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 الخالصة

انطالقا من مبدأ راسخ من المبادىء التي تقوم عليها المحاكمة العائلة أن األصل في االنسان البراءة نجد أن هناك 

تلك الحقوق التي يجب أن يتمتع  ههعا حقوقا انبثقت عن هذا األصل )البراءة( مما يقتضي معه أن نتعرض الى اهم 

المتهم في مرحلة االستدالالت أي عند مثولة أمعام أعضعاء الضعبل القضعائي ن فمعن المليعد القعوه أن هعذ  الحقعوق 

ماهو متوافر وقائم عملية أمام الضعبطية القضعائية ن ومنهعا معن الضعرورة هموعان توافرهعا فعي مواطهعة الضعبطية 

حعد ااتهعا علعى سعالمة االفعادة وصعدقها همعا تتضعمنه معن اعتعراي األمعر العذي ي لع  القضائية فأنها تمثعل قرينعة ه

انعواسا على مبدأ االقناء الذاتي للقاضي الجزائي عند تقدير  لالعتراي وإتاحة المجاه االدانة المعتري هناء على 

ونيعة وحتعى ما اعتري هه ن تتمحعور هعذ  الدراسعة حعوه حقعوق االنسعان مقعررة هموطعب نرعو  دسعتورية وقان

ووثائ  واعالنات للحقوق والحريات ن كذالك ال حظنا من خاله أعداد هذ  الدراسة هو وفرة الضعمانات المقعررة 

في قانون اإلطراءات المررية فال نجد اطراء اال تقاهل ضمانه نوهذا محاوله من المشعرو  الوضع  مواةنعة هعين 

 ن الحلاظمرلحة المجتم  في الوقوي على كل م اللة للقانون وهي

وصيانة هذ  الحريات ن وأخيرا يموننا القوه أن المبادئ التي تتضمنها مواثي  حقعوق االنسعان اهعي الحعد القرعى 

 التي تسعى اليها المجتمعات البشرية لبلوغه.
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   ABSTRACT 

Based on an engrained principle of fair trial, the origin of human innocence is that 

there are rights that stem from this origin (innocence). Which requires exposed to 

the essential rights that must be savored by the accused in the stage of inference, or 

when addressed Judicial control to members. 

Thus, it is useful to mention that these rights are presented and applied in front of 

judicial control, including the necessity of their accessibility in the face of judicial 

control, it represents a presumption in itself the integrity of the testimony and the 

credibility of the recognition included. Which creates a reflection on the principle 

of self-confidence of the criminal judge in his or her appreciation of the recognition 

and convenience. So, the area is determined by constitutional, legal provisions, 

even documents, declarations of rights and freedoms. 

Nevertheless, the study is an abundance of guarantees, and this is an attempt by the 

project to put a balance between the interest of the community in standing up for 

any violation of the law and among maintaining and sustaining these freedoms. In 

addition, we can argue that the principles contained in the human rights charters are 

the extreme limit that societies pursue to achieve. 
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 مقدمة
وق اإلنسعان لعيب هعاألمر المسعت رلن العك أن الهعدي األسعمى لمعا نسعميه إن تالقي اإلطراءات الجنائية هلورة حقع

هاإلطراءات الجنائية هو صيانة طملة الحقوق التعي تعتعري ههعا القعوانين الو نيعة والمواثيع  الدوليعة لننسعان معن 

م. فمنععذ أن حعرم األفععراد سععلطة إقامعة قضععاء خعا ن وحععرم المجنععي عليعه مععن حقعه فععي اإلنتقعع ام حيع  كونععه إنسعانا

اللردين أخعذت الدولعة علعى عاتقهعا اإللتعزام ه قامعة العدالعة فعي المجمتع  وحسعن توةيعهعا علعى المعوا نينن وهعو 

م لألفراد اللاعلية والنلاا عمالم.  إلتزام ليب للدولة مونة الوفاء هه إاا لم تعمل على إعطاء الحقوق المقررة قانونا

حقوق اإلنسان قد ي لع  وطعه معن أوطعه الترعادم او التععارضن والح  أن التالقي هين اإلطراءات الجنائية وهين 

هحسبان أن طل اإلطراءات الجنائية قد تعطل ممارسعة الحقعوق األساسعية لللعرد ه يعة الحلعاظ علعى كيعان المجتمع  

علعى األيعياء وضعبطهان وكعذ مراقبعة  وتوقيه خطعر الجريمعة. فعالقبا والحعبب اإلحتيعا ين والتلتعيتن والعتحل 

اإلترععاالت التلليونيععةن طميعهععا إطععراءات تمععب هطائلععة مععن الحقععوق المسععتقرة لننسععانن كحقععه فععي المراسععالت و

من منذ هدء  التنقلن وحقه في الملويةن وحقه في الحياة ال اصة....ألخ. فعنرر الدفا  عن حرية اللرد يق  متعارضا

معا كانعت مناصعرة المعرء للحريعة اإلطراءات الجنائيعةن مع  حع  المجتمع  فعي مالحقعة المجعرمين للنيعل معنهمن فمه

الش رية وحقوق اإلنسانن فال مندوحةمن اإلعتراي هأن هذ  الحرية وتلك الحقعوق اليموعن ان توعون مطلقعة فعي 

هعععا المسععار هحريععة األفععراد -فععي مجععاه إدارة العدالععة الجنائيععة-الحيععاة اإلطتماعيععةن فمرععلحة المجتمعع  تتطلععب

م ه رتوال طريمة.الش ريةوتقييد حقوقهم اإلنسانيةن وخاص  ة من كان منهم متهما

م أال يطعوه العقعال  ويبد أن المجتم  كما يهمه عقال المتهم والقرا  منه حاه ثبوت الجرم في حقعهن يهمعه أيضعا

من لذا فقد توطب حاه تنظيم اإلطراءات الجنائية مراععاة التنسعي  هعين مرعالم المجتمع  فعي -في دولة القانون -هريئا

لحد من تلاقمعهن وهعين حقعوق وحريعات األفعراد. وحعاه هلعول هعذا التعواةن يموعن الوقعل هعأن صونه من اإلطرام وا

م يعبعر ععن وطهعين لعملعة  التناة  هين ح  الدولة في العقال وح  المتهم في الحرية اللردية أصبم تناةعام ظاهريا

 صالم لها إال في التعري أكيد للحرية اللردية للش ص البرئ. فالجماعة الواحدةن هحسبان ان عقال الجاني هو ت

علعى  الحقيقععة المجعردةن فهععي ال تب عي توقيعع  العقعال علععى هعرئن األمععر العذي يوطععب عليهعا حععاه مالحقعة المععتهم 

ضمانام ألمنها واستقرارها التثبيت من صحة اإلتهام أو هطالنه
(1)

. 

فيمعا يتضعمنه معن نرعو  -عقوهعاتف اا كان الدور التقليدي لقانون اإلطراءات الجنائية يتمثل في ادخعاه قعانون ال

طزء التطبي ن إال أنه يظل الهدي األساسي لذلك القانون هو تقرير حماية للبرئ من إدانعة ظالمعةن -تجريم وعقال

وكذا توكيد حمايعة للمعتهم معن إدانعة تتعأتى وفع  إطعراءات تمعتهن فيمعا ردميتعه وكرامتعه اإلنسعانية
(2)

. والثاهعت  أنعه 

ال هتبني نظام إطرائي مركب القواعد يرسم من خالله المشر  الحدود التعي تقع  عنعدها اليتيسر السبيل الى الك إ

سلطة الدولة كي يبدأ مجاه ما نسميه في اآلونة المعاصرة "حقوق اإلنسان"ن هذا السياج الذي اليجب على الدولة 

ة لوظيلتهعا للضعبل إنتهاكه هدعوى الحلاظ على مرالم مجتمعية معينة ضد خطعر الجريمعة )حعاه ممارسعة الدولع

اإلداري(ن أو هععدعوى الرغبععة فععي الوشعع  عععن الجععرائم ومرتوبيهععا )حععاه ممارسععة الدولععة لوظيلتهععا فععي الضععبل 

القضععائي(. فلاعليععة الموافحععةن وكععذا حسععن إدارة العدالععةن  اليجععب أن تتععأتي علععى حسععال التضععحية هالحريععات 

 الش رية وسائر الحقوق اإلنسان المرتبطة هها.

 ثالبح قنطا
ال تتوشعع  حقيقععة الرععلة هععين اإلطععراءات الجنائيععة وحقععوق االنسععان إال عنععد تحليععل الضععمانات القانونيععة المقععررة 

لألفراد حاه ات ااا اطراءات طنائية ماسة او مقيدة للحرية قبلهم. وهنا يتجلى لنا مقوم رخر من مقومعات الشعرعية 

ة إلععى نععص قععانون. فعع اا كانععت المرععلحة اإلطتماعيععة الجنائيععة والمتمثععل فععي ضععرورة اسععتناد اإلطععراءات الجنائيعع

تقتضى الحد من حريات األفراد من أطل المسعاهمة فعي كشع  الحقيقعة هشعأن طريمعة معا معن الجعرائمن ومعن أطعل 

تسععهيل ممارسععة الدولععة لحقهععا فععي العقععالن إال أن خطععر المسععار هتلععك الحريععات يجععب ان تعععين لععه سععياج مععن 

هعا معن خعاله نرعو  قانونيعة تقعوم علعى سعنها الهيئعة التشعريعية صعاحبة الحع  فعي الضواهلن يتاح لللرد العلم ه

التعبير عن إرادة المجمو . فالمشر  وحعد  هعو العذي يملعك تحديعد األحعواه والشعرو  التعي يجعوة فيهعا المسعار 

 هالحريات الش رية لألفراد.

