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إقرار
أنا الموقعةأدناه مقدمة الدراسة التي تحمل العنوان:

بطالن اإلجراءات االحتياطية في قانون اإلجراءات الجزائية
(دراسة مقارنة)

The Nullity of the Percautionary Procedures
Within The Criminal Procedures law
Acomparative Study
أقر بأن ما اشتملت عليه الدراسة إنما هي نتاج جهدي الخاص ،باستثناء ما تمت
اإلشارة إليه حيثما ورد ،وان هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو
لقب علمي أو بحث لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
واني أتحمل المسئولية القانونية األكاديمية كاملة حال ثبوت ما يخالف ذلك.

اسم الطالبة  /شريهان صالح دغمش
التوقيع/
التاريخ/

آية قرآنية

قال تعالى:

ون 
ق ا ْل َح َّ
لِيُ ِح َّ
اط َل َولَ ْو َك ِرهَ ا ْل ُم ْج ِر ُم َ
ق َويُ ْب ِط َل ا ْلبَ ِ
[األنفال ] 8 :

وقال أيضا:

ان َز ُهوقًا
َ وقُ ْل َجا َء ا ْل َح ُّ
ق ا ْل َبا ِط ُل ۚ إِ َّن ا ْلبَا ِط َل َك َ
ق َو َز َه َ
[اإلسراء] 81 :

هللا ال َع ِظمي
َص َ
دق ُ

أ

اإلهداء
إلى روح من افتقدناهم ونحن بأمس الحاجة إليهم  ..إليكم .يا من ذرفت الدموع

وأنا أكتب هذه الكلمات  ..رحمكم اهلل والدي ووالدتي.
إلى شريك عمري الذي كان مصدر تشجيعي ومساندتي.زوجي الحبيب(نائل).
إلى شموع حياتي  ،،وفلذة كبدي  ..أبنائي األعزاء.

(ابراهيم وصالحة).
إلى األم الحنون  ..وقلبي النابض  ..ومثلي األعلى،

أختي الدكتورة أمينة دغمش.
إلى من أتكئ عليهم في محنتي ..وأستند إليهم في حاجتي...
إخواني وأخواتي.
إلى كل من أضاء لي العلم إلنجاز هذه الدراسة ،خاصة،

القاضي األستاذ /سامي نعيم األشرم.
إليهم جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع سائلة اهلل القبول.

الباحثة

ب

شكر وتقدير
الحمدهلل رب العالمين ,والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين ,فالشكر أوالً وأخي اًر هلل

الذي أعانني على إتمام هذا البحث ,أحمده على توفيقه ورعايته وبعد ..

يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لكل من مد يد العون لي وأسهم في إنجاز

هذا البحث حتى رأى النور .

كما أتقدم بخالص شكري وعظيم إمتناني وتقديري لمشرفي الفاضل الدكتور ساهر إبراهيم

الوليد ,عميد كلية الحقوق بجامعة األزهر ,لبذله الجهد والوقت في سبيل نفعي وتوجيهي إلى كل ما هو
أفضل إلتمام هذا العمل ,من خالل توجيهاته القيمة ونصائحة المخلصة ,وأدعو له بدوام الصحة

والعافية .

كما وأتقدم بجزيل شكري إلى الدكتور سالم الكرد مناقشاً داخليا والدكتور سامي غنيم

مناقشاًخارجياً ,على ما قدموه من توجيهات ونصائح ومعلومات الزمة إلتمام هذا البحث .

ت

ملخص الدراسة
عالجت فيي هيذا البحيث موضيوال بطيالن اإلجيرااات االحتياطيية فيي التشيريل الفلسيطيني والتشيريل

األردني ,دراسة مقارنة ,عبر تقسيمه إلى فصل تمهيدي ,وثالثة فصول ,تنياول الفصيل التمهييدي اليبطالن
بشكل عام حيث تناول في المبحث األول تعريفه وأنواعه ,وتميزه عن غيره من النظم ,وفي المبحث الثاني
تناوليت التميييز بيين اليبطالن المت علييق بالنظيام العيام ,واليبطالن غيير المتعلييق بالنظيام العيام ,وفيي المبحييث

الثالث بيان مذاهبه  ,وأوضحت أن المذهب الذي اعتنقه كل من المشرال الفلسطيني والمشيرال األردنيي هيو

المذهب القانوني  ,والذاتي عبر ماجاا فيي التشيريعات العاديية ,وقيد خصيص المبحيث ال اربيل الحيديث عين
أسباب البطالن الموضوعية والشكلية.

وتناولنا في الفصل األول بطالن مذكرة الحضور  ,بحيث تطرقنا في المبحث األول ماهية مذكرة

الحضييوروالغاية منهاومجالهييا  ,والمبحييث الثيياني حيياالت بطييالن مييذكرة الحضييور  ,وأوضييحنا بييطن بطييالن
مذكرة الحضور يكون إما لبطالن لعيب في بعض البيانات ,وأوضحنا أنه ليس مين الضيروري ذكير تياري

وقوال الجريمة ,وبينا أن المقصود بذكر مادة االتهام  ,هي المادة العقابية التي تجرم الفعل ,وتفرض عقوبة

عليه وليست المادة التعريفية,واما أن يكون لعيب في الجهة التي أصدرته ,واميا ليبطالن فيي إعيالن ميذكرة

الحض ييور ,وبين ييا أن اإلجي يرااات المتبع يية بي ياإلعالن ه ييي ف ييي ق ييانون أ ص ييول المحاكم ييات المدني يية والتجاري يية
الفسييطيني ,وقييانون أصييول المحاكمييات المدنييية األردنييي ,وا مييا أن يكييون لعيييب فييي المواعيييد بينمييا تفييرد

المبحث الرابل إلى طبيعة البطالن في مذكرة الحضور.

واستعرضيينا فييي الفصييل الثيياني بطييالن أميير القييبض واإلحضييار عبيير تقسيييمه إلييى سييتة مباحييث,

فتطرقنا في األول إلى تعريفه والغاية منه ,وكذلك حقوق المقبوض عليه ,ومجاله  ,والثاني استعرضنا إلى
األشخاص الذين يحق لهم التمسك ببطالن القيبض  ,والجهية التيي يتمسيك أمامهيا بيبطالن القيبض  ,وبينيا
ال وفييي الثالييث
أنيه ال صييفة فيي بطييالن القييبض لغيير صيياحب الشييطن فييه,أي لميين وقيل القييبض عليييه بياط ً
انصب على بيان حاالت بطالن القبض إذا صدر في غير األحوال المسموح بها,وبينا أن بطيالن القيبض

إما أن يكون النتفاا حالة التلبس ,واما أن يكون لعدم وجود دالئل كافية ,واما أن يكون لعدم توافر المذكرة

أو اإلذن ,وا ما أن يكون لعيب في بعض البيانات والرابل تنياول طبيعية بطيالن القيبض والقواعيد التيي
تحكمييه ,أمييا الخييامس ا ثييار بطييالن القييبض بينمييا تطرقنييا فييي الس يادس قيميية الييدليل المسييتمد ميين القييبض

الباطل.

أما في الفصل الثالث واألخير فقد خصص للحديث عن بطالن أمر الحبس االحتياطي (التوقيف)

وتييم قسيييمه إلييى ثييالث مباحييث ,تناولنييا فييي المبحييث األول تعريييف التوقييف وأهميتييه  ,بينمييا تفييرد المبحييث

الثيياني إلييى حيياالت بطييالن أميير الحييبس االحتييياطي ,وأوضييحنا بييطن بطييالن أميير الحييبس اإلحتييياطي يكييون
بسبب اإلخالل بشروط التوقيف ,وأما أن يكون بسبب اإلخالل بالمدد ,واميا أن يكيون بسيبب عيدم حضيور

المتهم جلسة التمديد واما أن يكون بسبب اإلخالل بحقوق المتهم المتعلقة بالتوقيف,أما المبحث الثالث فقد
خصص لطبيعة بطالن أمر الحبس االحتياطي.

ث

Study Abstract
In this research I addressed the nullity of the precautionary precedures
in the Palestinian Legislation and the Jordanian Legislation, a comparative
study which I divided it into a preliminary chapter and three chapters.
The preliminary chapter addressed the invalidity in general, where the
first topic I dealt with its identification, kinds and its distinction from others.
In the second topic I addressed the distinction between the invalidity
associated with the public order and the invalidity which is not associated
with the public order . In the third topic I showed its doctrines and clarified
that the doctrine adopted by both the Palestinian legislator and the Jordanian
legislator is the legal and the personal doctrine through what is set forth in the
regular legislations. The fourth topic was assigned to talk about the objective
and nominal reasons of invalidity.
In the first chapter we dealt with the invalidity of the writ of habeas
corpus (the attendance note). In the first topic we dealt with the nature of the
writ of habeas corpus (the attendance note), its purpose and scope.
In the second topic I dealt with the cases of the invalidity of the writ of
habeas corpus (the attendance note). We clarified that the invalidity of the
writ of habeas corpus (the attendance note) may be resulting from a defect in
some information. We clarified that it is not necessary to mention the date of
the occurrence of the crime and showed that what is meant with mentioning
the indictment article is the punitive article which criminalizes the deed and
impose a penalty on it and not the identification article, it may be due to a
defect of the authority which issued it or the invalidity of the announcement
of the writ of habeas corpus (the attendance note). We clarified that the
procedures followed in announcement are in the principals of the Palestinian
Civil and Commercial Procedures and the Jordanian principles of the civil
procedures, or it may be due to a defect in dates. The fourth topic was
assigned to talk about the nature of invalidity in the writ of habeas corpus (the
attendance note).
In the second chapter we reviewed the invalidity of arrest warrant
order which was divided into six topics. In the first topic we dealt with its
identification, purpose and the rights of the arrested and its scope. In the
second we dealt with the persons who have the right to adhere to the
invalidity of arrest and the authority in front which he should adhere to the
invalidity of the arrest. We clarified that there is no capacity in the invalidity
of the arrest to those non-concerned with it which means who was arrested in
vain. In the third there was concentration on showing the cases of invalidity if
arrest if it was issued in the conditions which are not allowed and clarified
that invalidity of arrest may be either to the absence of the state of flagrancy,
to the lack of sufficient evidence or to the lack of the availability of writ of
habeas or permission, or due to a defect in some of the information. The
ج

fourth dealt with the nature of the invalidity of arrest and the rules governing
it. But the fifth dealt with the effects of the invalidity of arrest. In the sixth
with dealt with the value of evidence based on false arrest.
The third and last chapter was assigned to talk about the invalidity of
the pre-trial detention order (arrest). It was divided into three topics. In the
first topic we dealt with the identification and its importance. But the second
topic was assigned to talk about the invalidity of the pre-trial arrest order. We
clarified that the invalidity of the pre-trial arrest order may be due to the
violation of the arrest conditions, it may be due to the violation of the dates,
due to the non- attendance of the defendant to extension session or it may be
attributed to the violation of the rights of the defendant related to arrest. The
third topic was assigned to the nature of the invalidity of the pre-trial
detention order.
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ذ

المقدمة:
الحمييد هلل رب العييالمين ,والصييالة والسييالم علييى ميين ال نبييي بعييده ,الييذي جيياا بالكتيياب المنييير

والسنة المباركة ,ليرسم لإلنسان منهجًا إن سلكه تحصل على سعادة الدارين وبعد.

إن المجتمل كما يهمه عقياب الميتهم والقصياص منيه حيال ثبيوت الجيرم ,يهميه أيضيًا مين جهية

أخرى أال يطال العقاب بريئًا ,ألن األصل في المتهم البرااة لذا توجب القاعيدة اإلجرائيية تحقييق الفاعليية

للعدالة الجنائية  ,وضمان الحرية الشخصية وغيرها من حقوق اإلنسان.

وباعتبييار أن فاعلييية العداليية الجنائييية كهييدف أول لإلج يرااات الجزائييية ال يمكيين تحقيقهييا بييدون

الهدف الثاني  ,وهو حماية الحريية الشخصيية ,فاالثنيان وجهيان لعملية واحيدة ,ولهيذا يجيب إقامية التيوازن
بين حق الدولة في التحقيق واالتهام وحقيوق الميتهم ,بحييث تضيمن لهيذا األخيير ضيمانات لمنيل انحيراف

السييلطة المكلفيية بييالتحقيق عيين حييدود صييالحياتها الممنوحيية لهييا ,وذلييك لمعرفيية الجييرم  ,واصييدار الحكييم
بشكل سليم ال يشوبه أي خلل أو عيب يؤدي إليى بطالنيه ,حييث إن حرميان الميتهم مين هيذه الضيمانات
يعني ببساطة تجريده من الوسائل التي يحتاج إليها للدفاال عن نفسه واثبات برااته.
ولهييذا تبييدو الحاجيية الملحيية فييي التوفيييق بينهمييا ,ويظهيير ذلييك ميين خييالل اإلجيرااات التييي تقييوم

اا أكانييت إجيرااات فييي سييبيل جمييل األدلةوالتطكييد منهييا ,أو
بهييا السييلطة المختصيية بييالتحقيق االبتييدائي سيو ً
في سبيل المحافظة على ما تم جمعه من أدلة  ,وهيذه هيي اإلجيرااات االحتياطيية إزاا الميتهم التيي هيي
موضوال البحث ,والتي تتخيذ بيطمر مين سيلطة التحقييق وتتيولى تنفييذها جهيات أخيرى ,وال يجيوز أن تتخيذ
إال ضد المتهم بغرض الكشف عن الحقيقة أو منل أي دور له في إضعاف كشف الحقيقية  ,وهيي تضيم
أميير تكليييف المييتهم بالحضييور ,فييرذا لييم يحضيير بموجييب مييذكرة الحضييور جيياز للمحقييق أن يصييدر بحقييه

مذكرة إحضار كما قد يخشى هرب المتهم اتقاا لتنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضيده ليذلك أعطيى المشيرال

للمحقيق أن يصيدر أمي ًار بتوقييف الميتهم حييث إن هييذه اإلجيرااات ال تزييد األدلية بيل تحيافظ عليهيا ,لييذلك

أعطيييت لسييلطة التحقيييق هييذه المهميية حتييى يسييهل الوصيول إلييى الحقيقيية ميين جهيية ,وتقيييد هييذه السييلطة

أثنيياا اتخاذهييا اإلج يرااات االحتياطييية بقيييود تشييكل ضييمانات لمصييلحة المييتهم ,ومييدى الضييمانات التييي
تمنح للمتهم أثناا هذه المرحلية مين م ارحيل اليدعوى الجنائيية هيي مشيروعية تليك اإلجيرااات التيي يرتكيز

عليهييا حكييم المحكميية ,وذلييك ألن حكمهييا يؤسييس علييى دليييل وليييد إج يرااات قانونييية صييحيحة ,حيييث إن

اا.
الحق المجرد من الدليل يصبح عند المنازعة فيه من الناحية القانونية والعدم سو ً

لييذلك وضييل المشيرال العديييد ميين هييذه الضييمانات التييي ميين شييطنها احتيرام وحفييظ حقييوق المييتهم,

لذلك أوجب تنظيمًا لمباشرة اإلجيرااات االحتياطيية ضيد الميتهم ,ضيمن قواعيد وضيوابط وبيانيات تخضيل

لها سلطة التحقيق إال أنه يمكين لهيذه القواعيد أن تيتم مخالفتهيا بيالرغم مميا تمثليه مين صيفة اإلليزام ,وهنيا
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يكون للمتهم الدفل ببطالن أحد اإلجرااات االحتياطية ضد المتهم إذا ما شاب أحدها أي خليل ييؤدي بيه
إلى بطالناإلجرا كون اإلجيراا مخيالف ألحكيام القيانون ,وعندئيذ يبيدو اليبطالن كجيزاا إج ارئيي ييؤدي إليى
هييدم العمييل اإلج ارئييي المعيييب ,الييذي يييؤدي بييدوره إلييى إهييدار اآلثييار القانونييية علييى اإلج يرااات السييابقة

اا ذليك
واإلجرااات الالحقة ,إذ ميا كانيت مبنيية عليى اإلجيراا الباطيل ,وبطيالن النتيائج المترتبية علييه سيو ً
فيما يتعلق بالبينة أم الق اررات  ,واألحكام الصادرة ضد المتهم.

أهمية البحث:
تبدو أهمية الدراسة من خالل:
 -1بيييان اإلج يرااات االحتياطييية التييي تتخييذ بحييق المييتهم فييي كييال التش يريعين الفلسييطيني واألردنييي
,وتسليط الضوا عليى الخليل اليذي قيد يعتيري هيذه اإلجيرااات ومعرفية الجيزاا المترتيب عليى هيذا

الخلل ,حرصاً على تحقيق الغايات المرجوة في كفالة حسن سيير عميل القضياا  ,وكفالية احتيرام
حقوق الدفاال ,وهذا يقتضي منا وضل جزاا البطالن الذي يكفل احترام القواعد القانونية.

 -2قليية الم ارجييل التييي تتنيياول هييذا الموض يوال بشييكل متكامييل فييي المكتبيية القانونييية الفلسييطينية بكييل
جوانبه.

 -3الكشف عن الثغيرات اإلجرائيية فيي التشيريل والعميل,ضيمن تطبييق النصيوص القانونيية مين قبيل
الجهات المختصة بخصوص اإلجرااات اإلحتياطية في كل مين التشيريل الفلسيطيني والتشيريل

األردني.

إشكالية البحث:
تطتي هذه الدراسة لإلجابة عن العديد من التساؤالت التي تشكل فحوى البحث ,ولعل أهمها:
 .1مدى تبني المشرال الفلسطيني واألردني لمبدأ البطالن في نصوصه؟
.2

هي ي ييل أدرج كي ي ييل مي ي يين المش ي ي يرال الفلسي ي ييطيني واألردني ي ييي مي ي يين ضي ي ييمن بياني ي ييات مي ي ييذكرة الحضي ي ييور

واإلحضاروالتوقيف تاري صدور األمير؟ وهيل مين الضيروري ذكير تياري وقيوال الجريمية؟ بحييث
يمكن أن يترتب البطالن في حالة الخطط في ذكر تاري وقوعها؟ وهل من الضروري ذكر نيص
مادة االتهام أم يكفي أن يذكر رقم المادة فقط؟

 .3ان كان المشرال أوجب أن تتضمن مذكرة الحضور بعض البيانات ,فهل يترتيب عليى إغفالهيا أو
إغفال بعضها بطالنها؟ وهل حضور المتهم إلى الجهة التي أصدرتها يغير في األثر المترتب؟

 .4إذا كان القبض على المتهم من قبل مطمور الضيبط القضيائي أكثير مين أربعية وعشيرين سياعة
يمثييل جريميية بالنسييبة للموظييف المسييؤول ,فهييل هييذا يعنييي أن اإلفييادة التييي يؤديهييا المييتهم خييالل
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تجيياوز هييذه المييدة هييي وليييدة إجيرااات باطليية؟ ومييا موقييف كييل ميين المشيرال الفلسييطيني واألردنييي
من ذلك وكذلك القضاا من ذلك األمر؟

 .5أورد كييل ميين المش يرال الفلسييطيني والمشيرال األردنييي بيانييات فييي مييذكرة القييبض واإلحضييار فهييل
وضل جزاا على مخالفتها ؟

 .6هل حدد المشرال مدة النتهاا صالحية أمر القبض واإلحضار؟

 .7إذا حددت مذكرة القبض اسم مطمور الضبط القضيائي فهيل يجيوز لغييره تنفييذ هيذه الميذكرة ؟وميا
األثر القانوني المترتب على ذلك ؟وهل أوجب المشرال تنفيذ المذكرة في مكان معين؟

 .8متى كيان أمير القيبض بياطالً لعيدم تيوافر المصيلحة فييه فهيل يمكين القيول بيطن اعتيراف الميتهم

بالواقعيية المنسييوبة إليييه فييي جميييل م ارحييل التحقيييق والمحاكميية يبقييى لييه الحييق فييي التمسييك بهييذا

البطالن ؟

 .9هل صدور إذن من النيابة العامة بالقبض على الفاعل األصلي يسمح للجهة المنفيذة بيالقبض
على شريكه بدون إذن من النيابة؟

 .11متى شاب القبض البطالن ,فهل يترتب على ذلك بطالن األدلة األخرى في الدعوى؟

 .11فيي حاليية قيييام جهيية غييير مختصية بتوقيييف المييتهم لمييدة معينيية ومين ثييم تقييرر إحاليية إلييى الجهيية
المختصيية ,فهييل يييتم احتسيياب مييدة التوقيييف األولييى ضييمن مييدة التوقيييف التييي تقييوم بييه الجهيية

المختصة الحقًا ؟أم ال يعتد بهذه المدة كونها صادرة عن جهة غير مختصة ؟

 .12إذا ميا تجيياوزت سيلطة التحقيييق المييدة الممنوحية لهييا قانونيًا  ,وأبقيت علييى المييتهم بعيد انتهيياا مييدة
التوقيييف المسييموح بهييا ,فهييل هييذا يس يلب حييق النيابيية بالتقييدم بطلييب تجديييد توقيفييه إلييى المحكميية
المختصة لكونها خالفت مدد التوقيف؟

 .13إن ميا أفصييحت عنييه إرادة المشيرال الفلسييطيني بطنييه ال ييتم توقيييف المييتهم فييي ظييل غيابييه اال فييي
حاليية االسييتنادإلى بينييات طبييية ,فهييل جيياا االسييتثناا علييى سييبيل الحصيير أم يجييوز التوسييل فييي

تفسيره؟

منهجية البحث:
اتبعنييا ف ييي ه ييذا البحييث الم يينهج التحليل ييي المقييارن  ,وذل ييك م يين خييالل تحلي ييل نص ييوص ق ييانون

اإلجرااات الجزائية رقم ( )3لسنة 2111م ,وقانون أصول المحاكميات الجزائيية األردنيي رقيم ( )16لسينة
(  , )2111مي ييل إلقي يياا الضي ييوا علي ييى موقي ييف الفقي ييه والقضي يياا الفلسي ييطيني واألردني ييي بهي ييذا الخصي ييوص,
واسترشدنا ببعض ما جاا في الفقه والقضاا المقارن.
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هيكلية البحث :
تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة فصول
 الفصل التمهيدي :ماهية البطالن .
 الفصل األول :بطالن مذكرة الحضور .

 الفصل الثاني :بطالن أمر القبض واإلحضار.

 الفصل الثالث :بطالن أمر الحبس االحتياطي.
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الفصل التمهيدي
ماهية البطالن

الفصــــل التمهيدي
ماهية البطالن
تعييد نظرييية الييبطالن ميين أهييم النظريييات العاميية فييي القييانون ,و تبييدو هييذه األهمييية مضيياعفة فييي
قانون اإلجرااات الجزائية لما يتميز به مين جيزاا ذو طبيعية خاصية ,وهيو الجيزاا اإلج ارئيي ,ليذلك سيوف

نتطييرق فييي هييذا الفصييل إلييى مفهييوم الييبطالن فييي المبحييث األول وأن يواال الييبطالن فييي المبح يث الثيياني,
ومذاهب البطالن في المبحث الثالث وأسباب البطالن في المبحث الرابل.

المبحث األول

مفهوم البطالن
لمعرفيية الييبطالن يقتضييي منييا تعريفييه وتمي يزه عيين غي يره ميين اليينظم ,بحي يث نتنيياول فييي المطلييب

األول تعريف البطالن ,بينما نتناول في المطلب الثاني تميز البطالن عن غيره من النظم المشابهة .

المطلب األول

تعريف البطال ن
البطالن لغة:
البطالن لغة مطخوذ من بطل أي بطيل الشييا أي ذهيب ضيياعاً وخسيراناً فهيو باطيل ,والباطيل:

نقييض الحيق ,والجميل أباطييل عليى غيير قيياس ,والباطيل إجمياالً هيو اليذي ال يكيون صيحيحاً بطصيله(,)1
ِ
يـه وب ِ
ِ ِ
ـون[األعيراف ,]139:واليبطالن مين
اطـل َمـا َكـا ُنوا َي ِع َملُ َ
ومن قوله تعالى :إِ َّن َه ُؤَالء ُمتََّبـر َمـا ُه ِـم ف َ َ
باطييل ,وهييو عييدم صييالحية الشيييا ميين أصييله لترتيييب ثيياره عليييه ,وجيياا بمعنييى مشييروعية الشيييا ميين

أصله(.)2

البطالن اصطالحا:
أما البطالن اصطالحًا :فرن له عدة معان فيها:
لم يتضمن المشرال الفلسطيني في قانون اإلجرااات الجزائية رقم 2000/3إلى تعرييف تشيريعي
للبطالن,مكتفييًا باإلشييارة إليييه كجيزاا لمخالفيية بعييض اإلجيرااات ,وكييذلك فعييل المشيرال األردنييي ,تيياركين
مهمة التعريف للفقه والقضاا .

وعرف الفقه بطنه ما أبطل الشارال حسنه ,والباطل أيضًا ما ال يكون مشروعًا وبطصله ووصفه.
()1ابيين منظييور ,لسييان العييرب ,الجييزا الثيياني ,دار المعييارف ,ص . 104الفيييروز بييادي ,مجييد الييدين محمييد بيين يعقييوب ,القيياموس
المحيط ,بيروت ,مؤسسة الرسالة ,ص.977

( )2عمر فخري الحديثي ,حق المتهم في محاكمة عادلة (دراسة مقارنة) ,دار الثقافة للنشر والتوزيل,عمان2010 ,م ,ص.190
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()1

والباطل هو ماال فائدة منه وال غاية.

عرفه البعض البطالن "بطنه التكييف القانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني ,مخالفة تيؤدي إليى

عدم إنتاج اآلثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كامالً "(.)3()2

وفي تعريف خر "بطنه جزاا إجرائي يترتب عليى تخليف كيل أو بعيض الشيروط القانونيية للعميل

اا أكانيت شيروط موضيوعية تتعليق بمضيمون وجيوهر العميل اإلج ارئيي
االجرائي لكي يكيون صيحيحاً سيو ً
,أم كانت شروطًا شكلية تتعلق بالشكل الذي يجب أن يصاغ فيه هذا العمل"(.)4
وعرفييه الييبعض اآلخيير بطنييه ج يزاا اج ارئييي يييرد علييى العمييل اإلج ارئييي المخييالف ل يبعض القواعييد

اإلجرائية فال يرتب ثاره القانونية ,ولو كان صحيحاً(.)5

والحقيقة أنه إن اختلفت الصياغة في التعريفـات ،ولكـن تـؤدي لـذات المعنـى ,فهيو عبيارة عين
جزاا لتخلف كل أو بعض شروط صحة اإلجراا الجنائي التي يترتب عليه عدم إنتياج هيذه اإلجيراا ثياره

القانونية ,مما يجعل هذا اإلجراا عقيمًا(.)6

( )1محمد دواس ,معجم لغة الفقهاا ,دار النفائس ,بيروت ,لبنان1999 ,م ,ص.88
( )2فتحي والي ,أحمد ماهر زغلول ,نظرية البطالن في قانون المرافعات ,سنة 1997م,ب ن ,ص.8

( )3تعييددت التعريفييات الفقهييية للييبطالن وال نريييد الييدخول فييي جييدل حييول سييالمتها ,حيييث عرفييه الييبعض بطنييه الج يزاا المترتييب علييى

اا أكانت ذليك لمصيلحة الميتهم أم غييره مين الخصيوم ,أو مين
مخالفة أي قاعدة إجرائية قصد بها المشرال حماية الشرعية الجنائية سو ً
أج ييل المص ييلحة العام يية المتمثل يية ف ييي اإلشي يراف القض ييائي عل ييى اإلجي يرااِ ألن العم ييل اإلج ارئ ييي ل ييم يس ييتوف ش ييروط ص ييحته وش ييكله

الم نص ي ييوص عليه ي ييا ,فيص ي ييبح اإلجي ي يراا ال قيم ي يية ل ي ييه .م ي ييدحت محم ي ييد الحس ي يييني ,ال ي ييبطالن ف ي ييي المي ي يواد الجنائي ي يية ,دار المطبوع ي ييات
الجامعية,باإلسييكندرية2006 ,م ,ص . 15محمييد صييبحي نجييم ,الييوجيز فييي قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية ,دار الثقافيية للنشيير
والتوزيل,عمان ,سنة 2006م ,ص.379

وعرف بطنه الجزاا اإلجرائي اليذي يسيتهدف كيل عميل إج ارئيي ال يتيوفر فييه عنصير أو أكثير مين العناصير الجوهريية التيي

يستلزمها فييه ,ويترتيب علييه عيدم إنتاجيه اآلثيار القانونيية التيي ترتبهيا القاعيدة اإلجرائيية علييه إذا كيان كيامالً .حاميد الشيريف ,بطيالن
الحكم في المواد الجنائية ,دار الكتب القانونية,المحلة الكبرى2003 ,م ,ص.11

وعرفه خر بطنه وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته ألحكيام القيانون المنظمية إلنشيائه ,فيجعليه غيير

صيالح ,ألن ينييتج ثيياره القانونييية المقصييودة .عبدالحميييد الشيواربي ,اليدفوال المدنييية اإلجرائييية والموضييوعية  ,الناشيير :منشييطة المعييارف
باإلس ييكندرية ,ب ييدون س يينة نش يير ,ص.1816وأيضي ياًعدم نف يياذ األعم ييال القانوني يية نظي ي اًر لعي ييب م ييا يتعل ييق به ييا أو مخالف يية تل ييك القواع ييد

المنصييوص عليهييا بالقانون,حسيين أحمييد المشيياقي ,الييوجيز فييي قييانون أصييول المحاكمييات المدنييية والتجارييية الفلسييطيني رقييم()2لسيينة

.2001دار الثقافة للنشر والتوزيل ’عمان,2011.ص177

( )4طيارق محميد اليديراوي ,اليوجيز فييي شيرح قيانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسيطيني رقيم ( )3لسينة 2001م ,الجييزا األول ,ب .ط,,

ب ن ص.475

( )5أحمد هندي ,قانون المرافعات المدنية والتجارية ,دار الجامعة الجديدة للنشر ,اإلسكندرية,1995 ,ص.686
( )6ع ييوض محم ييد ع ييوض ,ال مب ييادل العام يية ف ييي ق ييانون اإلجي يرااات الجنائي يية ,دار المطبوع ييات الجامعي يية ,اإلس ييكندرية1999 ,م,

ص . 567طالل أبو عفيفة ,الوجيز في قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,دار الثقافة للنشر والتوزيل,عمان2011 ,م ,ص.62
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بالرغم من خلو القانون الفلسطيني والقانون األردنيي مين وضيل تعرييف اليبطالن ,إال أنهميا بينيا
في نصوصهما بطنه (جيزاا إج ارئيي) حييث جياا وفيق نيص الميادة ( )474مين قيانون اإلجيرااات الجزائيية

الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2001م(:يعداإلجراا باطالً إذا نص القانون صراحة عليى بطالنيه أو إذا شيابه
عيييب أدى إلييى عييدم تحقيييق الغاييية فيييه) ,وكييذلك فييي قييانون أصييول المحاكمييات المدنييية والتجارييية رقييم

/2لس يينة 2001م باعتب يياره ق ييانون القاض ييي بم ييا يتض ييمنه م يين قواع ييد وأحك ييام ( )1والشي يريعة العام يية لكاف يية

الق يوانين اإلجرائييية فيمييا خلييت ميين إج يرااات ( ,)2فقييد نييص ج يزاا الييبطالن المييادة ( -(" )23يكييون اإلج يراا

ال إذا نييص القييانون ص يراحة علييى بطالنييه ,أو إذا شييابه عيييب لييم تتحقييق بسييببه الغاييية ميين اإلج يراا-2.
بيياط ً
ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من اإلجراا)

وجاا نص المادة ( )7من قانون أصول المحاكمات الجزائيية األردنيي رقيم 2001/16م مطابقية
للمادة الواردة في قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني بكونيه (جيزاا إج ارئيي) حييث نصيت بقولهيا(:يكيون

اإلجراا باطالً إذا نص القانون صراحة على بطالنيه أو شيابه عييب جيوهري ليم تتحقيق بسيببه الغايية مين

اإلجراا).

بخالف ما تبناه كل مين القيانون الفلسيطيني واألردنيي مين عيدم تعرييف اليبطالن ,فيرن بعيض القيوانين قيد
عرفييه وميين ذلييك قييانون اإلجيرااات الجزائييية اليمنييي ,هييو الجيزاا الييذي يقييل علييى كييل إجيراا صييار مخالفياً
ألحكام القانون إذا نص صراحة على بطالنه ,أو إذا كان اإلجراا الذي خولف أو أغفل جوهرياً(.)3

اا إجرائيياً وذليك بقولييه (اإلجيراا
مين خييالل نصيوص الميواد السييابقة يتضيح بيطن الييبطالن يعيد جيز ً
باطالً) بحيث يتعزز البطالن كطثر لتخلف شروط اإلجيراا ذاتيه التيي يتطلبهيا صيراحة أو ضيمناً ,وكيذلك
من حيث محله ,ألن ينصب على اإلجراا فيحدد نصيبه من القيمة القانونية(.)4

وبييذلك ال يمكيين اعتبييار الييبطالن عقوبيية ,وذلييك ألن العقوبيية ال تقييل إال علييى الشييخص الطبيعييي

أو المعنوي ,أما البطالن فال يرد إال على العمل ذاته(.)5

ياا أن قيانون أصيول المحاكميات المدنيية
( )1وفي هذا السياق تقول محكمة النقض الفلسطينية (:ولما كان من المتفق عليه فقهاً وقض ً
والتجارية بما تضمنه من قواعد وأحكام يعرف بقانون القاضي وأن القاضي من حيث هو ,كذلك يعمل عليى تطبييق القيانون الميذكور
فيم ييا ل ييم ي ييرد في ييه ن ييص خ يياص ,وبم ييا ال يتع ييارض وطبيع يية ال ييدعوى مح ييل نظ يير) نق ييض فلس ييطيني جي يزاا رق ييم 2005/51م ,جلس يية

 2006/2/9م (دائيرة رام اهلل) ارسيم البييدوي مجموعية األحكييام القضيائية والمبييادل القانونيية الصيادرة ميين محكمية اليينقض فيي الييدعاوى

الجزائية ,الجزا  , 2جمعية القضاة الفلسطينية ,الطبعة األولى2007 ,م ,ص.176

( )2سامي نعيم كمال األشرم ,تسبب األحكام الجزائية في التشريل الفلسطيني ,دراسة تحليلية ,الطبعة األولى2015 ,م ,ص.17
( )3قانون اإلجرااات الجزائية اليمني ,المادة ( )396من قانون اإلجرااات الجزائية اليمني رقم  13لسنة 1999م

( )4أس ييامة عب ييداهلل زي ييد الكيالن ييي ,ال ييبطالن ف ييي ق ييانون اإلجي يرااات الجزائي يية الفلس ييطيني ,د ارس يية مقارن يية ,رس ييالة ماجس ييتير ,جامع يية
النجاح,نابلس2008م ,ص.2

( )5أحمد فتحي سرور ,نظرية البطالن في قانون اإلجرااات الجنائية ,مكتبة النهضة المصريةالقاهرة 1959 ,م ,ص.11
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المطلب الثاني
التمييز بين البطالن وغيره من النظم المشابهة
ال لتعريييف ال يبطالن ,وجييب تميي يزه عيين غي يره ميين الج يزااات اإلجرائييية كالسييقوط وعييدم
اسييتكما ً

القبييول واالنعييدام ,إذ كييل منهييا يهييدف إلييى معنييى قييانوني معييين ,ويرتييب ثيير قييانوني يختلييف عيين غي يره,
لييذلك يتعييين التفرقيية بييين هييذه األنيواال ميين الجيزااات ميين خييالل تنيياول الييبطالن والسييقوط فييي الفيرال األول

,بينما نتناول البطالن وعدم القبول ,في الفرال الثاني والبطالن واالنعدام ,في الفرال الثالث .

الفرع األول

البطالن والسقوط
قدمنا أن البطالن يفترض عيبياً فيي اإلجيراا ,بينميا السيقوط ال يفتيرض ذليك ,وانميا ينصيب عليى

اإلجراا الصحيح,الذي لم يتخذ خالل الوقت الذي يحدده القانون(.)1

لييذلك فييرن السييقوط هييو جيزاا إج ارئييي يترتييب علييى عييدم ممارسيية الحييق فييي مباشيرة عمييل إج ارئييي

خالل المهلة التي يحددها القانون(.)2

وتتحييدد هييذه المهليية إمييا بميعيياد معييين أو تتوقييف علييى واقعيية معينية يرتييب عليهييا القييانون سييقوط

الحق في مباشر العمل(.)3وقيد اشيتمل قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني عليى تطبيقيات لهيذا الجيزاا,
ومن ذلك ما نصيت علييه الميادة الميادة ( )339المسيتطنف المحكيوم علييه بعقوبية مقييدة للحريية واجبية
النفاذ ,أن يتقدم لتنفيذ هذه العقوبة قبيل الجلسية المحيددة لنظير االسيتئناف ,واال سيقط اسيتئنافه),)4(.حييث

جيياا فييي هييذه المييادة (:يسييقط اسييتئناف المحكييوم عليييه بعقوبيية مقيييدة بالحرييية واجبيية النفيياذ إذا لييم يتقييدم
للتنفيذ قبل الجلسة).
فييررادة المشيرال قييد أفصييحت علييى أن اسييتئناف المحكييوم عليييه بعقوبيية مقيييدة للحرييية واجبيية النفيياذ

معلق على شرط واقف ,هو أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ,وبعكس ذلك يسقط استئنافه(.)5

( )1محمود نجييب حسيني ,شيرح قيانون اإلجيرااات الجنائيية ,الجيزا األول , ,الطبعية الرابعية ,دار النهضية العربيية ,القياهرة2011,م,
ص.392

()2أحمد فتحي سرور ,النقض في المواد الجنائية ,دار النهضة العربية,القاهرة1997 ,م ,ص.171
()3عمر فخري الحديثي ,مرجل سابق ,ص.198

()4نق ي ي ييض فلس ي ي ييطيني جي ي ي يزاا رق ي ي ييم 2007/23م جلس ي ي يية  2007/10/31م (دائي ي ي يرة رام اهلل) .عب ي ي ييداهلل غي ي ي يزالن ,مجموع ي ي يية األحك ي ي ييام

القضييائيةوالمبادل القانونييية الصييادرة عيين محكميية اليينقض المنعقييدة فييي رام اهلل فييي الييدعاوى الجزائييية للعييامين  ,2008-2007ج,3

الطبعة األولى2009 ,م ,ص.39

()5وذهب في أحد األحكام الصادرة من محكمة النقض الفلسطينية إلى القول "حيث إنه ليم يحضير الميتهم جلسية المحاكمية ,ورغيم

أن القيرار الصييادر بحقييه ميين محكميية الصييلح يقضييي بحبسييه سيينة واحييدة ,والغ ارميية  30دينييا اًر ,وطالمييا أن العقوبيية مقيييدة للحرييية ولييم
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ال وجيب
ال ,فيرذا ليم يكين مقبيو ً
ويشترط للحكيم بالسيقوط أن يكيون هيذا االسيتئناف فيي األصيل مقبيو ً

عل ييى المحكمييية أن تقضي ييي بعيييدم القبيييول ,ال بالسي ييقوط ذليييك أن عي ييدم القبيييول يرجيييل إلي ييى وق ييت التقريي يير
باالستئناف ,بينما السقوط فيرجل إلى سبب الحق ,وهو عدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة(.)1

وباعتبييار الحك ييم بسييقوط االس يتئناف جييزاا فييال تقضييي بييه المحكميية وفق يًا ليينص المييادة ()339

والمييادة ( )333ميين قييانون اإلج يرااات الفلس يطيني إال إذا ت يوافرت ثييالث شييروط تفترضييها فك يرة الج يزاا

وهي:أوالً-أن يكون المستطنف عالماً بميعاد الجلسة ,وثانياً -أن ال يكون ثمة عذر قهري حال بينيه وبيين

التقدم للتنفيذ ,وثالثاً -أن يكون الحكم واجب التنفيذ على الرغم من استئنافه(.)2

وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ,اشتمل على تطبيقات لهذا الجزاا ,ومين ذليك
مييا نصييت عليييه المييادة ( )335بخصييوص سييقوط دعييوى الحييق العييام بالتقييادم ,حيييث جيياا فيهييا "تسييقط
دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه أو بالعفو العام أو بالتقادم".

وبذلك يبدو وجه التشابه بين السقوط والبطالن ,هيو أن الحيق فيي مباشيرة العميل اإلج ارئيي شيرط

موضييوعي لصييحته ,فييرذا تخلييف هييذا الشييرط كييان العمييل بيياطالً( ,)3فعييدم تقييدم المسييتطنف قبييل الجلسيية

يؤدي إلى سقوط االستئناف ,وبذلك فرن اإلجرااات التي تباشير عليى اليرغم مين سيقوط االسيتئناف تكيون
باطلة.
وتبرز أهم النقاط التي يمكن من خاللها التمييز بين السقوط والبطالن بما يلي :
 -1البطالن ينصب على اإلجراا ذاته ,السقوط يرد على الحق في مباشرة اإلجراا(.)4

 -2يجوز تصحيح اإلجراا الباطل ,أما السقوط فرنيه يفتيرض انقضياا الحيق فيي مباشيرة العميل مميا
يتعذر معه تجديده(.)5

 -3ال ينتج البطالن أثره إال إذا تقرر للحكم بخالف السقوط فرنه يتم بقوة القانون(.)6
= ________________________________________________________

يحضيير لييذا تقييرر اسييقاط االسييتئناف  .نقييض فلسييطيني ج يزاا رقييم  2008/30جلسيية 2008/7/9م (دائ يرة رام اهلل) .عبييداهلل غ يزالن,
مرجل سابق ,ص.76

()1حسين ربييل ,اإلجيرااات الجنائييية فيي التشيريل المصييري ,الطبعية األوليى ,بييدون دار النهضية العربيية ,القيياهرة 2001 /2000م,
ص.1014

()2نقض فلسطيني ,جيزاا رقيم 2007/5م ,جلسية  2007/5/18م (دائيرة رام اهلل) .عبيداهلل غيزالن ,مجموعية األحكيام ,ج ,3المرجيل

نفس ييه ,ص .28نق ييض فلس ييطيني ,جي يزاا رق ييم 2007/10م ,جلس يية 2007/6/2م (دائي يرة رام اهلل) .عب ييداهلل غي يزالن ,المرج ييل نفس ييه,

ص .31ونقض فلسطيني ,جزاا رقم 2007/11م ,جلسة 2007/6/5م (دائرة رام اهلل) ,المرجل نفسه ,ص.34

( )3عبدالحميد الشواربي ,الدفوال الجنائية ,ب ط ,منشطة المعارف باالسكندرية ,ب ن ,سنة 2001م ,ص.815
()4عاطف فؤاد صحصاح ,أسباب البطالن في األحكام الجنائية ,ب .ن ,سنة  2003م ,ص.28
()5أحمد فتحي سرور ,النقض في المواد الجنائية ,مرجل سابق ,ص.172
()6محمود نجيب حسني ,مرجل سابق ,ص.393
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الفرع الثاني
البطالن وعدم القبول
يعيد عيدم القبيول هيو جيزاا إج ارئيي ييرد علييى نيوال معيين مين األعميال اإلجرائيية (الطلبيات) يرتبييه
اا أكييان شييرطاً عاميياً أو شييرطاً خاصيياً بتلييك
القييانون علييى تخلييف شييرط ميين شييروط صييحة إبييدائها س يو ً
الييدعوى( ,)1ويييؤدي إلييى االمتنيياال عيين الفصييل فييي موضييوعها(.)2وقييد عرفتييه محكميية اليينقض الفلسييطينية
بطنه "كيل سيبب يرميي بيه الخصيم إليى إعيالن عيدم القبيول فيي طليب خصيمه ,دون بحيث فيي الموضيوال,

النتفاا حقيه فيي اليدعوى ,ويعيد مين قبييل اليدفل بعيدم القبيول اليدفل بانتفياا المصيلحة أو انتفياا الصيفة أو
مرور الزمن أو سبق الفصل أو بانقضاا مهل اإلجرااات القانونية"(.)3

وقييد عرفتييه محكميية اليينقض المص يرية بطنييه "الييدفل الييذي يرمييي إلييى الطعيين بعييدم ت يوافر الشييروط

ال عين ذات الحيق
الالزمة لسماال اليدعوى ,وهيي الصيفة والمصيلحة والحيق فيي رفعهيا باعتبياره حقيًا مسيتق ً
الذي ترفل اليدعوى بطليب تقرييره ,كانعيدام الحيق فيي اليدعوى أو سيقوطه لسيبق الصيلح فيهيا أو النقضياا

المييدة المحييددة لرفعهييا ,ونحييو ذلييك ممييا ال يخييتلط بالييدفل بشييكل اإلجيرااات ميين جهيية وال بالييدفل المتصييل
بطصل الحق المتنازال عليه من جهة أخرى(.)4

لذلك فرن عدم القبول يعني انتفياا أحيد الشيروط التيي يتطلبهيا القيانون لقبولهيا ( ,)5فياإلجراا غيير

المقبييول هييو فييي ذاتييه إج يراا صييحيح ,ولكيين لييم تت يوافر واقعيية مسييتقلة عنييه ,وسييابقة عليييه يعلييق القييانون
عليها جواز اتخاذه(.)6

()1أحمد مليجي ,التعليق على قانون المرافعات ,الجزا األول  ,ب .ط ,ب ن ,ص.432

()2إيهياب عبيدالمطلب ,الموسييوعة الجنائيي ة الحديثية فييي اليبطالن ,الجييزا األول ,نيادي القضياة,المركز القييومي لإلصيدارات القانونييية,

القاهرة2012,م ,ص .78فتحي والي ,المرجل السابق ,ص.3

()3نقييض فلسييطيني مييدني رقييم ( )3لسيينة  ,2009جلسيية  2009/4/20م (دائ يرة غ يزة) .أكييرم كييالب ,مجموعيية مختييارة ميين أحكييام
ومبادل محكمة النقض ,غزة ,ص.209

()4طعن جنائي مصري رقم ( )7593لسنة 1979م ,قضائية جلسة .2014/4/28

الموقل اإللكتروني لمحكمة النقض المصريةعلى الرابط http://www.cc.gov.eg/courts/cassation :

( ) 5ني يياظم محمي ييد عويضي يية ,شي ييرح قي ييانون أصي ييول المحاكمي ييات المدنيي يية والتجاريي يية رقي ييم ()2لسي يينة ,2001ب.ط,غ ي يزة .فلس ي يطين ب

ن,2002,ص87

()6محمود نجيب حسني ,مرجل سابق ,ص . 393أحمد فتحي سرور ,نظرية البطالن في قانون اإلجيرااات الجزائيية ,مرجيل سيابق,

ص.818
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ومين أمثليية ذلييك مييا قررتيه المييادة ( )1/4ميين قييانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني ,وهييي أن ترفييل

الدعوى بغير الطريق الذي رسمه القانون,كرفعها قبل الحصول على إذن أو شكوى أو طلب (.)1

وكيييذلك ميييا قررتيييه الميييادة ( )2مييين ق ييانون اإلجي يرااات الج ازئيييية الفلسيييطيني ,واليييذي جي يياا فيهي ييا

(:مباشرة النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاا النيابة العامة).

ومن ذلك فرن تحريك الدعوى الجزائية من غير النيابة العامة ال يعطي الحق لمن قيام بتحريكهيا

باتخاذ أي إجراا فيها ,فهي حكر مطلق للنيابة العامة(.)2

()3

ميين ضييمن األمثليية علييى عييدم قبييول الييدعوى الجزائييية سييبق صييدور أميير بحفظهييا

محاكمة المتهم على ذات الفعل(.)4

أو سييبق

وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني الميادة ( ,)5()2وهيي اختصياص النيابية وحيدها

برقامي ي ي يية دعي ي ي ييوى الحي ي ي ييق العي ي ي ييام إال في ي ي ييي األح ي ي ي يوال االسي ي ي ييتثنائية ,ومثي ي ي ييال ذلي ي ي ييك مي ي ي ييا نص ي ي ي يت عليي ي ي ييه

المادة ( ,)6()3أوجبت تقديم الشكوى من قبل المجني عليه أو غيره.

()1طعيين جنييائي مصييري رقييم ( )19061لسيينة 1966م قضييائية جلسيية 2005/10/26م ,وطعيين جنييائي مصييري رقييم ()19478

لسنة 1970م قضائية جلسة  2007/11/15م ,الموقيل اإللكترونيي لمحكمية الينقض المصيرية اليرابط السيابق  ,جياا فيي نيص الميادة
( ) 1/4من قانون اإلجرااات الجزالئية الفلسطيني "ال يجوز للنيابة العامة إجراا التحقيق أو إقامية اليدعوى الجزائيية التيي عليق القيانون
مباشرتها على شكوى أو ادعاا مدني أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة".

وفي ذات السيياق قضيت محكمية الينقض الفلسيطينية بيطن اليدفل بعيدم وجيود شيكوى ,هيو دفيل بعيدم القبيول وفقياً لينص الميادة ( )5مين

قانون اإلجرااات الجزائية ,نقض فلسطيني جزائي رقم 2012/68م جلسة  2014/9/23م (دائرة غزة) .نضال جميال جيرادة ,أشيرف
نصر اهلل  ,أحكام محكمة النقض الفلسطينية في المواد الجزائية 2014 /2009م ,الطبعة 2015م ,ص.110

()2ساهر إبراهيم شكري الوليد ,شرح قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,الجزا األول ,الطبعة األولى2012 ,م ,ص.106

وفي هذا تقول محكمة النقض الفلسطينية "بيطن التفسيير الصيحيح لليدعوى الجزائيية هيو تحرييك اليدعوى الجزائيية ومباشيرتها منيذ اتخياذ

أي إجراا من إجرااات التحقيق ,وتحريكها مين قبيل النيابية العامية" نقيض فلسيطيني ج ازئيي رقيم 2014/12م جلسية 2014/5/14م,
أحكام محكمة النقض الفلسطينية في المواد الجزائية .نضال جرادة ,أشرف نصر اهلل ,مرجل سابق ,ص.190

()3طعن جنائي مصري رقم ( )29749لسنة 1959م قضائية جلسة 1997/9/18م ,الموقل اإللكتروني لمحكمة النقض المصرية.
()4نصييت المييادة ( )12ميين قييانون العقوبييات الفلسييطيني رقييم ( )74لسيينة 1936م علييى أنييه" :ال يؤاخييذ اإلنسييان جزائيياً م يرتين عيين

نفس الفعل أو الترك ,أما في األحوال التي يسيفر فيهيا الفعيل أو التيرك عين وفياة إنسيان خير فيجيوز إدانية الفاعيل بيالجرم اليذي سيبب

الوفاة ,وان كان قد أدين بجرم خر ناشئ عن ذلك الفعل أو الترك".

()5تنص المادة ( ) 2من قانون أصول المحاكميات الجزائيية األردنيي "تخيتص النيابية العامية برقامية دعيوى الحيق العيام ومباشيرتها وال

تقام من غيرها إال في األحوال المبينة في القانون".

()6تيينص المييادة ( ) 3ميين قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية األردنييي "فييي جميييل األح يوال التييي يشييترط القييانون فيهييا لرفييل الييدعوى
الجزائية وجود شكوى أو ادعاا شخصي مين المجنيي علييه أو غييره ال يجيوز اتخياذ إجيراا فيي اليدعوى إال بعيد وقيوال هيذه الشيكوى أو

االدعاا".
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ولذلك فرذا كانت فكرة القبول أو عدم القبيول تتصيل بشيكل أو بيبخر بموضيوال الطليب القضيائي,
فييرن ذلييك ال ينفييي ميين أن عييدم القبييول يتوجييه فييي الحقيقيية إلييى فك يرة الحماييية القضييائية المطلوبيية أم ييام

القضاا(,)1بينما البطالن جزاا إجرائي,يتعزز كطثر لتخليف شيروط اإلجي ارا ذاتيه التيي يتطلبهيا صيراح ًة أو
ضمناً.

الفرع الثالث

البطــــــــالن واالنعدام
االنعييدام هييو جيزاا يترتييب علييى عييدم القيييام بيياإلجراا أصيالً أو فقييدان اإلجيراا ألحييد أركانييه ,فييال

تترتب عليه أية ثار ,رغم وجود المظهر المادي له(.)2

ويعداالنعدام هو أكثر الجزااات اختالطاً بالبطالن( ,)3وذلك الفتراض أن اإلجراا اليذي يوصيف

(إجراا معيب) أي عيب يشوب العمل اإلجرائي(.)4

بحيث يكون العيب الذي يصيب العمل اإلجرائي أشد جسام ًة مما يفترضه البطالن(.)5
وبييذلك فييرن االنعييدام ميين الناحييية القانونييية ,هييو إج يراا معييدوم يييتم التعامييل معييه باعتبيياره غييير

موجيود( ,)6أي أن اإلجييراا المنعييدم ال وجييود لييه  ,فالتبيياين بينهميا مصييدره عييدم الوجييود وعييدم الصييحة(,)7
فاالنعيدام يعنييي عييدم وجييود العمييل القييانوني ذاتييه ,أميا اإلجيراا المعييدوم يعييد مجييرداً ميين الوجييود القييانوني,

فال يولد ثا اًر قانونية مطلقاً ,فهو ال يمس مصالح الخصيوم ,وال يكتسيب حجيية الشييا المحكيوم بيه ,أميا

الييبطالن فرنييه يعنييي عييدم الصييحة ,أي أن اإلج يراا الباطييل رغييم بطالنييه يعييد إج يراا قائمياً ,وميين ثييم يولييد
ثييا ًار ,كيياإلجراا الصييحيح ,ويعامييل معامليية اإلج يراا السييليم ميين جميييل الن يواحي رغييم علتييه ,حتييى يتقييرر

() 1نبي ييل إس ييماعيل عم يير ,الي ييدفل بع ييدم القب ييول ونظام ييه القي ييانوني ف ييي ق ييانون المرافع ييات المدنيي يية والتجاري يية ,دار الجامع يية الجديي ييدة

للنشر,باإلسكندرية2004 ,م ,ص.133

()2مصطفى عبدالحميد عي اد ,الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريية رقيم ( )2لسينة 2001م ,الكتياب الثياني,

الطبعة األولى ,ب ن2004,م ,ص.240

( )3طالل أبو عفيفة ,مرجل سابق ,ص.64

( ) 4محمد عيد الغريب ,شرح قانون اإلجرااات الجنائية ,الجزا الثاني ,الطبعة الثانية ,ب ن1996 ,م ,ص.1717
()5محمود نجيب حسني مرجل سابق ,ص.392
( )6مصطفى عياد ,المرجل السابق ,ص.240

ال ,ب ط منشطة المعارف باإلسكندرية ,بدون سنة نشرص.98
ال وتحلي ً
( )7رمسيس بهنام ,اإلجرااات الجنائية تطصي ً

إن اإلجراا الجنائي منعدماً في حالتين .1 :حيث يتخذ تجاه إنسان لم تقم رابطية إجرائيية قضيائية تربطيه قانونياً ,بحييث يتخيذ اإلجيراا

في مواجهته .2 .يكون اإلجراا فيي ذاتيه جريمية معاقبي ًا عليهيا فيي القيانون الجنيائي الموضيوعي ,حييث إن فيي األول ينعيدم األسياس
القانوني ,والثانية ينعدم بسبب الجريمة كل أثر قانوني مشروال يمكن أن ينشط من إجراا هو في ذاته الجريمة.
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بطالنييه أو تصييحيحه بييالطرق القانونييية المناسييبة( ,)1كمييا لييو صييدر الحكييم ميين شييخص عييادي ليييس لييه

صييفة القض يياا أو ص ييدور الحكييم م يين ق يياض ازل ييت عنييه ص ييفة القض يياا( ,)2أو صييدور الحك ييم م يين غي يير
اشتماله على أسباب اإلدانة(.)3

والتفرقة بين االنعدام والبطالن في الوجوه اآلتية :
 -1االنعييدام ال يحتيياج إلييى تقرييير قضييائي ,بييل يترتييب بقييوة القييانون ,فالمنعييدم كمييا يقييول الفقييه ليييس
بحاجة إلى من يعدمه( ,)4بخالف البطالن الذي يتقرر بحكم قضائي(.)5

 -2االنعيييدام ال يقبي ييل التصي ييحيح( ,)6أمي ييا ال ييبطالن فهي ييو يي ييرد علي ييى عميييل موجي ييود وفق ي ياً لمقتضي يييات
االستقرار القانوني(.)7

 -3ال يحتاج االنعدام إلى تنظيم المشرال( ,)8وذلك ألنه تقرير للواقيل ,بخيالف اليبطالن ,فهيو يتوقيف
علييى تنظيييم المش يرال لإلج يرااات الجزائييية ,وسياسييته فييي تقرييير الضييمانات التييي تحيييط بهييا فييي

إطار الشرعية اإلجرائية(.)9

()1سامي نعيم األشرم ,تسبيب األحكام ,مرجل سابق ,ص.230

وقضاا ,الطبعة األولى ,المكتبة القانونية ,القاهرة ’1986م ,ص.315
()2عدلي خليل ,استجواب المتهم فقه ًا
ً
()3وفي ذلك قضت محكمة االستئناف بغزة "حيث إن الحكيم المسيتطنف ليم يشيتمل عليى أسيباب اإلدانية فرنيه يكيون مشيوباً بيالبطالن,

األمي يير الي ييذي يسي ييتوجب إلغي ييااه واعادتي ييه لمحكمي يية أول درجي يية إلصي ييداره حسي ييب األصي ييول" ,اسي ييتئناف فلسي ييطيني ,ج ي يزاا رقي ييم 111
و2011/191م ,جلسة 2011/11/16م ,دائرة غزة ,حكم غير منشور .

( )4عبييدالحكم فييوده ,موسييوعة الحكييم القضييائي فييي الم يواد المدنييية والجنائييية ,نظرييية الحكييم الجنييائي ,منشييطة المعييارف باإلسييكندرية,

2002م ,ص .2405مصطفى عياد ,المرجل السابق ,ص . 296نبييل سيالم ,شيرح قيانون اإلجيرااات الجنائيية ,الجيزا الثاليث ,نيادي

القضاة200 ,المركز القومي لإلصدارات القانونية .القاهرة م ,ص.230

( )5عبدالحميي ييد الش ي يواربي ,الي ييدفوال المدنيي يية (االجرائيي يية والبموضي ييوعية ) ,ب ط ,منشي ييطة المعي ييارف باالسي ييكندرية ,بي ييدون سي يينة نشي يير

ص.820

( )6عبدالحكم فوده ,البطالن في قانون اإلجرااات الجنائية,ب ط ,دار المطبوعات الجامعية باإلسكندرية1996 ,م ,ص.54

( )7عبدالقادر صابر جرادة ,أصول االستجواب في التشريل الفلسطيني ,الطبعة األولى الناشر :مكتبة فاق2001 ,م ,ص.307
()8عبدالحميد الشواربي ,الدفوال المدنية ,مرجل سابق  ,ص.447
()9عبدالقادر صابر جرادة ,مرجل سابق ,ص.307

14

المبحث الثاني
أنواع البطالن
ينقسييم الييبطالن إلييى نييوعين ,همييا بطييالن متعلييق بالنظييام العييام (مطلييق) ,وبطييالن غييير متعلييق
بالنظييام العييام (نسييبي) ,وهييذا مييا سييوف نوضييحه ميين خييالل مطلبييين ,بحيييث نتنيياول فييي المطلييب األول

اليبطالن المتعليق بالنظيام العييام (المطليق) ,بينميا فييي المطليب الثياني اليبطالن غييير متعليق بالنظيام العييام
(البطالن النسبي).

المطلب األول

البطالن المتعلق بالنظام العام
اعتن ييق ك ييل مييين المشي يرال الفلسي ييطيني والمشي يرال األردن ييي التمييييز ب ييين نيييوعي ال ييبطالن(,)1وهميييا

البطالن المطلق والبطالن النسبي.

البطالن المطلق هو اليبطالن المتعليق بالنظيام العيام ,بمعنيى أنيه مقيرر لييس فقيط جيزاا لمخالفية

قاعدة إجرائية جوهرية ,بل إنما جزاا لمخالفة قاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بالنظيام العيام( ,)2وليم ييرد فيي
ير لإلج يرااات المتعلقيية بالنظييام العييام,وفكرة النظييام العييام ,تقييوم علييى
القييانون الفلسييطيني واألردنييي حصي اً
المصي ييالح الجوهريي يية التي ييي يتطسي ييس عليهي ييا المجتمي ييل مي يين الناحيي يية السياسي ييية واالقتصي ييادية واالجتماعيي يية

والخلقية(,)3والقاضي هيو المخيول بالكشيف عميا يخيالف النظيام العيام أواالداب,وعليى القاضيي أن يسيتبعد
( )1ط ي يارق ال ي ييديراوي ,مرج ي ييل س ي ييابق ,ص .479ط ي ييالل أب ي ييو عفيفي يية ,مرج ي ييل س ي ييابق ,ص .72عب ي ييدالقادر جي ي يرادة ,مرج ي ييل س ي ييابق,

ص,.307عمر الحديثي ,مرجل سابق ,ص . 204محمد صبحي نجم ,الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية ,مرجيل سيابق,
ص . 390محم ييد عل ييي الس ييالم الحلب ييي ,ال ييوجيز ف ييي أص ييول المحاكم ييات الجزائي يية ,دار الثقاف يية للنش يير والتوزي ييل ,عم ييان2009 ,م,
ص.288

( )2إن الفقييه أوج ييد تفرقيية ب ييين الييبطالن المطل ييق والييبطالن المتعل ييق بالنظييام الع ييام ,تتمثييل ف ييي :إذا كييان ال ييبطالن المطلييق ه ييو ذل ييك

البطالن المترتب كنتيج ة لعدم مراعاة قواعيد جوهريية فيي اإلجيرااات ,فيرن اليبطالن المتعليق بالنظيام العيام هيو ذليك اليبطالن المترتيب
كنتيجة لمراعاة المصلحة العامة ,ثم برزت نقاط خالف بين المصطلحين ,يمكن إبرازها في النقاط التالية:

 -1أن البطالن المطلق هو الذي يتقرر بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم بشيطنه ,فيي حيين أن اليبطالن المتعليق بالنظيام
العام البد من حكم يقرره.

 -2أن الييبطالن المطلييق ال مجييال لتصييحيحه علييى خييالف اآلخيير الييذي يمكيين ذلييك ,ومييل ذلييك فميين جهيية أخييرى يجتمعييون فييي
جوانب:

أ -ال يمكن تصحيحها بالتنازل.

ب -يجوز لكل من له مصلحة التمسك به ,وللقاضي من تلقاا نفسه التمسك بالبطالن حتى في غياب طلب الخصم.

 -3يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى .أحمد فتحي سرور ,نظرية البطالن ,مرجل سابق ,ص 140وما بعدها.

إال أن المشرال الفلسطيني والمشرال األردني يقر بعدم وجود أي فرق بينهماِ لكونهما يؤديان نفس المعنى.

()3موسى أبو ملوح ,المدخل للعلوم القانونية ,الكتاب األول ,الطبعة الثانية 2008 ,ب ن,2009-,ص.102
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رااه الخاصية بخص يوص مييا يتعلييق بالنظييام العييام أو اآلداب,وأن يطبييق مييذهبًا عام يًا تييدين بييه الجماعيية

بهييذا الخصييوص ال مييذهبًا فردي يًا خاص يًا بييه ,فالقاضييي الييذي يعتنييق الفكيير االشييتراكي ,ويعمييل فييي دوليية
أرسييمالية ال يسييتطيل أن يحييدد فك يرة النظييام العييام أو األداب علييى ضييوا معتقداتييه اإلشييتراكية ,بييل يحييدد

ذلك على ضوا معتقدات المجتمل الرأسمالية(.)1

وباالضييافة لييذلك يكييون هييدفها فييي الدرجيية األولييى حماييية مصييلحة عاميية ,وليييس مجييرد مصييلحة

الخصوم(.)2

ولبييان هيذا النيوال مين اليبطالن كيان ل ازميًا علينيا ,تسيليط الضيوا عليى السيند القيانوني ليه وحاالتييه

وأحكامه ,عبر تقسييم هيذا المطليب إليى ثالثية فيروال ,بحييث يتنياول الباحيث فيي المطليب األول األسياس
القانوني لهذا النوال مين اليبطالن فيي كيل مين القيانون الفلسيطيني واألردنيي وفيي الفيرال الثياني حياالت هيذا
البطالن ,بينما في الفرال الثالث نتطرق الى أحكام هذا البطالن على النحو التالي:

الفرع األول

السند القانوني للبطالن المتعلق بالنظام العام
لم يستعمل المشرال الفلسطيني واألردني قط تعبير بطيالن مطليق وبطيالن نسيبي ,وانميا لجيط إليى

اس ييتخدام اص ييطالح عب ييارة متعل ييق بالنظ ييام الع ييام للدالل يية عل ييى ال ييبطالن المطل ييق وعب ييارة بط ييالن نس ييبي

للداللة على البطالن غير المتعلق بالنظام العام.

وميين ذل ييك مييا أش ييار إليييه ق ييانون اإلجي يرااات الجزائييية الفلس ييطيني ,فنصييت ف ييي الم ييادة ()475

علي ييى(:يترتي ييب الي ييبطالن علي ييى عي ييدم م ارعي يياة أحكي ييام القي ييانون المتعلقي يية بتشي ييكيل المحي يياكم أو بواليتهي ييا أو
باختصاصييها أو بغييير ذلييك ممييا هييو متعلييق بالنظييام العييام ,وجييازت إثارتييه فييي أييية مرحليية ميين م ارحييل

الدعوى ,كما تقضي به المحكمة من تلقاا نفسيها),وكذلك ميا جياا فيي نيص الميادة ()476بقولهيا( :فيميا
عدا الحاالت التي يتعلق فيها اليبطالن بالنظيام العيام ,ال يجيوز اليدفل بيالبطالن إال ممين شيرال لمصيلحته

ما لم يكن قيد تسيبب فييه أو تنيازل عنيه صيراحة أو ضيمناً") والميادة ()478مين ذات القيانون بقولهيا (فيي

غييير حيياالت الييبطالن المتعلييق بالنظييام الع يام يسييقط الحييق فييي الييدفل بييبطالن اإلج يرااات الخاصيية بجمييل

االستدالل أو التحقيق االبتدائي أو بالتحقيق بالجلسية إذا كيان للميتهم محيام وحصيل اإلجيراا بحضيوره دون

اعتراض منه,ويسقط حق الدفل بالبطالن بالنسبة للنيابة إذا لم تتمسك به في حينه).

بينمييا تبنييى القضيياا الفلسييطيني فك يرة النظييام العييام ميين خييالل الصيييغة التييي جيياات بهييا المييادة

القانونية فرذا كانت بصيغة الوجوب فرنها تعد قاعدة مرة متعلقية بالنظيام العيام (,)1تقضيي بهيا المحكمية
()1المادة( )131من المذكرة اإليضاحية للقانون المدني.

()2جالل ثروت ,نظم اإلجرااات الجنائية ,الطبعة األخيرة  ,دار الجامعة الجديدة ,االسكندرية 2003 ,م ,ص.528
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ميين تلق يياا نفسييها ,حي ييث جيياا فييي قضيياا محكم يية اليينقض الفلسييطينية فييي قوله ييا ("ولمييا كانييت القاع ييدة
المنصوص عليها في المادة ( )358من القانون قد نصت عليى وجيوب إييداال التيطمين ,فهيذه الحالية تعيد
قاعييدة م يرة متعلقيية بالنظييام العييام تقضييي به يا المحكميية ميين تلقيياا نفسييها ,وحيييث إن الشييارال فييي المييادة

( )475رتب البطالن على عدم مراعاة هذه المخالفة)(.)2

ويخالف الباحث ما توجهت إليه محكمة النقض كون أنه ليس كيل وجيوب فيي نصيوص القيانون
يترتي ييب عليي ييه الي ييبطالن,إذ ال يعي ييد اإلج ي يراا بي يياطالً طبق ي ياً لي يينص المي ييادة ()474مي يين قي ييانون اإلجي ي يرااات

الجزائييية,إال اذا نييص القييانون صيراحة علييى بطالنييه أو إذا شييابه عيييب أدى إلييي عييدم تحقيييق الغاييية منييه
,فالصيغة التي صيغت بها المادة القانونية ال تكفي وحدها للحكم على أي مخالفة لها بالبطالن بيل البيد
من النص على هذا اإلجراا ,كما هيو الحيال فيي الميادة ()52مين قيانون اإلجيرااات الجزائيية فيي الفصيل

المتعل ييق ب ييالتفتين أو أن تك ييون المخالف يية تعلق ييت ب يينص م ييادة يتن يياول تنظ يييم قض ييائي ال يم ييس مص ييالح

الخصييوم .والقييول بغييير ذلييك يعنييي أن المش يرال الفلسييطيني أخييذ بفك يرة صييياغة اليينص بييالوجوب أو بعييدم
الوجوب لربط ذلك بالنظام العام ,وهو يخالف ما أكده المشرال نفسه في المادة ()474في نصه.

وقد نص المشيرال األردنيي فيي الميادة ( )2/7مين قيانون أصيول المحاكميات الجزائيية عليى ذليك
أيض ياً بقولييه "إذا كييان الييبطالن راجع ياً لعييدم م ارعيياة أحكييام القييانون المتعلقيية بتشييكيل المحيياكم أو واليتهييا
للحكم في الدعوى أو باختصاصها النوعي ,أو بغير ذلك مما هيو متعليق بالنظيام العيام جياز التمسيك بيه
في أي حالة كانت عليها الدعوى ,وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب".

