٌراستئذانالقاضًالجزئً.
(منقانوناإلجراءاتالجنائًالمصريعلىالتالً:64انظرإلىنصالمادة)(2)

تحقٌبببقالبببدعوىبمعرفبببةقاضبببًالتحقٌبببقأكثببب رمالءمبببة"اذارأتالنٌاببببةالعامبببةفبببًمبببوادالجناٌببباتأوالجبببنحأن 
تطلبببببإلبببىرئبببٌسالمحكمببببة ببببالنظرإلبببىظروفهببباالخاصببببةجبببازلهبببافبببًأيحالببببةكانبببتعلٌهببباالبببدعوىأن 

االبتدائٌةندبأحدقضاةالمحكمةلمباشرةهذاالتحقٌق".
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و ال يكجػػد فػػي كتجػػدر المالحظػػة أن ػػ  ،اتجاىاتيػػايكشػػؼ عػػف  ة العامػػة مكقػػؼ معػػيف فػػي الػػدعكلنيابػػمػػف ال
ن   ،متخصػػص لمتحقيػػؽ كمػػا يسػػمى بقاضػػي التحقيػػؽ قػػاضو  النظػػاـ المصػػرم ك أحػػد قضػػاة المحكمػػة مػػا ىػػكا 

 .اتيامحددة بذلمباشرة قضية  ةمكحمال و ر يسدبتيناالبتدا ية، 
"إذا رأت النيابػػػػػة  عمػػػػػى أن ػػػػػو: المصػػػػػرم الجنا يػػػػػة جػػػػػرا اتاإل( مػػػػػف قػػػػػانكف 64)حيػػػػػث نصػػػػػت المػػػػػادة 

تحقػػػػؽ الػػػػدعكل بمعرفػػػػة قاضػػػػي التحقيػػػػؽ أكثػػػػر مال مػػػػة بػػػػالنظر  أف  العامػػػػة فػػػػي مػػػػكاد الجنايػػػػات كالجػػػػنح 
مػػػػػة كر ػػػػيس المح إلػػػػىتطمػػػػب  أفٍ  ا الػػػػدعكلعمييػػػػحالػػػػػة كانػػػػت  أمفػػػػي ظركفيػػػػا الخاصػػػػة جػػػػاز ليػػػػا  إلػػػػى

  .شرة ىذا التحقيؽ"حد قضاة المحكمة لمبااالبتدا ية ندب أ
 م  االبتدا ي كلنف   ي دا رة المحومحكم  الجنح المست الماأي الجزا يثالثًا: 

كىػػػػػػػػػػػػذه الجيػػػػػػػػػػػػات تخػػػػػػػػػػػػتص بمباشػػػػػػػػػػػػرة إجػػػػػػػػػػػػرا ات تكميميػػػػػػػػػػػػة لمتحقيػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػدا ي الػػػػػػػػػػػػذم بدأتػػػػػػػػػػػػو 
 النيابػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة الرجػػػػػػػػػػػكع ع المصػػػػػػػػػػػرم أكجػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػىشػػػػػػػػػػػر  المي  صف  فػػػػػػػػػػػ ،الجيػػػػػػػػػػة األصػػػػػػػػػػػمية أك البديمػػػػػػػػػػػة

  بما يمي: كيختص القاضي الجز ي ،حقيؽتلي التخاذ إجرا ات ا اجز قاضي الال إلى
مجمكعيػػا عمػػى بػػو النيابػػة العامػػة لمػػدة أك مػػدد متعاقبػػة ال يزيػػد  يمرالحػػبس االحتيػػاطي الػػذم تػػ مػػد   .1

 .(1)اأك حبسو احتياطين يقرر في ىذه الحالة اإلفراج عف المتيـ بكفالة  أفٍ كلو  ،اربعيف يكمن خمسة كأ
 .(2)العامة بتفتيش اير المتيـ، أك منزؿ اير منزلو يابةاإلذف لمن .2
رقيػػػػػػػػػػػػػات كمراقػػػػػػػػػػػػػة المحادثػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػمكية باإلذف لمنيابػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػة بضػػػػػػػػػػػػػبط المراسػػػػػػػػػػػػػالت أك ال .3

 .(3)السمكية كتجيؿ المحادثات الشخصيةكال
فػػػػػي ارفػػػػػة  المنعقػػػػػدةالجنا يػػػػػة المصػػػػػرم محكمػػػػػة الجػػػػػنح المسػػػػػتينفة  اإلجػػػػػرا اتد مػػػػػنح قػػػػػانكف كقػػػػػ

ػػػػػ ػػػػػ االمشػػػػػكرة اختصاصن ميػػػػػا أما، كيطعػػػػػف ؽدرجػػػػػة ثانيػػػػػة لقضػػػػػا  التحقيػػػػػ بمكانػػػػػةتعػػػػػد  ا، فيػػػػػيمزدكجن
صػػػػػػمية، كمػػػػػػا يكػػػػػػكف ليػػػػػػذه الجيػػػػػػة بالنيابػػػػػػة العامػػػػػػة كجيػػػػػػة أ الممثمػػػػػػةفػػػػػػي قػػػػػػرارات سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ 

 .اين ىا ضركر امف إجرا ات التحقيؽ التي تر اتخاذ أم 
                                                           

علىأن ه:1981(لسنة170منقانوناإلجراءاتالجنائًالمصريرقم)202انظرنصالمادة((1
تعبببرضاألوراقعلبببى"إذارأتال نٌاببببةالعامبببةمبببدالحببببساالحتٌببباطًوجببببقببببلانقضببباءمبببدةأربعبببةأٌبببامأن 

القاضببببًالجزائببببًلٌصببببدرأمببببًرابمبببباٌببببراهبعببببدسببببماعأقببببوالالنٌابببببةالعامببببةوالمببببتهم"وللقاضببببًمببببدالحبببببس
ا.االحتٌاطًلمدةأولمددتعاقبهبحٌ الٌزٌدمجموعةمددالحبسعلىخمسةوأربعٌنٌومً

(علًالنحوالتالً:206انظرنصالمادة)((2
"الٌجوزللنٌابةالعامةتفتٌقؼٌرالمتهمأومنزلؼٌرمنزلهإالإذااتضحمنإماراتقوٌةأن هحائزألشٌاءتتعلق

بالجرٌمة".
(علىالنحوالتالً:206انظراًٌضانصالمادة)(3)

تضبطلدىمكاتبالبرٌدجم ٌعالخطاباتوالرسائلوالخطاباتوالجرائدوالمطبوعاتوالطرودولدىوٌجوزلهاأن 
مكاتبالرقجمٌعالبرقٌاتوإذاتراقبالمحادثاتالسلكٌةوالالسلكٌةوانتقومبتسجٌالتلمحادثاتجرتفًمكان

ر.خاصمتىكانلذل فائدةفًظهورالحقٌقةفًجناٌاتمعاقبعلٌهبالحبسلمدةتزٌدعنثال أشه
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 :(1)التالي اختصاصيا  ي الحاالت و 
 . ياالمدة المخكلة لمقاضي الجز  الحبس االحتياطي زيادة عمى مد   .1
  .مة الجناياتكمحكمة الجنايات تختص في اير دكر انعقاد مح ا احيؿ المتيـ إلىإذ .2
تخػػػػػػػػػػتص بػػػػػػػػػػالنظر فػػػػػػػػػػي طمػػػػػػػػػػب اإلفػػػػػػػػػػراج أك الحػػػػػػػػػػبس فػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػة الحكػػػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػػػدـ االختصػػػػػػػػػػاص  .3

 المحكمة المختصة. فع الدعكل الجنا ية إلىتر  أفٍ إلى 
صػمية كصػػاحبة االختصػاص العامػة بػػالتحقيؽ م ىػػي السػمطة األفػػي التشػريع المصػر  النيابػة العامػة إف   

ذا  .(2)اـ سػػكا  فػي الجػػنح أـ فػي الجنايػػاتتجمػع بػػيف كظيفػة التحقيػػؽ ككظيفػة االتيػ االبتػدا ي. كىػي التػػي كا 
أساسػية لمتحقيػؽ  خاصػيةالحيػدة المطمقػة باعتبارىػا كانت النيابة العامة في مباشػرتيا لسػمطة التحقيػؽ تمتػـز 

 جية أخرل خػالؼ النيابػة العامػة ا إذا ما باشرت التحقيؽىذه الخصيصة تبدك أكثر كضكحن  فصف   االبتدا ي،
 ع أفٍ شػر  جػؿ ذلػؾ أجػاز المي ال تجمػع بينػو كبػيف االتيػاـ، كمػف أتص فقط بصجرا  التحقيؽ ك تخ فصف ىذه الجية

  .(3)ؽ سكا  في الجنايات أـ في الجنحلمتحقي يتكلى التحقيؽ االبتدا ي قاضو 
ػػػػػالمي  أف   يكككككري الباحكككككثو   النيابػػػػػة العامػػػػػة ىػػػػػي  أف   عمػػػػػى اتفقػػػػػاع المصػػػػػرم شػػػػػر  ع الفمسػػػػػطيني كالمي ر  شى

ع المصػػػػػرم قػػػػػد مػػػػػنح ر  شػػػػػلكػػػػػف المي ك بسػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدا ي،  صػػػػػيؿ كالعػػػػػاـصػػػػػاحبة االختصػػػػػاص األ
ع شػػػػػػػػر  خػػػػػػػػالؼ المي  عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػمطة اسػػػػػػػػتثنا ية لقاضػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػؽ بالقيػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػصجرا ات التحقيػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػدا ي

ض إجػػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ التػػػػػي ممارسػػػػػة بعػػػػػ لقاضػػػػػي التحقيػػػػػؽع المصػػػػػرم شػػػػػر  كقػػػػػد خػػػػػكؿ المي  فمسػػػػػطيني،ال
  .است ذاف القاضي الجز ي بغيرالنيابة العامة  حظرىا عمى

فػػػػػػػي  ميمػػػػػػػة التحقيػػػػػػػؽ لسػػػػػػػمطة قاضػػػػػػػي التحقيػػػػػػػؽ أف   تمكككككككدم مكككككككا خكككككككالل مكككككككن المكككككككول ويمككككككككن 
النيابػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػػث تقتضػػػػػػػػػي ثقافػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػة تختمػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػي تمزميػػػػػػػػػا   النظػػػػػػػػػاـ المصػػػػػػػػػرم

عضػػػػػػػػػػا  كسػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػد ألػػػػػػػػػػدل قاضػػػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػػػؽ أ الشخصػػػػػػػػػػية القانكنيػػػػػػػػػػة ك  الخبػػػػػػػػػػرة
، كافػػػػػػػػػػة أعمػػػػػػػػػػاؿ القضػػػػػػػػػػا ك  العامػػػػػػػػػػة، بحكػػػػػػػػػػـ ممارسػػػػػػػػػػة القاضػػػػػػػػػػي لشػػػػػػػػػػتى أصػػػػػػػػػػناؼ الػػػػػػػػػػدعاكل النيابػػػػػػػػػػة

 الجزا ية. اإلجرا ات نما يقتصر دكر النيابة العامة عمىبي
 

                                                           
د.أمٌنعباس،اإلنابةالقضائٌةفًمجالاإلجراءاتالجنائٌةالداخلٌةوالخارجٌة،الفتحللطباعةوالنشر،((1

.21،ص1،2012ط
.315،ص1980د.مؤمونسالمة،اإلجراءاتالجنائٌةفًالتشرٌعالمصري،دارالفكرالعربً،الجزءاألول،(2)
عةالجنائٌبببببةفبببببًشبببببرحقبببببانوناإلجبببببراءاتالجنائٌبببببة،المركبببببزالقبببببومًد.إٌهبببببابعببببببدالمطلبببببب،الموسبببببو(3)

 .598لإلصداراتالقانونٌة،المجلداألول،ص



0

 

 األولانفصم 

 
 
 نتحوٍقهة ايف ارح ة انتفىٌضااهٍ

 
 التعريف بالتفويض ومبرراتو: األولالمبحث 

  مفيـك التفكيض كمبرراتواألولالمطمب :.  

 الطبيعة القانكنية ألعماؿ التفكيضالمطمب الثاني :. 

 السمطة المختصة بصصدار أمر التفكيض :المطمب الثالث 

 التفويض أمر: السمط  المختص  بتنفيو انيالث المبحث

  ـ الضبطية القضا يةمفيك  :األولالمطمب. 

 :ميمكر الضبط القضا ي المطمب الثاني. 

 



28

 األولالفصل 
  ي مرحم  التحميد  التفويض ماىي  

 
 :تمييد وتمسيم

ػػػػػػػػػػػػػاأحكالجزا يػػػػػػػػػػػػػة المقارنػػػػػػػػػػػػػة  اإلجػػػػػػػػػػػػػرا اتتتضػػػػػػػػػػػػػمف قػػػػػػػػػػػػػكانيف   مػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػاؿ أإمػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػنظـ  امن كا 

ي الجيػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػ ىػػػػػػػػػػػػذه ، كالتػػػػػػػػػػػػي يطمػػػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػػػىكالجيػػػػػػػػػػػػات القا مػػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػا، االسػػػػػػػػػػػػتدالؿجػػػػػػػػػػػػرا ات إ

كبعػػػػػػػػػػػػػد مرحمػػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػػتدالؿ تبػػػػػػػػػػػػػدأ  ،(1)الضػػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػػا ي مفمسػػػػػػػػػػػػػطيف مػػػػػػػػػػػػػيمكر   تمارسػػػػػػػػػػػػػيا فػػػػػػػػػػػػػي

كسػػػػػػػػػػماع الشػػػػػػػػػػيكد مرحمػػػػػػػػػػة التحقيػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػدا ي التػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػمؿ إجػػػػػػػػػػرا ات مثػػػػػػػػػػؿ االنتقػػػػػػػػػػاؿ كالمعاينػػػػػػػػػػة 

 شيا  كاالستجكاب.كف كاألشخاص كضبط األماكتفتيش األ

بيعمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ال يجيػػػػػػػػػػػػػػػز لمػػػػػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػػػػا ي القيػػػػػػػػػػػػػػػاـ عشػػػػػػػػػػػػػػػر  المي  أف  إال    

 ككميػػػػػػػػػػػا أك بعػػػػػػػػػػػضو منيػػػػػػػػػػػا إال عمػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػبيؿ االسػػػػػػػػػػػتثنا  أمباشػػػػػػػػػػػرة اجػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػدا ي ك 

 .االبتدا ي ؽيعف السمطة المختصة بمباشرة التحق بتفكيض صادر

ػػػػػػػػػػػػلً  اككفقنػػػػػػػػػػػػ    ؛ـ2001لسػػػػػػػػػػػػنة  (3)الفمسػػػػػػػػػػػػطيني رقػػػػػػػػػػػػـ  ةالجزا يػػػػػػػػػػػػ اإلجػػػػػػػػػػػػرا اتقػػػػػػػػػػػػانكف مػػػػػػػػػػػػو ا نظٌ مى

عمػػػػػػػػػػػاؿ أالضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي فػػػػػػػػػػػي القيػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػبعض  ممػػػػػػػػػػػيمكر  حػػػػػػػػػػػدعمػػػػػػػػػػػى تفػػػػػػػػػػػكيض أ فقػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػص  

 .(2)ك ككيؿ النيابة المختصذا التفكيض مف قبؿ النا ب العاـ أالتحقيؽ كيصدر ى

 :اليالتالنحو  عمى األوللفصل م الباحث اعمى ما تمدم قسَّ بناًء و 

 التعريؼ بالتفكيض كمبرراتو: األول المبحث.  

  تفكيضال أمرالسمطة المختصة بتنفيذ : الثانيالمبحث. 
 

 
                                                           

أماااااا  ٌطلببببببقعلببببببىمصببببببطلحمببببببؤمورالضبببببببطالقضببببببائًوفببببببققببببببانوناإلجببببببراءاتالجزائببببببًالفلسببببببطٌنً،((1
 فً بعض القوانٌن المق رنة :

.26هـنصالمادة1435لسنة171ٌةالسعوديرقمرجالالضبطالجنائًحسبنظاماإلجراءاتالجزائ -
 .38نصالمادة2001لسنة328الضبطٌةالعدلٌةحسبقانونأصولالمحاكماتالجزائٌةاللبنانًرقم -

م.2001(لسنة3(قانوناالجراءاتالجزائًالفلسطٌنًرقم)55/2انظرإلىنصالمادة)((2
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 األولالمبحث 
  التعريف بالتفويض ومبرراتو

  
 :تمييد وتمسيم

فيػػػػػػي مػػػػػػف  ؛يقػػػػػػـك ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة المخػػػػػػتص فػػػػػػي القيػػػػػػاـ بجميػػػػػػع أعمػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدا ي أفٍ صػػػػػػؿ األ

أم مكػػػػػاف مػػػػػف ضػػػػػمف اختصاصػػػػػو  إلػػػػػىيقػػػػػـك باالنتقػػػػػاؿ بنفسػػػػػو  أفٍ  عمي ػػػػػوكيتعػػػػػيف  ،اختصاصػػػػػو المباشػػػػػر

الضػػػػبط  ممػػػػيمكر  أحػػػػدتفػػػػكيض ب مػػػػراأل بتمػػػػؾ األعمػػػػاؿ مػػػػف خػػػػالؿ لػػػػو االسػػػػتثنا  قػػػػر  أع شػػػػر  المي  أف  ايػػػػر 

 .ك المصمحة في ذلؾإذا اقتضت الضركرة أالقضا ي 

 :اليالتالنحو  عمى األوللمبحث م الباحث اعمى ما تمدم قس  بناًء و 

  مفيـك التفكيض كمبرراتو: األولالمطمب. 

 في التحقيؽ االبتدا ي الطبيعة القانكنية ألعماؿ التفكيض: المطمب الثاني. 

 السمطة المختصة بصصدار أمر التفكيض :المطمب الثالث. 
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 األولالمطمب 
 مفيوم التفويض ومبرراتو

 
 غ ً ل   تعريف التفويض

 ، تػػػػػػػػػػػػػدؿ كممػػػػػػػػػػػػػة تفػػػػػػػػػػػػػكيض عمػػػػػػػػػػػػػى: تفػػػػػػػػػػػػػكيض صػػػػػػػػػػػػػالحيات كسػػػػػػػػػػػػػمطات معينػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػخص 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػو ، ككٌ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػرض األيقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: فػػػػػػػػػػػػػػػػػكٌ ك ، (1) لمقياـ بميمةكيقاؿ: صفة تجعؿ صاحبيا أىالن 

: الىتعػػػػػػػػػػكقػػػػػػػػػػاؿ  ،ر اسػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػؿ وإليػػػػػػػػػػ، فػػػػػػػػػػكض وإليػػػػػػػػػػمو كجعػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػو حريػػػػػػػػػػة التصػػػػػػػػػػرؼ فيػػػػػػػػػػو، سػػػػػػػػػػمٌ 

ۡمرِٓي إََِل ﴿
َ
فَّيُِض أ

ُ
ِه َوأ   .(2)سمـأرد كأي  ﴾ٱّللا

 (3)تعريف االصطالح  المانوني

خػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي لكػػػػػػػػػػي ا آجػػػػػػػػػػرا  بمقتضػػػػػػػػػػاه يفػػػػػػػػػػكض المحقػػػػػػػػػػؽ محققنػػػػػػػػػػكىػػػػػػػػػػك إ 

جػػػػػػػػػػرا ات الشػػػػػػػػػػركط التػػػػػػػػػػي يتقيػػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػػا بمباشػػػػػػػػػػرة إجػػػػػػػػػػرا  معػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف إ و كبػػػػػػػػػػنفس منػػػػػػػػػػيقػػػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػػػدالن 

 .(4)التحقيؽ التي تدخؿ في سمطتو

قػػػػػػػػػػرار يصػػػػػػػػػػدره المحقػػػػػػػػػػؽ ليكمػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػو ايػػػػػػػػػػره   النػػػػػػػػػػدب لمتحقيػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػيف   فػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػبعضكعرٌ  

 .(5)بصجرا وا بمباشرة عمؿ مف اعماؿ التحقيؽ، كيصبح بمقتضاه مختصن 

المختصػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالتحقيؽ  بط القضػػػػػػػػػػا ي مػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػمطةتكميػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػ  :وف بلنَّككككككككككويعككككككككككر   

اعتبػػػػػػػػػػار العمػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػث  عمي ػػػػػػػػػػو كيترتػػػػػػػػػػب  ،كثػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػػؽبعمػػػػػػػػػػؿ محػػػػػػػػػػدد أك أ

 .(6)ا عف سمطة التحقيؽ نفسياكما لك كاف صادرن  ،قيمتو القانكنية

                                                           
 .620،ص3،1980اللؽةالعربٌة،مطبعةدارالمعارؾ،طقاموسالمعجمالوسٌط،مجمع(1)
.580،ص1،2008المعجماللؽةالعربٌةالمعاصر،عالمالكتب،ط(2)
فقهاءاإلجراءاتالجنائٌة((3 إنالتعرٌؾالقانونًللندبالٌختلؾكثًٌرافًمضمونهعنالتعرٌؾاللؽويله؛كانأن 

بٌرعنهذااإلجراءمثل:الندبللتحقٌق،االنتدابللتحقٌق،أمرالندبللتحقٌق،ٌستخدمونمصطلحاتعدٌدةللتع
قرارالندب،اإلنابة،وٌستخدمونمصطلحاتمتعددةلتوضحمعنًالندبللتحقٌقمثلكونه،قراًرا،أوأمًرا،أو

ا،أوتكلًٌفا،أوتصرًفا،أوتفرًٌضا،أوإجراء. ًٌ تصرًفاإجرائ
.507،ص1،1985ور،الوسٌطفًقانوناإلجراءاتالجنائٌة،دارالنهضةالعربٌة،طد.أحمدسر(4)
 .240د.جاللثروت،نظماإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص(5)
 .487–486،ص1995،القاهرة،3د.محمودحسنً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،دارالنهضةالعربٌة،ط(6)
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حػػػػد مػػػػيمكرم الضػػػػبط إلػػػػى أتفػػػػكيض يصػػػػدر مػػػػف سػػػػمطة التحقيػػػػؽ  ا:أيًأكككك خككككراآلالككككبعض   ككككووعر   

 .(1)أك قانكنيؽ مادم ى لتمؾ السمطة القياـ بو إزا  عا يقكـ بعمؿ ال يتسنالقضا ي كي 

صػػػػػػاحبة سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ  يابػػػػػػة العامػػػػػػةجػػػػػػرا  صػػػػػػادر عػػػػػػف النىػػػػػػك إ :التفككككككويض الباحككككككث فوقككككككد عككككككر  

 بعػػػػػػض االختصػػػػػػاص ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة المخػػػػػػتص، بمقتضػػػػػػاه تفػػػػػػكيض أك ممثمػػػػػػة بالنا ػػػػػػب العػػػػػػاـ االبتػػػػػػدا ي

 . منوعماؿ التحقيؽ بدالن لمقياـ ببعض أ ميمكر الضبط القضا ي كتابينال

فػػػػػػػػػػي مضػػػػػػػػػػػمكنيا العػػػػػػػػػػاـ فيػػػػػػػػػػػي  كثيػػػػػػػػػػرنا ىػػػػػػػػػػذه المصػػػػػػػػػػطمحات ال تختمػػػػػػػػػػػؼ أف   ويككككككككككرى الباحكككككككككككث 

 أصػػػػػػػػػػػػػالن عامػػػػػػػػػػػػػة المختصػػػػػػػػػػػػػة يصػػػػػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػػػػػف النيابػػػػػػػػػػػػػة ال أمػػػػػػػػػػػػػرك النػػػػػػػػػػػػػدب التفػػػػػػػػػػػػػكيض أ أف   باعتبػػػػػػػػػػػػػار

؛ فتتػػػػػػػػػػػػكلى جمػػػػػػػػػػػػع األدلػػػػػػػػػػػػة كالكفػػػػػػػػػػػػا ة كالحياديػػػػػػػػػػػػة باالسػػػػػػػػػػػػتقالؿ يتمتػػػػػػػػػػػػع االبتػػػػػػػػػػػػدا ي الػػػػػػػػػػػػذمبػػػػػػػػػػػػالتحقيؽ 

 حيػػػػػػػػػػػافو فػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػض األإلحالػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػتيـ لممحاكمػػػػػػػػػػػة، إال أن ػػػػػػػػػػػكفايتيػػػػػػػػػػػا  كفحصػػػػػػػػػػػيا كتقػػػػػػػػػػػدير مػػػػػػػػػػػدل

ر الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي صػػػػػػػػػػؿ بتفػػػػػػػػػػكيض مػػػػػػػػػػيمك تدعي الخػػػػػػػػػػركج عمػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػذا األتتػػػػػػػػػػكافر ظػػػػػػػػػػركؼ تسػػػػػػػػػػ

جػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػدا ي التػػػػػػػػػػي تخػػػػػػػػػػتص بيػػػػػػػػػػا النيابػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػػؽ نػػػػػػػػػػص بػػػػػػػػػػبعض إ لمقيػػػػػػػػػػاـ

  .ةزا يالج اإلجرا ات لقانكفع الفمسطيني شر  المي 
 

  

                                                           
،ص3،1998سما ،الندبللتحقٌقالجزائًدراسةفًالقانونالكوٌتًالمقارن،مجلةالحقوق،عددد.أحمدال(1)

205. 



32

 األولالفرع 
 مبررات التفويض

   
 إلػػػػػػػػػػػىانتقػػػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػػػمطة فػػػػػػػػػػػي أدا  العمػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػخص  آليػػػػػػػػػػػاتالتفػػػػػػػػػػػكيض مػػػػػػػػػػػف  أف  بمػػػػػػػػػػػا  

أٌف يقػػػػػػػػػػػكـ صػػػػػػػػػػػؿ ألا فػػػػػػػػػػػصف   ،(1)شػػػػػػػػػػػخص متػػػػػػػػػػػى اقتضػػػػػػػػػػػت الضػػػػػػػػػػػركرة ذلػػػػػػػػػػػؾ، ككفػػػػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػػػػركط معينػػػػػػػػػػػة

 أفٍ  عمي ػػػػػػػػػوكيتعػػػػػػػػػيف  اؿ التحقيػػػػػػػػػؽ، فيػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف اختصاصػػػػػػػػػو حصػػػػػػػػػرنابجميػػػػػػػػػع أعمػػػػػػػػػ المحقػػػػػػػػػؽ شخصػػػػػػػػػينا

أم مكػػػػػػػػػاف ضػػػػػػػػػمف دا ػػػػػػػػػرة اختصاصػػػػػػػػػو المكػػػػػػػػػاني لمقيػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػيم إجػػػػػػػػػرا  تحقيقػػػػػػػػػي  إلػػػػػػػػػىنفسػػػػػػػػػو ينتقػػػػػػػػػؿ ب

ػػػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػػػػى أقػػػػػػػػػػػر  لػػػػػػػػػػػوالشػػػػػػػػػػػارع  أف  ايػػػػػػػػػػػر  ، (2)قكاعػػػػػػػػػػػد االختصػػػػػػػػػػػاص ا عمػػػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػػػبيؿ االسػػػػػػػػػػػتثنا  كخركجن

 كمف مبررات المجك  إلى تفكيض ميمكرم الضبط القضا ي بصجرا ات التحقيؽ اآلتية: 

 :سرع  إنجاز اجراءات التحميد .1

 ،جرا ىػػػػػػػػػػػاإلػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػرعة كضػػػػػػػػػػػركرة إجػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػدا ي تحتػػػػػػػػػػاج بعػػػػػػػػػػض إإف        

 ،فػػػػػػػػػػي آف كاحػػػػػػػػػػد اإلجػػػػػػػػػػرا اتتحقيػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػدا ي مػػػػػػػػػػف اتخػػػػػػػػػػاذ ىػػػػػػػػػػذه كقػػػػػػػػػػد ال تػػػػػػػػػػتمكف سػػػػػػػػػػمطة ال

ثػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف كيمكر الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي لمقيػػػػػػػػػػػاـ بعمػػػػػػػػػػػؿ أك أفيجيػػػػػػػػػػػز ليػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػرع تفػػػػػػػػػػػكيض مػػػػػػػػػػػ

  .عاتؽ سمطة التحقيؽ ا لمعب  الممقى عمىعماؿ التحقيؽ تخفيفن أ

كف مختمفػػػػػة أك أمػػػػػاك فػػػػػي كقػػػػػت كاحػػػػػد  اإلجػػػػػرا اتتفػػػػػرض الضػػػػػركرة مباشػػػػػرة عػػػػػدد مػػػػػف   فقػػػػػد 

، كقػػػػػد ال تػػػػػتمكف سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ مػػػػػف اتخػػػػػاذ عػػػػػدة جػػػػػرا اتإكتتطمػػػػػب اتخػػػػػاذ  .(3)القتضػػػػػا  السػػػػػرعة

ا لمعػػػػب  الممقػػػػى االنتػػػػداب تخفيفنػػػػ إلػػػػىتمجػػػػي  أفٌ  المشػػػػرعفػػػػي آف كاحػػػػد فيجيػػػػز ليػػػػا  اإلجػػػػرا اتتمػػػػؾ 

 .(4)اإلجرا اتالسرعة في إنجاز تمؾ  يا لعامؿعاتق عمى

  

                                                           
هـ،1425د.طلحةعبدالرحمن،اإلدعاءالعاموأحكامهفًالفقهوالنظام،داركنوزاشبٌلٌةللنشر،الٌوجدطبعة،((1

 .67ص
 .338ص1،2008ًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،دارالنشر،طد.حسنالجوخدار،التحقٌقاالبتدائًف((2
.339د.حسنالجوخدار،التحقٌقاالبتدائًفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،مرجعسابق،ص((3
،ص2،1997د.إبراهٌمطنطاوي،سلطاتمؤمورالضبطالقضائً،رسالةدكتوراة،دارالتؤلٌؾالقاهرة،ط((4
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 تو ير وقت المحمد: .2

مكػػػػػػػػػػاف بعيػػػػػػػػػػد  جػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ انتقػػػػػػػػػػاؿ المحقػػػػػػػػػػؽ إلػػػػػػػػػػىا مػػػػػػػػػػا تتطمػػػػػػػػػػب بعػػػػػػػػػػض إكثيػػػػػػػػػػرن        

حػػػػػػػػد مػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػبط أف  نػػػػػػػػدب أفيػػػػػػػػو  عػػػػػػػػف المقػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم يػػػػػػػػؤدم فيػػػػػػػػو عممػػػػػػػػو، كممػػػػػػػػا الشػػػػػػػػؾ  

مار ىػػػػػػػػػذا الكقػػػػػػػػػت المحقػػػػػػػػػؽ، كاسػػػػػػػػػتث جػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػينو تػػػػػػػػػكفير كقػػػػػػػػػتا اإلالقضػػػػػػػػػا ي لمقيػػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػػذ

ف   .(1)داخػػػػػػػػػؿ مقػػػػػػػػػر عممػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػاؿ األخػػػػػػػػػرلاألنجػػػػػػػػػاز فػػػػػػػػػي إ قيامػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػينو  كا 

صػػػػػػػػػػػػػػمحة السػػػػػػػػػػػػػػمطة المختصػػػػػػػػػػػػػػة بحيػػػػػػػػػػػػػػث ال تقتضػػػػػػػػػػػػػػي م جيػػػػػػػػػػػػػػده، كيشػػػػػػػػػػػػػػتتع كقتػػػػػػػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػػػػػػيٌ يي  أفٍ 

 تقـك بيذا العمؿ بنفسيا. أفٍ  بالتحقيؽ إال

 :ت المادي  لملموري الأبط المأا يمكاناتو ر اإل .3

 عاليػػػػػػػػػػػةشػػػػػػػػػػػخاص لػػػػػػػػػػػدييـ ميػػػػػػػػػػػارات قػػػػػػػػػػػد تتطمػػػػػػػػػػػب لمقيػػػػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػػػػا أ اإلجػػػػػػػػػػػرا اتإف  بعػػػػػػػػػػػض  

كلػػػػػػػػػدييـ خبػػػػػػػػػرات تجعميػػػػػػػػػـ أكفػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمطات  ،ك المعاينػػػػػػػػػة، أالتفتػػػػػػػػػيش :كلياقػػػػػػػػػة بدنيػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػؿ

كافػػػػػػػػػة تجعميػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػيطركف  التعامػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع طكا ػػػػػػػػػؼ المجػػػػػػػػػرميف كلػػػػػػػػػدييـ قػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػى ،التحقيػػػػػػػػػؽ

اـ عمػػػػػػػػػى العنػػػػػػػػؼ ممػػػػػػػػػا يطمػػػػػػػػ ف الػػػػػػػػرأم العػػػػػػػػ افػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػي تتسػػػػػػػػػـ باحتمػػػػػػػػاالت اسػػػػػػػػتعماؿالمر  عمػػػػػػػػى

  .(2)األمفشعرىـ باالستقرار كيتحقيؽ  قدرة يد العدالة عمى
تكاجػػػػػػو بعػػػػػػض الصػػػػػػعكبات فػػػػػػي اسػػػػػػتكماؿ  سػػػػػػمطات التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدا ي أف   الباحككككككث ويككككككرى

مثػػػػػاؿ الجػػػػػاني أك المشػػػػػتكى  أطػػػػػراؼ الكاقعػػػػػة ناتجػػػػػة عػػػػػف عػػػػػدـ تجػػػػػاكب بعػػػػػض ،ت التحقيػػػػػؽجػػػػػرا اإ

التفػػػػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػػػػؽ  أف  ، كمػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػرا اتاإل التحايػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػىبتغيػػػػػػػػػر أقػػػػػػػػػكاليـ أك  كقيػػػػػػػػػاميـ ضػػػػػػػػػده 

ع القيػػػػػػػػػاـ بكامػػػػػػػػػؿ إجػػػػػػػػػرا ات السػػػػػػػػػمطة المختصػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالتحقيؽ قػػػػػػػػد ال تسػػػػػػػػػتطي أف  االبتػػػػػػػػدا ي  يبػػػػػػػػػرره 

فٍ االتحقيػػػػػؽ المطمكبػػػػػة جزا ينػػػػػ طيع القيػػػػػاـ بيػػػػػا فػػػػػي كقػػػػػت كاحػػػػػد، اسػػػػػتطاعت القيػػػػػاـ بيػػػػػا فمػػػػػف تسػػػػػت ، كا 

كخركجيػػػػػا عػػػػػف األصػػػػػؿ   جػػػػػازة التفػػػػػكيض لمػػػػػيمكر الضػػػػػبط القضػػػػػا يكعمػػػػػى ذلػػػػػؾ فػػػػػصف  العمػػػػػة مػػػػػف إ

  .تكمف في مصمحة التحقيؽ االبتدا ي ذاتو
                                                           

 .602د.محمودحسنً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائً،مرجعسابق،ص((1
د.عبببادلالعمبببري،نبببدبمبببؤمورالضببببطالقضبببائًللتحقٌبببقفبببًالقبببانونالمصبببريواإلمببباراتً،رسبببالةدكتبببوراة،((2

 .187،ص2002جامعةالمنصورة،
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 الفرع الثاني
  جراءاتما يشابو من إ التفويض لمتحميد االبتدا ي عن أمريز يتم

 
 :اإلداريلمتحميد والتفويض  ي المانون  التفويض .1

 أفٍ يقصػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػو تفػػػػػػػػػػكيض السػػػػػػػػػػمطة  الػػػػػػػػػػذم اإلدارمميػػػػػػػػػػز التفػػػػػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػػػػػؽ كالتفػػػػػػػػػػكيض يت
 إلػػػػػػػػػػىتو التػػػػػػػػػػي يسػػػػػػػػػػتمدىا مػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػانكف بممارسػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػض اختصاصػػػػػػػػػػا اإلدارمس يعيػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػر ي
 .ىناؾ الكثير مف نقاط الخالؼ بينيماك  ،(1)أحد مرؤكسيو

أٍف يكػػػػػػػػػػػػكف ث عنػػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػػب يحػػػػػػػػػػػػدض لمتحقيػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػدا ي كمػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػيتـ الالتفػػػػػػػػػػػػكي يمرفػػػػػػػػػػػػ
ك يمكػػػػػػػػػػػػػف أٍف يصػػػػػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػر يس أالػػػػػػػػػػػػػػذم  اإلدارمخػػػػػػػػػػػػػالؼ التفػػػػػػػػػػػػػكيض  مكتكبنػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػى

ىػػػػػػػػػػػػك جػػػػػػػػػػػػكازه فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػؿ  اإلدارمصػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػي التفػػػػػػػػػػػػكيض كاأل، ف شػػػػػػػػػػػػفكيناأٍف يكػػػػػػػػػػػػك  المػػػػػػػػػػػػرؤكس
 خالؼ ذلؾ. ف عمىصيؿ األساسية كالثانكية ما ينص القانك اختصاص األ

 و ال يجػػػػػػػػػػػكز التفػػػػػػػػػػػكيض عمػػػػػػػػػػػىأن ػػػػػػػػػػػ اإلدارمض و مػػػػػػػػػػػف القكاعػػػػػػػػػػػد االساسػػػػػػػػػػػية لمتفػػػػػػػػػػػكين ػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػا أ
ػػػػػػػػػف كيض بمعنػػػػػػػػػىالتفػػػػػػػػػ نكف قػػػػػػػػػا يفػػػػػػػػػكض ايػػػػػػػػػره إال إذا نػػػػػػػػػٌص  تػػػػػػػػػـ تفكيضػػػػػػػػػو أفٍ  أن ػػػػػػػػػو ال يجػػػػػػػػػكز لمى

ايػػػػػػػػػره لمقيػػػػػػػػػاـ  يفػػػػػػػػػكض أفٍ  المفػػػػػػػػػكضيجػػػػػػػػػكز لمشػػػػػػػػػخص  بينمػػػػػػػػػا ،عكػػػػػػػػػس ذلػػػػػػػػػؾ التفػػػػػػػػػكيض عمػػػػػػػػػى
 .(2)الندب أمراألعماؿ محؿ الندب إذا صٌرح بذلؾ ببعض 

 التفػػػػػػػػػػكيض أمػػػػػػػػػػر بنػػػػػػػػػػا ن عمػػػػػػػػػػى المفػػػػػػػػػػكضرا  الػػػػػػػػػػذم يتخػػػػػػػػػػذه جػػػػػػػػػػاإل ذلػػػػػػػػػػؾ أف   إلػػػػػػػػػػىكأضػػػػػػػػػػؼ 
تبط ر ، دكف أف تػػػػػػػػػبػػػػػػػػػالتفكيض مػػػػػػػػػرالصػػػػػػػػػادر مػػػػػػػػػف األفػػػػػػػػػي حكػػػػػػػػػـ اإلجػػػػػػػػػرا   عػػػػػػػػػد  يي  إليػػػػػػػػػوالصػػػػػػػػػادر 

مػػػػػػػػػػف  إجػػػػػػػػػػرا ن  ييعػػػػػػػػػػد  طبيعتػػػػػػػػػػو أك قكتػػػػػػػػػػو أك درجتػػػػػػػػػػو بدرجػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػخص الػػػػػػػػػػذم قػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػو، فيػػػػػػػػػػك 
كتترتػػػػػػػػػػب تمػػػػػػػػػػؾ اآلثػػػػػػػػػػار التػػػػػػػػػػي يرتبيػػػػػػػػػػا اإلجػػػػػػػػػػرا  المماثػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػادر مػػػػػػػػػػف  ،إجػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ

كجػػػػػػػػػو  بالنػػػػػػػػػدب عنػػػػػػػػػد ممارسػػػػػػػػػتو الختصاصػػػػػػػػػو األصػػػػػػػػػيؿ، كيػػػػػػػػػرل جانػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف الفقػػػػػػػػػو أف   مػػػػػػػػػراأل
يتمثػػػػػػػػػػؿ  اإلدارمفػػػػػػػػػػكيض فػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػانكف ، كقػػػػػػػػػػرار التالتفػػػػػػػػػػكيض أمػػػػػػػػػػرالخػػػػػػػػػػالؼ بػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف 

 .(3)الحريات العامة ينطكم عمى إجرا ات ليا خطكات عمى الندب أمر في أف  
   

                                                           
 .105،ص2000،اإلسكندرٌة،2ثة،طالقانوناإلداري،دارالمطبوعاتالحدٌ،د.ماجدالحلو((1
 .180د.عبدالقادرالقهوجً،الندبللتحقٌق،دارالجامعةالجدٌدةللنشر،اإلسكندرٌة،ص((2
.133د.عادلالمعمري،ندبمؤمورالضبطالقضائًللتحقٌقفًالقانونٌنالمصريواإلماراتً،مرجعسابق،ص((3
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 :ناب  المأا ي  الخارجي التفويض لمتحميد واإل  .2

 لػػػػػػذا ،الخارجيػػػػػػة ك التفػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػؽ اإلنابػػػػػػةمػػػػػػف  ف المفيكمػػػػػػافالقػػػػػػارئ ىػػػػػػذا يمتػػػػػػبس عمػػػػػػى 

 أمػػػػػا ر التعػػػػػاكف الػػػػدكلي فػػػػي المجػػػػػاؿ الجزا ػػػػي،رة مػػػػػف صػػػػك نابػػػػة القضػػػػػا ية الخارجيػػػػة صػػػػك تعتبػػػػر اإل

 .إجرا اتو عشر  ك ندب داخمي ينظمو المي التفكيض لمتحقيؽ فيك تكميؼ أ

يعيػػد لمسػػمطات القضػػا ية فػػي الدكلػػة المطمػػكب منيػػا  أفٍ  يػػا:نابػػة القضػػا ية الخارجيػػة بين  تيعػػرؼ اإل

صػػػة فػػػي لمصػػػمحة السػػػمطة القضػػػا ية المخت العديػػػد مػػػف التحقيقػػػات أكاتخػػػاذ اإلجػػػرا ، القيػػػاـ بػػػالتحقيؽ 

  .(1)ريات اإلنساف المعترؼ بيا عالميناحتراـ حقكؽ كحالدكلة الطالبة مع مراعاة ا

بػػػػػػػػػػيف القضػػػػػػػػػػا ية الخارجيػػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػػكف  اإلنابػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ التعريػػػػػػػػػػؼ يمكػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػيف  

جنبيػػػػػػػػػػة بينمػػػػػػػػػػا التفػػػػػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػػػػػؽ يكػػػػػػػػػػكف بتفػػػػػػػػػػكيض سػػػػػػػػػػمطة كأ  سػػػػػػػػػػمطتيف قضػػػػػػػػػػا يتيف محميػػػػػػػػػػة

 يؽ ألحد ميمكرم الضبط القضا ي لمقياـ ببعض إجرا ات التحقيؽ.التحق

ا يتضػػػػػمناف مػػػػػككني الػػػػػداخمي، مػػػػػف جيػػػػػة فػػػػػي كالتفػػػػػكيضقضػػػػػا ية تتشػػػػػابو كػػػػػؿ مػػػػػف اإلنابػػػػػة الك 

لمقيػػػػػػاـ بػػػػػػصجرا  مػػػػػػف إجػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػؽ الػػػػػػالـز  يض سػػػػػػمطة قضػػػػػػا ية لسػػػػػػمطة قضػػػػػػا ية أخػػػػػػرلتفػػػػػػك 

يسػػػػتمـز إرسػػػػاؿ حيػػػػث  ،تشػػػػابو بينيمػػػػاا لمخػػػػرل نجػػػػد كجينػػػػ، كمػػػػف جيػػػػة ألمفصػػػػؿ فػػػػي مسػػػػيلة جنا يػػػػة

بمػػػػػػا يتضػػػػػػمنو مػػػػػػف مسػػػػػػتندات كمحاضػػػػػػر التحقيػػػػػػؽ التػػػػػػي تػػػػػػـ  الجزا يػػػػػػة الممػػػػػػؼ الخػػػػػػاص بالػػػػػػدعكل

  .(2)بةالمطمك  اإلجرا اتالسمطة المنابة الستكماؿ  جراؤىا بمعرفة السطمة المنيبة إلىإ
 ىميا:عدة أ مور  حميد االبتدا ي  ي أتناب  المأا ي  الخارجي  عن التفويض لمختمف اإل وت

 مػػػػػف  ةصػػػػػكر التعػػػػػاكف الػػػػػدكلي فػػػػػي المجػػػػػاؿ الجزا يػػػػػ االنابػػػػػة القضػػػػػا ية الخارجيػػػػػة تمثػػػػػؿ إحػػػػػدل

خػػػػالؿ تخطييػػػػا الحػػػػدكد الجغرافيػػػػة لمػػػػدكؿ، كتتطمػػػػب رضػػػػا السػػػػمطات القضػػػػا ية المختصػػػػة فػػػػي 

 تػػػػػتـالجزا يػػػػػة التػػػػػي  اإلجػػػػػرا اتس التفػػػػػكيض الػػػػػداخمي لمتحقيػػػػػؽ فػػػػػي الػػػػػدكؿ المنابػػػػػة، كىػػػػػذا بعكػػػػػ

                                                           
الجرٌمةالمنظمةفًدورالمعاهداتالدولٌة،كلٌةالحقوق،جامعةالمنوفٌة،بدونطبعة،د.محمدإبراهٌم،مكافحة((1

 .194بدونسنةنشر،ص
،2009د.أحمدعبدهللا،التعاونالدولًفًاإلجراءاتالجنائٌة،رسالةدكتوراة،كلٌةالحقوق،جامعةالمنصورة،((2
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36

ػػػػػمطات القضػػػػػا ية الداخميػػػػػة لمدكلػػػػػة كفقنػػػػػمػػػػػف خػػػػػالؿ السػػػػػ التشػػػػػريعات الكطنيػػػػػة  عمي ػػػػػو ت ا مػػػػػا نص 

 المنابة. ، كال تتطمب رضا السمطاتلمدكلة

 أمػػػػػا مػػػػػف أعمػػػػػاؿ التحقيػػػػػؽ، النػػػػػدب الداخميػػػػػة " التفػػػػػكيض لمتحقيػػػػػؽ الػػػػػداخمي" يعػػػػػد عمػػػػػالن  أمػػػػػر 

نمػػػػا عػػػػد فػػػػي ذاتػػػػو إجػػػػرا  مػػػػف إجػػػػرا ات اطمػػػػب اإلنابػػػػة القضػػػػا ية الخارجيػػػػة فيػػػػك ال يي  لتحقيػػػػؽ كا 

 .(1)مف أعماؿ التحقيؽ في دكلة أجنبية ىك طريؽ خاص لتنفي عمالن 

  ة لقػػػػػػػػػػػػػػانكف الدكلػػػػػػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػػػػػػؿ اإلنابػػػػػػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػػػػػػا ية الخارجيػػػػػػػػػػػػػػ اإلجػػػػػػػػػػػػػػرا اتيخضػػػػػػػػػػػػػػع تنفيػػػػػػػػػػػػػػذ

حقيػػػػػػػػػػػؽ"  يخضػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػػة اإلنابػػػػػػػػػػة الداخميػػػػػػػػػػػة " التفػػػػػػػػػػػكيض لمت أمػػػػػػػػػػػا، إلييػػػػػػػػػػػاالمطمػػػػػػػػػػكب 

  .(2)ـ القضية األصميةقانكف الذم يحكمحؿ اإلنابة لذات ال اإلجرا اتتنفيذ 
 :ندب الخبيرالتفويض لمتحميد و  .3

يتميػػػػػػػػػػػز مفيػػػػػػػػػػػـك التفػػػػػػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػدا ي عػػػػػػػػػػػف ايػػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػػف المفػػػػػػػػػػػاىيـ المتشػػػػػػػػػػػابية 

و: شػػػػػػػػػخص يتمتػػػػػػػػػع بكفػػػػػػػػػا ة فنيػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػكا  تكصػػػػػػػػػؿ كنػػػػػػػػػدب الخبيػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذم يمكػػػػػػػػػف تعريفػػػػػػػػػو بين ػػػػػػػػػ

ف بػػػػػػػػػو ، كيسػػػػػػػػػتعي(3)يمػػػػػػػػػة أك عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ الدراسػػػػػػػػػة كالتطبيػػػػػػػػػؽعػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ التجربػػػػػػػػػة الطك  إلييػػػػػػػػػا

ي ثبػػػػػػػػػات لمسػػػػػػػػػاعدتو فػػػػػػػػػي تقريػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػا ؿ الفنيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػالقاضػػػػػػػػػي أك المحقػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاالت اإل

 .(4)تتطمب دراية خاصة ال تتكافر لدل عضك السمطة القضا ية

إلػػػػػػػػػػى  يػػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػدؼألن   ؛يػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف إجػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػدا ين  كاألصػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي الخبػػػػػػػػػػرة أ

تبػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػدكره إجػػػػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػػػػف انتػػػػػػػػػػػػداب الخبػػػػػػػػػػػػرا  يع فػػػػػػػػػػػػصف   اليكبالتػػػػػػػػػػػػالحقيقػػػػػػػػػػػػة،  الكصػػػػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػػػػى

 إجػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػؽ، إذا انتػػػػػػػػػدب الطبيػػػػػػػػػب الشػػػػػػػػػرعي لتشػػػػػػػػػريح جثػػػػػػػػػة القتيػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي جنحػػػػػػػػػة القتػػػػػػػػػؿ

 .(5)الخطي اعتبر ىذا االنتداب محركنا لمدعكل الجنا ية

  
                                                           

 .123م،ص1،2001ًالمسائلالجنائٌة،دارالنهضةالعربٌة،طد.عمرسالم،اإلنابةالقضائٌةف((1
 .385د.أمٌنعباس،اإلنابةالقضائٌةفًمجالاإلجراءاتالجنائٌةالداخلٌةوالخارجٌة،مرجعسابق،ص((2
.133ا.سلٌمالزعنون،التحقٌقالجنائًأصولهوتطبٌقاته،مرجعسابق،ص((3
 .173،ص1964فًالمسائلالجنائٌة،رسالةدكتوراة،كلٌةالحقوق،جامعةالقاهرة،د.آمالعثمان،الخبرة((4
 .486د.أحمدفتحًسرور،الوسٌطفًقانوناإلجراءاتالجنائً،مرجعسابق،ص((5
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 ىميا:عدة أ مورحميد االبتدا ي  ي أتويختمف ندب الخبير عن التفويض لم

 مػػػػػػػػػرالعامػػػػػػػػػة إذا مػػػػػػػػػا تطمػػػػػػػػػب األؽ النيابػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػدب الخبيػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػ أمػػػػػػػػػريصػػػػػػػػػدر 

جيػػػػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػػػػىيػػػػػػػػػػػا تحتػػػػػػػػػػػاج ألن   فنيػػػػػػػػػػػة ال يسػػػػػػػػػػػتطيع المحقػػػػػػػػػػػؽ الفصػػػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػػػػا؛مػػػػػػػػػػػف معرفػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػا ؿ 

االختصاصػػػػػػػػػييف مػػػػػػػػػف  شخصػػػػػػػػػو، كمػػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػت الخبػػػػػػػػػرة كقفنػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػة مختصػػػػػػػػػة ال تتػػػػػػػػػكفر فػػػػػػػػػي

ـ مػػػػػػػػػف كاقػػػػػػػػػع معمكمػػػػػػػػػاتيـ العمميػػػػػػػػػة أك التكنكلكجيػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػـ كالتكنكلكجيػػػػػػػػػا، فيػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػدلكف بخبػػػػػػػػػرتيأ

 ك سماعيـ.مجرد مشاىدتيـ أكليس عمى 

مػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي كيحػػػػػػػػػؿ  متحقيػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػدا ي فيػػػػػػػػػتـ إسػػػػػػػػػناده إلػػػػػػػػػىالتفػػػػػػػػػكيض ل أمػػػػػػػػػا

نفسػػػػػػػػػػػيا كيكػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػالحيات  ،وإليػػػػػػػػػػػلمقيػػػػػػػػػػػاـ بالعمػػػػػػػػػػػؿ المنػػػػػػػػػػػدكب  ؛محػػػػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػػػػادب لمتحقيػػػػػػػػػػػؽ

 كحقكؽ النادب ضمف تفكيض محدد.

 يحػػػػػػػػػػؿ محػػػػػػػػػػؿ لمقيػػػػػػػػػػاـ بعمػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػاؿ الخبػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػال الخبيػػػػػػػػػػر الفنػػػػػػػػػػي المنػػػػػػػػػػدكب كيعتبػػػػػػػػػػر

 أفٍ المحقػػػػػػػػػػػػؽ  يسػػػػػػػػػػػتطيعالمحقػػػػػػػػػػػؽ، كلكنػػػػػػػػػػػو يمػػػػػػػػػػػارس اختصاصػػػػػػػػػػػو الفنػػػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػؿ ال 

يف يختمفػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف مػػػػػػػػر ىػػػػػػػػذيف األ لػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػصف  كعػػػػػػػػدا ذتػػػػػػػػو الفنيػػػػػػػػة، عطبي ، بػػػػػػػػالنظر إلػػػػػػػػىيقػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػو أصػػػػػػػػالن 

 .(1)يا كؿ منيماإلى يستندكمف حيث المبررات التي  ،حيث الطبيعة

 
  

                                                           
 .173د.آمالعثمان،الخبرةفًالمسائلالجنائٌة،مرجعسابق،ص(1) 
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 المطمب الثاني
 عمال التفويض  ي التحميد االبتدا يالطبيع  المانوني  أل

 :تمييد وتمسيم

 القػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػيف   إلػػػػػػػػػى، فػػػػػػػػػػذىب رأم لمتفػػػػػػػػػكيضاختمػػػػػػػػػؼ الفقيػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػػػد الطبيعػػػػػػػػػة القانكنيػػػػػػػػػػة 

 إلػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػرو ينطػػػػػػػػػكم عمػػػػػػػػػى تفػػػػػػػػػكيض السػػػػػػػػػمطة مػػػػػػػػػف األألن ػػػػػػػػػ ؛لمتحقيػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػؿ إدارم التفػػػػػػػػػكيض

فػػػػػػػػػػي الفقػػػػػػػػػػو الفرنسػػػػػػػػػػي ذىػػػػػػػػػػب رأم آخػػػػػػػػػػر بينمػػػػػػػػػػا  ،(1)فيػػػػػػػػػػك ذك طبيعػػػػػػػػػػة إداريػػػػػػػػػػة كبالتػػػػػػػػػػالي ،المنػػػػػػػػػػدكب

جػػػػػػػػػرا  تحقيػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي  التفػػػػػػػػػكيض أف   إلػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػؿ مخػػػػػػػػػتمط فيػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػؿ إدارم فػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػض جكانبػػػػػػػػػو، كا 

إجػػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػػف  التفػػػػػػػػػػكيضاعتبػػػػػػػػػػار  كيػػػػػػػػػػذىب الػػػػػػػػػػرأم الغالػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػي الفقػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػى ،(2)الػػػػػػػػػػبعض اآلخػػػػػػػػػػر

 :االفرع التاليةا يمي اآلرا  الثالث في فيم كسيتناكؿ الباحث، (3)إجرا ات التحقيؽ

 كيض لمتحقيؽ عمؿ إدارمالتف: األول فرعال. 

 لمتفكيض: الطبيعة المختمطة الثاني الفرع. 

 عماؿ التحقيؽعمؿ مف أ التفكيض :الفرع الثالث. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1))Marquiset (jean) ; manuel pratique de l'instruction; parfs; 1950; p. 41.