رأر الم ععا بين هععاحترام وعنععد الحععدي  عععن ضععمانات الحريععة الش رععية يععأتي مرفعع  الضععبل القضععائي علععى 

والمزم  ات اا ُ ممن –الشرعية اإلطرائيةن هما يوطب عليه التيقن من أن اإلطراء الجنائي المار هحريات األفراد 
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قد توافرت هشعأنه الشعرو  الضعواهل التعي تقررهعا القواععد القانونيعة. وهوعذا يموننعا القعوه أن التنظعيم -قبل أحدهم

 ئي.الدقي  لعمل مرف  الضبل القضا

في عالقته هالحريات الش رية لألفراد هو اسعتوماه  لهيوعل دولعة القعانون التتعي ينظعر فيهعا لنطعراءات الجنائيعة 

القضعائي هوافعة   كأحعد رليعات حمايعة حقعوق اإلنسعانن ويلتعزم فيهعا مرفع  الشعر ة حعاه ممارسعته لمهمعة الضعبل

اإلنسان ولعو كعان متهمعان وقاععدة أن القعانون  عناصر وأركان الشرعية اإلطرائيةن وعلى رأسها أصل البراءة في

مردر لنطراءت الجنائية. وعليه نتعرض فيما يلي لبح  مسألة حقوق اإلنسان في مرحلة طم  اإلستدالالت في 

 القانون المرري.

 

 أهمية البحث
م  من عناصر الضبطية القضائيةن والك هحسب ما يسعتبين لنعا معن قعراءة  الشر ة هرطاالتها تشول عنررام أساسيا

معن قعانون اإلطعراءات الجنائيعةن التعي تولعت تععداد معأموري الضعبل القضعائين سعواء فعي دوائعر  22نص المعادة 

اختراصهمن أو في طمي  أنحاء الجمهورية
(1)

. 

فما أن تق  الجريمة حتى تبدأ الدولة في مبايرة مهمتها في الوش  عن مرتوبيهعا وطمع  التحريعات واإلسعتدالالت 

معن  26لتحقي  الدعوى الجنائية النايئة عنهان وتلك هي مهمة الضبطية الضائية. وهوذا نرعت المعادة التي تلزم  

قععانون اإلطععراءات الجنائيععة علععى ان يقععوم مععأمور والضععبل القضععائي هالبحعع  عععن الجععرائم ومرتوبيهععا وطمعع  

 اإلستدالالت التي تلزم للتحقي  في الدعوى.

هعا "مجموععة اإلطعراءات  السعاهقة علعى تحريعك العدعوى الجنائيعةن غايتهعا يموننا تعري  إطعراءات اإلسعتداله هأن

طم  المعلوما األولية حوه وقو  الجريمةن حتى تسطي  النياهة العامة في ضوئها إت اا القعرارات المالئمعة هشعأن 

م كعان معن يبايعرها ال  الدعوى الجنائية". وهذا ما تؤكد عليه محومة النقا حين قالت "إن إطراءات االستداله أيعا

الجنائيةن هل هي من اإلطراءات األولية التعي تسعلب لهعا سعاهقة علعى تحريوهعا". تعتبر من إطراءات ال روصية 

وهععذ   اإلطععراءات ت ععاير ههععذا المعنععى اإلطععراءات التحقيعع  اإلهتععدائين الععذي يمثععل المرحلععة األولععى مععن مراحععل 

رك إال هتحقيعع ن وتعتبععر أنهععا قععد هععدأت هععأي إطععراء مععن الععدعوى الجنائيععة. مععؤدي الععك أن الععدعوى الجنائيععة التتحعع

إطراءات اإلستدالهن كما وأن الدليل همعنا  القانوني هو معا يسعتمد معن التحقيع ن أمعا أعمعاه اإلسعتداله فعال يسعتمد 

منعععا أدلعععة قانونيعععةن هحسعععبان ان التحقيععع  اإلهتعععدائي يبايعععر  بقعععام ألوضعععا  قانونيعععة معينعععة ال تتعععوافر فعععي طميععع  

 الت.اإلستدال

م  والشر ة هحسبانها عنرر في الضبل القضائي ال تباير مهمتها خارج سياق القعانونن هعل يعرتبل عملهعا ارتبا عا

عضععويا  معع  األهععداي لنطععراءات الجنائيععة فععي كشعع  الحقيقععة مععن اطععل إنععزاه العقععال. وهوععذا فعع ن الوسععائل 

إن هنعاك حعدودام تقع  عنعدها ايعر ة  المست دمة فعي الوشع  ععن الجعرائم ومرتوبيهعا ليسعت طميعهعا مباحعةن هعل

القضائيةن تلك الحدود المتمثلة في حماية الحقوق األساسية لننسان. وهنا يظهر ضرورة إلتزام رطاالت الشعر ة 

القضائية الشرعية اإلطرائيةن هحسبانها األداة التعي ترسعم هوضعوح العدور العذي يبايعرونهن والحعدود التعي تلرعل 

ر هالحقوق والحرايات اللرديةالعمل المنو  هه عن المسا
(2)

. 

 

 خطة البحث
وهمراطعة الشرعية النرية التي تحوم عمل الشر ة القضائية لنا أن المشر  قعد أنعا  هعناصعر الضعبل القضعائي 

مهمة القيام هأعماه اإلستداله كع طراءات تحضعيرية وتمهيديعة للعدعوى الجنائيعة تهعدي العى طمع  المعلومعات فعي 

تت ذ سلطات التحقي  هناءم عليهعا القعرار فيمعا كعان معن المالئعم تحريعك العدعوى الجنائيعة  يأن طريمة ارتوبت كي

)المبح  األوه(. غير ان الشمر  قعد معنم لعناصعر الضعبطية القضعائية هععا السعلطات اإلسعتثنائية فعي التحقيع  

م للقيعام هعمعل معن أعمعاه التحقيع  معن السعلطة  اإلهتدائين والك إما لتوافر أحعد أحعواه التلعبب هالجريمعةن وإمعا نعدها

القائمة هه )المبح  الثاني(. وفي كال الحالتين يتوطب التزام مأمور الضبل هحدود الشرعية االطرائيةن التعي تبعدو 

على هذا النحو ضاهل الحترام الحريات الش ريةن سواء حاه مبايرة أعماه االستدالهن أو حاه إسناد عمل معن 

 الضبل القضائي. أعماه التحي  لعنرر من عناصر 

 

 المبح  األوه: إحترام اإلنسان في ظل اإلطراءات األصلية لمأموري الضبل القضائي.
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 المبح  الثاني: إحترام حقوق اإلنسان في ظل اإلطراءات اإلستثنائية لمأموري الضبل القضائي.

 

 المبحث األول

 يإحترام حقوق اإلنسان في ظل اإلجراءات األصلية لمأموري الضبط القضائ
 

لم يحدد الشمر  أعماه اإلستداله على سبيل الحررن وإنما عدد هعا منها دون أن يحظعر اللجعوء إلعى غيرهعا. 

ومن أهم اعماه اإلسعتداله التعي طعرى العنص عليعه: تلقعي التبلي عات والشعواوين إطعراءات التحريعاتن الحرعوه 

يعياء. ونحعاوه فعي هعذا المبحع  ان على اإليضاحات وإطراء المعاينعاتن إطعراءات العتحل  علعى األيع ا  واأل

نتعععرض لواطبععات مععأموري الضععبل القضععائي فععي المطلععب األوهن ونشععير فععي المطلععب الثععاني للقيععود المتعلقععة 

 هالسلطات األصلية لمأموري الضبل القضائي.

 

 المطلب األوه: واطبات مأموري الضبل القضائي

 ري الضبل القضائيالمطلب الثاني: القيود المتعلقة هالسلطات األصلية مأمو

 

 المطلب األول
 واجبات مأموري الضبط القضائي

  

يقتضي حسن العرض لواطبات مأموري الضبل القضعائي أن نشعير لهعذا الواطبعات هوطعه ععام فعي اللعر  األوهن 

 ونتناوه نطاق سلطات مأموري الضبل القضائي في اللر  الثاني.

 عاماللر  االوه: واطبات ماموري الضبل القضائي هوطه 

 اللر  الثاني: نطاق سلطات مأموري الضبل القضائي

 

 الفرع األول

 واجبات مأموري الضبط القضائي بوجه عام

 

  أوالً: تلقي البالغات والشكاوي:
أوطب المشر  على مأمور الضبل القضائي في دوائر اختراصهم ان يقبلوا التبلي ات والشواوي التي تعرد إلعيهم 

طراءات(. ويقرد هالتبلي ات عن الجريمة إخبعار السعلطات العامعة هوقعو  طريمعة. أمعا إ 21هشأن الجرائم )المادة 

الشواوي فهي أيضا إخبار هالجريمة غير أن ت تل  عن التبلي عات فعي أن مقعدمها يطالعب هعالتعويا عمعا أصعاهه 

رثعارام قانونيعام من ضرر نايئ عن الجريمة. ف اا خلت الشووى من اإلدعاء المدني فال تعتبر سعوى هعالل اليترتعب 

معن قعانون اإلطعراءات الحنائيعة علعى ان " الشعووى التعي  21التععويا. وهوعذا نرعت المعادة   فعي مجعاه دععوى

 اليدعي فيها مقدمها هحقوق مدنية تعد من قبيل التبلي ات".

هعأي  وإاا قدم البالل والشووى إلى مأمور الضبل القضائي وطب عليعه ان يقبلهعان واليجعوة لعه أن يعرفا قبولهعا

حجة وإال حجة وإال وطبت مسئوليته التأديبية. ويجب أن يثبت البالل كتاهة حتى يمون المحافظة على ما ورد فيعه 

 21مععن معلومععات. كمععا أوطععب عليععه الشععار  أن يبععع  هتلععك التبلي ععات والشععواوي فععورام إلععى النياهععة العامععة )م.

 إطراءات طنائية(.

