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 المقدمة

الحمد هلل حتي يبلغ الحمد منتهاه والصالة والسالم علي سيد البشرية وعلي آلة وصحبه اجمعين 
 ومن اهتدي بهادهم الي يوم الدين وبعد:

ان وقوع الجريمة في المجتمع وخاصة في عصرنا الحديث يترتب عليه االخالل باألمن والنظام 
العام، لذا يترتب علي رجال الضبط القضائي الذين يتبعون الي المؤسسة الشرطية البحث عن 

مادية من خالل االجراءات االستداللية والبحث والتحري التي يقومون بها  رياالدلة المادية والغ
 بها.ة  ليتم التحقيق يع من ضمن مهامهم، ومن ثم يتم رفعها الي الجهات النيابوتق

ان النيابة العامة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية وبوصفها بأنها نائبة عن المجتمع 
 وايضا تختص دون غيرها بإقامة الدعوة الجزائية وتباشرها امام المحاكم المختصة في عنه وممثلة

 ذلك االمر حتي يتم الوصول الي حم نهائي عادل.

 الدعوي الجنائية تمر بعدة مراحل الي  2001لسنة  3حيث اشار قانون االجراءات الجزائية رقم 
اعمال االستدالالت التي يباشرها مأمور الضبط القضائي ولكن يبقي هذا بأشراف مرحلة  اوال

" لقانون االجراءات 20فق نصت المادة "القضائي قبة اعمال مأمور الضبط االنائب العام علي مر 
"يشرف النائب العام علي مأموري الضبط القضائي ويخضعون  2001لسنة  3الجزائي رقم 

لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وضيفتهم"  ثانيا في مباشرة التحقيق االبتدائي فإن النيابة العامة هي 
 .إلي ان تنتهي بمرحلة التحقيق والمحاكمة القضائية من تباشر التحقيق دون غيرها في هذا االمر

يختص مأمور الضبط القضائي اساسا بوظيفة تمهيدية تسبق مرحلتي التحقيق وفي ذلك 
الة الدعوي، ودالئل اثبات  ركتح تيوالمحاكمة، تهدف الي اكتشاف الجرائم وجمع المادة ال

إجراءات، ويطلق علي هذه المرحلة مرحلة اذ الالزم من خاالتهام او نفيها وضبط مرتكبيها، وات
 1 جمع االستدالالت.

إال ان المشرع قد منح مأمور الضبط القضائي القيام ببعض اعمال التحقق وفقا لتفويض صادر 
لسنة  3من قانون االجراءات الجزائية رقم  55عن النائب العام او وكيل النيابة بنص المادة 

                                                           
1
 147، ص2009، 1سلطات مأموري الضبط القضائي، ط عادل، صفا، 
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 صالمختص تفويض احد اعضاء الضبط القضائي المخت النائب العام او وكيل النائب 2001
 .بالقيام بأي من اعمال التحقيق في دعوي محدودة وذلك عاد االستجواب المتهم في مواد جنائية
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مشكلة الدراسة في التفويض الصادر عن النيابة العامة الذي يمنح مأمور الضبط القضائي  نتكم
  ا انكون هذا المرحلة من اخطر مراحل الدعوى الجنائية ال سيم يقمن مباشرة بعض اعمال التحق

البوليسية اعماله  في هذا الحق الذي تم منحله لمأمور الضبط القضائي قد يودي الي تغول
وتجاوز حدوده االمر الذي يؤدي في بعض االحيان الي قيام مأموري الضبط الي اقامة الئحة 

وقد يؤدي الخلط بين اعمال التحقيق و اعمال التحري  االستجوابالدعوي الجنائية في مرحلة 
واالستدالل لذلك يجب ان يتم تحديد ومعرفة هذه االصطالحات وطبيعة االجراءات التي تقوم به 

 .تلك الجهات

 وتكمن مشكلة الدراسة في االجابة علي السؤال الرئيسي:  

 التحقيق االبتدائي؟ما هيه ضوابط تفويض مأمور الضبط القضائي في 

 ويتفرع عن السؤال الرئيسي االسئلة الفرعية:

  الفلسطيني؟ االتهامي في التشريع النظامهو ما 
 مأمور الضبط القضائي؟ لطاتماهية س 
  ؟مأموري الضبط القضائيماهية العالقة بين النيابة العامة وبين 
 ماهية التحقيق االبتدائي والسلطة المختصة بذلك؟ 
  ؟االبتدائي الضوابط القانونية للتفويض في اعمال التحقيقماهية 
 ما مدي دستورية اعمال التفويض في مرحلة التحقيق االبتدائي؟ 