الفرع الثاني

حاالت البطالن
إن المدقق لنصوص كيال القيانونيين الفلسيطيني واألردنيي يجيد أنهميا قيد خيال مين حصير حياالت
البطالن المتعلق بالنظام العام ,رغم أنهما قد أوردا صراحة ذكر هذا النوال من البطالن فيي نصوصيهما
()3

دون إجمي ييال وقص ي يير التمثي ي ييل له ي ييا ,مي يين خ ي ييالل ذك ي يير بعي ييض حاالت ي ييه

كتشي ييكيل المحي يياكم وعالنيته ي ييا

واختصاصها,حسبما جاا في نص المادة ()475من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسيطيني وتقابلهيا نيص

= ________________________________________________________

()1موسى أبو ملوح ,مرجل سابق ,ص.108

()2نقض جزاا رقيم 2004/12م ,قيرار رقيم ( )5جلسية  2004/6/3م ,مجموعية األحكيام القضيائية والمبيادل القانونيية الصيادرة عين
محكمة النقض في رام اهلل في الدعاوى الجزائية ,جمعية القضاة الفلسطينية ,الطبعة األولى2004 ,م ,ص.55

()3فيياروق يييونس أبييو الييرب ,المييدخل فييي قييانون أصييول المحاكمييات المدنييية والتجارييية الفلسييطيني رقييم ( )2لسيينة 2001م ,الطبعيية

األولى2002 ,م ,ص.56
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الميادة ()2/7ميين قيانون أصييول المحاكميات الجزائييية األردنيي .حيييث قضيت محكميية الينقض الفلسييطينية
بقولها (يترتب البطالن في حالة مخالفة المواد المتعلقة بعالنية المحاكمة واجراااتها)(.)1

وذلييك ألن فكيرة النظييام العييام هييي فكيرة متطييورة ومرنيية بطبيعتهييا  ,وتتغييير بتغييير الفكيير البشييري

وتطييور العقييل اإلنسيياني ,فهييي فك يرة غييير ثابتيية ,وغييير قابليية للتحديييد(,.)2وتعييد القواعييد الخاصيية بج يواز
الطعن فيي األحكيام مين عدميه متعلقية بالنظيام العيام تقضيي بهيا المحكمية مين تلقياا نفسيها لتقيول كلمتهيا

فيهييا قبييل التطييرق لنظيير شييكل الطعيين وموضييوعه

()3

ويرجييل ذلييك لتعلقهييا بمسييطلة االختصيياص ,فقواعييد

االختصاص الجزائي تتعلق بالنظام العام يجوز إثارتها في أية مرحلية مين م ارحيل اليدعوى ,كميا تتصيدى

لها المحكمة من تلقاا ذاتها لما في ذلك من مساس مباشر بالتنظيم القضائي (.)4

وفيي هييذا االطييار قضييت محكميية التميييز األردنيية ":قواعييد االختصيياص فييي الميواد الجزائييية مين

النظييام العييام ,وال يجييوز للخصييوم االتفيياق علييى مييا يخالفهييا وللخصييوم الييدفل بعييدم االختصيياص فييي أييية
حالة كانت عليها الدعوى ,وللمحكمة إثارة موضوال اختصاصها من تلقاا ذاتها"(.)5

وطالمييا أن كيالً ميين المشيرال الفلسييطيني واألردنييي قييد نييص علييى الييبطالن المتعلييق بالنظييام العييام

ولم يحدد المقصود بفكرة النظام العام ,فكان البد من تحديد معيار معين بما يعيد مين النظيام العيام ,وميا

ال يعد منه(.)6

()1نقييض فلسييطيني ج ازئييي رقييم (2003/22م) ق يرار ( )3جلسيية  2003/10/13م ,مجموعيية األحكييام القضييائية والمبييادل القانونييية,
جمعية القضاة الفلسطينية ,الطبعة األولى ,2004 ,ص22

()2فتحي والي ,أحمد زغلول ,مرجل سابق ,ص .539أحمد سرور ,مرجل سابق ,ص.154

()3طعين جنييائي مصيري رقييم 3717لسينة  64قضييائية جلسيية , 2010/7/1المسيتحدث فييي أحكيام محكميية الينقض الجنائييية والمدنييية
يصدرعن النقابة العامة للمحامين لجنة الشباب ,االصدار الخامس عشر,2011 ,ص74

()4نق ييض فلس ييطيني م ييدني رق ييم 2006/197جلس يية  2007/3/3م(دائي يرة رام اهلل ),مجموع يية األحك ييام القض ييائية والمب ييادل القانوني يية
الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة في رام اهلل ,عبد اهلل غزالن  ,الطبعة األولى ,جمعية القضاة الفلسطينين2008 ,م,ص51

()5تمييييز ج يزاا 2004/1161م سيينة 2005م ,علييى الموقييل اإللكترونييي  twitmail.comتيياري الييدخول 2017/4/12م ,السيياعة

.12:12

( )6أشييار المش يرال إلييى أحكييام القييانون المتعلييق بتشييكيل المحكميية ,وأحكامييه المتعلقيية بواليتهييا بييالحكم فييي الييدعوى ,وأحكامييه المتعلقيية

باختصاصها النوعي.

وكييذلك نييص المش يرال عيين بعييض أن يواال القواعييد المتعلقيية بالنظييام العييام وت يرك األخييرى السييتنباط الفقييه والقضيياا ,ويمكيين اسييتخالص

بعض الحاالت التالية:

 -1حضور مدافل عن المتهم في جناية.

 -2القواعد الخاصة بتحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة ومباشرتها لها.
 -3عدم جواز الفصل بين المتهم والمحامي أثناا التحقيق.
 -4عدم جواز تحليف المتهم اليمين.

 -5ض رورة تحريز كافة األشياا المضبوطة التي لها عالقة بالجريمة.
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إن المعيييار الييذي يجييب األخييذ بييه فييي هييذا المجييال ,هييو معيييار المصييلحة التييي أراد المش يرال أن
يحققها بالقاعدة اإلجرائيية ,ذليك أن أي قاعيدة إجرائيية إنميا تهيدف إليى حمايية مصيلحة معينية ,ليذلك فيرن

المعيار السيليم هيو االعتيداد بالمصيلحة المتوخياة مين القاعيدة(,)1ليذلك فيرن معييار المصيلحة العامية اليذي

يتم استخالصه حتى تدخل ضمن حاالت البطالن المتعلق بالنظام العام ,فيكون موكل مهمتيه للقاضيي,
وتوضيييحاً لهييذه الفك يرة نييذكر المثييال اآلتييي ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني فييي المييادة (,)58

وهييي أن يصييطحب وكيييل النيابيية كاتبيًا ,فييرذا تسيياالنا مييا المصييلحة التييي تتمثييل فييي ذلييك؟ فهييي ضييرورة
كشف التحقيق ليتمكن وكييل النيابية مين التفيرغ للجانيب الفنيي مين التحقييق ,والتخفييف مين عمليية تدوينيه

الماديية ,حيييث إن مثيل هييذا اإلجيراا يكييون جوهريياً ,وينبييى عليى ذلييك عليى أن التحقيييق اليذي يكييون دون

أن يصييطحب وكيييل النيابيية كاتب ياً يكييون بيياطالً بطالن ياً مطلقاً,وكييذلك حضييور مييدافل عيين كييل مييتهم فييي
جناييية هييو إجيراا ميين اإلجيرااات الجوهرييية المتعلقيية بالنظييام العييام الييذي يترتييب علييى مخالفتهييا أو مجييرد
إغفالها وقوال البطالن ,فالمصلحة هنا في حضور المحامي ,هي مصلحة المتهم في الدفاال (.)2

وكييذلك م ييا يترت ييب عل ييى إص ييدار الض ييمانات الماس يية بالحري يية الشخص ييية كنتيج يية لقرين يية البي يرااة

والض ييمانات الت ييي يتطلبه ييا الضيييمان القض ييائي ف ييي جمي ييل م ارحيييل الخص ييومة الجنائيييية ,فكله ييا تس ييتظل
بالشرعية الدستورية ,هذا عدا حق الدفاال ,وذلك ألن ممارسته تتعلق بمصلحة المتهم(.)3

الفرع الثالث

أحكام البطالن
أشييارت الم ييادة ( )475م يين قييانون اإلجي يرااات الجزائي يية الفلسييطيني ,والم ييادة ( )2/7م يين ق ييانون

أصول المحاكمات الجزائية األردني إلى حكمين للبطالن المتعليق بالنظيام العيام ,هميا :جيواز التمسيك بيه
في أيية حالية كانيت عليهيا اليدعوى ,وليو ألول ميرة أميام محكمية الينقض وسيلطة المحكمية فيي أن تقضيي

به من تلقاا نفسها.

= ________________________________________________________

عبدالقادر جرادة ,أصول االستجواب ,مرجل سابق ,ص.318

( )1حسي يين صي ييادق المرصي ييفادي ,المرصي ييفادي في ييي أصي ييول اإلج ي يرااات الجنائيي يية,ب ط ,منشي ييطة المعي ييارف باإلسي ييكندرية2000 ,م,

ص , ..815أسيامة عبيداهلل الكيالنييي ,اليبطالن فييي قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني "د ارسيية مقارنية"  ,رسييالة ماجسيتير ,مرحييل
سابق  ,ص.55

()2المييادة () 244ميين قييانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني اسييتئناف عليييا جيزاا رقييم ( )66/68جلسيية 1966/10/25م ,مجموعيية
مختيارة مين أحكيام محكمية االسيتئناف العلييا ,القسييم الجنيائي1966-1964 ,م ,الجيزا التاسيل عشير ,ولييد حلميي الحايييك1999 ,م,

ص.154

()3محمود نجيب حسني .شرح قانون اإلجرااات الجنائية ,مرجل سابق ,ص.346
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ويضيياف إلييى ذلييك الحكمييين مييا تقضييي بهمييا القواعييد العاميية هييي جيواز الييدفل بييه ميين قبييل أي

خصييم ودون اشييتراط قيييام المصييلحة كشييرط للييدفل( ,)1وعييدم جيواز التنييازل عيين االحتجيياج بييه صيراحة أو

ضمناً ,واذا تنازل الخصيم جياز ليه أن يعياود االحتجياج بيه( ,)2وال يجيري تصيحيحه الحقياً بموافقية طرفيي

الخصومة(.)3

المطلب الثاني

البطالن غير المتعلق بالنظام العام (النسبي)
بخييالف الييبطالن المطلييق فييرن الييبطالن النسييبي متعلييق بمصييلحة الخصييوم ,بحيييث يجييب عليييهم

ال عنه ,كونه غير متعلق بالنظيام العيام
التمسك به واال عد ذلك تناز ً

()4

 ,ولبييان أوجيه الخيالف بيين كيال

النيوعيين ميين الييبطالن كييان البيد ميين معالجيية الييبطالن النسيبي فييي هييذا المطلييب عبير تقسيييمه إلييى ثالثية
فروال بحيث نتناول في الفرال األول السند القانوني لهذا النوال من البطالن وفي الفيرال الثياني حاالتيه بينميا

في الفرال الثالث نسلط الضوا على أحكامه على النحو التالي:

الفرع األول
السند القانوني للبطالن النسبي

أشار قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني إلى البطالن النسبي من خالل نص المادة(" )476فيما

عدا الحاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام ,ال يجوز الدفل بالبطالن إال ممن شيرال لمصيلحته ميا

لم يكن قد تسبب فيه أو تنازل عنه صراحة أو ضمن ًا" والمادة ()478من ذات القانون في قولها( :في غير

حاالت البطالن المتعلق بالنظام العام يسقط الحق في الدفل ببطالن اإلجرااات الخاصية بجميل االسيتدالل
أو التحقييق االبتيدائي أو بييالتحقيق بالج اسية اذا كييان للميتهم محييام وحصيل اإلجيراا بحضيوره دون اعتيراض

منه ,ويسقط حق الدفل بالبطالن بالنسبة للنيابة اذا لم تتمسك به في حينه).

()1عاطف صحصاح ,مرجل سابق ,ص .18فتحي والي ,أحمد ,مرجل سابق ,ص.547

()2طارق الديراوي ,مرجل سيابق .411 ,محميد عييد الغرييب ,المرجيل السيابق ,ص .1651محميود نجييب حسيني ,المرجيل السيابق,

 . 367محمييد شييتاا أبييو سييعد ,الموسييوعة الجنائييية الحديثيية التعليييق علييى قييانون اإلج يرااات فييي ضييوا الفقييه وأحكييام اليينقض ,المجلييد
الثالث ,دار الفكر والقانون المنصورة  ,ص.31

()3نق ييض ج ازئ ييي فلس ييطيني (دائي يرة رام اهلل) رق ييم 2003/14م قي يرار رق ييم ( )10جلس يية 2004/4/5م ,مجموع يية األحك ييام القض ييائية
والمبادل القانونية ,جمعية القضاة الفلسطينين ,الطبعة األولى ,مرجل سابق ,ص.48

()4محمود نجيب حسيني ,مرجيل سيابق ,ص,.365محمدسيالم الحلبيي ,مرجيل سيابق ,ص,291الميادة ()476مين قيانون اإلجيرااات

الجزائية الفلسطيني .
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المادة ()24من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (فيما عدا الحياالت التيي يتعليق فيهيا
ال ييبطالن لمص ييلحته,ال يج ييوز التمس ييك ب ييالبطالن م يين الخص ييم ال ييذي تس ييبب في ييه-1.اليج ييوز أن يتمس ييك
بالبطالن إال من شرال البطالن لمصيلحته,واليجوز التمسيك بيالبطالن مين الخصيم اليذي تسيبب فييه.يزول
البطالن اذا نزل عنه صراحة أوضمنا من شرال لمصلحته ).

وف ي ييي ذات االتج ي يياه اعتن ي ييق ق ي ييانون أص ي ييول المحاكم ي ييات الجزائي ي يية األردن ي ييي ف ي ييي ن ي ييص الم ي ييادة

((:)3/7يييزول الييبطالن إذا تنييازل عنييه ميين ش يرال لمصييلحته ص يراحة أو ضييمناً ,وذلييك باسييتثناا الحيياالت
التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام).

الفرع الثاني

حاالت البطالن النسبي
حييدد المشيرال فييي كييال القييانونين الفلسييطيني واألردنييي بييطن حيياالت الييبطالن النسييبي كييل بطييالن

ليس مطلقًا( ,)1ومن الجدير بالذكر أنه لم يحدد بنصوص خاصة ,حيث تم ذكرها داللة وبرجمال(.)2

بحي ييث يمكيين أن يسييتخلص المعيييار النسييبي بطنييه الييذي ينييال اإلجييراا المخييالف لقاعييدة تحمييي

مصلحة يقدر القاضي أنها أقل أهمية من أن تبرر البطالن المطلق ,كالبطالن الناشئ عن عيدم م ارعياة

إجيرااات اإلعيالن(,)3حييث جياا فيي قضياا محكميية الينقض المصيرية بقولهيا(:أن أوجيه اليبطالن المتعلقيية
بياإلجرااات الخاصيية بتكلييف المييتهم بالحضييور أميام المحكميية ليسيت ميين النظييام العام,ويسيقط الحييق فييي
الدفل بها لعدم التمسك بهيا قبيل سيماال أحيد الشيهود  ,وأن بطيالن الحكيم لعيدم إعيالن الميتهم أمير يتعليق

بياإلجرااات التييي تحصيل قبييل المحاكمية ,وميين الواجيب إبييدااه بالجلسية قبييل سيماال أحييد مين الشييهود واال
()4

سقط الحق فيه )

الفرع الثالث

أحكام البطالن النسبي
فكما ذكرنا سابقاً بطن البطالن النسبي هو بطالن مقرر لمصلحة الخصوم وغير متعليق بالنظيام

العام,وبطنه بذلك يختلف عن البطالن المطلق من عدة وجوه تتمثل في األتي:

()1محمييود محمييود مصييطفى ,شييرح قييانون اإلج يرااات الجنائييية ,الطبعيية الثيياني عشيير ,مطبعيية جامعيية القيياهرة , ,القيياهرة1988 ,م,

ص.39

()2مصطفى عياد ,مرجل سابق ,ص.253

()3طعيين رقييم ( )123لسيينة 1952م فييي جلسيية 1988/3/7م ,القيياهرة ,أحكييام محكميية اليينقض المص يرية  ,نيياظم عويضيية ,مكتبيية
مطبعة دار المنارة.غزة ,2005 -1426 ,ص.11

()4طعن جنائي مصري رقم 140لسنة 29قجلسة /16مارس ,1959/موقل محكمة النقض المصرية .
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 -1طالما أن البطالن النسبي غيير متعليق بالنظيام العيام فهيو مقيرر لصيالح مين شيرال لمصيلحته(,)1
ال يجي ييوز أن يتمسي ييك بي ييالبطالن إال مي يين قبي ييل ذلي ييك الخصي ييم()2وهي ييو مي ييا قررتي ييه المي ييادة ()476
(......إال من شرال لمصلحته ما لم يكين قيد تسيبب فيه),وكيذلك الميادة ( )24مين قيانون أصيول

المحاكمييات المدني يية والتجاري يية (....وال يج ييوز التمس ييك ب ييالبطالن إال م يين الخص ييم ال ييذي تس ييبب
فيه).

 -2يجوز النزول عن االحتجاج به صراحة أوضمناويستخلص هيذا النيزول عين عيدم االحتجياج بيه

ف ي ييي بعي ي ييض م ارحي ي ييل الي ي ييدعوى( ,)3فعي ي ييدم التمسي ي ييك بيي ييه أمي ي ييام محكميي يية الموض ي ي يوال فيعيي ييد تني ي ييازل

ضمنيا(,.)4وهو ما أكدته المادة ( )476بقولها (.........ما لم يكن قد تسبب فيه أو تنيازل عنيه

صيراحة أوضيمنا)وكذالك الميادة ()2/24مين قييانون أصيول المحاكميات المدنيية والتجاريية (يييزول
البطالن اذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرال لمصلحته)

 -3يييزول الحييق بالتمسييك بهييذا الن يوال ميين الييبطالن,إذا كييان ميين ش يرال لمصييلحته,هييو الييذي تسييس
()5

فيه.

 -4ال يجوز التمسك به ألول مرة أمام محكمة النقض(.)6

المبحث الثالث

مذاهب البطالن
ال خييالف بييين الفقهيياا حييول معنييى ال يبطالن كج يزاا لإلج يراا المعيييب ,لكيينهم اختلف يوا فييي كيفييية

إعمالييه والحكييم بييه إلييى عييدة اتجاهييات أو نظريييات أو مييذاهب ,ففييي االتجيياه األول يتييولى المشيرال بنفسييه
حيياالت الييبطالن علييى سييبيل الحصيير ,فييال يتييرك مجيياالً للقاضييي لالسييتنباط وهييو مييا يعييرف بييالبطالن

()1نقيض مييدني فلسييطيني رقييم 2010/117م جلسيية  2010/4/20م ,المجليية القانونيية ,الصييادرة عيين المكتييب الفنييي ,العييدد الثالييث,
يار /حزيران ,تموز 2013م146,ص.

()2أحكام محكمة النقض (غزة ,رام اهلل ,القاهرة) ,ناظم عويضه ,مرجل سابق ,ص.11

( )3ال يجييوز التمسييك بييه ألول م يرة أمييام محكميية التميييز األردنييية .محمييد علييي السييالم الحلبييي ,أصييول المحاكمييات الجزائييية ,مرجييل

سابق ,ص.291

()4محمد شتا أبو سعد ,مرجل سابق ,ص .33محمود نجيب حسني ,مرجل سابق ,ص.33
ويذهب رأي من الفقه إلى أنه في قوله بطنه إذا لم يتمسك صاحب الشطن بالبطالن وليم يتنيازل عنيه صيراحة أو ضيمناً فرنيه ال يسيقط
حقه في التمسك به ,بحييث يجيوز للمحكمية مين تلقياا نفسيها فيي حيدود سيلطتها التقديريية فيي االقتنياال بطدلية اإلثبيات أن تتمسيك بيه ,

ومن جانبنا نخالف هذا  ,حيث في حالة إغفال صاحب المصلحة االحتجاج بالبطالن أمام محكمة الموضيوال ,فرنيه يعيد صيورة مين
صييور النييزول الضييمني وفييق مانصييت عليييه المييادة  478ميين قييانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني  .طييارق الييديراوي ,مرجييل سييابق,

ص.482

()5عاطف صحصاح ,مرجل سابق ,ص18

()6نص المادة ( )476من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,المادة ( ) 3/7من قانون أصول محاكمات الجزائية األردني.
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القانوني ,وهو ميا سينعالجه فيي المطليب األول ,بينميا يقتصير االتجياه الثياني عليى بييان أحيوال اليبطالن
علييى سييبيل المثييال ,ويتييرك للقاضييي سييلطة االسييتنباط وهييو مييا يعييرف بييالبطالن الييذاتي,وهييو مييا سيينتناوله
في المطلب الثاني.

المطلب األول
البطالن القانوني

()1

يسيمى بميذهب (ال بطيالن بغيير نيص) ()pas de nullite sans texte

القاضي ال يخرج في الحكم عن غير الحاالت المنصوص عليها في تقرير البطالن(.)2

ومقتضياه بيطن

وميزة هذا المذهب إيضاح الطريق أمام المخاطبين بالقواعد اإلجرائية( ,)3ولكن يعياب علييه بطنيه
يصييعب علييى المش يرال حصيير كافيية الحيياالت التييي تسييتوجب الييبطالن واليينص عليهييا ,ولييذلك ال يسييتطيل

القاضي أن يقضي بها(.)4

المطلب الثاني
المذهب الذاتي

يقضييي هييذا المييذهب عييدم اشييتراط اليينص علييى الييبطالن صيراحة( ,)5بييل يكفييي لييذلك مجييرد عييدم

م ارعيياة شييروط صييحة اإلج يراا( ,)6وبييذلك يعتييرف المش يرال بالسييلطة التقديرييية للقاضييي فييي تحديييد القواعييد

التي يترتب عليها البطالن(.)7

وبيذلك يتميييز هيذا المييذهب بالمرونيية وقيياس الجيزاا عليى قييدر أهمييية القاعيدة وجسييامة المخالفيية,

باإلضافة إلى ما ينطوي عليه ثقة في القضاا واعتراف له بسلطة تقديرية(.)8

ولكن يعاب على هذا المذهب أنيه يواجيه مشيكلة التميييز بيين األشيكال الجوهريية واألشيكال غيير

الجوهرية.

()1أحمد فتحي سرور ,نظرية البطالن ,مرجل سابق ,ص .115محمود نجيب حسني ,مرجل سابق ,ص.352

()2معوض عبدالتواب ,الدفوال المدنية والتجارية ,الطبعة الثالثة ,دار الفكر الجامعي باإلسكندرية1999 , ,م ,ص.300

يتفي يرال ع يين مب ييدأ "ال بط ييالن بغي يير ن ييص ,قاع ييدتان ,األول ييى أن ييه ال مح ييل للق ييول ب ييبطالن إجي يراا ,م ييا ل ييم يك يين هن يياك ن ييص صي يريح

يقرره.الثانية :ال يجوز للقاضي أن يمتنل عن تقرير البطالن ما دام أن المشرال قد قرره .محمد شتا أبو سيعد ,مرجيل سيابق ,ص.26

رؤوف عبيد,مرجل سابق ,المشكالت العملية ,ص .316محمود نجيب حسني ,مرجل سابق ,ص.353

()3إيهاب عبدالمطلب ,مرجل سابق ,ص.106

()4محمود نجيب حسني ,مرجل سابق ,ص .353أحمد فتحي سرور ,مرجل سابق ,ص.115
()5معوض عبدالتواب ,مرجل سابق ,ص.300
()6إيهاب عبدالمطلب ,مرجل سابق ,ص.106
( )7عمر الحديثي ,مرجل سابق ,ص.193

()8محمد صبحي نجم ,مرجل سابق ,ص.380
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وفي هذا المقام سنعرض لموقف المشرعين الفلسطيني واألردني من هذين المذهبين :
أوال-موقف المشرع الفلسطيني:
اعتنق المشرال الفلسطيني مذهبي اليبطالن القيانوني واليذاتي( ,)1حييث نصيت الميادة ( )474مين
قانون اإلجرااات الجزائية "يعد اإلجراا بياطالً إذا نيص القيانون صيراحة عليى بطالنيه ,أو إذا شيابه عييب
أدى إل ييى ع ييدم تحقي ييق الغاي يية من ييه".كما ج يياا ف ييي الم ييادة ()23م يين ق ييانون أص ييول المحاكم ييات المدني يية

ال اذا نييص القييانون ص يراحة علييى بطالنييه ,أو إذا شييابه عيييب لييم تتحقييق
والتجارييية (:يكييون اإلج يراا بيياط ً
بسببه الغاية من اإلجراا  -2.ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من اإلجراا ).

وحبييذا لييو أن المش يرال الفلسييطيني فييي قييانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني توسييل فييي معالجتييه
لليبطالن ,كمييا فعييل فييي قييانون أصييول المحاكمييات المدنييية والتجارييية رقييم ( )2لسيينة 2001م ,وقييد عييالج
البطالن في الميادة ()23منيه ,فقيد جياات الفقيرة األوليى مين هيذه الميادة متطابقية تطابقيًا كلييًا ميل الميادة

( )474إذ جيياا فييي الفق يرة ( )1ميين المييادة (" )23يكييون اإلج يراا بيياطالً إذا نييص القييانون ص يراحة علييى
بطالنه ,أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغايية منيه ,إال أن المشيرال الفلسيطيني قيد أحسين صينعاً عنيد

إضييافة فق يرة أخييرى لهييذه المييادة ,والتييي جيياا فيه يا "ال يحكييم بييالبطالن رغييم اليينص عليييه إذا ثبييت تحقييق
الغاية من اإلجراا".
ففييي هييذه الفقييرة اتضييح المعنييى للييبطالن بشييكل أفضييل ,فلييذلك يستحسيين أن يضيييف المشييرال

الفلسطيني الفقرة السابقة للمادة ( )474من قانون اإلجرااات الجزائية.

اا برضييافة الفق يرة أم عييدم إضييافتها ,فرنييه اعتنييق
وأيياً مييا كييان األميير فييرن المشيرال الفلسييطيني سيو ً
المذهبين ,المذهب القانوني والمذهب الذاتي.
ونجد أن المشرال الفلسطيني قد أخذ بالمذهب القانوني ,كما هو واضيح مين الشيطر األول لينص

الم ييادة الم ييذكورة  -يع ييد اإلجي يراا ب يياطالً إذا ن ييص الق ييانون صي يراحةً عل ييى بطالن ييه  -كم ييا أخ ييذ بالم ييذهب

ال إذا شييابه عيييب أدى إلييى عييدم تحقيييق
اليذاتي ,كمييا هييو واضييح ميين الشييطر الثيياني – يعييد اإلجيراا بيياط ً
الغاية منه( ,)2وهنا العيب مرتبط باإلجراا أي يقصد المشرال إذا شاب هذا اإلجيراا عييب أدى إليى عيدم

()1عبييدالقادر صييابر ج يراده ,مرجييل سييابق ,ص 312طييارق الييديراوي ,مرجييل سييابق ,ص .313طييالل أبييو عفيفيية ,مرجييل سييابق,

ص .. 69أن المشيرال الفلسييطيني قييد اعتنيق مييذهب الييبطالن القيانوني فيمييا يخييص مخالفية قواعييد التفتييين ,فالميادة ( )52التييي نصييت

"يترتب البطالن على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل" ,وهنا قيررت الجيزاا المترتيب بموجيب نيص قيانوني ,سياهر إبيراهيم

الوليد ,قانون اإلجرااات الجزائية ,مرجل سابق.390 ,

()2طالل أبو عفيفة ,مرجل سابق ,ص.69

طعن رقم ( )156سنة 2004م ,جلسة 2004/10/25م ,أحكيام ومبيادل محكمية الينقض فيي الميواد المدنيية والتجاريية مين 2002م

إلى 2012م .أكرم كالب ,فلسطين /غزة ,ص.83
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تحقيق الغاية منه ,وحتى لو أن هذا اإلجراا المعيب حقق الهدف الذي يسعى إلييه اإلجيراا المعييب ,ميل
ذل ييك ال يمكي يين قبول ييه إذا كان ييت الوس يييلة التيييي اس ييتخدمها باطل يية(,)1فمييين المع ييروف أن الغايييية ال تبيييرر

الوسيييلة( ,)2إال أن المش يرال الفلسييطيني لييم يشيير فييي نييص الميياد ة( )474فيمييا إذا كييان اإلج يراا جوهري ياً,
يييؤدي إلييى عييدم تحقي ييق الغاييية منييهِ كييي يتحق ييق الييبطالن ,بييالرغم ميين أن القاعييدة التييي رجحهييا الفقييه

اا
والقضيياا ,تقضييي باعتبييار اإلج يراا بيياطالً إذا كييان جوهري ياً ,ويييؤدي إلييى المسيياس بحقييوق الييدفاال ,س يو ً
أكان اإلجراا الجوهري شكليًا أم موضوعيًا(.)3
يتضيح مين الفقيه والقضياا بيطن منياط الييبطالن فيي التشيريل الفلسيطيني  ,هيو عيدم تحقيق الغاييية

اا أكان في حالة النص على اليبطالن أم عيدم الينص علييه ,بحييث إذا ليم تتحقيق الغايية
من اإلجراا سو ً
من اإلجراا حكم بالبطالن(,)4وهذا يتضح أيضًا من حكم محكمة الينقض الفلسيطينية بطنهيا أخيذت بيذلك,

بحيث "تكون الئحة الطعن مشوبة بالبطالن متيى كانيت مبهمية وغيير واضيحة وأصيابها عييب ليم تتحقيق
بسبب الغاية من تقديمها…"(.)5
ثانيا-موقف المشرع األردني:
اعتنق المشرال األردني كالمشيرال الفلسيطيني ميذهبي اليبطالن القيانوني واليذاتي( ,)6حييث نصيت

ال إذا نييص القييانون ص يراحة علييى بطالنييه أو شييابه عيييب جييوهري ل يم
المييادة (( )2/7يكييون اإلج يراا بيياط ً
تتحقق بسببه الغاية من اإلجراا).

من خالل النص يظهر لنا نجد أن المشرال قد اعتنق البطالن القيانوني وذليك ميا قضيى بيه فيي

ال إذا نيص القيانون عليى بطالنيه – كميا أخيذ
الشطر األول من نص المادة السابقة – يكون اإلجيراا بياط ً

()1عبدالقادر صابر جرادة ,مرجل سابق ,ص.314

( )2مثال غاية االستجواب هي معرفة الحقيقة ,ولكن لييس معنيى ذليك للحصيول عليى اإلسيتجواب أن ييتم إكيراه الميتهم للوصيول إليى

ال ,وكل ما ترتب عليه من ثار قانونية ,المرجل نفسه.
تلك التحقيق ,واال كان اإلجراا باط ً

( )3حسن عالم ,قانون اإلجرااات الجنائية ,طبعة ثانية ,منشطة المعارف باإلسكندرية ,1991,ص607محمد الحلبي ,مرجيل سيابق,

ص,. 284أحمد مليجي ,التعليق على قانون المرافعات ,مرجل سابق ,ص37
(.)4مصطفى عياد ,مرجل سابق ,ص.235

()5نقض فلسطيني مدني (دائرة رام اهلل) رقم 2004/151م جلسة  2004/10/25م ,أحكام محكمية الينقض .نياظم عويضيه ,مرجيل

سابق ,ص.8

()6عميير فخييري الح ييديثي ,مرجييل س ييابق ,ص .195محمييد ص ييبحي نجييم ,مرجييل س ييابق ,ص .381إال أن بعييض الفق ييه يتجييه ب ييطن

المشرال األردني لم يبين أي مذهب في البطالن بل اقتصير عليى تقريير اليبطالن فيي نصيوص متفرقية ,إال أنيه كميا الحظنيا فيي نيص

المادة ( )2/7أن بين اعتناقه للمذهبين ,وحيث إنه فيي تقرييره لليبطالن فيي بعيض النصيوص ال ينفيي عين كونيه تبنيى كيال الميذهبين,
ال مين الميذهبين فيي
فالمشرال الفلسطيني تقرر في بعيض نصيوص كيالتفتين اليبطالن القيانوني ,إال أن ذليك ال يعنيي أن عيدم تبنييه كي ً

نص المادة ( )474من قانون اإلجرااات الجزائية المقابلة لنص المادة ( )2/7من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
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بالبطالن الذاتي في الشطر الثاني من النص في قوله – أو شيابه عييب جيوهري ليم تتحقيق بسيببه الغايية
من اإلجراا.
وهنا يظهر لدينا بطن المشرال األردني ذكر كلمة – جيوهري – ولكين قيد وقيل فيي خليط ,إذ نسيب

الجوهرية للعيب وليس لإلجراا(.)1

وهيذا عليى خييالف المشيرال الفلسييطيني اليذي لييم ييذكر كلميية الجوهريية فييي نيص المييادة كميا سييبق

وأن بينا.

ونجييد أن المشيرال األردنييي فييي قييانون أصييول المحاكمييات المدنييية رقييم ( )14لسيينة 2001م,فييي

نص المادة ()24بقولها-1(:يكون اإلجراا باطالً إذا نص القيانون عليى بطالنيه أو شيابه عييب جيوهري,

ترتب عليه ضررللخصم-2.اليحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا لم يترتب على اإلجراا ضيرر للخصيم
 ) -2قد أضاف فقرة ثانية في اليبطالن فيي نيص الميادة (" )24حييث إن الفقيرة األوليى مطابقية بيالمعنى

للفقيرة ( )1ميين المييادة ( )7ميين قيانون أصييول المحاكمييات الجزائييية ,وهيي "يكييون اإلجيراا بيياطالً إذا نييص
القييانون علييى بطالنييه أو شييابه عيييب ج يوهري ,لييم تتحقييق بسييببه الغاييية ميين اإلج يراا" وبييذلك اسييتبدل فييي
مادة ( )7في قولها …..( :لم تتحقق بسببه الغاية من اإلجراا ),أميا فيي نيص الميادة (.....()24يترتيب

عليه ضرر للخصم) وبرأينا بطن المعنى المراد واحد.
واضييافة الفق يرة الثانييية ليينص المييادة ()24ميين قييانون أصييول المحاكمييات المدنييية كمييا أوضييحنا

سابقًا يكون أفضل لفهم البطالن مين نيص الميادة ()7الميادة فيي قيانون أصيول المحاكميات االجزائيية" :ال
يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا لم يترتب على اإلجراا ضرر للخصم" ويا حبذا إضيافتها إليى الميادة

( )7من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المبحث الرابع

أسباب البطالن
أسييباب الييبطالن هييي عييدم ت يوافر العناصيير الالزميية لصييحة العمييل اإلج ارئييي ,فيشييترط لصييحته

تييوافر شييروط شييكلية وشييروط موضييوعية ,لييذلك سنقس ييم هييذا المبحييث إلييى مطلبييين ,المطل ييب األول:
األسباب الشكلية ,أما المطلب الثاني :األسباب الموضوعية.

()1طالل أبو عفيفة ,مرجل سابق ,ص.70
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المطلب األول
األسباب الشكلية
األصيل فييي العمييل اإلج ارئييي أنيه عمييل شييكلي( ,)1والشييكل شيرطًا لصييحة العمييل اإلج ارئييي( ,)2أي

يجب أن يطابق العمل اإلجرائي الشكل المقرر في القانون(.)3

دور الشكلية يختلف في العمل اإلجرائي ,فمنها ما أوجب القانون مراعاته لتوافر صيحته ,وهيذه

األشكال تسمى بالجوهرية أو المنشئة أو األساسية ,ويكون الغرض منها تحقيق المصيلحة العامية ,والتيي

تتمثل بحسن سير الجهاز القضائي أو تحقيق مصلحة الخصوم أو ضمان حق الدفاال للمتهم(.)4

ومنهييا مييا نظمييه القييانون ميين أجييل تحقيييق مصييالح ثانوييية بقصييد التوجيييه واإلرشيياد ,وهييي تسييمى

باألشييكال غييير الجوهرييية أو الثانوييية أو التبعييية( ,)5بحيييث يترتييب الييبطالن علييى تخلييف الشييكل الجييوهري
من العمل اإلجرائي ,بينما ال يكون األمر كذلك في حالة تخلف شكل غير جوهري(.)6

والشييكلية لهييا دور هييام ,ألنهييا تهييدف إلييى تنظيييم سييير الخصييومة الجنائييية ولهييا مييا يبررهييا ,فهييي

أداة تطمييئن األف يراد سييلفاً إلييى اآلثييار القانونييية المترتبيية علييى نشيياطهم ,وتييدعو إلييى التييروي والتفكييير قبييل

اإلقدام على العمل القانوني ,وذلك ألن القانون يقوم عليى أشيكال قانونيية بسييطة تجعيل اإلجيرااات أكثير

سرعةً وأمناً(.)7

ومن أمثلة األعمال اإلجرائية الجوهرية في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ميا نصيت

علييه الميواد مين ( )86.....83- 82-81والمتعلقية بحصيول إذن مين النيابية العامية بيالتفتين ,وتقابلهييا

الميواد ميين ( )52....40-39ميين قييانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني ,وميين أمثليية األعمييال اإلجرائييية
غييير الجوهرييية ذكيير محييل والدة ومييوطن المشييتكى عليييه ,أو ذكيير مهنتييه فييي قيرار المييدعي العييام المييادة

( )135ق ييانون أصيييول المحاكمي ييات األردن ييي ,وتقابلهي ييا الميييادة ( )154مييين قي ييانون اإلجي يرااات الجزائيي يية
فلسطيني.

()1أحمد فتحي سرور ,نظرية البطالن ,مرجل سابق ,ص.222
()2إيهاب عبدالمطلب ,مرجل سابق ,ص.164

()3عبدالحميد الشواربي ,مرجل سابق ,ص.827

()4عمر فخري الحديثي ,مرجل سابق ,ص.203
()5فتحي والي ,مرجل سابق ,ص.201

()6عمر فخري الحديثي ,مرجل سابق ,ص.302
( )7محميد ذيييب محمييود نميير ,أحكيام الييبطالن فييي اإلجيرااات والمحاكميات الجزائييية ,د ارسيية مقارنيية ,رسيالة ماجسييتير لجامعيية الشييرق

األوسط ,األردن2013 ,م ,ص.18
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المطلب الثاني
األسباب الموضوعية
األسباب الموضوعية هي عيدم م ارعياة الشيروط الموضيوعية الالزمية لصيحة العميل اإلج ارئيي(,)1
وهي التي يترتب على تخلف أحدها أن يكون اإلجراا غير صالح إلنتياج ثياره القانونيية ,مميا ييؤدي إليى

الحكم ببطالنه ,ذلك ألن الشروط جميعها جوهرية ,وليس فيها ما هو غير جوهري ,ومن ثم فيرن تخليف
إحييداها يييؤدي إلييى بطييالن العمييل اإلج ارئييي ,ولهييذا فييرن الشييروط الموضييوعية فييي العمييل اإلج ارئييي بوجييه
عام هي اإلرادة واألهلية والمحل السبب(.)2

الفرع األول :اإلرادة
إن دور اإلرادة فييي هييذا العمييل ينصييب نحييو الواقعيية اإلجرائييية دون التييدخل فييي اآلثييار القانونييية,

التي يرتبها القانون على حصول هذه الواقعة(.)3

والتعبيييير عييين االرادة يكي ييون بييياللفظ أوالكتابي يية أوباإلشيييارة المعهيييودة (,)4بحيي ييث يجيييوز أن تكي ييون

ص ي يراح ًة أو ضي ييمنًا,ويكون التعبيي يير ص ي يراحة اذا صي ييدر في ييي شي ييكل أق ي يوال ص ي يريحة تفصي ييح عي يين الغاي ي ية

المقصييودة ,أو فييي شييكل كتابيية أو إشييارة متداوليية عرف ياً تييدل علييى االرادة ,ويكييون التعبييير ضييمنياً حينمييا
يدل بشكل غير مباشر عليى الغايية المقصيودة ,ويجيب أن تكيون اإلرادة خاليية مين أي عييب مين عييوب

االرادة()5كمييالو باشيير العمييل مجنون ياً أو معتوه ياً أو سييكراناً( .)6و متييى انعييدمت اإلرادة نحييو الواقعيية كييان

العمل منعدمًا.

واذا مييا كييان اليينص فييي العمييل اإلج ارئييي – كمييا قلنييا أنييه عمييل شييكلي – فييرن القييانون ال يعتييد

بيياإلرادة إذا لييم تصييدر فييي الشييكل القييانوني(,)7حيييث إن االرادة لوحييدها غييير كافييية لييذلك البييد ميين تييوفر

()1عمر فخري الحديثي ,مرجل سابق ,ص.202
()2عبدالحميد الشواربي ,مرجل سابق ,ص.827
()3عبدالحميد الشواربي ,مرجل سابق ,ص.828

( )4المادة ()79من القانون المدني رقم 4لسنة .2012

()5موسى ابو ملوح ,المدخل لدراسة القانون ,الكتاب الثاني نظرية الحق ,الطبعة الثالثة2009,ب ن,,ص144
()6أحمد فتحي سرور ,مرجل سابق ,ص.264

( )7فقيد توجيد اإلرادة ميل عيدم تيوافر الشيكل القيانوني ,كررسيال برقيية ميين المحكيوم علييه إليى قليم الكتيياب يبيدي فييه رغبتيه فيي الطعيين
علييى الحكييم ,ولكنهييا إرادة قاص يرة لييم تظهيير فييي الثييوب المقييرر فييي القييانون ,ممييا يييؤدي إلييى بطييالن العمييل اإلج ارئييي ,وذلييك لتخلييف
الشيكل ال النعيدام اإلرادة ,وقييد يتيوافر الشيكل دون اإلرادة كالشييكوى المقدمية مين المجنييي علييه المجنيون فييي الميعياد القيانوني .أحمييد

فتحي سرور ,نظرية البطالن ,مرجل سابق ,ص .264إيهاب عبدالمطلب ,مرجل سابق ,ص.180
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شييكل معييين ,وبييذلك يكييون الشييكل ركنييا الزم يًا لوجييود التصييرف القييانوني بجانييب اإلرادة  ,ويترتييب علييى
()1

تخلف أي منهما بطالن في التصرف القانوني واعتباره كطن لم يكن

الفرع الثاني :األهلية اإلجرائية
األهلية هي القيام بطمر من األمور ,كطن يقال فالن أهل لكذا إذا كان صيالحًا للقييام به,واألهليية

في لغة القانون()2هي صالحية الشخص لكسب الحقوق ,وتحميل االلت ازميات  ,وابيرام التصيرفات القانونيية

اا كانت كسب الحقوق أو تحمل االلتزامات.
وتحمل ما يترتب عليها من اثار سو ً

ويقص ييد باألهلي يية اإلجرائي يية :ص ييالحية الش ييخص لمباشي يرة األعم ييال اإلجرائي يية( ,)3ويك ييون ه ييدفها

غالب ياً هييو تحقيييق مصييلحة عاميية ,وخاصيية هييي التييي تسييمى باالختصيياص ,وقييد يقصييد منهييا حماييية
مصلحة خاصة(.)4

ال لتحميل المسييؤولية الجنائيية ,بحيييث تكيون ملكاتييه
كميا أنهيا تتميييز بيطن يكييون الجياني فيهييا أهي ً

الذهنية طبيعية وقت ارتكاب الجريمة(.)5

الفرع الثالث :المحل

ويقصد بالمحل هنا الشييا اليذي ييرد علييه هيذا العميل ,وهيذا الشييا قيد يكيون ماديياً أو شخصياً

من األشخاص ,ويشترط أن يكون مشروعاً.
وبذلك يشترط لصحة المحل:

ال للتحديد.
 -1أن يكون محددًا أو قاب ً
 -2أن يكون مشروعاً.

مثييال المحييل فييي العمييل اإلج ارئييي :األميير يتفتييين المسييكن فمحلييه هييو المسييكن الييذي ورد عليييه

األمر ,ومعاينة مكان الحادث محلها هو المكان ,والحكيم بعقوبية عليى ميتهم محليه هيو شيخص المحكيوم

عليه(.)6

( )1موسى ابو ملوح,مدخل لدراسة القانون ,مرجل سابق ,ص.142

( )2محمود جمال الدين زكي,دروس في مقدمة الدراسات القانونية ,ب ن ,القاهرة,1964 ,ص.270
( )3مدحت محمد الحسيني ,البطالن في المواد الجنائية ,مرجل سابق ,ص.86
()4أحمد فتحي سرور ,نظرية البطالن ,مرجل سابق ,ص.502

()5المييادة ( )13و( )14ميين قييانون العقوبييات رقييم ( )74لسيينة 1936م,وتيينص المييادة (" )13يفت يرض فييي كييل إنسييان بطنييه سييليم
العقل ,وبطنه سليم العقل في الوقت المبحوث عنه ,حتى يثبت العكس".

ال أو تركي ًا إذا كيان حيين ارتكابيه إيياه عياج ًاز عين إدراك كنيه أفعاليه ,أو
المادة (" )14يعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فع ً
عن العلم بطنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختالل في عقله ,غير أنه يجوز اعتبار اإلنسيان مسيؤوالً جزائيياً عين

فعل أو ترك ,بالرغم من اختالل عقله ,إن لم ينجم عن ذلك االختالل نتيجة أو أكثر من النتائج المتقدمية اليذكر ,حيين ارتكابيه ذليك

الفعل أو الترك".

()6عبدالحميد الشواربي ,مرجل سابق ,ص.829
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الفرع الرابع :السبب
توجد فكرتين للسبب :فكرة موضوعية وأخرى شخصية.
أوال -السييبب كفك يرة موضييوعية هييي القيييد القييانوني لنشيياط ميين يباشيير العمييل القييانوني( ,)1وهييو
الغاية الموضوعية التي يسعى إلى تحقيقها من هذا النشاط.
ثانيــا -السييبب كفك يرة شخصييية ,هييي القيييد االجتميياعي لنشيياط ميين يباشيير عيين العمييل القييانوني,

وهو الغاية الشخصية أو الباعث الدافل لمباشرة هذا النشاط(.)2

بمعنييى أن السييبب بمعنيياه الموضييوعي هييو المقدميية الضييرورية للعمييل اإلج ارئييي ,بحيييث ال يكييون

صييحيحاً للقييانون مييا لييم يكيين بنيياا علييى السيبب المقييرر بالقييانون,أوهي الحاليية الواقعييية التييي تسييبق العمييل

اإلج ارئييي وميين أمثليية ذلييك حاليية التلييبس بالجريميية ,هييي السييبب فييي القييبض علييى الجيياني,والقبض علييى
المتهم هو السبب في تفتين شخصه(,)3وشكوى المجنيي علييه هيي السيبب اليذي يجيب أن يسيبق القيبض
على الجاني (.)4

()5

أما السبب بمعناه الشخصي هو الباعث النفسي الذي دفل الشخص إليى مباشيرة العميل

,ومين

أمثلة ذلك سلطة مطمور الضبط القضائي في تنفيذ أمير التفتيين بالوسييلة التيي ي ارهيا كفيلية بتحقييق هيذا

الغرض ,فهنا يملك مطمور الضبط اتخاذ كيل الوسيائل التيي يقيدرها وي ارهيا مالئمي ًة لتنفييذ هيذا األمير ,مين
كسر باب المسكن مثالً أو اسيتعمال العنيف ميل الميتهم متيى قاومه,وسيلطة ميطمور الضيبط القضيائي فيي
القييبض علييى المييتهم الحاضيير إذا تيوافرت دالئييل كافييية علييى إتهامييه فييي األحيوال المنصييوص عليهييا فييي

الم ييادة ()30مييين ق ييانون اإلجي يرااات الجزائيييية الفلس ييطيني والميييادة ()99مييين ق ييانون أصيييول المحاكم ييات
الجزائية األردني.

( )1أحمد فتحي سرور ,نظرية البطالن ,مرجل سابق ,ص.308
()2إيهاب عبدالمطلب ,مرجل سابق ,ص.166

()3المييادة ()30ميين قييانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني ,المييادة ()38ميين قييانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني ,المييادة ()99ميين
قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني.

()4المييادة () 1/4ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني ,المييادة () 1/3ميين قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية األردنييي والمييادة
()102من ذات القانون.

()5مدحت محمد الحسيني ,مرجل سابق ,ص.83

31

الفصل األول
بطالن مذكرة احلضور

الفصل األول
بطالن مذكرة الحضور
ميين مقتضيييات التحقيييق أن يكييون المييتهم حاضي ًار ,وذلييك ميين أجييل اسييتجوابه ,ولمواجهتييه باألدليية

القائمية ضيده ,ومناقشيته فيهيا ,أو لمواجهتييه بالشيهود ,إذ أعطيى المشيرال لجهيية التحقييق سيلطة فيي اتخيياذ

إج ي ي يراا أو أكث ي ي يير م ي ي يين اإلجي ي ي يرااات االحتياطي ي ي يية الالزم ي ي يية للمحافظ ي ي يية علي ي ييى األدل ي ي يية ,وتطمينه ي ي ييا بص ي ي ييفة

إحتياطية(,)1إلجراا التحقيق االبتيدائي واليذي يسيتدعي فيي بعيض الحياالت حضيور الميتهمِ ليكيون تحيت
تصرف سلطة التحقيق الستجوابه( ,)2بهدف الحصيول عليى بعيض االستيضياحات الالزمية للوصيول إليى
الحقيقة ولذلك لقد منح القانون سيلطة التحقييق اتخياذ بعيض اإلجيرااات ذات الطيابل االحتيياطيِ لتيتمكن
من تحقيق العدالة الجزائيية (,)3وفقيًا لميا تيراه صيالحًا للتحقييق بميا يفييد فيي إكتشياف الحقيقية

( )4

وللحيديث

عن بطالن مذكرة الحضور يقتضي منا بييان ماهيية هيذه الميذكرة عبير تنياول المقصيود بهيا والغايية منهيا

وحاالتها وطبيعتهيا واألثير المترتيب عليى مخالفية إجيرااات إصيدارها وفيي سيبيل الوصيول إليى ذليك ,رأينيا

تقسيييم هييذا الفصييل إلييى ثالثية مباحييث بحيييث نتنيياول فييي المبحييث األول ماهييية مييذكرة الحضييور وغايتهييا

ومجالهييا والبيانييات التييي تشييتمل عليهييا ,وفييي المبحييث الث ياني حيياالت بطييالن مييذكرة الحضييور ,أمييا فييي
المبحث الثالث فيخصص طبيعة مذكرة الحضور ,وذلك على النحو التالي ~:

( )1سليمان عبد المنعم ,أصول اإلجرااات الجزائية في التشريل والقضاا,المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيل.1997 ,

( )2نائييل عبييدالرحمن صييالح ,محاض يرات فييي أصييول المحاكمييات الجزائييية ,الطبعيية األولييى ,دار الفكيير للطباعيية والنشيير والتوزيييل,

عمان1997 ,م ,ص.297

()3عبد القادر ص ابر جرادة ,موسوعة اإلجرااات الجزائية في التشريل الفلسطيني ,المجلد الثاني ,مكتبة فاق ,2009 ,ص669

( )4محمد رشاد الشايب ,الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته (دراسة مقارنة),دار الجامعة الجديدة ,اإلسكندرية,2012,ص351
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المبحث األول
ماهية مذكرة الحضور
إن مباش يرة سييلطة التحقيييق إجراااتهييا فييي التحقيييق برحييدى الج يرائم ,وحيازتهييا لييبعض الييدالئل أو
الق ي يرائن ضي ييد أحي ييد األشي ييخاص يقتضي ييي منهي ييا إسي ييتدعاا هي ييذا الشي ييخص بهي ييدف الحصي ييول علي ييى بعي ييض
اإلستيضييحات الالزميية حييول مييا رصييد ضييده ميين أدليية أو الحصييول علييى بعييض المعلومييات مميين كييان
متواجييد فييي الواقعيية كشيياهد ,وتعييد مييذكرة الحضييور فييي أغلييب األح يوال هييي اإلج يراا األول الييذي تباش يره

جهيية التحقيييق فييي مواجهيية المييتهم أو الشيياهد ,إذ تعييد مييذكرة الحضييور هييي مجييرد دعييوة للحضييور ميين

خالل أمر عادي وبسيط( ,)1وهي الخطوة األولى في إقامة الدعوى الجزائية ضد شخص ما(.)2

وألهمييية هييذه المييذكرة ومييا يترتييب عليهييا ميين ثييار كييان البييد ميين اإلشييارة إلييى تعريفهييا ومجالهييا

وبياناتهيا عبيير ثالثية مطالييب ,سينتناول تعريييف ميذكرة الحضييور فيي مطلييب أول ومجيال مييذكرة الحضييور
في مطلب ثان والبيانات التي تشتمل عليها مذكرة الحضور في مطلب ثالث.

المطلب األول
المقصود بمذكرة الحضوروالغاية منها
سنتناول فيي هيذا المطليب المقصيود بميذكرة الحضيور ونخصيص ليه الفيرال األول تعرييف ميذكرة

الحضور ثم نتناول الغاية من المذكرة ونخصص له الفرال الثاني

الفرع األول
تعريف مذكرة الحضور
لييم يييرد فييي قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني ,وكييذلك قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية

األردنييي تعريييف تش يريعي لمييذكرة الحضييور ,إال أنييه اكتفييى باإلشييارة إلييى الجهيية المصييدرة لييه والبيانييات
الواجب توافرها في هذه المذكرة ,تاركًا مهمة التعريف للفقه.

ف ييي ح ييين أن ييه ق ييد أوردت التعليم ييات القض ييائية للنائ ييب الع ييام تعري ييف لم ييذكرة الحض ييور ,حي ييث
عرفتهييا فييي المييادة (" )421بييطن مييذكرة الحضييور يييتم بموجبهييا تكليييف المييتهم أو الشيياهد بالحضييور فييي

الزمان والمكان المحددين بالمذكرة ,والغيرض منهيا ,هيو حضيور الميتهم لسيؤاله عميا هيو منسيوب إلييه أو

()1محمد سعيد نمور ,أصول اإلجرااات الجزائية ,دار الثقافة للنشر ,عمان 2011,ص.367
( )2سامي حنا سابا ,اإلجرااات الجنائية ,وتطبيقاتها في فلسطين ,ب ,1994 ,.ص.35
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اسييتجوابه أو مواجهتييه بغي يره ميين المتهمييين أو الشييهود ,أو سيؤال الشيياهد ومناقشييته فييي القضييية موض يوال

التحقيق"(.)1

بييالنظر الييى التعريييف السييابق لتعليمييات النائييب العييام نجييده قييد خلييط بييين مييذكرة الحضييور التييي

يكلييف بهييا المييتهم بالحضييور وبييين مييذكرة الييدعوة التييي تك يون إلسييتدعاا الشييهود كمييا هييو وارد فييي نييص
المادة ()78من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,ليذلك كيان علييه اإلكتفياا بتكلييف الميتهم للحضيور
في إطار تعريف مذكرة الحضور.

لق ييد تع ييددت التعريف ييات الفقهي يية لم ييذكرة الحض ييور حي ييث عرفه ييا بع ييض الفق ييه بطنه ييا إجي يراا م يين

إجي يرااات التحقي ييق االبت ييدائي ي ييطمر بموجب ييه الق ييائم ب ييالتحقيق المش ييتبه في ييه بالحض ييور أمام ييه ف ييي الزم ييان
والمكان المحددين ,وال يخول هذا األمر لحامله بتنفيذه بالقوة(.)2

ماجيياا بييه التعريييف السييابق اعتبيير اإلسييتدعاا لمييذكرة الحضييور يكييون للمشييتبه بييه ,إال أننييي ال

أتفييق معييه ,كييون أن المش يرال الفلسييطيني اعتبيير الشييخص التييي تقييام عليييه الييدعوى الجزائييية متهم ياًوهو
ماجيياا بييه قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني فييي نييص المييادة ( ,)8وفييي نييص المييادة ()1\115ميين

قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني .

أمييا ماج يياا ب ييه المشييرال األردن ييي فييي المييادة ( )111اعتب يير اإلسييتدعاا لم ييذكرة الحضييور يك ييون

للمشتكى عليه ,فهذا ينتج على ما اتبعيه فيي اإلخيتالف فيي التسيمية حسيب التهمية الموجيه ليه فيي نيص

المادة ()4من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ,على خالف المشرال الفلسيطيني فياعتبره متهميًا
في جميل األحوال وهو ما أتفيق معيه ,كونيه لييس دائمي ًا يمكين معرفية التكيييف للجريمية حسيب ماجياا بيه

المشرال األردني .

بينمييا عرفييه الييبعض اآلخيير هييي دعييوة المييتهم للظهييور أمييام المحقييق فييي الموعييد الييذي يحييدده لييه ,وذلييك

الستجوابه أو اتخاذ إجراا تحقيق خر في مواجهته(.)3وعرفه أيضًا بطنها مجرد دعوة للميتهم بيطن يحضير

في مكان وزمان معينين ,وهي غير ملزمة له(.)4

وميين خييالل هييذه التعريفييات لمييذكرة الحضييور يتبييين بييطن الفقهيياا أجمعييوا علييى وجييود سييمتين
أساسيتين فيها هما :السمة األولى :طلب للمتهم بالحضيور طواعيية فيي الزميان والمكيان المحيددين ,وأنيه
()1التعليمات القضائية للنائب العام ,رقم ( )1لسنة 2006م ,القسم الجزائي2006 ,م ,ص.87

( )2محمد علي السالم الحلبي ,الوجيز في أصول المحاكمات الجزائيية ,الطبعية األولى,اإلصيدارالثاني,دار الثقافية ,عميان ,ص.177

أحم ييد عب ييدالحكيم عثم ييان ,أحك ييام وضي يوابط الح ييبس االحتي يياطي (التوقي ييف),ب ط ,دار الكت ييب القانونية,,المحل يية الكب ييرى 2008م,

ص.33

( )3محمود نجيب حسني ,قانون اإلجرااات الجنائية ,مرجل سابق ,ص.649

()4رؤوف عبيد ,مبادل اإلجرااات الجنائية ,الطبعة الرابعة عشر ,دار الجيل للطباعة ,1982 ,ص.401
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مجييرد إخطييار واعييالم للمييتهم بضييرورة الحضييور أمييام النيابيية العاميية ,ولييه أن يسييتجيب أو ال يسييتجيب,

وموضوال هذا األمر فيي الغاليب اسيتجوابه أو لمواجهتيه بالشيهود( ,)1أو بغييره مين المتهميين السيمة الثانيية
وال تخييول حاملهييا الحييق فييي تنفيييذه بييالقوة(,)2ورغييم أن مييذكرة الحضييور ال تخييول الجهيية التييي أصييدرتها

تنفيذها بالقوة فرن هذا ال يقلل مين أهميتهيا ,إذ تعيد وسييلة تهديديية  ,)3(moyen dintimidationولهيا
ياا علييه فيرن الجيزاا أن يصيدر
أثر قهري غير مباشر ,وهيو إذا ليم يحضير الميتهم بيدون عيذر مقبيول ,بن ً
المحقييق مييذكرة بييالقبض واإلحضييار ,ولييو كانييت جريمتييه ممييا ال يجييوز فيييه الحييبس االحتييياطي ,إذ ال
يجييوز لرجييل السييلطة العاميية القييبض علييى المييتهم إلك ارهييه علييى الحضييور مييا لييم يصييدر هييذا األميير ميين

المحقق(.)4

واألمر بالحضور الموجه إلى المتهم ال يعدو أن يكون مجرد تطبيق للقاعدة العامة فيي التحقييق
االبت ييدائي ,وه ييي قاع ييدة التحقي ييق الوج يياهي الت ييي أق ييرت للخص ييوم ووكالئه ييم الح ييق ف ييي حض ييور جمي ييل

إجرااات التحقيق االبتدائي ما عدا سماال الشهود( ,)5وهي تعبير من ضمن حقوق وضمانات المهتم فيي

حضور اإلجرااات التي تتخذ في مواجهته(.)6

الفرع الثاني
الغاية من األمر بالحضور
لييم تكيين فكيرة تقرييير مييذكرة الحضييور ميين قبييل المش يرال نظامييا تحكميييا أو رغبيية منييه فييي إسييتيفاا

شيكل معيين فييي اإلجيرااات الجزائيية,بل هييي فيي الواقييل فكيرة قانونيية يهييدف مين ورااهيا إلييى تحقييق عييدة
غاييات معينيية لهيا أهميتهييا منهيا إسييتجواب الميتهم أوبرتخيياذ إجيراا خير كالمواجهية مييثالً بشياهد أو بمييتهم

اخر .

وهو ما قررته محكمة النقض المصرية بقولها "بيطن الغايية مين األمير بالحضيور واإلحضيارهي
()7

تمكين المحقق من استجوابه ومواجهته بغيره من المتهمين والشهود "
()1محمد صبحي نجم ,مرجل سابق ,ص.275
( )2محمد شتا أبو سعد ,الموسوعة الجنائية الحديثة ,مرجل سابق ,ص.31

( )3محمد عبد الغريب ,شرح قانون اإلجرااات الجنائية ,الجزا األول ,الطبعة الثانية ,دار النهضة العربية ,1996 ,ص.882
()4أحمد فتحي سرور ,الوسيط في قانون اإلجرااات الجنائية ,مرجل سابق ,ص.620

( )5حسين الجوخييدار ,التحقيييق االبتييدائي فييي قييانون أصييول المحاكميات الجزائييية ,الطبعيية األولييى ,دار الثقافيية للنشيير والتوزيييل ,عمييان
 ,2008.ص .385طالل أبو عفيفة ,مرجل سابق ,ص.264

( )6نبيييه صييالح ,الوسيييط فييي شييرح مبييادل اإلج يرااات الجزائييية (د ارسيية مقارنيية) ,الجييزا األول,ب ط ,منشييطة المعييارف باإلسييكندرية,
2004م ,ص.168

()7طعن جنائي مصري رقم 45353لسنة 73قضائية  ,جلسة ,2011\1\24موقل محكمة النقض المصرية.
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واذا كان المشرال الفلسطيني واألردني قد أوجب على وكيل النيابة أن يسيتجوب الميتهم المطليوب
بمذكرة حضيور فيي الحيال ,كميا جياا فيي نيص الميادة ( )117مين قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني

والمادة ( )112قانون أصيول المحاكميات الجزائيية األردنيي ,فيرن ذليك,ال يعنيي بيطن المشيرال قصير الغايية
من إصدار مذكرة الحضور على إستجواب المتهم بل أراد ضمان أال يتعسيف المحقيق ,ويبقيى الميتهم

فترة طويلة ليتحول حضوره إلى توقيف أو مساس بحريته ,وبالتالي ألزم أن يتم استجوابه في الحال(.)1

المطلب الثاني

مجال مذكرة الحضور
باسييتقراا نصييوص قييانون اإلج يرااات الجزائييية  ,لييم نجييد بصييورة واضييحة مجييال هييذه المييذكرة,
ولكن إذا ما نظرنا إلى الغاية ,وهي مثول المتهم أميام سيلطة التحقييق السيتجوابه أو مواجهتيه بشياهد أو

ميتهم خيير ,نقيف عنييد اسييتجواب الميتهم ,فنجييد بيطن سييلطة التحقيييق لهيا اسييتجواب الميتهم فييي الحييال ,أي

بمجرد وصول المتهم إليها ,طبقا لنص الميادة (( )117يسيتجوب وكييل النيابية الميتهم المطليوب بميذكرة
حضور في الحال…) فالمعاملة التي قررها المشرال للمتهم هنا كونه حضر طواعية ,وقد جياات الميادة

( )461من التعليمات القضائية للنائب العام الفلسطيني حيث جاات مشابهة لينص الميادة الميذكورة  ,إذ
أوجبييت علييى عضييو النيابيية العاميية أن يسييتجوب المقبييوض عليييه فييو ًار ,فييرذا تعييذر ذلييك أودال فييي الحفييظ

القانوني ,حتى يتم استجوابه شريطة أال تزيد مدة إيداعه عن أربعة وعشرين ساعة.

بينمييا جيياا فييي نييص المييادة ()116ميين قييانون اإلجييرااات الجزائييية الفلسييطيني بقولهييا( :لوكيييل

النيابيية أن يصييدربحق المييتهم مييذكرة الحضييور للتحقيييق معييه) ,فهنييا تييطتي سييلطة وكيييل النيابيية فييي مييذكرة
الحضور للتحقييق ميل الميتهم دون أن يبيين المشيرال أن التحقييق يكيون فيي جنايية أو جنحية,إال أن نيص

المييادة ( )95جيياات لتوضييح ذلييك بقولهييا "يتييولى وكيييل النيابيية اسييتجواب المييتهم فييي الجنايييات جميع ياً,
والجنح التي يرى استجوابه فيها".

وبذلك فرن مجال مذكرة الحضور حسبما جياا فيي الميادة الميذكورة إسيتنادًا إليى الغايية يكيون فيي

الجنايييات والجيينح دون المخالفييات,كون أن اإلسييتجواب هييو الغاييية ميين حضييور المييتهم ,ففييي الجنايييات
يتييولى وكيييل النيابيية اسييتجواب المييتهم الحاضيير بموجييب مييذكرة الحضييور ,بينمييا يكييون لييه اسييتجوابه فييي

الجنح أو تفويض مطمور الضبط القضائي في أخذ هذا اإلستجواب .

()1سييامي محمييد غنيييم ,التحقيييق االبتييدائي فييي قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني والمقييارن ,رسييالة الماجسييتير ,جامعيية الج ازئيير
,كلية الحقوق ,بن عكنون2003-2002م ,ص.135
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ومين خيالل نيص الميادة ( )95مين قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني أيضيا يتضيح لنيا بييطن
المشرال الفلسطيني جعل اإلستجواب إلزاميا في الجنايات وجوازيا في الجنح .
إن مـا ذهــب إليــه المشــرع الفلسـطيني بخصــوص عــدم إلزاميــة اإلسـتجواب فــي الجــن وجعلــه

جوازيا،محــــل نظــــر ,وذل ييك لك ييون الج يينح تسيييتوجب أهميييية أيضي يًا,األمر اليييذي يحيييتم ف ييي نظرنيييا جعيييل

اا كانت التهمة جناية أم جنحة تزيد عن سيتة أشيهر ,كيون أن االسيتجواب يعطيي
اإلستجواب إلزاميا ,سو ً
المييتهم ضييمانة للييرد عليى الييتهم الموجهيية إليييه ,وسييماال رده عليهييا ودفاعييه ,فييال يعقييل أن تتبييل إجيرااات

التحقيق اإلبتدائي و توقيف المتهم على اتهام وجه إليه دون سماال دفاعه على هذا االتهام .

وممي ييا ال شي ييك فيي ييه أن هي ييذه التفرقي يية في ييي ني ييص المي ييادة ( )95مي يين قي ييانون اإلج ي يرااات الجزائيي يية
الفلسييطيني فييي الجناييات ميين ناحييية ,والجيينح ميين ناحييية أخييرى تكشييف عيين االخييتالف الييذي يكييون فييي
اسييتجواب المييتهم فييي الجنايييات ,وفييي الجيينح فهييو فييي األخي يرة مجييرد وسيييلة للكشييف عيين الحقيقيية وجمييل
األدلية ,أميا فيي الجنايييات فهيو باإلضيافة إليى مييا سيبق فرنيه ضيمان للمتهمييين ,إذ إن النيابية العامية تلتييزم

برجرائه حتى ولو كانت الحقيقة بشطن الجريمة ,والمسؤولية عنها واضحة وضوح الشمس(.)1

ياا علي ييى محضي يير جمي ييل
ويجي ييوز للنيابي يية العامي يية ,إذ مي ييا أرت أن الي ييدعوى صي ييالحة إلقامتهي ييا بني ي ً
االسيتدالالت فيي جيرائم الجينح والمخالفيات ,أن تكلييف الميتهم بالحضيور مباشيرة أميام المحكمية المختصيية

,حسبما جاا في نص الميادة ( )53مين قيانون اإلجيرااات الجزائيية ,اليذي يسيتفاد منيه ذليك والتيي تينص

ياا عليى محضير
على "إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفيات والجينح أن اليدعوى صيالحة إلقامتهيا بن ً
جمل االستدالالت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة".
وهييو مييا أكدتييه محكميية اليينقض المص يرية (:إذ أن إجيراا تحقيييق مييل المييتهم قبييل المحاكميية غييير
()2

الزم في مواد الجنح والمخالفات فيجوز األخذ لما يرد في محاضر جمل االستدالت )

وبخــالف مــا ذهــب إليــه المشــرع الفلســطيني ف ـ ن المشــرع األردنــي كييان واضييحًا فييي مجييال

ميذكرة الحضيور فيي الميادة ( )111الفقيرة األوليى بقولهيا "للميدعي العيام فيي دعياوى الجنايية والجنحية أن
يكتفيي برصييدار مييذكرة حضيور علييى أن يبييدلها بعيد اسييتجواب المشييتكي علييه بمييذكرة توقيييف إذا اقتضييى

التحقيق ذلك".

( )1ساهر الوليد ,سلطة النيابة العامة في التصرف في التحقييق االبتيدائي فيي األردن (د ارسية مقارنية) ,الجامعية األردنيية2001 ,م,

ص.13

( )2طعيين جنييائي مصييري رقييم  1408لسيينة 41قضييائية جلسيية  ,1972/1/10طعيين جنييائي مصييري رقييم 388لسيينة  43قضييائية

جلسة 1973 /11/4موقل محكمة النقض المصرية.
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ومما تقدم نجد أن مذكرة الحضور إجراا خاص بذاته ,واالسيتجواب إجيراا خياص بذاتيه ,ولهيذا
ليم يحسين صينعًا المشيرال الفلسيطيني فيي عيدم اليينص فيي مجيال ميذكرة الحضييور فيي حيد ذاتهيا ,حتييى ال
يسييعفنا سييوى أن نبحييث فييي الغاييية ميين مييذكرة الحضييور ,وهييي االسييتجواب حتييى نجييد المجييال لمييذكرة

الحضيور فاالسيتجواب يعيد إجيراا خطييير ,حييث سيلطت إلييه أسيهم النقييد ,بيل أن هنياك مين الفقهياا ميين
ينادي بتجريمه في كل أدوار الدعوى(.)1

فاإلسييتجواب إجيراا بغيييض وفقياً لمييا ييراه الييبعض  ,ألنييه ينطييوي علييى التييطثير علييى المييتهم فقييد

يدفعه تعدد األسئلة وزمنها إلى أن يقول ما ليس في صالحه(’)2غير أن ما قييل عين االسيتجواب ال يقليل
من أهميته في إظهار الحقيقة  ,لذا تذهب غالبية الفقه إلى تطمين إجيراا االسيتجواب فيي مرحلية التحقييق
االبتييدائي ,فهييو يتيييح للمييتهم الفرصيية فييي عييرض وجهيية نظ يره ,ويمكنييه ميين الييرد علييى التهميية المنسييوبة

إليه( ,)3ولهذا يكون في جرائم الجناية والجنح.

والحقيقـــة أن ,م ييذكرة الحض ييور ال تنط ييوي عل ييى س ييلب للحري يية أو تقيي ييدها ,وبالت ييالي تجي ييز أن
اا أكانييت جناييية أم جنحيية أم مخالفيية ,فييال ضييابط لييه غييير اقتضيياا مصييلحة
تصييدر فييي أييية جريميية س يو ً
التحقيق(.)4وهذا ما يتم األخذ بيه عليى الصيعيد العمليي,ولكن إذا كانيت الجيرائم مين نيوال مخالفيات ,والتيي
تكتييب فيهييا محاضيير تعتبرحج ية ال يقبييل الطعيين بهييا إال إذا أثبييت مييا يخالفهييا اسييتناداً إلييى نييص المييادة
()5

( )212من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني كقضايا الصحة العامة ومخالفات البلديات.