 ثانياً: إجراء الترحيات: 
إطعراءات طنائيععة علعى مععأمور الضعبل القضععائي ععبء البحعع  ععن الجععرائم ومرتوبيهعا. ويقرععد  26 ألقعت المععادة

م لوقعو  الجريمعة ونسعبتها الععى  م أو نليعا هالتحريعات طمع  كافعة القعرائن واألدلعة تليععد فعي التوصعل العى الحقيقعة إثباتععا

فاعلها
(1)

تحريعاتن هعل لعه أن يسعتعين همعاونيعه . وال يوطب القانون أن يتولى مأمور الضبل هنلسه مهمعة القيعام هال

                                                 
 . 16ن  6886ديسمبر -ن نوفمبر60-8مام القضاءن المحاماةن  ( د. قدري الشهاوين ضواهل حدود تحريات الشر ة أ1)
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من رطاه السلطة العامة والمريدين السريين
(1)

ن أو من يتولون إهالغه عما وق  هاللعل معن طعرائم معا دام هعو قعد 

م هما نقلو  إليهن وهردق ما تلقا  عنهم من معلومات.  اقتن  ي را

يمة وقعت فعالمن فعال يجعوة لمعأمور الضعبل على أنه يلزم كي توون التحريات منتجة آلثارها أن توون متعلقة هجر

القضععائي أن يتععدخل هلعلععه فععي خلعع  الجريمععةن أو التحععريا علععى مقارفتهععا ومععن ثععم يبطععل إان التلتععيت المتعلعع  

 هضبل طريمة مستقبلة ولو كانت التحريات والدالئل طدية على انها ستق  هاللعل.

 

ً ثالث  مة:: الحصول على اإليضاحات وإجراء المعاينات الالا
من قانون اإلطراءات الجنائية على مأمور الضبل القضائي وعلى مرؤوسيه أن يحرعلوا علعى  21أوطبت المادة 

طمي  اإليضاحات ويجرى المعاينات الالةمة لتسهيل تحقي  الوقائ . ويقرعد هالحرعوه علعى اإليضعاحاتن طمع  

عنهعا سععواء معن المبلعا أو الشععهود أو المعلومعات معن طميع  األيعع ا  المترعلين هالواقععة ممععن لعديهم معلومعات 

 المشتبه في أمرهم.

أما المعاينات فيقرد هها إثبات حالة واألمونة واأليياء اات الرلة هالجريمةن قبل أن تتأليها يد العبع  والت ريعب. 

والح  أن المعاينات التعدو إال أن توون صورة من صعور الحرعوه علعى اإليضعاحاتن خرعها المشعر  هالعذكر 

 من أهمية في كش  الحقيقة. لما لها

 

 رابعاً: إتخاذ اإلجراءات التحفظية على األشخاص واألشياء:
سلطة إت عاا -في غير أحواه التلبب-من قانون اإلطراءات الجنائية لمأموري الضبل القضائي 25/2خولت المادة 

ل طنايعة أو طنحعة سعرقة أو اإلطراءات التحلظية المناسبة ضد المتهم إاا وطدت دالئل كافيعة علعى اتهامعه ه رتوعا

نرعب أو تععد يعديد أو مقاومععة لرطعاه السعلطة العامعة هععالقوة والعنع . ولعه أن يطلعب فععورام معن النياهعة العامععة ان 

 تردر أمرام هالقبا عليه.

ويقرد هالدالئل الوافية تلك العدالئل القويعة التعي تحمعل علعى االعتقعاد هوقعو  الجريمعة ونسعبتها العى المشعتبه فيعهن 

ئذ يسول لمأمور الضبل القضائي ان يتحل  على الش ص حتى ترعدر النياهعة العامعة أمعرام هعالقبا عليعهفعند
(2)

 .

وعلى العك فعان مجعرن التبليعا ععن طريمعة ال  يولعي للعتحل  علعى الشع ص. وتقعدير العدالئل التعي تسعول العتحل  

إليه يؤدي عقالم إلى اإلعتقاد هوقعو   ومبلا كلايتها يوون هدائة لمأمور الضبل القضائين هشر  أن يوون ما ارتون

م لرقاهة سعلطة التحقيع  تحعت إيعراي محومعة  الجريمة ونسبتها الى المشتبه فيهن على أن يوون تقدير  هذا خاضعا

 الموضو .

 

وال يععدوا العتحل  إال أن يوعون محعا إطعراء وقعائين ال يرقععى العى مرعاي الضعبل أو القعبان ومعن ثعم فهععو ال 

من ي وه مأمور الضبل ا م اليععد متهمعا لقضائي تلتيت الش ص هناء على الك. والك استنادام العى انعه يواطعه ي رعا

وإنما مشتبه فيه
(3)

ونظرام لما يتضمنه التحل  من مسار هالحرية الش ريةن فقد حر  المشر  المرري علعى . 

هالقبا على المشعتبه  إطراءات على وطول ان يطلب فورام من النياهة العامة أن تردر أمرا 25النص في المادة 

 فيهن وهدون تحديد مهلة معينة لهذا التحل .

 

 الفرع الثاني

 نطاق سلطات مأموري الضبط القضائي
لععيب لمععأمور الضععبل  القضععائي إكععرا  أحععد علععى الحضععور أمامععه لععندالء هعلوماتععهن وال يرتوععب مععن إمتنعع  عععن 

معا. ويعلعل العك هالطبيععة العامعة ألعمعاه الحضورن أو حضور ورفا اإلفضاء همعلومات عن الجريمةن طريمة 

اإلستداله وتجردها من وسائل القهر
(4)

. 

 

                                                 
د. إهراهيم عيد نايلن المريد السرين دراسة قانونية عن استعانة رطل البوليب هالمريعد السعرين دار النهضعة العرهيعةن ( 1)

6885. 

 .211-211د. أحمد فتحي سرورن إطراءات الجنائيةن دار النهضة العرهيةن القاهرةن  (2)

 .18ن  6818. كماه عبد الرييدن التحل  على األي ا ن رسالة دكتورا ن أكاديمية الشر ةن د( 3)

 .526د. محمود نجيب حسنين المرط  الساه ن  ( 4)
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م أو هالوتاهعة )م.  ويجوة لمأمور الضبل القضائي أن يستعينوا هأهل ال برةن كاأل باء وغيرهمن إلهداء رأيهعم يعلهيا

ا خيع  إال يسعتطا  فيمعا هععد /إطراءات طنائية( غير أنه اليجوة لهم تحلي  الشعهود أو ال بعراء اليمنعين إال إا28

 28إطععراءات طنائيععة(. ومععن أطععل الحرععوه علععى اإليضععاحات تسععم  المععادة  28/2سععما  الشععهادة هيمععين )م. 

إطراءات لمأمور الضبل القضائي هسؤاه المشتبه فيه عن المتهمة المسندة اليه دون أن يستجوهه تلرعيالم. فعااا معا 

على مأمور الضبل القضائي ااا هذا اإلعتراي في محضر ن وللمحومعة أعتري المتهم هما نسبه اليه فالي تثريب 

 أن تعوه عليه في حومها ما دامت قد أ مأنت اليه.

 

وهالنظر لما يتضمنه التحل  من مسار هالحرية الش ريةن فقد حر  المشر  المرري علعى العنص فعي المعادة 

در أمعرام هعالقبا علعى المشعتبه فيعهن وهعدون إطراءات علة وطعول أن يطلعب فعورام معن النياهعة العامعة أن ترع 25

تحديد مهلة معينة لهذا التحل . ولذلك ف ن هذ  اإلطراءات التحلظيعة تتحعدد هعال رض منهعا أال وهعو العتحل   علعى 

المشتبه فيه لمن  هرهه والمحافظة على أدلة الجريمة في حدود الوقت الالةم ولعرض األوراق على النياهة العامة 

هالقبان ومنها استيقاي المشتبه فيه أو تجريد  من السالحن أو تععين حراسعة علعى مسعون األخيعر إلصدار أمرها 

 21لمنعه من م ادرته. وفي طمي  األحواه يتعين أال تزيد مدة التحل  على الش ا  عن مدة القعبا المحعددة هع  

على المشتبه فيه خاله هذ  اللتعرة إطراءات طنائية(ن هحي  ااا لم يردر أمر النياهة العامة هالقبا  21ساعة )م. 

يتعين إل اء أمر التحل 
(1)

. 

م أو هالوتاهعة  ويجوة لمأموري الضبل القضائي أن يستعينوا هأهل ال بعرةن كاأل بعاء وغيعرهمن إلهعداء رأيهعم يعلهيا

  فيمعا /إطراءات طنائية( غير انه ال يجوة لهعم تحليع  الشعهود أو ال بعراء اليمعينن إال إاا خيع  إال يسعتطا28)م.

 28إطعراءات طنائيعة(. ومعن أطعل الحرعوه علعى اإليضعاحات تسعمم المعادة  28/2هعد سما  الشعهادة هيمعين )م. 

المشتبه فيه عن المتهمة المسندة إليه دون ان يستجوهه تلريالم. فااا معا  إطراءات لمأمور الضبل القضائي هسؤاه 

القضععائي ااا ثبععت هععذا اإلعتععراي فععي محضععر ن  اعتععري المععتهم همععا نسععبه اليععه فععال تثريععب علععى مععأمور الضععبل

 وللمحومة ان تعوه عليه في حومها ما دامت قد أ مأنت إليه.

 

 

 المطلب الثاني

 القيود المتعلقة بالسلطات األصلية مأموري الضبط القضائي
 

تسيطر على السلطات االصلية لمأموري الضبل القضعائي ععدة ضعواهل تضعمن يعرعيتهان هحيع  يجعب أن تتسعم 

لوسائل التي يلجأوا اليها عند قيامهم همهمة الضبل القضائي هالمشروعيةن وان ال يتجاوة معا هعو محظعور علعيهم ا

 القيام هه من اطراءات التي الي ولهم القانون القيام هها.

 

 الفرع األول: مشروعية الوسائل المتخذة من مأموري الضبط القضائي

 ها من مأموري الضبط القضائيالفرع الثاني: اإلجراءات المحظورة مباشرت

 

 الفرع االول

 مشروعية الوسائل المتخذة من مأموري الضبط القضائي
إاا كان المشر  لعم يحعدد الوسعائل التعي يتبعهعا معأمور الضعبل القضعائي فعي طمع  اإلسعتدالالتن فعذلك يعنعي حع  

ك الوسعيلة مشعروعة وتحقع  اللجوء الى كل وسيلة من يأنها الوش  عن الجريمة ومرتوبهان يريطة ان توعون تلع

غاية اإلستدالهن وإال وصمت األدلة المت للة عنها هالبطالن
(2)

. 