Bouloc (b.) : L'ACTE d'instruction, these, paris, 1962, impr 1965 , nos. 67 et ss. ,p.p.44et s.  (2)
.52،ص1،1985د.أحمدفتحًسرور،الوسٌطفًقانوناإلجراءاتالجنائٌة،دارالنهضةالعربٌة،ط(3)
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 األولالفرع 
 داريإ عمل التفويض لمتحميد
 

لمتحقيػػػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػػؿ إدارم  التفػػػػػػػػػػػكيض الفرنسػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػى أف  يػػػػػػػػػػػذىب جانػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػف الفقػػػػػػػػػػػو 

فػػػػػػػػػػي  التفػػػػػػػػػػكيض: ىاألكلػػػػػػػػػػتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػاحيتيف ىػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػرأم تك  ،يتعمػػػػػػػػػػؽ بنطػػػػػػػػػػاؽ كاليػػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػػا 

 .(1)كالثانية: تتعمؽ بسمطات النادب ،وذات

 إلػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػالتفكيض مػػػػػػػػػػػػػرتفػػػػػػػػػػػػػكيض السػػػػػػػػػػػػػمطة مػػػػػػػػػػػػػف اآل ينطػػػػػػػػػػػػػكم عمػػػػػػػػػػػػػى التفػػػػػػػػػػػػػكيض يمرفػػػػػػػػػػػػػ

يقػػػػػػػػػػـك  ا كأفٍ يكػػػػػػػػػػكف المنػػػػػػػػػػدكب محػػػػػػػػػػددن  أفٍ المنػػػػػػػػػػدكب، كلكػػػػػػػػػػي يعتبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػػؽ يجػػػػػػػػػػب 

ة إذا كػػػػػػػػػػػاف اإلداريػػػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػػػاؿ األ محػػػػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػػػػدب، بينمػػػػػػػػػػػا يعتبػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف اإلجػػػػػػػػػػػرا اتبنفسػػػػػػػػػػػو بمباشػػػػػػػػػػػرة 

ػػػػػػػػػ أفٍ يسػػػػػػػػػتكم  أك إذا  ك مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػخص آخػػػػػػػػػر ايػػػػػػػػػره،النػػػػػػػػػدب أ أمػػػػػػػػػرىػػػػػػػػػك محػػػػػػػػػدد فػػػػػػػػػي  فٍ يقػػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػػو مى

حيػػػػػػػػث ، المفػػػػػػػػكضا ال يكػػػػػػػػكف قػػػػػػػػد تػػػػػػػػـ تحديػػػػػػػػد لممنػػػػػػػػدكب بصػػػػػػػػفتو دكف بيػػػػػػػػاف شخصػػػػػػػػو. فينػػػػػػػػ ردصػػػػػػػػ

 أمػػػػػػػػػرلػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػدـ تحديػػػػػػػػػد المنػػػػػػػػػدكب باالسػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي حتػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػي حا ايعػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػحيحن  التفػػػػػػػػػكيض أمػػػػػػػػػر إف  

 .(2)بتحديد الصفة فقط كاالكتفا  التفكيض

، التفػػػػػػػػػػكيض أمػػػػػػػػػرايػػػػػػػػػره إذا صػػػػػػػػػػرح لػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػػي  يفػػػػػػػػػكض أفٍ  لممفػػػػػػػػػػكضيجػػػػػػػػػكز  كبػػػػػػػػػذلؾ

 أمػػػػػػػػػػػرالسػػػػػػػػػػػمطات الناشػػػػػػػػػػػ ة عػػػػػػػػػػػف  ، كػػػػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػػػصف  عمػػػػػػػػػػػؿ إدارم بحػػػػػػػػػػػت التفػػػػػػػػػػػكيض فيػػػػػػػػػػػذا يعنػػػػػػػػػػػي أف  

فالمنػػػػػػػػػػػػدكب لػػػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػػػد مباشػػػػػػػػػػػػرتو إلجػػػػػػػػػػػػرا  مكضػػػػػػػػػػػػكع  ،ةاإلداريػػػػػػػػػػػػطبيعتػػػػػػػػػػػػو  تػػػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػػػى التفػػػػػػػػػػػػكيض

؛ لػػػػػػػػػػذا فصن ػػػػػػػػػػو إذا خرجػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػدعكل مػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػكزة سػػػػػػػػػػمطة (3)ادبذات السػػػػػػػػػػمطات التػػػػػػػػػػي لمنػػػػػػػػػػ التفػػػػػػػػػػكيض

الجيػػػػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػػػػا ية  ، مثػػػػػػػػػػػػؿ إحالتيػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػىبػػػػػػػػػػػػالتفكيض مػػػػػػػػػػػػرار األتممػػػػػػػػػػػػؾ إصػػػػػػػػػػػػد التحقيػػػػػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػػػػػي

، كال تممػػػػػػػػػػؾ ىػػػػػػػػػػذه السػػػػػػػػػػمطة الجزا يػػػػػػػػػػة قتيػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػدعكلالمختصػػػػػػػػػػة، ففػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذه الحالػػػػػػػػػػة تنقطػػػػػػػػػػع عال

                                                           

 Marquiset: L'acte d'instruction , Rec. Dr. penal, 1957, P. 41. 
(1)
:وهو م  عبرت عنه محكمة النفض الفرنسٌة بقوله (2)

"إنببهلببٌسمببنالضببروريلصببحةأمببرالنببدبأنٌببذكراسببمالشببخصالمكلببؾبالتنفٌببذ.فقببطالصببفةالقضببائٌةهببً
التًٌجبأنتوضحفًاألمر"

      .BOULOC (Bernard), L'acte d'instruction. OP cit,p. 45مشارإلٌهفًمرجع:
(3)Voir: bouzat (pierre) traite theoryque et pratique de droit penal _ , no1153 , OP. CIT.P.788. 
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كال عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ  حالػػػػػػػػػػة ال بنفسػػػػػػػػػػيا  مػػػػػػػػػػف إجػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ بعػػػػػػػػػػد تمػػػػػػػػػػؾ اإلالقيػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػيم إجػػػػػػػػػػرا

 را ات بعػػػػػػػػد قػػػػػػػػرار اإلحالػػػػػػػػة بنػػػػػػػػا ن عمػػػػػػػػى كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا يػػػػػػػػتـ تنفيػػػػػػػػذه مػػػػػػػػف إجػػػػػػػػ، كيضػػػػػػػػحى بػػػػػػػػاطالن التفػػػػػػػػكيض

 .(1)قبؿ بد  التنفيذ التفكيض رنقضا  أمسبؽ صدكره قبؿ اإلحالة، ال تفكيض أمر

، كتتػػػػػػدخؿ التفػػػػػكيضسػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ ىػػػػػي التػػػػػػي تقػػػػػرر ضػػػػػركرة  أف  فكػػػػػؿ مػػػػػا سػػػػػبؽ ذكػػػػػره بيػػػػػػذا الػػػػػرأم، 

ليػػػػا الحػػػػؽ فػػػػي اإلشػػػػراؼ كالرقابػػػػة عمػػػػى تنفيػػػػذ مضػػػػمكنو،  أف  ا إلصػػػػداره بصرادتيػػػػا، ككمػػػػا  ينػػػػا كتمقاشخصػػػػين 

لتسػػػػػميـ المحاضػػػػػر  أجػػػػػالن تحػػػػػدد  أفٍ كيجػػػػػكز ليػػػػػا  ،بػػػػػالتفكيض مػػػػػر النقضػػػػػا  األجػػػػػالن كىػػػػػي التػػػػػي تحػػػػػدد أ

بػػػػػالتفكيض ىػػػػػك عمػػػػػؿ مػػػػػف األعمػػػػػاؿ  مػػػػػراأل أف  يؤكػػػػػد  عمي ػػػػػو بنػػػػػا ن  ،التػػػػػي اتخػػػػػذت اإلجرا اتالخاصػػػػػة بػػػػػ

 .سف سير العمؿ كتحقيؽ العدالةحي  تيدؼ إلى ة التيرياإلدا

 

 الفرع الثاني

 لمتفويضالطبيع  المختمط  
 

اإلنابػػػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػػػا ية ذات طبيعػػػػػػػػػػػة  أف   فقػػػػػػػػػػػد ذىػػػػػػػػػػػب رأل آخػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف الفقػػػػػػػػػػػو الفرنسػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػى

 يمرفػػػػػػػػػػػػػ ،(2)ذلتػػػػػػػػػػػػػو مختمطػػػػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػؿ إدارم كعمػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػػي الكقػػػػػػػػػػػػػت

الظػػػػػػػػركؼ التػػػػػػػػي يصػػػػػػػػدر فييػػػػػػػػا كالسػػػػػػػػمطة الناشػػػػػػػػ ة عنػػػػػػػػو،  فػػػػػػػػي إليػػػػػػػػو فػػػػػػػػي ذاتػػػػػػػػو كمنظػػػػػػػػكرنا التفػػػػػػػػكيض

 .(3)ةاإلدارينادب، يعتبر مف األعماؿ كمف حيث سمطات ال ،مف حيث التفكيض ذاتو

ن  اإلداريػػػػػو لػػػػػيس مػػػػػف األعمػػػػػاؿ إال ان ػػػػػ ػػػػػة الخالصػػػػػة، كا  عمػػػػػاؿ التحقيػػػػػؽ، ا عمػػػػػؿ مػػػػػف أمػػػػػا ىػػػػػك أيضى

ل، كىػػػػػك متػػػػركؾ لتقػػػػدير المحقػػػػػؽ فمكضػػػػكعو القيػػػػاـ بػػػػصجرا  أك أكثػػػػػر مػػػػف إجػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ فػػػػي الػػػػدعك 

الخصػػػػػـك كككال يػػػػػـ، كلػػػػػيس لممػػػػػتيـ أك  ك عػػػػػدـ القيػػػػػاـ بػػػػػو، كىػػػػػك ال يعمػػػػػف إلػػػػػىالػػػػػذم يػػػػػرل القيػػػػػاـ بػػػػػو أ

 .(4)تندبو لذلؾ الغرض فٍ الندب ال سمطة التحقيؽ كال مى  أمرينفذ  مىفٍ يختار  ككيمو أفٍ 
                                                           

.62د.أمٌنعباس،اإلنابةالقضائٌةفًمجالاإلجراءاتالجنائٌةالداخلٌةوالخارجٌة،مرجعسابق،ص(1)
2))

BOULOC  (Bemard), L'acte d'instruction, no.67. Op cit  , p.44.  
(3)BOULOC  (Bemard), L'acte d'instruction, no.68. Op cit  , p.45. 
عببببادلالعمببببري،نببببدبمببببؤمورالضبببببطالقضببببائًللتحقٌببببقفببببًالقببببانونٌٌنالمصببببريواإلمبببباراتً،رسببببالةد.(4)

 .183،ص2000دكتوراة،بدوننشر،
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 مػػػػػف بػػػػػيف ككنػػػػػو عمػػػػػالن ا، ك  إدارينػػػػػىػػػػػك عمػػػػػؿ مخػػػػػتمط،  يجمػػػػػع بػػػػػيف ككنػػػػو عمػػػػػالن  التفػػػػكيض أف   إال

فيػػػػو مػػػػػف حيػػػػث التفػػػػػكيض ذاتػػػػو، كمػػػػف حيػػػػػث سػػػػمطة الرقابػػػػػة  اإلدارمأعمػػػػاؿ التحقيػػػػؽ، كيظيػػػػػر الجانػػػػب 

القيػػػػاـ بعمػػػػؿ مػػػػف  إلػػػػىو ييػػػػدؼ مػػػػف حيػػػػث أن ػػػػ ،الجانػػػػب اآلخػػػػر يظيػػػػر، بينمػػػػا التفػػػػكيضتنفيػػػػذ قػػػػرار  عمػػػػى

 .(1)ثـ فيك يكتسب صفة أعماؿ التحقيؽ أعماؿ الكشؼ عف الحقيقة، كمف

ػػ إدارينػػعمػػالن  النػػدب لػػيس ليػػذا الػػرأم فػػصف  ا فطبقنػػ قطػػع  عمي ػػو لمػػا ترتػػب  و لػػك كػػاف كػػذلؾا ألن ػػا خالصن

يترتػػب  أفٍ  يمكػػفال  اإلدارم، كالعمػػؿ مػػا أن ػػو ال يعمػػف ل طػػراؼ فػػي الػػدعكلك ،الجزا يػػة التقػػادـ فػػي الػػدعكل

 التفكيضكاجية الغير، كما ال يعد سف سير العدالة، كليست لو آثار في مو يتعمؽ بحي ألن   ؛تمؾ اآلثار عمي و 

ا مف أعماؿ التحقيؽ، فيك عمؿ محايد ال يفصؿ مباشرة في مشكمة قانكنية، فػالمحقؽ ال يممػؾ  خالصن عمالن 

 .(2)ألخرلعماؿ االبعض أك بعض األتمكنو مف القياـ بيعماؿ  التيا الكسا ؿ المادية دا من 

تحقيػؽ مػف أجػؿ الكشػؼ عػف الحقيقػة ىػك عمػؿ أم إجرا  تتخذه سػمطة ال أف  الرأم السابؽ  عمىرد 

و بطػػابع إدارم ىدفػػو حسػػف سػػير العدالػػة ممػػا يصػػبغ التفػػكيض مػػف أعمػػاؿ التحقيػػؽ الخالصػػة، كالقػػكؿ بػػيف  

كػػؿ أعمػػاؿ  ة فقػػط، حيػػث إف  اإلداريػػخػػالص قػػكؿ ايػػر صػػحيح؛ ألف تمػػؾ الغايػػة ال تقتصػػر عمػػى األعمػػاؿ 

 .(3)إلى حسف سير العدالةالتحقيؽ تيدؼ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
د.سبببلٌمانعببببدالمبببنعم،أصبببولاإلجبببراءاتالجنائٌبببةفبببًالتشبببرٌعوالقضببباءوالفقبببه،المإسسبببةالجامعٌبببةللنشبببر(1)

.511،ص1997والتوزٌع،
 .511د.إبراهٌمطنطاوي،سلطاتمؤمورالضبطالقضائً،مرجعسابق،ص(2)
.496د.محمودنجٌبحسنً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائً،مرجعسابق،ص(3)
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 الفرع الثالث

 عمال التحميدمن أعهمل  التفويض لمتحميد
 

كذلػػػػػؾ  ؛النػػػػػدب لمتحقيػػػػػؽ إجػػػػػرا  مػػػػػف إجػػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ ف  أ الػػػػػىيػػػػػذىب االبيػػػػػة الفقػػػػػو كالقضػػػػػا  
ذه فػػػػػيم عمػػػػػؿ تتخػػػػػ ،(1)ا  التحقيػػػػػؽ مػػػػػف أجػػػػػؿ معرفػػػػػة الحقيقػػػػػةو ال يصػػػػػدر إال مػػػػػف قضػػػػػن ػػػػػإلػػػػػى أبػػػػػالنظر 

كؿ لمحقيقػػػػة  يعتبػػػػر ذلػػػػؾ اجػػػػرا  مػػػػف ؼ عػػػػف الجػػػػرا ـ لمكصػػػػدلػػػػة كالكشػػػػسػػػػمطة التحقيػػػػؽ كالقيػػػػاـ بجمػػػػع األ
 الندب القضا ي. أمرجرا ات التحقيؽ بما في ذلؾ إ

إجػػػػػػرا  مػػػػػػف   التفػػػػػػكيض أمػػػػػػرمؤكػػػػػػدة العتبػػػػػػار  المصػػػػػػرية محكمػػػػػػة الػػػػػػنقض أحكػػػػػػاـفقػػػػػػد جػػػػػػا ت 
بػػػػػػػو سػػػػػػػمطة  يمريسػػػػػػػبؽ إذف التفتػػػػػػػيش الػػػػػػػذم تػػػػػػػ فٍ : " ال يشػػػػػػػترط أوإجػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػؽ فقػػػػػػػد قضػػػػػػػت بين ػػػػػػػ

يكػػػػػػكف ىنػػػػػػاؾ تحقيػػػػػػؽ مفتػػػػػػكح، فالنيابػػػػػػة العامػػػػػػة بكصػػػػػػفيا سػػػػػػمطة تحقيػػػػػػؽ مختصػػػػػػة تممػػػػػػػؾ  فٍ التحقيػػػػػػؽ أ
ػػػػػ ف مػػػػػيمكرم الضػػػػػبطية القضػػػػػا ية، كقػػػػػد تندبػػػػػو لػػػػػذلؾ مػػػػػ فٍ جميػػػػػع إجػػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ سػػػػػكا  بنفسػػػػػيا أك بمى

 .(2)"اإلجرا اتالتفتيش باعتبارىا إجرا  مف ىذه  أمرصدرت أ
ير العدالػػػػػػػة كمصػػػػػػػمحة التحقيػػػػػػػؽ، فالنػػػػػػػدب ألعمػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػؽ تقػػػػػػػرر ألاػػػػػػػراض منيػػػػػػػا حسػػػػػػػف سػػػػػػػ

 مػػػػف أعمػػػػاؿ التحقيػػػػؽ بنفسػػػػيا أك عػػػػف عمػػػػالن  كيعتبػػػػر الػػػػدعكلكشػػػػؼ الحقيقػػػػة بعػػػػد تحريػػػػؾ  إلػػػػىيػػػػدؼ كي
و ٌنػػػػػػيعػػػػػػد إجػػػػػػرا  مػػػػػػف إجػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػؽ إذ إ النػػػػػػدب لمتحقيػػػػػػؽ أمػػػػػػر ذلػػػػػػؾ فػػػػػػصف   عػػػػػػدا، التفػػػػػػكيضطريػػػػػػؽ 

 .(3)ف سمطة التحقيؽ بعد تحريؾ الدعكلر عديص
باعتبػػػػار  تربتيػػػػا إجػػػػرا ات التحقيػػػػؽ األخػػػػرل يتػػػػاآلثػػػػار كافػػػػة ال عمي ػػػػو  بتترتػػػػ  جػػػػرا ىػػػػذا اإل إف  

رار ا كػػػػػاف قػػػػػجػػػػػرا  مكضػػػػػكع االنتػػػػػداب قػػػػػد نفػػػػػذ، فػػػػػصذكلػػػػػك لػػػػػـ يكػػػػػف اإل ،عمػػػػػاؿ التحقيػػػػػؽالنػػػػػدب مػػػػػف أ فٌ أ
و يػػػػؤدم إلػػػػى انقطػػػػاع مػػػػدة العمكميػػػػة، كمػػػػا أن ػػػػ النػػػػدب ىػػػػك أكؿ إجػػػػرا  فػػػػي الػػػػدعكل تحركػػػػت بػػػػو الػػػػدعكل

ذا أ ،الجزا يػػػػةتقػػػػادـ الػػػػدعكل  فػػػػي الػػػػدعكل يعػػػػد فػػػػي حقيقتػػػػو ا بعػػػػدـ السػػػػير صػػػػدرت النيابػػػػة العامػػػػة قػػػػرارن كا 
إذ العبػػػػرة فػػػػي ذلػػػػؾ تكػػػػكف بحقيقػػػػة الكاقػػػػع ال  حفػػػػظو  أمػػػػرالعمكميػػػػة كلػػػػيس بػػػػال كجػػػػو إلقامػػػػة الػػػػدعكل  أمػػػػر

 .(4)بما تصدره النيابة العامة عنيا
                                                           

.391،ص1980د.مؤمونسالمة،اإلجراءاتالجنائٌةفًالتشرٌعالمصري،دارالفكرالعربً،الجزءاألول،(1)
د.سامًالحسٌنً،النظرٌةالعامةللتفتٌقفًالقانونالمصريوالمقارن،رسالة،مشارإلٌهأًٌضافًمرجع

.107،ص1992دكتوراة،جامعةاإلسكندرٌة،
.713رقم1440ص19،احكامنقضس1967نوفمبر13نقض((2
 .65د.أمٌنعباس،اإلنابةالقضائٌةفًمجالاإلجراءاتالجنائٌةالداخلٌةوالخارجٌة،مرجعسابق،ص((3
 .513د.ابراهٌمطنطاوي،سلطاتمؤمورالضبطالقضائً،مرجعسابق،ص((4
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 المطمب الثالث
 التفويض أمرالمختص بإصدار 

 :تمييد وتمسيم

التػػػػػػػػي حػػػػػػػددىا القػػػػػػػػانكف  اتمػػػػػػػف شػػػػػػػػخص تتػػػػػػػكافر فيػػػػػػػػو الصػػػػػػػف التفػػػػػػػػكيض أمػػػػػػػرر يصػػػػػػػػد فٍ يجػػػػػػػب أ

لمتحقيػػػػػؽ إجػػػػػرا  اسػػػػػتثنا ي قصػػػػػد بػػػػػو  التفػػػػػكيض ف  ا أذىاننػػػػػا أبػػػػػدن ، فػػػػػال يغيػػػػػب عػػػػػف أمػػػػػرار ىػػػػػذا األإلصػػػػػد

عػػػػػػػف سػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػؽ بسػػػػػػػبب الظػػػػػػػركؼ التػػػػػػػي تحػػػػػػػيط بػػػػػػػالتحقيؽ االبتػػػػػػػدا ي كمػػػػػػػا  كالجيػػػػػػػدرفػػػػػػػع الحػػػػػػػرج 

بنكككككاًء و . التػػػػػي قػػػػػد تفػػػػػكؽ طاقاتيػػػػػا اإلجػػػػػرا اتمجمكعػػػػػة مػػػػػف تجابيػػػػػو تمػػػػػؾ السػػػػػمطة مػػػػػف ضػػػػػركرة اتخػػػػػاذ 

 :اليالتالنحو  عمى الثالث المطمبم الباحث عمى ما تمدم قسَّ 

 في النظاـ الفمسطيني ةالسمطة المختص :األول الفرع. 

 في النظاـ المصرم ة: السمطة المختصالثاني الفرع. 
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 األول الفرع
 ينيالنظام الفمسط ي   السمط  المختص

 
 اإلجػػرا اتقػػانكف  فػػي  التفكيض لمتحقيػؽبػػ صػػاحب االختصػػاص  ف  أ المشػػرع الفمسػطيني د نػػٌص فقػ 

أعضػػا   حػػدكيض أ" لمنا ػػب العػػاـ أك ككيػػؿ النيابػػة العامػػة المخػػتص تفػػ عمػػى أٍف: (55/2)المػػادة  ةيػػالجزا 
أف  ف ىػذا الػنص كيفيػـ مػ "...محػددةالضبط القضا ي المختص بالقياـ بيم مف أعماؿ التحقيػؽ فػي دعػكل 

ط القضػا ي ىذا التفكيض صادر عف سمطة مختصة ليػا الصػالحيات كاالختصػاص لتفػكيض مػيمكر الضػب
  عماؿ التحقيؽ ىي ممثمة بالنيابة العامة. في القياـ بيم عمؿ مف أ

 النياب  العام  مفيومأواًل: 
ػػػا، أ تعتبػػػر النيابػػػة العامػػػة مؤسسػػػة عمكميػػػة كقضػػػا ن   نفيػػػذ السياسػػػة يمػػػة تالمشػػػرع م وإليػػػككػػػؿ خاصن

ػػاحتػػراـ القػػانكف كتطبيقػػو كتمعػػب دكرن  الجنا يػػة كالسػػير عمػػى احتػػراـ حقػػكؽ  ا فػػي ترسػػي  العدالػػة كتعزيػػزا ميمن
تتككف مف رجاؿ القضا  الذيف  القضا  شعبة مف شعبفالنيابة العامة تعتبر  .(1)ساسيةاإلنساف كحرياتو األ

محػاكـ إذا لػـ تكػف بحيث يبطػؿ تشػكيؿ بعػض ال ،حاكـيقكمكف بيعماؿ قضا ية إذ يشارككف في جمسات الم
  .(2) مـز حضكرىاسات التي يستك مف يمثميا في بعض الجمالنيابة حاضرة أ

 ثانيًا: تشكيل النياب  العام 
ػػػػػػػػا لً مػػػػػػػػف أعضػػػػػػػػا  النيابػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة كفقنػػػػػػػػ افػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػطيف عػػػػػػػػددن  العامػػػػػػػػةً  النيابػػػػػػػػةي  تشػػػػػػػػكؿي   ا كرد مى

، حيػػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػػػادة ـ2002طيني لسػػػػػػػػػػػنة فػػػػػػػػػػػي نصػػػػػػػػػػػكص قػػػػػػػػػػػانكف السػػػػػػػػػػػمطة القضػػػػػػػػػػػا ية الفمسػػػػػػػػػػػ
 تؤلف النياب  العام  من:: أن و عمى (60)
 .(3)النا ب العاـ .1
 .كثرنا ب عاـ مساعد أك أ .2
 .رؤسا  النيابة .3
 .ككال  النيابة .4
  .معاكف النيابة .5

                                                           
 .44حكمٌةمعالقانونالفلسطٌنًلإلجراءاتالجزائٌة،مرجعسابق،صد.معتزاألؼا،مرشدالضحٌةللطرقال((1
 .45،ص2000د.صبحًنجم،قانوناصولالمحاكماتالجزائٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،عمان،((2
دةالثانٌةمنٌراسالنائبالعامجهازالنٌابةالعامةفًفلسطٌنمنحٌ التسلسلالوظٌفًواإلداري،حٌ تنصالما((3

معلىأنه:"ٌباشرالنائبالعامالدعوىالجزائٌةبنفسهأوبواسطة2201(لسنة3قانوناإلجراءاتالجزائٌةرقم)

أحدأعضاءالنٌابةالعامة".
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صػػػػػػػػػػات نكضػػػػػػػػػػح اختصا فٍ أة النيابػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة كتشػػػػػػػػػػكيميا يتعػػػػػػػػػػيف كبعػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػػف ماىٌيػػػػػػػػػػ 
   ميمكر الضبط القضا ي. إلىالتفكيض  أمر ككيؿ النيابة المختص بصصدار

 (1)النا ب العاموكيل ثالثًا: اختصاصات 
عػػػػػػػػف مػػػػػػػػا يقػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػو مػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػا ي تختمػػػػػػػػؼ طبيعػػػػػػػػة عمػػػػػػػػؿ ككيػػػػػػػػؿ النا ػػػػػػػػب العػػػػػػػػاـ 

و خػػػػػػػػػالؿ القيػػػػػػػػػاـ دا  عممػػػػػػػػػ، ىػػػػػػػػػك يمتػػػػػػػػػـز بالمكضػػػػػػػػػكعية فػػػػػػػػػي أالصػػػػػػػػػفة القضػػػػػػػػػا ية عمي ػػػػػػػػػويػػػػػػػػػا تغمػػػػػػػػػب فصن  
ككيػػػػػػػػػؿ النا ػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػاـ ال ييمػػػػػػػػػو  ألف   ؛الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا يكىػػػػػػػػػك يختمػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػيمكر  ،بػػػػػػػػػالتحقيؽ

 كالكشػػػػػػػػؼركفيػػػػػػػا بكػػػػػػػػؿ ظ إظيػػػػػػػػار الحقيقػػػػػػػة ييمػػػػػػػوالكقػػػػػػػا ع بقػػػػػػػػد مػػػػػػػا  مػػػػػػػػؾت ارتكػػػػػػػبالبحػػػػػػػث عػػػػػػػف مػػػػػػػػف 
 . عف الفاعؿ الحقيقي لمجريمة

خػػػػػػػػػكلتيـ المػػػػػػػػػادة  الػػػػػػػػػذيفعضػػػػػػػػػا  النيابػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة كيػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػيف أيعتبػػػػػػػػػر ك ك  
قيػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػيدا  كظيفػػػػػػػػػػػػػة لم ،(2)ـ2005لسػػػػػػػػػػػػػنة  (15)قػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػانكف السػػػػػػػػػػػػػمطة القضػػػػػػػػػػػػػا ية ر  (68)

لػػػػػػػػػنص القػػػػػػػػػانكف  فتػػػػػػػػػرة تجربتػػػػػػػػػو لككيػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػة كفقنػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػـ تحديػػػػػػػػػد ،المحػػػػػػػػػاكـلػػػػػػػػػدل النيابػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة 
الجزا يػػػػػػػػػػػة  اإلجػػػػػػػػػػػرا اتالسػػػػػػػػػػػابؽ كىػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػنتيف، كلقػػػػػػػػػػػد كردت جميػػػػػػػػػػػع االختصاصػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػانكف 

، كتكجيػػػػػػػػػػو االتيػػػػػػػػػػاـسػػػػػػػػػػماع الشػػػػػػػػػػيكد االبتػػػػػػػػػػدا ي ك ـ مػػػػػػػػػػف مباشػػػػػػػػػػرة التحقيػػػػػػػػػػؽ2001لسػػػػػػػػػػنة  (3)رقػػػػػػػػػػـ 
يباشػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػذا  فٍ و يجػػػػػػػػػػػػػػب أن ػػػػػػػػػػػػػػأصػػػػػػػػػػػػػػيؿ لككيػػػػػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػف االختصػػػػػػػػػػػػػػاص األ

شراؼ رؤسا  النيابةأمر االختصاص ضمف دا رة معينة، كيعمؿ تحت   .تو كا 
  فػػػػػػػػػػػػكيضبت المتعمػػػػػػػػػػػػؽفػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػػػيف  الخػػػػػػػػػػػػاص الميشػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػالؿ نػػػػػػػػػػػػص كيتبػػػػػػػػػػػػيف  

 االختصػػػػػػػػػػػاصصػػػػػػػػػػػاحبة  بػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػةمػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ النيا إالمػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي ال يكػػػػػػػػػػػكف 
 .(3)حدكد االختصاص التفكيض ضمف حاالت ـنظ  المشرع قد  كأف   ،األصيؿ

 
                                                           

 .صالحٌ ت واختص ص ت وكٌل النٌ بة الجزئٌة: 2009، ًالفلسطٌن لن ئب الع مالقض ئٌة ل تعلٌم تال  ((1
ٌباشروكالءالنٌابةالجزئٌةكلفًدائرةاختصاصهكافةاالختصاصاتالعادٌةفًتحرٌ الدعوى(19م دة )    

.االنفرادالجزائٌةومباشرتهافٌماعداماٌخصبهالقانونوالتعلٌماتأحدأعضاءالنٌابةالعامةعلىسبٌل
لمتعلقبببةببببالتحقٌقوالتصبببرؾفبببًالقضببباٌاٌتبببولىوكبببالءالنٌاببببةالجزئٌبببةمباشبببرةكافبببةاإلجبببراءاتا(20مااا دة )     

التًتدخلضمناختصاصه.
ٌجبعلىوكالءالنٌابةالجزئٌةالمنوطبهماالنتقالفًالحواد القضائٌةأنٌتركوافًؼٌبتهمماٌدل(21م دة )

علىمكانهموذل فًأٌامالعملوفًالعطلةالرسمٌةعلىالسواء.
 كلمنوكٌلورئٌسالنٌابةالمعٌنعلًاساسالخبرةلفترةتجربةتبلػسنتٌن.(ٌخضع68تنصمادة)((2
 الفصل األول : التفوٌض ب لتحقٌق،2009،ًالفلسطٌنلنائبالعامالقضائٌةلتعلٌماتال((3
ٌامبؤي(للنائبالعامأولعضوالنٌابةالعامةالمختصتفوٌضأحدأعضاءالضبطالقضائًالمختص،بالق167مادة)

 عملمنأعمالالتحقٌقفًدعوىمحددة،وذل عدااستجوابالمتهمفًموادالجناٌات.
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 الثاني الفرع
 السمط  المختص  بالندب  ي المانون المصري

 
 (353)( المعدلة بقانكف رقـ 70الندب في المادة ) أحكاـالجنا ية  اإلجرا اتـ المشرع في قانكف نظٌ  
حػػد مػػيمكرم الضػػبط يكمػػؼ أحػػد أعضػػا  النيابػػة العامػػة أك أ : " لقاضػػي التحقيػػؽ أفٍ أف   ـ عمػػى1952لسػػنة 

( مػف قػانكف 71ت المػادة )القضا ي لمقياـ بعمؿ أك أكثر مف أعماؿ التحقيػؽ، عػدا اسػتجكاب المػتيـ. كنٌصػ
 ب فييػػاينػػد قاضػػي التحقيػػؽ فػػي جميػػع األحػػكؿ التػػي عمػػىو: " يجػػب أن ػػ الجنا يػػة المصػػرم عمػػى اإلجػػرا ات

 نفسػو ( مػف القػانكف200ت المادة )يبيف المسا ؿ المطمكب تحقيقيا". كنصٌ  فٍ ايره إلجرا  بعض تحقيقات أ
يكمػػػؼ أم مػػػيمكر مػػػف مػػػيمكرم  أفٍ : " لكػػػؿ مػػػف أعضػػػا  النيابػػػة العامػػػة فػػػي حػػػاؿ إجػػػرا  التحقيػػػؽ أف  عمػػػى 
 ."اختصاصاتو بط القضا ي ببعض األعماؿ التي مفالض

عمػػػػػػػػػػػػى  كػػػػػػػػػػػػكف بنػػػػػػػػػػػػا ن بتحقيػػػػػػػػػػػػؽ الجػػػػػػػػػػػػنح كالجنايػػػػػػػػػػػػات قػػػػػػػػػػػػد ت حقيػػػػػػػػػػػػؽاختصػػػػػػػػػػػػاص قاضػػػػػػػػػػػػي الت إف   
ا نظػػػػػػػػػػػػرن  ؛ظػػػػػػػػػػػػركؼ الكاقعػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػتدعي تفرايػػػػػػػػػػػػا لممحقػػػػػػػػػػػػؽأف  طمػػػػػػػػػػػػب النيابػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة، إذا مػػػػػػػػػػػػا رأت 

 لظػػػػػػػػػػػركؼمػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػدـ قياميػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػالتحقيؽ مػػػػػػػػػػػف المال ً  أف  النيابػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػرللتشػػػػػػػػػػػعبيا أك 
كمػػػػػػػػػػػة االبتدا يػػػػػػػػػػػة األحػػػػػػػػػػػكاؿ تطمػػػػػػػػػػػب النيابػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف ر ػػػػػػػػػػػيس المح كىػػػػػػػػػػػذه ،الكاقعػػػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػػػاص

 .(1) بعده أكفي التحقيؽ  يابد ندب قاض لمتحقيؽ، كسكا  أكاف ذلؾ قبؿ 
أك مكجيػػػػػػة ضػػػػػػد مكظػػػػػػؼ  الػػػػػػدعكلبػػػػػػالحقكؽ المدينػػػػػػة إذا لػػػػػػـ تكػػػػػػف  المػػػػػػدعيكيجػػػػػػكز لممػػػػػػتيـ أك  

يطمػػػػػب  أفٍ أك بسػػػػػببيا  كظيفتػػػػػوحػػػػػد رجػػػػػاؿ الضػػػػػبط لجريمػػػػػة كقعػػػػػت منػػػػػو أثنػػػػػا  تيديػػػػػة مسػػػػػتخدـ عػػػػػاـ أك أ
لمتحقيػػػػػػؽ كيصػػػػػػدر ر ػػػػػػيس المحكمػػػػػػة ىػػػػػػذا  البتدا يػػػػػػة إصػػػػػػدار قػػػػػػرار ينػػػػػػدب قػػػػػػاضو ا المحكمػػػػػػة مػػػػػػف ر ػػػػػػيس

 .(2)قكاؿ النيابة مبنية بالمادة السابقة بعد سماع أسباب الإذا تحققت األالقرار 
نػػػػػػػػػػػدب مػػػػػػػػػػػيمكر أف  ف تبػػػػػػػػػػػيٌ  نصػػػػػػػػػػػكصخػػػػػػػػػػػالؿ ىػػػػػػػػػػػذه ال ع  المصػػػػػػػػػػػرم مػػػػػػػػػػػفشػػػػػػػػػػػر  المي  ف  يتبػػػػػػػػػػػي ف أك  

المشػػػػػػػػػػػػػرع كقػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػنح  ،مختصػػػػػػػػػػػػػةعػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػػػػؽ ال إالالضػػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػػا ي ال يصػػػػػػػػػػػػػدر 
نػػػػػػػػػػػدب أحػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػيمكرم ل  األصػػػػػػػػػػػمية ىػػػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػػػفةك عضػػػػػػػػػػػك النيابػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة قاضػػػػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػػػػؽ أ

 .بنص كاضحالضبط القضا ي لمقياـ ببعض إجرا ات التحقيؽ 
                                                           

د.316،ص1980د.مؤمونسالمة،اإلجراءاتالجنائٌةفًالتشرٌعالمصري،دارالفكرالعربً،الجزءاألول،((1
ئٌة،المركزالقومًلإلصداراتالقانونٌة،إٌهابعبدالمطلب،الموسوعةالجنائٌةفًشرحقانوناإلجراءاتالجنا

 .998المجلداألول،ص
د.حامبببدالشببببرٌؾ،التعلٌببببقعلببببىقببببانوناإلجببببراءاتالجنائٌبببة،المكتبببببالببببدولًلإلصببببداراتالقانونٌببببة،الجببببزء((2

قببببانوناإلجببببراءاتالجنببببائًالصببببادربالقببببانونرقببببم(مببببن64.انظببببر:نببببصالمببببادة)643،ص2011األول،
علبببىمببباٌلبببً:وٌجبببوزللمبببتهمأوللمبببدعًببببالحقوقالمدنٌبببة،إذالبببمتكبببنالبببدعوىموجهبببة1950نة(لسببب150)

 ضبببدموظبببؾأومسبببتخدمعبببامأوأحبببدرجبببالالضببببطلجرٌمبببةوقعبببتمنبببهأثنببباءتؤدٌبببةوظٌفتبببهأوبسبببببها،أن 
ٌطلبمنرئٌَسالمحكمةاالبتدائٌةإصدارقراربهذاالندب.
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 الثانيالمبحث 
 التفويض أمرالسمط  المختص  بتنفيو 

 
 :تمييد وتمسيم

سػػػػػػػػػػػػمطة الضػػػػػػػػػػػػبط  عمػػػػػػػػػػػػىا ميف الجزا يػػػػػػػػػػػػة المقارنػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػ اإلجػػػػػػػػػػػػرا اتقػػػػػػػػػػػػكانيف  تقػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػددل  

كذلػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػا إال بقػػػػػػػػػػػػانكف يجيػػػػػػػػػػػػز ىػػػػػػػػػػػػذا االختصػػػػػػػػػػػػاص؛ حىػػػػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػػػػفة ال يػػػػػػػػػػػػتـ منكأف  القضػػػػػػػػػػػػا ي، 

الجزا يػػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػػطيني رقػػػػػػػػػػػـ  المشػػػػػػػػػػػرع بقػػػػػػػػػػػانكف اإلجػػػػػػػػػػػرا ات مػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػرهكىػػػػػػػػػػػذا  ،لخطػػػػػػػػػػػكرة طبيعتيػػػػػػػػػػػا

كيكضػػػػػػػػػػح ـ بػػػػػػػػػػيف المفػػػػػػػػػػكض لمتحقيػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػك أحػػػػػػػػػػد أعضػػػػػػػػػػا  الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي، 2001( لسػػػػػػػػػػنة 3)

شخاصػػػػػػػػػػػػيـ، د ف ػػػػػػػػػػػػاتيـ كأالضػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػا ي، كيحػػػػػػػػػػػػد ممقصػػػػػػػػػػػػكد بمػػػػػػػػػػػػيمكر الباحػػػػػػػػػػػػث فيمػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػي ال

م الباحككككككككث المبحككككككككث بنككككككككاًء عمككككككككى مككككككككا تمككككككككدم قس ككككككككو  ، فػػػػػػػػي القػػػػػػػكانيف المقارنػػػػػػػػة ككيفيػػػػػػػة تنظػػػػػػػػيميـ

 :اليالتالنحو  عمى الثاني

  مفيـك الضبطية القضا ية: األولالمطمب. 

  :ميمكر الضبط القضا يالمطمب الثاني. 
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األول لمطمبا  

 الأبطي  المأا ي  ممفيو 
 

 :تمييد وتمسيم

فيػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػدلكليا الكاسػػػػػػػػػػػع تمتػػػػػػػػػػػد  أكثػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف معنػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػىتػػػػػػػػػػػدؿ كممػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػابطة 

المػػػػػػػػػػػدلكؿ  أمػػػػػػػػػػػاالمػػػػػػػػػػػكاطنيف،  عمػػػػػػػػػػػىلتشػػػػػػػػػػػمؿ مجمكعػػػػػػػػػػػة القكاعػػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػػي تفرضػػػػػػػػػػػيا السػػػػػػػػػػػمطة العامػػػػػػػػػػػة 

السػػػػػػػػمطة  إلػػػػػػػػى، كنصػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه الحالػػػػػػػػة اإلدارمالضػػػػػػػػيؽ ليػػػػػػػػا فينحصػػػػػػػػر فػػػػػػػػي نطػػػػػػػػاؽ القػػػػػػػػانكف 

كىػػػػػػػػػي  ،األربعػػػػػػػػػةكحفػػػػػػػػػظ نظامػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػاـ بعناصػػػػػػػػػره  ،اسػػػػػػػػػتقرار المجتمػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػى المكمفػػػػػػػػػة بالمحافظػػػػػػػػػة

 .(1)العامة كاآلداباألخالؽ ك  كالسكينة العامة، العاـ، كالصحة العامة، األمف

كيمػػػػػػػػػػػػػػػارس الضػػػػػػػػػػػػػػػبط فػػػػػػػػػػػػػػػي الدكلػػػػػػػػػػػػػػػة الحديثػػػػػػػػػػػػػػػة كظيفتػػػػػػػػػػػػػػػيف متبػػػػػػػػػػػػػػػاينتيف بكاسػػػػػػػػػػػػػػػطة نػػػػػػػػػػػػػػػكعيف 

 ؛لقضػػػػػػػػػػػػػػا يككظيفػػػػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػػػػبط ا ،اإلدارمكظيفػػػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػػػػبط  :كىمػػػػػػػػػػػػػػا ،متميػػػػػػػػػػػػػزيف مػػػػػػػػػػػػػػف األنشػػػػػػػػػػػػػػطة

يػػػػػػػػػة، تتجػػػػػػػػػو الكظيفػػػػػػػػػة األمنحػػػػػػػػػكؿ منػػػػػػػػػع الجريمػػػػػػػػػة باتخػػػػػػػػػاذ التػػػػػػػػػدابير  األكلػػػػػػػػػىفحيػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػدكر الكظيفػػػػػػػػػة 

كجمػػػػػػػػػػػع االسػػػػػػػػػػػتدالالت  ،كالبحػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػف مرتكبييػػػػػػػػػػػا ،تعقػػػػػػػػػػػب الجريمػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػد كقكعيػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػىالثانيػػػػػػػػػػػة 

 .(2)الجنا ية الدعكلالالزمة لتحقيؽ 

القػػػػػػكانيف  أحكػػػػػػاـ تنفيػػػػػػذ عمػػػػػػىعػػػػػػاتؽ الضػػػػػػابطة السػػػػػػير  عمػػػػػػىو يقػػػػػػع فصن ػػػػػػ أمػػػػػػركميػػػػػػا يكػػػػػػف مػػػػػػف 

فػػػػػػي ميػػػػػػاديف معركػػػػػػة الكفػػػػػػاح ضػػػػػػد الجريمػػػػػػة يجػػػػػػرم ك  ،كاالنصػػػػػػياع ليػػػػػػا ،كتػػػػػػيميف مراعاتيػػػػػػا ،كاألنظمػػػػػػة

 كالضابطة القضا ية. ،ةاإلداريالضابطة  :ىما ،التميز بيف نكعيف مف الضابطة

 :اليالنحو الت األول عمى وبناًء عمى ولك قسَّم الباحث المطمب

  دارم.اإلة الضبط ماىيٌ  :األولالفرع  

 :ة الضبط القضا يماىيٌ  الفرع الثاني. 
 
 

                                                           
.918،ص1،2003هازالضبطالجنائًودورهفًمكافحةالفساد،مكتبةجامعةناٌؾ،طاللواءمحمدالبصول،ج(1)
.4،ص1،1998د.ممدوحالسبكً،حدودسلطاتمؤمورالضبطفًالتحقٌق،دارالنهضةالعربٌة،ط((2
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 األول فرعال
 اإلداريالأبط  ماىي  

 
الضػػػػػػػػػػابطة اإلداريػػػػػػػػػػة ذات كظيفػػػػػػػػػػة كقا يػػػػػػػػػػة مانعػػػػػػػػػػة، فيػػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػكب جيكدىػػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػػك منػػػػػػػػػػع 
كقػػػػػػػػػػػػكع الجريمػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽ اتخػػػػػػػػػػػػاذ اإلجػػػػػػػػػػػػرا ات كالتػػػػػػػػػػػػدابير االحتياطيػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػينيا 

زالة العكامؿ كالظركؼ ا  لتي تنشي في ظميا.تصعيب ارتكابيا، كا 
سػػػػػػاع ات   إلػػػػػػىالؼ تكيرجػػػػػػع ىػػػػػػذا االخػػػػػػ اإلدارماختمػػػػػػؼ الفقيػػػػػػا  فػػػػػػي تعريػػػػػػؼ كاضػػػػػػح لمضػػػػػػبط ك 

ػػػػأك  ،كازديػػػػاد تػػػػدخؿ الػػػػدكؿ فػػػػي مختمػػػػؼ الميػػػػاديف ،اإلدارممظػػػػاىر الضػػػػبط   المنظػػػػكراخػػػػتالؼ  إلػػػػىا يضن
  :اليالتالنحو  عمى وفقد تـ تعريف دارماإلم ينظر بو لكظيفة الضبط ذال
 :اإلدارييي لمأبط تعريف الفمال

حقػػػػػػػػػكؽ،  عمػػػػػػػػػىدارة العامػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػرض بعػػػػػػػػػض القيػػػػػػػػػكد ىػػػػػػػػػك حػػػػػػػػػؽ اإل :الكككككككككبعض كككككككككو عر  
، العػػػػػػػػػػػاـ األمػػػػػػػػػػػفكحريػػػػػػػػػػػات األشػػػػػػػػػػػخاص بيػػػػػػػػػػػدؼ حمايػػػػػػػػػػػة النظػػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػػاـ لعناصػػػػػػػػػػػره الػػػػػػػػػػػثالث كىػػػػػػػػػػػي 

 .(1)السكينة العامة، كالصحة العامة
 تصػػػػػػػػػدرك الماديػػػػػػػػػة، التػػػػػػػػػي أالتػػػػػػػػػدابير القانكنيػػػػػػػػػة  مجمكعػػػػػػػػػةو بين ػػػػػػػػػ : كككككككككو الكككككككككبعضوقكككككككككد عر  
تنظػػػػػػػػػيـ النشػػػػػػػػػاط كتقصػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف كرا يػػػػػػػػػا  ،ة بمػػػػػػػػػا تممكػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمطة كاممػػػػػػػػػةاإلداريػػػػػػػػػعػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػمطة 

  .(2)في المجتمع  جؿ كقاية النظاـ العاـأالخاص باألفراد مف 
نجػػػػػػاز مػػػػػػا يمػػػػػػـز فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ منػػػػػػع كقػػػػػػكع الجػػػػػػرا ـ مػػػػػػف إىػػػػػػك  اإلدارمالضػػػػػػبط  كظيفػػػػػػةجػػػػػػكىر  إف          

بػػػػػػػػو  تقضػػػػػػػيمػػػػػػػا  تنفيػػػػػػػػذيػػػػػػػة بكاسػػػػػػػطة األمناجػػػػػػػػات كاتخػػػػػػػاذ االحتي ،العػػػػػػػاـ األمػػػػػػػػف عمػػػػػػػىخػػػػػػػالؿ السػػػػػػػير 

 .(3)كمباشرة التدابير الكفيمة بمنع كقكع الجرا ـ ،التشريعات كالمكا ح التنفيذية ليا

عػػػػػػػػػػاتؽ السػػػػػػػػػػمطة التنفيذيػػػػػػػػػػة  عمػػػػػػػػػػىكظيفػػػػػػػػػػة كقا يػػػػػػػػػػة، تقػػػػػػػػػػع  اإلدارمالضػػػػػػػػػػبط  كظيفػػػػػػػػػػةتعتبػػػػػػػػػػر         

 ،كاآلداب العامػػػػػػػػػػةالعػػػػػػػػػػاـ كالصػػػػػػػػػػحة العامػػػػػػػػػػة كالسػػػػػػػػػػكينة العامػػػػػػػػػػة  األمػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػىجػػػػػػػػػػؿ الحفػػػػػػػػػػاظ أمػػػػػػػػػػف 

مػػػػػػػػػػػػع التطػػػػػػػػػػػػكر الحػػػػػػػػػػػػديث لممجتمعػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػي كقتنػػػػػػػػػػػػا  ال سػػػػػػػػػػػػٌيماعنيمػػػػػػػػػػػػا  اننػػػػػػػػػػػػىكىػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػركرة ال 

 كىذه الكظيفة تمـز الجميع دكف تحيز مف خالؿ قكاعد عامة كمجردة.  ،المعاصر
                                                           

.523،ص1،1988د.سلمٌانالطماوي،النظمالسٌاسٌةوالقانونالدستوري،دارالفكرالعربً،ط((1
.11،ص1،2016الوسٌطفًمبادئالقانوناإلداري،مكتبةنٌسان،طد.هانًؼانم،((2
.56،ص1،2016د.عبدالقادرجرادة،الوجٌزفًقانوناإلجراءاتالجزائٌة،مكتبةآفاق،ط((3
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 الثاني فرعال
   الأبط المأا يماىي  

 
فػػػػػػػػػػػال يتػػػػػػػػػػػدخؿ  اإلدارمكظيفػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي حيػػػػػػػػػػػث تنتيػػػػػػػػػػػي كظيفػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػبط  أتبػػػػػػػػػػػد

 ،فػػػػػػػػي النظػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػاـ يمػػػػػػػػعٍ خػػػػػػػػالؿ فى إذا كقػػػػػػػػع إ خيػػػػػػػػرة إالاأل كظيفتػػػػػػػػومػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػا ي فػػػػػػػػي 
 .(1)القكانيف المختمفة بحدكد متفاكتةجرا ات كسمطات حددتيا إحيث يمارس 

 
 تعريف الأبط المأا يأواًل: 

مشػػػػقة البحػػػػث ، كيحمػػػػؿ عنيػػػػا يػػػػاز يعػػػػاكف سػػػػمطة التحقيػػػػؽ فػػػػي عمميػػػػاالضػػػػبط القضػػػػا ي ىػػػػك ج
كبػػػػػذلؾ يخمػػػػػص ليػػػػػا  ؛، كتحضػػػػػير المػػػػػادة الالزمػػػػػة لتحقيػػػػػؽ الػػػػػدعكل كمباشػػػػػرتياا ـ كمقترفييػػػػػاعػػػػػف الجػػػػػر 

 .(2)مف الكقت كالجيد ما يتيح ليا القياـ بمياميا األصمية الخطيرة
التػػػػػػػػػػػي تتخػػػػػػػػػػػذىا السػػػػػػػػػػػمطة القضػػػػػػػػػػػا ية لمتحػػػػػػػػػػػرم  اإلجػػػػػػػػػػػرا ات :الػػػػػػػػػػػبعض بيٌنيػػػػػػػػػػػا عٌرفػػػػػػػػػػػوقػػػػػػػػػػػد ك 

دلػػػػػػػػػػة كجمػػػػػػػػػػع األ عمػػػػػػػػػػييـ،ا لمقػػػػػػػػػػبض كالبحػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػف مرتكبييػػػػػػػػػا تمييػػػػػػػػػػدن  ،عػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػرا ـ بعػػػػػػػػػػد كقكعيػػػػػػػػػػا
 .(3)دانتوإيثبت  فٍ نزاؿ العقكبة بمى إ كأ كمحاكمتيـالالزمة لمتحقيؽ معيـ 

 ،الػػػػػػػكظيفي ىالمعنػػػػػػػ ؛كقػػػػػػػد اسػػػػػػػتخمص الفقيػػػػػػػا  مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا التعريػػػػػػػؼ معنيػػػػػػػيف لمضػػػػػػػبط القضػػػػػػػا ي
الجريمػػػػػػة بعػػػػػػد كقكعيػػػػػػا بالفعػػػػػػؿ  بالبحػػػػػػث عػػػػػػف  تعقػػػػػػبقصػػػػػػد بػػػػػػو المعنػػػػػػي الػػػػػػكظيفي يي  ؛الشػػػػػػكمي ىكالمعنػػػػػػ

الشػػػػػػكمي فيقصػػػػػػد بػػػػػػو  ىالمعنػػػػػػ أمػػػػػػا ،(4)عمػػػػػػييـ ا كجمػػػػػػع االسػػػػػػتدالالت الالزمػػػػػػة إلثبػػػػػػات التيمػػػػػػة ييػػػػػػعمفا
 .(5)ؿ ليـ القانكف جمع االستدالالتجميع المكظفيف الذيف خكٌ 

ىػذه  الميشػر عجميػع المػكظفيف الػذم مػنحيـ د بػو، صػالػذم يق  ،التعريؼ الشػكمي لمضػبط القضػا ي ف  إ      
عضػػا  النيابػػة العامػػة فكظيفػػة الضػػبط القضػػا ي أك أضػػبط  كمػػيمكرم  الشػػرطة عضػػاأالكظيفػػة سػػكا  كػػانكا 

مػػيمكر الضػػبط القضػػا ي ىػػك الػػذم يكشػػؼ كقػػكع الجريمػػة سػػكا  كانػػت ىػػذه  أف  أم  ؛الجريمػػة كقػػكعتبػػدأ منػػذ 
ؼ ىذه الكظيفة البحػث ذلؾ تستيد ؿكمف خال عميو،ا عاقب القانكف ك كانت جرمن أركاف جريمة مكتممة األال

 جمع االستدالالت الالزمة لمكشؼ عف مرتكبييا.ك  جرا ـعف ال
                                                           

.11،ص1998د.ممدوحالسبكً،حدودسلطاتمؤمورالضبطالقضائًفًالتحقٌق،مرجعسابق،((1
(.116،مادة)2006التعلٌماتالقضائٌةللنائبالعامالفلسطٌنً،((2
.114د.هانًؼانم،الوسٌطفًمبادئالقانوناإلداري،مرجعسابق،ص((3
 .71،ص2،1997د.إبراهٌمطنطاوي:سطاتمؤمورالضبطالقضائً،بدوندارنشر،ط((4
 .243اءاتالجنائٌةفًالقانونالمصري،مرجعسابق،صد.رإوؾعبٌد،مبادئاإلجر((5
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 والأبط المأا ي اإلدارييز بين الأبط يالتمثانًيا:  

تػػػػػػػػػػػػػداخؿ بسػػػػػػػػػػػػػبب  عمػػػػػػػػػػػػػاؿ الضػػػػػػػػػػػػػبط لػػػػػػػػػػػػػيس سػػػػػػػػػػػػػيالن أذيػػػػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػػكعيف مػػػػػػػػػػػػػف  التميز بيف ق إف  

حيػػػػػػػػػػث  ،كالقضػػػػػػػػػػا ي، فشػػػػػػػػػػرطي المػػػػػػػػػػركر يجمػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػػاتيف الػػػػػػػػػػكظيفتيف اإلدارمكاليتػػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػػبط 

كعنػػػػػػػػػػد قيامػػػػػػػػػػو بتحريػػػػػػػػػػر المخالفػػػػػػػػػػة  اإلدارمفيػػػػػػػػػػك يقػػػػػػػػػػـك بكظيفػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػبط  ،كريقػػػػػػػػػػـك بتنظػػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػػر 

  عماؿ الضبط القضا ي.أ قد أصاب بعممو،ف ،خالؼ قانكف المركر مفٍ لمسا قيف لى 
 :وجو الشبوأ .1

لتحقيػػػػػػػؽ ذات  ىكمييمػػػػػػػا يسػػػػػػػع أف  كالضػػػػػػػبط القضػػػػػػػا ي فػػػػػػػي  اإلدارميتشػػػػػػػابو كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الضػػػػػػػبط 

كالصػػػػػحة  ،العػػػػػاـ األمػػػػػف :كىػػػػػي ،مػػػػػع بمككناتػػػػػو المختمفػػػػػةكىػػػػػك حمايػػػػػة النظػػػػػاـ العػػػػػاـ فػػػػػي المجت ،الغػػػػػرض

  .(1)نساف بؿ كاآلداب العامةكاحتراـ كرامة اإل ،كالسكينة العامة ،العامة
 :وجو االختالفأ .2

ميمتػو كقا يػة تتمثػؿ فػي  األكؿفػ ؛عػف الضػبط القضػا ي اإلدارميختمػؼ الضػبط  من حيكث اليكدف
بػو قبػؿ كقكعيػا، سػكا  كانػت ىػذه خػالؿ تػي مػف شػينيا اإلعماؿ الـ العاـ بمنع األاصيااة النظ عمىالعمؿ 

الكشػؼ عػف الجػرا ـ  عمػىي مينتػو  اضػضػبط القلا أمػاا القػانكف لػـ تكػف كػذلؾ، عمييعماؿ جرا ـ يعاقب األ
 .(2)ا ليـ كتخكيفا لغيرىـلممحاكمة كتنفيذ العقكبة فييـ عقابن  لتقديميـا كمرتكبييا تمييدن 

السػػػمطة  ىبينمػػػا تتػػػكل اإلدارميفػػػة الضػػػبط ظة ك اإلداريػػػة السػػػمط ىحيػػػث تتػػػكل مكككن حيكككث السكككمط 
 .(3)عضا  النيابة العامة كميمكرم الضبط القضا ي كظيفة الضبط القضا يأك أالقضا ية ممثمة بالقضا  

تصػدرىا  التػي مػراك كاأل التعميمػاتاحتراـ  عمىبالسير  اإلدارمضطمع الضبط ي ن حيث األعمالككم
تفرضػػػو القػػػكانيف كالمػػػكا ح، كالحيمكلػػػة دكف ارتكػػػاب الجػػػرا ـ، بينمػػػا يضػػػطمع  ة، كتنفيػػػذ مػػػااإلداريػػػالسػػػمطات 

التيكػد مػف عمػى كبصفة خاصػة  المقركنة بجزا ات جنا ية، التعميماتاحتراـ  عمىالضبط القضا ي بالسير 
ثباتيػػا ا فػػي قػػانكف العقكبػػات، فػػصذا مػػا ارتكبػػت الجريمػػة يتػػكلى إعمييػػكالنػػكاىي المنصػػكص  مػػراك مراعػػاة األ

ثبػات الجػرا ـ كجمػع تي تكمفػو بيػا السػمطة المختصػة فػي إلكشؼ عنيا كعف مرتكبييا، كتنفيذ كؿ المياـ الكا
حالةكالبحث عف الجي األدلة   السمطة المختصة. إلى ذلؾ  ناة، كا 

                                                           
 .114د.هانًؼانم،الوسٌطفًمبادئالقانوناإلداري،مرجعسابق،ص((1
 .472د.ماجدالحلو،القانوناإلداري،مرجعسابق،ص((2

.114د.هانًؼانم،الوسٌطفًمبادئالقانوناإلداري،مرجعسابق،ص(3)
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 انيالث المطمب
 ملمور الأبط المأا ي

 
 :تمييد وتمسيم

ػػػػػػػػػػػػػػ المقارنػػػػػػػػػػػػػػة  لقػػػػػػػػػػػػػػد اىتمػػػػػػػػػػػػػػت التشػػػػػػػػػػػػػػريعات الكضػػػػػػػػػػػػػػعية و صػػػػػػػػػػػػػػفة لػػػػػػػػػػػػػػ فٍ بتحديػػػػػػػػػػػػػػد مفيػػػػػػػػػػػػػػكـ مى

كػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػكؿ  ما ليػػػػػػػػػػػـ، كيحصػػػػػػػػػػرن  اإلجػػػػػػػػػػػرا اتالضػػػػػػػػػػبطية القضػػػػػػػػػػا ية، فػػػػػػػػػػػيكردت فػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػؾ قكانينيػػػػػػػػػػا 

ػػػػػػػػػنً شػػػػػػػػػخاص الػػػػػػػػػذيف مي و ال يكجػػػػػػػػػد تطػػػػػػػػػابؽ بػػػػػػػػػيف األفػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػيف بين ػػػػػػػػػ كا ىػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػفة، فكػػػػػػػػػؿ حي

ػػػػػػػػػػػ لاألخػػػػػػػػػػػػر ا عػػػػػػػػػػػف ا كاتسػػػػػػػػػػػاعن ختمػػػػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػػػػيقن التشػػػػػػػػػػػريعات ت يعتبػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف  فٍ مػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػث تحديػػػػػػػػػػػد مى

ة قػػػػػػػػػػػػػػػانكف اإلجػػػػػػػػػػػػػػػرا ات الجزا يػػػػػػػػػػػػػػػ (21) لمػػػػػػػػػػػػػػػادةكقػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػددت ا ،شػػػػػػػػػػػػػػػخاص الضػػػػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػػػػا يأ

 كىـ: ،شخاص الضبط القضا يأتحديد  ىعم الفمسطيني

 دارات العامة.كاإل ،كمدير شرطة المحافظات ،مدير الشرطة كنكابو كمساعديو 

 .ضباط كضباط صؼ الشرطة، كؿ في دا رة اختصاصو 

 .رؤسا  المركبات البحرية كالجكية 

 لضبط القضا ي بمكجب القانكف.يف خكلكا صالحيات اذالمكظفكف ال 

 :عمى النحو التالي الثانيوبناًء عمى ولك قسَّم الباحث المطمب 

 :ميمكر الضبط القضا ي اتاختصاص الفرع األول. 
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 األولالفرع 
 ملمور الأبط المأا ي اتاختصاص

 
 : ملمور الأبط المأا ي وو االختصاص العامواًل أ

التػػػػػػي تقػػػػػػع  كافػػػػػػة جػػػػػػرا ـلم  أعمػػػػػػاليـ فػػػػػي إقمػػػػػػيـ محػػػػػػدد مػػػػػػيمكرم الضػػػػػػبط القضػػػػػػا يبعػػػػػػض يمػػػػػارس 

أعضػػػػػػا  كمػػػػػػف ىػػػػػػؤال  بيػػػػػػا، كتشػػػػػػمؿ ىػػػػػػذه الطا فػػػػػػة ذكم االختصػػػػػػاص العػػػػػػاـ فػػػػػػي دكا ػػػػػػر اختصاصػػػػػػيـ، 

  .في دا رة اختصاصيـ يتكلكف مياـ الضبط القضا ي النيابة العامة

 عمػػػػػػػػػػػىالتػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػع  كافػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػكاع الجػػػػػػػػػػػرا ـأليباشػػػػػػػػػػػركف ىػػػػػػػػػػػؤال  كظيفػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي ك 

 :(1)كتشمؿ ىذه الطا فة ،الدكلةرض أ

 دارات العامة.كاإل ،كمدير شرطة المحافظات ،مدير الشرطة كنكابو كمساعديو 

 .ضباط كضباط صؼ الشرطة، كؿ في دا رة اختصاصو 

 .رؤسا  المركبات البحرية كالجكية 

بجػػػػػرا ـ تػػػػػدخؿ فػػػػػي  مػػػػػرىػػػػػؤال  ال يباشػػػػػركف اختصاصػػػػػيـ إذا تعمػػػػػؽ األ ف  أ عمػػػػػىكقػػػػػد جػػػػػرل العمػػػػػؿ 

فٍ اخت كػػػػػاف ىػػػػػػذا ال يحػػػػػػكؿ  صػػػػػاص مػػػػػػيمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػػا ي ذكم االختصػػػػػػاص النػػػػػكعي الخػػػػػػاص، كا 

 و مقرر بقكة القانكف كال يمكف سمبو منيـ إال بقانكف.ألن   نظرينا دكف مباشرتيـ ليذا االختصاص؛
 

 ملمور الأبط المأا ي وو االختصاص الخاصا: ثانيً 

 إلػػػػػػػػػػىالقضػػػػػػػػػػا ي بالنسػػػػػػػػػػبة  شػػػػػػػػػػخاص مػػػػػػػػػػنحيـ القػػػػػػػػػػانكف صػػػػػػػػػػفة الضػػػػػػػػػػبطاؾ طا فػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف األىنػػػػػػػػػػ

يخرجػػػػػػػػػػكا عػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذا  فٍ أا ؼ المكمفػػػػػػػػػػكف بيػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػادة كلػػػػػػػػػػيس ليػػػػػػػػػػـ تمػػػػػػػػػػس الكظػػػػػػػػػػ  محػػػػػػػػػػدكدة جػػػػػػػػػػرا ـ

 أف  كيتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػؾ  ،(2)ثػػػػػػػػػػارثػػػػػػػػػػار بالنسػػػػػػػػػػبة لمخالفػػػػػػػػػػات اآلليػػػػػػػػػػـ مفتشػػػػػػػػػػك اآل كمثػػػػػػػػػػاؿه  ،النطػػػػػػػػػػاؽ

مػػػػػػػػػػكف بكظيفػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػبطية ليػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػػانكف ال يقك خكٌ  معينػػػػػػػػػػةالمػػػػػػػػػػكظفيف الػػػػػػػػػػذيف ليػػػػػػػػػػـ كظػػػػػػػػػػا ؼ 

الجػػػػػػػػػػػػػرا ـ التػػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػػع ضػػػػػػػػػػػػػمف دكا ػػػػػػػػػػػػػر  عمػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػي نطػػػػػػػػػػػػػاؽ محػػػػػػػػػػػػػدكد كمقصػػػػػػػػػػػػػكر الإالقضػػػػػػػػػػػػػا ية 

 عماؿ متعمقة بيعماؿ كظا فيـ.ك األأكىذا الجرا ـ  ،اختصاصيـ

                                                           
 (.119،مادة)2006ٌماتالقضائٌةللنائبالعامةالفلسطٌنً،التعل((1
 .195،ص1،2002د.سالمالكرد،أصولاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعالفلسطٌنً،مكتبةالقدس،ط((2
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 و االختصاص النوعي الخاصملمور الأبط المأا ي و  ثالثًا: 

 كأي ػػػػػػػػػػاجػػػػػػػػػػرا ـ بعينيػػػػػػػػػػا دكف ايرىػػػػػػػػػػا  عمػػػػػػػػػػىقػػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػػكف صػػػػػػػػػػفة الضػػػػػػػػػػبطية القضػػػػػػػػػػا ية قاصػػػػػػػػػػرة 

الصػػػػػػػػػػػفة لػػػػػػػػػػػبعض  القػػػػػػػػػػػرار أك القػػػػػػػػػػػانكف الصػػػػػػػػػػػادر بمػػػػػػػػػػػنح ىػػػػػػػػػػػذه ف شػػػػػػػػػػػخص مرتكبيػػػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػػػددىاكػػػػػػػػػػػا

 المكظفيف، كمف ثـ تنحسر كالية الضبط القضا ي عنيـ خارج نطاؽ ىذه الجرا ـ.

 .الكقا ي األمفكمف ىذا القبيؿ العامميف بالمخابرات العامة، ككذلؾ الضباط العامميف بصدارة 

 عمككككىم 2005( لسككككن  17مككككن قككككانون المخككككابرات العامكككك  رقككككم ) (12)  مككككد نصككككت المككككادة 

يكػػػػػكف لممخػػػػػابرات فػػػػػي سػػػػػبيؿ مباشػػػػػرة اختصاصػػػػػاتيا المقػػػػػرة بمكجػػػػػب ىػػػػػذا القػػػػػانكف صػػػػػفة الضػػػػػبطية  :أن  

ا مػػػػنح صػػػػػفة الضػػػػبطية القضػػػػا ية لممخػػػػابرات العامػػػػة يكػػػػكف قاصػػػػػرن  ف  إا لمػػػػنص السػػػػابؽ ككفقنػػػػ ،القضػػػػا ية"

  .(1)جرا ـ بعينيا دكف قيد جغرافي في ىذا الخصكص عمى
كككككككك يكػػػػػػػػكف ": اليالتكككككككك عمككككككككى 2007الوقككككككككا ي لسككككككككن   األمككككككككن( مككككككككن قككككككككانون 7ت المككككككككادة )ونص 

 األمػػػػػػػػػػػفالكقػػػػػػػػػػػا ي فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػبيؿ تسػػػػػػػػػػػييؿ مباشػػػػػػػػػػرة اختصاصػػػػػػػػػػػات  األمػػػػػػػػػػػفلضػػػػػػػػػػباط كضػػػػػػػػػػػباط صػػػػػػػػػػؼ 

 ."القانكف صفة الضبطية القضا ية أحكاـالكقا ي المقرة بمكجب 

تحديػػػػػػػػػػػػػد االختصػػػػػػػػػػػػػاص النػػػػػػػػػػػػػكعي الخػػػػػػػػػػػػػاص كاكتسػػػػػػػػػػػػػاب صػػػػػػػػػػػػػفة بالمنػػػػػػػػػػػػػاط  كبػػػػػػػػػػػػػذلؾ يعتبػػػػػػػػػػػػػر

 إلػػػػػػػػػػػىالكقػػػػػػػػػػػا ي  األمػػػػػػػػػػػفباط كصػػػػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػػػػباط الػػػػػػػػػػػذيف يعممػػػػػػػػػػػكف بػػػػػػػػػػػصدارة الضػػػػػػػػػػػبطية القضػػػػػػػػػػػا ية لضػػػػػػػػػػػ

 .(2)ك نكع الجريمة التي تقتصر عمى ذلؾنكعية األعماؿ التي يقكمكف بيا أ
                                                           

انظر:(1)
 تتولى المخ برات: 2005( لسنة 17من ق نون المخ برات الع مة  رقم ) (9مادة)نص الم دة 

 دابٌرالالزمببببببةللوقاٌببببببةمببببببنأيأعمببببببالتعببببببرضأمببببببنوسببببببالمةفلسببببببطٌنللخطببببببرواتخبببببباذاتخبببببباذالتبببببب
اإلجراءاتالالزمةضدمرتكبٌهاوفًقاألحكامالقانون.

 الكشبببؾعبببناألخطبببارالخارجٌبببةالتبببًمبببنشبببؤنهاالمسببباسبببباألمنالقبببومًالفلسبببطٌنًفبببًمجببباالتالتجسبببس
لوطنوأمنهواستقاللهومقدراته.والتآمروالتخرٌبأوأيأعمالأخرىتهددوحدةا

 التعببببباونالمشبببببتر مبببببعأجهبببببزةالبببببدولالصبببببدٌقةالمشبببببابهةلمكافحبببببةأيأعمبببببالتهبببببددالسبببببلمواألمبببببن
المشتر أوأيمنمجاالتاألمنالخارجً،شرٌطةالمعاملةبالمثل.

سبببببببوبةوفًقببببببباألحكبببببببامالقبببببببانونتقبببببببومالمخبببببببابراتبببببببب جراءتحقٌبببببببقأولبببببببًفبببببببًالوقبببببببائعالمن(14مبببببببادة)
للشبببببببخصالمقببببببببوضعلٌبببببببهوتمبببببببارسالرقاببببببببةوالبحببببببب والتحبببببببريوالتفتبببببببٌقوطلببببببببحجبببببببزاألمبببببببوال
واألفبببببببرادواسبببببببتدعائهمواسبببببببتجوابهموسبببببببماعأقبببببببوالهموطلببببببببالبٌانببببببباتأوالمعلومببببببباتأوالوثبببببببائقمبببببببن

ابشؤنهاطبًقاللقانون. ًٌ  أيشخصأواالحتفاظبهاواتخاذماتراهضرور
 على الت لً: 2007ق نون األمن الوق ئً لسنة ( من 6انظر م دة )(2)

بمبببببباالٌتعببببببارضمببببببعالقببببببوانٌنالسببببببارٌةتعتبببببببراإلدارةالعامببببببةل مببببببنالوقببببببائًمهاااااا م األماااااان الوقاااااا ئً
الجهةالمكلفةبماٌلً:

 .ًالعملعلىحماٌةاألمنالداخلًالفلسطٌن
 



55

 الأبط المأا ي  ي التشريع المصري: ملمور رابعاً 
طػػػػػػػػػػػػػػػا فتيف مػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػيمكر  ،(1)الجنػػػػػػػػػػػػػػا ي اإلجػػػػػػػػػػػػػػػرا اتمػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػانكف  (23)حػػػػػػػػػػػػػػددت المػػػػػػػػػػػػػػادة 
كالثانيػػػػػػػػػػػة: ذات  ،اختصػػػػػػػػػػػاص عػػػػػػػػػػػاـ بالنسػػػػػػػػػػػبة لجميػػػػػػػػػػػع الجػػػػػػػػػػػرا ـ ى: ذاتاألكلػػػػػػػػػػػالضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي، 

 : (2)اليالتعمى النحو اختصاص خاص بجرا ـ معينة تتعمؽ بالكظا ؼ التي يؤدكنيا 
 سػػػػػػػػمى ى تكػػػػػػػػكف ليػػػػػػػػا صػػػػػػػػفة الضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػا ي بالنسػػػػػػػػبة إلػػػػػػػػى جميػػػػػػػػع أنػػػػػػػػكاع الجػػػػػػػػرا ـ كتي األكلػػػػػػػػ

 بميمكر الضبط القضا ي ذك االختصاص العاـ.
  بالنسػػػػػػػػػػبة إلػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػكع معػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػرا ـ،  الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا يالثانيػػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػػكف ليػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػفة

 كتسمى بميمكر الضبط القضا ي دكف االختصاص الكافي.
 
