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 القبض قرارات مشروعية مراقبة يف العام االدعاء دور
 )مستل((مقارنة دراسة)والتوقيف

  

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

االدعػػػال امعػػػاـ امدعااػػػ  المامػػػي  لاماياػػػ  اػػػ  امعاإيػػػ  ام  ػػػا ي  لال ػػػؾ إف  د  يعػػػ
ا امتغا ػػ  ع ػػأل  تجا إػػا فال ياكػػمإػػدلر امػػذع يإعالػػا االدعػػال امعػػاـ مػػا اػػف ال ايػػ  اػػا 

امرػام  )لتأت   ػذ  ال ايػ  الرػلرة عااػ  اػف امغايػ  امتػ  لجػد اػف اجإيػا ل ػ   اايػ  
ت  يػػػؽ ذمػػػؾ اػػػف ـػػػةؿ اراعالػػػػػػػ  ا ػػػرلعي  ام ػػػػػػػرارات امتػػػ  إمػػػ   لمػػػعيا امامػػػتار( امعػػػاـ

أل  ترػػػدر ا ا اكػػػػػػػـ امت  يػػػؽ لاما ػػػاكـ اماـترػػػ  لا يػػػا عػػػرارات ام ػػػالض عإػػػ  اماػػػتيـ
اما اكاػػ  لذمػػؾ م اايػػ  ام ريػػ  ام ـرػػي  اػػف االعتػػدال أل  ؽتلعيفػػػػا اػػ  ار إػػ  امت  يػػ

املغ عا ػػػل   لكذمؾ م ااي  اماجتاع ا   امػػػػ  امتجػالز أل  لامتجػػػالز عإييا دلف االػػرر
عإيػػا اػػف عالػػؿ الاػػرادت ع ػػداا ترػػدر ام ػػػػػرارات ال ػػكؿ اـػػامؼ مإ ػػا لف ا ػػد  ػػدد عػػا لف 

لالاعػػاؿ امتػػ  يػػأار اما ػػرع  اعػػب ارتكالييػػاامع لالػػات الاعػػاؿ امتػػ  يجرايػػا اما ػػرع ليع
اماـػػػاطاليف الام ػػػا لف ام يػػػػاـ اليػػػا ليعاعػػػب اماات ػػػع عػػػف ذمػػػؾ لاػػػ  اجػػػاؿ عػػػا لف أرػػػلؿ 

 ػػػا يت ػػػاف ام لاعػػػػػػػد امتػػػ  تتالعيػػػػا اممػػػإطات امعااػػػ  ع ػػػد لعػػػلع أاما اكاػػػات امجزا يػػػ  ا
يػات تعػد امجريا  مغرض امك ؼ ع يا ل ػؽ اماجتاػع اػ  اػرض امع ػاب عإيػا ع ػد ارتكاال
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عيػػػػػلداو لامزااػػاو عإػػ   ريػػ  اش مػػاف ام ـرػػي  لامػػذع يعػػيش اػػ  اجتاػػع اػػا لعػػد يتجػػالز 
  ري  ام ياة إذا كا ت امع لال  اشعداـ .إم   الار

اي  أماس ام ياة االجتااعي  امرام    تاام ري  اف أ ـ ا لاات ام ياة مإل ماف
إمػ   ذمؾ عال يؤديؽ رغالاتا ال رط أف امت  يمتطيع اللامطتيا امفػػػرد ا  إ اال ذاتا لت  

ا ع اآلـريف اف إ اال ذاتا لت  يؽ رغالاتات ااش ماف إ اا  ل الام  لؽ امتػ  يتاتػع اليػػػا 
 لاليػػا تت  ػػؽ إ ما يتا .

لترتالط طاليع  امعاؿ ل طاؽ امرعاال  عإ  اما رلعي  امتػ  ياارمػيا االدعػال امعػاـ 
امدلمػػػ  ا ػػػتراكي  ت ػػػيط اليػػػذا امجيػػػاز ايػػػاـ  ال ػػػلع ام ظػػػاـ اممػػػا د اػػػ  امدلمػػػ ت اػػػ ذا كا ػػػت

اتعػػػػػددةت ذات جلا ػػػػػب اتالاي ػػػػػ  لتا  ػػػػػا رػػػػػة يات لامػػػػػع  اػػػػػ  إجػػػػػرال امرعاالػػػػػ  عإػػػػػ  
 . اما رلعي  الي اا امدلؿ امرأماامي  ت رر دلر  ا  االتياـ ا ط

إالا  اف امدلر االيجاال  امذع ياارمػا جيػاز االدعػال امعػاـ اػ  امعػراؽ عإ  امرغـل 
كاا  ل دلر  ا  االعطػار امعراليػ  ام ػ ي   لالمػياا  امذع  طا  امياتامدلر ا ال ياارس أ 

االردف لارر لكذمؾ امدلؿ االج الي  كفر ما ا  اطا ا يد ت الالد اف تلمػيع رػة ياتا 
( 959اال ػػـ اػػف االػػادن عا ل ػػا اماػػرعـ ) اماالػػدأميتمػػ   مػػا  اايػػ  اما ػػرلعي  امتػػ   ػػ  

 . اماعدؿ 9979مم   

دلر االدعػػػػال امعػػػػاـ اػػػػ  اراعالػػػػ  ا ػػػػرلعي  عػػػػرارات ام ػػػػالض لمغػػػػرض اش اطػػػػ  الػػػػ
ت الم ػػا اػػ  اماطإػػب اللؿ امتعريػػؼ  :اطإالػػيفإػػ  ع ارتأي ػػا ت مػػيـ  ػػذا امال ػػث لامتلعيػػؼ

رر ا امثا   مدرام  رعاال  ا رلعي  عرارات ام الض لامتلعيؼ.  الامرعاال  لاما رلعي  ـل

 املطلب األول
 التعريف بالرقابة واملشروعية

ايد ال رلرة ت  يؽ امعدام  ام ارؿ ا  امفكر اش ما   لام علر اماتز كاف امتطلر 
ثػػػر كاليػػػر اػػػ  أع ل اايػػػ  ارػػػام ا  ػػػد ـطػػػر امجرياػػػ  اػػػف لامػػػت رار اماجتاػػػأم ػػػااف 
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ت مػػػلال (9)ترمػػيع عاػػؿ جيػػػاز االدعػػال امعػػػاـ لتعػػاظـ دلر  اػػػ  امرعاالػػ  عإػػػ  اما ػػرلعي 
ير إف دلر  ا  ام ظاـ اال ػتراك  أكاف ذمؾ ا  ام ظاـ امفردع أـ ا  ام ظاـ اال تراك  غ

 امرعاال  ام ااإ .إم   تعدن  دلد امرعاال  ام  ا ي 

( ممػػ   959لاػػ  امعػػراؽ رػػدر عػػا لف ـػػاص الاالدعػػال امعػػاـ ل ػػل ام ػػا لف رعػػـ )
اللؿ اػػػػف  لعػػػػا اػػػػ  امعػػػػراؽ  يػػػػث جػػػػال  ػػػػذا ام ػػػػا لف للمػػػػع اػػػػف  يعػػػػد  امػػػػذع  9979

مػػيس ا ػػط الاػػلر امجزا يػػ   رػػاتارػػة يات جيػػاز االدعػػال امعػػاـ ال يػػث  ػػاإت اـترا
ام ػؽ اػ  امتػدـؿ اػ  امػدعلن اماد يػ  أي ػاو لدااعا عف ام ػؽ امعػاـ الػؿ أعطػا  اما ػرع 

د يػ  م اايػ  امت  تكلف امدلم  طرااو اييا لكذمؾ   ا ا  امتػدـؿ اػ  دعػالن ال ػلاؿ اما
 امع. المرة لامطفلم  ...

اع ػػ  امرعاالػػ  إمػػ   تطػػرؽلمغػػرض اش اطػػ  الال ػػلع  ػػذا اماطإػػب الالػػد م ػػا اػػف ام
 . امثا   اع   اما رلعي  ا  امفرعإم   ل طاعيا لميكلف ذمؾ ا  امفرع اللؿ ثـ  تطرؽ

 تعريف الرقابة ونطاقها: الفرع األول
ملؿ تعريػػؼ امرعاالػػ  ل طاعيػػا الالػػد م ػػا اػػف املعػػلؼ عإػػ  اػػدإمػػ   مغػػرض املرػػلؿ

ع  طاعيا ل ػذا اػا مػ ت الما االرطةح لاف ثـ الياف ال ل امرعاال  ا  امإغ  لاف ثـ ا  
 تالاعاو.

 تعريف الرقابة :أوال

أاا ت ـل امرعاال  اف ام ا ي  ام ا ل ي   اؾ العض امرعلالات امت  تلاجا ت ديد افي
 .(2)لامرعيب  ل ام ارس الايف تاراعال و  ا  راعال  ل ام رام  اي   :امرعاال  مغ و 

                                                           

ي ظر: د. مإيـ إالرا يـ  رال  ت اماركز ام ا ل   مةدعال امعاـ ت اجإ  الاف ام لا ت امعدد امثامػث  ((9
 . 75ص ت9989ت  يمافت 

ت عػػامـ امكتػػب ت  2ي ظػػر: ام ػػاالس اما ػػيط مإ ػػيع اجػػد امػػديف ا اػػد الػػف يع ػػلب ام ػػيرازع ت ج  ((2
 . 75ص ت ب.تاليرلت ت 
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ماعاي ػػػػػ  ال رػػػػػد لارػػػػػطة او تع ػػػػػ  امرعاال )اجالعػػػػػ  اػػػػػف ام  ػػػػػاطات امتفتي ػػػػػي  لا
امت  يؽ اف تطاليؽ ام ا لف الدعػ  لامعاػؿ عإػ  ت ديػد امامػؤلؿ اػ   امػ  ا تيػاؾ أ كااػا 

ف امػذع يع ي ػا   ػا  ػل أ إذت (9)(امجيػاز اماـػتص مت ديػد امجػزال اما امػبإمػ   ثـ إ امتا
مػيط عػف غير ػا اػف امرعاالػات رعاال  االدعال امعاـ اةالد اف تاييز ا لمػل ال ػكؿ اػلجز لال

ارعاالػػ  االدعػػال امعػػاـ  ػػ  رعاالػػ  عإػػ  اما ػػرلعي  لميمػػت رعاالػػ  اة اػػ  لاليػػذا  ت الـػػرن
ت كاػا إ يػا (2)تـتإؼ عف امرعاال  اشداري  امت     رعاال  اة اػ  لا ػرلعي  اػ  أف لا ػد

رعاال  عا ل ي  لاليذا تـتإؼ عف امرعاال  عإ  دمتلري  ام لا يف امارتالط  الادملالت ميامي  
  االدعػػػػال امعػػػاـ رعاالػػػ  ذاتيػػػ  تـتإػػػػؼ اػػػ   ػػػذا عػػػف امرعاالػػػػ  ت كػػػـ  ركػػػ  امدلمػػػ ت لرعاالػػػ

طإب  يث إف ام ا   اإـز الامفرؿ اػ  أل  ام  ا ي  امت  يإـز مااارمتيا لجلد  كلن
 .(3)ام  ي  اماعرل   أاااا

 نطاق الرقابة  :ثانيا  

يعػػلد اـػػتةؼ  ػػدلد امرعاالػػ  ل لعيػػا اػػ  ام ظػػاـ امفر مػػ  لامػػدلؿ امتػػ  تمػػير عإػػ  
 يػث يراعػب ت تغيػر ال ػداؼ اما لطػ  الياػاإم   ظا  ذات امرالغ  اال تراكي  يجا لال 

االدعػػػال امعػػػاـ اػػػ  ار مػػػا لارػػػر لالردف اػػػدن امتػػػزاـ الاػػػراد الػػػام لا يف امجزا يػػػ  لي ػػػدـ 
اماػتيـ مإا كاػ  لية ػظ تطاليػؽ ام ػا لف تطالي ػػاو مػإيااو اػف عالػؿ اما كاػ ت ا طػاؽ رعاالتػػا 

 ييدؼ االدعال امعاـ ا  امػ ظـ ذات امرػالغ  اال ػتراكي  ت  رر الام رعي  امجزا ي  الي اا
 ل ػدة تطاليػؽ ام ػا لف اػ  كااػ  أ  ػػال امجايلريػ  لعػدـ اـػتةؼ أ كااػا اػف ا ط ػػ إمػ  
 أـرن.إم  

                                                           

د. عإػػ  مػػالت  ا اػػد ت لما ػػػػؿ  اايػػ  اما رلعيػػػػػ  ت درامػػ  ا ار ػػػػ  اػػ   ػػلل امتجرالػػ  امعراعيػػ  ت  ((9
 . 89ص ت 9985دار لامط ت م ػدف ت 

د امػػػػر اف تلجػػػػاف اليػػػػلال  ت ام  ػػػػال اشدارع اػػػػ  امعػػػػراؽ ت دار اطػػػػاالع ام ػػػػعبت ي ظػػػػر: د. عالػػػػ ((2
 . 23ص ت9965

( ممػػ   992( اػػف عػػا لف أرػػلؿ اما اكاػػات امجزا يػػ  اممػػلرع رعػػـ )9/ 95ي ظػػر:  ػػص اماػػادة ) ((3
 اماعدؿ.  9959
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ل ل مذمؾ يراعب ت فيذ ام ا لف اف عالؿ اميي ات امت فيذي  لتطالي ا اف عالؿ اما ػاكـ 
دلر االدعػػال امعػػاـ اػػ  امػػ ظـ ذات اػػ ف  لعإيػػا تلاالمتػػزاـ ال  كااػػا اػػف جايػػع اماػػلاط يف

لعػػػلع إمػػػ   عإػػػ  امتػػػدـؿ اػػػ  ام  ػػػايا امج ا يػػػ  الػػػؿ ي الػػػا رال ي ترػػػامرػػػالغ  اال ػػػتراكي  
اماـامفػػ  ع ػػد ت فيػػذ ام ػػا لف لتطالي ػػا أي ػػات ل ػػل مػػذمؾ )أداة م اايػػ  ام ػػرعي  اػػف جايػػع 

 .(9)لجل يا(

االػػ  امتػػ  ت رػػب عإػػ   ػػ  امرعمتػػ  ي فػػرد اليػػا ام ظػػاـ اال ػػتراك  لامرعاالػػ  امعااػػ  ا
 ا ػػةو عػػفامت فيػػذ امػػدعيؽ مإ ػػا لف اػػف عالػػؿ كااػػ  امػػلزارات لاميي ػػات لاماؤممػػات امعااػػ  

 اليي ػ  ـارػ أل  امالظفيف لامالاط يفت إف  لع امرعاالػ  امعااػ  غيػر ا ػدد الت ػريع اعػيف
 ت الؿ ت اؿ جايع ام لا يف لكاا  اميي ات لامالظفيف لامالاط يف الامتث ال اميي   امت ريعي

رػػؼ ت فيػػذ ام ػػا لف إمػػ   دمػػتلري  ام ػػلا يفت الػػؿ ت رػرؼ رعاالتػػا بال يراعػػااالدعػال امعػػاـ 
 ا  ارس اممإط  اماركزي .؛ ل لتطالي ا

االدعال امعاـ ا  ام ظاـ امفر مػ  لامػدلؿ امتػ  تمػير  إم  أف اف كؿ ذمؾ  تلرؿ
ريػػا لامرػػيف عإػػ   يجػػا كارػػر لالردفت لام ظػػاـ اال ػػتراك  لامػػدلؿ امتػػ  تأـػػذ الػػا كالإغا

لغير ػػا ياػػارس اياػػ  امرعاالػػ  غيػػر إف  ػػدلد ا ل لعيػػا عػػد تالاي ػػا تالعػػاو الـػػتةؼ ام ظػػاـ 
افػػػ  امػػػدلؿ امرأمػػػاامي  ي يػػػ  االدعػػػال امعػػػاـ ت امػػػ  لاالجتاػػػاع  اممػػػا د اػػػ  كإيياػػػااممي

امارػام  المامػي  اع ػد ارتكػاب جرياػ  اػا تيػدد أ ػد  ليرلف الاف امداـإ  امػذع يعػد
أ ػػػـ اػػ ف  امػػداـإ  يت ػػػرؾ االدعػػال امعػػػاـ مي ػػزؿ امع ػػػاب الامفاعػػؿت لعإيػػػاالاػػف امجزا ػػػ  

 لاجالاتا ت  رر ا  ت ريؾ امدعلن امعاا  لاتاالعتيا.