وهناء على الك يجوة لمأمور الضبل القضائي أن يتب  أي إطراء أو يستعمل أية وسيلة يراها مناسبة للتحري عن 

ب الجعاني لعه ويعأمن لعه ويعأمن الجرائم هقرد اكتشافهان ولو ات ذ في سبيل الك الت لي وانتحاه الرلات حتى يأن

طانبه وليتمون من أداء واطبهن ما دام أن إرادة الجاني تبقى حعرة غيعر معدومعة. كمعا أن لمعأمور الضعبل الضعائي 

أن ي تار لمعاونته في مهمته المريدين أو الم برين السريين لجمع  المعلومعات التعي يحتعاج إليهعا ولعو أهقعى سعرام 

سعتعانة هعالوالل البوليسعية فعي عمليعة ععرض المعتهم لنسعتعاري عليعه. كمعا أطعاة مجهوالم. كما أطاة القضعاء اإل

                                                 
 .268د. عبدالرؤوي مهدين قانون اإلطراءات الجنائيةن دار النهضة العرهيةن القاهرةن  ( 1)

 .222( د. عبد  الروؤي مهدين المرط  الساه ن  2)
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البعا تروير المتهم من قبل الشر ة من أطل عرض صورته على المجني عليه والشعهود فقعل
(1)

 ن يعريطة أن

عقوهعات 208/2يتم الك في موان عام كي اليق  اللعل تحت  ائلة  المادة 
(2)

ضعائية . كمعا أن لرطعاه الضعبطية الق

(ن فعي DNAاإلستعانة هوسائل التونولوطيا الحديثةن ومنها أساليب اإلستعراي هطري  فحص الحعاما النعووي )

إتمام مهام اإلستداله التي يوللون هها
(3)

. 

 

 

 الفرع الثاني

 اإلجراءات المحظورة مباشرتها من مأموري الضبط القضائي
 

الوشعع  عععن طريمععة اخععرىن مثععل اسععتراق السععم  غيععر أن اليجععوة لمععأمور الضععبل ارتوععال طريمععة هقرععد  

والمشاهدات التي تجري خلسة  داخل المساكن كما يحظر اللجوء الى التحعريا علعى ارتوعال الجعرائم معن أطعل 

ضبطها وتسهيل اإلستداله على مرتوبيها
(4)

. 

تداله ال تمعب كما يتعين على مأمور الضبل القضائي عدم المسار هالحرية اللرديعةن فاألصعل أن اطعراءات اإلسع

األي ا  في حريعاتهمن العك أن السعلطات القائمعة هاإلسعتداله ال تملعك أي سعلطة قهعر وإكعرا  إللعزام األيع ا  

هال ضععو  لألعمععاه التععي تتضععمنها اإلسععتدالالتن وعلععى الععك يجععوة لألفععراد أن اليلبععوا دعععوة مععأمور الضععبل 

اإلدالء هأقوالهمن كما أنه اليجوة لمأمور الضعبل القضائي هالحضورن وااا حضروا ف نه ال يستطي  إطبارهم على 

م إال هرضاء حائزة وهناء على الك قضي هعأن التلتعيت العذي يقعوم هعه رطعاه الشعر ة فعي  القضائي أن يلتت موسنا

أثناء البح  عن مرتوبي الجرائم وطم  اإلستدالالت الموصعلة إلعى الحقيقعةن و يقتضعى إطعراؤ  التععرض لحرمعة 

محظورن كما أنه اليجوة لمأمور الضبل القضائي دخعوه األمعاكن ال اصعة لمعأمور الضعبل  المسونن إطراء غير

القضائي دخوه األماكن ال اصة هاألفراد ااا كانت هناك حالة  لب مساعدة من العداخلن أو فعي حالعة الحريع  أو 

م كل الك على فورة الضرورة. كما أن القضعاء قعد أهعاح لمع أمور الضعبل القضعائي ال رقن أو ما ياهه الكن تأسيسا

دخوه األماكن ال اصة دون إان من أطل القبا على متهم متواطد فيهن تنليذام ألمعر صعادر هضعبطه وإحضعار ن 

 هحسبان أن الك مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وطد.

اهعةن حيع  أوطبعت ويجب على مأمور الضبل القضائي أن توعون ضعرورة أن توعون أعمعاه اإلسعتداله ثاهتعة هالوت

من قانون اإلطراءات الجنائية على مأمور الضبل القضائي أن يثبت طمي  اإلطراءات التي يقوم ههعا  21/2المادة 

في محاضر موق  عليها منهمن يبعين ههعا وقعت ات عاا اإلطعراء وموعان حرعوله. ويجعب أن تشعمل تلعك المحاضعرة 

معوان وترسعل المحاضععرة العى النياهععة العامعة معع  األوراق ةيعادة علعى مععا تقعدم  توقيعع  الشعهود وال بععراء العذين سعع

واأليياء المضبو ة. وترط  عله استلزام الوتاهة عن  ري  تحرير محضر في اموانية مراطععة اإلطعراءات كعي 

 يتسنى التحق  من ات ااها وف  موطبات القانونن وليتسنى هعد الك اإلحتجاج هما تتضمنه.

د مععن البيانععات منهععا: إثبععات اإلطععراءات التععي  يت ععذها مععأمور الضععبل ويجععب أن يشععتمل المضععر علععى عععد 1ك

القضائين ووقت ات ااهان وموانها. ويجب ان تشمل المحاضرة فضالم ععن العك توقيع  محعرر المحضعرن وتوقيع  

 الشهود وال براء الذين سمعوا. ويتعين القوه هأن ما نص عليه القانون من تحديعد للبيانعات التعي يجعب ان يشعتملها

محضععرة طمعع  اإلسععتدالالت لععم يععرد إال علععى سععبيل التنظععيم واإلريععادن علععى أنععه قععد قضععى هوطععول توقيعع  تلععك 

المحاضرة في طمي  األحواه من مأمور الضبل القضائي
(5)

. 

 

                                                 
ن 1( د. هشام محمود فريد رستمن الحماية الجنائية لح  اإلنسان في صورتهن مجلة الدراسات القانونيةن حقوق أسعيو ن   1)

 .1ن  6811 يونيو

 .222د. عبد الرؤوي مهدين المرط  الساه ن  ( 2)

 .51ن  2000 د. طميل عبدالباقي الر يرن أدلة اإلثبات والتونولوطيا الحديثةن دار النهضة العرهيةن( 3)

ن 6812ن 1د. أحمد فتحي سرورن التحريا على ارتوال الجريمة كوسعيلة لضعبل الجنعاةن المجلعة الجنائيعة القوميعةن ر (4)

 256.  

 .522د. محمود نجيب حسنين المرط  الساه ن  ( 5)
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 المبحث الثاني

 إحترام حقوق االنسان في ظل اإلجراءات اإلستثنائية لمأموري الضبط القضائي
 

إطععراءات(ن ومععن ثععم ينحسععر عععنهم  26التععي تلععزم للتحقيعع  فععي الععدعوى )المععادة  عععن طععرائم وطمعع  اإلسععتدالالت

اإلخترعا  هات ععاا أي إطععراء مععن إطععراءات التحقيعع . وتومععن العلعة فععي الععك فععي أي إطععراءات لهععا  ععاه  القهععر 

ولضععورة -والجبععر وتمععب هالحريععة اللرديععة ومععا يتوطععب للحيععاة ال اصععة مععن حرمععه. علععى أن المشععر  قععد أرتععأى

م  -ة إستثنائيةوهرل ت ويلهم سلطة القيام هبعا إطراءات التحقي ن إمعا لتعوافر فعرض التلعبب هالجريمعةن وإمعا نعدها

من سلطة التحقي . وتبنى الحالتين على فورة "المالئمة اإلطرائية"ن إا ان سلطة التحقي  قد توون هعيدة عن موق  

من في شعى إ م وقتعا قيعام سعلطة التحقيع   -علعى وطعه حتمعى-ا تطلعب الشعار الجريمةن وقد يوون انتقالها اليعه مقتضعيا

 هجمي  أعماه التحقي ن أن تضي  المرلحة من ات اا هعا هذ  األعماه في وقتها المالئم.

 

 المطلب األوه: التلبب منا  اإلطراءات اإلستثنائية لمأموري الضبل القضائي

 على حقوق اإلنسان المطلب الثاني: مدى تأثير سلطات الضبل القضائي في حالة التلبب

 

 المطلب األول

 التلبس مناط  اإلجراءات اإلستثنائية لمأموري الضبط القضائي
م ال روج على القواععد العامعة فعي اإلطعراءات الجنائيعةن  يجب توافر إحدى حاالت التلبب المنرو  عليها قانونا

ب أو يتالععب ههعان وه يعة القعبا ه ية اإلسرا  في ات اا اإلطراءات للمحافظة علعى ادلعة الجريمعة حتعى ال تطمع

 اللوري على المتهم قبل م ادرته موان الجريمة او قبل تمونه من الهرل.

غير ان المشر  قد حرر حاالت التلببن وأوطب له يرو  معينةن ثم رتب على توافر يرو ه الرعحيحة رثعارام 

 تترل هما يجوة لمأموري الضبل القضائي ات اا  من أعماه التحقي .

 

 األوه: تعري  التلبب وحاالته اللر 

 اللر  الثاني: يرو  صحة التلبب

 

 

 

 

 الفرع األول

 تعريف التلبس وحاالته

 أوالً: تعريف التلبس
يموننا تعري  التلبب هوونه حالة تالةم الجريمة ااتها هرري النظر ععن يع ص مرتوبهعا تتعلع  هاكتشعافها دون 

إلطعراءات الجنائيعة علعى إهعراة صعلة التلعبب وانرعراي هعذ  اركانها القانونية وقعد حعر  المشعر  فعي قعانون ا

م ههععا..." ويبععين مععن هععذا الععنص ان  20الرععلة للجريمععة فععي المععادة  حيعع  نرععت "علععى ان توععون الجريمععة متلبسععا

الجريمة المتلبب هها الت رج  عن كونها الجريمة التي توش  حاه ارتواهها او ع  اإلنتهاء من ارتواههعان أو تلعك 

 هعد وقوعها هنتائجها المادية الظاهرة امام الجمي . التي تبدو

وهوذا فان التلبب إما يبنى على المشاهدة اللعليةن أي تلك الحالة التعي يلاطعأ فيهعا الجعاني حعاه إرتوعال الجريمعةن 

فيؤخذ في إهان اللعل وهو يقاري إثمه ونار الجريمة مستعرةن أو عقعب إرتواههعا هبرهعة يسعيرةن وإمعا أن توتشع  

 ب إرتواهها هوقت قريب وادراك وقوعهان هأدلتها ورثارها المادية الظاهرة أمام الجمي .عق

 

 ثانياً: أحوال التلبس
إطراءات حنائية أره  حاالت التلبب هالجريمة: إما مشاهدة الجريمة حاه إرتواههان وإمعا مشعاهدة  20أهانت المادة 

ي مع  الرعياح فعي أثعر وقوعهعان وإمعا مشعاهدة الجعاني هععد الجريمة عقب ارتواهها هبرهة يسيرةن وإما تتبع  الجعان

 وقو   الجريمة هوقت قريب حامالم أيياء أو هه رثار يستده منهما على أنه فاعل أو يريك في الجريمة.