وبالرغم من ذلك فرن المشرال األردني يشيترك ميل المشيرال الفلسيطيني فيي حالية اسيتجواب الميتهم

فييي المجييال المطلييوب بمييذكرة حضييور ,وهييذا يتضييح ميين خييالل نييص المييادة (" )111يسييتجوب المييدعي
العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور…".

( )1مييوريس جارس ييو ,مجليية العقوب ييات والعل ييوم الجنائييية ,س يينة 1928م ,نق يالً ع يين ال ييدكتور محمييود محم ييود مصييطفى ,ش ييرح ق ييانون
اإلجرااات الجنائية ,الطبعة التاسعة ,مطبعةجامعة القاهرة .1988,

()2ساهر إبراهيم الوليد ,شرح قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,مرجل سابق ,ص.413

( )3عميير السييعيد رمضييان ,مبييادل قييانون اإلج يرااات الجنائييية ,الجييزا األول ,دار النهضيية العربييية,القاهرة ,ص .298محمييود نجيييب
حسني ,مرجل سابق ,ص .630محمودمحمود مصطفى ,المرجل السابق ,ص.276
()4محمود نجيب حسني ,قانون اإلجرااات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.650

وحيث اختلف الفقه المصري حول نص الماد ة ( ) 126من قانون اإلجيرااات الجنائيية "لقاضيي التحقييق فيي جمييل الميواد أن يصيدر

حسب األصول أم اًر بحضور المتهم ,أو بالقبض عليه واحضاره.

حيث إن جانب منهم اعتبرمجالها الجناييات والجينح كميا المشيرال الفلسيطيني وجانيب أخير ذهيب إليى إعتبيار مجالهيا جمييل الجيرائم .

رؤوف عبيد ,مرجل سابق ,ص .401حسن عالم ,مرجل سابق ,ص .245أحمد عبيدالحكيم عثميان ,مرجيل سيابق ,ص .33محميد

رشاد الشايب ,مرجل سابق ,ص.351

()5مقابلة مل رئيس نيابة غزة  ,يحيى شاهين ,يوم اإلثنين بتاري .2018/1/15
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وحيييث إن مييذكرة الحضييور هييي دعييوة للمييتهم للحضييور فييي الموعييد المعييينِ السييتجوابه وذلييك
بررادة حرة ,إال أنه يتم االستغناا عن مذكرة الحضور ,في حاالت معينة:
حالة الجرم المشهود (حالة التلبس بالجريمة) ,وحالة إذا ميا قيام الميتهم بتسيليم نفسيه فيال يحتياج

بيطن يصيدر ميذكرة حضيور إلييه ,ألن الغايية مين ميذكرة الحضيور قيد انتفيت ,وذليك بحضيوره إليى سييلطة

التحقيييق ,ففييي حاليية الجييرم المشييهود يسييتدعي القييبض علييى أي شييخص يسييتدل علييى أنييه فاعييل لييذلك

الجييرم  ,كييذلك مييا نصييت عليييه المييادة  1/37ميين قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية األردني"للمييدعي
الع ييام ف ييي حال يية الج ييرم المش ييهود المس ييتوجب عقوب يية جنائي يية أن ي ييطمر ب ييالقبض عل ييى ك ييل ش ييخص م يين
الحضور يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل ذلك الجرم".

وتيينص المييادة ( )31ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني "لمييطمور الضييبط القضييائي أن

يقييبض بييال مييذكرة علييى أي شييخص حاضيير ,توجييد دالالت علييى اتهامييه فييي األح يوال التالييية " -1حاليية
التلبس في الجنايات أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.

 -2إذا عارض مطمور الضبط القضائي أثناا قياميه بواجبيات وظيفتيه أو كيان موقوفياً يوجيه مشيروال وفير

أو حاول الفرار من مكان التوقيف.

 -3إذا ارتكييب جرم ياً أو اتهييم أمامييه بارتكيياب جريميية ,ورفييض إعطائييه اسييمه أو عنوانييه ,أو لييم يكيين لييه
مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين).

وهنا يتضح في حالة حضور الشيخص يسيتغني عين الميذكرة ,بحييث يمكنيه القيبض علييه ,وميا

يدل على ذلك في قوله "أن يقبض بال مذكرة على أي شخص حاضر… "

وعليه فرنه إذا لم يوجد مذكرة إحضار للميتهم فمين بياب أوليى أيضياً ومين الطبيعيي أنيه ال يوجيد

مذكرة حضور.

المبحث الثاني
حاالت بطالن مذكرة الحضور
إن اإلج يرااات االحتياطييية ضييد المييتهم مييا هييي إال أواميير مكتوبيية صييادرة عيين سييلطة مختصيية

برص ييدارها( ,)1تطبيقي ياً للقاع ييدة العام يية ف ييي اإلجي يرااات الجزائي يية للتحقي ييق ,وذل ييك إلثب ييات ص ييدور األم يير

لالحتجاج به( ,)2و ال يكفي في إصدار هذه األوامير مجيرد األمير الشيفهي عين طرييق التليفيون أو البرييد
أو الالسلكي إال إذا كان له أصل مكتوب.

()1رؤوف عبيد ,مرجل سابق ,ص.40

()2محمد عيد الغريب ,مرجل سابق ,ص.879
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وينبغييي أن تشييتمل هييذه األواميير علييى بيانييات معينيية حتييى تكتسييب شييرط صييحتهاوتكون منتجيية

آلثارها( , ,)1لذلك ينبغي على كل أمر تصدره سلطة التحقيق ويميس شيخص الميتهم ,أن يتضيمن عليى
بيانييات معينيية ,أوجييب القييانون اشييتمالها  ,وميين هييذه األواميير مييذكرة الحضييور حيييث أوجييب القييانون أن

اا أكييان فييي طريقيية إعالنييه
تتيوافر بيانييات شييكلية وجوهرييية فييي المييذكرة وان وقيوال شييذوذ وخلييل فيهييا ,سيو ً
بواسييطة رجييل السييلطة العاميية لشييخص المييتهم ,أو ميين حيييث البيانييات التييي يتضييمنها هييذا اإلعييالن فييي
ال ,فهييذا قييد يجعييل الييبطالن يصيييب
محتيواه كاإلسييم والجريميية المنسييوبة إليييه ومييادة االتهييام وعنوانييه كييام ً
ال( ,)2أمييا إذا كييان صييحيحًا فرنييه يرتييب أث يره()3ولبيييان ذلييك أرتطينييا تقسيييم هييذا
هييذا اإلج يراا واعتبيياره بيياط ً

المبحييث إلييى أربع ية مطالييب ,بحيييث يكييون موض يوال المطلييب األول ال يبطالن لعيييب فييي البيانييات بينمييا

يتنيياول المطلييب الثيياني بطييالن مييذكرة الحضييور لعيييب فييي الجهيية التييي أصييدرته,.بينما يتنيياول المطلييب

الثالث بطالن مذكرة الحضور لعيب في اإلعالن والمطلب الرابل البطالن لعيب في المواعيد.

المطلب األول

بطالن مذكرة الحضورلعيب في البيانات
نظييم المشيرال الفلسييطيني فييي قييانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني بيانييات مييذكرة الحضييور فييي
المييادة (" )115توقييل مييذكرات الحضييور واإلحضيياروالتوقيف ميين الجهيية المختصيية قانون ياً بييذلك وتخييتم
بخاتمها الرسمي ,وتشمل ما يلي:

 -1اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.
 -2الجريمة المتهم بها ومادة االتهام.
ال ومدة التوقيف إن وجدت).
 -3عنوانه كام ً
وكذلك فقد نصت المادة ()111من قانون أصيول المحاكميات الجزائيية األردنيي عليى أن (:يوقيل

على مذكرات الدعوة واإلحضاروالتوقيف المدعي العيام اليذي أصيدرها ويختمهيا بخياتم دائرته,وييذكر فيهيا
اسم المشتكى عليه ,وشهرته وأوصافه المميزة بقدر اإلمكان ونوال التهمة ).

فمن خالل كال النصيين يتضح بطن كال المشرعين الفلسيطيني واألردنيي قيد إتفقيا عليى وجيوب

إشتمال مذكرة الحضور على عدة بيانات متمثلة في اسم الشخص المطلوب حضيوره وأوصيافه وشيهرته
ونوال التهمة المسيندة إلييه وأن تتضيمن خيتم الجهية التيي أصيدرتها ,بينميا جياا القيانون األردنيي خاليياً مين

بيييان عن يوان المييتهم ومييادة اإلتهييام ,بخييالف المش يرال الفلسييطيني الييذي نييص علييى هييذا البيييان بشييكل
()1جالل ثروت ,نظم اإلجرااات الجنائية ,مرجل سابق ,ص.384
()2عبدالحميد الشواربي ,مرجل سابق ,ص.903
()3جالل ثروت ,مرجل سابق ,ص.385
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واض ييح ف ييي الفقي يرة الثالث يية ف ييي الم ييادة ()111م يين ق ييانون اإلجي يرااات الج ازئي يية الفلس ييطيني .,ل ييذا ف ييرن
المشرال الفلسطيني أكثير توفيقياً فيي إيضياح البيانيات ,حتيى ييتم التحدييد اليدقيق لشخصيية الميتهم مين

خييالل ذك يره عن يوان المييتهم كييامالً  ,فهييذا ي عييد ميين البييديهيات ,اذال يتصييور أن يييتم تبلي ي شييخص لييم
يحيدد عنوانيه وخاصية أن الجهية التيي تتيولى التبليي هيي بخيالف ا لجهية التيي أصيدرت الميذكرة حيييث

إن المشرال األردني فقد أغفيل ذليك ,وييا حبيذا إضيافة المشيرال األردنيي ذليك إليى البيانيات التيي ذكرهيا
على غرار نص المادة ()115من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني

وميين الطبيعييي أن يبييين فييي مييذكرة الحضييور اسييم الشييخص المطلييوب حضييوره  ,باإلضييافة إلييى

لقبه ومهنته أو وظيفته وأوصيافه وشيهرته ,إذ ال تكيون الميذكرة صيحيحة إال إذا أصيدرت عليى شيخص

معييين ,وال يترتييب الييبطالن علييى عييدم ذكيير لقبييه أو مهنتييه أو أوصييافه وشييهرته إذا كييان االسييم كافي يًا

لتعي ييين شخصي ييه( .)1وبالتي ييالي في ييرن الخط ي ييط في ييي اسي ييم الشي ييخص الميي يراد تبليغي ييه ,اليجعي ييل إج ي يراا التبليي ي ي

يااعلى هييذا التبليي ,يعطيييه الحييق فييي الطعيين بصييحته ,طبقياً
صييحيح,بحقه وان إتخيياذ أي إجيراا ضييده بني ً
لنص المادة ()22من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تنص على (يترتيب اليبطالن عليى
عييدم اإللتي يزام بمواعي ييد واج يرااات التبليي ي وش ييروطه)والمادة ()16م يين قييانون أص ييول المحاكم ييات المدني يية

األردن ييي حي ييث قض ييت أن (:يترت ييب ال ييبطالن عل ييى ع ييدم اإللتي يزام بمواعي ييد واجي يرااات التبليي ي وشي يروطه
المنصوص عليها في المواد السابقة)

فسريان التبلي في حيق الشيخص المطليوب حضيوره يسيتوجب أن يكيون قيد أتخيذ بشيكل قيانوني

سليم ,إذ قصد المشرال من ذكير بييان اسيم المعلين ولقبيه ومهنتيه أووظيفتيه أو أوصيافه هيو تعييين المعلين

ياا علييى ذلييك ال يترتييب علييى اليينقص أو
إليييه تعيين ياً كافي ياً نافي ياً لتجهيييل بييه أو الشييك فييي شخصيييته ,وبني ً
الخطط في اسم المطلوب إعالنه أو صفته بطالن اإلعالن طالما لم يؤد ذليك إليى للجهالية (. )2وهيذا ميا
قضت به محكمة اإلستئناف العليا (الخططفي إسيم الشيخص الصيادر بيه األمير لييس مين شيطنه أن يبطيل
()3

اإلجراا متى كان الشخص الذي إتخذ في حقه هو بعينه المقصود)

وكفاييية البيييان وعييدم التجهيييل بشخصييية المعليين إليييه أو عييدم كفايتييه ميين مسييائل الواقييل ,التييي

يستقل بتقديرها قاضي الموضوال دون رقابة عليه من محكمة النقض (.)4

()1عبدالحميد الشواربي ,مرجل سابق ,ص.901

()2طعن جنائي مصري رقم ()2194لسنة 56قضائية جلسة 1922/4/20موقل محكمة النقض المصرية

()3إسيتئناف علييا جيزاا (دائيرة غيزة)رقم ,63/12جلسية , 1963/6//25ولييد حلميي الحاييك مجموعية مختيارة مين أحكيام اإلسيتئناف,
الجزا  ,19ص .91

()4أنور طلبة ,المطول في شرح قانون المرافعات ,الجزا األول ,المكتب الجامعي الحديث ,القاهرة,2008 ,ص.194
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واذا كييان المش يرال قييد أوجييب أن تشييتمل مييذكرة الحضييور علييى عن يوان المطلوب,فييرن الخطييط فييي

بيييان العن يوان ال يبطييل اإلعييالن(.)1ألنييه فييي هييذه الحاليية إمييا أن يييتمكن المحضيير ميين اإلعييالن فتتحقييق
)2(.

الغاية منه,واما أن يعود دون إعالن لعدم اإلستدالل ,إذال يرد البطالن إال على ماتم من إجرااات

وال يبطل اإلعالن الخطيط فيي بييان الميوطن طالميا كيان االسيم كافييًا لتعييين شخصيه ,ويجيب أن

يسييلم مييذكرة الحضييور إلييى شييخص المييتهم فييي العنيوان المييذكور فييي الورقيية ,وال يشييترط لمييطمور الضييبط

القضييائي أن يتحقييق ميين صييفة المسييتلم ,طالم ياً أنييه انتقييل إلييى موطنييه وتسييلم اإلعييالن أحييد األشييخاص
الموجودين الذين تزيد سنهم عن  18سنة.

ولكن التساؤل الذي يثـار هنـا هـو إذا كـان الشـخص الـذي تسـلم ورقـة التبليـ

ثمانية عشر سنة فهل ُيعد التبلي في محله؟

لـم يبلـ سـن

أجابـت علــى ذلــك محكمـة الــنقض المصــرية حيـث قضــت بقولهــا بأنـه ال يصـ التحــدي بعــدم

بلوغ من استلمت صورة اإلعالن سن الرشد ذلك أنه اليشـترط فـيمن يتسـلم الصـورة أن يكـون قـد بلـ

سن الرشد انما يكفي أن يكون ممي از ومدركا أهمية وضرورة تسلمها لصاحب الشأن واألصل أنه متى

أثبت المحضر تسلم اإلعالن لشخص يفترض بأنه أهـل مـن حيـث السـن السـتالمه حتـى يقـوم الـدليل

على العكس( ،)3فهذا يكفي لصحة اإلعالن.

والمحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم له الستالم اإلعيالن ,وأنيه طالميا أن الثابيت

من مطالعة ورقة اإلعالن أن المحضر انتقل إلى الطاعن وخاطب من أجياب بطنيه صيهره ولغيابيه سيلمه
صيورة اإلعيالن ,فييرن هيذا يكفيي لصييحة اإلعيالن وال يجيدي الطيياعن بعيد ذليك االدعيياا بيطن الصيفة التييي
قررها مستلم اإلعالن غير صحيحة ما دام لم ينكر وجود من استلم اإلعالن بداخل مسكنه عند وصيول

المحضر ,لما كان ذلك ,وكان من المقرر أن استالم ورقة اإلعالن في هذه الحالية يعيد قرينية عليى عليم
الشخص المطلوب إعالنه ما لم يدحضها برثبات العكس ,وكان الطاعن لم يقدم ما ييدحض هيذه القرينية
كما ال يبين من المفردات أنها تشتمل على ما يدحض قرينة وصول ورقة اإلعالن له(.)4

( )1طعن جنائي مصري (,)33614جلسة ,2012/11/10س63ص641ق,.115موقل محكمة النقض المصرية

( )2طع يين جن ييائي مص ييري رق ييم ( )158س يينة  34ق ,جلس يية 1964/3/9م ,س ,15ص .185س ييعيد أحم ييد شعلة,قض يياا ال يينقض
المدني والجنائي في البطالن مرجل سابق ,ص.369

( )3طعن جنائي مصري رقم 967لسنة 46قضائية جلسة ,1976/11/8موقل محكمة النقض المصرية
( )4محمييد علييي سييكيكر ,موسييوعة الييدفوال الجنائييية فييي ضييوا التش يريل والقضيياا والفقييه ,دار الجامعيية الجديييدة2011 ,اإلسييكندرية,

ص.299
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وفـي حكـم لمحكمـة الــنقض المصـرية بـأن المحضــر غيـر مكلـف بــالتحقق مـن شـخص المـراد
إعالنه طالما أنه خوطب في موطنه األصلي ،بل يكفي أن يسلم صورة اإلعالن فـي المـوطن إلـى مـن
()1

يقرر أنه المراد إعالنه .

وتــرى الباحثــة  :بطنييه علييى مييطمور الضييبط القضييائي أن يتحقييق ميين صييفة ميين يتسييلم اإلعييالن
,بحيث ال يكفي خروجه من المسكن ليسلمه اإلعالن ,وانما يتعين ابراز الهوية لمن يتسلم اإلعالن مين
مييطمور الضييبط وميين ثييم تبييين أنييه قريييب لييه فهييذا يكف يي لصييحة اإلعييالن لكونييه موطنييه الييذي يسييكن فيييه

.أماأنه تم تسليم اإلعالن لشخص خرج من المنزل الذي يقطنه الشخص الميراد إعالنيه معليالً بطنيه قريبيه
فال صحة لإلعالن إال بعد التثبت من صفة المستلم لإلعالن .

وميين ضييمن البيانييات التييي يجييب عييدم إغفالهييا فييي مييذكرة الحضييور بيييان التهمية الموجهيية إلييى

الم ييتهم طبقي ياً ل يينص الم ييادة ( )111ق ييانون اإلجي يرااات الجزائي يية الفلس ييطيني ,والت ييي يقابله ييا ن ييص الم ييادة
( )115قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية األردنييي ,ليحضيير دفاعييه عنهييا ,و يكفييي أن يكييون موض يوال
ال للشيك فيي طبيعية الجريمية ,أي عليى وجيه يمكين الميتهم مين
التهمة قد ذكر بعبارة واضحة ال تدال مجا ً
تحضير دفاعه عنها.

كما إشترط المشرال الفلسطيني في نص المادة ( )2/111على إيراد مادة االتهام ضيمن بيانيات

مييذكرة الحضييور ,فلييم يكتييف باالقتصييار علييى ذكيير التهميية كمييا فعييل المش يرال األردنييي إذ كييان عليييه أن

يضيييفها إلييى التهميية المسييندة إلييى المييتهم حتييى يعلييم الشييخص المطلييوب مييادة االتهييام الموجهيية إليييه كمييا
أدرجه ييا المشي يرال الفلس ييطيني ف ييي ن ييص الم ييادة ( )2/111بحي ييث يص ييبح ن ييص الم ييادة ف ييي ق ييانون أص ييول

المحاكمييات الجزائي يية األردنييي (" )115يوق ييل علييى م ييذكرات الييدعوة واإلحض يياروالتوقيف المييدعي الع ييام
الييذي أصييدرها ويختمهييا بخيياتم دائرتييه ,ويييذكر فيهيا اسييم المشييتكى عليييه وشييهرته وأوصييافه الممييزة بقييدر
اإلمكيان ونيوال التهمية وميادة االتهيام" ,إذ أن ذكير ميادة االتهيام ال يعنيي بالضيرورة أن يعلين بينص الميادة

ب يل يكفييي أن يييذكر رقييم المييادة فقييط ,حيييث يفتييرض علييم الكافيية بالقييانون اسييتناداً إلييى مبدأعييدم ج يواز

االعتذار بجهل القانون(.)2

( )1طعيين رقييم 769لسيينة 53جلسيية ,1986/6/22طعيين جنييائي مصييري رقييم ()113لسيينة 42جلسيية 1978/3/14موقييل محكميية

النقض المصرية .

( )2مبيدأ عييدم االعتييذار بجهيل القييانون ضييروري لتطبييق القواعييد القانونييية إذ اليتصييور تعلييق التطبيييق علييى شيرط العلييم بهييا ,بحيييث
يتيياح لكييل فييرد أن يييدعي عييدم علمييه حتييى يسييتبعد تطبيقهييا ويييتخلص ميين أحكامهييا ,واال أصييبحت قواعييد شييرطية ال تكييون ملزميية إال

بييالعلم بهييا ,وه ييذا يتنييافى مييل ص ييفة االل يزام التييي تت ييوفر بهييا منييذ نفاذه ييا الييى حييين الغائه ييا,ومن شييطن هييذا المب ييدأ أن يحقييق مس يياواة

األشخاص أمام القانون ,فرذا ترك األمير بحييث سيمح لليبعض إثبيات عيدم علميه بالقيانون بقصيد إعفائيه مين أحكيام القاعيدة القانونيية,
فرن من شطن ذلك أن القواعد القانونية ستطبق على البعض دون البعض اآلخر ,وهذا يهيدد مسياواة األشيخاص أميام القيانون .موسيى

أبو ملوح ,المدخل للعلوم القانونية ,الكتاب األول ,نظرية القانون ,الطبعة الثانية.2009-2008 ,ص219
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فالعلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعيديل مفيروض عليى كيل إنسيان ولييس عليى النيابية,
إذا أرادت رفل الدعوى العمومية على شخص ,يكفي في ذلك ذكر رقم المادة القانونية دون إييراد نصيها

,بحيييث يترتييب الييبطالن علييى مخالفيية ذلييك ,ولكيين إذا حضيير الشييخص المطلييوب إعالنييه ,ولييم يعتييرض
على هذا النقص في المذكرة يزول البطالن (.)1

وبهييذا قضييت محكميية اليينقض المص يرية بطنييه (:إذا كانييت ورقيية التكليييف بالحضييور المعلنيية ميين

المدعيية بييالحقوق المدنيية قييد اشييتملت عليى بييان األفعيال المنسييوبة إلييى المعلين إليييه ,وهيي تكييون جريميية

خيانيية األمانيية ,ولكنهييا لييم تييذكر مييادة القييانون التييي تقضييي بالعقوبيية ,وكييان الثابييت فييي محضيير جلسييات
المحاكمة أن المعلن إليه حضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى ,وأن الحاضر عن المدعية طليب تطبييق

ن ييص الم ييادة ( )341عقوب ييات فرن ييه به ييذا يك ييون ق ييد حصي يل ت ييدارك ال يينقص الموج ييود ف ييي ورق يية التكلي ييف
بالحضور ويزول ما فيها من بطالن)(.)2

وميين الجييدير ذكيره بييطن مييا يرتييب الييبطالن هييو عييدم ذكيير النصييوص الموضييوعية التييي تشييتمل

اا ورد هييذا اليينص القييانوني فييي قييانون العقوبييات أم فييي الق يوانين العقابييية
علييى العقوبيية المحكييوم بهييا س يو ً
المكمليية أو الخاصيية ( ,)3وبييذلك اليعيييب مييذكرة الحضييور عييدم إشييارتها الييى نصييوص القييانون التييي ال
تتعل ي ييق ببيي ي يان العقوب ي يية الت ي ييي أدي ي يين الم ي ييتهم بها,ك ي ييالتي تتض ي ييمن مج ي ييرد وض ي ييل تعريف ي ييات للجريمي ي يية أو
()4

ألحدعناصرها أو تعريف المجرم أو الظرف المشدد

أو نصوص قانون اإلجرااات الجزائية (.)5

وليس من الضروري أن تذكر في مذكرة الحضور الظروف التي وقعت فيها الجريمية ,بحييث ال

يلزم ذكير الوقيائل بالتفصييل فيعتبير صيحيحاً تكلييف الميتهم بالحضيور عين جريمية نصيب ذكيرت أركانهيا
القانونييية فييي الورقيية دون تفصيييل لوقييائل الجريميية ,بحيييث يبطييل التكليييف بالحضييور عيين تهميية جريميية
نصب إذا لم يبين فيها ذكر للواقعة أو التهمة ,وهي النصب ,وبيذلك يكيون التكلييف بالحضيور باطيل إذا
()1سامي حنا سابا ,مرجل سابق ,ص.44

()2الطعن رقم 15494لسنة 60جلسة  28/04/1998س 49ص 617ق ,)80عبدالحميد الشواربي ,مرجل سابق ,ص.900

( )3فقانون العقوبات ال يقتصر على األحكام التي يتضمنها قانون العقوبيات ,بيل يشيتمل عليى جمييل األحكيام التيي يتضيمنها القيوانين

المكمليية لقييانون ا لعقوبييات ,ونعنييي بهييا جميييل النصييوص القانونييية التييي يجعييل الشييارال ج يزاا الخييروج علييى مييا تتضييمنه ميين أواميير أو
نيواهي توقيييل عقوبيية أو تييدابير احت ارزييية ,مثييال ذلييك قييانون المخييدرات وقييانون حيييازة األسييلحة النارييية ,بييل ويعييد ميين قييانون العقوبييات

بعض نصوص قانون اإلجرااات الجزائية رقم 3لسنة , 2001فكل نص يقررجزاا جنائييا أييا كيان موضيوعه مين مجموعية القيوانين أو
التشيريعات يييدخل فييي مييدلول قييانون العقوبييات /محمييود نجيييب حسييني ,النظرييية العاميية للقصييد الجنييائي ,الطبعيية الثالثيية ,دار النهضيية

العربية ,القاهرة,1988 ,ص.145

( )4طعيين جنييائي مصييري رقييم 22440لسيينة 59قضييائية جلسيية 1990\2\15مييس41ص,383الموقييل اإللكترونييي لمحكميية اليينقض

المصرية.

( )5طع يين جني ييائي مصي ييري رق ييم 877لسي يينة 49قضي ييائية جلسي يية ,1980/2/7س31ص,200الموق ييل اإللكتروني ييي لمحكمي يية الي يينقض

المصرية.
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اقتصيير عل ييى وجييود ش ييكوى ض ييده دون ذكيير للواقع يية المييتهم به ييا ,عل ييى أنييه ل يييس ميين الض ييروري ذك يير
الوصف القانوني لألفعيال المنسيوبة إليى الميتهم ,إذ العبيرة بييان األفعيال ذاتهيا ,أميا الوصيف القيانوني لهيا

فرنه محل بحث قد يتغير إذا اتضح خطؤه(.)1

إال أنه على الصعيد العملـي ال ييتم ذكير ميادة اإلتهيام فيي الميذكرة وهيذا منتقيد ,فهيو شيرط جيوهري حتيى
يييتمكن الشييخص المطلييوب ميين معرفيية التهميية المسييندة إليييه وتحضييير دفاعييه عنها,هييذا ميين ناحييية وميين

ناحييية أخييرى إخييتالف مييدد التقييادم وهييي عشيير سيينوات فييي الجنايييات وفييي الجيينح ثالثيية سيينوات ,وفييي

المخالفات سنة واحدة .

وهنا يثور التساؤل :هل من الضروري ذكر تاريخ وقوع الجريمة؟
برسييتقراا نصييوص قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني و قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية

األردني يتضيح بطنهميا خيال مين اإلشيارة ,إليى وجيوب إييراد تياري وقيوال الجريمة,ضيمن البيانيات الواجيب

إشييتمال مييذكرة الحضييور عليهييا .وبالتييالي اليمكيين القييول بييبطالن اإلعييالن لخلييوه ميين مثييل هييذا اإلج يراا

,فالقاعدة العامة ,التي تبناها المشرال الفلسطيني واألردني فيي اليبطالن كجيزاا إج ارئيي طبقياً لينص الميادة

()474ميين قييانون اإلجييرااات الجزائييية الفلس ييطيني والمييادة ( )7ميين قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية
األردني ال بطالن إال بنص القانون على البطالن صراحة أو إذا شابه عيب أدى إلى عيدم تحقيق الغايية
منه ,فتقرير البطالن كجزاا يفترض لوجود نص قانوني ينظم مسطلة معينة وتم مخالفة هذه المسطلة .

ال من المشرال األردني والفلسطيني من تاري إصيدار الميذكرة ,إال أنيه بييان
.بالرغم من خلو ك ً

عيام البيد مين تيوافره فيي كافية أوامير الحضيور واإلحضياروالحبس ,حييث لهيذا اإلجيراا أهميية قصيوى فييي

حساب التقادم ,فرجرااات التحقييق هيي إجيرااات قاطعية للتقيادم ,فالبيد مين معرفية تياري اإلجيراا لمعرفية
إذا مييا كييان سييابقاً علييى مييرور الييزمن أم ال ,لييذلك حبييذا لييو أخييذ كييل ميين التش يريعين بضييرورة إدراج هييذا

البيان(.)2وبالرغم مين خليو التشيريل الفلسيطيني مين هيذا البييان إال أنيهعلـى الصـعيد العملـي فيرن النيابية
العامة تقوم بردراج تاري صدور المذكرة ألهميته في النطاق العملي(.)3

()1عبدالحميد الشواربي ,مرجل سابق ,ص.899

()2م ( )127ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية المصييري ألزمييت بجانييب البيانييات أن تحتييوي مييذكرة الحضييور علييى تيياريخين ,حيييث إن

التاري األول هو اإلصدار والتاري الثاني هو التاري الذي يطلب من المتهم الحضور فيه ,وهذا التاري إن كان ليم ييتم الينص علييه

فييي القييانون الفلسييطيني والقييانون األردنييي إال أنييه الشييك أن هييذا األميير يفهييم بداهيية ميين طبيعيية األميير بالحضييور ذاتييه .سييامي محمييد
غنيم ,التحقيق االبتدائي في قانون اإلجرااات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.136

()3مقابلة مل رئيس النيابة العامة يحيى شاهين اإلثنين تاري .2018/1/15
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ويعييد ميين ضييمن البيانييات الضييرورية الواجييب توافرهييا فييي مييذكرة الحضييور توقيييل وخييتم الجهيية

المختص يية برص ييدارها()1وه ييذا البي ييان ه ييو ال ييذي يض ييفي الرس ييمية عل ييى الم ييذكرة ,وينس ييب إجرااه ييا للجه يية

المختصة,وتلك هي الغاية منه ,وخلوها من هذا البيان,يخرج المذكرة مين إطيار األوراق الرسيمية ويفقيدها
حجيته ييا فيم ييا تض ييمنته ويتح ييتم القض يياا ببطالنه ييا وال يص ييححها التوقي ييل عليه ييا بع ييد إجي يراا اإلع ييالن,أو

بالتنازل عن التمسك به ويجب على المحكمة,أن تقضيي بيالبطالن مين تلقياا نفسيها لتعلقيه بالنظيام العيام

(..)2حيييث قضييى بييطن إغفييال البيييان الخيياص بتوقيييل المحضيير علييى صييورة اإلعييالن يعييدم ذاتيتهييا كورقيية

رسمية ,فيكون البطالن الناشئ عنه مرتبطيًا بالنظيام العيام ,فيال يسيقط بالحضيور وال بيالنزول عنيه ,وانميا
يكون للخصم أن يحضر الجلسة وأن يتمسك به(.)3

والمقيرر قانونيًا أنيه اليجيوز تكملية الينقص فيي بيانيات ورقية اإلعيالن بيطي دلييل خير مسيتمد ميين

غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة الدليل (.)4

إال أنييه علــى الصــعيد العملــي فييي حاليية صييدور المييذكرة بييدون توقيييل وخييتم الجهيية المختصيية ال

يبطل اإلجراا (,)5ونرى أنه أمر منتقد وذلك لكونه نقصان جوهري في المذكرة .

ورتب القانون صيراحة عليى عيدم اإللتيزام بيرجرااات التبليي وشيروطه ,والتيي مين ضيمنها بيانيات
المذكرة البطالن وجاا ذلك صراحة في نص المادة ()22من قانون أصول المحاكمات المدنيية والتجاريية
بقولهيا "يترتيب اليبطالن عليى عيدم االلتيزام بمواعييد واجيرااات التبليي وشيروطه"وذلك لكيون قيانون أصيول
المحاكم ييات هيييو الق ييانون العي ييام فيييي مجيييال اإلجي يرااات()6يقابلهيييا نيييص الميييادة ()16مييين ق ييانون أص ي يول
المحاكمات المدنية األردني ,وفيي هيذا المعنيى قضيت محكمية الينقض الفلسيطينية بطنيه "إذ أن مين شيطن
()7

سلوك هذا الطريق غير األصولي في التبليغات أن يعيب اإلجراا السليم للتبلي ).

( )1إذ أنه يكفي لعضو النيابة العامة أن يذكر وظيفته ,وليس من المهم ذكر اسمه .عبدالحميد الشواربي ,مرجل سابق ,ص.900

()2طعن جنائي مصري رقم ()1898لسنة 51قضيائية جلسية ,1987/11/29طعين جنيائي مصيري رقيم ()2232لسينة 52قضيائية

جلسة ,1986/3/27موقل محكمة النقض المصرية.

()3طعيين جنييائي مصييري رقييم 584لسيينة 44قضييائية ,جلسيية  .,1977/12/7معييوض عبييدالتواب ,مرجييل سييابق ,ص .317سييعيد
شعلة ,قضاا النقض المدني والجنائي في البطالن ,منشطة المعارف باالسكندرية ,1997 ,ص.369

()4طع يين جن ييائي مص ييري ()591لس يينة 40قض ييائية جلس يية ,1881/6/22طع يين جن ييائي مص ييري رق ييم 584س44قض ييائية ,جلس يية

,1977/12/7موقل محكمة النقض المصرية.

()5ويرى األستاذ يحي شاهين رئيس الني ابة في قطاال غزة بقوله بطن ذلك اليؤثر على البنيان القيانوني للجريمية ,أمير ميردود علييه

لكون هذا البيان جوهري ومتعلق بالنظام العام والبد اإللتزام به واال كان اإلجراا باطل .

( )6طع يين رق ييم ,2014/39جلس يية 2013/10/28أحك ييام محكم يية ال يينقض الفلس ييطينية ف ييي المي يواد الجزائي يية ,نض ييال جي يرادة وأش ييرف

نصراهلل,مرجل سابق ,ص.145

( )7نقي ييض ج ي يزاا فلسي ييطيني رقي ييم ,2010/19جلسي يية , 2010/1/12المجلي يية القانونيي يية الصي ييادرة عي يين نقابي يية المحي يياميين النظي يياميين

الفلسطينيين,مرجل سابق,ص192

46

المطلب الثاني
بطالن مذكرة الحضور لعيب في الجهة التي أصدرته
إنطالقيًا ميين غاييية مييذكرة الحضييور فييرن المشيرال قييد أسييند سييلطة إصييدار هييذه المييذكرة إلييى جهيية

معينة لتوفير ضمانة للشخص المطلوب تبليغه .

إن معظم القوانين حددت السلطة التي يجوز لها إصدار هيذا األمير وقصيرته عليى الجهية التيي

المختصة بالتحقيق ,وهي بحسب األصل جهة قضائية(.)1

وميين هييذه القوانين,القييانونيين الفلسييطيني واألردني,حيييث ميينح المشيرال الفلسييطيني سييلطة إصييدار

أميير الحضييور للنيابيية العاميية ,كونهييا جهيية التحقيييق وصيياحبة الييدعوى الجزائييية (,)2وجيياا ذلييك ص يراحة
بيينص المييادة (( )116لوكيييل النيابيية أن يصييدر بحييق المييتهم مييذكرة حضييور للتحقيييق معييه -2.إذا لييم
يحضير الميتهم أو خشييى قي ارره ,جيياز لوكييل النيابيية أن يصيدر بحقيه مييذكرة إحضيار") والتييي تقابلهيا نييص

المادة()1/111من قانون أصول المحاكمات الجزائيية أردنيي بقولهيا "للميدعي العيام فيي دعياوى الجنايية
والجنحة أن يكتفي برصدار مذكرة حضور على أن ,يبيدلها بعيد اسيتجواب المشيتكي علييه بميذكرة توقييف

إذا اقتضى التحقيق ذلك".

ومن هنا نجد أن النيابة العامة هي التي تصدر أمر الحضور ,وال يجيوز نيدب ميطموري الضيبط

القضييائي فييي إصييدار مييذكرة الحضييور واإلحضييار ,بحيييث تكييون مهمييتهم هييي تنفيييذ هييذه المييذكرات وفييق

نص المادة ( )111من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني.

اا يقييل فييي حاليية صييدور
والسيؤال الييذي نطرحييه هنييا .هييل قييرر المشيرال الفلسييطيني واألردنييي جيز ً
اإلجراا خارج دائرة إختصاص وكيل النيابة ؟
نصت المادة ()57مين قيانون اإلجيرااات الجزائيية(:لوكييل النيابية إذا إقتضيى األمير إتخياذ إجيراا

ميين اإلج يرااات خييارج دائ يرة إختصاصييه أن ينيييب عنييه وكيييل نيابيية تلييك الييدائرة ,الييذي يكييون لييه جميييل

الصالحيات بهذا الشطن).

أي أنييه ال يسييمح لوكيييل النيابيية أن يمييارس أي إج يراا ميين اإلج ي اراات خييارج دائ يرة اختصاصييه,

ال,حييث أوجيب عليى وكييل النيابية
بحيث إذا قام بيطي إجيراا خيارج دائيرة اختصاصيه فيكيون االجيراا باط ً

( )1ياسير محميود نصييار ,موسيوعة دائيرة المعييارف القانونيية ,الجيزا الثيياني ,اإلصيدار الجنيائي ,إصييدار المجموعية الدوليية للمحاميياة,
1998م ,ص.838

()2المادة ()55من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني .
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أن ينييب وكيييل النيابية التييي تيدخل هييذه اإلجيرااات ضييمن دائيرة اختصاصييه(,)1إال أن المشيرال الفلسييطيني
ليم يوقييل جيزاا الييبطالن فييي نييص المييادة (.,)57لييذا كيان عليييه أن يوقييل الييبطالن فييي هييذه الحاليية بصييورة

صريحة .

وبمجييرد إصييدار النيابيية ألميير الحضييور بحييق المييتهم وفييق اختصاصييها ,يلتييزم مييطموري الضييبط
القضييائي بتنفيييذ هييذا األميير الصييادر فييو ًار ,وذلييك بالبحييث عيين المييتهم  ,ونجييد ذلييك فييي نييص المش يرال

الفلس ييطيني(,)2ف ييي الم ييادة ( /159فقي يرة  )1م يين ق ييانون اإلجي يرااات الجزائي يية الفلس ييطيني(:تنفي ييذ م ييذكرات

الحضور واإلحضارفو ًار ,وتبقى مرعية اإلجراا إلى حيث تنفيذها).

على الصعيد العملي يقوم مطمور الضبط القضائي برصدار مذكرة الحضيور اسيتناداً اليى العيرف

اإلج ارئييي( ,)3إال أننــي أرى بطنييه ال يشييكل عرف ياً إجرائي ياً و مخييالف للقييانون وف يق نييص المييادة ()116ميين
قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني

وبعي ييد أن يي ييتم تنفيي ييذ هي ييذا اإلج ي يراا في ييرن حضي يير المي ييتهم المطلي ييوب يجي ييب أن يباشي يير في ييو اًر في ييي

االسييتجواب معييه ,ألن االسييتجواب هييو وسيييلة ميين وسييائل الييدفاال للمييتهم وللعداليية فييي الوقييت نفسييه ,فميين
خالله يستطيل المتهم أن يتعرف إلى األسباب التيي دعيت إليى االشيتباه بيه ,وبعيد ذليك يسيتطيل أن يقيوم
بتقييديم دفاعييه ,وميين المعييروف أنييه عنييدما يبقييى المييتهم فت يرة طويليية دون أن يعلييم بمييا يييدور حولييه ميين

اتهامييات فييرن ذلييك يشييكل وسيييلة ضييغط عليييه( ,)4إضييافة إلييى ذلييك فييرن السييرعة فييي اسييتجواب المييتهم
ستشييكل للمييتهم البييريا دافييل وحييافز إلبييداا وسييائل دفاعييه بوقييت مبكيير وتنفيييذ االتهامييات المقدميية ضييده,

وذل ييك سيس يياعد ف ييي التقلي ييل م يين األث يير الس يييا ال ييذي س يييلحق بس ييمعته ج ييراا اتهام ييه لفتي يرة طولي يية قب ييل

االستجواب.
و قيد مييز المشيرال الفلسيطيني واألردنيي فيي اسيتجواب الميتهم المطليوب بموجيب ميذكرة حضييور

وبييين المييتهم المطلييوب بمييذكرة إحضييار ,حيييث نصييت المييادة ( )2/117بقولهييا( :يسييتجوب وكيييل النيابيية
المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحيال ,أميا الميتهم المطليوب بميذكرة إحضيار فعليى وكييل النيابية أن

( )1وفييي ذلييك قضييت محكميية اليينقض الفلسييطينية "لوكيييل النيابيية اذا اقتضييى األميير توقيييف ميين هييو خييارج دائ يرة اختصاصييه أن ينيييب
عنييه وكيييل نيابيية تلييك الييدائرة عم يالً بطحكييام المييادة ()57ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية"نقض ج يزاا فلسييطيني رقييم ,2005/5تيياري

الجلسيية  2005/2/12مجموعيية األحكييام والمبييادل القانونييية الصييادرة عيين محكميية اليينقض المنعقييدة فييي رام هلل ,ارسييم البييدوي ,جمعييية
القضاة الفلسطينيين,الطبعة األولى ,2007ص.68

( )2إال أن المشيرال األردنييي لييم يطخييذ بيينفس المفهييوم ولييم يفردهييا بينص خيياص ,نطمييل ميين المشييرال األردنييي أن يييدرج ضييمن نصوصييه

فطخذ به المشرال الفلسطيني في نص المادة ( )1/159ق.إ.ج فلسطيني(.)2

()3مقابلة مل رئيس النيابة العامة يحيى شاهين تاري ,2018/1/15يوم اإلثنين .
()4أيميين جمييال نسييمان ,بحييث ضييمانات المييتهم فييي مرحليية التحقيييق االبتييدائي وفق ي ًا لقييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني رقييم ()3

لسنة 2001م,الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ,ص.16

48

يسييتجوبه خييالل أربييل وعشيرين سيياعة ميين تيياري القييبض عليييه) والتييي يقابلهييا فييي التشيريل األردنييي نييص
المادةالمييادة (" )1/112يسييتجوب المييدعي العييام فييي الحييال المشييتكى عليييه ,المطلييوب بمييذكر حضييور,
أمييا المشييتكى عليييه الييذي جلييب بمييذكرة إحضييار فيسييتجوبه خييالل أربييل وعش يرين سيياعة ميين وضييعه فييي

النظارة".

ويبدو أن المشرال قد أورد هذه التفرقة من باب التميز في المعاملة بين من حضر من المتهميين

طواعية ,وبين غيره ممن كان حضوره إجبارياً بموجب مذكرة اإلحضار ,ونحن من جانبنا نتفيق ميل رأي
()1

الفقييه

بييطن هييذه التفرقيية محييل نظيير ذلييك أن ميين يوجييد فييي مركييز المييتهم يسييتفيد ميين قرينيية البيرااة تلييك

القرينية التيي توجيب عليى سيلطة التحقييق التعاميل ميل المييتهم مين منطليق أنيه بيريا ليم تثبيت إدانتيه بعييد,
وميين هنييا كييان علييى المش يرال عييدم التفرقيية فييي ميعيياد االسييتجواب بييين المتهمييين ,وكييان ميين األفضييل أن

اا أكان حضر من تلقاا نفسه أم تم إحضاره.
يوجب على جهة التحقيق استجواب المتهم في الحال سو ً

المطلب الثالث

بطالن مذكرة الحضور لعيب في اإلعالن
بعيد اإلنتهيياا ميين إدراج البيانييات التييي إشييترط وجودهييا القييانون فييي مييذكرة الحضييور ,والتطكييد ميين
مين صييحتها وخلوهييا مين أي عيييب ,ميين شييطنه ,أن يوقعهيا تحييت طائليية اليبطالن ,تبدأمرحليية إعييالن هييذه

المذكرة.

إذ أوج ييب الق ييانون أن يي ييتم إع ييالن الميييذكرة إلي ييى الش ييخص المطليييوب إعالنيييه بالشيييكل القي ييانوني

الص ييحيح( ,)2عب يير إجي يرااات قانوني يية مح ييددة واال ش يياب ه ييذا اإلع ييالن ال ييبطالن(,)3ويتحق ييق التبليي ي ت ييارة
بتسليمه للمتهم أو بتركه له مل شخص خر في المكيان اليذي اعتياد أن يقييم فييه "محيل اإلقامية"(.)4وهيذا

مييا أكدتييه المييادة ()13ميين قييانون أصييول المحاكمييات المدنييية والتجارييية بقولهييا "-1يييتم التبلي ي لشييخص

الميراد تبليغييه أو فيي موطنييه األصيلي أو المختييار أو فييي محيل عملييه أو لوكيليه فيياذا تعيذر ذلييك فييالى أي
فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممين تيدل مالمحيه عليى أنيه بلي الثامنية عشير مين عميره-.اذا رفيض

الشخص الميراد تبليغيه أو وكيليه أو أحيد أفيراد عائلتيه السياكنين معيه تسيلم الورقية القضيائية أو امتنيل عين
التوقيييل عليهييا أثبييت ذلييك مييطمور التبلي ي أو موظييف البريييد علييى أصييل الورقيية أو اشييعار علييم الوصييول

ويجوز للمحكمة اعتبار التبلي صحيحا).

()1ساهر إبراهيم الوليد ,المعالجة التشريعية للمواعيد الخاصة برجرااات التحقيق اإلبتيدائي فيي قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني
,دراسة تحليلية مجلة جامعة األزهر –غزة ,سلسلة العلوم اإلنسانية ,المجلد رقم ,13العدد رقم ( ,)1ص.414

()2محمد رشاد الشايب ,مرجل سابق ,ص.352

()3حسن عالم ,مرجل سابق ,ص .127حسن صادق المرصفادي ,مرجل سابق ,ص.429
()4سامي حنا سابا ,مرجل سابق ,ص.41
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وقييد أس ييند ق ييانون اإلجييرااات الجزائي يية الفلس ييطيني مهميية إع ييالن م ييذكرة الحضييور إل ييى م ييطموري
الض ييبط القض ييائي طبقي يًا ل يينص الم ييادة ()185م يين قي يانون اإلجي يرااات الجزائي يية الفلس ييطيني":تبلي ي األوراق
القضييائية بواسييطة محضيير أو أحييد رجييال الشرطة,لشييخص المبلي اليييه,أو فييي محييل اقامتييه,وفقاً للقواعييد
المقيررة فيي قيانون أصيول المحاكميات المدنيية ,ميل م ارعياة األحكيام الخاصية اليواردة بهيذا القيانون "ونيص

المادة ( )111فقرة ( )1والتي تنص على "وفقاً ألحكام القانون( -1يتيولى ميطمور الضيبط القضيائي تنفييذ
مذكرات الحضور واإلحضار).

كمييا يجييب علييى مييطمور الضييبط القضييائي أن يبلي المييتهم المطلييوب بمضييمون هييذه المييذكرة وأن

يطلعييه عليهيياوتبقى مرعييية اإلج يراا إلييى حييين تنفيييذها( ,)1هذايسييتفادمن نييص المييادة ( )112ميين قييانون

اإلجي يرااات الجزائي يية بقوله ييا الفقي يرة األول ييى منه ييا "يج ييب عل ييى الق ييائم بتنفي ييذ الم ييذكرة أن يبلي ي مض ييمونها
للشخص الذي قبض عليه ,وأن يطلعه عليها".
الال يع ييرف
والمقص ييود ب ييربالغ الش ييخص بمض ييمونها,وذلك ض ييمانًا للم ييتهم ال ييذي ق ييد يك ييون ج يياه ً

القرااة واليعد ذلك مانعًا من إعطااه صورة عنها,ألنه يجب أن يبلي ويثبيت التبليي بيالتوقيل وهيذا ميا ييتم

تطبيقييه علييى أرض الواقييل بينمييا أنيياط المش يرال األردنييي إلييى أف يراد الشييرطة أوالييدرك( ,)2وفق ياً ليينص المييادة

()146ميين قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية األردنييي (تبلي ي االوراق القضييائية بمعرفيية محضيير أأحييد

افيراد الشييرطة أوالييدرك وفقييا لألصييول المعينيية فييي قييانون أصييول المحاكمييات المدنييية مييل م ارعيياة األحكييام
الخاصة الواردة في هذا القانون)

وال يجوز لغير مين أسيند إلييه مهمية تنفييذ الميذكرة أن يتيولى تنفييذها ضيمن دائير إختصاصيهواال

كان اإلجراا باطال (.)3

اا قي ييام المحضي يير بتفييييذ الميييذكرة بنفسي ييه أم وقعي ييت تح ييت بص ي يره ()4بحيي ييث يكيييون اإلعي ييالن
سي يو ً
للشييخص المطلييوب فييي المييوطن المقيييم فيييه( ,)1واليجييوز للمحضيير أن يعييد منييزل العائليية مييوطن للمبل ي

()1الثابييت أن مييذكرة الحضييور ترسييل للشييخ ص المطلييوب تنتهييي بتبليغييه بهييا ,تييامر حامييد القاضييي ,شييرح قييانون اإلجيرااات الجزائييية
الفلسطيني رقم()3لسنة,2001الجزا األول ,الطبعة األولى,مكتبة بيسان للطباعة والنشر ,2017ص442

( )2نائييل عبييد الييرحمن صييالح ,محاض يرات فييي أصييول المحاكمييات الجزائييية ,دار الفكيير للطباعيية والنشيير ,عمييان ,الطبعيية األولييى,

,1997ص289

( )3لق ييد أص ييدرت مس ييودة لنظ ييام التبليي ي ل ييألوراق القض ييائية بوس يياطة وس ييائل اإلتص ييال الحديث يية ف ييي األردن ,وتك ييون س ييارية المفع ييول

 ,2018/4/1وجاات المادة ( ) 4بقولها تعتمد الوسائل الحديثة التالية إلجراا التبليغات القضائية

ا-البريد اإللكتروني

ب-أي وسيلة أخرى تقررها الو ازرة

()4طعن رقم 95لسنة 54ق,جلسة ,1989/2/21موقل محكمة النقض المصرية .
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بغير إثبات إقامته في هذا المنزل على وجيه االعتيياد واالسيتقرار(,)2فيرذا جياات ورقية التكلييف بالحضيور
خالية من بيان عدم وجود المطليوب إعالنيه فيي موطنيه واسيم مين قيرر أنيه تابعيه ,وميا إذا كيان قيد أدليى

باسمه أو أحجم ,فرنه يترتب عليه البطالن(.)3

كمييا أن األصييل فييي إعييالن األوراق أن تسييلم إلييى الشييخص نفسييه أو فييي موطنييه ,فييرذا لييم يجييد
الشخص المطلوب إعالنيه فيي موطنيه جياز أن تسيلم األوراق إليى وكيليه أو خادميه ,أو لمين يكيون مقيميًا
معييه ميين أقربائييه أو أصييهاره ,وبعييد اسييتالمهم ورقيية اإلعييالن فييي هييذه الحاليية قرينييه علييى علييم الشييخص

المطلييوب إعييالن مييا لييم يدحضييها برثبييات العكييس(,.)4حيييث إنيه ميين المقييرر أن مييا يثبتييه المحضيير بورقيية

اإلعييالن ميين إجيرااات قييام بهييا بنفسييه ,أو وقعييت تحييت بصيره ,تكتسييب صييفة الرسييمية فييال يجييوز إثبييات
عكسها إال بسلوك طريق الطعن بالتزوير(,)5وتطبيقًا لذلك إذا أثبت المحضر في ورقة اإلعيالن أنيه وجيد
= ________________________________________________________

()1حيث إن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان اليذي يميارس فييه الشيخص تجارتيه أو حرفتيه
أو يقوم على إدارة أمواله فيه أو بالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة

الم ي ييادة ()4والمي ي ييادة ( ) 13م ي يين قي ي ييانون أصي ي ييول المحاكم ي ييات المدنيي ي يية والتجاري ي يية , .إسي ي ييتئناف عليي ي ييا م ي ييدني رقي ي ييم ,)54/(53جلسي ي يية

, 1955/3/3ولييد الحاييك ,المجموعية المختيارة ,الجيزا السيادس ,ص, 145عبيد اهلل خلييل الفرا,اليوجيز فيي قيانون أصيول المحاكميات
المدني يية والتجاري يية ,الج ييزا األول ,الطبع يية األول ييى ,2012,-2011,ص, 299والت ييي يقابله ييا ن ييص الم ييادة ()17م يين ق ييانون أص ييول
المحاكمييات المدنييية األردنييي رقييم 24لسيينة 1988والمعييدل فييي القييانون رقييم 16لسيينة ,2006والمييادة ()49ميين القييانون المييدني رقييم

2012/4والتي تنص(الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن)

إن تقدير قيام عنصر االستقرار ونيية االسيتيطان اليالزم توافرهميا فيي الميوطن (وكيذلك تيوافر التبعيية مين األميور الواقعيية التيي يسيتقل

بتقيديرها قياض الموضيوال ,وأن العبيرة هيي يتيوافر رابطية التبعيية بيين مين تسيلم اإلعيالن والشيخص الميراد إعالنيه ,ولييس بنيوال الخدمية

التيي يؤديهيا .وهيو ميا قضيت بيه محكمية الينقض المصيرية (لمحكمية الموضيوال السيلطة التقديريية فيي تحدييد الميوطن ,واطراحهيا دليييل

منازعيية المعليين إليييه فييي صييحة إقامتييه مكييان إعالنييه ,ووجييوب إقاميية قضييائها علييى أسييباب سييائغة)طعن جنييائي مصييري 464لسيينة

58قضائية جلسة 1992/4/14

()2طعن جنائي مصري رقم ,78س32قضائية ,جلسة 1966/3/10
( )3عبدالحميد الشواربي ,الدفوال الجنائية ,مرجل سابق ,ص.910

()4نق ييض م ييدني 1955/6/16م مجموع يية أحك ييام ال يينقض الم ييدني س  6رق ييم ( ,)169ص1256ال .كم ييال عبدالواح ييد الج ييوهري,

القصور في أعمال جميل االسيتدالل والتحقييق والمحاكمية واليبطالن فيي اإلجيرااات الجنائيية ,دار محميود  ,ص .206نقيض مصيري
رقم ( )381لسنة  44ق جلسة 1974/4/29م ,س ,25ص .434عبدالحميد الشواربي ,مرجل سابق ,ص.911

وفي حكيم للمحكمية العلييا العمانيية بطنيه "االصيل فيي إعيالن األوراق أنهيا تسيلم إليى الشيخص نفسيه أو فيي محيل إقامتيه ,فيرذا ليم تجيد

الشرطة الشخص المطلوب إعالنه في محل إقامته جاز تسليم صورة األمر إلى أحد أقاربه المقيمين معه ,أن يوجيد مين أتباعيه عليى

أن يوقل صورة األمر باستالم وي عد استالمهم أمر التكليف بالحضيور فيي هيذه الحالية قرينية عليى عليم الشيخص المطليوب إعالنيه ميا

ل ييم يدحضي يها برثب ييات العك ييس ,الطع يين رق ييم  ,2006/355جلس يية الثالث يياا 2006/11/7م ,مجموع يية األحك ييام الص ييادرة م يين ال ييدائرة

الجزائييية ,ص . 293مزهيير جعفيير عبيييد ,قييانون اإلج يرااات الجزائييية العميياني ,الجييزا الثيياني ,دار الثقافيية للنشيير والتوزيييل2011 ,م,
ص.129

()5طعن جنائي مصري رقم 488س58قضائية ,جلسة 1992/6/25موقل محكمة النقض المصرية.
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مسييكن المعليين إليييه مغلقيًا ثييم أعلنييه فييي جهيية اإلدارة وأخط يره بييذلك ,فييال يجييوز المجادليية فيييه إال بسييلوك
()1

طريق الطعن بالتزوير.

ويجب على المبلي أن يوقيل عليى صيورة اإلعيالن ,إذ أن مين المقيرر إغفيال توقييل المحضير أو

المبلي علييى صييورة اإلعييالن متعلييق بالنظييام العييام ألن توقيعيه هييو الييذي يكسييب المييذكرة صييفتها الرسييمية
,وكانت هذه الغاية ال تتحقق إال برشتمال صورة اإلعالن على التوقيل ,وال يسيقط اليبطالن فيي الحضيور

وال بالنزول عنه (.)2وفي ذليك فيان التبليي عين الميذكرة يكيون بتبليي صيورة عنهيا للمشيتكى علييه ,وبهيذا
تكون مذكرة الحضيور حيررت بنسيختين تسيلم النسيخة الثانيية إليى مين وجهيت إلييه بعيد تفهميه بمضيمون

الورقة ,وأخذ توقيعه على النسخة األصلية ويؤشر على النسخة األصلية بحصول التبلي ميل بييان تياري

التبلي ي وسيياعته ,ويجييب أن يوقعهييا القييائم بييالتبلي (,)3طبق يًالنص المييادة ( )117قييانون أصييول محاكمييات
جزائية أردني" .يبل المشتكى عليه مذكرات الحضور واإلحضاروالتوقيف ويترك له صورة عنها".

ومن المقرر أن ورقة التبلي تحرر من أصل ,وعدد مين النسي بقيدر عيدد المعلين إلييهم لتسيلم كيال مينهم

البينص الميادة ()8مين قيانون أصيول المحاكميات
نسخة بعد أن يوقل عليى األصيل بميا يفييد اإلسيتالم عم ً

المدنية والتجارية الفلسطيني ,في قولها "تحرر ورقة التبلي من نسيختين متطيابقتين حسيب األصيول وييتم
تبليغها بتسليم أو تقديم النسخة الثانية لمن يجوز تسليمها له قانونا ,واذا تعيدد الميراد تبلييغهم وجيب تعيدد

أوراق التبلي بعددهم"

والتييي يقابلهييا نييص المييادة()7ميين قييانون أصييول المحاكمييات المدنييية األردنييي ,ويجييب أن تكييون

الصورة مطابقة تماماً لألصل فرن وجد تناقضاً بينهما كان ذلك بمثابة شائبة تؤدي إليى بطيالن اإلعيالن

,واذا مييا تعييددت الصييور وشيياب الييبطالن أحييدها فاليتعييداها إلييى بقييية الصييور,ويجب للقضيياا بييالبطالن
وجييود تنيياقض بييين البيانييات الواجييب توافرهييا تناقض يًا جوهري يًا,فاليكفي اإلخييتالف غييير الجييوهري والييذي
اليحول دون تحقيق الغاية من البيان الذي إعتيراه اإلخيتالف ,كيرختالف صيفة المعلين أو المعلين إلييه أو
محل إقامة األخير ومهنته(.)4

ومتييى قييام المحضيير ب ياإلعالن الييى الشييخص ذاتييه أو عبيير أحييد أقربائييه يتوجييب عليييه أن يثبييت
أقاميية هييذا القريييب مييل المطلييوب إعالنييه عميالً بيينص المييادة ()13ميين قييانون أصييول المحاكمييات المدنييية

والتجارية الفلسطيني  ,والتي يقابله نص المادة()8من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني .
()1طعن جنائي مصري رقم 2283لسنة 59قضائية جلسة ,1990/3/28موقل محكمة النقض المصرية .

( )2طعي يين جني ييائي مصي ييري رقي ييم 95لسي يينة 54ق,جلسي يية 1989/2/12طعي يين جني ييائي مصي ييري رقي ييم  584لسي يينة 44قضي ييائية جلسي يية

,1977/12/7موقل محكمة النقض المصرية law sadk.foramarabia.com

) (3ملخص مادة أصول المحاكمات الجزائية ,األربعاا 2017/6/7م ,الساعة .4:30

()4أنور طلبة ,مرجل سابق ,ص.185
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فييرذا أثبييت المحضيير فييي اإلعييالن أنييه أعليين المطلييوب أعالنييه مييل أحييد أقربائييه لغيابييه دون أن
يثبت إقامة المخاطب معه مل المطلوب إعالنه فرن إغفال هذا البيان في محضر اإلعيالن يترتيب علييه

( )1
,وتطبيقا لذلك فرن إغفيال المحضير إثبيات عيدم وجيود المطليوب إعالنيه أو أغفيل بييان
بطالن اإلعالن
ً
العالقة بينه وبين مين تسيلم صيورة اإلعيالن أو أن هيذا األخيير يقييم معيه ,فرنيه يترتيب عليى ذليك بطيالن

ورقة اإلعالن(.)2

كمي ي ييا يجي ي ييب علي ي ييى المحضي ي يير التحي ي ييري عني ي ييد تسي ي ييليم الورقي ي يية القضي ي ييائية لغيي ي يير الم ي ي يراد تبليغي ي ييه

شخصييياً,بالتحقق ب ييطن مس ييتلم الورقيية ال تتع ييارض مص ييالحه مييل مص ييالح الش ييخص المييراد إعالن ييه منعي ياً

للتحايل ,ومحاولة اإلضرار به واال كان اإلعالن باطالً(.)3

ولقييد رتييب القييانون صييراحة علييى عييدم اإللت يزام بييرجرااات التبلييي وشييروطه والتييي ميين ضييمنها

أع ييالن الم ييذكرة ال ييبطالن وج يياا صي يراحة ف ييي ن ييص الم ييادة ()22م يين ق ييانون أص ييول المحاكم ييات المدني يية

والتجاريي ي يية التي ي ييي تي ي يينص علي ي ييى ( يترتي ي ييب الي ي ييبطالن علي ي ييى عي ي ييدم اإللت ي ي يزام بمواعيي ي ييد واج ي ي يرااات التبلي ي ي ي

وشروطه)والمادة ()16من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني ( يترتب البطالن على عيدم اإللتيزام
بمواعيد واجرااات التبلي وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة

المطلب الرابع

بطالن مذكرة الحضور لعيب في المواعيد
اذا كييان المشيرال قييد نييص فييي المييادة ()113ميين قييانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني’(,)4علييى

نفاذ مذكرة اإلحضارفي أي وقت من الليل والنهار فرن ذلك اليسري على مذكرة الحضيور كونهيا تخضيل
للقواعييد العاميية فييي التبليغييات ال يواردة فييي قييانون أصييول المحاكمييات المدنييية والتجارييية,باعتباره القييانون

اإلجرائي العام

()5

()1طعن جنائي مصري رقم 183س25قضائية جلسة ,1960/4/21موقل محكمة النقض المصرية.
()2طعيين جنييائي مصييري رقييم ()158لسيينة 27قضييائية جلسيية ,1961/11/29طعيين جنييائي مصييري رقييم 34س36,قضييائية جلسيية

.1971/1/7موقل محكمة النقض المصرية.

( )3مصطفى عياد ,مرجل سابق ,ص.201

()4نص المادة ( ) 113بقولها "تكون مذكرات اإلحضارنافذة في فلسطين وفي أي وقت من الليل والنهار".

()5طعي يين ج ي يزاا فاسي ييطيني رقي ييم ,2014/39جلسي يية,2013/10/28أحك ي ييام محكمي يية الي يينقض الفلسي ييطينية .نضي ييال ج ي يرادة واش ي ييرف

نصراهلل.مرجل سابق ,ص 145وقضى بطنه يتم اإلعالن في التكليف بالحضيور فيي اليدعوى الجنائيية عليى اإلجيرااات التيي تتبيل فيي
المواد المدنية في قيانون أصيول المحاكميات الطعين رقيم ( )1864سينة 1939م ق جلسية 1997/4/13س  ,421ص .583سيعيد

أحمد شعلة ,قضاا النقض المدني والجنائي ,مرجل سابق ,ص.369
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ولقيد حظيير المشيرال فييي قيانون أصييول المحاكمييات المدنييية والتجاريية الفلسييطيني وقييانون أصييول
المحاكمييات المدنييية األردني,علييى المحضيير القيييام بييرعالن األوراق قبييل السيياعة السييابعة صييباحًاأو بعييد

ياا أو فييي أيييام العطييل الرسييمية كطصييل عييام إال فييي حيياالت الضييرورة وبييرذن كتييابي
السيياعة السييابعة مسي ً
طبقاًلنص المادة ()2/8من أصول المحاكمات المدنية والتجاريية الفلسيطيني ,والتيي تينص عليى (اليجيوز

ياا وال فييي أيييام العطييل
اجيراا أي تبليي أو تنفيييذ قبييل السيياعة السييابعة صييباحا والبعييد السيياعة السييابعة مسي ً
الرسييمية إال فييي حيياالت الضييرورة وبيياذن كتييابي ميين قاضييي األمييور المسييتعجلة أو قاضييي التنفيييذ حسييب
األصول)والمادة ()4من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني (اليجوز إجراا أي تبليي أو تنفييذ قبيل

ياا وال ف ييي أي ييام العط ييل الرس ييمية اال ف ييي ح يياالت
الس يياعة الس ييابعة ص ييباحا والبع ييد الس يياعة الس ييابعة مس ي ً
الضرورة وباذن كتابي من المحكمة).
ونرى أن المشرال قد حدد الساعة التيي تنفيذ فيهيا الميذكرة حفاظياًعلى حرمية المسيكن اليذي يقطين

به المراد تبليغه.

ال اإلعييالن الييذي يييتم خييالل العطليية الرسييمية أو قبييل السيياعة السييابعة صييباحًاأو بعييد
ويقييل بيياط ً

الساعة السابعة مساااً,ولو تسلمه المعلين إلييه شخصيياً,طالما ليم تتيوافر حياالت الضيرورة واإلذن المحيدد

()1
يااأو فييي
فيي الميواد الميذكورة أعياله  ,كميا ليو تيم إجيراا التبليي السياعة السادسية صيباحاًأو التاسيعة مس ً
يوم الجمعة .

بناا على ذلك يجب أن يتضمن اإلعالن الساعة التي أجيرى خاللهيا ,فيرذا جياا خاليياً مين هيذا
و ً
البيان ولم يتمسك المعلن إلييه بيطن اإلعيالن تيم فيي سياعة ال يجيوز إجيرااه فيهيا ,صيح اإلعيالن ,أميا إن
تمسييك بييذلك وقييل عليييه عبييط إثباتييه بكافيية الطييرق باعتبييار أن إج يراا اإلعييالن واقعيية مادييية ,ويحسيين أن
يكون ذلك بالتوقيل على أصل اإلعالن باستالم الصورة بتياري وسياعة اإلسيتالم,فرذا أثبيت المحضير أن

اإلعييالن قييد تييم ف يي غييير السيياعة التييي يييدعيها المعليين إليييه ,فييال يجييوز إثبييات هييذا اإلدعيياا إال بييالطعن
بالتزوير (.)2

واليجدي المعلن إلييه التمسيك بعيدم ذكير السياعة بورقية اإلعيالن طالميا أنيه ليم ييدال حصيوله فيي
()3

ساعة اليجوز إجرااه فيها.

ولقييد رتييب القييانون صيراحة الييبطالن علييى عييدم االلتيزام بييرجرااات التبليي وشييروطه ,والتييي ميين

ضمنها مواعيد مذكرة البطالن ,حيث جاا صراحة في نيص الميادة ()22مين قيانون أصيول المحاكميات
()1أنور طلبة ,مرجل سابق ,ص,179مصطفى عياد ,مرجل سابق,ص.44
()2أنور طلبة ,مرجل سابق ,ص.180

()3طعن جنائي مصري رقم 426س 35قضائية ,جلسة ,1969/12/23موقل محكمة النقض المصرية.
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المدني يية والتجاري يية الت ييي ت يينص عل ييى (:يترت ييب ال ييبطالن عل ييى ع ييدم اإللتي يزام بمواعي ييد واجي يرااات التبليي ي
وشروطه)والمادة ()16من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني (:يترتب البطالن على عيدم اإللتيزام
بمواعيد واجرااات التبلي وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة ).

المبحث الثالث
طبيعة بطالن مذكرة الحضور
الييبطالن فييي مييذكرة التكليييف بالحضييور هنييا نسييبي ال يمييس بالنظييام العييام( ,)1ولكيين يسييتثنى ميين

ذلييك توقيييل مييطمور الضييبط علييى الورق ية ,فييرن اإلخييالل بييه ,و عييدم اسييتيفاا المييذكرة للتوقيييل ,فرنهييا تعييد

باطلة ,ويكون الدفل ببطالنها في أي وقت ,ألن المخالفة وقعت على أمر متعلق بالنظام العام.

ف ي ييالبطالن المتعل ي ييق بالنظ ي ييام الع ي ييام خ ي يياص ببيان ي ييات وش ي ييكل م ي ييذكرة التكلي ي ييف بالحض ي ييور كتوقي ي ييل

المحضير( ,)2ولييذلك فرنييه ال يمكيين تصييحيحه علييى خييالف الييبطالن النسييبي المتعلييق بمصييلحة الخصييوم فرنييه
يمكين تصيحيحه( ,)3وفييي ذليك قضييت محكمية اإلسييئناف رام اهلل " اسيتقر الفقييه والقضياا أن الييدفل بعيدم تبليي

األوراق القضييائية ,ومنهييا اإلخطييار هييو ميين الييدفوال التييي يجييب علييى ميين يتمسييك بهييا إبييداؤها فييي أول فرصيية

تتاح له,ألنها تتطلب تحقيقًا في الموضوال ,بحيث إذا سكت عنها سقط حقيه فيي إ ثارتهيا بمعنيى أن اليبطالن
()4

بتبلي هذه األوراق هو بطالن نسبي ".

