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إىداء

 إلى منارة العمـ كاإلماـ المصطفى ،إلى قائدم كقدكتي ،إلى سيد الخمؽ رسكلنا الكريـ سيدنا
محمد (صمى اهلل عميو كسمـ).
 إلى مف ذكراه في قمبي خالدة ،إلى الذم جاءت إرادة الخالؽ سبحانو كتعالى أف ال يرل ما
جيدت عميو طكاؿ سنيف ،...إلى معممي في مدرسة الرجاؿ ،...إلى ركح كالدم رحمو اهلل
كأسكنو فسيح جناتو.
 إلى مف ليا في قمبي أعظـ محبة كأجؿ تقدير ،إلى صاحبة الفضؿ كالمعركؼ كالعطاء
أمد اهلل في عمرىا.
 ...كالدتي الحبيبية ٌ
 إلى زكجتي كرفيقة دربي ،التي كانت كما زالت عكنان لي في إتماـ ىذه الدراسة.
 إلى أبنائي فمذات كبدم ،كأمؿ الحياة كبيجتيا ،...كأخص بالذكر ابنتي الكبيرة التي كانت
عكنان في اتماـ ىذه الدراسة.
 إلى العيكف الساىرة منتسبي ك ازرة الداخمية قادة كجند.
 إلى كؿ مف ساىـ معي في نجاح دراستي كقدـ لي النصح كاإلرشاد ...
أىدم ىذا الجيد المتكاضع
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شكر وتقدير
مف عمي بإتماـ ىذه الرسالة ،امتثاالن لقكؿ رسكؿ اهلل (صمى
أشكر اهلل العمي القدير الذم ى
اهلل عميو كسمـ) "مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل ".
مف ىذا المنطمؽ أجد نفسي مدفكعان بكاجب الكفاء كالكالء كاالعتراؼ بالفضؿ ألىمو ،فإنني

أتقدـ بخالص الشكر كالكالء كالتقدير لكؿ مف أسيـ بجيد أك كقت ،أك رأم في سيبؿ إنجاز ىذه

الرسالة.

كعمى رأسيم الدكتور الفاضل /رائد صالح قنديل ،الذم شرفت بإشرافو عمي في ىذه
المرحمة ،فقد كاف نمكذجان رائعان لؤلخبلؽ الفاضمة كالصدؽ كالتكاضع ،فمقد أفادني بتكجيياتو

المفيدة ،كآرائو السديدة ،كتعميقاتو النفيسة .فمو مني كؿ التقدير كالثناء عمى ما قدمو لي طكاؿ
إعداد ىذه الرسالة ،فأساؿ اهلل أف يجزيو أحسف الجزاء.
كما كأسجؿ شكرم كتقديرم إلى العمماء أصحاب السيادة ،أعضاء لجنة المناقشة كالحكـ؛
لتفضميـ بقبكؿ االطبلع عمى الرسالة ،كاالشتراؾ في مناقشتيا ،كالحكـ عمييا ،كالشكر
مكصكؿ ألكاديمية اإلدارة ،كالسياسة لمدراسات العميا عمى ما بذلو مف عطاء متجدد كخدمة

متنافية ،كعمى رأسيا الدكتكر "محمد المدىكف" كنائبو كجميع العامميف بيا.
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ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدفت الد ارسة لمتعرؼ إلى ماىية الضبط اإلدارم كأغراضو ،كتمييزه عما يشابيو مف
النظـ ،ككيفية تنظيـ ىيئات الضبط اإلدارم ككسائميا ،كبياف حدكد سمطة الضبط اإلدارم ،مع

عرض أمثمة تطبيقية لبعض كسائؿ الضبط اإلدارم في جياز الشرطة الفمسطيني.

كما كسعت الدراسة إلى التعرؼ إلى نظاـ الضبطية القضائية مف خبلؿ تحديد ماىية
الضبط القضائي كبياف خصائصو ،كبياف مف ليـ صفة مأمكرك الضبط القضائي في التشريع

الفمسطيني ،كنطاؽ اختصاصيـ ،مبينان في ذلؾ مدل تبعيتيـ لمنيابة العامة ،ككذلؾ معرفة
اختصاصات مأمكرك الضبط القضائي المتعمقة باالستدالؿ ،مف خبلؿ تحديد ماىية االستدالؿ
كأىميتو ،كالمبادئ التي تحكـ أعماؿ االستدالؿ ،كما كبينا في ىذه الدراسة اختصاصات مأمكرك

الضبط القضائي االستثنائية ،كالتي تتمثؿ في حالتي التمبس بالجريمة كندب مأمكر الضبط
القضائي لمتحقيؽ االبتدائي ،كما كتـ عرض نماذج تطبيقية لبعض كسائؿ الضبط القضائي في

جياز الشرطة الفمسطيني.

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،مع االستعانة بما كرد في بعض التشريعات

المقارنة -فيما يتعمؽ بمكضكع الدراسة -كفرنسا كمصر كمما أمكف ذلؾ.
وخمصت الدراسة إلى النتائج الرئيسية التالية:

 .1يعتبر الضبط اإلدارم مف أىـ أنشطة الدكلة الحديثة المعاصرة ،كليس مف المتصكر كجكد
الدكلة مف دكف مباشرتيا ليذا النشاط ،كىك يككف في ىذه الحالة كظيفة منعية كقائية،

كالضبط اإلدارم يعني أنو مجمكعة األجيزة كالييئات التي تقكل القياـ بالتصرفات،
كاإلجراءات التي تيدؼ إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ.

 .2تعددت آراء الفقياء حكؿ كضع تعريؼ محدد كدقيؽ لمضبط اإلدارم ،كيرجع ذلؾ إلى
مركنة فكرة النظاـ العاـ ،كاختبلؼ مفيكميا حسب الزماف كالمكاف.

 .3الندب ىك تكميؼ كتابي يصدر عف سمطة التحقيؽ المختصة ألحد مأمكرم الضبط
القضائي لمقياـ بعمؿ ،أك ببعض أعماؿ محددة مف أعماؿ التحقيؽ.

 .4يتميز التمبس بالجريمة بخصائص معينة ،تتمثؿ في أف صكره قد كردت عمى سبيؿ

الحصر ،كما كأنيا ذات طابع عيني ،كأف التمبس يعتمد عمى المظاىر الخارجية ،فضبلن

عف أنو حالة نسبية كليس مطمقة.
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وقدمت الدراسة العديد من التوصيات كان من أىميا:
 .1يتعيف عدـ التكسع في فكرة النظاـ العاـ؛ نظ انر لما يمثمو ىذا التكسع مف خطر ييدد حقكؽ
كحريات األفراد ،بؿ كيفتح الباب عمى مصراعيو لعسؼ السمطة التنفيذية.

 .2ضركرة تعديؿ نص المادة ( )1/84مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ
كتعديبلتو.

 .3ضركرة إصدار قانكف خاص بالشرطة الفمسطينية ،ينظـ عمميا ،كيبيف اختصاصات
رجاليا ،كحدكد سمطاتيـ ككاجباتيـ.
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Abstract
The study aimed to identify the nature and purposes of the administrative
execution, and to distinguish it from other similar systems. The study also clarified
how the administrative execution bodies are organized, and discussed the limits of
their authorities with the presentation of practical examples of some means of the
administrative execution in the Palestinian police.
The study also sought to identify the judicial execution system by determining its
reality, characteristics, and the power and authority scope of judicial execution in the
Palestinian legislation. In this regard, the study clarified the relationship between the
judicial execution delegates and the public prosecutor, and the authority scope of the
judicial execution delegates related to the investigation of evidence. In this context,
the study explained the concept of evidence, its importance, and the principles that
control it. The study also stated the exceptional authorities of the judicial execution
delegates in the case of flagrante delicto, and the delegation of judicial execution
officers for the primary investigation. The study presented several practical examples
for some means of judicial executions in the Palestinian police.
The study used the descriptive analytical method, with the use of some texts stated in
the some related comparative legislations of France and Egypt whenever possible.
The study concluded the following key findings:
1. The administrative execution is considered among the most important
contemporary modern state activities. Existence of the modern state is just
impossible without this kind of judicial system, which is considered as a
protective system. This system incorporates several bodies and organizations that
have the required authority to carry out the prescribed measures to maintain the
public order and security.
2. There is a variety of Islamic jurisprudence opinions regarding outlining a precise
definition of the administrative execution. This is related to the flexibility of the
idea of public order, which differs according to time and place.
3. Delegation is a written commissioning issued by the competent investigation
authority for a criminal investigation officer to carry out a job or some specific
acts of investigation.
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4. The case of flagrante delicto has specific properties including its limited forms,
its visual nature that depends on the external appearance, and its relative nature.
The study arrived at several recommendations. The most important ones are:
1. There should be no expansion of the idea of public order due to the expected
threats to the rights and freedoms of individuals. This opens the door for the
unfair use of power by the executive authority.
2. There is a need to amend the text of Article (84/1) of the amended Palestinian
Basic Law of 2003 and its appendices.
3. There is a need for a special law regulating the work of the Palestinian police to
state its authorities, code of conduct, and the limits of its powers and duties.
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الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة
مقدمة:
تعد ىيئة الشرطة مف األجيزة الميمة كالخطيرة ،التي ال غنى عنيا في أم مجتمع؛ نظ انر

لما تقكـ بو مف مياـ حيكية ،حيث أنيا الجياز الذم يتكلى مسؤكلية المحافظة عمى النظاـ العاـ
داخؿ الدكلة مف التصرفات الجماعية كالفردية ،التي قد تمس أك تيدد حقكؽ ك حريات المكاطنيف
ك كرامتيـ.

كمف ىنا ظيرت أىمية كجكد قانكف يضبط ىذه التصرفات بشكؿ متكازف ،بحيث يمنح

الشرطة الصبلحيات البلزمة لمقياـ بميمة الحفاظ عمى النظاـ العاـ كضبط الجريمة ،كفي نفس

الكقت يفرض عمييا قيكدان ،كضكابط في ممارسة مياميا ،تمثؿ ضمانات لحقكؽ ،كحريات

المكاطنيف.

كتقكـ الدكلة الحديثة في سبيؿ أدائيا مياميا في حفظ كيانيا بكظيفتيف رئيسيتيف

األولى :كظيفة الضبط اإلدارم المتمثمة في ىيئة الشرطة ،كتقع عمى عاتقيا اتخاذ كؿ ما يمزـ

في سبيؿ منع كقكع الجرائـ ،خبلؿ السير عمى األمف العاـ ،كاتخاذ االحتياطات األمنية بكاسطة
تنفيذ ما يقضي بو المشرع مف التشريعات كالمكائح التنفيذية ،كمباشرة التدابير الكفيمة بمنع كقكع

الجرائـ.

كيعتبر رجاؿ الشرطة بمختمؼ درجاتيـ مف أعضاء الضبطية اإلدارية ،كليـ بيذا

الكصؼ أداء ميمة التحرم عف المجرميف ،كتنظيـ دكريات الحراسة كدكريات مراقبة األمف العاـ
كغيرىا مف المياـ ،كتخضع إجراءات الضبط اإلدارم سكاء في الظركؼ العادية أـ االستثنائية

لمرقابة القضائية ،كاإلشراؼ المباشر لرؤسائيـ اإلدارييف برئاسة مدير الشرطة.

أما الوظيفة الثانية :فيي الضبط القضائي الذم يباشر بعد كقكع الجريمة فعبلن ،كجكىرىا

ىك التحرم عف الجريمة كمرتكبييا كجمع العناصر البلزمة لمتحقيؽ كالبحث كالتنقيب ضمف
الشركط كالقكاعد اإلج ارئية ،الممزمة لرجاؿ الضبط القضائي.
كىذا يعني أنو بعد فشؿ ميمة الضبط اإلدارم في منع كقكع الجريمة ،تنتيي كظيفتو فك انر

لتبدأ كظيفة الضبط القضائي في جمع التحريات ،لضبط الجاني كأدلة الجريمة.

2

كيعتبر الباحث أف صعكبة التمييز بيف الضبط اإلدارم كالضبط القضائي لدل الكثير مف

ضباط الشرطة ،يعد مف أبرز المشكبلت التي ينبغي التنبو ليا ،كالعمؿ مف أجؿ معالجتيا
بجدية ،لما يترتب عمى إغفاليا مف نتائج سمبية ،تؤثر بشكؿ بالغ في سبلمة اإلجراءات القانكنية

المتبعة ،كتحد مف قدرة األجيزة األمنية عمى أداء مياميا ،ككاجباتيا بالدقة المطمكبة في إطار
الدستكر كالقانكف.

كتيدؼ ىذه الدراسة إلى االطبلع عمى سمطات ىيئة الشرطة في مجالي الضبط اإلدارم

كالقضائي ،كالتعرؼ إلى كسائؿ الضبط اإلدارم ،كحدكده ،كىذا ما سكؼ نتحدث عنو بالتفصيؿ
في ىذه الدراسة.

مشكمة الدراسة:
يضاؼ مف خبلؿ إطبلع الباحث عمى الكاقع الشرطي كاألمني ،أنو يجب تعزيز قدرة

الضباط عمى التمييز الحقيقي كالفعمي بيف الكظيفة اإلدارية لمشرطة ،كالكظيفة القضائية في
معرفة الصبلحيات كالمسئكليات في مجالي الضبط اإلدارم كالضبط القضائي ،داخؿ جياز

الشرطة الفمسطينية.

كبناء عمى ما تقدـ ،تتمثؿ مشكمة الدراسة في محاكلة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:
ن
ما ىي اختصاصات رجال الشرطة الفمسطينية في مجالي الضبط اإلداري والقضائي؟
حيث يتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة التالية:

 -1ما المقصكد مف الضبط اإلدارم كخصائصو كأنكاعو؟
 -2ما ىك الضبط القضائي كما ىي أنكاعو؟

 -3ماىي صبلحيات رجاؿ الشرطة الفمسطينية في مجالي الضبط اإلدارم؟

 -4ما مدل صبلحيات رجاؿ الشرطة الفمسطينية في مجالي الضبط القضائي؟
 -5ماىية كسائؿ الضبط اإلدارم كحدكده؟

أىمية الدراسة:
تعم ػػؿ ى ػػذه الد ارس ػػة عمػ ػى إبػ ػراز مب ػػررات عممي ػػة كعممي ػػة ،ق ػػاـ الباح ػػث م ػػف أجمي ػػا بد ارس ػػة ى ػػذا

المكضكع:

أوالً :األىمية العممية:


تساعد ىذه الدراسة الباحثيف ،كالدارسيف ،كالميتميف في مجاؿ جياز الشرطة الفمسطينية.
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يأمؿ الباحث أف تثرم ىذه الد ارسػة المكتبػة العربيػة كالفمسػطينية فػي مكضػكع صػبلحيات،



اعتب ػػار ى ػػذه الد ارس ػػة محاكل ػػة عممي ػػة ف ػػي د ارس ػػتيا مكض ػػكع ص ػػبلحيات كس ػػمطات جي ػػاز

كسمطات رجاؿ الشرطة الفمسطينية في مجالي الضبط اإلدارم ،كالقضائي.