 مشاهدة الجريمة حال إرتكابها: (1)
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م مشاهدة الجريمة حاه ارتواههان أي في اات اللحظة التي يرتوب اللعل م حقيقا أو األفعاه التي يتوون فيها  يثل تلبسا

الركن المادي للجريمة. وتتميز هذ  الحالة هالتعاصر الزمني هين مقارنة اللعل ومشاهدة الجاني أثناء ارتواهه لهعذا 

 اللعلن حي  يلاطأ هالمجني عليه أو الشهود أو هرطاه السلطة العامة أثناء ارتواهه الجريمة.

 هة يسيرة:مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببر (2)

يتحق  التلبب ولو لم تترري المشاهدة إلى األفعاه المادية للجريمةن متعى أنرعبت علعى معا ت لع  ععن الجريمعة 

 من رثار وأدلة تليد أنه لم يما على ارتوال الجريمة غير وقت قرير.

السرقة هعاإلكرا ن أو  مثاه مشاهدة طثة القتيل تقطر دمان أو مشاهدة المجني عليه متأثرام ما وق  عليه من إكرا  في

 مشاهدة الجاني يجري مسرعام عقب وقو  الجريمة مبايرة.

وأاا كان القانون لم يحدد الزمن اللاصل هعين ارتوعال الجريمعة ومشعاهدتهان إال أن عبعارة "عقعب ارتواههعا هبرهعة 

للتعرة الزمنيعة هعين يسيرة" تده على وطول ان يوون المشاهدة في الزمن التالي لوقو  الجريمة مبايرة. وتقعدير ا

وقو  الجريمة وهين كشع  امرهعا همعرفعة رطعاه الضعبل القضعائي أمعر ال يموعن وضع  معيعار ةمنعي محعدد لعهن 

م  ولذلك فان لمحومة الموضو  تقعدير هعذا العزمن دون معقعب عليهعا معن محومعة العنقا معادام است الصعها سعائ ا

م  ومنطقيا
(1)

. 

 

 (تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة:3)

إطراءات طنائية على ان توون الجريمة في حالة تلبب "إاا تبع  المجنعي عليعه مرتوبهعا أو تبعتعه  20ادة نرت الم

العامة الرياح إثر وقوعها". ويقرد هعامة النار هنا أي فرد ولو كعان واحعدام حيع  اليسعتلزم التععددن فقعد يشعاهد 

 يمة في حالة تلبب.ي ص الجاني يرتوب الجريمة ثم تاهعه وحد  هرياحةن يولي لجعل الجر

واليعتد هالتتب  والمالحقة إاا لم يرحبهما صياحن ألن هذا الرياح أو الرعرا  هعو العذي يعبعر ععن إيجعاد عالقعة 

هعين الجعاني والجريمعة. فععال يولعي ااا التتبع  مجعردام مععن الرعياح حتعى ولععو كعان علعى إثعر إيععاعة عامعة هعأن أحععد 

التقوم هها حالة التلبب. وان كان معن يعانها تنبيعه السعلطات العى  األي ا  هو مرتوب الجريمة. فاإلياعة العامة

وقو  الجريمعة فتعدفعها العى االسعتداله والتحعري
(2)

ن وال يلعزم فعي المتاهععة مطعاردة الجعاني والجعري وراء ن هعل 

يلهعم تولي المطاردة هالرياح واإليارة هاأليدي دون األطسام. على انه يلعزم ان يوعون التتبع  والرعياح اا معدلوه 

منه توطيه االتهام الى المتهم هارتوال الجريمة. كما يلزم ان يوون التتب  والرياح على أثر وقو  الجريمة ولعيب 

في فترة الحقة على وقوعهان وتقدير هذ  اللورية يستقل هتقديرها محومة الموضو 
(3)

. 

 (مشاهدة الجاني حامالً أدلة الجريمة:4)

م ههعا...إاا وطعد مرتوبهعا هععد وقوعهعا  20عبرت المعادة  إطعراءات ععن تلعك الحالعة هقولهعا "تعتبعر الجريمعة متلبسعا

هوقت قريب حامالم رالت أو أسلحة أو أمتعة أو أيياء أخرى يستده منها علعى انعه فاععل الجريمعة أو يعريك فيهعان 

ى العك تلتعرض هعذ  الحالعة مشعاهدة أدلعة الجريمعة أو إاا وطدت هه في هذا الوقت رثار أو عالمات تليد الك. وعلع

أو يريك في الجريمة. وهذ  األدلة إما أن توون األيياء التعي اسعتعملت فعي  التي يستده منها على أن المتهم فاعل

ارتواتععب الجريمععة كالسععالح المسععت دم فععي القتععل او الشععرو  فيععهن وإمععا أن توععون أيععياء تحرععلت مععن الجريمععة 

ئ  أو مستندات. والتمثيل الذي أورد  المشر  لتلك األيياء لم يأت علعى سعبيل الحرعرن وريعة كالمسروقات أو وثا

الك ما تضمنه النص من عبارة "أو أيياء أخرى" وقد توون هذ  األدلة فعي صعورة رثعار أو عالمعات توطعد علعى 

من مقاومة المجني عليعه طسم المتهم أو مالهسةن كال دوش والجروح والدماء على مالهب الجانين والتي قد تنشأ 

أو تلتر  همالهسه من دماء المجني عليه ااته. وقد يوطد هه رثار مقذوي ناري حدي  أو يعل  همالهسه خرعالت 

 يعر المجني عليه.

 

 الفرع الثاني

 شروط صحة التلبس
م رثعار القانونيعة فعي ت ويعل معأمور الضعبل القضعائي سعلطة ات عا م منتجعا ا إطعراءات يلزم كي يوون التلبب صعحيحا

التحقي ن فضالم عن توافر حالة من الحاالت الساهقةن أن يوون مأمور القضائي قد ياهد حالعة التلعبب هنلسعهن وان 

 توون هذ  المشاهدة قد تحققت عن  ري  مشرو .

                                                 
 .122ن  668ن رقم 62ن مجموعة احوام النقان ر6816مايو  68نقا (  1)

 .215المرط  الساه ن   (  د. عبد الرؤوي مهدين2)

 .11ن  60ن رقم21ن مجموعة أحوام النقان ر6811يناير 8(  نقا 3)
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 أوالً: مشاهدة التلبس من قبل مأمور الضبط القضائي
تمعنم معأمور الضعبل القضعائي سعلطت اسعتثنائيةن لما كانت حاالت التلبب مذكورة على سبيل الحرعوهن وكونهعا 

وهالجملة من أطل تأكيد ضمانات ألفراد في صيانة حريعاتهم الش رعيةن اسعتقر قضعاء العنقا علعى انعه يجعب ان 

يوون مأمور الضبل القضائي قد يعاهد هنلسعه الجريمعة ال أن يتلقعى نبأهعا ععن ال يعر. وعلعى العك فقعد قضعى هأنعه 

تحق  مأمور الضبل من قيام الجريمة همشاهدتها هنلسه أو إدراكها ه حدى حواسعه وال "حالة التلبب تستوطب أن ي

ي نيه عن الك أن يتلقى نبأها عن  ري  الرواية أو النقل عن الشهود  الما أن تلك الحالة قعد انتهعت هتمعاحي رثعار 

الجريمة والشواهد التي تده عليها
(1)

. 

د رطاه السلطة العامة او احد االفراد العاديينن فيجب اهالل مأمور وإاا يوهدت الجريمةحاه ارتواهها من قبل اح

الضبل القضائي هوقو  الجريمة فعورامن حتعى يعتمون معن االنتقعاه لموقع  الجريمعة فعي الحعاه االت عاا االطعراءات 

الجريمعة الالةمة. وال تعتبر الجريمة في حالة تلبب ما لم يشاهد مأمور الضبل احدى الحاالت التي تولي إلعتبار 

م هها. وهناء عليه قضعي هأنعه "إاا وهعي  -كعان الثاهعت ان العذي يعاهد المهعم وهعو فعي حالعة التلعبب هالجريمعة متلبسا

هعو المريعد العذي أرسعله الضعاهل لشعراء المعادة الم عدرةن فلمعا حضعر الضعاهل العى -طريمة هيع  المعواد الم عدرة

ستطي  ضاهل البوليب مشعاهدته واالسعتداله هعه علعى قيعام المنزه لم يون هه من اآلثار الظاهرة لتلك الجريمة ما ي

حالة التلببن فال يمون عند حضور الضاهل اعتبعار هعذا المعتهم فعي حالعة التلعببن وال يموعن اعتبعار ورقعة المعادة 

الم درة التي حملها المريد الى الضاهل عقب البي  أثعرام معن رثعار الجريمعة يولعي لجععل حالعة التلعبب قائمعة فععالم 

انتقاه الضاهلن ألن اآلثار التي يمون ات ااها أمارة على قيام حالة التلبب انما هي اآلثعار التعي تنبعئ هنلسعها  وقت

عن انها من م للات الجريمة والتي التحتاج في االنباء عن الك إلى  يهادة ياهد
(2)

. 