أاا ا  امدلؿ ذات امرالغ  اال تراكي  اة يكتف  االدعال امعػاـ الاراعالػ  اماػلاط يف 
ات اشداريػػػ  اماػػػلظفيف لاميي ػػػات امت فيذيػػػ   يػػػث تإتػػػـز اميي ػػػأي ػػػاو لاما ػػػاكـ الػػػؿ يراعػػػب 

 عػدـ امت يػد الام ػا لف لاالمتػزاـ ال  كااػا يػؤدع ؛ لفامتزاااو  راياو الام ا لف لتطال ا الرراا 

                                                           

ت  9ا ار  ت ط ( د.  مف يلمؼ ا االإا ت دلر االدعال امعاـ ا  ت  يؽ ام رعي  امجزا ي  ت درام  3) 
 . 78ص ـ ت2994االردف ت –دار امث اا  ت عااف 
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عدـ ت  يؽ ال داث امت  اف اجإيا  رعت ام لا يفت لعإيا اامرعاال  اػ   ػذا ام ظػاـ إم  
 .(9)ت رب عإ  امالاط يف لامالظفيف لعإ  اميي ات ام  ا ي  لامت فيذي  عإ   د ملال

( مم   959أاا ا  امعراؽ  ة ظ إف اماادة اللم  اف عا لف االدعال امعاـ رعـ )
ت عػػػد تلمػػػعت اػػػ   طػػػاؽ امرعاالػػػ  امتػػػ  ياارمػػػيا االدعػػػال امعػػػاـ ال يػػػث (2)اماعػػػدؿ 9979

  اإت كؿ اا اف  ا ا  ااي   ظاـ امدلم  لأا يا لاؤمماتيا لدعـ ام ظاـ اال تراك . 

 ةمعنى المشروعي: ينالفرع الثا
مإل اط  الاع   اما رلعي  الالد م ا اف املعلؼ عإ  ادملؿ اما رلعي  ا  امإغػ  

ام ػػرعي  ل ػػذا اػػا مػػ ت الما ثػػـ  الػػيف اع ا ػػا اػػ  االرػػطةح لاػػف ثػػـ تاييز ػػا عػػف االػػدأ 
 . تالاعاو 

 

                                                           

 .89ص ي ظر: د.  مف يلمؼ ا االإا ت اردر ماالؽ ت ((9
اماعػدؿ عإػ  )ييػدؼ  9979( ممػ   959( اف عا لف االدعال امعاـ امعراع  رعػـ )9ت ص اماادة ) ((2

 (: اا يأتت ظيـ جياز االدعال امعاـ ت مت  يؽ إم    ذا ام ا لف
 اايػػ   ظػػاـ امدلمػػ  لأا يػػا لاؤممػػاتيا لام ػػرص عإػػ  امديا راطيػػ  ام ػػعالي  لامػػدااع عػػف اكامػػب  :ألالو 

 امثلرة لام فاظ عإ  أالاؿ امدلم  لام طاع اال تراك .
دعػػػـ ام ظػػػاـ اال ػػػتراك  ل اايػػػ  أممػػػا لافا ياػػػا اػػػ  إطػػػار اراعالػػػ  اما ػػػرلعي  لا تػػػراـ تطاليػػػؽ  :ثا يػػػاو 

 ام ا لف. 
م  ال لامجيات اماـتر  ا  امك ػؼ اممػريع عػف الاعػاؿ امجرياػ  ت لامعاػؿ عإػ  اشمياـ اع ا :ثامثاو 

مػػرع   مػػـ ام  ػػايا ت لت ا ػػ  تأجيػػؿ اما اكاػػات الػػدلف االػػررت المػػياا امجػػرا ـ امتػػ  تعيػػؽ امػػيرة 
 امت لالت اال تراكي .

 اراعال  ت فيذ ام رارات لال كاـ لامع لالات لاؽ ام ا لف. : راالعاو 
 ت ييـ امت ريعات ام ااذة ماعرا  ادن اطاال تيا مإلاعع اماتطلر. اشمياـ ا  :ـااماو 
 اشمياـ ا  ررد ظا رة اشجراـ لاما ازعات لت ديـ اما تر ات امعإاي  ماعامجتيا لت إيريا. :مادماو 
 اشمياـ ا   ااي  المرة لامطفلم .  :ماالعاو 
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 (1)تعريف المشروعية في المغة :أوال

 ا يػػاجامأل  اممػػ  أل  ام ػػريع أل  اما ػػرلعي  اػػ  امإغػػ : مفظػػ  ا ػػت   اػػف ام ػػرع
:  يج امطريػؽ املا ػ  ي ػاؿ:  ػرعت  مػا طري ػاوت لام ػرع ارػدرت ثػـ جعػؿ امػااو  اام رع  

ػػْرع  ل  ػػْرع  ل ػػريع ت لامػػتعير ذمػػؾ مإطري ػػ  اشمييػػ ت عػػاؿ أل  مإطريػػؽت امػػ يج ا يػػؿ مػػا:  و
ػػرع و لْا ي اجػػاو( ـْ  و ػػ ك  تعػػام  )مك ػػؿل جعْإ ػػا  او
ع إ ػػؾ  عإػػ    ػػريع  ل اػػ(2) ف ت لعػػاؿ تعػػام  )ث ػػـ ج 

( تتوالػْع أ ػلال امػذيف ال الار ا اتوالْعيا  ل ال ي ْعإ ا ػلف 
ػْرعو  )ت عػاؿ االػف عالػاس: (3) الػا  داػا لر ام و

ت ااما ػػرلعي  ا ػػت   اػػف ام ػػرع الرػػيغ  امفعإيػػ  (4)(اليػػا اممػػ   داػػا لر ام ػػرافت لاما يػػاج 
 لاع ا ا الاا   ام رع . 

 تعريف المشروعية اصطالحا   :ثانيا  

ي  يـتإؼ الاـتةؼ اذا ب امدلؿت ملال أكا ت ا تراكي  إف تعريؼ االدأ اما رلع
 أـ رأماامي  لم  الؿ امتركيز عإ  جل ر اكرة اما رلعي  ا  امتعاريؼ اآلتي : 

ا ػػػد عػػػرؼ االػػػدأ اما ػػػرلعي  الأ ػػػا )امـ ػػػلع امرػػػاـر مإ ػػػا لف لال اػػػاط ام ا ل يػػػ  
 .(5)لالاراد( اماال ي  عإييا اف عالؿ جايع اميي ات ام كلاي  لاما ظاات االجتااعي 

)امـ ػػػػلع مإ لاعػػػػد امعااػػػػ  امتػػػػ  ي ػػػػعيا  :يػػػػاعإػػػػ  أ أي ػػػػاو لعراػػػػت اما ػػػػرلعي  
 ف عإ ػػلع ا تراـ ام كاـ لاما كلايام ا لف ال ل لال ام كاـ لتكلف  ذ  ال كاـ ال 

                                                           

ا ظػلر الاري ػ  امارػرع ت ممػاف  ي ظر: اشااـ امعةا  أالل امف ؿ جااؿ امديف ا اد اكـر االػف ((9
ت ام مػيف الػف 995ص ت 2995ت دار رػادر مإطالاعػ  لام  ػر ت اليػرلت ت مال ػاف ت  4امعرب ت ط 

 2امف ؿ الرفيا   ت افردات أمفػاظ ام ػراف ت ت  يػؽ عػد اف دالدع ت ا  ػلرات طإيعػ  ام ػلرت ط 
  .574ص  ػ ت 9498ت عـ ت طيراف ت 

 (. 48اآلي  ) :ملرة اماا دة( (2
 (. 98اآلي  ) :ملرة امجاثي  ((3
 . 459ص ( ام مف الف امف ؿ الرفيا   ت اماردر امماالؽ ت(4
د.  لرع مطيؼ ل د. عإ  غامب ـ ير امعا   ت ام ا لف امدمتلرع ت اماكتال  ام ا ل يػ  ت الغػداد ت  ((5

 .29ص ت 9974
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 .(9)امملال(

يػػػا )تتاثػػػؿ اػػػ  إف أعاػػػاؿ إمػػػ  أ  تعريػػػؼ اما ػػػرلعي إمػػػ   ـػػػرلذ ػػػب امػػػالعض اآل
اراتيػػا ام يا يػػ  لتكػػلف رػػ ي   لا تجػػ  لثار ػػا تجػػا  اماـػػاطاليف اليػػا اميي ػات امعااػػ  لعر 

إال الا ػػػػدار تطاال يػػػػا اػػػػع ام لاعػػػػد ام ا ل يػػػػ  امعإيػػػػا امتػػػػ  ت كػػػػـ أعاػػػػاؿ لعػػػػرارات اميي ػػػػ  
كاا يعرؼ االدأ اما رلعي  الأ ا )ي ـل عإ  أماس اماطاال ػ  الػيف امترػراات ت  (2)امعاا (

 .(3)ا ل  (اماـتإف  امداـإ  ا  إطار امت ظيـ ام 

يدؿ اما رلعي  الأ يا )ا تراـ أ كاـ ام ػا لف لمػريا ا عإػ  ام ػاكـ ليعرؼ امعايد او 
لاما كػػػـل ت اام ػػػا لف يجػػػب أف ي كػػػـ الاػػػراد مػػػيس اػػػ  عةعػػػتيـ الالع ػػػيـ ا مػػػب الػػػؿ 

  .(4)لعةعتيـ الاممإطات ام اكا  ا  امدلم (

شدارة يجػب عإ  )أف أع تررؼ يردر عف اأي او كاا يعرالف االدأ اما رلعي  
 . (5)أف يكلف اطاال او مإ لاعد ام ا ل ي  ام ااذة ا  امدلم (

 التمييز بين الشرعية والمشروعية  :ثالثا  

ث امكثيرلف عف اما ػرلعي  لام ػرعي  لمػيادة ام ػا لف لاعتالر ػا امػالعض اػ يـ ت دا 
ارػػػػطإ ات اتراداػػػػ  لمػػػػـ يفرعػػػػلا الػػػػيف ام ػػػػرعي  لاما ػػػػرلعي  لعػػػػد اـػػػػتإط عإػػػػ  امػػػػالعض 

  ام ػػرعي  اػػع ارػػطإ  اما ػػرلعي  افػػ  اجػػاؿ ام ػػا لف ي رػػد الام ػػرعي  االمتػػزاـ ارػػطإ
                                                           

 تب.تتالػػػػػ  ام ديثػػػػػ  ت د. ا اػػػػػد عإػػػػػ  أؿ يامػػػػػيف ت ام ػػػػػا لف امدمػػػػػتلرع لاماالػػػػػادئ امعااػػػػػ  ت اماك ((9
 . 998ص

ي ظػػػر: د. طعياػػػا امجػػػرؼ ت االػػػدأ اما ػػػرلعي  ل ػػػلاالط ـ ػػػلع امدلمػػػ  مإ ػػػا لف ت اكتالػػػ  ام ػػػا رة  ((2
 . 98ص ت9973ام ديث  ت 

 . 67ص ت 9979د. ا ذر ام الع ت ام ا لف امدمتلرع ت اماكتال  ام ا ل ي  ت الغداد ت  ((3
ة اماعػػػػػارؼ ت أاما ػػػػرلعي  ت درامػػػػػ  ا ار ػػػػ  ت ا  ػػػػ ( د. عػػػػد اف عاػػػػرل ت ام  ػػػػػال اشدارع ت االػػػػدأ(4

 . 99ص ت 2994اشمك دري  ت 
د.  جيب ـإؼ ا اد ل د. ا اػد عإػ  جػلاد كػاظـ ت ام  ػال اشدارع ت اكتػب امغفػراف ت الغػداد ت  ((5

 . 3ص ت 2999
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لامت يػد الأ كػاـ ام ػػا لفت إف ميػذا امارػػطإ  رػف  ميامػػي  اػ  امػػدلؿ اال ػتراكي  إذ يػػتكإـ 
اال ػػػػتراكيلف عػػػػف اال ػػػػتراكي  ا رل ػػػػ  الام ػػػػرعي  ل ػػػػـ يال ثػػػػلف امال ػػػػلع ت ػػػػت ع ػػػػلاف 

 ام رعي  اال تراكي .