 ملمور الأبط المأا ي وو االختصاص العام والمكان  المحدود:  . أ

االختصػػػػػػػػػػػاص  كتضػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػذه الف ػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي الػػػػػػػػػػػذيف يباشػػػػػػػػػػػركف
كفػػػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػػػانكف /أ ( 23 )ت المػػػػػػػػػػادة فقػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػدر  ،قميمػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػددالعػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػي نطػػػػػػػػػػاؽ اختصػػػػػػػػػػاص إ

عػػػػػػػػػػػداد ىػػػػػػػػػػػذه الف ػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف األشػػػػػػػػػػػخاص الػػػػػػػػػػػذيف ينػػػػػػػػػػػدرجكف فػػػػػػػػػػػي إ المصػػػػػػػػػػػرم الجنػػػػػػػػػػػا ي اإلجػػػػػػػػػػػرا ات
 :(3) عمى النحك التالي ميمكرم الضبط القضا ي في دكا ر اختصاصيـ

 عضا  النيابة العامة كمعاكنكىا.أ .1
 المساعدكف.ط الشرطة كأمنا يا كالكنستبالت ك ضاب .2
 رؤسا  نقط الشرطة. .3
 مدة كمشاي  البالد كمشاي  الخفرا .الع .4
  ظار كككال  محطات السكؾ الحديدية الحككمية.ني  .5

يػػػػػػػػػػؤدكا  كلمػػػػػػػػػػديرم أمػػػػػػػػػػف المحافظػػػػػػػػػػات كمفػػػػػػػػػػتش مصػػػػػػػػػػمحة التفتػػػػػػػػػػيش العػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػكزارة الداخميػػػػػػػػػػة أفٍ 
 عماؿ التي يقـك بيا ميمكر الضبط القضا ي في دكا ر اختصاصيـ.األ

                                                                                                                                                                                     

 ٌنٌةو/أوالواقعبببببببةعلٌبببببببه،متابعبببببببةالجبببببببرائمالتبببببببًتهبببببببدداألمبببببببنالبببببببداخلًللسبببببببلطةالوطنٌبببببببةالفلسبببببببط
والعملعلىمنعوقوعها.

 الكشبببببببببؾعبببببببببنالجبببببببببرائمالتبببببببببًتسبببببببببتهدؾاإلداراتالحكومٌبببببببببةوالهٌئببببببببباتوالمإسسببببببببباتالعامبببببببببة
والعاملٌنفٌها.

 قانوناإلجراءاتالجنائًالمصري.1998لسنة174معدلبقانونرقم،(1)
.469،مرجعسابق،صد.أحمدسرور،الوسٌطفًقانوناإلجراءاتالجنائٌة(2)
.1998(،لسنة174(فقرة)أ(قانوناإلجراءاتالجنائًالمصريرقم:)23مادة)(3)
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لجميػػػػػػػػػػع أنػػػػػػػػػػكاع  الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ية صػػػػػػػػػػفة فيػػػػػػػػػػؤال  الػػػػػػػػػػذيف تنػػػػػػػػػػاكليـ الػػػػػػػػػػنص السػػػػػػػػػػابؽ تثبػػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػػـ 

الجػػػػػػػػػرا ـ دكف حصػػػػػػػػػر أك تقييػػػػػػػػػد، كلكػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػفة تكػػػػػػػػػكف قاصػػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػػى دكا ػػػػػػػػػر اختصاصػػػػػػػػػيـ 

االختصػػػػػػػػػػاص المكػػػػػػػػػػاني لمػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػبط  كعمػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػصف  ، (1)المكػػػػػػػػػػاني )الجغرافػػػػػػػػػػي( فحسػػػػػػػػػػب 

 يتحدد بلحد أمور ثالث :القضا ي المصرم 

االمكاف الذم كاف  .1  .(2)منيا المجريمة أك شيد جز ن  مسرحن

 قامة المتيـ.محؿ إ .2

  مكاف الضبطية. .3
 :االختصاص العام والمكان الشامل . ب

يكػػػػػػػػػػػػػكف ) ب ( الجنػػػػػػػػػػػػػا ي المصػػػػػػػػػػػػػرم فقػػػػػػػػػػػػػرة  اإلجػػػػػػػػػػػػػرا اتمػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػانكف  (23)ت المػػػػػػػػػػػػػادة نٌصػػػػػػػػػػػػػ

 مف ميمكرم الضبط القضا ي في جميع أنحا  الجميكرية:

 .األمفت دارة المباحث العامة بكزارة الداخمية كفركعيا بمديريامديرم كضباط إ .1

قسػػػػػػػػػػػػػػاـ كرؤسػػػػػػػػػػػػػػا  المكاتػػػػػػػػػػػػػػب كالمفتشػػػػػػػػػػػػػػكف كالضػػػػػػػػػػػػػػباط كأمنػػػػػػػػػػػػػػا  الشػػػػػػػػػػػػػػرطة مػػػػػػػػػػػػػػديرك اإلدارات كاأل .2

 ،العػػػػػػػػػػػػػاـ األمػػػػػػػػػػػػفكالمسػػػػػػػػػػػػاعدكف كباحثػػػػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػػػرطة العػػػػػػػػػػػػاممكف بمصػػػػػػػػػػػػػمحة  ،(3)كالككنسػػػػػػػػػػػػتبالت

 .األمفكفي شعب البحث الجنا ي بمديريات 

 ضباط مصمحة السجكف. .3

 دارة.كالمكاصالت كضباط ىذه اإلكالنقؿ  دارة العامة لشرطة السكة الحديدمديرك اإل .4

  ساس ىجانة الشرطة.قا د كضباط أ .5

                                                           
.326،ص1،2003د.نجاتًسند،مبادئاإلجراءاتالجنائٌةفًالتشرٌعالمصريط(1)
المكانً،عبرمراحلالدعوةالجنائٌة(منقانوناإلجراءاتالجنائٌةالمناطفًتحدٌداالختصاص217أبانتالمادة)(2)

بقولها"ٌتعٌناالختصاصبالمكانالذيوقعتفٌهاالجرٌمةأوالذيٌقٌمفٌهالمتهمأوالذيٌقبضعلٌهفٌه".
الكونستابل:لفظٌطلقعلًضباطالشرطةفًبعضالبلدان،وٌستطٌعالقبضعلىالمشتبهبهموٌكتبأقوالهم،وقد(3)

ةمنلقبرسمًفًاإلمبراطورٌةالرومانٌةالشرقٌةوهوكومستابلً.أوكونتاإلسطبل،وفًفرنسااشتقتالكلم
كانالكونستابلعضًوافًالبالطالملكً،أوقائًداللجٌوقالملكٌة،أمافًالمملكةالمتحدةودولأخرى،كؤسترالٌا

موقعااللكترونً:وكندافٌدعًكلالضباطالمستجدٌنبكونستابل.للمزٌدراجعال
/http://mosoa.aljayyash.net/encyclopedia-19735جمٌعالحقوقمحفوظةلموقعموسوعةالجٌق

2010.
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 (ب – 23) بخصػػػػػػػػػػػػػكص مػػػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػػا ي الػػػػػػػػػػػػػكارد حصػػػػػػػػػػػػػرىـ فػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػادة أمػػػػػػػػػػػػػا

مػػػػػػػف مػػػػػػػيمكرم  ىػػػػػػػـتمػػػػػػػؾ المػػػػػػػادة  ليػػػػػػػامػػػػػػػف أشػػػػػػػارت  فػػػػػػػالبعض يػػػػػػػرل أف   ،فقػػػػػػػد اختمػػػػػػػؼ الػػػػػػػرأم بشػػػػػػػينيـ

 مػػػػػػػػػػػػػػفمعػػػػػػػػػػػػػػيف بنػػػػػػػػػػػػػػكع  المختصػػػػػػػػػػػػػػيف الضػػػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػػػا ي ذكم االختصػػػػػػػػػػػػػػاص النػػػػػػػػػػػػػػكعي المحػػػػػػػػػػػػػػدكد

دارة العامػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف مباحػػػػػػػػػػث كأمػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػـ طبيعػػػػػػػػػػة كظػػػػػػػػػػا فيـ فمػػػػػػػػػػدير كضػػػػػػػػػػباط اإليا لتالجػػػػػػػػػػرا ـ حػػػػػػػػػػدد

ع اختصاصػػػػػػػػػػات عامػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػر  يـ المي قػػػػػػػػػػد خٌصػػػػػػػػػػ األمػػػػػػػػػػفالدكلػػػػػػػػػػة كزارة الداخميػػػػػػػػػػة كفركعيػػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػديريات 

بالنسػػػػػػػػػػػبة لمجػػػػػػػػػػػرا ـ ذات الطػػػػػػػػػػػابع السياسػػػػػػػػػػػي دكف ايرىػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف األفعػػػػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػػػػي جرميػػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػػػرع، 

ػػػػػػػػػػػ كتػػػػػػػػػػػرل الغالبيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف الفقػػػػػػػػػػػو أف   ،(1)تػػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػػػرا ـ األخػػػػػػػػػػػرلفاختصاصػػػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػػػاـ ال يم  فٍ مى

المػػػػػػػػػػػادة يعتبػػػػػػػػػػػركف مػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي ذكم االختصػػػػػػػػػػػاص العػػػػػػػػػػػاـ،  إلػػػػػػػػػػػييـأشػػػػػػػػػػػارت 

 .(2)أم تمتد اختصاصيـ إلى جميع أنكاع الجرا ـ

كاليػػػػػػػة شػػػػػػػعبة البحػػػػػػػث الجنػػػػػػػا ي ىػػػػػػػي كاليػػػػػػػة عامػػػػػػػة  لػػػػػػػذلؾ قضػػػػػػػت محكمػػػػػػػة الػػػػػػػنقض بػػػػػػػيف   تطبيقنػػػػػػػا

ػػػػػ تكمػػػػػؼ الػػػػػذمالجنػػػػػا ي  اإلجػػػػػرا اتمػػػػػف قػػػػػانكف  (23)ص المػػػػػادة مصػػػػػدرىا نػػػػػ يعتبػػػػػركف مػػػػػف  فٍ بتعػػػػػداد مى

يػػػػػا تنبسػػػػػط عمػػػػػى جميػػػػػع أنػػػػػكاع الجػػػػػرا ـ تمػػػػػؾ الكاليػػػػػة بحسػػػػػب األصػػػػؿ أن   مػػػػيمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػا ي فػػػػػصف  

ػػػػػػمكاتػػػػػػب خاصػػػػػػة لً  بػػػػػػوت أمػػػػػػر حتػػػػػػى مػػػػػػا كػػػػػػاف منيػػػػػػا قػػػػػػد  اختفػػػػػػا  صػػػػػػفة الضػػػػػػبط  ا ىػػػػػػك مقػػػػػػرر مػػػػػػف أف  مى

فػػػػي صػػػػدد جػػػرا ـ معينػػػػة ال يعنػػػػي سػػػمب تمػػػػؾ الصػػػػفة فػػػي شػػػػيف ىػػػػذه الجػػػػرا ـ  القضػػػا ي عمػػػػى مكظػػػػؼ مػػػا

  .(3)عينيا مف ميمكرم الضبط القضا ي ذك االختصاص العاـ
 :ملمور الأبط المأا ي وو االختصاص الخاص ج. 

االختصػػػػػػػػػػػاص الخػػػػػػػػػػػاص الػػػػػػػػػػػذم ينحصػػػػػػػػػػػر عمميػػػػػػػػػػػـ كاختصاصػػػػػػػػػػػيـ بجػػػػػػػػػػػرا ـ معينػػػػػػػػػػػة  مكىػػػػػػػػػػػـ ذك 

الجنا يػػػػػػػػػة  اإلجػػػػػػػػػرا اتمػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػانكف  (23)المػػػػػػػػػادة قػػػػػػػػػد أشػػػػػػػػػارت ك  ،حسػػػػػػػػػب الكظػػػػػػػػػا ؼ التػػػػػػػػػي يؤدكنيػػػػػػػػػا

 وتنص عمى: ،تثبت ليـ صفة ميمكر الضبط القضا ي ذك االختصاص الخاص فٍ مى 

                                                           
ا،مكتبةعالمالكتب،ط((1 ًٌ اوإدار ًٌ ،1977،القاهرة،1د.قدريعبدالفتاحالشهاوي،الموسوعةالشرطٌةالقانونٌةجنائ

.284ص
 .251،ص1986،القاهرة،1شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،دارالنهضةالعربٌة،طد.فوزٌةعبدالستار،((2
.802،ص182،رقم23،أحكامالنقض،س28/05/1972نقض((3
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يجػػػػػػػػػػكز بقػػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػف كزيػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػدؿ باالتفػػػػػػػػػػاؽ مػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػكزير المخػػػػػػػػػػتص تخكيػػػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػػض المػػػػػػػػػػكظفيف "

بصػػػػػػػػػفة مػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي بالنسػػػػػػػػػبة إلػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػرا ـ التػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي دكا ػػػػػػػػػر اختصاصػػػػػػػػػيـ 

 ."متعمقة بيعماؿ كظا فيـ كتككف

صػػػػػػػػػػيـ بنػػػػػػػػػػكع معػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف كمػػػػػػػػػػف أمثمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي الػػػػػػػػػػذيف يتحػػػػػػػػػػدد اختصا

الضػػػػػػػػػػػبط  انحػػػػػػػػػػػك حيػػػػػػػػػػػث مي  ،التمػػػػػػػػػػػكيف  مراقبػػػػػػػػػػػاتدارات التفتػػػػػػػػػػػيش كككال يػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػرا ـ مػػػػػػػػػػػديرم إ

المرسػػػػػػػػػػػـك  أحكػػػػػػػػػػػاـلتنفيػػػػػػػػػػػذ  1952لسػػػػػػػػػػػنة  (205)كزيػػػػػػػػػػػر التمػػػػػػػػػػػكيف رقػػػػػػػػػػػـ  القضػػػػػػػػػػػا ي بمكجػػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػػرار

 .(1)ـ1950لسنة  (163)المرسـك بقانكف رقـ  ـ1945سنة ل (95)بقانكف رقـ 

الضػػػػػبط مػػػػػيمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػا ي يخضػػػػػعكف عنػػػػػد مباشػػػػػرتيـ كظيفػػػػػة  كخػػػػػالؿ مػػػػػا تػػػػػـ ذكػػػػػره، إف  

رقابػػػػػة كظيفيػػػػػة  اريػػػػػة كتكػػػػػكف لجيػػػػػة عمميػػػػػـ، كالثانيػػػػػة:رقابػػػػػة إد :األكلػػػػػى القضػػػػػا ي لنػػػػػكعيف مػػػػػف الرقابػػػػػة؛

  تعنػػػػػػػػي خضػػػػػػػػكع أعمػػػػػػػػاؿ الضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػا ي سػػػػػػػػكاكتكػػػػػػػػكف لمسػػػػػػػػمطة القضػػػػػػػػا ية، كالتبعيػػػػػػػػة الكظيفيػػػػػػػػة 

جػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػؽ الممنكحػػػػػػػة اسػػػػػػػتثنا ن لمػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػا ي إجػػػػػػػرا ات االسػػػػػػػتدالؿ العاديػػػػػػػة أك إ

عنيػػػػػا مػػػػػا ك تسػػػػػتبعد تقػػػػػدر كفايتيػػػػا أ فٍ ة لرقابػػػػػة النيابػػػػػة العامػػػػة، فميػػػػػا أحالػػػػػة التمػػػػبس بالجريمػػػػػ عمػػػػػىبنػػػػا ن 

  .(2)لمقانكفمخالفة  عمى ينطكمو ن  ترل أ
تكػػػػػػػػػكف مرحمػػػػػػػػػة جمػػػػػػػػػع  بػػػػػػػػػيفٍ  اقػػػػػػػػػد اتفقػػػػػػػػػ كالمصػػػػػػػػػرم الفمسػػػػػػػػػطيني يفالقػػػػػػػػػانكن أف  رى الباحكككككككككث ويككككككككك

لمصػػػػػػػػػػرم جعػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػمطة جمػػػػػػػػػػع كلكػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػانكف ا ،االسػػػػػػػػػتدالؿ مككمػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي

صػػػػػػػػػػػػفة أعضػػػػػػػػػػػػا   عديػػػػػػػػػػػػديفالفمسػػػػػػػػػػػػطيني بصعطػػػػػػػػػػػػا  أشػػػػػػػػػػػػخاص  النظػػػػػػػػػػػػاـكسػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػػػتدالالت أ

 إف  حيػػػػػػػػػػػػػػث  ،تصػػػػػػػػػػػػػػاص الخػػػػػػػػػػػػػػاصك االخقضػػػػػػػػػػػػػػا ي سػػػػػػػػػػػػػػكا   ذكم االختصػػػػػػػػػػػػػػاص العػػػػػػػػػػػػػػاـ أالضػػػػػػػػػػػػػػبط ال

ػػػػػػػػػػػ ي حػػػػػػػػػػػددالجزا يػػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػػطين اإلجػػػػػػػػػػػرا اتقػػػػػػػػػػػانكف  صػػػػػػػػػػػفة مػػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػػبط  عمييػػػػػػػػػػػاينطبػػػػػػػػػػػؽ  فٍ مى

ػػػػػػػػ لػػػػػػػػبعض مػػػػػػػػراأل تػػػػػػػػرؾك  ،بشػػػػػػػػكؿ ضػػػػػػػػيؽ القضػػػػػػػػا ي  الػػػػػػػػذيفشػػػػػػػػخاص ىػػػػػػػػـ األ فٌ القػػػػػػػػكانيف الخاصػػػػػػػػة مى

 .مياميـك منحيـ المشرع صفة الضبطية القضا ية كحدد صالحيتيـ 

                                                           
.940،ص188،رقم19،أحكامالنقض،س11/11/1968نقض(1)
مٌبببة،مجلبببةإدارةقضببباٌاحكومٌبببة،النٌاببببةالعامبببةودورهبببافبببًتحرٌببب البببدعوىالعمو،نجٌببببحسبببنًمحمبببودد.(2)

41-40،ص38،البند1969القاهرة،
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  انفصم انثانً

 نتحوٍقيف ارحهة ا ضشروط وآثار انتفىٌ
 

 التفويض لمتحميد صح  : شروط األولالمبحث 

  لمتفكيض : الشركط المكضكعيةاألولالمطمب. 

 لمتفكيض : الشركط الشكميةالمطمب الثاني.  
 ث الثاني: أمانات التفويض لمتحميدالمبح

  التي يحظر بيا التفكيض اإلجرا ات :األولالمطمب. 

 :جكز بيا التفكيضالتي ي اإلجرا ات المطمب الثاني.  
 ث الثالث: اثآر التفويض لمتحميدالمبح

  التفكيض أمركاجبات ميمكر الضبط في  :األولالمطمب. 

 :التنفيذ انقضا  التفكيض كالرقابة عمى المطمب الثاني. 
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 األولالمبحث 
 االبتدا ي التفويض لمتحميد صح  شروط

 
 :تمييد وتمسيم

مػػػػػػػػػيمكر  إلػػػػػػػػػىالتفػػػػػػػػػكيض  يصػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػرار أفٍ لنيابػػػػػػػػػة ك ككيػػػػػػػػػؿ اأ القػػػػػػػػػانكف لمنا ػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػاـ جػػػػػػػػػازأ 

لكػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػمف شػػػػػػػػػػػركط محػػػػػػػػػػددة، حتػػػػػػػػػػػى  التحقيػػػػػػػػػػػؽ،الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي لمقيػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػبعض إجػػػػػػػػػػرا ات 

ا اف ، لضػػػػػػػػػػممحػػػػػػػػػػددة تػػػػػػػػػػكفر شػػػػػػػػػػركط مكضػػػػػػػػػػكعية كشػػػػػػػػػػكميةمػػػػػػػػػػف  بيػػػػػػػػػػد  ، ال يكػػػػػػػػػػكف التفػػػػػػػػػػكيض صػػػػػػػػػػحيحن

وقككككككككد تككككككككم  ،شػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػميـ تحػػػػػػػػكؿ دكف تعػػػػػػػػرض إجػػػػػػػػرا  التفػػػػػػػػكيض لمػػػػػػػػبطالفسػػػػػػػػير أعمػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػؽ ب

 :اليالتالنحو  المبحث عمىوا تمسيم ى

  الشركط المكضكعية لمتفكيض :األولالمطمب. 

 :الشركط الشكمية لمتفكيض المطمب الثاني.  
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 األولالمطمب 
 الشروط الموأوعي  لمتفويض

 
 :تمييد وتمسيم

 أفٍ  كىػػػػػػػػػػػػي ،تتػػػػػػػػػػػػكافر بػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػركط مكضػػػػػػػػػػػػكعية أفٍ التفػػػػػػػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػػػػػػػؽ  أمػػػػػػػػػػػػرييشػػػػػػػػػػػػترط فػػػػػػػػػػػػي  

كأف تتػػػػػػػػػػػكافر  ،التفػػػػػػػػػػػكيض حػػػػػػػػػػػددىا المشػػػػػػػػػػػرع فػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػخص القػػػػػػػػػػػا ـ عمػػػػػػػػػػػى تتػػػػػػػػػػػكافر صػػػػػػػػػػػفة معينػػػػػػػػػػػة

ػػػػػػػػأ ػػػػػػػػيضن ينفػػػػػػػػذ مػػػػػػػػف  أفٍ التفػػػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػػػؽ، فيجػػػػػػػػب  أمػػػػػػػػر وإليػػػػػػػػيصػػػػػػػػدر  فٍ ا صػػػػػػػػفة معينػػػػػػػػة كمحػػػػػػػػددة لمى

 وبنكككككككككاءً  ،التحقيػػػػػػػػػؽ المفػػػػػػػػػكض بيػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػصجرا ات لمقيػػػػػػػػػاـع شػػػػػػػػػر  ـ المي عمػػػػػػػػػيي شػػػػػػػػػخاص قػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػص  قبػػػػػػػػػؿ أ

 :اليالتالنحو  عمىالمطمب  ىوام يمسسيتم تولك  عمى

  بالتفكيض مرصفة اآل: األولالفرع. 

  :التفكيض أمر إليويصدر  مف صفةالفرع الثاني. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



64

 األولالفرع 
 بالتفويض مراألصف  

 
ليػػا تفػػكيض  تحقيػػؽ، كأجػػازللجيػػات ا القػػانكف انػػاط بيػػالتفػػكيض مػػف سػػمطة مختصػػة أ أمػػريصػػدر  

 ممثمػة النيابػة العامػة أف   عمػى (55/2) دةة مػاالجزا يػ اإلجػرا ات بقػانكف المشرع الفمسػطيني فقد نٌص  ،ايره

حػػد مػػف جيػػات أخػػرل لمتحقيػػؽ كىػػك أتفػػكيض ايرىػػا  سػػمطةليػػا  كيػػؿ النيابػػة المخػػتص كأ العػػاـ ف النا ػػبعػػ

 وضػػأعضػػا  مػػيمكر الضػػبط القضػػا ي لمقيػػاـ بػػالتحقيؽ، لػػذلؾ ال يجػػكز لمػػيمكر الضػػبط القضػػا ي عنػػد تفكي

 القضا ي.ضا  الضبط ف أعيفكض ايره م أفٍ جرا ات التحقيؽ ببعض إ

السػػػػػػػػػػػػػػمطة  اعتبػػػػػػػػػػػػػػرالجنػػػػػػػػػػػػػػا ي  اإلجػػػػػػػػػػػػػػرا اتلقػػػػػػػػػػػػػػانكف  المشػػػػػػػػػػػػػػرع المصػػػػػػػػػػػػػػرم كفقػػػػػػػػػػػػػػان  أفٍ كمػػػػػػػػػػػػػػا 

ػػػػػػػػػأ  أضػػػػػػػػػؼ إلػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػؾ ،النيابػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػمية لمتحقيػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػدا ي سػػػػػػػػػػمطة  يتػػػػػػػػػكلى ايضن

ػػػػػػػػػػ فقػػػػػػػػػػدكقاعػػػػػػػػػػدة عامػػػػػػػػػػة ، حقيػػػػػػػػػػؽقاضػػػػػػػػػػي التالتحقيػػػػػػػػػؽ  معدلػػػػػػػػػػة بالقػػػػػػػػػػانكف رقػػػػػػػػػػـ ) (199)ت المػػػػػػػػػػادة نص 

ا كفقنػػػػػػػػػػػػػ  يخػػػػػػػػػػػػػتص قاضػػػػػػػػػػػػػى التحقيػػػػػػػػػػػػػؽ بتحقيقيػػػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػػيفيمػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػدا الجػػػػػػػػػػػػػرا ـ  ،(1962لسػػػػػػػػػػػػػنة  107

 .كالجناياتن   مكاد الجنح فيتباشر النيابة العامة التحقيؽ  (64)المادة  حكاـأل
 

 الختصاص المكانيأواًل: ا

ػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػريكػػػػػػػػػػػػكف األ أفٍ يجػػػػػػػػػػػػب   بمكػػػػػػػػػػػػاف ارتكػػػػػػػػػػػػاب  ا يتحػػػػػػػػػػػػددبػػػػػػػػػػػػالتحقيؽ مكانينػػػػػػػػػػػػ ابالنػػػػػػػػػػػػدب مختصن

ذا لػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػدخؿ الجريمػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي دا ػػػػػػػػػػػرة ، فػػػػػػػػػػػصك مكػػػػػػػػػػاف ضػػػػػػػػػػػبطوأالجريمػػػػػػػػػػة أك مكػػػػػػػػػػػاف إقامػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػتيـ 

ػػػػػػػػػااختصػػػػػػػػػ ، فػػػػػػػػػال بػػػػػػػػػالتحقيؽ مكانينػػػػػػػػػا اص ككيػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػة  بيحػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػذه المعػػػػػػػػػايير، فػػػػػػػػػال يكػػػػػػػػػكف مختصن

ػػػػػػػػ أفٍ يجػػػػػػػػكز لػػػػػػػػو   أن ػػػػػػػػوايػػػػػػػػر  جػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػؽاشػػػػػػػػرة أم مػػػػػػػػف إببط القضػػػػػػػػا ي لمينػػػػػػػػدب مػػػػػػػػيمكر الضى

 .(1)بالندب مربالندب بالتحقيؽ قبؿ صدكر األ مريثبت اختصاص األ أفٍ يشترط 

يتعػػػػػػػػػػػيف االختصػػػػػػػػػػػػاص  أفٍ يجػػػػػػػػػػػب  أن ػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػىفقػػػػػػػػػػػد قضػػػػػػػػػػػت محكمػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػنقض المصػػػػػػػػػػػػرم  

ا إذا صػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػف ككيػػػػػػػػػػؿ نيابػػػػػػػػػػة ة بالنػػػػػػػػػػدب، فػػػػػػػػػػال يكػػػػػػػػػػكف النػػػػػػػػػػدب صػػػػػػػػػػحيحن مػػػػػػػػػػر المكػػػػػػػػػػاني لمسػػػػػػػػػػمطة األ

                                                           
االختصاصالقضائًلمؤمورالضبطفًاألحوالالعادٌةواالستثنائٌة،مكتبةالنهضةالعربٌة،،د.محمدعٌدالؽرٌب((1

.143،ص1،2000ط
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كلػػػػػػػػذلؾ يقػػػػػػػػع قػػػػػػػػرار  ،(1)داخمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي دا ػػػػػػػػرة اختصاصػػػػػػػػو المكػػػػػػػػاني جػػػػػػػػرا  فػػػػػػػػي جريمػػػػػػػػة ايػػػػػػػػرالتخػػػػػػػػاذ إ

  أن ػػػػػػػػػػوكمػػػػػػػػػػا  .(2)ايػػػػػػػػػػر دا ػػػػػػػػػػرة اختصاصػػػػػػػػػػو المكػػػػػػػػػػاني قػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػيبطػػػػػػػػػػالؿ النػػػػػػػػػػدب الصػػػػػػػػػػادر مػػػػػػػػػػف المح

عادتػػػػػػػػػو لمجيػػػػػػػػػة األ أفٍ يجػػػػػػػػػكز لمػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػبط  مػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػاف  ة بػػػػػػػػػومػػػػػػػػػر يمتنػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػف تنفيػػػػػػػػػذ النػػػػػػػػػدب كا 

 .(3)ة بومر سباب المتعمقة بعدـ قانكنيتو كبعدـ اختصاص الجية األاأل
 

 االختصاص النوعيثانيًا: 

 ،مكانينػػػػػػػػا ختصػػػػػػػػاص المفػػػػػػػػكض يشػػػػػػػػمؿ ا أفٍ ذف المكػػػػػػػػاني ال يكفػػػػػػػػي صػػػػػػػػحة اإل إلػػػػػػػػى باإلضػػػػػػػػافة 

ن   يفػػػػػكض بيػػػػػا مػػػػػيمكر الضػػػػػبط  التػػػػػيباالختصػػػػػاص النػػػػػكعي ل جػػػػػرا ات  يضػػػػػان خػػػػػتص أي أفٍ يجػػػػػب مػػػػػا كا 

 .ال تممكوجرا  ميمكر الضبط لمباشرة إ تفكض كأفٍ فال يجكز لمسمطة التحقيؽ  ،القضا ي

ة بػػػػػػػػػػػػو قبػػػػػػػػػػػػؿ تفكيضػػػػػػػػػػػػيا ايرىػػػػػػػػػػػػا لمباشػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػر يثػػػػػػػػػػػػب اختصػػػػػػػػػػػػاص الجيػػػػػػػػػػػػة اآل أفٍ كيتعػػػػػػػػػػػػيف   

 أفٍ ة بالنػػػػػػػػػػػػػدب مػػػػػػػػػػػػػر االنتػػػػػػػػػػػػػداب تفػػػػػػػػػػػػػكيض الختصػػػػػػػػػػػػػاص، فػػػػػػػػػػػػػال يجػػػػػػػػػػػػػكز لمسػػػػػػػػػػػػػمطة اآل ألف   التحقيػػػػػػػػػػػػػؽ،

فػػػػػػػػػػػػي  تنػػػػػػػػػػػػدب مػػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػا ي لجريمػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػتقبمة محتممػػػػػػػػػػػػة الكقػػػػػػػػػػػػكع لعػػػػػػػػػػػػدـ دخكليػػػػػػػػػػػػا

 .(4)اختصاص سمطة التحقيؽ األصيمة

القضػػػػػػا  كاليػػػػػػة إذ يخػػػػػػتص بيػػػػػػا  ،بالنسػػػػػػبة لمجػػػػػػرا ـ التػػػػػػي تقػػػػػػع مػػػػػػف العسػػػػػػكرييف مػػػػػػرككػػػػػػذلؾ األ 

جػػػػػرا ـ فػػػػػي  النػػػػػدب لمتحقيػػػػػؽ أمػػػػػر فػػػػػصف   اليكبالتػػػػػالعسػػػػػكرم،  النيابػػػػػة سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ ىالعسػػػػػكرم كتتػػػػػكل

 ، إذ تتػػػػػكلىذلػػػػػؾ بالنسػػػػػبة ل حػػػػػداث إلػػػػػىباإلضػػػػػافة  ،ةيصػػػػػميصػػػػػدر مػػػػػف جيتػػػػػو األ أفٍ العسػػػػػكرييف يجػػػػػب 

 .نيابة األحداث المختصة بالتحقيؽ في الجرا ـ التي تقع مف األحداث
 

  

                                                           
.581ص110رقم12:مجموعةأحكاممحكمةالنقضس1961ماٌو16نقضمصري((1
 .618،ص173،رقم34:مجموعةأحكامالنقض،س4/5/1983نقضمصري:((2
.مرجعفًهامقد.ممدوح511د.رمسٌسبهنام،اإلجراءاتالجنائٌةتؤصٌالوتحلٌاًل،مرجعسابق،ص((3

 .127السبكً:حدودسلطاتمؤمورالضبطفًالتحقٌق،مرجعسابق،ص
.786،ص177،رقم28موعةأحكامالنقض،س:مج22/5/1977نقضمصري((4
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 الثاني الفرع
 التفويض مرأ إليويصدر  ن  مه صف  

 
ػػػػػػػػػػػيكػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػي أفٍ النػػػػػػػػػػػدب لمتحقيػػػػػػػػػػػؽ  أمػػػػػػػػػػػرشػػػػػػػػػػػترط لصػػػػػػػػػػػحة يي   ا مكر الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي مختصن

التفػػػػػػػػكيض  أمػػػػػػػػر إليػػػػػػػػويحمػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػفة مػػػػػػػػف يصػػػػػػػػدر  أفٍ  د  بػػػػػػػػؿ ال بيػػػػػػػػ ،(1)بػػػػػػػػاإلجرا  المنػػػػػػػػدكب لمقيػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػو

 كىػػػػػػػػػذا ضػػػػػػػػػمف مػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػٌص  ،تنفيػػػػػػػػػذهعمػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػدرة ك يسػػػػػػػػػتطيع القيػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػو  التفػػػػػػػػػكيض ككػػػػػػػػػي يصػػػػػػػػػمح 

التفػػػػػػػػكيض الػػػػػػػػذم  أف  ذلػػػػػػػػؾ  عمػػػػػػػػىكيترتػػػػػػػػب  ،ة المخكلػػػػػػػػة بالقيػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػوالقػػػػػػػػانكف مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػ عمي ػػػػػػػػو

 .اإلجرا اتا بطالف جميع عمييترتب اير الجية التي خصيا القانكف ت إلىيصدر 

 .(2)ضػػػػػػػبط قضػػػػػػػا ي مخػػػػػػػتص مكانيػػػػػػػان كنكعينػػػػػػػا التفػػػػػػػكيض لمػػػػػػػيمكر أمػػػػػػػريصػػػػػػػدر  أفٍ فيجػػػػػػػب إذف 

جػػػػػػرا ات ، كقػػػػػػد يكػػػػػػكف أكؿ إا يجػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدالصػػػػػػادر باإلنابػػػػػػة إجػػػػػػرا  مػػػػػػف إ مػػػػػػراألكيعػػػػػػد 

النػػػػدب   أمػػػػركتجييػػػػؿ  كافػػػػة اإلجػػػػرا اتا بطػػػػالف االبنػػػػعمي ػػػػو جػػػػرا  يترتػػػػب كأم خطػػػػي فػػػػي ىػػػػذا اإل الػػػػدعكل

  .(3)مرسباب بطالف األيعد مف أىـ أ إليوصدر  فٍ مى  كظيفةبعدـ ذكر 

ػػػػ  مػػػػرأالتػػػػي يمػػػػـز كركدىػػػػا فػػػػي  الميمػػػػةمػػػػف البيانػػػػات  مػػػػراأل إليػػػػو يصػػػػدر فٍ كتيعتبػػػػر اسػػػػـ كصػػػػفة مى

ك ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة ألحػػػػػػد أعػػػػػػكاف يفػػػػػػكض النا ػػػػػػب العػػػػػػاـ أ أفٍ التفػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدا ي، فػػػػػػال يجػػػػػػكز 

ك أحػػػػد رجػػػػاؿ السػػػػمطة العامػػػػة إلػػػػى القيػػػػاـ بػػػػبعض إجػػػػرا ات ر الضػػػػبط القضػػػػا ي مثػػػػؿ "المخبػػػػريف" أمػػػػيمك 

عضػػػػػػػا  مػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػبط تػػػػػػػكلى تنفيػػػػػػػذ القيػػػػػػػاـ بػػػػػػػالتفكيض أحػػػػػػػد أالتحقيػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػدا ي، كيصػػػػػػػمح بمػػػػػػػف ي

. كىػػػػذا مػػػػا أ  ا ي ىػػػػذا اإلجػػػػرا  بنفسػػػػوالقضػػػػ ػػػػا بػػػػاطالن تبػػػػر ذلػػػػؾ تفكيضن ال اعي  التعميمػػػػات القضػػػػا يةكدتػػػػو كا 

  :اليالتالنحو  عمى( 171مادة ) ـ2006لسنة  (1)الفمسطيني رقـ  العاـالنا ب 

ػػػػػػػػػػ أفٍ التفػػػػػػػػػػكيض  أمػػػػػػػػػػريشػػػػػػػػػػترط فػػػػػػػػػػيمف يصػػػػػػػػػػدر لػػػػػػػػػػو " ، إذ ال اكمكانينػػػػػػػػػػ ،انكعينػػػػػػػػػػ ايكػػػػػػػػػػكف مختصن

ػػػػػػػػػػػػ أفٍ يغنػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػػػػ أصػػػػػػػػػػػػدر فٍ يكػػػػػػػػػػػػكف مى فاالختصػػػػػػػػػػػػاص شػػػػػػػػػػػػرط   ،بصصػػػػػػػػػػػػداره ااإلذف مختصن

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ ـأ مػػػػػػػػػػػػرأصػػػػػػػػػػػػدر األ فٍ لصػػػػػػػػػػػػحة اإلجػػػػػػػػػػػػرا ، سػػػػػػػػػػػػكا  بالنسػػػػػػػػػػػػبة لمى  اليبالتػػػػػػػػػػػػنفػػػػػػػػػػػػذه، كال يجػػػػػػػػػػػػكز  فٍ لمى

 ."نو ليس ليؤال  صفة الضبط القضا يتفكيض األفراد أك رجاؿ السمطة العامة؛ أل

                                                           
 .309د.محمدالحلبً،الوسٌطفًشرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،مرجعسابق،ص(1)
 .480د.مؤمونسالمة،اإلجراءاتالجناٌةفًالتشرٌعالمصري،مرجعسابق،ص(2)
.321ق،صد.آمالعثمان،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعساب(3)
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ػػػػػػػػػ أفٍ فيجػػػػػػػػػكز    تتػػػػػػػػػكافر فيػػػػػػػػػو إذا كانػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػراأل إليػػػػػػػػػويصػػػػػػػػػدر  فٍ يحػػػػػػػػػدد النػػػػػػػػػادب اسػػػػػػػػػـ كصػػػػػػػػػفة مى
يحػػػػػػػػػدده أٍف ، كمػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػكز لػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػربعػػػػػػػػػض الخصػػػػػػػػػا ص كالصػػػػػػػػػفات التػػػػػػػػػي يراىػػػػػػػػػا الزمػػػػػػػػػة لتنفيػػػػػػػػػذ األ

ك لكظيفيػػػػػػػػػػػػػة فقػػػػػػػػػػػػػط، مثػػػػػػػػػػػػػؿ "ر ػػػػػػػػػػػػػيس القسػػػػػػػػػػػػػـ"، أك "ر ػػػػػػػػػػػػػيس شػػػػػػػػػػػػػعبة البحػػػػػػػػػػػػػث كالتحػػػػػػػػػػػػػرم"، أبصػػػػػػػػػػػػػفتو ا
  .(1)كف المباحث" أك "أحد ضباط القسـ""معا

اكػػػػػػػػػػػػز كينيػػػػػػػػػػػػب ككيػػػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػرؤكس مػػػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػا ي العػػػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػػػي مر 
دكا ػػػػػػػػػػػػػػر  كالجنكبيػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػماليةالمحافظػػػػػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػػػػػرطة الفمسػػػػػػػػػػػػػػطينية المتكاجػػػػػػػػػػػػػػدة بجميػػػػػػػػػػػػػػع 
اسػػػػػػػػػـ مثػػػػػػػػػاؿ "مفػػػػػػػػػتش تحقيػػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػػرطة الرمػػػػػػػػػاؿ  عمي ػػػػػػػػػو االختصػػػػػػػػػاص الجغرافػػػػػػػػػي المكػػػػػػػػػاني، كيطمػػػػػػػػػؽ 

ػػػػػػػػػػ ينػػػػػػػػػػكب عنػػػػػػػػػػو" كلكػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػذكر المشػػػػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػػػػطيني بالتخصػػػػػػػػػػيص مػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػيمكرم  فٍ أك مى
ن   ،سػػػػػػػػػػبيؿ التحديػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػىالضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي  التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػـ  (21)ـ فػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػادة عمي ػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػا أكا 
ا لمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبؽ يتػػػػػػػػػػكلى ـ، كتطبيقنػػػػػػػػػػ2001لسػػػػػػػػػنة  (3)الجزا يػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػـ  اإلجػػػػػػػػػػرا اتذكرىػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػانكف 

ك اسػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػيرة، كينفػػػػػػػػذ ذه الصػػػػػػػػفة الكظيفػػػػػػػػة باسػػػػػػػػمو الحقيقػػػػػػػػي أىػػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػػرا ، كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف يػػػػػػػػزاكؿ ىػػػػػػػػ
  . عبارة النص ةر اإلذف أجاز لو ذلؾ بصراحدالتفكيض إذا كاف مص فٍ ىذا اإلذف مى 

كككككككيتسكككككككاءل الباحككككككككث  ا لككككككككولكوتطبيًمككككككك التفككككككككويض مككككككككن  إليكككككككويصككككككككدر  ن  ىكككككككل يجككككككككوز لمه
ينيكككككككب  ن  المختصككككككك  بكككككككالتحميد االبتكككككككدا ي إلكككككككى أحكككككككد مكككككككلمور الأكككككككبط المأكككككككا ي أالسكككككككمطات 

 غيره من ملموري الأبط لمميام بإجراء التحميد؟
بعض مقيػػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػػف ينػػػػػػػػػػػػػػدب ايػػػػػػػػػػػػػػره ليقػػػػػػػػػػػػػػـك معػػػػػػػػػػػػػػو لكف الفرنسػػػػػػػػػػػػػػي لممنػػػػػػػػػػػػػػدكب أييجيػػػػػػػػػػػػػػز القػػػػػػػػػػػػػػان

تحديػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػـ الشػػػػػػػػػػخص المكمػػػػػػػػػػؼ  عمػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػرنص فػػػػػػػػػػي األيػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػـ إجػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ حتػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػ
ن    .(2)حقو في ندب ايره عمىكىذا يجكز  ،ما الصفة فقطبالتنفيذ، كا 
ػػػػػػػػ ييجػػػػػػػػزلػػػػػػػػـ النظػػػػػػػػاـ الفمسػػػػػػػػطيني  أمػػػػػػػػا  التعميمػػػػػػػػات أكػػػػػػػػدتفقػػػػػػػػد  ،يفػػػػػػػػكض ايػػػػػػػػره أفٍ ض ف فػػػػػػػػكٌ لمى
 و:ٌنػػػػػػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػػػػػى (172مػػػػػػػػػػػػادة ) ـ2006لسػػػػػػػػػػػػنة  (1)لمنا ػػػػػػػػػػػػب العامػػػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػػػطيني رقػػػػػػػػػػػػـ  القضػػػػػػػػػػػػا ية 

التفػػػػػػػػػػكيض بمسػػػػػػػػػاعديو فػػػػػػػػػػي تنفيػػػػػػػػػػذه  أمػػػػػػػػػػر وإليػػػػػػػػػيستعيػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػيمكر الضبػػػػػػػػػػػط الصػػػػػػػػػػػادر أٍف ال يمنػػػػػػػػػػع "
شػػػػػػػػرافوأٍف ، بشػػػػػػػػرط ف ايػػػػػػػػر رجػػػػػػػػاؿ الضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػا يك كػػػػػػػػاف ًمػػػػػػػػ، كلػػػػػػػػ ، يػػػػػػػػتـ ذلػػػػػػػػؾ تحػػػػػػػػت بصػػػػػػػػره كا 

                                                           
 .313د.فوزٌةعبدالستار،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص((1

انظر محكمة النقض الفرنسً:(2)
crim. ,25-1-1849.1.31 et crim., 31-5-1929 voir: 

BOULOC (Bernard), L'acte d'instruction. OP cit,p. 45. 
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يفػػػػػػػػػكض أٍف ض بعمػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػؽ كال يجػػػػػػػػػكز فػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػع األحػػػػػػػػػكاؿ لمػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػكٌ 
ذا صػػػػػػػػػدر لػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػراحةالتفػػػػػػػػكيض قػػػػػػػػد خكٌ  أمػػػػػػػػػرف ، إال إذا كػػػػػػػػالمقيػػػػػػػػاـ بالعمػػػػػػػػؿخػػػػػػػػر آبػػػػػػػػدكره  ، كا 

 ."عمؿ، جاز ألم منيـ القياـ بياألكثر مف ميمكر ضبط لمباشرة ال مراأل
أنػػػػػػػػػػو:  عمػػػػػػػػػػى (70)مػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػػي ال الجنا يػػػػػػػػػػة اإلجػػػػػػػػػرا اتالمشػػػػػػػػػػرع المصػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػانكف  أمػػػػػػػػػا

حػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػػػػػبط د أعضػػػػػػػػػػػػػػا  النيابػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػة أك أيكمػػػػػػػػػػػػػػؼ أحػػػػػػػػػػػػػػأٍف لقاضػػػػػػػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ 
  جكاز الندب ابتدا ن. عمىع المصرم شر  جازه المي الذم أالقضا ي... كىذا الشرط 

كككككك "لكػػػػػػؿ : اليالتكككككك عمككككككىالجنا يكككككك  المصككككككري  اإلجككككككراءاتمككككككن قككككككانون  (200)ت المككككككادة كمككككككا نص 
يكمػػػػػػػػػػؼ أم مػػػػػػػػػػيمكر مػػػػػػػػػػف أٍف مػػػػػػػػػػف أعضػػػػػػػػػػا  النيابػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػة إجػػػػػػػػػػرا  التحقيػػػػػػػػػػؽ بنفسػػػػػػػػػػو 

 . ي ببعض األعماؿ التي مف خصا صو"ميمكرم الضبط القضا
مػػػػػػيمكر الضػػػػػػػبط الػػػػػػػذم  إلػػػػػػػىيصػػػػػػدر اإلذف أٍف  عمػػػػػػػىمحكمػػػػػػػة الػػػػػػنقض المصػػػػػػػرم  كقػػػػػػد اسػػػػػػػتقر قضػػػػػػاة 

يجػػػػػػرم التنفيػػػػػػذ بمعرفػػػػػػو ىػػػػػػذا أٍف ا بعينػػػػػػو لتنفيػػػػػػذه كجػػػػػػب و إذا حػػػػػػدد مصػػػػػػدر اإلذف مػػػػػػيمكرن ٌنػػػػػػطمبػػػػػػو، إال أ
ينػػػػػدب ايػػػػػره أٍف يػػػػػة التحقيػػػػػؽ المػػػػػيمكر دكف ايػػػػػره مػػػػػف المػػػػػيمكريف، فػػػػػال يجػػػػػكز لممػػػػػيمكر المنػػػػػدكب مػػػػػف ج

 .(1)ر اإلذف قد أجاز لو ذلؾ صراحةفي تنفيذ اإلذف إال إذا كاف مصدى 
و ال فصن ػػػػػػ الفمسػػػػػػطيني القضػػػػػػا ية لمنا ػػػػػػب العػػػػػػاـ التعميمػػػػػػات عمي ػػػػػػو ت مػػػػػػا نٌصػػػػػػلً   خالصكككككك  المككككككول  

 ه لمقيػػػػػاـ بػػػػػاإلجرا يفػػػػػكض ايػػػػػر أٍف  فػػػػػكض بالقيػػػػػاـ بػػػػػالتحقيؽ مػػػػػف أعضػػػػػا  الضػػػػػبط القضػػػػػا ي فيجػػػػػكز لمػػػػػ
 جرا .لمقياـ بيذا اإللو عف سمطة التحقيؽ قد خكٌ  صريح صادربنص  المنتدب لو إال

ا لمقػػػػػػػانكف قاصػػػػػػػر حػػػػػػػؽ المنػػػػػػػدكب فػػػػػػػي نػػػػػػػدب ايػػػػػػػره كفقنػػػػػػػ أف   عمػػػػػػػىكػػػػػػػد قػػػػػػػد أالمشػػػػػػػرع المصػػػػػػػرم  أمػػػػػػػا 
فػػػػػػػػػال يجػػػػػػػػػكز لمنيابػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة أك مػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي  ،التحقيػػػػػػػػػؽ يمػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى قاضػػػػػػػػػ

ينػػػػػػػػػػػدب ايػػػػػػػػػػػره، كىػػػػػػػػػػػك أٍف جػػػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػػػف إجػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػػؽ إذا كػػػػػػػػػػػاف أم مػػػػػػػػػػػنيـ منتػػػػػػػػػػػدب لتنفيػػػػػػػػػػػذ إ
اتخػػػػػػػػاذ قاضػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػؽ إجػػػػػػػػرا   حالػػػػػػػػة كجػػػػػػػػكد ضػػػػػػػػركرة تقتضػػػػػػػػي عمػػػػػػػػىقاصػػػػػػػػر مػػػػػػػػف جيػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرل 

 صؿ ىك عدـ جكاز اإلنابة الفرعية.تحقيؽ خارج دا رة اختصاصو، فاأل

 

                                                           
.158،قص32،لسنة2083،الطعنرقم13أحكامالنقض،س5/3/1963نقضمصري،(1)

.علىالنحو:643قص35لسنة721الطعنرقم16،أحكامالنقضس28/6/1965انظرأًٌضا:
"األصلأنهالٌجوزلؽٌرمنعٌنبالذاتمنمؤموريالضبطالقضائًفًإذنالتفتٌقأنٌنفذهوهوكانذل 

 ٌملكههذاالندب".بطرٌقالندبمنالمؤمورماداماإلذنال
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 الثانيالمطمب 
 الشروط الشكمي  لمتفويض

 تمييد وتمسيم:

 إليػػػػػػػػػػػػوتحقيػػػػػػػػػػػػؽ تمجػػػػػػػػػػػػي لم مػػػػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػػػػرا ات جػػػػػػػػػػػػرا ن بتػػػػػػػػػػػػدا ي يعػػػػػػػػػػػػد إإف  التفػػػػػػػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػػػػػػػؽ اال       

ت مقػػػػػػػػػػػد نٌصػػػػػػػػػػػ، فصػػػػػػػػػػػؿعمػػػػػػػػػػػالن اسػػػػػػػػػػػتثنا ينا عػػػػػػػػػػػف األ باعتبػػػػػػػػػػػاره المختصػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػمطات النيابػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة

 أمػػػػػػػػػػػرمػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػركط الشػػػػػػػػػػػكمية فػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػددو  ضػػػػػػػػػػػركرة تػػػػػػػػػػػكافر عمػػػػػػػػػػػىبعػػػػػػػػػػػض التشػػػػػػػػػػػريعات المقارنػػػػػػػػػػػة 

اصػػػػػػػػػػريالتفػػػػػػػػػػكيض  أمػػػػػػػػػػريكػػػػػػػػػػكف  مػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي، كػػػػػػػػػػيفٍ  إلػػػػػػػػػػىالتفػػػػػػػػػػكيض الصػػػػػػػػػػادر  ، حن

لتفػػػػػػػػػكيض فػػػػػػػػػي و ال يكبالكتابػػػػػػػػػة، كعمػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػؾ فصن ػػػػػػػػػ أٍف يكػػػػػػػػػكف ثابتنػػػػػػػػػاالتفػػػػػػػػػكيض يمػػػػػػػػػـز  أمػػػػػػػػػر أف  كمػػػػػػػػػا 

ضػػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػػىمجػػػػػػػػػػػرد التػػػػػػػػػػػرخيص الشػػػػػػػػػػػفكم،  التحقيػػػػػػػػػػػؽ  التفػػػػػػػػػػػكيض أمػػػػػػػػػػػريكػػػػػػػػػػػكف أٍف ذلػػػػػػػػػػػؾ يجػػػػػػػػػػػب  كا 

 بيانات الزمة لمشركعيتو.بتكافر 

ا أمػػػػػػػػركحتػػػػػػػػي يكػػػػػػػػكف  ولككككككككك  وعمككككككككى، مػػػػػػػػف تػػػػػػػػكفر شػػػػػػػػركط شػػػػػػػػكمية الزمػػػػػػػػة البيػػػػػػػػد  ، التفػػػػػػػػكيض صػػػػػػػػحيحن
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 األول الفرع
 التفويض أمرصراح  

 
ايجػػػػػػػػػب  ي تفػػػػػػػػػكيض فػػػػػػػػػي التعبيػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػف نيػػػػػػػػػة المحقػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػ أٍف يكػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػرار النػػػػػػػػػدب صػػػػػػػػػريحن

النػػػػػػػػدب إلجػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػف إجػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػك  أف  كف لػػػػػػػػو فػػػػػػػػي القيػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػصجرا  محػػػػػػػػدد، ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػيذال

خػػػػػػػػػػالؼ  عمػػػػػػػػػػى أن ػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػرميفصػػػػػػػػػػح عنػػػػػػػػػػو المحقػػػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػػػراحة، طالمػػػػػػػػػػا أٍف نا ي يجػػػػػػػػػػب اسػػػػػػػػػػتث أمػػػػػػػػػػر

ا فػػػػػػػػػػػي تكميػػػػػػػػػػػؼ أم مػػػػػػػػػػػف يكػػػػػػػػػػػكف صػػػػػػػػػػػريحن أٍف نابػػػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػػػا ية اإل أمػػػػػػػػػػػركيشػػػػػػػػػػػترط فػػػػػػػػػػػي  .(1)صػػػػػػػػػػػؿاأل

كال يصػػػػػػػػػػح  ،بعمػػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػػيف أك أكثػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػػؽمػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي لمقيػػػػػػػػػػاـ 

 .(2)ا أك مف مقتضى الحاؿنتاج اإلنابة ضمنن است

ا ال تصػػػػػػػػػػػػػمح سػػػػػػػػػػػػػندن  ك المسػػػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػػػف تصػػػػػػػػػػػػػرؼ ككيػػػػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػػػػةالضػػػػػػػػػػػػػمني أ فاالنتػػػػػػػػػػػػػداب

ا فػػػػػػػػػػي تفػػػػػػػػػػكيض يكػػػػػػػػػػكف اإلذف كاضػػػػػػػػػػحن أٍف فيجػػػػػػػػػػب  ،(3)لمقيػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػبعض إجػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ قانكنينػػػػػػػػػػا

بػػػػػػػػػبعض إجػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػػي ال يممكيػػػػػػػػػػا بغيػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػدب مػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػيمكر المنػػػػػػػػػدكب فػػػػػػػػػػي القيػػػػػػػػػاـ 

قسػػػػػػػػػػػـ  إلػػػػػػػػػػػىعػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػذا القبيػػػػػػػػػػػؿ مجػػػػػػػػػػػرد إحالػػػػػػػػػػػة األكراؽ مػػػػػػػػػػػف النيابػػػػػػػػػػػة يي  كال سػػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػػؽ.

، ت محكمػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػنقض المصػػػػػػػػػرمكفػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػؾ قضػػػػػػػػػ ك المشػػػػػػػػػكك فػػػػػػػػػي حقػػػػػػػػػوغ أمػػػػػػػػػالشػػػػػػػػػرطة لسػػػػػػػػػؤاؿ المب

ػػػػػػػػػػا كيكػػػػػػػػػػكف المحضػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذعػػػػػػػػػػد انتػػػػػػػػػػدابن ال يي  اإلجػػػػػػػػػػرا فيػػػػػػػػػػذا  ضػػػػػػػػػػبط بنػػػػػػػػػػا  عيمػػػػػػػػػػو رره مػػػػػػػػػػيمكر الم يح 

 .(4)محضر استدالؿ كليس محضر تحقيؽ

يسػػػػػػػػػمح لمػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػبط مباشػػػػػػػػػرة اختصاصػػػػػػػػػات أٍف مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػينو  التفػػػػػػػػػكيض أف  ذلػػػػػػػػػؾ  كعمػػػػػػػػػة

ػػػػػاسػػػػػتثنا ية، بمػػػػػا يشػػػػػك    يتسػػػػػـ قػػػػػرار النػػػػػدبأٍف قكاعػػػػػد االختصػػػػػاص الػػػػػكظيفي، لػػػػػذا يتعػػػػػيف  عمػػػػػىا ؿ خركجن

فالنػػػػػػػدب  ؛ص االسػػػػػػػتثنا يبسػػػػػػػمة الكضػػػػػػػكح التػػػػػػػي تعبػػػػػػػر عػػػػػػػف تخكيػػػػػػػؿ مػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػبط ىػػػػػػػذا االختصػػػػػػػا

 .(5)ـ إجرا ات التحقيؽ كافةكمو قاعدة الكضكح التي تحككصجرا  تحقيؽ تح
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 .580د.محمدأبوعامر،اإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص((2
.477د.مؤمونسالمة:اإلجراءاتالجنائٌةفًالتشرٌعالمصري،مرجعسابق،ص((3
.885ص170رقم16امالنقضس،مجموعةأحك13/11/1965نقض((4
 .561د.إبراهٌمطنطاوي،سلطاتمؤمورالضبطالقضائً،مرجعسابق،ص((5
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رادة لمتحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ معبػػػػػػػػػػػػػػػرة عػػػػػػػػػػػػػػػف اتجػػػػػػػػػػػػػػػاه إ التفػػػػػػػػػػػػػػػكيض أمػػػػػػػػػػػػػػػرتكػػػػػػػػػػػػػػػكف صػػػػػػػػػػػػػػػيااة أٍف كيجػػػػػػػػػػػػػػػب 

س فييػػػػػػػػػػػا، كال ميػػػػػػػػػػػة ال لػػػػػػػػػػػبف تكػػػػػػػػػػػكف عبػػػػػػػػػػػارات كاضػػػػػػػػػػػحة ج، لػػػػػػػػػػػذا يمػػػػػػػػػػػـز أالتفػػػػػػػػػػػكيض إلػػػػػػػػػػػىالمحقػػػػػػػػػػػؽ 

مفيكمػػػػػػػػػػػػػػة بعبػػػػػػػػػػػػػػارات النػػػػػػػػػػػػػػدب  أمػػػػػػػػػػػػػػرييصػػػػػػػػػػػػػػاغ أٍف نػػػػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػػػػؾ ال يع أف  امػػػػػػػػػػػػػػكض، كال إييػػػػػػػػػػػػػػاـ، إال 

لػػػػػػػػػػػػػذلؾ ال االخػػػػػػػػػػػػػتالؼ أك التيكيػػػػػػػػػػػػػؿ، ك  إلػػػػػػػػػػػػػىكصػػػػػػػػػػػػػريحة فػػػػػػػػػػػػػي إرادة النػػػػػػػػػػػػػدب دكف امػػػػػػػػػػػػػكض يػػػػػػػػػػػػػدعك 

 .(1)ييعتد بالندب الضمني

، كمػػػػػػػػا التفػػػػػػػػكيض أمػػػػػػػػرلشػػػػػػػػكؿ  ا معيننػػػػػػػػالقػػػػػػػػانكف لػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػترط شػػػػػػػػكالن  فػػػػػػػػصف   مػػػػػػػػرا ليػػػػػػػػذا األككفقنػػػػػػػػ

يض لمتحقيػػػػػػػػػػػؽ، فػػػػػػػػػػػيم عبػػػػػػػػػػػارة التفػػػػػػػػػػػك  أمػػػػػػػػػػػرصػػػػػػػػػػػاغ بيػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػػػػترط القػػػػػػػػػػػانكف عبػػػػػػػػػػػارات خاصػػػػػػػػػػػة يي 

كرم الضػػػػػػػػػػػبط مػػػػػػػػػػػف أعضػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػيمفػػػػػػػػػػػي تفػػػػػػػػػػػكيض ايػػػػػػػػػػػره  المفػػػػػػػػػػػك ضتصػػػػػػػػػػػمح لمتعبيػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػف إرادة 

التفػػػػػػػػػػػػكيض تعبيػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػف إرادة  أمػػػػػػػػػػػػر أف  ، كطالمػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػريكتػػػػػػػػػػػػب بيػػػػػػػػػػػػا األ القضػػػػػػػػػػػػا ي تصػػػػػػػػػػػػمح ألفٍ 

كاضػػػػػػػػػػػحة كصػػػػػػػػػػػريحة فػػػػػػػػػػػي تكميػػػػػػػػػػػؼ تكػػػػػػػػػػػكف تمػػػػػػػػػػػؾ اإلرادة أٍف و يمػػػػػػػػػػػـز النػػػػػػػػػػػادب فػػػػػػػػػػػي التفػػػػػػػػػػػكيض، فصن ػػػػػػػػػػػ

أك أكثػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػػػؽ، فاألصػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػي إجػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػػؽ قيػػػػػػػػػػػاـ بعمػػػػػػػػػػػؿ المنػػػػػػػػػػػدكب لم

 .تككف صريحةأٍف االبتدا ي 

 
 الثاني الفرع
 التفويض أمركتاب  

 
 التفػػػػػػكيضشػػػػػػركط  عمييػػػػػػاالجنايػػػػػػة المقارنػػػػػػة التػػػػػػي تقػػػػػػـك  اإلجػػػػػػرا ات ألنظمػػػػػػة العػػػػػػاـ المبػػػػػػدأ إف  

بذاتػػػػػػو  ألٌنػػػػػػوبالكتابػػػػػػة،  اتنػػػػػػثاب التفػػػػػػكيض أمػػػػػػريكػػػػػػكف أٍف كمػػػػػػا يمػػػػػػـز  .(2)تكػػػػػػكف مدكنػػػػػػةأٍف جػػػػػػب يلمتحقيػػػػػػؽ 

لمتحقيػػػػػػؽ مجػػػػػرد التػػػػػػرخيص  التفػػػػػكيضإجػػػػػرا  مػػػػػف إجػػػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ. كعمػػػػػػى ذلػػػػػؾ فصنػػػػػػو ال يكفػػػػػي فػػػػػػي 

 .(3)بما حصؿ منو ف أصدره إقراران ممى  عمي و ع يككف لو أصؿ مكتكب مكقٌ أٍف الشفكم، بؿ يجب 

                                                           
،1985اإلسكندرٌة،1د.محمدعوض،قانوناإلجراءاتالجنائٌة،دارالمطبوعاتالجامعٌة،دارالمطبوعات،ط(1)

 .417ص
 .342ئٌة،دارالنهضةالعربٌة،المجلداألول،القاهرة،صد.عمررمضان،مبادئقانوناإلجراءاتالجنا((2
.1،ص229،رقم18،مجموعةأحكامالنقض،س1967نوفمبر13نقض((3
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 ـ أك قاضػػػػػػػيعػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ إقػػػػػػػرار ككيػػػػػػػؿ النا ػػػػػػػب العػػػػػػػاكال يغنػػػػػػػي  ةيصػػػػػػػدر شػػػػػػػفاىأٍف فػػػػػػػال يجػػػػػػػكز   
ـ المحكمػػػػػة التػػػػػي تنظػػػػػر النػػػػػزاع الػػػػػذم اتخػػػػػذت بعػػػػػض إجػػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ فيػػػػػو عػػػػػف طريػػػػػؽ أمػػػػػاالتحقيػػػػػؽ 

 اإلجػػػػػػػػرا اتلمػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػا ي بالقيػػػػػػػػاـ بتمػػػػػػػػؾ  و إذف شػػػػػػػػفاىةاإلنابػػػػػػػػة القضػػػػػػػػا ية الداخميػػػػػػػػة أن ػػػػػػػػ
قػػػػػػػرار  يكػػػػػػػكف ثمػػػػػػػةأٍف و يمػػػػػػػـز كلػػػػػػػيس معنػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ أن ػػػػػػػ .(1)ىػػػػػػػذا اإلقػػػػػػػرار ال يصػػػػػػػحح اإلذف بحسػػػػػػػباف أف  

ا يكػػػػػكف قػػػػػرار النػػػػػدب مػػػػػدكنن أٍف جرا ػػػػػو العمػػػػػؿ، بػػػػػؿ المقصػػػػػكد كتػػػػػكب فػػػػػي يػػػػػد المنػػػػػدكب لمتحقيػػػػػؽ قبػػػػػؿ إم
يعنػػػػػػي أف "تدكينػػػػػػو" ايػػػػػػر كىػػػػػػذا  ،ك فػػػػػػي كرقػػػػػػة رسػػػػػػمية أخػػػػػػرلؾ فػػػػػػي محضػػػػػػر التحقيػػػػػػؽ أسػػػػػػكا  ثػػػػػػـ ذلػػػػػػ

  .(2)ا مكتكبان ا كىذا ال يقدح في ككنو قرارن ا أك تميفكنين الندب قد يككف شفكين  قراربالاو" فصبالغ "إ
مكككككككلمور  عمكككككككىا تميفونًيككككككك اتصكككككككااًل جكككككككري وكيكككككككل النيابككككككك  قكككككككد ي   حيكككككككانبعكككككككض األ كككككككي و 