واذا ما حضر المتهم إلى النيابة العامة بعد صدور مذكرة الحضور ,وبالرغم مين وجيود خليل وعييب

في المذكرة ,فهذا ال يجعل منه أن يتمسيك بيالبطالن ,ولكين فقيط أن يطليب تصيحيح الميذكرة ,فيرذا ليم يطليب

المتهم ذليك فتكيون نافيذة بحقيه ميذكرة الحضيور ,ألنيه يعيد قيد تنيازل عين حقيه فيي تصيحيح الميذكرة(,)5أي أن
()6

البطالن يصاحب اإلجراا ذاته ,ويصححه حضوره أمام النيابية العامية,فاذا ليم يتمسيك بحقيه فيي التصيحيح
يكون قد تنازل عنه من شرال لمصلحته(.)7

()1طعن جنائي مصري رقم ( )152لسنة 1949م جلسة  1989/11/26م القاهرة .ناظم عويضة ,أحكام محكمة الينقض غيزة ,رام

اهلل ,القاهرة ,مرجل سابق ,ص .11إيهاب عبدالمطلب ,مرجل سابق ,ص.354
()2محمد علي سكيكر ,مرجل سابق ,ص.300

( )3رؤوف عبيد ,ضوابط تسبب األحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق ,مرجل سابق ,ص.266
()4استئناف جزاا رام اهلل رقم (,)99/1476جلسة ,1999/9/12موقل المقتفي .
()5سامي حنا سابا ,مرجل سابق ,ص.44

( )6المادة() 25من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بقولها "يجوز تصيحيح االجيراا وليو بعيد التمسيك بيالبطالن "...يقابلهيا

نص المادة ) 26من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني.

()7المادة () 24قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني بقولها "فيميا عيدا حياالت التيي يتعليق فيهيا اليبطالن لمصيلحته,
واليجوز التمسك بالبطالن من الخصم الذي تسبب فيه.
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أي أن حضور المتهم للنيابة العامة يعني تصحيحه لليبطالن اليذي شياب ميذكرة الحضيور ,وهيذا ميا
يمكيين القييياس عليييه ميين خييالل ورقيية الحضييور الصييادرة ميين المحكميية ,والتييي أشييار إليهييا قييانون اإلج يرااات

الجزائية الفلسطيني في نص المادة (" )479إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكييل عنيه فلييس
ليه أن يتمسييك بييبطالن ورقيية التكليييف بالحضييور ,وانمييا لييه أن يطلييب تصييحيح التكليييف أو اسييتيفاا أي نقييص
فيه ,واعطااه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدا في سماال الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طالبه".
ليذلك فييرن المشيرال الفلسييطيني قييد يبييين بطييالن ورقية التكلييف بالحضييور الصييادرة ميين المحكميية ,ولييم

يدخل في نص المادة بطيالن ورقية التكلييف بالحضيور الصيادرة مين النيابية العامية ,بحييث كيان علييه القيول:
"إذا حضيير المييتهم فييي النيابيية أو الجلسيية بنفسييه أو بواسييطة وكيييل عنييه فليييس لييه أن يتمسييك بييبطالن ورقيية

التكليييف بالحضييور ,وانمييا لييه أن يطلييب تصييحيح التكليييف أو اسييتيفاا أي نقييص ,واعطييااه ميعييادًا لتحضييير
دفاعه قبل البدا في التحقيق أو في سماال الدعوى وعلى المحكمة أو النيابة إجابة طلبه".

اا أكيان
إال أن قانون أصول المحاكمات الجزائية األردنية لم يشير إلى بطالن ورقة التكلييف سيو ً
الصيادرة مين المحكمية بمييا يقابلهيا مين نييص الميادة ( )479مين قييانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسييطيني أو

اا أكانت الصادرة من النيابة العامة.
سو ً

ل ييذلك نطم ييل م يين المشي يرال الفلس ييطيني التع ييديل عل ييى ن ييص الم ييادة ()479م يين ق ييانون اإلجي يرااات

الجزائييية الفلسييطيني كمييا سييبق وبينييا ,واضييافة نييص مييادة يشييير إلييى بطييالن ورقيية التكليييف س يواا أكانييت
الصادرة من النيابة أو المحكمة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني .

= ________________________________________________________

 -1اليجيوز أن يتمسييك بييالبطالن إال ميين شيرال الييبطالن لمصييلحته ,وال يجيوز التمسييك بييالبطالن ميين الخصييم الييذي تسييبب فيييه -2
يييزول الييبطالن اذا نييزل عنييه ص يراحة أوضييمنا ميين ش يرال لمصييلحته "ويقابلهييا نييص المييادة ()25ميين قييانون أصييول المحاكمييات
المدنية األردني ,رقم 24لسنة1988المعدل  200616رؤوف عبيد ,تسبب األحكام الجنائية ,مرجل سابق ,ص.373
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الفصل الثاني
بطالن أمر القبض واإلحضار

الفصل الثاني
بطالن أمر القبض واإلحضار
تبرز أهمية الحيديث عين ميذكرة القيبض واإلحضيارمن منطليق مساسيه بمبيدأ دسيتوري مهيم ليذلك
فقد أحيطت بالعديد من الضمانات التي تحول دون التوسل فيي اسيتخدامها وأوقيل المشيرال جيزاا اليبطالن
عل ييى اإلخ ييالل به ييذه الض ييمانات والح ييديث ع يين ال ييبطالن كجي يزاا يتطل ييب من ييا بي ييان ماهي يية أم يير الق ييبض

واإلحضياروأحواله وحاالتييه ,وطبيعتييه لييذلك إرتطينييا تقسيييم هييذا الفصييل إلييى خمسيية مباحييث ,بحيييث نتنيياول
في المبحث األول ماهيية أمير القيبض واإلحضياروفي المبحيث الثياني حياالت بطيالن القيبض واإلحضيار

والمبحث الثالث التمسك ببطالن القبض واإلحضاروالمبحث ال اربيل طبيعية بطيالن القيبض واالحضيار,و
المبحث الخامس ثار بطالن القبض واإلحضار ,أما المبحث السادس قيمية اليدليل المسيتمد مين القيبض

واإلحضارالباطل.

المبحث األول

ماهية أمر القبض واإلحضار
األمر بالقبض واإلحضارهو األمر الصادر من السلطة المختصة للقبض عليى الميتهم واحضياره

جبي ي اًر ,إذا اقتض ييى الح ييال ,ويجي ييز عن ييد الض ييرورة اس ييتخدام الق ييوة لتنفي ييذه ,وه ييو ب ييذلك يختل ييف ع يين أم يير

التكليف بالحضور ,والذي يتمثل فيي أنيه مجيرد دعيوة للميتهم ,وال يجيوز اسيتخدام القيوة والعنيف إلحضيار
المتهم فيها(.)1

وال يشترط أن يسبق أمر القبض مذكرة حضور ,بل من الممكن إصدار أمير القيبض فيو اًر وذليك
()2

خشية من فرار المتهم.

ونظ اًر لما للقبض من خطورة على حرية األفراد في الحركة والتنقل ,فقيد حياز عليى اهتميام كبيير

ف ييي جمي ييل التشي يريعات الدولي يية(المواثيق واإلعالني يات الدولي يية) ()3وك ييذلك م ييا ج يياا ب ييه ق ييانون اإلجي يرااات
()1حسن المرصفادي ,مرجل سابق ,ص.423

()2نييص المييادة ( ) 2/106ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني "إذا لييم يحضيير المييتهم أو خشييي ف ي ارره جيياز لوكيييل النيابيية أن

يصدر بحقه مذكرة إحضار".

نيص المييادة ( )2/111قيانون أصييول المحاكمييات الجزائيية األردنييي "إذا ليم يحضيير المشييتكى علييه أو خشييي في ارره فللمييدعي العييام أن

يصدر بحقه مذكرة إحضار".

()3ميثاق األمم المتحدة :فقد كان جل اهتمامها منصباً على حريات األفراد التي غالباً ما تهان في ظيل الحيروب  -األهليية والدوليية
– وخاصية فيي الكيانيات السياسييية غيير المسيتقرة ,ليذلك جيياا فيي ديباجية ميثاقهيا مييا يليي "نحين شيعوب األمييم المتحيدة وقيد ألينيا علييى

أنفسينا… أن ننقييذ األجييال المقبليية مين ويييالت الحيروب التييي جلبيت علييى اإلنسيانية أح ازنياً يعجيز الوصييف عين ذكرهييا ,وأن نؤكيد ميين
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الدستور(.)1

لييذلك سييوف نتنيياول تعريييف أميير القييبض واإلحضييارفي المطلييب األول,ومجييال أميير القييبض فييي

المطلب الثاني .

المطلب األول

تعريف أمر القبض واإلحضار
لم يضيل كيال مين المشيرال الفلسيطيني ومثيليه األردنيي تعريفيًا محيددًا للقيبض أو األمير بيالقبض

اإلحضار( ,)2تاركًا تعريفًا للقضاا والفقه ,إال أنهما أطلقيا اصيطالح(مذكرة اإلحضيار) فيي حالية صيدوره
بشييطن مييتهم غائييب ,وفييي ذلييك وقييد نصييت المييادة ( )116ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني,

المييادة ( )111ميين قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية األردنييي ,أمييا لفييظ أميير القييبض واإلحضاربشييطن
مييتهم غييير حاضيير وفييق نييص المييادة ( )1/31ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني "إذا لييم يكيين

= ________________________________________________________

جديد إيماننا بالحقوق وبما للرجال والنساا واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ,وأن األسياس اليذي قاميت علييه هيذه المنظمية

هي ترقية الشيؤون االقتصيادية واالجتماعيية للشيعوب جميعي ًا… م 1ف 1والحفياظ عليى السيلم واألمين اليدولي ,فقيد ذكيرت هيذه العبيارة

 30م يرة فييي ميثيياق األمييم المتحييدة لمييا لهييا أهمييية للحفيياظ علييى حييياة اإلنسييان وحرياتييه وحقوقييه م 1ف ,3تتضييمن عبييارات ص يريحة
وواضحة عن مقصد األمم المتحدة في تقرير احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميع ًا والتشجيل على ذلك.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :الحقوق المنصوص عليها في اإلعالن العالمي هيي م 1وم 2أن جمييل النياس دونميا تمييز مين أي

ن يوال ,يولييدون أح ي ار اًر ومتسيياويين فييي الك ارميية والحقييوق ,وتعييدد المبييادل األساسييية للمسيياواة وعييدم التمييييز فييي التمتييل بحقييوق اإلنسييان
والحريات األساسية.

م 19لكييل إنسييان حييق التمتييل بييالحقوق المدنييية والسياسييية وتشييمل الحييياة والحرييية واألمييان الشخصييي ,الحرييية ميين العبودييية والييرق,

اا أمام القيانون ,عيدم الخضيوال للتعيذيب وال للمعاملية أو العقوبية القاسيية,
االعتراف لكل إنسان بالشخصية القانونية ,الناس جميع ًا سو ً
الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة ,اللجوا إلى المحاكم الوطنية لإلنصاف من أية أعمال تنتهك حقوق اإلنسان.
العهدين الدوليين:

أ -العهيد الييدولي الخيياص بيالحقوق المدنييية والسياسييية ويتضييمن هيذا العهييد الحقييوق المدنييية والسياسيية ,الحرييية الدينييية واالجتماعييات

السلمية وحرية التنقل ,ويمنل المعاملة غير اإلنسانية والتوقيف واالعتقال بشكل تعسفي والحق في الحياة وفي محاكمة عادلة.

ب -العهيد الييدولي الخيياص بيالحقوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافيية ,تشييمل علييى حيق العمييل والتعليييم والعنايية الطبييية ,ومييا ي ارفييق
ذلك من فوائد اق تصادية ,ابراهيم توفيق الرابي ,القانون الدولي ,الطبعة الثانية.)2005( ,

()1نصت المادة ( )1/11والمادة ()32والمادة ()12من القانون األساسي المعدل لسنة 2003والمادة ()7من الدستور األردني

()2عرف المشرال الجزائري األمر باإلحضيارفي الميادة ( )110مين قيانون اإلجيرااات الجزائيية بقوليه "األمير باإلحضيارهو ذليك األمير
الذي يصدره قاضي التحقييق إليى القيوة العموميية القتيياد الميتهم ,ومثوليه أماميه عليى الفيور" ,وحيين عرفيه المشيرال الكيويتي فيي الميادة

( )48من قيانون اإلجيرااات والمحاكميات الجزائيية بقوليه" :القيبض هيو ضيبط الشيخص واحضياره وليو جبي اًر أميام المحكمية أو المحقيق

بموجيب أميير صييادر منييه ,أو بغييير أميير فيي الحيياالت التييي ييينص عليهييا القييانون" .وانظير فييي تعريفييه أيضي ًا والمييادة ( )70ميين قييانون
اإلجرااات الجزائية اليمني.نقالً عن عبدالقادر جرادة ,موسوعة اإلجرااات الجزائية ,المجلد الثاني ,مرجل سابق ,ص.671
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المتهم حاض ًار في األحيوال المبينية فيي الميادة السيابقة يجيوز لميطمور الضيبط القضيائي أن يستصيدر أمير

بالقبض عليه واحضاره ,ويدون في المحضر".

فقد عرف بعـض الفقـه األمـر بـالقبض هـو :إجيراا مين إجيرااات التحقييق التيي منحهيا المشيرال
لسييلطة التحقيييق ,وهييو إج يراا مقيييد للحرييية الفردييية يحييول بييين المقبييوض عليييه وبييين حقييه الطبيعييي فييي
الحركية والتجييول  ,ويكييون هيذا التقييييد فتيرة مين الييزمن لمنعييه مين الهييرب ,وتمهيييدًا إلرسياله للنيابيية العاميية

للتصرف معه(.)1

ويعنييي ذلييك أن تنفيييذ هييذا األميير غييير متييروك لمشيييئة المييتهم ,وانمييا يييرغم عليييه ,لتييتمكن النيابيية

العاميية ميين اتخيياذ المقتضييى القييانوني بحقييه ,ولهييا أن تحييتفظ بسييلطتها التقديرييية إزاا أي شييخص تصييدر
بحقه مذكرة اإلحضاروتمارسه بحكم رئاستها للضبطية القضائية(.)2

عرفتييه محكميية اليينقض الفلسييطينية بطنييه إجيراا ميين إجيرااات االسييتدالل والتحقيييق ييراد بييه تقييييد

حركتييه وحرمانييه ميين حرييية التجييول لفتيرة زمنييية معينيية حييددها القييانون تمهيييداً التخيياذ إجيرااات بحقييه إمييا
بحسبه احتياطياًأو بعرضه على المحكمة المختصة أو اإلفراج عنه(.)3

ويالحظ من تعريفات القبض :بطنه ال يخرج عنه كونه إجراا من إجرااات التحقيق التيي تنطيوي
علييى حجييز لحرييية الشييخص لفت يرة ميين الوقييت التييي حييددها المشيرال تمهيييداً لحبسييه أو التصييرف فييي أم يره

قانوناً.

( )1مال عبدالرحيم عثمان ,شرح قانون اإلجرااات الجنائية ,الهيئة المصرية العامة للكتاب1991 ,م ,ص 505بينما عرفيه اليبعض
اآلخر أنه إجراا من إجرااات التحقيق يقصد به وضل المتهم تحت تصرف المحقق ميدة ال تزييد عليى  24سياعة ,تمهييداً السيتجوابه

أو اإلف يراج عنييه(.)1أحم ييد المهييدي ,أش ييرف شييافعي ,التحقي ييق الجنييائي االبت ييدائي ضييمانات الم ييتهم ,دار الكتييب القانوني يية2006 ,م ,

ص. 66وعرفييه خييرون بطنييه اتخيياذ االحتياطييات الالزميية لتقيييد حرييية المقبييوض عليييه ووضييعه تحييت تصييرف الجهيية المخوليية برلغيياا
القييبض عليييه لفت يرة زمنييية مؤقتيية تسييتهدف منعييه ميين الق يرار تمهيييدًا إلسييتجوابه ميين قبييل الجهييات المختصيية ,خليفيية عبييداهلل حسييين,
ض ييمانات الم ييتهم ف ييي مرحل يية التحقي ييق اإلبت ييدائي ف ييي ق ييانون اإلجي يرااات الجنائي يية الطبع يية األول ييى ,دار النهض يية العربي يية ,الق يياهرة,

,2002ص ,485ويعنييي ذلييك أن تنفيييذ هييذا األميير غييير متييروك لمشيييئة المييتهم ,وانمييا يييرغم عليييه ,لتييتمكن النيابيية العاميية ميين اتخيياذ

ا لمقتضييى القييانوني بحقييه ,ولهييا أن تحييتفظ بسييلطتها التقديرييية إزاا أي شييخص تصييدر بحقييه مييذكرة اإلحضاروتمارسييه بحكييم رئاسييتها
للضبطية القضائية ,المادة ( ) 425( )424التعليمات القضائية للنائب العام لسنة 2006م ,مرجل سابق ,ص.87
()2المادة ( )425( )424التعليمات القضائية للنائب العام لسنة 2006م ,مرجل سابق ,ص.87

()3نقييض ج يزاا 2004/26م تيياري  2004/7/12م ,مجموعيية األحكييام القضييائية والمبييادل القانونييية الصييادرة عيين محكميية اليينقض
المنعقييدة فييي رام اهلل فييي الييدعاوى الجزائييية منييذ إنشييائها حتييى تيياري 2004/7/14م ,جمعييية القضيياة الفلسييطينيين ,الطبعيية األولييى,

2004م ,ص . 78عرفتييه محكميية اليينقض المص يرية بييطن القييبض علييى شييخص هييو إمسيياكه ميين جسييمه وتقييييد حركتييه وحرمانييه ميين
حريتي ييه في ييي التجي ييول ولي ييو لفت ي يرة يسي يييرة التخي يياذ بعي ييض اإلج ي يرااات ضي ييده ,نقي ييض ,1966/6/9س20قضي ييائية 171ص,853حسي يين

المرصفاوي ,المرجل السابق ,ص613
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الفرع األول
مدة أمر القبض واإلحضار
يعييد القييبض سييلبًا للحرييية ,قصيييرة المييدة ()1ولقييد حييدد المش يرال المييدة ال يتجيياوز ثمانييية وأربعييون

ساعة في مركز الشرطة والنيابة العامة.حسبما ما قرر ذلك المشرال الفلسطيني واألردني في نيص الميادة

( )117من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني( :يجيب عليى ميدير المركيز أو مكيان التوقييف أن يسيلم
المييتهم خييالل أربييل وعش يرين سيياعة إلييى النيابيية العاميية للتحقيييق معييه -2.يسييتجوب وكيييل النيابيية المييتهم
المطل ييوب بم ييذكرة حض ييور ف ييي الح ييال ,أم ييا الم ييتهم المطل ييوب بم ييذكرة إحض ييار فعل ييى وكي ييل النياب يية أن

يستجوبه خالل أربل وعشرين ساعة من تاري القبض)

كم ييا وج يياا ف ييي الم ييادة ( )112م ييادة ( )113م يين ق ييانون أص ييول المحاكمي يات الجزائي يية األردن ييي

( )112تيينص ( … -أمييا المشييتكى عليييه الييذي جل ييب بمييذكر إحضييار يسييتجوبه خييالل أربييل وعشييرين
سياعة مين وضيعه فييي النظيارة -2.حيال انقضياا األربييل وعشيرين سياعة يسيوق مييطمور النظيارة مين تلقيياا

نفسه المشتكى عليه إلى المدعى العام الستجوابه).

كمييا جيياا فييي نييص المييادة ( )113ميين قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية األردنييي "إذا أوقييف
المشتكى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل فيي النظيارة أكثير مين أربيل عشيرين سياعة دون اسيتجوابه أو

يسيياق إلييى المييدعي العييام وفقياً لمييا ورد فييي المييادة السييابقة اعتبيير توقيفييه عميالً تعسييفياً ,ولوحييق الموظييف
المسؤول بجريمة حجز للحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات".

إن مييدة القييبض الييذي يسييتجوب فيهييا وكيييل النيابيية الم يتهم أربييل وعش يرين سيياعة ,وميين ذلييك مييا
نصت عليه المادة ( )115من قانون اإلجيرااات الجزائيية (:يجيب أن ييتم اسيتجواب خيالل أربيل وعشيرين
ساعة من تاري إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يطمر بتوقيفه أو إطالق سراحه().)2

()1إن االستيقاف سلب وتقييد لحرية الش خص في أن يتحرك كما يشاا ولكين يختليف القيبض عين االسيتيقاف مين حييث مناسيبته ,أن

االسييتيقاف ال يكييون الشييخص مقص ييودًا لذاتييه ,وانمييا وسيييلة اس ييتبقاا وتجييري عيين الج يرائم وكش ييف مرتكيبهييا ,ويسييوغه اشييتباه تب ييرره

الظييروف ,أمييا القييبض فيكييون الشييخص مقصييوداً لذاتييه ,حيييث قضييت محكميية اليينقض المص يرية إذا كييان الحكييم قييد اسييتظهر أن
الطيياعن ومعييه خيير قييد وضييعا نفسيييهما طواعييية واختيييا اًر فييي موضييل الشييبهات والريييب ذلييك أن الطيياعن هييو مسييجل جنائيياً الرتكابييه

جيرائم النشيل تواجييد وسييط الزحييام و خيير بموقييف سيييارات األجيرة ممييا يقتضييي ميين مسيياعد أول مباحييث شييرطة المنييوط بييه تفقييد حاليية

األمن بهذا المكان استيقافه للكشف عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً الطعن رقيم ( )22525لسينة  62ق,
جلسيية  1994/11/1م .إبيراهيم سيييد أحمييد ,مبييادل محكميية اليينقض فييي اإلثبييات الجنييائي ,دار الكتييب القانونييية2005 ,م ,ص.144
رمسيس بهنام ,اإلجرااات الجنائية تطصيالً وتحليالً ,مرجل سابق ,ص.125

()2تنص المادة ( ) 118من قانون اإلجرااات الجزائية بقولها "يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض علييه بعيد إبالغيه بيطمر القيبض

وفقاً ألحكام المادة ( )105من هذا القانون".
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وكما سبق وأن بينا أن المشرال الفلسطيني تبنى التفرقة في االستجواب للميتهم المطليوب بميذكرة

حضييور وبييين المييتهم المطل يوب بمييذكرة إحضييار( ,)1وحيييث إن مييا نييص عليييه مشييرعنا جيياا متوافق يًا ومييا
نييادى بييه الفقييه ,والقضيياا وأن المييدة الييي منحهييا المشيرال لسييلطة التحقيييق هييي مييدة كافييية التخيياذ سييلطات

التحقيييق مييا يلييزم ميين إج يرااات فييي حييال انشييغالها فييي قضييية أخييرى ,ولكيين كييان ميين األجييدر بمشييرعنا
بضرورة استجواب المتهم فو اًر فهذا األصل ,ألن المتهم يستفيد من قرينه البرااة(.)2

اا أكيان القيبض الصيادر
ومن خالل نصوص المواد السيابق ذكرهيا فيرن القيبض عليى الميتهم سيو ً
بموجييب مييذكرة إحضييار الصييادرة عيين النيابيية العاميية أم القييبض الييذي يقييوم بييه مييطموري الضييبط القضييائي

استثناا بيدون ميذكرة إحضيار بموجيب نيص الميادة (,.)3()31ال يكيون أكثير مين أربيل وعشيرين سياعة(,)4
ً
فرذا ما ظيل الميتهم المضيبوط تحيت قبضية مركيز الشيرطة أكثير مين أربيل وعشيرين سياعة نسيب إلييه أنيه
حبس غير مشروال وال يكون قبض واحضار كذلك الحال إذا ظل المتهم تحت تصرف النيابة أكثير مين

أربعة وعشرين ساعة ,دون أن تبت النيابة فيي شيطن حريتيه ,فهيذا يعيد بمثابية حيبس غيير مشيروال للميتهم
دون وج ييه ح ييق

( )5

وفقي ياً م ييا نص ييت علي ييه الم ييادة ()262م يين ق ييانون العقوب ييات الفلس ييطيني رق ييم 74لس يينة

 ,,1963وال يغير من األمر شييئاً تجياوز سيلطة االسيتدالل أو التحقييق الميدة التيي قيدمها المشيرال ببقياا

المقبوض علييه ميدة األربيل وعشيرين سياعة وان كيان مثيل هيذا اإلجيراا يسيتوجب المسياالة ويقيل تعسيفيًا,
وهييذا مييا أخييذت بييه المييادة ( )113ميين قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية األردنييي والتييي لهييا مثيييل فييي

القضي ي يياا الفلسي ي ييطيني في ي ييي أحكامي ي ييه (,)6في ي ييي المي ي ييادة المي ي ييذكورة بحيي ي ييث إعتبي ي ييرت عي ي ييدم قيي ي ييام مي ي ييطمور

()1ساهر الوليد ,مرجل سابق ,ص.414
()2ساهر الوليد ,المرجل نفسه.

()3المادة ( ) 30من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني يماثلها ,المادة ( ) 99من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني.

( )4إن المتهم الذي جلب بمذكرة إحضار أن يستجوبه مدير المركز خالل أربل وعشرين ساعة من وضعه في المركز ,فيرذا انقضيت
هييذه المهليية دون أن يسييتجوب وجييب علييى مييدي ر الشييرطة أن يسييلمه إلييى النيابيية العاميية ,كييذلك الحاليية بالنسييبة إلييى النيابيية أن تقييوم

باستجواب المتهم خالل أربل وعشرين ساعة .حسن الجوخدار ,مرجل سابق ,ص.42

)(5احيييث صييدر وفق ي ًا للتقرييير السيينوي الصييادر ميين منظميية العفييو الدولييية فرنييه يجييري عمليييات القييبض واالحتجيياز بصييورة تعسييفية,

بحيث اعتقلت واحتجزت السلطات األمنية في الضفة الغربيية بميا فيهيا واألمين الوقيائي والمخيابرات العامية ومثيلتهيا فيي غيزة ,والسييما
جهياز األميين الييداخلي بصييورة تعسييفية منتقييديها وميؤازري المنظمييات السياسيية المنافسيية ,واسييتخدمت قيوات األميين فييي الضييفة الغربييية

االعتقييال اإلداري بييطوا مر صييادرة ميين الحكييام اإلداريييين الحتجيياز المعتقلييين دون تهميية أو محاكميية لفت يرات تصييل إلييى عييدة أشييهر,
اا الوفياا بيالحق األساسيي فيي اإلجيرااات الواجبية مين قبيل
وكذلك لم تضمن السلطات في كل مين الضيفة الغربيية وغيزة عليى حيد سيو ً
السييماح علييى وجييه السييرعة باالتصييال بمحييام www.amnesty.org.أو توجيييه تهميية أو يخلييى سييبيله2017/8/7 :م ,السيياعة:

12:55

()6نق ييض جزاافلس ييطيني 2004/26م ,قي يرار رق ييم ( ,)28ت يياري الجلس يية  2004/7/12م ,مجموع يية األحك ييام القض ييائية والمب ييادل
القانونية الصادرة من محكمة النقض المنعقدة في رام اهلل ,جمعية القضاة الفلسطينيين ,لسنة ,2004المرجل السابق ,ص.84
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النظييارة(,)1باسييتجواب المييتهم أو تجيياوز مييدة أربييل وعش يرين سيياعة السييتجوابه ,دون عرضييه علييى النيابيية
العاميية يسييتوجب المسيياالة وتعتبيير اإلفييادة المضييبوطة باطليية ,وان اعتبيير ذلييك عمييل تعسييفي يعييرض
الموظي ي ييف المسي ي ييؤول بجريمي ي يية حجي ي ييز للحريي ي يية الشخصي ي ييية المنصي ي ييوص عليهي ي ييا في ي ييي قي ي ييانون العقوبي ي ييات

األردني(,.)2والتي سوف نتطرق له ايضا فيما بعد.

وطبقيًا لينص الميادة ( )119ميين قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسييطيني عليى أنييه(:ال يجيوز تنفيييذ

مذكرة اإلحضاربعد مضي ثالثة أشهر من تاري صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لميدة أخيرى) ,فيرذا

لم يتم تنفيذ األمر القبض خيالل ثالثية أشيهر مين تياري صيدوره فرنيه يسيقط ,ويتعيين تجدييده بيطمر جدييد
يصيييدر مي يين سيييلطة التحقيي ييق الت ييي تباش ي يره إذ قي ييد يظهييير أو تبي ييين أميييور معيني يية تس ييتدعي العي ييدول عي يين

األمر(.)3على خالف مذكرة الحضور التي ترسل للشخص المطلوب وتنتهي بتبليغه.

اإلحضارسيوةً بالمشيرال الفلسيطيني
أ
ولقد جاا التشريل األردني خالياً من تحديد مدة لسريان مذكرة
,ونتفييق مييل مييا تبنيياه المشيرال الفلسييطيني ميين تحديييد مييدة للسيريان,وذلييك ألهمييية هييذا اليينص ميين ضييرورة

التنفيذ السريل لهذا األمير ,وتمكينيًا للسيلطة اآلميرة مين إمكانيية الرجيوال عنهيا ,فيميا إذا طيال أميد تنفييذها,
باإلضافة إلى ما يوفره ضمان التحديد من حماية األفراد في أال يبقوا مهددين في أشخاصهم ألجيل غيير

مسمى(.)4

ال ونهيييا ًار ,حي ييث نص ييت الميييادة
وتك ييون ميييذكرة اإلحض ييار نافيييذة ف ييي جمي ييل أ ارضيييي الدول يية لي يي ً

( )113م يين ق ييانون اإلجي يرااات الجزائي يية الفلس ييطيني عل ييى ذل ييك ويقابله ييا ن ييص الم ييادة ( )118م يين ق يياون
أصول المحاكمات الجزائية األردني بحيث تكون نافذة في جميل األراضي األردنية(.)5

()1المشرال الفلسطيني (مدير مركز الشرطة).

()2تمييييز ج يزاا 2005/1402م ,ص ,318سيينة 2007م ,الموقييل اإللكترونييي  www.twitmail.comالمييادة ( )178ميين قييانون

العقوبيات األردنييي.رقم  : 60/16كييل موظييف أوقييف أو حيبس شخصي ًا فييي غييير الحيياالت التيي نييص عليهييا القييانون يعاقييب بييالحبس
من ثالثة أشهر إلى سنة.

المييادة ( ) 179م يين ذات القييانون بقوله ييا "إذا قب ييل مييدير وحي يراس الس ييجون أو المعاهييد التطديبي يية أو اإلص ييالحيات وكييل م يين اض ييطلل
بصالحيتهم من الموظفين شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إليى أبعيد مين األجيل المحيدد يعياقبون بيالحبس مين

شهر إلى سنة.

الميادة ( ) 180مين ذات القيانون "إن الميوظفين السيابق ذكيرهم وضيباط الشيرطة واليدرك وأفرادهميا وأي مين الميوظفين اإلدارييين الييذين
يرفضيون أو ييؤخرون إحضييار شيخص موقيوف أو سييجين أميام المحكمية أو القاضييي ذي الصيالحية اليذي يطلييب إلييهم ذليك يعيياقبون

بالحبس لمدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد عن خمسين دينا ًار.

()3محمد رشاد الشايب ,مرجل سابق ,ص .305طالل أبو عفيفة ,مرجل سابق ,ص.216
()4مادة ( )443تعليمات النائب العام ,مرجل سابق ,ص.90
()5محمد علي السالم الحلبي ,مرجل سابق ,ص.178
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الفرع الثاني
الغاية من القبض على المتهم
لم يبين المشرال الفلسطيني واألردني الغاية مين القيبض واإلحضيار ,ولكين يمكين اسيتنتاج بعيض
الغايات التي يستهدفها من طبيعة اإلجراا ومجمل النصوص التي تحكمه.
 -1ضمان سالمة األدلة من العبث:
إن القييبض علييى المييتهم أو إحضيياره أمييام النيابيية العاميية ,وبالتييالي تقييييد حريتييه يحييول بينييه وبييين

العبيث باألدليية القائمية ضييده ,باإلضيافة إلييى الحيلولية دون تلفيييق األدلية التييي قيد تضييلل العدالية الجزائييية,
ومن هنا فقد خول المشرال مطمور الضبط القضيائي سيلطة تفتيين الميتهم المقبيوض علييه قانونيًا( ,)1عليى

أن يحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها المقبوض عليه ,ويضعها في المكان المخصص لذلك(.)2

والغاييية التييي تبييرر هييذا اإلج يراا هييي محاوليية ضييبط األوراق أو األسييلحة أو اآلالت أو كييل مييا

يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو وقعت عليه ,وذليك يكشيف عين

اا أكانييت أدلية إدانيية أم أدليية بيرااة( ,)3والييى جانيب ذلييك حماييية
تحقييق الموضييوعية فيي األدليية المادييية سيو ً
مييطمور الضييبط حتييى ال يقييل فريسيية اعتييداا بييطي أداة أو سييالح ميين المييتهم ,ولييذا أجيياز المش يرال لمييطمور
الضبط القضائي أو لمن يقبض على شيخص أن يجيرده مين األسيلحة واألدوات التيي يجيدها بحوزتيه وأن
يسلمها إلى الجهة المختصة التي يقضي القانون برحضار المقبوض عليه أمامها.

وطبقاً لنص الميادة ( )36قيانون اإلجيرااات الجزائيةالفلسيطيني يجيوز لميطمور الضيبط القضيائي

أو لمن يقبض على شخص أن يجرده من األسلحة واألدوات التي يجدها بحوزته وأن يسلمها اليى الجهية
المختصة التي يقضي القانون باحضار المقبوض عليه أمامها .
 -2ضمان إحضار المتهم أمام النيابة العامة:
وفقياً للتعليمييات الصييادرة ميين النائييب العييام بييطن مييذكرة اإلحضييارال تصييدر إال وفييق تحقيييق مفتييوح

ياا علي ييى دليي ييل جي ييدي يبي ييرر إصي ييدارها وال يجي ييوز إصي ييدارها لمجي ييرد البحي ييث
مي يين الجهي يية المختصي يية ,وبني ي ً

()1نصييت المييادة ( )1/38قييانون اإلج يرااات الجزائي ية الفلسييطيني (:فييي األح يوال التييي يجييوز القييبض فيهييا قانون ياًعلى المييتهم ,يجييوز
لمطمور الضبط القضائي أن يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك).

()2عبدالقادر جرادة ,مرجل سابق ,ص.675

()3حسن صادق المرصفادي ,مرجل سابق ,ص.411
الميادة ( ) 82ميين قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية األردنييي أردنييي "… يحييق للمييدعي العييام أن يقييوم بتحريييات فييي جميييل األمكنيية
التي يحتمل وجود أشياا أو أشخاص فيها يساعد اكتشافها أو اكتشافهم على ظهور الحقيقة".
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والتحري( ,)1ولميا كيان االتجياه العيام فيي التشيريل الفلسيطيني هيو عيدم إجيازة القيبض عليى الميتهم ,إال إذا
كان الجرم مجازي عليه بعقوبة سالبة الحرية كقاعدة عامة(.)2

فليذا كييان ميين الضييروري إيجيياد وسيييلة لحضييور الميتهم أمييام النيابيية ,وذلييك برصييدار أميير القييبض

اا أكييان بمييذكرة أو بييدون مييذكرة ,وهييي إسييتثناا عيين القاعييدة العاميية لمييطموري الضييبط
علييى المييتهم س يو ً
القضائي( )3ووضل الضمانات الالزمة لمثوله أمام النيابة العامة التي سوف نتعرض لها فيما بعد.
 -3استجواب المقبوض عليه:
االسييتجواب فييي المييادة ( )94ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني مناقشيية المييتهم بصييورة

تفصي يييلية بشي ييطن األفعي ييال المنسي ييوبة إليي ييه ,ومواجهتي ييه باالستفسي ييارات واألسي ييئلة والشي ييبهات عي يين التهمي يية,

ومطالبته باإلجابة عليها)( ,)4والشك أن القبض على المتهم يحقيق إمكانيية سيماال أقواليه أو اسيتجوابه(,)5
وميا يترتيب عليى ذلييك مين اإلفيراج عنييه بكفالية ,أو توقيفيه حسيب مييا تسيفر عنيه التحقيقييات مين أدلية وفقيًا

لألصول القانونية(,)6

()1المادة ( ) 427تعليمات النائب العام ,مرجل سابق ,ص.88
()2عبدالقادر جرادة ,مرجل سابق ,ص.675

()3المادة ( ) 30من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطين ,يماثلها المادة ( ) 99من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني.

( )4لييم يعييرف قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية األردنييي االسييتجواب ,وال نييرى أن ذلييك عيب ياً فييي القييانون إذ ان ذلييك ليييس مهنيية

القانون ,وانما ذلك متروك للفقه والقضاا.

وفي تعريف خر لالستجواب وسيلة مجدية للوصول إلى الحقيقة .عمر السعيد رمضان ,مرجل سيابق ,ص .400وعيرف أيضياً بطنيه

مناقشيية المييتهم فييي األدليية القائميية ضييده عيين الجييرم المسييتند إليييه .المرصييفادي ,مرجييل سييابق ,ص .473وذهييب رؤوف عبيييد إلييى

استجواب المتهم غيير سيؤاله ,ألنيه يتطليب فضيالً عين توجييه التهمية إلييه وبمجابهتيه باألدلية المختلفية القائمية قبليه ومناقشيته مناقشية
تفصيلية بها كي يفندها إن كان منك اًر للتهمة أو أن يعترف بها إذ شاا .عبدالرؤوف عبيد ,مرجل سابق ,ص.434

()5جالل ثروت ,مرجل سابق ,ص .426أحمد فتحي سرور ,مرجل سابق ,ص .621رؤوف عبيد ,مرجل سابق ,ص.917
()6

أخييذ المشيرال األردنييي بييطن قصيير االسييتجواب للمييدعي العييام دون مييوظفي الضييابطة العدلييية ,أمييا المشيرال الفلسييطيني جعييل

االختص يياص األص يييل للنياب يية العام يية ف ييي االس ييتجواب ,إال أن ن ييص الم ييادة ( )2/55ق .إ .ج فلس ييطيني "… للنائ ييب العي يام ,ووكي ييل
النيابة ,المختص تفيويض أحيد أعضياا الضيابطة القضيائية المخيتص بالقييام بيطي مين أعميال التحقييق فيي دعيوى محيددة ,وذليك عيدا

استجواب المتهم في مواد الجنايات" حيث ذهب بعض الفقه إلى تعديل هذه المادة إلى أن تضياف إليى ميواد الجناييات الجينح أيضي ًا.

وأنني أؤيد رأي الفقه بعدم قيام مطمور الضبط القضائي باالستجواب بل االكتفاا بسؤال المتهم فقط ,وذلك لعدة أسباب:

 -1إذا مييا كييان المش يرال أعطييى لمييطمور الضييبط االسييتجواب فهييل هييذا بمنحييه سييلطة فيمييا بعييد االسييتجواب ميين توقيييف أو إطييالق

سراحه.

 -2إن االستثناا الممنوح لمطمور الضبط القضائي في االستجواب استناداً إلى حالة الضرورة ليس له ما يبيرره ,ويشيكل خطيورة عليى
ضمانات المتهم في الدفاال وانتهاك ًا لحقوقه ,ذلك أن الخشية من فوات الوقت يجيب أن ال تكيون أبيدًا عليى حسياب ضيمانات ممنوحية

للمتهم ,كذلك فرن هذا االستثناا قد يصيبح مبير اًر لتيدخل سيلطات الضيبط القضيائي وسيالحاً بييدها مين شيطنه ضيرب ضيمانات الميتهم
بحجيية االسييتثناا متييى رأت هييي ذلييك ,لييذلك اتفييق مييل الييبعض بكييون يمكيين الجمييل بييين الحفيياظ علييى ضييمانات المييتهم والخشييية ميين

ف يوات الوقييت ميين خييالل السييماح لمييطموري الضييبط القضييائي بس يؤال المييتهم ال اسييتجوابه ,واحالتييه إلييى سييلطة التحقيييق بطس يرال وقييت
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 -4حماية المتهم:
هناك مين الفقهياا اتجيه بيطن الغايية مين القيبض وغييره مين اإلجيرااات التيي تسيتتبعه ,كيالتوقيف

هي حماية المقبوض عليه من اعتداا المجني عليه أو ذويه(.)1

الفرع الثالث

حقوق المقبوض عليه
حرص المشرال عليى إعطياا الميتهم المقبيوض علييه بعيض الحقيوق والتيي تكفيل تفيادي أن يكيون

سالحًا للتعسف واالستبداد ,والتي سنتولى بيانها على نحو ما هو تال:
أوال-حق المقبوض عليه التعرف فو ار على أسباب القبض عليه:

للمقبوض عليه الحق في أن يبل بسبب القبض عليه (لماذا قبض عليه) أي يجيب عليى ميطمور

الضييبط أو ميين توكييل إليييه مهميية تنفيييذ القييبض أن يبل ي الشييخص المقبييوض عليييه بطسييباب القييبض قبييل

سماال أقواله وفي أسرال وقت ممكن( ,)2من أجل صيانة حق الدفاال(.)3

وفي ذلك نصت الميادة ( )1/112مين قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني عليى (:يجيب عليى
القييائم بتنفيييذ المييذكرة أن يبل ي مضييمونها للشييخص الييذي قييبض عليييه وأن يطلعييه عليهييا) ,وهنييا ماأكدتييه
المييادة ()1/112ال يوجييد لهييذا اليينص بالتشيريل األردنييي يوجييب إخبييار المقبييوض عليييه بطسييباب القييبض,
ولكن تيم تنياول ذليك فيي المعلوميات الواجيب توافرهيا فيي ميذكرة اإلحضياروفق نيص الميادة ()115قيانون

أصول المحاكمات الجزائية األردني ,ومنها التهمة المنسوبة للمتهم.

وقييد نصييت المييادة ( )12ميين القييانون األساسييي الفلسييطيني علييى وجييوب معرفيية المقبييوض عليييه

بطسباب القبض (")4بما أنه ورد هذا الحق للمتهم في القانون األساسي والقـوانين العاديـة  ،فـ نني أرى

= ________________________________________________________

ممكن ,وبهذا نضمن تحقيق مبررات من نادوا باالستثناا وضمان حق الميتهم فيي ن واحيد .أحميد مهيدي ,أشيرف الشيافعي ,التحقييق
الجنييائي االبتييدائي وضييمانات المييتهم وحمايتهييا ,مرجييل سييابق ,ص . 69أحمييد سييعدي سييعيد األحمييد ,المييتهم ضييماناته وحقوقييه فييي

االستجواب والتوقيف ,الحبس االحتياطي في قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني "دراسة مقارنة" ,مرجل سابق ,ص.54

()1محمد سعيد نمور ,مرجل سابق ,ص.369
()2نبيه صالح ,مرجل سابق ,ص.173

( )3عبي ي ييد الفتي ي يياح عبي ي ييد اللطيي ي ييف الجبي ي ييارة ,اإلج ي ي يرااات الجنائيي ي يية في ي ييي التحقيي ي ييق ,الطبعي ي يية األولي ي ييى دار الحامي ي ييد للنشي ي يير والتوزيي ي ييل,

,2015ص,106سالم الكرد ,أصول اإلجرااات الجزائية في التشريل الفلسطيني ,الكتاب األول ,2002ص307

( )4المادة( ) 12من القانون األساسي نصت على يبل كل من قبض عليه أو يوقف بطسباب القبض علييه أو إيقافيه ,ويجيب إعالميه

سريعاً بلغة يفهمها باالتهام الموجه إليه ,وأن يمكن من االتصال بمحام ,وأن يقدم للمحاكمة دون تطخير".
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أن إبالغ المقبوض عليه بأسـباب القـبض وهـو ضـرورة تسـبب أمـر القـبض واال كـان  ،القـبض باطـل
.وذلك ألهمية هذه الضمانة للمتهم .
ثانيا -حق المقبوض عليه االتصال بمن يشاء:
إن ميين حييق المقبييوض عليييه أن يتصييل بميين يييرى أن يتصييل بهييم كييي يسيياعده فييي دفاعييه ,ولييه

حق االستعانة بمحام( ,)1يقف بجانبه أثناا سماال أقواله(.)2

ومييا نصييت عليييه المييادة ( )123ميين قييانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني "يكييون لكييل موقييوف

حييق االتصييال بذويييه واالسييتعانة بمحييام".والتي يقابلهييا نييص المييادة ()66ميين قييانون أصييول المحاكمييات

الجزائية األردني.

وهييذا الح ييق ل ييم يشييترط الوسيييلة التييي يمكيين االتصييال بهييا لييذلك يسييتوجب ميين مييطمور الضييبط

وعضو النيابة أن يسهل هذا األمر ,وفي الغالب ما تتم بواسطة الهاتف (ثابت أو جوال) واألمير متيروك

للسلطة التقديرية لمطمور الضبط أو عضو النيابة ليحدد الوسيلة وعدد المرات التيي يتصيل بهيا المقبيوض

عليه(.)3

ثالثا -حق المقبوض عليه في سماع أقواله فو ار:
يجييب أن ي يتم سييماال أق يوال المييتهم المقبييوض عليييه فييور إلقيياا القييبض عليييه ,حتييى تييدون أقوالييه

من قبل مطمور الضبط القضائي كما يرويها ,وبنفس األلفاظ التي يستخدمها أو تصدر عنه(.)4

وسي يؤال الم ييتهم أو سيييماال أقواليييه يختل ييف عييين االس ييتجواب (.)5فيييي أن األخي يير هيييو إجي يراا مييين
إجرااات التحقيق ,وله أهمية بالغية الخطيورة ,حييث أحاطيه المشيرال بمجموعية مين الضيمانات ليم يحطهيا
بغييره ليصييل إلييى التحقيييق( ,)6علييى خييالف الس يؤال فهييو مرحليية ميين م ارحييل االسييتدالل بمعرفيية مييطموري

()1محمد نجيب حسني ,مرجل سابق .653 ,عبدالرؤوف المهدي ,مرجل سابق ,ص.394

()2في المادة ( )432من تعليمات النائب العام "يجيب أن يبلي المقبيوض علييه فيو ًار بطسيباب القيبض علييه ,ويكيون ليه حيق االتصيال
بمن يرى إبالغه من ذويه بما وقل له واالستعانة بمحام".

()3عبدالقادر جرادة ,مرجل سابق ,ص.709

( )4عبدالرحمن توفيق أحمد ,شرح اإلجرااات الجزائية ,دار الثقافة للنشر والتوزيل ,2011 ,ص.251

( )5حتى أن محكمة التمييز األردنية قد استبعدت األقوال التي ضيبطت مين قبيل أحيد أفيراد الضيابطة العدليية التيي أخيذت عين طرييق

االسييتجواب خالف ي ًا ألحكييام المييادة ( ) 48أصييول المحاكمييات الجزائييية التييي ال تجيييز اسييتجواب المييتهم ,فقييد أصييابت محكميية التمييييز
باستبعاد هذه األقوال من عداد البينة في قرار رقم ( )84/16المنشور على صفحة  790من مجلية نقابية المحيامين لسينة 1984م.
محمد صبحي نجم ,قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( )9لسنة 1966م ,أحكام تطبيقية ومضمونة لسنة 2000م ,ص,270

( )6مصطفى مجدي هرجة ,أحكام الدفوال في االستجواب واالعتراف ,دار الفكر والقانون ,اإلسكندرية1995 ,م ,ص.61
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الضييبط القضييائي يقييوم بسييماال أق يوال المييتهم بالنسييبة للتهميية المنسييوبة إليييه دون مناقشيية ودون تحقيييق
دفاعه(.)1

رابعا-احالة المتهم الى النيابة خالل أربع وعشرين ساعة
من ضمن الحقوق :حق المقبيوض علييه فيي أن يحيال خيالل أربيل وعشيرين سياعة إليى النيابية
العامة المختصة وأن توقيف المتهم من قبل مركز الشرطة ,ومكوثه فترة طويلية ليدى المركيز قبيل إحالتيه
للمييدعي العييام يعنييي أن جميييل إج يرااات التحقيييق باطليية ,ومييا بنييي علييى باطييل فهييو باطييل ,وأن اعتميياد
محكمية الموضيوال علييى اإلفيادة المعطيياة ليدى هيذا المركييز هيو خطييط كبيير ,ألن تليك اإلفييادات هيي وليييدة

إجرااات باطلة ممثلة بالتعذيب( ,)2و مخالفة مركز الشرطة المدة المسموح بها لإلفيادة يجعيل اإلجيرااات
باطلة من ناحيية قانونيية ,وتعسيفية وهيو أمير مخيالف ألحكيام القيانون واألصيول ,وال ينسيجم ميل التحقييق

السليم ألحكامه(,)3استناداً إلى نص المادة ( )113من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني (.)4
خامسا -معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان وحظر إيذائه بدنيا أو معنويا:

نصت الميادة ( )29مين قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني ":ال يجيوز القيبض عليى أحيد أو

حبسه إال بطمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً ,كميا تجيب معاملتيه بميا يحفيظ كرامتيه ,وال يجيوز إييذاؤه

بدنياً أو معنوياً".

وقد حظر المشرال الفلسطيني إيذاا المهتم جسمانيًا أو معنويًا ,ونصت الميادة ( )13مين القيانون

األساسييي الفلسييطيني المعييدل لسيينة 2115م قولهييا -1( :ال يجييوز إخضيياال أحييد ألي إكيراه أو تعييذيب أو

يعامييل المتهمييون وسييائر المحييرومين ميين حرييياتهم معامليية الئقيية -2 .يقييل بيياطالً كييل قييول أو اعت يراف

صدر بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة).

وال يجييوز حييبس أي مييتهم إال فييي األميياكن المخصصيية لييذلك( ,)5وأن يكييون بييطمر ميين السييلطة

المختصة( ,)1وفق الحاالت التي يطمر بها بالقبض في القانون.

()1عييدلي خليييل ,مرجييل سييابق ,ص .47طييارق الكيالن يي ,مرجييل سييابق ,ص .340عبييدالرؤوف مهييدي ,مرجييل سييابق ,ص.503

ممييدوح عليييان ,الييوجيز فييي شييرح قييانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني رقييم ( )3لسيينة 2001م ,نييابلس ,فلسييطين 2004-2003م,

ص.51

()2اس ييتئناف علي ييا جي يزاا رق ييم ( )415لس يينة 1997م ,ت يياري الجلس يية  1997/12/8م ,محكم يية اس ييتئناف المنعق ييدة ف ييي رام اهلل ف ييي

الدعوى الجزائية ,موقل المقتفيwww.maqtafi.birzeit.edu

()3استئناف عليا جزاا رقم ( )97/386تاري الجلسة 1998/2/7م ,موقل المقتفي.
( )4المادة ()107من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني والمواد 100,112,113من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني
()5محمد عيد الغريب ,مرجل سابق ,ص.886
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المطلب الثاني
مجال أمر القبض واإلحضار
نظي ي ًار لخط ييورة أم يير الق ييبض لمساس ييه بحري ييات األفي يراد وانطي يوااه عل ييى القه يير واإلجب ييار وس ييلبه

للحرية ,ومين ثيم كيان غيير جيائز إال فيي جيرائم تمثيل خطيورة تبيرر ذليك ,وهيو ميا سيلكه كيل مين المشيرال

األردنييي والفلسطيني,فاألصييل أن يصييدر المحقييق أميير القييبض واإلحضييارعلى المييتهم ,فييي األحيوال التييي
يجوز فيها الحبس االحتياطي (,)2فالمشرال الفلسطيني قد أجياز لجهية التحقييق إصيدار هيذا األمير ,متيى
وجدت دالئل كافية على إتهامه بررتكاب جنايية أو جنحية تزييد عقوبتهيا عين سيتة أشيهر أميا األردنيي فيي

الجنايييات عاميية ,والجيينح التييي تزيييد عيين سييتة أشييهر)3(,وأخييذ المش يرال الفلسييطيني واألردنييي فييي حيياالت
مح ي ييددة ت ي ييم ذكره ي ييا عل ي ييى س ي ييبيل الحص ي يير في ييي ن ي ييص الم ي ييادة ( )116م ي يين ق ي ييانون اإلجي ي يرااات الجزائي ي يية

الفلس ي ييطيني(:إذا ل ي ييم يحض ي يير الم ي ييتهم أو خش ي ييي في ي ي ارره ,ج ي يياز لوكي ي ييل النياب ي يية أن يص ي ييدر بحق ي ييه م ي ييذكرة

إحضيار),.والتي يقابلهيا نيص الميادة ()111مين قييانون أصيول المحاكميات الجزائيية األردنيي -2(:أمييا اذا
لم يحضر المشتكى عليه أو خشي ف ارره فللمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة إحضار).

إذ أجيياز لجهية التحقيييق إصييدار أميير إحضييار بحييق الشييخص الييذي كلييف بالحضييور ودون عييذر
مقبول,وكذلك إذا ما خيف هروب المتهم.
ولهييذا االسييتثناا لييه مييا يبييرره ,نظ ي اًر ألنهييا أح يوال تتضييمن إمييا عنصيير خطيير الهييرب ,وضييياال

األدلة للجريمة ,إما عنصر عدم االكتراث بطوامر المحقق للسير في التحقيق والكشف عن الحقيقة (.)4
= ________________________________________________________

( )1المييادة ( ) 105ق .إ .م .ج أردنييي "ال يجييوز حييبس أي إنسييان إال فييي السييجون المخصصيية لييذلك ,وال يجييوز لمييطمور أي سييجن
قبول أي إنسان فيه إال بمحضر أمر موقل علييه مين السيلطة المختصية وأال يبقييه بعيد الميدة المحيددة بهيذا األمر",.لميادة ()103مين

ذات القانون والمادة ( )29من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني

( )2محمد رشاد الشايب ,مرجل سابق ,ص,.352

محمد سعيد نمور ,مرجل سابق ,ص.367

()3نص المادة ( ) 2/31من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,حيث قاليت "إذا وجيدت دالئيل كافيية عليى اتهيام شيخص بارتكياب
جناييية أو جنحيية تزيييد عقوبتهييا علييى الحييبس سييتة أشييهر ,جيياز لم يطمور الضييبط القضييائي أن يطلييب ميين النيابيية العاميية إصييدار أميير

القبض عليه"ونص المادة () 99من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني (ألي موظف مين ميوظفي الضيابطة العدليية صيالحية
األمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دالئل كافية على اتهامه.

 -1الجنايات.

 -2أحوال التلب س بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر.

 -3إذا كانيت الجريميية جنحية معاقبياً عليهيا بييالحبس ,وكيان المشييتكي عليييه موضيوعاً تحييت مراقبية الشييرطة ,أو ليم يكيين فيي لييه محييل
إقامة ثابت ومعروف في المملكة.

 -4في جنح السرقة والنصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحن وانتهاك حرمة اآلداب.
( )4مهند عيارف عيودة صيوان ,القيبض فيي التشيريل الج ازئيي الفلسيطيني (د ارسية مقارنية) ,رسيالة ماجسيتير2007 ,م ,جامعية النجياح
الوطنية ,نابلس ص.140
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كما أجاز كال المشرعين الفلسطيني واألردنيي لميطمور الضيبط القضيائي القيبض بيال ميذكرة عليى
الشييخص الحاضيير الييذي توجييد دالئييل علييى إتهامييه فييي حيياالت وردت علييى سييبيل الحصيير فييي المييادة

()31من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسيطيني والميادة ()37والميادة ()99مين قيانون أصيول المحاكميات
()1

الجزائية األردني .

بناا على تحريات , ,فرذا ليم تسيفر التحرييات عين تيوافر دالئيل قويية عليى
ويتعين صدور األمر ً
اتهام المتهم ال يجوز إصدار األمر بالقبض(,)2
ال للنيدب,
من هنا البد التنويه بطن أمر القبض يختلف عن تنفيذ أمر القيبض اليذي ال يكيون محي ً

ألنه ليس إجراا من إجرااات التحقيق ,بل هو مجرد تنفيذ إلجراا خر هو األمر ذاته(.)3

رأينــا :وميين خييالل اسييتقراا نصييوص قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطينية ,فرننييا ال نتفييق مييل

بعييض الفقييه بكييون أن األميير بييالقبض واإلحضييارجائز فييي جمييل الجيرائم( ,)4وكييذلك ال أتفييق مييل الييبعض
()5

القائل بطن المشرال الفلسطيني لم يبين مجال أمر القبض واإلحضار.

()1نييص المييادة ()30ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني "لمييطمور الضييبط القضييائي أن يقييبض بييال مييذكرة علييى أي شييخص
حاضر توجد دالئل على اتهامه في األحوال التالية:

 -1حالة التلبس في الجنايات أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.

 -2إذا عارض مطمور الضبط القضائي أثناا قيامه بواجبات وظيفته ,أو كان موقوف ًا بوجه مشروال وفر ,أو حياول الفيرار مين مكيان
التوقيف.

المييادة ( ) 1/37ميين قييانون أصييول محاكمييات جزائييية أردنييي "للمييدعي العييام فييي حاليية الجييرم المشييهود المسييتوجب عقوبيية جنائييية أن
يطمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل ذلك الجرم".

وفييي نييص المييادة ( )99ميين قييانون أصييول محاكمييات جزائييية أردنييي "أشييار المشيرال إلييى أربييل حيياالت أعطييى فيهييا ألي موظييف ميين
موظفي الضابطة العدلية صالحية األمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر الذي توجد دالئل كافية على اتهامه.

-1في الجنايات.

-2أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر.

-3إذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليهيا بيالحبس ,وكيان المشيتكي علييه موضيوعاً تحيت مراقبية الشيرطة ,أو ليم يكين ليه محيل إقامية
ثابت ومعروف في المملكة.

 -4في جنح السرقة والنصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحن وانتهاك حرمة اآلداب.

وهكييذا يسييتدل بييطن البنييد األول والثالييث وال اربييل لييم يشييترط أن توجييد فييي حاليية الجييرم المشييهود ,ولكيين اشييترط أن تكييون دالئييل وامييارات

كافييية التهام ييه ,عل ييى خ ييالف البن ييد الث يياني ال ييذي اش ييترط أن تك ييون الجنح يية مش ييهودة ,وأن يك ييون حاض يير وتوج ييد دالئ ييل كافي يية عل ييى

اتهامه(.)1

()2عبدالرؤوف مهدي ,مرجل سابق ,ص.389
()3حسن عالم ,مرجل سابق ,ص.267
()4سالم الكرد ,مرجل سابق ,ص.305
()5سامي غنيم ,مرجل سابق,ص146
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مييل أنييه لييم يبينييه بشييكل واضييح فييي نييص مييادة خيياص ولكيين نجييده فييي أكثيير ميين مييادة فييي القييانون
الفلسيطيني  ,ولهييذا يمكيين لنييا االعتمياد علييى نييص المييادة ( )117والميادة ( )31فييي اعتبييار أميير القييبض
واإلحضييارجائز فييي الجنايييات والجيينح ,وبهييذا تخييرج ميواد المخالفييات ميين أميير القييبض واإلحضييار ,وذلييك
لعدم اتفاقها مل القواعد العامة في تشريل اإلجرااات الجزائية والتي ال تجييز القيبض والحيبس االحتيياطي

في مواد المخالفات ,فضيالً عين أن القيبض واإلحضيارالغرض منيه هيو اسيتجواب الميتهم حتيى إذا هيو ليم

يطت بما يبرئه جاز حبسه احتياطيًا.

وعل يى الصييعيد العملييى فييرن مييذكرة القييبض واإلحضييار ,غالب يًا مييا تصييدرها النيابيية فييي ج يرائم

الجنايات,إال أن هذا ال يمنل من صدورها في كافة الجرائم(.)1

المبحث الثاني
حاالت بطالن القبض
لم ييا كان ييت الحري يية الشخص ييية م يين أق ييدس الحق ييوق لإلنس ييان ,فه ييي مص ييونة ال تم ييس إال ب ييطمر

تسيتلزمه ضيرورة التحقييق فيميا عييدا حالية التليبس( ,)2ولميا كانيت حاليية التليبس تصياحب الجريمية ذاتهييا ال

شييخص مرتكبيهييا( ,)3ومتييى قامييت فييي جريميية صييحت إج يرااات القييبض والتفتييين فييي حييق كييل ميين لييه

اا أكيان فياعالً أم شيريكاً ,عليى أن تتيوافر اليدالئل الكافيية(,)4التيي تبنيى بيذاتها عين وقيوال
اتصيال بهيا ,سيو ً
الجريميية(.)5أمييا إذا انتفييت إحييدى هييذه الحيياالت فرنييه يييدفل بييبطالن القييبض ,إذ ال يضييير العداليية إفييالت
مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها االفتئات على حريات الناس ,والقيبض علييهم بغيير وجيه حيق وسيوف

نتناول فيي المطليب األول بطيالن القيبض بسيبب تخليف البيانيات وبطيالن القيبض النتفياا حالية التليبس
فييي المطلييب الثيياني ,وبطييالن القييبض لعييدم وجييود دالئييل كافييية فييي المطلييب الثالييث ,أمييا المطلييب ال اربييل

فنخصصه لحاالت بطالن القبض لعدم توافر المذكرة أو اإلذن.

المطلب األول

بطالن القبض بسبب تخلف البيانات
ال يجييوز اتخيياذ إجييرااات القييبض مييا لييم تتييوافر شييروط قصييد بهييا المشييرال أن يظييل اسييتعمال
اإلجراا محصو ًار في أضيق نطاق ,ذلك أن تقييد حرية المتهم هيي فيي حقيقية األمير ال تكيون إال عقوبية
( )1مقابلة مل األستاذ يحيى شاهين ,يوم اإلثنين بتاري .2018/1/15

( )2طعن جنائي مصري رقم ( )71242سنة  76جلسة 2013/3/5م,موقل محكمة النقض المصرية.

()3طعن جنائي مصري رقم ( )68987لسنة  74ق جلسة  2012/11/6م ,المستحدث من المبادل الصيادرة مين اليدوائر الجنائيية
من أول أكتوبر 2012م لغاية خر سنة 2013م ,مرجل سابق ,ص.176

()4حسن صادق المرصفادي ,مرجل سابق ,ص.222

( )5عبدالحميد الشواربي ,الدفوال الجنائية ,مرجل سابق ,ص.415
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جنائي يية "(,)1مبني يية عل ييى اليق ييين( ,)2حي ييث ج يياا ف ييي قض يياا محكم يية ال يينقض الفلس ييطينية "ب ييطن األحك ييام

الجزائية كما هو مستقر فقهيًا وقضيااًا ال تبنيى عليى الشيك وانميا تبنيى عليى اليقيين "()3ولهيذا فيرن المشيرال
قد خول سلطة التحقيق القيام برجراا القبض بشروط تضمن الجدية وعدم التعسف ,حتى تكتسيب شيروط

صييحتها,وتكون منتجيية آلثارهييا()4وميين ضييمن هييذه الشييروط وجييوب تضييمن مييذكرة اإلحضييارعلى بيانييات
حددها القانون في كال التشريعيين الفلسطيني واألردني(.)5

يارال
ولم يبين المشرال الفلسطيني واألردنيي جيزاا اإلخيالل بشيرط الشيكلية ألمير القيبض واإلحض ا

أنييه جيياا فييي تعليمييات النائييب العييام بطنييه إذا صييدرت مييذكرة القييبض غييير مسييتوفية لتلييك الشييروط كانييت

باطلة ,بالتالي يبطل كل دليل يترتب علها مباشرة(,)6وميل ذليك يبقيى األمير متروكياً للقاضيي إسيتناداً إليى
فك يرة الييبطالن الييذاتي ألن كييون الييبطالن قييد نييص عليييه فييي التعليمييات القضييائية للنائييب العييام فهييذا ال

يجعل منه بطالنًا قانونيًا.
وبجانييب الشييروط نفيية الييذكر فييرن أميير القييبض أييًا كانييت الجهيية التييي أصييدرته يبقييى مكتوبيًا واال

ال النعدام شرائطه الشكلية ,وبالرغم من ذلك فقد ذهبت محكمة الينقض المصيرية فيي حكيم لهيا
كان باط ً

أن القانون ال يستلزم أن يكون التكليف بيالقبض مكتوبياً( ,)7إال أن بعيض الفقيه ( .)8انتقيد هيذا الحكيم بيطن
أمر القبض ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه ممين أصيدره ومؤرخياً ومبينياً فييه بيانياً كافيياً اسيم الميتهم
وعنوانه حتى يكون حجة شاهده على صحة صدوره ,وأن المتهم الذي جرى عليه القبض هيو اليذي كيان

دون غيره مقصودًا بهذا األمر.

()1جالل ثروت ,مرجل سابق ,ص.423
()2نقييض ج ازئييي فلسييطيني رقييم ( ,)2010/14جلسيية يييوم االثنييين  2010/4/19م .نضييال جيرادة ,أشييرف نصيير اهلل,أحكييام محكميية
الي يينقض الفلسي ييطينية في ييي الم ي يواد الجزائيي يية ,2009الطبعي يية األولي ييى 2015 ,مرجي ييل سي ييابق ,ص .19حيي ييث قضي ييت محكمي يية الي يينقض

الفلسييطينية ,وحيييث إ ن األحكييام الجزائييية تبنييى علييى اليقييين وال يبنييى علييى األدليية الظنييية ,فييرن مييا قدمتييه النيابيية العاميية ال يرقييى إلييى
مرتبة اليقين والجزم ,لكيل ميا تقيدم فيرن الطعين وفيي غيير محليه مميا يتعيين رفضيه .وفيي حكيم خير حييث إن اإلدانية يجيب أن تبنيى

على الجزم واليقين ال على مجرد الشك واالح تمال .وليد حلمي الحايك ,مجموعة مختيارة مين أحكيام محكمية االسيتئناف العلييا ,القسيم
الجنائي ,الجزا التاسل عشر ,مرجل سابق ,ص.5

()3نقض جزاا فلسطيني رقم 2009/14جلسة األربعاا ,2010/9/15غير منشور.
()4محمد سعيد نمور ,مرجل سابق ,ص.368
()5محمد سعيد نمور ,مرجل سابق ,ص.368

( )6عبدالقادر جرادة ,دليل اإلجرااات الجزائية ألعضاا النيابة العامة ,مرجل سابق ,ص )441( .73تعليمات النائب العام ,مرجيل

سابق ,ص.90

()7طعن جنائي مصري رقم ( )1213لسنة  24ق جلسة 1954/12/20م.موقل محكمة النقض المصرية
()8مصييطفى مجييدي هرجيية ,الموسييوعة القضييائية الحديثيية التعليييق علييى قييانون اإلج يرااات الجنائييية المعييدل بييالقوانين 145 :لسيينة

2006م و 74لسنة 2007م و 153لسنة  2007م ,المجلد الثاني ,نادي القضاة ,دار محمود,القاهرة ,ص.140
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وأرى أن مييا إتجهييت إليييه محكميية اليينقض المص يرية هييو ماأخييذ بييه علييى الصييعيد العملييي بطنييه
يمكن أن تصدر من النيابة العامة مذكرة إحضار شفوية للضرورة في حالة القيبض عليى ميتهم مطليوب
من قبل مطمور الضبط القضائي .إال أنه بعد ذلك تقوم النيابة العامة توثيقهيا كتابيا.حييث إن السيبب مين

إصيدار االميذكرة الشيفوية الخييوف مين هيرب الشييخص المطليوب ,فيرذا لييزم أن تكيون الميذكرة كتابييية ألدى
ذلك إلى إحتمال هروب الشخص المطلوب لحين صدور مذكرة القبض(.)1

المطلب الثاني

بطالن القبض ال نتفاء حالة التلبس
إن المش يرال الفلسييطيني ونظي يره األردنييي لييم يتطرق يا إلييى تعريييف التلييبس ,وانمييا تطييرق إلييى بيييان
حاالت التلبس بالجريمة ,والتي أوردها عليى سيبيل الحصير فيي نيص الميادة ( )26مين قيانون اإلجيرااات

الجزائية الفلسطيني-1( :حالة ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهية وجييزة-2 .إذا تبيل المجنيي علييه مرتكبهيا

أو تبعييه العاميية بصييخب أو صييياح أثيير وقوعهييا-3 .إذا وجييد مرتكبيهييا بعييد وقوعهييا بوقييت قريييب حييامالً
الت أو أسلة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشيياا أخيرى يسيتدل منهيا عليى أنيه فاعيل أصيلي أو شيريك فيهيا ,أو

إذا وجدت به في هذا الوقت ثار أو عالمات تفيد ذلك).

وتقابلها نص المادة( )28من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني نصيت فيي قولهيا (-1

الجييرم المشييهود هييو الجييرم الييذي يشيياهد حييال ارتكابييه ,وعنييد االنتهيياا ميين ارتكابييه -2 .وتلحييق بييه أيضياً

بناا على صراخ الناس أثر وقوعهيا أو يضيبط معهيم أشيياا أو أسيلحة
الجرائم التي يقبض على مرتكبيها ً
أو أوراق يسييتدل منهييا أنه ييم ف يياعلوا الجييرم ,وذلييك فييي األربييل والعش يرين س يياعة ميين وقييوال الجييرم ,أو إذا
وجدت بهم في هذا الوقت ثار أو عالمات تفيد ذلك).

وميين خييالل مييا تقييدم فييرن حيياالت التلييبس هييي أربييل حيياالت وفييق مييا نصيت عليهييا المييادة ()26

قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,والمادة ( )28قانون أصول محاكمات جزائية أردني.
 -الحالة األولى -مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

 الحالة الثانية -مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة وجيزة. الحالة الثالثة -تتبل الجاني أثر وقوال الجريمة. -الحالة الرابعة -مشاهدة أدلة الجريمة.

()1مقابلة مل األستاذ يحيى شاهين ,يوم األثنين بتاري 2018/1/15

73

ويترتييب علييى إي يراد حيياالت التلييبس علييى سييبيل الحصيير أن القاضييي ال يسييتطيل خلييق حيياالت

تلبس جديدة عن طريق القياس أو التقريب(.)1

والتلييبس حاليية تييالزم الجريميية ذاتهييا ال شييخص مرتكبهييا( ,)2وأن مشيياهدة المييتهم فييي حاليية ميين

حياالت التليبس بالجريمية بالجناييات أو الجينح تبييح لميطمور الضيبط القضيائي ,طبقيًا للميادة ( )31قييانون

اإلجرااات الجزائيية الفلسيطيني " :أن يقيبض عليى الميتهم الحاضير اليذي توجيد دالئيل كافيية عليى اتهاميه
وأن يفتشييه" ,وأن تقييدير حاليية التلييبس أو عييدم توافرهييا ميين األمييور الموضييوعية البحتيية التييي توكييل لرجييل

الضبط القضائي ,على أن يكيون تقيديره خاضيعاً لرقابية سيلطة التحقييق تحيت إشيراف محكمية الموضيوال,
ووفق وقائل معروضة عليها بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيياً ميل المقيدمات

والوقييائل الت ييي أثبته ييا ف ييي حكمه ييا(.)3وج يياا فييي قض يياا محكم يية االس ييتئناف العلي ييا "إن عملي ييات التح ييري

والضبط والتفتين هي من اإلجرااات المتعلقة بالشكل والتي تخضل لرقابة محكمة الموضوال"(.)4
و يلزم لكي يكون التلبس بالجريمة صحيحًا توافر شرطين هما:

األول -هيو أن يكييون مشيياهدة الجريميية المتلييبس بهييا قييد تمييت بمعرفيية مييطمور الضييبط القضييائي,

وقد جاا في قضاا محكمة اإلستئناف العليا بطن قييام الميتهم بياالختالس بطرييق االحتييال قيوة كهربائيية
من عداد الكهرباا بطن ثقب عداد الكهرباا وأوقفه عن الدوار تجييز ليه القيبض علييه بيدون إذن باعتبارهيا
()5

حالة من حاالت التلبس .