د اكرة إعطال ام رعي  اع ييف ا د اا عاـ لالـر ـاص ليرن يؤي ل  اؾ رأع ال
إف ام ػػػرعي  تػػػدؿ عإػػػ  افيػػػـل لا ػػػد ل ػػػل امـ ػػػلع مإ ػػػا لف لاالمتػػػزاـ ال  كااػػػا اػػػف عالػػػؿ 

إعطػػال ام ػػرعي  اع يػػيف عػػاـ لامػػع تـ ػػع ايػػا كااػػ  إمػػ   امجايػػع  يػػث يػػذ ب امػػالعض
ـاص لاع    يؽ ل ل امأل  امترراات مإ ا لف ملال كاف ذمؾ ا  اجاؿ ام ا لف امعاـ

ـ ػػػلع امترػػػراات امرػػػادرة اػػػف أ ػػػـاص ام ػػػا لف امعػػػاـ ا ػػػط مإ ػػػا لفت لمػػػـ يفػػػرؽ الػػػيف 
 .(9) ا ارطإ يف اترادايفيعد  ام رعي  لاما رلعي  ل 

اكػرة اما ػرلعي  ـ ػلع   ػاط أل  ـر اللجلب امتفريؽ الي ياا لاعتالػر االػدأآليرن 
اكػػػرة ام ػػػرعي  امتػػػ   ػػػ  اكػػػرة  امجيػػػاز اشدارع مإ ػػػا لف ل ػػػ  اكػػػرة عا ل يػػػ  تـتإػػػؼ عػػػف

الي اػا تػدرؾ اكػرة اما ػرلعي  ت  ػل كػا ف )عػامـ امميامػ (  ميامي  لتدرؾ عإ  رعيد اػا
ام كلاػػػ  ياكػػػف أف تكػػػلف أل  عإػػػ  رػػػعيد اػػػا يجػػػب أف يكػػػلف )عػػػامـ ام ػػػا لف( ااممػػػإط 

عراراتػػػا ياكػػػف أف تكػػػلف ا ػػػرلع  لغيػػػر اػػػ ف  أاػػػا جيػػػاز امدلمػػػ  ت ػػػرعي  لغيػػػر  ػػػرعي 
إف عاعػػدة ال جرياػػ  لال ع لالػػ  إال الػػ ص اػػف ام لاعػػد أي ػػاو لاػػف اماعػػرلؼ ت (2)ا ػػرلع 

الاالػدأ ام ػرعي  لياكػف أي ػاو المامي  ا  ام ا لف امج ا   ل   ام اعدة امت  يعالر ع يػا 
امػػرالط الي ياػػا لالػػيف االػػدأ ـ ػػػلع امدلمػػ  مإ ػػا لف ذمػػؾ اماالػػػدأ امػػذع يجعػػؿ لاجػػب ا تػػػراـ 

لم  لمإطاتيا كاا  ل لاعع عإ  عاتؽ الاراد اييا ام ا لف لاععاو عإ  عاتؽ اؤممات امد
  يا ا ػػارس  ػػا   أف تاػػػاماجاؿ امج ملال الملال ليجعؿ اف اماات ع عإ  امدلم  ا  

                                                           

  د. ا اػد اعػػرلؼ عالػد ار ت رعاالػػ  االدعػال امعػاـ عإػػ  ام ػرعي  ت درامػػ  ا ار ػ  ت اطالعػػ ي ظػر: ((9
 .64 – 69ص ت9989اماعارؼ ت الغداد ت 

ي ظر: د. ا ذر ام الع ت امدلم  لام ا لف ت ار إ  امال ال اال تراك  ت ال ث ا  لر ت اجإ  امعدام   ((2
 . 23 –22ص ت 9979ت امعدد اللؿ ت امم   امـاام  ت 



 025                                   (مستل)(مقارنة دراسة)والتوقيف القبض قرارات مشروصية مراقبة في العام االدصاء دور

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

 .(9)عإ  أماس  رلص ام ا لف اما ددة مإجرا ـ لامع لالات إالا امع اب 

اػػػدملؿ اللمػػػ  ذات  ؛ لفليت ػػػ  م ػػػا أف   ػػػاؾ ارعػػػاو الػػػيف ام ػػػرعي  لاما ػػػرلعي 
ام الػلؿ امطػلع  اػ  جا ػب ام ػاس ممػإط  اػات اػ   ػيف أل  ميام  ل ل  لع اػف امتثاليػت

إف االػػػدأ اما ػػػرلعي  ال يع ػػػ  أكثػػػر اػػػف مػػػيادة  كػػػـ ام ػػػا لف لتعػػػد اما ػػػرلعي  ام إ ػػػ  
 اماركزيػػػ  اػػػ  ت  يػػػؽ مػػػيادة ام ػػػا لف كاػػػا اطإع ػػػا عإيػػػا أ فػػػا أاػػػا عػػػف االػػػدأ ال جرياػػػ  لال

إيػػا الاالػػدأ ام ػػرعي  اي ي ػػاو ا ػػا ذل اػػدملؿ ميامػػ  الامدرجػػ  ع لالػػ  إال الػػ ص امػػذع يطإػػؽ ع
 اف ام  لؽ المامي  مإل ماف ل ريتا. يعد  ا ؛ ل الماس

إف ا تػػراـ تطاليػػؽ ام ػػا لف لاراعالػػ  اما ػػرلعي  أ ػػـ اماالػػادئ المامػػي  امتػػ  اعتاػػد 
 ي يػااماعدؿ لألكؿ ايا  ام ياـ الت   9979( مم   959عإييا عا لف االدعال امعاـ رعـ )

جيػػػاز االدعػػػال امعػػػاـ لاػػػف  ػػػا يا دلر  اػػػ  امرعاالػػػ  عإػػػ  اما ػػػرلعي  اػػػ  امػػػدعلن إمػػػ  
 امجزا ي .

 املطلب الثاني
 رقابة مشروعية قرارات القبض والتوقيف

كػػػاف عا ػػػ  امت  يػػػؽ اػػػ  ظػػػؿ عػػػا لف ت  يػػػؽ امج ايػػػات امفر مػػػ  اماإغػػػ  يـ ػػػع 
ـتيار  لت  يػات لالامتػام  مػـ تعػد مرعاال  ام ياال  امعاا  امت  كا ت تالت ا  ترعيتات الؿ ا  ا

مػػإط  ام ياالػػ  ت  رػػر اػػ  تلزيػػع ام  ػػايا عإػػ  ع ػػاة امت  يػػؽ ا ػػط الػػؿ أرػػال  ميػػا  ػػؽ 
عا ػػ  أـػػرت ااػػا جعػػؿ ام ياالػػ  طراػػاو إمػػ   مػػ ب امػػدعلن اػػف عا ػػ  امت  يػػؽ لا  امتيػػا

  ػػ  امت  يػػؽ اػػف اتـػػاذ أع إجػػرال اػػ اايػػزاو اػػ  امػػدعلن امج ا يػػ  ت ا ػػةو عػػف ا ػػع عا
 .(2)ام ياال  امعاا  الامتث ال  ام  امتإالسإم   ؽ اامـ يالإغاامت  ي

                                                           

إػػ  امعراليػ  مإػػدااع ( ي ظػر: د. ا اػد مػػإيـ امعػل ت االػدأ ام ػػرعي  اػ  ام ػػا لف امج ػا   اما ػارف ت اماج(9
  .75ص ت 9978 االجتااع  ت امعدد امماالع ت اارس ت

 .372ص ( ي ظر:. د.  مف يلمؼ ا االإا ت اردر ماالؽ ت(2
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أاػػا اػػ  ظػػؿ عػػا لف اشجػػرالات امج ا يػػ  امفر مػػ  ام ػػام  مػػـ تعػػد م ا ػػ  امت  يػػؽ 
 رف  ام الطي  ام  ا ي  اف جيػ  لاػف جيػ  أـػرن ت لمػت مػإط  اش ػراؼ اػف ام ياالػ 

يػػػؽ الػػػدا رة ا كاػػػ  ر ػػػيس غراػػػ  االتيػػػاـ امػػػذع أرػػػال  امػػػر يس العإػػػ  م  ػػػاة امت  إمػػػ  
ت اػػػع ا تفػػػاظ ام ياالػػػ  امعااػػػ  ال ػػػؽ امرعاالػػػ  عإػػػ  عػػػرارات عا ػػػ  (9)االمػػػت  اؼ امتػػػاالع ميػػػا
( امت  ـلمت ام ياال  امعاا   ؽ امػت  اؼ كااػ  عػرارات عا ػ  985امت  يؽ لا او مإاادة )

الػػػػدال اػػػػا تػػػػرا  اػػػػف طإالػػػػات ترا ػػػػا ا امػػػػال   امت  يػػػػؽ  تػػػػ  مػػػػل كا ػػػػت الاا ػػػػ  مطإالاتيػػػػات لا 
لمع ػػل ام ياالػػ  امعااػػ  ع ػػد امالػػدل اػػ  امت  يػػؽ أف يطإػػب ت (2)شظيػػار ام  ي ػػ ل ػػرلري  

أل  ام ػػػالس اماؤعػػػتأل  امػػتيفال اللراؽ اماترػػػإ  الػػػامت  يؽ اثػػػؿ إرػػػدار الاػػػر الػػػام الض
العػػض اماليا ػػات امجل ريػػ  اماتعإ ػػ  اللعػػا ع االتيػػاـ كػػاالطةع أل  امتفتػػيشأل  عاػػؿ ـالػػرة

أع عاػػػؿ اػػػف أل  االتيػػػاـ  ػػػد أ ػػػـاص جػػػددتطإػػػب تلجيػػػا أل  عإػػػ  املعػػػا ع امجديػػػدةت
أعااؿ امت  يؽ يالدل ما ا ا  رلرع لا   االت عديدة ي الغ  عإػ  عا ػ  امت  يػؽ أف 

ام ياالػ  امعااػ  مةطػػةع عالػؿ اتـػاذ أع عػرار لعإػ  الـػص اػػ  إمػ   ي يػؿ اإػؼ امػدعلن
 .(3) ام  ام كلن اع االدعال الام ؽ اماد  

امعاا  امت  ميمت م ا   امت  يػؽ أف يعتػرض لاف امرة يات امت ديري  مإ ياال  
عإييػػػات   يػػػا اػػػ  طإػػػب اإػػػؼ امػػػدعلن مةطػػػةع عإػػػ  أف تعيػػػد  ـػػػةؿ أرالػػػع لع ػػػريف 

 .(4)ماع 

( اػػف ام ػػا لف  فمػػا إف ال ػػعار ال ػػرار عا ػػ  امت  يػػؽ 983/4لت ػػيؼ اماػػادة )
 ـ امػػذعا كاػػ  مإ ياالػػ  اػػ   فػػس اميػػل غيػػر اماطػػاالؽ مطإالػػات ام ياالػػ  امعااػػ  يالإغػػا كاتػػب ام

 أ ؼ أع عرارػػتػػػج ا ي  ار م  أف تم ( إجرالات985ادة )ػػت لمإ ياال  طال او مإا در اياػػػير
 

                                                           

  اماعدؿ. 9958( اف عا لف اشجرالات امج ا ي  امفر م  مم   229 ص اماادة ) ( ي ظر:(9
 . 372ص ( ي ظر: د.  مف يلمؼ ا االإا ت اماردر امماالؽ ت(2
 اماعدؿ.  9958( اف عا لف اشجرالات امج ا ي  امفر م  مم   86 ص اماادة ) ظر:ي ( (3
 اماعدؿ. 9958اف عا لف اشجرالات امج ا ي  امفر م  مم   ( 82/2ي ظر:  ص اماادة ) ((4
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 .(9)غرا  االتياـت  ت  لمل كاف ام رار الاا او مطإالاتياإم   رادر اف عا   امت  يؽ

لتعد ام ياال  امعاا  امطريؽ امل يد ا  امدعلن امذع ياك ا امػت  اؼ عػرارات إعػادة 
ام ا ػػػب امعػػػاـ تاييػػػداو ش امتيػػػا أل إمػػػ   جيػػػ  ام  ػػػالإمػػػ   اؽ إمييػػػا لعػػػرارات اش امػػػ اللر 

مغرا  االتياـت لام ػرارات امرػادرة الػاف للجػا شعااػ  امػدعلن لكػذمؾ عػرارات راػض طإػب 
ام ياالػػ  امعااػػ  الاتـػػاذ إجػػرال اعػػيف اػػف إجػػرالات امت  يػػؽت ليجػػلز مكااػػ  أع ػػال ام ياالػػ  

ت (2) اؼ جايع عرارات عا   امت  يؽ الاا ا  ذمؾ ام ا ب امعػاـامعاا  امتعااؿ  ؽ امت 
اػػع اة ظػػ  إف ايعػػاد امطعػػف الاالمػػت  اؼ الام مػػال  مع ػػل ام ياالػػ  امعااػػ  يجػػب أف ي ػػدـ 

أاا الام مال  مإ ا ب امعاـ ايجػب أف ي ػدـ  ت(3)ـةؿ أرالع لع ريف ماع  اف ردلر ام رار
 .(4) رارامت  ااا ـةؿ الياـ امع رة امتامي  مردلر ام

ا ت ػػػتاؿ كػػػؿ ا كاػػػ  امػػػت  اؼ عإػػػ  غراػػػ  اتيػػػاـ عإػػػ  إمػػػ  أ ػػػ اش ػػػارة لتجػػػدر
لتتػػأمؼ  ػػذ  امغراػػ  اػػف ر ػػيس ميػػا لاث ػػيف اػػف امامت ػػاريف ليمػػتث   اػػف ذمػػؾ  ت(5)العػػؿ

ا كا  امت  اؼ الاريس  يث إ يا ت ـ ثةث غرؼ اتياـ لت ع د  ذ  امغراػ  اػرة لا ػدة 
ام ياالػػػ  امعااػػػ  تاإػػػؾ امطعػػػف  إمػػػ  أفأي ػػػاو  ػػػارة عإػػػ  العػػػؿ كػػػؿ أمػػػاللع كاػػػا تجػػػدر اش

 . (6)امج ايات ا كا إم   الام  ض ا  ام رار امرادر اف غرا  االتياـ الاش ام 

ف ذمػػؾ ل ؛طاليعػػ  ام ػػاؿ اػػف  ػػذا ام ػػرارأاػػا اماػػدع  الػػام ؽ اماػػد   اػػة ي ػػار ال
  مػػا ا كاػػ  امج ايػات ارػ لال  الامػدعلن اماد يػػ  لالامتػام  ال ارػإ إمػ   امػدعلن ت ػاؿ

الامطعفت ليتعيف أف يتـ امطعف ـةؿ ـام  أيػاـ تالػدأ الالاجيػ  ام ياالػ  امعااػ  اػف تػاريع 
 امػػ ت عإاػػاو الأ ػػا ال اش رػػدلر عػػرار اش امػػ  لالالاجيػػ  اماػػتيـ اػػف تػػاريع إعةاػػا ال ػػرار

                                                           

 . 373ص ي ظر: د.  مف يلمؼ ا االإا ت اردر ماالؽ ت ((9
 اماعدؿ. 9958ا ي  امفر م  مم   اف عا لف اشجرالات امج ( 985/3ي ظر:  ص اماادة ) ((2
 اماعدؿ. 9958اف عا لف اشجرالات امج ا ي  امفر م  مم   ( 985/2ي ظر:  ص اماادة ) ((3
 اماعدؿ. 9958اف عا لف اشجرالات امج ا ي  امفر م  مم   ( 985/3ي ظر:  ص اماادة ) ((4
 اماعدؿ.  9958مم    اف عا لف اشجرالات امج ا ي  امفر م ( 999ي ظر:  ص اماادة ) ((5
 اماعدؿ.  9958اف عا لف اشجرالات امج ا ي  امفر م  مم   ( 567ي ظر:  ص اماادة ) ((6
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يترتب عإ  االمت  اؼ امارالع  ػد ام ػرارات امرػادرة اػف عا ػ  امت  يػؽ إي ػاؼ اممػير 
الرػؿ  ؛ لف(9)يؽ إال إذا ردر عرار اـػامؼ مػذمؾ اػف غراػ  االتيػاـا  إجرالات امت  

أل  امعػػاـ ي  ػػ  الامػػتارار امت  يػػؽ لعػػدـ تلعفػػا إذا راػػض عا ػػ  امت  يػػؽ اتـػػاذ إجػػرال
 امالاا   عإ  امطإب اما دـ إميا. 