لمميكككككككككام بكككككككككبعض إجكككككككككراءات التحميكككككككككد  شكككككككككفيًيا بتفويأكككككككككويمكككككككككوم  ن  بكككككككككل الأكككككككككبط المأكككككككككا ي

ا ليكككككككوا التفكككككككويض يثيكككككككر ،  و ًمكككككككلمميكككككككام بكككككككالتحميد  كككككككي قأكككككككي  مكككككككااالبتكككككككدا ي االسكككككككتثنا ي  

 ؟مرصمي   ي ولك األلتحميد األصح  ىوا اإلجراء الصادر عن سمط  امسلل  عن 

فػػػػػػػػػػصذا لػػػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػػػكافر ىػػػػػػػػػػذا  ،اإلنابػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػرلصػػػػػػػػػػحة  افالكتابػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػرطن  ؛ا لػػػػػػػػػػذلؾكتطبيقنػػػػػػػػػػ

اإلذف  ف  بقكليػػػػػػػػػػػػا أ محكمػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػنقض المصػػػػػػػػػػػػرية فقػػػػػػػػػػػػد قضػػػػػػػػػػػػت .(3)القػػػػػػػػػػػػرار بػػػػػػػػػػػػاطالن كػػػػػػػػػػػػاف  شػػػػػػػػػػػػرطال

 كريصػػػػػػػػػػححو صػػػػػػػػػػدكال  ،(4)بالكتابػػػػػػػػػػة، كال يكفػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػرخيص الشػػػػػػػػػػفكم أٍف يكػػػػػػػػػػكف ثابتنػػػػػػػػػػايجػػػػػػػػػػب 

 .(5)بعد مباشرة اإلجرا  فعالن  بتاري  الحؽ كتكب بالندبم أمر

نػػػػػػػػػو ال يشػػػػػػػػػترط كجػػػػػػػػػكد كرقػػػػػػػػػة اإلنابػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػد مكظػػػػػػػػػؼ ، فصكػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػرار اإلنابػػػػػػػػػة مكتكبنػػػػػػػػػاكمتػػػػػػػػػى 

عػػػػػػػػػػف ك إنابػػػػػػػػػػة المحقػػػػػػػػػػؽ ايػػػػػػػػػػره أ .(6)م أنيػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػوبطة العدليػػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػػت قيامػػػػػػػػػػو بالعمػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػذالضػػػػػػػػػػا

حتػػػػػػػػى كلػػػػػػػػك كػػػػػػػػاف ، طالن ؛ إذ يكػػػػػػػػكف اإلجػػػػػػػػرا  بػػػػػػػػاصػػػػػػػػؿ مكتػػػػػػػػكبطريػػػػػػػػؽ اليػػػػػػػػاتؼ كلػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف إلنابتػػػػػػػػو أ

ال يشػػػػػػػػػػترط  مػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي، إذ إلػػػػػػػػػى بمػػػػػػػػػغالػػػػػػػػػذم أبػػػػػػػػػدفتر اإلشػػػػػػػػػارات التميفكنيػػػػػػػػػة،  ثابتنػػػػػػػػػا

 .(7)الندب بيد المندكب حيف تنفيذه أمرككف أٍف 

                                                           
.325د.عمرسالم،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءات،مرجعسابق،ص((1
.375د.جاللثروت،نظماإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص((2

 .479د.مؤمونسالمة،قانوناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص(3) 
 .266،ص278رقم5،مجموعةالقواعدالقانونٌة،ج11/6/1934نقضمصري،(4)
 .581د.محمدأبوعامر،اإلجراءاتالجنائٌةالمصري،مرجعسابق،ص(5)
 .366ص378رقم6ج،مجموعةالقواعدالقانونٌة،20/11/1943نقضمصري،(6)
.324،ص173،رقم5،مجموعةالقواعدالقانونٌة،ج1940/دٌسمبر23نقضمصري،(7)
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شػػػػػػػػػػػػارة ضػػػػػػػػػػػػابط ال يغنػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػف الكتابػػػػػػػػػػػػة إ ون ػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػا قضػػػػػػػػػػػػت محكمػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػنقض أن  أ كمػػػػػػػػػػػػا 

و إذا كمػػػػػػػػا قضػػػػػػػػى بين ػػػػػػػػ .(1)ؿ النيابػػػػػػػػةو يباشػػػػػػػػر التحقيػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػصذف مػػػػػػػػف ككيػػػػػػػػالبػػػػػػػػكليس فػػػػػػػػي محضػػػػػػػػره أن ػػػػػػػػ

بتفتػػػػػػػػػيش منػػػػػػػػػزؿ مػػػػػػػػػتيـ كاعتبػػػػػػػػػرت  الرجػػػػػػػػػاؿ البػػػػػػػػػكليس شػػػػػػػػػفكينا فى ذً و أى ؿ النيابػػػػػػػػػة بالجمسػػػػػػػػػة أن ػػػػػػػػػككيػػػػػػػػػ أقػػػػػػػػػر  

 .(2)المحكمة ىذا التفتيش حاصالن كفؽ القانكف، فيذا يبطؿ حكميا

 لػػػػػػػػػػػو إجػػػػػػػػػػػراؤه كفقنػػػػػػػػػػػاؽ الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي بالعمػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػذم ال يحػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػيمكركحػػػػػػػػػػػيف يقػػػػػػػػػػػـك 

لػػػػػػػػذلؾ  ؤدلبػػػػػػػػو، فيػػػػػػػػ امػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػك جاىػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػدب الػػػػػػػػذم ىػػػػػػػػك سػػػػػػػػند تخكيمػػػػػػػػو االختصػػػػػػػػاصلمقكاعػػػػػػػػد الع

ػػػػػػػػػػػػا أ تنفيػػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػػانكف كتحقػػػػػػػػػػػػؽ المصػػػػػػػػػػػػمحة العامػػػػػػػػػػػػة، فالنػػػػػػػػػػػػدب إجػػػػػػػػػػػػػرا   و ال يسػػػػػػػػػػػػتيدؼ بػػػػػػػػػػػػون ػػػػػػػػػػػػحتمن

، كىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػا ال فػػػػػػػػػي االختصػػػػػػػػػاص اتج أثػػػػػػػػػره يعػػػػػػػػػد تكسػػػػػػػػػعن نػػػػػػػػػالجيػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػو ي اسػػػػػػػػػتثنا ي، كالقػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػيف  

 .(3)استثنا يجرا  يقصده المشرع في أم إ

 إال .(4)كػػػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػػػرار التفػػػػػػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػػػػػػؽ مكتكبنػػػػػػػػػػػايأٍف  شػػػػػػػػػػػترط المشػػػػػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػػػػػطينيكقػػػػػػػػػػػد ا

ػػػػػػػػا كشػػػػػػػػكالن معيننػػػػػػػػا إال  إلػػػػػػػػىكباإلضػػػػػػػػافة  ،ىػػػػػػػػذا التفػػػػػػػػكيض يكضػػػػػػػػح فيػػػػػػػػو نػػػػػػػػص   أن ػػػػػػػػو لػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػترط نمكذجن

ػػػػػػػػيالمشػػػػػػػػرع لػػػػػػػػـ  ذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػصف   و يجػػػػػػػػكز ن ػػػػػػػػأ، كمػػػػػػػػا شػػػػػػػػكؿ التفػػػػػػػػكيضاغ بػػػػػػػػو شػػػػػػػػترط عبػػػػػػػػارات خاصػػػػػػػػة يصى

 ، ككمػػػػػػػػػا قفالػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي نيايتػػػػػػػػػوبعػػػػػػػػػد إ يػػػػػػػػػؽ النيابػػػػػػػػػةتحقمحضػػػػػػػػػر  كتػػػػػػػػػاب عمػػػػػػػػػىالتفػػػػػػػػػكيض  أمػػػػػػػػػركتابػػػػػػػػػة 

  منفصمة. كرقة خاصة خارجية عمىيجكز كتابتو 
 شػػػػػػػػكؿ نمػػػػػػػػكذج  عمػػػػػػػػىالتفػػػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػػػؽ  أمػػػػػػػػريصػػػػػػػػدر أٍف و يفضػػػػػػػػؿ ن ػػػػػػػػأ الباحككككككككث ويككككككككرى

لمقيػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػاإلجرا  بعبػػػػػػػػػػارات  يكضػػػػػػػػػػح بػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػص التفػػػػػػػػػػكيض مسػػػػػػػػػػتقؿك  معمكمػػػػػػػػػػان لمنػػػػػػػػػػادب كالمنػػػػػػػػػػدكب

 المنػػػػػػػػػدكب لمتحقيػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي بيػػػػػػػػػدك  مكتكبنػػػػػػػػػا ، كيكػػػػػػػػػكفالمطمػػػػػػػػػكب اتخػػػػػػػػػاذه

لخطػػػػػػػػػكرة اآلثػػػػػػػػػار التػػػػػػػػػي تترتػػػػػػػػػب كذلػػػػػػػػػؾ  س""تيـ مػػػػػػػػػلتفتػػػػػػػػػيش منػػػػػػػػػزؿ ال "ب" يفػػػػػػػػػكض الضػػػػػػػػػابط"مثػػػػػػػػػاؿ 

  حقكؽ المتيـ كحريتو. عمىالتفكيض  أمر عمى
                                                           

 .356،ص226،رقم3،مجموعةالقواعدالقانونٌة،ج11/6/1934نقضمصري،(1)
 .98،ص315،رقم4،مجموعةأحكامالنقض،س13/2/1953نقضمصري،(2)
.582رجقانوناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،صد.محمودحسنً،ش((3
(175)مالمستشار/أحمدالمؽنًنصالمادة2006لسنة1انظرالىتعلٌماتالنائبالعامةالفلسطٌنًرقم((4

ٌكون ا،وٌشترطأنٌكونمإرًخاوموقًعاعلٌهممنأصدرهمشتماًلبٌاناته،وأن  ًٌ "ٌجبأنٌصدرأمرالتفوٌضكتاب
 التفوٌض".ًٌحافًالداللةعلىصر
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 شرط الندب لممشرع المصري عمىبعض االستثناءات 

المصػػػػػػػػػػػػرم  لػػػػػػػػػػػػنقضامحكمػػػػػػػػػػػػة  األخػػػػػػػػػػػػذ بالنػػػػػػػػػػػػدب الشػػػػػػػػػػػػفكم، فػػػػػػػػػػػػصف   إلػػػػػػػػػػػػى: األول االسككككككككككككتثناء

األخػػػػػػػػػػذ بالنػػػػػػػػػػدب الشػػػػػػػػػػفكم فػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػدب النا ػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػػر يس النيابػػػػػػػػػػة أك  عمػػػػػػػػػػى اضػػػػػػػػػػطرت

يكػػػػػػػػػكف ليػػػػػػػػػذا أٍف ر ػػػػػػػػػيس النيابػػػػػػػػػة عضػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػي دا رتػػػػػػػػػو لمقيػػػػػػػػػاـ بعمػػػػػػػػػؿ عضػػػػػػػػػك آخػػػػػػػػػر بشػػػػػػػػػرط نػػػػػػػػػدب 

 .(1)الدعكلالندب الشفيي ما يفيد حصكلو في أكراؽ 

 أف  عػػػػػػػػػػف  الن ، فضػػػػػػػػػػالتشػػػػػػػػػػكيؾ فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػحتو يمكػػػػػػػػػػفكىػػػػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػػػػرا  متبػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػؿ كال 

جػػػػػػػػػازه كىػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػادرة المنػػػػػػػػػاب يضػػػػػػػػػمف إجرا اتػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا يفيػػػػػػػػػد إنابتػػػػػػػػػو لمقيػػػػػػػػػاـ بالعمػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػراد إن

 .(2)الحدكث عمالن 

فيمػػػػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػػػػؽ بالقػػػػػػػػػػػانكف المصػػػػػػػػػػػرم، حيػػػػػػػػػػػث يسػػػػػػػػػػػتثنى مػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػرط : االسكككككككككككتثناء الثكككككككككككاني

از التحقيػػػػػػػػػػػؽ، مثػػػػػػػػػػػؿ تحػػػػػػػػػػػدث بػػػػػػػػػػػيف أفػػػػػػػػػػػراد جيػػػػػػػػػػػ التػػػػػػػػػػػيالنػػػػػػػػػػػدب لمتحقيػػػػػػػػػػػؽ الداخميػػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػػراك ابػػػػػػػػػػػة أالكت

معػػػػػػػػاكف النيابػػػػػػػػة أك مثػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػا كرد  إلػػػػػػػػىم يصػػػػػػػػدر مػػػػػػػػف ككيػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػة فيي الػػػػػػػػذالشػػػػػػػػ مػػػػػػػػراأل

 عمػػػػػػػػػػػى(37ادة )المػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػٌص  1943لسػػػػػػػػػػػنة  (43)فػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػانكف السػػػػػػػػػػػمطة القضػػػػػػػػػػػا ية المصػػػػػػػػػػػرم رقػػػػػػػػػػػـ 

 .(3)ة شفيينا عند الضركرةباجكاز ندب معاكف الني

لػػػػػػػػػػػػػػـ  1972لسػػػػػػػػػػػػػػنة  (46)رقػػػػػػػػػػػػػػـ  الحػػػػػػػػػػػػػػاليقػػػػػػػػػػػػػػانكف السػػػػػػػػػػػػػػمطة القضػػػػػػػػػػػػػػا ية المصػػػػػػػػػػػػػػرم  أف   إال

ىػػػػػػػذا الػػػػػػػنص محػػػػػػػؿ نظػػػػػػػر مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ محكمػػػػػػػة كيعتبػػػػػػػر  ،مغػػػػػػػىذلػػػػػػػؾ الػػػػػػػنص السػػػػػػػابؽ المي  ىعمػػػػػػػيػػػػػػػنص 

االنابػػػػػػػػػة ىنػػػػػػػػػا ليسػػػػػػػػػت إنابػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف عضػػػػػػػػػكيف مػػػػػػػػػف أعضػػػػػػػػػا  النيابػػػػػػػػػة  باعتبػػػػػػػػػار أف   الػػػػػػػػػنقض المصػػػػػػػػػرم

عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ  إال التحقيػػػػػػػػػػؽ قانكننػػػػػػػػػػا يكمػػػػػػػػػػؼالعامػػػػػػػػػػة ليمػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػس االختصػػػػػػػػػػاص فمعػػػػػػػػػػاكف النيابػػػػػػػػػػة ال 

                                                           
مشارإلٌهفًمرجعد.إبراهٌم582،ص111،قم11،أحكامالنقض،س14/6/1960انظرنقضمصري،((1

.565طنطاوي:سلطاتمؤمورالضبطالقضائً،مرجعسابق،ص
.80د.أمٌنعباس،اإلنابةالقضائٌة،مرجعسابق،ص((2
425ناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،صد.محمدعوض،قانو((3

 انظر نقض مصري:
ٌكونلهذاالندبالشفويماٌفٌدحصولهفًأوراق اعندالضرورةبشرطأن  ًٌ ٌكونشفو وهذاالندبٌكفًفٌهأن 

.الدعوى
.(284ص21سالقانونٌةالقواعدمجموعة23/2/1970)نقض
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 عمػػػػػػػػػىجػػػػػػػػػكاز تمػػػػػػػػػؾ الحالػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػـ ذكرىػػػػػػػػػا  عمػػػػػػػػػىكلػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػنص المشػػػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػػػطيني  .(1)اإلنابػػػػػػػػػة

 نص مماثؿ لذلؾ. عمىسبيؿ االستثنا  الشفيي 

حػػػػػػػػػػػػد أ النيابػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة بالنػػػػػػػػػػػػدب الفرعػػػػػػػػػػػػي بحالػػػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػػػدب يتعمػػػػػػػػػػػػؽ االسككككككككككككتثناء الثالككككككككككككث:

النػػػػػػػػػػدب بالكتابػػػػػػػػػػة  أمػػػػػػػػػػرالكظيفيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي  ك بدرجتػػػػػػػػػػوكعينتػػػػػػػػػػو باالسػػػػػػػػػػـ أ الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي ممػػػػػػػػػػيمكر 

نػػػػػػػػػدب ىػػػػػػػػػك كأجػػػػػػػػػاز لػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػدب ايػػػػػػػػػره فميػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػالحية، صػػػػػػػػػدر لػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف المحقػػػػػػػػػؽ كمنحػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػذه 

أٍف ال يشػػػػػػػػػترط  ايػػػػػػػػػره إلػػػػػػػػػىجرا ػػػػػػػػػو، فيػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػدب الفرعػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػادر مػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػيذكف لػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػاإلجرا  إل

ػػػػػػػػ ف  أسػػػػػػػػاس أ عمػػػػػػػػىيػػػػػػػػتـ شػػػػػػػػفاىو، أٍف  يػػػػػػػػتـ كتابػػػػػػػػة، بػػػػػػػػؿ يكفػػػػػػػػي يقػػػػػػػػـك اإلجػػػػػػػػرا  فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه الحالػػػػػػػػة  فٍ مى

  .(2)بو ال باسـ رجؿ الضبط الذم ندبو مريقـك بو باسـ المحقؽ األ

ط القضػػػػػػا ي قػػػػػػد حػػػػػػد مػػػػػػيمكرم الضػػػػػػبالصػػػػػػادر عػػػػػػف سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ بصنابػػػػػػة أ ب الفرعػػػػػػيفالنػػػػػػد

 التفػػػػكيض مطمقنػػػػا يػػػػيتيكقػػػػد  ،سػػػػمطة إنابػػػػة ايػػػػره لمقيػػػػاـ بػػػػاإلجرا  أك مشػػػػاركتو فيػػػػو يخػػػػكؿ المنػػػػاب أحياننػػػػا

 .(3)يشا  مف ميمكرم الضبط القضا ي فٍ يقكـ بصنابة مى أٍف  فيحؽ لممناب

ػػػػػػػػػػػكينػػػػػػػػػػػدرج أ ، بتفتػػػػػػػػػػػيش أنثػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػرا تعمػػػػػػػػػػػؽ األمػػػػػػػػػػػا إذ الػػػػػػػػػػػةا ضػػػػػػػػػػػمف النػػػػػػػػػػػدب الفرعػػػػػػػػػػػي حيضن

انتػػػػػػػػػداب مػػػػػػػػػف  عمػػػػػػػػػىفسػػػػػػػػػكا  أكػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػذا التفتػػػػػػػػػيش بنػػػػػػػػػا  عمػػػػػػػػػى حالػػػػػػػػػة التمػػػػػػػػػبس بالجريمػػػػػػػػػة أـ بنػػػػػػػػػا  

نثػػػػػػػػػى لمباشػػػػػػػػػرة التفتػػػػػػػػػيش، أٍف ينػػػػػػػػػدب أمػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي  عمػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػؽ، فيتعػػػػػػػػػيف 

 .(4)شفاىويككف الندب أٍف يككف كتابة بؿ يكفي أٍف ة الندب صحكال يشترط ل

ي كفقػػػػػ، ألف المػػػػػرأة ليػػػػػا كضػػػػػع خػػػػػاص مػػػػػرتخصػػػػػص ليػػػػػذا األ أنثػػػػػىالمػػػػػرأة بمعرفػػػػػة  تفتػػػػػيشيػػػػػتـ ك 

 ،شػػػػخاص آخػػػػريفى مػػػػف قبػػػػؿ رجػػػػاؿ الضػػػػبط القضػػػػا ي أك أتفػػػػيش األنثػػػػ لمشػػػػريعة االسػػػػالمية، فػػػػال يجػػػػكز

ع الجسػػػػمانية التػػػػي تعػػػػد ضػػػػكجػػػػا  ذلػػػػؾ لحمايػػػػة عػػػػرض المػػػػرأة ككرامتيػػػػا اإلنسػػػػاني كعػػػػدـ المسػػػػاس بالمكا

 مكاضع تخدش الحيا  كالعرض لممرأة.في  مف العكرات 

                                                           
مشارإلٌهفًمرجعد.محمد945،ص173،رقم36حكامالنقضس،أ1985/اكتوبر/30انظرنقضمصري،((1

 .704الؽرٌب،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص
 .286م،ص2002،اإلسكندرٌة،1د.عبدالفتاحالصٌفً،تؤصٌلاإلجراءاتالجنائٌة،دارالهدىللمطبوعات،ط((2
 .426قانوناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،صد.عوضمحمدعوض،المبادئالعامةفً((3
 .566د.إبراهٌمطنطاوي،سلطاتمؤمورالضبطالقضائً،مرجعسابق،ص((4
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 : اليالت عمىصري مالجنا ي  ال اإلجراءاتمن قانون  (46/2)ت المادة قد نص  و 

 .يككف التفتيش بمعرفة أنثى يندبيا لذلؾ ميمكر الضبط القضا ي"أٍف كجب  أنثىذا كاف المتيـ إ"

القضػػػػػػػػا ي فػػػػػػػػي  لضػػػػػػػػبطيػػػػػػػػذكر رجػػػػػػػػؿ اأٍف ، بػػػػػػػػؿ يكفػػػػػػػػي النػػػػػػػػدب كتابينػػػػػػػػا يكػػػػػػػػكف ىػػػػػػػػذاأٍف فػػػػػػػػال يشػػػػػػػػترط 

تكػػػػػػػػػكف مكظفػػػػػػػػػة عامػػػػػػػػػة، أٍف األنثػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػي قامػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػصجرا  التفتػػػػػػػػػيش. كلػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػالـز  اسػػػػػػػػػـمحضػػػػػػػػػرة 

حيػػػػػػػػث تيخػػػػػػػػذ صػػػػػػػػفة المكمفػػػػػػػػة بخدمػػػػػػػػة عامػػػػػػػػة أثنػػػػػػػػا   ،أة لتنفيػػػػػػػػذ التفتػػػػػػػػيشمػػػػػػػػر ابػػػػػػػػيم  االسػػػػػػػػتعانةفػػػػػػػػيكف 

أال  ؼى ٍيػػػػػػػػػػػإذا خً  قبػػػػػػػػػػػؿ أدا  ميمتيػػػػػػػػػػػا إال اليمػػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػػافتحميبيػػػػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػػػػؿ، كمػػػػػػػػػػػا ال يشػػػػػػػػػػػترط  قياميػػػػػػػػػػػا

 .(1)عد سماع شيادتيا بيميفيما بيستطاع ف

كيعتبػػػػر عنصػػػػرنا  ،مػػػػف شػػػػركط صػػػػحة التفػػػػكيض التفػػػػكيض يعػػػػد شػػػػرطنا أمػػػػركتابػػػػة  إف   وخالصكككك  المككككول

ا أمػػػػػرن إجػػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ بتفػػػػػكيض أعضػػػػػا  الضػػػػػبط القضػػػػػا ي فػػػػػصذا باشػػػػػرت سػػػػػمطات التحقيػػػػػؽ  ، ساسػػػػػيناأ

ذا أ ،جػػػػػرا  باطػػػػػؿ كال يصػػػػػح اإلذف بػػػػػوىػػػػػذا اإل فػػػػػصف   ،شػػػػػفكينا الضػػػػػبط فػػػػػي محضػػػػػره بينػػػػػوي  يمكرمػػػػػشػػػػػار كا 

 الضػػػػركرة كانػػػػت تسػػػػتدعي  ظػػػػركؼفػػػػي  التحقيػػػػؽ  بػػػػصذف شػػػػفكم عبػػػػر كسػػػػا ؿ االتصػػػػاؿ التميفكنيػػػػةباشػػػػر 

الػػػػبطالف  لػػػػىكتػػػػؤدم إ تحمػػػػؿ دليػػػػؿ صػػػػحتيا التفػػػػكيض تعػػػػد كرقػػػػة رسػػػػمية أمػػػػرفكرقػػػػة  ، مػػػػرفػػػػي تنفيػػػػذ األ

 .   التي تمت تنفيذىا اإلجرا اتفي 
 

 الثالث الفرع
 التفويض أمرحددة  ي استمزام بيانات م

 
التفػػػػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػدا ي مجمكعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف البيانػػػػػػػػػات الالزمػػػػػػػػػػة  أمػػػػػػػػػريتضػػػػػػػػػمف أٍف يجػػػػػػػػػب  
كمػػػػػف البيانػػػػػات  .(2)طاقػػػػػو الجػػػػػكىرم كتسػػػػػمح بمراقبػػػػػو صػػػػػحتوالتػػػػػي تحػػػػػدد نعية الشػػػػػركط الشػػػػػكمية لمشػػػػػرك 

 أمػػػػػػراىميػػػػػػا بينػػػػػػاف اسػػػػػػـ مصػػػػػػدر  التفػػػػػػكيضإافاليػػػػػػا كتجييميػػػػػػا بطػػػػػػالف  عمػػػػػػىتػػػػػػي يترتػػػػػػب الجكىريػػػػػػة ال

                                                           
.588،ص125،ق30:مجموعةأحكامالنقض،س1979/ماٌو17نقضجنائً((1

فًقانوناإلجراءاتالجنائٌة،مشارإلٌهبمرجعد.عالءمرسً،سلطاتالنٌابةالعامةومؤمورالضبطالقضائً

.322،ص1،2014المركزالقومًلإلصداراتالقانونٌة،ط
.609د.محمودحسنً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق(2)
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وىكككككوه البيانكككككات تتككككككون  .(1)النػػػػػدب لمتحقيػػػػػؽ، كصػػػػػفتو، ككظيفتػػػػػو، كتكقيعػػػػػو، كتػػػػػاري  اإلصػػػػػدار كمدتػػػػػو
 :اليالتالنحو  عمى
  التفكيض أمراسـ كصفة مصدر. 
  وإلية المسندة يصدر في مكاجيتو اإلجرا  كالجريم فٍ اسـ مى. 
 تاري  صدكر التفكيض. 
 تكقيع التفكيض. 

 
 التفويض أمراسم وصف  مصدر : أواًل 

 فٍ التػػػػػػػػػػػي  يجػػػػػػػػػػػب أكصػػػػػػػػػػػفتو يعتبػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف البيانػػػػػػػػػػػات الجكىريػػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػػراسػػػػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػػػػدر األ ف  إ 

ذلػػػػػػػؾ حتػػػػػػػى بعػػػػػػػد  ،اسػػػػػػػمو كصػػػػػػػفتو يػػػػػػػذكر التفػػػػػػػكيض أف مػػػػػػػرأل د  التفػػػػػػػكيض، فػػػػػػػال بيػػػػػػػ أمػػػػػػػرذكر فػػػػػػػي تػػػػػػػ

ػػػػػػػػ مػػػػػػػػرمصػػػػػػػػدر األ يمكػػػػػػػػف التحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف أف   ، كىػػػػػػػػذه تفػػػػػػػػكيض ايػػػػػػػػره األصػػػػػػػػيؿ سػػػػػػػػمطةيممػػػػػػػػؾ  فٍ ىػػػػػػػػك مى

 .التفكيض أمرالبيانات يمـز كركدىا في 

القػػػػػػػػانكف منحػػػػػػػػو السػػػػػػػػمطة فػػػػػػػػي اإلنابػػػػػػػػة، كالتيكػػػػػػػػد مػػػػػػػػف  عمػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػرط التحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف أف  ك  

يممػػػػػػػػػػػؾ إصػػػػػػػػػػػدار  كبالتػػػػػػػػػػػاليبػػػػػػػػػػػالتحقيؽ فػػػػػػػػػػػي الجريمػػػػػػػػػػػة،  و مخػػػػػػػػػػػتص شخصػػػػػػػػػػػينا كنكعينػػػػػػػػػػػا كمكانينػػػػػػػػػػػاأن ػػػػػػػػػػػ

القػػػػػػػػػػرار بصنابػػػػػػػػػػة ايػػػػػػػػػػره، فػػػػػػػػػػصذا لػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػاحب صػػػػػػػػػػفة أك اختصػػػػػػػػػػاص ترتػػػػػػػػػػب بطػػػػػػػػػػالف أعمػػػػػػػػػػاؿ 

 .(2)م أصدره لغيرهابة الذبما فييا قرار اإلنالتحقيؽ التي قاـ بيا، 

 المنػػػػػدكبالختصػػػػػاص  ا جكىرينػػػػػاشػػػػػرطن  يعػػػػػد التفػػػػػكيض أمػػػػػرمصػػػػػدر كاسػػػػػـ كصػػػػػفة  ف  أ كباعتبػػػػػار 

ليسػػػػػػػػت مػػػػػػػػف البيانػػػػػػػػات  مػػػػػػػػرصػػػػػػػػفة مصػػػػػػػػدر األ ف  أ اعتبػػػػػػػػرالقضػػػػػػػػا  المصػػػػػػػػرم  ف  أ إال .يػػػػػػػػاعن ىن ال انػػػػػػػػ

كػػػػػػاني الم لػػػػػػيس فػػػػػػي القػػػػػػانكف مػػػػػػا يكجػػػػػػب ذكػػػػػػر االختصػػػػػػاص ف  باعتبػػػػػػار أ الجكىريػػػػػػة الالزمػػػػػػة لصػػػػػػحتو

محكمػػػػة  ف  ، طالمػػػػا أيػػػػاإليينتمػػػػى  يتػػػػيػػػػاف اسػػػػـ النيابػػػػة الك ب، أمػػػػردر األصػػػػباسػػػػـ ككيػػػػؿ النيابػػػػة م مقركننػػػػا

ػػػػػػ ف  أكضػػػػػػحت أ المكضػػػػػػكع قػػػػػػد ػػػػػػا مػػػػػػرأعطػػػػػػى األ فٍ مى العبػػػػػػرة فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ تكػػػػػػكف  ، إذبصصػػػػػػداره كػػػػػػاف مختصن

 .(3)كقت المحاكمة إلىتراخى ظيكره  إفٍ يقة الكاقع بحق

                                                           
 .393د.رإوؾعبٌد،مبادئقانوناإلجراءاتالجنائٌةالمصري،مرجعسابق،ص(1)
 .365دائًفًأصولالمحاكماتالجزائٌة،مرجعسابق،صد.حسنالجوخدار،التحقٌقاالبت((2
.مشارإلٌهفًمرجعد.أمٌنعباس،52،ص15رقم8،أحكامالنقضس1957ٌناٌر21نقضمصري،((3

 .94اإلنابةالقضائٌة،مرجعسابق،س
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ـ لػػػػػـ يػػػػػنص فػػػػػي ذكػػػػػر بيػػػػػاف 2001 لسػػػػػنة (3)ي الفمسػػػػػطيني رقػػػػػـ الجزا ػػػػػ اإلجػػػػػرا اتقػػػػػانكف  إف  
ػػػػػػ  الفمسػػػػػػطيني نا ػػػػػػب العامػػػػػػةالتعميمػػػػػػات القضػػػػػػا ية لم أف  التفػػػػػػكيض، ايػػػػػػر  أمػػػػػػريصػػػػػػدر  فٍ كاسػػػػػػـ كصػػػػػػفة مى

 .(1)كيض اسـ ككظيفة كتكقيع مف أصدرهالتف مذكرةعيف تأٍف ( يجب 177مادة ) مادة رقـ

ليسػػػت مػػػف  مػػػراأل مصػػػدر اسػػػـ كصػػػفة  أفٌ  كليػػػابق ذىبػػػت محكمػػػة الػػػنقض المصػػػرم فقػػػد وخالصككك  المكككول
 جكىريػػة الالزمػػةمػػف البيانػػات ال المخػػتصككيػػؿ النيابػػة  صػػفة عتبػػرت اني ػػإال أ  البيانػػات الجكىريػػة الالزمػػة،

، الصػػفة التػػي تباشػػر بصصػػدار أمػػر التفػػكيضإلزاميػػة ىػػذا  ىػػك األفضػػؿ ف  أ كنعتقػػد ،مػػرلمتيكػػد مػػف صػػحة األ
 تالشػػػيحمػػػة المحاكمػػػة كنفاجػػػي بطعػػػكف كػػػاف يمكػػػف دكف االنتظػػػار حتػػػى مر  ايػػػةبدالمنػػػذ  عمي ػػػوو يتكقػػػؼ ألن ػػػ

 التفكيض التي سيتـ التطرؽ ليا. أمرا مثؿ ايره مف بيانات جكىرين  إذا اعتبرنا ىذا البياف نتيجتيا
 وإليالمسندة  والجريم يصدر  ي مواجيتو اإلجراء  ن  اسم مه  :ثانًيا

كتحديػػػػػػػد  .(2)إليػػػػػػػوكالجريمػػػػػػة المسػػػػػػػندة  عميػػػػػػػو كىاسػػػػػػػـ المشػػػػػػػت التفػػػػػػكيضيبػػػػػػػيف قػػػػػػػرار  فٍ أيشػػػػػػترط 
 خالينػػػػػا مجيػػػػػكالن  مػػػػػراأل لمجيالػػػػػة، فػػػػػصذا مػػػػػا صػػػػػدر ا بشػػػػػكؿ نػػػػػاؼو كاضػػػػػحن يكػػػػػكف أٍف  ينبغػػػػػيشػػػػػخص المػػػػػتيـ 

، فصنػػػػػو ال الشػػػػػخص المػػػػػراد اتخػػػػػاذ اإلجػػػػػرا  حيالػػػػػو كالجيػػػػػة التػػػػػي يقػػػػػع فييػػػػػا منزلػػػػػو مػػػػػف أم إشػػػػػارة تحػػػػػدد
 .(3)باطالن  يككف ىذا اإلجرا  الذم حصؿ، ك يككف إذننا جدينا

ػػػػا أمػػػػريتضػػػػمف أٍف كيجػػػػب  نطقػػػػة التػػػػي بتحديػػػػد عنػػػػكاف المػػػػتيـ بتحديػػػػد المدينػػػػة كالم النػػػػدب لمتحقيػػػػؽ أيضن
 مسػػػػػكف المػػػػػراد تفتيشػػػػػو تعييننػػػػػا نافينػػػػػارادة تفتػػػػػيش مسػػػػػكف المػػػػػتيـ يجػػػػػب تعيػػػػػيف اليقػػػػػع فييػػػػػا منزلػػػػػو، كعنػػػػػد إ

أٍف يكػػػػكف صػػػػؼ المكػػػػاف األشػػػػيا  المػػػػراد ضػػػػبطيا، كال يمػػػػـز فػػػػي ك  عمػػػػىيشػػػػمؿ أٍف كمػػػػا يجػػػػب  ،لمجيالػػػػة
ذا كرد األك تتبػػػػػع فػػػػػي كصػػػػػفو صػػػػػيغة قانكنيػػػػػة معينػػػػػة، كصػػػػػفنا فنينػػػػػا أ بتفتػػػػػيش مسػػػػػكف المػػػػػتيـ دكف  مػػػػػركا 

 .(4)كؿ مسكف ميما تعدد مرككاف لو أكثر مف مسكف شمؿ األ ،تحديد
 ككػػػػذلؾ اسػػػػميا، ألف   ،المػػػػتيـ إلػػػػىالنػػػػدب نػػػػكع الجريمػػػػة المسػػػػندة  أمػػػػريتضػػػػمف أٍف كػػػػذلؾ يجػػػػب 

فٍ ب ال تكػػػػػػكف إال بالنسػػػػػػبة لجر سػػػػػػمطة المنػػػػػػدك  أٍف كػػػػػػاف ال يشػػػػػػترط  يمػػػػػػة محػػػػػػددة ارتكبيػػػػػػا مػػػػػػتيـ معػػػػػػيف، كا 
 .(5)الجريمة كال مكاد القانكف التي تجيز الندب عمىالندب النص القانكني المنطبؽ  أمريتضمف 

                                                           
 .177ادةرقمم2006(لسنة1انظرإلىالتعلٌماتالقضائٌةللنائبالعامالفلسطٌنًرقم)(1)
 .365د.حسنالجوخدار،التحقٌقاالبتدائًفًأصولالمحاكماتالجزائٌة،مرجعسابق،ص(2)
 .146د.ممدوحالسبكً،حدودسلطاتمؤمورالضبطفًالتحقٌق،مرجعسابق،ص(3)
 .417المبادئالعامةفًقانوناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،صد.محمدعوض،((4

.572د.إبراهٌمطنطاوي،سلطاتمؤمورالضبطالقضائً،مرجعسابق،ص(5)



79

 الػػػػػذم يعػػػػػد عمػػػػػالن  ىػػػػػذا اإلجػػػػػرا  عمػػػػػىبػػػػػذكر نػػػػػكع الجريمػػػػػة المسػػػػػندة لممػػػػػتيـ   ىػػػػػذا الشػػػػػرط كعمػػػػػة  
مػػػػػػيمكر يفػػػػػػكض أٍف الصػػػػػػادرة عػػػػػػف ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة لسػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ  يصػػػػػػح  فػػػػػػال، حقيػػػػػػؽعمػػػػػػاؿ التأمػػػػػػف 

ن   ،الن قػػػػػػػد تقػػػػػػػع مسػػػػػػػتقب ك جنحػػػػػػةسػػػػػػػكا  جنايػػػػػػػة أ الضػػػػػػبط القضػػػػػػػا ي بضػػػػػػػبط جريمػػػػػػػة مػػػػػػػا كاقعػػػػػػػة بالفعػػػػػػػؿ كا 
 .جريمة قد كقعت كارتكبيا فعالن   ؿ بيف  متيـ معيف بكجكد دال إلىكترجحت نسبتيا 

ف   الصػػػػػػػػػػػػػادر عػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػػػػؽ  التفػػػػػػػػػػػػػكيض المنػػػػػػػػػػػػػاط إذف لمحػػػػػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػحة كا 
 عمػػػػػػػػػػاؿمػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ أيكػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي قػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػـ أٍف بيػػػػػػػػػػذا الخصػػػػػػػػػػكص ىػػػػػػػػػػك 

تقػػػػػػػػػػـك لديػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػدال ؿ أك الشػػػػػػػػػػبيات  كأفٍ  ،قػػػػػػػػػػد كقعػػػػػػػػػػت بالفعػػػػػػػػػػؿجريمػػػػػػػػػػة معينػػػػػػػػػػة  أف   اسػػػػػػػػػػتدالالتو
نحػػػػػػػػك يبػػػػػػػػرر تعػػػػػػػػريض التحقيػػػػػػػػؽ لحريتػػػػػػػػو  عمػػػػػػػػىشػػػػػػػػخص معػػػػػػػػيف  إلػػػػػػػػىالمقبكلػػػػػػػػة مػػػػػػػػا يػػػػػػػػرجح نسػػػػػػػػبتيا 

 .مسكنو في سبيؿ كشؼ مبمغ اتصالو بالجريمة التي حصمت مةأك لحر 
ف مػػػػػػػػػػػػػدل صػػػػػػػػػػػػػحة اإلذ عمػػػػػػػػػػػػػىيكػػػػػػػػػػػػػكف المحػػػػػػػػػػػػػؾ الر يسػػػػػػػػػػػػػي لمحكػػػػػػػػػػػػػـ أٍف كمفػػػػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػدـ 

 ك لحرمػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػكنو فػػػػػػػػػػي أم مػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػكره، ىػػػػػػػػػػك البحػػػػػػػػػػث أكالن ض لحريػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػتيـ أالصػػػػػػػػػػادر بػػػػػػػػػػالتعر 
 .(1)الضبط ليتصدر بيا مثؿ ىذا األذف أجراىا ميمكر التيجدية التحريات  في مدل

 البحػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػدير مػػػػػػػػػػدل ف  المقػػػػػػػػػػرر أمػػػػػػػػػػف  وبين ػػػػػػػػػػ ةكقضػػػػػػػػػػت محكمػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػنقض المصػػػػػػػػػػري
جديػػػػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػػػات، ككفايتيػػػػػػػػػػػػا إلصػػػػػػػػػػػػدار اإلذف ىػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػػػا ؿ المكضػػػػػػػػػػػػكعية التػػػػػػػػػػػػي يككػػػػػػػػػػػػؿ 

ذا مػػػػػػػػا رقابػػػػػػػػة كا   بػػػػػػػػو تحػػػػػػػػت ةمػػػػػػػػر اآلسػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػؽ  إلػػػػػػػػىفييػػػػػػػػا  مػػػػػػػػراأل شػػػػػػػػراؼ محكمػػػػػػػػة المكضػػػػػػػػكع كا 
تبطػػػػػػػػػػؿ  كأعمي ػػػػػػػػػػو ا كال تعػػػػػػػػػػكؿ تطرحيػػػػػػػػػػا جانبنػػػػػػػػػػأٍف تشػػػػػػػػػػككت فػػػػػػػػػػي جديػػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػات كمبمػػػػػػػػػػغ كفايتيػػػػػػػػػػا 

 .(2)ف ضبطمكجبيا كما أسفر عنو تنفيذه ماإلذف الصادر ب
جمػػػػػػع افيػػػػػػر مػػػػػػف النػػػػػػاس بمػػػػػػغ عػػػػػػددىـ  عمػػػػػػىاشػػػػػػتماؿ محضػػػػػػر التحريػػػػػػات  عمػػػػػػىقضػػػػػػت كمػػػػػػا 

ػػػػػػػ  إلػػػػػػػىف تحديػػػػػػػد محػػػػػػػؿ إقامػػػػػػػة أم مػػػػػػػتيـ أك مينتػػػػػػػو أك أم بينػػػػػػػاف يكصػػػػػػػؿ ك ا دخمسػػػػػػػة كعشػػػػػػػريف شخصن
 .(3)لذلؾ إذف التفتيش الصادر بمكجبياا ة التحريات كيبطؿ تبعن شخصيتو، تنعدـ معو جدي

                                                           
.480د.نجاتًسند،مبادئاإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص(1)
.738،ص438،الطعنرقم29أحكامالنقض،س1978أكتوبر29نقضمصري(2)
.636ص158الطعنرقم28أحكامالنقضس1977ماٌو22نقضمصري(3)

 وج ء فٌه: 1008ص  720الطعن رقم  28أحك م النقض س  1977دٌسمبر  4وانظر نقض مصري 
إذاكانالثابتمنمطالعةمحضرالتحرٌاتالذيصدربناءعلٌهإذنالنٌابةبتفتٌقالمبتهمأنبهلبمٌتضبمنسبوىاسبم

لمحبلإقامبةالمبتهمفبًهبذهالمنطقبةأوعملبهأوالمتهموأنَّهمنمنطقةؼبٌطالعنببالتابعبةلقسبمكرمبوز،دونتحدٌبد
عمره،والتجهٌلبهذهاألمورٌنبؽًفًوضوحعنعدمجدٌةالتحرٌاتوعبدكفاٌتهبالتسبوٌػإصبداراإلذنببالتفتٌق،

 منه.وبالتالًٌكونالدفعببطالنإذنالنٌابةبالتفتٌقفًمحلهوٌنبؽًعلًذل بطالنالتفتٌقواستبعادالدلٌلالمسند
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السػػػػػػػػػػػابقة التػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػـ ذكرىػػػػػػػػػػػا لمحكمػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػنقض  الحػػػػػػػػػػػاالتكػػػػػػػػػػػؿ  ف  إ وخالصككككككككككك  المكككككككككككول
عمػػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػػادر مػػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػمطات التحقيػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػدا ي بػػػػػػػػػػػػالقبض  اإلذف باعتبػػػػػػػػػػػػارالمصػػػػػػػػػػػػرم 
ايػػػػػػػػػػر جديػػػػػػػػػػة  تحريػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػى ةبنيػػػػػػػػػػم اككنيػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػانكف، ك تفتػػػػػػػػػػيش مسػػػػػػػػػػكنو بػػػػػػػػػػاطالن المػػػػػػػػػػتيـ أ

 ف  ، ككمػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػخص المػػػػػػػػػػػتيـ بذاتػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػىتحديػػػػػػػػػػػد نسػػػػػػػػػػػبة الجريمػػػػػػػػػػػة  عمػػػػػػػػػػػىبػػػػػػػػػػػدال ؿ ايػػػػػػػػػػػر كافيػػػػػػػػػػػة 
 جػػػػػػػػػػػرا  فػػػػػػػػػػػي إا طػػػػػػػػػػػكيالن كقتنػػػػػػػػػػػ ييمضػػػػػػػػػػػ فٍ مػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي أ عمػػػػػػػػػػػىالقػػػػػػػػػػػانكف ال يكجػػػػػػػػػػػب 

   ف تحديد مدة زمنية لمقياـ بيا.ك يجرييا د فٍ تحرياتو حتى تتصؼ بالجدية، فمو أ
 يضالتفو  أمرتاريخ صدور : ثالثًا

تػػػػػػػاري  إصػػػػػػػدار لمتحقيػػػػػػػؽ  مػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػا ي يتضػػػػػػػمف قػػػػػػػرار النػػػػػػػدب ألحػػػػػػػدأٍف يجػػػػػػػب  
اإلذف   ري  إصػػػػػػدار اإلذف لػػػػػػو قيمتػػػػػػو، ذلػػػػػػؾ أف  ، فتػػػػػػاإافالػػػػػػو الػػػػػػبطالف عمػػػػػػىكىػػػػػػك بيػػػػػػاف جػػػػػػكىرم يترتػػػػػػب 

ا بصػػػػػػدكره قبػػػػػػؿ اإلجػػػػػػرا  المنػػػػػػدب لػػػػػػو عػػػػػػف ككنػػػػػػو مشػػػػػػركطن  إجػػػػػػرا  مػػػػػػف إجػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػؽ، فضػػػػػػالن  ىػػػػػػك
سػػػػاعة صػػػػدكره،  عمػػػػىعػػػػدـ اشػػػػتمالو  مػػػػرو ال يػػػػؤثر فػػػػي صػػػػحة األن ػػػػايػػػػر أ (1)ضػػػػا يالق مػػػػيمكر الضػػػػبط
التنفيػػػػذ  إثبػػػػات السػػػػاعة الـز فػػػػي تمػػػػؾ الحالػػػػة لتقػػػػدير مػػػػا إذا كػػػػاف فػػػػصف   ،مػػػػدة سػػػػريانو مػػػػرإال إذا حػػػػدد األ

 .(2)ـ القد تـ في األجؿ المقرر أ
 عمػػى (178مػػادة ) 2006 لسػػنة (1)الفمسػػطيني رقػػـ  القضػػا ية لمنا ػػب العػػاـ التعميمػػات أكػػدتفقػػد 

 مػرفيػد فػي التحقػؽ مػف كقػت صػدكر األت؛ حتػى التفػكيض مػذكرةيجب تحديد تاري  إصدار  " :التاليالنحك 
، لػػو اؿ صػػدكر اإلذف أك بعػػده تنفيػػذن كالكشػػؼ عػػف الكقػػت الػػذم كقػػع فيػػو اإلجػػرا ، كمػػا إذا كػػاف قػػد حػػدث قبػػ

تقضػػي بػػو المبػػادئ ا مػػا لتفػػكيض يعػػد تطبيقنػػا أمػػرفكتابػػة تػػاري   ،"جػػكىرم أمػػر، كىػػك مػػدل صػػحتو لتػػاليكبا
 فٌ مؤرخػػة، كمػػػا أألكراؽ الرسػػمية تكػػكف اأٍف التفػػكيض كرقػػة رسػػمية، كاألصػػؿ  أمػػر ف  أسػػاس أ عمػػىالعامػػة 

 .التفكيض خاللو ي ينفذالت الزمنية ة المدةالتفكيض يفيد بتحديد ماىيٌ  أمركتابة تاري  
 

 توقيع التفويض :رابًعا
لمتحقيػػػػػػػػػػؽ كتابػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػنص كاضػػػػػػػػػػح كصػػػػػػػػػػريح ال يكفػػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػػكيضالت أمػػػػػػػػػػرف مجػػػػػػػػػػرد إثبػػػػػػػػػػات إ

 أمػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػىفػػػػػػػػػػالتكقيع  .(3)مػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػادب  عميػػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػػكف مكقعنػػػػػػػػػػا أفٍ  إالينػػػػػػػػػػتج آثػػػػػػػػػػاره القانكنيػػػػػػػػػػة  ألفٍ 

                                                           
 .611د.مؤمونسالمة،اإلجراءاتالجنائٌةفًالتشرٌعالمصري،مرجعسابق،ص(1)
 .933،ص1802،رقم11،مجموعةأحكامالنقض،س1960دٌسمبر20نقضمصري،(2)
.494د.محمودنجٌبحسنً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائً،مرجعسابق،ص(3)
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 فضػػػػػػػػػالن  ،الشػػػػػػػػػكؿ الرسػػػػػػػػػمي، كيمنحػػػػػػػػػو الحجػػػػػػػػػة الالزمػػػػػػػػػة لتنفيػػػػػػػػػذه  عميػػػػػػػػػوالنػػػػػػػػػدب ىػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػذم يضػػػػػػػػػفى 
لػػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػصف ىػػػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػػػرا   اإلنابػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػبيؿ لمعرفػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػدره، أمػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػىالتكقيػػػػػػػػػع  عػػػػػػػػػف أف  

 .(1)الندب البطالف أمر عمىعدـ التكقيع  عمىيترتب  تيمف البيانات الجكىرية ال
إذف النيابػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػيمكر  ف  ة الػػػػػػػػػنقض المصػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػي حكميػػػػػػػػػا بقكليػػػػػػػػػا إذىبػػػػػػػػػت محكمػػػػػػػػػ  

ػػػػ عمي ػػػػو  اا مكقعنػػػػيكػػػػكف مكتكبنػػػػ أفٍ الضػػػػبطية القضػػػػا ية بػػػػصجرا  التفتػػػػيش يجػػػػب  و ألن ػػػػأصػػػػدره،  فٍ بصمضػػػػا  مى
ػػػػػػػكلتكػػػػػػػ، الصػػػػػػػادرة بشػػػػػػػينو مػػػػػػػراالتحقيػػػػػػػؽ كاألك  لمقكاعػػػػػػػد العامػػػػػػػة يجػػػػػػػب إثبػػػػػػػات إجػػػػػػػرا ات اكفقنػػػػػػػ ا كف أساسن

ال فصن ػػػػػعمي ػػػػػو  ييبنػػػػػىلمػػػػػا  اصػػػػػالحن  ا ممػػػػػا يفصػػػػػح عػػػػػف عارينػػػػػ كيضػػػػػحى او ال يعتبػػػػػر مكجػػػػػكدن ا مػػػػػف نتػػػػػا ج، كا 
ا تحمػػػػػػػؿ بػػػػػػػذاتيا دليػػػػػػػؿ صػػػػػػػحتي أفٍ كرقػػػػػػػة اإلذف كىػػػػػػػي كرقػػػػػػػة رسػػػػػػػمية يجػػػػػػػب  شػػػػػػػخص مصػػػػػػػدره ذلػػػػػػػؾ أف  
التكقيػػػػػع ىػػػػػك السػػػػػند الكحيػػػػػد الػػػػػذم يشػػػػػيد بصػػػػػدكرىا  ألف   ؛اعمييػػػػػيكػػػػػكف مكقػػػػػع  كمقكمػػػػػات كجكدىػػػػػا بػػػػػيفٍ 

 . ارت عنو عمى الكجو المعتبر قانكنن ف صدعمٌ 
 ،كال يجكز تكممة ىذا البياف الجػكىرم بػدليؿ ايػر مسػتمد مػف كرقػة اإلذف أك بػيم طريػؽ مػف طػرؽ اإلثبػات

 ةاإلذف محػػررة بخػػط اإلذف أك معنكنػػ تكػػكف كرقػػة أفٍ ى إذف التفتػػيش و ال يغنػػي عػػف التكقيػػع عمػػكمػػف ثػػـ فصن ػػ
إلذف ال يتعمػػؽ بكاقعػػة صػػدكر ا مػػرداـ األ ا مػػاعمييػػيشػػيد أك يقػػر بصػػدكرىا منػػو دكف التكقيػػع  أفٍ باسػػمو أك 

 .(2(بخط مصدر عمي و فرغ فيو كبالتكقيع أباسـ مصدره بؿ بالشكؿ الذم 

لسػػػػػنة   (1الفمسػػػػػطيني رقػػػػػـ ) قضػػػػػا ية لمنا ػػػػػب العػػػػػاـال التعميمػػػػػاتمػػػػػف  (179مػػػػػادة )ت فقػػػػػد نٌصػػػػػ
و السػػػػػػػند الكحيػػػػػػػد الػػػػػػػذم يشػػػػػػػيد ؛ ألن ػػػػػػػجػػػػػػػكىرم أمػػػػػػػرالتفػػػػػػػكيض  مػػػػػػػذكرةالتكقيػػػػػػػع عمػػػػػػػى  ف  أ عمػػػػػػػىـ 2006
 يو ال يغنػػػػػ، كمػػػػػف ثػػػػػـ فصن ػػػػػإثباتػػػػػو بػػػػػيم طريػػػػػؽ مػػػػػف طػػػػػرؽ اإلثبػػػػػات مػػػػػف صػػػػػاحبو ، كال يجػػػػػكز ىابصػػػػػدكر 

يشػػػػػػيد أك يقػػػػػػر  أفٍ باسػػػػػػمو أك  كمعنكنػػػػػػو رمػػػػػػمحػػػػػػررة بخػػػػػػط األ مػػػػػػذكرة التفػػػػػػكيضتكػػػػػػكف  أفٍ عػػػػػػف التكقيػػػػػػع 
باسػػػػػػػـ  التفػػػػػػػكيضال يتعمػػػػػػػؽ بكاقعػػػػػػػة صػػػػػػػدكر  مػػػػػػػر، مػػػػػػػا داـ األعمييػػػػػػػاكمػػػػػػػف التكقيػػػػػػػع ، بصػػػػػػػدكرىا منػػػػػػػو 

  بخط مصدره . عمي و مصدره ، بؿ بالشكؿ الذم أفرغ فيو ، كبالتكقيع 
فػػي البيانػات التػػي  اجكىرينػ أمػران  ككنػػوالتفػكيض  أمػر تكقيػػع  عمػىع الفمسػطيني المشػػر  طكبػذلؾ اشػتر         

 بػذكر مػرا بخػط األمػدكنن  التكقيع يككف أفٍ ك  ،الضبط القضا ي ميمكرم إلىيتضمنيا قرار التفكيض الصادر 
  .ف صدر عنويشيد بصكره عمٌ  أفٍ ك  ،التفكيض مف صحةى يمكف التيكد ، حتٌ صدر عنو فٍ مى  اسـ

                                                           
 .96،ص2006ؤمورالضبطالقضائًألعمالالتحقٌق،دارالنهضة،بدونطبعة،د.محمدالعبودي،ندبم(1)
.1101،ص229رقم18،مجموعةالقواعدالقانونٌةس13/11/1967نقضمصري(2)
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 المبحث الثاني
 أمانات التفويض لمتحميد 

 تمييد وتمسيم:

باشػػػػر بيػػػػا التحقيػػػػؽ مػػػػػف ساسػػػػية التػػػػي تاأل اإلجػػػػػرا اتالعامػػػػة التفػػػػكيض ىػػػػي ضػػػػمانات التعتبػػػػر 

، القػػػػػانكف  عميػػػػػو بمػػػػػا نػػػػػٌص بيػػػػػا   القيػػػػػاـ المنتدبػػػػػة عمػػػػػاؿ التػػػػػي يجػػػػػكز لسػػػػػمطة التحقيػػػػػؽخػػػػػالؿ بعػػػػػض األ

فػػػػػكض بػػػػػالتحقيؽ  عمػػػػػىكيجػػػػػب   ضػػػػػمفيمتػػػػػـز بػػػػػالقيكد التػػػػػي ال تجيػػػػػز لػػػػػو القيػػػػػاـ بيعمػػػػػاؿ التحقيػػػػػؽ  أفٍ المي

 :اليالتالنحو  عمىالمبحث الثاني  د تم تمسيم ىواقو ضكابط محددة، 

 التي يحظر بيا التفكيض. اإلجرا ات: األولالمطمب 

 التي يجكز بيا التفكيض. اإلجرا ات المطمب الثاني:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83

 األولالمطمب 
 التي يحظر بيا التفويض اإلجراءات

 
 :تمسيم وتمييد

و بمػػػػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػػػػم عيجػػػػػػػػػػػػر  أفٍ قيػػػػػػػػػػػػؽ المنتػػػػػػػػػػػػدب لمتحمػػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػا ي  عمػػػػػػػػػػػػىيجػػػػػػػػػػػػب  

 اإلجػػػػػػػػػرا اتكنظػػػػػػػػػاـ  الفمسػػػػػػػػػطيني الجزا يػػػػػػػػػة اإلجػػػػػػػػػرا اتد قػػػػػػػػػانكف قػػػػػػػػػد قٌيػػػػػػػػػفؿ لػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػانكف ذلػػػػػػػػػؾ، خػػػػػػػػػكٌ 

الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي القيػػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي  ممػػػػػػػػػيمكر  عمػػػػػػػػػىمعينػػػػػػػػػة يحظػػػػػػػػػر  الجنا يػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػرم أعمػػػػػػػػػاالن 

مػػػػػػػػػف  عػػػػػػػػػدة ذلػػػػػػػػػؾ قيػػػػػػػػػكدو  عمػػػػػػػػػى، كيترتػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػؽإبػػػػػػػػػصجرا  مػػػػػػػػػف  حالػػػػػػػػػو تفكيضػػػػػػػػػو لمقيػػػػػػػػػاـ

 :التاليالنحو  عمىوىي  ،اف حدكدهتحديد نطاؽ التفكيض كبي شينيا

 .:  حظر التفكيض العاـ لميمكرم الضبط القضا ياألولالفرع 

 .التكقيؼ االحتياطي مرحظر التفكيض أل: الفرع الثاني

 .حظر التفكيض لالستجكاب: الفرع الثالث
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 األولالفرع 
  يالأبط المأا يملمور ل العام تفويضالحظر 

 
ػػػػػػػػػػػاع أف يكػػػػػػػػػػػكف لمتحقيػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػدا ي الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي ممػػػػػػػػػػػيمكر  تفػػػػػػػػػػػكيض  يجػػػػػػػػػػػكزال    امن
القيػػػػػػػػػػػاـ بجميػػػػػػػػػػػع  أك بيكمميػػػػػػػػػػػابقضػػػػػػػػػػػية التحقيؽ بػػػػػػػػػػػالقيػػػػػػػػػػػاـ  م؛ أ لكػػػػػػػػػػػؿ إجػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػػؽكشػػػػػػػػػػػامالن 

تفتيشػػػػػػػػػيا  فك لتفتػػػػػػػػػيش المنػػػػػػػػػازؿ التػػػػػػػػػي ييػػػػػػػػػرل فا ػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػحقيقػػػػػػػػػة أاألعمػػػػػػػػػاؿ الالزمػػػػػػػػػة لمكشػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػف ال
قػػػػػػػانكف قػػػػػػػرر بػػػػػػػو المشػػػػػػػرع فػػػػػػػي كىػػػػػػػذا مػػػػػػػا  .(1)فا ػػػػػػػدة مػػػػػػػف سػػػػػػػماعيـك لسػػػػػػػماع الشػػػػػػػيكد الػػػػػػػذيف ييػػػػػػػرم أ

 عمػػػػػػػػػػػػػػػى (55/3)مػػػػػػػػػػػػػػادة ال  نػػػػػػػػػػػػػػٌص ـ 2001 لسػػػػػػػػػػػػػػنة (3)ة الفمسػػػػػػػػػػػػػػطيني رقػػػػػػػػػػػػػػػـ الجزا يػػػػػػػػػػػػػػ اإلجػػػػػػػػػػػػػػرا ات
 "عامناف يككف التفكيض "ال يجكز أ و:ن  أ

ينػػػػػػدب ايػػػػػػره مػػػػػػف  أفٍ ف المقارنػػػػػػة التػػػػػػي أجػػػػػػازت لممحقػػػػػػؽ القػػػػػػكاني بعػػػػػػض إليػػػػػػو تمػػػػػػا ذىبػػػػػػىػػػػػػذا  
 عمػػػػىز ندبػػػػو لتحقيػػػػؽ قضػػػػية بيكمميػػػػا، كاالكتفػػػػا  بالنػػػػدب الجز ػػػػي، ًجػػػػ، كلػػػػـ تي كرم الضػػػػبط القضػػػػا يمػػػػيم

 .(2)سبيؿ االستثنا  عمىالحكمة مف إجازة القكانيف لمثؿ ىذا الندب جا ت  اعتبار أف  
  نو:أ عمى (70) ت المادة نص  الجنا ي  اإلجراءاتقانون ولك من خالل  قرَّ المشرع المصري قد أ نَّ كما أ

حػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػيمكرم ة أك أمػػػػػػػػػػػػػػػعضػػػػػػػػػػػػػػػا  النيابػػػػػػػػػػػػػػػة العاأ يكمػػػػػػػػػػػػػػػؼ أحػػػػػػػػػػػػػػػد أفٍ يػػػػػػػػػػػػػػػؽ "لقاضػػػػػػػػػػػػػػػى التحق 
   ...."كثر مف أعماؿ التحقيؽأك أالضبط القضا ي لمقياـ بعمؿ معيف 

يجػػػػػػػػػػػب "نػػػػػػػػػػػو: أ عمػػػػػػػػػػػىالمصػػػػػػػػػػػرم الجنا يػػػػػػػػػػػة  اإلجػػػػػػػػػػػرا اتمػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػانكف  (71)كنػػػػػػػػػػػص المػػػػػػػػػػػادة  
ميػػػػػػػػع األحػػػػػػػػكؿ التػػػػػػػػي ينػػػػػػػػدب فييػػػػػػػػا ايػػػػػػػػره إلجػػػػػػػػرا  بعػػػػػػػػض التحقيقػػػػػػػػات قاضػػػػػػػػى التحقيػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػي ج عمػػػػػػػػى

   .المطمكبة اتخاذىا" اإلجرا اتيبيف المسا ؿ المطمكب تحقيقيا ك  أفٍ 
"لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   :عمى مف نفس القانكف الجنا ية اإلجرا اتمف قانكف  (200)كتنص المادة 

أم مػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػا ي بػػػػػػػبعض  يكمػػػػػػػؼ أفٍ فػػػػػػػي حالػػػػػػػة إجػػػػػػػرا  التحقيػػػػػػػؽ بنفسػػػػػػػو النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة 
 و"صعماؿ التي مف خصا األ

 نفسػػػػػػو بقةاالسػػػػػػمػػػػػػف القػػػػػػانكف ( 200، 71،  70) التػػػػػػي ذكػػػػػػرت نػػػػػػص المػػػػػػكادبػػػػػػارات كبتمػػػػػػؾ الع 
أك عبػػػػػارة إلجػػػػػرا   عمػػػػػاؿ التحقيػػػػػؽلمقيػػػػػاـ بعمػػػػػؿ معػػػػػيف أك أكثػػػػػر مػػػػػف أجيػػػػػات التحقيػػػػػؽ األيخػػػػػرل  بنػػػػػدب

كىػػػػذه العبػػػػارات  ،النيابػػػػة العامػػػػة رة بعػػػػض األعمػػػػاؿ التػػػػي ىػػػػي مػػػػف اختصػػػػاصك عبػػػػابعػػػػض التحقيقػػػػات أ
                                                           

.353د.حسنالجوخدار،التحقٌقاالبتدائًفًأصولالمحاكماتالجزائٌة،مرجعسابق،ص((1
.525مرجعسابق،صوناإلجراءاتالجنائًالمصري،مبادئقاند.رإوؾعبٌد،((2
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 قاضػػػػػي التحقيػػػػػؽ عمػػػػػىالتحقيػػػػػؽ ىػػػػػي سػػػػػمطة اصػػػػػمية قاصػػػػػرة  لسػػػػػمطات اكدال ميػػػػػ مفيكميػػػػػاكاضػػػػػحة فػػػػػي 
عػػػػػػػػف بعػػػػػػػػض إجػػػػػػػػرا ات كأف النػػػػػػػػدب الصػػػػػػػػادر لمػػػػػػػػاكرم الضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػا ي لمقيػػػػػػػػاـ النيابػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة  كأ

 كامؿ إجرا ات التحقيؽ.  التحقيؽ كليس
فػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػض  قاضػػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػػؽك ألنيابػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة ا خػػػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػػػذه القػػػػػػػػػكانيفتي  عمي ػػػػػػػػػو  كينػػػػػػػػػا ن  

تقػػػػػػػػػػػـك  أفٍ فيجػػػػػػػػػػػب  ،التحقيػػػػػػػػػػػؽ ذك طبيعػػػػػػػػػػػة قضػػػػػػػػػػػا ية أف  اعتبػػػػػػػػػػػار  عمػػػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػػػؽالالحػػػػػػػػػػػاالت سػػػػػػػػػػػمطة 
مميػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػف الحقيقػػػػػػػػػػة المطمقػػػػػػػػػػػة، كتبحػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػي ع المجتمػػػػػػػػػػػع تمثػػػػػػػػػػؿمسػػػػػػػػػػػتقمة محايػػػػػػػػػػدة  بػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػمطة

ك إداريػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػت أ عمػػػػػػػػػػػىأك رتبػػػػػػػػػػػة عدالػػػػػػػػػػػة، دكف التػػػػػػػػػػػيثر بسػػػػػػػػػػػمطة ر اسػػػػػػػػػػػية ألمقتضػػػػػػػػػػػيات ال تحقيقنػػػػػػػػػػػا
ك ككػػػػػػػػػػػػال  ظيفيػػػػػػػػػػػػة إال لمقضػػػػػػػػػػػػاة أالك عسػػػػػػػػػػػػكرية فضػػػػػػػػػػػػماف حيػػػػػػػػػػػػاد المحقػػػػػػػػػػػػؽ ال تتػػػػػػػػػػػػكافر فػػػػػػػػػػػػي الرتػػػػػػػػػػػػب 

 .(1)حيحةكيباشركف اختصاصيـ في حدكد القانكف، فصف أعماليـ تككف صالنيابة 
 ،نابػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تكيفيػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػانكني نظػػػػػػػػػاـ اسػػػػػػػػػتثنا ياإل ف  أ وعمككككككككك  حظكككككككككر التفكككككككككويض العكككككككككام 

 ىيطغػػػػػػػػػػػ أفٍ يباشػػػػػػػػػػػر المحقػػػػػػػػػػػؽ بنفسػػػػػػػػػػػو جميػػػػػػػػػػػع معػػػػػػػػػػػامالت التحقيػػػػػػػػػػػؽ، كال يجػػػػػػػػػػػكز  أفٍ األصػػػػػػػػػػػؿ  ف  إ إذ
، ة تحقيػػػػػػػػػؽ قضػػػػػػػػػية برمتيػػػػػػػػػاث يمػػػػػػػػػارس مكظػػػػػػػػػؼ الضػػػػػػػػػابطة العدليػػػػػػػػػيػػػػػػػػػبح ،صػػػػػػػػػؿاأل ىعمػػػػػػػػػ االسػػػػػػػػػتثنا 

سػػػػػػػػمب ميمػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػىخػػػػػػػػذ بيػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػتثنا  كػػػػػػػػي ال يػػػػػػػػؤدم ذلػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػا انػػػػػػػػو ال يجػػػػػػػػكز التكسػػػػػػػػع فػػػػػػػػي األ
فػػػػػػػػػػػي  العػػػػػػػػػػػاـعمػػػػػػػػػػػة حظػػػػػػػػػػػر تفػػػػػػػػػػػكيض كتكمػػػػػػػػػػػف  .(2)قيػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػمطة المختصػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػو قانكننػػػػػػػػػػػاالتح

صػػػػػػػػػػػيؿ اختصاصػػػػػػػػػػػو األ تنػػػػػػػػػػػازؿ سػػػػػػػػػػػمطة المحقػػػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػػػفبيكمميػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػك يعنػػػػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػػػػؽ بقضػػػػػػػػػػػية 
السػػػػػػػػػػػػػػػمطات  ، كىػػػػػػػػػػػػػػػذهلمغيػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػػػػا ي كنقػػػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػػػػذا االختصػػػػػػػػػػػػػػػاص

 .االجرا  قد ال تتكفر بيا الضمانات لمقياـ بذلؾاالستثنا ية 
حظػػػػر تفػػػػػكيض  إلػػػػىالفمسػػػػطيني كالمصػػػػرم قػػػػد ذىػػػػب  الميشػػػػر عمػػػػف  كيػػػػالن  ف  إ وخالصكككك  المككككول 

 أفٍ ك أضػػػػػػػا ي القيػػػػػػػاـ بػػػػػػػالتحقيؽ بقضػػػػػػػية بيكمميػػػػػػػا سػػػػػػػمطات التحقيػػػػػػػؽ االسػػػػػػػتثنا ية لمػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػبط الق
ػػػػػاعيكػػػػػكف التفػػػػػكيض   ف  أ إلػػػػػػىصػػػػػػكص القػػػػػكانيف المقػػػػػارف نكردتػػػػػو بصػػػػػػريح العبػػػػػارات فػػػػػي كىػػػػػػذا مػػػػػا أ ،امن

كالتػػػػػي تجيػػػػػز انتػػػػػداب معػػػػػاكف ككيػػػػػؿ  حظػػػػػر النػػػػػدب العػػػػػاـ عمػػػػػى ان كرد اسػػػػػتثنا  كحيػػػػػدالمشػػػػػرع المصػػػػػرم أ
مػػػػػيمكر الضػػػػػبط  : "(3)ف  أ عمػػػػػىلسػػػػػمطة القضػػػػػا ية مػػػػػف قػػػػػانكف ا (22)ت المػػػػػادة فقػػػػػد نٌصػػػػػ ،العامػػػػػة النيابػػػػػة

ؿ كظػػػػػا فيـ تػػػػػػابعيف لمنيابػػػػػة العامػػػػػة، كيجػػػػػػكز ليػػػػػا عنػػػػػد الضػػػػػػركرة عمػػػػػػؽ بيعمػػػػػايت  القضػػػػػا ي يكػػػػػكف فيمػػػػػا
 ."قضية بيكمميا ؽتكميؼ معاكف النيابة العامة تحقي

                                                           
 .506د.مؤمونسالمة،اإلجراءاتالجنائٌةفًالتشرٌعالمصري،مرجعسابق،ص((1
.507د.أحمدسرور،الشرعٌةواإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص((2
م.2001ة(لسن3(قانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًرقم)22نصالمادة)((3
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 الثانيالفرع 
 التوقيف االحتياطي مرحظر التفويض أل

 
ػػػػػػػػػػػػا بحريػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػتيـ؛   يعتبػػػػػػػػػػػػر التكقيػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػف أخطػػػػػػػػػػػػر إجػػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػػػؽ كأكثرىػػػػػػػػػػػػا مساسن

رة التػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػي الفتػػػػػػػػػػ ،و بمقتضػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػػػػرا  تسػػػػػػػػػػمب حريػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػتيـ لفتػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػزمفألن ػػػػػػػػػػ

الحريػػػػػػػػػػػػػة  عمػػػػػػػػػػػػى التكقيػػػػػػػػػػػػػؼ يمثػػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػػػدكاننا آخػػػػػػػػػػػػر إف   . كبمعنػػػػػػػػػػػػػى(1)يسػػػػػػػػػػػػتغرقيا حبسػػػػػػػػػػػػػو احتياطينػػػػػػػػػػػػا

 و مصمحة لمتحقيؽ.بين   التي تقتضيو كتبرره سمطة التحقيؽالشخصية 

كمػػػػػػػػػػػػا يعتبػػػػػػػػػػػػر التكقيػػػػػػػػػػػػؼ االحتيػػػػػػػػػػػػاطي إجػػػػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػػػػف إجػػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػدا ي كىػػػػػػػػػػػػك  

ألىميػػػػػػػػة تحديػػػػػػػػد جيػػػػػػػػة التكقيػػػػػػػػؼ  كنظػػػػػػػػرنا الجزا يػػػػػػػػة؛ الػػػػػػػػدعكلبطبيعتػػػػػػػػو مرحمػػػػػػػػة مؤقتػػػػػػػػو مػػػػػػػػف مراحػػػػػػػػؿ 

ـ لػػػػػػػػػػػـ يجػػػػػػػػػػػز تكقيػػػػػػػػػػػؼ أم شػػػػػػػػػػػخص 2005ساسػػػػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػػػػطيني لسػػػػػػػػػػػنة القػػػػػػػػػػػانكف األ كمػػػػػػػػػػػددىا فػػػػػػػػػػػصف  

الجزا ػػػػػػػػػػػػػػػػي  اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػرا اتنػػػػػػػػػػػػػػػػاط قػػػػػػػػػػػػػػػػانكف كقػػػػػػػػػػػػػػػػد أ .(2)( 11)ص المػػػػػػػػػػػػػػػػادة بػػػػػػػػػػػػػػػػن قضػػػػػػػػػػػػػػػػا ي يمرإال بػػػػػػػػػػػػػػػػ

مطة النيابػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػاحبة سػػػػػػػػػػػػ كبمكجبػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػصف   تحديػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػدة التكقيػػػػػػػػػػػػؼ، الفمسػػػػػػػػػػػػطيني

البدايػػػػػػػػػػػػػة  كمحكمػػػػػػػػػػػػػةلقاضػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػمح  ف  كمػػػػػػػػػػػػػا أك  التكقيػػػػػػػػػػػػػؼ،حػػػػػػػػػػػػػؽ التحقيػػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػػدا ي كليػػػػػػػػػػػػػا 

 .المختصة بمكجب ىذا القانكف ليـ سمطة التكقيؼ

 اإلجػػػػػػػػػػػػػػرا اتشػػػػػػػػػػػػػػرعنا الفمسػػػػػػػػػػػػػطيني قػػػػػػػػػػػػػػد تنػػػػػػػػػػػػػػاكؿ مػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػالؿ قػػػػػػػػػػػػػػانكف م ف  أ ليػػػػػػػػػػػػػذا نجػػػػػػػػػػػػػػد 

مػػػػػػػػػػف اختصػػػػػػػػػػاص  ىػػػػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػػػػرا  ىػػػػػػػػػػك ف  أ ؼكاعتػػػػػػػػػػر  ،الجزا يػػػػػػػػػػة القكاعػػػػػػػػػػد الخاصػػػػػػػػػػة بمػػػػػػػػػػدة التكقيػػػػػػػػػػؼ

مػػػػػػػػػػػػػدة  ف  مػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػد الضػػػػػػػػػػػػػبطية القضػػػػػػػػػػػػػا ية، كيالحػػػػػػػػػػػػػظ أخرجػػػػػػػػػػػػػو الجيػػػػػػػػػػػػػات القضػػػػػػػػػػػػػا ية حصػػػػػػػػػػػػػرنا، كأ

تصػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػرار  الجزا يػػػػػػػػػػة تختمػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػاختالؼ الجيػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي اإلجػػػػػػػػػػرا اتالتكقيػػػػػػػػػػؼ بحسػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػانكف 

  .(3)، كالجية التي تطمب إصدار القرارالتكقيؼ

                                                           
د.إبراهٌمطنطاوي،الحبساالحتٌاطًدراسةلنصوصالتشرٌعالمصريوالفرنسً،دارالفكرالعربً،((1

.3اإلسكندرٌة،بدوننشر،ص
معلى:2005منالقانوناالساسًالمعدللسنة11/2انظرلنصالمادة((2
هبؤيقٌداومنعهمنالتنقلإالبؤمرقضائًوفًقاألحكامالٌجوزالقبضعلىأحدأوتفتٌشهأوحبسهأوتقٌدحرٌت

 القانون..
ضماناتالمتهمفًمرحلةالتحقٌقاالبتدائً،الهٌئةالمستقلةلحقوقالمواطن،رامهللا،سلسلةالتقارٌر،ثائرأبوبكر((3

 .9،ص2005تشرٌنأول،61القانونٌة
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 .(1)ونَّ أ عمىالجزا ي  الفمسطيني  اإلجراءاتمن قانون  (117/2)نصت المادة 
 كيػػػػػػػػػػتـ ،أربػػػػػػػػػػع كعشػػػػػػػػػػريف سػػػػػػػػػػاعة عمػػػػػػػػػػىتزيػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػتحفظ فػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػع األحػػػػػػػػػػكاؿ  أفٍ " ال يجػػػػػػػػػػكز 

 ."إبالغ النيابة العامة بذلؾ فكرنا
ػػػػػػػػػػػػػػػا لً كتطبيقنػػػػػػػػػػػػػػػ          و يجػػػػػػػػػػػػػػػكز لمسػػػػػػػػػػػػػػػؤكؿ مركػػػػػػػػػػػػػػػز فصن ػػػػػػػػػػػػػػػ (117/2)المػػػػػػػػػػػػػػػادة  عمي ػػػػػػػػػػػػػػػو نصػػػػػػػػػػػػػػػت  امى

ربػػػػػػػػػػػػع كعشػػػػػػػػػػػػريف مػػػػػػػػػػػػدة قػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػددىا القػػػػػػػػػػػػانكف أ  عمػػػػػػػػػػػػييـالمقبػػػػػػػػػػػػكض  عمػػػػػػػػػػػػىيػػػػػػػػػػػػتحفظ  أفٍ الشػػػػػػػػػػػػرطة 
يبمػػػػػػػػػػغ  أفٍ كيجػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػؤكؿ مركػػػػػػػػػػز الشػػػػػػػػػػرطة فػػػػػػػػػػكر تكقيػػػػػػػػػػؼ أم شػػػػػػػػػػخص مكقػػػػػػػػػػكؼ  ،سػػػػػػػػػػاعة

 .فكرنا وعميالمقبكض  عمىالنيابة العامة عف تحفظو 
سػػػػػػػػػػمطة  إلػػػػػػػػػػى عمي ػػػػػػػػػػو ييسػػػػػػػػػػمـ المقبػػػػػػػػػػكض  أفٍ ة سػػػػػػػػػػؤكؿ مركػػػػػػػػػػز الشػػػػػػػػػػرطم عمػػػػػػػػػػىكمػػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػػب          

بتػػػػػػػػػػدا ي معػػػػػػػػػػو باسػػػػػػػػػػتجكابو خػػػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػػػدة جػػػػػػػػػػؿ إجػػػػػػػػػػرا  التحقيػػػػػػػػػػؽ االالتحقيػػػػػػػػػػؽ النيابػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف أ
بتكقيفػػػػػػػػو  يمرككيػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػة الػػػػػػػػذم قػػػػػػػػد يػػػػػػػػ إلػػػػػػػػىربػػػػػػػػع كعشػػػػػػػػريف سػػػػػػػػاعة مػػػػػػػػف تػػػػػػػػاري  ارسػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػتيـ أ

  .خال  سبيمواب المتيـ أك إ، كتبدأ منذ استجك ة ثماف كأربعيف ساعةيضافخالؿ مدة إ
يػػػػػػػػتـ االسػػػػػػػػتجكاب خػػػػػػػػالؿ أربػػػػػػػػع كعشػػػػػػػػريف سػػػػػػػػاعة  أفٍ يجػػػػػػػػب  " نككككككككو:أ عمككككككككى (105) نككككككككص المككككككككادة

."بتكقيفو أك إطالؽ سراحو يمرمف تاري  إرساؿ المتيـ إلى ككيؿ النيابة الذم ي
بببعلبببىو ربعبببٌنسببباعة،تحدٌبببدمبببدةالتوقٌبببؾبثمانٌبببةوأعلبببى(108)تالمبببادةذلببب فقبببدنص 

اٌزٌببدعبببنالمبببدةنتجبببريتوقًٌفببباأنتقببررأبببالتوقٌؾصبببادرعبببنالنٌابببة،ولبببٌسلهبببمبببراألإذاكببان

بببالصبببرٌحالمبببادة لمخالفتبببهنببصَ،وإالكبببانهبببذااإلجببراءبببباطاًلحبببددلهببباالقببانونببببذل التببً تونص 

يجػػػػكز لككيػػػػؿ النيابػػػػة تكقيػػػػؼ المػػػػتيـ بعػػػػد اسػػػػتجكابو لمػػػػدة ثمػػػػاف كأربعػػػػيف سػػػػاعة  "نببببه:أعلببببىوالمببببادة
."لمقانكف اديد التكقيؼ مف قبؿ المحكمة طبقن يراعى تمك 

نمببببدةالتوقٌببببؾالتببببًتؤخببببذبهبببباالنٌابببببةأعلببببىمحكمببببةالببببنقضالفلسببببطٌنٌةقضببببتوبببببذل 

اَمبببال اسبببتنادً.(2)سببباعة48عبببنتزٌبببدهبببذهالمبببدةأن والٌجبببوز،سببباعةوأربعبببٌنالعامبببةهبببوثمبببان

أسبببق هببوتوقٌببؾالمببتهملمببدةوالتحقٌببقطةالقضببائٌةقصببىمبباتملكببهسببلطةاالسببتداللالضببابفبب نَّ

اكببلنَّأربعببٌنسبباعة،وإالتتجبباوزثمببانو ًٌ ٌخببرجمببنمبباٌزٌببدعببنهببذهالمببدةٌعتبببرعمبباًلقضببائ

.(3)اختصاصسلطةاالستداللوالتحقٌق

                                                           
م.2001لسنة3ءاتالجزائٌةالفلسطٌنًرقم(منقانوناإلجرا117/2مادةرقم)((1
.20،ص26/2004رقم12/7/2004نقضفلسطٌنً،قرارجزائًمجلةالقضاءالفلسطٌنً((2

ؼٌرمنشور.110/2005رقم12/10/2005نقضفلسطٌنً،قرارجزائًمجلةالقضاءالفلسطٌنً(3)
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عطمػػة  يفاليمتتػػسػػبكع بعػػد اعتمػػاد يػػكميف يػػاـ التكقيػػؼ مػػف األأبعػػض إلػػى اإلشػػارة  مػػف د  بيػػ كىنػػا ال
المػػدة الممنكحػػة لسػػمطة التحقيػػؽ  النيابػػة العامػػة كسػػمطات الضػػبط  ف  إحيػػث  ،ة ليػػـك الجمعػػة كالسػػبترسػػمي

فػي  إشػكاؿه ث دً ٍحػكقػد يى  ،ربعػيف سػاعةأككمػا تػـ ذكرىػا ىػي ثمػاف ك  ،ةلياالسػتدالالقضا ية مػف خػالؿ اعمميػا 
مكرم الضبط القضا ي متيـ مسا  يكـ الخميس مف قبؿ أعضا  مي عمىفمك تـ إلقا  القبض  ،مدة التكقيؼ

ف سػػاعة مػػف يربػػع كعشػػر أة خػػالؿ مػػدة النيابػػ عمػػىا لمقػػانكف يجػػب عرضػػو كتكقيفػػو لػػدل مراكػػز الشػػرطة كفقنػػ
  .لحظة تكقيفو مف قبؿ الضابطة القضا ية
 ربػػػػػػػػػػع كعشػػػػػػػػػػريف سػػػػػػػػػػاعة أيػػػػػػػػػػتـ اسػػػػػػػػػػتجكاب المػػػػػػػػػػتيـ خػػػػػػػػػػالؿ  أفٍ كخػػػػػػػػػػالؿ تمػػػػػػػػػػؾ المػػػػػػػػػػدة يجػػػػػػػػػػب 

كبػػػػػػػػػذلؾ  ،طة مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػةمػػػػػػػػف لحظػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتالمو مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػر ك يػػػػػػػػتـ تمديػػػػػػػػد التكقيػػػػػػػػػؼ أ
 عمػػػػػػػػىسػػػػػػػػاعة تنقضػػػػػػػػي قبػػػػػػػػؿ بدايػػػػػػػػة الػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػمي، لػػػػػػػػذلؾ كجػػػػػػػػب  ربعػػػػػػػػيفاألك مػػػػػػػػدة الثمانيػػػػػػػػة  فػػػػػػػػصف  
بيػػػػػػػػػػػػا تكقيػػػػػػػػػػػػؼ  ؿجػػػػػػػػػػػػازة الرسػػػػػػػػػػػػمي التػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػد يحصػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػرع األخػػػػػػػػػػػػذ بعػػػػػػػػػػػػيف االعتبػػػػػػػػػػػػار أيػػػػػػػػػػػػاـ اإلالم

 سمطات التحقيؽ. عمىمدة عرضيـ  دكقات العمؿ الرسمي كتزيأفي اير  لممتيميف
ػػػػ (15) لمػػػػػدة التكقيػػػػؼ و يجػػػػػكز لقاضػػػػي الصػػػػمح مػػػػػد  ن ػػػػأكمػػػػا  متعاقبػػػػػة  اك مػػػػددن أ ،ا مػػػػرة كاحػػػػػدةيكمن

ػػػػػػ أفٍ  عمػػػػػػى ػػػػػػ (45)دد عػػػػػػف ال يزيػػػػػػد مجمػػػػػػكع المي المػػػػػػتيـ ميمػػػػػػا كانػػػػػػت األسػػػػػػباب التػػػػػػي  ، بعػػػػػػد سػػػػػػماعايكمن
ػػػػأ  تعػػػػذر أف   عمػػػػىد بينػػػػات طبيػػػػة تػػػػدؿ حاطػػػػت بتخمفػػػػو عػػػػف الحضػػػػكر جمسػػػػة الحكػػػػـ، باسػػػػتثنا  حػػػػاؿ  كجى

ـ الجيػػػػػات القضػػػػػا ية مثػػػػػاؿ فػػػػػي حػػػػػاؿ مػػػػػرض المػػػػػتيـ كال يجػػػػػكز لقاضػػػػػي محكمػػػػػة أمػػػػػا إحضػػػػػار المػػػػػتيـ
 .اكمن ي (45)كثر مف أمدة  التكقيؼ الصمح مد  

 :(1)أنَّو عمىالجزا ي   اإلجراءاتمن قانون  (119)نص المادة و 
ربػػع كعشػػريف سػػػاعة أأكثػػر مػػف  عمي ػػو  المقبػػكضتكقيػػؼ  اسػػتمرارجػػرا ات التحقيػػؽ إإذا اقتضػػت "
 ."ايؼ لمدة ال تتجاكز خمس عشرة يكمن مح تمديد التكقيطمب مف قاضي الصي  أفٍ النيابة  فمككيؿ

المػػػػػػػػػػػادة ضػػػػػػػػػػػركرة تػػػػػػػػػػػدخؿ المشػػػػػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػػػػػطيني إلزالػػػػػػػػػػػة التنػػػػػػػػػػػاقض بػػػػػػػػػػػيف  إلػػػػػػػػػػػى كيتجػػػػػػػػػػػو رأمه 
مػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػتحفظ كالتكقيػػػػػػػػػػؼ قبػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػرض  أف   كمػػػػػػػػػػا يتجػػػػػػػػػػو رأم آخػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف الفقػػػػػػػػػػو، (2)(119 -108)

سػػػػػػػػػػاعة" كال يجػػػػػػػػػػكز  72ي اثنػػػػػػػػػػاف كسػػػػػػػػػػبعكف سػػػػػػػػػػاعة "المحكمػػػػػػػػػػة لتمديػػػػػػػػػػد تكقيفػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػػػىالمػػػػػػػػػػتيـ 
 .(3)تزيد عف تمؾ المدة الزمنية أف

                                                           
م.1950لسنة155مصريرقم(بقانوناإلجراءاتالجنائٌةال119مادةرقم)(1)
،1،2005د.ساهرالولٌد،الوجٌزفًشرحقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً،دراالنشر،الجزءاألول،ط2))

 .315ص
،2009،مجلةمساواة،البٌرة،2004(لسنة26د.ٌونسعرب،التعلٌقعلىقرارمحمةالنقضالفلسطٌنًرقم)((3

 .112ص
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 :أنَّوعمى  نفسو من المانون (120/1)ونصت المادة 
ف يفػػػػػػػػػػرج عنػػػػػػػػػػو أعمي ػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػكاؿ ممثػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػة كالمقبػػػػػػػػػكض أالصػػػػػػػػػػمح بعػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػماع  لقاضػػػػػػػػػي"  
ػػػػػػػػ عمػػػػػػػػىك يكقفػػػػػػػو لمػػػػػػػػدة ال تزيػػػػػػػػد أ خػػػػػػػػرل أا مػػػػػػػػددن  كمػػػػػػػػا يجػػػػػػػػكز لػػػػػػػو تمديػػػػػػػػد تكقيفػػػػػػػػو ،اخمسػػػػػػػة عشػػػػػػػػر يكمن

 ."اربعيف يكمن أخمسة ك  عمىال تزيد في مجمكعيا 


 نو:أ عمى ونفسمن المانون ( 4-3-120/2)مادةو 
ـ دٌ أعػػػػاله، إال إذا قيػػػػػ (1)  يكقػػػػؼ أم شػػػػػخص مػػػػدة تزيػػػػػد عمػػػػى مػػػػا ذكػػػػػر فػػػػي الفقػػػػػرة أفٍ ال يجػػػػكز 
ال يجػػػػػكز  كفػػػػػي ىػػػػػذه الحالػػػػػة ،النا ػػػػػب العػػػػػاـ أك أحػػػػػد مسػػػػػاعديو إلػػػػػى محكمػػػػػة البدايػػػػػة طمػػػػػب لتكقيفػػػػػو مػػػػػف

ػػػػػتزيػػػػػد مػػػػػد أفٍ  عمػػػػػى النيابػػػػػة العامػػػػػة عػػػػػرض المػػػػػتيـ قبػػػػػؿ انتيػػػػػا   .اة التكقيػػػػػؼ عمػػػػػى خمسػػػػػة كأربعػػػػػيف يكمن
السػػػػابقتيف عمػػػػى المحكمػػػػة المختصػػػػة بمحاكمتػػػػو لتمديػػػػد   فػػػػي الفقػػػػرتيف إلييػػػػامػػػػدة الثالثػػػػة أشػػػػير المشػػػػار 

 ة.أخرل حتى انتيا  المحاكم او مددن تكقيف
اله عمػى سػتة في الفقػرات الػثالث أعػ إلييامدد التكقيؼ المشار تزيد  أفٍ يجكز بيم حاؿ  كما أنو ال
ال يفرج فكرن  فػي جميػع األحػكاؿ ك   ، عف المتيـ ما لـ تتـ إحالتو إلى المحكمػة المختصػة لمحاكمتػو اأشير كا 

 .مف مدة العقكبة المقررة لمجريمة المكقكؼ بسببيا عمي ويستمر تكقيؼ المتيـ المقبكض  أفٍ ال يجكز أكثر 
اشػػػػػػػػر  المي  أمػػػػػػػػا  ع الفمسػػػػػػػػطيني فػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػد شػػػػػػػػر  مػػػػػػػػف المي  ع المصػػػػػػػػرم فقػػػػػػػػد كػػػػػػػػاف أكثػػػػػػػػر كضػػػػػػػػكحن

لحػػػػػػػػػػبس الصػػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػدة ا إف  حيػػػػػػػػػػث  ،مػػػػػػػػػػدة التكقيػػػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػؽ
ػػػػػػػػػػ ،ال يكػػػػػػػػػػكف نافػػػػػػػػػػذ المفعػػػػػػػػػػكؿ متتاليػػػػػػػػػػةيػػػػػػػػػػاـ النيابػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة أربعػػػػػػػػػػة أ  (201/1)ت المػػػػػػػػػػادة فقػػػػػػػػػػد نص 

 و:ن  ى أالجناية المصرم عم اإلجرا اتمف قانكف 
 عمػىلمقػبض  التاليػةيػاـ نافػذ المفعػكؿ إال لمػدة األربعػة أ الصادر مف النيابػة العامػة ال يكػكف مراأل" 

 ."مف قبؿ، كبمكجب ىذا النص عميوا المتيـ أك تسميمو لمنيابة العامة إذا كاف مقبكضن 
تيـ ىػػػػك ابػػػػة العامػػػػة فػػػػي مكاجيػػػػة المػػػػالحػػػػد األقصػػػػى الػػػػذم تممكػػػػو الني كبمكجػػػػب ىػػػػذا الػػػػنص فػػػػصف   
عػػػػػف النيابػػػػػػة  القػػػػػبض صػػػػػػادرنا أمػػػػػرالمػػػػػتيـ إذا كػػػػػػاف  عمػػػػػػىلمقػػػػػبض  التػػػػػالي اليػػػػػػكـيػػػػػاـ تبػػػػػػدأ مػػػػػف أربعػػػػػة أ

إذا كػػػػػػاف القػػػػػػبض بمعرفػػػػػػة مػػػػػػيمكرم  أمػػػػػػاإجػػػػػػرا ات جنا يػػػػػػة مصػػػػػػرم،  (130، 126)العامػػػػػػة مػػػػػػادة رقػػػػػػـ 
 مػػػػركاأليػػػػا، إلىلتسػػػػميـ المػػػػتيـ  التػػػػالي اليػػػػكـيػػػػاـ تبػػػػدأ مػػػػف حسػػػػاب مػػػػدة األربعػػػػة أ الضػػػػبط القضػػػػا ي فػػػػصف  

 .(1)ر بيذه المدة ال يقبؿ التظمـ بياالصاد
                                                           

.83مرجعسابق،ص،الحبساالحتٌاطًدراسةلنصوصالتشرٌعالمصريوالفرنسً،راهٌمطنطاويد.إب((1
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 حػػػػػػػبسالنيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة مػػػػػػػد ال ربػػػػػػػع كعشػػػػػػػريف سػػػػػػػاعة إذا رأتعػػػػػػػف أكثػػػػػػػر أ التكقيػػػػػػػؼ مػػػػػػػددكقػػػػػػػد ي 

القاضػػػػػي الجز ػػػػػػي  إلػػػػػىتعػػػػػرض األكراؽ  أفٍ  عمػػػػػػى ربعػػػػػة أيػػػػػاـالحتيػػػػػاطي، كجػػػػػب قبػػػػػؿ انقضػػػػػػا  مػػػػػدة األا

الحػػػػػبس االحتيػػػػػاطي كالمػػػػػتيـ، كلمقاضػػػػػي مػػػػػد ا بمػػػػػا يػػػػػراه بعػػػػػد سػػػػػماع أقػػػػػكاؿ النيابػػػػػة العامػػػػػة أمػػػػػرن ليصػػػػػدر 

خمسة كأربعيف يكمنا عمىبحيث ال تزيد مدة الحبس  ،ك لمدة متعاقبةلمدة أ
(1). 

ف    لػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػف المػػػػػػػػتيـ قػػػػػػػػد  شػػػػػػػػير مػػػػػػػػامػػػػػػػػدة حػػػػػػػػبس احتيػػػػػػػػاطي ال تزيػػػػػػػػد عػػػػػػػػف سػػػػػػػػتة أقصػػػػػػػػى أ كا 

المحكمػػػػػػػػة المختصػػػػػػػػة قبػػػػػػػػؿ انتيػػػػػػػػا  ىػػػػػػػػذه المػػػػػػػػدة، فػػػػػػػػصذا كانػػػػػػػػت التيمػػػػػػػػة المنسػػػػػػػػبة  إلػػػػػػػػىعمػػػػػػػػف بصحالتػػػػػػػػو أ

 :أنو عمى( 143/3)نصت المادة جنا ية،  إليو

سػػػػػػػػتة شػػػػػػػػيكر إال بعػػػػػػػػد الحصػػػػػػػػكؿ قبػػػػػػػػؿ  عمػػػػػػػػىتزيػػػػػػػػد مػػػػػػػػدة الحػػػػػػػػبس االحتيػػػػػػػػاطي  أفٍ يجػػػػػػػػكز " 

ػػػػػخمسػػػػػة كأ عمػػػػػىمػػػػػف المحكمػػػػػة المختصػػػػػة بمػػػػػد الحػػػػػبس مػػػػػدة ال تزيػػػػػد  أمػػػػػرو  عمػػػػػىانقضػػػػػا يا  ا ربعػػػػػيف يكمن

ال ك قابمة لمتحديد لمدة أك لمدد أ  ."حكاؿـ في جميع األجب اإلفراج عف المتيخرل مماثمة، كا 

قيػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػد الجيػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػي تممػػػػػػػػػػػؾ إصػػػػػػػػػػػػدار  المصػػػػػػػػػػػرم عشػػػػػػػػػػػر  المي  بػػػػػػػػػػػيف   كخالصػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػكؿ 

مػػػػػػػػدة التكقيػػػػػػػػؼ تختمػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػف  كعمػػػػػػػػى الػػػػػػػػراـ مػػػػػػػػف أف   مػػػػػػػػدة التكقيػػػػػػػػؼ،بػػػػػػػػالتكقيؼ مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث  مػػػػػػػػراأل

سػػػػػػػػػػػػا ر  فػػػػػػػػػػػػصف    ت التشػػػػػػػػػػػػريع،ر داخػػػػػػػػػػػػؿ ذاًخػػػػػػػػػػػػآ إلػػػػػػػػػػػػىر، ال بػػػػػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػانكف ًخػػػػػػػػػػػػآ إلػػػػػػػػػػػػىتشػػػػػػػػػػػػريع 

فٍ التشػػػػػػػػػػريعات  يػػػػػػػػػػا ال تجيػػػػػػػػػػزه إال فػػػػػػػػػػي أضػػػػػػػػػػيؽ الحػػػػػػػػػػدكد ن  ـ بضػػػػػػػػػػركرتو كأىميتػػػػػػػػػػو إال أكانػػػػػػػػػػت تسػػػػػػػػػػم كا 

  .(2)ستعمالوسا ة اد التي تكفؿ مشركعيتو كتضمف عدـ إكبالقيك 

                                                                                                                                                                                     


إجراءاتجنائًمصريعلىانه:(126)انظرنصالمادة

لقاضًالتحقٌقفًجمٌعالموادأنٌصدرحسباألحوالأمًرابحضورالمتهماوبالقبضعلٌهوإحضاره.
لًانه:نفسالقانونع(130)ونصالمادة

إذالببببببمٌحضببببببرالمببببببتهمبعببببببدتكلٌفببببببهبالحضببببببوردونعببببببذرمقبببببببولأوإذاخٌببببببؾهربببببببهأوإذالببببببمٌكببببببنلببببببه
محببببببلإقامببببببةمعببببببروؾأوإذاكانببببببتالجرٌمببببببةفببببببًحالببببببةتلبببببببس،جببببببازلقاضببببببًالتحقٌببببببقأنٌصببببببدرأمببببببًرا

 ا.بالقبضعلًالمتهموإحضارهولوكانتالواقعةمماالٌجوزفٌهاحبسالمتهماحتٌاطًٌ
=.365د.فوزٌةعبدالستار:شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص(1)  
إجراءاتجنائًمصريعلًأنه:(202)المادةالىنصانظر
تعبببرضاألوراقعلبببً إذارأتالنٌاببببةالعامبببةمبببدالحببببساالحتٌببباطًوجببببقببببلانقضببباءمبببدةاألربعبببةأٌبببامأن 

بماٌراهبعدسماعأقوالالنٌابةوالمتهممارًأدرالقاضًالجزيلٌص
وللقاضبببًمبببدالحببببساالحتٌببباطًلمبببدةأولمبببددمتعاقببببةبحببب الٌزٌبببدمجمبببوعالحببببسعلبببىخمسبببةوأربعبببٌن

 ٌوًما.
.361،ص1977،القاهرة،2د.أحمدفتحًسرور،الشرعٌةواإلجراءاتالجنائٌة،دارالنهضةالعربٌة،ط((2
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 الثالثالفرع 
 لالستجوابحظر التفويض 

 
 إلػػػػػػػػػػػػػىو ييػػػػػػػػػػػػػدؼ ٌنػػػػػػػػػػػػػ ات التحقيػػػػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػػػػدا ي، إذ إىػػػػػػػػػػػػػـ إجػػػػػػػػػػػػػرااالسػػػػػػػػػػػػػتجكاب مػػػػػػػػػػػػػف أ عػػػػػػػػػػػػػد  يي  

 ع الػػػػػػػػدعكل ع كقػػػػػػػػام يػػػػػػػػربط بػػػػػػػػيف جميػػػػػػػػيـ، كىػػػػػػػػك الػػػػػػػػذحقيقػػػػػػػػة التيمػػػػػػػػة المكجيػػػػػػػػة لممػػػػػػػػت عمػػػػػػػػىالكقػػػػػػػػكؼ 
المنيػػػػػػػػػػب، فيػػػػػػػػػػك ميػػػػػػػػػػـ  عمػػػػػػػػػػىالجزا يػػػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػػػؽ اليػػػػػػػػػػدؼ فػػػػػػػػػػي الكصػػػػػػػػػػكؿ لمحقيقػػػػػػػػػػة كتكقيػػػػػػػػػػع الجػػػػػػػػػػزا  

 إلػػػػػػػػػػػػىفالنسػػػػػػػػػػػػبة لػػػػػػػػػػػػ كؿ يحػػػػػػػػػػػػاكؿ الكصػػػػػػػػػػػػكؿ ، االسػػػػػػػػػػػػتجكاب كالمػػػػػػػػػػػػتيـ معنػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػىبالنسػػػػػػػػػػػػبة لمقػػػػػػػػػػػػا ـ 
  .(1)إليوالثاني لنفي التيمة المكجية  الحقيقة، في حيف يسعى

 اإلجكككككككككراءاتقكككككككككانون  ( مكككككككككن94)ع الفمسكككككككككطيني االسكككككككككتجواب  كككككككككي المكككككككككادة ف المشكككككككككر عكككككككككر  
 و: م بلنَّ 2001لسن   (3)الجزا ي  رقم 

كمكاجيتػػػػػػػػػػػػػػو  إليػػػػػػػػػػػػػػو" مناقشػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػتيـ بصػػػػػػػػػػػػػػكرة تفصػػػػػػػػػػػػػػيمية بشػػػػػػػػػػػػػػيف األفعػػػػػػػػػػػػػػاؿ المنسػػػػػػػػػػػػػػكبة  
 ."عميياباالستفسارات كاألس مة كالشبيات عف التيمة، كمطالبة باإلجابة 

سػػػػػػػػػؤاؿ المػػػػػػػػػتيـ كاسػػػػػػػػػتجكابو كىػػػػػػػػػك مناقشػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػتيـ  فقيػػػػػػػػػا  بتعريفػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػكالكيػػػػػػػػػذىب بعػػػػػػػػػض  
ثبػػػػػػػػػات بصنكارىػػػػػػػػػا كا   أمػػػػػػػػػاا، عمييػػػػػػػػتفصػػػػػػػػيالن فػػػػػػػػػي األدلػػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػػبيات القا مػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػده، كمطالبتػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػالرد 

 .(2)كما يستتبعو مف اعتراؼ بالجريمة بالتسميـ بيا، أمافسادىا، ك 
 كىػػػػػػػػػػػي ،المحقػػػػػػػػػػػؽ بنفسػػػػػػػػػػػو يتػػػػػػػػػػػكالهأٍف ع شػػػػػػػػػػر  لخطػػػػػػػػػػػكرة االسػػػػػػػػػػػتجكاب فقػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػرص المي  كنظػػػػػػػػػػرنا 

طبيعػػػػػػػػػة  عمػػػػػػػػىكثػػػػػػػػر المراحػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػي تػػػػػػػػؤثر ، كىػػػػػػػػي مػػػػػػػػف أسػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػؽ ممثمػػػػػػػػة بالنيابػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة
ع فػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػانكف شػػػػػػػػػػػػر  المي  حيػػػػػػػػػػػػث نػػػػػػػػػػػػص   ،دانػػػػػػػػػػػػةالمحاكمػػػػػػػػػػػػة كصػػػػػػػػػػػػدكر القػػػػػػػػػػػػرار بػػػػػػػػػػػػالبرا ة أك اإلسػػػػػػػػػػػػير 

يتػػػػػػػػػػػػكلى ككيػػػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػػػة "و: ن ػػػػػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػػػػػى (95)المػػػػػػػػػػػػادة  بػػػػػػػػػػػػنص الفمسػػػػػػػػػػػػطيني الجزا يػػػػػػػػػػػػة اإلجػػػػػػػػػػػػرا ات
 . "ميعيا، كالجنح التي يرل استجكابو فييااستجكاب المتيـ في الجنايات ج

العامػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػو إذا كانػػػػػػػػػت النيابػػػػػػػػػة أ إلػػػػػػػػػى أشػػػػػػػػػار الباحػػػػػػػػػثأٍف ككمػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبؽ  كعميػػػػػػػػػو 
ػػػػػػػػػػ حػػػػػػػػػػد أعضػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػيمكرم تفػػػػػػػػػػكيض أب تككػػػػػػػػػػؿ ايرىػػػػػػػػػػا أٍف  فػػػػػػػػػػال يجػػػػػػػػػػكز ليػػػػػػػػػػا تباشػػػػػػػػػػر التحقيػػػػػػػػػػؽ فٍ مى

ة الضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي لمقيػػػػػػػػػاـ باالسػػػػػػػػتجكاب فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػكاد الجنايػػػػػػػػات كىػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػا جػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػص المػػػػػػػػػاد
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لنيابػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػة المخػػػػػػػػػػػػػتص تفػػػػػػػػػػػػػكيض أحػػػػػػػػػػػػػد ك ككيػػػػػػػػػػػػػؿ المنا ػػػػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػػػػاـ أ"  و:ن ػػػػػػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػػػػػػى (55/2)
ة، م مػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػي دعػػػػػػػػكل محػػػػػػػػددالضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػا ي المخػػػػػػػػتص بالقيػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػي عضػػػػػػػػا أ

  ."استجكاب المتيـ في مكاد الجناياتكذلؾ عدا 
 نو: أ عمى (70) مادةالجنا ي  بنص ال اإلجراءاتع المصري  ي قانون شرَّ الم   نَّ وكولك نجد أ

حػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػيمكرم أعضػػػػػػػػػػػػػػػا  النيابػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػة أك أ يكمػػػػػػػػػػػػػػػؼ أحػػػػػػػػػػػػػػػدأٍف "لقاضػػػػػػػػػػػػػػػى التحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ  
كثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػدا اسػػػػػػػػتجكاب المػػػػػػػػػتيـ الضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي لمقيػػػػػػػػاـ بعمػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػيف أك أ

 ."قاضي التحقيؽكب في حدكد ندبو كؿ السمطة التي لكيككف لممند
ابػػػػػػة مػػػػػػيمكر الضػػػػػػبط القضػػػػػػا ي فػػػػػػي القيػػػػػػاـ حظػػػػػػر إن عمػػػػػػىمػػػػػػف المشػػػػػػرع المصػػػػػػرم  دتيكيػػػػػػكىػػػػػػذا  

و ن ػػػػػسػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ القيػػػػػاـ بيػػػػػا بحسػػػػػباف أالمنػػػػػكط ب اإلجػػػػػرا اتباسػػػػػتجكاب المػػػػػتيـ باعتبػػػػػاره إجػػػػػرا  مػػػػػف 
   .(1)و كمناقشتو بيا مناقشة تفصيميةيتطمب مجابية المتيـ باألدلة المختمفة قبم

بػػػػػػػػػػػػػػػبعض  المشػػػػػػػػػػػػػػػرع المصػػػػػػػػػػػػػػػرم اسػػػػػػػػػػػػػػػتثنى بعػػػػػػػػػػػػػػػض صػػػػػػػػػػػػػػػالحيات المنتػػػػػػػػػػػػػػػدب لمقيػػػػػػػػػػػػػػػاـ ف  أإال  
ظيػػػػػػػػػػػػػكر  ، حالػػػػػػػػػػػػػةلتشػػػػػػػػػػػػػمؿ اسػػػػػػػػػػػػػتجكاب المتيمػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػاالت اسػػػػػػػػػػػػػتثنا ية ؽإجػػػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػػػػ

ضػػػػػػػػػػركرة ييخشػػػػػػػػػػى منيػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػكات الكقػػػػػػػػػػػت، لػػػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػػػـ باالسػػػػػػػػػػػتجكاب، كػػػػػػػػػػيف ييسػػػػػػػػػػػفر إجػػػػػػػػػػرا  التفتػػػػػػػػػػػيش 
المنتػػػػػػػػدب فػػػػػػػػي إجرا ػػػػػػػػو عػػػػػػػػف كجػػػػػػػػكد المػػػػػػػػتيـ فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة مرضػػػػػػػػية ييخشػػػػػػػػى منيػػػػػػػػا كفاتػػػػػػػػو، ثػػػػػػػػـ تػػػػػػػػؤدم 

 نو: أ عمىجرا ات جنا ية ( إ71/2)المادة عميوت نصٌ  ماكىذا  ،ضياع الحقيقة إلى
أم عمػػػػػػػػػػػػػػػؿ آخػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ أك أف يسػػػػػػػػػػػػػػػػتجكب  أٍف يجػػػػػػػػػػػػػػػرمكلممنػػػػػػػػػػػػػػػدكب " 

بالعمػػػػػػػػػؿ المنػػػػػػػػػدكب  ى فييػػػػػػػػػا فػػػػػػػػكات الكقػػػػػػػػػت متػػػػػػػػى كػػػػػػػػػاف متصػػػػػػػػالن خشػػػػػػػػحػػػػػػػػكاؿ التػػػػػػػػػي يي المػػػػػػػػتيـ فػػػػػػػػػي األ
الو    ."في كشؼ الحقيقة كالزمن

ترجػػػػػػػػع لخطػػػػػػػػكرة ىػػػػػػػػذا ايػػػػػػػػر المحقػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػي القيػػػػػػػػاـ باسػػػػػػػػتجكاب المػػػػػػػػتيـ   عمكككككككك  حظككككككككر إنابكككككككك  
قػػػػػػػػػػرا ف تحمػػػػػػػػػػؿ  إلػػػػػػػػػػىك الكصػػػػػػػػػػكؿ اسػػػػػػػػػػتدراج المػػػػػػػػػػتيـ لالعتػػػػػػػػػػراؼ أ إلػػػػػػػػػػىاإلجػػػػػػػػػػرا  الػػػػػػػػػػذم قػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػؤدل 

ضػػػػػػػػػػافة اال عمػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػدفع االسػػػػػػػػػػتجكاب مػػػػػػػػػػف كسػػػػػػػػػػيمة  مػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػكمو إلػػػػػػػػػػىعتقػػػػػػػػػػاد بارتكابػػػػػػػػػػو لمجريمػػػػػػػػػػة كا 
 ـالػػػػػػػػػػذم يتطمػػػػػػػػػػب كفالػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػمانات سػػػػػػػػػػالمة ىػػػػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػػػػرا  كعػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػردا ػػػػػػػػػػو، األالمػػػػػػػػػػتيـ كتقيػػػػػػػػػػد أ

 إلػػػػػػػػػػىيػػػػػػػػػػؤدم  الػػػػػػػػػػذم  مػػػػػػػػػػراأل .(2)تو فػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػتجكاب أك تعسػػػػػػػػػػفو فيػػػػػػػػػػوإسػػػػػػػػػػا ة المسػػػػػػػػػػتجكب لسػػػػػػػػػػمط
                                                           

.639صد.محمدأبوعامر،اإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،(1)
د.ناٌنتىالدسوقً،تكلٌؾمؤمورضبطقضائًبمباشرةإجراءمنإجراءاتالتحقٌقفًالتشرٌعالمصري،دار((2

.157،ص2006،القاهرة،1النهضةالعربة،ط
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ف ليػػػػػػػػػػذا قػػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػا مي اتخػػػػػػػػػػاذمػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػتيـ  إليػػػػػػػػػػوالمسػػػػػػػػػػتجكب بمػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػك منسػػػػػػػػػػكب  اعتػػػػػػػػػػراؼ
 . كسمب حريتو وبتكقيفالضبط القضا ي  ميمكرماالستجكاب مف أعضا  

بط الػػػػػػػػػػػػػػذم يحػػػػػػػػػػػػػػكؿ دكف إنابػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػػػػ الر يسػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػبب ف  كيػػػػػػػػػػػػػػرل بعػػػػػػػػػػػػػػض الفقيػػػػػػػػػػػػػػا  أ
ػػػػػػػػػػػ ف  قضػػػػػػػػػػػا ي إلجػػػػػػػػػػػرا  االسػػػػػػػػػػػتجكاب ىػػػػػػػػػػػك أال طة تحػػػػػػػػػػػيط بيػػػػػػػػػػػـ مظػػػػػػػػػػػاىر ا مػػػػػػػػػػػف رجػػػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػػػر بعضن

بػػػػػػػػالتحقير دكف بػػػػػػػػالمتيـ كيسػػػػػػػػي كف معاممتػػػػػػػػو تػػػػػػػػاد كسػػػػػػػػالح، ممػػػػػػػػا قػػػػػػػػد يجعميػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػتبالسػػػػػػػػمطة مػػػػػػػػف ع
 .(1)االعتراؼ بفعؿ قد يككف بري نا منو عمىلو  كالتيديد كالتعذيب حمالن 

الضػػػػبط بحظػػػػر نػػػػدب مػػػػيمكر ني كالمصػػػػرم كػػػػؿ مػػػػف الشػػػػرع الفمسػػػػطي  عميػػػػو ا لمػػػػا نػػػػص  كتطبيقنػػػػ 
الػػػػراـ  عمػػػػىالصػػػػادر عػػػػف سػػػػمطة التحقيػػػػؽ ك التفػػػػكيض جػػػػرا  مػػػػف خػػػػالؿ إالقضػػػػا ي لمقيػػػػاـ باالسػػػػتجكاب، 

أن ػػػػػو بقيامػػػػػو بػػػػػذلؾ مػػػػػف الضػػػػػكابط التػػػػػي كضػػػػػعيا المشػػػػػرعيف لمػػػػػيمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػا ي كػػػػػي يباشػػػػػره إال 
 .طة مختصة بالتحقيؽكىي استجكاب المتيـ مف قبؿ سم ،ضعؼ مف قكة ىذه الضمانةقد أ

العبػػػػػػارة بعػػػػػػدـ جػػػػػػكاز القيػػػػػػاـ باالسػػػػػػتجكاب فػػػػػػي المػػػػػػكاد  صػػػػػػراحة الفمسػػػػػػطيني عشػػػػػػر  كػػػػػػد المي فقػػػػػػد أ  
لمػػػػيمكرم  أف المشػػػػرع أعطػػػػى إلػػػػىإضػػػػافة  ،الجنا يػػػػة فػػػػي حالػػػػة تفػػػػكيض أحػػػػد أعضػػػػا  مػػػػيمكرم الضػػػػبط

قػػػػػػدير كتركيػػػػػػا كفػػػػػػؽ الت ،ـ ىػػػػػػذا اإلجػػػػػػرا يىػػػػػػذه  الصػػػػػػالحية دكف كضػػػػػػع قيػػػػػػكد أك حػػػػػػدكد لتنظػػػػػػ الضػػػػػػبط
حػػػػػػػكاؿ مػػػػػػػثالن أـ يحػػػػػػػدد المشػػػػػػػرع مػػػػػػػؼ مػػػػػػػف شػػػػػػػخص آلخػػػػػػػر، فمػػػػػػػكىػػػػػػػذا يخت ،الضػػػػػػػبط رالشخصػػػػػػػي لمػػػػػػػيمك 

أجػػػػػػػاز لمػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػبط  قػػػػػػػد المشػػػػػػػرع المصػػػػػػػرم ف  أ إلػػػػػػػىيػػػػػػػا فػػػػػػػكات األكاف، الضػػػػػػػركرة التػػػػػػػي يخشػػػػػػػى من
خشػػػػػى فييػػػػػا فػػػػػكات األكاف القضػػػػػا ي المنتػػػػػدب لمتحقيػػػػػؽ صػػػػػالحية اسػػػػػتجكاب المػػػػػتيـ فػػػػػي األحػػػػػكاؿ التػػػػػي يي 

 كشؼ الحقيقة.  بالعمؿ المندب لو كالزمان فياالستجكاب متصالن  يككفأٍف بشرط 
باسػػػػػػتجكاب المػػػػػػتيـ فػػػػػػي  السػػػػػػماح لمػػػػػػيمكر الضػػػػػػبط القضػػػػػػا ي أف  كمػػػػػػا يػػػػػػرل الػػػػػػبعض اآلخػػػػػػر مػػػػػػف الفقػػػػػػو 

إباحػػػػػػة كاسػػػػػػعة ال مبػػػػػػرر ليػػػػػػا، إذ يكفػػػػػػي أخػػػػػػذ أقكالػػػػػػو  عمػػػػػػىك فػػػػػػكات الكقػػػػػػت ينطػػػػػػكم أحالػػػػػػة االسػػػػػػتعجاؿ 
النيابػػػػػة  إلػػػػػىسػػػػػاؿ المػػػػػتيـ ر الفتػػػػػرة التػػػػػي يسػػػػػتغرقيا إ ذلػػػػػؾ ألف   كاب؛لالسػػػػػتجالنيابػػػػػة العامػػػػػة  إلػػػػػىرسػػػػػالو كا  

اجػػػػػػرا  االسػػػػػػتجكاب  ف  ييخشػػػػػػى منيػػػػػػا فػػػػػػكات الكقػػػػػػت، فضػػػػػػالن عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ إالعامػػػػػػة ليسػػػػػػت بػػػػػػالكثيرة حتػػػػػػى 
 إلػػػػى أٍف يتنقػػػؿ احػػػػد أعضػػػا  النيابػػػػة العامػػػة فػػػػكرنا رجػػػػد لتحقيػػػػؽ الغايػػػة منػػػػو، كمػػػف األطػػػكيالن  ايسػػػتمـز كقتنػػػػ

 .(2)المراد حالة االستعجاؿ بشينومكاف إقامة المتيـ 

                                                           
 .261د.حسنالجوخدار،التحقٌقاالبتدائًفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،مرجعسابق،ص(1)
عبدالجوادأبوهشٌمة،ضماناتالحرٌةالشخصٌةللمتهمفًمرحلةالتحقٌقاالبتدائًفًقانوناإلجراءاتد.(2)

.230الجنائٌةالمصري،رسالةدكتوراة،جماعةالقاهرة،ص
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 المطمب الثاني

 التي يجوز بيا التفويض اإلجراءات
 تمييد وتمسيم:

 أفٍ ليػػػػػػػػػػا ك  ،ؿ القػػػػػػػػػػانكف لسػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػؽ القيػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػصجرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػدا يلقػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػكٌ  

اب كالمكاجيػػػػػػػػػػػػػة كالتكقيػػػػػػػػػػػػػؼ االحتيػػػػػػػػػػػػػاطي، كىنػػػػػػػػػػػػػاؾ بنفسػػػػػػػػػػػػػيا كاالسػػػػػػػػػػػػػتجك  اإلجػػػػػػػػػػػػػرا اتتباشػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػذه 

 إجػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػؽلمقيػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػبعض  لكػػػػػػػػػي يحػػػػػػػػؿ محميػػػػػػػػػا تفػػػػػػػػكض ايرىػػػػػػػػػا أفٍ ا بعػػػػػػػػض األعمػػػػػػػػػاؿ ليػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػمطة مػػػػػػػػػػػػيمكرم  عمػػػػػػػػػػػػاؿ اسػػػػػػػػػػػػتدالؿكىنالػػػػػػػػػػػػؾ إجػػػػػػػػػػػػرا ات بطبيعتيػػػػػػػػػػػػا أ ،كػػػػػػػػػػػػالقبض كالتفتػػػػػػػػػػػػيش

 .عماؿ التحقيؽالضبط ليست مف أ

جػػػػػػػػػػػػرا ات تيػػػػػػػػػػػػدؼ مباشػػػػػػػػػػػػرة : إاألكؿ نػػػػػػػػػػػػكعيف؛ إلػػػػػػػػػػػػىفػػػػػػػػػػػػيمكف تقسػػػػػػػػػػػػيـ إجػػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػػػؽ         

 ،شػػػػػػػػػػػيا ة كالتفتػػػػػػػػػػػيش كضػػػػػػػػػػػبط األمحيصػػػػػػػػػػػيا كاالنتقػػػػػػػػػػػاؿ كالمعاينػػػػػػػػػػػاألدلػػػػػػػػػػػة كت عمػػػػػػػػػػػىالحصػػػػػػػػػػػكؿ  إلػػػػػػػػػػػى

سػػػػػػػػػػػػالمة  إلػػػػػػػػػػػػىإجػػػػػػػػػػػػرا ات تيػػػػػػػػػػػػدؼ  :كالنػػػػػػػػػػػػكع الثػػػػػػػػػػػػاني ،ةكسػػػػػػػػػػػػماع الشػػػػػػػػػػػػيكد كاالسػػػػػػػػػػػػتجكاب كالمكاجيػػػػػػػػػػػػ

ر فػػػػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػػػػالتكميؼ ك التػػػػػػػػػػػيثيأ المػػػػػػػػػػػتيـ كمنعػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػػرب عمػػػػػػػػػػػىالتحقيػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػالتحفظ 

مككككككككا تمككككككككدم  عمككككككككى وبنككككككككاءً  .(1)الحػػػػػػػػبس االحتيػػػػػػػػاطي مػػػػػػػػرأحضػػػػػػػػار ك الضػػػػػػػػبط كاإل مػػػػػػػػراك بالحضػػػػػػػػكر كأ

 :اليالتم الباحث المطمب الثاني عمى النحو قس  

 دلة.الحصكؿ عمى األ إلىالتي تيدؼ  اإلجرا ات :األولالفرع 

 سالمة التحقيؽ. إلىالتي تيدؼ  اإلجرا ات الفرع الثاني:

 

 

 

 

 
                                                           

د.محمدعٌدالؽرٌب،االختصاصالقضائًلمؤمورالضبطفًاألحوالالعادٌةواالستثنائٌة،مرجعسابق،ص(1)
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 األولالفرع 
 دل الحصول عمى األ إلىالتي تيدف  اإلجراءات

 
 االنتمال: أواًل 

 صػػػػػػبح عمػػػػػػالن و بانتقػػػػػػاؿ المحقػػػػػػؽ أن ػػػػػػإال أجػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػؽ تػػػػػػتـ بمكتػػػػػػب التحقيػػػػػػؽ إ ف  صػػػػػػؿ أاأل 
ركرية لمتيكػػػػػػد مػػػػػػف االنتقػػػػػػاؿ خطػػػػػػكة ضػػػػػػ خػػػػػػرل، فػػػػػػصف  كبعبػػػػػػارة أجػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػؽ، ا بتغيػػػػػػر محػػػػػػؿ إمادينػػػػػػ

 .البد  في التحقيؽ االبتدا ي قبؿكحتى جرامية، حصكؿ الكاقعة اإل
المكػػػػػػػػاف  إلػػػػػػػػىنػػػػػػػػو ذىػػػػػػػػاب المحقػػػػػػػػؽ أ عمػػػػػػػػىكمنيػػػػػػػػا مػػػػػػػػا عػػػػػػػػرؼ  ،االنتقػػػػػػػػاؿ تعريفػػػػػػػػات تتعػػػػػػػػدد 

  .(1)الجريمةالذم كقعت فيو 
ػػػػػػػػػػػا  الجريمػػػػػػػػػػػة المكػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػذم ارتكبػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػو  إلػػػػػػػػػػػىىػػػػػػػػػػػك ذىػػػػػػػػػػػاب المحقػػػػػػػػػػػؽ  فاالنتقػػػػػػػػػػػاؿ أيضن

 .(2)حيث تكجد آثارىا كأدلتيا
مكػػػػػػػػػػاف الحػػػػػػػػػػادث فػػػػػػػػػػكر إبالاػػػػػػػػػػو بكقػػػػػػػػػػكع جريمػػػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػػػىالمحقػػػػػػػػػػؽ االنتقػػػػػػػػػػاؿ بسػػػػػػػػػػرعة  عمػػػػػػػػػػىف 

بػػػػػػػػػػػؿ زكاؿ الجريمػػػػػػػػػػػة أك طمػػػػػػػػػػػس المعاينػػػػػػػػػػػة ق إلجػػػػػػػػػػػرا  اخمػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي اختصاصػػػػػػػػػػػو المكػػػػػػػػػػػاني كالنػػػػػػػػػػػكعيد
ػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػا، كانتقػػػػػػػػػػػاؿ  ك تغييرىػػػػػػػػػػػا، فاالنتقػػػػػػػػػػػاؿ كجػػػػػػػػػػػكبيمعالميػػػػػػػػػػػا أ إذا كانػػػػػػػػػػػت الجريمػػػػػػػػػػػة جنا يػػػػػػػػػػػة متمبسن
 .ىا متكرؾ لتقديرىايمر في ايرىا ف أمامحؿ الكاقعة كجكبي،  إلى النيابة فكرنا
حقػػػػػػػػػػػؽ االنتقػػػػػػػػػػػاؿ لممعاينػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػكىره إجػػػػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػػػػف إجػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػػؽ، كيجػػػػػػػػػػػكز لمم إف   

أٍف ، كلممػػػػػػػػػتيـ إذا رأل لػػػػػػػػػذلؾ مكجبنػػػػػػػػػا ك فػػػػػػػػػي ايػػػػػػػػػاب محاميػػػػػػػػػو،يقػػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي ايػػػػػػػػػاب المػػػػػػػػػتيـ، أأٍف 
ك عيػػػػػػػػػػب، يكػػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػػد لحػػػػػػػػػػؽ االنتقػػػػػػػػػػاؿ لممعاينػػػػػػػػػػة أك المعاينػػػػػػػػػػة ذاتيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف نقػػػػػػػػػػصو أ يتمسػػػػػػػػػػؾ بمػػػػػػػػػػا

 .(3)ىا، كما ىك الشيف في سا ر األدلةأمر بينة مف  عمىكىي  ،حتى تقدره المحكمة
ػػػػػػػ يجػػػػػػػب عمػػػػػػػى "و: ن ػػػػػػػأ عمػػػػػػػىالفمسػػػػػػػطيني الجزا يػػػػػػػة  اإلجػػػػػػػرا اتنكف قػػػػػػػا (27)ت المػػػػػػػادة فقػػػػػػػد نص 

كيعػػػػايف  الجريمػػػػة،إلػػػػى مكػػػػاف  اينتقػػػػؿ فػػػػكرن أٍف مػػػػيمكر الضػػػػبط القضػػػػا ي فػػػػي حالػػػػة التمػػػػبس بجنايػػػػة أك جنحػػػػة 
مػػػػا يفيػػػػد فػػػػي كشػػػػؼ الحقيقػػػػة،  ؿ  كيػػػػكف كاألشػػػػخاص كى مػػػػا، كيثبػػػػت حالػػػػة األعمييػػػػااآلثػػػػار الماديػػػػة ليػػػػا كيػػػػتحفظ 

ػػػػػػ ػػػػػػف حاضػػػػػػرن كػػػػػػا فٍ كيسػػػػػػمع أقػػػػػػكاؿ مى يمكػػػػػػف الحصػػػػػػكؿ منػػػػػػو عمػػػػػػى إيضػػػػػػاحات فػػػػػػي شػػػػػػيف الجريمػػػػػػة  فٍ ا أك مى

                                                           
هـ،ص1،1426د.عبدهللابنالخنٌن،المحققالجنائًفًالفقهاإلسالمً،مكتبةالمل فهدالوطنٌة،الرٌاض،ط(1)

159. 
 .557،ص1999د.فرجهلٌل،التحقٌقالجنائًوالتصرؾفٌه،دارالمطبوعاتالجامعٌة،اإلسكندرٌة،(2)
.223،ص1،2006اءاتالجزائٌة،دارالحلبًالحقوقٌة،بٌروت،طد.صالحالحجالن،المالمحالعامةلنظاماإلجر(3)
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ا بانتقالػػػػو، كيجػػػػب عمػػػػى عضػػػػك النيابػػػػة المخػػػػتص يخطػػػػر النيابػػػػة العامػػػػة فػػػػكرن أٍف  عمي ػػػػو كمرتكبييػػػػا، كيجػػػػب 
 ."ا إلى مكاف الجريمةبمجرد إخطاره بجناية متمبس بيا االنتقاؿ فكرن 

محػػػػػػػػػػػؿ  إلػػػػػػػػػػػى ة بضػػػػػػػػػػػركرة االنتقػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػكرناابػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػالنيالمشػػػػػػػػػػػرع الػػػػػػػػػػػـز  ؛ا لػػػػػػػػػػػذلؾكتطبيقنػػػػػػػػػػػ
بطبيعػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػاؿ رىػػػػػػػػػيف  االلتػػػػػػػػػزاـىػػػػػػػػػذا  أف  ايػػػػػػػػػر بمجػػػػػػػػػرد إخطارىػػػػػػػػػا بجنايػػػػػػػػػة متمػػػػػػػػػبس بيػػػػػػػػػا الكاقعػػػػػػػػػة 

عمػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػادث، تجػػػػػػػػػرم أأن  تسػػػػػػػػػتمـز بكػػػػػػػػػكف الجريمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػرا ـ التػػػػػػػػػي 
انتقػػػػػػػػاؿ  أم األحػػػػػػػػكاؿ ال يرتػػػػػػػػب عػػػػػػػػدـ عمػػػػػػػػىإذا لػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػف تسػػػػػػػػتمـز ذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػال محػػػػػػػػؿ لالنتقػػػػػػػػاؿ. ك  أمػػػػػػػػا