الشرطة الفمسطينية ،في مجالي الضبط اإلدارم كالقضائي.



ثانياً :األىمية العممية:


مػػف المتكقػػع أف تخػػرج الد ارسػػة بمجمكعػػة مػػف النتػػائج كالتكصػػيات ،التػػي قػػد تفيػػد جيػػاز

الشػػرطة الفمسػػطينية ،حيػػث تسػػاىـ كتسػػاعد فػػي كضػػع حمػػكؿ إلنيػػاء الضػػعؼ لػػدل رجػػاؿ
الشرطة الفمسطيني.


مػػف الممكػػف أف تكػػكف نتػػائج مثػػؿ ىػػذه الد ارسػػات أداة ،كمرجػػع ىػػاـ لمشػػرطة الفمسػػطينية
كافة ،كعمى كجو الخصكص أداة لتطكير العمؿ.



تعتبػػر ىػػذه الد ارسػػة ميمػػة لمباحػػث ،ككنيػػا تتكافػػؽ مػػع عمػػؿ الباحػػث فػػي جيػػاز الشػػرطة

الفمسطينية ،كالتي تيتـ بتطكير العمؿ الشرطي.

أىداف الدراسة:
 -1التعرؼ إلى ماىية الضبط اإلدارم كخصائصو كأنكاعو.
 -2معرفة المقصكد بالضبط القضائي كأنكاعو.
 -3بياف صبلحيات رجاؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الضبط اإلدارم.
 -4الكقكؼ عمى سمطات رجاؿ الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الضبط القضائي
 -5محاكلة التعرؼ إلى كسائؿ الضبط اإلدارم كحدكده.

مصطمحات الدراسة:
الضبط اإلداري :ىك حؽ اإلدارة العامة في فرض بعض القيػكد عمػى حقػكؽ ،كحريػات األشػخاص
بيدؼ حماية النظاـ العاـ لعناصره الثبلثة كىي (األمف العاـ ،السكينة العامة ،كالصػحة العامػة).
(الطماكم1979 ،ـ ،ص.)523
الضبط القضائي :مجمكع اإلجراءات التػي يباشػرىا مػأمكرك الضػبط القضػائي ،حػيف تقػع الجريمػة
بيدؼ إثباتيا أك الكشؼ عنيا ،كالبحث عف مرتكبييا كجمع أدلتيا ،كتنظيـ الضكابط البلزمػة بيػا

كاحالتيـ إلى الجيات المختصة(جكخدار1997 ،ـ ،ص.)27
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الشرطة :قكة نظامية ،كىي القكة المسمحة فػي الػببلد ،كتنحصػر كظيفتيػا فػي الػدفاع عػف الػكطف
كخدمة الشعب كحماية المجتمػع كالسػير عمػى حفػظ األمػف كالنظػاـ العػاـ كاآلداب العامػة ،كتػؤدم

كاجبيا في الحدكد التي رسميا القػانكف ،فػي احتػراـ كامػؿ لمحقػكؽ كالحريػات (.المػادة  )1/84مػف
القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو.

حدود الدراسة:
الحددد الموضددوعي :سػػتتناكؿ الد ارسػػة صػػبلحيات رجػػاؿ الشػػرطة الفمسػػطينية فػػي مجػػالي الضػػبط
اإلدارم كالضبط القضائي.
الحد الزمنى :سيتـ إجراء ىذه الدراسة خبلؿ عاـ 2016ـ.
الحد المكاني :قطاع غزة.
الحد البشرى :رجاؿ الشرطة ذات االختصاص اإلدارم كالقضػائي ،ككػبلء النيابػة ،القضػاة ،ككػؿ
مف لو اختصاص.

منيج الدراسة:

سيتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،مع االستعانة بما كرد في بعض التشريعات

المقارنة -فيما يتعمؽ بمكضكع الدراسة -كفرنسا كمصر كمما أمكف ذلؾ ،كسيتـ االعتماد عمى
مصدر البيانات المتمثؿ بالدراسات السابقة ،كالدكريات كالمجبلت كالمراجع العممية ،لمحصكؿ
عمى البيانات البلزمة.

الدراسات السابقة:
تعتبر الدراسات السابقة مصد انر ميمان مف مصادر المعرفة العممية كالعممية ،ككذلؾ تجارب

الباحثيف السابقيف ،كذلؾ بيدؼ االطبلع عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا

دراستيـ ،مما لو اإلضافة الكبيرة في إثراء معرفة الباحث في مكضكع الدراسة ،لمساعدتو في
تككيف خمفية عنيا لتمكنو مف إنجازىا بشكؿ أفضؿ ،كلتجنب األخطاء ،كالتك اررات ،كالمشاكؿ

التي كقع بيا اآلخريف.

سيعرض الباحث الدراسات السابقة التي ليا عبلقة بمكضكع الدراسة ،بشكؿ مباشر أك

غير مباشر ،عمى أف يتـ تقسيـ الدراسات السابقة إلى قسميف (دراسات محمية ،دراسات

عربية) ،كسيتبع الباحث أسمكبان مكحدان في عرضيا ،كذلؾ بتناكؿ أىـ األىداؼ كالمنيج المتبع،
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كأىـ التكصيات كالنتائج لكؿ د ارسة قدر المستطاع ،مستخدمان الترتيب الزمنى مف األحدث إلى

األقدـ.

أوالً :الدراسات المحمية:
 -1دراسة اآلخرس (2014م) :بعنوان "سمطات مأمور الضبط القضائي في مرحمة
االستدالالت في القانون الفمسطيني (دراسة مقارنة).

ىدفت الدراسة إلى نقؿ ،كتحميؿ ،كمقارنة القانكف الفمسطيني بالقكانيف العربية ،كال سيما
القانكف المصرم العريؽ ،حيث أف القانكف الفمسطيني الناشئ خطى خطكات متقدمة فيما يتعمؽ
بعنكاف ىذه الرسالة ،حيث الضبط القضائي مف األىمية الكبيرة التي تحتاج تعمؽ ،كدراسة،
كتطكير القكانيف ذات العبلقة.

استخدم الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي ،الذم يتبلءـ مع طبيعة ىذا البحث،
حيث اعتمد عمى النقؿ ،كالتحميؿ المباشر لمقانكف الفمسطيني كأراء الفقياء ،كاستعاف بالقانكف
المصرم مف باب المقارنة كاإلثراء ،خصكصان أف المشرع الفمسطيني نقؿ كثي انر مف نصكصو،
كأضاؼ بعض القكانيف العربية اآلخرل مف باب المقارنة البلزمة.

توصمت الدراسة إلى أنو يبدأ عمؿ الضبط القضائي مف المحظة التي يخفؽ فييا الضبط

اإلدارم في منع االخبلؿ بالنظاـ العاـ ،بحيث يتجسد ىذا اإلخبلؿ في صكرة كاقعة معاقب
عمييا جنائيان ،كاف لمأمكر الضبط القضائي مباشرة إجراءات الضبط القضائي ،إجراءات الضبط

القضائي ال تتخذ إال بصدد كاقعة ،ينطبؽ عمييا كصؼ الجريمة الجنائية ،فكؿ كاقعة ال ينطبؽ
عمييا كصؼ الجريمة الجنائية ،ال تباشر إجراءات الضبط القضائي حياليا كلك ترتب عمى ىذه

الكاقعة ضرر كىى الحقة عمى كقكع الجريمة ،تتميز مرحمة االستدالالت بعدـ خضكعيا لقكاعد
كشكميات محددة.

أوصت الدراسة بعدـ األخذ بالمعمكمات شفاىة مف رجاؿ الضبط القضائي ،كالتأكيد عمى
ضركرة تحرير محضر جمع االستدالالت ،حيث مف كاقع الخبرة العممية كمأمكر ضبط قضائي،

يبدك أنو مف المستحيؿ أف يمـ اإلنساف المعتاد مف رجاؿ الضبط القضائي ،بكؿ التفاصيؿ
خصكصان في زحمة القضايا ،كطكؿ الزمف بيف جمع معمكمات االستدالؿ ،أينما كانت
كالمحاكمة ،كأكصت الدراسة أيضان بتحديث قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،بعض

التعديبلت عمى نصكصو؛ تحقيقان لمعدالة ،كلمحفاظ عمى األمف كالسكينة لممجتمع الفمسطيني.

6

 -2دراسة العاوور (2013م) بعنوان ":سمطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية في
التشريع الفمسطيني ".

ىدفت الدراسة إلى معرفة سمطات الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية في ظؿ
التشريع الفمسطيني ،حيث أناط المشرع الفمسطيني صبلحيات كاسعة لسمطات الضبط اإلدارم

لمكاجية الظركؼ غير العادية ،كاالستثنائية؛ بيدؼ المحافظة عمى النظاـ العاـ ،إلقاء الضكء

عمى القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ 2003ـ ،عندما استحدث منصب رئيس الكزراء؛
بيدؼ رسـ الحدكد الفاصمة بيف مياـ ،كصبلحيات الحككمة مف جية ،كصبلحيات المجنة

التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية مف جية أخرل ،بيد أف السمطات الفعمية عمى األجيزة
األمنية ظمت بيد رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ،مما أدل إلى إحداث خبلفات كتطكرات

حادة حكؿ تكزيع الصبلحيات عمى األجيزة األمنية.

استخدم الباحث المنيج التحميمي ،بيدؼ بياف حقائؽ األمكر مف خبلؿ االستعانة بالقانكف
األساسي الفمسطيني ،كبغيره مف القكانيف التي طبقت في فمسطيف في المراحؿ السابقة ،كبآراء
الفقو ،كأيضان اجتيادات القضاء الفمسطيني.
توصمت الدراسة إلى أف استخداـ بعض الفقو مصطمح (البكليس اإلدارم) ،عمى الرغـ
مف ككنو مصطمحان غير عربي ،حيث لـ يكف استخدامان دقيقان ،إذ أف المغة القانكنية السميمة
تقتضي استخداـ المصطمحات العربية بشكؿ كاضح كصريح ،بحيث ال يكتنفيا الغمكض أك
اإلبياـ ،لذا فقد تـ استخداـ مصطمح (الضبط اإلدارم) ،لـ تتطرؽ النصكص القانكنية

الفمسطينية إلى تعريؼ محدد لمضبط اإلدارم ،فقد أحاؿ المشرع ذلؾ لمفقو القانكني ،كيرجع ذلؾ
إلى إسناد مفيكـ الضبط اإلدارم إلى فكرة النظاـ العاـ ،التي تعتبر فكرة مرنة كمتغيرة ،كقد

عرؼ الضبط اإلدارم ككنو نشاطان إداريان كقائيان غالبان ،تمارسو الجية اإلدارية المختصة ،كفقان

لمحدكد الدستكرية كالتشريعية ،كالضكابط التي صاغيا القضاء ،كذلؾ باستخداـ كسائؿ قانكنية

كمادية؛ بغرض المحافظة عمى النظاـ العاـ ،أك إعادتو إلى نصابو عند اختبللو ،اختمؼ الفقو

اإلدارم بصدد طبيعة الضبط اإلدارم ،إذ ذىب بعضيـ إلى ككنيا ذات طبيعة قانكنية إدارية
محايدة ،بينما اتجو غيرىـ إلى التمسؾ بطبيعتيا السياسية ،كالضبط اإلدارم سمطة الحفاظ عمى

النظاـ العاـ بمعناه المادم ،كأيضان األدبي بنصو عمى اآلداب العامة.

أوصت الدراسة إلى أنو مف الضركرم استخداـ المصطمحات العربية في القانكف ،كذلؾ
ألف المغة القانكنية السميمة تقتضي استخداـ المصطمحات العربية بشكؿ كاضح .ال بد مف تعديؿ
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نص المادة ( )84مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2005ـ؛ ألف المادة السابقة

ذكرت" األمف" خارج مصطمح النظاـ العاـ ،كالذم يشمؿ ثبلثة عناصر أساسية كتقميدية ،أال
كىي (األمف كالصحة كالسكينة العامة).
 -3دراسة الخالدي (2012م)  ":ضوابط ومعايير اختيار وتعيين أفراد الشرطة وأثرىا عمى

فعالية األداء الشرطي من وجية نظر ضباط الشرطة الفمسطينية".

ىدفت الدراسة إلى استعراض ،كقياس بعض السمات ،كالخصائص ،كالمعايير ،كالصفات
الشخصية النمكذجية لممتقدميف لبللتحاؽ بكمية الشرطة كالمنتسبيف الجدد عمى حد سكاء؛ لمعمؿ

في الشرطة ،كالقدرات الجسمية بأنكاعيا العقمية ،كالنفسية ،كالحسية ،كالبدنية ،كالميكؿ المينية،
كالقيـ االجتماعية السمككية ،كترتيب أىميتيا بالنسبة ليـ ،النتقاء أفضؿ العناصر منيـ .كالتعرؼ

إلى الفركؽ في دارسة الضكابط كالمعايير المتبعة في اختيار ،كتعييف ضباط كأفراد الشرطة،
كأثرىا عمى فعالية األداء الشرطي ،كفقان لمتغيرات العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد الدكرات التدريبية،

الرتبة العسكرية ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة.

وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي في أسمكب البحث كأدكات التحميؿ بنظاـ
( ،)SPSSكاألداة الرئيسية لمدراسة ىي االستبانة.
توصمت الدراسة إلى أف لدل ضباط كأفراد الشرطة مستكل متكسط في مجاؿ القكة
الجسدية تعطييـ القدرة عمى فرض القانكف ،كأنيـ يتمتعكف بالقدرة عمى تقدير المكقؼ عند

التعرض لؤلخطار كاتخاذ الق اررات المناسبة زمانيان كمكانيان ،كلدييـ مستكل متكسط في مجاؿ

االستفادة مف الدك ارت التدريبية التي يتمقكنيا لتطكير كتحسيف أدائيـ ،كيتمتعكف بالسمع كالطاعة
لرؤسائيـ كالكالء لممؤسسة الشرطية ،كيميزكف في تعامميـ مع الجميكر بيف الذكر كاألنثى،
ككذلؾ يميزكف بيف الفئات العمرية المختمفة ،كاالنتماءات السياسية عند تعامميـ مع الجميكر،
كما أظيرت أف ضباط كأفراد الشرطة يتمتعكف بالكزف المناسب ،حسب المعايير المطمكبة ،كيتـ

بناء عمى الكالء التنظيمي كالحزبي ،كبينت أيضان أف ىناؾ عبلقة ذات داللة
اختيارىـ كتعيينيـ ن
إحصائية بيف الصفات الجسدية ،كالقدرات العقمية ،كالذىنية ،كالمؤىبلت العممية ،كالتدريب،
كالسمكؾ االجتماعي اإليجابي ،كالسمات الشخصية ألفراد الشرطة.
وقد أوصت الدراسة بضركرة االىتماـ بضكابط معايير اختيار ،كتعييف ضباط كأفراد
الشرطة حسب الصفات الجسدية كالقدرات العقمية أك المؤىبلت العممية ،كالتدريب أك السمكؾ
االجتماعي اإليجابي أك السمات الشخصية المميزة ،كاالىتماـ بمعيار الكزف كالطكؿ ،كأكصت
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بضركرة االىتماـ بتدريب ضباط كأفراد الشرطة ،مف خبلؿ تكثيؼ الدكرات ،كدراسة االحتياجات

التدريبية الفعمية ليـ ،التي تساعدىـ عمى اكتساب الميارات المختمفة في مكاقؼ أمنية متباينة،
كباستخداـ أساليب كتقنيات تدريبية متقدمة .كما أكصت بضركرة تعزيز الدكر الرقابي عمى

جياز الشرطة؛ لممحافظة عمى مظير رجؿ الشرطة كتطبيقو لمقانكف بشكؿ عادؿ ،إلى جانب

ضركرة االىتماـ بإجراءات اختبارات نفسية (المزاج العاـ ،االستقرار النفسي...ال)) لضباط كأفراد
الشرطة قبؿ تعيينيـ ،كضركرة االىتماـ بالجكانب التحفيزية لمعامميف في جياز الشرطة بنظاـ

جيد لمحكافز المادية كالمعنكية ،كالترقيات حسب الكفاءة كاالنتماء لمعمؿ ،كليس االنتماء

التنظيمي أك الحزبي ،حتى تتحقؽ الدافعية لئلنجاز كتحسيف األداء.
 -4دراسة المشيراوي (2005م) :بعنوان " سمطات البوليس اإلداري في ظل الظروف
االستثنائية ( دراسة مقارنة في القانونين المصري والفمسطيني)"

ىدفت الدراسة إلى بياف مفيكـ سمطات البكليس اإلدارم في الظركؼ االستثنائية ،كمعرفة ماىية
البكليس اإلدارم كطبيعة كظيفتو ،كبياف ماىية الظركؼ االستثنائية كالتشريعات المكسعة
لسمطات البكليس اإلدارم ،كالتعرؼ إلى الرقابة القضائية عمى سمطات البكليس اإلدارم في كؿ

مف مصر كفمسطيف.
وقد استخدم الباحث المنيج المقارن في دراستو ،مف خبلؿ عقد مقارنة بيف أحكاـ القانكنيف
المصرم ،كالفمسطيني فيما يتعمؽ بمكضكع البحث ،مبينان مكقؼ كبلن مف التشريع ،كالفقو،
كالقضاء اإلدارم في كؿ مف مصر كفمسطيف في ىذا الصدد.

توصمت الدراسة إلى :أف مفيكـ البكليس اإلدارم ينبغي أف ينحصر في المعنى الضيؽ ،كليس
المعنى الكاسع الذم ذىب إليو بعض الفقياء ،نظ انر لخطكرة تدابير البكليس اإلدارم عمى الحقكؽ

كالحريات العامة لؤلفراد ،كما كأف اليدؼ األساسي مف كظيفة البكليس اإلدارم ،ىك حماية
النظاـ العاـ ،كمف ثـ ال يجكز لييئات البكليس اإلدارم استخداـ سمطتيا لتحقيؽ أىداؼ أخرل،

غير المحافظة عمى النظاـ العاـ ،حتى كلك كانت ىذه األىداؼ تتصؿ بالمصمحة العامة ،كذلؾ

عمبلن بقاعدة تخصيص األىداؼ ،كاال كانت ىذه اإلجراءات مشكبة باالنحراؼ بالسمطة،
كتستعيف ىيئات البكليس اإلدارم لممارسة اختصاصاتيا بكسائؿ قانكنية؛ مف أجؿ تحقيؽ
غرضيا في حماية النظاـ العاـ ،كىذه الكسائؿ القانكنية تتمثؿ فيما تممكو ىيئات البكليس مف

سمطة إصدار الق اررات اإلدارية الممزمة بإرادتيا المنفردة سكاء أكانت تنظيمية أـ ق اررات فردية،

كما تممؾ االلتجاء إلى أسمكب التنفيذ الجبرم ،كأسمكب الجزاءات اإلدارية.
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أوصت الدراسة بضركرة تعديؿ نص المادة( )148مف دستكر مصر لعاـ 1971ـ ،ككذلؾ المادة
الثانية مف قانكف الطكارئ المصرم رقـ 162لسنة 1958ـ ،بحيث ينص فييا عمى تحديد قاطع

لمدة إعبلف الطكارئ ،كلتكف ثبلثيف يكمان ال يجكز مدىا إال بمكافقة أغمبية ثمثي أعضاء مجمس

الشعب ،ألف تحديد المدة يمنع السمطة القائمة عمى حالة الطكارئ مف إساءة استعماؿ السمطات

االستثنائية المخكلة ليا كيحمي الحقكؽ كالحريات ،ككذلؾ التزاـ السمطة التنفيذية كاحتراميا
لق اررات محكمة العدؿ العميا الفمسطينية كعدـ التعدم عمى صبلحياتيا كاحتراـ مبدأم سيادة

القانكف كاستقبلؿ القضاء ،كضركرة أف تعدؿ محكمة العدؿ العميا عف اتجاىيا السمبي في فرض

رقابتيا عمى سمطات البكليس اإلدارم في أحكاميا السابقة ،كتسير عمى ىدم أحكاـ مجمس
الدكلة المصرم.
 -5دراسة النجار (2004م) :بعنوان "ضمانات وضوابط تأديب ضباط الشرطة (دراسة مقارنة
بين التشريع المصري والفمسطيني)".

ىددفت الدراسددة إلدى محاكلػػة إلماميػا بشػكؿ عممػػي فػي االرتقػاء بػػالكعي الػكظيفي ،كخاصػػة
لضباط الشرطة في فمسطيف ،كالذم يمثؿ في تقدير الباحث الضمانة األساسػية التػي تػدفعيـ إلػى
تجاكزت سمطة التأديب.
ا
التمسؾ بالحقكؽ كالضمانات المقررة ليـ في مكاجية

اسدددتخدم الباحدددث فػػي د ارسػػتو المػػنيج التحميمػػي المقػػارف ،كالػػذم كػػاف لػػو دكر فػػي إظيػػار
المكاطف اإليجابية ،التي تدعـ ىذه الضمانات كالضكابط ،أك المثالب التي تنتقص منيا.
توصمت الدراسة إلى أف ىذه الضػمانات كالضػكابط سػتظؿ بػبل معنػى بػالرغـ مػف سػيطرتيا
فػػي النصػػكص القانكنيػػة ،فػػي غيػػاب سػػيادة القػػانكف كالػػذم تصػػاف فػػي ظمػػو الحقػػكؽ كالحريػػات ،
تخػػتص جيػػة اإلدارة بكفالػػة الضػػمانات التأديبي ػػة السػػابقة ،كالمعاص ػرة إلصػػدار الق ػرار الت ػػأديبي،

بدافع ذاتي ،كمحركيا في ذلؾ المصمحة العامة التي ألجميا تقررت ىذه الضمانات ،ىناؾ العديد

مػػف أكجػػو القصػػكر التػػي تمحػػؽ بالضػػمانات المقػػررة لتأديػػب ضػػباط الشػػرطة ،كالتػػي تعتػػرل قػػانكف
الشرطة الفمسطيني ،كالتي أشير إلييا في سياؽ البحث في جنػاح المشػركعية تظػؿ رقابػة القضػاء

اإلدارم ،الكسػػيمة الفعالػػة ،كالتػػي تمثػػؿ ضػػابطان عمػػى التجػػاكزات اإلداريػة ،كىػػذا مػػا لمسػتو الد ارسػػة

فػػي القضػػاء اإلدارم المصػػرم ،بتعرضػػو لمقػ اررات التأديبيػػة التػػي تخػػؿ بالضػػمانات المقػػررة ،ناعتػان
إياىا بمخالفتيا لمقانكف ،كمقػر انر إلغائيػا ،كاألمػر الػذم جعمػو بحػؽ المػبلذ األخيػر الػذم يػركف إليػو

األفراد طالبيف األنصاؼ.
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أوصدددت الدراسدددة أف الظ ػػركؼ االس ػػتثنائية تب ػػيح لجي ػػة اإلدارة تعطي ػػؿ بع ػػض الض ػػمانات
التأديبيػػة فػػي حػػدكد ضػػيقة ،كبشػػأف جػزاءات محػػددة دكف غيرىػػا ،فػػإف ىػػذه الظػػركؼ ال تبػػرر بػأم
حاؿ مف األحكاؿ تغيب ىذه الضمانات كميان ،أك استحداث جزاءات عمى خبلؼ ما ىك مقرر فػي

القانكف ،ال بد مف تفعيؿ رقابة القضاء اإلدارم ،كالتي تجسدىا محكمػة العػدؿ العميػا فػي فمسػطيف
لحيف إنشاء محػاكـ متخصصػة لمقضػاء اإلدارم – بشػكؿ فعمػى ،عمػى تصػرفات كقػ اررات السػمطة

التأديبي ػػة بم ػػا يم ػػزـ اإلدارة بت ػػكفير الض ػػمانات المق ػػررة عن ػػد مباشػػرتيا لس ػػمطتيا التأديبي ػػة م ػػف قبػ ػؿ
ضباط الشرطة ،كاال تعرض قرارىا لئللغاء كأف تمتزـ بالتنفيذ.

ثانياً :الدراسات العربية:
 -1دراسة البراشي (2015م) بعنوان :الوظيفدة اإلداريدة لمشدرطة وأثرىدا عمدى الحريدات العامدة
(دراسة ميدانية بالجميورية اليمنية)".

ىدفت الدراسة إلى بياف مفيػكـ الكظيفػة اإلداريػة لمشػرطة كخصائصػيا ،كنشػأتيا كتطكرىػا
كبناءىػػا القػػانكني ،كتمييزىػػا عػػف الكظيفػػة القضػػائية .التعػػرؼ عمػػى مػػدل تػػأثير الكظيفػػة اإلداري ػة

لمش ػػرطة عم ػػى الحري ػػات العام ػػة لممػ ػكاطنيف ،كفقػ ػان لمق ػػانكف اليمن ػػي .تقي ػػيـ م ػػدل فاعمي ػػة األنظم ػػة
كالقكانيف اليمنية القائمة في صكف الحريات العامػة لممػكاطنيف .التعػرؼ عمػى مػدل تػأثير ممارسػة

الشرطة لكظيفتيا اإلدارية عمى مياميا اآلخرل المتعمقة بالكظيفة القضائية.

اسدددتخدم الباحدددث منيجػػيف األكؿ :نظػػرم ،كقػػد اعتمػػد عمػػى د ارسػػة المكضػػكع مػػف جكانبػػو
المختمفػػة ،باالسػػتفادة مػػف األدبيػػات كالد ارسػػات السػػابقة ،كالثػػاني :عممػػي ،فػػي الجػػزء التطبيقػػي مػػف

األطركحػػة ،أيسػػتخدـ فيػػو المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،الػػذم اىػػتـ ببحػػث الظػػاىرة كجمػػع أكصػػاؼ،
كمعمكمػػات دقيقػػة عنيػػا كمػػا ىػػي فػػي الكاقػػع ،كعبػػر عنيػػا كيفي ػان ككمي ػان ،كمػػا اعتمػػد الباحػػث عمػػى

االستبانة ،كأداة لجمع المعمكمات كالبيانات المتعمقة بالدراسة.

توصددددمت الدراسددددة إلددددى :الكظيفػ ػػة اإلداري ػ ػة لمشػ ػػرطة تػ ػػؤثر سػ ػػمبان عمػ ػػى الحريػ ػػات العامػ ػػة

لممػكاطنيف ،كذلػػؾ تبعػان لمسػػمطات المخكلػػة ليػػا فػػي حمايػػة النظػػاـ العػػاـ - .الرقابػػة القضػػائية التػػي

يمارسيا القضاء اليمني غير مجدية ،كال تكفي لحماية الحريات العامة مف االنتياؾ كالتعسؼ- .

تشػػدد بعػػض األنظمػػة السياسػػية الحاكمػػة فػػي حفػػظ النظػػاـ العػػاـ ،يػػؤدم إلػػى فػػرض قيػػكد مت ازيػػدة
عمػػى الحريػػات العامػػة .تسػػتغؿ بعػػض األح ػزاب السياسػػية مصػػطمح الحقػػكؽ كالحريػػات فػػي إثػػارة

الرأم العاـ ،لتحقيؽ مكاسب خاصة مستغمة ىمكـ الشعكب كأحبلـ البسطاء.
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أوصدددت الدراسدددة بػػالنظر ف ػػي إمكانيػػة مراجع ػػة المقػػررات القانكني ػػة كالشػػرطية الت ػػي ت ػػدرس
لط ػػبلب الكمي ػػات كالمعاى ػػد كالم ػػدارس األمني ػػة بالجميكري ػػة اليمني ػػة ،بم ػػا يض ػػمف ترس ػػي) المفي ػػكـ

الحقيقي لمكظيفػة اإلداريػة كالكظيفػة القضػائية لمشػرطة ،كيعػزز قػدرة الضػباط عمػى التمييػز الفعمػي
بػػيف المفػػاىيـ المتشػػابية ،النظػػر فػػي إمكانيػػة إنشػػاء شػػرطة متخصصػػة تتبػػع المجػػالس المحميػػة،

تتكلى تنفيذ المياـ اإلداريػة البحتػة كػإغبلؽ المحػبلت المخالفػة صػحيان ،كا ازلػة األبنيػة المسػتحدثة،

كرفع الباعة المتجكليف مف الشكارع ،تكصػيات تشػريعية كرقابيػة ،العمػؿ عمػى إنشػاء قضػاء إدارم
مستقؿ بكؿ درجات التقاضي.
 -2دراسة آل عازب (2013م) بعنوان :التمبس الحكمي بالجريمة في نظام اإلجراءات الجزائية
السعودي ( دراسة تأصيمية مقارنة بالقانون المصري)

ىدفت الدراسة إلى بياف تعريؼ التمبس بالجريمة كأدلة مشركعيتو ،كمعرفة شركط صحة
التمبس بالجريمة كخصائصو .التعرؼ عمى أنكاع التمبس بالجريمة كمعيار كأثر التفرقة بينيما.

معرفة حاالت التمبس الحكمي كآثاره في الفقو اإلسبلمي ،كنظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم.

استخدم الباحث المنيج العممي الوصفي بأسموب المنيج االستقرائي ،المبني عمى أساس

االستقراء والتحميل والتأصيل واالستنتاج.

توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أف التمبس ذك طابع عيني يبلزـ الجريمة
نفسيا ال شخص مرتكبيا ،كأف كصؼ التمبس ينصرؼ إلى الجريمة التي تكافرت في شأنيا
إحدل حاالتو التي نص عمييا نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم ،كأف التمبس الحكمي يتحقؽ

إذا تـ إدراؾ الجريمة مف خبلؿ آثارىا المادية الدالة عمييا قطعان ،عقب تماـ فعؿ الجريمة ،كأف
زمف التمبس يككف عقب نياية أفعاؿ الجريمة ،كيبدأ زمنو مف السمكؾ اإلجرامي كيستمر زمف

النتيجة اإلجرامية ،حتى تتبلشى كتزكؿ تمامان جميع اآلثار المادية كالمعنكية ،التي خمفيا السمكؾ

اإلجرامي.

أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أىميا تعميـ معيار زمف التمبس بالجريمة عمى القضاء

كرجاؿ الضبط الجنائي لتككف قاعدة ييسار عمييا ،ككذلؾ تعميـ مفيكـ التمبس الحكمي في نظاـ

اإلجراءات الجزائية السعكدم ،لمزيد مف إيضاح لرجاؿ الضبط الجنائي ،كضركرة أف يتناكؿ

شراح نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم التمبس الحكمي ،بمزيد مف اإليضاح مع بياف أحكامو
كخصائصو ،كالعمؿ الجاد عمى تطكير رجاؿ الضبط الجنائي؛ لرفع كفاءتيـ كخاصة في مجاؿ
إثبات حاالت التمبس ،مف خبلؿ الدكرات التدريبية المكثفة.
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 -3دراسة الدوسري (2008م) بعنوان :السمطات االستثنائية لمأموري الضبط القضائي في

قانون اإلجراءات الجنائية البحريني (دراسة مقارنة)

ىدفت الدراسة إلى تحديد مفيكـ مأمكر الضبط القضائي في قانكف اإلجراءات الجنائية
البحريني ،كنظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم ،كبياف السمطات االستثنائية لمأمكرم الضبط
القضائي في القكانيف محؿ المقارنة ،التعرؼ عمى الضمانات التي حددىا قانكف اإلجراءات
الجنائية البحريني لمسمطات االستثنائية لمأمكرم الضبط القضائي مقارنة مع نظيره السعكدم،
التعرؼ عمى مدل قدرة مأمكر الضبط القضائي في استخدامو لمسمطة االستثنائية في تحقيؽ

العدالة الجنائية.

استخدم الباحث المنيج االستقرائي التحميمي المقارن.
توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :تختمؼ مسميات الضبط القضائي في
الدكؿ العربية ،كلكف تتحدد ميامو في البحث كالتحرم كجمع االستدالالت ،ففي المممكة العربية
السعكدية يطمؽ عميو تسمية "الضبط الجنائي" ،فرجاؿ الضبط الجنائي ىـ األشخاص الذيف
يقكمكف بالبحث كالتحرم عف مرتكبي الجرائـ كضبطيـ ،أما في البحريف فيطمؽ عميو تسمية
"الضبط القضائي" ،باعتباره يتككف مف مجمكعة مف المكظفيف ،ينتمي أفرادىا إلى األجيزة
اإلدارية المختمفة ،كيقكمكف إلى جانب أعماؿ كظائفيـ بأعماؿ الضبط القضائي ،كما كاتفؽ
نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم مع نظيره البحريني في تحديد كحصر رجاؿ الضبط القضائي
كتحديد اختصاصيـ المكاني كالنكعي ،كتكمف أىمية مرحمة االستدالؿ في أنيا تكفر كقت كجيد
سمطات التحقيؽ كاالدعاء ،مف خبلؿ تقديـ ما يدعـ تحريؾ الدعكل الجنائية أك ما يدعك
لحفظيا ،فضبلن عف أنيا ليست ميمة فقط لجيات التحقيؽ كاالدعاء ،بؿ تمتد أىميتيا إلى قضاء
الحكـ مف خبلؿ النظر في األدلة كالقرائف التي تقدميا لنسبة الجريمة إلى مرتكبيا.
أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أىميا :أف حماية حقكؽ اإلنساف تقتضي كضع
ضكابط يمتزـ بيا كاضع القانكف عند ممارستو الختصاصو في التجريـ كالعقاب ،كىذه الضكابط
تحددىا الدساتير ،كتمتزـ بيا القكانيف الجزائية ،التي تنظـ تصرفات األفراد دكف أف يشكؿ التنظيـ
مساسان بالحقكؽ كالحريات ،أىمية تأىيؿ كتدريب مأمكرم الضبط القضائي ،كمدىـ بالخبرات
كالثقافات القانكنية البلزمة لتنفيذ ما أناطيـ بو القانكف ،ضركرة تكحيد مسميات مأمكرم الضبط
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القضائي في قكانيف كأنظمة الدكؿ العربية ،ضركرة منح المتيـ حؽ االستعانة بمحاـ خبلؿ
مرحمة االستدالؿ ،البد أف يتناكؿ المشرع البحريني مكضكع االستيقاؼ مف خبلؿ النص عميو،
كبياف أحكالو ،كأسسو ،كشركطو ،كضكابطو ،كحدكده ،كممارستو؛ كذلؾ إلضفاء المشركعية
القانكنية عمى إجراءات االستيقاؼ ،كحتى ال يعد كسيمة لمتعدم عمى حقكؽ اإلنساف كحرياتو
األساسية.
 -4دراسة الطريمان (2007م) بعنوان :السمطات العادية لرجل الضبط الجنائي بمرحمة
االستدالل في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي (دراسة تحميمية مقارنة تطبيقية)

ىدفت الدراسة إلى تكضيح مفيكـ الضبط القضائي كأقسامو ،كأىميتو ،كخصائصو،
كأغراضو ،كالمقصكد برجاؿ الضبط الجنائي ،كبياف ماىية مرحمة االستدالؿ كأىميتيا
كخصائصيا كبياف كسائؿ جمع االستدالالت ،تكضيح حدكد كضكابط السمطات العادية لرجؿ
الضبط الجنائي في مرحمة االستدالؿ ،كذلؾ طبقان لنظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم ،مقارنة
ببعض التشريعات العربية ،ربط الدراسة النظرية بدراسة حاالت تطبيقية مف كاقع القضايا
المعركضة عمى الشرطة في منطقة القصيـ.
توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :تكفر مرحمة االستدالؿ كقت كجيد سمطات
التحقيؽ ،مف خبلؿ ما يدعـ تحريؾ الدعكل الجنائية أك حفظيا ،محضر االستدالؿ ىك مستكدع
الحقيقة الذم يساعد في تحديد الجاني ،أك حصر االشتباه في أضيؽ نطاؽ ممكف ،حرص
المشرع السعكدم كالمصرم عمى الحفاظ عمى حريات المكاطنيف ،كعدـ المساس بحرماتيـ
بدرجة أكبر مف القانكنيف السكرم كالككيتي ،يترتب البطبلف كجزاء عمى مخالفة االختصاص
النكعي أك المكاني ،كمف ثـ بطبلف األثر المترتب عمى جميع اإلجراءات المتخذة ،يفتقر بعض
رجاؿ الضبط الجنائي إلى الدقة كالعناية باألسمكب القانكني في عرض إجراءات االستدالؿ
كتدكينيا بمحضر االستدالؿ.
استخدم الباحث في الجزء النظري من الدراسة المنيج التحميمي المقارن مف خبلؿ تتبع
سمطة رجاؿ الضبط الجنائي العادية في مرحمة االستدالالت ،كتحديد مف تثبت لو صفة رجؿ
الضبط الجنائي ،كماىية االستدالؿ كحدكد السمطات المقررة لرجؿ الضبط كسمطات عادية في
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نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم ،مع مقارنة ذلؾ ببعض القكانيف العربية ،أما الجانب
التطبيقي فقد استخدم الباحث منيج تحميل المضمون ،مف خبلؿ الرجكع إلى عشرة قضايا
تضمنت السمطات العادية لرجؿ الضبط الجنائي ،بيدؼ تحميميا الستنتاج الدالالت كابرازىا،
كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة.
أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أىميا :إدراج مفيكـ الضبط اإلدارم ،كتحديد
اختصاصات منسكبيو ،كمياميـ في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم ،حيث لـ يتـ إدراجو

ضمف النظاـ ،تعميـ استخداـ التقنيات الحديثة بصفة عامة كتقنية البصمة الكراثية بصفة خاصة

في مساعدة رجاؿ الضبط الجنائي خبلؿ مرحمة جمع االستدالالت ،زيادة درجات الرقابة عمى
سمككيات بعض رجاؿ الضبط الجنائي؛ لضماف التخمص مف سكء استغبلؿ النفكذ الكظيفي،
الحرص عمى بقاء سمطة استجكاب المتيـ مف مياـ التحقيؽ كاالدعاء العاـ ،لكفالة الحريات

العامة كعدـ المساس بيا ،تكسيع نطاؽ الضركرة اإلجرائية كتداعي اإلجراءات في مكافحة
العمميات اإلجرامية كاإلرىابية التي تزعزع أمف كاستقرار المجتمع ،تعميؽ أىمية فيـ مكاد نظاـ

اإلجراءات الجزائية لدل رجاؿ الضبط الجنائي ،كخاصة تمؾ التي تتعمؽ بكاجباتيـ كحدكد

سمطاتيـ.

 -5دراسة الخيارين (2007م) "ضوابط العالقة بين النيابة العامة والشرطة في ضوء قانون
اإلجراءات الجنائية القطري"

ىدفت الدراسة إلى معرفة إجراءات النيابة العامة في مرحمتي جمع االستدالالت كالتحقيؽ
كفقان لقانكف اإلجراءات الجنائية ،التعرؼ عمى الضكابط القانكنية إلجراءات الشرطة في مرحمتي
جمع االستدالالت كالتحقيؽ ،معرفة كاقع العبلقة بيف النيابة العامة كالشرطة في مرحمتي جمع
االستدالالت كالتحقيؽ ،معرفة أم معكقات لمعبلقة بيف النيابة العامة كالشرطة في مرحمتي جمع

االستدالالت كالتحقيؽ ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي بأسمكب المسح الشامؿ.
توصمت الدراسة إلى أف المتكسط الحسابي لمحكر كاقع العبلقة بيف النيابة العامة
كالشرطة في مرحمتي جمع االستدالالت كالتحقيؽ يساكل  ،4.82كىك مرتفع ،المتكسط الحسابي

لمحكر معكقات العبلقة كمظاىر الخبلؼ بيف النيابة العامة كالشرطة ،في مرحمتي جمع
االستدالالت كالتحقيؽ يساكل  ،4.50كىك مرتفع جدان ،كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل

لمتغير العمر.
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أوصت الدراسة إلى ضركرة العمؿ عمى إيضاح اختصاصات كبل مف النيابة العامة
كالشرطة في مرحمتي جمع االستدالؿ كالتحقيؽ ،العمؿ عمى كضع كؿ شخص في االختصاص

المبلئـ لمؤىبلتو كخبراتو ،ضركرة التنسيؽ بيف النيابة العامة كالشرطة في إجراءات جمع
االستدالالت كالتحقيؽ ،االستجكاب إجراء مف إجراءات التحقيؽ كال يجرم إال مع المتيـ الذم

ثبت في حقو االتياـ ،فيجب أف يتـ بمعرفة عضك النيابة ،حيث انو االقدر عمى إجراءات

التحقيؽ بدقة ،ضركرة تحديد سمطات كاختصاصات ضباط الشرطة ،فيما يختص المتيـ في
مرحمتي جمع االستدالالت كالتحقيؽ بما يحفظ الحقكؽ كالحريات.
 -6دراسة جمال (2006م) بعنوان "الرقابة القضائية عمى أعمال الضبط اإلداري"
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى دكر القضاء في مراقبة ىذا النكع مف نشاط االدارة
كالتعرؼ ،عمى مختمؼ كضعيات الرقابة القضائية ،ككما تكضح ىذه الدراسة لرجاؿ القانكف
السياسة القضائية المرنة التي اتبعيا القضاء ،كتساعد ىذه الدراسة المدعي عمى إثارة مختمؼ

أكجو الطعف في ق اررات الضبط اإلدارم ،الغير مشركعة أماـ القضاء اإلدارم.
استخدم الباحث ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،الذم نسترشد بو معالجة
مختمؼ العناصر األساسية لممكضكع مف خبلؿ القكانيف كالتنظيمات ،مع اإلشارة إلى الق ار ارت
القضائية المدعمة ليذه الدراسة ،كما اعتمدنا عمى المنيج المقارف مف خبلؿ الدراسة المقارنة

إلى ما أقره القضاء اإلدارم في النظـ القانكنية المقارنة.

توصمت الدراسة أف الدساتير كالقكانيف حرصت عمى كضع ضمانات تكفؿ الحقكؽ
كالحريات ،كذلؾ بتزكيد األشخاص بالكسائؿ التي تضمف رد كدفع االعتداء كمساءلة المعتديف،
نظر لضركرتيا في الظركؼ العادية ،كحتميتيا في
كتبقى الرقابة القضائية أنجع كأقكل ضمانة؛ ان

األكقات الغير العادية.

أوصت الدراسة إلى االعتناء أكثر بالرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة عمكما ،كذلؾ
بإعداد كتككيف قضاة متخصصيف؛ إليجاد الحمكؿ اليادفة إلى تحقيؽ التكازف بيف النظاـ العاـ
كحقكؽ كحريات األشخاص .يجب عمى القاضي اإلدارم أف يككف لو دكر في تغيير الحدكد بيف
مجاؿ المبلئمة كالمشركعية ،بحيث يكسع نطاؽ المشركعية عمى المبلئمة ،كذلؾ بإدخاؿ
عناصر المبلئمة في مجاؿ المشركعية ليخضعيا لرقابتو ،كبالتالي فيك يخمؽ حاالت جديدة

لبلختصاص المقيد لئلدارة.
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 -7دراسة السبيعي (2006م) بعنوان :ندب رجال الضبط الجنائي لمقيام بعمل من أعمال
التحقيق في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي ( دراسة تحميمية مقارنة تطبيقية).

ىدفت الدراسة إلى بياف ماىية أمر الندب لمتحقيؽ ،كمبرراتو ،كطبيعتو القانكنية ،كتحديد
المقصكد برجاؿ الضبط الجنائي ،كأنكاعيـ ،كاختصاصاتيـ ،في ضكء ما ينص عميو نظاـ

اإلجراءات الجزائية السعكدم ،تحديد المقصكد بييئة التحقيؽ كاالدعاء العاـ ،كاختصاصاتيا في
مجاؿ التحقيؽ ،شرح الشركط الشكمية كالمكضكعية ألمر الندب لمتحقيؽ ،بياف اآلثار القانكنية

التي تترتب عمى أمر الندب لمتحقيؽ ،تكضيح كيفية انقضاء أمر الندب لمتحقيؽ.
استخدم الباحث منيجين األكؿ :المنيج االستقرائي التحميمي ،كالثاني :منيج تحميؿ المضمكف.
توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :يجب أف يككف رجؿ الضبط الجنائي عالمان

حاؿ تنفيذ أمر الندب لمتحقيؽ بمحتكل ما ندب لمقياـ بو ،ال يتطمب نظاـ اإلجراءات الجزائية

بناء عمى يميف عمى العكس مف بعض
السعكدم عند الندب لسماع الشاىد أف تسمع الشيادة ،ن
القكانيف العربية ،ال يجكز ندب رجؿ الضبط الجنائي الستجكاب المتيـ أك المكاجية ،كمع ذلؾ

فإف لرجؿ الضبط الجنائي في حاؿ ندبو أصبلن أف يستجكب المتيـ في حالة الضركرة متى كاف
ىناؾ خشية مع مركر الكقت ،ككاف ذلؾ اإلجراء الزمان لكشؼ الحقيقة ،كمتصبلن بالعمؿ

المندكب لو أصبلن ،يجب أف يككف أمر الندب لمتحقيؽ صريحان؛ بمعنى أف يبيف المسائؿ
المطمكب تحقيقيا كاإلجراءات المطمكب اتخاذىا ،كالشخص المندكب لمقياـ بتنفيذه ،لكف النظاـ

لـ يشترط صياغة محددة ،أك شكبلن معينان يفرغ فيو أمر الندب لمتحقيؽ.

أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أىميا :ضركرة أف تكضع نماذج ألمر الندب لمتحقيؽ

يتقيد بيا كؿ مف مصدر أمر الندب لمتحقيؽ ،كالصادر لو ىذا األمر ،بحيث يككف عمى عمـ تاـ
بمضمكف أمر الندب لمتحقيؽ ،كذلؾ مراعاة لمصمحة التحقيؽ ،كإلعماؿ الرقابة عمى مبدأ

االختصاص في إصدار أمر الندب لمتحقيؽ البد أف ينص النظاـ في ىذا القرار عمى اسـ

كصفة مصدر األمر ،كمف األفضؿ أف ينص القانكف عمى إلزامية ىذا البياف ،كما كيجب تعييف
رجؿ الضبط الجنائي سكاء باسمو أك بصفتو ،ضركرة عمؿ دراسات تطبيقية ميدانية تتناكؿ

عمميات جمع المعمكمات عف المعكقات التي تكاجو مسألة أمر الندب مف الكاقع العممي ،كاعداد
تقارير ليا ،مع إبداء المبلحظات التي قد تساعد في إكماؿ البلئحة التنفيذية لنظاـ اإلجراءات

الجزائية السعكدم ،كسد الثغرات التي تكاجو رجاؿ التحقيؽ رجاؿ الضبط الجنائي في حالة
الندب.
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جدول ( :)1مصفوفة الفجوة البحثية


م

الدراسات السابقة (دراسة محمية)

 1دراسة اآلخرس (2014ـ) استيدفت
تحميؿ كمقارنة القانكف الفمسطيني

بالقكانيف العربية ،كمعرفة سمطات

مأمكر الضبط القضائي في مرحمة

الدراسات الحالية

الفجوة البحثية

ركزت ىذه الدراسة عمى بياف سمطات تستيدؼ الدراسة الحالية
مأمكر الضبط القضائي في مرحمة دراسة صبلحيات رجاؿ
جمع

االستدالالت

كمقارنة

الفمسطيني

كفقان لمتشريع الشرطة الفمسطينية في
ذلؾ

بقانكف مجالي الضبط اإلدارم،

االستدالالت في القانكف الفمسطيني .اإلجراءات الجنائية المصرم كلـ كالقضائي.
تركز عمى دراسة إجراءات الضبط

القضائي بشكؿ كاسع كاقتصرت عمى
مرحمة جمع االستدالالت.
كما أنيا لـ تتناكؿ سمطات رجاؿ

الشرطة في مجاؿ الضبط اإلدارم.
 2دراسة العاككر (2013ـ) استيدفت
دراسة كمعرفة سمطات الضبط

اإلدارم في الظركؼ االستثنائية،

في ظؿ التشريع الفمسطيني.

ركزت عمى دراسة سمطات الضبط

تستيدؼ الدراسة الحالية

العادية كاالستثنائية ،كألقت الضكء

الشرطة الفمسطينية في

المعدؿ لعاـ 2003ـ ،عندما

كالضبط القضائي.

اإلدارم لمكاجية الظركؼ غير

عمى القانكف األساسي الفمسطيني

دراسة سمطات رجاؿ

مجالي الضبط اإلدارم

استحدث منصب رئيس الكزراء؛

كتحديد الصبلحيات حسب

لمنظمة التحرير الفمسطيني ،كلـ

العمؿ مع النيابة مف

بيدؼ رسـ الحدكد الفاصمة بيف مياـ القانكف الفمسطيني،
الحككمة كصبلحيات المجنة التنفيذية كاظيار العبلقة كشراكة
تتناكؿ ىذه الدراسة الحديث عف

سمطات مأمكر الضبط القضائي في

التشريع الفمسطيني
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مرحمة الضبط القضائي.

م

الدراسات السابقة (دراسة محمية)

 3دراسة الخالدم (2012ـ) استيدفت
استعراض كقياس بعض السمات،

كالخصائص ،كالصفات الشخصية

النمكذجية لممتقدميف لبللتحاؽ بكمية
الشرطة كالمنتسبيف الجدد.

الفجوة البحثية

الدراسات الحالية

تناكلت ىذه الدراسة بياف الضكابط

سكؼ تمقي ىذه الدراسة

اختيار كتعييف أفراد الشرطة ،كأثر

صبلحيات رجاؿ الشرطة

كالمعايير التي يتـ عمى أساسيا

ذلؾ عمى فعالية األداء الشرطي ،كلـ
تتناكؿ صبلحيات رجاؿ الشرطة في

الضكء بشكؿ مفصؿ عمى
في مجالي الضبط اإلدارم
كالقضائي.

مجالي الضبط اإلدارم كالقضائي.
 4دراسة المشيراكم(2005ـ) ىدفت

لـ تتناكؿ الدراسة سمطات جياز

تحدثت الدراسة الحالية

البكليس اإلدارم في الظركؼ

القضائي ،كاقتصرت عمى بياف

اإلدارم كالقضائي في

سمطات البكليس اإلدارم في

فمسطيف كمقارنتو بما كرد

الدراسة إلى بياف مفيكـ سمطات

االستثنائية ،كمعرفة ماىية البكليس

اإلدارم كطبيعة كظيفتو ،كبياف

الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الضبط عمى بياف نظاـ الضبط

الظركؼ االستثنائية.

ماىية الظركؼ االستثنائية

في كبل مف التشريع

المصرم كالفرنسي كمما

أمكف ذلؾ.

كالتشريعات المكسعة لسمطات

البكليس اإلدارم ،كالتعرؼ عمى
الرقابة القضائية عمى سمطات

البكليس اإلدارم في كبل مف مصر
كفمسطيف.

 5دراسة النجار(2004ـ) استيدفت
الدراسة بياف ضمانات كضكابط

تأديب رجاؿ الشرطة كاختصاصات

جية اإلدارة بكفالة الضمانات

لـ تركز الدراسة السابقة عمى بياف

تحدثت الدراسة الحالية عف

الشرطة.

القضائي ،كبياف سمطات

الكظيفة اإلدارية كالقضائية لرجؿ

الضبط اإلدارم كالضبط
رجاؿ الشرطة في ىذيف

المجاليف.

التأديبية؛ إلصدار القرار التأديبي
بدافع المصمحة العامة.
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م

الدراسات السابقة (دراسة عربية)

الفجوة البحثية

استيدفت الدراسة بياف مفيكـ

لمشرطة ،كأثرىا عمى الحريات العامة ،اإلدارم مف خبلؿ بياف

 1دراسة البراشي (2015ـ)

الكظيفة اإلدارية لمشرطة،

كخصائصيا ،كنشأتيا كتطكرىا

كبناءىا القانكني ،كتمييزىا عف

اقتصرت عمى دراسة الكظيفة اإلدارية تستيدؼ دراسة الضبط
كلـ تتناكؿ سمطات رجاؿ الشرطة في ماىيتو ككسائمو كحدكده،

مجاؿ الضبط القضائي.

الكظيفة القضائية ،ككذلؾ التعرؼ

صبلحيات رجاؿ الشرطة

القضائي.

لمشرطة عمى الحريات العامة

 2دراسة آؿ عازب (2013ـ) ىدفت

كما كتتناكؿ ىذه الدراسة

في مجاؿ الضبط

عمى مدل تأثير الكظيفة اإلدارية

لممكاطنيف كفقان لمقانكف اليمني.

الدراسات الحالية

تناكلت ىذه الدراسة بياف التمبس

تستيدؼ ىذه الدراسة إلقاء

بالجريمة كأدلة مشركعيتو ،كمعرفة

اإلجراءات الجزائية السعكدم ،مقارنة

صبلحيات رجاؿ الشرطة

كخصائصو ،ككذلؾ التعرؼ عمى

كبأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،كلـ

كاالستثنائية في مجاؿ

الدراسة إلى بياف تعريؼ التمبس
شركط صحة التمبس بالجريمة

أنكاع التمبس بالجريمة كمعيار كأثر

الحكمي بالجريمة في نظاـ

بقانكف اإلجراءات الجنائية المصرم

تتناكؿ الدراسة صبلحيات مأمكر

التفرقة بينيما .معرفة حاالت التمبس الضبط القضائي المتعمقة بحالة

الضكء بإسياب عمى
الفمسطينية العادية

الضبط القضائي ،كما

كأنيا تتناكؿ سمطات رجاؿ

الندب ،كما كأنيا لـ تتطرؽ أيضان إلى الشرطة في مجاؿ الضبط
الحكمي كآثاره في الفقو اإلسبلمي
اإلدارم.
كنظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم .سمطات رجاؿ الشرطة في مجاؿ
الضبط اإلدارم.

 3دراسة الدكسرم (2008ـ) ىدفت

اقتصرت ىذه الدراسة عمى بياف

تناكلت ىذه الدراسة

الضبط القضائي في قانكف

القضائي في قانكف اإلجراءات

كاالستثنائية لمأمكرم

الدراسة إلى تحديد مفيكـ مأمكر

السمطات االستثنائية لمأمكرم الضبط السمطات العادية

اإلجراءات الجنائية البحريني كنظاـ

الجنائية البحريني كنظاـ اإلجراءات

السمطات االستثنائية لمأمكرم

مفصؿ السمطات العادية لمأمكرم

الضبط القضائي في

اإلجراءات الجزائية السعكدم ،كبياف الجزائية السعكدم ،كلـ تتناكؿ بشكؿ

التشريع الفمسطيني ،كما

الضبط القضائي في القكانيف محؿ

الشرطة في مجاؿ الضبط

المقارنة

كقد تناكلت سمطات رجاؿ

الضبط القضائي ،فضبلن عف أنيا لـ
تتحدث عف صبلحيات رجاؿ الشرطة اإلدارم.

في مجاؿ الضبط اإلدارم.
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م

الدراسات السابقة (دراسة محمية)

الفجوة البحثية

 4دراسة الطريماف (2007ـ) ىدفت لـ تتناكؿ ىذه الدراسة السمطات
الدراسة إلى تكضيح مفيكـ الضبط االستثنائية لمأمكر الضبط القضائي،
كما كأنيا لـ تتطرؽ إلى صبلحيات
القضائي كأقسامو كأىميتو
رجاؿ الشرطة في مجاؿ الضبط
كخصائصو كأغراضو كالمقصكد
برجاؿ الضبط الجنائي ،كبياف ماىية اإلدارم.
مرحمة االستدالؿ كأىميتيا
كخصائصيا كبياف كسائؿ جمع
االستدالالت ،ككذلؾ تكضيح حدكد
كضكابط السمطات العادية لرجؿ
الضبط الجنائي في مرحمة
االستدالؿ كذلؾ طبقان لنظاـ
اإلجراءات الجزائية السعكدم مقارنة
ببعض التشريعات العربية
لـ تتطرؽ ىذه الدراسة لسمطات رجاؿ
 5دراسة الخياريف (2007ـ)،
الشرطة ،في المجاؿ القضائي،
استيدفت دراسة إجراءات النيابة
كاقتصرت عمى ضكابط العبلقة بيف
العامة في مرحمتي جمع
االستدالالت ،كالتحقيؽ كفقان لقانكف النيابة كالشرطة ،كما كلـ تتناكؿ
صبلحيات رجاؿ الشرطة في مجاؿ
اإلجراءات الجنائية.
الضبط اإلدارم.
لـ تركز الدراسات السابقة في دراستيا
 6دراسة جماؿ (2006ـ) تستيدؼ
عمى الضبط القضائي إنما اقتصرت
دراسة دكر القضاء في مراقبة
عمى اإلدارم فقط.
أعماؿ الضبط اإلدارم.

الدراسات الحالية

تناكلت ىذه الدراسة
السمطات العادية
كاالستثنائية لمأمكرم
الضبط القضائي في
التشريع الفمسطيني ،كما
كقد تناكلت سمطات رجاؿ
الشرطة في مجاؿ الضبط
اإلدارم.

تستيدؼ الدراسة بياف
سمطات رجاؿ الشرطة
الفمسطينية في مجالي
الضبط اإلدارم كالقضائي.

تستيدؼ دراسة الرقابة
القضائية عمى أعماؿ
الضبط القضائي كاإلدارم
ككيفية تحقيقيا.
تناكلت ىذه الدراسة
تناكلت ىذه الدراسة الندب لمتحقيؽ
 7دراسة السبيعي (2006ـ) ىدفت
الدراسة إلى بياف ماىية أمر الندب باعتباره احدم السمطات االستثنائية السمطات العادية
كاالستثنائية لمأمكر الضبط
لمتحقيؽ كمبرراتو كطبيعتو القانكنية ،لمأمكر الضبط القضائي ،كلكف لـ
تتطرؽ إلى باقي السمطات االستثنائية القضائي في التشريع
كتحديد المقصكد برجاؿ الضبط
الفمسطيني ،كما كقد
الجنائي كأنكاعيـ كاختصاصاتيـ في اآلخرل الممنكحة لمأمكر الضبط
تطرقت إلى صبلحيات
القضائي ،كما كأف ىذه الدراسة لـ
ضكء ما ينص عميو نظاـ
تتناكؿ صبلحيات رجاؿ الشرطة في رجاؿ الشرطة في مجاؿ
اإلجراءات الجزائية السعكدم.
الضبط اإلدارم.
مجاؿ الضبط اإلدارم.
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التعميق عمى الدراسات السابقة:
اسػػتعرض الباحػػث فيمػػا سػػبؽ عػػدد مػػف الد ارسػػات العربيػػة كالمحميػػة ذات العبلقػػة المباش ػرة

كغيػػر المباش ػرة بمكضػػكع الد ارسػػة ،كتكصػػمت الد ارسػػات السػػابقة إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائج التػػي
أعانت الباحث في إثراء بحثػو كاسػتعاف بالمعمكمػات المكجػكدة بيػا ،خػبلؿ إعػداده لمخطػة ،كأيضػان
سػكؼ تسػاعده خػبلؿ إعػػداده لئلطػار النظػرم لمد ارسػػة ،كفيمػا يمػي ممخػػص الىػـ تعميقػات الباحػػث
عمى تمؾ الدراسات السابقة:

أبرزت الدراسات المحمية السابقة أىمية عمـ الشرطة كالصبلحيات المخكلة ليـ فػي مجػالي

الضػػبط اإلدارم كالضػػبط القضػػائي ،ككػػذلؾ فػػي تأثيرىػػا عمػػى جميػػع األمػػكر كالتػػي منيػػا عبلقػػة
الشػػرطة بالنيابػػة ،كأكػػدت معظػػـ الد ارسػػات عمػػى ضػػركرة العبلقػػة بػػيف السػػمطة القضػػائية كالسػػمطة

بناء عمى الدراسة المحميػة كالعربيػة مػف حيػث تطػكير الشػرطة
التنفيذية الممثمة برجاالت الشرطة ،ن
إلى المستكل المعاصر ،ككمػا أكػدت عمػى أىميػة المعرفػة التامػة لرجػاؿ الشػرطة بالميػاـ المنكطػة
بيـ  ،ككما أكدت جميع الدراسات السابقة عمى أىمية الشرطة في المجتمعات ،سكاء كانػت عمػى

المستكل المحمي أك العربي أك األجنبي ،كمف خػبلؿ اسػتعراض الد ارسػات السػابقة العربيػة ،الحػظ
الباحػػث أف جميعيػػا ركػػزت عمػػى معرفػػة مػػدل اسػػتعداد رجػػاؿ الشػػرطة لقيػػاميـ بالميمػػة اإلداري ػة
كالقضائية.