ليلعػػؼ ت فيػػذ عػػرار عا ػػ  امت  يػػؽ الػػاشاراج عػػف اماػػتيـ اما الػػلس اؤعتػػاو ليترتػػب 
مػػ  راػػض عا ػػ  امت  يػػؽ طإػػب ام ياالػػ  امعااػػ  اػػ  اػػد  ػػالس اماػػتيـ الثػػر  فمػػا اػػ   ا

يفرػؿ اػ   إمػ  أف اما اللس اؤعتاو ليظؿ اماتيـ ا اللماو رغـ ردلر عرار الاشاراج ع ا
 إمػ  أف أل االمت  اؼ اما دـ اف ام ياال  امعاا  إذا عاات الامػت  اؼ عػرار عا ػ  امت  يػؽ

راػػػض اػػػد أل  اػػػ  الامػػػت  اؼ عػػػرار اشاػػػراجتفػػػلت اػػػدة االمػػػت  اؼ إذا مػػػـ ت ػػػـ ام ياالػػػ  امعا
 المػياااالمت  اؼ ال يترتب عإيا لعؼ مػير امت  يػؽ ا ف  ام الست لا  غير  ذ  ام ام 

( إجػػػرالات ج ا يػػػ  ار مػػػ  تلجػػػب عاػػػؿ  مػػػـتيف اػػػف اإػػػؼ امت  يػػػؽ 89/2إف اماػػػادة )
ال يػػث إذا اػػا أرمػػإت أ ػػدا اا مغراػػ  االتيػػاـ ظإػػت الـػػرن مػػدن عا ػػ  امت  يػػؽ الاػػر 

 .(2)مذع يما  ما الالارإ  امت  يؽا

عا ػػ  إمػ   أاػا اػ  ام ػا لف امارػرع ا ػد أالػاح مإ ياالػ  لالػاع  امـرػـل أف يت ػدالا
( إجرالات 82ت كاا  رت اماادة )(3)امت  يؽ الاا يرلف ت دياا اف طإالات أث ال امت  يؽ

ج ا يػػػ  ارػػػرع عإػػػ  أف يفرػػػؿ عا ػػػ  امت  يػػػؽ اػػػ  ظػػػرؼ أرالػػػع لع ػػػريف مػػػاع  اػػػ  
مطإالات اما دا  إميا لياليف المالاب امت  يمت د إمييات لعإ  ذمؾ يجػب أف تالإػ  امدالع لا

   ادة أرالع لع ريف ماع  اف تاريعام ياال  لالاع  امـرـل اإم   ألاار عا   امت  يؽ

                                                           

 اماعدؿ.  9958( اف عا لف اشجرالات امج ا ي  امفر م  مم   987ي ظر:  ص اماادة ) ((9
 . 385ص ي ظر: د.  مف يلمؼ ا االإا ت اردر ماالؽ ت ((2
 9959( ممػػػػ   959اػػػػف عػػػػا لف اشجػػػرالات امج ا يػػػػ  امارػػػػرع رعػػػػـ ) (89ي ظػػػر:  ػػػػص اماػػػػادة ) ((3

 اماعدؿ.
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 .(9)ردلر ا إذا مـ تكف عد ردرت ا  الاجيتيـ

أف ( إجػػػػرالات ج ا يػػػػ  ارػػػػرع يجػػػػلز مإ ياالػػػػ  امعااػػػػ  969لطال ػػػػاو مػػػػ ص اماػػػػادة )
تمتأ ؼ لمل مارإ   اماتيـ جايع اللاار امت  يردر ا عا   امت  يؽ ملال اف تإ ال 

ال ال عإ  طإب امـرـل ليمتث   اف ذمؾ الار امرادر الاشاراج عػف اماػتيـ أل   فميا
أل  ا  الاد امج   لعإ   ذا ياكف مإ ياال  امعاا  أف تطإب إردار أار الام الس اماؤعت

إجػرال امػتجلاب جديػد مإاػتيـ اػ  امػام  أل   ػا دتإمػ   متااعاالأل  طإب تعييف ـاليرت
ذا رأن عا ػػ  امت  يػػؽ ا ػػا ال  ػػرلرة التـػػاذ اشجػػرالات اماطإلالػػ  اػػف ام ياالػػ   اعي ػػ ت لا 

 امعاا ت تعيف عإيا إف يردر عراراو امالالاو الذمؾ.

أل  إف اػػػػػػف اما امػػػػػػب أف ت ػػػػػػدد ام ياالػػػػػػ  امعااػػػػػػ  اػػػػػػ  طإالاتيػػػػػػا امامػػػػػػا ؿ اماياػػػػػػ 
إرػػػدار عػػػرارات ذات طػػػاالع ع ػػػا   امتػػػ  ت ػػػاؿ إمػػػ   متػػػ  تػػػرن إ يػػػا تػػػؤدعاشجػػػرالات ا

 اشاراج عف اماتيـ لامتفتيش لطإب ت رير ـالرةت لامت  عد تتطإب إ ػاا  اتيااػات جديػدة
 امتلمع ا  إجرالات االتياـ ا  لعا ع جديدة.أل 

كااػ  ام ػرارات امرػادرة اػف عا ػ  امت  يػؽ ذات امطػاالع ام  ػا    تعػد  لعإ  ذمؾ 
مػػلال أكا ػػت مإفرػػؿ اػػ  امطإالػػات لامػػدالع اما داػػ  اػػف أطػػراؼ امػػدعلن أـ مإفرػػؿ اػػ  

 عاالإ  مةمت  اؼ.  تعد  اما ؿ االـتراصت لامل ع ت ت اماراعال  لام الس اال تياط  

اثػػؿ االمػػتجلاب لامالاجيػػات لمػػااع ام ػػيلد ل ػػالط  امال تػػ أاػػا أعاػػاؿ امت  يػػؽ 
يجػػلز امطعػػف اييػػا الطريػػؽ االمػػت  اؼ    ػػا ي  الاش االػػ  امأل  ال ػػيال اماتعإ ػػ  الػػامت  يؽ
الػػػاع  أطػػػراؼ امػػػدعلن لالاػػػا إف ام ياالػػػ  امعااػػػ  ال تمػػػتطيع أل  مػػػلالو اػػػف ام ياالػػػ  امعااػػػ 

أف ال تمػػتطيع امطعػػف اػػ  أي ػػاو  ػػا اػػف اما ط ػػ   ا  ال تػػاماػػاؿ امت  يػػؽ امطعػػف اػػ  أع
 .(2) ام  راض عا   امت  يؽ ام ياـ الاثؿ  ذ  العااؿ

                                                           

 9959( ممػػػػ   959( اػػػػف عػػػػا لف اشجػػػرالات امج ا يػػػػ  امارػػػػرع رعػػػػـ )83ي ظػػػر:  ػػػػص اماػػػػادة ) ((9
 اماعدؿ. 

 .374ص ي ظر: د.  مف يلمؼ ا االإا ت اردر ماالؽ ت ((2
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امجي  اماـتر  الام ظر ا  امطعلف اما دا   ػد ام ػرارات  إم  أف ةلتجدر اش ار 
امرادرة عف مإط  امت  يؽ االالتدا   يكلف أاا اف اـتراص ا كاػ  امجػ   امامػتأ ف  

ت امج ايات ا ع دة اػ  غراػ  اما ػلرةاف اـتراص ا كا  أل  ا ع دة ا  غرا  اما لرة
  اؼ الاػػػر امرػػػادر اػػػف ام ياالػػػ  لاماػػػدة امتػػػ  يمػػػتطيع اليػػػا اماػػػدع  الػػػام ؽ اماػػػد   امػػػت

ت ليكلف االمػت  اؼ ـػةؿ (9)امعاا  الراض عاللما اليذ  امرف  ثةث  أياـ اف تاريع تالإيغا
ع ػػرة أيػػاـ الام مػػال  مالػػاع  ام ػػرارات امتػػ  يجػػلز امػػت  اايا تالتػػدئ ال ػػؽ ام ياالػػ  امعااػػ  اػػف 

 .(2)تاريع ردلر ام رار لالام مال  مالاع  امـرـل اف تاريع تالإيغا ميـ

ف المػػػت  اؼ عػػػرارات مػػػإط  امت  يػػػؽ لا ػػػاو مإاالػػػادئ إأي ػػػاو اػػػف امجػػػدير الامػػػذكر ل 
امعااػػ  مطػػرؽ امطعػػف اػػ  ال كػػاـ اثػػر العػػؼ لاثػػر  اعػػؿ أاػػا الثػػر امالعػػؼ مةمػػت  اؼ 

 تػػ  يػػتـ أل  يع ػػ  إف ام ػػرار امامػػتأ ؼ يتلعػػؼ ت فيػػذ  أث ػػال امايعػػاد اما ػػرر مةمػػت  اؼ
 ػرار اماطعػلف الػات أاػػا الػاع  إجػرالات امت  يػؽ اػػة امفرػؿ ايػا امػت  اااو لي ترػر عإػػ  ام

اثػػر مةمػػػت  اؼ عإييػػػا لال يلعػػػؼ اممػػػير اػػػ  امت  يػػؽ لعػػػد أ ػػػار اما ػػػرع امارػػػرع ميػػػذ  
 .(3)( اف عا لف اشجرالات امج ا ي 963ام اعدة ا  اماادة )

كاا إف اما رع اماررع طالؽ عاعدة الثر امالعؼ مةمت  اؼ عإ  ألاار اشاراج 
( اػػػػػف عػػػػػا لف اشجػػػػػرالات 968/9ف اماػػػػػتيـ ا تياطيػػػػػاو لا ػػػػػاو مػػػػػ ص اماػػػػػادة )اماؤعػػػػػت عػػػػػ

                                                           

اماعػػدؿ  9959( ممػػ   959ع رعػػـ )( اػػف عػػا لف اشجػػرالات امج ا يػػ  امارػػر 999( تػػ ص اماػػادة )(9
عإػػ  )ماػػف م  ػػا  ػػرر اػػف امجرياػػ  أف يػػدع  ال  ػػلؽ اد يػػ  أث ػػال امت  يػػؽ اػػ  امػػدعلن لتفرػػؿ 
ام ياالػ  امعااػ  اػػ  عاللمػا اليػذ  امرػػف  اػ  امت  يػػؽ ـػةؿ ثةثػ  أيػػاـ اػف ت ػديـ  ػػذا االدعػال ت لماػػف 

ا ع ػػدة اػػ  غراػػ  اما ػػلرة  يػػراض طإالػػا ت امطعػػف اػػ  عػػرار امػػراض أاػػاـ ا كاػػ  امجػػ   امامػػتأ ف 
 ـةؿ ثةث  أياـ اتمرع اف لعت إعة ا الام رار(. 

 . 399ص ي ظر: د.  مف يلمؼ ا االإا ت اماردر امماالؽ ت ((2
اماعػػدؿ  9959( ممػػ   959( اػػف عػػا لف اشجػػرالات امج ا يػػ  امارػػرع رعػػـ )963تػػ ص اماػػادة ) ((3

امػػا ؿ االـترػػاص ت لال يلعػػؼ االمػػت  اؼ عإػػ  )مجايػػع امـرػػـل أف يمػػتأ فلا اللااػػر اماتعإ ػػ  ال
 مير امت  يؽ لال يترتب عإ  ام  ال العدـ االـتراص الطةف إجرالات امت  يؽ(. 
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ت لاػػ   امػػ  امػػت  اؼ ام ياالػػ  امعااػػ  م ػػرار اشاػػراج اماؤعػػت يظػػؿ اماػػتيـ اػػػ  (9)امج ا يػػ 
ذا مػـ يرػدر  إم  أف ام الس اال تياط  تفرؿ غرا  اما لرة ا  ام رار اماطعلف ايػات لا 

اـ اف تاريع امت رير الػا لجػب اشاػراج عػف اماػتيـ ام رار اف غرا  اما لرة ـةؿ ثةث  أي
ت ليترتب عإػ  راػع االمػت  اؼ لعػؼ (2)( إجرالات ج ا ي 968/3امت اداو ل كاـ اماادة )

ت فيذ ام رار امامتأ ؼ ك اعدة عاا ت كاا إف عاالإيػ  ام ػرار امامػتأ ؼ يلعػؼ ت فيػذ  ـػةؿ 
مةمػػت  اؼ كػػاف لال يػػزاؿ ارتالطػػاو امفتػػرة اما ػػددة مجػػلاز راػػع االمػػت  اؼت لالثػػر امالعػػؼ 

العػػد ا   ػػال الرالػػع لامع ػػريف  الا إت عػػف اماػػتيـت اػػة يجػػلز ت فيػػذ  ال ػػرار اشاػػراج اماؤعػػ
( اػف 966ماع  امت  ي ؽ مإ ياال  امعاا  اييا امػت  اؼ  ػذا ام ػرار لا ػاو ل كػاـ اماػادة )

 .(3)عإ   ذا اشجرالعا لف اشجرالات امج ا ي ت الامتث ال  ام  الاا   ام ياال  امعاا  

لاػػ   امػػ  امػػت  اؼ ام ياالػػ  امعااػػ  م ػػرار اشاػػراج اماؤعػػت يظػػؿ اماػػتيـ اػػ  ام ػػالس 
ذا مػـ يرػدر ام ػرار  إم  أف اال تياط  تفرؿ غراػ  اما ػلرة اػ  ام ػرار اماطعػلف ايػات لا 

اف غرا  اما لرة ـةؿ ثةث  أياـ اف تاريع امت ريػر الػا لجػب ت فيػذ الاػر الػاشاراج اػلراو 
املجػلال  إذا رأن عا ػ   ا ذكر ا أ فا لال يمرع الثر امالعؼ مةمت  اؼ عإ  اشاػراجكا

إف الدم  عإ  اماتيـ غير كااي  ايرػدر أل  يعاعب عإييا ام ا لف امت  يؽ إف املاعع  ال

                                                           

اماعػدؿ  9959( ممػ   959( اف عا لف اشجرالات امج ا يػ  امارػرع رعػـ )968/9ت ص اماادة )( (9
ت عػػػف اماػػػتيـ اما الػػػلس يجػػػلز اػػػ  اػػػلاد امج ايػػػات ت فيػػػذ الاػػػر امرػػػادر الػػػاشاراج اماؤعػػػ عإػػػ  )ال

( للعالػؿ امفرػؿ ايػا إذا 966ا تياطياو عالؿ ا   ال ايعاد االمػت  اؼ اما رػلص عإيػا اػ  اماػادة )
 راع ا   ذا امايعاد(. 