دارم محػػػػػػػػػػػػػػػض، كال يترتػػػػػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػػػػػكل الكاجػػػػػػػػػػػػػػػب إ، فيػػػػػػػػػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػػػػػػػػػرا اتالنيابػػػػػػػػػػػػػػػة أم بطػػػػػػػػػػػػػػػالف فػػػػػػػػػػػػػػػي 
  .(1)لؾ محالن رأت السمطة الر اسية لذ إفٍ مخالؼ، ال عمىمس كلية إدارية 

 تميز االنتمال عن المعاين  . أ
كف معينػػػػػػػػة، كقػػػػػػػػد ال تتطمػػػػػػػػػب ذلػػػػػػػػؾ خاصػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػىتتطمػػػػػػػػػب االنتقػػػػػػػػاؿ المعاينػػػػػػػػة قػػػػػػػػد 
تػػػػػػػػػػػػتـ المالحظػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي ذات المكػػػػػػػػػػػػاف أن  كالعينيػػػػػػػػػػػػة، فمػػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػػا ز حين ػػػػػػػػػػػػذ المعاينػػػػػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػػػػػية 

كف قػػػػػػػػد ال يكػػػػػػػػكف بغػػػػػػػػرض مػػػػػػػػااأل إلػػػػػػػػىالػػػػػػػػذم يكجػػػػػػػػد فيػػػػػػػػو المحقػػػػػػػػؽ، كمػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرل، فاالنتقػػػػػػػػاؿ 
 .(2)التحقيؽ األخرل ذلؾإجرا  معاينتيا، فقد تتطمب بعض إجرا ات 

التمػػػػػػػػػػػبس  الضػػػػػػػػػػػبط الجنػػػػػػػػػػػا ي فػػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػيمكرمجػػػػػػػػػػػرا  يقػػػػػػػػػػػـك بيػػػػػػػػػػػا أف  المعاينػػػػػػػػػػػة إكمػػػػػػػػػػػا 
فػػػػػػػػي ايػػػػػػػػر حالػػػػػػػػة التمػػػػػػػػبس فػػػػػػػػال تجػػػػػػػػرم مثػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذه المعاينػػػػػػػػة  أمػػػػػػػػاكػػػػػػػػصجرا  مػػػػػػػػف إجػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػؽ، 

إذف منيػػػػػػػػػػػا، كىنػػػػػػػػػػػا  عمػػػػػػػػػػػىك بنػػػػػػػػػػػا  المسػػػػػػػػػػػكف إال بمعرفػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػػؽ أبغيػػػػػػػػػػػر رضػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػا ز 
تختمػػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػػمطات رجػػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػػبط الجنػػػػػػػػػا ي عػػػػػػػػػف االنتقػػػػػػػػػاؿ كالمعاينػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػاالت التمػػػػػػػػػبس عػػػػػػػػػف 

لػػػػػػػػػػػو القيػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػبعض القػػػػػػػػػػػانكف خكٌ  ألف   ؛السػػػػػػػػػػػتدالالتاختصاصػػػػػػػػػػػو األصػػػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػػة جمػػػػػػػػػػػع ا
 .(3)االستثنا  كالقبض كالتفتيشإجرا ات التحقيؽ في سبيؿ 

                                                           
االختصاصالقضائًلمؤمورالضبطفًاألحوالالعادٌةواالستثنائٌة،مرجعسابق،ص،د.محمدعٌدالؽرٌب(1)

173.
 على أنه: 31انظر أًٌض  الً ق نون اإلجراءات الجن ئً المصري م دة       

فًحالةالتلبسبجناٌةأوجنحةأنٌنتقلفوًراإلىمحلالواقعةوٌعاٌناآلثارضائًٌجبعلىمؤمورالضبطالق
كانحاضًرا المادٌةللجرٌمةوٌحافظعلٌها،وٌثبتحالةاألشخاص،وكلماٌفٌدفًكشؾالحقٌقةوٌسمعأقوالَمن 

ٌمكنالحصولمنهعلىإٌضاحاتفًشؤن الواقعةومرتكبها.،أوَمن 
ٌخطرالنٌابةالعامةفوًرابانتقالهوٌجبعلىالنٌابةالعامةبمجردإخطارهابجناٌةمتلبسبهااالنتقالوٌج بعلٌهأن 

 فوًراإلىمحلالواقعة.
األدلبببةالجنائٌبببةفبببًضبببوءالفقبببهوأحكبببامالقببببضالجنبببائً،دارالصبببداقةللنشبببروالتوزٌبببع،،د.أببببوالعبببالالنمبببر(2)

.143،ص1991القاهرة،
عادلصفا،سلطاتمؤموريالضبطالقضائًبٌنالفاعلٌةوضمانالحرٌاتوالحقوقالفردٌة،النسرالذهبًد.(3)

.243،ص2001للطباعةوالنشر،القاهرة،
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أن  جػػػػػػرا  انتقػػػػػػاؿ، كال يكمػػػػػػف دكف إتحصػػػػػػؿ معاينػػػػػػة مػػػػػػف أن  ال يمكػػػػػػف  أن ػػػػػػو وخالصكككككك  المككككككول
محقػػػػػؽ جػػػػػرا  االنتقػػػػػاؿ مػػػػػف قبػػػػػؿ الإف  إ، ككػػػػػذلؾ معاينػػػػػة سػػػػػميمة كصػػػػػحية إلػػػػػىيػػػػػؤدم االنتقػػػػػاؿ المتػػػػػيخر 

أن  قبػػػػػؿ الكاقعػػػػػة التػػػػػي حصػػػػػمت  عمػػػػػىمػػػػػا ىػػػػػك إجػػػػػرا  يقصػػػػػد بػػػػػو االطػػػػػالع المباشػػػػػر لمسػػػػػرح الجريمػػػػػة، إن  
يغػػػػػػادر الشػػػػػػيكد مكػػػػػػاف مسػػػػػػرح الجريمػػػػػػة، أن  ك قبػػػػػػؿ ي المرتكػػػػػػب لمجريمػػػػػػة بمحػػػػػػك آثارىػػػػػػا، أيقػػػػػػـك الجػػػػػػان

 .سرعة انتقاؿ المحقؽ تثبت جديتو في إجرا  التحقيؽ كلعؿٌ 
 

 التفتيش: ثانًيا

 عمػػػػػىجػػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدا ي الػػػػػذم تتػػػػػكاله النيابػػػػػة العامػػػػػة القا مػػػػػة يش إجػػػػػرا  مػػػػػف إالتفتػػػػػ ف  إ 

سػػػػػكنو، متػػػػػى ك ر يسػػػػػيا فػػػػػي ايػػػػػر حالػػػػػة التمػػػػػبس تفتػػػػػيش المػػػػػتيـ كتفتػػػػػيش مالتحقيػػػػػؽ، كلككيػػػػػؿ النيابػػػػػة أ

ك و يحػػػػػكز فػػػػػي مسػػػػػكنو أك جسػػػػػمو أن ػػػػػأ عمػػػػػىلػػػػػو دكر فػػػػػي الجريمػػػػػة  ف  أ عمػػػػػىثبتػػػػػت التحريػػػػػات الجديػػػػػة أ

 كتفيد في الكشؼ عف الحقيقة. ،ليا عالقة بالجريمة متاعو أشيا 

 إلػػػػػػػػىإجػػػػػػػػرا  مػػػػػػػػف إجػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػي تيػػػػػػػػدؼ  " :ون ػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػىبعػػػػػػػػض الفقيػػػػػػػػا   فػػػػػػػػوفقػػػػػػػػد عر  

 .(1)"ضبط أدلة الجريمة مكضكع التحقيؽ، ككؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة

لسػر  اعتبػاره مسػتكدعو محػؿ منحػو القػانكف حرمػة خاصػة ب عمػىىػك االطػالع " :وبين ػ فػو آخػركفكما عر  

 .(2)في كشؼ الحقيقة عف جريمة معينو" صاحبو، لضبط ما عسى قد يكدد بو، بما يفيد

أٍف و مػػػػػف النػػػػػادر كقانكنيػػػػػة، فصن ػػػػػصػػػػػعكبات ماديػػػػػة  عمػػػػػى الغالػػػػػبتنفيػػػػػذه ينطػػػػػكم فػػػػػي  ألف   كنطػػػػػرنا 

ن  تقػػػػكـ بػػػػو سػػػػمطة التح و ال ن ػػػػأم أ .(3)لمقيػػػػاـ بػػػػوأحػػػػد مػػػػيمكرم الضػػػػبط القضػػػػا ي  مػػػػا تنػػػػدبقيػػػػؽ بنفسػػػػيا، كا 

إال فػػػػػي أحػػػػػكاؿ اسػػػػػتثنا ية حػػػػػددتيا القػػػػػكانيف يجػػػػػكز لمػػػػػيمكرم الضػػػػػبط القضػػػػػا ي القيػػػػػاـ بػػػػػصجرا  التفتػػػػػيش 

  صمية.تفكيض صادر عف سمطة التحقيؽ األ عمىبنا ن 
 تيممتفتيش مسكن ال . أ

ي رتو، كلػػك فػػمػػيمكرم الضػبط القضػػا ي مباشػ عمػػىعمػاؿ التحقيػػؽ يحظػر لمنػػزؿ ىػك عمػػؿ مػػف أتفتػيش ا ف  إ
حاط المشرع بضمانات طة التحقيؽ كأبصذف قضا ي مسبب ممف يممؾ سم إالك جنحة، حالة التمبس بجناية أ

                                                           
 .220د.أحمدفتحًسرور،الوسٌطفًقانوناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص(1)
.353ائً،مرجعسابق،صد.حسنالمرصفاوي،المحققالجن(2)
 .90د.عبدالقادرالقهوجً،الندبللتحقٌق،مرجعسابق،ص(3)
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قػػػانكف  جػػػازفقػػد أ .(1)حػػػكاؿ كالقيػػػكد المبينػػة فػػػي القػػػانكفتكفػػؿ صػػػكف حرمتػػػو كعػػدـ المسػػػاس بيػػػا إال فػػي األ
 المػػػادة فقػػػد نػػػص   تفتػػػيشتكميػػػؼ مػػػيمكر الضػػػبط القضػػػا ي القيػػػاـ بػػػصجرا  الالجزا يػػػة الفمسػػػطيني  اإلجػػػرا ات

تفتيشػيا عمػؿ مػف أعمػاؿ التحقيػؽ ال يػتـ إال بمػذكرة مػف قبػؿ النيابػة ك دخكؿ المنازؿ  عمى جكاز "( 39/1)
العامة أك في حضكرىا، بنا ن عمى اتياـ مكجو إلى شخص يقيـ في المنزؿ المراد تفتيشو بارتكاب جناية أك 

 ."قكية عمى أنو يحكز أشيا  تتعمؽ بالجريمة جنحة أك باشتراكو في ارتكابيا، أك لكجكد قرا ف
ػػػإ ،لمتفتػػػيشجػػػاز النػػػدب أالقػػػانكف المصػػػرم  ف  أكمػػػا   اإلجػػػرا اتمػػػف قػػػانكف  (91)ت المػػػادة ذ نص 

إال بمقتضػى  وإليػكال يجكز االلتجا    تفتيش المنازؿ عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ" و:ن  أ عمىا ية المصرم نالج
المنزؿ المراد تفتيشو بارتكاب جنايػة أك  فياـ مكجو إلى شخص يقيـ التحقيؽ بنا  عمى اتي يمف قاض أمر

 ."أك إذا كجدت قرا ف تدؿ عمى أنو حا ز ألشيا  تتعمؽ بالجريمة  ارتكابيا فيجنحة أك باشتراكو 
اتفتػػيش منػػزؿ المػػتيـ لػػف يكػػكف مشػػرك  ا لػػذلؾ فػػصف  كتطبيقنػػ لػػـ تتجػػو  سػػمطة التحقيػػؽ مػػامػػف جانػػب  عن

ال يكػكف اتيػاـ  أن  يػة أك جنحػة ككقػد ارتكػب ىػذا الشػخص جنا ،خص معػيف مقػيـ بػوشػ إلػىصػابع االتيػاـ أ
 بنشاطو.ك ساىـ ا أما تكجد دالالت في ككنو قد ارتكب جرمن ن  كا   عفكيةجريمة بشكؿ  بارتكابشخص 

أن  كذلػػػػػؾ يعنػػػػػي  ؛اعتبػػػػػار التفتػػػػػيش إجػػػػػرا  تحقيقػػػػػي يخرجػػػػػو مػػػػػف إجػػػػػرا ات جمػػػػػع االسػػػػػتدالؿ ف  كا  
الجريمػػػة حتػػػى يصػػػبح إجػػػراؤه  مػػػف كقػػػكع ىػػػذه د  لمكشػػػؼ عػػػف جريمػػػة قػػػد تقػػػع بػػػؿ ال بيػػػال يجػػػكز القيػػػاـ بػػػو 

ا دبػػػػة لػػػػذلؾ مػػػػف قبػػػػؿ النيابػػػػة العامػػػػة ، كتممػػػػؾ الضػػػػابطة القضػػػػا ية إجػػػػرا  التفتػػػػيش إذا كانػػػػت منتمشػػػػركعن
 .(2)أك في حالة الجرا ـ المتمبس بيا

يجػػػػػرم التفتػػػػػيش  أن  تفتػػػػػيش منػػػػػزؿ المػػػػػتيـ كػػػػػاف لممحقػػػػػؽ  تجيػػػػػركمتػػػػػى تػػػػػكافرت المبػػػػػررات التػػػػػي 
عػػػػػػػف  ك الشػػػػػػػيكدأك يسػػػػػػػيؿ المبمػػػػػػػغ أ اضػػػػػػػرن ف يفػػػػػػػتح محيسػػػػػػػبؽ ذلػػػػػػػؾ إجػػػػػػػرا  معػػػػػػػيف، كػػػػػػػيأن   اسػػػػػػػتمزاـدكف 

يكمػػػػؼ أحػػػػد مػػػػيمكرم أن  ك يكػػػػكف قػػػػد قطػػػػع مرحمػػػػة مػػػػا مػػػػف مراحػػػػؿ التحقيػػػػؽ، كيكػػػػكف لػػػػو كػػػػذلؾ الكاقعػػػػة أ
 .(3)بصجرا  التفتيش عف طريؽ ندبو الضبط القضا ي المختص

                                                           
 .537د.نجاتًسند،مبادئاإلجراءاتالجنائٌةفًالتشرٌعالمصري،مرجعسابق،ص(1)
 .55ص،2008محمدؼانم،تفتٌقالمسكنفًقانوناإلجراءاتالجزائٌة،رسالةماجستٌر،جامعةالنجاح،(2)
.انظرفًهامقالمرجع540د.نجاتًسند،مبادئاإلجراءاتالجنائٌةفًالتشرٌعالمصري،مرجعسابق،ص(3)
قضىقضاةمحمةالنقضبؤنه:

متىكانالثابتأنضابطمصرالجدٌدةسواءبواصفهمنمؤموريالضبطأومنرجالالسلطةالعامةقدقامبتفتٌق
رعلىالعلبةالتًتحتويالمخدربناءعلىأمروكٌلالنٌابةوعلىمرأىومسمعمنهوفًحضورهمنزلالطاعنوعث

هذاالتفتٌقٌكونقدوقعصحٌحا ووفًقاللقانون،أماماقالهالطاعنمنأنوكٌلالنٌابةكانواقًفاوتحتإشرافه،ف نَّ
إشراؾوكٌلالنٌابةعلًهذاالتفتٌقبلتتوافربهرقبتهخلؾالضابطوقتعثورهعلًالعلبةف نَّهالٌنتفًبهتحقق

بالقدرالذيٌستقٌمبهمرادالشارع.
.460،ص33،لسنة461الطعنرقم14أحكامالنقض،س27/5/1963نقضمصري
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 التفتيش محأر . ب

مػػػػػف جػػػػػرا ات التفتػػػػػيش إثبػػػػػات إيجػػػػػب  .(1)قػػػػػانكف شػػػػػكالن محػػػػػددنا لمحضػػػػػر التفتػػػػػيشلػػػػػـ يكجػػػػػب ال

الجزا يػػػػػػػػة  اإلجػػػػػػػػرا اتمػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف  (43)كجبػػػػػػػػت المػػػػػػػػادة أالتفتػػػػػػػػيش بمحضػػػػػػػػر، حيػػػػػػػػث  إثبػػػػػػػػاتخػػػػػػػػالؿ 

يػػػػػتـ التفتػػػػػيش بحضػػػػػكر المػػػػػتيـ أك حػػػػػا ز المنػػػػػزؿ، فػػػػػصذا تعػػػػػذر حضػػػػػكره، يجػػػػػرم " أن ػػػػػو: عمػػػػػىالفمسػػػػػطيني 

 ."و أك جيرانو كيدكف ذلؾ في محضر التفتيشالتفتيش بحضكر شاىديف مف أقارب

يحػػػػػػػػػػػػػػرر محضػػػػػػػػػػػػػػر " :ون ػػػػػػػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػػػػػػػى  (50/4)كجػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػػػػػػادة أالقػػػػػػػػػػػػػػانكف  ف  أكمػػػػػػػػػػػػػػا 

، كيػػػػػػػػػػذكر فيػػػػػػػػػػو األشػػػػػػػػػػيا  التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػـ ضػػػػػػػػػػبطيا كاألمكنػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي عمي ػػػػػػػػػػو التفتػػػػػػػػػػيش مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػػا ـ 

 ".كمف حضر إجرا ات التفتيش عمي و كجدت فييا كيكقع 

المحضػػػػػػر  عمػػػػػػىالتفتػػػػػػيش التكقيػػػػػػع  عمػػػػػػىالقضػػػػػػا ي القػػػػػػا ـ  مػػػػػػيمكر الضػػػػػػبط عمػػػػػػىو يجػػػػػػب فصن ػػػػػػ

 ـ بػػػػػو اكىػػػػػذا التكقيػػػػػع ىػػػػػك يسػػػػػبغ حجتػػػػػو القانكنيػػػػػة فػػػػػي اإلثبػػػػػات، ككػػػػػذلؾ يفيػػػػػد إذا كػػػػػاف القػػػػػ ،الػػػػػذم حػػػػػرره

ػػػػػا المحضػػػػػر فػػػػػي كػػػػػؿ  عمػػػػػىيػػػػػتـ التكقيػػػػػع أٍف القػػػػػانكف لػػػػػـ يشػػػػػترط  ف  ، كمػػػػػا أبالقيػػػػػاـ بيػػػػػذا اإلجػػػػػرا  مختصن

ن   ،صػػػػػفحة ػػػػػا الحاصػػػػػؿ فػػػػػي نيايػػػػػة محضػػػػػر التفتػػػػػيش، أمػػػػػا يعتبػػػػػر التكقيػػػػػع صػػػػػحيحن كا  ا يتعػػػػػيف التكقيػػػػػع يضن

، فػػػػصذا كقتيػػػػا   بمػػػػا فػػػػييـ المػػػػتيـ إذا كػػػػاف حاضػػػػرناجػػػػراصػػػػحة ىػػػػذا اإل عمػػػػىمػػػػف حضػػػػر التفتػػػػيش كشػػػػاىد 

 حضر مف الشيكد. فٍ مى  كبشيادةذلؾ  إلىشارة المحضر فيتـ اإل عمىالتكقيع  المتيـ رفض

حسػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػير  إلػػػػػػػػػػػػػىكف القػػػػػػػػػػػػػان عمػػػػػػػػػػػػػى محضػػػػػػػػػػػػػر التفتػػػػػػػػػػػػػيش الػػػػػػػػػػػػػذم نػػػػػػػػػػػػػٌص يحقػػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػذلؾ 

 تالمسػػػػػػػػػػػتندامػػػػػػػػػػػف المتخػػػػػػػػػػػذة  اإلجػػػػػػػػػػػرا اتدقتيػػػػػػػػػػػا لحصػػػػػػػػػػػر  كبيػػػػػػػػػػػاف جػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػػؽ الصػػػػػػػػػػػحيحةإ

 .(2)كاألشيا  المطمكب ضبطيا مف خالؿ التفتيش

                                                           
مرجعسابق،صد.محمدالحلبً،الوسٌطفًشرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،دارالثقافةللنشروالتوزٌع،(1)

432.
 منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًعلًالتالً:40البٌاناتالمطلوبةبمذكراتالتفتٌقنصالمادة(2)

:توقع مذكرات التفتٌش من عضو النٌ بة المختص وتشمل م  ٌلً     

 اسمصاحبالمنزلالمرادتفتٌشهوشهرته. 

 عنوانالمنزلالمرادتفتٌشه. 

 منالتفتٌقالؽرض. 

 اسممؤمورالضبطالقضائًالمصرحلهبالتفتٌق. 

 المدةالتًتسريخاللهامذكرةالتفتٌق. 

 تارٌخوساعةإصدارها.
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ال  رو عػػدـ قيػػاـ الضػػابط الػػذم أجػػرم التفتػػيش بتحريػػر محضػػمحكمػػة الػػنقض المصػػرم بين ػػ تفقضػػ
فػػرض عػػدـ  عمػػىفتيش لػػيس بػػالـز لصػػحتو، كال يترتػػب إفػػراد محضػػر بػػالت إف  ينػػاؿ مػػف سػػالمة التفتػػيش، إذ 

 .(1)ضر ىك في سبيؿ تنظيـ العمؿ كسيرهتحرير المح حصكلو البطالف، ألف  
لممكػػػػػػػاف الػػػػػػػػذم تػػػػػػػـ تفتيشػػػػػػػػو  االتفتػػػػػػػػيش فػػػػػػػي المحضػػػػػػػر كصػػػػػػػػفن  عمػػػػػػػىيػػػػػػػدكف القػػػػػػػػا ـ  أفٍ كيجػػػػػػػب  

ا  التػػػػي يراىػػػػا يطمػػػػب ضػػػػبط األشػػػػيأٍف ا كمكػػػػاف كجكدىػػػػا، كمػػػػف حػػػػؽ المػػػػتيـ عمييػػػػ رى ثًػػػػكاألشػػػػيا  التػػػػي عي 
المػػػػػتيـ حتػػػػػى  عمػػػػػىقػػػػػد تفيػػػػػد فػػػػػي دفاعػػػػػو عػػػػػف نفسػػػػػو، كيقػػػػػـك القػػػػػا ـ بػػػػػالتفتيش بػػػػػتالكة محضػػػػػر التفتػػػػػيش 

 .(2)اإلجرا اتكىك عالـ بما تـ مف  ،عمي وبينة بما كرد فيو كيكقع  عمىيككف 
"  ون ػػػػأ ىالجنا يػػػػة المصػػػػرم عمػػػػ اإلجػػػػرا اتكف مػػػػف قػػػػان (55)المػػػػادة  تا لػػػػذلؾ فقػػػػد نٌصػػػػكتطبيقنػػػػ

يكػػػػػكف قػػػػػد اسػػػػػػتعمؿ أن   ؿمػػػػػا يحتمػػػػػكاألسػػػػػمحة ككػػػػػػؿ   يضػػػػػبطكا األكراؽأن   القضػػػػػا يالضػػػػػبط  كرملمػػػػػيم
كشػػػػػؼ  فػػػػػي دمػػػػػا يفيػػػػػككػػػػػؿ  ،يمػػػػػةالجر  عمي ػػػػػو تمػػػػػا كقعػػػػػأك  ارتكابيػػػػػاالجريمػػػػػة أك نػػػػػتج عػػػػػف  ارتكػػػػػاب فػػػػػي

ا كيعمػػػػػؿ بػػػػػذلؾ عمييػػػػػ، كيطمػػػػػب منػػػػػو إبػػػػػدا  مالحظاتػػػػػو كتعػػػػػرض ىػػػػػذه األشػػػػػيا  عمػػػػػى المػػػػػتيـ . الحقيقػػػػػة
 ."عف التكقيع امتناعو، أك يذكر فيو مف المتيـ ي و عممحضر يكقع 

نمػػػػػػػػػػا أ بارتكػػػػػػػػػػابكال يكتفػػػػػػػػػػي إذف التفتػػػػػػػػػػيش اتيػػػػػػػػػػاـ شػػػػػػػػػػخص قػػػػػػػػػػاـ   ػػػػػػػػػػجنايػػػػػػػػػػة أك جنحػػػػػػػػػػة كا  ا يضن
بػػػػػػػػػرره فػػػػػػػػي كشػػػػػػػػؼ الحقيقػػػػػػػػػة بقصػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػبط إجػػػػػػػػػرا  التفتػػػػػػػػيش لحرمػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػكنة مػػػػػػػػا ييكػػػػػػػػكف أٍف يمػػػػػػػػـز 

 .دلة كالسالح المستعمؿ في الكاقعةاأل
 

 (3)سماع الشيود: رابًعا
جػػػػػػػػػػػػكاز نػػػػػػػػػػػػص صػػػػػػػػػػػػريح   المشػػػػػػػػػػػػرع المصػػػػػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػػػػػىك  عنا الفمسػػػػػػػػػػػػطينيشػػػػػػػػػػػػر  يػػػػػػػػػػػػنص مي  لػػػػػػػػػػػػـ

 تفػػػػػػػػػػػػػكض مػػػػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػػا ي لسػػػػػػػػػػػػػماع شػػػػػػػػػػػػػيادة كػػػػػػػػػػػػػصجرا  مػػػػػػػػػػػػػػفأٍف سػػػػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػػػػؽ 
 عمػػػػػػػػػػىجػػػػػػػػػػرا ات جزا يػػػػػػػػػػة ( إ55/2) إجػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػػػدا ي لكػػػػػػػػػػف بمقتضػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػص المػػػػػػػػػػادة

 .(4)ا ي لمقياـ ببعض إجرا ات التحقيؽعضا  الضبط القضتفكيض أحد أ

                                                           
 .92،ص210،رقم30احكامالنقض،س17/4/1949نقضمصري(1)
.166،ص2006،،القاهرة1،مناطالتفتٌققٌودهوضوابطه،دارالنهضةالعربٌة،طالمشهراويد.عبد(2)
تعرؾالشهادةفًالفقهعلًأنهاتقرٌرٌصدرمنشخصلماٌكونقدرآهاوسمعهبنفسه،أوأدركهعلىوجهالعموم(3)

بحواسهفًشؤنواقعةإجرامٌة.
:مرجع رانظ
ة،دارالثقافةللنشرمحمدالؽرٌب،حرٌةالقاضًالجنائًفًاالقتناعالٌقٌنًوأثرهفًتسبٌباألحكامالجنائٌد.

.86،ص2006والتوزٌع،بدونطبعة،عمان،
م.2001لسنة3(إجراءاتجزائٌةفلسطٌنًرقم55/2مادةرقم)(4) 
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، كىػػػػػػػػي بقسػػػػػػػػـكالتػػػػػػػػي تسػػػػػػػػمع بغيػػػػػػػػر  بقسػػػػػػػػـيجػػػػػػػػب التفرقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف الشػػػػػػػػيادة التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػمع  
يمكرم ف لمػػػػػػػػػأعنا الفمسػػػػػػػػػطيني شػػػػػػػػػر  مي  إلييػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػار أ كقػػػػػػػػػد ،عمػػػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػػػتدالؿتمػػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف أ

يضػػػػػػػػػػػاحات االسػػػػػػػػػػػتعانة اإل عمػػػػػػػػػػػىالضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي فػػػػػػػػػػػي اجػػػػػػػػػػػرا  الكشػػػػػػػػػػػؼ كالمعاينػػػػػػػػػػػة لمحصػػػػػػػػػػػكؿ 
إجػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ ي تييخػػػػػػػػػػذ فيػػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػ الشػػػػػػػػػػيادة أمػػػػػػػػػػا، مػػػػػػػػػػيفاليبالشػػػػػػػػػػيكد دكف حمػػػػػػػػػػؼ 

جػػػػػػػػػرا ات إ (22/2)كىػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػتو مػػػػػػػػػادة ،قػػػػػػػػػـك بيػػػػػػػػػا المحقػػػػػػػػػؽ "ككيػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػة"ياالبتػػػػػػػػػدا ي التػػػػػػػػػي 
إجػػػػػػػػػػرا  الكشػػػػػػػػػؼ كالمعاينػػػػػػػػػة كالحصػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػى اإليضػػػػػػػػػاحات الالزمػػػػػػػػػة لتسػػػػػػػػػػييؿ و ن ػػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػػىجزا يػػػػػػػػػة 

 .فا  المختصيف كالشيكد دكف حمؼ يميالتحقيؽ كاالستعانة بالخبر 
عضػػػػػػػػػػػا  ا بتفػػػػػػػػػػػكيض أحػػػػػػػػػػػد أأمػػػػػػػػػػػرن صػػػػػػػػػػػدرت سػػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػػؽ النيابػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة ذا أفمػػػػػػػػػػػذلؾ إ

يػػػػػػػػػػػػدعك أٍف مػػػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػا ي لسػػػػػػػػػػػػماع شػػػػػػػػػػػػاىد معنػػػػػػػػػػػػيف، فيكػػػػػػػػػػػػكف  لمػػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػػبط 
 الشاىد بالحضكر لسماع شيادتو في تاري  يعنيو بقضية ما.

ػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػع أحػػػػػػػػػد أطػػػػػػػػػراؼ الػػػػػػػػػدعكل أ  عمػػػػػػػػػىا، فيجػػػػػػػػػب رىنػػػػػػػػػك كي فػػػػػػػػػصذا مػػػػػػػػػا حضػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػاىد طكعن
قكالػػػػػػػػػػو كتػػػػػػػػػػدكينيا إلدال  بشػػػػػػػػػػيادتو ثػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػماع أؿ ابػػػػػػػػػػبط تحميفػػػػػػػػػػو يمػػػػػػػػػػيف الشػػػػػػػػػػيادة قالضػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػيمكرم

 الجزا ية. اإلجرا اتحسب قكاعد قانكف 
ارتكػػػػاب الشػػػػاىد قػػػػد سػػػػاىـ فػػػػي  ف  إذا تبػػػػيف أثنػػػػا  سػػػػماع أقػػػػكاؿ الشػػػػاىد بشػػػػيادتو كتػػػػدكينيا أ أمػػػػا

مػػػػػػيمكر  عمػػػػػػىيجػػػػػػب  و تكجػػػػػػد قػػػػػػرا ف قكيػػػػػػة التيامػػػػػػو بارتكابيػػػػػػا، فصنػػػػػػون ػػػػػػالجريمػػػػػػة مكضػػػػػػكع التحقيػػػػػػؽ، كأ
ا عػػػػػػػف االسػػػػػػػتمرار بسػػػػػػػماع شػػػػػػػيادتو، ثػػػػػػػـ يخطػػػػػػػر سػػػػػػػمطة يتكقػػػػػػػؼ فػػػػػػػكرن أٍف الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػا ي المفػػػػػػػكض 

الالزمػػػػة نحػػػػك تكجيػػػػو االتيػػػػاـ  اإلجػػػػرا اتىػػػػذه السػػػػمطة اتخػػػػاذ  حقيػػػػؽ النادبػػػػة فػػػػي الحػػػػاؿ، لكػػػػي تتػػػػكلىالت
  متيـ.  إلىا ضد الشاىد المذككر، كالذم تتغير صفتو بعد ذلؾ مف شاىد قانكنن 
 عد سماع الشيودقوا . أ

ف اسػػػػمو كمينتػػػػو يبػػػػي  يثبػػػػت شخصػػػػيتو مػػػػف ىكيتػػػػو ك أٍف ككيػػػػؿ النيابػػػػة  مػػػػف كػػػػؿ شػػػػاىد  عمػػػػىيتعػػػػيف  -

 عمي ػػػػػػػو ت كىػػػػػػػذا مػػػػػػػا نٌصػػػػػػػ ،دكف ىػػػػػػػذه البيانػػػػػػػات  فػػػػػػػي المحضػػػػػػػركتيػػػػػػػ ،تػػػػػػػو بالخصػػػػػػػكـقكسػػػػػػػكنو كعال

 و:ن  أ عمىجزا ية الفمسطيني  اإلجرا اتمف قانكف  (79)المادة 

مػػػػػػػػػػػف ىكيػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػاىد كاسػػػػػػػػػػػمو كعمػػػػػػػػػػػره كمينتػػػػػػػػػػػو كمكطنػػػػػػػػػػػو  يقػػػػػػػػػػػـك ككيػػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػػة بالتثبػػػػػػػػػػػت"

كيثبػػػػػػػػػػت ذلػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػي المحضػػػػػػػػػػر، قبػػػػػػػػػػؿ االسػػػػػػػػػػتماع  ،كعنكانػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػدة صػػػػػػػػػػمتو بيحػػػػػػػػػػد الخصػػػػػػػػػػكـ
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رفػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػكع الشػػػػػػػػػػيادة كاليػػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػػف القيػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػذلؾ ىػػػػػػػػػػك مع .إلػػػػػػػػػػى أقػػػػػػػػػػكاؿ الشػػػػػػػػػػاىد كتػػػػػػػػػػدكينيا

 .(1)"ككضع الشاىد كمدل صالحيتو ألدا  الشيادة

دا  أؿ بػػػػػا قيحمفػػػػػكا يميننػػػػػأٍف يـ خمسػػػػػة عشػػػػػرة سػػػػػنة الشػػػػػيكد الػػػػػذيف بمػػػػػغ سػػػػػن عمػػػػػىكجػػػػػب المشػػػػػرع أ -

و يجػػػػكز مػػػف لػػػػـ يبمغػػػكا ىػػػذا السػػػف فصن ػػػ أمػػػايػػػـ يقكلػػػكا الحػػػؽ كال شػػػػي  ايػػػر الحػػػؽ ن  أ عمػػػىالشػػػيادة 

، كىػػػػػذا مػػػػػا نصػػػػػتو المػػػػػادة يـإلػػػػػي مػػػػػيفاليبغيػػػػػر تكجيػػػػػو  االسػػػػػت ناسسػػػػػبيؿ  عمػػػػػى معمكمػػػػػاتيـسػػػػػماع 

ـ ككيػػػػػػؿ النيابػػػػػػة بعػػػػػػد أمػػػػػػارادل كاليـ فيػػػػػػدلي الشػػػػػػيكد بػػػػػػيقييػػػػػػ : "نػػػػػػوأ عمػػػػػػى اجػػػػػػرا ات جزا يػػػػػػة (80)

  ."يـإلػػػػػػيبحضػػػػػكر كاتػػػػػػب التحقيػػػػػػؽ، كيحػػػػػرر محضػػػػػػر بصفػػػػػػادتيـ كاألسػػػػػ مة المكجيػػػػػػة  مػػػػػػيفاليحمػػػػػؼ 

ػػػػػػػػأك  نػػػػػػػػو تسػػػػػػػػمع عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيؿ االسػػػػػػػػت ناس إفػػػػػػػػادة أ عمػػػػػػػػى نفسػػػػػػػػو مػػػػػػػػف القػػػػػػػػانكف (83)ا مػػػػػػػػادة يضن

 .األشخاص الذيف لـ يتمكا الخمس عشرة سنة مف أعمارىـ دكف حمؼ يميف

اسػػػػتحالؼ الشػػػػػيكد الػػػػػذيف بمغػػػػػكا السػػػػػف المػػػػػذككر  أف عمػػػػػىكمػػػػػة الػػػػػنقض المصػػػػػرم كقػػػػد قضػػػػػت مح

ػػػػىػػػػك مػػػػف الضػػػػمانات التػػػػي شػػػػرعت لمصػػػػمحة المػػػػتيـ، لً  ا فػػػػي الحمػػػػؼ مػػػػف تػػػػذكير الشػػػػاىد باإللػػػػو مى

قػػػػرر ايػػػػر الحػػػػؽ كلمػػػػا ىػػػػك مظنػػػػكف  ىػػػػكإٍف  عميػػػػو،كتحػػػػذيره مػػػػف سػػػػخطو  ،كػػػػؿ نفػػػػس عمػػػػىالقػػػػا ـ 

 .(2)الشاىد بيقكاؿ لمصمحة المتيـ دلييأٍف و قد ينجـ عف ىذا الترىيب نٌ مف أ

 تكػػػػػػػػػػكفأٍف لمقاعػػػػػػػػػػدة العامػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػػػي تكجػػػػػػػػػػب  اتػػػػػػػػػػدكيف شػػػػػػػػػػيادة الشػػػػػػػػػػيكد كطبقنػػػػػػػػػػ -

ة ىػػػػػػػػػػػي إجػػػػػػػػػػػرا  تحقيػػػػػػػػػػػؽ فيتعػػػػػػػػػػػيف تػػػػػػػػػػػدكنيف الشػػػػػػػػػػػياد ف  أعمػػػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػػػؽ مدكنػػػػػػػػػػػة، كباعتبػػػػػػػػػػػار أ

مػػػػػػػػػػػا يضػػػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف ككيػػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػػة ككاتػػػػػػػػػػػب التحقيػػػػػػػػػػػؽ إمضػػػػػػػػػػػا و عمػػػػػػػػػػػى ك ،( 3)جرا اتيػػػػػػػػػػػاإ

قػػػػػػػػراره  ،عمي ػػػػػػػػوككػػػػػػػػذلؾ الشػػػػػػػػاىد بعػػػػػػػػد تالكتػػػػػػػػو  ،صػػػػػػػػفحة الشػػػػػػػػيادة فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ كىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا  ييػػػػػػػػا،عمكا 

تمػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػاىد إفادتػػػػػػػػػػو تي " :ون ػػػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػػػىإجػػػػػػػػػػرا ات جزا يػػػػػػػػػػة  (81)المػػػػػػػػػػادة  يػػػػػػػػػػوعمت نٌصػػػػػػػػػػ

ذا امتنػػػػػػػػػػػػػع أك تعػػػػػػػػػػػػػذر األإعمييػػػػػػػػػػػػػا بتكقيعػػػػػػػػػػػػػو أك ببصػػػػػػػػػػػػػمة كيصػػػػػػػػػػػػػادؽ   عمي ػػػػػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػػػػػرصػػػػػػػػػػػػػبعو، كا 

 .4))"بة ككاتب التحقيؽيشار إلى ذلؾ في المحضر، كتكقع اإلفادة مف ككيؿ النيا
                                                           

 .614د.عبدالوهابحومد،أصولالمحاكماتالجزائٌة،مرجعسابق،ص((1
 .894ص،33،لسنة987،الطعنرقم14أحكامالنقضس9/12/1963نقضمصري(2)
 .231حسنالجوخدار،التحقٌقاالبتدائًفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،مرجعسابق،ص.د(3)
 من ق نون اإلجراءات الجن ئً المصري علً انه: 114انظر الى نص الم دة (4)
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كػػػػػػػػػؿ خصػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدعكل  ف  يف الشػػػػػػػػػيكد فػػػػػػػػػي مكاجيػػػػػػػػػة الخصػػػػػػػػػكـ، إذ إجػػػػػػػػػرا  المكاجيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػإ -

لػػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػؤاؿ الشػػػػػػػػػػػاىد كمناقشػػػػػػػػػػػتو، فالنيابػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة كالمػػػػػػػػػػػدعى المػػػػػػػػػػػدني إثبػػػػػػػػػػػات 

ػػػػػػػػػػالشػػػػػػػػػػيكد، كلممػػػػػػػػػػتيـ الحػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػي نفييػػػػػػػػػػا أ التيمػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػاىدة فقػػػػػػػػػػد  ،1))ا بشػػػػػػػػػػيادة الشػػػػػػػػػػيكديضن

لككيػػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػػة مكاجيػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػيكد "  :ون ػػػػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػػػػىت جزا يػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػرا ا( إ84)ت المػػػػػػػػػػػادة نٌصػػػػػػػػػػػ

  ".ذلؾ مرببعضيـ البعض، كمكاجيتيـ بالمتيـ، إذا اقتضى األ

 داء شيادتوامتناع الشاىد عن أ . ب

ػػػػػػػ عمػػػػػػىع الفمسػػػػػػػطيني شػػػػػػػر  كجػػػػػػب المي أ جيػػػػػػػات  أمػػػػػػػاف تمقػػػػػػا  نفسػػػػػػػو لمحضػػػػػػػكر ًمػػػػػػػ يى ًعػػػػػػدي  فٍ كػػػػػػػؿ مى

ال جػػػػػػاز لككيػػػػػػؿ ال أفٍ التحقيػػػػػػؽ ألدا  شػػػػػػيادة  قػػػػػػو لكػػػػػػي صػػػػػػدر مػػػػػػذكرة إحضػػػػػػار بحي أفٍ نيابػػػػػػة يحضػػػػػػر كا 

ػػػػ ،لػػػػ دال  بيقكالػػػػو ـ سػػػػمطات التحقيػػػػؽأمػػػػايمثػػػػؿ   عمػػػػىإجػػػػرا ات جزا يػػػػة  (85)المػػػػادة  بػػػػو تكىػػػػذا مػػػػا نص 

لمحضػػػػكر، فػػػػصذا  اسػػػػتدعا  ثػػػػافو  وإليػػػػى، يكجػػػػو األكلػػػػ" إذا لػػػػـ يحضػػػػر الشػػػػاىد بعػػػػد اسػػػػتدعا و لممػػػػرة  (2)ون ػػػػأ

 ."حضار بحقوتغيب بعد ذلؾ يصدر ككيؿ النيابة مذكرة إ

ذا امتنع الشاىد عف حضكره   أفٍ جيات التحقيؽ ألسباب مرضػية لديػو، جػاز لسػمطة التحقيػؽ  ماإكا 

ػ ،قكالوأقامة الشاىد كسماع إتنتقؿ لمحؿ  إذا " ون ػأ عمػىمػف نفػس القػانكف  (86)المػادة  عميػوت كىذا ما نص 

ػاتعذر حضكر الشاىد ألسباب صحية، ينتقؿ ككيؿ النيابة إلى محؿ إق فػي  امتو لسػماع أقكالػو إذا كػاف مقيمن

ػػ أمػػادا ػػرة اختصاصػػو،  ينيػػب ككيػػؿ النيابػػة المخػػتص فػػي تمػػؾ  أفٍ  عمي ػػو خػػارج ىػػذه الػػدا رة، ف اإذا كػػاف مقيمن

 يؽ".ـك لككيؿ النيابة المكمؼ بالتحقالدا رة لسماع شيادتو، كترسؿ الشيادة في ظرؼ مخت

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

مصرعلٌهاف نٌضعكٍلمنالقاضًوالكاتبإمضاءهعلىالشهادةوكذل الشاهدبعدتالوتهاعلٌهوإقرارهبؤنه
المحضرمعذكراألسبابالتًٌبدٌهاوفىكلاألحوالفًامتنععنإمضائهأوختمهأولمٌمكنهوضعهأثبتذل 

.ٌضعكلمنالقاضًوالكاتبإمضاءهعلىكلصفحةأواًلبؤول
الجنائٌة،مرجعسابق،صد.محمدالؽرٌب،حرٌةالقاضًالجنائًفًاالقتناعالٌقٌنًوأثرهفًتسبٌباألحكام(1)

94.


م.2001لسنة3(قانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًرقم85مادةرقم)(2)
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 الثانيالفرع 
 م  التحميدسال إلىالتي تيدف  اإلجراءات

 
 أارحبالمبض واإل مراأل: واًل أ

 اأمػػػػػػػػػػػػػػػرن  ييصػػػػػػػػػػػػػػػدر أفٍ لمػػػػػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػػػػا ي ا جػػػػػػػػػػػػػػػاز إذا كػػػػػػػػػػػػػػػاف المػػػػػػػػػػػػػػػتيـ حاضػػػػػػػػػػػػػػػرن  
لسػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف دكف جػػػػػػػػػاز  ك اا بنػػػػػػػػػاا مػػػػػػػػػف العدالػػػػػػػػػة أإذا كػػػػػػػػػاف المػػػػػػػػػتيـ فػػػػػػػػػارن  أمػػػػػػػػػا، بالحضػػػػػػػػكر

حضػػػػػػػػػاره لممثػػػػػػػػػكؿ عمي ػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػالقبض  اأمػػػػػػػػػرن تصػػػػػػػػػدر  أفٍ  ايرىػػػػػػػػػا لعديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػذلؾ تنػػػػػػػػػاكؿ اميػػػػػػػػػا، ماأ كا 
 .اليالتالنحك  عمىمفيـك القبض ل افقيا  القانكف تعريفن 

حرمػػػػاف المػػػػتيـ مػػػػف الحريػػػػة فػػػػي التجػػػػكاؿ، كلػػػػك لفتػػػػرة بسػػػػيطة، بسػػػػند مػػػػف سػػػػمطة  عبػػػػارة عػػػػف ىػػػػك 
 .(1)بحبسو احتياطينا أك بصخال  سبيمو يمرـ السطمة المختصة لتأماحددىا القانكف بغرض اقتياده 

ػػػػػػػػػػػػا   رجػػػػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػػػػمطة  إلػػػػػػػػػػػػىالخطػػػػػػػػػػػػي المكجػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف المحقػػػػػػػػػػػػؽ  مػػػػػػػػػػػػراأل وبين ػػػػػػػػػػػػ كيعػػػػػػػػػػػرؼ أيضن
ػػػػػػػػاأمايحضػػػػػػػػركا  العامػػػػػػػػة بػػػػػػػػيفٍ  ػػػػػػػػاطك يػػػػػػػػرافقيـ  مػػػػػػػػو شخصن سػػػػػػػػاؽ بػػػػػػػػالقكة الجبريػػػػػػػػة فػػػػػػػػي فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػاؿ، كيي  عن

 .(2)مرحاؿ عدـ امتثالو ليذا األ
بالحضػػػكر لممػػػتيـ حتػػػى يػػػتمكف مػػػف سػػػؤالو فػػػي  مػػػرصػػػدار األإؿ القػػػانكف لسػػػمطة التحقيػػػؽ لقػػػد خػػػكٌ  

لككيػؿ حضاره مف قبؿ أعضا  الضػبط، ك كا   عمي و بالقبض  اأمرن يصدر  أفٍ ف لو كا يستجيبالتحقيؽ فصذا لـ 
حضػػاره، كالغػػرض مػػف ىػػذه األ عمي ػػوك بػػالقبض ا بحضػػكر المػػتيـ أأمػػرن يصػػدر  أفٍ  النيابػػة ىػػك تمكػػيف  مػػراك كا 

 .(3)تو بغيره مف المتيميف أك الشيكدك مكاجيالمحقؽ مف إجرا  استجكاب المتيـ أ
ػػػػػلً  مػػػػػف إجػػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ الخطيػػػػػرة؛ نظػػػػػرنا القػػػػػبض إجػػػػػرا ن  كيعتبػػػػػر  مػػػػػف اعتػػػػػدا   عمي ػػػػػوا ينطػػػػػكم مى

مطة و ال يباشػػػػػر إال بمعرفػػػػػة السػػػػػن ػػػػػكمػػػػػا أ .(4)، كحرمانػػػػػو مػػػػػف حركتػػػػػو بحريػػػػػةمي ػػػػػوعبػػػػػكض حريػػػػػة المق عمػػػػػى
ػػػػػػػاعتبػػػػػػػارات عمميػػػػػػػة عيػػػػػػػد المشػػػػػػػرع لػػػػػػػذلو الن ػػػػػػػالمختصػػػػػػػة بػػػػػػػالتحقيؽ إال أ مػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػبط  إلػػػػػػػى ؾ أيضن

 .(5)سمطات التحقيؽ عمىيعرض  حتىحضار اإل أمر  بالقياـ بصجرا القضا ي

                                                           
د.إبراهٌممحمدإبراهٌم،النظرٌةالعامةللقبضعلىاألشخاصفًقانوناإلجراءاتالجنائٌة،دارالنهضةالعربٌة،(1)

.17،ص1996القاهرة،
 .387لتحقٌقاالبتدائًفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،مرجعسابق،صد.حسنالجوخدار،ا(2)
.389،ص2006د.عبدالرإوؾمهدي،شرحالقواعدالعامةلإلجراءاتالجنائٌة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،(3)
مرجعسابق،ص،لفردٌةد.عادلصفاه،سلطاتمؤموريالضبطالقضائًبٌنالفاعلٌةوضمانالحرٌاتوالحقوقا(4)

218. 
 .95،ص1995،القاهرة،1د.ابراهٌمطنطاوي،التلبسوأثرهعلًالحرٌةالشخصٌة،المكتبةالقانونٌة،ط((5
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 أعطػػػػػػػػػػىحيػػػػػػػػػػث  ،القػػػػػػػػػػبض فػػػػػػػػػػي التشػػػػػػػػػػريع الفمسػػػػػػػػػػطيني مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػؽ أمػػػػػػػػػػريصػػػػػػػػػػدر  
 أفٍ يطمبػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػف ككيػػػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػػػة  أفٍ مشػػػػػػػػػػػػرعيا الصػػػػػػػػػػػػالحية لمػػػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػا ي فػػػػػػػػػػػػي 

ػػػػػػػػػػ ،المػػػػػػػػػػتيـ، إذا تػػػػػػػػػػػكافرت بػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػركط معينػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػىبػػػػػػػػػػالقبض  أمػػػػػػػػػػريصػػػػػػػػػػدر  ت المػػػػػػػػػػػادة فقػػػػػػػػػػد نص 
 : أن و عمىالجزا ية الفمسطيني  اإلجرا اتمف قانكف  (106)
 .يصدر بحؽ المتيـ مذكرة حضكر لمتحقيؽ معو أفٍ لككيؿ النيابة  .1
  .يصدر بحقو مذكرة إحضار أفٍ إذا لـ يحضر المتيـ أك خشي فراره، جاز لككيؿ النيابة  .2

 وىما: لسببينحأار موكرة اإلصدار إ إلىتمجل سمط  التحميد  ا لنص المادة سالف  الوكروتطبيمً 
إذا لػػػػػـ يحضػػػػػر بعػػػػػد تكميفػػػػػو  كإليػػػػػو أالػػػػػذم كصػػػػػؿ  الحضػػػػػكر مػػػػػريـ ألقػػػػػد ال يعيػػػػػر اىتمػػػػػاـ  المػػػػػت  .1

 كبنػػػػػػػا ن عمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ اجػػػػػػػاز المشػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػطيني لمنيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة ، دكف عػػػػػػػذر مقبػػػػػػػكؿ بالحضػػػػػػػكر
 في الحاؿ.ـ سمطة التحقيؽ أمالممثكؿ  حضارهكا   عميوبالقبض  أمرو ار صدإ

حتػػػػػى كلػػػػػك لػػػػػـ  عميػػػػػوباإلحضػػػػػار كالقػػػػػبض  أمػػػػػرو صػػػػػدار ىػػػػػركب المػػػػػتيـ، فيجػػػػػكز إ ؼى ٍيػػػػػذا خً كمػػػػػا إ  .2
  ـ النيابة العامة.أمامف تمقا  نفسو بمثكلو يكف قد سبؽ إعالف الحضكر 

 عمػػػػػػػػىالجنا يػػػػػػػػة  اإلجػػػػػػػػرا اتمػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف  (126)بػػػػػػػػاف المشػػػػػػػػرع المصػػػػػػػػرم فػػػػػػػػي نػػػػػػػػص المػػػػػػػػادة لقػػػػػػػػد أ

ان بحضػػػػػػػػػكر المػػػػػػػػػتيـ، أمػػػػػػػػر اؿ لقاضػػػػػػػػػي التحقيػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػع المػػػػػػػػػكاد اف يصػػػػػػػػػدر حسػػػػػػػػب االحػػػػػػػػػك "و ن ػػػػػػػػأ

 ."حضارهكا   عميواك بالقبض 

إذا لػػػػػػػػػـ يحضػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػتيـ بعػػػػػػػػػد تكميفػػػػػػػػػو "  ون ػػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػػى نفسػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػانكف (130)كنصػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػادة 

، أك إذا لػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػو محػػػػػػػػػؿ إقامػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػركؼ ىربػػػػػػػػػو ؼى ٍيػػػػػػػػػبالحضػػػػػػػػػكر دكف عػػػػػػػػػذر مقبػػػػػػػػػكؿ أك إذا خً 

ا بػػػػػػػػػػالقبض أمػػػػػػػػػػرن صػػػػػػػػػػدر ي أن  ، جػػػػػػػػػػاز لقاضػػػػػػػػػػى التحقيػػػػػػػػػػؽ حالػػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػػبس فػػػػػػػػػػيأك إذا كانػػػػػػػػػػت الجريمػػػػػػػػػػة 

حضاره  ."احتياطيان  قعة مما ال يجكز فييا حبس المتيـكلك كانت الكا ،عمى المتيـ كا 

فييػػػػػػػػا تصػػػػػػػػدر  أن  االحػػػػػػػػكاؿ التػػػػػػػػي يجػػػػػػػػكز بيػػػػػػػػا لسػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػؽ  اعتبػػػػػػػػر المشػػػػػػػػرع المصػػػػػػػػرمكبػػػػػػػػذلؾ 

حضارهالمتيـ  عمىبالقبض  اأمرن   :اليالت عمىوتشمل ، كا 

 كر دكف عذر مقبكؿ.إذا لـ يحضر المتيـ بعد تكميفو بالحض .1

 .ىرب المتيـ ؼى يٍ إذا خً  .2

 إذا كانت الجريمة في حالة تمبس. .3



106

لبيانػػػػػات اسػػػػػمو كمػػػػػف ىػػػػػذه ا عميػػػػػو،بػػػػػالقبض البيانػػػػػات الخاصػػػػػة بػػػػػالمقبكض  مػػػػػريتضػػػػػمف األ أفٍ كيجػػػػػب 

ػػػػػ إلػػػػػىخػػػػػرل تجعػػػػػؿ الكصػػػػػكؿ كلقبػػػػػو كمينتػػػػػو كمحػػػػػؿ إقامتػػػػػو كأم بيانػػػػػات أ  عمي ػػػػػو راد القػػػػػبض الشػػػػػخص المي

 ف  إافػػػػػػاؿ بعػػػػػػض ىػػػػػػذه البيانػػػػػػات طالمػػػػػػا أ عمػػػػػػىلمجيالػػػػػػة، كال يترتػػػػػػب الػػػػػػبطالف  ؼو كصػػػػػػكالن ميسػػػػػػرنا كمنػػػػػػا

 .(1)لبيانات قامت بتعيف المتيـ تعيننا نافينا لمجيالةباقي ا

 حأارالمبض واإل أمرمدة 

ع الفمسػػػػػػػػػػطيني حضػػػػػػػػػػار فقػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػدد المشػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػبض كاإل أمػػػػػػػػػػركفيمػػػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػػػؽ بمػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػذكرة 

ػػػػػػػػ ،رةشػػػػػػػػير لسػػػػػػػػرياف ىػػػػػػػػذه المػػػػػػػػذكأفػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػد مػػػػػػػػدة ثالثػػػػػػػػة  مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف  (109/2)ت المػػػػػػػػادة إذ نص 

ضػػػػػػػػػػي ال يجػػػػػػػػػػكز تنفيػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػذكرة اإلحضػػػػػػػػػػار بعػػػػػػػػػػد مي ": ون ػػػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػػػىالجزا يػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػطيني  اإلجػػػػػػػػػػرا ات

 ."ثالثة أشير مف تاري  صدكرىا ما لـ يعتمدىا مف أصدرىا لمدة أخرل

ػػػػػػػػػػػػ ،المشػػػػػػػػػػػػرع المصػػػػػػػػػػػػرم أمػػػػػػػػػػػػا الجنا يػػػػػػػػػػػػة  اإلجػػػػػػػػػػػػرا اتقػػػػػػػػػػػػانكف  (139)ت المػػػػػػػػػػػػادة حيػػػػػػػػػػػػث نص 

سػػػػػػػػػػتة  يضػػػػػػػػػػالحػػػػػػػػػػبس بعػػػػػػػػػػد مي  مػػػػػػػػػػراالضػػػػػػػػػػبط كاإلحضػػػػػػػػػػار كأك  مػػػػػػػػػػراال يجػػػػػػػػػػكز تنفيػػػػػػػػػػذ أك "و ن ػػػػػػػػػػأ عمػػػػػػػػػػى

 ."التحقيؽ لمدة أخرل يلـ يعتمدىا قاض ، ماًأشير مف تاري  صدكرىا

مػػػػػػػػػػػػػذكرة القػػػػػػػػػػػػػبض   سػػػػػػػػػػػػػرياف المشػػػػػػػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػػػػػػػطيني حػػػػػػػػػػػػػدد زمػػػػػػػػػػػػػف ف  إ المكككككككككككككول وخالصككككككككككككك 

 سػػػػػػػػػػريافعمػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػالؼ المشػػػػػػػػػػرع المصػػػػػػػػػػرم فقػػػػػػػػػػد اعتبػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػدة  شػػػػػػػػػػيركاإلحضػػػػػػػػػػار بمػػػػػػػػػػدة ثػػػػػػػػػػالث أ

 اف مشػػػػػػػػرعنا الباحككككككككث ويككككككككرىسػػػػػػػػتو شػػػػػػػػيكر مػػػػػػػػف تػػػػػػػػاري  صػػػػػػػػدكرىا، مػػػػػػػػدة زمنيػػػػػػػػة حضػػػػػػػػار بة اإلمػػػػػػػػذكر 

  .العتبارات دستكرية كقانكنية المدة الزمنية كذلؾصاب أ الفمسطيني

فػػػػػػػػػي  ـ2003ساسػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػدؿ لسػػػػػػػػػنة القػػػػػػػػػانكف األ ( مػػػػػػػػػف11) مػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػص المػػػػػػػػػادةكىػػػػػػػػػذا 

 :التاليحك نال عمىباب الحقكؽ كالحريات 

  ؽ طبيعي كىي مكفكلة ال تمس.الحرية الشخصية ح .1
                                                           

.622د.أحمدسرور،الوسٌطفًقانوناإلجراءاتالجنائٌة،مرجعسابق،ص((1

نًالبٌانبببباتالواجبببببتوافرهببببامببببنمببببذكرات(مببببنقببببانوناإلجببببراءاتالجزائٌببببةالفلسببببط110ٌوقببببدنصببببتالمببببادة)

الحضورواإلحضاروتشملعلىماٌلً:

 اسمالمتهمالمطلوبإحضارهوأوصافهوشهرته. 

 الجرٌمةالمتهمبهاومادةاالتهام. 

 وجدتإن ومدةالتوقٌؾعنوانهكاماًل. 
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ك منعػػػػو مػػػػف التنقػػػػؿ أأك حبسػػػػو أك تقييػػػػد حريتػػػػو بػػػػيم قيػػػػد ال يجػػػػكز القػػػػبض عمػػػػى أحػػػػد أك تفتيشػػػػو  .2

القػػػػػػانكف، كيحػػػػػػدد القػػػػػػانكف مػػػػػػدة الحػػػػػػبس االحتيػػػػػػاطي، كال يجػػػػػػكز  حكػػػػػػاـأل اقضػػػػػػا ي كفقنػػػػػػ يمرإال بػػػػػػ

  .كفكف الخاضعة لمقكانيف الصادرة بتنظيـ السجماالحجز أك الحبس في اير األ
التػػػػػػػػػػػي يتمتػػػػػػػػػػػع  الميمػػػػػػػػػػػةحػػػػػػػػػػػد الحقػػػػػػػػػػػكؽ أامػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا يممكػػػػػػػػػػػو اإلنسػػػػػػػػػػػاف كأفالحريػػػػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػػػػية 

من ػػػػػػػػة مػػػػػػػػف قػػػػػػػػكم لضػػػػػػػػعيؼ، كىػػػػػػػػي ليسػػػػػػػػت منحػػػػػػػػة مػػػػػػػػف سػػػػػػػػمطة مػػػػػػػػا كال مكرمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف حػػػػػػػػاكـ كال  بيػػػػػػػػا،

ل نسػػػػػػػػػاف بحمايتػػػػػػػػػو كحمايػػػػػػػػػة الحريػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي  كالقضػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػػا الدسػػػػػػػػػتكركت ساسػػػػػػػػػيمػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػؽ أن  إ

فػػػػػػػػػػي كثػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػتقالؿ كحيػػػػػػػػػػادة فاعميػػػػػػػػػػة كأر الضػػػػػػػػػػمانات كثػػػػػػػػػػ، كىػػػػػػػػػػي أقررتيػػػػػػػػػػا التشػػػػػػػػػػريعات المختمفػػػػػػػػػػة

حضػػػػػػػػػػػار القػػػػػػػػػػػبض كاإل أمػػػػػػػػػػػرمكاجيتيػػػػػػػػػػػا، كبػػػػػػػػػػػذلؾ اعتبػػػػػػػػػػػر المشػػػػػػػػػػػرع مػػػػػػػػػػػدة تحديػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػاري  صػػػػػػػػػػػدكر 

ساسػػػػػػػػػػػػػية الميمػػػػػػػػػػػػػة لمحقػػػػػػػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػػػػػػػات الشخصػػػػػػػػػػػػػية األاالعتبػػػػػػػػػػػػػارات شػػػػػػػػػػػػػير فيػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػػػالث أ

ليػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػذه  ،شػػػػػػػػػػػير، فقػػػػػػػػػػػد اعتبػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػدتيا سػػػػػػػػػػػتة أع المصػػػػػػػػػػػرمشػػػػػػػػػػػر  خػػػػػػػػػػػالؼ المي  عمػػػػػػػػػػػى ل نسػػػػػػػػػػػاف

 .الفرد عمى ت خطيرةاعتبارا

ىػػػػػػػػػػػػـ االعتبػػػػػػػػػػػػارات العمميػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػي تبػػػػػػػػػػػػرر تحديػػػػػػػػػػػػد النطػػػػػػػػػػػػاؽ المػػػػػػػػػػػػدة الزمنيػػػػػػػػػػػػة ككمػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف أ

ػػػػػػػػػػػا ، كمثػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػذا التحديػػػػػػػػػػػد يمثػػػػػػػػػػػؿ دافعنػػػػػػػػػػػاحضػػػػػػػػػػػارالقػػػػػػػػػػػبض كاإل أمػػػػػػػػػػػرلصػػػػػػػػػػػالحية  لمسػػػػػػػػػػػطالت  ميمن

ذا كػػػػػػػػػاف إ أمػػػػػػػػػا ،كعػػػػػػػػػدـ التقػػػػػػػػػاعس ،المختصػػػػػػػػػة بتنفيػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ السػػػػػػػػػعي الحثيػػػػػػػػػث نحػػػػػػػػػك التنفيػػػػػػػػػذ

التراخػػػػػػػػػي كالتقػػػػػػػػػاعس  عمػػػػػػػػػىك دكف تحديػػػػػػػػػد لمػػػػػػػػػدة زمنيػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػك باعػػػػػػػػػث بمػػػػػػػػػدة زمنيػػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػػر أ مػػػػػػػػػراأل

 .(1)حضاراإلك القبض أ أمرفي تنفيذ 
 

 
 
 

 

                                                           
 .394،ص1997قاهرة،بدونطبعة،د.فودةعبدالحكٌم،بطالنالقبضعلًالمتهم،دارالفكرالجامعً،ال(1)
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 المبحث الثالث
 لمتحميد التفويض آثار

 تمييد وتمسيم:

عضػػػػػػا  الضػػػػػػبط القضػػػػػػا ي مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف أ إلػػػػػػىالتفػػػػػػكيض بمجػػػػػػرد صػػػػػػدكره  أمػػػػػػر عمػػػػػػىيترتػػػػػػب 

فػػػػػكض لمتحقيػػػػػؽمجمكعػػػػػة مػػػػػف الكاجبػػػػػات التػػػػػي تػػػػػر اآلثػػػػػار يتعمػػػػػؽ بعضػػػػػيا  ب ا كينػػػػػتج عنيػػػػػ تبط بسػػػػػمطة المي

بالمػػػػػػػػدة يمتػػػػػػػػـز المفػػػػػػػػكض  كأفٍ جرا يػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تحكػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػؿ التحقيػػػػػػػػؽ، القكاعػػػػػػػػد اإليتقيػػػػػػػػد المفػػػػػػػػكض ب أفٍ 

فػػػػي ممارسػػػػة ذلػػػػػؾ  يتقيػػػػد بحػػػػدكد التفػػػػػكيض أفٍ  عمي ػػػػػوكمػػػػػف ثػػػػـ يتعػػػػيف  ،التفػػػػكيض أمػػػػرفػػػػػي  المحػػػػددة لػػػػو

 كتخضػػػػع ،ك خاصػػػػةالؿ أسػػػػباب عامػػػػة أانقضػػػػاؤه مػػػػف خػػػػالتفػػػػكيض  أمػػػػرتنفيػػػػذ  عمػػػػىاإلجػػػػرا ، كيترتػػػػب 

م الباحككككث المبحككككث ومككككن خككككالل مككككا سككككبد قس كككك ،رقابػػػػة جيػػػػات النيابػػػػة العامػػػػة إلػػػػىجػػػػرا ات التفػػػػكيض إ

 :اليالتالنحو  الثالث عمى

 .التفكيض أمركاجبات ميمكر الضبط في  :األولالمطمب 

 تنفيذه. عمىالتفكيض كالرقابة  أمرانقضا   المطمب الثاني:
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 األولالمطمب 
 التفويض أمرملمور الأبط  ي  واجبات

 تمييد وتمسيم:

يمتػػػػػػػػػػػػـز  أفٍ مػػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػا ي عنػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػدكر قػػػػػػػػػػػػرار التفػػػػػػػػػػػػكيض  عمػػػػػػػػػػػػى يتعػػػػػػػػػػػػيف

ض لػػػػػػػػو فػػػػػػػػكٌ  العمػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذم عمػػػػػػػػىكمػػػػػػػػا يقتصػػػػػػػػر التحقيػػػػػػػػؽ، ك جرا يػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تحكػػػػػػػػـ بجميػػػػػػػػع القكاعػػػػػػػػد اإل

مػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػبط عنػػػػػػػد تفكيضػػػػػػػػو  كػػػػػػػذلؾ يقيػػػػػػػد، ض لػػػػػػػوفػػػػػػػال اختصػػػػػػػاص لػػػػػػػو بعمػػػػػػػؿ سػػػػػػػكاه الػػػػػػػذم فػػػػػػػػكٌ 

بد قكككككككد تكككككككم تمسكككككككيم ومكككككككن خكككككككالل مكككككككا سكككككككجػػػػػػػرا ، باشػػػػػػػرة ىػػػػػػػذا اإلددت لمخػػػػػػػالؿ فتػػػػػػػرة معينػػػػػػػة حػػػػػػػ

 :اليالتالنحو  المبحث الثالث عمى

 جرا ية التي تحكـ التحقيؽ.المفكض بالقكاعد اإل دتقيٌ  :األول الفرع

 التزاـ ميمكر الضبط القضا ي بحدكد التفكيض. الثاني: الفرع

 .التفكيض أمرالتزاـ ميمكر الضبط القضا ي بالمدة المحددة في لث: الفرع الثا

 .لمتحقيؽ التفكيض أمر نطاؽ الفرع الرابع:
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 األولالفرع 
 المفوض بالمواعد اإلجرا ي  التي تحكم التحميد تمي د

 

لسػػػػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػػػػؽ،  يتقيػػػػػػػػػػػػػد بالقكاعػػػػػػػػػػػػػد اإلجرا يػػػػػػػػػػػػػة  أفٍ المفػػػػػػػػػػػػػكض لمتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ  عمػػػػػػػػػػػػػىيجػػػػػػػػػػػػػب 

القػػػػػػػػػانكف  نػػػػػػػػػٌص عمييػػػػػػػػػاكالحريػػػػػػػػػات الفرديػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي ت المقػػػػػػػػػررة لحمايػػػػػػػػػة الحقػػػػػػػػػكؽ كخاصػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػمانا

 عند القياـ بالتحقيؽ المكمؼ بيا.