 

 ثانياً: مشاهدة حالة التلبس بطريق مشروع
مشاهدة مأمور الضبل القضائي الجريمعة هنلسعهن أن توعون المشعاهدة قعد تمعت يتعين لقيام حالة التلببن فضالم عن 

من خاله  ري  مشرو . وتتأتي هذ  المشروعية إاا ياهد مأمور الضبل القضائي الجريمعة عرضعة أثنعاء تأديعة 

م أثنععاء اسععتيقافه المشععرو  للمععتهم الععذي وضعع  نلسععه ه رداتععه واختيععار  موضعع  الريععب  واطبععهن أو يععاهدام عرضععا

والشبهاتن أو ياهدها هناء على حقه في دخوه األماكن العامة لمراقبة تنليعذ القعوانينن أو ااا يعاهدها عنعد دخولعه 

احد المساكن هناء على رضا حائزة هالتلتيت
(3)

. 

م. ولعذلك قضعي  كما توون مشاهدة غير مشروعة ااا كانت وليدة قبا في غير األحواه الجائز القعبا فيهعا قانونعا

كانت الواقعة الثاهتة هالحوم هي ان المتهم لم يت ل عما معه من القماش المسروق اال عنعدما هعم الضعاهل هأنه "ااا 

هتلتيشععه دون ان يوععون مععأمورام مععن سععلطة التحقيعع  ههععذا اإلطععراءن فانععه اليرععم االعتععداد هععالت لي ويوععون الععدليل 

يام حالة التلبب هالجريمة ان يوون قعد وقع  ععن المستمد منه ها الم. "الك أنه يشتر  في الت لي الذي ينبني عليه ق

 ارادة و واعية واختيارن فااا كان وليد إطراء غير مشرو  ف ن الدليل المستمد منه يوون ها الم ال أثرا له".

وكذا ال يقوم التلبب ااا كان الوشع  عنعه نتيجعة تعسع  معأمور الضعبل القضعائي فعي تنليعذ اان التلتعيت اوتجعاوة 

.  وهوذا قشي هانه "إاا أان مأمور الضبل هتلتيت مسون للبح  عن اسعلحة غيعر معرخص ههعا حدود ال رض منه

فهذا الي وله تلتيت محلظة من الجلد عثر عليها هين  يات فراش المتهمن فااا عثعر فيهعا علعى ورقعة فضعها فعثعر 

تلزم تلتعيت المحلظعة ال فيها على مادة م عدرة فع ن حالعة التلعبب التوعون قائمعةن إا ان البحع  ععن األسعلحة ال يسع

 يئ مما يجري البح  عنه. يعقل ان تحتوي على

كما يوون التلبب غير مشرو  ااا كان نتيجة لتدخل رطاه الشر ة في خل  فورة الجريمة )التحريا الروري( 

 لدى الجاني هطري  ال ت وال دا  أو التحريا على مقارفتها. ألن مثل هعذا السعلوك معن يعانه التعأثير فعي ارادة

الجاني تأثيرام يعيبها. مثاه تحريا المتهم على هي  الم درات لضبطه أثناء البي . ولون العك اليحعوه دون ات عاا 

الحيل من أطل ضبل الجريمة في الحدود التي تترك مهاال  إرادة الجاني حرة
(4)

. 
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 المطلب الثاني

 مدى تأثير سلطات الضبط القضائي في حالة التلبس على حقوق اإلنسان
 

م المشر  مأمور الضبل القضائي في حالة التلبب سعلطة مبايعرة هععا إطعراءات التحقيع   معا كانعت تعتم فعي من

الظروي العادية إال همعرفة سلطة التحقي  أو هناء على اان منهعان والعك اسعتجاهة إلعتبعارات المالئمعة اإلطرائيعة 

  اإلطراءات هينها قانون اإلطعراءات الجنائيعة وللضرورات العلمية والنتلاء مظنة الويد والتعس  قبل المتهم. وهذ

فيمععا يتعلعع  هتلتععيت  11ن 15فيمععا يتعلعع  هععالقبا علععى األيعع ا  والععتحل  علععيهمن والمععواد  25ن 21فععي المععواد 

فيمعا يتعلع  هضعبل األيعياء. وسعوي نععرض هرعورة خاصعة لسعلطة معأموري  55األي ا  واألماكنن والمعادة 

لقعبا فعي ظعل تعوافر حالعة التلعبب نظعرام لمعا لهمعا معن أثعر هعالا علعى حقعوق الضبل فعي ات عاا إطعرء التلتعيت وا

 اإلنسانن وهو ما نعرض له في اللرعين التاليين.

 

 اللر  األوه: القبا هناء على التلبب

 اللر  الثاني: التلتيت هناء على التلبب

 

 الفرع األول

 القبض بناء على التلبس

 اوالً: تعريف القبض وأهميته
إلطراءات ال طيرة الماسة هالحريعة الش رعيةن ويعأتي علعى رأر إطعراءات التحقيع . وهعالنظر لتلعك القبا من ا

ال طععورة حرصععت كافععة التشععريعات علععى إحا تععه هالضععمانات الوافيععة صععيانة لحقععوق اإلنسععان ومحافظععة علععى 

هعأمر منهعا. كمعا ال حرماته وحرياته. ومن أهعم هعذ  الضعمانات أنعه اليجعوة ات عاا  إال همعرفعة سعلطة التحقيع  أو 

 يجوة لمأمور الضبل القضائي القيام ههذا اإلطراء إال في الحاالت االستثنائيةن ومنها حالة التلبب.

من قانون اإلطراءات الجنائية على أنعه "اليجعوة القعبا علعى اي انسعان او حبسعه  10وتأكيدام لذلك نرت المادة 

من كما تجب م م أو إال هأمر من السلطات الم ترة قانونا عاملته هما يحل  عليه كرامة اإلنسان وال يجوة إيعذاؤ  هعدنيا

 معنويام".

 

وقد عرفت محومة النقا القبا على األي ا  هأنه "إمساكه من طسمه وتقييد حركته وحرمانه من حريته في 

التجوه كما يريد دون أن يتعل  األمر هقضاء فترة ةمنية معينة
(1)

ن مسعتلزمات . على ان اإلكعرا  او القعوة لعيب مع

القبان فقد يمتثل الش ص لمأمور الضبل القضائي  واعية دون حاطة إلست دام القوة. فالعنرر الجعوهري فعي 

 القبا هو تقييد حرية المقبوض عليه وحرمانه من الحركة أو التنقل كما يشاءن ولو للترة قريرة.

 ثانياً: شروط القبض في احوال التلبس
القضعائي فعي احعواه التلعبب سعلطات اسعتثنائية تنطعوي علعى المسعار هحريعات  نظرام لوون سلطة معأمور الضعبل

األفرادن لذا قيد المشر  سلطة القبا على المتهم في احواه التلبب هشرو  معينة. منم المشعر  لمعأمور الضعبل 

ءات معن قعانون اإلطعرا 21القضائي سلطة القبا على المتهم في احواه التلبب هشرو  معينة. فقد نرعت المعادة 

ن على أن "لمأمور الضعبل القضعائي فعي احعواه التلعبب هالجنايعات 6812لسنة  21الجنائيةن المعدلة هالقانون رقم 

أو الجنم التي يعاقب عليها هالحبب لمدة تزيد على ثالثة أيهر أن يأمر هالقبا على المعتهم الحاضعر العذي توطعد 

 دالئل كافية على اتهامه". 

طاة لمأمور الضبل القضائي الح  في اصدار أمر هالقبا على المعتهم الحاضعر فعي يلهم من الك ان الشر  قد أ

احواه التلببن دون اان هذلك من النياهة العامة ولما كان التلبب صعلة تعالةم الجريمعة ااتهعا ال يع ص مرتوبهعان 

يهعا سعواء أكعان ف ن توافر  يمسم للمأمور الذي ياهد وقوعها ان يقبا عليى كل ممن يقوم دليل على مسعاهمته ف

م. م أو يريوا  فاعالم أصليا

ويشتر  لتوافر تلك السلطة لمأمور الضبل القضائين فضالم عن استلزام قيام حالة معن حعاالت التلعببن أن توعون 

الجريمة محل التلبب طناية او طنحة عقوهتها الحبب مدة ال تزيد عن ثالثة أيهرن والعبعرة فعي تقعدير العقوهعة همعا 

م عليهعا يرد هه النص علي ها في القانون ال هما ينط  هه القاضي في الحوعمن وعلعة ايعترا  ان توعون الجنحعة معاقبعا
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م للمعادة  إطعراءات  21هتلك العقوهة هو التوفقي  هين إهاحة القبا وهين طواة الحبب اإلحتيا ي الذي اليوون  بقا

 أيهر.إال في الجنايات أو الجنم المعاقب عليها هالحبب لمدة تزيد على ثالثة 

كما يجعب أن تتعوافر العدالئل الوافيعة علعى اتهعام الشع ص هالجريمعةن اي علعى ارتواهعه لهعا او مشعاركته فيهعا. وال 

يشتر  ان ترقى تلك الدالئل الى مرتبة األدلةن ألنها تستنتج من وقائ  ال تعؤدي هالضعرورة وهحوعم اللعزوم العقلعي 

ور الضبل القضائي القبان ومبلا كلايتهان يوون هداءة لرطل الى ثبوت الجريمةن وتقدير الدالئل التي ستول لمأم

الضبل القضائين خاضعام غي الك لرقاهعة سعلطة التحقيع  تحعت ايعراي محطمعة الموضعو  التعي لهعا ان تقضعي 

هعدم كلاية الدالئل او هعدم توافرهعان وإهطعاه القعبا يترتعب عليعه اهعدار كعل دليعل انوشع  نتيجعة القعبا البا عل 

هه في إدانة الش ص وعدم اإلعداد
(1)

. 