حتى ولو كان القبض بعد برهة من اليزمن ,ميا دام أن هنياك ثيار للجريمية حيين قضيت محكمية

اليينقض المصيرية فييي حكمهييا بطنييه فييي حاليية اقتيراف الطيياعن جريميية هتييك عييرض وبييادرت والييدة المجنييي

عليهيا بيربالغ الشيرطة فطسيرال إليى المكيان الواقعية وقييام بضيبطه ,فيرن هيذا القيبض يعيد حاصيالً فيي حاليية

تلبس,ويكون صحيحاً في القانون(.)6

()1محمودمحمود مصطفى ,مرجل سابق ,ص.217
()2طعن مصري رقم 6198لسنة ,84جلسة ,2017/4/15موقل محكمة النقض المصرية

()3طع يين جن ييائي مص ييري رق ييم /33128لس يينة 86جلس يية 2017/6/8طع يين رق ييم ( )84/14778جلس يية 2014/2/4م طع يين رق ييم
( )75/6785جلسة 2012/10/21م ,طعن رقم ( )77/29598جلسة 2014/4/7م موقل محكمة النقض المصرية.

()4استئناف عليا جزاا ,جزاا ( )71/53جلسة  1972/1/10م ,مجموعة مختارة من أحكام محكمة االستئناف العليا ,الجزا األول,

الطبعة الثانية ,ص.276

()5اس ييتئناف علي ييا جي يزاا رق ييم ,63/35جلس يية , 1963/9/17ولي ييد حلم ييي الحاي ييك مجموع يية مخت ييارة م يين أحك ييام اإلس ييتئناف ,الج ييزا

العشرون ,مرجل سابق .ص93

()6طعن جنائي مصري رقم ( ,)83/4881جلسة 2013/11/11م.موقل محكمة النقض المصرية
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الثياني -أن يكيون إثبييات التليبس قيد تييم بطرييق مشييروال ,وجيرى قضياا محكميية الينقض المصيرية
على أن تخلى المتهم عن حيازة الشييا اليذي تعتبير حيازتيه جريمية بمجيرد رؤيتيه الضيابط ال ينفيي حالية
التلبس طالما أن مطمور الضبط القضائي لم يباشر إكراه مادي أو أدبي بالمتهم(.)1

وكييذلك جييرى قضييااها علييى أنييه لييم يشييترط فييي التلييبس بييرحراز المخييدر أن يكييون ميين شييهد هييذه
المظيياهر قييد تبييين ماهييية المييادة التييي شيياهدها ,بييل ويكفييي فييي ذلييك المظيياهر الخارجييية بطييية حاسيية ميين

الح يواس يسييتوي فييي ذلييك أن تكييون الحاسيية الشييم أو حاسيية النظيير( ,)2حيييث إن مشيياهدة الجيياني يحمييل
مخد اًر هي من أظهر حاالت التلبس وأوالها( ,)3وتقوم جريمة إحراز المخيدر عنيدما اشيتم رائحية الحشيين

تتصيياعد ميين المقهييى فرنييه يكييون ميين حقييه أن يفييتن المقهييى ,ويقييبض علييى كييل مييتهم يييرى لييه اتصيياالً

بها(.)4

وقيام حالة التلبس بالجريمة مما يتيح لرجال الضيبط القضيائي اليذين شياهدوا وقوعهيا أن يقبضيوا

ال
اا أكيان فياع ً
بغير أمر من النيابة على كل من يقوم ليديهم اليدليل عليى مسياهمته فيهيا ,وأن يفتشيوه سيو ً
أصييليًا أم شيريكًا( ,)5واذن فييرن كييان مييا أورده الحكييم يفيييد أن مسييجونًا ضييبط متلبسيًا بجريميية إحيراز عليييه
سيجائر ,وهيي مين الممنوعيات المعاقيب عليى إدخالهييا فيي السيجن باعتبارهيا جنحية فقيرر هيذا المسييجون
فييور س يؤاله أن ممرض ياً بالس يجن (الطيياعن) هييو الييذي أعطيياه إييياه ففتشييه وكيييل السييجن ,وهييو ميين رجييال

الضييابطة القضييائية ,فوجييد معييه مخييد اًر فهييذا التفتييين يكييون صييحيحاً ,وللمحكميية أن تعتمييد علييى الييدليل
المستخدم منه في إدانته في إح ارزه المخدر(.)6

( )1مصطفى هرجة ,حقوق المتهم وضماناته ,مرجل سابق ,ص.57

()2طعن جنائي مصري رقيم ( )2040لسينة 1991م ,جلسية 1992/2/16م .طعين جنيائي مصيري رقيم ( )739سينة  7ق جلسية

1937/2/15م.

()3ويكفي لقيام حالة التلبس أن يشاهد المخدر عنيد قيدمي الميتهم ,فيرذا وجيدت ليدى الضيابط قيرائن واميارات كافيية تفييد صيلة الميتهم

بهيذا المخيدر ,حيق ليه القييبض علييه وتفتيشيه .طعين رقييم ( )1598سينة  27ق جلسية 1957/1/21م ,س ,9ص .84سيعيد شييعلة,
قضاا النقض في األدلة الجنائية ,الجزا الثاني ,منشطة المعارف باإلسكندرية2004 ,م ,ص.817

()4طعن جنائي مصري رقم ( )74/53096تاري الجلسة 2012/11/19م ,محكمة النقض المصرية.

()5طعي يين جني ييائي مصي ييري جلسي يية 1975/12/5م ,س  6ق , 418سي ييعيد شي ييعلة ,قضي يياا الي يينقض لألدلي يية الجنائيي يية ,مرجي ييل سي ييابق

ص.1412

()6طعيين جنييائي مصييري جلسيية 1951/11/5م ,س  3ق  , 50سييعيد شييعلة ,قضيياا اليينقض فييي األدليية الجنائييية ,مرجييل سييابق

ص.132
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األمر بضبط واحضار المتهم الغائب الذي توجد دالئـل كافيـة علـى اتهامـه وفـق نـص المـادة
( )31من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني .
تنص الفقرة األولى من المادة ( )31قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني على أنه" :إذا ليم يكين

المتهم حاض ًار في األحيوال المبينية فيي الميادة السيابقة يجيوز لميطمور الضيبط القضيائي أن يستصيدر أمي ًار

بالقبض عليه ,واحضاره ويدون في المحضر".

فييي نييص المييادة السييابق لييم يتضييح قصييد المشيرال الفلسييطيني فييي كلميية استصييدار ألميير الضييبط

واإلحضار ,وهي تختلف عن المشرال المصري في المادة ( )35قيانون اإلجيرااات الجزائيية المصيري فيي
كلم يية (إص ييدار ألم يير الض ييبط واإلحض ييار) حي ييث كلم يية إص ييدار تعن ييي (ه ييو المص ييدر لألم يير) ,ولك يين

استصييدار أي (يطلييب إصييدار األميير)( ,)1بحيييث ال يقييوم بتنفيييذ األميير بنفسييه ,بييل أحييد رجييال السييلطة
العامة أو أحد المحضرين المؤتمرون بطمره(.)2

وميا ذهييب إليييه الييبعض فييي اليرأي بييطن مييطمور الضييبط القضييائي هييو الييذي يصييدر أميير الضييبط

واإلحضاروليس طلب إصداره( ,)3ليس في محله.

و تـــــرى الباحثـــــة بي ييطن مي ييطمور الضي ييبط القضي ييائي هي ييو الي ييذي يطلي ييب إصي ييدار األمي يير الض ي ييبط
واإلحضييارمن النيابيية العاميية ,والمصييدر الرئيسييي ألميير الضييبط واإلحضييارهي النيابيية العاميية  ,وذلييك ميين
خالل معنى كلمة (استصدار) في اللغة وفق نص الميادة ( )1/31قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني

"هي تختلف عن قصد المشرال المصري اليذي بنيى اليبعض علييه فيي تحلييل نيص الميادة ( )1/31قيانون

اإلجرااات الجزائية الفلسطيني"(.)4

وبهذا ال يملك مطمور الضبط القضيائي فيي التشيريل الفلسيطيني إصيدار أمير الضيبط واإلحضيار

بييطي حاليية ميين الحيياالت ,بييل يقييوم بتنفيييذ األميير ,وال يلييزم أن يكييون تكليييف مييطمور الضييبط القضييائي أحييد

رج ييال الس ييلطة العام يية بض ييبط الم ييتهم واحض يياره مكتوبي يًا ,ب ييل يكف ييي التكلي ييف الش ييفهي طالم ييا ق ييد أثب ييت

بالمحضر(.)5

()1استصدار (اسم) استصدار قرار :طلب إصداره ,معجم المعاني الجامل ,معجم عربي عربيwww.almanny.com
إصدار :األمر ألقاه ,أذاعه ,أنفذ ,وأذاعه ,أصدر الرئيس مرسوماً /قانوناً.

()2رمسيس بهنام ,مرجل سابق ,ص.185

( )3مهند عارف عودة صوان ,القبض في التشريل الفلسطيني ,مرجل سابق ,ص.130
( )4دراسة وبحث قانوني حول ماهية مطموري الضبط القضائي.

2017/8/7م ,الساعة  1:30ظه ًار www.mohamah.net.

( )5إيهاب عبدالمطلب ,الموسوعة الجنائية للدفوال الجنائية ,مرجل سابق ,ص.106
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ال ليينص المييادة ( )31إجيرااات جزائييية فلسييطيني تفتييرض أن مييطمور الضييبط القضييائي ال
إعمييا ً

يج ييوز ل ييه أن يق ييبض عل ييى المي يتهم وذل ييك لع ييدم وج ييود حال يية التل ييبس ,واال م ييا احت يياج إل ييى طل ييب األم يير

ياا علييى طلييب ميين مييطمور
بالضييبط ,ويشييترط لصييحة صييدور األميير بييالقبض فييي غييير أح يوال التلييبس بني ً
الضبط القضائي:
أ -أن يصدر األمر من النيابة المختصة قانونًا.
ب -أن توجييد دالئييل كافييية علييى اتهييام شييخص بارتكيياب جناييية أو جنحيية تزيييد عقوبتهييا علييى الحييبس
ستة أشهر.

وجدير بالذكر أن المشرال الفلسطيني قد منح كل من شاهد من العامة الجياني متلبسياً بجنايية أو

جنحة يجوز فيهيا توقيفيه( ,)1والتعيرض ليه مادييًا ,حييث إنيه إذا ميا قيام أحيد النياس بيالقبض عليى شيخص
وتفتيشييه وفييي حاليية أنييه ارتكييب جناييية أو جنحيية أمامييه فهييذا ال يعطيييه الحييق بييطن يقييوم بييالقبض عليييه

وتفتيشه ,واال كان القبض والتفتيين باطيل ,فيال يكيون علييه سيوى توقيفيه واليتحفظ علييه حتيى يسيلمه إليى
مركز الشرطة أو انتظار وصول الشيرطة ,حيـث قضـى بأنـه قيام الشياهد  ..وهيو مين حياد النياس قيبض
بالفعل على الطاعن وفتشه ,ولما كان القانون قد حظير القيبض عليى أي إنسيان أو تفتيشيه إال بتيرخيص
منه ,أو برذن من سلطة التحقيق المختصة ,وكان ال يجيوز للشياهد ,وهيو مين أحياد النياس أن يباشير أييًا

من هذين اإلجرائيين ,وكل ما خوله القانون إياه باعتباره من حاد النياس هيو اليتحفظ عليى الميتهم وعليى

جسيم الجريمية فييي الجيرائم المتلييبس فيهيا ,وتسييليمه إليى أقيرب مييطمور مين مييطموري الضيبط القضييائي ,أي
مجييرد التعييرض المييادي لمييا يقتضيييه واجبييه فييي الييتحفظ علييى المييتهم وعلييى جسييم الجريميية علييى سييند ميين

نظرييية الضييرورة اإلجرائييية ,وليييس لييه أن يجييري قبضياً أو تفتيشياً علييى نحييو مييا فعييل فييي واقعيية الييدعوى,

ولما كان ذلك وكان ما أنهى إليه الحكم من االعتبار بصمة تفتيين المجنيي علييه شياهد اإلثبيات األول,
للطاعن ينطوي على خطط في تطبيق القانون ألن هذا التفتين باطل  ,لميا كيان ذليك وكيان الزم بطيالن

التفتييين عييدم التعويييل علييى أي دليييل مسييتمد منييه ومنهييا شييهادة ميين قييام بهييذا اإلج يراا الباطييل ,وكانييت

الدعوى حسبما حصيلها الحكيم المطعيون فييه ال يوجيد فيهيا دلييل سيوى هيذا القيبض الباطيل ,فرنيه يتعيين

نقض الحكم المطعون فيه وبرااة الطاعن مما نسب إليه(.)2

()1المييادة ( )32قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني ,نصييت علييى "لكييل ميين شيياهد الجيياني متلبس ي ًا بجناييية أو جنحيية يجييوز فهيييا
توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة ,وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة بالقبض عليه".

()2طعين جنييائي مصييري رقييم ( )76/71242ييوم الجلسيية الثالثيياا الموافييق  23ربييل اآلخيير سيينة 1434ه ,الموافييق 2013/3/5م.
موقل محكمة النقض المصرية.
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تطبيقات النتفاء حالة التلبس:
 -1إمسيياك جنييدي الح ارسيية بييالمتهم داخييل معسييكر قيوات األميين الييذي يحظيير الييدخول فيييه ,إال لميين

يتبعه  ,ال يعد قبضاً ,وبالتالي تنتفي فييه حالية التليبس ,حييث قضيت محكمية الينقض المصيرية:
"لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفل ببطالن القبض عليى الطياعن األول النتفياا حالية

التليبس ,لمييا كييان ذليك وكييان هييذا اليذي قالييه الحكييم صيحيحًا فييي القييانون ,إذ إن ميا قييام بييه رجييل

مبررألم يير
األميين ميين اإلمس يياك بييالمتهم األول داخ ييل معسييكر قي يوات األميين ال يع ييدو أن يكييون
اً
ضروري تمهيداً إلبالغ الشرطة بالواقعية والحضيور السيتالمه ,اقتضيته مالبسيات جديية هيي أنيه
محظور الدخول في هذه المنطقة إال لمن يتبعوها ,ومين ثيم ال يرقيى ميا قيام بيه رجيل األمين إليى

مرتبة القبض ,ويضحى النعي على الحكم في هذا الشطن غير سديد"(.)1

 -2مشيياهدة المييتهم ومعييه شييخص بيييده زجاجيية بييرة يرفعهييا علييى فمييه فضييبطها بيييده وتبييين بييداخلها
مييادة نسييبة الكحييول ,وأثنيياا ذلييك أبصيير مقبضييا لسييالح نيياري ظيياهر ميين كميير البنطييال الخلفييي

للمتهم فضبطه وتبين أنه سالح ناري طبنجية صيوت ,وبتفتيشيه عثير معيه عليى ثيالث طلقيات,
مم يا يسييتخدم فييي السييالح اآللييي ,وبمواجهتييه أقيير برحرازها,فهنييا وقعييت المشيياهدة لحاليية التلييبس

للسالح على التخمين مما يترتب عليه بطالن القبض ,وتطبيقًا لذلك ,في حكيم محكمية الينقض

المصرية "وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة اليدعوى وميؤدى أقيوال
ضييابط الواقعية أنييه تثبييت ميين حقيقيية السييالح المضييبوط ,وأنييه مسييدس صييوت قبييل إجيراا تفتيشييه
للطاعن ,والذي أسفر عن ضبط ثيالث طلقيات ناريية مميا تسيتخدم عليى األسيلحة الناريية ,ولييس
في األوراق ما يشير إلى أنهيا كانيت فيي موضيل ظياهر مين مالبيس الطياعن ييراه الضيابط حتيى
بناا على حال التليبس مميا يترتيب علييه بطيالن القيبض والتفتيين وليو
يصح له القبض والتفتين ً
كان وقائيًا"(.)2

 -3تلقي مطمور الضبط القضائي نبط وقوال جريمية مين الغيير ,وليم يشياهد أثي اًر مين ثارهيا ينبيئ بذاتيه
عن وقوعها(.)3

وفييي ذلييك قضييت محكميية اليينقض "لمييا كييان ذلييك ,وكييان الحكييم المطعييون فيييه قييد اقتصيير علييى
السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت في حالية تليبس عنيدما أبلي المجنيي علييه بيطن الميتهم

يطالب مبل من المال منها مقابل إعادة السيارة التي سرقها كرهياً مين المجنيي علييه ,وذليك عين طرييق

()1طعن جنائي مصري رقم ( )19090لسنة  76ق جلسية  2013/1/16م ,المسيتحدث المبيادل الصيادرة مين اليدوائر الجنائيية مين

أول أكتوبر 2012م لغاية خر سبتمبر 2013م ,مرجل سابق ,ص.180

()2طعن جنائي مصري رقم ( )14778لسنة  ,84جلسة 2014/12/4م ,موقل محكمة النقض المصرية.
( )3محمد علي سكيكر ,موسوعة الدفوال الجنائية ,مرجل سابق ,ص.285
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الهيياتف فطلييب الضييابط منهييا مسييايرته ,وحييال حضييور المييتهم للمكييان المتفييق عليييه سييلفًا ميين ضييبطه
وأرشده عن تلك السيارة ,وقد قبض عليى الميتهم دون أن يسيتظهر فيي مدوناتيه ميا إذا كيان رجيل الضيبط
قييام بييرجرااات القييبض والتفتييين ,قييد تحقييق ميين قيييام وقوعهييا بمشيياهدتها بنفسييه ,أو إدراكهييا بحاسيية ميين

حواسييه أو مشيياهدة أثيير ميين ثارهييا ينبييئ بذاتييه عيين وقوعهييا ,لمييا كييان مييا تقييدم فرنييه يتعييين نقييض الحكييم

المطعون فيه واإلعادة ,دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن(.)1

 -4مجيرد مشياهدة ميطمور الضيبط القضيائي للميتهم التييي تبيدو علييه عالميات الشيك والريبية ال تكفييي
لقيام حالة التلبس ,وال يبرر القبض.

"وذلك لميا هيو مقيرر فيي قضياا هيذه المحكمية مين أنيه لييس مين مجيرد ميا يعتيري الشيخص مين
مظاهر الحيرة واالرتبياك مهميا بلغيا ييوفر اليدالئل الكافيية عليى اتهاميه بالجريمية المتليبس بهيا ,ويبييح مين
ثييم القييبض عليييه وتفتيشييه ,لمييا كييان ذلييك فييرن القييبض علييى الطيياعن يكييون قييد وقييل فييي غييير حاليية تلييبس

بالجريميية ,وميين ثييم فييرن مييا وقييل بحقييه هييو قييبض باطييل ,واذا خييالف الحكييم المطعييون فيييه هييذا النظيير,
وجييرى فييي قضييائه علييى صييحة هييذا اإلج يراا فرنييه يكييون معيب يًا بالخطييط فييي تطبيييق القييانون بمييا يوجييب

نقضه"(.)2

 -5مشيياهدة الضييابط اللفافيية الحاوييية للنبييات المخييدر ,وهييي علييى األرض فييي الطريييق الع ييام أم ييام
المتهم وقام بفضها فاستبان له محتواها من النبات المخدر.

"لمييا كييان ذلييك وهييو مييا ينبييئ عيين اضييطراب الحكييم فييي شييطن الحاليية التييي كييان عليهييا النبييات

المضبوط ,وما إذا كان الضابط قيد شياهده بحالية ظياهرة قبيل فيض اللفافية أم بعيد فضيه لهيا ,فيرن الحكيم

المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه واإلعادة"(.)3

 -6سييقوط لفافيية عرضيًا ميين الطيياعن عنييد إخي ارج بطاقتييه الشخصييية لييم يتبييين للضييابط محتواهييا قبييل
فضيها ,إذ ال يعيد سيقوطها تخلييًا منييه فيي حيازتهيا ,إذ هيي رغييم ذليك فيي حيازتيه القانونييية(,)4أي
برااة المتهمّ إذا لم يكن التخلي إرادياً.

"لما كان الضابط لم يتبين محتوى اللفافة قبل فضها ,فرن الواقعة عليى هيذا النحيو ال تعتبير مين

حاالت التلبس"(.)1

()1طعن جنائي مصري ( )3316لسنة  ,83جلسة 2014/3/6م ,الموقل اإللكتروني لمحكمة النقض المصرية.

( )2طعيين رقييم 6198لسيينة ,84جلسيية 2017/4/15طعيين رقييم ( )11501لسيينة  83جلسيية 2014/2/2م ,موقييل محكميية اليينقض

المصرية.

()3طعن رقم ( )4445لسنة  75جلسة 2012/10/23م ,س .63موقل محكمة النقض المصرية
()4محمد علي سكيكر ,مرجل سابق ,ص .285مصطفى هرجة ,مرجل سابق ,ص.58
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أما إذا تخلى المتهم عن ما في حوزته من مخدر اختياريًا فتتحقيق بيه حالية التليبس تطبيقيًا ليذلك

تخلى المتهم عن كيس المخدر ,إثر مناداة الضابط عليه أبعد أن علم بطنيه يحميل مخيد ًار تخليى اختيياري

تتوافر فيه حالة التلبس(.)2لذلك يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالية التليبس بالجريمية أن يكيون
قييد وقييل عيين إرادة وطواعييية واختيييار ,فييرذا كييان وليييد إجيراا غييير مشييروال فييرن الييدليل المسييتمد منييه يكييون

بيياطالً ال أثيير لييه ,ولمييا كييان الحكييم قييد عييول فييي إدانيية الطاعنيية علييى الييدليل المسييتمد ميين تخيلهييا عيين

المخييدر دون أن يمحييص دفاعهييا ,بييطن التخلييي كييان وليييد إك يراه وقييل عليهييا ميين الضييابط بمييا أدخلييه فييي

روعهييا ميين وجييوب تفتيشييها ,وارسييالها إلييى المستشييفى إلج يرااه أو يييرد عليييه بمييا يسييوغ بييه إط ارحييه ,فييرن
الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه واإلحالة(.)3

والقيياا المييتهم مييا فييي حوزتييه ميين مخييدر أثيير مشيياهدة رجييل الضييبط تخييل اختييياري ,تتحقييق بييه

حالة التلبس(.)4

 -7كييون المييتهم لييه سييوابق إجرامييية مميين اشييتهروا باإلتجييار بالمخييدرات ال يجيييز لمييطمور الضييبط

القضييائي الق ييبض عليييه وتفتيشييه إال فييي حاليية ميين حيياالت التلييبس( ,)5وتطبيقييًا لييذلك إذا كانييت

الواقعة هي أن المتهم وهيو ممين اشيتهروا باإلتجيار بالمخيدرات ,وجيد بيين أشيخاص ييدخنون فيي

جييوزه ومطبق ياً بيييده علييى ورقيية ثييم حيياول الهييرب عنييد القييبض عليييه ,لييم يكشييف عيين مخييدر بييطي

حاس يية م يين حواس ييه قبيييل إجي يراا الق ييبض والتفت ييين(" ,)6إذ إنيييه مج ييرد مش يياهدة م ييطمور الضيييبط
القضائي للمتهم الممسك بكرتونة بيده وتبدو عليه عالمات الشيك والريبية وذو سيوابق إجراميية ال

تكفي لقيام حالة التلبس"(.)7

 -8ال تلبس إذا كانت الجريمة وليدة تعسف في تنفيذ إذن التفتين.

= ________________________________________________________

()1طعن جنائي مصري ( )6858لسنة  53ق جلسة  1984/4/18م ,مصطفى هرجه ,حقوق وضمانات المتهم مرجل سيابق ص

.58

()2طعيين مصييري رقييم ( )1700سيينة  44ق جلسيية 1974/12/29م ,س  ,25ص .884سييعيد شييعلة ,قضيياا اليينقض فييي األدليية
الجنائية ,الجزا الثاني ,مرجل سابق ,ص.1849

()3طعيين مصييري رقييم ( )93سيينة  36ق جلسيية 1966/2/21م س  17ال  ,1ص .175سييعيد شييعلة ,قضيياا اليينقض فييي األدليية
الجنائية ,الجزا الثاني ,مرجل سابق ,ص.1842

()4طعن جنائي مصري رقم ( )1018سنة  45ق جلسة 1975/6/23م ,موقل محمكة النقض المصرية .
()5طعن جنائي مصري رقم ( )11501لسنة  83جلسة 2014/2/2م ,موقل محكمة النقض المصرية.
()6حسن جوخدار ,شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ,المرجل السابق  ,ص.32
()7طعن رقم ( )11501لسنة  ,83جلسة 2014/2/2م ,موقل محكمة النقض المصرية.
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فيرذا تحسييس الضييابط مالبييس المييتهم ولييم يعثير فيهيا علييى سييالح بييين طيييات مالبسييه,ورغم ذلييك
مضييى فييي التفتييين بييالمالبس كلهييا فعثيير عل يى مخييدر ,فييي غييير مكييان ظاهر,فرنييه يسييوغ للمحكميية أن

تنعت تصرفه بالتعسف في تنفيذ إذن التفتين وذلك بالسعي فيي البحيث عين جريمية أخيرى ال عالقية لهيا

بالجريمة التي صدر اإلذن بشيطنها مميا يترتيب علييه بطيالن التفتيين ,واهيدار اليدليل المسيتمد منيه طالميا
()1

لم يشاهد المخدر عرضاً.

المطلب الثالث

"بطالن القبض لعدم وجود دالئل كافية
القبض عليى المتهميين فيي الجناييات والجينح( ,)2يسيتلزم قييام دالئيل كافيية تسيوغ لميطمور الضيبط
القضي ييائي (الضي ييابطة العدليي يية) القي ييبض علي ييى المي ييتهم ,ويقصي ييد بالي ييدالئل هي ييي العالمي ييات الخارجيي يية أو
الشبهات المقبولة دون ضرورة التعمق في تمحيصها وتقليب وجوه الرأي فيها ,وهيي ال ترقيى إليى مرتبية

األدليية ,فهييي ق يرائن ضييعيفة أي اسييتنتاج ألميير مجهييول ميين أميير معلييوم( .)3وليييس مجييرد مييا يبييدو علييى

الفرد من حيرة وارتباك مهما بل ما يمكن اعتباره دالئل كافية على وجود اتهام يبرر القبض(.)4

فقيييام هييذه الييدالئل يكيياد يمثييل الضييمان الوحيييد الييذي رسييمه التشيريل الفلسييطيني ,ومثيلييه األردنييي
لألف يراد حتييى ال يقع يوا ضييحية إج يراا قييد يكييون ضييا اًر أو تعسييفياً ال مصييلحة ألحييد ميين و ارئييه ,وال جييدوى

للتحقيق منه(.)5

وال يجوز القبض على متهم بغير توافر دالئل كافية ,ولو كيان ذليك تمهييدًا الستصيدار أمير مين

النيابة العامة بتفتيشه واال كان القبض باطالً(.)6

وليذلك فيرن عييدم تيوافر الييدالئل الكافييية للتهميية المسييندة إلييى المييتهم ال يعطييي لمحكميية الموضيوال

الحكم بردانة المتهم بل بيالبرااة ()1أميا إذا كيان اإلعتيراف مخالفياً لشيروط صيحته فيال يؤخيذ بيه كيدليل فيي

( )1عبد الحميد الشواربي ,البرااة في قضايا المخدرات ,ب ط ,مؤسسة الثقافة الجامعية ,األ ازريطة,ص.228

اا أكييان القييبض بييطمر ميين ج هيية التحقيييق أو بييدون أميير فييي التش يريل الفلسييطيني ,وفييق نييص المييادة ( )30ق .إ .ج فلسييطيني
()2س يو ً
المادة ( ) 31ق .إ .ج فلسطيني ,أما المشرال األردني صرح في القبض بدون أمر مين جهية التحقييق فيي نيص الميادة ( )99ق .إ م.
ج أردنيي ,إال أنييه لييم يصييرح فييي شييرط وجييد دالئييل كافييية فييي األميير الصييادر مين النيابيية العاميية علييى خييالف المشيرال الفلسييطيني فييي

نص المادة (.)2/31

()3محمد عيد الغريب ,مرجل سابق ,ص.648

()4طعن جنائي مصيري رقيم ( )83/1872جلسية 1983/11/29م ,س  ,34ص .1010سيعيد شيعلة ,قضياا الينقض فيي األدلية

الجناية ,الجزا الثاني ,ص.186
( )5المرجل نفسه.

()6طعن مصري رقم ( )11501لسنة  83جلسة 2014/2/2م ,موقل محكمة النقض المصرية.
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إلدانيية بييل دليييل لب يرااة المتهم.وهييو مييا قضييت بييه محكميية اليينقض الفلسييطينية "ب يرااة المييتهم ميين الييتهم
المنسييوبة إلي ييه ,وذلييك ألن األدل يية التييي س يياقتها النيابيية العام يية لييم ت ييرق إلييى مرتب يية األدليية القوي يية إلدان يية
()2

المييتهم"

 ,وجيياا فييي قضيياا محكميية اإلسييتئناف العليييا بقولهييا "بج يواز ب يرااة المييتهم لييبطالن إجييرااات

القبض والتفتين"(.)3

و أن يه "ال يعييد التبلي ي عيين الجريميية وحييده ميين قبيييل الييدالئل الكافييية للقييبض علييى المييتهم ,وانمييا

ينبغي أن يقيوم ميطمور الضيبط بعميل تحرييات بشيطن ميا اشيتمل علييه التبليي  ,فيرذا أسيفرت التحرييات عين

توافر دالئل كافية جاز له القبض على المتهم "(.)4

وقييد قضييي بييطن وجييود الطاعنيية بييداخل سيييارة المييتهم المتلييبس بواقعيية بيييل المخييدر ح يال القييبض

عليييه ,وعييدم وج ييود دالئييل كافييية عل ييى اتهامهييا ,وعييدم وج ييود إذن ميين النيابيية للق ييبض عليهييا ,وبالت ييالي

ال ,ويبطل كل ما يترتب عليه(.)5
فالقبض عليها وتفتيشها يكون باط ً

كمييا قضييي بطن يه" فييي قضيياا هييذه المحكميية ميين أنييه ليسييت فييي مجييرد مييا يعتييري الشييخص ميين

مظيياهر الحي يرة واالرتبيياك مهمييا بلغييا مييا يييوفر الييدالئل الكافييية علييى اتهامييه بالجريميية المتلييبس بهييا يبيييح

القبض عليه"(.)6

ويعييد الييدفل بعييدم جدييية التحريييات والييدالئل التييي سييبقت إج يراا القييبض أو التفتييين ميين الييدفوال

الجوهرييية واجييب التصييدي لهييا إذ يترتييب علييى إنتفيياا الييدالئل أو عييدم كفايتهييا ,بطييالن القييبض والييدليل

()7
ال تفتييين
المترتييب عليييهً ,وبالتييالي تبطييل الييدليل المترتييب علييى القييبض الباطييل ,والييذي أسييفر عنييه مييث ً

ش ييخص الم ييتهم عق ييب ه ييذا الق ييبض أو تبط ييل اعتي يراف الم ييتهم أو حت ييى تلبس ييه بالتهم يية ,إذ أدى الق ييبض

الباطييل إلييى ظهييور هييذا التلييبس(.)8لييذا قضييي بطنييه "إذا كييان الثابييت بييالحكم ال يسييتفاد من يه أن المييتهم قييد
شوهد وقت ضيبطه فيي حالية تليبس ,بيل يفييد أنيه ليم يليق المخيدر اليذي كيان معيه إال عنيد محاولية رجيال
= ________________________________________________________

()1استئناف علييا جيزاا فلسيطيني  ,رقيم ( )77/120جلسية  1978/1/24م (دائيرة غيزة) .ولييد الحاييك ,مجموعية مختيارة مين أحكيام
محكمة االستئناف ,ج  ,20ص.268

()2نقض جزائي فلسطيني (دائرة غزة ),رقم ,2010/25جلسة األربعاا ,2010/6/30غير منشور.

()3اس ييتئناف علي ييا جي يزاا ,رق ييم ,72/120جلس يية ( 1978/1//24دائي يرة غزة),ولي ييد الحاي ييك ,مجموع يية مخت ييارة م يين أحك ييام محكم يية
اإلسييتئناف ,الجييزا العشييرون 1971 ,الحايييك ,مجموعيية مختييارة ميين أحكييام محكميية اإلسييتئناف ,الجييزا العشييرون,1980-1971 ,
.ص286

()4طعن جنائي مصري رقم ( )128جلسة 1937/12/20م ,موقل محكمة النقض المصرية .

()5طعن جنائي مصري رقم ( )1345لسنة  82جلسة 2014/10/11م.موقل محكمة النقض المصرية

( )6طعن جنائي مصري رقم 6198لسنة 84جلسة ,/4/15موقل محكمة النقض المصرية 2017طعين رقيم ( )21782لسينة ,74

جلسة 2012/10/16م ,س  ,13المستحدث للمبادل الصادرة من الدوائر الجنائية ص.112
( )7رؤوف عبيد ,ضوابط تسبب األحكام الجنائية ,مرجل سابق ,ص.359
()8حسن صادق المرصفادي ,مرجل سابق ,ص.222
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الشرطة القبض عليه لتفتيشه فال يجوزاإلستشيهاد علييه بالمخيدر المضيبوط فيرن ضيبطه ميا كيان ليحصيل
()1

لوال محاولة القبض عليه بغير وجه حق ".

وتقييدير كفاييية الييدالئل المس يوغة للقييبض ميين شييطن مييطمور الضييبط القضييائي ,وعلييى مسييؤوليته

الخاصة متيى وقيل القيبض بمعرفتيه ,وهيذا التقيدير يخضيل عليى أيية حيال لمراقبية محكمية الموضيوال التيي

لها أن تقضي بعدم كفاية هذه الدالئل التي كانت سببًا في القبض على المتهم(.)2

المطلب الرابع

بطالن القبض لعدم توافر المذكرة أو اإلذن
القيييد علييى الحرييية الشخصييية غييير جييائز إال فييي حاليية ميين حيياالت التلييبس أو بييرذن ميين السييلطة

المختصة(.)3

ياا علييى أميير صييادر ميين النيابيية العاميية فييال محييل
فييرذا مييا أثبييت أن القييبض علييى المييتهم تييم بني ً
()4
لمناقشة ما يبرره بشطن قيام أو انتفاا حالة التلبس.
ولك يين تث ييور اإلش ييكالية مت ييى خل ييى إجي يراا الق ييبض م يين إذن النياب يية,بحيث ت ييولى م ييطمور الض ييبط
القضييائي هييذا اإلج يراا دون حصييوله علييى إذن ميين النيابيية العاميية ,ودون ت يوافر حاليية التلييبس ,وبالتييالي

عدم توافر الدالئل الكافية على االتهام .

لما كان القبض الوافل على الشخص دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقيل فيي غيير حالية

تلييبس بالجريميية ,ودون أن تتيوافر الييدالئل الكافييية علييى اتهامييه بهييا وميين ثييم مييا وقييل فييي حقييه هييو قييبض

صريح ليس له ما يبرره وال سند ليه مين القيانون ,واذا خيالف الحكيم المطعيون عنيه هيذا النظير ,وكيان ميا
أورده تبريي اًر إلطيراح الييدفل بييبطالن القييبض ال يتفييق وصييحيح القييانون ,وال يييؤدي إلييى مييا رتبييه عليييه فرنييه
يكون معيباً بالخطط في تطبيق القانون خطيط حجبية عين األنظيار فيميا يكيون فيي اليدعوى مين أدلية أخيرى
مستقلة عن اإلجراا الباطل الذي عول عليه مما يقتضي أن يكون معه النقض واإلحالة(.)5

()1طعن جنائي مصري رقم 9292جلسة , 1941/1/13إيهاب عبد المطلب ,موسوعة البطالن ,مرجل سابق ,ص611

( )2طع يين رق( ,)1763جلس يية /24إبري ييل,1962/مجل يية نقاب يية المح ييامين المصي يرييين ,1976,مرج ييل س ييابق ,ص ,1025حس يين
صادق المرصفاوي ,مرجل سابق ,ص222

()3طعن جنائي مصري رقم ( )1345سنة  82جلسة 2014/10/11م ,موقل محكمة النقض المصرية.
()4طعن جنائي مصري  ,8331جلسة 2014/2/10م ,س .65موقل محكمة النقض المصرية .

()5طعن جنائي مصري رقم ( )74/21782جلسة 2012/10/16م ,س  ,63موقل محكمة النقض المصرية.
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ومتييى صييدر إذن الضييبط والتفتييين ميين النيابيية العاميية يكييون لمييطمور الضييبط القضييائي تحديييد

()1
ال لتحقييق الغيرض
الوقت المناسب لتنفيذ اإلذن الصادر ليه خيالل الميدة المحيددة قانونيًا  ,وبميا ييراه كفيي ً

منه دون أن يلتزم في ذلك بتوقيت معين ,وبخاصي ًة إذا كيان واقيل الحيال يسياعد عليى سيرعة تنفييذ اإلذن

عندما يكون مركز الشرطة قريباً من النيابة مصدرة اإلذن ,وكذلك مكان الضبط.

وكذلك فرن صدور حكم غيابي على متهم بجريمة يجيز لميطمور الضيبط القضيائي القيبض عليى

المتهم ,ويكون قبضاً مشيروعاً بيدون صيدور إذن مين النيابية العامية ,يسيمح بيالتفتين التحيوطي ,فيرذا ميا

أسفر عن كشف جريمة فرن الدليل المستمد قانوني ,وفيي ذليك قضيى" :لميا كيان الحكيم قيد عيرض لليدفل
ببطالن القبض والتفتين لحصوله بغير إذن من النيابة ,وفي غير حاالت التلبس فمردود بيطن الميتهم قيد

صدر ضده حكمًا غيابيًا في الجنحة رقم …… لسينة ……… جينح القسيم وصيدر بشيطنها حكميًا غيابييًا
بيالحبس لميدة سييتة شيهور عين جريميية سيرقة وميين ثيم يجيوز للضييابط القيبض عليى المييتهم ,ويكيون قبضيًا
مشييروال ,ممييا يسييمح بييرجراا التفتييين الوقييائي ,فييرذا مييا أسييفر هييذا التفتييين التحييوطي عيين الكشييف عيين

جريميية لفافييات ورقيية مطوييية بييين طيييات مالبسيه ودون الحصييول علييى إذن.ميين جانييب مجييرى التفتييين,
فيرن اليدليل المسييتمد قيانوني حتيى ولييو كيان بيدون إذن ميين النيابية العامية ,وبييذلك يضيحى نعيى الطيياعن

في هذا الخصوص غير سديد"(.)2

واذا مييا ص ييدرت الم ييذكرة ,وت ييم تنفي ييذها خ ييارج االختصيياص المك يياني ,فف ييي ه ييذه الحال يية يرس ييل

المقبييوض عليييه لعضييو النيابيية الييذي قييبض علييى الشييخص ضييمن دائيرة اختصاصييه ,ويقييوم بييالتحقق ميين

شخصيييته ,واحاطتييه علميًا بالواقعيية المسييندة إليييه ,ويسييطله عنهييا ,ويثبييت ذلييك كلييه فييي المحضيير ,ويرسييل

المقبوض عليه ,والمحضر إلى النيابة التي تجري فيها التحقيق(.)3

وعلى ذلك ال يجوز للنيابة العامة التي قبض عليى الميتهم فيي دائرتهيا اسيتجواب الميتهم ,إذ هيي

غييير مختصيية( ,)4إال أنييه علييى مييطمور الضييبط فييي حاليية الضييرورة ,أو الظييروف الطارئيية االضييط اررية
القبض على الميتهم وعلييه بييان ذليك ,ويخضيل تقيدير موجبيات ذليك لتقيدير محكمية الموضيوال ,فلهيا أن
تجيز اإلجراا إذا ميا اقتنعيت بجديية تليك األسيباب ,أو تبطليه إذا تبيين لهيا تخليف حالية الضيرورة أو عيدم

()1والتييي حييددها المش يرال الفلسييطيني بييثالث أشييهر وفييق نييص المييادة ( )109ق .إ .ج فلسييطيني ,فييي حييين أن المشيرال األردنييي لييم

يحدد ميدة عليى غيرار ميا فعيل المشيرال الفلسيطيني ,والتيي كيان علييه أن يميدد الميدة حتيى ال يتميادى ميطموري الضيبط فيي تنفييذ اإلذن
الصادر من النيابة العامة.

()2طعين جنيائي مصيري رقييم ( )73369لسينة  ,74جلسية 2012/11/1م ,س  .63المسيتحدث ميين المبيادل الصيادرة مين الييدوائر

الجنائية من أول أكتوبر2012آلخر سبتمبر .2013مرجل سابق .ص78

()3المادة ( )57من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني )449( ,تعليمات النائب العام.
()4محمد عيد الغريب ,مرجل سابق ,ص.886
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وجييود ظييروف اضييط ارريه كانييت توجييب علييى مييطمور الضييبط اتخيياذ ذلييك اإلج يراا ,وأنييه كييان فييي مكنتييه
متسل التخاذ اإلجرااات القانونية الالزمة(.)1

ويجدر بنا اإلشارة هنا أن صدور أمر بالقبض على شخص يلزم جمييل رجيال الضيبط القضيائي

بتنفيذ هذا األمير ,وال يكيون تنفييذه مخصصيًا لشيخص معيين مين رجيال السيلطة العاميةوذلك ميا جياا فيي

نص المادة ( )111في قولها "يتولى مطمورو الضبط القضائي تنفييذ ميذكرات الحضيور واإلحضيار" وهنيا

المشيرال أعطييى الحييق لجميييل مييطمورو الضييبط القضييائي أن يقوم يوا بتنفيييذ أميير القييبض ,حيييث إن الييدفل
ببطالن القبض ألنه من أجراه رئييس مكافحية المخيدرات ,فيي حيين أن النيابية كلفيت وحيدة تنفييذ األحكيام

يكييون علييى غييير أسيياس( ,)2وفييي حكييم خيير "لمييا كييان أميير الضييبط واإلحضارالمشييار إليييه قييد خييال ميين
تكلييف الضيابط… بتنفيييذه – خالفيًا لمييا جياا بطسييباب الطعين – وليم يكلييف أي شيخص خيير عليى سييبيل

الحصيير بهييذا التنفيييذ – حسييبما بييين ميين االطييالال عليييه ,متمشيييًا فييي ذلييك مييل نييص المييادة ( )127ميين

قييانون اإلجيرااات الجنائييية الييذي جيياا مطلقياً فييي إليزام جميييل رجييال السييلطة العاميية بييالقبض علييى المييتهم

الذي صدر أمر القبض عليه واحضاره ممن يملكه قانوناً ,كما هو الحال في هذه الدعوى ,ومن ثيم فيرن

الييدفل ب يبطالن القييبض ألن ميين أج يراه هييو المقييدم… فييي حييين أن النيابيية كلفييت الضييابط… بييذلك يكييون
على غير أساسي(.)3

وميين خييالل ميياتبين لنييا أنييه ال يجييوز الييدفل ب ييبطالن القييبض ألن ميين قييام بييه مييطمور ضييبط

قضائي غير اليذي كلفتيه النيابية العامية ,فهيذا ال يوقيل اليبطالن فيي االجيراا اليذي قيام بيه ميطمور الضيبط

القضائي غير المكلف من النيابة العامة .

ومن المستقر علييه هيو أنيه إذا صيدر أمير بيالقبض مين السيلطة المختصية كيان لميطمور الضيبط
القض ييائي المن ييدوب إلج ارئ ييه أن ينف ييذه أينم ييا وج ييد ,م ييا دام المك ييان ال ييذي ج ييرى في ييه الق ييبض واقعي يًا فيييي
اختصاص من أصدر األمر ومن نفذه ,وعلى ذلك فرنه يجوز لمطمور الضبط القضيائي أن يتتبيل الميتهم

المييطمور بضييبطه والقييبض عليييه إلييى أي مكييان يحيياول الهييرب فيييه حتييى ولييو كييان أحييد مسيياكن الغييير

لضييبطه فيييه ,علييى أن يكييون دخييول منييزل الغييير محييدداً بالضييرورة بالهييدف منييه ,وهييي تعقييب المييتهم

وضبطه(.,)4وذلك ما أخذ به المشرال األردني أيضاً .

( )1طعي يين (,)1736سي يينة 31ق ,جلسي يية /2إبريي ييل , 1962/مجلي يية نقابي يية المحي يياميين المص ي يرية,1979 ,مرجي ييل سي ييابق,ص,1003
مصطفى هرجة ,التعليق على قانون اإلجرااات الجنائية ,مرجل سابق ,ص.145

()2طعن جنائي مصري جلسة 1973/5/21م ,س  24ق  ,132ص .645إيهاب عبدالمطلب ,مرجل سابق ,ص.659
()3طعن جنائي مصري رقم ( 72 )12137ق جلسة 2003/1/18م موقل محكمة النقض المصرية
()4مصطفى هرجة ,مرجل سابق ,ص.144
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وف ييي حال يية ص ييدور إذن م يين النياب ييةبالقبض عل ييى الم ييتهم وه ييو الفاع ييل األص ييلي ,فه ييذا يس ييمح
بييالقبض علييى شييريكه الحاضيير بييدون صييدور إذن ميين النيابيية ميرة أخييرى ,إذا وجييدت حاليية ميين حيياالت

التلبس فيه فيمكن مطمور الضبط بالقبض على شريكه استناداً الى حالة التلبس .

"وكييان الثابييت ميين الحكييم المطعييون فيييه أن ضييابط الواقعيية قييام بضييبط الطيياعن األول وتفتييين
مسييكنه نفيياذًا إلذن النيابيية العاميية ,فعثير علييى المسييتندات المييزورة التييي عييددها الحكييم بمدوناتييه ,وقييد دلييه

على أن الطاعن الثياني شيريكه فيي التزويير ,ومين ثيم فيرن انتقيال ميطمور الضيابط القضيائي إليى الطياعن

اا صيحيحاً فييي القييانون ,إذ بضيبط المسييتندات الميزورة بمسييكن الطيياعن األول
الثياني وضييبطه يكيون إجير ً
تكون الجريمة متلبساً بها مما يبيح للمطمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض عليى كيل مين يقيوم دلييل عليى
مساهمته فيها بغير إذن من النيابة (.)1

ويعييد القييبض والتفتييين علييى المييتهم غييير حاليية التلييبس ,ودون صييدور إذن ميين النيابيية العاميية

ال,كما يبطل الدليل المستمد منها ,وهو ما قضت به محكمة االستئناف العلييا بقولهيا "ببيرااة الميتهم
باط ً
لبطالن القبض والتفتينِ لعدم صدور إذن ممن يملكه ,وألن المتهم لم يكن في حالة مين الحياالت التيي
تجييييز تفتيشيييه دون الحصي ييول عليييى هي ييذا اإلذن مميييا يبطي ييل اليييدليل المسي ييتمد مييين التفتي ييين وهيييو ضي ييبط

المخدر"(.)2

ويعي ييد الي ييدفل بصي ييدور اإلذن بعي ييد الضي ييبط والتفتي ييين يعي ييد دفاع ي يًا موضي ييوعيًا يكفي ييي للي ييرد عليي ييه

ياا عل ييى ه ييذا اإلذن حيـــث قضـــي " وك ييان الحك ييم
الطمئن ييان المحكم يية إل ييى وقي يوال الض ييبط والتفت ييين بن ي ً
المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقيوال شياهد اإلثبيات ,وصيحة تصيويره للواقعية مين أن الضيبط
بناا على إذن النيابة العامة بالتفتين ,وطرح أقوال الطاعن وشاهد اإلثبات في هذا المقام وميا أثيير
كان ً
بش ييطن التالح ييق الزمن ييي ف ييي اإلجي يرااات ,وك ييان الط يياعن ال ين ييازال ف ييي أن م ييا حص ييله الحك ييم ف ييي ه ييذا
الخصوص له مطخذه الصحيح من األوراق ,فرن ما يثيره في هذا الخصوص يدخل إلى جيدل موضيوعي

في تقيدير اليدليل ,وهيو ميا تسيتقل بيه محكمية الموضيوال وال يجيوز مجادلتهيا فييه أو مصيادرة عقييدتها فيي

شطنه أمام محكمة النقض"(.)3

()1طعن جنائي مصري رقم ( )5769سنة  60ق ,جلسة  1999/3/11م .سعيد شعلة ,قضاا النقض فيي األدلية الجنائيية ,مرجيل

سابق ,ص.1881

()2استئناف عليا ,جزاا رقيم ( ,)62/27جلسية  1962/7/25م .ولييد حلميي الحاييك ,مجموعية مختيارة مين األحكيام ,الجيزا الثيامن

عشر ,ص.65

()3طعن جنائي مصري رقم ( )16871سنة  ,83جلسة 2014/4/6م ,س  ,65موقل محكمة النقض المصرية.
طعيين جنييائي مصييري رقييم ( )1422لسيينة  ,53جلسيية  1983/10/25م ,المتخصييص فييي مييذكرات الييدفوال فييي محاضيير الشييرطة,

2004م ,ص.53
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ياا علييى األميير الصيادر بييه أخيذًا باألدلية التييي
إذا ميا ثبييت للمحكمية ميين وقيوال القيبض الالحييق بن ً
أوردتها ,فيكون الدفل بصدد اإلذن بعد القبض على المتهم في هذا الصدد غير سديد(.)1

المبحث الثالث

التمسك ببطالن أمر القبض واإلحضار
إن إعمال اليبطالن ,واسيتخدامه يتطليب د اريية وتحدييد أطيراف اليدعوى الجزائيية ,والتيي يحيق لهيا

التمس ييك ب ييه ,م ييل ض ييرورة اش ييتراط المص ييلحة ف ييي ال ييدفل ب ييبطالن الق ييبض والجه يية الت ييي يتمس ييك أمامه ييا
بييالبطالن ,ل ييذلك ارتطين ييا للح ييديث ع يين التمس ييك بييبطالن أمي ير الق ييبض التط ييرق ف ييي المطل ييب األول إل ييى

األشخاص الذين يحق لهم التمسك ببطالن القبض ,والجهة التي يتمسك أمامها بالبطالن فيي المطليب
الثاني.

المطلب األول

األشخاص الذين يحق لهم التمسك ببطالن القبض
بطالن اإلجراا بصفة عامة إما أن يكون متعلقياً متعلقياً بالنظيام العيام ,واميا أن يكيون نسيبياً مميا

يتعلق بمصلحة الخصوم.

و حيياالت بطييالن القييبض ميين ضييمن حيياالت الييبطالن المتعلييق بمصييلحة الخصييوم ضييمن مييا

أوردتييه المييادة ()476ميين قييانون اإلجييرااات الجزائييية الفلسييطيني ,والتييي ال يقابلهييا نييص فييي التشييريل
األردنيي  ,وميين ثييم فيال يجييوز الييدفل بيبطالن القييبض إال ميين اعتيدى علييى حرميية شخصيه ,فييال يقبييل ميين
ال(.)2
غيره أن يتمسك به ولو كان صاحب مصلحة كشريك المتهم الذي قبض عليه قبضًا باط ً

ومن المقرر ال صفة في الدفل ببطالن القبض لغير صياحب الشيطن فييه لمين وقيل القيبض علييه

ال( ,)3وبالتييالي فييرن رضيياا صيياحب الشييطن رضيياا صييحيحًا غي ير مشييوب بييركراه ,بييالقبض عليييه ميين
بيياط ً
غير صاحب االختصاص ,يسقط الحق في الدفل بالبطالن(.)4

()1طعين رقييم ( )1031لسيينة  ,82جلسيية 2012/12/12م ,س .. , 63المسييتحدث ميين المبييادل الصييادرة ميين الييدوائر الجنائييية ميين

أول اكتوبر2012الخر سبتمبر .2013مرجل سابق .ص80

()2صالح الدين جمال الدين ,الطعن في التحريات واجرااات الضبط ,الناشر :دار الفكر الجامعي,باإلسكندرية ,ب.ن ,ص.343

( )3محمد عليي سيكيكر ,موسيوعة اليدفل الجنائيية ,مرجيل سيابق ,ص .166طعين رقيم ( )1813لسينة  36ق جلسية 1967/1/14م
مصطفى هرجة ,الموسوع ة القضائية لقانون اإلجرااات الجنائية ,مرجل سابق ,ص..157

()4صالح الدين جمال الدين ,مرجل سابق ,ص.344

إذا مييا تمعنييا النظيير إلييى نييص الم ييادة ( )478قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني التييي ت يينص علييى "فييي غييير حيياالت ال ييبطالن

المتعل ييق بالنظ ييام الع ييام يس ييقط الح ييق ف ييي ال ييدفل ب ييبطالن اإلجي يرااات الخاص يية بجم ييل االس ييتدالل أو ب ييالتحقيق االبت ييدائي أو ب ييالتحقيق
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وينبغي أن يكيون للطياعن مصيلحة ميا فيي اليدفل بيبطالن القيبض اليذي وقيل علييه بمعرفية رجيال
السييلطة العاميية,وجاا فييي قضيياا محكميية اليينقض الفلسييطينية" :أن الطيياعن ال مصييلحة لييه فييي الطعيين مييا
()1

دام أنه حكم ببرااته من التهمة المسندة إليه ,وأن هذا الحكم جاا معلالً تعليالً سليماً"
وتبدو المصلحة في الدفل واضحة( ,)2بتوافر شرطين مجتمعين:

أولهما -أن يكون اإلجراا المدفوال ببطالنه قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى.
ثانيهما -أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول بصفة أصلية على هذا الدليل ,ولو ضمن بياقي

أدلة الدعوى الصحيحة.

فرذا انتفى أي من الشرطين فقد انتفت المصلحة في الدفل بيبطالن اإلجيراا حتيى إذا وقيل بياطالً

بالفعل(.)3

= ________________________________________________________

بالجلسة إذا كان للمتهم محام ,وحصل اإلجراا بحضوره دون اعتراض منه ,ويسقط حق الدفل بالبطالن بالنسبة للنيابية العامية إذا ليم

يتمسك به في حينه".

لهيذا ذكيير سييقوط الييدفل بييالبطالن يكييون بالنسييبة للمييتهم وللنيابيية العاميية ,وبييذلك يكييون الييدفل بييبطالن اإلجيراا القييبض لكييل ميين المييتهم

والنيابة العامة ,ألن إجراا القبض من ضمن إجيرااات التحقييق االبتيدائي ,وذليك ألن النيابية العامية خولهيا قيانون اإلجيرااات الجزائيية
الفلسطيني سلطة طليب تصيحيح األخطياا القضيائية تطكييدًا لواجبهيا فيي حمايية الشيرعية اإلجرائيية ,وهيي فيي كيل ذليك ال تتصيرف إال
بيوحي مين ضيميرها مين أجيل تحقييق المصيلحة العامية ,فالنيابيية العامية ال تتقييد بوجهية نظير معينية ,وال تطخيذ دائمياً الموقيف المضيياد

للمييتهم ,بييل قييد تنحيياز لصييالحه متييى اقتضييت ذلييك اعتبييارات وحماييية الشييرعية .أحمييد فتحييي سييرور ,المركييز القيانوني للنيابيية العاميية,

مجليية القضيياة ,العييدد الثالييث ,السيينة األولييى ,سيينة 1968م ,ص .102نقيالً عيين سيياهر الوليييد,قانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني

,الجزا األول مرجل سابق ,ص.77

لييذلك للنيابيية العاميية الطعيين لصييالح المييتهم بطريييق االسييتئناف وطريييق اليينقض وفييق نييص المييادة ( )329ف يي قولهييا "للنيابيية العاميية

استئناف األحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية خالل ثالثين يوماً تبدأ ن اليوم التالي لصدور الحكم.

وبهذا فرن للنيابة العامة يكون لها الحق في الدفل ببطالن القبض استنادًا إلى السلطة التي منحها لها القانون.

وقيد عيرض عليى محكمية الينقض ا لمصيرية طعين مرفيوال مين النيابيية العامية فيي أمير أصيدرته غرفتيه االتهيام بعيدم وجيود وجيه إلقاميية

الدعوى الجنائية ,استنادًا إلى بطالن القبض والتفتين .أحمد فتحي سرور ,نظرية البطالن ,مرجل سابق ,ص.332

وفيي حكييم خيير لمييا كانييت النيابيية العاميية ال تجيادل فيمييا انتهييى إليييه الحكييم ميين قضيائه ببيرااة المطعييون ضييده علييى سييند ميين بطييالن

القبض والتفتين… .طعن رقم ( )227جلسة  1973/4/29م .سعيد شعلة ,قضاا الينقض الميدني والجنيائي اليبطالن ,مرجيل سيابق,
ص.572

()1نقض جزاا رقيم (2007/13م) ,جلسية  2007/6/11م .عبيداهلل غيزالن ,مجموعية األحكيام القضيائية والمبيادل القانونيية ,مرجيل

سابق ,ص.146

( )2المراد المصلحة :القاعدة أن السلطة أو الحق في التمسك بالبطالن ال تنشيط إال لمين ليه مصيلحة فيي تقيديره .أحميد فتحيي سيرور,

نظرية البطالن ,مرجل سابق ,ص . 337والقاعدة أنه ال يقبل أي طلب أو دفل ال يكون لصاحبه فيه مصيلحة قائمية يقررهيا القيانون,
وال يشيترط فييي المصييلحة أن تكيون محققيية بييل يكفيي أن تكييون مجييرد احتميال الفائييدة.المادة ()3ميين قياون أصييول المحاكمييات المدنييية
والتجارية رقم .2001/2

( )3رؤوف عبيد ,ضوابط تسيب األحكام الجنائية ,مرجل سابق ,ص.349

88

وانتفياا الشيرط الثياني كثيي ًار ميا يقيوم بيه العميل فيي انتفياا المصيلحة فيي الطعين بيبطالن القيبض,

أو أي إج ي يراا خ ي ير مي يين إج ي يرااات االسي ييتدالل أو التحقيي ييق االبتي ييدائي ,في ييبطالن التلي ييبس يبطي ييل القي ييبض,
وبطييالن القييبض يبطييل تفتييين شييخص المييتهم  ,وضييبط أي شيييا ذي صييلة بالجريميية ,وبطييالن القييبض
والتفتين يبطل اعتراف المتهم عليه مباشيرة( ,)1ويبطيل الحيبس االحتيياطي المترتيب عليى القيبض الباطيل
مهميا تولييد عنيه مين تلييبس ,فتفتيين وضييبط أشيياا فيياعتراف ,وعندئييذ تكيون للطيياعن مصيلحة محققيية فييي

التوصل إلى بطالن القبض وهو اإلجراا األول(.)2

واذا كان القبض باطالً لعدم توافر المصلحة فيه ,ولكن ظهر فيميا بعيد إجيرااات أخيرى منقطعية

الصلة عن القبض الباطيل تكيون صيحيحة يعتيد بهيا ,ومين ذليك ظهيور حالية تليبس بعيد فتيرة مين القيبض

أو اعتراف المتهم بحرية واختيار منه( ,)3وبعد مدة طويلية مين القيبض اعت ارفيًا صيحيحًا مسيتوفيًا شيروطه
بالجريمية( .)4حيييث قضيت محكميية الينقض الفلسييطينية "ال ييرد القييول أن االعتيراف الصييادر عين الطيياعن

أمييام محكميية الصييلح جيياا مخالف ياً للمييادة ( )214ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني طالمييا أن

االعتيراف قييد جيياا متفق ياً مييل ظييروف الواقعيية التييي تمثلييت بهييا التهميية المسييندة والتييي أيييدها الطيياعن ميين
خييالل اعت ارفييه الصيريح والقيياطل"(.)5وجيياا فييي قضيياا محكميية التمييييز األردنييية " إن اعتيراف المييتهم جيياا
ال وواضحًا وصريحًا ال لبس فييه وال إبهيام صيادر عين إرادة حيرة سيليمة وأميام جهية قضيائية موافيق
مفص ً

()1إيهياب عبيدالمطلب ,الموسيوعة الجنائيية لليبطالن ,مرجيل سيابق ,ص .619رؤوف عبييد ,ضيوابط تسيبب األحكيام ,مرجيل سيابق,

ص.349

وهييذا يختلييف عيين االعت يراف أمييام النيابيية العاميية بارتكيياب الجريميية ,حيييث قضييت محكميية االسييتئناف العليييا فييي قولهييا "يعييد اعت يراف

المتهم بارتكابيه الجريمية تصيحيح ًا لميا قيد يكيون البيس اإلجيرااات مين بطيالن ,اسيتئناف علييا فلسيطيني جيزاا رقيم ( ,)65/15جلسية

 1965/4/24م ,دائرة غزة .وليد الحايك ,مجموعة مختارة ,الجزا التاسل عشر ,مرجل سابق ,ص.77

ال فييي اإلثبييات ,لييذا حكمييت محكميية التميييز األردنييية "وان كانييت اعت ارفييات المييتهم
وبهييذا تكييون أيض ي ًا اعت ارفييات المييتهم الشييرطية دلييي ً

الشييرطية دليييالً كييامالً فييي االثبييات إذا شييهد منظمهييا أنهييا أخييذت بط يوال صيياحبها واختييياره عم يالً بالمييادة ( )109ميين ق .إ .م .ج
أردني ,طعن جزاا رقم (2006/728م) ,جلسة 2006/6/28م.

مساا.
الموقل اإللكتروني 2017/8/7 www.lowjo.netم ,الساعة 11:00
ً

()2رؤوف عبيد ,ضوابط تسبب األحكام ,مرجل سابق ,ص.349

()3أما اذا إعترف المتهم كوسيلة للتخفييف عين التهمية الموجهية ليه ,فيال يعتيد برعت ارفيه وال يجيوز للمحكمية أن تسيتند علييه فيي حكيم

اإلدانة ,لذلك فرن اال عتراف مقصور على الشخص ذاته ال يمتد لغيره.سالماني فتحيي ,اإلعتيراف فيي الميادة الجزائيية ,ميذكرة تخيرج,
المدرسة العليا للقضاا ,الجمهورية الج ازئرية,ص.20

( )4صالح الدين جمال الدين ,مرجل سابق ,ص.343
()5نقييض ج يزاا رقييم (2008/34م) جلسيية  2008/9/2م .عبييداهلل غ يزالن ,مجموعيية األحكييام القضييائية والمبييادل القانونييية ,مرجييل

سابق ,ص.11

89

للحقائق الثابتة والمؤيد بسيل من األدلة المتطابقة والمتساندة معيه فهيو اعتيراف قضيائي يؤخيذ بيه طالميا
()1

استجمل شروط صحته ".

وفي حكم خرلمحكمة النقض الفلسطينية قضت بطنه "يجب أن يكون االعتراف مستوفياً لشيروط

صيحته اليواردة فيي المييادة ( )214مين قييانون اإلجيرااات الجزائييية رقيم ( )3لسيينة 2111م ,وهيي أن يتفييق

مل ظروف الواقعة فرذا كيان االعتيراف ال يتفيق ميل ظيروف الواقعية فرنيه ال يؤخيذ بيه وال يعيول علييه"(.)2

كما قضت بطنيه" :يجيوز بيرااة الميتهم إذا ثبيت للمحكمية أن اعت ارفيه كيان ولييد إكيراه وقيل علييه مين رجيال

الشرطة"(.)3

لييذلك فقييد قضييت محكميية االسييتئناف العليييا بطنييه "إذا دفييل وكيييل المسييتطنف بييبطالن القييبض واذن
التفتين على أساس أن قانون القيبض والتحيري يجييز القيبض عليى الميتهم فيي مثيل الظيروف التيي كيان

فيها ,كميا أنيه لييس لوكييل النيابية أن يصيدر إذنياً بيالتفتين بعيد ضيبط الميتهم ,وانتهيى إليى طليب اعتبيار

الواقعة إحراز لمادة مخدرة بقصد التعاطي وحيث إنه ال مجال للبحث في الدفوال التيي أثارهيا اليدفاال أميام
المحكم يية االس ييتئنافية متعلق يية ب ييالقبض والتفت ييين م ييا دام الم ييتهم ق ييد اعت ييرف ف ييي جمي ييل م ارح ييل التحقي ييق
( )4

والمحاكمة ,برحراز المادة المخدرة".

أي أنه بالرغم من وجود مصلحة للطاعن في طعنه ببطالن القبض ,ولكن وجيود االعتيراف قيد

صيحح الييدليل النيياتج عيين القيبض الباطييل,أي ال تتيوافر المصييلحة فيي الطعيين بييبطالن القييبض إذا كييان

اليبطالن نظريياً بحتياً ,أو إذا كيان القيبض المييدعى ببطالنيه قييد صيححه إجيراا خيير صيحيح ,وي ارعيى أن

أي إجيراا صييحيح قييد يتييداخل بعييد القييبض الباطييل ال يسييري بييطثر رجعييي ,وانمييا يسييري ميين وقييت صييدوره
فقط ,وبالنسبة للمستقبل فحسب ,كما هيي القاعيدة فيي جمييل إجيرااات اليدعوى الجنائيية بوجيه عيام(.)5إال

أن مييا جيياات بييه محكميية اليينقض الفلسييطينية برعتبييار اإلعتيراف إجيراا خيير يصييحح القييبض الباطييل فييي

غير محليه كيون أن اإلعتيراف لييس مين األسيباب الموجبية لتصيحيح اليبطالن  ,حييث جياا فيي قضيائها:
( )6

"إن اإلعتراف يصحح أي بطالن "

()1قرار رقم(,)1785جلسة ,2016/10/20موقل محكمة التمييز األردنية
()2طعين ج ازئيي رقيم (2010/25م) ,جلسية ييوم األربعياا  2010/6/30م .نضيال جيرادة ,أشيرف نصير اهلل ,أحكيام محكمية اليينقض

الفلسطينية ,مرجل سابق ,ص.22

()3اسييتئناف عليييا فلسييطيني ,ج يزاا رقييم ( )65/48جلسيية  1965/10/25م (دائ يرة غ يزة) .وليييد الحايييك ,مجموعيية مختييارة ,ج ,19
مرجل سابق ,ص.106

()4اس ييتئناف علي ييا ,جي يزاا رق ييم ( )59/14جلس يية  1959/4/19م ,دائي يرة غي يزة .ولي ييد الحاي ييك ,مجموع يية مخت ييارة م يين أحك ييام محكم يية
االستئناف العليا ,الجزا السابل عشر ,ص.119

()5رؤوف عبيد ,مرجل سابق ,ص.349

()6نقض جزائي فلسطيني .رقم ,2011/61جلسة ,2011/9/19غير منشور
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إن عييدم التقيييد بقيييود القييبض المنظميية بطحكييام القييانون ,ومييا يوجبييه الدسييتور ميين إستصييدار أميير
قضائي في غبر حاالت التلبس يجعل من القبض ليس ليه ميايبرره ,وال سيند ليه مين القيانون ويقيل تحيت

طائلة البطالن .

وفييي حكييم لمحكميية اليينقض المص يرية أنييه" :لمييا كييان ميين المقييرر أن حاليية التلييبس حاليية تييالزم
الجريميية ذاتهييا ال شييخص مرتكبهييا ,وكييان مييؤدي الواقعيية كمييا حصييلها الحكييم المطعييون فيييه ال يثبييت أن

الطاعن شوهد في حالة من حاالت التلبس المبينية عليى سيبيل الحصير ,ولييس صيحيحاً فيي القيانون ميا
سيياقه الحكييم المطعييون فيييه تييدليالً علييى قيييام حاليية التلييبس ميين أن مظيياهر االرتبيياك التييي ظهييرت علييى
الطيياعن عنييدما أبصيير الضييابط تكفييي كييدالئل علييى وجييود اتهييام يبييرر القييبض عليييه وتفتيشييه,وحيث إن

الييذي قييام بييالقبض والتفتييين هييو ميين مييوظفي الجمييارك ,وقييد أفصييح علييى أن الغاييية ميين التفتييين الييذي
تجريييه الجمييارك هييو منييل التهييرب داخييل الييدائرة الجمركييية ,وأنييه تفتييين ميين ن يوال خيياص ال يتقيييد بقيييود

القييبض والتفتييين المنظميية بطحكييام قييانون اإلج يرااات الجنائييية ,ومييا يوجبييه الدسييتور ميين استصييدار أميير
قضييائي فييي غييير حاليية التلبس,وكييان الثابييت ميين مييدونات الحكييم المطعييون فيييه أميير ميين أجييرى تفتييين
الطاعن ضابط لمباحث ميناا ,وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة التليبس ,فيرن

ما وقل على الطاعن هيو قيبض صيريح لييس ليه ميا يبيرره وال سيند ليه مين القيانون ,وكيان ميا أورده تبريي ًار

إلطراحه دفل الطاعن ببطالن إجرااات القبض والتفتين ال يتفيق ميل صيحيح القيانون ,وال ييؤدي إليى ميا

رتبه عليه"(.)1

المطلب الثاني

الجهة التي يتمسك أمامها ببطالن القبض
وسيلة التمسك بالبطالن هو الطليب اليذي يرميي بيه الخصيم إليى تقريير بطيالن العميل اإلج ارئيي,

ويكون هذا الطلب إما دفعاً بالبطالن أو طعناً في الحكم للتوصل إليى إبطاليه بسيبب بطيالن فيي ذاتيه أو
بطالن في اإلجيرااات التيي بنيي عليهيا( ,)2ومجيال اليدفل بيبطالن القيبض ,هيل يكيون أميام النيابية العامية
أم أثنياا المحاكمية ,ليذلك سيوف نتطيرق فيي الطليب إلييى التمسيك بيبطالن القيبض أميام النيابية العامية فييي

الفرال األول ,والفرال الثاني التمسك ببطالن القبض أثناا المحاكمة.

()1طعن جنائي مصري رقم 32432لسنة 85جلسة 2017 /2/11موقل محكمة النقض المصرية ,طعن رقم ( )68987لسنة 74

ق جلسيية  2012/11/6م المسييتحدث ميين المبييادل الصييادرة ميين الييدوائر الجنائييية ميين أول أكتييوبر 2012م خيير سييبتمبر 2013م,
إعداد المكتب الفني لمحكمة النقض ,القاهرة2013 ,م ,ص.176

()2إيهاب عبدالمطلب ,الموسوعة الجنائية في البطالن ,مرجل سابق ,ص.265
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الفرع األول
التمسك ببطالن القبض أمام النيابة العامة
نظم المشرال الدفل ببطالن القيبض( ,)1فيي الميادة ( )478قيانون اإلجيرااات الجزائيةالفلسيطيني,
والتي تنص "في غير حياالت اليبطالن المتعليق بالنظيام العيام يسيقط الحيق فيي اليدفل بيبطالن اإلجيرااات

الخاصيية بجمييل االسييتدالل أو التحقيييق االبتييدائي أو بييالتحقيق بالجلسيية إذا كييان للمييتهم مح يام ,وحصييل
اإلجيراا بحضيوره دون االعتيراف منيه ,ويسيقط حييق اليدفل بييالبطالن بالنسيبة للنيابية العاميية إذا ليم تتمسييك

في حينه".