مػػػػػػػػػػػػادة  الفمسػػػػػػػػػػػػطيني العػػػػػػػػػػػػاـالقضػػػػػػػػػػػػا ية لمنا ػػػػػػػػػػػػب  التعميمػػػػػػػػػػػػاتنصػػػػػػػػػػػػت ا لػػػػػػػػػػػػذلؾ فقػػػػػػػػػػػػد كتطبيقنػػػػػػػػػػػػ

: ض بػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػػػاؿ إف المفػػػػػػػػػػػػكض يعتبػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػدكد مػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػكٌ  و: ن ػػػػػػػػػػػػ( عمػػػػػػػػػػػػى أ/ب181)

مػػػػػػػػف قيػػػػػػػػكد ككاجبػػػػػػػػات ،  عمي ػػػػػػػػو مػػػػػػػػا  عمي ػػػػػػػػو ، ك تا لػػػػػػػػو مػػػػػػػػف سػػػػػػػػمطاكػػػػػػػػالمحقؽ سػػػػػػػػكا  بسػػػػػػػػكا  ، لػػػػػػػػو مػػػػػػػػ

 :اؿو مراعاة ما ىك ت عمي و كيجب 

 .يتقيد المفكض بالقكاعد اإلجرا ية التي تحكـ التحقيؽ أفٍ . أ

ذف النيابػػػػػػػػػة بتفتػػػػػػػػػيش أن ػػػػػػػػػو إذا صػػػػػػػػػدر إ عمػػػػػػػػػىمحكمػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػنقض المصػػػػػػػػػرم  قضػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػوكمػػػػػػػػػا       

ينمػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػده، طالمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػؾ يفتشػػػػػػػػػو أ أفٍ مػػػػػػػػػتيـ جػػػػػػػػػاز لمػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػبط المنتػػػػػػػػػدب إلجرا ػػػػػػػػػو 

  .(1)قاـ بتنفيذه فٍ كمى  ،مصدر اإلذف فالمكاف في دا رة اختصاص كؿ م

 إلػػػػىيسػػػػتمع  أفٍ قبػػػػؿ  اليمػػػػيفيحمفػػػػو  أفٍ عميػػػػو كػػػػذلؾ عنػػػػد نػػػػدب مػػػػيمكر الضػػػػبط لسػػػػماع شػػػػاىد مػػػػا تعػػػػيف 

 .(2)شيادتو، فصف لـ يفعؿ ذلؾ اعتبرت الشيادة إجرا  مف إجرا ات االستدالؿ

 جرا يػػػػػػػػػػػةلقكاعػػػػػػػػػػػد اإليتقيػػػػػػػػػػػد با أفٍ مػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي  عمػػػػػػػػػػػىا لػػػػػػػػػػػذلؾ يجػػػػػػػػػػػب كتطبيقنػػػػػػػػػػػ       

 المخػػػػػػػػتص مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ عضػػػػػػػػك النيابػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة ، فػػػػػػػػصذا تػػػػػػػػـ تفكيضػػػػػػػػوالتػػػػػػػػي تحكػػػػػػػػـ التحقيػػػػػػػػؽ االبتػػػػػػػػدا ي

مخالفػػػػػػػػػػػػػة القكاعػػػػػػػػػػػػػد و ال يجػػػػػػػػػػػػػكز لمػػػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػػػا ي اتخػػػػػػػػػػػػػاذ أم إجػػػػػػػػػػػػػرا  يتطمػػػػػػػػػػػػػب فصن ػػػػػػػػػػػػػ

 ض.التفكي أمراالجرا ية المنصكص بيا في 

 
                                                           

.182،ص845رقم30،مجموعةأحكامالنقض،س29/11/1979نقضمصري(1)
.انظرفًهامقد.368د.محمدالحلبً،الوسٌطفًشرحقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،مرجعسابق،ص(2)

 .182ق،صممدوحالسبكً،حدودسلطاتمؤمورالضبطفًالتحقٌق،مرجعساب
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 الفرع الثاني
 التزام ملمور الأبط المأا ي بحدود التفويض

 
 ، ىػػػػػػػػػػك مقيػػػػػػػػػػد بحػػػػػػػػػػدكد مػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػكض بػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي المنتػػػػػػػػػػدب لمتحقيػػػػػػػػػػؽ ف  إ

فػػػػػػػػػػصذا  .(1)تػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػؼ بيػػػػػػػػػػا دكف تجػػػػػػػػػػاكزال اإلجػػػػػػػػػػرا اتاإلنابػػػػػػػػػػة ك  االلتػػػػػػػػػػزاـ بمكضػػػػػػػػػػكع عمي ػػػػػػػػػػوكيتعػػػػػػػػػػيف 

عػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػند  لػػػػػػػػػذم يباشػػػػػػػػػػره عارينػػػػػػػػػاأصػػػػػػػػػػبح اإلجػػػػػػػػػرا  ا لػػػػػػػػػـ يمتػػػػػػػػػـز المنػػػػػػػػػدكب الحػػػػػػػػػػدكد المخكلػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػو

ف جريمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف نػػػػػػػػكع إال فػػػػػػػػي شػػػػػػػػي نػػػػػػػػدب مػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػبطيجػػػػػػػػكز فػػػػػػػػال  .(2)كأصػػػػػػػػبح بػػػػػػػػاطالن  القػػػػػػػػانكني

مػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػددة فػػػػػػػػػال يجػػػػػػػػػكز لمنا ػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػاـ تكػػػػػػػػػكف ىػػػػػػػػػذه الجري أفٍ ك  الجنايػػػػػػػػػة أك الجنحػػػػػػػػػة كقعػػػػػػػػػت فعػػػػػػػػػالن 

 بػػػػػػػػػػصجرا ات التحقيػػػػػػػػػػؽ بجميػػػػػػػػػػع الجػػػػػػػػػػرا ـ المرتكبػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػتكي إنابػػػػػػػػػػة لمقيػػػػػػػػػػاـ يفػػػػػػػػػػكضف أ

ك بمجمكعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػرا ـ مػػػػػػػػف نػػػػػػػػكع الجريمػػػػػػػػة الجاريػػػػػػػػة بشػػػػػػػػينيا أك بجػػػػػػػػرا ـ ايػػػػػػػػر محػػػػػػػػددة أ عمي ػػػػػػػػو 

 .(3)ر اإلنابةقبؿ صدكر قرا ا ـ مؤكدناكاف كقكع تمؾ الجر  فٍ حتى كا   التحقيؽ

 النػػػػػػػػػػػدب الصػػػػػػػػػػػادر أمػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػيف   كتطبيقػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػذلؾ فقػػػػػػػػػػػد قضػػػػػػػػػػػت محكمػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػنقض المصػػػػػػػػػػػرم

فيػػػػػػػػػو ك تفتػػػػػػػػػيش شػػػػػػػػػخص آخػػػػػػػػػر يكجػػػػػػػػػد و أتفتػػػػػػػػػيش شخصػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػػى يشػػػػػػػػػتمؿبتفتػػػػػػػػػيش منػػػػػػػػػزؿ المػػػػػػػػػتيـ ال 

نو ز دخػػػػػػػػػكؿ مسػػػػػػػػػكتفتػػػػػػػػػيش الشػػػػػػػػػخص ال يجيػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػراأل ف  أك تفتػػػػػػػػػيش مسػػػػػػػػػكف شػػػػػػػػػخص آخػػػػػػػػػر، كمػػػػػػػػػا أ

ػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػي ال يصػػػػػػػػػححو  قػػػػػػػػػانكني المػػػػػػػػػتيـ ايػػػػػػػػػردخػػػػػػػػػكؿ المخبػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػزؿ  ف  كتفتيشػػػػػػػػػو، كقػػػػػػػػػد قضػػػػػػػػػت أيضن

مػػػػػػػػف ر يسػػػػػػػػو الضػػػػػػػػابط المػػػػػػػػيذكف لػػػػػػػػو بتفتػػػػػػػػيش شػػػػػػػػخص المػػػػػػػػتيـ بػػػػػػػػدخكؿ ىػػػػػػػػذا  إليػػػػػػػػوالصػػػػػػػػادر  مػػػػػػػػراأل

لمغػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػف التفتػػػػػػػػػيش بخػػػػػػػػػركج ىػػػػػػػػػذا  المطمػػػػػػػػػكب تفتيشػػػػػػػػػو تحقيقنػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػتحفظ المنػػػػػػػػػزؿ بػػػػػػػػػدعكل

المنػػػػػػػػػازؿ ممػػػػػػػػػا مساسػػػػػػػػػو بحرمػػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػػى فعػػػػػػػػػاؿ المػػػػػػػػػرخص بيػػػػػػػػػا قانكننػػػػػػػػػا؛ نظػػػػػػػػػرناعػػػػػػػػػف نطػػػػػػػػػاؽ األ مػػػػػػػػراأل

  .(4)ما أسفر عنو ضبط المتيـ إلىيمتد أثره  ـ ىذا اإلجرا  بالبطالف الذميض

                                                           
 .574،ص2،2006د.علًجروة،الموسوعةفًاإلجراءاتالجزائٌة،بدونطباعة،مجلد((1
 .223،ص1965د.محمداألحول،انقضاءسلطاتالعقاببالتقادم،رسالةدكتوراة،كلٌةالحقوق،جامعةالقاهرة،((2

مرجعد.حسنالجوحدار،750كوٌتٌة،مرجعسابق،صد.عبدالوهابحومد،الوسٌطفًاإلجراءاتالجزائٌةال(3)
.352التحقٌقاالبتدائًفًقانونأصولالمحاكماتالجزائٌة،مرجعسابق،ص

 .408،ص102،رقم11،احكامالنقض،س1960ٌناٌر18نقضمصري(4)
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عماؿ التحقيؽ ط القضا ي لمقياـ ببعض أمكرم الضبحد ميتفكيض أ عمىالمشرع الفمسطيني  فنص

 و:ن  عمى أ اإلجرا اتنكف مف قا (55/2)المادة  تا لما ذكر نص  كتطبيقن  محددة، دعكلفي 

لمنا ػػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػػاـ أك ككيػػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة المخػػػػػػػػػػػتص تفػػػػػػػػػػػكيض أحػػػػػػػػػػػد أعضػػػػػػػػػػػا  الضػػػػػػػػػػػبط 

 ...التحقيؽ في دعكل محددة القضا ي المختص بالقياـ بيم مف أعماؿ

بحػػػػػػػػػدكد  المفػػػػػػػػػكض بػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػرتقيػػػػػػػػػد المنػػػػػػػػػدكب لمتحقيػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي تنفيػػػػػػػػػذ ألي أفٍ ب و يجػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػا أ

تمػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػدا رة  يخػػػػػػػػػرج عػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػدكد أفٍ فػػػػػػػػػال يجػػػػػػػػػكز  كالقيػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػالتفتيش، المكػػػػػػػػػانيدا ػػػػػػػػػرة اختصاصػػػػػػػػػو 

ن  إال بمكجب، فصذ  .ما يككف فردنا عاديناا خرج عنيا دكف مكجب ال تككف لو سمطة كا 

ذا خػػػػػػػػػرج المػػػػػػػػػيمكر عػػػػػػػػػف دا ػػػػػػػػػرة إ ون ػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػذلؾ قضػػػػػػػػػت محكمػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػنقض المصػػػػػػػػػرم بيكتطبيقنػػػػػػػػػ

ن   ، كىػػػػػػػػػذه ىػػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػػدة العامػػػػػػػػػة ا عادينػػػػػػػػػامػػػػػػػػػا يعتبػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػردن اختصاصػػػػػػػػػو ال تكػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػمطة مػػػػػػػػػا كا 

يغيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػػدكر انتػػػػػػػػػداب مػػػػػػػػػف النيابػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة المختصػػػػػػػػػة  ألدا  كػػػػػػػػػؿ كظيفػػػػػػػػػة رسػػػػػػػػػمية كال

 أفٍ ىػػػػػػػػػػػذا اإلذف  عمػػػػػػػػػػػىإذ شػػػػػػػػػػػرط صػػػػػػػػػػػحة التفتػػػػػػػػػػػيش الحاصػػػػػػػػػػػؿ بنػػػػػػػػػػػا   فػػػػػػػػػػػي إجػػػػػػػػػػػرا  التفتػػػػػػػػػػػيش إليػػػػػػػػػػػو

 .(1)القضا ية الضابطيةميمكرم جرا  مف ف إيككف م

جػػػػػػػرا  مكضػػػػػػػكع النػػػػػػػدب إال مػػػػػػػرة كاحػػػػػػػدة فقػػػػػػػط، فػػػػػػػصذا كػػػػػػػاف مكضػػػػػػػكع كػػػػػػػذلؾ ال يجػػػػػػػكز تنفيػػػػػػػذ اإل

بعػػػػد  التحريػػػػاتكشػػػػفت  ثػػػػـ ،شػػػػي  عمػػػػىالنػػػػدب ىػػػػك تفتػػػػيش مسػػػػكف المػػػػتيـ كتػػػػـ تفتيشػػػػو كلػػػػـ يعثػػػػر فيػػػػو 

، األكؿات مكضػػػػكع التفتػػػػيش شػػػػيا  تفيػػػػد فػػػػي كشػػػػؼ الحقيقػػػػة عػػػػف ذأف  ىػػػػذا المػػػػتيـ يجػػػػكز بمنزلػػػػو أذلػػػػؾ 

ال كاف التفتيش الثاني باطالن يعيد التفيش مرة ثاني أفٍ فال يجكز لممندكب   .(2)ة كا 
  

                                                           
.255،ص97،رقم2،أحكامالنقض،س1950نوفمبر28نقضمصري(1)
 .258عباس،اإلنابةالقضائٌةفًمجالاإلجراءاتالجنائٌةالداخلٌة،مرجعسابق،صد.أمٌن(2)



113

 الفرع الثالث
 التفويض أمرالتزام ملمور الأبط المأا ي بالمدة المحددة  ي 

 
إف  سػػػػمطة مػػػػيمكر الضػػػػبط القضػػػػا ي عنػػػػد النػػػػدب مقيػػػػدة بػػػػالفترة التػػػػي حػػػػددت لمباشػػػػرة اإلجػػػػرا ، 
إذا حػػػػػددت لػػػػػو فتػػػػػرة معينػػػػػة، كال تصػػػػػبح الشػػػػػككل منيػػػػػا مػػػػػا دامػػػػػت ال تتػػػػػرؾ المػػػػػتيـ ميػػػػػددنا بػػػػػاإلجرا ات 
ذا لػػػػػـ تتضػػػػػمف أمػػػػػر النػػػػػدب ميعػػػػػادنا إلتمػػػػػاـ اإلجػػػػػرا ، فػػػػػال يشػػػػػترط أٍف يػػػػػتـ التنفيػػػػػذ عقػػػػػب  لفتػػػػػرة طكيمػػػػػة، كا 

 .(1)صدكره مباشرة، بؿ يكفي أٍف يككف ذلؾ خالؿ فترة معقكلة ليا ما يسكايا
عنا الفمسػػػػػػػػطيني لػػػػػػػػـ يتضػػػػػػػػمف نٌصػػػػػػػػان يمػػػػػػػػـز بػػػػػػػػو مػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػا ي المفػػػػػػػػكض إف  ميشػػػػػػػر 

بػػػػالتحقيؽ بضػػػػركرة تنفيػػػػذ أمػػػػػر النػػػػدب لمتحقيػػػػؽ خػػػػال مػػػػػدة محػػػػددة، كمػػػػا لػػػػـ يكجػػػػػب تنفيػػػػذه فػػػػكر صػػػػػدكر 
ا أمر التفكيض، ك كذلؾ  مثمو المشرع المصرم لـ ينص قانكف اإلجرا ات الجنا ية بذلؾ. أيضن

شػػػػػػػػترط تنفيػػػػػػػػذ أمػػػػػػػػر النػػػػػػػػدب لمتحقيػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػكر صػػػػػػػػدكره؛ بػػػػػػػػؿ ييتػػػػػػػػرؾ فالقاعػػػػػػػػدة العامػػػػػػػػة أن ػػػػػػػػو ال يي 
لممنػػػػػػػػػدكب حريػػػػػػػػػة اختيػػػػػػػػػار الكقػػػػػػػػػت المناسػػػػػػػػػب لكػػػػػػػػػي يكػػػػػػػػػكف تنفيػػػػػػػػػذ اإلجػػػػػػػػػرا  مكضػػػػػػػػػكع األمػػػػػػػػػر مثمػػػػػػػػػرنا 

ا في الدعكل، كؿ ىذا ما داـ التنفيذ يتـ خالؿ سرياف أمر الندب لمتحقيؽ  .(2)كمنتجن
ب دكف أف تحػػػػػػدد فيػػػػػػػو أجػػػػػػػالن كعمػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ فصن ػػػػػػػو يجػػػػػػكز لمسػػػػػػػمطة األمػػػػػػػرة أٍف تصػػػػػػدر أمػػػػػػػر النػػػػػػػد

معيننػػػػا لتنفيػػػػذه، ايػػػػر أف  ىػػػػػذا األجػػػػؿ يتحػػػػدد بقػػػػػكة القػػػػانكف، كبكاليػػػػة السػػػػمطة األمػػػػػرة بالنػػػػدب، فػػػػاذا زالػػػػػت 
كاليػػػػػػػػة تمػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػمطة، بصحالػػػػػػػػة الػػػػػػػػدعكل إلػػػػػػػػى المحكمػػػػػػػػة أك بصصػػػػػػػػدار أمػػػػػػػػر باألكجػػػػػػػػو إلقامػػػػػػػػة الػػػػػػػػدعكل 

 .(3)د بكشر اإلجرا  المحدد بوالجنا ية، فصف  ذلؾ يحكؿ دكف تنفيذ أمر الندب إذا لـ يكف ق
فتحديػػػػػد أجػػػػػؿ سػػػػػرياف أمػػػػػر التفػػػػػكيض لمتحقيػػػػػؽ لػػػػػيس مػػػػػف البيانػػػػػات الجكىريػػػػػة، فاألصػػػػػؿ أن ػػػػػو ال 
يجػػػػػػب عمػػػػػػى سػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ الميفكضػػػػػػة بػػػػػػالتحقيؽ أٍف تحػػػػػػدد أجػػػػػػالن ألعضػػػػػػا  الضػػػػػػبط القضػػػػػػا ي ينفػػػػػػذ 

 ألمر خاللو، حتى يينفذ المندكب لمتحقيؽ تفكيضو في أم كقت يراه مناسبنا.
ٍف كػػػػػػاف جػػػػػػا زة قانكننػػػػػػا، إال أٌنػػػػػػو يتضػػػػػػمف  كتطبيقنػػػػػػا لػػػػػػذلؾ فػػػػػػصف  التفػػػػػػكيض اٌيػػػػػػر محػػػػػػدد المػػػػػػدة كا 
ػػػػٍف تيتخػػػػذ فػػػػي  تيديػػػػدنا مسػػػػتمرنا لحقػػػػكؽ األشػػػػخاص كحريػػػػاتيـ كحرمػػػػة مسػػػػاكنيـ بػػػػدكف تحديػػػػد اجػػػػال ضػػػػد مى
مػػػػػػػكاجيتيـ أمػػػػػػػر التفػػػػػػػكيض؛ لػػػػػػػذلؾ يتعػػػػػػػيف عمػػػػػػػى المشػػػػػػػرع أٍف يفػػػػػػػرض تحديػػػػػػػد أجػػػػػػػالن محػػػػػػػددنا ألعضػػػػػػػا  

 لقضا ي حتى ال يمحؽ الضرر لذم االشخاص سكاد بذاتيـ اك بمساكنيـ.الضبط ا

                                                           
 .342،ص2،1978د.رإوؾعبٌد،مبادئاإلجراءاتالجنائٌةفًالقانونالمصري،مطبعةعٌنشمس،ط(1)
.498مرجعسابق،ص،د.محمودحسنً،شرحقانوناإلجراءاتالجنائً(2)
 .165د،االختصاصالقضائًلمؤمورالضبطفًاألحوالالعادٌةواالستثنائٌة،مرجعسابق،صد.رإوؾعبٌ(3)
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مػػػػػا رأت النيابػػػػػة العامػػػػػة تحديػػػػػد المػػػػػدة التػػػػػػي  كبػػػػػذلؾ قضػػػػػت محكمػػػػػة الػػػػػنقض المصػػػػػرم أنػػػػػػو إذا
يجػػػػب إجػػػػرا  التفتػػػػيش خالليػػػػا، فػػػػصف  ذلػػػػؾ يكػػػػكف إعمػػػػاالن لحقيػػػػا فػػػػي مراعػػػػاة مصػػػػمة المػػػػتيـ كعػػػػدـ تركػػػػو 

ذا لػػػػـ تحػػػػدد النيابػػػػة أجػػػػالن لتنفيػػػػذ اإلذف الػػػػذم ميػػػػددنا بػػػػالتفتيش إلػػػػى كقػػػػت قػػػػد يتجػػػػا كز الكقػػػػت المحػػػػدد، كا 
ا قانكننا صدرتو، فصف  ىذا اإلذف يعتبر قا منا، كيككف التفتيش الذم حصؿ بمقتضاه صحيحن
(1).  

 :التفويض المحدد بو مدة التنفيو أمر
تفكيض، كمػا بػال مػرتحديػد مػدة األ عمىفي بعض إجرا ات التحقيؽ الفمسطيني فقد حرص المشرع 

مػا  ثػالث أشػير مػف تػاري  صػدكرىا ط كاالحضار، فػال  تنفيػذىا بعػد مضػيالضب امرألك  ىك الحاؿ بالنسبة
ال يجػكز تنفيػذ مػذكرة اإلحضػار بعػد مضػي ثالثػة " : أن ػو عمػى (119/2)بػنص المػادة  لـ تجدد لمػدد أخػرل،

"أشير مف تاري  صدكرىا ما لـ يعتمدىا مف أصدرىا لمدة أخرل
ضػػػػػػػػػػػػػبط الرسػػػػػػػػػػػػػا ؿ كالخطابػػػػػػػػػػػػػات كالجرا ػػػػػػػػػػػػػد كالمطبكعػػػػػػػػػػػػػات كالطػػػػػػػػػػػػػركد ألمػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػذلؾ ا

مكاتػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػرؽ كالبريػػػػػػػػػػد، كػػػػػػػػػػذلؾ مراقبػػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػػدل كالبرقيػػػػػػػػػػات المتعمقػػػػػػػػػػة بالجريمػػػػػػػػػػة كشػػػػػػػػػػخص مرتكبيػػػػػػػػػػا
جرا  تسجيالت ألحاديث في مكاف خاص. ةكالالسمكيالمحادثات السمكية   كا 

بمػػػػػػدة ال  تتجػػػػػػاكز خمسػػػػػػة أكجػػػػػػب المشػػػػػػرع فػػػػػػي قػػػػػػانكف اإلجػػػػػػرا ات الجزا يػػػػػػة أٍف يكػػػػػػكف محػػػػػػددنا 
ا قابمة لمتجديد لمرة كاحدة، فقد نٌصت المادة )  ( عمى أٌنو:51/3عشر يكمن

يجػػػػػػػػػػػػػػب أٍف يكػػػػػػػػػػػػػػكف أمػػػػػػػػػػػػػػر الضػػػػػػػػػػػػػػبط أك إذف المراقبػػػػػػػػػػػػػػة أك التسػػػػػػػػػػػػػػجيؿ مسػػػػػػػػػػػػػػببنا، كلمػػػػػػػػػػػػػػدة ال تتجػػػػػػػػػػػػػػاكز 
ا قابمة لمتجديد لمرة كاحدة.  خمسة عشر يكمن

الت لمسػػػػػػػػػػػػػػمطة كتطبيقنػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػذلؾ؛ تػػػػػػػػػػػػػػرؾ المشػػػػػػػػػػػػػػرع الفمسػػػػػػػػػػػػػػطيني فػػػػػػػػػػػػػػي ايػػػػػػػػػػػػػػر تمػػػػػػػػػػػػػػؾ الحػػػػػػػػػػػػػػا
المختصػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالتفكيض األمػػػػػػػػػػػرة لمػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي حريػػػػػػػػػػػة تحديػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػدة التػػػػػػػػػػػي يجػػػػػػػػػػػب 
فييػػػػػػػػػػػا تنفيػػػػػػػػػػػذ تفػػػػػػػػػػػكيض األمػػػػػػػػػػػر، فيمػػػػػػػػػػػا إذا تعػػػػػػػػػػػيف تحديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػدة ألمػػػػػػػػػػػر التفػػػػػػػػػػػكيض يجػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػى 

 المنتدب بالتفكيض مباشرة اإلجرا  خال المدة المحددة.
 الضػػػػػػػػػبط المنتػػػػػػػػػدبالتفػػػػػػػػػكيض بتنفيػػػػػػػػػذ مقتضػػػػػػػػػاه، فػػػػػػػػػال يجػػػػػػػػػكز لمػػػػػػػػػيمكر  أمػػػػػػػػػركتنتيػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػدة 

فالمنتػػػػػػػػػػدب لتفتػػػػػػػػػػيش منػػػػػػػػػػزؿ المػػػػػػػػػػتيـ ينتيػػػػػػػػػػي أثػػػػػػػػػػره  ف يقػػػػػػػػػػـك بػػػػػػػػػػو إال مػػػػػػػػػػرة كاحػػػػػػػػػػدةأجػػػػػػػػػػرا  التخػػػػػػػػػػاذ إ
. كيكػػػػػػػػػكف لمػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػا ي النػػػػػػػػػدكب الحريػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي اختيػػػػػػػػػار الظػػػػػػػػػركؼ (2)بمجػػػػػػػػػرد تفتيشػػػػػػػػػو

 .(3)المناسب لمقياـ باإلجرا  بطريقة مثمرة ما داـ يتـ خالؿ المدة المحددة
                                                           

 .32،ص5،رقم31،أحكامالنقض،س1980ٌناٌر3نقضمصري(1)
 .32،ص5،رقم31،مجموعةأحكامالنقض،س9/1/1980نقضمصري((2
.351،ص72م،رق30،مجموعةأحكامالنقض،س18/3/1979نقضمصري((3

 ( من ق نون اإلجراءات الجن ئً على أنه:95انظر إلى نص المشرع المصري الم دة )    
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النػػػػػػػػدب دكف تنفيػػػػػػػػذه، كدكف  يمرذلؾ بانقضػػػػػػػػا  المػػػػػػػػدة المحػػػػػػػػددة بػػػػػػػػمفعػػػػػػػػكؿ النػػػػػػػػدب كػػػػػػػػ ينتيػػػػػػػػي
المحكمػػػػػػة أك  إلػػػػػػىة بصحالػػػػػػة الػػػػػػدعكل مػػػػػػر  عػػػػػػف زكاؿ اختصػػػػػػاص السػػػػػػمطة األامتػػػػػػداده أك تجديػػػػػػده، فضػػػػػػالن 

بعػػػػػػدـ كجػػػػػػكد كجػػػػػػو لعػػػػػػدـ معرفػػػػػػة  مػػػػػػرذا كػػػػػػاف األإال إالجنا يػػػػػػة، ىػػػػػػذا  مر باألكجػػػػػػو إلقامػػػػػػة الػػػػػػدعكلبػػػػػػاأل
  .(1)تنقضي بمضي المدة حتىقا مة  الدعكل الفاعؿ، فتظؿ كالية النيابة بتحقيؽ

 :التفويض أمرامتداد 
، كلكػػػػػف  كجػػػػػب عمػػػػػى مػػػػػيمكر الضػػػػػبط القضػػػػػا ي تنفيػػػػػذ أمػػػػػر التفػػػػػكيض فػػػػػي الكقػػػػػت المحػػػػػدد آجػػػػػالن
قػػػػػػػد يػػػػػػػرل المنػػػػػػػدكب مػػػػػػػف الضػػػػػػػابطة القضػػػػػػػا ية  لمقيػػػػػػػاـ بػػػػػػػصجرا ات التحقيػػػػػػػؽ لكنػػػػػػػو لػػػػػػػـ يػػػػػػػتمكف القيػػػػػػػاـ 

لو لمقيػػػػػاـ بتمػػػػػؾ اإلجػػػػػرا  خػػػػػالؿ المػػػػػدة المجػػػػػدد لػػػػػذلؾ بػػػػػالتفكيض خػػػػػالؿ األجػػػػػر المحػػػػػدد لػػػػػذلؾ أك النشػػػػػغا
 :اليالت عمىاإلجراء أجابت محكمة النقض المصرم في ىذا 

قضػػػػػػت بين ػػػػػػو إذا كػػػػػػاف اإلذف الصػػػػػػادر مػػػػػػف النيابػػػػػػة فػػػػػػي تػػػػػػاري  معػػػػػػيف لضػػػػػػبط مػػػػػػتيـ كتفتيشػػػػػػو، 
نػػػػػػص عمػػػػػػى أٍف يػػػػػػتـ التفتػػػػػػيش فػػػػػػي بحػػػػػػر األسػػػػػػبكع، كلػػػػػػـ ينفػػػػػػذ ىػػػػػػذا اإلذف لعػػػػػػدـ تمكػػػػػػف الضػػػػػػابط الػػػػػػذم 

تصػػػػدره مػػػػف الضػػػػبط كالتفتػػػػيش النشػػػػغالو فػػػػي ىػػػػذه المػػػػدة، ثػػػػـ بعػػػػد مػػػػركر مػػػػا يقػػػػارب مػػػػف شػػػػير حػػػػرر اس
الضػػػػػػابط محضػػػػػػرنا أثبػػػػػػت فيػػػػػػو ذلػػػػػػؾ، كمػػػػػػا أثبػػػػػػت أف مراقبػػػػػػة المػػػػػػتيـ، أعيػػػػػػدت فتبػػػػػػيف لػػػػػػو أن ػػػػػػو ال يػػػػػػزاؿ 
مشػػػػػػػتغالن بتجػػػػػػػارة المخػػػػػػػدرات ثػػػػػػػـ عرضػػػػػػػت األكراؽ عمػػػػػػػى النيابػػػػػػػة صػػػػػػػدكر األمػػػػػػػر بتجديػػػػػػػد إذف التفتػػػػػػػيش 

ت بمػػػػدة أسػػػػبكع مػػػػف تػػػػاري  التجديػػػػد، ثػػػػػـ نفػػػػذ ىػػػػذا األمػػػػر كضػػػػبط مػػػػع المػػػػتيـ المخػػػػػدر، السػػػػابؽ فرخصػػػػ
ا مسػػػػػتظيره مػػػػف األمػػػػػر الػػػػذم صػػػػػدر أخيػػػػرنا بعػػػػػد اإلذف معنػػػػػى  فػػػػاعتبرت المحكمػػػػػة ىػػػػذا التفتػػػػػيش صػػػػحيحن
اإلذف بنػػػػػا ن عمػػػػػى اعتبػػػػػارات ذكرتيػػػػػا فػػػػػي حكميػػػػػا مؤديػػػػػة إلػػػػػى مػػػػػا رتبتػػػػػو عمييػػػػػا، فػػػػػال يجػػػػػكز الجػػػػػدؿ فػػػػػي 

 .(2)قضذلؾ لدل محكمة الن
                                                                                                                                                                                     

ٌبؤمربضببطجمٌبعالخطابباتوالرسبائلوالجرائبدوالمطبوعباتوالطبرودلبدىمكاتببالبرٌبدوجمٌببع لقاضبًالتحقٌبقأن 
أوإجراءتسجٌالتألحادٌ جرتفىمكانسلكٌةبمراقبةالمحادثاتالسلكٌةوالالالبرقٌاتلدىمكاتبالبرقوأنٌؤمر

فًجناٌةأوجنحةمعاقبعلٌهابالحبسلمدةتزٌدعلىثالثةأشهر.-خاصمتىكانلذل فائدةفًظهورالحقٌقة
بنباءعلبىأمبرمسبببولمبدةالتزٌبدعلبىوفىجمٌعاألحوالٌجبأنٌكونالضبطأواالطالعأوالمراقببةأوالتسبجٌل

.قابلةللتجدٌدلمدةأولمددأخرىمماثلةثٌنٌوًماثال
عدد رقام  –الجرٌدة الرسمٌة  – 1972لسنة  37) معدلة ب لق نون رقم -139-أًٌض  انظر من الق نون نفسه نص الم دة 

( على أنه:28/9/1972( مكرر ص در فً 39)
ببا ًٌ هأوحبسببه،وٌكببونلببهحببقاالتصببالبمببنبؤسبببابالقبببضعلٌببٌبلببػفببوًراكببلمببنٌقبببضعلٌببهأوٌحبببساحتٌاط

ٌبببببرىإبالؼبببببهبمببببباوقبببببعواالسبببببتعانةبمحبببببام،وٌجببببببإعالنبببببهعلبببببىووجبببببهالسبببببرعةببببببالتهمالموجهبببببةإلٌبببببه.
والٌجبببوزتنفٌبببذأوامبببرالضببببطواإلحضببباروأوامبببرالحببببسبعبببدمضبببًسبببتةأ شبببهرمبببنتبببارٌخصبببدورها،مبببالبببم

 ٌعتمدهاقاضًالتحقٌقلمدةأخرى.
.168إوؾعبٌد،االختصاصالقضائًلمؤمورالضبطفًاألحوالالعادٌةواالستثنائٌة،مرجعسابق،صد.ر(1)
 .327،ص340نرقم7،مجموعةأحكامالنقض،ح1947مارس24نقضمصري(2)
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 الفرع الرابع
 نطاد أمر التفويض لمتحميد

 
بطػػػػػػػػػػالف  عمػػػػػػػػػػىلػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػنص صػػػػػػػػػػراحة  أٌنػػػػػػػػػػوالجزا يػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػطيني  اإلجػػػػػػػػػػرا اتيتضػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػانكف 

حيػػػػػػػػػػػث اكتفػػػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػػػادة  ،اسػػػػػػػػػػػتجكاب المػػػػػػػػػػػتيـ الػػػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػػتـ بمعرفػػػػػػػػػػػة أعضػػػػػػػػػػػا  الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي
 و: ـ عمى أن2001( لسنة 3( مف قانكف اإلجرا ات الجزا ية الفمسطيني رقـ )55/2)
لمنا ب العاـ أك ككيؿ النيابة العامة المختص تفكيض أحد أعضا  الضبط القضػا ي المخػتص بالقيػاـ بػيم "

 ."مف أعماؿ التحقيؽ في دعكل محددة، كذلؾ عدا استجكاب المتيـ في مكاد الجنايات
كبػػػػػػػػذلؾ الػػػػػػػػنص الػػػػػػػػذم لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػذكر فييػػػػػػػػا صػػػػػػػػراحة عمػػػػػػػػى عػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػكاز التفػػػػػػػػكيض الصػػػػػػػػادر لمػػػػػػػػيمكرم 

ن مػػػػػػػػػػػا حظػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػػػػػرا  عمػػػػػػػػػػػى تفػػػػػػػػػػػكيض الضػػػػػػػػػػػبط السػػػػػػػػػػػتجكا ب المػػػػػػػػػػػتيـ فػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػكاد الجػػػػػػػػػػػنح كا 
 ميمكرم الضبط لمقياـ استجكاب المتيـ في مكاد الجنايات.

عأككككككاء الأككككككبط المأككككككا ي : مككككككا مككككككدى صككككككح  تفككككككويض أوىنككككككا السككككككؤال الككككككوي يطككككككرح نفسككككككو
 الستجواب المتيم  ي الجنح؟

ف خػػػػػػػػػالؿ قيػػػػػػػػػاـ سػػػػػػػػػمطة سػػػػػػػػػبؽ كقػػػػػػػػػد تحػػػػػػػػػدث الباحػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػف ماىٌيػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتجكاب المػػػػػػػػػتيـ مػػػػػػػػػ       
التحقيػػػػػػػػػػؽ بمناقشػػػػػػػػػػتو تفصػػػػػػػػػػيالن فػػػػػػػػػػي تيمػػػػػػػػػػة مكجيػػػػػػػػػػة إليػػػػػػػػػػو بارتكػػػػػػػػػػاب جريمػػػػػػػػػػة كدعكتػػػػػػػػػػو لمػػػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػػػى 

. كىػػػػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػػػػتجكاب إجػػػػػػػػػػػرا  خطيػػػػػػػػػػػر؛ (1)األدلػػػػػػػػػػػة القا مػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػده، إمػػػػػػػػػػػا بنفييػػػػػػػػػػػا أك بالتسػػػػػػػػػػػميـ بيػػػػػػػػػػػا
ألن ػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػد يفضػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػى اعتػػػػػػػػػػراؼ المػػػػػػػػػػتيـ، كلػػػػػػػػػػذلؾ ال يكػػػػػػػػػػكف إال إجػػػػػػػػػػرا  تحقيػػػػػػػػػػؽ، كال يمكػػػػػػػػػػف أٍف 

 .(2)  استدالؿ في أم صكرة كيبطؿ إذا أجراه ميمكر ضبط قضا ييككف إجرا
كبنػػػػػػػػػػػا ن عمي ػػػػػػػػػػػو أف  االسػػػػػػػػػػػتجكاب عمػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػػػؽ ال يجػػػػػػػػػػػكز أٍف يقػػػػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػػػػو أم       

شػػػػػػػػػػػػخص ال يػػػػػػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػػػػػػي إطػػػػػػػػػػػػار ىػػػػػػػػػػػػذه السػػػػػػػػػػػػمطة، كأف  تمػػػػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػػػػمطة تمتمكيػػػػػػػػػػػػا النيابػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة 
. كلػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػػػؾ (3)ا  االسػػػػػػػػػػػػتجكابكبالتػػػػػػػػػػػػالي ال يجػػػػػػػػػػػػكز لغيػػػػػػػػػػػػر النيابػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػة القيػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػصجر 

 .(4)اإلجرا  بطريقة الندب مف قبؿ سمطة التحقيؽ االبتدا ي
 

                                                           
 .512د.عوضمحمدعوض،التفتٌقفًضوءأحكامالنقض،مرجعسابق،ص((1
 .234،ص1تفًقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنً،مكتبةالطالبالجامعً،طد.أٌمنعبدالعال،محاضرا((2
.202د.معتزاألؼا،مرشدالضحٌةللطرقالحكمٌةمعالقانونالفلسطٌنًلإلجراءاتالجزائٌة،مرجعسابق،ص((3
.592د.نجاتًسند،مبادئاإلجراءاتالجناٌةفًالتشرٌعالمصري،مرجعسابق،ص((4
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 ( قانون اإلجراءات الجزا ي  عمى أن و: 95وتطبيًما لولك، وتنص المادة ) 

 .يتكلى ككيؿ النيابة استجكاب المتيـ في الجنايات جميعيا، كالجنح التي يرل استجكابو فييا

التي ال ( التي أجازت تفكيض ميمكرم الضبط ببعض أعماؿ التحقيؽ 55/2ص المادة )ن أفٍ  كيرم الباحث

لػػػػو اسػػػػتجكاب المػػػتيـ فػػػػي الجنايػػػػات بصػػػػراحة الػػػنص، كقػػػػد تػػػػرؾ المشػػػػرع نصػػػو فيمػػػػا يتعمػػػػؽ األمػػػػر  تجيػػػز

باالسػػتجكاب فػػي مػػكاد الجػػنح أدل إلػػى الفيػػـ إلػػى إمكانيػػة جػػكاز تفػػكيض مػػيمكرم الضػػبط باالسػػتجكاب فػػي 

ذا مػػا يػػرل بػػو الباحػػث أٌف المشػػرع بيػػذا الػػنص قػػد أضػػعؼ مػػف قػػكة أحػػد أىػػـ الضػػمانات المقػػررة الجػنح،  كىػػ

لممتيـ كىي ضمانة صػفة القػا ـ عمػى االسػتجكاب عنػدما تػرؾ المشػرع نٌصػو بعػد اسػتجكاب المػتيـ بػالجنح، 

محقػؽ بنفسػو ( إجػرا ات جزا يػة أن ػو عمػى ال95( كالمػادة )55/2كىذا اإلجرا  قد يتعارض مع نػٌص المػادة )

صػػدار أمػػر بتفػػكيض مػػيمكرم الضػػبط القضػػا ي  أف يتخػػذ اسػػتجكاب المػػتيـ سػػكا  فػػي الجنايػػات أك الجػػنح كا 

 لمقياـ باالستجكاب يعد إجرا ن محظكرنا.

كيػػػػػرل بعػػػػػض الفقيػػػػػا  أٌف العمػػػػػة مػػػػػف اقتصػػػػػار االسػػػػػتجكاب عمػػػػػى سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ كحػػػػػدىا، قػػػػػد         

ألن ػػػػػو يختمػػػػػؼ عػػػػػػف إجػػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ األخػػػػػرل كذلػػػػػػؾ  تكػػػػػكف راجعػػػػػة إلػػػػػى صػػػػػعكبة النػػػػػػدب لمقيػػػػػاـ بػػػػػو،

لخطكرتػػػػو، إذ يجػػػػب عمػػػػى القػػػػا ـ بػػػػو أٍف يكػػػػكف عمػػػػى درايػػػػة تامػػػػة بتفاصػػػػيؿ الكاقعػػػػة كأدلتيػػػػا، كبنػػػػا ن عمػػػػى 

 .(1)ذلؾ أكجب المشرع أٍف يباشر المحقؽ إجرا  االستجكاب بنفسو

يخػػػػػػػػػػػص نػػػػػػػػػػػص لػػػػػػػػػػػذلؾ يكصػػػػػػػػػػػي الباحػػػػػػػػػػػث  أٍف يعيػػػػػػػػػػػد النظػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػػػػػذه المسػػػػػػػػػػػيلة فيمػػػػػػػػػػػا         

( إجػػػػػػػػػػرا ات جزا يػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػصقرار نٌصػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػريح بعػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػكاز إجػػػػػػػػػػرا  التفػػػػػػػػػػكيض فػػػػػػػػػػي 55/2المػػػػػػػػػػادة )

كالحكمػػػػػػػػػة، مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػؾ ىػػػػػػػػػي خطػػػػػػػػػكرة ىػػػػػػػػػذا أعمػػػػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػػػػؽ كاالسػػػػػػػػػتجكاب فػػػػػػػػػي الجنايػػػػػػػػػات كالجػػػػػػػػػنح 

 اإلجرا  الذم يترتب عمي و  آثار عمى حرية المستجكب كضمانة لمصمحة المتيـ. 

 

 

 
                                                           

أ.جاللالدلٌمً،ضماناتالمتهمفًإجراءاتالتحقٌقاالبتدائًالمقٌدةلحرٌتهوالماسةبشخصه،منشوراتالحلبً((1
 .142،ص1الحقوقٌة،ط
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 المطمب الثاني
 تنفيوه عمىالتفويض والرقاب   أمرانمأاء 

 

 تمييد وتمسيم:

األصػػػػػػػػػػػػػػػؿ أف ينقضػػػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػػػػػػػدب لمتحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ انقضػػػػػػػػػػػػػػػا ن طبيعينػػػػػػػػػػػػػػػا بتنفيػػػػػػػػػػػػػػػذ مقتضػػػػػػػػػػػػػػػاه، 

كينقضػػػػػػػػي أمػػػػػػػػر التفػػػػػػػػكيض بيسػػػػػػػػباب مختمفػػػػػػػػة يمكػػػػػػػػف تقسػػػػػػػػيميا إلػػػػػػػػى قسػػػػػػػػميف، كىػػػػػػػػي أسػػػػػػػػباب ترجػػػػػػػػع 

إلػػػػػػػػػػػػى القكاعػػػػػػػػػػػػد العامػػػػػػػػػػػػة، كالقسػػػػػػػػػػػػـ اآلخػػػػػػػػػػػػر أسػػػػػػػػػػػػباب خاصػػػػػػػػػػػػة النقضػػػػػػػػػػػػا  أمػػػػػػػػػػػػر التفػػػػػػػػػػػػكيض، كمػػػػػػػػػػػػا 

وبنككككككككككاًء عميَّككككككككككو  قسككككككككككم الباحككككككككككث لمطمػػػػػػػػػػب الرقابػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى تنفيػػػػػػػػػذ أمػػػػػػػػػػر التفػػػػػػػػػػكيض،  سيتضػػػػػػػػػمف ا

 المطمب الثاني عمى النحو التالي:

 .انقضا  أمر التفكيض: األولالفرع 

 .الرقابة عمى تنفيذ أمر التفكيضالفرع الثاني: 
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 األولالفرع 
 التفويض أمرانمأاء 

 
 التفويض عن طريد التنفيو أمرانمأاء  اواًل:

، كيكػػػػػػػػػػػػػكف بتنفيػػػػػػػػػػػػػذ مقتضػػػػػػػػػػػػػاه أم طبيعينػػػػػػػػػػػػػا لمتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ انقضػػػػػػػػػػػػػا ن  التفػػػػػػػػػػػػػكيض أمػػػػػػػػػػػػػر ينقضػػػػػػػػػػػػػي

. فمػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػاف (1)فػػػػػػػػػػي األجػػػػػػػػػػؿ المحػػػػػػػػػػدد لػػػػػػػػػػو لمػػػػػػػػػػرة كاحػػػػػػػػػػدة التفػػػػػػػػػػكيضمكضػػػػػػػػػػكع  اإلجرا اتالقيػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػ

لسػػػػػػػػػػػماع شػػػػػػػػػػػاىد فصن ػػػػػػػػػػػو ينقضػػػػػػػػػػػي بمجػػػػػػػػػػػرد سػػػػػػػػػػػماع الشػػػػػػػػػػػاىد كلػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػاف لمقػػػػػػػػػػػبض عمػػػػػػػػػػػى  التفػػػػػػػػػػػكيض

تفتػػػػػػػػيش مسػػػػػػػػكف المػػػػػػػػتيـ، فصن ػػػػػػػػو المػػػػػػػػتيـ، فمجػػػػػػػػرد القػػػػػػػػبض عمي ػػػػػػػػو  يسػػػػػػػػقط ىػػػػػػػػذا األمػػػػػػػػر، كلػػػػػػػػك كػػػػػػػػاف ل

ينقضػػػػػػػػػػي بمجػػػػػػػػػػرد تفتػػػػػػػػػػيش مسػػػػػػػػػػكف المػػػػػػػػػػتيـ كلػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػفر ىػػػػػػػػػػذا التفتػػػػػػػػػػيش عػػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػػيا  متعمقػػػػػػػػػػة 

 .(2)بالجريمة مكضكع التحقيؽ

االنقضػػػػػػػػػػػػػػا  الطبيعػػػػػػػػػػػػػػي ألمػػػػػػػػػػػػػػر التفػػػػػػػػػػػػػػكيض، فػػػػػػػػػػػػػػال يجػػػػػػػػػػػػػػكز  كتطبيقنػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػذلؾ فيػػػػػػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػػػػػػك

لممفػػػػػػػػػػػكض لمتحقيػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػف أعضػػػػػػػػػػػا  الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي أٍف يعيػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػرة أخػػػػػػػػػػػرل التفػػػػػػػػػػػكيض فػػػػػػػػػػػي 

ش منػػػػػػػػػػزؿ المػػػػػػػػػػتيـ أك إلقػػػػػػػػػػا  القػػػػػػػػػػبض مػػػػػػػػػػرة أخػػػػػػػػػػرل عمػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػتيـ فػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػذكرات اإلحضػػػػػػػػػػار، تفتػػػػػػػػػػي

ن ما يتطمب األمر تفك  ا آخر مف سمطات التحقيؽ األصمية لمقياـ بيذا االجرا .يكا   ضن

يػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػر التفػػػػػػػػػػػكيض عنػػػػػػػػػػػدما يسػػػػػػػػػػػتنفذ مػػػػػػػػػػػيمكر الضػػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػػا ي حػػػػػػػػػػػدكد تفكيضػػػػػػػػػػػو تين

سػػػػػػػػػػػمطات التحقيػػػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػػػتعمف عػػػػػػػػػػػف  كبقيامػػػػػػػػػػػو بعممػػػػػػػػػػػو كبصحالػػػػػػػػػػػة مكضػػػػػػػػػػػكع إجػػػػػػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػػػػػػؽ إلػػػػػػػػػػػى

انتيػػػػػػػػػػا  التحقيػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ بيػػػػػػػػػػاف كقػػػػػػػػػػا ع الجريمػػػػػػػػػػة إٍف كجػػػػػػػػػػدت ككصػػػػػػػػػػفيا القػػػػػػػػػػانكني، بالتػػػػػػػػػػالي 

  يككف التصرؼ في ممؼ التحقيؽ بصحالة الدعكل إلى المحكمة المختصة لمحاكمتو.
 التفويض بانمأاء األجل المحدد ليا أمر: انمأاء اثانيً 

 و الغيػػػػػػػػػػػػػر طبيعػػػػػػػػػػػػػي دكف أٍف يػػػػػػػػػػػػػتـ تنفيػػػػػػػػػػػػػذه ينقضػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػر التفػػػػػػػػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ بانقضػػػػػػػػػػػػػا

مقتضػػػػػػػػػػػاه أك إذا زاؿ المحػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػذم سػػػػػػػػػػػيقع عمي ػػػػػػػػػػػو  اإلجػػػػػػػػػػػرا  مكضػػػػػػػػػػػكع أمػػػػػػػػػػػر التفػػػػػػػػػػػكيض الصػػػػػػػػػػػادر 

                                                           
 .309د.عادلالمعمري،ندبمؤمورالضبطالقضائًللتحقٌقفًالقانونالمصريواإلماراتً،مرجعسابق،ص(1)
 .277نابةالقضائٌةفًمجالاإلجراءاتالجنائٌةالداخلٌةوالخارجٌة،مرجعسابق،صد.أمٌنعباس،اإل((2
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بصحضػػػػػػػػار مػػػػػػػػتيـ، فمػػػػػػػػـ يػػػػػػػػتمكف مػػػػػػػػف إحضػػػػػػػػاره، كقػػػػػػػػد مضػػػػػػػػى عمػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػدة مػػػػػػػػف الػػػػػػػػزمف تمنػػػػػػػػع 

 : (1)أٌنو عمى (119/2مف تنفيذ ىذا اإلجرا ، فقد نصت المادة )

اإلحضػػػػػػػػػػار بعػػػػػػػػػػد مضػػػػػػػػػػي ثالثػػػػػػػػػػة أشػػػػػػػػػػير مػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػاري  صػػػػػػػػػػدكرىا مػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػـ  ال يجػػػػػػػػػػكز تنفيػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػذكرة"

 ."يعتمدىا مف أصدرىا لمدة أخرل

ثػػػػػػػػالث أشػػػػػػػػير مػػػػػػػػف تػػػػػػػػاري   ضػػػػػػػػيبعػػػػػػػػد مي يمكػػػػػػػػف لمضػػػػػػػػابطة القضػػػػػػػػا ية تنفيػػػػػػػػذ أمػػػػػػػػر التفػػػػػػػػكيض فػػػػػػػػال  

 ما لـ تجدد لمدة أخرل صادرة عف سمطة التحقيؽ. صدكرىا

 تنفيػػػػػػػػػػذه لسػػػػػػػػػػبب كينتيػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػر التفػػػػػػػػػػكيض إذا مػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػبح مكضػػػػػػػػػػكع التفػػػػػػػػػػكيض مسػػػػػػػػػػتحيالن 

خػػػػػػػػػػػارج عػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػيلكؼ، كيػػػػػػػػػػػدـ المسػػػػػػػػػػػكف أك عنػػػػػػػػػػػد االنتقػػػػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػػػػى المكػػػػػػػػػػػاف كجػػػػػػػػػػػد المنػػػػػػػػػػػزؿ قػػػػػػػػػػػد 

احتػػػػػػػػرؽ، إذا مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف مكضػػػػػػػػػكع أمػػػػػػػػػر التفػػػػػػػػػكيض تفتػػػػػػػػيش ىػػػػػػػػػذا المسػػػػػػػػػكف، فتكػػػػػػػػػكف ىػػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػػتحالة 

 مادية فينتيي أمر التفكيض في ىذه الحالة باستحالة تنفيذىا.
 

 (2)التنازل عن الشكوى ثالثًا:

ك مكتكبػػػة أ إمػػػاالشػػػككل تقػػػدـ  أف   عمػػػىالجزا يػػػة الفمسػػػطيني  اإلجػػػرا اتقػػػانكف ع فػػػي أجػػػاز الميشػػػر  

ت المػادة فقد نٌصػ ،في تحريؾ دعكل جزا ية ضد متيـ ما و عميرابة المجني  عمىتدؿ  أفٍ شفيية، شريطة 

ؽ القػػػانكف يجػػػكز لمنيابػػػة العامػػػة إجػػػرا  التحقيػػػؽ أك إقامػػػة الػػػدعكل الجزا يػػػة التػػػي عمػػػ ال": أن ػػػو ( عمػػػى4/1)

شككل أك ادعا  مدني أك طمب أك إذف إال بنا  عمػى شػككل كتابيػة أك شػفيية مػف المجنػي  مباشرتيا عمى 

 ."ككيمو الخاص أك ادعا  مدني منو أك مف ككيمو الخاص أك إذف أك طمب مف الجية المختصة أك عمي و 
                                                           

م.2001لسنة3(منقانوناإلجراءاتالجزائٌةالفلسطٌنًرقم119/2نصالمادة)(1)
ه : (2)   تعرف الشكوى بأنَّ

بةالعامة(،طالًباتحرٌ الدعوىالجزائٌةبالغوإخبارفًجرٌمةمعٌنةٌتقدمبهاالمجنًعلٌهإلىسلطةاالدعاء)النٌا
فًالجرائمالتًتتوقؾفٌهاحرٌةالنٌابةالعامةفًهذاالتحرٌ علىتوافرهذااإلجراء.

  : مش ر إلٌه فً مرجع

.195،ص1،2004د.صالحنبٌه،الوسٌطفًشرحمبادئاإلجراءاتالجزائٌة،اإلسكندرٌة،منشاةالمعارؾ،ط

بؤنها:وتعرؾأًٌضا
إبالغالمجنًعلٌهأووكٌلهللنٌابةالعامةأوألحدأفرادالضابطةالقضائٌةعنجرٌمةمعٌنةطالًبامباشرةاإلجراءات

القانونٌةضدمرتكبٌها.
  : مش ر إلٌه فً مرجع

 .177،ص1،2005د.محمدنمور،أصولاإلجراءاتالجزائٌة،عمان،دارالثقافةوالتوزٌع،ط
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، كمػػػػػػػػا قػػػػػػػػد لشػػػػػػػػككل، فقػػػػػػػػد يحررىػػػػػػػػا ككيمػػػػػػػو الخػػػػػػػػاص يشػػػػػػػترط أٍف يحػػػػػػػػرؾ المشػػػػػػػػتكي بنفسػػػػػػػو اكال

ػػػػػٍف يقػػػػػكـ مقامػػػػػو مػػػػػف مسػػػػػاعديف أك ككػػػػػال  نيابػػػػػة عامػػػػػة أك مػػػػػيمكرم الضػػػػػبط  يحررىػػػػػا النا ػػػػػب العػػػػػاـ أك مى

الشػػػػػككل يكقػػػػػؼ اإلجػػػػػرا ات القانكنيػػػػػة  عػػػػػفايػػػػػر أف  التنػػػػػازؿ  القضػػػػػا ي بكصػػػػػفيـ سػػػػػمطة ضػػػػػبط إدارم،

 التابعة لمدعكل الجزا ية، كيككف سببنا مف أسباب انقضا  الدعكل الجزا ية. 