هذا كله ااا كان المتهم حاضرامن ف اا لم يون حاضرامن وتوافرت يرو  القبا المتعلقة هالجريمة والعدالئل الوافيعة 

إطعراءات(. وينلعذ هعذا  25/6على اإلتهامن طاة لمأمور الضبل القضائي إصدار أمعر هضعبطه وإحضعار  )المعادة 

إطراءات(. ويظل هذا األمر نافعذام  25/2طة رطاه  السلطة العامة )المادة األمر هواسطة احد المحضرين او هواس

م علعى معا ورد هشعأن أمعر الضعبل واإلحضعار العذي يرعدر ععن سعلطة التحقيع  فعي المعادتين  مدة ستة أيهر قياسعا

 إطراءات طنائية. 206ن 628

 ثالثاً: واجبات مأمور الضبط القضائي حال القبض على المتهم:
إطراءات طنائية على مأمور الضبل القضائي أن يسم  فورام أقواه المتهم المقبوض عليهن وااا  21أوطبت المادة 

الم ترة. ويععد هعذا العنص تطبيع  لمعا  لم يأت هما يبرئهن يرسله في مدى أره  وعشرون ساعة الى النياهة العامة

عليعه أو يعتقعل هأسعبال القعبا من الدستور التي تقضعي هعان يبلعا كعل معن يقعبا  16ورد النص عليه في المادة 

عليه او اعتقاله فورامن ويوون له ح  االتراه همن يرى اهالغه هما وق  او االستعانة هه علعى الوطعه العذي ينظمعه 

القانونن ويجب اعالنه على وطه السرعة هالتهم الموطهة اليهن وله ول ير  التظلم امام القضاء معن اإلطعراء العذي 

م. قيد حريته الش ريةن وينظ م القانون ح  التظلم هما يولل اللرل فيه خاله مدة محددةن وإال وطب اإلفعراج حتمعا

من قانون اإلطراءات الجنائية في فقرتها األولى على ان "يبلا فورام كل معن يقعبا عليعه  628كما أوطبت المادة 

م هأسبال القبا عليه أو حبسهن ويوون له ح  اإلتراه همعن يعرى إهال غعه همعا وقع  واإلسعتعانة او يحبب احتيا يا

 همحامن ويجب إعالنه على وطه السرعة هالتهم الموطهة إليه".

ويقرد هسما  األقواهن سؤاه المتهم عن التهمة المسندة اليه واطاهته عنها دون مناقشعة تلرعيلية فعي ادلعة اإلتهعام 

م ال تملوه سوى سعلطة التحقيع  األصعلية. وإاا لعم  ه ية اإليقا  هه وتقوية األدلة القائمة ضد ن هذ الذي يعد استجواها

يأت المتهم هما يبرئه وطب علعى معأمور الضعبل القضعائي أن يرسعله فعي معدى أرهع  وعشعرين سعاعة العى النياهعة 

. وال يجوة لمأمور الضبل القضائي  ان يستبقي المتهم لديه معدة ا عوه معن العكن وإال ترتعب علعى العك الم ترة

م. واا م وتأديبيا أرسل للنياهة العامة هعد هعذا الموععد القعانوني تععين اإلفعراج عنعه فعورامن نظعرام لوعون  مواخذته طنائيا

القبا وقت عرضه عليها يعتبعر هعا المن فعال يجعوة لهعا أن ترعدر امعرام هعالحبب اإلحتيعا ي هنعاء علعى اإلطعراء 

ى النياهعةن هعل البا ل. كما اليجوة احتجاة  المتهم لمعدة ا عوه معن أرهع  وعشعرون سعاعة معن تعأريخ عرضعه علع

م. 21يتعين اإلفراج عنه فورامن ما لم يستجول في ظري   ساعة من تاريخ عرضه عليها وتقرر حبسه احتيا يا

 

 

 الفرع الثاني

 التفتيش بناء على التلبس
التلتيت اطراء من اطراءات التحقيقن ال يجوة تقريعر  إال للبحع  ععن األيعياء ال اصعة هالجريمعة الجعاري طمع   

إطععراءات طنائيععة(. ومععن ثععم فععال يجععوة إطععراء التلتععيت  50/6الت أو حرععوه التحقيعع  هشععأنه )المععادة اإلسععتدال

للتوصل الى ضبل طريمة لم تق  او ي شى وقوعها. والتلتيت هطبيعة هحثام عن الشئ فعي مسعتود  السعرن ويتمثعل 

 هذا المستود  إما في ي ص المتهم أو في الموان الذي يقيم فيه أو يعمل هه.

 

 الً: تفتيش األشخاص في أحوال التلبسأو
إطعراءات(ن كمعا أطعاة لعه هعذا  11/6أطاة له تلتيت األي ا  في الحاالت التي يجوة فيها القبا عليهم )المادة 

م  لتلتيت المنزه ااا ما توافرت يرو  معينة )المادة   إطراءات(. 18التلتيت تبعا
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م علعى من قانون اإلطراءات الجنائيعة  11فقد نرت المادة  علعى أنعه "فعي األحعواه التعي يجعوة فيهعا القعبا قانونعا

المعتهم يجعوة لمعأمور الضعبل أن يلتشعه". هعذا العنص يقعرر مبععدأ اسعتقر فعي قضعاء العنقا معؤدا  أنعه "كلمعا كععان 

م" م كان التلتيت الذي يرى من خوه إطعراء  علعى المقبعوض عليعه صعحيحا القبا صحيحا
(1)

. فعالتلتيت معن تواهع  

من ومعن ثعم القبا ومستلزم م معينعا اته على انه ال يجب ان يلهم من الك انه يشتر  اإليقعا  هعذين اإلطعراءين ترتيبعا

فان ما تنعا  للطاعنة من هطالن اطراءات الضبل وفساد دليل الوش  على الم در المستمد منهعان اسعتنادام العى ان 

لقانونالقبا عليها كان تاليا لتلتيت عباءتهان اليستند الى اسار صحيم في ا
(2)

. 

م ان التلتيت المقرود في المعادة  إطعراءات طنائيعة ال يقترعر علعى التلتعيت الوقعائين وإنمعا هعو  11/6والسائد فقها

م ععن أدلعة الجريمعة التعي فعي حياةتعه  ح  عام ينطب  على طمي  األحواه التي يجوة فيها القبا على المتهم هحثعا

محومة النقا "القوه هأن التلتيت المشعار اليعه فعي هعذ  المعادة  وضبطها )التلتيت هالمعنى اللني(. وفي الك تقوه

قرد هه التلتيت الوقائي هو خروج هانلص من مجاه التعميم الذي تده عليه عبارته العى نطعاق الت رعيص العذي 

م  الموق  له من موض  النص وال من صي ته التي أحاه فيها هرورة مطلقة على األحواه التي تجيز القبا قانونعا

 المتهم". على

إطراءات طنائيةن تلتيت الش ص الموطود في المنزه سعواء أكعان  18هذا وقد أهاح المشر ن هموطب نص المادة 

م يليعد فعي كشع  الحقيقعة. وهعذا التلتعيت ال يعرتبل  م أم غير معتهمن ااا قامعت قعرائن قويعة علعى انعه ي لعي يعيئا متهما

ه المعتهم. ومعن ثعم وطعب ان يوعون تلتعيت المنعزه طعائزام هحاالت القبا على المتهمن هل أنعه معرتبل هتلتعيت منعز

من هأن يوون هأمر قضائي سبب وفقام ألحوام القانونن فضالم عن ضرورة توافر قرائن قوية على ان المتهم او  قانونا

م  يليد فعي كشع  الحقيقعةي ص سوا  ي لي ييئا
(3)

وتقعدير هعذ  القعرائن ومبلعا كلايتهعا لمعأمور الضعبل القضعائين  

م لرقاهة سلطة التحقي  ومحومة الموضو . ويوون  تقدير  خاضعا

ويظهر  من الك الشعرو  ان هعذا المقعرر لمعأمور الضعبل القضعائي إنمعا هعو أمعر اسعتثنائي ال يجعب التوسع  فيعه. 

وعلى هذا فال يجوة لمأمور الضبل القضائي تلتيت ي ص خارج المنزه ولو وطدت قرائن قوية على انه ي لي 

م يليد في ك ش  الحقيقةن إال إاا قام في ح  هذا الش ص حالعة معن الحعاالت التعي تجيعز القعبا عليعهن كمعا لعو ييئا

كانت الجريمة في حالة تلببن فتلتيشه في هذ  الحالة يوون مستندام الى توافر حالة من حاالت القعبا ولعيب أثعرا 

 لتلتيت المسون.

م أو غير متهم هناء على نعص المعادة إن تقرير الح  في تلتيت الش ص الموطود هالمنزه سواء كان  فيعه  18متهما

من الدستورن  الما لم يتوافر هشأن األيياء التي ي ليها المتهم او غيعر  حالعة  16توس  يتعارض م  احوام المادة 

معن قعانون  18من حاالت التلبب. وهذا الرأي هو معا أيعد  قضعاء العنقا حعين قعاه ان "ملعاد معا قضعى هعه المعادة 

لجنائيعة معن ت ويعل معأمور الضعبل القضعاي الحع  فعي تلتعيت الشع ص ااا قامعت ضعد  أثنعاء تلتعيت اإلطراءات ا

م يليد فعي كشع  الحقيقعة دون ان يرعدر أمعر قضعائي ممعن يملعك  منزه المتهم قرائن قوية على انه ي لي معه ييئا

معن  18ذلك فعان المعادة معن الدسعتورن لع 16سلطة اصدار ن أو أن تتوافر في حقه حالة التلبب ي ال  حوم المعادة 

م هقععوة الدسعتور نلسععه منععذ تعأريخ العمععل هأحوامععه دون تععرهص  قعانون اإلطععراءات  الجنائيععة تعتبعر منسععوخة  ضععمنا

 صدور قانون ادنىن وال يجوة االستناد اليها في اطراء القبا والتلتيت منذ الك التأريخ".