اماعػدؿ  9959( ممػ   959( اف عا لف اشجرالات امج ا يػ  امارػرع رعػـ )968/3ت ص اماادة ) ((2
ياـ اف تاريع امت رير الا لجب ت فيذ الاػر الػاشاراج عإ  )إذا مـ يفرؿ ا  االمت  اؼ ـةؿ ثةث  أ

 الراو(.
 اماعػػدؿ 9959( ممػػ   959( اػػف عػػا لف اشجػػرالات امج ا يػػ  امارػػرع رعػػـ )966تػػ ص اماػػادة ) ((3

ا )يكػػلف ايعػػاد االمػػت  اؼ أرالعػػا لع ػػريف مػػاع  اػػ  ام امػػ  اما رػػلص عإييػػا اػػ  امف ػػرة عإػػ  أ ػػ
امايعاد اف تػاريع رػدلر الاػر  ليالتدئ تا  ال لاؿ الـرن ( لع رة أياـ994امثا ي  اف اماادة )

(. إم   ام ياال  امعاا  لاف تاريع إعة ا الام مال إم   الام مال   الاع  امـرـل
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أاػػر الػػاف للجػػا شعااػػ  امػػدعلنت ليفػػرج عػػف اما الػػلس إف مػػـ يكػػف ا اللمػػاو ممػػالب أـػػر 
 .(9)( إجرالات ج ا ي  اررع954اادة )لا او ماا جال الأ كاـ ام

ليترتػب عإػػ  الثػر ام اعػػؿ مةمػػت  اؼ إف غراػ  اما ػػلرة تف ػص الاػػر امامػػتأ ؼ 
ألااػػػر امت  يػػػؽ أاػػػاـ غراػػػ  أ ػػػد  اػػػف جديػػػد اػػػف  يػػػث املعػػػا ع لام ػػػا لف لع ػػػد امػػػت  اؼ

عاللمػػػػػا لت ػػػػػدير اػػػػػدن اةلاتػػػػػا اػػػػػف ام ػػػػػا يتيف ام ا ل يػػػػػ  أل  ميػػػػػا را ػػػػػااػػػػػ ف  اما ػػػػػلرة
 ػػذا الثػػر  يعػػد  ت مػػذمؾ (2)لعي  ل ػػ  غيػػر ا يػػدة الالمػػالاب امتػػ  يالػػدييا امطػػاعفلامال ػػ

ام اعػػؿ  ػػل أ ػػـ اثػػر الاعتالػػار إف ام ػػرار امرػػادر اػػف مػػإط  امت  يػػؽ مػػـ ير ػػ  امطػػاعف 
لتت  ؽ ارإ تا ا  إعادة ا ص  ذا ام رار اف جديػد لمػـ يعػط اما ػرع مغراػ  اما ػلرة 

دـػػاؿ لعػػا ع لأ ػػـاص آـػػريف اػػ  امت  يػػؽ االـترػػاص اػػ  إجػػرال ت  ي ػػات تكايإيػػ  ل  ا 
( ممػػػ   997امػػػذع جػػػال اعػػػدالو مإ ػػػا لف رعػػػـ ) 9989( ممػػػ   979الالجػػػب عػػػا لف رعػػػـ )

لامػػػػػذع كػػػػػػاف ياػػػػػ    ػػػػػػذا االـترػػػػػػاص مامت ػػػػػار اش امػػػػػػ  اياػػػػػا يعػػػػػػرؼ ال ػػػػػػؽ  9962
 .(3)امتردع

أاػػػا اػػػ  امت ػػػريع الرد ػػػ  لمكػػػلف ام ياالػػػ  امعااػػػ   ػػػ  اممػػػإط  اماـترػػػ  الاالا ػػػرة 
ات امت  يػػؽ عػػف طريػػؽ اماػػدع  امعػػاـت اػػة  اجػػ  ملجػػلد  ػػص اػػ  عػػا لف أرػػلؿ إجػػرال

ا ػػةو اما اكاػػات امجزا يػػ  عإػػ  إالا ػػ  ت ػػديـ امطإالػػات اػػف ام ياالػػ  امعااػػ  أث ػػال امت  يػػؽ 
امت ػػػػار مإت  يػػػػؽ مإ يػػػػاـ أل  اما ػػػػرع الرد ػػػػ  مػػػػـ يأـػػػػذ ال ظػػػػاـ ا تػػػػداب عػػػػاض ل  أف عػػػػف

 ػػريعيف امارػػرع لامفر مػػ  لمكػػف  ػػذا مػػـ يا ػػع الػػ جرالات امت  يػػؽ االالتػػدا   كاػػا اػػ  امت
اما ػػرع الرد ػػ  اػػ  امػػ ص عإػػ   ػػؽ ال يػػ  امـرػػلـت اما ػػتك  عإيػػا لامامػػؤلؿ الاماػػاؿت 

                                                           

 اماعػػدؿ 9959( ممػػ   959( اػػف عػػا لف اشجػػرالات امج ا يػػ  امارػػرع رعػػـ )954تػػ ص اماػػادة ) ((9
إف الدمػػ  عإػػ  اماػػتيـ أل  عػػب عإييػػا ام ػػا لفا )أذا رأن عا ػػ  امت  يػػؽ إف املاععػػ  ال يعاعإػػ  أ ػػ

 غير كااي  ت يردر أارا الاف للجا شعاا  امدعلن(. 
ت دار ام ي ػػػ   4ت ط  9ي ظػػػر: د. ا اػػػد ات ػػػ  مػػػرلر ت املمػػػيط اػػػ  اشجػػػرالات امج ا يػػػ  ت ج  ((2

 . 678ص ت 9989امعرالي  ت ام ا رة ت 
  .399ص ي ظر: د.  مف يلمؼ ا االإا ت اردر ماالؽ ت ((3



 071                                   (مستل)(مقارنة دراسة)والتوقيف القبض قرارات مشروصية مراقبة في العام االدصاء دور

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

جايع إجػرالات امت  يػؽ ااعػدا مػااع ام ػيلد  ام ـر  للكة يـ اف   لرلامادع  
إػػػ  ت كاػػا أجػػاز ميػػؤالل ال ػػـاص أف يطإعػػلا ع(9)( أرػػلؿ جزا يػػ 9/ 64لا ػػاو مإاػػادة )

 .(2)( أرلؿ جزا ي 64/2امت  ي ات امت  جرت ا  غيااليـ لا او مإاادة )

ف اما ػػرع الرد ػػػ  أجػػػاز مإاػػػدع  امعػػػاـ أف ي ػػرر إجػػػرال ت  يػػػؽ الاعػػػزؿ عػػػف أإال 
اتػػػ  رأن  ػػػرلرة ذمػػػؾ شظيػػػار ام  ي ػػػ  أل  ال ػػػـاص اممػػػاال يف اػػػ   امػػػ  االمػػػتعجاؿ

ا تيا ػػا اػػف امت  يػػؽ اما ػػرر  ع ػػد ي الػػؿ اماراجعػػ  إ اػػا يجػػب عإيػػا لعػػرار  اليػػذا ام ػػأف ال
 ت(3)( أرػػػلؿ جزا يػػػ 64/3عإػػػ   ػػػذا املجػػػا أف يطإػػػع عإيػػػا ذلع امعةعػػػ  لا ػػػاو مإاػػػادة )

راػض طإػب تـإيػ  اممػاليؿ أل  ليجلز مإ ا ب امعاـ أف يمتأ ؼ عرار اماػدع  امعػاـ ال الػلؿ
ايػ  ت ليكلف ذمؾ أاػاـ ا كاػ  امالدجريا  ج  لي اما دـ اف اما تك  عإيا امالعلؼ ا  

امتػػػ  مػػػي اكـ أااايػػػا اما ػػػتك  عإيػػػات لمإ ا ػػػب امعػػػاـ امػػػت  اؼ عػػػرارات ا كاػػػ  امالدايػػػ  
راػػض طإػػب تـإيػػ  اممػػاليؿ اما ػػدـ اػػف اما ػػتك  عإيػػا امالعػػلؼ اػػ  أل  امرػػادرة ال الػػلؿ

ج اي  أااـ ا كا  االمت  اؼ امت  ياارس عاإا  اف دا رة اـترارػيات لاػ  ام  ي ػ  
رس اـترارا اػ  امػت  اؼ عػرارات اماػدع  امعػاـ لعػرارات إف ام ا ب امعاـ غامالاو اا ياا

يػا ال ػال عإػ  طإػب اػف ا كا  امالداي  امرادرة الامالاا ػ  عإػ  إـػةل مػاليؿ اما ػتك  عإ
اماػػػػدع  الػػػػام ؽ ام ـرػػػػ   يػػػػث إف ام ػػػػا لف مػػػػـ ياػػػػ  يـ ام ػػػػؽ اػػػػ   لأاماج ػػػػ  عإيػػػػا 

                                                           

 9969( ممػػػػ   9( اػػػػف عػػػػا لف أرػػػػلؿ اما اكاػػػػات امجزا يػػػػ  الرد ػػػػ  رعػػػػـ )64/9تػػػػ ص اماػػػػادة ) ((9
ا )مإا تك  عإيا لامامؤلؿ الامااؿ لامادع  ام ـر  للكة يػـ ام ػؽ اػ    ػلر عإ  أ  اماعدؿ

 جايع إجرالات امت  يؽ ااعدا مااع ام يلد(. 
 9969( ممػػػػ   9زا يػػػػ  االرد ػػػػ  رعػػػػـ )( اػػػػف عػػػػا لف أرػػػػلؿ اما اكاػػػػات امج64/2تػػػػ ص اماػػػػادة ) ((2

ا )ي ػػؽ مخ ػػـاص اماػػذكلريف اػػ  امف ػػرة اللمػػ  أف يطإعػػلا عإػػ  امت  ي ػػات امتػػ  عإػػ  أ ػػ اماعػػدؿ
 جرت ا  غيااليـ(. 

 9969( ممػػػػ   9( اػػػػف عػػػػا لف أرػػػػلؿ اما اكاػػػػات امجزا يػػػػ  الرد ػػػػ  رعػػػػـ )64/3تػػػػ ص اماػػػػادة ) ((3
إجػػرال ت  يػػؽ الاعػػزؿ عػػف ال ػػـاص اماػػذكلريف ا )لي ػػؽ مإاػػدع  امعػػاـ أف ي ػػرر عإػػ  أ ػػ اماعػػدؿ

ات  رأن  رلرة ذمؾ شظيار ام  ي   لعرار  اليذا ام أف ال ي الؿ اماراجع  أل  لا   ام  االمتعجاؿ
 إ اا يجب عإيا ع د ا تيا ا اف امت  يؽ اما رر عإ   ذا املجا أف يطإع عإيا ذلع امعةع (. 
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امعػػاـ امػػت  اؼ  ػػذ  امػػت  اؼ عػػرارات امتـإيػػ  تكػػذمؾ اػػ  يـ غامالػػاو اػػا يطإالػػلف اػػف ام ا ػػب 
اللاار غير إف ام ا ػب امعػاـ غيػر اإػـز ال جػاالتيـ لتالػدأ الاعيػد امػت  اؼ عػرارات امتـإيػ  

عإاػػػػا إمػػػػ   الاممػػػرياف ـػػػػةؿ ثةثػػػ  أيػػػػاـت لتالػػػدأ ال ػػػػؽ ام ا ػػػػب امعػػػاـ اػػػػف لرػػػلؿ اللراؽ
 مإا ا دة لال ؽ اما تك  عإيا اف تاريع تالإيغا ال رار امراض. 

( اػػػػػف عػػػػػا لف أرػػػػػلؿ 67/2رػػػػػت عإيػػػػػا اماػػػػػادة )  اػػػػػاإمػػػػػ   لالالػػػػػد اػػػػػف اش ػػػػػارة
عإيا  يترتب االمت  اؼ اما دـ اف اما تك  عإيا الا ف  ت(9)اما اكاات امجزا ي  الرد  
امت  اؼ اما تك  عإيا يلعػؼ ا ف   ا لاف ام ا ي  املاععي ألعؼ اممير ا  امت  يؽ إال 

  اماـترػػ  ال ظػػر ا يترتػػب عإيػػا   ػػؿ اإػػؼ امػػدعلن أاػػاـ امجيػػ؛ ل ػػاممػػير اػػ  امت  يػػؽ
 االمت  اؼ لاما رع الرد   مـ يتطإب عاؿ اإؼ اػزدلج مإت  يػؽ ال يػث إذا اػا امػتأ ؼ

عػػرارات امت  يػػؽ ظإػػت  مػػـ  اػػف اإػػؼ امت  يػػؽ ت ػػت ترػػرؼ اماػػدع  امعػػاـ  تػػ  أ ػػد 
( 89/2يمتكاؿ امت  يؽ عإ  عكس اما رع امفر مػ  امػذع  ػص عإػ  ذمػؾ اػ  اماػادة )

 إجرالات ج ا ي  ار م .