 لقيػػػػػدة  بتقػػػػػديـ شػػػػػكك الم الػػػػػدعكليتنػػػػػازؿ عػػػػػف الشػػػػػككل  فػػػػػي  أفٍ جػػػػػاز القػػػػػانكف لممشػػػػػتكي أفقػػػػػد   

لػػػػػذيف يحػػػػػػؽ ليػػػػػـ تقػػػػػػديـ ـ اعمػػػػػػي ياذا تعػػػػػدد المجنػػػػػي  أمػػػػػػاالمشػػػػػتكي التنػػػػػػازؿ عنيػػػػػا،  عمي ػػػػػػو مػػػػػف المجنػػػػػي 

لػػػػػـ يقػػػػػدـ التنػػػػػازؿ مػػػػػف  لػػػػػو مػػػػػا ةالتنػػػػػازؿ ال قيمػػػػػ فػػػػػصف  حػػػػػدىـ بالتنػػػػػازؿ عنيػػػػػا بعػػػػػد تقػػػػػديميا أالشػػػػػككل كقػػػػػاـ 

ت المػػػػادة بيػػػػا، فنٌصػػػػ نيػػػػا ي ر حكػػػػـحتػػػػى يصػػػػدي  ليػػػػـ الحػػػػؽ فػػػػي تقػػػػديميا،الػػػػذيف  ـيعمػػػػيالمجنػػػػي  جميػػػػع

د القػػػػػانكف مباشػػػػػرتيا عمػػػػػى شػػػػػككل يجػػػػػكز فػػػػػي الػػػػػدعاكل التػػػػػي قٌيػػػػػ": أن ػػػػػو عمػػػػػىإجػػػػػرا ات جزا يػػػػػة   (4/2)

التنػػػػػازؿ عنيػػػػػا حتػػػػػى يصػػػػػدر فػػػػػي الػػػػػدعكل حكػػػػػـ نيػػػػػا ي،  عمي ػػػػػو أك ادعػػػػػا  بػػػػػالحؽ المػػػػػدني مػػػػػف المجنػػػػػي 

ذا تعػػػػػػػد ألحػػػػػػػد ـ ال يعتػػػػػػػد بالتنػػػػػػػازؿ إال إذا صػػػػػػػدر مػػػػػػػف جمػػػػػػػيعيـ، كالتنػػػػػػػازؿ بالنسػػػػػػػبة عمػػػػػػػييد المجنػػػػػػػي كا 

 1). )بحؽ اآلخريف، كيترتب عمى التنازؿ إسقاط دعكل الحؽ العاـ المتيميف يعتبر تنازالن 

احب ىػػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػؽ، فالتنػػػػػػػػػػػازؿ ال ذا تنػػػػػػػػػػػازؿ عنيػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػكينقضػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػككل إ

ذا سػػػػػػػػػػػكت صػػػػػػػػػػاحب الحػػػػػػػػػػػؽ أك ككيمػػػػػػػػػػو الخػػػػػػػػػػػاص، فػػػػػػػػػػص  لمجنػػػػػػػػػػي عمي ػػػػػػػػػػػوا المشػػػػػػػػػػػتكي ال مػػػػػػػػػػفيكػػػػػػػػػػكف إ

ذلػػػػػػػؾ يعنػػػػػػػى  اإلجػػػػػػػرا ات الالزمػػػػػػػة فػػػػػػػصفٌ النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة التخػػػػػػػاذ  إلػػػػػػػىفػػػػػػػي الشػػػػػػػككل كلػػػػػػػـ يتقػػػػػػػدـ بيػػػػػػػا 

 .(2)كأٌنو قد تنازؿ عف حقو فيياال يريد تحريكيا  أٌنو

كال يجػػػػػػػػػػػكز لممجنػػػػػػػػػػػػي عمي ػػػػػػػػػػػػو  بعػػػػػػػػػػػػد تنازلػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػككل الرجػػػػػػػػػػػػكع عنػػػػػػػػػػػػو، حتػػػػػػػػػػػػى كلػػػػػػػػػػػػك 

تكػػػػػػػػػف معمكمػػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػػبة إليػػػػػػػػػو، إال إذا كانػػػػػػػػػت تمػػػػػػػػػؾ الكقػػػػػػػػػا ع المكتشػػػػػػػػػفة اكتشػػػػػػػػػؼ كقػػػػػػػػػا ع أخػػػػػػػػػرل لػػػػػػػػػـ 

 .(3)تشكؿ جريمة مستقمة، فعندىا يمكف لو أٍف يتقدـ بشككل جديدة كال يمزمو التنازؿ

  
                                                           

(.4/2مادة)2014لسنة17معدلبقانونرقم2001(لسنة3رقم)الفلسطٌنًقانوناإلجراءاتالجزائٌة(1) 
 د.فاديعالونة،التنازلعنالشكوى،مقالمنشورعلًشبكةاالنترنتالموقااللكترونً،(2)

 .https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/401546.html
.119د.مؤمونسالمة،مرجعسابق،ص((3

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/401546.html
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 رابًعا: و اه المتيم
 أفٍ ينقضػػػػػػػي بكفاتػػػػػػػو دكف  فصن ػػػػػػػو ،حػػػػػػػؽ المشػػػػػػػتكي فػػػػػػػي الشػػػػػػػككل ىػػػػػػػك حػػػػػػػؽ شخصػػػػػػػي بحػػػػػػػت إفٌ 

 أمػػػػاسػػػػقط الحػػػػؽ بالكفػػػػاة، كال يقبػػػػؿ مػػػػف الكرثػػػػة تقػػػػديميا،  كفاتػػػػوا قبػػػػؿ يػػػػكرث، فػػػػصذا لػػػػـ يكػػػػف قػػػػد تقػػػػدـ بيػػػػ
اد، فػػػػػال يكػػػػػكف لممػػػػػكت ىنػػػػػا الػػػػػدعكل تسػػػػػير سػػػػػيرىا المعتػػػػػ و  بعػػػػػد تقػػػػػديميا، فػػػػػصف  عميػػػػػإذا مػػػػػات المجنػػػػػى 

سػػػػػمطتيا فػػػػػي تحريػػػػػؾ الػػػػػدعكل بمجػػػػػرد تقػػػػػديـ الشػػػػػككل تسػػػػػترد النيابػػػػػة العامػػػػػة  ألن ػػػػػوسػػػػػيرىا،  عمػػػػػىتػػػػػيثير 
التنػػػػػازؿ  الكرثػػػػػة فػػػػػصف   إلػػػػػىالشػػػػػككل حػػػػػؽ شخصػػػػػي ال ينتقػػػػػؿ  أف  مػػػػػا داـ  أن ػػػػػوقػػػػػكؿ كيمكػػػػػف ال .(1)الجزا يػػػػػة

 .(2)إلى الكرثة مف باب أكلى لذلؾعنيا ال ينتقؿ 
( إجػػػػػػػػػػػػػػرا ات جزا يػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػى أن ػػػػػػػػػػػػػػو: تنقضػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػدعكل 9/3)لػػػػػػػػػػػػػػذلؾ نصػػػػػػػػػػػػػػت المػػػػػػػػػػػػػػادة  كتطبيقنػػػػػػػػػػػػػا

 كفاة المتيـ. -3الجزا ية في إحدل الحاالت التالية: 
فػػػػػػػال يمكػػػػػػػف السػػػػػػػير  و عميػػػػػػػلممجنػػػػػػػي  ، ثػػػػػػػـ حصػػػػػػػؿ بعػػػػػػػد ذلػػػػػػػؾ كفػػػػػػػاةككل فعػػػػػػػالن ـ تقػػػػػػػديـ شػػػػػػػفػػػػػػػصذا مػػػػػػػا تٌػػػػػػػ

 ألف   ؛ا القضػػػػػػػػػػػػية الحكػػػػػػػػػػػػـ بانقضػػػػػػػػػػػػا ياعمييػػػػػػػػػػػػجيػػػػػػػػػػػػات التحقيػػػػػػػػػػػػؽ المعركضػػػػػػػػػػػػة  عمػػػػػػػػػػػػىكيجػػػػػػػػػػػػب  ،بيػػػػػػػػػػػػا
اا  لمدعكل الجزا ية.اير قا ـ  لحكـ فييا بعد الكفاة يعتبر حكمن

 
 الفرع الثاني

 التفويض لمتحميد أمر تنفيو عمىالرقاب  
 

مكر التي كفميا القانكف خالؿ ىػذه المرحمػة، أىـ األضكابط التحقيؽ االبتدا ي مف  عمىتعد الرقابة 
القضػا ية عنػد مباشػرتيـ الختصاصػاتيـ، كعػف  الضػابطةاطم نانيـ كعدـ إطػالؽ يػد أعضػا   إلىإذ تؤدم 

ة الجريمػالقضػا ية بضػكابط الكشػؼ عػف  الضػابطةطريؽ ىذه الرقابػة يمكػف التيكػد مػف مػدل التػزاـ أعضػا  
ك انحػراؼ مػػنيـ، كمػػا تعػػد ىػذه الرقابػػة ىػػي الضػماف الفاعػػؿ لتطبيػػؽ القػػانكف، دكف أٍف يكػكف ىنػػاؾ تجػػاكز أ
 .(3)لمساس بحرياتيـ الشخصية كتقييدىافراد كاعمى حقكؽ األكالسياج الكاقي مف االعتدا  

كتعتبػػػػػػػػػػر الرقابػػػػػػػػػػة القضػػػػػػػػػػا ية ىػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػكىر اإلشػػػػػػػػػػراؼ القضػػػػػػػػػػا ي ذاتػػػػػػػػػػو، كالضػػػػػػػػػػماف األكيػػػػػػػػػػد 
شػػػػػػػػرعية مػػػػػػػػف النطػػػػػػػػاؽ النظػػػػػػػػرم إلػػػػػػػػى مجػػػػػػػػاؿ التطبيػػػػػػػػؽ، فمػػػػػػػػا قيمػػػػػػػػة الشػػػػػػػػرعية التػػػػػػػػي تعبػػػػػػػػر النتقػػػػػػػػاؿ ال

                                                           
.68د.عبدالحمٌدالعٌلة،مرجعسابق،ص(1)
لنشرد.عبدالمنعمسلمان،أصولاإلجراءاتالجزائٌةفًالتشرٌعوالقضاءوالفقه،المإسسةالجامعٌةللدراساتوا((2

 .257،ص1999،بٌروت،2والتوزٌع،ط
.262،ص1993د.أحمدسرور،الشرعٌةالدستورٌةوحقوقاإلنسانالجنائٌة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،(3)
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عنيػػػػػػػػا نصػػػػػػػػكص القػػػػػػػػانكف إذا لػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػف ىػػػػػػػػذه النصػػػػػػػػكص تتمتػػػػػػػػع بقػػػػػػػػكة اإللػػػػػػػػزاـ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ الرقابػػػػػػػػة 
 .(1)القضا ية، التي تكفؿ التطبيؽ الفٌعاؿ لتمؾ النصكص القانكنية

ابػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػر إعطػػػػػػػػػا  النا ػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػف الرق عمػػػػػػػػػى ع الفمسػػػػػػػػػطيني نػػػػػػػػػٌص شػػػػػػػػػر  المي  فػػػػػػػػػصف  
أعمػػػػػػػػػػاؿ الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي  عمػػػػػػػػػػىالعػػػػػػػػػػاـ كأعضػػػػػػػػػػا  النيابػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة ميمػػػػػػػػػػة اإلشػػػػػػػػػػراؼ كالمراقبػػػػػػػػػػة 

يشػػػػػػػػػػػرؼ النا ػػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػيمكرم : أن ػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػى ةجػػػػػػػػػػػرا ات جزا يػػػػػػػػػػػ( إ20)لممػػػػػػػػػػػادة   سػػػػػػػػػػػتنادناا
 .الضبط القضا ي كيخضعكف لمراقبتو فيما يتعمؽ بيعماؿ كظيفتيـ

و حػػػػػػػػػػؽ المراقبػػػػػػػػػػة كاإلشػػػػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػػػػى الميػػػػػػػػػػاـ التػػػػػػػػػػي يؤدكنيػػػػػػػػػػا بمعنػػػػػػػػػػى أف  لمنا ػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػػ
مػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي فػػػػػػػػػػي منطقػػػػػػػػػػة اختصاصػػػػػػػػػػو المكانيػػػػػػػػػػة، كأف  طبيعػػػػػػػػػػة اإلشػػػػػػػػػػراؼ مقيػػػػػػػػػػدة 
بطبيعػػػػػػػػػة أعمػػػػػػػػػاؿ كظػػػػػػػػػا فيـ كػػػػػػػػػكنيـ مػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػابطة القضػػػػػػػػػا ية، كتكػػػػػػػػػكف مقتصػػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػػى األعمػػػػػػػػػاؿ 

 المتعمقة باالستدالؿ كبعض أعماؿ التحقيؽ المفكض بيا. 
ػػػػػػػت عمػػػػػػػى سػػػػػػػمطة أعضػػػػػػػا  النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػة 19/1) أمػػػػػػػا المػػػػػػػادة ( مػػػػػػػف نفػػػػػػػس القػػػػػػػانكف فقػػػػػػػد نص 

يتػػػػكلى أعضػػػػػا  النيابػػػػة العامػػػػػة باإلشػػػػراؼ عمػػػػى عمػػػػػؿ بػػػػاقي مػػػػيمكرم الضػػػػػبط دكف مراقبتيػػػػا عمػػػػػى أن ػػػػو: 
 .مياـ الضبط القضا ي كاإلشراؼ عمى ميمكرم الضبط كؿ في دا رة اختصاصو

مػػػػا يقػػػػكـ بػػػػو مػػػػيمكرم  أف  تمػػػػؾ تكمػػػػف فػػػػي  العامػػػػة سػػػػمطة اإلشػػػػراؼ والعمكككك  مككككن مككككنح النيابكككك 
فػػػػػصف ميمػػػػػة اإلشػػػػػراؼ  بالتػػػػػاليا، حقنػػػػػلمػػػػػا سػػػػػتقكـ بػػػػػو النيابػػػػػة العامػػػػػة ال الضػػػػػبط مػػػػػا ىػػػػػك إال تمييػػػػػد أكلػػػػػي

أكبػػػػر  رو دٍ قىػػػػ عمػػػػىأعضػػػػا  النيابػػػػة العامػػػػة ىػػػػـ  أف   إلػػػػىإضػػػػافة  ،ستسػػػػيؿ عمػػػػؿ سػػػػمطة اإلشػػػػراؼ فيمػػػػا بعػػػػد
المتخػػػػػػذة  اإلجػػػػػػرا اتكالتيكػػػػػػد مػػػػػػف قانكنيػػػػػػة . (2)مجػػػػػػاؿ التطبيػػػػػػؽ السػػػػػػميـ ل جػػػػػػرا ات كسػػػػػػع فػػػػػػيكخبػػػػػػرة أ

ا فػػػػػي جميػػػػػع عميػػػػػال باليػػػػػدمػػػػػنيـ، كضػػػػػماف عػػػػػدـ المسػػػػػاس بحريػػػػػات األفػػػػػراد، مػػػػػع احتفػػػػػاظ سػػػػػمطة التحقيػػػػػؽ 
ا لمساسػػػػػػيا إجػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػؽ، حتػػػػػػى كلػػػػػػك تػػػػػػـ نػػػػػػدب مػػػػػػيمكر الضػػػػػػبط القضػػػػػػا ي لمقيػػػػػػاـ بيحػػػػػػدىا، نظػػػػػػرن 

 .(3)رية األفراد كحرمة حياتيـ الخاصةبح
ة رجػػػػػػػػػػػػاؿ الضػػػػػػػػػػػػبط الجنػػػػػػػػػػػػا ي لر اسػػػػػػػػػػػػتيـ اإلداريػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػد تفقػػػػػػػػػػػػدىـ حيػػػػػػػػػػػػدتيـ كمػػػػػػػػػػػػا أف  تبعيػػػػػػػػػػػػ

كاسػػػػػػػػػػتقالليـ، كتجعػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػيميـ إلػػػػػػػػػػى الحصػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػى األدلػػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػػتخداـ كسػػػػػػػػػػا ؿ العنػػػػػػػػػػؼ كالقسػػػػػػػػػػر 
التػػػػػػػػي تمػػػػػػػػس الحريػػػػػػػػات أقػػػػػػػػرب مػػػػػػػػف اتبػػػػػػػػاع كسػػػػػػػػا ؿ البحػػػػػػػػث عػػػػػػػػف الحقيقػػػػػػػػة بنزاىػػػػػػػػة كتجػػػػػػػػرد، كمػػػػػػػػا أٌف 

                                                           
د.حسبببببنٌنببببببوادي،حقبببببوقاإلنسبببببانوضبببببماناتالمبببببتهمقببببببلوبعبببببدالمحاكمبببببة،دارالمطبوعببببباتالجامعٌبببببة،(1)

 .186،ص2008اإلسكندرٌة،
 .121د.معتزاألؼا،مرشدالضحٌةللطرقالحكمٌةمعالقانونالفلسطٌنًلإلجراءاتالجزائٌة،مرجعسابق،ص((2
.220،ص1989د.أسامةقاٌد،حقوقوضماناتالمشتبهفٌهفًمرحلةاالستدالل،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة،((3
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كىيبػػػػػػػػػة المينػػػػػػػػة، ممػػػػػػػػا يػػػػػػػػػدفعيـ  السػػػػػػػػمطات اإلداريػػػػػػػػة قػػػػػػػػػد تػػػػػػػػرفض مسػػػػػػػػا لتيـ محافظػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى كرامػػػػػػػػة
 .(1)دكف شعكر نحك االعتدا  عمى الحريات كانتياؾ الحرمات

ػػػػػػػػا أىميػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا اإلشػػػػػػػػراؼ مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف  ثقافػػػػػػػػة أعضػػػػػػػػا   كمػػػػػػػػا يعمػػػػػػػػؿ أيضن
النيابػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة كخبػػػػػػػػػػرتيـ تجعميػػػػػػػػػػـ أحػػػػػػػػػػرص مػػػػػػػػػػف المفكضػػػػػػػػػػيف لمتحقيػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػيمكرم الضػػػػػػػػػػبط 

كف كاحتػػػػػػػػػػػراـ الحقػػػػػػػػػػػكؽ الحريػػػػػػػػػػػات الفرديػػػػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػػػػث إف  القضػػػػػػػػػػػا ي عمػػػػػػػػػػػى التطبيػػػػػػػػػػػؽ الصػػػػػػػػػػػحيح لمقػػػػػػػػػػػان
االبيػػػػػػػػػػة أعضػػػػػػػػػػا  الضػػػػػػػػػػبط القضػػػػػػػػػػا ي ينتمػػػػػػػػػػكف إلػػػػػػػػػػى جيػػػػػػػػػػاز الشػػػػػػػػػػرطة، كنظػػػػػػػػػػرنا ألف  ىػػػػػػػػػػذا الجيػػػػػػػػػػاز 
ػػػػػػػػػٍف تسػػػػػػػػػكؿ لػػػػػػػػػو نفسػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف  يمثػػػػػػػػػؿ القبضػػػػػػػػػة الحديديػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػكح بيػػػػػػػػػا الدكلػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػؿ مى

ظ األمػػػػػػػػػف أعضػػػػػػػػػا يا فػػػػػػػػػي إظيػػػػػػػػػار نفػػػػػػػػػكذىـ فػػػػػػػػػي حفػػػػػػػػػ غليبػػػػػػػػػاالخػػػػػػػػػركج عمػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػمطتيا، فيخشػػػػػػػػػى أٍف 
 فيخرجكف عف مقتضيات الحاؿ مما يؤثر سمبنا عمى حقكؽ األفراد الغير الشرعية.

كمػػػػا أٌف المشػػػػرع المصػػػػرم نػػػػٌص عمػػػػى إشػػػػراؼ النيابػػػػة العامػػػػة كعمػػػػى رأسػػػػيا النا ػػػػب العػػػػاـ عمػػػػى 
( مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف اإلجػػػػػػػرا ات الجنا يػػػػػػػة 22رجػػػػػػػاؿ الضػػػػػػػبط القضػػػػػػػا ي، كىػػػػػػػك مػػػػػػػا نٌصػػػػػػػت عميػػػػػػػو  المػػػػػػػادة )

يكػػػػكف مػػػػيمكرم الضػػػػبط القضػػػػا ي تػػػػابعيف لمنا ػػػػب العػػػػاـ كخاضػػػػعيف إلشػػػػرافو فيمػػػػا المصػػػػرم عمػػػػى أن ػػػػو: "
يتعمػػػػػػػؽ بيعمػػػػػػػاؿ كظيفػػػػػػػتيـ. كلمنا ػػػػػػػب العػػػػػػػاـ أٍف يطمػػػػػػػب إلػػػػػػػى الجيػػػػػػػة المختصػػػػػػػة النظػػػػػػػر فػػػػػػػي الػػػػػػػدعكل 

 ."التيديبية عميو، كىذا كمو ال يمنع مف رفع الدعكل الجنا ية
ٍف كانػػػػػػت نصػػػػػػكص قػػػػػػانكف اإلجػػػػػػرا ات الجنا يػػػػػػة ال تنظمػػػػػػو إال أني ػػػػػػا ال تحظػػػػػػره؛ ألف  المحقػػػػػػؽ  كا 

لػػػػػو الحػػػػػؽ أكالن أٍف يقػػػػػكـ بػػػػػصجرا ات التحقيػػػػػؽ بنفسػػػػػو، كمػػػػػا يممػػػػػؾ ثانينػػػػػا إلغػػػػػا  أمػػػػػر النػػػػػدب الػػػػػذم أصػػػػػدره 
 .(2)في أم كقت إذا لـ يستجب المندكب لتكجيياتو، كاستبدالو بغيره إذا رأل محالن لذلؾ

ث تتضػػػػػػػػػػمف صػػػػػػػػػػراحة، بحيػػػػػػػػػػ عمييػػػػػػػػػػاكلكػػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػػكف ىػػػػػػػػػػذه الرقابػػػػػػػػػػة مجديػػػػػػػػػػة يفضػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػنص 
ضػػػػػػػػػركرة قيػػػػػػػػػاـ رجػػػػػػػػػؿ الضػػػػػػػػػبط الجنػػػػػػػػػا ي المنػػػػػػػػػدكب بصخطػػػػػػػػػار المحقػػػػػػػػػؽ النػػػػػػػػػادب أكالن بػػػػػػػػػيكؿ بمػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػاـ 
خطػػػػػػػػػػاره منػػػػػػػػػػذ لحظػػػػػػػػػػة قيامػػػػػػػػػػو بتنفيػػػػػػػػػػذىا، حتػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػتمكف النػػػػػػػػػػادب مػػػػػػػػػػف  بػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف إجػػػػػػػػػػرا ات، بػػػػػػػػػػؿ كا 
اإللمػػػػػػػػػاـ بمجريػػػػػػػػػات التحقيػػػػػػػػػؽ، ثػػػػػػػػػـ يكجيػػػػػػػػػو المكجيػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػميمة إذا مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػدا لػػػػػػػػػو أثنػػػػػػػػػا  التنفيػػػػػػػػػػذ أف  

 .(3)متحقيؽ بات أمرنا ضركريناتعديالن في خطتو ل

 

                                                           
لعامةفًحماٌةحقوقاإلنسان،رسالةماجستٌر،جامعةناٌؾللعلوماألمنٌة،د.عبدالعزٌزالرشود،دورالنٌابةا((1

 .148،ص2009الرٌاض،
.192د.عبدالقادرالقهوجً،الندبللتحقٌق،دارالجامعةالجدٌدةللنشر،اإلسكندرٌة،ص((2
 .489مرجعسابق،ص،شرحقانوناإلجراءاتالجنائٌةد.محمودحسنً،((3
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 النتا ج والتوصيات
 

 أواًل: النتا ج
البتػػػػػدا ي مػػػػػف قبػػػػػؿ سػػػػػمطة عضػػػػػا  الضػػػػػبط القضػػػػػا ي لمقيػػػػػاـ بػػػػػصجرا  التحقيػػػػػؽ اإف  تفػػػػػكيض أحػػػػػد أ .1

ػػػػػػػػةية صػػػػػػػػمالتحقيػػػػػػػػؽ األ ك ككيػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػة المخػػػػػػػػتص دكف الممثمػػػػػػػػة عػػػػػػػػف النا ػػػػػػػػب العػػػػػػػػاـ أ المفكض 

ختصاصػػػػػػات االسػػػػػػتثنا ية لمػػػػػػيمكرم الضػػػػػػبط القضػػػػػػا ي حػػػػػػد االىػػػػػػذا اإلجػػػػػػرا  يعػػػػػػد أ ايرىمػػػػػػا، فػػػػػػصف  

  إجرا ات جزا ية. (55/2)نص المادة لنالمفكض بالتحقيؽ، استنادان 

بتفػكيض أحػد أعضػا   ي( مف قانكف اإلجػرا ات الجزا يػة الفمسػطين55/2المادة ) عمي و تإف  ما نصٌ   .2

ة نػصو صػريح لمقيػاـ بػبعض بػابمثت التحقيػؽ االبتػدا ي،  فصن ػو الضبط القضا ي لمقياـ ببعض إجػرا ا

 أعماؿ التحقيؽ مف دكف حصر ماىٌية األعماؿ بالتحديد.

 ،لخطكرتػػو ؛ نظػػرناالضػػبط القضػا ي مػػيمكرمرعنا الفمسػػطيني اسػػتجكاب المػتيـ مػػف قبػؿ ش ػلقػد حظػػر مي  .3

 يا مف أكثر المراحػؿ التػي تػؤثر عمػى طبيعػة الػدعكليتكاله المحقؽ بنفسو ككن أفٍ رع فقد حرص المش  

يتػػكلى "و: عمػػى أن ػػ (95)الجزا يػػة بػػنص المػػادة  اإلجػػرا اتع فػػي قػػانكف شػػر  المي  حيػػث نػػص   ،لجزا يػػةا

 ."ككيؿ النيابة استجكاب المتيـ في الجنايات جميعيا، كالجنح التي يرل استجكابو فييا

( 55/2الضػػػػػػػػبط فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػك  مػػػػػػػػا جػػػػػػػػا  بػػػػػػػػو  نػػػػػػػػص المػػػػػػػػادة ) مػػػػػػػػيمكرماألمػػػػػػػػر بتفػػػػػػػػكيض أحػػػػػػػػد  .4

طيني أدل إلػػػػػػػػػػػػػػػػى الفيػػػػػػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػػػػػػػكاز التفػػػػػػػػػػػػػػػػكيض إجػػػػػػػػػػػػػػػػرا ات  جزا يػػػػػػػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػ

باالسػػػػػػػػػتجكاب فػػػػػػػػػي الجنايػػػػػػػػػات، كىػػػػػػػػػك األمػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذم فييػػػػػػػػػـ منػػػػػػػػػو فقينػػػػػػػػػا كتطبيقنػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػى إمكانيػػػػػػػػػة 

 جكاز التفكيض في االستجكاب في مكاد الجنح.

ػػػػػ مػػػػػات القضػػػػػا ية لمنا ػػػػػب العػػػػػاـ الفمسػػػػػطيني،عميالت جػػػػػزتي لػػػػػـ  .5 فػػػػػكض بعمػػػػػؿ معػػػػػيف مػػػػػف أعمػػػػػاؿ  فٍ لمى

خػػػػػػر لمقيػػػػػػاـ بالعمػػػػػػؿ، إال إذا آيفػػػػػػكض بػػػػػػدكره  أفٍ  الضػػػػػػبط القضػػػػػػا ي عضػػػػػػا أمػػػػػػف أحػػػػػػد  التحقيػػػػػػؽ

ذا صػػػػػػدر األ أمػػػػػػركػػػػػػاف  ألكثػػػػػػر مػػػػػػف مػػػػػػيمكر ضػػػػػػبط لمباشػػػػػػرة  مػػػػػػرالتفػػػػػػكيض قػػػػػػد خكلػػػػػػو ذلػػػػػػؾ، كا 

 أفٍ لػػػػػو م الضػػػػػبط مػػػػػيمكر  مػػػػػف لمفػػػػػكض بػػػػػالتحقيؽ، كمػػػػػا أٌف االعمػػػػػؿ، جػػػػػاز ألم مػػػػػنيـ القيػػػػػاـ بيػػػػػا

شرافويتـ ذل أفٍ بشرط ، التفكيض بمساعديو في تنفيذ يستعيف  .ؾ تحت بصره كا 
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تتصػػػػػرؼ النيابػػػػػة  أفٍ  إلػػػػػى سػػػػػرية ج التػػػػػي تسػػػػػفر عنيػػػػػا جػػػػػرا ات التحقيػػػػػؽ االبتػػػػػدا ي كالنتػػػػػاإ تعتبػػػػػر .6

يػػػػػا مبػػػػػدأ العالنيػػػػػة ليكػػػػػكف محمٌ  كحػػػػػؿٌ  ،ريةالٌسػػػػػ فتػػػػػزكؿالمحكمػػػػػة  بصحالػػػػػة الػػػػػدعكل إلػػػػػىالعامػػػػػة بيػػػػػا 

ف جديػػػػػػد إذا تعػػػػػػكد مػػػػػػ إجػػػػػػرا ات المحاكمػػػػػػة، لكػػػػػػف ىػػػػػػذه السػػػػػػرية قابمػػػػػػة ألفٍ  ا عمػػػػػػىلمجميػػػػػػكر رقيبنػػػػػػ

 ظيكر أدلة جديدة. عمىأعيد فتح التحقيؽ في الدعكل مف جديد بنا  

ػا يجب أٍف يصػدر .7 لسػمطة التحقيػؽ األصػمية أٍف تصػدر أمػر كال يجػكز  ،أمػر التفػكيض مكتكبنػا كمعمكمن

 ببعض قياـلم القضا ي فكض ميمكر الضبطبيٍف تالياتؼ كعبر كسا ؿ االتصاؿ التميفكنية التفكيض 

 صؿ مكتكب لمتفكيض يككف بيد المندكب لمتحقيؽ.و يكجد أثبت انٌ  إذا إال ،قيؽالتح أعماؿ

ا يككف قرار الندب أفٍ يجب  .8 صمية في تفػكيض المػيذكف التعبير عف نية سمطة التحقيؽ األ في صريحن

ف ك المسػػتفادة مػػالضػػمني أ فػػالتفكيض ،الضػػبط القضػػا ي لمقيػػاـ بػػصجرا  محػػدد مػػيمكرمأحػػد  لمتحقيػػؽ

 أمػػػػريشػػػػمؿ  كأفٍ  ،لمقيػػػػاـ بػػػػبعض إجػػػػرا ات التحقيػػػػؽ يابػػػػة ال تصػػػػمح سػػػػندنا قانكنينػػػػاتصػػػػرؼ ككيػػػػؿ الن

 التفكيض لمتحقيؽ االبتدا ي مجمكعة مف البيانات الالزمة لمشركعية الشركط الشكمية.

ك أكامػػػػػػر التفتػػػػػػيش أسػػػػػػمطة التحقيػػػػػػؽ تفػػػػػػكيض مػػػػػػيمكر الضػػػػػػبط القضػػػػػػا ي إلصػػػػػػدار  عمػػػػػػىيحظػػػػػػر  .9

ؽ الجزا يػػػػػة بعػػػػػد التحقيػػػػػ اطي كاألمػػػػػر بحفػػػػػظ الػػػػػدعكلحبس االحتيػػػػػبػػػػػال مػػػػػرالقػػػػػبض كاإلحضػػػػػار كاأل

لتحقيػػػػػػؽ لسػػػػػػمطة ا كلػػػػػػيس مصػػػػػػمحةصػػػػػػيؿ لمنيابػػػػػػة العامػػػػػػة بيػػػػػػا؛ ألني ػػػػػػا تعػػػػػػد مػػػػػػف االختصػػػػػػاص األ

 .لمقياـ بيابتفكيض ميمكرم الضبط 

الفني عمػى  عضا  النيابة العامة ىي جكىر اإلشراؼ القضا ييتكالىا أتعتبر الرقابة القضا ية التي   .10

 ىـتجػػػاكز عػػػدـ ، إذ تػػػؤدم إلػػػى مػػػكر التػػػي كفميػػػا القػػػانكفد مػػػف أىػػػـ األكتٌعػػػ ط،لضػػػبمػػػيمكرم ا عمػػػؿ

ىذا النكع مف الرقابة عبر  عمى المشرع الفمسطيني نٌص  فصف  الختصاصاتيـ عند مباشرتيـ أعماليـ، 

عمػى أعمػاؿ الضػبط القضػا ي إعطا  النا ػب العػاـ كأعضػا  النيابػة العامػة ميمػة اإلشػراؼ كالمراقبػة 

 .فمسطيني جرا ات جزا ية( إ20)مادة لنص ال استنادنا
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 التوصياتثانًيا: 
 األعمػػاؿ االسػػتثنا ية التػػي أجػػازت لػػوتعتبػػر أعمػػاؿ مػػيمكر الضػػبط القضػػا ي المفػػكض لمتحقيػػؽ مػػف  .1

يكصػي فػي ضػك  سػمطتيا التقديريػة،  كتطبيقػا لػذلؾ  كالتػي تقػدرىا سػمطة التحقيػؽبيا  القياـالضركرة 

متعمقػة بتحديػد أعمػاؿ كضع إجرا ات محددة بلمنيابة العامة طة التقديرية الباحث بضركرة ضبط السم

كػي ال يػؤدم ذلػؾ إلػى سػمب ميمػة التحقيػؽ كتنػازؿ المحقػؽ  ،التحقيؽ مف ميمكرم الضػبط القضػا ي

 المختص بيا قانكننا. تصاصو األصيؿعف اخ

ا االجرا  لعػدـ ىذ جرا ات جزا ية التي تترتب خطكرة( إ55/2)إفن عدـ كضكح صراحة نص المادة   .2

اسػػتدراج كاعتػػراؼ  لػػىيػػؤدم إممػػا  ؛تعسػػفو فيػػو  الضػػبط ك عضػػااالسػػتجكاب مػػف أ القػػا ـ عمػػى سػػا ةإ

( 55/2)نػص المػادة  تعػديؿإلػى المشػرع  يكصي الباحػث ؛سمب حرية الفرد المستجكب لذلؾلممتيـ ك 

الجنايػات كاد مػفػي  المػتيـعمػاؿ التحقيػؽ كاالسػتجكاب مػيمكرم الضػبط فػي أإلى عدـ جكاز تفكيض 

 كالجنح، مما يعزز النكاحي المتصمة بضماف حقكؽ المتيـ كحرياتو. 

بطة القضػػػػػػػػػػػا ية مػػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػػا كاب الػػػػػػػػػػػذم تجريػػػػػػػػػػػو جيػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػرلاالسػػػػػػػػػػػتج أف  يػػػػػػػػػػػرل الباحػػػػػػػػػػػث   .3

جرا اتػػػػػػػػػػػػػػو؛ ألف  باطػػػػػػػػػػػػػػؿ بصالمفكضػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ األصػػػػػػػػػػػػػػمية  فيػػػػػػػػػػػػػػذا العمػػػػػػػػػػػػػػؿ 

و كىػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػا اكدتػػػػػػػػػػ ،لعامػػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػػمطة التحقيػػػػػػػػػػؽ ممثمػػػػػػػػػػة بالنيابػػػػػػػػػػة ا االسػػػػػػػػػػتجكاب اقتصػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػى

 .ة ما يترتب عمي و لخطكر  إجرا ات جزا ية نظرنا (95)نص المادة 

معمػػػكـ لمنػػػادب شػػػكؿ نمػػػكذج   عمػػػىالتفػػػكيض لمتحقيػػػؽ  أمػػػريصػػػدر  أفٍ يفضػػػؿ  أن ػػػوالباحػػػث  يكصػػػي .4

ا  المطمكب اتخاذه، كيككف مكتكبنا مستقؿ يكضح بو نص التفكيض بعبارات لمقياـ باإلجر كالمندكب ك 

تفتػيش منػزؿ لضػبط القضػا ي مثػاؿ "يفػكض الضػابط  بيد المندكب لمتحقيػؽ مػف مػيمكرم اصؿ كلو أ

 حقكؽ المتيـ كحريتو. أمر التفكيض عمى عمىلخطكرة اآلثار التي تترتب  كذلؾ التيـ س"

ض أحػػػد أعضػػػا  الضػػػبط فػػػكٌ  بقػػػانكف اإلجػػػرا ات الجزا يػػػة إذاالفمسػػػطيني الباحػػػث المشػػػرع   يكصػػػي .5

يفػػكض ايػػره فػػي القيػػاـ بيػػذا  أفٍ فػػال يجػػكز لػػو  ،جػػرا ات التحقيػػؽ االبتػػدا يإ القضػػا ي لمقيػػاـ بػػبعض

  اـ بذلؾ. يجيز لميمكر الضبط القياضح كصريح ، ما لـ يكف ىناؾ نص ك اإلجرا 
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 القضػػػػػا ي مػػػػػف قبػػػػػؿ الالزمػػػػػة ل شػػػػػراؼمػػػػػف الػػػػػالـز كضػػػػػع الترتيبػػػػػات  أن ػػػػػو الباحػػػػػث كيكصػػػػػيكمػػػػػا  .6

تنفيػػػػذ  بػػػػد منػػػػذ  كالمفػػػػكض  إليػػػػو المفػػػػك ضمر بػػػػيف مسػػػػتبشػػػػكؿ  أعضػػػػا  النيابػػػػة العامػػػػة المختصػػػػيف

يكػػػػػػكف لػػػػػػو اإلشػػػػػػراؼ كحتػػػػػػى االنتيػػػػػػا  منيػػػػػػا، حتػػػػػػى  التفػػػػػػكيض أمػػػػػػرإجػػػػػػرا ات التحقيػػػػػػؽ مكضػػػػػػكع 

ػػػػاك الكامػػػػؿ عمػػػػى ىػػػػذا التنفيػػػػذ  كلكػػػػي يتسػػػػنى لػػػػو اتخػػػػاذ مػػػػا يػػػػراه  ،بػػػػيكؿ أكالبمجريػػػػات التحقيػػػػؽ  مممن

 خرل في الكقت المناسب.ا مف إجرا ات أمناسبن 

ث بصعػػػػػػداد أعضػػػػػػػا  الضػػػػػػبط القضػػػػػػا ي إعػػػػػػدادنا جيػػػػػػػدنا كفعػػػػػػاالن مػػػػػػف خػػػػػػػالؿ دكرات يكصػػػػػػي الباحػػػػػػ .7

مكثفػػػػػػػػة كمتخصصػػػػػػػػة بػػػػػػػػالقكانيف كلكا حيػػػػػػػػا تؤىمػػػػػػػػو القيػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػػذه اإلجػػػػػػػػرا ات التػػػػػػػػي يفػػػػػػػػكض بيػػػػػػػػا 

العمػػػػػـك  مػػػػػفمعػػػػػارؼ مختمفػػػػػة  عمػػػػػىككػػػػػذلؾ إلحاقػػػػػو بػػػػػدكرات تدريبيػػػػػة تتػػػػػيح لػػػػػو االطػػػػػالع لمتحقيػػػػؽ، 

 عمميـ.التحقيؽ كبصمة بمياـ ا ا مما ليكايرى الشرعي الجنا ية كالنفسية كالطب

التفػػػػػػكيض الصػػػػػػادر ألعضػػػػػػا  الضػػػػػػبط القضػػػػػػا ي،  أمػػػػػػرضػػػػػػركرة تحديػػػػػػد المػػػػػػدة الزمنيػػػػػػة النتيػػػػػػا   .8

 أمػػػػػػػرمكضػػػػػػػكع  اإلجرا اتلسػػػػػػػرعة القيػػػػػػػاـ بػػػػػػػك تحقيػػػػػػػؽ ف  تحديػػػػػػػد ىػػػػػػػذا األجػػػػػػػؿ فيػػػػػػػو مصػػػػػػػمحة لمأل

ػػػػاو يػػػػالتفػػػػكيض كعػػػػدـ التكسػػػػع بػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ الضػػػػبط القضػػػػا ي كف  شػػػػخاصاألحمايػػػػة لحريػػػػات  أيضن

 ما النياية. ديدىـ باتخاذ إجرا ات التحقيؽ إلىكعدـ تي

مػػػػػػع  كلػػػػػػيس جكازينػػػػػػا كجكبينػػػػػػا يكػػػػػػكف حضػػػػػػكر المحػػػػػػامي ع الفمسػػػػػػطيني أفٍ المشػػػػػػر  يكصػػػػػػي الباحػػػػػػث  .9

ػػػػػػا  مرحمػػػػػػة التحقيػػػػػػؽ االبتػػػػػػدا ي أثنػػػػػػا المػػػػػػتيـ   مػػػػػػكادعنػػػػػػد اسػػػػػػتجكاب المػػػػػػتيـ فػػػػػػي جميػػػػػػع  كخصكصن

  .ستجكاب مخاطر عديدة أىميا كاالعتراؼلما يترتب عمى إجرا ات اال ، الجنايات كالجنح
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 املصادر واملراجعقائمة 
 

 أواًل: المراجع العربي :
  .المرآن الكريم .1
 .المعاجم المغوي  .2

د. أحمػػػػػػػػػػػد الفيػػػػػػػػػػػكمي،  قػػػػػػػػػػػامكس المغػػػػػػػػػػػة كتػػػػػػػػػػػاب المصػػػػػػػػػػػباح المنيػػػػػػػػػػػر، دار نػػػػػػػػػػػكبميس  -
 .1990لمنشر، الجز  الثالث، 

 .2008، القاىرة، 1عالـ الكتب، طحمد عمر، المعجـ المغة العربية المعاصر، أد.  -
 .2010، بيركت،19د. لكيس معمكؼ، المنجد في المغة ،مطبعة أميراف ، ط -
قػػػػػػػػػػػػامكس المعجػػػػػػػػػػػػـ الكسػػػػػػػػػػػػيط، مجمػػػػػػػػػػػػع المغػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة، مطبعػػػػػػػػػػػػة دار المعػػػػػػػػػػػػارؼ،  -

 .1980، القاىرة، 3ط
عبد الػرحمف السػعدم، تيسػير الكػريـ الػرحمف فػي تفسػير كػالـ المنػاف، مكتبػة دار السػالـ  -

 ـ.2002، الرياض، 2ر كالتكزيع، طلمنش
 

 ثانًيا: الكتب المانوني 
 الكتب المانوني  العام  .1

، دار الجنا يككككككككك  اإلجكككككككككراءاتالوسكككككككككيط  كككككككككي قكككككككككانون سػػػػػػػػػركر،  فتحػػػػػػػػػي د. أحمػػػػػػػػػد -
 .1985النيضة العربية، بدكف طبعة، القاىرة، 

دار النيضػػػػػػػػػػػة  الجنا يككككككككككك ، اإلجكككككككككككراءاتالشكككككككككككرعي  و سػػػػػػػػػػػركر،  فتحػػػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػػػدأد.  -
 .1977ىرة، ، القا2العربية، ط

الجزا يككككككككككك   اإلجكككككككككككراءاتمحاأكككككككككككرات  كككككككككككي قكككككككككككانون يمػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػاؿ، أد.  -
 .2013،عزة، 1، مكتبة الطالب الجامعي، طالفمسطيني

 اإلجككككككراءاتالموسككككككوع  الجنا يكككككك   ككككككي شككككككرح قككككككانون يػػػػػػاب عبػػػػػػد المطمػػػػػػب، إيد.  -
 .2009، األكؿ، المركز القكمي ل صدارات القانكنية، المجمد الجنا ي 

، مطػػػػػػػػػابع البيػػػػػػػػػاف الجزا يككككككككك  اإلجكككككككككراءاتشكككككككككرح قكككككككككانون  ،خطػػػػػػػػػكة أبػػػػػػػػػك أحمػػػػػػػػػدد.  -
 .  1990رات، ما، بدكف نشر، اإلاألكؿالتجارية، الجز  
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 .1954،  بيركت، 2، دار الكتاب العربي، طالجنا ي  اإلجراءات مو د. تكفيؽ الشاكم،  -
 .1997، القاىرة، 1، دار الجامعة الجديد، طالجنا ي  اإلجراءاتنظم د. جالؿ ثركت،  -
، المكتػػػػػػػػػب الجنا يككككككككك  اإلجكككككككككراءاتقكككككككككانون  عمكككككككككىد يكككككككككعمالتمػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػريؼ، د. حا -

 .2011،  القاىرة،األكؿالدكلي ل صدارات القانكنية، الجز  
، مطبعػػػػػػػػػة الجنا يككككككككك  المصكككككككككري اإلجكككككككككراءاتمبكككككككككادئ قكككككككككانون د. رؤكؼ عبيػػػػػػػػػد،  -

 .1982االستقالؿ الكبرل، القاىرة، 
يككككككككككك  الجزا  اإلجكككككككككككراءاتالكككككككككككوجيز  كككككككككككي شكككككككككككرح قكككككككككككانون د. سػػػػػػػػػػػاىر الكليػػػػػػػػػػػد،  -

 ـ.2005،ازة، 1، طاألكؿالنشر، الجز   دار، الفمسطيني
الجنا يكككككككككك   ككككككككككي التشككككككككككريع  اإلجككككككككككراءاتأصككككككككككول د. سػػػػػػػػػػميماف عبػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػنعـ،  -

 .1997، المؤسسة الجامعية لمنشر كالتكزيع، بيركت،والمأاء والفمو
، دار الفكػػػػػػػػػر ظم السياسكككككككككي  والمكككككككككانون الدسكككككككككتوريالكككككككككن  د. سػػػػػػػػػممياف الطمػػػػػػػػػاكم،  -

 .1988 ، القاىرة، 1العربي، ط
،  الجزا يكككككككك   ككككككككي التشككككككككريع الفمسككككككككطيني اإلجككككككككراءات أصككككككككولد. سػػػػػػػػالـ الكػػػػػػػػرد،  -

 .2002، 1مكتبة القدس، ط
، دار الثقافػػػػػػػػة لمنشػػػػػػػػر صككككككككول المحاكمككككككككات الجزا يكككككككك أقككككككككانون د. صػػػػػػػػبحي نجػػػػػػػػـ،  -

 .2000كالتكزيع، بدكف طبعة، عماف، 
ة ي، منشػػػػػػػػالجزا يكككككككك  اإلجككككككككراءاتالوسككككككككيط  ككككككككي شككككككككرح مبككككككككادئ د. صػػػػػػػػالح نبيػػػػػػػػو،  -

 .2004سكندرية، ، اإل1المعارؼ،ط
، دار الجزا يككككككككك  اإلجكككككككككراءاتالمالمكككككككككح العامككككككككك  لنظكككككككككام د. صػػػػػػػػػالح الحجػػػػػػػػػالف،  -

 .2006، 1الحمبي الحقكقية، بيركت، ط
،  الجزا يككككككككككك  الفمسكككككككككككطيني اإلجكككككككككككراءاتشكككككككككككرح قكككككككككككانون د. طػػػػػػػػػػػارؽ الػػػػػػػػػػػديراكم،  -

 .2009، ازة، 1المكتبة العربية، جز  
 دار الفمكككككككو والنظكككككككام،و  كككككككي أحكامكككككككاالدعكككككككاء العكككككككام و د. طمحػػػػػػػة عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف،  -

 .2008، الرياض، 1شبيمية لمنشر، طإكنكز 
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، دار ، شككككككككرح المواعككككككككد العامكككككككك  ل جككككككككراءات الجنا يكككككككك د. عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرؤكؼ ميػػػػػػػػدم -
 .2006النيضة العربية، القاىرة، 

الجزا يكككككك   ككككككي التشككككككريع والمأككككككاء  اإلجككككككراءاتأصككككككول د. عبػػػػػػد المػػػػػػنعـ سػػػػػػمماف،  -
 .1999، بيركت، 2كالتكزيع، ط، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر والفمو

، الجزا يكككككككككك  الكويتيكككككككككك  اإلجككككككككككراءاتالوسككككككككككيط  ككككككككككي د. عبػػػػػػػػػػد الكىػػػػػػػػػػاب حكمػػػػػػػػػػد،  -
 .1995، الككيت، 5مطبكعات جامعة الككيت، ط 

الجزا يكككككككككك   ككككككككككي التشككككككككككريع  اإلجككككككككككراءاتموسككككككككككوع  د. عبػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػادر جػػػػػػػػػػرادة،  -
 .2009، ازة، األكؿ، مكتبة آفاؽ، المجمد الفمسطيني

 دار، الجنا يكككككككككككك  اإلجككككككككككككراءاتادئ قككككككككككككانون مبككككككككككككرمصػػػػػػػػػػػػاف،   السػػػػػػػػػػػػيد د. عمػػػػػػػػػػػػر -
 .342، القاىرة، صاألكؿالنيضة العربية، المجمد 

، دار اليػػػػػػػػػػػػػدم الجنا يككككككككككككك  اإلجكككككككككككككراءاتتلصكككككككككككككيل د. عبػػػػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػػػػاح الصػػػػػػػػػػػػػيفي،  -
 .2002سكندرية، ، اإل1لممطبكعات، ط 

الجنا ي   كي مرحمك  مكا قبكل المحاكمك   كي المممكك   اإلجراءاتد. عبد الحميد الحرقاف:  -
 ـ.2009، مكتبة القانكف كاالقتصاد لمنشر كالتكزيع، بدكف طبعة،السعودي  العربي 

 .2006، 2، بدكف طباعة، مجمد الجزا ي  اإلجراءاتالموسوع   ي جركة،  عمىد.  -
، مكتبػػػػػػػػة الجزا يكككككككك  اإلجككككككككراءاتالككككككككوجيز  ككككككككي قككككككككانون د. عبػػػػػػػػد القػػػػػػػػادر جػػػػػػػػرادة،  -

 .2016، ازة، 1فاؽ، طآ
، دار النيضػػػػػػػػػة الجنا يككككككككك  جكككككككككراءاتاإلشكككككككككرح قكككككككككانون د. فكزيػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػتار،  -

 .1986العربية، بدكف طبعة، القاىرة، 
الموسكككككككككوع  الشكككككككككرطي  المانونيككككككككك  جنا يكككككككككًا د. قػػػػػػػػػدرم عبػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػاح الشػػػػػػػػػياكم،  -

دارياً   .1977، القاىرة، 1، مكتبة عالـ الكتب، طوا 
، دار الجنككككككككككككا ي اإلجككككككككككككراءاتشككككككككككككرح قككككككككككككانون د. محمػػػػػػػػػػػػكد نجيػػػػػػػػػػػػب حسػػػػػػػػػػػػني،  -

 .1998ة، سكندري، اإل2النيضة العربية، ط
، دار الجنا يكككككككككك   ككككككككككي التشككككككككككريع المصككككككككككري اإلجككككككككككراءاتد. مػػػػػػػػػػيمكف سػػػػػػػػػػالمة،  -

 .1980، القاىرة، األكؿالفكر العربي، الجز  
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لمطبكعػػػػػػػػػػػػػػات ، دار االجنا يكككككككككككككك  اإلجككككككككككككككراءات، عػػػػػػػػػػػػػػامرد. محمػػػػػػػػػػػػػػد زكػػػػػػػػػػػػػػي ابػػػػػػػػػػػػػػك  -
 .1984سكندرية،إلالجامعية، بدكف طبعة، ا

 .1992، القاىرة، 1ط، دار النيضة، الدستور والمانون الجنا يد. محمكد حسني،  -
صكككككككككككول المحاكمكككككككككككات أالوسكككككككككككيط  كككككككككككي شكككككككككككرح قكككككككككككانون د. محمػػػػػػػػػػد الحمبػػػػػػػػػػػي،  -

 . 1996، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الجز  الثاني، بيركت،الجزا ي 
 ،2، دار المطبكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الحديثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، طاإلداريالمككككككككككككككككككككانون د. ماجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  -

 .105، ص 2000 اإلسكندرية،
دار المطبكعػػػػػػػػػػػػػػػات  ،الجنا يككككككككككككككك  اإلجكككككككككككككككراءاتقكككككككككككككككانون د. محمػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػكض،  -

 .1985االسكندرية، ، 1الجامعية، دار المطبكعات، ط
 .2005، 1الجزا ية، عماف، دار الثقافة كالتكزيع، ط اإلجرا اتد. محمد نمكر، أصكؿ  -
مرشكككككككككككد الأكككككككككككحي  لمطكككككككككككرد الحكميككككككككككك  مكككككككككككع المكككككككككككانون د. معتػػػػػػػػػػػز األاػػػػػػػػػػػا،  -

 .2015، ازة، 2، طالفمسطيني ل جراءات الجزا ي 
 .2016، ازة، 1، مكتبة نيساف، طاإلداري ي مبادئ المانون  الوسيطد. ىاني اانـ،  -
 ،1ط الجنا يككككككك   كككككككي التشكككككككريع المصكككككككري اإلجكككككككراءاتمبكككككككادئ د. نجػػػػػػػاتي سػػػػػػػند،  -

  .2003سكندرية، اإل
 الكتب المانوني  المتخصص  .2

، المكتبػػػػػػػػػة الحريككككككككك  الشخصكككككككككي  عمكككككككككىالتمكككككككككبس وأثكككككككككره بػػػػػػػػػراىيـ طنطػػػػػػػػػاكم، إد.  -
 .1995، القاىرة، 1القانكنية، ط

الحككككككبس االحتيككككككاطي دراسكككككك  لنصككككككوص التشككككككريع المصككككككري اىيـ طنطػػػػػػاكم، د. إبػػػػػػر  -
 سكندرية، بدكف سنة نشر.، اإل2، دار الفكر العربي، طوالفرنسي

 ـ.1991، دبي، 1، بدكف نشر، طالتحميد الجنا ي العمميبراىيـ الراس ، إد.  -
شكككككككخاص  كككككككي عمكككككككى األالنظريككككككك  العامككككككك  لممكككككككبض بػػػػػػػراىيـ، إبػػػػػػػراىيـ محمػػػػػػػد أد.  -

 .1996، دار النيضة العربية، القاىرة، الجنا ي  ءاتاإلجراقانون 
الجنا يكككككككككك   اإلجككككككككككراءاتنابكككككككككك  المأككككككككككا ي   ككككككككككي مجككككككككككال اإل مػػػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػػػاس، أد.  -

 .2012، القاىرة، 1، الفتح لمطباعة كالنشر، ط،الداخمي  والخارجي 



133

النكككككككدب لمتحميكككككككد الجزا كككككككي دراسككككككك   كككككككي المكككككككانون الككككككككويتي حمػػػػػػػد السػػػػػػػماؾ، أد.  -
 .1998، الككيت، 3د ، مجمة الحقكؽ، عدالممارن

، نسكككككككان الجنا يككككككك الشكككككككرعي  الدسكككككككتوري  وحمكككككككود اإل سػػػػػػػركر، فتحػػػػػػػي حمػػػػػػػد أ. د -
 .1993دار النيضة العربية، بدكف طبعة، القاىرة، 

، مبككككككككدأ الفصككككككككل بككككككككين سككككككككمطتي االتيككككككككام والتحميككككككككدشػػػػػػػػرؼ عبػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػد، أد.  -
 .2004سكندرية، ، اإل1دار الفكر الجامعي، ط

، مشكككككككتبو  يكككككككو  كككككككي مرحمككككككك  االسكككككككتداللحمكككككككود وأكككككككمانات السػػػػػػػامة قايػػػػػػػد، أد.  -
 .1989دار النيضة العربية،  بدكف طبعة، القاىرة، 

، المركػػػز اوجكككو الكككبطالن  كككي إجكككراءات التحميكككد االبتكككدا يييػػػاب عبػػػد المطمػػػب، إد.  -
 .2015، القاىرة، 1القكمي ل صدارات القانكنية، ط 

جيككككككككككاز الأكككككككككبط الجنككككككككككا ي ودوره  ككككككككككي مكا حكككككككككك  المػػػػػػػػػكا  . محمػػػػػػػػػد البصػػػػػػػػػػكؿ،  -
 .2003، 1، مكتبة جامعة نايؼ، بدكف نشر، طسادالف

المكككككككبض  أحككككككككاماألدلككككككك  الجنا يككككككك   كككككككي أكككككككوء الفمكككككككو و بػػػػػػػك العػػػػػػػال النمػػػػػػػر، أد.  -
 .1991، دار الصداقة لمنشر كالتكزيع، القاىرة، الجنا ي

الجنا يكككككككك   اإلجككككككككراءاتالتحميككككككككد االبتككككككككدا ي  ككككككككي قككككككككانوني د. شػػػػػػػػريؼ كامػػػػػػػػؿ:  -
 .1990رة،  ، القاى1، دار النيضة، طالمصري والفرنسي

أكككككمانات المكككككتيم  كككككي اجكككككراءات التحميكككككد االبتكككككدا ي المميكككككدة . جػػػػػالؿ الػػػػػدليمي، أ -
 .2015، بيركت،1، منشكرات الحمبي الحقكقية، طلحريتو والماس  بشخصو

، 1د مػػػػػػػػػػػػ، منشػػػػػػػػػػػػية المعػػػػػػػػػػػػارؼ، مجالمحمككككككككككككد الجنككككككككككككا يد. حسػػػػػػػػػػػػف المرصػػػػػػػػػػػػفاكم،  -
 .1990االسكندرية، 

صككككككككول المحاكمككككككككات أانون التحميككككككككد االبتككككككككدا ي  ككككككككي قككككككككد. حسػػػػػػػػف الجكخػػػػػػػػدار،  -
 .2008، عماف،1، دار الثقافة، طالجزا ي 

 دار، حمككككود االنسككككان وأككككمانات المككككتيم قبككككل وبعككككد المحاكمكككك د. حسػػػػنيف بػػػػكادم،  -
 .2008سكندرية، مطبكعات الجامعية، بدكف طبعة، اإلال

 .1995، بدكف نشر، عزة، التحميد الجنا ي اصولو وتطبيماتو. سميـ الزعنكف،  أ -
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، دار النيضػػػػػػػػػة اإلنابككككككككك  المأكككككككككا ي   كككككككككي المسكككككككككا ل الجنا يككككككككك ـ، د. عمػػػػػػػػر سػػػػػػػػػال -
 ـ.2001، 1العربية، ط

 اإلجكككككككككراءاتأكككككككككمانات وحمكككككككككود المكككككككككتيم  كككككككككي قكككككككككانون د. طػػػػػػػػػارؽ الػػػػػػػػػديراكم،  -
 .2005، بدكف نشر، ازة، الجزا ي 

ىميككككككككك  االسكككككككككتجواب  كككككككككي مرحمككككككككك  التحميكككككككككد االبتكككككككككدا ي أالػػػػػػػػػدليمي،  عػػػػػػػػامرد.  -
 .2012، عماف، 1، دار زىراف، طالجنا ي  الدعوىلتوجيو 

  وأككككككمان يككككككعمسككككككمطات مككككككلموري الأككككككبط المأككككككا ي بككككككين الفاد. عػػػػػػادؿ صػػػػػػفا،  -
 .2001، النسر الذىبي لمطباعة كالنشر، القاىرة، الحريات والحمود الفردي 

، مكتبػػػػػػػػة سككككككككالميإلالمحمككككككككد الجنككككككككا ي  ككككككككي الفمككككككككو اد. عبػػػػػػػػد ا  بػػػػػػػػف الخنػػػػػػػػيف،  -
 ىػ.1426، الرياض ، 1الممؾ فيد الكطنية، ، ط

، مؤسسػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػباب التحميككككككككككككد الجنككككككككككككا ي التطبيمككككككككككككيلفتػػػػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػػػػراد، د. عبػػػػػػػػػػػػد ا -
 .2007، القاىرة، 1الجامعة، ط

ة الجديػػػػػػػػػدة لمنشػػػػػػػػػر،  ، دار الجامعػػػػػػػػػالنكككككككككدب لمتحميكككككككككدد. عبػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػادر القيػػػػػػػػػكجي،  -
 .2003سكندرية، بدكف طبعة، اإل

النيضػػػػػػػػػػػة  دار، منكككككككككككاط التفتكككككككككككيش قيكككككككككككوده وأكككككككككككوابطو، المشػػػػػػػػػػػيراكمد. عبػػػػػػػػػػػد  -
 .2006، القاىرة، 1العربية، ط

، دار الفكػػػػػػػػػػػػر المككككككككككككتيم عمككككككككككككىبطككككككككككككالن المككككككككككككبض ، عبػػػػػػػػػػػػد الحكػػػػػػػػػػػػيـد. فػػػػػػػػػػػػكدة  -
 .1997الجامعي، القاىرة، بدكف طبعة، 

 دار، التحميككككككككد الجنككككككككا ي والتصككككككككرف  يككككككككو واألدلكككككككك   الجنا يكككككككك د. فػػػػػػػػرج ىميػػػػػػػػؿ،  -
 .2006سكندرية، ، اإل1الجامعية،  طالمطبكعات 

االختصككككككككككاص المأككككككككككا ي لمككككككككككلمور الأككككككككككبط  ككككككككككي د. محمػػػػػػػػػػد عيػػػػػػػػػػد الغريػػػػػػػػػػب،  -
 .2000، 1، مكتبة النيضة العربية، طل العادي  واالستثنا ي االحوا

واثكره  كي تسككبيب  اليمينكيحريك  الماأكي الجنكا ي  كي االقتنكاع الغريػب،  عيػد د. محمػد -
 .2006، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، بدكف طبعة، عماف، الجنا ي  حكاماأل
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، دار حككككككككدود سككككككككمطات مككككككككلمور الأككككككككبط  ككككككككي التحميككككككككدد. ممػػػػػػػػدكح السػػػػػػػػبكي،  -
 .1998،  القاىرة، 1النيضة العربية، ط

اختصكككككاص رجكككككال الأكككككبط المأكككككا ي  كككككي التحكككككري واالسكككككتدالل د. محمػػػػػد الحمبػػػػػي،  -
 .1982، عماف، 2دار ذات السالسؿ لمنشر، ط والتحميد،

مكا حككككككككككك  الجريمككككككككككك  المنظمككككككككككك   كككككككككككي دور المعاىكككككككككككدات ، إبػػػػػػػػػػػراىيـد. محمػػػػػػػػػػػد  -
 كف سنة نشر.، كمية الحقكؽ، جامعة المنكفية، بدكف طبعة، بدالدولي 

، دار الفكػػػػػػػػػػػػر العربػػػػػػػػػػػػي، اإلداريحككككككككككككدود سككككككككككككمط  الأككككككككككككبط د. محمػػػػػػػػػػػػكد البنػػػػػػػػػػػػا،  -
 .1980مطبعة جامعة القاىرة، القاىرة، 

جكككراءات إجكككراء مكككن إبمباشكككرة  تكميكككف ممكككور أكككبط  قأكككا يد. نػػػاينتى الدسػػػكقي،   -
 .2006، القاىرة، 1، دار النيضة العربة، طالتحميد  ي التشريع المصري

، مكتبػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػة النيػػػػػػػػػػريف، اسككككككككككتجواب المككككككككككتيم ونتا جككككككككككوبػػػػػػػػػػراىيـ، إد. ىنػػػػػػػػػػا   -
 .2014بدكف نشر، بغداد، 

 
 لثًا: الرسا ل العممي ثا

، ةدكتػػػػػػػػػػػكرا، رسػػػػػػػػػػػالة سكككككككككككمطات مكككككككككككلمور الأكككككككككككبط المأكككككككككككا ي ،بػػػػػػػػػػػراىيـ طنطػػػػػػػػػػػاكمإد.  .1
 .1997جامعة القاىرة، 

، رسػػػػػػػػالة دكتػػػػػػػػكراه، الجنا يكككككككك  اإلجككككككككراءاتالتعككككككككاون الككككككككدولي  ككككككككي  ،حمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد ا أد.  .2
 .2009ؽ، جامعة المنصكرة، كمية الحقك 

، كميػػػػػػػة الحقػػػػػػػكؽ، ة، رسػػػػػػػالة دكتػػػػػػػكراالخبكككككككرة  كككككككي المسكككككككا ل الجنا يككككككك  ،مػػػػػػػاؿ عثمػػػػػػػافآد.  .3
 .1964جامعة القاىرة، 

امككككككككككك  لمتفتكككككككككككيش  كككككككككككي المكككككككككككانون المصكككككككككككري النظريككككككككككك  العد. سػػػػػػػػػػػامي الحسػػػػػػػػػػػيني،  .4
 .1992سكندرية، إل، جامعة اةكتكرا، رسالة دالممارنو 

المأكككككككككا ي لمتحميكككككككككد  كككككككككي المكككككككككانون  نكككككككككدب مكككككككككلمور الأكككككككككبط ، د. عػػػػػػػػػادؿ العمػػػػػػػػػرم .5
 .2002، جامعة المنصكرة، ة، رسالة دكتكراواإلماراتيالمصري 

، رسػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػتير، أككككككككككمانات التحميككككككككككد االبتككككككككككدا يد. عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرحمف المشػػػػػػػػػػيراكم،  .6
 .2017ية، الرياض، األمنجامعة نايؼ العربية لمعمـك 
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، نسككككككككاناإل لنيابكككككككك  العامكككككككك    ككككككككي حمايكككككككك  حمككككككككود دور ا. عبػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػز الرشػػػػػػػػكد،  ا .7
  .2009ية، الرياض، األمنرسالة ماجستير، جامعة نايؼ لمعمـك 

أكككككككمانات الحريككككككك  الشخصكككككككي  لممكككككككتيم  كككككككي مرحمككككككك  ىشػػػػػػػيمة،  أبػػػػػػػك. عبػػػػػػػد الجػػػػػػػكاد د .8
، ة، رسػػػػػػػالة دكتػػػػػػػكراالجنا يككككككك  المصكككككككري اإلجكككككككراءاتالتحميكككككككد االبتكككككككدا ي  كككككككي قكككككككانون 

 ـ.1995جماعة القاىرة، 
، رسػػػػػػػػػالة الجزا يككككككككك  اإلجكككككككككراءات ،  تفتكككككككككيش المسككككككككككن  كككككككككي قكككككككككانونمحمػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػانـا.  .9

 .2008ماجستير، جامعة النجاح، 
 

 رابًعا: المجالت والمماالت
، اليي ػػػػػة المسػػػػػتقمة أكككككمانات المكككككتيم  كككككي مرحمككككك  التحميكككككد االبتكككككدا ي ،بكػػػػػر أبػػػػػكثػػػػػا ر ا.  .1

 .2005تشريف أكؿ،  61لحقكؽ المكاطف، راـ ا ، سمسمة التقارير القانكنية  
، العموميكككككككك  الككككككككدعوى  ودورىككككككككا  ككككككككي تحريككككككككك النيابكككككككك  العامكككككككك ،د. نجيػػػػػػػػب حسػػػػػػػػني .2

 .1969، القاىرة، مجمة الدارة قضايا حككمية
 26قكككككككككرار محمككككككككك  الكككككككككنمض الفمسكككككككككطيني رقكككككككككم  عمكككككككككىد يكككككككككعمالتد. يػػػػػػػػػكنس عػػػػػػػػػرب،  .3

 .2009، البيرة، مساكاةجمة ، م2004لسن  
 

 خامًسا: المبادئ واألحكام المأا ي  
ة عف محكمة النقض المنعقدة براـ ا  في القضا ية كالمبادئ القانكنية الصاد حكاـمجمكعة األ .1

 ـ.2004الجزا ية، لسنة  الدعكل
 محكمة النقض المصرم. حكاـمجمكعة  القكاعد القانكنية أل .2
 .2004لسنة  26محكمة النقض الفمسطيني رقـ  حكاـأل مجلةالقضاءالفلسطٌنً .3

 سادًسا: الموانين 
 ـ.2005القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  .1
 ـ.2014( لسنة 17ـ المعدؿ بقانكف رقـ )2001( لسنة 3كف اإلجرا ات الجزا ية رقـ )قان .2
 ـ.2001( لسنة 1قانكف السمطة القضا ية الفمسطيني رقـ ) .3
 ـ.1936( لسنة 74قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ) .4
 ـ.2005( لسنة 8قانكف الخدمة لقكل األمف الفمسطيني رقـ ) .5
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 ـ.2005( لسنة 17قانكف المخابرات العامة رقـ ) .6
 ـ بشيف األمف الكقا ي.2007( لسنة 11قرار بقانكف رقـ ) .7
 ـ.1950( لسنة 150قانكف اإلجرا ات الجنا ية المصرم رقـ ) .8
 ـ.2006( لسنة 1التعميمات القضا ية لمنا ب العاـ رقـ ) .9
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 املالحق
 1قأي  

 تزوير مستند عر ي
 :وقا ع المأي 

 ضػػػػػػػػػػػػية قيػػػػػػػػػػػػاـ المشػػػػػػػػػػػػتكي س.ك فمسػػػػػػػػػػػػطيني الجنسػػػػػػػػػػػػية برفػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػككم ض المػػػػػػػػػػػػدعك  ز.فتػػػػػػػػػػػػتمخص الق 

  .ا باسـ المشتكيعمي و بالتكقيع بقيامو بتزكير مستند كمبيالة 
 :الدعوىالتصرف  ي 

  حسب االختصاص المكاني.النيابة العامة  عمىة تـ احالة القضية مف طرؼ الشرط 
 اجراءات التفويض التي اتخوتيا النياب  العام : 

مفػػػػػػػػػػتش تحقيػػػػػػػػػػؽ  إلػػػػػػػػػػىتفػػػػػػػػػػكيض لمتحقيػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ ككيػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػة المخػػػػػػػػػػتص  أمػػػػػػػػػػرتػػػػػػػػػػـ تكجيػػػػػػػػػػو  -

كالػػػػػػػػػػػو كعػػػػػػػػػػػرض ضػػػػػػػػػػػده كتػػػػػػػػػػػدكيف اقالمشػػػػػػػػػػػتكي  باسػػػػػػػػػػػتدعا اك مػػػػػػػػػػػف ينػػػػػػػػػػػكب عنػػػػػػػػػػػو بالقيػػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػػرطة 

 لمتصرؼ. عمي و االكراؽ 

بالكاقعػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػاـ ككيػػػػػػػػػػػؿ النيابػػػػػػػػػػػة المخػػػػػػػػػػػتص  باعترافػػػػػػػػػػػو ز.فبعػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػدكيف اقػػػػػػػػػػػكاؿ المشػػػػػػػػػػػتكي ضػػػػػػػػػػػد  -

نػػػػػػػػػػو بتكجيػػػػػػػػػػو مفػػػػػػػػػػتش تحقيػػػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػػػرطة اك مػػػػػػػػػػف ينػػػػػػػػػػكب ع إلػػػػػػػػػػىلمتحقيػػػػػػػػػػؽ تفػػػػػػػػػػكيض  أمػػػػػػػػػػربتكجيػػػػػػػػػػو 

بتيمػػػػػػػػػػػػػػػة تزكيػػػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػػػتند عرفػػػػػػػػػػػػػػػي خالفػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػػػػػػػادة  ز.ف اسػػػػػػػػػػػػػػتجكاب كاتيػػػػػػػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػػػػػػػدعك

 .حسب االصكؿ ز.فكتكقيؼ المدعك  ـ1936، عقكبات 332،334،336
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