انونيعة المقعررة. فيشعتر  أن يجعري همعرفعة ويجب أن ي ض  تلتيت األي ا  في طمي  األحعواه للضعمانات الق

احد مأموري الضبل القضائي دون غير ن هحي  ال يجوة له أن يندل أحد رطاه السلطة العامة إلطرائه. على أن 

يجوة له أن يستعين في اطراء التلتيت همن يرى مساعدته فيه من معاونيعه ولعو لعم يوونعوا معن رطعاه الضعبل معا 

. كما يجب ان يراعي في تلتيت ي ص المتهم أال يوون فيه مسعار هشعرفه او كرامتعه داموا يعملون تحت ايرافه

م في موضو  عورة منه ال يجوة المسار ههذ  العورةن لما يتضمنه  أو منافاة لآلدال العامة. ف اا اخلى المتهم ييئا

ة أن يتضعمن التلتعيت الك من هتك عرض المعتهمن وهعو معا ال يجيعز  القعانون حمايعة اآلدال العامعة. كمعا ال يجعو

م. م أو معنويا م هسالمة طسم أو إيذاء هدنيا  مساسا

وإاا كان المواد تلتيشه أنثىن فيجب ان يوون التلتعيت همعرفعة انثعى هنعدهها لعذلك معأمور الضعبل القضعائي )المعادة 

ة العى إطراءات(. وهذا الندل يسري على كل تلتيت يوعون محلعه انثعىن ولعذلك فهعو واطعب التطبيع  هالنسعب 11/2

(. وهعي قاععدة اات اترعاه هالنظعام الععام هحيع  لعو أطعرى رطعل 18الحالعة التعي تعرتبل هتلتعيت المسعون )المعادة 

من يعريطة ان يوعون التلتعيت  الضبل القضائي هذا التلتيت هنلسه يعد ها المن ولو رضيت هه األنثى رضاء صعريحا

                                                 
 .16ن  12ن رقم 1ن مجموعة القواعد القانونيةن ج6821ير فبرا 1نقا (  1)

 .285ن  51ن رقم 61ن مجموعة النقان ر6811فبراير  21نقا (  2)

 .615ن  22ن رقم 61ن مجموعة أحوام النقان ر6811فبراير  26(  نقا 3)
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انعه ال يجعوة نعدل  بيعب معن الرطعاه لتلتعيت  أن يجري في مواض  ت دش حياء األنثى أن اطعراء رطعالم. ولعدينا

األنثىن همقولة ان له ح  توقي  الوش  الطبعي عليهعا هحسعبانه خبيعرامن فالقعانون حعين أطعاة للطبيعب الوشع  علعى 

االنثىن انما قرر  لمرلحتها هقرد العالج هرضاء مسعب  منهعا. هعذا كلعه معا لعم يت عذ التلتعيت صعورة عمعل  بعي 

 تتوافر إال في  بيب. يحتاج الى خبرة خاصة ال

 تفتيش المنازل في أحوال التلبس:   ثانياً:
 انتهاك خطير  لحرمتها.-هحسباتها مستود  للسر وموض  سوينة الش ص-لما كان تلتيت المناةه

منه على ان "للمساكن حرمة فعال يجعوة دخولهعا ال تلتيشعها إال هعأمر قضعائي سعبب وقلعام ألحوعام  11نرت المادة 

 ية التوفي  هين نرو  قانون اإلطراءات الجنائية وهذا العنص الدسعتوري تعدخل المشعر  هموطعب القانون". وهي

هشأن الحريات العامةن معن أطعل تععديل هضع  نرعو  قعانون اإلطعراءات الجنائيعة.  6812لسنة  21القانون رقم 

تلتيشه صدور أمر من من قانون اإلطراءات الجنائية هحي  ايتر ت لدخوه المسون و 86وهوذا تم تعديل المادة 

من كمعا ععدلت المعادة  انونن واسعتلزمت لتلتعيت غيعر معن اات القع 201قاضي التحقي ن وأن يوون هذا األمعر مسعببا

المتهم او منزه غير منزله ان تحرل النياهة العامة على أمر مسبب هذلك من القاضي الجزئي هععد ا الععه علعى 

اطععراءات التععي كانععت ت ععوه مععأمور الضععبل القضععائي سععلطة  11األوراق. ومعن ناحيععة اخععرى أل ععى نععص المععادة 

تلتيت مناةه األي ا  الموضوعين تحت مراقبة البوليب ااا وطدت أوطه قوية لنيتبا  في أنهم ارتوبوا طنايعة 

 او طنحة.

إطعراءات طنائيعة التعي ت عوه معأمور الضعبل القضعائي  فعي حالعة  11غير ان المشر  قد غلل ععن تععديل المعادة 

معن  11هجنايعة او طنحعةان حع  تلتعيت منعزه المعتهمن وقعد انتهعت المحومعة الدسعتورية العليعا حعوه المعادة  التلبب

قانون اإلطراءات الجنائية ان " المشر  الدستوري قد فرق في الحوم هين تلتيت األي ا  وتلتيت المساكن فيما 

يع  أو معن القاضعي الم عتص كضعمانة يتعل  هضرورة ان يتم التلتعيت فعي الحعالتين هعأمر قضعائي لعه سعلطة التحق

معن الدسعتور معن هعذ  الضعمانة  16أساسية لحروه التلتيت تحت إيراي مسب  من القضاءن فقد اسعتثنت المعادة 

حالععة التلععبب هالجريمععة هالنسععبة للقععبا علععى الشعع ص تلتشععيهن فضععالم عععن عععدم ايععترا ها تسععبب امععر القاضععي 

مععن الدسعتور لععم تسعتثني حالععة التلعبب مععن ضععرورة  11ان المعادة  الم عتص او النياهععة العامعة هععالتلتيتن فعي حععين

صدور أمر قضائي سبب ممعن لعه سعلطة التحقيع  او معن القاضعي الم عتص هتلتعيت المسعون سعواء قعام هعه اآلمعر 

م لعم يعرد من  11هنلسه ام اان لمأمور الضبل القضائي هاطرائهن فجاء نص المادة  م مطلقعا الدستور المشار اليه عاما

ما ي رره أو هقيد ن مما مؤدا  ان هذا النص الدستوري يستلزم فعي طميع  احعواه تلتعيت المسعاكن صعدور عليه 

أي صععدور األمععر -األمععر القضععائي المسععبب....وال يحعع  القععوه هاسععتثناء حالععة التلععبب مععن حوععم هععاتين الضععمانتين

م  قضائي في حالة تلتيت الشع ص قياسا على اخراطها من ضمانة صدور األمر ال-القضائي وان يوون األمر مسببا

او القععبا عليععهن الععك هأناإلسععتثناء ال يقععار عليععه كمععا انععه ال محععل للقيععار عنععد وطععود الععنص الدسععتور يالواضععم 

م  11الداللة. وال ي ير من العك  معا طعاء هعجعز المعادة  معن الدسعتور هععد إيرادهعا هعاتين الضعمانتين ان العك " وفقعا

ال تعني تلويا المشر  العادي في إخراج حالة التلبب هالجريمة معن ال ضعو   ألحوام القانون" ألن هذ  العبارة

سعاللة العذكرن وإنمعا تشعير عبعارة "وفقعام ألحوعام القعانون" العى  11للضامنتين اللتين ايتر هما الدستور في المادة 

ن كيلية صعدور  وتسعببه اإلحالة الى القانون العادي في تحديد الجرائم التي يجوة فيها صدور األمر هالتلتيت وهيا

 الى غير الك من اإلطراءات التي يتم هها هذا التلتيت.

وهوذا اصبم تلتيت المساكن غير طائز لمأمور الضبل القضائي ولو في حالعة التلعبب إال هنعاء علعى امعر قضعائي 

معأمور الضعبل مسببن سواء في الك منزه المتهم او منزه غير المعتهم. هعل وال تسعتطي  النياهعة العامعة ان تنعدل 

لتلتيت مسون غير المتهمنالك ان النياهة العامة ال تملك ااتها اطعراء هعذا التلتعيت اال هنعاء علعى أمعر مسعبب هعذلك 

حععاه -إطععراءات(. كمععا اليجععوة للقاضععي الجزئععي 201مععن القاضععي الجزئععي هعععد إ العععه علععى األوراق )المععادة 

معأمور الضعبل القضعائي مبايعرةن كمعا اليجعوة لهعذا  أن يرعدر األمعر العى-الرغبة في تلتيت مسعون غيعر المعتهم

 األخير ان يطلب هذا األمر من القاضي الجزئي.

هزواه سعلطة معأمور الضعبل القضعائي فعي تلتعيت المسعون إال هعأمر قضعائي مسعببن يظعل لعه فقعل ات عاا طميع  و

أن يضعع  األختععام علععى  إطععراءات(ن ولععه 21/6الوسععائل التحلظيععة الالةمععة المحافظععة علععى ادلععة الجريمععة )المععادة 

م عليها )المادة   إطراءات(. 52األماكن التي هها رثار أو أيياء تليد في كش  الحقيقة وله ان يقيم حراسا

 الخاتمة
 تبين من الحب  ان القيود الواردة في قانون اإلطراءات الجنائية قيود ضرورية لحماية مرالم المجتم  واألفراد.

ينتقل من مرحلة الحرية الواملة الى مرحلة طديدة تلقي عليه هبعا األعباءن وقد  وان اللرد همجرد وصله هالمتهم

وض  المشر  في قانون اإلطراءات الجنائية هجانب القيعود العواردة علعى حريعة المعتهم الشعرو  والضعواهل التعي 
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ى حريتعه هعأكثر تجعل هذ  القيود هالحد األدنى والضروري ومن ثم تعد ضمانات لحقوق المعتهم هعأن ال يعتعدي علع

 مما يلزم.

وعلى الرغم من كثرة هذ  الضمانات يتععرض هععا المتهمعين إلنتهعاك حقعوقهم والعك لسعببين: السعبب األوه أن 

م ععن هعذ  الحقعوق م  و الضعمانات. السعبب  1معظم أفراد المجتم  غير مدركين لحقعوقهم ومعن ثعم ال يعلمعون يعيئا

افراد الشر ة وفعي ال العب الععام هعم ضعبا  صع  وطنعود وهعؤالء  الثاني: الذين يقومون هتطبي  هذ  اإلطراءات

ثقافتهم عن حقوق اإلنسان وكرامته ضعيلة فااا أردنا ان يحمي لنا هؤالء حقوق المتهم هنلب قوة حمياتهم لحقعوق 

لم ان الجماعة فال هد من ان نزودهم هاألخالق الدينية السمحة التي تمن  المتر  هها من ان يظلم اآلخرين ألنه يع

الظلم ظلمات يوم القيامة وان دعوة المظلوم ليب هينها وهين هللا حجال كما والهد ان نزودهم هثقافعة حمايعة حقعوق 

 اإلنسان وكرامته حتى تجري منهم مجرى الدم وتوون ملوة عالية في الك.
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