 اهداف الدراسة

 معرفة قانون االجراءات الجزائية الفلسطيني. 
 طات مأمور الضبط القضائي الرئيسية واالستثنائيةلالتعرف علي س.  
 لعامة وبين مأموري الضبط القضائي.توضيح العالقة بين النيابة ا 
 التعرف علي مرحلة التحقيق االبتدائي والسلطة المختصة بتلك المرحلة. 
  التعرف علي الضوابط القانونية للتفويض الصادر عن وكيل النيابة في مباشرة مأمور

 الضبط بعض اعمال التحقيق.
  االبتدائي.تبيان ما مدي دستورية اعمال التفويض في مرحلة التحقيق 
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 اهمية الدراسة

 تتمثل اهمية الدارسة في االتي:

 االهمية النظرية 

تكمن اهمية هذه الدراسة في التعرف علي الضوابط التي يجب ان تتخذها النيابة العامة  .1
التي اجاز  ةقانون االجراءات الجزائي وصنصلفي تفويض مأمور الضبط القضائي وفقا 

 .هذا التفويض
في شرح وتفسير حدود صالحيات رجال الضبط القضائي عند  تتمثل هذه الدراسة .2

 تفويضهم من قبل النيابة العامة.
وضع اعمال واجراءات التفويض في الميزان الصحيح لقانون االجراءات الجزائي   .3

 والقانون االساسي.
 الموازنة ما بين هدف اعمال واجراءات التحقيق وبين مرتبة البراءة المفترضة للمتهم. .4

 ة التطبيقيةاالهمي

لم تتطرق بشكل دقيق ومتخصص، فجميع للدراسات االخرى بحسب مطالعة الباحث  .1
الباحثين كانت موضوعات دراستهم تقتصر علي مجرد اختصاصات النيابة العامة كذلك 

، لذلك ستسهم هذا الدراسة في اثراء المكتبة اختصاصات مأمور الضبط القضائي
 الفلسطينية.

لباحثين والمتخصصين من اعضاء النيابة العامة ستفتح هذه الدراسة آفاقا جديدا امام ا .2
 ومأمور الضبط القضائي الشرطي وذلك من خالل النتائج والتوصيات.

 

 .منهجية الدراسة

المنهج المستخدم في هذا الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي و المقارن، ويقصد به الوصف 
بقانون االجراءات الجنائي ومقارنه والتفسير في ضوء قانون االجراءات الجزائي الفلسطيني 

 المصري 
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 :الدراسة هيكلية

 هذه الدراسة الي اربع فصول وعلي عدا مباحث علي النحو االتي: يتم تقسيمسوف 

 مبحثين: ويشمل علي يماهية قانون االجراءات الجزائية الفلسطين الفصل التمهيدي:

 المبحث االول: نشأة قانون االجراءات الجزائي

 تعريف قانون االجراءات مطلب االول: ال 
 العامة وتطورها التاريخي: تعريف النيابة مطلب ثانيال 

 المبحث الثاني: النيابة العامة والدعوي الجزائية

  :تعريف الدعوي الجزائيةالمطلب االول 
  :دور النيابة العامة في الدعوي الجزائيةالمطلب الثاني 

 : مأمور الضبط القضائي وسلطاتهالفصل االول

 مأمور الضبط القضائيالمبحث االول: 

  :القضائي والضبط القضائيالضبط المطلب االول 
  :اشخاص الضبط القضائيالمطلب الثاني 
  :السلطة المختصة بجمع االستداللالمطلب الثالث 

 المبحث الثاني: سلطات مأمور الضبط القضائي 

  :السلطات االصلية في مرحلة االستداللالمطلب االول 
  :السلطات االستثنائية لمأمور الضبط القضائيالمطلب الثاني 

 : عالقة النيابة العامة بأمور الضبط القضائيالثانيالفصل 

 المبحث االول: االجهزة الشرطة لمأمور الضبط القضائي

 :ماهية جهاز الشرطة الفلسطيني المطلب االول 
 :مكاتب التحقيق الشرطية المطلب الثاني  

 الرقابة واالشراف علي اعمال مأمور الضبط القضائي :ثانيالمبحث ال

 علي مأمور الضبط القضائياالشراف  طلب االول:مال 
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 :علي اعمال مأمور الضبط القضائياالدارة الرقابة  المطلب الثاني 

 : ماهية التحقيق االبتدائي والسلطة المختصة بهاالفصل الثالث

 بحث االول: مفهوم التحقيق االبتدائيمال

 :تعريف التحقيق االبتدائي واهميته المطلب االول 
 التحقيق االبتدائي: خصائص المطلب الثاني 

 بحث الثاني: السلطة المختصة بالتحقيق االبتدائيمال

  :السلطة المختصة به اصلياالمطلب االول 
 :السلطة لمختصة به تفويضيا المطلب الثاني 

 ماهية التفويض ونطاقه: رابعالفصل ال

 المبحث االول: ماهية التفويض للتحقيق االبتدائي

 مفهوم التفويض ومبرراته المطلب االول : 
 المختص بإصدار امر التفويض المطلب الثاني : 