كلقػػد تكص ػػمت الد ارس ػػات الس ػػابقة إل ػػى مجمكع ػػة مػػف النت ػػائج س ػػكؼ تع ػػيف الباح ػػث ف ػػي إثػػراء
اإلطػ ػػار النظػ ػػرم لمد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة ،كفػ ػػى تطػ ػػكير أداة الد ارسػ ػػة التػ ػػي سػ ػػكؼ تسػ ػػتخدـ فػ ػػي جمػ ػػع

المعمكمات.

ما أضافتو الدراسة الحالية:
تعتبػػر ىػػذه الد ارسػػة مختمفػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة ،حيػػث لػػـ يسػػبؽ أف تػػـ إج ػراء د ارسػػة
محميػػػة فػ ػػي مجػ ػػاؿ اختصاصػ ػػات جيػ ػػاز الشػ ػػرطة التػ ػػي تخ ػػتص فػ ػػي الضػ ػػبط اإلدارم ،كالضػ ػػبط

القضائي ،كىي تختمؼ عف طبيعة الدراسات السابقة التي أجريت محمية فمسطينية أك بمجتمعػات
عربية.
تناكلػػت ىػػذه الد ارسػػة مكضػػكع اختصاصػػات جيػػاز الشػػرطة الفمسػػطينية فػػي مجػػالي الضػػبط

اإلدارم كالضبط القضائي.
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أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
في ضكء عرض الدراسات السابقة استفاد الباحث مف تمؾ الجيكد في عدة مجػاالت يمكػف

إجماليا باآلتي:

 االستفادة مف بعض المصادر العربية كالمحمية التي تناكلت مكضكع الدراسة.
 المساىمة في صياغة منيجية الدراسة.
 المساىمة في تحديد مشكمة الدراسة.

 المساىمة في تحديد اىداؼ الدراسة.
 المساىمة في تحديد أىمية الدراسة.

 كبينت الدراسة ضركرة العمؿ عمى تطبيؽ المنيج العممي بشكؿ كامؿ في اختصاصات رجػاؿ

الشرطة الفمسطينية ،مف خبلؿ تكفير المتطمبات األساسية لمتعامؿ في مجالي الضبط اإلدارم
كالقضائي.

أىم ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
تعتبر ىذه الدراسة عمى حد عمـ الباحث ،أكؿ دراسة تتحدث عف اختصاصات جياز

الشرطة الفمسطينية في مجالي الضبط اإلدارم كالضبط القضائي.

كمف المتكقع أف تضيؼ ىذه الدراسة مادة عممية نظرية ،كعممية جديدة إلى المكتبة
الفمسطينية في مجاؿ اختصاصات رجاؿ الشرطة.
ىيكمية الدراسة:
الفصل األول :الضبط اإلداري
المبحث األول :ماىية الضبط اإلداري وأغراضو.
المطمب األكؿ :تعريؼ الضبط اإلدارم.
المطمب الثاني :تمييز الضبط اإلدارم عما يشابيو مف النظـ.
المطمب الثالث :أغراض (أىداؼ)الضبط اإلدارم.
المبحث الثاني :تنظيم ىيئات الضبط اإلداري ووسائميا.
المطمب األكؿ :تنظيـ ىيئات الضبط اإلدارم.
المطمب الثاني :كسائؿ الضبط اإلدارم.
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المطمب الثالث :حدكد سمطة الضبط اإلدارم.
المطمب الرابع :أمثمة تطبيقية لبعض كسائؿ الضبط اإلدارم في جياز الشرطة الفمسطيني.
الفصل الثاني :نظام الضبطية القضائية
المبحث األول :مأمورو الضبط القضائي.
المطمب األكؿ :ماىية الضبط القضائي كخصائصو.
المطمب الثاني :مأمكر الضبط القضائي في التشريع الفمسطيني.
المطمب الثالث :نطاؽ اختصاص مأمكرم الضبط القضائي.
المطمب الرابع :تبعية مأمكر الضبط القضائي لمنيابة العامة.
المبحث الثاني :اختصاصات مأمور الضبط القضائي المتعمقة باالستدالل.
المطمب األكؿ :المبادئ التي تحكـ أعماؿ االستدالؿ.
المطمب الثاني :ماىية االستدالؿ كأىميتو.
المطمب الثالث :أعماؿ االستدالؿ (االختصاصات).
المبحث الثالث :اختصاصات مأمور الضبط القضائي االستثنائية.
المطمب األكؿ :التمبس بالجريمة.
المطمب الثاني :ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ االبتدائي.
المطمب الثالث :نماذج تطبيقية لبعض كسائؿ الضبط القضائي في جياز الشرطة الفمسطيني.
الخاتمة :النتائج والتوصيات.
كأخي ػ انر يأمػػؿ الباحػػث حسػػب تصػػكره العػػاـ ليػػذه الد ارسػػة فػػي الييكميػػة المقترحػػة بفص ػػكليا

كمباحثيا ،أنيػا سػتغطي جميػع العناصػر النظريػة كالعمميػة لمكضػكع الد ارسػة ،كفػؽ المػنيج السػميـ

لمبحث العممي.
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الفصل الثاني

الضبط اإلداري


المبحث األول :ماىية الضبط اإلداري وأغراضو.
المطمب األكؿ :تعريؼ الضبط اإلدارم.
المطمب الثاني :تمييز الضبط اإلدارم عما يشابيو مف النظـ.
المطمب الثالث :أغراض (أىػػداؼ) الضب ػػط اإلدارم.

المبحث الثاني :تنظيم ىيئات الضبط اإلداري ووسائميا.
المطمب األكؿ :تنظيـ ىيئات الضبط اإلدارم.
المطمب الثاني :كسائؿ الضبط اإلدارم.
المطمب الثالث :حدكد سمطة الضبط اإلدارم.
المطمب الرابع :أمثمة تطبيقية لبعض كسائؿ الضبط اإلدارم في جياز الشرطة

الفمسطيني.






الفصل الثاني

الضبط اإلداري


تمييد وتقسيم:
يعتبر الضبط اإلدارم مف أىـ أنشطة الدكلة الحديثة المعاصرة كليس مف المتصكر كجكد

الدكلة مف دكف مباشرتيا ليذا النشاط( ،)1كىك يككف في ىذه الحالة كظيفة منعيو كقائية ،كالضبط
اإلدارم يعني أنو مجمكعة األجيزة كالييئات التي تقكل القياـ بالتصرفات كاإلجراءات التي تيدؼ

إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ.

كما كيعتبر الضبط اإلدارم السمطة األساسية في كؿ دكلة ،كال يتصكر المجتمع اإلنساني

بدكف نظاـ يضبط سمكؾ الفرد داخؿ المجتمع في ممارستو لحقكقو الطبيعية ،ييدؼ إلى حماية

النظاـ العاـ كعدـ اإلخبلؿ بو ،كاليدؼ مف الضبط اإلدارم يتسـ بالطابع الكقائي( ،)2كالييئات
التي تتكفؿ بعممية الضبط كعف أعكاف الضبط األشخاص المكمفيف بتنفيذ األنظمة كحفظ

النظاـ(.)3

كتعد ممارسة كظيفة الضبط اإلدارم مظير مف مظاىر السمطة العامة في فرض النظاـ

العاـ بكاسطة مجمكعة مف االمتيازات كالسمطات التي تمارسيا ىيئات الضبط اإلدارم؛ بيدؼ

الحفاظ عمى أمف أفراد المجتمع كصحتيـ كسكينتيـ.

وبناء عمى ما تقدم سيقوم الباحث بتقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين عمى النحو التالي:
ً
المبحث األول :ماىية الضبط اإلداري وأغراضو.

المبحث الثاني :تنظيم ىيئات الضبط اإلداري ووسائميا.

( )1د .محمد عمي أبك عمارة ،الضبط اإلدارم ،الطبعة األكلى ،غزة2013 ،ـ ،ص.130
( )2د .أشرؼ عبد القادر قنديؿ ،النظرية العامة لمبحث الجنائي كأثرىا في عقيدة القاضي ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية2011 ،ـ ،ص.97
( )3د .حساـ مرسي ،سمطة اإلدارة في مجاؿ الضبط اإلدارم ،الطبعة األكلى ،دار الفكر الجامعي2011 ،ـ،
ص .178
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المبحث األول

ماىية الضبط اإلداري وأغراضو
لكي يتـ تحديد ماىية الضبط اإلدارم ،ال بد لنا مف معرفة مفيكمو لغةن كاصطبلحان ،كبياف

أغراضو.

المطمب األول

تعريف الضبط اإلداري
الفرع األول

الضبط لغ ًة

()1

تدؿ كممة الضبط في المغة عمى عدة معاف ،فتأتي بمعنى لزكـ شيء ال يفارقو في كؿ
شيء ،فيقاؿ :ضبط الشيء يضبطو مف باب ضرب؛ أم لزمو لزكمان شديدان ،لذا يقاؿ :ىك
أضبط مف األعمى ،كأضبط مف نممة.

كتأتي بمعنى آخر فيقاؿ :ضبط الشيء إذا حفظو بالحزـ؛ أم حفظو حفظان بميغان ،كمنو

قيؿ :ضبطت الببلد كغيرىا إذا قمت بأمرىا قيامان ليس فيو نقص ،كتأتي بمعنى آخر :فيقاؿ:

ضبط الكتاب أم أصمح خممو أك صححو كشكمو ،فالضبط يعني اإلحكاـ كاإلتقاف كاصبلح

الخمؿ كالتصحيح.
كمف المجاز :ىك ضابط األمكر ،كفبلف ال يضبط عممو ،ال يقكـ بما فيكض إليو ،كال
يضبط قراءتو؛ ال يحسنيا ،مما يدؿ عمى عدـ الحفظ بالحزـ كالقكة.

( )1راجع تعريؼ الضبط لغةن عمي سبيؿ المثاؿ :العبلمة ابف منظكر ،لساف العرب ،طبعة دار صادر ،بيركت،
بدكف سنة نشر ،ص340؛ الشي) محمد بف أبي بكر الرازم ،مختار الصحاح ،ج ،1دار التنكير1995 ،ـ،

ص403؛ محمكد بف عمر الزمخشرم ،أساس الببلغة ،دار صادر ،بيركت1979 ،ـ ،ص370؛ المعجـ
الكجيز ،مجمع المغة العربية ،الييئة العامة لشؤف المطابع األميرية ،مصر2011 ،ـ ،ص376؛ المعجـ الكسيط،

مجمع المغة العربية ،الجزء األكؿ ،الطبعة الثالثة ،مطبعة دار المعارؼ ،القاىرة1980 ،ـ ،ص.553
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الفرع الثاني

تعريف الضبط اإلداري اصطالحاً
لقد اختمؼ الفقياء حكؿ كضع تعريؼ محدد كدقيؽ لمضبط اإلدارم ،كيرجع ذلؾ إلى

مركنة فكرة النظاـ العاـ ،كاختبلؼ مفيكميا حسب الزماف كالمكاف.

لذا يمكف إعطاء تعريفات كثيرة كمتنكعة لمضبط اإلدارم ،كمف زكايا متعددة غير أف الفقو ركز

كثي انر عمى معياريف لمتعريؼ بالضبط اإلدارم ،كىما المعيار العضكم كالمعيار المكضكعي(.)1

 -1المعيار العضوي :يعني الضبط اإلدارم أنو مجمكعة األجيزة كالييئات التي تتكلى القياـ
بالتصرفات ،كاإلجراءات التي تيدؼ إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ ،كيجرل الحديث
حينئذ عف الييئات التي تتكفؿ بعممية الضبط ،كعف أعكاف الضبط كاألشخاص المكمفيف
بتنقيد األنظمة كحفظ النظاـ.

 -2المعيار الوظيفي (المادم) :مف منطمؽ ىذا المعيار يمكف تعريؼ الضبط اإلدارم عمى أنو
مجمكعة اإلجراءات كالتدابير التي تقكـ بيا الييئات العامة حفاظان عمى النظاـ العاـ ،أك أف

الضبط يكمف في إحدل نشاطات السمطات اإلدارية ،كىذا المعنى ىك األىـ في القانكف
اإلدارم ،كيمثؿ ىذا النشاط مجمكع التدخبلت التي تجسد في شكؿ تنظيمات تيدؼ مف
جية إلى رفع القيكد عمى حرية األفراد لممارستيـ لبعض النشاطات ،كمف جية أخرل إلى

حماية النظاـ العمكمي.

