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الملخص 
،القانون، إال أنّ المدعي العامّ ة بمباشرته بصفة أصلیّ التفتیش هو إجراء من إجراءات التحقیق یختّص 

،ة هذا اإلجراء، أجاز ألعضاء الضابطة العدلیّ الة الجرم المشهود والقبض والندبوفي حاالت استثنائیة كح

. لتقدیر سلطة التحقیق وتحت رقابة محكمة الموضوعما یقومون به خاضعوكلّ 

ستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض اسلطة لهم القانون ة هم األشخاص الذین خوّ وموظفو الضابطة العدلیّ 

من قانون ) 8(ة المادّ ، كما هو واضح من نّص ة لمحاكمتهمعلى فاعلیها وٕاحالتهم إلى المحاكم المختصّ 

ستقصاء افون بموظفو الضابطة العدلیة مكلّ . 1" :حیث جاء فیهاأصول المحاكمات الجزائّیة األردنّي،

وهذا " . على فاعلیها ، وٕاحالتهم على المحاكم الموكول إلیها أمر معاقبتهم تها ، والقبضالجرائم، وجمع أدلّ 

.  هارتكاباة عن الضابطة اإلداریة التي یقتصر عملها على منع وقوع الجریمة قبل ز الضابطة العدلیّ ما یمیّ 

الممنوحة لها ة في  السلطات االستثنایة ة هذه الدراسة في إبراز دور موظفي الضابطة العدلیّ أهمیّ وتأتي

ة في ة لدراسة القوانین الجنائیّ مع األهداف العامّ اارتباًطافي التفتیش التحقیقي ، وهو دور مرتبط اقانونً 



لیها، بل إنّ إالوسائل مباحة للوصول ة األهداف فلیست كلّ كشف الحقیقة من أجل إنزال العقاب، ومع أهمیّ 

ة تلك الحدود المتمثلة في حمایة الحقوق األساسیّ ، ن تقف عندها جمیع هیئات المقاضاةیجب أا هناك حدودً 

بمناسبته اإلجراء نتقاص منها  أو إهدارها جریمة أخطر من العمل الذي تمّ التي یمكن أن یكون اال،لإلنسان
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Abstract

The inspection is an investigation procedures respect to deal with the
general prosecutor, but that the law and in exceptional cases of flagrante
delicto and arrested and scars, the law passed to members of the
judicicial police this procedure. and everything they do is subject to the
discretion of the investigating authority and under the control of the
Copetent Competent Court .
The Judicial Police officers are the people who gave them the authority of
law investigate crimes and collect evidence and arrest the perpetators
and bring them to the competent courts for trial, as is clear from the text
of Article (8) of the assets of the law which states: " 1. The judicial police
officers are mandated to investigate crimes, and the collection of



evidence, and the arrest of the perpetrators and bring them to court is
mandated to punish them " .
Which is distinguish The judicial police officers from the administrative
officers, which limited its work to prevent crime before the commission.
And seems importance of this study is to highlight the role of the judicl
police officers granted extraordinary uathorities legally in investigative
inspection, and is linked intrinsically with the overall objectives for the
study of criminal laws in the palm of the truth in order to punish the role,
and the importance of goais , not all means are permissible to reach to
them، but that there are limits should stand then all prosecuting agencies,
those limits of protecting the fundamental human rights. Which could be
diminished or wasted graver offense of work that has been exclusion
measure violator.