 : الطبيعة القانونية ألعمال التفويض في التحقيق االبتدائي ثانيالمبحث ال

  اعمال اداريةاالولالمطلب : 
  اعمال ذات طبيعة قضائيةالثانيالمطلب : 

 : تفويض مأمور الضبط القضائي في اعمال التحقيقخامسالفصل ال

 : شروط التفويض للتحقيق ولالمبحث اال 

 الموضوعية: الشروط طلب االولالم 
 الشروط الشكليةالمطلب الثاني : 

 اثآر التفويض وضوابطه :انيبحث الثمال

 :اآلثار المترتبة علي امر التفويض المطلب االول 
 :ضضوابط اجراءات التفوي المطلب الثاني 
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوال: المصادر

 القران الكريم .1
 السنة النبوية .2

 ثانيا: الكتب والمراجع

، مكتبة 1، طم2001( لسنة 3، شرح قانون االجراءات الجزائية رقم )د. القاضي، تامر .1
 م.2017نيسان، 

، مكتبة 1، طالوجيز في قانون االجراءات الجزائية الفلسطينيد. جرادة، عبد القادر،  .2
 م.2016آفاق، غزة، 

 م.2003، دار الجامعة الجديدة، 1، طاالجراءات الجنائيةنظم د. ثروت، جالل،  .3
 م.2012، دار النشر والتوزيع، االردن، 1، طالنيابة العامة د. الكردي، امجد،  .4
، مكتبة 1، طالوجيز في شرح قانون االجراءات الجزائية الفلسطينيد. الديراوي، طارق،  .5

 م.2009االزهر، غزة، 
النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون سلطات د. مرسي، عالء الدين،  .6

 م.2014، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، 1، طاالجراءات الجنائية
، توزيع المكتبة القانونية، 1، طاستجواب المتهم فقهيا وقضاء  د. عدلي، خليل،  .7

 م. 1986القاهرة،
، مكتبة آفاق، غزة، 1، طالفلسطينيشرح قانون االجراءات الجزائية د. الوليد، ساهر،  .8

 م. 2005
، الدار العربية للنشر 1، طالضبط لمأموراالختصاصات القضائية د. الجبور، محمد،  .9

 م.2008والتوزيع، 
 التحقيق االبتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية،د. الجوخدار، حسن،  .10

 م.2008، دار الثقافة، عمان، 1ط
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، موسوعة االجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني. جرادة، عبد القادر، د .11
 م.2009مجلد االول، مكتبة آفاق، غزة، 

، مكتبة آفاق، 1، طمبادئ قانون العقوبات الفلسطينيد. جرادة، عبد القادر،  .12
 م.2010غزة، 

شرح قانون العقوبات المصري القسم العام "النظرية العامة د. سالم، عمر،  .13
 م.2007الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة،  ، الجزءللجزاء الجنائي"

، مصر، شرح قانون االجراءات الجنائي المصري د. شمس الدين، اشرف،  .14
 م.2012

 

 ثالثا: الرسائل العلمية

ضوابط العالقة بين النيابة والشرطة في ضوء قانون االجراءات الخيارين، غانم،  .1
 م.2007رسالة ماجستير، جامعة نايف، ، الجزائية

مدي التكامل بين االجراءات االستداللية الشرطية واجراءات التحقيق العتيبي، علي،  .2
 م.2009، رسالة ماجستير، جامعة نايف، وفقا لألنظمة الجنائية السعودية

، ضمانات التحقيق االبتدائي في نظام االجراءات السعوديالشهراني، عبد الحمن،  .3
 م.2012رسالة ماجستير، جامعة نايف، 

الضوابط المهارية في محاضر جمع االستدالالت وأثرها في توجيه ني، سعيد، القحطا .4
 م.2004، رسالة ماجستير، جامعة نايف، مسار التحقيق

في  الختصاصات والسلطات االستثنائية لمأمور الضبط القضائيا مشعل، المشعل، .5
 م.2003 ، رسالة ماجستير، اكاديمية نايف،النظام الكويتي

الجراءات في قانون ا لمأمور الضبط القضائي ةستثنائياالالسلطات صالح،  الدوسري، .6
 م2008الة ماجستير، اكاديمية نايف، ، رسنائية البحرينيالج

زائية في نظام االجراءات الج ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائيطه،  عراقي، .7
 م.2006،رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز ،السعودي
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 رابعا: القوانين

 م.2005القانون االساسي الفلسطيني المعدل لسنة  .1
 م.2001( لسنة 3قانون االجراءات الجزائية رقم ) .2
 م.1950( لسنة 155رقم )قانون االجراءات الجنائية المصري  .3

 

 