ار إ  امت  يؽ يكػلف اييػا امػدلر م ا ػ  امت  يػؽ التـػاذ ا ف  اما رع امعراع  أاا
اشجػػرالات لام ػػرارات اماـتإفػػ  لامتػػ  تتلااػػؽ اػػع مػػير امت  يػػؽ ل  ػػا يالػػرز دلر االدعػػال 
امعاـ ا  اش راؼ عإ  عاؿ اما  ؽ لاراعال  ا رلعي  ام رارات اماتـذة اف عالؿ عا   

 .(2)الاراد ل را  اماك يـ لأالاميـ امت  يؽ لامت  ميا اماس ال ريات

لالالد   ا اف امتأكيد عإ  االمتزاـ الامدعػ  اػ  اراعالػ  إجػرالات امت  يػؽ ذمػؾ إف أع 
أل   ػػياع اعػػامـ امجرياػػ إمػػ   إ اػػاؿ اػػ  امرعاالػػ  اػػ   ػػذ  امار إػػ  عػػد يػػؤدعأل  تيػػالف

ػػػا ػػػةو عجيػػػ  ـاط ػػػ  إمػػػ   اممػػػير اليػػػا ـرػػػي  االعتػػػدال عإػػػ  ام ريػػػ  ام إمػػػ   يػػػؤدع ااا
                                                           

 9969( ممػػػ   9اكاػػػات امجزا يػػػ  الرد ػػػ  رعػػػـ )( اػػػف عػػػا لف أرػػػلؿ اما 2/ 67( تػػػ ص اماػػػادة )(9
اماعدؿ عإ  )ليكلف عرار  اليذا ام أف عاالةو مةمػت  اؼ مإ ا ػب امعػاـ ـػةؿ يػلايف اػف تػاريع تالإيغػا 

 اما تك  عإيا للتلعؼ  ذ  اماراجع  مير امت  يؽ(. 
ا ار ػ  ت اطالعػػ   ( ي ظػر: د. ا اػد اعػػرلؼ عالػد ار ت رعاالػػ  االدعػال امعػاـ عإػػ  ام ػرعي  ت درامػػ (2

 . 973ص ت 9989اماعارؼ ت الغداد ت 
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امتلعيؼ دلف أع املغ عا ل  ت مذمؾ اةالد مع ل االدعال امعاـ اػف اراعػاة أل  الام الض
امجي  امت  ي ي  مغػرض  ػااف مػرع  ا جاز ػا إم   ت فيذ عرارات عا   امت  يؽ امرادرة

لما االطةع عإ  اللراؽ امت  ي ي  لت ديـ امطإالػات ال ػأ يا لعإػ  عا ػ  امت  يػؽ امالػت 
ثةثػػ  أيػػاـ اعتالػػاراو اػػف لرلد ػػا إميػػا امػػت اداو ش كػػاـ اماػػادة  يػػد عإػػ اليػػا ـػػةؿ اػػدة لتز 

امـاامػػ  اػػف عػػا لف االدعػػال امعػػاـ لاف عػػدـ عػػرض اللراؽ عإػػ  ع ػػل االدعػػال امعػػاـ 
العػػػػد رػػػػدلر ام ػػػػرار اييػػػػا اػػػػف عالػػػػؿ عا ػػػػ  امت  يػػػػؽ ي ػػػػكؿ اـامفػػػػ  عا ل يػػػػ  تمػػػػتلجب 

اؽ عإ  ع ل االدعال امعاـ ت ا   ام  عدـ تثاليت ام ا   عالارة عرض اللر (9)ام  ض
لكذمؾ ام كـ ا   ام  عدـ امالت الطإالات االدعال امعاـ  يث يجػب عإػ  ام ا ػ  امالػت 

اشيجاب عإػ  أف يكػلف االي ػاو اممػالب اػ  ام ػرارات امتػ  أل  اليا ـةؿ ثةث  أياـ الامراض
إـػةل اممػاليؿ أل  امتلعيػؼأل  يراض اليػا ام ا ػ  طإالػات ع ػل االدعػال امعػاـ الػام الض

 ر ا اف امطإالات امايا .لغي

اما مػػب أاااػػا أل  لعإػػ  عا ػػ  امت  يػػؽ أف يطإػػع ع ػػل االدعػػال امعػػاـ اماعػػيف
ت لي ػتاؿ ذمػؾ كااػ  (2)عإ  ام ػرارات امتػ  يرػدر ا ـػةؿ ثةثػ  أيػاـ اػف تػاريع رػدلر ا

                                                           

( اماػػػػػػػؤرخ اػػػػػػػ  83/9984/تػػػػػػػدـؿ/جػػػػػػػزال ألمػػػػػػػ /394ي ظػػػػػػػر: عػػػػػػػرار ا كاػػػػػػػ  امتاييػػػػػػػز اماػػػػػػػرعـ ) ((9
امات اف ا ا )كاف عإ  ا كا  ج ايات امكرادة أف تة ظ الػاف ام ػراريف اماايػزيف  99/99/9983

اماػػدع  امعػػاـ عإييػػا عإػػ    ػػل اػػا   ا ػػبامرػػادريف اػػف ا كاػػ  ت  يػػؽ امكػػرادة ام ػػاامي  مػػـ يطإػػع 
امع(  ذ  امف رة ... اف عا لف االدعال امعاـ لعررت اما كا    ض 3ؼ/6ي ت   الا أ كاـ اماادة 
 )ام رار غير ا  لر(. 

اماػػػؤرخ اػػػ   87/9988/ت/934كػػػذمؾ عػػػرار ا كاػػػ  ج ايػػػات امتػػػأايـ الرػػػفتيا امتاييزيػػػ  اماػػػرعـ )
امػػ  امرػػادر اػػف ا كاػػ  ت  يػػؽ كركػػلؾ اللمػػ  جاإػػ  ( امات ػػاف )  ػػض عػػرار اش 96/2/9988

أمػػالاب اػػف  ػػا يا عػػدـ عػػرض عػػرارات رػػػادرة اػػف عا ػػ  امت  يػػؽ عإػػ  ع ػػل االدعػػال امعػػػاـ 
 اماـتص( .)ام رار غير ا  لر(. 

عإػ   لتعديةتػا 9979( ممػ   959ثامثاو( اف عػا لف االدعػال امعػاـ امعراعػ  رعػـ )/6ت ص اماادة ) ((2
اما مػػب أاااػػا ت عإػػ  أل  امت  يػػؽ أف يطإػػع ع ػػل االدعػػال امعػػاـ اماعػػيف ا )يجػػب عإػػ  عا ػػ أ ػػ

 ام رارات امت  يردر ا ـةؿ ثةث  أياـ اف تاريع ردلر ا(. 
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ام ػػرارات امتػػ  يرػػدر ا ام ا ػػ  اػػ  ع ػػايا امج ايػػات لامجػػ   لاماـامفػػات لاما رػػلد اليػػا 
  تتـػػػذ الغيػػػاب ع ػػػل االدعػػػال امعػػػاـ امػػػذع مػػػـ ي  ػػػر أث ػػػال امت  يػػػؽ اييػػػا ام ػػػرارات امتػػػ

ام يا يػ  أل  امعت لي اؿ ذمؾ ام رارات اشعدادي كثيرة كا  غاما الأالر رماي  ... لمالاب
( اف عػا لف أرػلؿ اما اكاػات امجزا يػ  939لرد الاماادة ) لعد جال  ذا ام ص ميؤكد اا

    عإ  ام ا   إـالار االدعال امعاـ اليا.ت ل   عرارات  يا ي  ي ت(9)امعراع 

عا ػػ  امت  يػػؽ لالعػػد إمػػ   لعػػد جػػرن امعاػػؿ عإػػ  أف ت ػػدـ اللراؽ امت  ي يػػ  ألالو 
 اعتاد  عال  اكاا ػ  اشجػراـأل  اتـاذ ام رار اما امب اييا يلدعيا اعتاد اركز ام رط 

اماعػػالف إمػ   إرمػػاميا  ػؤاللأع اعتاػد أـػػر ميتػلم  أل  اعتاػد االمػتـالارات اماـػػتصأل 
امالظػػؼ اما مػػب اػػ  ا كاػػ  امت  يػػؽ اي ػػـل الـيػػر التثاليػػت ام ػػرارات اػػ  أل  ام  ػػا  

أل  مػػجؿ اش امػػ أل  اممػػجؿ اماـػػتص كمػػجؿ اماتاالعػػ  الام مػػال  مإ ػػرارات امغيػػر ام يا يػػ 
اماعتاػػػد ميتػػػلم  عر ػػػيا عإػػػ  ع ػػػل إمػػػ   امغإػػػؽ الام مػػػال  مإ ػػػرارات ام يا يػػػ  ثػػػـ يعيػػػد ا

االدعال امعاـ لا   ام  عدـ تلاجد ع ل االدعال امعاـ ال  غاما ا  اياـل أـرنت عإ  
ام ػػا ـ الػػامت  يؽ عر ػػيا عإيػػا اػػ  اميػػلـ امتػػام ت لاػػ   امػػ  عػػدـ عر ػػيا رغػػـ إف عػػرار 

عر يا عإػ  ع ػل االدعػال امعػاـ ااػا يمػتلجب امػأمتا اػع إم   عا   امت  يؽ ي ير
امػػؤلمي  عػػدـ عػػرض اللراؽ عإػػ  ع ػػل اػػ ف  الظػػؼ امامػػؤلؿ اػػ  اما كاػػ  لاليػػذاام

االدعػػال امعػػاـ امػػؤلمي  ا ػػترك  ت ػػع عإػػ  عػػاتؽ امجايػػع الاػػا اػػييـ عا ػػ  امت  يػػؽ )اػػ  
ت  يػػث  رػػت (2)عػػرض اللراؽ عإػػ  االدعػػال امعػػاـ(إمػػ    امػػ  عػػدـ اش ػػارة اػػ  عػػرار 

ا )يجػػب عإػػ  عا ػػ  امت  يػػؽ دعػػلة إػػ  أ ػػع ثا يػػاو( اػػف عػػا لف االدعػػال امعػػاـ/6اماػػادة )
اما مػػػب أاااػػػػا مإ  ػػػلر ع ػػػد اتـػػػاذ أع إجػػػرال اػػػػف أل  ع ػػػل االدعػػػال امعػػػاـ اماعػػػيف

–ااػػثةو مإ ػػؽ امعػػاـ اػػ  امػػدعلن امعااػػ   عػػد  إجػػرالات امت  يػػؽ( اع ػػل االدعػػال امعػػاـ ال

                                                           

( ممػػػ   23عراعػػػ  رعػػػـ )( اػػػف عػػػا لف أرػػػلؿ اما اكاػػػات امجزا يػػػ  ام939ي ظػػػر :  ػػػص اماػػػادة ) ((9
  .اماعدؿ 9979

إمػ   امعػاـ اػ  ار إػ  امت  يػؽ اػ  امعػراؽ ت ال ػث ا ػدـعالد امجالار رام  ر دع ت ايػاـ االدعػال  ((2
 . 26ص ت 9985اجإس امعدؿ ت 



 077                                   (مستل)(مقارنة دراسة)والتوقيف القبض قرارات مشروصية مراقبة في العام االدصاء دور

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

 –اما كاػ  أل  –عػد تـتإػؼ لجيػات  ظػر  عػف لجيػات  ظػر عا ػ  امت  يػؽ  –امجزا ي 
راػػض طإالاتػػا مػػذمؾ أجػػاز مػػا ام ػػا لف اراجعػػ  ا كاػػ  امج ايػػات الرػػفتيا إمػػ   ا يػػؤدعااػػ

امتاييزيػػ  مإطعػػف تاييػػزاو الػػام رارات لاشجػػرالات امتػػ  يرا ػػا اـامفػػ  مإ ػػا لف ل ػػذ  اما كاػػ  
طإب امتػدـؿ امتاييػزع مػدن ر امػ  ا كاػ  امتاييػز إم   ا ياكف امإجللإالا أ  الات عراراتيا 

ااػػثةو مإرػػام  امعػػاـ يراعػػب  عػػد  ااالدعػػال امعػػاـ الت ديؽ ام ػػرار اماايػػزت اديػػ  ع ػػد ترػػاال
اتـاذ ػػػػػا أل  اػػػػدن رػػػػػ   تطاليػػػػػؽ ام ػػػػػا لف اػػػػػف عالػػػػؿ اما ػػػػػاكـ ع ػػػػػد إرػػػػػدار ا ام ػػػػػرارات

ال كػاـت ميػذا  جػػد العػض ام لاعػد امتػ  ـرػػيا اما ػرع امج ػا   الاالدعػػال أل  اشجػرالات
ت ؿ ال ـاص امذيف ي ؽ ميـ امتاييػزاف عالامعاـ ع د امتاييز تتغاير عف امتاييز اما دـ 

امارػػإ   ا ػػاط  ؛ لفي الػػؿ امطعػػف تاييػػزاو إال إذا لجػػدت ارػػإ   شثارتػػا االرػػؿ أف ال
امتاييز امذع يراعا االدعال امعاـ  إالا أف اماتيـأل  كؿ   ض ملال الام مال  مةدعال امعاـ

 ػاو ت اػػ  كػؿ ترػػراات  ػل داػػاع عػف امرػػام  امعػاـ إذ )إف امرػػام  امعػاـ افتػػرض ااترا
 . (9) ذ  اميي  (

ف امارػػإ   امعااػػ  ت ت ػػ  أف تال ػػ  ام ػػرارات عإػػ  إجػػرالات رػػ ي   اػػ  ألالاػػا 
كػػؿ ارا ػػؿ امػػدعلن اإع ػػل االدعػػال امعػػاـ أف يطعػػف الػػام رارات لال كػػاـ  تػػ  مػػل كا ػػت 

ي  ػؽ ت أاا غير االدعال امعاـ اة يجلز ما امطعف تاييػزاو إال إذا كػاف (2)مارإ   اماتيـ
 ارإ   ـار  ما.

/ ا ( اػػف عػػا لف أرػػلؿ اما اكاػػات امجزا يػػ  امعراعػػ  رعػػـ 249ا ػػد أعطػػت اماػػادة )
 عػػػػال امعػػػػاـ  ػػػػؽ امطعػػػػف امتاييػػػػزع  يػػػػثت مع ػػػػل االد(3)لتعديةتػػػػا 9979( ممػػػػ   23)

 لامادع  اماد   لامامؤلؿ اد ياو  لاما تك   رت عإ  )مكؿ اف االدعال امعاـ لاماتيـ
                                                           

ت اطالعػػ  االمػػت ةؿ 99د. رؤلؼ عاليػػد ت االػػادئ اشجػػرالات امج ا يػػ  اػػ  ام ػػا لف امارػػرع ت ط ( (9
 . 459. ت ص9976امكالرن ت ام ا رة ت 

 . 223ص ي ظر: د. ا اد اعرلؼ عالد ار ت اردر ماالؽ ت( (2
 25/4/9999اػ   (9999/ت/988): عرار ا كا  ج ايػات امتػأايـ الرػفتيا امتاييزيػ  عػدد ي ظر ((3

 = يػث الي ػت إف اماايػز مػيس اػف اماػدعيف الػام ؽ ام ـرػ  لمػيس مػا  ػؽ امطعػف الػام رار اماايػػز
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امتاييػػػز اػػػ  ال كػػػاـ لام ػػػرارات لامتػػػداالير امرػػػادرة اػػػف ا كاػػػ   أف يطعػػػف مػػػدن ا كاػػػ 
 ج ايػ  إذا كا ػت عػد ال يػت عإػ  اـامفػ  مإ ػا لفأل  ا كا  امج ايات ا  ج  ػ أل  امج  
اػ  أل  إذا لعػع ـطػا جػل رع اػ  اشجػرالات الرػلمي أل  تأليإػاأل  ـطا ا  تطالي األ 

( 265/9اػ  ام كػـ ت كاػا إف اماػادة ) ت ػدير امع لالػ  لكػاف امـطػأ اػؤثراو أل  ت دير الدم 
لتعديةتػا الي ػت  9979( ممػ   23اف عػا لف أرػلؿ اما اكاػات امجزا يػ  امعراعػ  رعػـ )

امجيػػ  امتػػ  يػػتـ امتاييػػز مػػدييا اػػ  ال كػػاـ لام ػػرارات  يػػث  رػػت )يجػػلز امطعػػف تاييػػزاو 
ي ( أرػػلم 249أاػػاـ ا كاػػ  امج ايػػات اػػف ذلع امعةعػػ  اما رػػلص عإػػييـ اػػ  اماػػادة )

اػػ  ال كػػاـ لام ػػرارات لامتػػداالير امرػػادرة اػػف ا كاػػ  امجػػ   اػػ  دعػػالن اماـامفػػات لاػػ  
ام ػػرارات امرػػادرة اػػف عا ػػ  امت  يػػؽ ـػػةؿ ثةثػػيف يلاػػاو تالػػدأ اػػف اميػػلـ امتػػام  متػػاريع 

 ردلر ا(.