كقد تعددت تعريفات الفقو العربي فيما يتعمؽ بالضبط اإلدارم ،فقد عرفيا أستاذنا العميد

الدكتور سميمان الطماوي بأنيا "ىك حؽ اإلدارة العامة في فرض بعض القيكد عمى حقكؽ

كحريات األشخاص ،بيدؼ حماية النظاـ العاـ بعناصره"(.)2

في حين عرفيا البعض اآلخر بأنيا" :مجمكعة األنشطة التي تتخذىا اإلدارة منفردة بيدؼ

المحافظة عمى النظاـ العاـ ،أك إعادة ىذا النظاـ في حالة اضطرابو"(.)3

( )1راجع في ذلؾ :د .فؤاد العطار ،القانكف اإلدارم ،ط  ،3دار النيضة العربية ،بدكف سنة نشر ،ص.329
( )2د .سميماف الطماكم ،الكجيز في القانكف اإلدارم ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،القاىرة1992 ،ـ،
ص.523

( )3د .سعاد الشرقاكم ،القانكف اإلدارم ،النشاط اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىرة1984 ،ـ ،ص.13
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فيما يعرفيا الدكتور محمد ميرغني بأنيا" :ىك تعبير عف السمطة المعترؼ بيا لئلدارة

لتمكينيا مف حماية النظاـ العاـ في المجتمع"(.)1

أما الدكتور محمود البنا فقد عرفيا بأنيا" :النشاط الذل تتكاله الييئات اإلدارية كيتمثؿ في

تغيير النشاط الخاص بيدؼ صيانة النظاـ العاـ"(.)2

وىناك من عرفو بأنو "مجمكعة ما تفرضو السمطة مف أكامر كنك واه ،كتكجييات بغرض
تنظيـ حرياتيـ العامة في المجتمع أك ممارستيـ لنشاط معيف ،بيدؼ صيانة النظاـ العاـ في
المجتمع ،كتتخذ ق اررات الضبط اإلدارم شكؿ الق ار ارت التنظيمية العامة (لكائح الضبط) ،أك

الق اررات الفردية ،أك التراخيص ،كما تتخذ شكؿ إجراءات التنفيذ الجبرم في بعض األحكاؿ،
كتترتب عمى ىذه الق اررات تقييد الحريات العامة(.)3

بينما عرفيا الدكتور محمد شريف إسماعيل بأنيا ":كؿ ما يقصد بو تنظيـ المجتمع
تنظيمان كقائيان ،بغرض إقرار األمف العاـ ،كالمحافظة عمى الصحة العامة ،كتكفير السكينة

العامة"(.)4

كعمى الرغـ مف التعريفات المتباينة لمضبط اإلدارم إال أنو يمكف تعريفو عمى أنو " :نشاط

إدارم تمارسو السمطات التنفيذية ،في إطار القكاعد التنظيمية كالتدابير الفردية لتقييد الحريات
العامة ،مما ييدؼ إلى حماية النظاـ العاـ كاآلداب كتمارسو تحت رقابة القضاء ،الذم يراقب
مشركعيتو ،كمدل مبلءمتو لمظركؼ الكاقعية التي تبرره"(.)5

كيمكف القكؿ بأف الضبط اإلدارم ىك مجمكعة القكاعد كاإلجراءات ذات الطابع المنعي أك
الكقائي التي تتخذىا الجيات اإلدارية المنكط بيا مسئكلية الضبط اإلدارم ،لمحيمكلة دكف كقكع

( )1د .محمد مرغني خيرم ،المبادئ العامة لمقانكف اإلدارم ،الطبعة الثالثة ،بدكف دار نشر ،1982 ،ص.275
( )2د .محمكد عاطؼ البنا ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،مطبعة دار الفكر العربي ،القاىرة1984 ،ـ ،ص.4
( )3د .طعيمة الحرؼ ،القانكف اإلدارم ،المبادئ العامة في تنظيـ نشاط السمطات اإلدارية ،دار النيضة
العربية1978 ،ـ ،ص.487
( )4د .محمد شريؼ إسماعيؿ ،سمطات الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ،
جامعة عيف شمس1979 ،ـ ،ص .23

( )5د .أشرؼ عبد القادر قنديؿ ،المرجع السابؽ ،ص.97
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كؿ ما مف شأنو اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ ،فالضبط اإلدارم بيذا المعنى ىك كظيفة منعية أك
كقائية(.)1

إذا الضبط اإلداري ىو:
"نشاط تمارسو اإلدارة لفرض بعض القيكد كالضكابط عمى حريات األفراد؛ لتنظيـ

ممارستيـ ألنشطتيـ في إطار مف الشرعية كالمبلءمة؛ بقصد حماية النظاـ العاـ".

المطمب الثاني
تمييز الضبط اإلداري عما يشابيو من النظم
الفرع األول

الضبط اإلداري والضبط القضائي
يقصد بالضبط القضائي "اإلجراءات التي تتخذىا السمطة المختصة بيدؼ البحث عف

مرتكبي الجرائـ بقصد تقديميـ لممحاكمة ،كبذلؾ يشمؿ الضبط القضائي إجراءات التحرم عف
الجرائـ بعد حدكثيا كجمع األدلة كالتفتيش ،كاالستجكاب ،كالقبض كاقامة المحاكمة ،كانزاؿ

العقاب"(.)2

كيتفؽ الضبط القضائي مع الضبط اإلدارم في أف كبلن منيما يستيدؼ حماية النظاـ العاـ
كالمحافظة عميو ،إال أنو تكجد فركؽ جكىرية بينيما نسكقيا عمى النحك التالي:

أوالً :من حيث السمطة (الييئة) التي تباشر وظيفة الضبط(:)3
إف كظيفة الضبط اإلدارم تتكالىا السمطة التنفيذية بكاسطة أجيزتيا كىيئاتيا اإلدارية
كمكظفييا ،كذلؾ حسب الييكؿ التنظيمي اإلدارم بما يتضمف مف تدرج السمطة اإلدارية مف

ناحية ،كاخضاع المرؤكسيف لمسمطة الرئاسية لرؤسائيـ مف ناحية أخرل.

( )1لكاء دكتكر /مصطفي ممدكح محمد ،الضبط اإلدارم (الكظيفة اإلدارية لمشرطة) ،مطبعة كمية الشرطة،
 ،1999ص.9
( )2د .عمر حممي فيمي ،القانكف اإلدارم ،مطبعة عيف شمس2001 ،ـ ،ص.90
( )3راجع في ذلؾ كبلن مف :د .فؤاد العطار ،القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص331؛ د .أنكر رسبلف ،كجيز
القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثالثة2004 ،ـ ،ص 288كما بعدىا؛ د .عمر حممي فيمي،

المرجع السابؽ ،ص 90كما بعدىا.
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أما كظيفة الضبط القضائي فيتكالىا رجاؿ السمطة القضائية ممثميف في القضاة ،كأعضاء النيابة

العامة.

كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد يقكـ بعض المكظفيف بالكظيفتيف معان ،فضابط الشرطة مثبلن

يجمع بيف الصنفيف في كثير مف الحاالت ،فعندما يكمؼ بالمشاركة في منع المظاىرات

كالحيمكلة دكف حدكث اضطرابات ،فإنو يفعؿ ذلؾ بكصفو رجؿ ضبط إدارم ،إال أنو عندما
يتعقب المجرميف كيقكـ بالقبض عمييـ كتقديميـ لممحاكمة ،فإنو يفعؿ ذلؾ بصفتو رجؿ ضبط

قضائي ،كفي ىذا الصدد يمكف القكؿ بأنو في الحاالت التي يقرر فييا القانكف إعطاء سمطة
الضبط القضائي لبعض مكظفي اإلدارة ،فإنيـ يمارسكنيا كفقان لمضكابط التي يقررىا القانكف في
ىذا الشأف ،كتحت رقابة السمطة القضائية كبكصفيـ ممثميف ليـ عند ممارستيـ سمطة الضبط

القضائي.

ثانياً :من حيث اليدف (الغاية):
يختمؼ كبلن مف نكعي الضبط اإلدارم مف حيث اليدؼ ،فيككف الضبط اإلدارم سابقان

عمى ارتكاب مخالفات النظاـ العاـ ،فيك يستيدؼ تكجيو ممارسة األفراد لحقكقيـ كحرياتيـ
بطريقة تكفؿ صيانة النظاـ العاـ ،كذلؾ عف طريؽ ما تضعو الييئات اإلدارية مف تكجييات

كأكامر كنكاه ،فالضبط اإلدارم ميمتو كقائية تتمثؿ في تفادم كؿ ما مف شأنو كقكع االضطرابات

كالككارث أك إثارة الفتف أك انتشار الكباء.

أما الضبط القضائي فميمتو عبلجية كىك الحؽ عمى كقكع اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ،

كييدؼ إلى الردع كالزجر كالعقاب ،فيك يرمي إلى تتبع الجرائـ بعد كقكعيا كالبحث عف
مرتكبييا كتقديميـ لممحاكمة كتكقيع العقكبات عمى مف تثبت إدانتو منيـ.
ثالثاً :من حيث الطبيعة:
تعتبر الق اررات اإلدارية الصادرة مف ىيئات الضبط اإلدارم أثناء مباشرة كظيفتيا ق اررات

إدارية تخضع لمنظاـ القانكني المقرر لمق اررات اإلدارية ،مف حيث شركط كاجراءات صحتيا
إلغاء كتعكيضان.
كالرقابة عمييا ،كمف ثـ فإنيا تخضع لرقابة القضاء اإلدارم
ن
أما الق اررات التي تصدر في شأف كظيفة الضبط القضائي حتى لك كاف مصدرىا مف

رجاؿ اإلدارة ،فإنيا تعتبر ق اررات قضائية ،كمف ثـ ال يجكز الطعف فييا باإللغاء أك طمب
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التعكيض عف األضرار المترتبة عمييا إال كفقان ألحكاـ مسئكلية الدكلة بالتعكيض عف األعماؿ

القضائية(.)1

خالصة القول أف النظاـ القانكني لمضبط اإلدارم يختمؼ عف الضبط القضائي ،فالضبط
اإلدارم يخضع لقكاعد القانكف اإلدارم ،كتراقب مشركعيتو المحاكـ اإلدارية كما كتخضع أعمالو
لرقابة اإلدارة ،كتثير األفعاؿ الصادرة تطبيقان لو مسئكلية اإلدارة.

أما الضبط القضائي فإنو يخضع لقانكف اإلجراءات الجنائية كتختص بمنازعاتو المحاكـ
الجنائية ،كما تشرؼ النيابة العامة عمى األعماؿ الصادرة تطبيقان لو ،أما األعماؿ الصادرة عف
الضبط القضائي فبل يزاؿ إمكاف التعكيض عنيا صعبان في غالبية الدكؿ(.)2

كفي ىذا الصدد نجد أف الفقو يقدـ عدة معايير لمتمييز بيف الضبط اإلدارم كالضبط القضائي

كىي:

 -1المعيار الشكمي (العضوي) :يقكـ ىذا المعيار عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات،
حيث ينظر لمعمؿ مف حيث الجية التي أصدرتو ،فمتى صدر العمؿ عف السمطة التنفيذية
ممثمةن في ىيئاتيا اإلدارية كمكظفييا فيك عمؿ ضبط إدارم ،أما إذا صدر العمؿ مف

إحدل الييئات القضائية فيك عمؿ ضبط قضائي(.)3

 -2المعيار الموضوعي :يختمؼ الضبط اإلدارم عف الضبط القضائي كفقان ليذا المعيار عمى
أساس اختبلؼ كبلن منيما في الميمة كالكظيفة ،فنشاط الضبط اإلدارم مانع ك كقائي
يستيدؼ كضع إجراءات كقائية غايتيا منع كقكع اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ ،بينما نشاط

الضبط القضائي جزائي كالحؽ عمى كقكع الجريمة ،فبل يتحرؾ إال بعد كقكع اإلخبلؿ
بالنظاـ العاـ ،حيث تتحدد ميمتو في تحرم الجرائـ بعد كقكعيا كالبحث عف مرتكبييا

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .عمر حممي فيمي ،المرجع سابؽ ،ص91؛ د .عادؿ السعيد أبك الخير ،القانكف
اإلدارم ،بدكف دار نشر2008 ،ـ ،ص.229

( )2د .ماجد راغب الحمك ،القانكف اإلدارم ،دار الجامعة الجديدة2006 ،ـ ،ص.397
( )3راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمد محمد مصطفي الككيؿ ،حالة الطكارئ كسمطات الضبط اإلدارم ،دراسة
مقارنة ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية2003 ،ـ ،ص32؛ د .حساـ مرسي ،أصكؿ القانكف اإلدارم ،دار
الفكر الجامعي ،الطبعة األكلي2012 ،ـ ،ص 147كما بعدىا.
32

كجمع األدلة التي يستمزميا التحقيؽ كتتطمبيا الدعكل العمكمية تمييدان لمحاكمة المتيميف،
كتكقيع العقاب عمى مف تثبت إدانتو منيـ(.)1

 -3المعيار الغائي(:معيار الجريمة المحددة)( :)2كىنا يميز الفقو بيف الضبط اإلدارم كالضبط
القضائي كفقان لمعيار الغاية التي يتجو إلييا التصرؼ ،فإف استيدؼ التصرؼ خدمة
العدالة ككشؼ جريمة محددة كتتبع مرتكبييا كتقديميـ لممحاكمة  ،فالعمؿ يعد مف أعماؿ

الضبط القضائي ،أما إذا استيدؼ التصرؼ المحافظة عمى النظاـ العاـ ،كذلؾ بمنع
اإلخبلؿ بو أك منع استمرار اإلخبلؿ كتفاقمو ،ككاف ىذا التصرؼ ال يرمي إلى الكشؼ
عف جريمة محددة ،كاف ىذا العمؿ مف أعماؿ الضبط اإلدارم.

آخر لمتفرقة بيف الضبط اإلدارم كالضبط القضائي ،يتمثؿ في أف دكر
 -4يقدـ الفقو معيا انر ان

رجاؿ الضبط القضائي يقتصر عمى التأكد مف أف أحد األفراد قد خالؼ قاعدة قانكنية دكف

أف يككف مف سمطتيـ إنشاء قاعدة قانكنية ،كعمى العكس مف ذلؾ يككف مف سمطة رجاؿ

الضبط اإلدارم خمؽ قاعدة قانكنية ،فمثبلن نجد أف مف سمطة المحافظ أك العمدة في فرنسا
إصدار لكائح ضبط مستقمة ،ليس مجرد تنفيذ لمقكاعد القانكنية.

كلقد تعرض ىذا المعيار لمنقد باعتباره غير مفيد ،ذلؾ أنو ليس الزمان أف يتضمف كؿ

نشاط ضبط إدارم خمقان لقكاعد قانكنية ،فأحيانان ال يعد دكر رجاؿ الضبط اإلدارم تنفيذ القكاعد

القائمة أك تطبيؽ نص عاـ الئحي أك قانكني(.)3

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .عادؿ أبك الخير ،المرجع سابؽ ،ص233؛ لكاء دكتكر/عماد حسيف عبداهلل،
كلكاء دكتكر /السيد حممي الكزاف ،الضبط اإلدارم ،الكظيفة اإلدارية لمشرطة ،مطابع الشرطة لمطباعة كالنشر

كالتكزيع2001 ،ـ ،ص 30كما بعدىا.

( )2راجع في شرح المعيار الغاني تفصيبلن كبلن مف :د .محمد شريؼ إسماعيؿ ،المرجع السابؽ ،ص40؛ د.

محمد محمد الدرة ،استراتيجية الضبط اإلدارم لمنع الجريمة ،رسالة دكتكراه ،كمية الدراسات العميا ،أكاديمية

الشرطة ،مصر1999 ،ـ ،ص38؛ د .عادؿ أبك الخير ،المرجع سابؽ ،ص.236
( )3راجع في ذلؾ كبلن مف :د .سعاد الشرقاكم ،القانكف اإلدارم ،المرجع سابؽ ،ص50؛ د .عادؿ أبك الخير،
المرجع سابؽ ،ص.235
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الفرع الثاني

الضبط اإلداري والضبط التشريعي
يتميز الضبط اإلدارم عف الضبط التشريعي مف حيث المعيار الشكمي كالمكضكعي،

فالضبط اإلدارم تمارسو السمطة التنفيذية كمف يمثميا في األقاليـ ،كتتمثؿ في لكائح الضبط أك
لكائح البكليس.