ومن الفقه جعل للنيابة العامة سيلطة تقريير بطيالن اإلجيرااات التيي تباشيرها( ,)2واسيتند فيي ذليك
إلييى نييص المييادة ( )62ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني ,بجانييب نييص المييادة ( )478قييانون

اإلجرااات الجزائية الفلسطيني.

حييث نصيت الميادة ( )62مين قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني عليى أنيه" :يجيوز للخصيوم

أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوال والطلبات التي يرون تقديمها أثناا التحقيق".

وباعتبييار أن الييدفل بييالبطالن ميين قبييل الييدفوال الشييكلية  ,وبالتييالي ين يدرج تحتهييا الييدفل ب ييبطالن

القبض أمام النيابة العامة,حيث جاات عامة مرسلة دون قيد ,ولكن المشرال لم يحدد المدة التيي تفصيل

فيهييا النيابيية العاميية فييي الييدفوال فييي حييين أن ييه فييي نييص المييادة ( )114ميين قييانون اإلجييرااات الجزائي يية
.الفلسطيني أنه حدد المدة التي يفصل فيها النائب العام وفق نص المادة في قولها "إذا دفل المتهم بعيدم

االختص يياص أو بعيييدم القب ييول أو بانقض يياا ال ييدعوى وج ييب عيييرض ال ييدفل عليييى النائ ييب العيييام ,أو أحيييد
مساعديه للفصل فيه خالل أربعة وعشرين ساعةً بموجب قرار قابل لالستئناف أمام محكمة البداية".
ل ييذلك وف ييق ن ييص الم ييادة ( )114يث ييار التس يياؤل ه ييل تك ييون الم ييدة لل ييدفوال جميعه ييا ,وه ييي أرب ييل

وعشرين سياعة أم أن المشيرال جعيل لليدفل بعيدم االختصياص ,وعيدم القبيول خصوصيية خاصية فيي ذليك

عن الدفوال األخرى.

( )1إيهاب عبدالمطلب ,الموسوعة الجنائية في الدفوال الجنائية ,مرجل سابق ,ص.107

()2المييادة () 83ميين قييانون الج يرااات الجنائييية المصييري والتييي تقابييل نييص المييادة ()62ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني
والمييادة 333والتييي يقابلهييا نييص المييادة ()487أحمييد فتحييي سييرور ,نظرييية الييبطالن ,مرجييل سييابق ,ص .353مييذكرة تخييرج التمسييك
بييبطالن اإلجيرااات أمييام جهييات القضيياا الج ازئييي وكيفييية الفصييل فيييه ,بييو ليليية أنيييس بيياهي سييعيدة ,الدفعيية السادسيية عشيير ,المدرسيية

العليا للقضاا,الجمهورية الجزائرية ,فترة التكوين 2008-2005م ,ص.19

نييص المييادة ( ) 83ميين قييانون اإلج يرااات الجنائييية المصييري "يفصييل فييي ظييرف  24سيياعة فييي الييدفوال والطلبييات المقدميية إليييه وبييين

األسباب التي نسبت إليها.

نص المادة ( )333مصري تماثل نص المادة ( )478قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني .
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()1

ونؤيــــد الفق ييه

ال ييذي يع ييد أن الم ييدة أرب ييل وعشيييرون س يياعة ج يياات بخصيييوص ال ييدفل بعيييدم

اإلختص يياص كونه ييا تعتبيير مانع يية للنياب يية ميين إس ييتكمال اإلجييرااات بعك ييس ال ييدفل بييبطالن ال ييذي ي ييؤدي
إسييتبعاد ميياتم تحصيييله ميين أدليية ولكيين يمكيين البنيياا علييى أدليية أخييرى  ,ولييذلك يمكيين القييول بييطن المييادة

()62التييي جيياات خالييية ميين مييدة الفصييل فييي الييدفوال تحتيياج إلييى تييدخل تشيريعي بتعييديلها بحيييث تشييتمل
على مدة الفصل .
هذا من ناحية ,ومن ناحية أخرى يرى جانب مين الفقيه بطنيه جعيل سيلطة التحقييق ال تفصيل فيي

الدفوال والطلبات المتعلقية بياإلجرااات التيي يباشيرها هيو ,بيل يتعيين أن تكيون اليدفوال الموجهية إلييه تتعليق
برجرااات غير التي باشرها هو كرجرااات جمل االستدالالت والطلبات الختامية(.)2

وكذلك في المادة ( )426من تعليمات النائب العام" :ال يجوز للمقبوض عليه أن يعتيرض عليى

مييذكرة اإلحض ييارأمام القض يياا أو يس ييتطنفها ,ولك يين يح ييق لييه أن يع ييرف بطس ييباب الق ييبض وأن ي ييرد عليه ييا,

ويدفعها عن نفسه أمام النيابة العامة التي أصدرت المذكرة.

أي أن الدفل ال يكون أمام القضاا بل أمام النيابة العامة.
إلى إني أخالف ما جياا فيي تعليميات النائيب العيام  ,إعتبيا اًر أنهيا غيير ملزمية للقضياا ,ومخالفية

للقانون ,ألن القضاا هو من له حق الفصل في صحة وبطالن مذكرة اإلحضار .

ونــرى فييي ذلييك وفقياً ل ينص المييادة ( )62قييانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني ,ونييص المييادة

( )478من ذات القانون ,والتي ال يوجد ما يقابلها في التشريل األردني ,تتفق مل رأي الفقه بطن

النيابية العامية ال تفصييل باليدفوال المتعلقيية بياإلجرااات التييي تباشيرها هيي أو التييي تنيدب بهييا أحيد مييطموري
الضيبط القضييائي ,وذلييك ألنيه ال يجييوز لهييذا المحقييق أن ينصيب نفسييه قاضييياً يفصييل فيميا تييم علييى يديييه
من إجرااات ,فهذا االختصاص هو ما يجب أن ينعقد لمحكمية أعليى مين درجتيه ,وهيي ميا يتماشيى ميل

النظييام القييانوني السييائد( ,)3بييل تتمسييك بييبطالن اإلجيرااات التييي يباشييرها مييطمور الضييبط القضييائي بييدون

انت ي ييداب,وبالتالي يخ ي ييرج ال ي ييدفل ب ي ييبطالن الق ي ييبض م ي يين ن ي ييص الم ي ييادة ( )62ق ي ييانون اإلجي ي يرااات الجزائي ي يية
الفلسطيني ,أي أنه ال يقدم الدفل ببطالن القبض أمام النيابة العامة بل أمام المحكمة(.)4

()1مقابلة مل الدكتور ساهر الوليد  ,2017/3/25,الساعة 11:صباحاً,الدكتور سامي غنيم ,يوم الثالثاا ,تاري 2018/5/22
( )2إيهاب عبدالمطلب ,مرجل سابق ,ص.268
()3أحمد فتحي سرور ,مرجل سابق ,ص.356

()4من الفقه من يفرق بين اإلعتراض والدفل فاإلعتراض أن صاحب الشطن ال يقبل مباشرة اإلجراا على الصيورة التيي تميت بهيا وأن

يحيتفظ بح قييه فييي التمسييك بربييداا الييدفل أمييام السييلطة المختصيية ,أميا الييدفل فهييو مطالبيية القاضييي بتقرييير اإلجيراا ,أحمييد فتحييي سييرور
,نظرية البطالن ,مرجل سابق ,ص.454
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إال أنه متى شعر المحقيق أن أحيد إجيرااات التحقييق قيد أصيابه اليبطالن ,فرنيه يعميد إليى تفيادي
إصدار الدليل المستمد منه ,والذي قد يضيل إذا طيال أميد الخصيومة ,وذليك برعيادة اإلجيراا عليى الوجيه

الصحيح(.)1

ياا
وعلييى ذلييك فللنيابيية العاميية أن تصييدر ق ي ار ًار بييبطالن القييبض الييذي قييام بييه مييطمور الضييبط بني ً
على نص المادة ( )31قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,والمادة ( )99من قانون أصيول محاكميات
جزائية أردني ,وهي القبض بدون مذكرة من قبل النيابة العامة.

الفرع الثاني

التمسك ببطالن القبض أثناء المحاكمة
مت ييى أودع ييت القض ييية ف ييي ح ييوزة المحكم يية ك ييان للخص ييوم أن يب ييدوا أمامه ييا ال ييدفوال المتعلق يية

بييبطالن إج يرااات التحقيييق ,والتييي ين يدرج تحتهييا الييدفل بييبطالن القييبض بغييية التوصييل إلييى إهييدار الييدليل

المسييتمد منهييا( ,)2ويكييون الييدفل بييبطالن القييبض أمييام محكميية الموضيوال ,حيييث إنهييا حينمييا تقييرر بطييالن

بناا على أدلة صيحيحة فيي
إجراا من إجرااات التحقيق إنما تفعل في حدود سلطتها في تكوين عقيدتها ً
القييانون( ,)3وال يج ييوز إثارت ييه ألول مي يرة أم ييام محكم يية اليينقض ,حي ييث ج يياا ف ييي قض يياا محكم يية ال يينقض
المصيرية بطنييه "لمييا كييان البييين ميين محاضيير جلسييات المحاكميية أن الطاعنيية لييم تييدفل بييبطالن إجيرااات
القييبض وال بييبطالن اعترافهييا بمحضيير الضييبط ,فرنييه ال يجييوز لهييا إثييارة ذلييك أمييام محكميية اليينقض ألول

مييرة"(.)4وقضييي ف ييي حك ييم خ يير "أن الط يياعن أو الم ييدافل عنييه إذا أب ييدى أي دفييل ب ييبطالن الق ييبض علي ييه
النتفاا حالة التلبس ,وكان من المقرر أنه ال يجوز إثارة هذا الدفل ألول مرة أمام محكمة النقض"(.)5

والدفل ببطالن القبض مين اليدفوال الجوهريية التيي يجيب التصيدي لهيا مين قبيل المحكمية بطسيباب

سائغة  ,فرذا ما دفل بها وتم اإلصرار عليهيا ,وجيب عليى محكمية الموضيوال أن تتعيرض ليه لتبيدي رأيهيا

فيه ,فرذا تبين لها أنه بني على أساس قانوني ,واعتمدت فيي قضيائها عليى دلييل مسيتمد منيه قبلتيه ,واال
وجييب عليهييا أن تييرد عليييه بطسييباب سييائغة مسييتمدة ميين ظييروف الييدعوى الثابتيية ,فرمييا أن يكييون سييبب

()1عبدالحميد الشواربي ,مرجل سابق ,ص.871

()2إيهاب عبدالمطلب ,البطالن ,مرجل سابق ,ص.273
()3عبدالحميد الشواربي ,مرجل سابق ,ص.872

()4طعيين رقييم ( )5163لسيينة  54جلسيية  1985/1/1م .مصييطفى هرجيية ,الموسييوعة القضييائية لقييانون اإلج يرااات الجنائييية ,مرجييل
سابق ,ص.165

()5طعن جنائي مصري رقم ( )656لسنة  53ق جلسة 1983/5/12م .موقل محكمة النقض المصرية.
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قانوني وهيو اليبطالن أو سيبب موضيوعي هيي عيدم االطمئنيان إليى النتيائج المترتبية ,ولهيا مطخيذ صيحيح

من األوراق فرن لم تفعل كان الحكم معيبًا قاص ًار يتم نقضه(.)1

إذ إن الطعن بالحكم يكون لعيب في ذاته أو في اإلجرااات التي بني عليهيا ,فرنيه ال سيبيل إليى

معالجيية الييبطالن إال بطريييق الطعيين المقييررة فييي القييانون ,وتنقسييم طييرق الطعيين إلييى قسييمين طييرق طعيين

عادية ,وهي االعتراض واالستئناف( ,)2ويجوز إبيداا اليدفل بيالبطالن  ,أميا محكمية االسيتئناف طالميا ليم

يتنازل عنه صاحب الدفل أمام محكمة أول درجة إذا لم تكن متعلقة بالنظام العام(.)3

أمييا طييرق الطعيين غييير العادييية هييي اليينقض أو التميييز واعييادة المحاكميية ,حيييث إنهييا ال تطييرح

موضيوال الييدعوى مين جديييد ,فيال يجييوز اللجيوا إليهييا إال إذا وقيل الحكييم فيي نيوال معيين ميين الخطيط يتعلييق

بتطبيييق القييانون أو بتقييدير الوقييائل( ,)4لييذلك ال يجييوز سييلوك الطريييق غييير العييادي للطعيين ,إال إذا ت يوافر

أسبابه الواردة على سبيل الحصر(.)5

المبحث الرابع

طبيعة بطالن القبض
الشيك أن هنيياك قواعيد عاميية تخضيل لهييا اإلجيرااات القانونييية بصيفة عاميية ,و مين هييذه القواعييد

أن األصل فيها الصحة ,بمعنى أنه يفترض في الدفل بيبطالن القيبض أن يسيتوفي جمييل شيروط صيحته

وال يعييدل عيين هييذا األصييل إال إذا ثبييت علييى وجييه يقينييي انتفيياا أحييد الشييروط التييي يييدفل بهييا ب ييبطالن

القييبض أمييام محكميية الموض يوال ,والتييي تقييدر الصييلة التييي قييد يييدفل المييتهم يتوافرهييا بييين اإلجييراا الباطييل
وبين الدليل الذي يرتكز عليه االتهام.

ويثار التساؤل حول طبيعة البطالن المقرر كجزاء لمخالفة إجراءات القبض ؟
يييذهب رأي ميين الفق ييه إلييى أن طبيع يية الييبطالن المترتييب عل ييى مخالفيية إجي يرااات القييبض ه ييو

بطالن متعلق بالنظام العام ()6واستند في رأيه إلى نص المادة( )41مين الدسيتور المصيري والتيي جياات
()1صالح الدين جمال الدين ,مرجل سابق ,ص.344
()2ساه ر الوليد ,شرح قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,الجزا الثاني ,الطبعة األولى2013 ,م ,ص..218

()3طعن جنائي مصري رقم ( )29171ق نقض  23مارس سنة 1959م .أحمد فتحي سرور ,مرجل سابق ,ص.358
()4ساهر الوليد ,مرجل سابق ,ص.219

()5نصييت الم ييادة ( )351ميين ق ييانون اإلج يرااات الجزائي يية الفلسييطيني عل ييى األسييباب الموجب يية لليينقض ,حي ييث حص يرتها ف ييي ثماني يية
حاالت ,والميادة ( ) 274مين قيانون أصيول المحاكميات الجزائيية األردنيي حصيرها فيي سيت حياالت ,بينميا نصيت الميادة ( )377مين
قيانون اإلجيرااات الجزائييية عليى الحيياالت التيي يجيوز إعييادة المحاكمية فييي األحكيام وقيد حصيرتها فيي خمييس حياالت ,المييادة ()292

قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني حصرتها في أربل حاالت.

()6عبدالرؤوف مهدي ,مرجل سابق ,ص.396
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()1

بيينفس المعنييى نييص المييادة ()11

فييي الدسييتور الفلسييطيني (القييانون األساسييي) المعييدل لسيينة ,2111
()2

ونص المادة ( )8من الدستور األردني

بذات المضمون .

لقييد تبنييى القضيياا الفلسييطيني واألردنييي ال يرأي الثيياني ميين الفقييه بحيييث إسييتقرت أحكامهييا علييى

إعتبييار أنييه بطييالن نسييبي ,إذ جيياات فييي أحكامييه مييا يستشييف منييه أنييه أخييذ بييالبطالن النسييبي,نظ ًار بييطن
ضيوابط الييدفل بييبطالن القيبض مشييتركة مييل التفتيين فييي كثييير مين األحيييان لييتالزم كيال اإلجيرائين(.)3فييرن
الييدفل بييبطالن القييبض والتفتييين ال يكييون إال ميين قبييل صيياحب الشييطن ,وال يمليك القاضييي الحكييم بييه ميين

تلقاا نفسه.

إذا مييا كييان إذن التفتييين يجيييز القييبض بالتطكيييد فييرن بطييالن التفتييين يبطييل القبض,ومييا يؤكييد

ذلك حكم لمحكمة االستئناف العليا" :الدفل ببطالن التفتين ال يقيد إال من شرال لمصلحته"(.)4

ونتفييق مييل مييا ذهييب إليييه القضيياا الفلسييطيني فييي ذلييك ,وأخييالف اليرأي القائييل باعتبيياره بطالن يًا

مطلقاً ,وكما أن اليبطالن النسيبي ال يجيوز أن يثيار باليدفل بيالبطالن ألول ميرة أميام محكمية الينقض ,بيل

البد أن يثار أمام محكمة الموضوال قبل إقفيال بياب المرافعية ,وتخضيل لرقابية محكمية الموضيوال ,حييث

قض ييت محكم يية االس ييتئناف العلي ييا بغي يزة ":إن عملي ييات التح ييري والض ييبط والتفت ييين ه ييي م يين اإلجي يرااات
المتعلقة بالشكل والتي تخضل لرقابة محكمة الموضوال"(.)5

وما قضت به محكمة النقض المصرية "وكما كان الثابيت مين محضير جلسية المحاكمية أن أيياً

من الطاعن أو المدافل عنه لم يدفل ببطالن القبض والتفتين وكانت مدونات الحكم قد خلت مميا يرشيح

لقيام ذلك البطالن فرنه ال يقبل منه إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض"(.)6

بمعنى أن الدفل يبطالن القبض ال يجوز إثارته ألول مرة أمام محكمية الينقض إال إذا تبيين أنيه

لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوال ,وكيان واضيحًا مين أوراق اليدعوى أنيه ال يحتياج إليى الخيوض فيي

()1المادة ( ) 11من الدستور الفلسطيني "ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيييد حريتيه بيطي قييد أو منعيه مين التنقيل

إال بطمر قضائي وفقاً ألحكام القانون.

()2المادة ( ) 8من الدستور األردني نصت على أنه "ال يجوز أن يوقف أحد إال وفق أحكام القانون".
()3رؤوف عبيد.ضوابط التسبيب ,مرجل سابق ,ص.248

()4إستئناف عليا جزاا فلسطيني ,رقم ,62/31جلسة ,1962/5/28الجزا الثامن عشر ,وليد الحايك ,1999,ص70

()5استئناف عليا جزاا رقيم ( 1972/1/10 )71/53م ,مجموعية مختيارة مين أحكيام محكمية االسيتئناف العلييا ,الجيزا األول ,مرجيل
سابق ,ص.276

()6طعن رقم ( )183/24788جلسة 2014/5/6م ,الموقل اإللكتروني لمحكمة النقض المصرية.
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الموضي يوال ,وال ف ييي تق ييدير ال ييدالئل الت ييي اقتض ييت الق ييبض وتص ييوير ظروف ييه ,فهن ييا ي ييدفل ب ييالبطالن أم ييام

محكمة النقض(.)1

وفي حالة أن الطاعن لم يدفل ببطالن القبض والتفتيين أميام محكمية االسيتئناف ,حتيى وليو أنيه

تمسك به أمام محكمة الموضوال فرنه ال يقبل إثارته أمام محكمة النقض(.)2

وك ييذلك م يين الب ييديهي والظ يياهر بطن ييه بط ييالن نس ييبي ,وذل ييك ألن العم ييل الباط ييل يق ييوم ب ييدوره ف ييي

الخصومة وينتج ثاره القانونية حتى يتقرر بطالنه من قبل القاضي ,أما العميل اإلج ارئيي الباطيل بطالنيًا
()3.

مطلقًا يقر بقوة القانون ,فال حاجة إلى صدور حكم بتقريره

قواعد الدفع ببطالن القبض:
األصل فيي إجيراا القيبض والتفتيين أنيه عميل شيكلي ,فشيروط الصيحة التيي حيددها القيانون هيي

ف ييي أغلبهيييا شيييروط ش ييكلية ,وبيييذلك قض ييت محكم يية االسيييتئناف العلييييا" :إن عملي ييات التحيييري والضيييبط

والتفتين هي من اإلجرااات الشكلية والتي تخضل لرقابة محكمة الموضوال".

وان إجرااات الشرطة في الضبط والقبض والتفتين تخضل لرقابة محكمة الموضيوال التيي عليهيا

أن تتطكد أن هذه اإلجرااات قد تمت حسب القانون وبدون تعسف"(.)4
ويجب أن يتوافر في هذا الدفع الشروط اآلتية:
ال -أن يثار الدفل بالفعل في أوراق الدعوى.
أو ً

"يجب إبداا الدفل ببطالن القبض والتفتين في عبارة صيريحة تشيتمل عليى بييان الميراد منيه ,فيرذا
كان المدافل عن الطاعن قد أبدى في مرافعته أن القضية مختلفة من أساسها ,وأنه يراد تصيويرها

على أنها حالة تلبس وأن التصور المقول به مشوب بطنه غير واقعيي ,فيرن هيذه العبيارات المرسيلة
ال تفيد الدفل ببطالن القبض والتفتين"(.)5

()1صالح الدين جمال الدين ,مرجل سابق ,ص.344

()2طعيين رقييم ( )1650سيينة  41ق جلسيية 1972/3/19م ,ص  23ال  ,1ص . 394سييعيد أحمييد شييعلة ,قضيياا اليينقض المييدني
والجنائي في البطالن ,مرجل سابق ,ص.571

()3استئناف عليا ,جزاا رقيم ( ,)62/31جلسية  1963/2/4م .ولييد حلميي الحاييك ,مجموعية مختيارة مين أحكيام محكمية االسيتئناف
العليا ,الجزا الثامن عشر ,مرجل سابق ,ص.70

()4استئناف عليا ,جزاا رقم ( ,)71/53جلسة  1972/1/10م ,مجموعة مختارة من أحكام محكمة االستئناف العلييا ,الجيزا األول,
الطبعة الثانية ,ص.276

()5طعن جنائي مصري رقم ( )1384لسنة  41ق جلسة 1972/1/9م ,محكمة النقض المصرية .
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ثانيًا -أن يصر عليه مقدمه:
وقييد عبييرت محكميية اليينقض عيين ذلييك بقولهييا أن الطلييب الييذي تلتييزم محكميية الموضيوال برجابتييه أو
الييرد عليييه هييو الطلييب الجييازم الييذي يق يرال سييمل المحكميية ,ويش يتمل علييى بيييان مييا يرمييي لييية بييه

ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية(.)1

ثالثاً -يجب أن يكون الدفل بالبطالن ظاهر التعلق بموضوال الدعوى(.)2
فالييدفل بييبطالن القييبض يجييب أن يتعلييق بموضيوال الييدعوى التييي قييد تكييون متعلقيية بييبطالن القييبض

على شخص إلنتفاا حالة التلبس أو عدم وجود إذن أو إنتفاا الدالئل الكافية.
رابعاً -يجب أال يتنازل المدافل عن دفاعه صراحة أو ضمناً(.)3

فييرذا أراد أن يتنييازل ال يجييوز الييدفل بييبطالن القييبض والتفتييين ألول ميرة أمييام محكميية اليينقض ,بييل

يجب التمسك به أمام محكمة الموضوال(.)4

خامسًا -يجب أن يثار الدفل قبل إقفال باب المرافعة.

المبحث الخامس
اآلثار المترتبة على القبض
إن اإلجيراا المشيروال ال يتوليد عيين تنفييذه عميل باطيل( ,)5وبمفهييوم المخالفية فيرن اإلجيراا الباطييل

يتولد عنه عمل باطل.

والقاعدة أنه متى تقرر بطالن اإلجراا زالت ثاره القانونية فيصبح كطن لم يكن(.)6
ويترتيب بطيالن القيبض عليى شيخص الميتهم بطيالن تفتيشيه,لما بينهميا مين تيالزم حييث نصييت

الميادة ( )38مين قييانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسييطيني عليى أنيه" :فييي األحيوال التيي يجييوز القيبض فيهييا
قانوناً على المتهم  ,لمطمور الضبط القضائي أن يفتشه ,ويحيرر قائمية بالمضيبوطات يوقعهيا والمقبيوض

عليييه يضييعها فييي المكييان المخصييص لييذلك" ,إال أن التشييريل األردنييي لييم يتضييمن نصييًا خاصييًا يجيييز

لمطمور الضبط القضائي تفتين المقبوض عليه.

()1طعن جنائي مصري رقم 8744لسنة 66جلسة  ,2003/10/13س,54ص ,1173ق.208
()2صالح الدين جمال,مرجل سابق,ص.347

( )3إيهاب عبدالمطلب ,الموسوعة الجنائية في الدفوال الجنائية ,مرجل سابق ,ص.108
()4رؤوف عبيد ,ضوابط التسبيب ,مرجل سابق ,ص.358
()5حسن صادق المرصفادي ,مرجل سابق ,ص.387
()6صالح الدين جمال الدين ,مرجل سابق ,ص.339
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وعلة هذا النص أنه كلما جاز القبض على الشخص جاز تفتيشه ,وان لم يجيز القيبض علييه ليم

يجز تفتيشه(.)1

فتفتين المقبوض علييه مين مسيتلزمات القيبض ومين يمليك القيبض يمليك تفتيين األشيخاص (,)2

ومن يدفل ببطالن القيبض ييدفل بيبطالن التفتيين ,حييث قضيي بطنيه" :ال يجيوز للميتهم أن ييدفل بيبطالن

القبض والتفتين…"( ,)3وفي حكم خير "بطيالن إجيرااات القيبض والتفتيين لعيدم صيدور إذن مين النيابية
العامة…",)4(.

ويرى جانب من الفقه أن العكيس غيير صيحيح ,ففيي حياالت معينية قيد يحصيل ميطمور الضيبط

القضائي على إذن يفتن شخص معين إتضحت لديه إمارات قوية أن الشخص الذي يرى تفتيشيه يخفيي

أشياا تفيد في كشف الحقيقة ( ,.)5ولكن ذلك ال يعني بالضرورة القبض عليه(.)6
()7

ونؤيييد رأي الفقييه

مقبوضاًعليه.

,ب ييطن القيييام بتفيتش ييه يعتبيير ف ييي هييذه الم ييدة التييي إس ييتغرقها لبضييعة دق ييائق

ولقد قضت محكمة االستئناف العليا بطنه "يسقط حق الميتهم باليدفل بيبطالن إجيرااات التفتيين

إذا لييم يييدفل بييه أمييام قاضييي التحقيييق"( ,)8وكييل مييا فييي األميير تقيييد حريتييه بالقييدر الييالزم إلجيراا التفتييين,
وفيي كييل الحيياالت فييرن ميطمور الضييبط القضييائي ال يلتييزم بترتيييب معيين فييي هييذين اإلجيرائيين( ,)9بمعنييى

أنه يجوز أن يكون التفتين سابقاً على القبض أو أن يكون القبض سابقاً على التفتين(.)1
()1طعن رقم ( )83/668جلسة 2014/4/7م ,س  ,65موقل محكمة النقض المصرية.
()2مهند عارف صوان ,القبض في التشريل الجزائي الفلسطيني ,مرجل سابق ,ص.167

()3إسييتئناف عليييا ج يزاا رقييم ( ,)59/14جلسيية  1959/4/19م.وليييد حلمييي الحايك.مجموعيية مختييارة ميين أحكييام محكميية االسييتئناف
العليا ,الجزاالعشرين مرجل سابق ,ص.289

()4إسييتئناف عليييا ج يزاارقم ( ,)62/27جلسيية  1962/7/25م.وليييد حلمييي الحايييك ,مجموعيية مختييارة ميين احكييام محكميية االسييتئناف

العليا  .الجزا مرجل سابق ,ص66

()5محمود نجيب حسني ,مرجل سابق,ص.611

()6عبد الحميد الشواربي,البرااة في قضايا المخدرات ,مرجل سابق.228,
()7مقابلة مل الدكتور ساهر الوليد ,الساعة 11:30صباحاً,بتاري 2018/1/25

()8اسييتئنافا ج يزاا علييي رقييم ( ,)59/3جلسيية  1959/3/7م .وليييد الحايييك ,مجموعيية مختييارة ميين أحكييام محكميية االسييتئناف العليييا,

الجزا السابل عشر ,ص.106

()9أن التفتين والقبض يكون م ن اختصاص مطمور الضبط القضائي ,أما إذا كان القائم بالقبض فيرد مين أفيراد النياس فيال يسيمح ليه
سييوى التفتييين الوقييائي ,وذلييك علييى خييالف التفتييين الييذي يقييوم بييه مييطمور الضييبط القضييائي ,فتفتييين المقبييوض عليييه ميين مسييتلزمات

القبض.

اا أكييان فيي حاليية الجييرم
وقيد أعطييت محكمية التميييز األردنيية صييالحيات واسيعة لرجييال الضييابطة العدليية فييي تفتيين األشييخاص سيو ً
المشهود أم في غير حاالته ,فقد جاا حكم لها ما يلي:
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وفي الجملة يبطيل كيل ميا يكيون قيد أسيفر عنيه القيبض الباطيل مين أدلية أييًا كيان سيبب اليبطالن

كانتفاا أحيوال القيبض بانتفياا اليدالئل الكافيية ,أو انتفياا التليبس أو انتفياا إذن سيلطة التحقييق( ,)2وكيذلك

يكون القبض باطالً في حالة احتجاز المتهم المقبوض عليه لميدة تزييد عين أربعية وعشيرين سياعة إذا تيم

بمعرفة مطمور الضبط( ,)3أو إذا وقل القبض بعد مضي ثالثة أشهر من تاري صدور اإلذن(.)4
ويقل البطالن في هذا األمر لعيب فيه ,كصدوره في غير نطاق االختصاص العام(.)5

أو لعدم إثباته بالكتابة أو إغفال بعض البيانات الجوهرية كاسم المحقق اليذي أصيدره أو تياري األمير,
أو لعدم تعيين المتهم المطلوب القبض عليه تعيينا نافيا للخلط بينه وبين غيره(.)6

وبطبيعية الحييال ال يييؤثر بطييالن القييبض فييي األدليية غييير المترتبيية عليييه مييا دامييت صييحيحة فييي

ذاتها مثل اعتراف المهتم بعدئيذ فيي محضير النيابية( ,)7أو أميام المحكمية( ,)1حييث عبيرت عنيه محكمية

النقض الفلسطينية بتصحيح أي إجراا يشوبه بطالن .

= ________________________________________________________

"إن قييام الممييز وهيو ميين أفيراد قيوة األمين العييام بتفتيين المشيتكى علييه وضييبط المخيدرات معيه ,وهيو ميين األميور التيي يتوجيب عليييه

اا كييان أ ثنياا وجييوده فييي عمليه الرسييمي أم خييارج أوقيات عملييه الرسيمي ,مييا دام ذلييك اإلجيراا يييدخل فييي
القييام بهييا فيي كييل وقييت ,سيو ً
نطاق واجباته".
تميييز جيزاا ( ,)72/95صييفحة  ,1078سيينة 1972م ,مجموعيية المبييادل ,ص .649مهنييد صيوان ,مرجييل سييابق ,ص .168أحمييد
هاللي عبد اإلله أحمد ,ضمانات المتهم في مواجهة القبض بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ,مكتبية دار النهضية ,القياهرة,

1995م ,ص.106

()1رمسيس بهنام ,مرجل سابق ,ص.190
()2رؤوف عبيد ,مبادل اإلجرااات الجنائية ,مرجل سابق ,ص.294

( )3حيث قضى بطنه "النعي بعيدم عيرض الميتهم عليى النيابية العامية خيالل أربعية وعشيرين سياعة ييؤدي إليى اليبطالن" .طعين جنيائي

مصري ( )83/3343جلسة 2014/6/10م ,س  .65موقل محكمة النقض المصرية
()4نص المادة ( )109قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني

(")5وحي ي ي ييث إن الخ ي ي ييروج ع ي ي يين دائي ي ي يرة اختص ي ي يياص م ي ي ييطمور الض ي ي ييبط القض ي ي ييائي يوج ي ي ييب بطالن ي ي ييه" .طع ي ي يين ( )83/2069جلس ي ي يية

2014/1/6م.موقل محكمة النقض المصرية.

()6محمد رشاد الشايب ,مرجل سابق ,ص . 355أحمد المهدي ,أشرف شافعي ,مرجل سابق ,ص.71

()7ويؤخذ أيضاً باالعترافات المتهم في مراكز الشرطة إذا ما كانت أخذت بطوال صاحبها ,وفي ذلك "أن اعت ارفيات الميتهم الشيرطية

دليالً كامالً في اإلثبات إذا شهد منظمها أنها أخذت بطوال صياحبها واختيياره عميالً بالميادة ( )159ق أ .م .ج أردنيي ,قيرار محكمية

تميز جزاا رقم ( )728لسنة 2006م ,جلسة 2006/6/28م ,موقل اإللكتروني .www.lawjo.net

كما يؤخذ باالعتراف للمتهم أمام النيابة العامة ,كما ال يشترط في االعتراف بطن يكيون بكيل التفصيالت وفيق شيروط صيحته ,طالميا

جاا متفقاً مل ظروف الواقعة ,حيث قضت محكمة النقض الفلسطينية "إن اإلعتيراف يجيب أن يتوافيق ميل ظيروف الواقعية وفيق نيص

المادة 214من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني رقم 3لسنة ,"2001نقيض ج ازئيي فلسيطيني ,دائيرة غيزة ,رقيم ,2010/29جلسية
,2010/9/15غير منشور
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حيييث جيياا فييي قضيياا محكميية االسييتئناف العلييياِ "ال يجييوز الييدفل بييبطالن القييبض مييا دام أنييه

اعترف"( ,)2كما قضت في حكم خر "ال جدوى من الدفل ببطالن القبض والتفتين ما دام أن الميتهم قيد
()3

اعترف بالجريمة".

المبحث السادس
قيمة الدليل المستمد من القبض الباطل
تعد مشروعية إجرااات التحقيق االبتيدائي مين أهيم األميور خيالل م ارحيل اليدعوى الجزائيية ,ذليك

األميير الييذي يمكيين أن يييؤدي لإلطاحيية باألحكييام الجنائييية ,فيمييا لييو اسييتندت فييي حكمهييا علييى دليييل وليييد
= ________________________________________________________

وفييي حكييم خيير " يجييوز للمحكميية أن تطخييذ بيياالعتراف المفصييل بعييد التخيييير والتحييذير ,كييدليل مسييتقل لإلدانيية متييى ظهييرت صييحته
واطمطنييت إليييه.ال يشييترط فييي االعت يراف أن يكييون فييي كييل التفصيييالت الدقيقيية ب يل العب يرة بييالجوهر اسييتئناف عليييا ج يزاا طعيين رقييم

( ,)63/91جلسة 1964/3/8م .وليد الحايك ,مجموعة مختارة من أحكام االستئناف العليا ,جزا ( ,18ص.102 ,64

وقضييت محكميية اليينقض الفلسييطينية بطنييه "ال يييرد القييول أن االعتيراف الصييادر عيين الطيياعن أمييام محكميية الصييلح جيياا مخالفياً للمييادة

( )214من قانون اإلجرااات الجزائية ,طالميا أن االعتيراف قيد جياا متفقي ًا ميل ظيروف الواقعية التيي تمثليت بهيا التهمية المسيندة والتيي
أييدها الطياعن نفسيه مين خيالل اعت ارفيه الصيريح والقياطل بارتكابيه الفعيل المسيند إلييه ,وطالميا أنييه ليم ييرد ميا يثبيت أن هيذا االعتي ارف

صييدر دون طواعييية ,واختيييار ميين قبييل الطيياعن أو أن ضييغط ًا أو إك اره ي ًا مادي ي ًا أو معنوي ي ًا أو وعييدًا أو وعيييدًا موجييه ضييده أدى إلييى

اإلدالا باعت ارفيه اليذي اقتنعيت بيه المحكمية وأسسيت حكمهييا علييه بعيد تقيديرها ليه ,بميا لهيا ميين صيالحية فيي ذليك وفيق أحكيام المييادة

( )215ميين القييانون ,نقييض ج يزاا رقييم (2008/34م) ,جلسيية  2008/9/2م .عبييداهلل غ يزالن ,مجموعيية األحكييام القضييائية والمبييادل

القانونية ,مرجل سابق ,ص.11

( )1قضت محكمة النقض الفلسطينية بطنه "إذا جاا اعتراف المتهم بكل طواعية واختيار ومتفقاً مل أحكيام الميادة ( )214مين قيانون
اإلجرااات الجزائية ,ولم ثبت تعرضه ألي ضغط مادي أو معنوي وأنه صدر عن شخص بال عاقل ارشيد وفيي مجليس القضياا وليم

يدال الطاعن بطي إجراا غير قانوني يتعلق باعترافه ,وأن اعترافه كان بحضور محاميه فرن ما توصلت إليه المحكمة مصيدرة الحكيم
الطعييين وحملييت حكمهييا عليييه قييائم علييى سييند ميين القييانون نقييض ج يزاا رقييم (2010/87م) جلسيية 2010/5/9م ,عبييداهلل غ يزالن,
مجموعيية األحكييام القضييائية والمبييادل القانونييية ,مرجييل سييابق,ص.237وفييي حكييم خيير لمحكمية اليينقض الفلسييطينية "يجييب أن يكييون

ياا عل ييى إعتي يرافهم جميعي ي ًا طواعي يية واختي ييا ًار"نقض ج ازئ ييي فلس ييطيني(دائرة غي يزة ) رق ييم ,2013/34جلس يية
إعتي ي ارف المتهم ييين ج يياا بن ي ً
,2013/5/15غير منشور
وفي ذات اإلتجاه قضت محكمة النقض الفلسطينية "أن االعتراف في المسائل الجزائية يعد من األدلية التيي تمليك محكمية الموضيوال
تقييدير صييحتها وقيمتهييا فييي اإلثبييات ,ولهييا دون غيرهييا البحييث فييي صييحة مييا يدعيييه المييتهم ميين أن االعت يراف قييد انت يزال منييه بطريييق
اإلكيراه المييادي والمعنييوي ,وفيميا تحققييت المحكميية أنيه سييليم ممييا يشيويه واطمطنييت إلييى صيحته ومطابقتييه للتحقيييق والواقيل فرنييه يصييلح

لالعتماد عليه فيي الحكيم ,وأن تقيدير البينيات واالقتنياال بهيا يعيود لمحكمية الموضيوال التيي لهيا أن تطخيذ بميا تقتنيل بيه مين أدلية مقدمية
إليها ,وأن تطرح منها ما يتطرق إليه الشك فيي وجيدانها شيريطة أن تكيون ناقشيت األدلية المقدمية فيي اليدعوى مناقشية سيليمة" .نقيض

جزاا رقم (2010/109م) ,جلسة 2010/6/21م ,المجلة القانونية2013 ,م ,مرجل سابق ,ص.260

()2اسيتئناف علييا جيزاا رقيم ( )59/14جلسية  1959/4/19م .وليييد الحاييك ,مجموعية مختييارة مين أحكيام االسييتئناف العلييا ,الجييزا

 ,17مرجل سابق ,ص.118

()3طعن جنائي مصري رقم ( )74/37273جلسة 2012/11/25م ,موقل محكمة النقض المصرية.
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إج يرااات غييير قانونييية ,لييذلك يجييب أن يكييون الييدليل التييي يسييتند عليييه الحكييم قييد استحصييل عليييه بوجييه
مشروال( ,)1وهو ما أوردته محكمة االستئناف العليا على رأس القييود الواجيب توافرهيا فيي اليدليل ,وعبيرت
عنه بعبارة قانونية الدليل( ,)2وبذلك ال يكون الدليل ناشئاً عن إجراا باطل ,فيرن هيذا مين شيطنه أن ييؤدي

إلييى انهيييار الييدليل ,وانهيييار سلسييلة اآلثييار القانونييية الالحقيية المترتبيية عليييه بالتبعييية ,ممييا يعييرض الحكييم
للبطالن ,وانهيار أحد دعائم تكوينيه المتمثيل باليدليل الباطيل اسيتناداً إليى قاعيدة ميا بنيي عليى باطيل فهيو

باطل(.)3حيث قضت محكمة النقض المصرية "بطن اإلجيرااات التيي قيام بهيا ضيابط الواقعية باطلية ألنهيا

ياا علي يى إجي يرااات مش ييروعة وص ييحيحة متفق يية م ييح أحك ييام القانون,ب ييل مش ييوبة ب يياإلنحراف ف ييي
ل ييم ت ييتم بن ي ً
إسييتعمال السييلطة ووليييدة عمييل تعسييفي مشييوب ب يالبطالن ,فييال يعتييد بييه وال باألدليية المترتبيية عليييه تطبيق ياً
()4

لقاعدة كل مايترتب على القبض الباطل فهو باطل فال يعتد بالدليل المستمد منه في اإلدانة"

وبذلك يجب أن يكون إجراا القبض الباطل قد نيتج عنيه دلييل,ولكن اليدليل ال يتوليد عين القيبض

بحد ذاته وانما ينشط من اإلج ارا الذي يطتي بعد القبض أو الذي يكون القبض متطلب له كيالتفتين ,فيرذا
لييم ينييتج القييبض الباطييل علييى دليييل فييي الييدعوى فييال مجييال للييدفل بييبطالن القييبض ,وفييي ذات اإلتجيياه

قضت محكمة النقض المصرية" :يجب أن يكون الدفل ببطالن القبض أسفر عن دليل فيي اليدعوى ,أميا

إذا لم يسفر عن دليل ثابت في الدعوى فال مجال للدفل ببطالن القبض"(.)5

وينبني على ذلك أنيه إذا ليم تعتميد المحكمية عليى اليدليل الباطيل اليذي جياا ولييد إجيرااات معيبية مخالفية

للقانون فال بطالن في حكمها ( ,)6حيث جاا في قضاا محكمة االسيتئناف العلييا بقولهيا" :بجيواز بيرااة
المتهم لبطالن إجرااات القبض والتفتيين"( ,)7كميا قضيت بطنيه "يجيوز بيرااة الميتهم إذا ثبيت للمحكمية أن
( )8

إعترافه كان وليد إكراه وقل عليه من رجال الشرطة ".

()1وهييو مييا أك ييدت عليييه المييادة ( )1/273ق ييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلس ييطيني بقولهييا " -1تحكييم المحكم يية فييي الييدعوى حس ييب
قناعتها التيي تكونيت ليديها بكاميل حريتهيا وال يجيوز لهيا أن تبنيي حكمهيا عليى أي دلييل ليم يطيرح أمامهيا فيي الجلسية ,إذ تيم التوصيل

إليها بطريق غير مشروال" .

()2استئناف عليا فلسطيني ,جزاا رقم ( )79/84جلسة  1979/9/26م (دائرة غزة) .وليد الحايك ,مجموعة مختيارة ,ج  ,20مرجيل

سابق ,ص.308

( )3محمد حماد مرهج الهيثي ,أصول البحث والتحقيق الجنائي ,دار الكتب القانونية,المحلة الكبرى2008 ,م ,ص.213
()4طعن جنائي مصري رقم 30770لسنة,83جلسة .2017/2/15

()5طعن جنائي مصري رقم ( )4/5173جلسة 2014/5/20م ,موقل محكمة النقض المصرية.
( )6مجدي الجندي ,أصول النقض الجنائي ,تسبيب األحكام ,الطبعة األولى ,ب.ن,ص481

()7استئناف عليا فلسطيني جزاا رقم ( )77/120جلسة 1978/1/24م ,دائرة غزة .وليد الحاييك ,مجموعية مختيارة ,ج  ,20مرجيل

سابق ,ص.268

()8إسييتئناف عليييا فلسييطيني ج يزاا رقييم ,65/48جلسيية ( 1965/10/25دائ يرة غ يزة ),وليييد الحايييك ,مجموعيية مختييارة ,ج,19المرجييل

السابق ,ص106
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ويجييوز للمحكميية أن تسييتند علييى الييدليل المسييتمد ميين القييبض الباطييل فييي حاليية البيرااة ,وهييذا مييا
قررته محكمة النقض المصرية بقولها ":إنه وأن كان يشترط في في دلييل اإلدانية أن يكيون مشيروعًاإذ ال

يجوز أن تبنى إدانية صيحيحة عليى دلييل باطيل فيي القيانون ,إال أن المشيروعية ليسيت بشيرط واجيب فيي

دليييل البرااة,ذلييك بطنييه ميين المبييادل األساسييية فييي اإلج يرااات أن كييل مييتهم يتمتييل بقرينيية الب يرااة إلييى أن
يحكم بردانته بحكم نهائي,إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في إختييار وسيائل دفاعيه بقيدر ميا
يسييعفه مركيزه فييي الييدعوى ومييا تحيييط نفسييه ميين عوامييل الخييوف والحييرص والحييذر وغيرهييا ميين العيوارض
()1

الطبيعية لضعف النفوس البشرية "......

وتقييدير الصييلة بييين القييبض الباطييل والييدليل النيياتج عنييه ,يكييون لمحكميية الموضيوال ,فيرذا رأت أن

الصلة متوافرة قضت بيبطالن األميرين معيًا ,القيبض نفسيه ثيم ميا أسيفر عنيه مين دلييل ,واذا قيررت انتفياا
ال بذاتيه
الصلة ألسباب منطقية سائغة ,وذلك بالتعويل على الدليل القائم في الدعوى بوصفه إجيراا مسيتق ً
فال ينسيحب إلييه ,بالتيالي بطيالن القيبض إذا كيان بياطالً ,أو بطيالن أي إجيراا خير عنيد انقطياال صيلة

السببية أو العلة بالمعلول بين اإلجراا الباطل ,والدليل الذي قد تركن عليه سلطة االتهام(.)2

ولييذا فييرن المحكميية إذا مييا عولييت علييى إدانيية المييتهم علييى االعتيراف المنسييوب إليييه إثيير القييبض
الباطل الذي وقل عليه ,دون أن تتحدث عنه كدليل قائم بذاته ,ومنفصل عنه فرن الحكم يكون معيباً.
فييرذا كييان الحكييم المطعييون فيييه فييي معييرض بيييان واقعيية الييدعوى قييد ذكيير أن المييتهم اعتييرف

ياا علييى بطييالن القييبض
بحيازتييه لعلبية المخييدر مييدعياً أنييه عثيير عليهييا بييالطريق ,وحييين قضييى بييالبرااة بني ً
علييى المييتهم ,لييم يتعييرض لهييذه األقيوال ومبلي كفايتهييا وحييدها فييي اإلثبييات ,فهييذا يكييون قصييو اًر مسييتوجباً
نقض الحكيم( ,)3واسيتناد المحكمية فيي اإلدانية إليى االعتيراف فيي محضير ضيبط الواقعية دون سيماال هيذا
االعتي يراف أو س ييماال ش يياهد اإلثب ييات أو تحق ييق ش ييفوية المرافع يية بس ييماال ش يياهد اإلثب ييات يع ييد بط ييالن ف ييي

اإلجرااات(.)4

()1طعيين جنييائي مصييري رقييم 1172لسيينة 36قضييائية جلسيية ,1967/1/31س,18ال,1ص,128سييعيد شييعلة ,قضيياا اليينقض فييي

األدلة الجنائية .مرجل سابق ,ص93

()2رؤوف عبيد ,ضوابط التسبيب ,مرجل سابق ,ص.352

()3نقض 1949/3/28م القواعد القانونية ,و  6رقم  ,598ص .733رؤوف عبيد ,مرجل سابق ,ص.353
()4محمد جمعة عبيدالقادر ,الطعين فيي األحكيام الجنائيية والعسيكرية واليتظلم مين قي اررات القيبض واالعتقيال واشيكاالت التنفييذ ,مرجيل

سابق ,ص.207
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ال قائمًا بذاته غير مترتب على القبض الباطل ,وفي ذليك قضيت
ذلك أن اعتراف المتهم يعد دلي ً

محكميية االسييتئناف العليييا بطنييه" :ال يجييوز للمييتهم أن يييدفل بييبطالن القييبض والتفتييين ,مييا دام قييد اعتييرف

في جميل مراحل التحقيق ,والمحاكمة برح ارزه المواد المخدرة"(.)1

ال بذاتي ييه ,وهي ييذا مي ييا قضي ييت بي ييه محكمي يية
ال مسي ييتق ً
واإلعت ي يراف الالحي ييق للقي ييبض الباطي ييل يعي ييد دلي ييي ً

اإلستئناف العليا "اإلعتراف الالحق إلجرااات القيبض والتفتيين الباطلية عنصي ًاركافيًامن عناصير اإلثبيات
()2

ودليالً مستقالً تمام اإلستقالل عنها "

ال إلدانة المتهم حيث قضيت محكمية الينقض الفلسيطينية
ويكون اإلعتراف المستوفي الشروط دلي ً

ياا علييى إعت ارفييه ,وأن شييروط اإلعتيراف تنطبييق علييى الواقييل وفييق نييص المييادة 214ميين
"إدانيية الطيياعن بني ً
()3
قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني رقم 3لسنة "2111
وفييي ذات اإلتج يياه قضييت محكم يية االس ييتئناف العليييا ب ييطن الحك ييم المطعييون في ييه إذ أدان الم ييتهم

بتهم يية إحي يراز المخ ييدر ق ييد اعتم ييد عل ييى االعتي يراف الص ييادر عن ييه أم ييام النياب يية ب ييرحراز قطع يية الحش ييين

المضبوطة معه باعتباره دليالً مسيتقالً عين األدلية المسيتمدة مين القيبض والتفتيين ,فيال جيدوى مميا ينعياه
على الحكم من رفض الدفل ببطالنها ,أو عدم رده على الدفل بالبطالن(.)4

أمييا إذا كييان اإلعت يراف مخالف ياً لشييروط صييحته فييال يؤخييذ ب يه كييدليل فييي إلدانيية بييل دليييل لب يرااة

المتهم.وهييو مييا قضييت بييه محكميية اليينقض الفلسييطينية "بيرااة المييتهم ميين الييتهم المنسييوبة إليييه ,وذلييك ألن

األدلية التييي سيياقتها النيابيية العاميية ليم تييرق إلييى مرتبيية األدليية القويية إلدانيية المييتهم وأن األعتيراف موضيوال
القض ييية ج يياا مخالفي يًا لش ييروط ص ييحة اإلعتي يراف الي يواردة ف ييي الم ييادة214م يين ق ييانون اإلجي يرااات الجزائي يية

الفلسطيني رقم 3لسنة 2111وهي أن يتفق اإلعتراف مل ظروف الواقعة فرذا كان اإلعتراف ال يتفق ميل
()5

ظروف الواقعة ,فرنه ال يؤخذ به وال يعول عليه "

وحيييث إن األدل يية ف ييي المي يواد الجنائي يية متس يياندة متماس ييكة يكم ييل بعض ييها بعضي يًا فتتك ييون عقي ييدة

القاضييي منهييا مجتمعيية ,بحيييث إذا سييقط إحييداها أو اسييتبعد تعييذر التعييرف إلييى مبل ي األثيير الييذي كييان

()1اسييتئناف عليييا فلسييطيني ,رقييم ( )59/14جلسيية  1959/4/19م .وليييد الحايييك ,مجموعيية مختييارة ميين أحكييام االسييتئناف ,الجييزا

 ,17ص.128

()2إستئناف عليا جزاا (دائرة غزة),رقم ,68/38جلسة ,1968/10/20الجزا الثاني عشر ,مرجل سابق ,ص.231
()3نقض جزائي رقم ,2011/26جلسة يوم الخميس ,2011/10/13غير منشور.

( )4استئناف عليا ,جزاا رقم ( )59/14جلسة  1959/4/19م .وليد الحايك ,مجموعة مختارة من أحكام محكمية االسيتئناف العلييا,
الجزا  ,17مرجل سابق ,ص.118

()5نقض جزائي فلسطيني رقم ,2010/25جلسة األربعاا ,2010/6/30غير منشور.
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للييدليل الباطييل فييي اليرأي الييذي انتهييت إليييه المحكميية أو الوقييوف علييى مييا كانييت إليييه ميين نتيجيية لييو أنهييا
فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم(.)1

أي أن كييل دليييل ال ينظيير إلي يه بعينييه لمناقشييته علييى حييدة دون بيياقي األدليية بييل يكفييي أن تكييون

األدليية فييي مجموعهييا كوحييدة مؤدييية إلييى مييا قصييد ب يه الحكييم منهييا ومنتجيية فييي اكتمييال قناعيية المحكميية

واطمئنانها(.)2

فييرذا أخطييط الحكييم ولييو بييدليل واحييد ,كال يدليل النيياتج عيين القييبض الباطييل ,فعلييى الطيياعن الييدفل

ببطالن القبض ,فهذا يكفي إلعادة النظر في كفاية باقي األدلة الصحيحة في الدعوى.

()1طع ي يين رق ي ييم ( )68987لس ي يينة  74ق جلس ي يية 2012/11/6م .طع ي يين رق ي ييم ( )3316لس ي يينة  83جلس ي يية 2014/3/6م ,الموق ي ييل
اإللكتروني لمحكمة النقض المصرية.

()2محمد حامد مرهج الهيتي ,مرجل سابق ,ص.214
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الفصل الثالث
بطالن أمر احلبس االحتياطي
(التوقيف)

الفصل الثالث
بطالن أمر الحبس االحتياطي (التوقيف)
يعد التوقيف من أخطر اإلجرااات التي تتخذها سلطة التحقيق ,نظ ًار ألنه يؤدي إلى سلب

حرية المتهم ,بينما في األصل أن سلب حرية الشخص هو جزاا ال يوقل إال بمقتضى حكم قضائي

باإلدانة (.)1لذلك ال يوجد ما يبرر قهر اإلنسان واخضاعه لإلذالل ,وألن مصلحة المجتمل تقوم على

المحافظة على كرامة اإلنسان من أي تعسف قد يلحق به ,فهو اللبنة األولى والخلية الرئيسة لبنائه

والحفاظ على حريته ,وواجب على كل مسؤول الحفاظ عليها(.)2

وقد أحسن المشرال الفلسطيني واألردني صنعًا في أنه نص في القانون األساسي الفلسطيني

المادة ( )11على أنه -1" :الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال تمس -2 .ال يجوز القبض
على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بطي قيد أو منعه من التنقل إال بطمر قضائي وفقًا ألحكام

القانون ,ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي ,وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة

للقوانين الصادرة بتنظيم السجون".

والدستور األردني أكد على ذلك من خالل مانصت عليه المادة ( )8في قولها بطنه " :ال يجوز

أن يوقف أحد أو يحبس إال وفق أحكام القانون".

وقد أورد المشرال الفلسطيني في قانون اإلجرااات الجزائية (الحبس االحتياطي) في فصل

خاص نظ ًار لخطورة التوقيف وتطثيره على حرية المتهم الشخصية ,وأما المشرال األردني قد عالج

الموضوال من خالل قانون أصول المحاكمات الجزائية في نصوص متناثرة تناولت  ,تنظيم التوقيف.

وبالرغم من أن إجراا أمر الحبس االحتياطي بغيض ,ألن المتهم بريا حتى تثبت إدانته بحكم

بات ,ولكن المصلحة العامة في الدعوى الجنائية تتطلب المساس بحريته ,ونظ ًار إلى خطورة هذا

اإلجراا على حرية المتهم فرنه تم وضل قواعد تحكم مشروعيته وضمانات  ,تقيده وتضبطه بطكبر قدر

حتى تكفل وضعه في النطاق السليم لتطكيد برااته ,وفق القانون على أنه ال قيمة لهذه الضمانات إذا تم
إصدارها دون مسؤولية ودون رقيب,

()3

لذلك سنتناول في هذا الفصل ماهية الحبس االحتياطي في

المبحث األول ,وحاالت بطالن أمر الحبس اإلحتياطي في المبحث الثاني ,أما المبحث الثالث
فيخصص لطبيعة بطالن أوامر الحبس االحتياطي .

()1محمييد ناصيير أحمييد ول يد علييي ,التوقيييف "الحييبس االحتييياطي" فييي قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني (د ارس ية مقارنيية) ,رسييالة
ماجستير ,جامعة النجاح الوطنية ,نابلس2007,م ,ص.2

()2عبدالقادر جرادة ,موسوعة اإلجرااات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.718

()3أحمد فتحي سرور ,الوسيط في قانون اإلجرااات الجنائية ,دار النهضة العربية ,1985 ,ص.623
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المبحث األول
ماهية الحبس االحتياطي (التوقيف)
التوقيف هو أشد وأكثر إجرااات التحقيق مساسًا بالحرية الفردية( ,)1لما يترتب عليه من قيد

لهذه الحرية ,ولكن المصلحة العامة تتطلب المساس بها,والحديث عن الحبس اإلحتياطي يتطلب

التطرق إلى مفهومه وأهميته في المطلب األول ومجاله في المطلب الثاني.

المطلب األول

تعريف التوقيف (الحبس االحتياطي)
لم يرد في قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني وقانون أصول المحاكمات الجزائية األردني
تعريف للتوقيف رغم تنظيمهما لهذا اإلجراا.

()2

وعرفه بعض الفقهاا بطنه سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق

ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون.

()3

وفي ذلك بطن التوقيف هو إجراا من إجرااات التحقيق ,وليس إجراا من إجرااات المحاكمة

ولو تم أثناا محاكمة المتهم( ,)4وعلى ذلك فرن المتفق عليه في الفقه الجنائي بطن التوقيف في تكييفه
القانوني إجراا تحقيق باعتباره يضل المتهم رهن تصرف المحقق فيستجوبه بينه وبين غيره طالما قدر

()1عبدالرحمن توفيق أحمد ,مرجل سابق ,ص.280

()2اختلف كيالً مين المشيرال األردنيي والمشيرال الفلسيطيني فيي التعبيير عين التوقييف ,أميا التشيريل األردنيي اسيتخدم تعبيير التوقييف فيي

قانون أصول المحاكمات الجزائية ,أما المشرال الفلسطيني في قانون اإلجرااات الجزائية اسيتخدم تعبيي ار التوقييف والحيبس االحتيياطي,

حيييث عنييون الفصييل ا لسييابل ميين البيياب الثيياني بييالتوقيف والحييبس االحتييياطي ,إال أنييه عييدل عيين اسييتخدام اللفظييين واسييتخدم تعبييير
التوقيف ضمن نصوص مواده ,كما استخدم تعبير الحبس االحتياطي في القانون األساسي الفلسطيني.

ومن الفقه من اعتبر أن مصطلح التوقيف يمكن أن يطلق في المدة االفتتاحية لسلب حرية المتهم ,ومتى صيار التمدييد للميدة مين
قبييل المحكم يية يمك يين أن نق ييول عن ييه الحييبس االحتي يياطي واس ييتند ف ييي ذل ييك إل ييى نييص الم ييادة ( )120م يين ق ييانون اإلجي يرااات الجزائي يية

الفلسطيني ,تامر القاضي ,مرجل سابق ,ص.445

فــي الحقيقــة ال أجييد مبييرر لهييذه التفرقيية ولييم أالحييظ أن المش يرال الفلسييطيني ف يي نييص المييادة ()120قييد فييرق بييين المييدة اإلفتتاحييية
بالتوقيف والمدة التي يتم تمديدها من قبل المحكمة .

وكان األفضل أن يستخدم المشرال الفلسطيني تعبير التوقيف فقط ,حتى يتم توحيد المصطلحات في الضفة الغربية وقطاال غزة.

()3حسن صادق المرصفادي ,الحبس االحتياطي وضمان حرية الفرد في التشريل المصري1954 ,م ,ص ..35وفي تعريف خر
هو سلب حرية المتهم ,وايداعه السجن خالل فترة التحقيق كلها أو بعضها ,قد يمتد حتى الحكم النهائي في موضوال الدعوى,
محمد عيد الغريب ,شرح قانون اإلجرااات الجنائية ,مرجل سابق ,ص888
()4المادة ( )535من تعليمات النائب العام.
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مالئمة ذلك(.)1وهو ما أخذت محكمة النقض الفلسطينية بقولها "بطن التوقيف وفق طبيعته يعد عقوبة
وهو األصل ,وبذلك يجب أن يفرض بمقتضى حكم باإلدانة ,في حين أنه كرجراا من إجرااات التحقيق

خروج على األصل بما يستوجب التقيد بالضمانات والضوابط التي فرضها الشارال(,.)2إال أن جانب من

الفقه  ,والذي ال يعده إجراا من إجرااات التحقيق ,ألنه ال يستهدف البحث عن دليل ,وانما هو باألدق
اا من العبث بها أم طمساً لها إذا بقي المتهم ح اًر أم
من أوامر التحقيق التي تستهدف تطمين األدلة سو ً
اا أكان تجنبًا لتطثيره على شهود الواقعة وعدًا أم وعيدًا أم ضمانًا لعدم هربه من تنفيذ الحكم الذي
سو ً
سيصدر عليه بالنظر إلى كفاية األدلة ضده(.)3

إالأنني أتفق مل الفقه الجنائي في كونه إجراا من إجرااات التحقيق لتطمين مثوله وقت الحاجة  ,هذا
ما أخذ به القضاا الفلسطيني في أحكامه.

 أهمية التوقيف (الحبس االحتياطي):
التوقيف ليس عقوبة معجلة  ,peine anticpeeبل يتخذ قبل أن تثبت إدانة المتهم ,فهي

وسيلة إكراه تستعمل لصالح الدعوى الجنائية( ,)4والمبرر الوحيد لها الضرورة باعتبارها استثناا على
أصل البرااة المفترض في كل إنسان ,فيجب على المحقق قبل إصداره أمر التوقيف أن يتطكد من

توافر مبرر من مبرراته(.)5

وتنحصر مبررات التوقيف في األمور التالية:
ال -إن التوقيف إجراا تحقيق( ,)6وذلك من خالل ضمان إجرااات التحقيق االبتدائي ,وقيام
أو ً

سلطة التحقيق بمهام عملها بالشكل المطلوب وبالسرعة الالزمة(.)7

ثانياً -إن التوقيف هو إجراا أمني( ,)8وذلك من خالل إرضاا المجتمل والحفاظ على األمن
( )1عبدالرحيم صدقي ,الحبس االحتيياطي ,د ارسية تحليليية مقارنية ,طبعية 1993م1994 ,م ,ص .12حسين المرصيفادي ,المحقيق
الجنيائي ,الطبعيية الثانييية ,منشيطة المعييارف باإلسييكندرية1990 ,م ,ص .159محميود نجيييب حسييني ,مرجيل سييابق ,ص .656محمييد

عبيد الغريب ,شرح قانون اإلجرااات الجنائية ,مرجل سابق ,ص.888

()2نقض جزاا رقم (2005/55م) جلسة 2006/2/11م ,مجموعة األحكام القضائية والمبادل القانونية ,مرجل سابق ,ص.126
( )3محمد زكي أبو عامر ,اإلجرااات الجنائية ,الطبعة الثانية ,منشطة المعارف باإلسكندرية ,1994 ,ص.600
()4محمد عيد الغريب ,مرجل سابق ,ص.889

( )5عبدالرؤوف مهدي ,شرح القواعد العامة لإلجرااات الجنائية ,مرجل سابق ,ص.399
()6محمد سعيد تمور ,أصول اإلجرااات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.372

()7طارق الديراوي ,شرح قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,مرجل سابق ,ص.443

()8قضييت محكميية اليينقض الفلسييطينية بطنييه "لمييا كييان وكيييل النيابيية الييذي تييابل مجريييات الييدعوى واج يرااات التحقيييق وهييو ميين مثييل
ال عيين وجييود
النيابية العاميية فيي نظيير طليب اإلفيراج صييرح بعيدم انتهيياا التحقييق ,وأن التهميية المسيندة للطيياعن ميين اليتهم الخطيرة فضي ً

خط ي يير عل ي ييى األم ي يين الع ي ييام ,وأن هن ي يياك ع ي ييدد م ي يين المتض ي ييررين ,نق ي ييض جي ي يزاا فلس ي ييطيني ,رق ي ييم (2004/39م) ,ت ي يياري الجلس ي يية
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العام( ,)1والتخفيف من حدة غضبه على المتهم بارتكاب الجريمة ,وكذلك حماية المتهم من إنتقام
المجتمل.
ثالثًا -إن التوقيف هو ضمان لتنفيذ الحكم إذا ما صدر على المتهم باإلدانة فهو بمثابة ضمان

لتنفيذ الحكم عليه بالحيلولة دون هربه(.)2

رابعاً -إن التوقيف إجراا احترازي(.)3وفي حكم لمحكمة النقض المنعقدة برام اهلل بطن التوقيف

هو تدبير احترازي وليس عقوبة ,واذا استمر التوقيف ,إلى ما ال نهاية تحول إلى عقوبة األمر الذي

تنطى عنه إرادة المشرال وقواعد العدالة(.,)4

خامساً -أن حماية المجتمل من األفعال اإلجرامية التي قد ترتكب الحقاً ,قد تصلح هدفاً

ومبر ًار للتوقيف( ,)5إال أنه ال يعد عقوبة ,وذلك على الرغم من اتحاده في طبيعته مل العقوبات السالبة

للحرية(.)6

المطلب الثاني

مجال التوقيف (الحبس االحتياطي)
إن التوقيف كما سبق وأن أشرنا هو إجراا استثنائي أجيز على خالف األصل ,وهذا يقتضي

عدم التوسل به ,كما أن نطاقه يجب أن يتحدد بالجرائم المنسوبة إلى المتهم ,عندما تكون على درجة

من الخطورة ,حيث تبرر استعماله.

= ________________________________________________________

 2004/12/23م ,مجموعيية األحكييام والمبييادل القانونييية الصييادرة عيين محكميية اليينقض بيرام اهلل2004 ,جمعييية القضيياة الفلسييطيينين
مرجل سابق ,ص.52

()1اسييتئناف ج يزاا المنعقييدة (رام اهلل) رقييم ( ,)98/660جلسيية 1998/4/12م ,موقييل المقتفييي ,وحييول هييذا المفهييوم علقييت محكميية
التميييز األردنيية عليى أحيد قي اررات محكمية الجناييات الكبيرى بيرفض إخيالا سيبيل الممييز بالكفالية ...إن قيرار اليرفض فيي غيير محلييه
طالما أن ظروف الدعوى ال تستوجب اسيتمرار توقييف الممييز وذليك لعيدم اخالليه بياألمن العيام وال ييؤثر فيي سيير التحقييق وهيو مياتم

ذكرهييا فييي نييص المييادة (.)2/132تمييييز ج يزاا رقييم ,1997/765تيياري الجلسيية ,1997/2/24منشييورات مركييز العداليية للمعلومييات

القانونية8:8 ,2018/1/20,/http://adaleh.info ,صباحاً.

()2رمسيييس بهنييام ,مرجييل سييابق ,ص .193محمييد علييي السييالم الحلبييي ,مرجييل سييابق ,ص,179والتييدبير اإلحت يرازي هييو ن يوال ميين
اإلج يرااات يصييدر بييه حكييم قضييائي لتجنييب المجتمييل خطييورة تكميين فييي شخصييية مرتكييب الفعييل الغييير مشييروال ,فوزييية عبييد السييتار
,مبادل علم اإلجرام والعقاب ,دار النهضة العربية ,بيروت ,الطبعة الخامسة ,1985,ص251

()3حيث قضت محكمية االسيتئناف المنعقيدة بيرام اهلل بيطن التوقييف أمير احتيرازي وهيو غيير جيائز فيي اليتهم التيي تشيكل ن ازعياً ميدنياً.

استئناف جزاا (1996/169م) جلسة 1996/2/7م.موقل المقتفي .

()4نقييض جي يزاا رقييم (2005/6م) ,جلس يية  2005/2/12م .مجموعيية األحك ييام القضييائية والمب ييادل القانونييية الص ييادرة عيين محكم يية

النقض المنعقدة برام اهلل ,جعية القضاة الفلسطينين ,مرجل سابق ,ص.73
()5محمد سعيد نمور ,مرجل سابق ,ص.373

()6محمد نجيب حسني ,مرجل سابق ,ص.656
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كما أنه إجراا خطير ,ولذا ال يجوز اتخاذه إال في الجرائم الجسيمة( ,)1ولكن باالطالال على
نصوص قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني التي تتناول التوقيف ,نجد أن المشرال لم يحدد ما إذا
كان التوقيف جائ اًز بالمخالفات أم يقتصر على الجنايات والجنح( ,)2إال أن البعض

()3

أخذ بما في

تعليمات النائب العام ,والتي استمد الجرائم التي يجوز فيها التوقيف من نص المادة ( )117من قانون

اإلجرااات الجزائية الفلسطيني في الفقرة األولى:
أ -أنه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيه.

ب -أنه ارتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين.
وبهذا يراعى توقيف المتهمين احتياطيًا في جميل الجنايات أو الجنح المهمة كلما توافرت

األدلة على ثبوت االتهام ,ما لم يكن في ظروف القضية ما يبرر اإلفراج عن المتهمين( ,)4وقد حددت

تعليمات النائب العام جرائم الجنح المختصة بالسرقة ,وغيرها من الجرائم المخلة باألمن العام(.)5
والبعض اآلخر

()6

أخذ بنص المادة ( ) 31لتحديد الجرائم التي يجوز فيها القبض على المتهم

والمادة ( ,)31اعتبا اًر منه بطن الجرائم الجائز فيها القبض هي الجرائم التي يجوز فيها التوقيف ,هي
الجنايات والجنح التي تزيد مدة الحبس فيها على ستة أشهر ,أما الجنح التي تقل عقوبة الحبس فيها

عن ستة أشهر أو الجنح التي تكون عقوبتها الغرامة فال يجوز التوقيف فيها ,إال إذا لم يكن للمتهم

مكان إقامة معروف وثابت ,في فلسطين حسب نص المادة ( )117الفقرة األولى ق .إ .ج فلسطيني.

وبالرغم من أن األصل ال يجوز القبض إال في الجرائم التي إ يجوز فيها التوقيف ،إال أن

هناك حاالت استثنائية يجوز فيها القبض ،وان كانت مما ال يجوز فيها التوقيف( ،)7وهي:
أ -حالة المتهم الذي يخشى ف ارره.

ب -حالة المتهم الذي لم يمتثل لمذكرة الحضور(,.)8كما سبق وأن بينا .