اما مػب أاػاـ ا كاػ  امت  يػؽ أل  اف  ػذا يتالػيف إف مع ػل االدعػال امعػاـ اماعػيف
رارات عا   امت  يؽ امت  تكػلف اـامفػ  مإ ػا لف ت  يػث إف م ا ػ  ام ؽ ا  امطعف ال 

امت  يػػؽ أف يرػػدر عػػدداو اػػف ام ػػرارات أث ػػال اتػػرة امت  يػػؽ االالتػػدا   لاػػف ام ػػرارات ذات 
امتاييزيػ   ػ   الرفتياامعةع  الال لع ا لامت  يجلز امطعف اييا أااـ ا كا  امج ايات 

طةؽ اممراح الك ام رارات الـرن  ا ةو عفت (9)الدل ياأل  فام عرارات ام الض لامتلعيؼ لا 
                                                                                                                                                      

امػػػذع راػػػض الالجالػػػا طإػػػب إطػػػةؽ مػػػراح  99/4/9999امرػػػادر اػػػف ا كاػػػ  امت  يػػػؽ التػػػاريع =
 ة    امتاييزي   كةو )ام رار غير ا  لر( .اماتيايف ا ررت اما كا  رد ام

اػػػػػ   9999/ت/323كػػػػػذمؾ ي ظػػػػػر: عػػػػػرار ا كاػػػػػ  ج ايػػػػػات امتػػػػػأايـ الرػػػػػفتيا امتاييزيػػػػػ  الامعػػػػػدد )
( لامػػػذع عػػػررت ايػػػا رد امة  ػػػ  امتاييزيػػػ   ػػػكةو ملعػػػلع امتاييػػػز عإػػػ  عػػػرار عا ػػػ  39/6/9999

إالػت اشاػراج عػف اماػتيـ ت لعػد اف عالؿ اماايػزة لامػذع ط 29/6/9999ا كا  امت  يؽ اماؤرخ ا  
الي ت ا كا  امج ايات ال رار ا الاف اما كا  مـ تجد ا  اللراؽ امت  ي ي  امـار  الاماايزة اا يثالػت 
كػػلف اما اايػػ  لكيإػػ  عػػف اماايػػزة مػػذا اػػة ي ػػؽ ميػػا امطعػػف أاػػاـ اما كاػػ  ... امػػع( )ام ػػرار غيػػر 

 ا  لر(. 
( ممػػ   23لؿ اما اكاػػات امجزا يػػ  امعراعػػ  رعػػـ )جػػػ( اػػف عػػا لف أرػػ/249ي ظػػر :  ػػص اماػػادة ) ((9

 اماعدؿ .  9979
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( 23( اف عا لف أرلؿ اما اكاات امجزا ي  امعراع  رعـ )939امرادرة الالجب اماادة )
لتعديةتػػا لعػػرارات إعػػادة امتلعيػػؼ لعػػرارات اش امػػ  إذا ال يػػت عإػػ  اـامفػػ   9979ممػػ   

تتجػػالز امثةثػػيف يلاػػاو  ام ػػا لف أف ي ػػلـ ع ػػل االدعػػال امعػػاـ الػػامطعف اييػػا ـػػةؿ اػػدة ال
 تالدأ اف اميـل امتام  متاريع ردلر ا.

إتالػاع  يػج اما ػرع امارػرع اػف إمػ   لا   ذا امردد ا   ا  دعل اما رع امعراعػ 
( اف عا لف اشجرالات امج ا ي  امت  تـػص عاعػدة الثػر 968جال ا  اماادة ) ـةؿ اا

اػر اشاػراج اماؤعػت عػف اماػتيـ امالعؼ مةمػت  اؼ امتػ  اتالعيػا اما ػرع امارػرع اػ  ألا
ا تياطيػػاو لاػػؽ اماػػادة اعػػة  لامتػػ  تفيػػد العػػدـ ت فيػػذ الاػػر امرػػادر الػػاشاراج اماؤعػػت عػػف 

ام ياالػػػ  امعااػػػ  اػػػ  امايعػػػاد اما رػػػلص عإيػػػا اػػػ  اماػػػادة  اتمػػػتأ فاماػػػتيـ ا تياطيػػػاو اػػػامـ 
اشاػػراج ( اػػف  فػػس ام ػػا لف اعػػة   يػػث اػػ   امػػ  امػػت  اؼ ام ياالػػ  امعااػػ  م ػػرار 966)

تفرػػػؿ غراػػػ  اما ػػػلرة اػػػ  ام ػػػرار  إمػػػ  أف اماؤعػػػت يظػػػؿ اماػػػتيـ اػػػ  ام ػػػالس اال تيػػػاط 
ذا مػػـ يرػػدر ام ػػرار اػػف غراػػ  اما ػػلرة ـػػةؿ ثةثػػ  أيػػاـ اػػف تػػاريع راػػع  اماطعػػلف ايػػا لا 

ت لالػػذمؾ ت ػػؿ اررػ  اشاػػراج عػػف اػػتيـ عػػد يػػتـ   ػػض (9)امطعػف لجػػب اشاػػراج عػػف اماػػتيـ
 إم  ؤدعػػػتام  يػػطعف لعد يرعب ام الض عإيا اياا العد لالامعرار إاراجا اف عالؿ جي  ام

                                                           

( ممػػػ   959( اػػػف عػػػا لف اشجػػػرالات امج ا يػػػ  امارػػػرع رعػػػـ )968ل 966ل964)تػػػ ص اماػػػلاد  ((9
 :اآلت اماعدؿ عإ   9959

اما كاػ  إمػ   ا )مإ ياال  امعاا  ل د ا امػت  اؼ الاػر امرػادر الاش امػ عإ  أ  ( ت ص964اماادة ) -
( لميػػػا ل ػػػد ا كػػػذمؾ أف 956ت  955اـامفػػػ  طال ػػػاو مإاػػػادتيف )أل  ز يػػػ  الاعتالػػػار املاععػػػ  ج  ػػػ امج

 تمتأ ؼ الار امرادر ا  ج اي  الاشاراج اماؤعت عف اماتيـ اما اللس ا تياطياو( .
ا )يكلف ايعػاد االمػت  اؼ أرالعػا لع ػريف مػاع  اػ  ام امػ  اما رػلص عإ  أ  ( ت ص966اماادة ) -

الـػػرن ليالتػػدئ امايعػػاد اػػف  ( لع ػػرة أيػػاـ اػػ  ال ػػلاؿ964رة امثا يػػ  اػػف اماػػادة )عإييػػا اػػ  امف ػػ
(.إم   ام ياال  امعاا  لاف تاريع إعة ا الام مال إم   تاريع ردلر الار الام مال   الاع  امـرـل

ال يجلز ا  الاد امج ايات ت فيذ الار امرادر الاشاراج اماؤعت  -9ا )عإ  أ  ( ت ص968اماادة ) -
( 966ماتيـ اما الػلس ا تياطيػاو عالػؿ ا   ػال ايعػاد االمػت  اؼ اما رػلص عإيػا اػ  اماػادة )عف ا

 للعالؿ امفرؿ ايا إذا راع ا   ذا امايعاد.
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  رلالا )أع اماتيـ(.

دلر االدعػال امعػاـ أاػػاـ ا كاػ  امج ايػات لا كاػ  امجػ   اػػ    ػ س   ليجػب أف ال
إـػػةل اممػػاليؿ ا ػػد تعاػػؿ تإػػؾ أل  امتلعيػػؼأل  اراعالػػ  اما ػػرلعي  الام مػػال  م ػػرارات ام ػػالض

إرػػدار عػػرار الػػ طةؽ مػػراح إمػػ   لالػػدلف ا اكاػػ  اما ػػاكـ اػػ  أث ػػال ام ظػػر اػػ  امػػدعلن
اا ميػا اػف إم   الدل يا ألاف ت رر ام الض عإيا لتلعيفا امت اداو أل  اماتيـ امالعلؼ الكفام 

( اػػػف عػػػا لف أرػػػلؿ اما اكاػػػات امجزا يػػػ  امعراعػػػ  رعػػػـ 957رػػػة ي  الالجػػػب اماػػػادة )
ام ػػػا ل   اػػػ  لمغػػػرض تاكػػيف االدعػػػال امعػػػاـ اػػف امػػػتعااؿ   ػػا  ت(9)9979( ممػػ   23)

( اػػػف عػػػا لف االدعػػػال امعػػػاـ امعراعػػػ  رعػػػـ 99امرعاالػػػ  عإػػػ  ام ػػػرارات ا ػػػد  رػػػت اماػػػادة )
تتـػػذ   لتعديةتػػا )عإػػ  اما ػػاكـ أف تطإػػع االدعػػال امعػػاـ عإػػ  اػػا 9979( ممػػ   959)

طػػةؽ اممػػراح الكفامػػ  أل  اػػف عػػرارات اػػف غيػػر ا اكاػػ ت اياػػا يتعإػػؽ الػػام الض لامتلعيػػؼ لا 
تزيػد عإػ  ثةثػ  أيػاـ اػف تػاريع رػدلر ا(ت ل ػذ  اماػادة ت مػجـ اػع الدل يات ـػةؿ اػدة ل

( ممػػ   959( اػػف عػػا لف االدعػػال امعػػاـ امعراعػػ  رعػػـ )6 ػػص امف ػػرة )ثامثػػاو( اػػف اماػػادة )
لتعديةتػػا امتػػ  ألجالػػت عإػػ  عا ػػ  امت  يػػؽ الػػاف يطإػػع ع ػػل االدعػػال امعػػاـ  9979

 يع ردلر ا. عإ  ام رارات امت  يردر ا ـةؿ ثةث  أياـ اف تار 

ف ام رارات امت  تتـذ ا اما كا  اػ  ال ػلاؿ امتػ  ذكر ا ػا إ اػا ألكاا  ل اعإلـ 
تتـذ دلف أف تع د جإم  مإارااع  لا  اا تكلف عرارات عإ  اللراؽ لعد تكػلف العػض  ػذ  
ام رارات اـامف  مإ ا لف دلف أف يتيمر مةدعال امعاـ االطةع عإييا اجالت  ػذ  اماػادة 

 .(2)ثؿ  ذ  ام ام ماعامج  ا

                                                                                                                                                      

لما كا  امج   امامتأ ف  ا ع دة ا  غرا  اما لرة أف تأار الاد  ػالس اماػتيـ طال ػاو ماػا  ػل ا ػرر  -2
 .943ا  اماادة 

ذا مـ يفرؿ ا  االمت  اؼ  -3  الراو. ـةؿ ثةث  أياـ اف تاريع امت رير الا لجب ت فيذ الار الاشاراجلا 
  .اماعدؿ 9979( مم   23عراع  رعـ )( اف عا لف أرلؿ اما اكاات امجزا ي  ام957ي ظر :  ص اماادة ) ((9

ململامػػ  ت  ظريػػ  االدعػػال امعػػاـ ت ا ا ػػرات أم يػػت عإػػ  طإالػػ  امرػػؼ اي ظػػر: غمػػاف جايػػؿ  ((2
 .95 -94ص ت 9984ماعيد ام  ا   ت الغداد ت امثا   ا  ا



 020                                   (مستل)(مقارنة دراسة)والتوقيف القبض قرارات مشروصية مراقبة في العام االدصاء دور

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

اػػػ ذا اػػػا لجػػػد ع ػػػل االدعػػػال امعػػػاـ اما مػػػب أاػػػاـ ا ػػػاكـ امج ايػػػات لامجػػػ   إف 
أل  إعػػادة تلعيػػؼأل  تلعيػػؼأل  ام ػػرارات امتػػ  اتـػػذتيا اما ػػاكـ أعػػة  )اػػف عػػرارات عػػالض

امػػع( الأ يػا اـامفػ  مإ ػػا لف اي ػلـ ع ػػل االدعػال امعػػاـ الػدل يا ...أل  إـػةل مػاليؿ الكفامػػ 
 تاييزاو  يث ي يض دلر  ا  اراعال  ادن ا رلعي  تإؾ ام رارات.الامطعف اييا 

 كاػػا إف الرػػؿ اػػ  امت ػػريع امعراعػػ  إف امطعػػف تاييػػزاو اػػ  ال كػػاـ لام ػػػرارات ال
عػرارات عا ػ  اػ ف  ت لعإيػا(9)يترتب عإيػا لعػؼ ت فيػذ ات إال إذا  ػص ام ػا لف عإػ  ذمػؾ
ج( اػػف /249ايػػات لاػػؽ اماػػادة )امت  يػػؽ لام ػػرارات امتػػ  ترػػدر اػػف ا ػػاكـ امجػػ   لامج 

لتعديةتػػا لاماتعإػػؽ  9979( ممػػ   23عػػا لف أرػػلؿ اما اكاػػات امجزا يػػ  امعراعػػ  رعػػـ )
طةؽ مرا ا ت فذ الر ردلر ا   ا لا او مامإؾ اما ػرع امعراعػ أت أع (2)التلعيؼ اماتيـ لا 

أل  كػػؿ عػػرار رػػادر الػػ ـةل مػػاليؿ اماػػتيـ ي فػػذ دلف ا تظػػار ا   ػػال الاعيػػد امطعػػفاػػ ف 
 .(3)امفرؿ ايا إذا كاف عد عدـ ا  امايعاد اما دد

                                                           

 9979( ممػػػ   23( اػػػف عػػػا لف أرػػػلؿ اما اكاػػػات امجزا يػػػ  امعراعػػػ  رعػػػـ )256( ي ظػػػر: اماػػػادة )(9
( ممػػ   49/ ألال( اػػف ام ػػا لف رعػػـ )2الالجػػب اماػػادة )امػػتث الو  اما ػػرع أجػػاز ذمػػؾ إالا أف لتعديةتػػا
ا )ي ػاؿ عإػ  اما كاػ  امكاػر كيػ  عإػ  أ ػ تػ صامـاص التيريب اما ت ات ام فطيػ  لامتػ   2998

لمػا ط ام  ػؿ الـػرن لاػف ا ػترؾ اعيػـ اػ   لامػتـدالرالػاف اممػفي   أل  امزلرؽأل  ما ؽ اماركال 
ارتكػػػاب امجرياػػػ  ااػػػف يػػػتـ  ػػػالطيـ الالجػػػب أ كػػػاـ  ػػػذا ام ػػػا لفت لال يطإػػػؽ مػػػرا يـ اػػػ  ار إتػػػ  

 امت  يؽ لاما اكا  إال العد ردلر  كـ الات ا  امدعلن(. 
 9979( ممػػػ   23د( اػػػف عػػا لف أرػػػلؿ اما اكاػػات امجزا يػػ  امعراعػػػ  رعػػـ )/939( تػػ ص اماػػادة )(2

 اشاراج ع ا(.أل  لتعديةتا عإ  )يـإ  ماليؿ اماتيـ امالعلؼ ع د ردلر ام رار الراض ام كلن
طالعػ  ت ا 9( ي ظر: د. اؤاد عإ  امرالع ت تلعيؼ اماتيـ اػ  امت ػريع امعراعػ  ت درامػ  ا ار ػ  ت ط (3

 .939ت ص 9983ع تار ت الغدادت 
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 الخاتمـــة
 رلعيػػػػ  عػػرارات اػػػػػف ـػػػػةؿ درامػػت ا مال ػػلع )دلر االدعػػػػػال امعػػػػػاـ اػػػ  اراعالػػػػ  ا

دلر ايجاال  اكالر  إعطال ا أ الم ا أيجاد اا اف   (–  ا ار   درام - ام الض لامتلعيؼ
اجػػاؿ امرعاالػػ  امتػػ  ياارمػػيا عإػػ  ام ػػرارات امرػػادرة مةدعػػال امعػػاـ امػػذع  طاػػ  أميػػا اػػ  

اجالعػػػػ  اػػػػف االمػػػػت تاجات إمػػػػ   اػػػػف اما ػػػػاكـ لاممػػػػادة ع ػػػػاة امت  يػػػػؽت لعػػػػد تلرػػػػإ ا
 :كاآلت لاما تر ات معإيا تلجز امف لن اف  ذ  امدرام ت ل   

 وال : االستنتاجـات أ
االدعػال امعػاـ ( اػف عػا لف 6اف ـةؿ اطةع ا عإ   ص امف رة امثامث  اف اماػادة ) .9

اما مػب أل  عد ألجالػت عإػ  عا ػ  امت  يػؽ أف يطإػع ع ػل االدعػال امعػاـ اماعػيف
أاااا عإ  ام رارات امت  يردر ا ـةؿ ثةث  أياـ اػف تػاريع رػدلر ا لي ػاؿ ذمػؾ 

 كاا  ام رارات امت  يردر ا ام ا   ا  ع ايا امج ايات لامج   لاماـامفات. 
( اػػف عػػا لف أرػػلؿ اما اكاػػات امجزا يػػ  249) مػػ ص اماػػادة عرالت ػػاظيػػر م ػػا اػػف  .2

امعراعػػػ  إف اما ػػػرع امعراعػػػ  عػػػد امػػػتث   عػػػرارات ام ػػػالض لامتلعيػػػؼ لاطػػػةؽ اممػػػراح 
 ت الؿ امطعف اييا عإ  ا فراد.  يا اف ام رارات اشعدادي  امت  الالدل أل  الكفام 

عإييا لعؼ  بال يترتتاليف اف ـةؿ درامت ا إف امطعف تاييزاو ا  اش كاـ لام رارات  .3
  إذا  ص ام ا لف عإ  ـةؼ ذمؾ. ت فيذ ات إالا 

 ثانيا : المقترحـات 
تـ ام ص عإيا اف عالؿ اما ػرع امارػرع اػ     ترح عإ  اما رع امعراع  إتالاع اا

عاعػػدة الثػػر امالعػػػؼ إمػػ   ( اػػف عػػا لف اشجػػرالات امج ا يػػ  لامتػػ  أ ػػارت968اماػػادة )
تػـ امػت  اؼ  اح اماػتيـ امافػرج ع ػا اؤعتػاو إذا اػامةمت  اؼ لامتػ  تع ػ  العػدـ إطػةؽ مػر 

تفرػؿ  إمػ  أف ام ياال  امعاا  م رار اشاراج اماؤعػت ليظػؿ اماػتيـ اػ  ام ػالس اال تيػاط 
غرا  اما لرة ا  ام رار اماطعلف ايا عإ  أف يردر ام رار ـةؿ ثةثػ  أيػاـ اػف تػاريع 

ال يفػػرج عػػف اماػػتيـت لاف  ػػذا اشجػػرال ي إػػؿ  اػػف اررػػ   ػػرلب اماتياػػيف راػػع امطعػػف لا 
 امذيف يفرج ع يـ لي  ض عرار إاراجيـ العد تاييز  معدـ ر تا. 
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 المصادر والمراجع
 القران الكريم  *

 اوال  : معاجم المغة 

أالل امف ؿ جااؿ امديف ا اػد اكػـر االػف ا ظػلر الاري ػ  امارػرع ت ممػاف امعػرب  .9
 . 2995ت دار رادر مإطالاع  لام  ر ت اليرلت ت مال اف ت  4ت ط 

ام مػػيف الػػف امف ػػؿ الرػػفيا   ت افػػردات أمفػػاظ ام ػػراف ت ت  يػػؽ عػػد اف دالدع ت   .2
  ػ .  9498ت عـ ت طيراف ت  2ا  لرات طإيع  ام لرت ط 

ت عػػامـ  2ام ػػيع اجػػد امػػديف ا اػػد الػػف يع ػػلب ام ػػيرازع ت ام ػػاالس اما ػػيط ت ج  .3
 . ب.تامكتب ت اليرلت ت 

 ثانيا : الكتب 
ت دار  4ت ط  9ملمػػػػػيط اػػػػػ  اشجػػػػػرالات امج ا يػػػػػ  تج  اػػػػػد ات ػػػػػ  مػػػػػرلر ت اأد.  .9

 .  9989ام ي   امعرالي  ت ام ا رة ت 
د.  مػػف يلمػػؼ ا االإػػا ت دلر االدعػػال امعػػاـ اػػ  ت  يػػؽ ام ػػرعي  امجزا يػػ  ت درامػػ   .2

 ـ .2994االردف ت –ت دار امث اا  ت عااف  9ا ار  ت ط 
ت اطالع  99ماررع ت ط د. رؤلؼ عاليد ت االادئ اشجرالات امج ا ي  ا  ام ا لف ا .3

 . 9976االمت ةؿ امكالرن ت ام ا رة ت 
امجػػػرؼ ت االػػػدأ اما ػػػرلعي  ل ػػػلاالط ـ ػػػلع امدلمػػػ  مإ ػػػا لف ت اكتالػػػ    د. طعياػػػ  .4

 ام ا رة ام ديث  ت 
د. عالد امر اف تلجاف اليلال  ت ام  ال اشدارع ا  امعراؽ ت دار اطػاالع ام ػعبت  .5

9965 . 
االػػػػدأ اما ػػػػرلعي  ت درامػػػ  ا ار ػػػػ  ت ا  ػػػػاة  د. عػػػد اف عاػػػػرل ت ام  ػػػال اشدارع ت .6

 .  2994اماعارؼ ت اشمك دري  ت 
 امتجرال  درام  ا ار ػػ  ا   لل)لعيػػػ  د. عإ  مالت  ا اد ت لما ػػؿ  ااي  اما ر  .7
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 .  9985ت دار لامط ت م ػدف ت  (امعراعي 
ت  9ط د. اؤاد عإ  امػرالع ت تلعيػؼ اماػتيـ اػ  امت ػريع امعراعػ  ت درامػ  ا ار ػ  ت  .8

 . 9983اطالع  ع تار ت الغدادت 
د. ا اػد عإػػ  أؿ يامػػيف ت ام ػػا لف امدمػتلرع لاماالػػادئ امعااػػ  ت اماكتالػػ  ام ديثػػ  ت  .9

 . ب.ت
د. ا اد اعرلؼ عالد ار ت رعاالػ  االدعػال امعػاـ عإػ  ام ػرعي  ت درامػ  ا ار ػ  ت  .99

 . 9989اطالع  اماعارؼ ت الغداد ت 
 .  9979اماكتال  ام ا ل ي  ت الغداد ت  د. ا ذر ام الع ت ام ا لف امدمتلرع ت .99
د.  جيػػػب ـإػػػؼ ا اػػػد ل د. ا اػػػد عإػػػ  جػػػلاد كػػػاظـ ت ام  ػػػال اشدارع ت اكتػػػب  .92

 . 2999امغفراف ت الغداد ت 
د.  ػػلرع مطيػػؼ ل د. عإػػ  غامػػب ـ ػػير امعػػا   ت ام ػػا لف امدمػػتلرع ت اماكتالػػ    .93

 .9974ام ا ل ي  ت الغداد ت 
 ثالثا  : البحوث 

رال  ت اماركز ام ا ل   مةدعال امعاـ ت اجإ  الاف ام لا ت امعػدد د. مإيـ إالرا يـ   .9
 . 9989امثامث ت  يمافت 

عالػػد امجالػػار رػػام  ر ػػدع ت ايػػاـ االدعػػال امعػػاـ اػػ  ار إػػ  امت  يػػؽ اػػ  امعػػراؽ ت  .2
 . 9985اجإس امعدؿ ت إم   ال ث ا دـ

 لر ت اجإ  د. ا ذر ام الع ت امدلم  لام ا لف ت ار إ  امال ال اال تراك  ت ال ث ا  .3
 . 9979امعدام  ت امعدد اللؿ ت امم   امـاام  ت 

د. ا اػػد مػػإيـ امعػػل ت االػػدأ ام ػػرعي  اػػ  ام ػػا لف امج ػػا   اما ػػارف ت اماجإػػ  امعراليػػ   .4
  . 9978 مإدااع االجتااع  ت امعدد امماالع ت اارس ت

 رابعا  : التشريعات القانونية 
 الدساتير  -1

 عدؿ.اما 9958امدمتلر امفر م  مم    .9
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 ام ااذ . 2995امدمتلر امعراع  مم    .2
 اماعدؿ . 2999امدمتلر االرد   مم    .3
 ام ااذ .  2994امدمتلر اماررع مم    .4

 القوانين والمراسيم  -2
 اماعدؿ.  9959( مم   992عا لف أرلؿ اما اكاات امجزا ي  امملرع رعـ ) .9
 ؿ. اماعد 9959( مم   959عا لف اشجرالات امج ا ي  اماررع رعـ ) .2
  اماعدؿ. 9958عا لف اشجرالات امج ا ي  امفر م  مم    .3
 اماعدؿ. 9969( مم   9عا لف أرلؿ اما اكاات امجزا ي  الرد   رعـ ) .4
 اماعدؿ . 9979( مم   23عا لف أرلؿ اما اكاات امجزا ي  امعراع  رعـ ) .5
 اماعدؿ.  9979( مم   959عا لف االدعال امعاـ امعراع  رعـ ) .6

 القرارات  -3
( اماػػػػؤرخ اػػػػ  83/9984/تػػػػدـؿ/جػػػػزال ألمػػػػ /394عػػػػرار ا كاػػػػ  امتاييػػػػز اماػػػػرعـ ) .1

 )ام رار غير ا  لر(.ت  99/99/9983
اماػؤرخ  87/9988/ت/934عرار ا كا  ج ايات امتأايـ الرفتيا امتاييزيػ  اماػرعـ ) .2

 )ام رار غير ا  لر(. ت96/2/9988ا  
اػػػػػػ   (9999/ت/988)عػػػػػػرار ا كاػػػػػػ  ج ايػػػػػػات امتػػػػػػأايـ الرػػػػػػفتيا امتاييزيػػػػػػ  عػػػػػػدد  .3

 )ام رار غير ا  لر( . ت 25/4/9999
 39/6اػ   9999/ت/323عرار ا كا  ج ايػات امتػأايـ الرػفتيا امتاييزيػ  الامعػدد ) .4

 )ام رار غير ا  لر(.  ت9999/
 خامسا  : المحاضرات 

ململامػػػ  ت  ظريػػػ  االدعػػػال امعػػػاـ ت ا ا ػػػرات أم يػػػت عإػػػ  طإالػػػ  اغمػػػاف جايػػػؿ  -
    . 9984  ت الغداد ت امرؼ امثا   ا  اماعيد ام  ا 
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 :ـمخــــصــالمـ
 دلر  تجا ػػؿ فال ياكػػاالدعػػال امعػػاـ امدعااػػ  المامػػي  اػػ  امعاإيػػ  ام  ػػا ي  ل إف 

جإيػا ل ػ  ألرة عاا  اف امغايػ  امتػ  لجػد اػف امتغا   ع ا لتأت   ذ  ال اي  الرأل 
 .( امرام  امعاـ) ااي  

ي  امتػ  ياارمػيا االدعػال امعػاـ لترتالط طاليع  امعاؿ ل طاؽ امرعاال  عإ  اما رلع
ال ػػػلع ام ظػػػاـ اممػػػا د اػػػ  امدلمػػػ ت اػػػ ذا كا ػػػت امدلمػػػ  ا ػػػتراكي  ت ػػػيط اليػػػذا امجيػػػاز ايػػػاـ 
اتعػػػػػددةت ذات جلا ػػػػػب اتالاي ػػػػػ  لتا  ػػػػػا رػػػػػة يات لامػػػػػع  اػػػػػ  إجػػػػػرال امرعاالػػػػػ  عإػػػػػ  

 . اما رلعي  الي اا امدلؿ امرأماامي  ت رر دلر  ا  االتياـ ا ط

غػػرض اش اطػػ  الػػدلر االدعػػال امعػػاـ اػػ  اراعالػػ  ا ػػرلعي  مجػػال ال ث ػػا  ػػذا؛ مػػذا 
درامػػ  رعاالػػ   ت لكػػذمؾت الم ػػا امتعريػػؼ الامرعاالػػ  لاما ػػرلعي  ت اعػػرارات ام ػػالض لامتلعيػػؼ

 ا رلعي  عرارات ام الض لامتلعيؼ.
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ABSTRACT : 

Public prosecution is the mainstay of the judicial process, 

and its role can not be ignored or overlooked. This importance 

generally comes from the purpose for which it is found to protect 

(the public interest). 

The nature of the work and the scope of supervision over the 

legitimacy of the public prosecution are related to the type of 

system prevailing in the state. If the state is a socialist, it assigns 

various tasks with different aspects and gives it wide powers to 

control legality. 

In order to show the role of the public prosecution in 

monitoring the legality of the arrest and detention decisions, we 

discussed the definition of censorship and legality, as well as the 

monitoring of the legality of arrest and detention decisions. 

 