()1جالل ثروت ,مرجل سابق ,ص.428
()2ساهر إبراهيم الوليد ,قانون اإلجرااات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.435

( )3محمد ناصر أحمد ولد علي ,التوقيف في قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,مرجل سابق ,ص.32
( ) 548()4تعليمات النائب العام ,مرجل سابق ,ص.111

( ,)5أصول أعمال النيابة العامة,مازن سيسالم ,وليد الحايك ,اسحق مهنا ,غزة  ,2000.ص.131

( )6أحمد سعدي سعيد األحمد ,المتهم ضماناته وحقوقه في االسيتجواب والتوقييف فيي قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني (د ارسية
مقارنة) ,2008 ,مرجل سابق ,ص.182

()7عبدالقادر جرادة ,مرجل سابق ,ص.683

()8المادة ( )106من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني.
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ومن هنا نجد أن القاعدة األصلية لها استثناء:
وبذلك ال يمكن اعتبار السند القانوني للقبض هو سند التوقيف ,وذلك ألن الحاالت التي

يجوز فيها القبض أوسل من الحاالت التي يجوز فيها الحبس االحتياطي ,من المبادل المستقرة في

القضاا الفلسط يني بطنه يوجب توقيف المتهم في التهم الخطيرة والمتمثلة باألمن العام ,حيث قضت
بطنه ":لما كان وكيل النيابة الذي تابل مجريات الدعوى واجرااات التحقيق وهو من مثل النيابة العامة
ال
في نظر طلب اإلفراج صرح بعدم انتهاا التحقيق ,وأن التهمة المسندة للطاعن من التهم الخطرة فض ً

عن وجود خطر على األمن العام ,وأن هناك عدداً من المتضررين(.)1

وعلى خالف المشرال الفلسطيني لقد حدد المشرال األردني الجرائم التي يجوز فيها توقيف

المشتكي عليه(,)2وأجاز التوقيف لطائفة معينة من الجرائم هي الجرائم الجنائية والجنح( ,)3وفق نص

المادة ( )111من قانون أصول محاكمات جزائية ,حيث نصت على أنه" :للمدعي العام في دعاوى
الجناية والجنحة أن يكتفي برصدار مذكرة حضور على أن يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة

توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك".

ويترتب على ذلك عدم جواز التوقيف في جرائم المخالفات مطلقاً( ,)4وهذا ما تؤكده المادة

( )131من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني التي تقضي بطنه" :إذا تبين للمدعي العام أن
الفعل يؤلف مخالفة يحيل المشتكى عليه إلى المحكمة المختصة ,ويطمر برطالق سراحه إن لم يكن

موقوفاً لسبب خر ".

أما في الجنح فرن المشرال األردني في نص المادة ( )114من قانون أصول المحاكمات
الجزائية األردني ال يجيز التوقيف في هذه الجرائم ,إال إذا كانت الجنحة المسندة للمشتكى عليه معاقبا

عليها لمدة تزيد على سنتين( ,)5وبذلك فان المشرال يكون قد وضل حد أدنى لعقوبة الحبس بالنسبة

للجنح.وبالتالي ال توقيف في الجنح ذات الخطورة البسيطة والتي تكون عقوبتها الغرامة وهوماأكدت

()1نقض جزاا فلسطيني ,رقم (2004/39م) ,تاري الجلسة 2004/12/23م ,مجموعية األحكيام والمبيادل القانونيية الصيادرة عين
محكمة النقض برام اهلل2004 ,جمعية القضاة الفلسطيينين مرجل سابق ,ص.52

( )2إن قيانون أصيول المحاكميات الجزائيية األردنيي ليم يتطيرق إليى الحيبس االحتيياطي كونيه هيو التوقييف كنظييره المشيرال الفلسيطيني,
بل اقتصر على مفهوم التوقيف فقط .نائل عبدالرحمن صالح ,محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.299

()3محمد علي السالم الحبي ,مرجل سابق ,ص.18
()4سليمان عبدالمنعم ,مرجل سابق ,ص.563

( )5ال يجوز إصيدار ميذكرة التوقييف فيي الجيرائم البسييطة كالمخالفيات والجينح المعاقيب عليهيا بالغ ارمية ,تميييز جيزاا رقيم (.)65/91
مجموعي يية المبي ييادل لمحكمي يية التميي ييز ,ص .1227حسي يين الجوخي ييدار ,مرجي ييل سي ييابق ,ص . 85كامي ييل السي ييعيد ,شي ييرح قي ييانون أصي ييول
المحاكمات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.502
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عليه محكمة التمييز األردنية بقولها"ال يجوز توقيف المشتكى عليه إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه

عند ثبوتها تستوجب الغرامة فقط"(.)1

والحقيقة أن المشرال الفلسطيني لم يفرد نصاً واضحاً وصريحاً بخصوص الجرائم التي يجوز

فيها التوقيف ,لذلك نطمل أن يطخذ بنظيره األردني في تحديد الجرائم التي يجوز فيها التوقيف  ,وجعل
التوقيف في الجرائم الجنائية والجنحية,إال أن هذا ال يعني إبقاا المتهم إلى ماال نهاية بالتذرال بنوال
التهمة(.)2

وبمفهوم المخالفة ,ال توقيف في المخالفات والجنح ذات الخطورة البسيطة( ,)3والتي تكون

عقوبتها الغرامة ,وتقدير ذلك يعود للقاضي استناداً اال ان التوقيف في الجنح أمر جوازي ,حيث قضت
محكمة االستئناف برام اهلل أن "التوقيف في الدعاوى الجنحية هو أمر جوازي لقاضي الصلح يقدره
()4

في ضوا الوقائل "

.بحيث يتقرر البطالن إذا ما صدر بخصوص مخالفة أوجنح ذات الخطورة

البسيطة أو تستوجب الغرامة

()5

المبحث الثاني
حاالت بطالن أمر الحبس اإلحتياطي
إن التوقيييف ميين أخطيير اإلج يرااات التييي تتخييذها سييلطة التحقيييق  ,لمييا ينطييوي عليييه ميين سييلب

لحرية المتهم  ,ولكن المصلحة العامة في الدعوى الجنائية تتطلب المسياس بحريتيه  ,ونظي اًر إليى خطيورة
هذا اإلجراا على حرية الميتهم فرنيه تيم وضيل شيروط تحكميه ,كميا وقييدها المشيرال بميدد محيددة ,وأوجيب

حضور المتهم جلسة التمديد لتوقيفه  ,وأكد على حقوق المتهم الموقوف ,لذلك سوف نقسم هيذا المبحيث
إليييى أربعي يية مطالي ييب  ,بحيي ييث يتنييياول الباحي ييث في ييي المطلي ييب األول الي ييبطالن بسي ييبب اإلخي ييالل بشي ييروط

التوقيف,أم ييا ف ييي المطل ييب الث يياني ال ييبطالن بس ييبب اإلخ ييالل بم ييدد التوقي ييف ,بينم ييا ف ييي المطل ييب الثال ييث

()1الفقرة ()2تمييز جزاا رقم ,1965/91المنشور على الصفحة رقم 288من مجلة نقابة المحاميين ,1966

http://adaleh.info/search_results.asp?keyword2=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%
D9%8A%D9%81&Submit=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB,2018/1/20

()2نقييض جيزاا فلسييطيني رقييم (2005/6م) ,جلسيية  2005/2/12م ,مجموعيية األحكييام القضييائية والمبييادل القانونييية ,ارسييم البييدوي,
مرجل سابق ,ص.73

( )3نائل عبدالرحمن صالح ,التوقيف المؤقت والرقابة القضائية ,الجامعة األردنية ,عمان1985 ,م , ,ص.48

( )4اس ي ي ي ييتئناف علي ي ي ي ييا جي ي ي ي يزاا ( )98/1333ت ي ي ي يياري 1997/10/11م . ,اس ي ي ي ييتئناف علي ي ي ي ييا جي ي ي ي يزاار ام اهلل ( )97/1328ت ي ي ي يياري

.1997/10/4موقل المقتفي .

( )5محم ييد ش يييلي العت ييوم ,بط ييالن التوقي ييف ف ييي التشي يرال األردن ييي ,أبح يياث اليرم ييوك ,سلس ييلة العل ييوم اإلنس ييانية واإلجتماعي يية ,المجل ييد
()27العدد(2ب),2011,جامعة اليرموك ,اربد عمان األردن ,ص.1302
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الييبطالن بسييبب عييدم حضييور المييتهم جلسيية التمديييد ,أماالمطلييب ال اربييل الييبطالن بسييبب اإلخييالل بحقييوق
المتهم

المطلب األول

البطالن بسبب اإلخالل بشروط التوقيف
باعتب ييار أن التوقي ييف هيييو إجي يراا غي يير عيييادي تتخ ييذه الس ييلطة المختصييية تج يياه المتهم,بموجي ييب

أمريصيييدر منهيييا يتضيييمن بيان ييات معيني يية يس ييتلزمها  ,ليييذلك البيييد مييين توافرهي ييا عنيييد اتخييياذ مثيييل هي ييذا

اإلجراا.,كمييا البييد ميين وجييود دالئييل كافييية علييى االتهييام بحييق الشييخص المنييوي توقيفييه وأن يسييبق هييذا
التوقيف إستجواب المتهم  ,يتطلب منا إفرد لكل شرط منها فرال مستقل  ,عبر تقسييمه إليى أربعية فيروال,
بحيث ينصب الفرال األول على البطالن بسبب تخلف شيرط وجيود دالئيل كافيية عليى االتهيام بينميا الفيرال

الثيياني الييبطالن بسييبب تخلييف شييرط أن يسييبق التوقيييف اسييتجواب الفيرال الثالييث :الييبطالن بسييبب مخالفيية
الس ييلطة المختص يية ف ييي إص ييدار أم يير التوقي ييف ,أم ييا الفي يرال ال ارب ييل :ال ييبطالن بس ييبب مخالف يية بيان ييات أم يير

التوقيف.,

الفرع األول
البطالن لمخالفة شرط وجود دالئل كافية على االتهام
يسييتوجب إجييراا توقيييف المييتهم ,وجييود دالئييل كافييية علييى إتهامييه بارتكابييه إحييدى الجيرائم المبييررة

للتوقيف ويقصد باليدالئل الكافيية ,هيي دالئيل عليى وقيوال الجريمية وعليى نسيبتها إليى الميتهم اليذي يصيدر
ضييده األميير بييالحبس ,ويتعييين أن يسييتخلص منهييا كييذلك مالاميية الحييبس( ,)1أو هييي األمييور التييي يييدل
ثبوتهييا علييى ت يوافر العناصيير التييي تكفييي إلصييدار مييذكرة التوقيييف ,أو قيييام شييبهات مس يتندة إلييى ظييروف

واقعية تؤدي لالعتقاد بنسبة الجريمة للمشتكى عليه(.)2

ااأكان بوصفه فاعالً أصلياً أم شريكاً( ,)3وأن
ويجب أن تتوافر هذه الدالئل بحق المتهم سو ً
تستمر هذه الدالئل عند تجديد حبسه فرذا أصبحت غير كافية إلدانته وجب على المحقق أن يفرج

عنه(.)4

()1محمود نجيب حسني ,مرجل سابق ,ص.660

( )2عميير واصييف الش يريف ,النظرييية العاميية فييي التوقيييف االحتييياطي ,,الطبعيية األولييى ,منشييورات الحلبييي الحقوقييية ,بيييروت,2004,

ص.35

()3عبدالرؤوف مهدي ,مرجل سابق ,ص . 403محمد شتا أبو سعد ,المجلد الثاني ,مرجل سابق ,ص.46
()4أحمد المهدي ,أشرف شافعي ,مرجل سابق ,ص.97
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.والدالئل هي العالمات المستفادة من ظاهر الحال ,دون ضرورة التعمق في تمحيصها وتقليب

وجوه الرأي فيها ,وهي ال ترقى إلى مرتبة األدلة( ,)1فهي أضعف من األدلة( ,)2وضعفها يقوم من

استنتاجها من وقائل ال تؤدي إلى ثبوت التهمة بالضرورة وال بحكم اللزوم العقلي ,ومن ثم ال يعد التبلي

عن الجريمة وحده من قبيل الدالئل الكافية للقبض على المتهم ,كما أن ظهور الحيرة واالرتباك على

المتهم ,ووضعه يده في جيبه عندما شاهد رجال الضبط أمور ال تعتبر دالئل كافية على جود اتهام

مبرر للقبض والتوقيف( ,)3أما قيام حالة التلبس في الجريمة يعد سببًا يتوافر به الدالئل الكافية إلصدار
القرار بالتوقيف ,وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في أحد ق ارراتها بطنه متى كانت واقعة الدعوى

كما أثبتها الحكم هي أنه" :عند دخول الضابط منزل ما دون تفتيشه شاهد المتهم برحدى الغرف

وبمجرد أن شاهد الضابط أن المتهم يدس شيئًا تحت قدمه ,فطلب إليه النهوض واالنتقال من موضعه,
فلما ابتعد وجد الضابط في مكان قدمه اليسرى ورقة من السلفان بها قطعة أفيون اعترف بطنها له ,فرن

ما تقدم يدل بذاته ,وبغض النظر عما إذا كان أمر التفتين يشمل المتهم أم ال على قيام الدالئل

الكافية على اتهامه بجريمة إحراز المخدر مما يسوغ لرجل الضابطة القضائية القبض عليه"(.)4

ويستند في تقرير الدالئل الكافية على وجود مظاهر خارجية تدل على وقوال الجريمة وقضي
ال تنفيذًا لتكليف وكيل النيابة له بدخول المنزل,
بطنه "أن دخول الضابط منزل المتهم لغير التفتين أص ً

ال ملفوفًا ألقى به فوق سقف الحظيرة ,وهو يعلم بطنه تاجر
ويتجه إلى حظيرة المنزل وفي يده مندي ً
مخدرات فهذه مظاهر تعتبر دالئل كافية للجريمة"(.)5

ومن خالل ما سبق من أحكام محكمة النقض المصرية بطنه اشترط وجود دالئل كافية لوقوال

الجريمة وليس أدلة تبنى عليها األحكام الباتة ,وهذا ما اتجه إليه جانب من الفقه باعتبار االشتراط هو

وجود دالئل وليس أدلة(.)6

إال أنه يوجد جانب من الفقه( ,.)7أكد على أن تكون هناك أدلة بالفعل وليس دالئل ,وال يجوز

بناا على وجود دالئل ,حيث سبب رأيه بطن الحبس جزاا ال يصدر إال
بالتالي له إصدار أمر التوقيف ً
بحكم قضائي ,وال يصدر ه ذا الحكم إال بناا على أدلة يقينية ,فرن التوقيف حبس أجيز استثناا بغير

حكم ,ولكن بقرار من النيابة العامة ,فال أقل أن يكون مستنداً على أدلة واضحة كافية ,فرن لم يكن
()1أحمد الحكيم عثمان ,ضوابط الحبس االحتياطي ,مرجل سابق ,ص.66

( )2عمر واصف الشريف ,النظرية العامة في التوقيف االحتياطي ,مرجل سابق ,ص.211
()3أحمد عبدالحكيم عثمان ,مرجل سابق ,ص.66

()4حسن صادق المرصفاوي ,المرصفاوي في قانون اإلجرااات الجنائية ,مرجل سابق ,ص.1999
()5طعن رقم ( )4451لسنة 26جلسة 1957/2/4م ,موقل محكمة النقض المصرية

()6محمد نجيب حسني ,مرجل سابق ,ص .660محمد سعيد نمور ,مرجل سابق ,ص.377
()7عبدالرؤوف مهدي ,مرجل سابق ,ص .403عبدالقادر جرادة ,مرجل سابق ,ص.725
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األمر ,كذلك فال يضير العدالة تقديم المتهم للمحاكمة وهو مفرج عنه لتقضي المحكمة في شطنه بما
تشاا .
إال إ نني ال أتفق مل الرأي السابق ,بل نتفق مل الفقه بطنه يكفي وجود الدالئل التي تبرر

التوقيف وال يلزم أن تكون بقوة األدلة التي تبنى عليها األحكام باإلدانة(,)1كما أن التوقيف يفتقر إلى
خصائص الجزاا الجنائي فهو إجراا مؤقت وليس جزاا .حيث إن الحكم يبني على األدلة التي قدمت

أثناا المحاكمة وتمت مناقشتها ,أمام الخصوم وفق نص المادة ( )217من قانون اإلجرااات

الجزائية( ,.)2وفي ذلك ال يشترط أمام المحكمة أن تكون األدلة ثابتة يقينية قبل ذلك ,اال بعد مناقشتها

أمام المحكمة  ,فلو أننا اعتمدنا على عدم القبض أو التوقيف للمتهم ,إال على وجود أدلة قطعية ثابتة
عليه ,لكان أفلت الكثير من المتهمين من العقاب ,ولما كان هناك مبررات للتوقيف السابق ذكرها.

وتقدير هذه الدالئل متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوال( ,)3وهذا ما قضت محكمة

النقض الفلسطينية برام اهلل بقضائها":بطن استخالص وكيل النيابة جاا منسجمًا مل الوقائل والظروف

وله أصل ثابت في األوراق ,إذ أن فهم الواقل وتحصيله من سلطة القاضي  ,وال شطن لمحكمة النقض

به"(.)4

فرذا ما تبي نت المحكمة أن الدالئل غير كافية لتبرير األمر الصادر من المحقق بحبس المتهم

ال ويتعين بطالن كافة اإلجرااات المترتبة عليه(.)5
احتياطيًا ,فرن هذا األمر يكون باط ً

ولم يفرد المشرال الفلسطيني في قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني نصًا على ضرورة توافر

أدلة كافية بحق المتهم لصحة توقيفه,ولكنه أورد هذا الشرط ضمن نص المادة " ( )2/31من قانون

اإلجرااات الجزائية الفلسطيني على توافر دالئل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة
"لصحة األمر بالقبض على المتهم".

( )1محمييد سييعيد نمييور ,مرجييل سييابق ,ص .377محمييد نجيييب حسييني ,مرجييل سييابق ,ص .660أحمييد عبييدالحكيم عثمييان ,أحكييام
وضوابط الحبس االحتياطي ,مرجل سابق ,ص.66

( )2نقض جزاا فلسطيني رقم (2003/14م) جلسة  2004/4/5م ,مجموعية األحكيام القضيائية ,جمعيية القضياة الفلسيطينية ,مرجيل

سابق ,ص.48

( )3محمد علي السالم الحلبي ,مرجل سابق ,ص.181

( )4نق ييض جي يزاا فلس ييطيني رق ييم (2004/38م) ,جلس يية  2004/12/23م .مجموع يية األحك ييام القض ييائية والمب ييادل القانوني يية ,ارس ييم

البدوي ,مرجل سابق ,ص.50

( )5فاضييل زيييدان محمييد ,سييلطة القاضييي الجنييائي فييي تقييدير األدليية1999 ,م ,ص .231عبييد اإللييه الحباشيينة ,التوقيييف واخييالا

السبيل في القيانون األرنيي واإلتفاقييات الدوليية لحقيوق اإلنسيان ,رسيالة ماجسيتير ,جامعية عميان العربيية,2006 ,ص 53محميد عييد

الغريب ,مرجل سابق ,ص.894
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ومن المالحظ لنص المادة أوجد سبب معقول ألمر القبض ,وحيث إن األمر بالتوقيف أكثر
أهمية من القبض كونه يرتب أكثر ضرر على المتهم وعلى حريته ,لذلك فرن اشتراط وجود الدالئل

الكافية للقبض فمن باب أولى اشتراطه في التوقيف.

وجاءت تعليمات النائب العام وأصول أعمال النيابة العامة ,مشترطة وجود أدلة كافية على
اتهام المتهم في المادة ( )69بقولها يجب حبس المتهم احتياطيًا في الجنايات وجنح السرقة وغيرها
المخلة باألمن العام كلما توافرت األدلة على ثبوت االتهام"(.)1

واذا ماتقرر من النيابة العامة اإلفراج لعدم كفاية األدلة من المتهم ,جاز لها أن تصدر أمر

باإلفراج عن المتهم ,ويجوز لها القبض عليه وتوقيفه( ,)2إذا قويت األدلة ضده( ,)3وهذا يعني أنه البد
من وجود أدلة كافية لتوقيف المتهم.وفي ذلك إذا أصدرت النيابة العامة أمر باإلفراج عن المتهم فيجوز

لها إعادة توقيفه وحبسه احتياطياً ,إذا قويت األدلة ضده وأوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا

اإلجراا(.)4

كمييا أن المش يرال الفلسييطيني لييم يجييز لوكيييل النيابيية سييوى التوقيييف لثمانييية وأربعييين سيياعة واذا أراد

التمديييد ذهييب إلييى المحكميية المختصيية وذلييك بعك يس األردنييي فييي نييص المييادة ( )1/114حيييث نصييت
"بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقييف لميدة ال تتجياوز خمسية

عشيير يوم يًا ,إذا كييان الفعييل المسييند إليييه معاقب يًا عليييه بييالحبس لمييدة تزيييد علييى سيينتين أو بعقوبيية جنائييية

مؤقتة وتوافرت الدالئل التي تربطه بالفعل المسند إليه…".

سييمح المشيرال األردنييي للنيابيية بالتمديييد خمسيية عشيير يييوم لييذلك كييان يجييب عليييه إشييتراط الييدالئل واال
أصبح األمر تعسفياً في يد النيابة أما في فلسطين فرن تقدير ذلك يكون للقاضي .
وبذلك فقد أحسين المشيرال األردنيي صينعًا فيي الينص عليى هيذا الشيرط بخيالف نظييره المشيرال الفلسيطيني
الذي لم ينص علييه فيي نصوصيه ,ليذا كيان عليى المشيرال الفلسيطيني الينص عليى ضيرورة تيوافر اليدالئل

الكافييية لتوقيييف المييتهم التييي بنييت علييى أساسييها أنييه ارتكييب الجريميية ,ليكييون متمشييياً مييل العداليية أسييوة
بالتشريل األردني المادة (.)114

( )1أصول أعمال النيابة , ,مازن سيسالم ,وليد الحايك ,اسحق مهنا ,مرجل سابق ص.132

( )2وفييي حكييم لمحكميية اليينقض الفلسييطينية ب يرام اهلل "الق يرار برعييادة المتهم يين للتوقيييف بعييد أن أفرج يت عيينهم محكميية الدرجيية األول يى

بالكفاليية يعييد ميين األحكييام الوقتي ي ة التييي تصييدر قبييل الفصييل فييي الييدعوى والتييي ال تقبييل الطعيين بييالنقض" نقييض ج يزاا فلسييطيني رقييم
(2007/16م) ,جلسة 2007/5/21م ,مرجل سابق ,ص.96
( )550( )3تعليمات النائب العام ,مرجل سابق ,ص.112
( )4أ صول أعمال النيابة العامة  ,مرجل سابق ,ص.132
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الفرع الثاني
أن يسبق التوقيف استجواب للمتهم
عرفت المادة ( ) 94من قانون اإلجرااات الجزائية االستجواب بطنه مناقشة المتهم بصورة تفصيلية
بشطن األفعال المنسوبة إليه ومواجهته باالستشارات واألسئلة والشبهات عن التهمة ومطالبته باإلجابة

عليها.

اا الفلسطيني واألردني أن يسبقه استجواب
لكي يصح إجراا التوقيف ألزم المشرال على السو ً
المتهم( , )1ليكون المتهم على علم بما يوجه له من اتهامات ,ويستطيل إبداا دوافعه وتفنيد األدلة القائمة
()2
ال ومواجهته بالتهمة الموجه إليه ,حتى يتجنب التوقيف
قبله  ,وهو ما ال يتحقق إال بعد مناقشته تفصي ً

وما يبنى عليه من مساول(.)3

وبهذا فرنه ال يجوز لسلطة التحقيق أن تطمر بحبس المتهم احتياطيًا إال بعد استجوابه ,ومن ثم

ال بنص المادة ()115من قانون اإلجرااات
يكون االستجواب للمتهم شرطًا الزمًا البد من تحقيقه  ,عم ً

الجزائية الفلسطيني التي تنص بقولها " :يجب أن يتم االستجواب خالل أربعة وعشرين ساعة من تاري
إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يطمر بتوقيفه أو إطالق سراحه".

ونصت المادة ( )118من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني على أن ":يتولى وكيل النيابة

استجواب المقبوض عليه بعد إبالغه بطمر القبض وفقاً ألحكام المادة (.")115

لم نجد في أحكام القضاا الفلسطيني ما يشير إلى بطالن التوقيف المترتب على بطالن

اإلستجواب ,إال أن القضاا الفلسطيني أوجب أن يسبق التوقيف استجواب وهو ما قررته محكمة النقض
الفلسطينية "اذا رأت النيابة العامة أن اجرااات التحقيق تستوجب توقيف المتهم بعد أن تم استجوابه

فعليها أن تطلب من قاضي الصلح توقيف "...

()4

()1عرفت المادة ( ) 94من قيانون اإلجيرااات الجزائيية االسيتجواب بطنيه مناقشية الميتهم بصيورة تفصييلية بشيطن األفعيال المنسيوبة إلييه
ومواجهته باالستشارات واألسئلة والشبهات عن التهمة ومطالبته باإلجابة عليها.

()2أحمد فتحي سرور ,الوسيط في اإلجرااات ,مرجل سابق ,ص .627حسن عالم ,مرجيل سيابق ,ص .247رؤوف عبييد ,مبيادل

اإلجرااات ,مرجل سابق ,ص.406

( )3سليم الزعنون ,التحقيق الجنائي أصوله وتطبيقاته ,الطبعة الثالثة,1995 ,ص  30مال عثميان ,شيرح قيانون اإلجيرااات ,مرجيل

سابق ,ص .521حسن الجوخدار ,مرجل سابق ,ص.422

()4نقييض جيزاا فلسييطيني رقييم .2005/43تيياري الجلسيية , 2006/3/5محموعيية األحكييام القضييائية والمبييادل القانونييية الصييادرة عيين
محكمة النقض ,مرجل سابق ,ص.136
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وقد جاات نصوص القانون األردني على ذات النهج الفلسطيني من وجوب إستجواب المتهم
قبل توقيفه وذلك في المواد )114()112( ,)111( ,

( )1

من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني,

حيث نصت المادة ( )111من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني على أن "… على أن
يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اقتضى التحقيق ذلك.

ونصت المادة ( )2/112على أن " يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب

بمذكرة حضور في الحال .اما المطلوب بمذكرة احضار فيستجوبه خالل أربعة وعشرين ساعة حال

انقضاا األربل والعشرون ساعة يسوق مطمور النظارة من تلقاا نفسه المشتكى عليه إلى المدعي العام
الستجوابه".

ونصت المادة ( )311/114على أن "بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن

يصدر بحقه مذكرة توقيف -3 ,بعد استجواب المشتكى عليه إذا كان الفعل…".

واشتراط استجواب المتهم قبل توقيفه تمثل ضمانة هامة له( ,)2وذلك لخطورة التوقيف من حيث

مساسه بالحرية الشخصية ,وبهدف من ورائه إلى كشف الحقيقة(.)3

ولم نجد في قرارت محكمة التمييز األردنية ما يشير بشكل مباشر إلى بطالن التوقيف
المترتب على بطالن االستجواب ,إال أنه يمكن استخالصه من من قرار محكمة التمييز األردنية الذي

يعلق فيه على نص المادة ()111من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني التي أوجبت على

المدعي العام استجواب المشتكى عليه في ظرف 24ساعة منذ ودعه من قبل الضابطة العدلية ,وعدم
مراعاة ذلك يجعل اإلجرااات غير قانونية (.)4

إال أن الفقه الجنائي ()5والذي نؤيده اعتبر أنه إذا لم تقم جهة التحقيق القائمة باستجواب

ال لتخلف شرط جوهري من شروط صحتة(,)6على أنه ال
المتهم قبل توقيفه  ,فرن هذا اإلجراا وقل باط ً
( …" )7/100()1ويتوجييب علييى المييدعي العييام أن يثبييت فييي المحضيير التيياري والوقييت الييذي مثييل المشييتكى عليييه أمامييه ألول م يرة
وباشر إجرااات التحقيق خالل أ{بل وعشرين ساعة حسب األصول".

(" ) 10/111للمييدعي العييام فييي دعيياوى الجناييية والجنحيية أن يكتفييي برصييدار مييذكرة حضييور علييى أن يبييدلها بعييد اسييتجواب المشييتكى
عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك".

(" )114بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة ال تتجياوز خمسية عشيرة يومياً إذا كيان

الفعل المسند إليه…".

()2سليمان عبدالمنعم ,مرجل سابق ,ص.564
()3سعيد نمور ,مرجل سابق ,ص.378

()4تمييز جزاا رقم ,1995/148تاري 1995/4/30المنشور على الصفحة 484من مجلة نقابة المحاميين 1995
()5طالل أبو عفيفة ,مرجل سابق ,ص.269

( )6مصطفى هرجة ,التعليق من قانون اإلجرااات الجنائية ,مرجل سابق ,ص .192طالل أبو عفيفة ,مرجل سابق ,ص.269
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يشترط سبق استجواب المتهم عند تجديد حبسه أمام الجهات المختصة ,إذ إن إشتراط اإلستجواب

يكون في بداية التوقيف (.)1ولم يقيد المشرال سلطة التحقيق برجراا االستجواب في وقت معين ,وذلك
كقاعدة عامة(,)2وللمحقق سلطة تقديرية فقد يؤخر االستجواب لبعض الوقت إذا ما رأى مصلحة في
ذلك ,مثل إن يتمكن من جمل األدلة وكشف مستندات معينة,

()3

وتطسيسًا على ما تقدم فرن محكمة التمييز األردنية( ,)4قد جانبها الصواب عندما قضت في

حكم لها أن مجرد تطخير استجواب متهم ما إلى ما بعد توقيفه ال يبطل االعتراف الصادر عنه ,اتجه

جانب من الفقه بطنه ال يشترط أن يتم توقيف المتهم عقب استجوابه مباشرة ,بل يجوز ذلك في أي

وقت بعد استجوابه(.)5

الفرع الثالث

السلطة المختصة في إصدار أمر التوقيف
يجب أن تكون السلطة التي تصدر أمر التوقيف لها من الكفااة واالستقالل ما يجعلها تحسن

تقديرها لهذه اإلجرااات ,وتكفل للمتهم تحقيق دفاعه,كما يجب أن يكون لها من الدراية بمعرفة طبيعة

أمر التوقيف لتستطيل تطبيقه على أفضل وجه ,لكي ال تسخدمه جزافًا.

إن أول ضمانة للمتهم في إجراا التوقيف هي أن يعهد تقريره إلى سلطة التحقيق المختصة

باعتباره إجراا تحقيق هام وخطير,لذلك ال يكون إال من جهة قضائية

()6

لذا أناط المشرال الفلسطيني واألردني هذا االختصاص إلى النيابة العامة والقضاا ,وجعل لكل

منهما اختصاص محدد بحدود زمنية لفترة الحبس المخولة له( ,)7وهذا ما نصت عليه المواد (,)119

( )1إيهاب عبدالمطلب ,الموسوعة الجنائية في الدفوال الجنائية ,مرجل سابق ,ص.34

()2مطمون سالمة ,قانون اإلجرااات الجنائية معلق ًا بالفقه وأحكام النقض ,الجزا األول ,الطبعة الثانية 2005 ,ص 427
( )3فرج علواني هليل ,التحقيق الجنائي والتصرف فيه ,دار المطبوعات الجامعية  1999 ,ص 767

()4تميييز جيزاا ()46/63لسيينة  64المبييادل القانونييية لمحكميية التميييز ,الجييزا الثيياني الصييادر عيين نقابيية المحييامين ,ص .248كاميل
السعيد ,شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.504

()5عبدالقادر جرادة ,مرجل سابق ,ص .725عبدالرؤوف المهدي ,مرجل سابق ,ص.405

( )6مييدني عبييدالرحمن ت يياج الييدين ,أصييول التحقي ييق الجنييائي وتطبيقاتهييا ف ييي المملكيية العربييية الس ييعودية (د ارسيية مقارن يية)2004 ,م,

ص.240

( )7مال عثمان ,مرجل سيابق ,ص . 52طيارق اليديراوي ,اليوجيز فيي قيانون اإلجيرااات ,مرجيل سيابق ,ص .446ميدني عبيدالرحمن

تاج الدين ,مرجل سابق ,ص.241
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والمادة ( )121والمادة ()131

()1

من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,وما نصت المادة ()111

,المادة (,)38والمادة (,)181المادة ()2()114من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

وبذلك إذا ما نظرنا إلى موقف المشرال الفلسطيني بخصوص صدور أمر التوقييف فيي قيانون اإلجيرااات

ياا
الجزائية رقم ( )3لسينة 2111م ,قيد أجياز لميطمور الضيابطة القضيائية إجيراا االسيتجواب فيي الجينح بن ً
عل ي ييى أم ي يير الن ي ييدب وف ي ييق صي ي يريح ني ييص المي ييادة ()2/55والم ي ييادة ()95مي يين ق ي ييانون اإلجيي يرااات الجزائي ي يية

الفلسطيني(.)3

إال أنه اليجيوز لسيلطة الضيبط القضيائي أن تصيدر أمي ًار بيالتوقيف حتيى ليو كانيت هيذه السيلطة
()4

منتدبة من النيابة العامة ,استناداً إلى أن بطن التوقيف إج اًرخطي اًر

.

و ال يكييون للضييابطة القضييائية سييوى سييلطة القييبض علييى المييتهم واحضيياره خييالل مييدة أربييل وعش يرين
ال( ,)5لييذلك يتطلييب تعييديل نييص المييادة
سيياعة وبغييير ذلييك فييرن أي إجيراا تتخييذه بشييطن التوقيييف يعييد بيياط ً

( )1نص ييت الم ييادة ( )119م يين ق ييانون اإلجي يرااات الجزائي يية الفلس ييطيني عل ييى أن "إذا اقتض ييت إجي يرااات التحقي ييق اس ييتمرار توقي ييف
المقبيوض عليييه أكثيير مي ن أربعيية وعشيرين سياعة فلوكيييل النيابيية أن يطليب ميين قاضييي الصيلح تمديييد التوقيييف لميدة ال تتجيياوز خمسيية

عشر يوماً".

نصيت المييادة مين ذات القييانون (" ) 108يجيوز لوكيييل النيابية توقيييف الميتهم بعييد اسيتجوابه لمييدة ثميان وأربعييين سياعة ,وي ارعييى تمديييد
التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون".

والمادة ( )131من ذات القانون في قولهيا "إذا ليم يكين الميتهم قيد أحييل إليى المحاكمية يقيدم طليب اإلفيراج عنيه بالكفالية إليى القاضيي

الذي يحق له أن يصدر أم اًر بتوقيفه".

( )2على أن "للمدعي العيام فيي دعياوى الجنايية والجنحية أن يكتفيي برصيدار ميذكرة الحضيور عليى أن يبيدلها بعيد اسيتجواب المشيتكى
عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى ذلك".

أمييا إذا تمييت إحاليية الييدعوى إلييى المحكميية فيصييبح أميير التوقيييف ميين اختصاصييها إذا نصييت المييادة ( )38ميين قييانون محيياكم الصييلح

األردنييي علييى أن لقاضييي الصييلح فييي الميواد المشييتملة علييى الحييبس لقاضييي التحقيييق ميين الصييالحية التاميية فييي التوقيييف وفيي إخييالا
السبيل.

كميا أن الميادة ( )180مين قييانون أصيول المحاكميات الجزائييية األردنيي قيد أعطييت الصيالحية لمحكمية البداييية بيطمر التوقييف نصييت

على "إذا وجدت المحكمة أن الفعل يشكل جريمة جناية ,قضت بعدم اختصاصها ,واذا أصر الميدعي العيام عليى قي ارره الظنيي ,ودال

الدعوى إليه عندئذ يحل الخالف على االختصاص بطريقة تعيين المرجل ,ويبقى لها حق إصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة.

المادة(") 114بعد إستجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيفه".

()3وحيييث إن المييادة ( )95م يين قييانون اإلجي يرااات الجزائييية الفلس ييطيني أوجبييت أن يك ييون االسييتجواب حكي ي اًر ميين النياب يية العاميية ف ييي
الجنايات جميعها في قولها "يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها والجنح التي يرى استجوابه فيها".

()4طييارق محمييد الييديراوي ,ضييمانات المييتهم ,مرجييل س ييابق ,ص . 446عبييدالقادر ج يرادة ,شييرح قييانون اإلج يرااات ,مرجييل س ييابق,
ص .423ساهر الوليد ,مرجل سابق ,ص.434

( )5محمد ناصر أحمد علي ,التوقيف في قانون اإلجرااات الجزائية (الفلسطيني) ,مرجل سابق ,ص.64
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( )2/55ليصييبح االسييتجواب حك ي ًار علييى النيابيية العاميية فييي الجنايييات والجيينح( ,)1حتييى ال يعطييي مجييال
لمطمور الضبط القضائي أن يقوم بطمر التوقيف بعد االستجواب في الجنح.

وفي الحقيقة ينتهي بنا القول بطن جهة االختصاص في أمر التوقيف هي الجهة القضائية,
أما أن تكون النيابة العامة أو محكمة الموضوال,وقدأكت محكمة التمييز األردنية بقولها "إن أعضاا
المخابرات العامة يعدون من مطموري الضابطة العدلية ذوي اإلختصاص الخاص ,وان إلقاا القبض

على المتهم واال حتفاظ به في دائرة المخابرات العامة بغض النظر عن صحته من عدمه ال يشكل

توقيفاً ,ألن التوقيف إجراا تحفظي مرهون حص اًر  ,بطعضاا النيابة العامة وعليه فرن االحتفاظ به وان
كان صحيحاً من الناحية القانونية إال أن السند له من الواقل كونه من صالحيات النيابة العامة "(.)2

وفي حكم خر لمحكمة النقض الفلسطينية قضت بطن  " :إن ما تقوم به قوات االحتالل للمدنيين

واعتقالهم لألشخاص عمل ال قضاا فيه من قبل الجهة القضائية صاحبة االختصاص في طلبات

التوقيف والحبس االحتياطي التي خصها المشرال بذلك"(.)3

وأيضاً ما تقوم به السلطة التنفيذية بالتدخل بالسلطة القضائية عند إصدارها أمر على متهم

اا أكان باإلفراج أو بالتوقيف ,فهذا القرار الذي تقوم به السلطة التنفيذية موجب اإللغاا ألنها ليست
سو ً
صاحبة اختصاص.
وفي ذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية" :لما كان وزير الداخلية قد قرر توقيف المتهم

المقرر باإلفراج عنه بالكفالة ,فرنه يكون قد امتنل عن تنفيذ قرار قضائي واجب التنفيذ ,وهو بعمله هذا

يكون قد اعتدى على مبدأ الفصل بين السلطات .وبعمله هذا يكون قد اغتصب سلطة القضاا ,األمر

الذي يترتب عليه االنحدار إلى درجة االنعدام ,وعليه فرن ق ارره يغدو مستوجب اإللغاا(.)4

ال ال يترتب
وبذلك فرن قرار التوقيف إذا صدر من غير الجهة المختصة به كان إجراا باط ً

عليه أي ثار ويجعله ق ار ًار معيبًا (.)5

()1طارق الديراوي ,الوجيز في شرح قانون اإلجرااات ,مرجل سابق ,ص.447
()2تمييز جزاا رقم  ,1998/9 ,1998/38منشورات مركز العدالة

http://adaleh.info/search_results.asp?keyword2=%D8%A

()3نقييض ج يزاا فلسييطيني رقييم (2005/41م) تيياري الجلسيية  2005/10/16م ,مجموعيية األحكييام القضييائية .ارسييم البييدوي ,مرجييل

سابق ,ص.101

()4محكم يية الع ييدل العلي ييا الفلس ييطينية ,طعي ين رق ييم ( ,)169رق ييم ال ييدعوى ( )2005/112الص ييادر بت يياري 2005/10/30م ,غي يير
منشور ,محمد ناصر ولد علي ,مرجل سابق ,ص.65

( )5سميح المجالي ,أثر اإلجراا الباطل في المركز القانوني للمتهم ,الطبعة األولى دار وائل للنشر عمان,ص.398
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الفرع الرابع
بيانات أمر التوقيف
يجب أن تتضمن مذكرة التوقيف مجموعة من البيانات ,ألن التوقيف كرجراا احتياطي يجب
أن يتخذ شكالً معيناً فرضه القانون ,وذلك ألن هذا اإلجراا يمس الحرية الشخصية ,كما هو معلوم ,و

مراعاة هذه الشكلية في مذكرة التوقيف هي بمثابة ضمان لحماية حق المتهم في الحرية في مرحلة

التحقيق االبتدائي ,وهذه الشكلية تظهر من خالل نص المشرال على وجوب تضمن مذكرة التوقيف
مجموعة من البيانات .

 -1تسبيب أمر التوقيف:
يقص ييد بتس ييبيب أم يير التوقي ييف بي ييان األس ييباب الت ييي اعتم ييد عليه ييا المحق ييق ف ييي توقي ييف الم ييتهم

احتياطياً ,فيذكر الجريمة المسندة إلى المتهم ,والمادة المنطبقة عليها حتيى يتضيح ميا إذا كانيت الواقعية
ممييا يجييوز فيهييا التوقيييف ميين عدمييه ,علييى أنييه ال يشييترط أن تكييون تلييك األسييباب مسييهبة ومفصييلة ,بييل
يكتفي أن تكون مختصرة على نحو يوضح موضوال االتهام ,والدالئل الكافية عليه(.)1

والبد عند إصدار قرار التوقيف من وجود أسباب واقعية وقانونية تبرر إصدار هذا القرار,

ويجب تضمين القرار هذه األسباب ,وقد أوصى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي انعقد

في روما في 1953/9/27م بتسبيب قرار التوقيف وقرار مدته حتى تستطيل المحكمة التي يرفل إليها
الطعن بالقرار المذكور أن تتطكد من استناده إلى أسباب تبرره(.)2

وبذلك فرن إبالغ الموقوف عليه بطسباب التوقيف يمكنه من العلم بالتهمة الموجهة ضده ,ومن ثم تقديم

أدلته ومناقشته األدلة القائمة ضده(.)3

ولم يرد نص صريح في قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني( ,)4يشترط فيه تسبيب أمر
التوقيف ,علمًا بطن القانون األساسي الفلسطيني قد نص في المادة ( )12منه على أنه "يبل كل من

يقبض عليه أو يوقف بطسباب القبض عليه أو إيقافه ,ومن هنا فرنه يجب تبلي المتهم بطسباب

()1مدني عبدالرحمن تاج الدين ,أصول التحقيق الجنائي ,مرجل سابق ,ص.246
()2طارق الديراوي ,ضمانات المتهم ,مرجل سابق ,ص.244
()3المرجل نفسه .

( )4جانيب مين الفقيه ييرى أن تيوافر شيروط إصيدار أمير الحيبس االحتيياطي كافيية وحيدها ألن تكيون أسيباب لحبسيه ,وهيو ميا ورد فييي

نص المادة ( )96من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنتيه ويسيتجوبه بالتهمية المنسيوبة
إليه ويطالبه باإلجابة عليها ,ويخطره أن من حقيه االسيتعانة بمحيام ,وأن كيل ميا يقوليه يجيوز تقديميه كيدليل ضيده مين معيرض البينية

عند محاكمته" .أحمد المهدي ,أشرف شافعي ,مرجل سابق ,ص.97
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حبسه( ,)1وهذا يشكل ضمانة للمتهم ,حيث إن تسبيب أمر التوقيف يجعل الرقابة على أمر التوقيف
ال للجهات القضائية األعلى درجة من السلطة مصدرة أمر التوقيف ,األمر الذي يحد من التوقيف
سه ً

التعسفي(.)2

وبالرجوال إلى المشرال األردني فرن المادة ( )135من قانون أصول المحاكمات الجزائية
األردني على أنه" :يجب أن تشتمل ق اررات المدعي العام والنائب العام المذكور في هذا الفصل حينما
تقضي الضرورة بذلك ,على اسم المشتكي ,واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل والدته وموطنه,

واذا كان موقوفاً بيان تاري توقيف ه ,مل بيان موجز للفعل المسند إليه ,وتاري وقوعه ونوعه ووصفه
القانوني والمادة القانونية التي استند إليها ,واألدلة على ارتكاب ذلك الجرم ,واألسباب التي دعت

إلعطاا هذا القرار".

واذا كان النص على ضرورة تسبيب أمر التوقيف لم يرد ضمن نصوص المواد ( )111وما

بعدها ,فرن التسبيب الوارد في المادة ( )135المشار إليها نفًا يمكن أن ينطبق على قرار المدعي

العام برصدار أمر التوقيف(.)3

ولكن هذا ال يغني عن ضرورة النص صراحة على وجوب تسبيب أمر التوقيف في القانون
األردني ,وكذلك األمر بالنسبة للقانون الفلسطيني في قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,فرنه
يستوجب تعديله بحيث يشترط تسبيب أمر التوقيف وذلك بالنص عليه صراحة ,لما في التسيب من

ضمانه ال غنى عنها لحسن سير العدالة ,فهو يعطي لصاحب الشطن رقابة مباشرة على النيابة

العامة( ,)4بحيث ال ي طلق لها العنان في إصدار أمر التوقيف دون روية أو دون التثبت من المبررات
التي يستند إليها في اتخذ مثل هذا اإلجراا الخطير( ,)5وفي حالة أنه عدم وجود سبب لتوقيف المشتكى
عليه ,فرنه يتعين إخالا سبيله فو ًار ,وهذا ما قضت به محكمة االستئناف في رام اهلل "وحيث ال نجد

سببًا يدعو إلعادة المستطنف فقد أخطط قاضي الصلح في توقيفه ومن ثم في رفض طلبه تخليه

سبيله"(.)6وبم طالعة النصوص القانونية التي أوردت هذا الشرط لم نجد ما يتحدث عن البطالن بصورة

صريحة أو ضمنية في كل من المشرال الفلسطيني واألردني ,ولتطبيق نظرية البطالن على هذا الشرط
البد لنا أن نميز بين ما هو جوهري وما هو غير جوهري ونجد أن تسبيب التوقيف ,يمثل ضمانة

()1جالل ثروت ,مرجل سابق ,ص .433محمد عيد الغريب ,مرجل سابق ,ص.899

( )2محمد ناصر ولد علي ,التوقيف في قانون اإلجرااات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.68
()3محمد سعيد نمور ,مرجل سابق ,ص.381

( )4عبدالقادر جراده ,شرح قانون اإلجرااات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.731

()5أن إرتفاال نسبة التوقيف في األردن يعود إلى عدم إلزام المدعى العام والقضاة إلى تسبيب ق اررات التوقيف,
الساعة 9:9م/تاري الدخول https://www.7iber.com/2013/12/guilty-till-proven-innocent2018/1/20

()6استئناف عليا جزاا فلسطيني ,رام اهلل رقم ( ,)96/1030تاري الجلسة 1996/9/14م,موقل المقتفي
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أساسية للمتهم وصيانة لحق الدفاال (,)1وبالتالي فرن مخالفة هذا الشرط يرتب البطالن لتعلقه باجراا
جوهري  .ونؤيد الفقه الذي يعد كل ما يرد في الدستور يعد من النظام العام كالمادة ()12من القانون
األساسي التي أوردت تسبيب أمر التوقيف  ,وبالتالي فرن مخالفة هذا الشرط يقل بطالن مطلق متعلق

بالنظام العام في أمر التوقيف بالنسبة لهذا اإلتجاه(2.)2
 -2شروط مذكرة التوقيف:

لم يستوجب المشرال الفلسطيني بيانات محددة في مذكرة التوقيف ,رغم أنها من الضمانات

المقررة ل لمتهم ,على أنها صادرة من جهة تملك إصداره ضمن اإلطار القانوني على خالف المشرال
األردني الذي خصصها في نص خاص وفق صريح نص المادة ( )116في قولها ":يبين في مذكرة

التوقيف الجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف".
علييى أن المش يرال الفلسييطيني قييد شييمل بيانييات مييذكرة التوقيييف ضييمن بيانييات مييذكرات الحضييور

واإلحضاروهي في نص المادة ( )111مين قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني ,ونيرى بطنيه كيان عليى

المش يرال الفلسييطيني أن يطخييذ بمييا جيياا بييه المش يرال األردنييي بطنييه يخصييص نييص خيياص لبيانييات مييذكرة
التوقيف لما لها من خطورة على حرية المتهم في مرحلة سابقة على اإلدانة ,ويتعين أيضاً عليى المشيرال

األردنييي أن يض يييف بي ييان ت يياري أميير التوقيي يف حتييى يتض ييح كيفييية احتس يياب مييدد الح ييبس االحتي يياطي,
والمواعيييد القانونييية لتحديييد هييذا الحييبس,)3( ,و لييم نجييد أي تطبيقييات قانونييية بخصوصييه وهنييا يكييون
القاضييي أمييام المعييايير التييي تميييز اإلجيراا الجييوهري ليييحكم بييالبطالن أو عدمييه حسييب سييلطته التقديرييية
()4

,ومن الفقه المصري

لم يرتب البطالن على إنتفاا هذه الشروط بحييث يكفيي أن يحيدد الميتهم تحدييداً

نافيياً للجهاليية بحييث ال يخلييط بينييه وبيين غييره أميا الواقعيية فيكفييي ذكرهيا إجميياالًو التوقييل والخييتم والتيياري
لحساب المواعيد,وهذا ما يؤخذ به في المجال العملي في النيابة العامة .

وتجييدر اإلشييارة أنييه ال يوجييد فييي نصييوص القييانون وال فييي أحكييام القضيياا مايشييير إلييى بطييالن

التوقيف لتخلف شروطه(,)5فهنا ترى الباحثة أنه يجب على كل مين المشيرال الفلسيطيني واألردنيي تفيادي
هذا التجاهل.

()1محمد صبحي نجم ,مرجل سابق ,ص276

()2عبد الرؤوف مهدي ,مرجل سابق ,ص396

()3أحمد عبدالحكيم عثمان ,أحكام وضوابط الحبس االحتياطي ,مرجل سابق ,ص.84

()4عمرو الشريف ,مرجل سابق ,ص,264عوض محمد عوض ,مرجل سابق ,ص.425
( )5على خالف التشريل المصري وحسب ما جاا في في الكتاب الدوري للنائيب العيام رقيم 10لسينة  2006بشيطن ضيمانات التوقييف
الموجييه ميين النائييب العييام إلييى أعضيياا النيابيية العاميية ,حيييث ورد نييص ص يريح علييى بطييالن التوقيييف ومييا يترتييب عليييه ميين تخل يف
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المطلب الثالث
البطالن بسبب اإلخالل بمدد التوقيف
إن التوقيف إجراا ينطوي على سلب حريية الميتهم فيي مرحلية سيابقة عليى اإلدانية ,األمير اليذي يتعيارض
مل قرينة البرااة ,إذ إن األصيل عيدم جيواز سيلب حريية الفيرد إال بصيدور حكيم باإلدانية ,إال أن المشيرال

أجياز ميين بياب الضييرورة سيلب حرييية الفيرد قبييل الحكييم باإلدانية عيين طرييق التوقيييف ,ولميا كييان الضييرورة

تقييدر بقييدرها( ,)1فييرن المش يرال قيييدها بمييدد محييددة قانون ياً ,ضييماناً للمييتهم لتنجنبييه البقيياا مييدة طويليية فييي
السجن الذي قد يكون له أثره السيا عليه ,وعلى من يعيلهم ,وحثيًا لسيلطة التحقييق عليى سيرعة اتخياذ

إجرااات التحقيق وانجاز معامالت التحقيق ,واالنتهاا منها في أقصر وقت ممكن ,كما تمكين الجهيات

المختصة بمراقبة تجديد المدة(.)2

فرذا زالت الضرورة التي دعت إلى التوقيف فالبد من انقضائه واال انتفت الحكمة من

اتخاذه(.)3

وتطسيسًا على ذلك أك د المشرال على عدم السماح لسلطة التحقيق باتخاذ إجراا التوقيف إال

لمدة محددة قابلة للتجديد ( ,)4حيث نصت المادة ( )119من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني
على أنه ":إذا اقتضت إجرااات التحقيق استم اررتوقيف المقبوض عليه أكثر من أربعة وعشرين ساعة
فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً.

ونصت المادة ()1/121من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني "لقاضي الصلح بعد سماال

أقوال ممثلي النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه أو يوقفه لمدة ال تزيد على خمسة عشر يوماً ,كما
يجوز له تجديد توقيف مدداً أخرى ال تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً ,وأياً كان العمل فرنه

يستفاد من نص المادتين ( )1 /121 /119أن قاضي الصلح يستطيل تمديد توقيف المقبوض عليه
بناا على طلب من وكيل النيابة وله التمديد بمدد متعاقبة ,بحيث ال يزيد
مدة خمسة عشر يومًا ً
= ________________________________________________________

الشروط الشكلية وتسبيب أمر التوقيف ,والتي حددت أن يكون التوقيف وفق الشيكل المحيدد تحرييره عليى نميوذج توقعيه النيابية العامية

وكاتب التحقيق.

وخييتم للنياب يية ,وبي ييان ني يوال التهم يية والعقوب يية واألس ييباب الت ييي بن ييي عليهييا األمي ير واب ييالغ الم ييتهم به ييا وذل ييك حت ييى اليك ييون أم يير الح ييبس

االحتييياطي عرضــة للــبطالن وبطــالن مــا يترتــب عليــه ،الكتيياب الييدوري للنائييب العييام رقييم /10لسيينة 2006بشييطن ضييمانات الحييبس
اإلحتياطي الموجه من النائب العام إلى أعضاا النيابة العامة موقل جوربسيديا القانون المشارك .http.ar jurispedia.org

()1ساهر إبراهيم الوليد ,شرح قانون اإلجرااات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.435
()2محمودمحمود مصطفى ,مرجل سابق ,ص.384

()3حسن صادق المرصفادي ,مرجل سابق ,ص.212

()4طارق الديراوي ,الوجيز في شرح اإلجرااات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.446
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مجموعها عن  45يومًا على أن قاضي الصلح له سلطة تقديرية ,فهو مخير أن يمد التوقيف أو

اإلفراج عن المقبوض عليه,.وأيضًا له أن يقوم بالتمديد خمسة عشر يوم متعاقبة وله ان يمدد أقل من
خمسة عشر يوم ,مثل أن يمدد لمدة عشر ايام أو خمسة كما يرى القاضي في انتهاا التحقيق

()1

أما الفقرة الثانية من المادة ( )121فنجد أن المشرال الفلسطيني زاد من القيود والضوابط الواردة
على إجرااات تمديد التوقيف ,حيث اشترطت لتمديد توقيف عن خمسة وأربعين يومًا المسموح بها
لقاضي الصلح ,أن يقدم طلب لتوقيفه من النائب العام إلى محكمة البداية ,والتي لها أن تقرر تمدد

التوقيف لمدة خمسة وأربعين يوماً مرة واحدة أو مدد متعاقبة(.)2

وبالنظر إلى مذكرات التوقيف وما جرى عليه العمل في المحاكم في دائرة غزة فرن طلبات
التوقيف التي تقدم إلى محكمة البداية ,تنظر من قبل قاض واحد إال أن هذا يشكل إخالالً فاضحاً وفق
صريح نص المادة ( )14( )13من قانون تشكيل المحاكم النظامية إذ نصت المادة ( )13بقولها:
(تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة )

نص ييت الم ييادة ( )14بقوله ييا( :تنعق ييد هيئ يية المحكم يية م يين ثالث يية قض يياة تك ييون الرئاس يية ألق ييدمهم

,وتنعقد الرئاسة ألقدمهم,وتنعقد من قاضي فرد في األحوال التي يحددها القانون)

ولهـــذا أتفـــق مييا إتجهييت إليييه محكميية اليينقض الفلسييطينية (رام اهلل) فييي قضييائها "بييطن مخالفيية
محكمية البدايية بنظرهيا طليب التوقييف المقيدم مين النائيب العيام تيارة مين قبيل قاضيوتارة مين قبيل قاضيييين
()3

ال فاضحًا بتطبيق القانون بما ينحدر بقرارها إلى درجة االنعدام "
يشكل إخال ً

وبعد نفاذ المدد المحددة فيي الفقيرتين األوليى والثانيية ييتم عيرض الميتهم مين المحكمية المختصية
بحيث ال تزيد مدة التوقيف عن ستة أشهر.
ومن خالل ميا ورد فيي نيص الميادة ( )114مين قيانون أصيول المحاكميات الجزائيية األردنيي فيي

تمديد التوقيف.

يكون التوقيف من المدعي العام -1 :في الجرائم الجنحوية أو الجنائية المعاقب عليها

بالعقوبات المؤقتة تكون لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد من قبل المدعي العام ,كلما اقتضت

( )1محاض ي ي يرة في ي ييي قي ي ييانون اإلج ي ي يرااات الجزائيي ي يية ألقيي ي ييت علي ي ييى المحي ي يياميين المتي ي ييدربين في ي ييي نقابي ي يية المحي ي يياميين بغ ي ي يزة في ي ييي تي ي يياري

.2017/9/28الساعة 2ظهرا.

()2نق ييض جي يزاا فلس ييطيني (2005/55م) ت يياري الجلس يية  2006/2/11م ,مجموع يية األحك ييام القض ييائية والمب ييادل القانوني يية .ارس ييم

البدوي ,مرجل سابق ,ص.126

()3نق ييض جي يزاا فلس ييطيني (دائي يرة رام اهلل) رق ييم ,2004/26جلس يية ,2004/7/12مجموع يية األحك ييام القض ييائية والمب ييادل القانوني يية
الصادرة من محكمة النقض الفلسطينية ,جمعية القضاة الفلسطينيين ,مرجل سابق,ص79
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مصلحة التحقيق ذلك ,على أن ال يتجاوز التجديد ستة أشهر في الجنايات المعاقب عليها مؤقتًا,

وشهرين في الجنح و يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف .

-2إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقباًعليه باإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو

اإلعتقال المؤبد ,ويشترط مل هذه الحالة أن تتوافر الدالئل التي تربط المشتكى عليه بالفعل المسند
عليه ,وهنا على المدعي العام إصدار مذكرة توقيف بحقه لمدة خمسةعشريومًاتجدد عدة مرات مماثلة

لضرورات إستكمال التحقيق .

يكون التوقيف من المحكمة وفقًا ألحكام الفقرة ( )4من المادة ( ,)114أما الفقرة الرابعة فقد

نصت على أنه" :إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكى عليه بعد انتهاا المدد المبينة
في الفقرة ( )1من هذه المادة ,أوجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة

بنظر الدعوى ,وللمحكمة بعد االطالال على مطالعة المدعي العام وسماال أقوال المشتكى عليه أو

وكيله واالطالال على أوراق التحقيق أن تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة ال تتجاوز شهر في كل مرة على
أن ال يزيد مجموال التمديد في جميل األحوال عن شهرين أو أن تقرر اإلفراج عن الموقوف".

يتضح من نص المادة السابقة أن المشرال األردني إعتبر إجراا التوقيف هو أمر جوازي
يعود للمدعي العام ,وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز األردنية على"أن المدعي العام مخير بين أن

بناا على شكوى في دعوى لم تحال إلى
يصدر ق ار ًار بتوقيف المشتكى عليه المنسوب له جريمة جنائية ً
المحكمة ,لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا أو عدم توقيفه,كما يكون مخي اًر بعد انقضاا مدة التوقيف
بين تجديد التوقيف لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً عند الضرورة ,أو عدم تجديدها واإلفراج عن

الموقوف دون كفالة

()1

بناا على
لذلك سوف نتعرض إلى تجاوز السلطة المختصة للمدة االفتتاحية أو المدة الالحقة ً
طلب التمديد.
أوال -تجاوز السلطة المختصة للمدة االفتتاحية:
ابتداا
حددت المادة ( )118من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني مدة التوقيف المقررة
ً
حال صدور األمر به من النيابة العامة ,حيث جاا بها" :يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد

استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ,ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون".

طبقًا لذلك ال تملك النيابة العامة أن تصدر أمر توقيف المتهم لمدة أكثر من  48ساعة ,حيث

يكون التمديد بطلب يقدم للمحكمة المختصة ,وفقاً لنص المادة ( ) 119من ذات القانون بقولها" :إذا
()1تمييز جزاا رقم (,1982/)156مجلة نقابة المحاميين ,1982ص.1722
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اقتضت إجرااات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربعة وعشرين ساعة ,فلوكيل
النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة ال تتجاوز خمس عشر يومًا".
وهذا ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية" :إن أقصى مدة تملك سلطة االستدالل والتحقيق

توقيف المتهم هي ثمان وأربعين ساعة"(.)1

ولكن السؤال الذي يثار في هذا المقام ما الجزاا المترتب على تجاوز سلطة التحقيق المدة

المسموحة لها؟

نجد في أحكام القضاا الفلسطيني ما يتعلق بمسطلة مدة ثمانية وأربعون ساعة ,حيث قضت

األكثرية في حكم لمحكمة النقض الفلسطينية ":ال يغير من األمر شيئاً تجاوز سلطة االستدالل أو
التحقيق المدة التي منحها المشرال ببقاا المقبوض عليه قيد التوقيف دون عرضه على المحكمة

إلصدار قرار بحبسه احتياطًا ,وان كان مثل هذا اإلجراا يستوجب المساالة ويقل تعسفيًا"(.)2

وما نالحظه بطن القضاا الفلسطيني أكد في أحكامه على تجاوز سلطة التحقيق هذه المدة إال

أنه جعل ذلك يدخل في إطار المسؤولية والتعسف ,إال أنه أيضًا كان عليه أن يرتب على تجاوز هذه

السلطة لذلك جريمة حجر الحريات على غرار التشريل األردني( ,)3على الرغم من أن التشريل
الفلسطيني لم ينص في قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني للتطكيد على جريمة حجز الحريات,إال
أنه أورد ذلك في المادة ()262من قانون العقوبات رقم ()74لسنة 1936التي جاا فيها "كل من قبض

على شخ ص خر أو حجزه بوجه غير مشروال ,يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة أو

بغرامة قدرها خمسون جنيهًا,واذا كان قد أوقل القبض غير المشروال على ذلك الشخص بادعائه زو ًار
بطنه يشغل وظيفة رسمية أو بطنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه ,يعاقب بالحبس مدة ثالث سنوات"

ورغم أن القبض يعتبر إحتجاز مشروال إال أن تجاوز المدة يمكن أن تدخل ضمن الحجز غير

المشروال لزوال السبب.

كذلك المواد ()179(,)178من قانون العقوبات رقم ()16لسنة 19961تعاقب الموظفين الذين

يقومونبحبس شخص في غير الحاالت التي ينص عليها القانون أو يستتبعونه بعد تجاوز المدة "

()1نق ييض جي يزاا فلس ييطيني (دائي يرة رام اهلل) (2004/26م) ت يياري 2004/7/12م ,مجموع يية األحك ييام القض ييائية والمب ييادل القانوني يية,

جمعية القضاة الفلسطينيين2004 ,م ,مرجل سابق ,ص.84

()2نق ييض جزااقلس ييطيني (دائ ي يرة رام اهلل) (2004/26م) ت يياري  2004/7/12م ,مجموع يية األحكي ييام القض ييائية والمب ييادل القانونيي يية,

جمعييية القضيياة الفلسييطينيين2004 ,م ,مرجييل سييابق ,ص ,84ويؤيييد جانييب ميين الفقييه مييا ذهبييت إليييه محكميية اليينقض لكونييه الق يرار
المستسياغ المسييتمد ميين تطبيييق صييحيح القيانون .محمييود أبييو الفييار ,المجليية العدليية والقييانون ,عييدد  ,10يصييدرها المركييز الفلسييطيني
الستقالل المحاماة والقضاا (المساواة) ,ص 119وما بعدها.

()3المادة ( ) 113من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني.
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وفي حكم خر لمحكمة النقض الفلسطينية ,والذي اعتبر تجاوز سلطة التحقيق المدة
المسموحة ليس من شطنه أن يجعل التوقيف باطل " :إذا تجاوزت سلطة التحقيق المدة الممنوحة لها

قانوناً بالتوقيف ,وأبقت على المتهم موقوفاً لتاري عرضه على قاضي الصلح بتاري 2115/7/23م,

علماً بطن مدة توقيفه تنتهي عصر يوم 2115/7/21م ,فرن هذا الذي اقترفته النيابة وان كان يستوجب
المساالة باعتبار أن من واجبها أن تعرض الطاعن على القاضي المختص قبل يوم من انتهاا مدة

التوقيف طالما أن يوم 2115/7/22م ,جاا يوم عطلة إال أنه ال يجعل الباب موصدًا بين قاضي
الصلح وبين الطلب إليه تمديد توقيف الطاعن المقدم له بتاري 2115/7/23م ,وليس من شطن ذلك

بناا على طلب من
أن يجعل ق ارره بالتوقيف باطالً ,طالما أن اتصاله بما عرض عليه وقضى به جاا ً
النيابة العامة ,ومن مبررات وزنها تستدعي بل تستوجب التوقيف"(.)1
يتضح من خالل الحكمين السابقين بطن تجاوز سلطة التحقيق للمدة المسموح بها ,وهي ثمان

وأربعين ساعة يستوجب المساالة ويقل تعسفياً ,ولكن قد درج العمل على التسامح من قبل القضاة عند

المدة التي تزيد من صالحية النيابة في التوقيف ,بحيث يعرض الموقوف على المحكمة بعد ثالثة أو

أ ربعة أيام بعد توقيفه أمام النيابة العامة ,إال أن هذا التسامح محل نظر( ,)2ونؤكد على وجه النظر
هذه ألنه في غير محله ومخالف لصريح القانون.
إن المشرال األردني عالج هذه المسطلة وفق صريح نص المادة ( , )13حيث نصت على:

"إذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربل وعشرين ساعة دون

ال تعسفيًا
أن يستجوبه أو يساق إلى المدعي العام ,وفقًا لما ورد في المادة السابعة اعتبر توقيعه عم ً
ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات".

وفي ذلك فرن أمر التوقيف الصادر من المدعي العام يوجب إجراا التحقيق مل الموقوف

خالل األربل والعشرين ساعة من إحضاره بموجب مذكرة اإلحضار ,وعليه أن يستجوبه خالل 24
ساعة من وضعه في النظارة ,أما إذا أوقف المشتكي عليه أكثر من أربعة وعشرين ساعة دون أن

يستجوبه أو يساق إلى النيابة العامة اعتبر توقيفه عمالً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة
حجز الحرية الشخصية(.)3

ولم نجد في ق اررات محكمة التمييز ما يشير إلى بطالن التوقيف لتجاوز المدة إال أنه يمكن

إستخالصها من إحدى الق اررات حيث قضت محكمة التمييز األردنية" :لقد ثبت للمحكمة أن إفادة
()1نقيض جيزاا فلسييطيني رقيم (2005/43م) تيياري الجلسية  2006/3/5م ,مجموعية األحكييام القضيائية والمبييادل القانونيية الصييادرة
عند محكمة النقض ,راسم البدوي ,ص.136

()2عبدالقادر جرادة ,مرجل سابق ,ص.731

()3محمد السالم الحلبي ,مرجل سابق ,ص.182
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المميز قد تم ضبطها بعد انقضاا خمسين يومًا من تاري القبض عليه ,إن مثل هذا اإلجراا يكون قد

وقل مخالفًا للقانون,ألن اإلحتفاظ بالمقبوض عليه لهذه المدة الطويلة لدي األجهزة األمنية خالفًاألحكام

المادة(,)111ويعد عمالً تعسفياً على مقتضى نص المادة( )113فهو يثير الشك بصحة وسالمة

اإلجرااات التي إتخذت خالل تلك المدة وال تؤثر هذه المخالفة في نتيجة الحكم "

ويدل الحكم أن تجاوز المدة المسموحة ال يبطل التوقيف,والتؤثر هذه المخالفة على الحكم

الصادر من المحكمة ,إال أنه يعد عمالً تعسفيًا ويعاقب بجريمة حجزالحريات وفق نص المادة ()113
من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني .

ثانيا :المدة الالحقة بناء على طلب التمديد:
إن المشرال الفلسطيني قد حدد الحد األقصى للتوقيف بستة أشهر ,وهي الفقرة ( )4من المادة

( )121من قانون اإلجرااات الجزائية ,والتي جاات بقاعدة مرة مؤداها اإلفراج عن المتهم الموقوف
لمدة تزيد عل ى ستة أشهر ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة( ,)1والمدة المذكورة تبدأ بعرض

المتهم على القضاا بغية توقيفه وحبسه احتياطياً ,وأن تكون المدة أي مدة الحبس االحتياطي البالغة

في حدها األقصى ستة أشهر ,ناتجة عن عمل قضائي من الجهة القضائية صاحبة

االختصاص"(.)2إال أن المشرال األردني لم يحدد سقف أعلى للتوقيف ,وهذا من شطنه أن يطلق يد

جهات التحقيق ضد المتهم ,وتقيد حريته لفترات طويلة من الزمن ال أحد يعرف مداها ,وبالمحصلة

فقدان المتهم أهم ضمانات التوقيف وهي تحديد مدة التوقيف(.)3

وعليه فرنه ال يمكن التذرال بخطورة التهمة إلبقاا المتهم موقوفًا بعد مدة ستة أشهر في التشريل

الفلسطيني  ,وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية "إن المشرال أوجب على النيابة العامة إحالة
المتهم خالل مدة أقصاها ستة أشهر للمحكمة المختصة عمالً بطحكام المدة ( )4/121من قانون

اإلجرااات الجزائية ,وال يمكن التذرال بخطورة التهمة إلبقائه موقوفاً بعد مضي المدة المذكورة ,إال إذا
كان قد أحيل للمحكمة المختصة إلجراا محاكمته"(.)4

()1نقييض ج يزاا فلسييطيني (دائ يرة رام اهلل)(2004/10م) تيياري الجلسيية 2004/5/29م ,مجموعيية األحكييام ,جمعييية القضيياة ,مرجييل

سابق ,ص.251

()2نقييض جي يزاا فلس ييطيني رقييم (2005/41م) ,ت يياري الجلس يية  2005/10/16م ,مجموع يية األحكييام القض ييائية ,والمب ييادل القانوني يية
الصادرة من محكمة النقض ,راسم البدوي ,مرجل سابق ,ص.101

()3أحمد سعدي س عيد األحمد ,الميتهم ضيماناته وحقوقيه فيي االسيتجواب والتوقييف فيي قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني (د ارسية
مقارنة) ,مرجل سابق ,ص.99

()4نقض جزاا رقم (2005/6م) ,تاري الجلسة  2005/2/12م ,مجموعة األحكام القضائية والمبادل ,راسم البيدوي ,مرجيل سيابق,

ص.71
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وفي حكم خر لمحكمة النقض الفلسطينية" :إن خطورة التهمة ال تبرر تجاوز وخرق

اإلجرااات واال أدى ذلك إلى امتهان القانون"(.)1

وكذلك قضت "بنقض القرار الصادر من محكمة االستئناف التي تذرعت ببقاا المتهمين بتهمة

القتل خالفًا للمادة  76من قانون العقوبات لسنة 1961م ,وهي من التهم الخطيرة التي تتمثل باألمن

العام والتقاليد وسيادة القانون ,وحفاظًا على حياة المتهمين وخوفًا من هربهم ,فرن ذلك كله يعد ظروفًا

اضط اررية قاهرة يوجب األخذ بها لعدم تنفيذ بعض األمور الشكلية البسيطة التي يمكن إصالحها وال

تؤثر النتيجة على جوهر القانون ,وأن قرار محكمة االستئناف رقم (2114/19م) تاري 2114/6/2م
قضى برعادة ملف الدعوى لمرجعها لتصحيح اإلجراا الباطل ,وأن محكمة الموضوال سارت على هدى

ما جا ا بقرار محكمة االستئناف ,وعليه نقض القرار المطعون فيه واإلفراج عن الطاعنيين ما لم يكونا

موقوفين لداال خر"(.)2

وبهييذا فييرن المييدة األقصييى للتوقيييف هييي سييتة أشييهر ,وبعييد ذلييك فرنييه يوجييب حتم يًا اإلف يراج عيين

الم ييتهم وال يمك يين رف ييض طل ييب اإلفي يراج عن ييه حت ييى ول ييو تم ييت إحالت ييه إل ييى المحكم يية بع ييد اس ييتنفاذ الم ييدة

المسييموحة فيهييا للقييانون ,وهييي سييتة أشييهر وفييي ذلييك قضييت محكميية اليينقض الفلسييطينية بييطن" :توقيييف
المتهم بتياري 2113/3/27م ,فيي حيين تميت إحالتيه إلجيراا محاكمتيه بتياري 2113/11/6م ,فيميا قيدم
طلب اإلفراج عنه بتاري 2113/11/27م طاعناً بصحة وسالمة اسيتمرار توقيفيه بميا يجياوز ميدة السيتة

أشييهر ,ألن اإلحاليية إلج يراا المحاكميية جيياات بعييد المييدة المييذكورة يوجييب حتم يًا اإلف يراج عنييه وال يعقييل

ال إل ييى مخالفيية صي يريحة أحك ييام
رفييض طل ييب اإلف يراج عن ييه طالم ييا أن اسييتمرار بقائ ييه موقوفي يًا يسييتند أصي ي ً

القانون ,وليس إلى قرار جديد بالتوقيف بعد أن أحيل لمحاكمته"(.)3

وفي ذلك اإلطار فرن المحكمة إذا ما أفرجت عين الميتهم لعيدم إحالتيه لمحاكمتيه بيطن يكيون هيذا

األخييير موقوفيًا مييدة سييتة أشييهر ,وتييم اإلف يراج عنييه لعييدم إحالتييه للمحاكميية فهييل هييذا اإلج يراا يسييلب حييق
النيابة العامة من إعادة توقيفه؟ أم أن إعادة توقيفه باطل؟

()1نقض جزاا رقم (2005/46م) ,تاري الجلسة  2005/10/23م ,مجموعة األحكام القضيائية والمبيادل القانونيية ,,ارسيم البيدوي,
مرجل سابق ,ص.95

()2نقض جزاا فلسطيني رقم (2004/32م) ,تاري الجلسة  2004/10/14م ,مجموعة األحكام القضيائية والمبيادل القانونيية ,ارسيم

البدوي ,مرجل سابق ,ص.37

()3نقييض ج يزاا فلسييطيني (2004/10م) تيياري الجلسيية  , 2004/5/29مجموعيية األحكييام القضييائية ,جمعييية القضيياة الفلسييطينيين,
مرجل سابق ,ص.51
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اتبيياال هييذا اإلج يراا ال يسييلب حييق النيابيية فييي الطلييب إلييى المحكميية المختصيية بييرجراا محاكميية

المتهم إذا كان يوجد مبر ًار لمثل هذا اإلجراا(.)1

أمييا إذا تييم توقيييف مييتهم احتياطي ياً ,ولييزم توقيفييه فييي قضييية أخييرى ,فعلييى وكيييل النيابيية أن يييطمر

بحبسييه احتياطييًا فييي تلييك القضييية ,علييى أن ينفييذ أميير التوقيييف الصييادر فيهييا اعتبييا ًار ميين تيياري اإلف يراج
عنه في تلك القضية ,على أن ينفذ أمر التوقيف عليى ذمتهيا ,ويؤشير برشيارة واضيحة عليى كيل مين تليك

القضايا بطرقام القضية األخرى التي تقرر فيها توقيفه(.)2

المطلب الرابع

البطالن بسبب عدم حضور المتهم جلسة التمديد
أكد المشرال الفلسطيني على ضرورة حضور المتهم عند إصدار األمر بتوقيفه على خالف

المشرال األردني الذي لم يورد ذلك في نصوصه ,حيث نصت المادة ( )121من قانون اإلجرااات

الجزائية بقولها " :ال يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه إال إذا اقتنل القاضي باالستناد إلى
بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه بسبب مرضه"(.)3

وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض الفلسطينية على أنه ":ال يجوز إصدار أمر بتوقيف أي

متهم بغيابه ,باستثناا وجود عذر استنادًا إلى بينات طبية يتعذر حضوره بسببها "(.)4

وفي ذلك نجد أن المشرال الفلسطيني قد وضل ضوابط وقيود على إجرااات التوقيف إيمانًا

منه بطن حرية اإلنسان ال يجوز امتهانها أو التضحية بها في غير ضرورة تستوجب ذلك ,على أن ال

تتم هذه اإلجرااات في غفلة منه إال باالستناد إلى بينات طبية تفيد تعذر إحضاره يقتنل بها القاضي(.)5

وقيام أي سبب غير وجود بينات طبية تستدعي ذلك كالظروف األمنية والحواجز العسكرية

التي تحول دون نقل الموقوفين ,فذلك يعد مخالف لنص المادة ( )121وفي ذلك ما قضت به محكمة

()1نق ييض جي يزاا (2007/26م) ,ت يياري الجلس يية  2004/7/12م ,مجموع يية األحك ييام القض ييائية والمب ييادل القانوني يية ,جمعي يية القض يياة

الفلسطينيين ,مرجل سابق ,ص.78

()2مادة ( )549من تعليمات النائب العام ,ص.111
()3كذلك المادة ( )557من تعليمات النائب العام.

()4نقيض جيزاا فلسييطيني رقييم (2005/29م) جلسية  2005/6/22م ,مجموعيية األحكييام القضييائية والمبيادل القانونييية الصييادرة عيين
محكمة الينقض .ارسيم البيدوي ,مرجيل سيابق ,ص .81نقيض جيزاا رقيم (2005/5م) ,تياري الجلسية 2005/2/12م ,مرجيل سيابق,

ص.68

()5نقييض ج يزاا فلسييطيني رقييم (2005/28م) ,تيياري الجلسيية  2005/10/19م ,مجموعيية األحكييام القضييائية والمبييادل القانونييية.
ارس ييم الب ييدوي ,مرج ييل س ييابق ,ص .106نق ييض جي يزاا (2004/26م) ,ت يياري الجلس يية 2004/7/12م ,مجموع يية األحك ييام القض ييائية

والمبادل القانونية ,جمعية القضاة الفلسطينيين ,ص.79
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النقض الفلسطينية ,أنه "ما ذهبت إليه محكمة البداية في قرارها بتجديد توقيف المتهم دون حضوره,
باعتبار أن الظروف األمنية الحاضرة والحواجز العسكرية تحول دون نقل الموقوفين من سجن أريحا

إلى سجن جنين ,وهو ما أيدته محكمة االستئناف ,يعد مخالفاً لنص المادة ( )121من قانون

اإلجرااات الجزائية األمر الذي يجعل قرارها باطل ,كما أن تطييد محكمة االستئناف له يعد غير منسجم
وأحكام القانون ,إذا عالجت المادة ( )182من قانون اإلجرااات الجزائية مثل هذه األمور ,والتي
قضت عندما يكون نظر دعاوى الجنايات والجنح في دائرة المحكمة المختصة من شطنه اإلخالل

باألمن العام بنقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة مما يتحقق حضور الموقوف جلسة

المحاكمة"(.)1

وفي ذلك فرن ما أشار إليه الحكم بطن استناد المحكمة لوجود حواجز عسكرية وظروف أمنية
لت إلى عدم نقل الموقوفين ,وأصدرت حكم في عدم حضور الموقوفين لذات السبب ,فهذا يجعل

قرارها باطل لكون السبب الوحيد لصدور الحكم في غياب الموقوف هو وجود وبينات طبية تستدعي

ذلك فقط.

وفي حالة إذا ما قامت المحكمة بتوقيف المتهم دون حضوره لمدة يسيرة ريثما يتم إحضاره
أمامها ,وتم استحضاره أمامها وتمديد توقيفه مدة أخرى ,فرن المدة األخيرة هي الصحيحة والمدة األولى

التي تمت بدون حضوره تعتبر باطلة ,إال أن بطالن اإلجرااات السابقة ال يترتب عليه بطالن

اإلجرااات الالحقة(.)2

وكما أن المادة ()121من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني تقوم على إصدار أمر

التوقيف ,فرن استناد محكمة االستئناف في قرارها المتعلق باإلفراج بالقياس على أحكام المادة ()121
من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني يعد خطط في تطبيق القانون وتفسيره ذلك أن المادة المذكورة

تعالج إجرااات توقيف المتهم وليس إجرااات اإلفراج بالكفالة(.)3

()1نق ييض جي يزاا فلس ييطيني رق ييم (2004/33م) ت يياري الجلس يية  2004/10/14م ,مجموع يية األحك ييام القض ييائية والمب ييادل القانوني يية
الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة في رام اهلل .راسم البدوي ,مرجل سابق ,ص.42

()2نقض جزاا رقم (2005/1م) تاري الجلسة  2005/1/29م .مجموعة األحكيام القضيائية والمبيادل القانونيية .ارسيم البيدوي ,رجيل

سابق ,ص.63

( )3نقييض ج يزاا فلسييطيني رقييم (2005/35م) ,تيياري الجلسيية 2005/10/19م ,مجموعيية األحكييام القضييائية والمبييادل القانونييية.
ارسييم البييدوي ,مرجييل سييابق ,ص .111حيييث اشييترطت المييادة ( )137ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية فييي جميييل األصييول حضييور
المييتهم عنييد نظيير طلييب اإلف يراج بالكفاليية ,حيييث ال يكفييي حضييور وكيلييه كمييا لييو كييان طلييب اإلف يراج المقييدم ميين المحكييوم عليييه ذات

الحكييم .نقييض ج يزاا فلسييطيني رقييم (2005/35م) ,تيياري الجلسيية 2005/10/19م ,ص .111إال أنييه اتجييه رأي مخييالف للحكييم,
والييذي رأى أن نييص المييادة ( ) 137ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني فيهييا تخبيير للمحكميية أن تييرى طلييب اإلف يراج بالكفاليية
بحضييور المييتهم أو المحكييوم عليييه أو محاميييه ,وأن التفسييير المنطقييي ال يواقعي هييو أن حضييور المييتهم أو محاميييه أميير كيياف لسييالمة

134

المطلب الخامس
البطالن بسبب اإلخالل بحقوق المتهم المتعلقة بالتوقيف
أحاط المشرال الحبس االحتياطي بعدة ضمانات ,والتي سوف نتناولها من خالل ثالثة مطالب
نعرض فيها بطن يكون التوقيف كتابياً في مطلب أول ,حق المتهم في االتصال بذويه ومحاميه في
مطلب ثان ,أما األخير فهو حق المتهم في الطعن بقرار التوقيف.

الفرع األول

أن يكون التوقيف كتابيا
يجب أن يراعى في إصدار األمر بالتوقيف شكليات معينة تمثل ضمانة لحماية المتهم من
قضاا هو وجوب إثبات إجرااات التحقيق,
مرحلة خطيرة جدًا كونها تمس حريته ,والقاعدة المستقرة
ً
واألوامر الصادرة بشطنه ,لكي تبقى حجة يعامل الموظفون اآلمرون منهم ,والمطمورون بمقتضاها ,ولكي
تكون أساسًا صالحًا لما يبنى عليه من نتائج( ,)1والعلة من كتابة أمر التوقيف إلثبات ما ورد به(,)2
واالحتجاج به ,وحتى يعرف من يعهد إليه األمر بتنفيذه حدود التكليف الذي ندب له ,ولمعرفة أيضًا
إذا ما كانت صادرة عن مختص من عدمه ,ولما لها من ثار في منل تقادم الدعوى الجنائية ,مما

يوجب كتابتها كدليل على مباشرتها(.)3ويمكن لنا القول هنا أنه ال وجود ألمر التوقيف بدون تدوين
كطصل عام.
ونجد السند القانوني الذي يقضي بالكتابة ,نص المادة ()58من قانون اإلجرااات الجزائية

الفلسطيني الذي إقتضت تدوين إجرااات التحقيق اإلبتدائي بشكل عام.

()4

وفي هذا اإلطار ما نصت عليه المادة ( )111من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني بطن

توقل مذكرات الحضور واإلحضاروالتوقيف من الجهة المختصة قانوناً وتختم بخاتمها الرسمي ,بحيث

تشتمل:

= ________________________________________________________

إجرااات نظر طلب اإلفراج بالكفالية ,حييث إن نيص الميادة اآلنفية اليذكر تقيض بطنيه "ال تنظير طلبيات اإلفيراج فيي جمييل األحيوال إال
بحضور وكيل النيابة والمحكوم عليه أو محاميه".

الرأي المخالف هو زهير خليل ,حرر في 2005/10/19م ,وحيث إنني أؤيد ما جاا به الرأي المخالف وذلك ألن (أو) للتخير.

()1طعي يين جني ييائي مص ي يري ( ,)67/1/13أحكي ييام الي يينقض س  18رقي ييم  ,299ص . 1101عي يين إب ي يراهيم حامي ييد طنطي يياوي ,الحي ييبس
االحتياطي ,دار الفكر العربي ,اإلسكندرية ,بدون سنة طبل ,ص.69

()2أحمد عبدالحكيم عثمان ,أحكام وضوابط الحبس االحتياطي ,مرجل سابق ,ص.84
()3أحمد سعدي األحمد ,ضمانات المتهم ,مرجل سابق ,ص.89

()4تنص المادة ()58من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني على "يصطحب وكيل النيابة فيي جمييل م ارحيل التحقييق كاتبي ًا لتيدوين

المحاضر ويوقعها"
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 -1اسم المتهم والمطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.
 -2الجريمة المتهم بها ومادة االتهام.
 -3عنوانه كامالً ومدة التوقيف إن وجدت.
وكذلك ما نصت عليه المادة ( ) 115من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني في قولها

":يوقل على مذكرات الدعوة واإلحضاروالتوقيف المدعي العام الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته
ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر اإلمكان ونوال التهمة".

واستنادًا لهذه المادتين فرنه البد من أن يدون في المذكرات الثالث ومنها أمر التوقيف اسم

الج هة التي أصدرت المذكرة حتى يتبين بطن هذه الجهة مختصة أم ال ,فرذا لم تكن مختصة تحال
الدعوى إلى الدائرة التي تدخل في اختصاصها ,وكذلك يختم بخاتمها الرسمي من قبل الجهة المصدرة

حتى يمكن معرفة مصدر األمر وحتى ال يكون هناك تزوير في هذه األوامر( ,)1وأن تشمل البيانات

السابقة ذكرها فيما سبق ,وكذلك نصت المادة ( )115من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني

"… وال يجوز لمطمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إال بمقتضى أمر موقل عليه من السلطة المختصة

واال يبقيه بعد المدة المحددة بهذا األمر".

وينتقد:في كل من المشرعيين عدم ذكر تاري صدور أمر التوقيف بالرغم من أهميته في
تحديد مواعيد التقادم في الدعوى الجزائية,لذلك كان الزم إضافة هذا البيان بجانب البيانات المذكورة

أعاله.

إال أنه على الصعيد العملي :تقوم جهات التحقيق برضافة تاري صدور األمر ألهميته.

الفرع الثاني

حق المتهم الموقوف باالتصال بمحاميه
ابتداا من التحقيق االبتدائي إذ
إن حق المتهم االستعانة بمحام( )2هو حق لجميل الخصوم,
ً
يجب على محامي الدفاال أن يحضر مل موكله جميل اإلجرااات القانونية منذ البدا في التحقيق وحتى

صدور حكم جنائي من المحكمة المختصة(,)1وعدم جواز الفصل بينهما

()2

()1أحمد سعدي األحمد ,ضمانات المتهم ,مرجل سابق ,ص.90

()2يجيب التفرقية بيين تمكيين المييتهم مين االسيتعانة بمحيام للييدفاال ,وبيين حضيور المحيامي عين المييتهم فيي مرحلية االسيتجواب ,حيييث
تبيين لهييا أن حييق المييتهم باالسييتعانة بمحييام هيو حييق موضييوعي ,فييي حييين حييق الميتهم باالسييتعانة بمحييام فييي مرحليية االسييتجواب هييو
مجييرد إج يراا شييكلي يقييل علييى عيياتق سييلطة التحقيييق يجييب االلت يزام بهييذا الحييق .نبيييه صييالح ,الوسيييط فييي شييرح مبييادل اإلج ي اراات

الجزائية ,مرجل سابق ,ص.170
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وهذا ما أكدت عليه القواعد الدستورية ,فقد نصت المادة ( )14من القانون األساسي
الفلسطيني على أن" :كل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافل عنه".
ونصت المادة ()96من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني على أنه "يجب على وكيل النيابة

عند حضور المتهم ألول مرة إلى الت حقيق يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة
المنسوبة إليه ويطالبه باإلجابة عليها ,ويخطره أن من حقه االستعانة بمحام ,وأن كل ما يقوله يجوز

تقديمه كدليل ضده من معرض البينة عند محاكمته".

ونص المادة ( )112من ذات القانون "يحق لكل من الخصوم االستعانة بمحام أثناا التحقيق"

وأكدت المادة ( )2/65قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني على أنه" :يحق للمحامي الكالم أثناا
التحقيق برذن المحقق" ,حيث إنه من القواعد األساسية التي أوجبها القانون أن تكون االستعانة
بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية ,حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً ال مجرد دفاال شكلي ,تقدي اًر بطن االتهام

بجناية أمر له خطره ,وال تؤتى ثمرة هذا الضمان إال بحضور محام أثناا المحاكمة ليشهد إجراااتها

وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاال(.)3

فرذا ما كان هذا االهتمام للشخص المتهم بشكل عيام فيميا يتعليق باتصياله بمحيام فرنيه مين بياب
أولييى أن أهمييية هييذه الضييمانة تييزداد إذا مييا كييان الشييخص المييتهم موقوف يًا ,إذ ميين المعلييوم أن فييي هييذه

المرحلة يكون منقطل عن العالم الخيارجي ومضيطرب وال يعليم اليذي ييدور حوليه ,وغالبيًا ميا يكيون تحيت
ضغط نفسي يفقده توازنه ,ويجعله غير قادر على اتخاذ القي اررات المناسيبة( ,)4لهيذا كليه فرنيه أيضياً يمنيل

اا أكييان ميين المسييجونين أم غيييرهم ,ولكيين احت ارمياً لحييق الييدفاال فقييد
الموقييوف باالتصييال بييطي شييخص سيو ً
استثنى من الحظر الذي تقرره النيابة لمصلحة التحقيق المدافل عن المتهم ( ,)5وفي ذليك نصيت الميادة
( )113ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني" :يجييوز لوكيييل النيابيية فييي م يواد الجنايييات ولمصييلحة
= ________________________________________________________

ويترتب على عدم حضور حامي الميتهم لالسيتجواب فيي غيير األحيوال المبينية فيي نيص الميادة ( )98مين قيانون اإلجيرااات الجزائيية

الفلسييطيني ,وكييذلك نييص المييادة ( )63ميين قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية األردنييي فرنييه يترتييب عليييه الييبطالن النسييبي ,ق يرار

محكميية التميييز األردنييية رقييم ( )88/282المنشييور فييي صييفحة  389ميين مجليية نقابيية المحييامين لسيينة 1991م ,عيين فيياروق علييي
الكيالني ,مرجل سابق ,ص ,348هامن (.)1

()1عاطف فؤاد صحصاح ,أسيباب اليبطالن ,مرجيل سيابق ,ص . 244إيهياب عبيدالمطلب ,الموسيوعة الجنائيية فيي اليدفوال الجنائيية,
مرجل سابق ,ص.346

( )2محمد كامل ابراهيم,الجوانب العملية لحق الدفاال ,الطبعة الثانية ,دار البيضاا للنشر,1991,ص351

()3طعيين جنييائي مصييري رقييم ( )1884سيينة  40ق جلسيية 1971/3/8م ,س  ,22ال  ,1ص .225سييعيد أحمييد شييعلة ,قضيياا
النقض المدني والجنائي ,مرجل سابق ,ص.583

()4أحمد سعدي األحمد ,ضمانات المتهم ,مرجل سابق ,ص.102

()5عبدالقادر جرادة ,موسوعة اإلجرااات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.728
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التحقيق أن يقرر منل االتصال بالمتهم الموقوف مدة ال تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجدييد لميرة واحيدة ,وال
يسري هذا المنل على محاميه الذي يجوز له االتصال به في أي وقت دون قيد أو رقابة".
ولقييد نصييت الم يادة ( )133ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني علييى أن "لكييل موقييوف

حق االتصال بذوييه واالسيتعانة بمحيام" وأخيذ المشيرال األردنيي ذات الينهج وميا نصيت علييه الميادة ()66
من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني:

" -1يحق للمدعي العام أن يقرر منل االتصال بالمشتكي علييه الموقيوف ميدة ال تتجياوز عشيرة أييام
قابلة التجديد.

 -2وال يشمل هذا المنل محامي المشتكي عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقيت وبمعيزل عين
أي رقيب".

ونجد أن المشرال الفلسطيني واألردني قد أكدا عليى حيق الموقيوف باالتصيال بمحامييه وذوييه(,)1

وجعل هذا الحق له ضمانًا له لتخفيف عليه وجعله أكثر توازنًا وقدرة على التعاطي ميل المرحلية الصيعبة
التي يمر بها ,كذلك فرن من شطن هيذه الضيمانة جعيل الموقيوف يتجياوز كيل ميا سيبق ذكيره مين ظيروف

وأسباب تجعل منه مضيطرباً ,وكيذلك يكيون ليه رقييب عليى سيلطة التحقييق فيميا تتخيذ مين إجيرااات ضيد
موكله الموقوف ,لذلك يمكن القول أن هذه الضيمانة تحقيق الحمايية للموقيوف ضيد أي تعسيف أو تجياوز
من سلطة التحقيق من جهة أو تحقيق سالمة اإلجرااات المتخيذة وصيوالً لتحقييق العدالية( ,)2باعتبيار أن
حق المتهم الموقوف في االتصال بمحاميه من الضمانات الجوهريية المقيررة لمصيلحته فرنيه يترتيب عليى

مخالفتييه الييبطالن ,إال أن يحييق للمييتهم التنييازل عيين الييدفل بييالبطالن ألنييه مقييرر لمصييلحته الخاصيية(,)3

علماً أن ال يغيير في األمر شيئاً في حالة تولية محام عن متهميين فيي قضييته ,بحييث ال يتعيارض كيالً
منهمييا لرخيير ,أمييا فييي حاليية التعييارض يقييل إخييالل بحييق الييدفاال ,لتعييارض دفيياال مييتهم مييل دفيياال مييتهم
خر ,ويترتب بطالن في إجرااات المحاكمة(.)4

()1نصت المادة ( ) 124من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني بطنه ":ال يجوز لميطمور مركيز اإلصيالح والتطهييل أن يسيمح ألحيد
باالتصال بالموقوف إال برذن كتابي من النيابة الع امة ,ويجب عليه فيي هيذه الحالية أن ييدون فيي دفتير المركيز اسيمه الشيخص اليذي

سمح له بيذلك ووقيت المقابلية وتياري المضيمون…" ,حييث إن مخالفية هيذا الينص ال يترتيب علييه بطيالن اإلجيرااات ,وال جيدوى مميا

يثيره الطاعن من بطالن اعترافه بسبب مخالفة هذه المادة .محمد شتا أبو سعد ,الموسيوعة الجنائيية الحديثية فيي التعلييق عليى قيانون

اإلجرااات ,مرجل سابق ,ص.53

()2أحمد سعدي األحمد ,مرجل سابق ,ص.104
()3محمودمحمود مصطفى ,مرجل سابق ,ص , .215محمد علي السالم الحلبي ,مرجل سابق ,ص.183
( )4محمد جمعة عبدالقادر ,الطعن في األحكام الجنائية والعسكرية ,مرجل سابق ,ص.206
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الفرع الثالث
حق المتهم في الطعن بقرار التوقيف
إن حييق المييتهم فييي الطعيين بقيرار التوقيييف ميين الضييمانات المهميية ,والتييي فيهييا حماييية للموقييوف
ميين أي تعس ييف ,وف ييي ذل ييك سي يوف نتع ييرض له ييذا الح ييق وفقي ياً لنص ييوص التش ييريل الفلسي يطيني والتش ييريل

األردني .

فييي التش يريل الفلسييطيني نصييت المييادة ( )135ميين قييانون اإلج يرااات الجزائييية الفلسييطيني بطنييه:

"يجييوز اسييتئناف األميير الصييادر فييي طلييب اإلفييراج بالكفاليية ميين النيابيية العاميية أو الموقييوف أو المييدان

بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر االستئناف".

وهنييا فقييد أجيياز المشيرال الفلسييطيني لكييل ميين النيابيية العاميية أو الموقييوف أو المييدان ,وبييذلك فرنييه

يفهم بطنه يجوز للمتهم أو المدان إذا رفض طلب اإلفيراج بالكفالية أن يسيتطنفه كيذلك يجيوز للنيابية العامية

إذا أفييرج عيين المييتهم أو المييدان أن تسييتطنف ق يرار اإلفييراج ,أي أنييه يسييتطنف قييرار رفييض طلييب اإلفييراج

بالكفالة ,وليس استئناف قرار اإلفراج بالكفالة ,وفي ذلك حكم لمحكمة االستئناف العلييا بطنيه "عيدم جيواز
اسييتئناف ق يرار اإلف يراج بكفاليية ألنييه ال يتضييمن ب يرااة أو إدانيية"( ,)1حيييث يقييدم االسييتئناف إلييى المحكميية
المختصيية ,فييرذا كييان الق يرار فييي طلييب اإلف يراج قييد أصييدرته محكميية الصييلح ,فييرن االسييتئناف يقييدم إلييى

محكمي ي ية البداي ي يية بص ي ييفتها محكم ي يية درجي يية ثاني ي يية ,واذا ص ي ييدر القي ي يرار في ييي طل ي ييب اإلفي ي يراج م ي يين محكم ي يية
البدايةبصفتها درجة األولى فرن االستئناف يقيدم أميام محكمية االسيتئناف ,حييث إن المحكمية المختصية
بنظير االسييتئناف قيد تنتهييي إليى األميير بيياإلفراج بالكفالية أو برلغيياا أمير اإلفيراج واعيادة توقيييف المييتهم أو

تعديل األمر السابق(.)2

وهذا ما نصت عليه المادة ()141من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني "تشمل صالحية

المحكمة المختصة برعادة النظر أو استئناف طلبات اإلفراج بكفالة:
 -1اإلفراج بالكفالة.

 -2إلغاا أمر اإلفراج بالكفالة واعادة توقيف المتهم.
 -3تعديل األمر السابق.

()1اسيتئناف علييا جيزاا ( )58/44جلسية  1960/12/31م ,مجموعيية مختيارة ميين أحكيام محكميية االسيتئناف العليييا ,القسيم الج ازئييي,
الجزا السابل عشر ,وليد الحايك ,مرجل سابق ,ص.90

()2ساهر الوليد,قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,مرجل سابق ,ص.461
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ومن هنا يفهم من ذلك بطنه ال يجوز االستئناف أو التظلم في أمر التوقيف مباشرة ,بحيث ال
يجوز للموقوف أن يستطنف أمر التوقيف الصادر من النائب العام مباشرة إال إذا قام بتنفيذ طلب

اإلفراج بالكفالة ورفض الطلب ثم قام الموقوف باستئنافه.

وبالتالي فرن مدة ثمانية وأربعين ساعة التي تملكها النيابة العامة بتوقيف المتهم غير قابلة

لالستئناف أو التظلم(.)1

واننا من جانبنا أن المشرال الفلسطيني كان عليه أن ينص على حق المتهم الموقوف بالطعن

اا باالستئناف أم التظلم من األمر بتوقيفه الصادر عن النيابة العامة ,وذلك ألن النيابة العامة
سو ً
صاحبة الصالحية في التوقيف في هذه المرحلة ,وحيث إن إطالة أمر التوقيف عندها ال يرتب
البطالن ولم ينص على ارتكاب الموظف الجريمة حجز الحريات ,لذلك فرنه سوف يطلق العنان للنيابة

العامة في تعسفها إسااة استخدام مثل هذه الصالحية ,بحيث لو كان المشرال قد نص على إمكانية
الطعن في قرار التوقيف الصادر من النيابة أو التظلم في ذلك لما استطاعت النيابة العامة أن تتعسف

في أمر التوقيف الصادر منها.

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن النيابة العامة إذا ما أصدرت مذكرة توقيف ثم رأت بعد ذلك
عدم لزومها وضرورتها ألي سبب كان ,كطن لم تتحقق أحد شروط إصدارها ,أو اتضح لها أن الجريمة
يعاقب عليها فقط بالغرامة ,أو أن مجريات التحقيق توجب عدم حاجتها( ,)2حيث إن قانون اإلجرااات

الفلسطيني لم ينظم عملية استرداد مذكرة التوقيف من قبل النيابة العامة ولكن نظم إعادة النظر في

اإلفراج بالكفالة حيث قضى بطن" :طلب إعادة النظر في األمر الصادر في طلب اإلفراج المقدم من
النيابة يطخذ حكم طلبات تمديد التوقيف من حيث الشروط واإلجرااات واجبة االتباال ,بما يعني وبحكم

اللزوم عدم جواز نظره في غياب المتهم ما لم تقدم المحكمة بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامها
بسبب مرضه"(.)3

حيث كان عليه أن ينص على استرداد مذكرة التوقيف ,وذلك للسرعة في اإلجرااات وحماية

وضمانة المتهم الموقوف ,وأن يتبنى موقف المشرال األردني بطنه نص في المادة ( )114على استرداد

مذكرة التوقيف(.)4

()1أحمد سعدي األحمد ,مرجل سابق ,ص.102
()2حسن الجوخدار ,مرجل سابق ,ص.424

()3نقييض جي يزاا فلس ييطيني رق ييم (2005/46م) ت يياري الجلسيية  2005/10/23م ,مجموع يية األحك ييام القض ييائية والمب ييادل القانوني يية,
مرجل سابق ,ص.95

()4المييادة (" )5/114للمييدعي العييام أن يقييرر أثنيياا إجيرااات التحقيييق فييي الجيرائم الجنحييية اسييترداد مييذكرة التوقيييف ,علمي ًا أنييه يعييين

المشتكى عليه محل إقامة له ليبل فيه جميل المعامالت المتعلقة بالتحقيق وانقاذ الحكم.
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أما في التشريل األردني يمكن الطعن بالقرار الصادر بشطن طلب إخالا السبيل حسيبما ورد فيي
الم ييادة (" :)124يج ييوز اس ييتئناف القي يرار الص ييادر ع يين الم ييدعي الع ييام أو قاض ييي الص ييلح بتخلي ييه س ييبيل
المش ييتكى علي ييه أو ترك ييه حي ي اًر إل ييى محكم يية البداي يية ,والقي يرار الص ييادر ع يين محكم يية البداي يية إل ييى محكم يية
االستئناف وذلك خالل ثالثة أيام تبيدأ بحيق النائيب العيام مين وصيول األو ارق إليى قلميه للمشياهدة وبحيق

المشتكى عليه من تاري وقوال التبلي إليه".
ميين ال يينص السييابق يتب ييين أن م يين ح ييق ك ييل ميين المش ييتكى علي ييه الموقييوف ,والنائ ييب الع ييام أن

يسييتطنف الق يرار الصييادر بشييطن تخليييه السييبيل الصييادرة ميين المييدعى العييام أو ميين قاضييي الصييلح ,علييى
خييالف المش يرال الفلسييطيني(,)1إال أن االسييتئناف ميين قبييل النائييب العييام يكييون لق يرار تخليييه السييبيل ,أمييا
االسيتئناف الييذي يقييوم بييه المشييتكى عليييه قيرار رفييض طلييب التخليييه السييبيل ,وذلييك ضييمن المييدة المحييددة

في النص(.)2

والمييدعي العييام أو قاضييي الصييلح غييير ملزمييون بربييداا أسييباب قييرار رفييض تخلييية سييبيل المييتهم

بكفالة,وهذا يجعل حرية الموقوف ترتهن تمامًا بالسلطة التقديرية التي يملكها هؤالا (.)3

وقد أجاز المشرال األردني الطعن باالستئناف بالقرار الصادر بالتوقيف من ضمن القي اررات التيي
تقبييل االسييتئناف والقييول بغييير ذلييك مييردود عليييه بموجييب ص يريح نييص المييادة ( ,)124وبييذلك فييرن حكييم

محكمة االستئناف( ,)4والذي يقضي بالرد الشكلي لطلبات استئناف القي اررات الصيادرة عين محياكم البدايية
بخصوص استمرار أو تمديد التوقييف بحجية عيدم جيواز اسيتئناف القي اررات ,بحييث إن ال يوجيد فيرق بيين
()5

الطعن بق اررات التوقيف أو استم ارره ,بل إن تمديد التوقيف هو أكثير خطيورة مين التوقييف ذاتيه,
على خالف المشرال الفلسطيني الذي لم يجز ذلك .

,وهيذا

()1استئناف القرار الصادر بتخلية السبيل الصادر من المحكمة .
()2محمد سعيد نمور ,مرجل سابق ,ص.389

()3تقرير ثغرات التوقيف القضائي في األردن 7:7 ,2018/1/20 ,2013م

()4قيرار اسييتئناف أردنيي رقييم ( )434تياري الجلسيية 2003/9/8م ,حييث قضييت وحييث نجييد أن القي اررات القابليية لالسيتئناف ضييمن

إطييار التوقيييف تتعلييق بييرفض طلييب إخييالا السييبيل بالكفاليية ميين عدمييه وفق ياً ألحكييام المييادة ( )124أصييول جزائييية ,وحيييث إن طييرق

الطعن باالسيتئناف منصيوص عليهيا حصي ًار فيي القيانون ,وليم يكين مين بينهيا القيرار المتصيل بالتمدييد ,فيكيون قيرار التميددي موضيوال
االستئناف المشار إليه أعاله ,علمياً بيطن محكمية البدايية المسيتطنف قرارهيا قيررت بموجبيه أن قرارهيا قيررت بموجبيه أن قرارهيا بالتمدييد
قابل لالستئناف متفقة في ذلك.كامل السعيد ,شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية,مرجل سابق ,ص570

( )5كامل السعيد ,شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ,مرجل سابق ,ص.517
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المبحث الثالث
طبيعة بطالن أوامر التوقيف
إن المشرال الفلسطيني ميز بين نوعين من البطالن وهي البطالن المطلق ( )475والبطالن
النسبي ( )476من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,كما سبق وأن بينا.
باعتبار أن البطالن المطلق (المتعلق بالنظام العام )يشمل اإلجرااات التي تحدد نطاق الحرية

الشخصية بصورة إستثنائية والمتمثلة في سالمة الجسم وحرية التنقل وحرمة الحياة الخاصة

()1

 ,ولهذا

فرن توقيف المتهم يمثل إعتداا على الحرية الشخصية المكفول حمايتها بالدستور(القانون األساسي)

وفق نص المادة ()11على أنه -1" :الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال تمس -2 .ال

يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بطي قيد أو منعه من التنقل إال بطمر

قضائي وفقًا ألحكام القانون ,ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي ,وال يجوز الحجز أو الحبس في
غير األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون".

أما الدستور األردني فقد نص في المادة ( )8على أنه" :ال يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إال

وفق أحكام القانون".

بالرغم من أن المشرال في القانون األساسي الفلسطيني قد كفل الحماية الشخصية للمتهم في

حالتي القب ض والتوقيف,إال أن مخالفة إجرااات القبض يترتب عليها بطالن نسبي كما سبق وان بينا
,ونتفق مل الفقه باعتبار أن مخالفة إجرااات التوقيف بطالن مطلق وذلك ألهمية التوقيف ,حيث جعله

مقتص اًر على سلطة التحقيق كما أن القبض تمهيداً للتوقيف ,وإلحاطته بضمانات أكثر من القبض

,وسلب حرية المتهم ,والتوقيف مدته أطول من القبض .

ونظ اًر ألن التوقيف يتطلب وجود إجرااات سابقة عليه ,فهذا يتطلب أن تكون صحيحة ,فرذا

كانت غير صحيحة كبطالن اإلستجواب تبطل اإلجرااات التي ترتبت عليه,وأهم ما يترتب على

اإلستجواب اإلعتراف الذي يدلي به المتهم أثناا اإلستجواب الباطل كذلك بطالن أوامر التوقيف
ألنه ما بني على باطل فهو باطل(,.)2

وباعتبار أن قواعد اإلستجواب من النظام العام مقررة للمصلحة العامة فهو يترتب على

()3
مخالفتها بطالن مطلق فعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاا نفسها .فهذا يرتب البطالن ايضاً

على اإلجراا الالحق كالتوقيف .

()1بطالن إجرااات الطبيعة القضائية ,منتدى واحة البحوث والمقاالت . .netwww.alwahatech
()2كامل السعيد ’مرجل سابق ,ص492

()3محمد صبحي نجم ,مرجل سابق ,ص421

142

إال أنه ليس كل اإلجرااات االحقة تبطل إال إذا كانت مبنية عليها ,وهذا ما نصت عليه المادة
( )477من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ":ال يترتب على بطالن اإلجراا بطالن اإلجرااات

السابقة عليه ,أو بطالن اإلجرااات الالحقة له إذا لم تكن مبنية عليه ,واذا كان اإلجراا باطالً في جزا
منه ,فرن هذا الجزا وحده هو الذي يبطل".

وبطبيعة الحال ال يؤثر بطالن التوقيف في األدلة المستقلة عنه كاإلعتراف فال يؤثر على

إجراا التوقيف الباطل ,وال تؤثر هذه المخالفة في الحكم إذا إعترف المتهم أمام المحكمة أو أمام

النيابة بضبط العبوة موضوال الدعوى في منزله فهذا يعد دليالً مستقالً عن اإلجراا المخالف للقانون(.)1

وذهب القضاا الفلسطيني إلى أبعد من ذلك في مخالفة إجرااات التوقيف ,حيث جعلها تصل
إلى درجة اإلنعدام,وهذا ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية (رام اهلل)في قضائها" :بطن مخالفة
محكمة البداية بنظرها طلب التوقيف المقدم من النائب العام تارة من قبل قاض وتارة من قبل قاضيين

ال فاضحًا بتطبيق القانون بما ينحدر بقرارها إلى درجة االنعدام "
يشكل إخال ً

()2

()1كامل السعيد ,مرجل سابق,ص807
()2نق ييض جي يزاا فلس ييطيني (دائي يرة رام اهلل) رق ييم ,2004/26جلس يية , 2004/7/12مجموع يية األحك ييام القض ييائية والمب ييادل القانوني يية
الصادرة من محكمة النقض الفلسطينية ,جمعية القضاة الفلسطينيين ,مرجل سابق,ص79
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اخلامتة:
النتائج والتوصيات

الخاتمة
بعد أن وفقنا اهلل عز وجل وانتهينا من البحث توصلنا الي نتائج وتوصيات
أوال -النتائج:
.1

بالرغم من خلو المشرال الفلسطيني والمشرال األردني من تعريف البطالن إال أنه بينه في
نصوصه بطنه جزاا إجرائي ,وذلك وفق ما جاا في نص المادة ( )474من قانون اإلجرااات
الجزائية الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2111م المقابلة لنص المادة ( )7من قانون أصول
المحاكمات الجزائية األردني رقم 2111/16م.

.2

كل من المشرال الفلسطيني واألردني اعتنق التمييز بين البطالن المطلق والبطالن النسبي إال
أنهما لم يستعمال هذا التعبير ,وانما استعمال تعبير بطالن يتعلق بالنظام العام (:بطالن مطلق),
وبطالن ال يتعلق بالنظام العام (بطالن نسبي).

.3

إن كل من المشرال الفلسطيني واألردني اعتنق المذهبين القانوني والذاتي في شطن البطالن .

.4

لم يدرج المشرال الفلسطيني واألردني تاري صدور األمر من ضمن البيانات المدرجة في نص
المادة ( )115من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني  )111( ,من قانون اإلجرااات
الجزائية الفلسطيني ,إال أنه تم ذكره ضمن التعليمات الصادرة للنائب العام في المادة ()441
والخاصة ببيانات مذكرة اإلحضار.

.5

ال يترتب البطالن على عدم ذكر تاري وقوال الجريمة حيث إنه لم ينص عليه ال في قانون
اا لم يذكر
اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,وال في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ,سو ً
ال أم ظهر بعد ذلك أن التاري غير صحيح.
أص ً

.6

ليس من الضروري أن يبل شخص المتهم (المشتكى عليه )بنص المادة بل يكفي أن يذكر رقم
المادة فقط ,وذلك افتراض علم الكافة بالقانون استناداً إلى قاعدة عدم االعتذار بجهل القانون.

.7

يترتب البطالن على عدم مراعاة البيانات الالزمة في مذكرة الحضور ,ولكن بمجرد حضور
المتهم إلى النيابة العامة ال يكون له سوى أن يتمسك بطلب تصحيح المذكرة فرذا لم يتمسك
بالتصحيح فهذا يعد نزوالً ضمنياً عن حقه في التصحيح.
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.8

لم ينظم المشرال الفلسطيني في قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني تجاوز سلطة االستدالل مدة
األربل وعشرين ساعة إال أن القضاا الفلسطيني اعتبر ذلك عمل يعرض الموظف المسؤول
لجريمة حجز الحرية( :المنصوص عليها في قانون العقوبات األردني) كما جاا في نص المادة
( )113من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ,كما أن اإلفادة التي أخذت نتيجة
بناا على ما بني على باطل فهو باطل ,واالعتماد عليها هو
اإلجرااات الباطلة تكون باطلة ً
خطط كبير يؤدي إلى البطالن.

.9

إن القضاا الفلسطيني غالبًا ما يتساهل في التجاوز في المدة التي سمح بها,لسلطة االستدالل
والتحقيق حيث إن ه يعرض الموقوف على المحكمة بعد ثالثة أو أربعة أيام  ,وهذا يجب تداركه
من قبل القضاا الفلسطيني.

 .11أوردت تعليمات النائب العام ( )421جزاا مخالفة البيانات الالزمة ألمر القبض واإلحضاروهو
بطالن في اإلجرااات ,وبالتالي يبطل كل دليل يترتب عليها مباشرة  ,ومل ذلك يبقى األمر
متروكاً للقاضي إستناداً إلى فكرة البطالن الذاتي ألن كون البطالن قد نص عليه في التعليمات
القضائية للنائب العام فهذا ال يجعل منه بطالنًا قانونيًا.
 .11يستوجب قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني تنفيذ أمر القبض واإلحضارخالل ثالثة أشهر واال
سقط األمر ,ويتعين تجديده من سلطة التحقيق التي تباشره أو تحديد هذه المدة لصالح األفراد
في أال يبقوا مهددين في أشخاصهم ألجل غير مسمى.
 .12إن صدور أمر القبض على شخص يلزم جميل مطموري الضبط القضائي بتنفيذ هذا األمر ,وال
يكون تنفيذه مخصصاً لشخص معين من رجال الضبط القضائي ,وال يكون من شطن ذلك ان
يقل بطالن في إجراا القبض إذا ما قام بتنفيذه غير الذي كلفته النيابة العامة ,ويكون لمطمور
الضبط القضائي تنفيذ األمر أينما وجد المتهم ما دام في دائرة اختصاصه.
 .13إن اعتراف المتهم في جميل مراحل التحقيق والمحاكمة ال يسمح بالدفل ببطالن القبض الباطل,
كون االعتراف إجراا مستقل ومنقطل الصلة عن القبض الباطل ,أي أن االعتراف صحح الدليل
الناتج عن القبض الباطل.
 .14صدور إذن من النيابة العامة عن شخص المتهم هو فقط دون غيره ,أما في حال قيام تلبس
بالنسبة للفاعل األصلي عند القبض عليه فرن حالة التلبس تجيز القبض على شريكه.
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 .15إن االعتراف كدليل قائم بذاته يصحح القبض الباطل ولكن يجب على المحكمة أن تتحدث عن
هذا الدليل ,واال كان الحكم معيباً بالبطالن استناداً إلى القبض الباطل.
 .16إن جهة االختصاص في أمر التوقيف هي الجهة القضائية أما أن تكون النيابة العامة أو
محكمة الموضوال ,وبهذا ال يجوز احتساب أي مدة توقيف من قبل أي جهة أخرى غيرها
كالتوقيف التي تقوم به قوات االحتالل.
 .17إن أقصى مدة توقيف للمتهم هي ستة أشهر في التشريل الفلسطيني ,وبعد ذلك يوجب حتماً
اإلفراج عن المتهم ,وال يمكن رفض طلب اإلفراج عنه حتى ولو تمت إحالته إلى المحكمة بعد
استنفاذ المدة المسموحة فيها للقانون ,إال أن اإلفراج عن المتهم ال يسلب حق النيابة في الطلب
للمحكمة برجراا محاكمة المتهم واعادة توقيفه.
 .18إعماالً لنص المادة ( )121من قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني بطنه ال يجوز إصدار أمر
التوقيف أي متهم بغيابه باستثناا وجود عذر مدعومًا ببينة طبية وجاا االستثناا على سبيل
الحصر وال يجوز التوسل فيه ألي أمر كان كوجود حواجز عسكرية أو ظروف أمنية.

ثانيا -التوصيات:
 -1حبذا لو أن المشرال الفلسطيني في قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني توسل في معالجته
للبطالن ,كما فعل في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( )2لسنة

2111م ,وقد عالج البطالن في المادة ()23منه ,فقد جاات الفقرة األولى من هذه المادة متطابقة
تطابقاً كليًا مل المادة ( )474إذ جاا في الفقرة ( )1من المادة (" )23يكون اإلجراا باطالً إذا

نص القانون صراح ة على بطالنه ,أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ,إال أن المشرال

الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد أحسن صنعًا عند إضافة فقرة أخرى
لهذه المادة والتي جاا فيها" :ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من

اإلجراا".فهنا في هذه الفقرة اتضح المعنى للبطالن بشكل أفضل ,فلذلك كان من المناسب على
المشرال الفلسطيني في قانون اإلجرااات الجزائية ,أن يضيف هذه الفقرة للمادة ( )474من قانون

اإلجرااات الجزائية.

 -2نوصي المشرال الفلسطيني واألردني إضافة تاري صدور األمر ضمن البيانات المدرجة في المادة
( )115من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني والمادة ( )111من قانون اإلجرااات
الجزائية الفلسطيني لما لها من قيمة بالنسبة لمن أصدره وعلى صحة صدوره.
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 -3نطمل من المشرال الفلسطيني كما بين بطالن ورقة التكليف بالحضور الصادر من المحكمة أن
يضيف على نص المادة ( )479من قانون اإلجرااات الجزائية بطالن ورقة التكليف الصادرة من

النيابة العامة .بحيث يصبح نص المادة (" )479إذا حضر المتهم جلسة التحقيق اإلبتدائي أو

جلسة المحاكمة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطالن ورقة التكليف بالحضور ,وانما
له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاا أي نقص واعطاؤه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدا في
التحقيق أو في سماال الدعوى ,وعلى المحكمة أو النيابة إجابة طلبه"

واضافة نص مادة يشير إلى بطالن ورقة التكليف سواا أكانت الصادرة مين النيابية أو المحكمية

إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني .

 -4كان على المشرال الفلسطيني أن يدرج نص مادة يجرم تجاوز سلطة االستدالل لمدة األربعة
وعشرين ساعة كنظيره المشرال األردني في نص المادة (.)113

 -5نطمل من القضاا الفلسطيني بطن ال يتساهل في أمر التجاوز لمدة األربعة وعشرين ساعة ,وأن
تعتبر اإلفادة التي أخذت باطلة ,اعتماداً على أنه ما بني على باطل فهو باطل.

 -6بالنظر لما جاا به المشرال األردني في نص المادة ( )111قانون أصول المحاكمات الجزائية
األردني في تحديد مجال مذكرة الحضور واإلحضاروالتوقيف ,أن يطخذ المشرال الفلسطيني ,وأن

ينص بشكل واضح وصريح على مجال كل منهما,وأن يكون مجال مذكرة الحضور في كل

الجرائم ,ألنها التنطوي عل سلب للحرية وتقيدها أما في القبض فيكون في الجنايات والجنح

وتخرج المخالفات ,ألنه ال تتفق مل القواعد العامة في تشريل اإلجرااات الجزائية , .على المشرال
الفلسطيني أن يتدارك القصور في نصوص قانون اإلجرااات الجزائية بخصوص تحديد الجرائم

التي يجوز التوقيف فيها نظ اًر لخطورة اإلجراا وأن يفرد نصاً خاصاً واضحاً كنظيره المشرال

األردني في نص المادة ( .)111وأن يتفادى األمر بالتوقيف في المخالفات والجنح البسيطة
كنظيره المشرال األردني في نص المادة (.)131

 -7كان على المشرال الفلسطيني النص على "ضرورة توافر دالئل كافية لتوقيف المتهم الذي تثبت
على أساسها ارتكابه للجريمة ليكون متمشياً مل العدالة أسوةً بالتشريل األردني في المادة (.)114
 -8نطمل من المشرال األردني أن يضل سقفاً أعلى لمدد التوقيف كنظيرة الفلسطيني ,وحتى ال يطلق
العنان لجهات التحقيق في تقييد حرية األفراد لفترات طويلة ال أحد يعرف مداها.
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 -48مصييطفى مجييدي هرجيية ,الموسييوعة الجنائييية الحديثيية ,التعليييق علييى قييانون اإلج يرااات الجنائييية
المع ي ييدل ب ي ييالقوانين  145لس ي يينة  ,2006و  74لس ي يينة  ,2007و  153لس ي يينة  ,2007المجل ي ييد

الثاني.

 -49ممييدوح عليييان ,الييوجيز فييي شييرح قيانون اإلجيرااات الجزائييية الفلسييطيني رقييم ( )3لسيينة 2001م,
نابلس ,فلسطين2004-2003 ,م.

 -50موسي ييى أبي ييو ملي ييوح ,المي ييدخل للعلي ييوم القانونيي يية ,الكتي يياب األول ,نظريي يية القي ييانون ,الطبعي يية الثانيي يية
.2009-2008,ص219

 -51موسى أبو ملوح ,مدخل لدراسة القانون ,الكتاب الثاني ,نظرية النص ,الطبعة الثانية2009 ,م.
 -52ن ي يياظم محم ي ييد عويض ي يية ,ش ي ييرح ق ي ييانون أص ي ييول المحاكم ي ييات المدني ي يية والتجاري ي يية رق ي ييم ()2لس ي يينة
,2001غزة,فلسطين 2002,

 -53نبيل سالم ,شرح قانون اإلجرااات الجنائية ,الجزا الثالث ,نادي القضاة2009 ,م.

 -54نبيه صالح ,الوسيط في شرح قانون اإلجرااات الجزائية ,دراسة مقارنة ,الجزا األول2004 ,م.

 -55ياسر محمود نصار ,موسوعة دائرة المعارف القانونية ,اإلصدار الجنائي ,إصدار المجموعة
الدولية للمحاماة .1998,

 -56يس عمر يوسف ,شرح قانون اإلجرااات الجنائية1991 ,م ,دار ومكتبة الهالل ,ص.161
ثانيا-الكتب الخاصة:
 -1إبييراهيم إبي يراهيم محم ييد إبي يراهيم ,النظريةالعام يية للق ييبض عل ييى األش ييخاص ف ييي ق ييانون اإلجي يرااات
الجنائية ,دار النهضة العربية ,القاهرة1991 ,م.

 -2أحمد عبد الحكيم عثميان ,أحكيام وضيوابط الحيبس االحتيياطي (التوقييف) ,دار الكتيب القانونيية,
2118م.

 -3أحمد فتحي سرور ,النقض في المواد الجنائية ,دار النهضة العربية1997 ,م.

 -4أحمييد فتحييي سييرور ,نظرييية الييبطالن فييي قييانون اإلجيرااات الجنائييية ,مكتبيية النهضيية المص يرية,
1959م.

 -5أحمي ييد مهي ييدي ,أشي ييرف الشي ييافعي ,ضي ييمانات التحقيي ييق الجني ييائي االبتي ييدائي ,وضي ييمانات المي ييتهم
وحمايتها ,دار الكتب القانونية2116 ,م.

 -6أحميد هاللييي عبييد اإللييه ,ضييمانات المييتهم فيي مواجهيية القييبض بييين الشيريعة اإلسييالمية والقييانون
الوضعي ,مكتبة دار النهضة ,القاهرة1995 ,م.

 -7إيهيياب عبييد المطلييب ,الموسييوعة الجنائيةالحديثيية فييي الييبطالن ,الجييزا األول ,بييدون دار نشيير,
طبعة 2112م.
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 -8حامد الشريف ,بطالن الحكم في المواد الجنائية ,دارالكتب القانونية2113 ,م.
 -9حسيين الجواخييدار,التحقيق االبتييدائي فييي قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية,دار الثقافيية للنشيير
والتوزيل ,2118,

 -11حسن الجوخدار ,البحث األولي أواالسيتدالل فيي قيانون أصيول المحاكميات الجزائيية ,دار الثقافية
للنشر والتوزيل 2112.

 -11حسيين بشيييت خييوين ,ضييمانات المييتهم فييي الييدعوى الجزائييية ,الجييزا األول ,دار الثقافيية والنشيير
والتوزيل,عمان 2111,

 -12حس يين ص ييادق المرصيييفادي ,الح ييبس االحتي يياطي ,ضيييمان حري يية الف ييرد فيييي التشي يريل المصيييري
1954م ,المحقق الجنائي ,الطبعة الثانية ,منشطة المعارفباالسكندرية 1991 ,م.

 -13رؤوف عبيييد ,ض يوابط تسييبب األحكييام الجنائييية وأواميير التصييرف فييي التتحقيييق ,الطبعيية الثالثيية,
دار الجيل للطباعة1986 ,م.

 -14سامي نعيم األشرم ,تسيبيب األحكيام الجزائيية فيي التشيريل الفلسيطيني (د ارسية تحليليية)  ,الطبعية
األولى2115 ,م.

 -15س يياهر إبي يراهيم الولي ييد ,س ييلطة النياب يية العام يية ف ييي التص ييرف ف ييي التحقي ييق االبت ييدائي ف ييي األردن
(دراسة مقارنة) الجامعة األردنية2111 ,م.

 -16سليم االزعنون ,التحقيق الجنائي أصوله وتطبيقاته ,الطبعة الثالثة ,بدون دار نشر1995 ,

 -17طي ييارق محم ي ييد ال ي ييديراوي ,ض ي ييمانات وحق ي ييوق المي ييتهم في ييي قي ييانون اإلجيي يرااات الجنائي ي يية (د ارس ي يية
مقارنة),بدون دار نشر,طبعة .2115

 -18عاطف فؤاد صحصاح ,أسباب البطالن في األحكام الجنائية ,طبعة 2113م.
 -19عبد الحكم فودة ,موسوعة الحكيم القضيائي فيي الميواد المدنيية والجنائيية ,نظريية الحكيم الجنيائي,
منشطة المعارف باإلسكندرية2112 ,م.

 -21عب ي ييد الحك ي يييم ف ي ييودة ,ال ي ييبطالن ف ي ييي ق ي ييانون اإلجي ي يرااات الجنائيي ي ية ,دار المطبوع ي ييات الجامعي ي يية
باإلسكندرية1996 ,م.

 -21عبد الحميد الشواربي  ,الدفوال الجنائية ,الناشر منشطة المعارف باالسكندرية ,ب ن.

 -22عب ي ييد الحمي ي ييد الشي ي يواربي ,الب ي ي يرااة ف ي ييي قض ي ييايا المخيي ييدرات ,ب ط ,مؤسس ي يية الثقاف ي يية الجامعيي ي يية
,األ ازريطة.

 -23عبييد الحمي ييد الشييواربي ,ال ييدفوال المدنييية واإلج ارئي يية الموضييوعية ,منش ييطة المعييارف باإلس ييكندرية,
الطبعة الثانية 2111 ,م.

 -24عبد الرحيم صدقي ,الحبس االحتياطي  ,دراسة تحليلية مقارنة ,طبعة .1994 ,1993
وقضاا2115-2114 ,م.
 -25عبد السالم عرفات ,اإلسناد في القانون الجنائي فقهاً
ً
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 -26عبييد القييادر جيرادة ,أصييول االسييتجواب فييي التش يريل الفلسييطيني  ,مكتبيية فيياق ,الطبعيية األولييى,
2111م.

وقضاا ,الطبعة األولى ,المكتبة القانونية1986 ,م.
 -27عدلي خليل ,استجواب المتهم فقهاً
ً
 -28عم يير فخ ييري الح ييديثي ,ح ييق الم ييتهم ف ييي محاكم يية عادل يية (د ارس يية مقارن يية) ,دار الثقاف يية للنش يير
والتوزيل2111 ,م.

 -29عم يير واص ييف الشي يريف ,النظري يية العام يية ف ييي التوقي ييف االحتي يياطي  ,الطبع يية األول ييى ,بي ييروت,
منشورات الحلبي الحقوقية2114 ,م.

 -31فاضل زيدان محمد ,سلطة القاضي الجنائي في تقرير األدلة1999 ,م.

 -31فتحي والي ,أحمد ماهر زغلول ,نظرية البطالن في قانون المرافعات ,طبعة 1997م.
 -32فرج علواني هليل  ,التحقيق الجنائي والتصرف فيه,المطبوعات الجامعية .1999,

 -33كميييال عبي ييد الواحي ييد الجيييوهري ,القصي ييور في ييي أعمي ييال جميييل االسي ييتدالالت والتحقيي ييق والمحاكمي يية
والبطالن في اإلجرااات الجنائية ,دار محمود ,بدون سنة نشر.

 -34محمييد جمعيية عبييد القييادر ,الطعيين فييي األحكييام الجنائييية والعسييكرية والييتظلم ميين ق يرارات القييبض
واالعتقال واشكاالت التنفيذ.

 -35محمد حماد مرهج الهيثي ,أصول البحث والتحقيق الجنائي ,دار الكتب القانونية2118 ,م.

 -36محمييد رشيياد الشييايب ,الحماي يية الجنائييية لحقييوق المييتهم وحري ييات (د ارسيية مقارنيية) دار الجامع يية
الجديدة2112 ,م.

 -37محميد علييي سييكيكر ,موسييوعة اليدفوال الجنائييية فييي ضييوا التشيريل والقضيياا والفقييه ,دار الجامعيية
الجديدة2111 ,م.

 -38محمي ييد كامي ييل إب ي يراهيم ,الجواني ييب العمليي يية لحي ييق الي ييدفاال ,الطبعي يية الثانيي يية ,دار البيضي يياا للنشي يير
.1991,

 -39محمي ييد نجيي ييب حسي ييني ,النظريي يية العامي يية للقصي ييد الجني ييائي ,الطبعةالثالثي يية ,دار النهضي ييةالعربية,
القاهرة1988 ,م.

 -41مدحت محمد الحسيني ,البطالن في المواد الجنائية ,دار المطبوعات الجامعية2116 ,م.
 -41مصطفى مجدي هرجة ,حقوق المتهم وضماناته,دار الفكر والقانون.

 -42مع ييوض عب ييد التي يواب ,ال ييدفوال المدني يية والتجاري يية ,دار الفك يير الج ييامعي باإلس ييكندرية  ,الطبعييية
الثالثة1999 ,م.

 -43نائل عبد الرحمن صالح ,التوقيف والرقابة القضائية  ,الجامعة األردنية ,عمان1985 ,م.
 -44نبيل إسماعيل عمر ,الدفل بعدم القيود ونظامه القانوني في قيانون المرافعيات المدنيية والتجاريية,
دار الجامعة الجديدة للنشر2114 ,م.
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ثالثا :الرسائل العلمية واألبحاث:
-1

أحم ييد س ييعدي س ييعيد األحم ييد ,الم ييتهم ض ييماناته وحقوق ييه ف ييي االس ييتجواب والتوقي ييف ف ييي ق ييانون

اإلجرااات الجزائية ,جامعة النجاح الوطنية في نابلس ,فلسطين2118 ,م.

 -2أسامة عبد اهلل زيد الكيالني ,البطالن في قيانون اإلجيرااات الجزائيية الفلسيطيني ,د ارسية مقارنية,
2118م.

 -3أن يييس ب ييو ليل يية ب يياهي س ييعيدة ,م ييذكرة تخ ييرج التمس ييك ب ييبطالن اإلجي يرااات أم ييام جه ييات القض يياا
الجزائي وكيفية الفصل فيه ,الدفعة السادسة عشر ,المدرسة العلييا للقضياا,الجمهورية الجزائريية,
فترة التكوين 2008-2005م ,ص.19

 -4أيميين جم ييال نس ييمان ,ض ييمانات الم ييتهم ف ييي مرحل يية التحقي ييق االبت ييدائي وفقي ياً لق ييانون اإلجي يرااات
الجزائية الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2111م.

 -5س ييامي محم ييد غن يييم ,التحقي ييق االبت ييدائي ف ييي ق ييانون اإلجي يرااات الجزائي يية الفلس ييطيني والمق ييارن,
2113م.

 -6ساهر إبراهيم الوليد ,المعالجة التشريعية للمواعيد الخاصة برجرااات التحقيق اإلبتدائي في

قانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني ,دراسة تحليلية مجلة جامعة األزهر –غزة ,سلسلة العلوم

اإلنسانية ,المجلد رقم ,13العدد رقم (.)1

-7

سالماني فتحي ,اإلعتراف في المادة الجزائية ,الدفعة الرابعة عشر ,المدرسة العليا للقضاا ,

-8

درسية مقارنية,
محمد ذيب محميود نمير ,أحكيام اليبطالن فيي اإلجيرااات والمحاكميات الجزائيية  ,ا

-9

محمييد ش يييلي العت ييوم ,بط ييالن التوقي ييف ف ييي التشييريل األردن ييي ,أبح يياث اليرم ييوك ,سلس ييلة العل ييوم

الجمهورية الج ازئرية .2116,

جامعة الشرق األوسط,األردن 2113,م.

اإلنسانية واإلجتماعية ,المجلد (,)27العدد(2ب),2111,جامعة اليرموك ,عمان ’األردن

 -11محمييد ناصيير أحمييد ولييد علييي ,التوقيييف "الحييبس االحتييياطي" فييي قييانون اإلج يرااات الجزائييية
الفلسطيني (دراسة مقارنة) ,جامعة النجاح الوطنية ,نابلس 2117م.

 -11مفيييد عب ييد الجلي ييل محم ييد الص ييالحي ,بط ييالن الحك ييم الج ازئ ييي وفق ييا لق ييانون اإلجي يرااات الجزائي يية
اليمني,جامعة عدن 2118,

 -12مهند عارف عودة صوان ,القبض في التشريل الجزائي الفلسطيني (دراسة مقارنة) 2117 ,م.
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رابعا :تقارير ودوريات:
 -1المجلة القانونية الصادرة عن المكتب الفني لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ,العدد الثالث,
2113م.

 -2مجلة نقابة المحامين األردنية السنة الثامنة1984 ,م.
 -3مجلة نقابة المحاميين األردنية لسنة .1995
 -4مجلة نقابة المحاميين األردنيين ,العدد الثالث والرابل,السنة السادسة والخمسون.1976,
 -5المتخصص في مذكرات الدفوال في محاضر الشرطة2114 ,م.
 -6أصول أعمال النيابة العامة ,غزة ,فلسطين ,مازن سيسالم ,وليد الحايك ,إسحاق مهنا,
2111سنة.

خامسا-القوانين:
 -1فانون اإلجرااات الجزائية الفلسطيني رقم ()3لسنة (.)2111
 -2قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني رقم ()16لسنة (.)2111
 -3قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2111م.
 -4قانون أصول المحاكمات المدنية األردني لسنة 2116م.
 -5قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام .1979
 -6القانون المدني رقم ( )4لسنة 2112م.
 -7القانون األساسي المعدل لسنة 2113م.
 -8قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( )74لسنة 1936م.
 -9قانون العقوبات األردني رقم  16لسنة .1961
 -11التعليمات القضائية للنائب العام رقم ( )1لسنة 2116م.
 -11قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2111م.
 -12قانون اإلجرااات الجنائية المصري.
 -13قانون اإلجرااات الجزائية البحريني رقم ( )46لسنة 2112م.
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 -14قانون اإلجرااات الجزائية السوداني لسنة 1991م.
 -15قانون اإلجرااات الجزائية الكويتي.
 -16قانون اإلجرااات الجزائية اليمني رقم 13لسنة .1999
 -17قانون محاكم الصلح األردني.
 -18قانون رقم ( )6لسنة 1998م ,بشطن مراكز اإلصالح والتطهيل.
 -19قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم ( )36لسنة 1994م.
سادسا-األحكام القضائية:
 -1أكرم كالب ,مجموعة مختارة من أحكام ومبادل محكمة النقض ,أحكام محكمة العدل العليا,
غزة.

 -2إبراهيم سيد أحمد ,مبادل محكمة النقض في اإلثبات الجنائي ,دار الكتب القانونية2115 ,م.
 -3المستحدث من المبادل الصادرة من الدوائر النيابية من أول أكتوبر  2112لغاية خر سبتمبر
2113م ,إعداد المكتب الفني لمحكمة النقض  ,القاهرة2113 ,م.

 -4راسم البدري ,مجموعة األحكام القضائية والمبادل القانونية الصادرة عن محكمة النقض في
الدعاوى الجزائية ,الجزا الثاني ,جمعية القضاة الفلسطينيين ,الطبعة األولى2117 ,م.

 -5سعيد شعلة ,قضاا النقض المدني والجنائي في البطالن ,منشطةالمعارف باإلسكندرية1997,م.
 -6سعيد شعلة ,قضاا النقض في األدلة الجنائية ,الجزا الثاني ,منشطةالمعارف باإلسكندرية,
2114م.

 -7سوابق قضائية صادرة عن محكمة االستئناف لم تنشر ,دائرة غزة.
 -8عبد اهلل غزالن ,مجموعة االحكام القضائية والمبادل القانونية الصادرة عن محكمة النقض
المنعقدة في ارم اهلل في الدعاوى الجزائية منذ إنشائها حتى تاري 2114/4/14م ,الجزا األول,
جمعية القضاة الفلسطينيين ,الطبعة األولى2114 ,م.

 -9عبد اهلل غزالن ,أحكام قضائية :مجموعة األحكام القضائية والمبادل القانونية الصادرة عن

محكمة النقض المنعقدة في رام اهلل في الدعاوى الج ازئية للعامين 2118-2117م ,الجزا الثاني,

جمعية القضاة الفلسطينيين ,الطبعة األولى2119 ,م.
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 -11معوض عبد التواب ,الوسيط في أحكام النقض الجنائية  ,في السنوات 1985-1975ا,لناشر
منشطة المعارف باالسكندرية .
 -11وليد حلمي الحايك ,مجموعة مختارة من أحكام محكمة االستئناف العليا ,الجزا األول ,مطابل
الهيئة الخيرية  ,الطبعة الثانية1995 ,م.

 -12وليد حلمي الحايك ,مجموعة مختارة من أحكام محكمة االستئناف العليا ,القسم الجزائي ,الجزا
السابل عشر ,مطابل الهيئة الخيرية 1998 ,م.

 -13وليد حلمي الحايك ,مجموعة مختارة من أحكام محكمة االستئناف العليا ,القسم الجزائي ,الجزا
التاسل عشر ,مطابل شركة البحر والهيئة الخيرية1999 ,م.

 -14وليد حلمي الحايك ,مجموعة مختارة من أحكام محكمة االستئناف العليا ,القسم الجزائي ,الجزا
العشرون ,مطابل مركز رشاد الشوا الثقافي ,غزة2113 ,م.

 -15ناظم عويضة ,أحكام محكمة النقض ,مكتبة ومطبعة دار المنارة ,غزة2115 ,م.
 -16نضال جرادة ,أشرف نصر اهلل ,أحكام محكمة النقض الفلسطينية في اعداد الجزائية-2119 ,
2114م ,المكتب الفني,الطبعة األولى2115 ,م.

سابعا :المراجع اإللكترونية:
-1

موقل المقتفي /منظومة القضاا والتشريل في فلسطين
http://www.muqtafi.birzeit.edu.ps
موقل محكمة النقض المصرية.
http://www.cc.gov.eg/courts/cassation
أحكام محكمة التمييز األردنية
www.twitmail.com
ملخص لمادة قانون أصول المحاكمات الجزائية.
http://www.lawsadk.formaraba.com

-5

استشارات ومعلومات قانونية

-6

تقرير لمنظمة العفو الدولية:

-7

معجم المعاني الجامل:

-2
-3
-4

www.facebook.com/eatofficeoflaw.com
www.amusty.org
www.almaany.com
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-8

بحث قانوني حول ماهية مطموري الضبط القضائي:

-9

أحكام المحكمة التميز األردنية:

-11

مركز العدالة للعلوم القانونية

-11

ثغرات التوقيف القضائي في األردن

-12

منتديات قانونية -المجلس القضائي

www.mohamah.net
www.lawjo.net
http://adaleh.info/search_results.asp?keyw
https://www.7iber.com/2013/12/guilty-ti
http://www.jc.jo/forums
موقل نقابة المحاميين األردنيين
-13
https://www.bing.com/search?q=%D9%82%D8%B1%D8%A7
 -14منتديات العلوم القانونية
http://www.jc.jo/forums
-15بطالن إجرااات الطبيعة القضائية ,منتدى واحة البحوث والمقاالت . .netwww.alwahatech
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