كلقد استقر العرؼ الدستكرم عمى حؽ السمطة التنفيذية في إصدار تمؾ المكائح التي تنظـ

استخداـ الحريات العامة لؤلفراد التي كفميا الدستكر ،مف أجؿ حماية النظاـ العاـ في مدلكالتو

المختمفة ،كالتي تتمثؿ في األمف العاـ كالصحة العامة ،كالسكينة العامة كاآلداب العامة(.)1

أما الضبط التشريعي فيمارسو البرلماف أك السمطة التشريعية ،كيتمثؿ في القكانيف التي

يسنيا المشرع ،كالتي تنظـ الحريات العامة لؤلفراد ،بكضع القكاعد العامة التي يقتضييا ىذا
التنظيـ كينتيي دكر المشرع عند ىذا الحد ،كما أف الضبط اإلدارم كما يتضمنو مف تنظيـ

كقيكد عمى النشاط الفردم يجب كأصؿ عاـ أف يمارس في إطار القكانيف البرلمانية كتنفيذان ليا،
كلكف ىذا األصؿ العاـ ال يحرـ السمطة التنفيذية مف حؽ استخداـ سمطتيا في حؽ إصدار لكائح

الضبط؛ لحماية النظاـ العاـ في المجتمع(.)2

كمف أمثمة الضبط التشريعي تمؾ القكانيف التي تصدر في شأف النظافة العامة ،كتمؾ التي تصدر
في شأف قكاعد المركر كآدابو ،كتنص المادة ( )47مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة

2003ـ كتعديبلتو عمى أف(:")3

 -1المجمس التشريعي الفمسطيني ىك السمطة التشريعية المنتخبة.
 -2بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف يتكلى المجمس التشريعي ميامو التشريعية ،كالرقابية
عمى الكجو المبيف في نظامو الداخمي.

 -3مدة كالية المجمس التشريعي أربع سنكات مف تاري) انتخابو ،كتجرل االنتخابات مرة كؿ أربع
سنكات بصكرة دكرية".

( )1د .حساـ مرسي ،سمطة اإلدارة في مجاؿ الضبط اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.231
( )2د .محمد رفعت عبد الكىاب ،مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارم ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية،
2002ـ ،ص.231

( )3نص المادة ( )47مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو.
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إذا يختمؼ الضبط التشريعي اختبلفان جكىريان عف الضبط اإلدارم ،فاألول تمارسو السمطة

التشريعية ،أما الثاني فتمارسو السمطة التنفيذية أك اإلدارية ،األمر الذم يجعميما يختمفاف مف
حيث السمطة التي تمارس كظيفة الضبط كالغرض كالكسيمة أك األسمكب(.)1

أوالً :فمن حيث السمطة:
تمارس السمطة التشريعية الضبط التشريعي ،بينما تختص السمطة التنفيذية بممارسة

الضبط اإلدارم.

ثانياً :من حيث الغرض:
يستيدؼ الضبط اإلدارم صيانة النظاـ العاـ بعناصره الثبلثة ،كىي األمف العاـ كالصحة
العامة كالسكينة العامة ،أما الضبط التشريعي فيستيدؼ حماية المجتمع ككؿ ،كذلؾ بتنظيـ

المجتمع تنظيمان يكفؿ تكفير أمف الكطف ،كالمكاطنيف.
ثالثاً :من حيث الوسيمة:

يستخدـ الضبط التشريعي أسمكب سف القكانيف لتنظيـ المجتمع بما يكفؿ أمنو كاستق ارره

كتقدمو ،بينما تختمؼ أساليب الضبط اإلدارم عف ذلؾ ،فيناؾ لكائح الضبط اإلدارم المتمثمة في
الحظر كالترخيص كاإلخطار كالتكجيو ،كما يكجد أكامر الضبط اإلدارم الفردية ،فضبلن عف

استخداـ القكة المادية.

فالضبط التشريعي أشمؿ كأعـ مف الضبط اإلدارم ،فاألول يستيدؼ حماية المجتمع

بأكممو ،بينما يستيدؼ الثاني حماية النظاـ العاـ داخؿ المجتمع.

( )1راجع في ذات المعنى :د .أنكر رسبلف ،المرجع سابؽ ،ص 287ك ما بعدىا.
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الفرع الثالث

الضبط اإلداري العام والضبط اإلداري الخاص
ينقسػػـ الضػػبط اإلدارم إلػػى نػػكعيف النػػكع األكؿ كاألساسػػي الضػػبط اإلدارم العػػاـ ،كالنػػكع

الثاني الضبط اإلدارم الخاص.

يقصد بالضبط اإلدارم العاـ :المحافظػة عمػى النظػاـ بكػؿ مػا يشػممو ىػذا االصػطبلح مػف
عناصر ،أم المحافظة عمى األمف العاـ كتكفير السكينة العامة كصيانة الصحة العامة.
أم ػػا الض ػػبط اإلدارم الخ ػػاص فيقص ػػد ب ػػو ص ػػيانة عنص ػػر م ػػف عناص ػػر النظ ػػاـ الع ػػاـ ،أك من ػػع

االضطراب في قطاع معيف (الصحة ،النظافة ،النقؿ العاـ ،المركر .)1()...

والضبط اإلداري في مفيومو األساسي :ككظيفة أكلية جكىرية لئلدارة العامة ،كىك يتضمف
تنظيـ النشاط الفردم كالحريات الفردية بكضع الضكابط كالقيكد ،التي تستيدؼ كقاية كحماية

النظاـ العاـ في المجتمع(.)2

ىذا كقد اتسع مفيكـ النظاـ العاـ ليشمؿ باإلضافة إلى المفيكـ التقميدم مجاالت متعددة

الجكانب الحياة ،كىذا االتساع يتطمب كجكد ضبط إدارم خاص ،ييدؼ إلى حماية النظاـ العاـ
الخاص مثؿ :النظاـ العاـ االقتصادم كالنظاـ العاـ الصحي.
والضبط اإلداري العام :عبارة عف مجمكعة الصبلحيات التي تسبغ بصكرة عامة عمى ىيئات
الضبط لممحافظة عمى النظاـ كاألمف كصكف الصحة العامة.
اء بمنع كقكعيا أك
كما تيدؼ إلى حماية النظاـ العاـ في المجتمع في االضطرابات ،سك ن
منع تفاقميا عند كقكعيا ،كذلؾ عمى مستكل الدكلة كميا أك عمى مستكل إحدل كحداتيا

المحمية(.)3

أما الضبط اإلداري الخاص :ىك الضبط الذم تحكمو نصكص قانكنية أك الئحية ترمي إلى
إيكاؿ بعض أكجو نشاط الضبط اإلدارم العاـ إلى ىيئة معينة ،أك تنظيـ مكضكع معيف يدخؿ

في النشاط الفردم ،أك ينصرؼ إلى طائفة معينة بذاتيا مف األشخاص ،كما أف الضبط اإلدارم

الخاص قد يستيدؼ أغراضان مغايرة لتمؾ ،التي تنطكم عمييا فكرة النظاـ العاـ.

( )1د .محمكد حممي ،مكجز مبادئ القانكف اإلدارم ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي1984 ،ـ ،ص.69
( )2د .محمد رفعت عبد الكىاب ،مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.233

( )3د .حساـ مرسي ،سمطة اإلدارة في مجاؿ الضبط اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص 116كما بعدىا.
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مثال ذلك الضبط اإلدارم الخاص بحماية اآلثار ،كعمى ذلؾ فالضبط اإلدارم قد يككف خاصان

بالنظر إلى الييئة التي تمارسو أك األشخاص الخاضعيف لو أك مكضكعو أك ىدفو ،كذلؾ عمى

التفصيؿ التالي(:)1

أوالً :من حيث الييئة:
كيقصد بالضبط اإلدارم الخاص كالذم يتخصص مف حيث ىيئاتو ،أف بعض أكجو

النشاط التي يستمزميا الضبط اإلدارم العاـ يعيد بيا إلى أشخاص إدارية خاصة معينة ،مثال

ذلك :الضبط اإلدارم الخاص بالسكؾ الحديدية في مصر ،حيث يتكلى تنظيمو كزير
المكاصبلت ،ذلؾ أف ىذا الضبط كاف استيدؼ األغراض ذاتيا التي ينطكم عمييا النظاـ العاـ
بعناصره الثبلثة ،إال أنو يعتبر ضبطان خاصان إذا ما نظر إليو مف حيث الييئة التي تمارسو،

فالضبط اإلدارم في ىذه الحالة يستيدؼ غرضان مف أغراض النظاـ العاـ كلكف يعيد بو إلى
جية إدارية معينة(.)2

ثانياً :من حيث الموضوع:
قد يتخصص الضبط اإلدارم بصدكر تشريع ينظـ مكضكعان معينان كمحددان في بعض

أكجو النشاط الفردم ،ومثال ذلك القانكف الخاص بالمحبلت الخطرة أك المقمقة لمراحة أك الضارة
بالصحة ،كالقانكف الخاص بالمحاؿ العمكمية ،كالقانكف الخاص باستعماؿ الطرؽ كاشغاليا،
كالقانكف الخاص بتنظيـ المباني ،كقانكف المركر ،كالقانكف الخاص بنظافة المياديف كالطرؽ

العامة كالشكارع.

( )1لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ الضبط اإلدارم الخاص يراجع كبلن مف :د .عمر حممي فيمي ،المرجع السابؽ،
ص 92كما بعدىا؛ د .فؤاد العطار ،المرجع السابؽ ،ص332كما بعدىا؛ د .أنكر رسبلف ،المرجع السابؽ،
ص291كما بعدىا؛ د .عادؿ أبك الخير ،المرجع السابؽ ،ص242كما بعدىا.

( )2مف أمثمة الضبط اإلدارم الخاص أيضان ،الضبط الخاص بالمحطات في فرنسا فيعيد بيا إلى حاكـ اإلقميـ

كفقان لمرسكـ  22مارس 1942ـ ،ككذلؾ الضبط اإلدارم الخاص بالرقابة عمي األفبلـ السينمائية ،فيعيد بيا إلى
لجنة الرقابة كفقان لمرسكـ  18يناير 1961ـ بفرنسا ،أما في مصر فنجد الضبط الصحي الخاص الذم يعيد بو
إلى كزير الصحة كمفتشك الصحة الكقائية كفقان لقانكف 137لسنة 1958ـ 127 ،لسنة 1955ـ ،كأيضان شرطة

السكؾ الحديدية ،كشرطة السياحة كأمف المطارات كأمف السفارات األجنبية.
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ثالثاً :من حيث األشخاص:
قد يتخصص الضبط اإلدارم ببعض أكجو النشاط التي يستمزميا الضبط اإلدارم العاـ

اتجاه طائفة معينة بذاتيا مف األفراد ،كالقانكف الخاص بمزاكلة مينة الطب أك الصيدلة أك
المحاماة أك اليندسة ،أك القانكف الخاص بإقامة األجانب في مصر كفرنسا.
رابعاً :من حيث اليدف:
كيقصد بالضبط اإلدارم الخاص كالذم يخصص مف حيث ىدفو ،أف اإلدارة تستيدؼ

تحقيؽ أغراض أخرل غير األغراض الثبلثة المتعارؼ عمييا ،كالتي تدخؿ في مدلكؿ النظاـ

العاـ الذم ىك مكضكع الضبط اإلدارم العاـ ،مثال ذلك :الضبط اإلدارم الخاص بالصيد فيك
يستيدؼ المحافظة عمى أنكاع معينة مف الحيكانات كالطيكر كاألسماؾ ،ككذلؾ الضبط الخاص

بالمحافظة عمى الجماؿ الطبيعي في الحدائؽ كالطرؽ كالمياديف ،كأيضان الضبط الخاص بصيد

اإلسفنج كفقان لقانكف رقـ ( )37لسنة 1961ـ في مصر(.)1

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .نكر الديف الينداكم ،الحماية الجنائية لمبيئة ،الطبعة الثانية ،بدكف دار نشر،

2004-2003ـ ،ص68؛ د .عادؿ أبك الخير ،المرجع السابؽ ،ص.243
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المطمب الثالث

أغراض (أىددداف) الضبدددط اإلداري
تمييد وتقسيم:
ييدؼ الضبط اإلدارم أساسان إلى صيانة النظاـ العاـ كاعادتو إلى نصابو إذا اختؿ(.)1

فميس لييئة الضبط اإلدارم استخداـ سمطاتيا لتحقيؽ ىدؼ آخر غير ذلؾ ،كأف تتعمؽ
بالمصمحة العامة لتحقيؽ مكارد مالية لمدكلة ،كاال كانت أعماليا غير مشركعة ،كلمنظاـ العاـ

عناصر ثبلثة :كىي األمف العاـ ،كالصحة العامة ،كالسكينة العامة(.)2

إف الغرض الذم تيدؼ إليو سمطات الضبط اإلدارم ،ىك حماية النظاـ العاـ ،كمنع

انتياكو أك اإلخبلؿ بو ،كتمارسو اإلدارة متى كجدت ذلؾ ضركريان ،كلك لـ ينص القانكف عمى

إجراء معيف لمكاجية ىذا االنتياؾ أك اإلخبلؿ ،كاال شاب الق اررات التي تصدر عنيا عيب
االنحراؼ في استعماؿ السمطة ،كالنظاـ العاـ فكرة مرنة تختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف ،كما
تختمؼ باختبلؼ الفمسفة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية السائدة في الدكلة ،لذلؾ يجمع الفقو

عمى ضركرة ربط فكرة النظاـ العاـ بالمصمحة العامة العميا في كؿ دكلة عمى حدة(.)3
وعمى ىدى ما تقدم سنقسم ىذا المطمب عمى النحو التالي:
الفرع األكؿ :مدلكؿ النظاـ العاـ.

الفرع الثاني :عناصر النظاـ العاـ.

( )1كذلؾ باإلضافة إلى أىداؼ الضبط اإلدارم الخاص التي يخرج بعضيا عف إطار فكرة النظاـ العاـ ،كذلؾ
كالمحافظة عمى اآلثار القديمة أك تثبيت أسعار بعض السمع االستيبلكية الضركرم.
( )2د .محمد السنارم ،أصكؿ القانكف اإلدارم ،بدكف سنة كدار نشر ،ص.370

( )3د .حساـ مرسي ،سمطة اإلدارة في مجاؿ الضبط اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.132
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الفرع األول

مدلول النظام العام
يجمع الفقو اإلدارم عمى أف أىداؼ الضبط اإلدارم تتمثؿ في المحافظة عمى النظاـ

العاـ بعناصره الثبلثة (األمف العاـ ،كالسكينة العامة ،كالصحة العامة) ،حيث ال يعتبر النشاط
مشركعان إال إذا كاف ييدؼ إلى حماية النظاـ العاـ.

كقد ترتب عمى اتساع مضمكف النظاـ العاـ كمشمكلو المتغير الكاسع المدل صعكبة

كضع تعريؼ محدد كجامع كمانع لو ،أك حتى كضع تعريؼ مستقر كثابت لو ،لذلؾ تباينت آراء

الفقو في مصر كفرنسا حكؿ تحديد ماىية فكرة النظاـ العاـ ،كيرجع ذلؾ إلى أف النصكص
التشريعية لـ تتكفؿ بتحديد مفيكـ فكرة النظاـ العاـ ،كذلؾ لمركنة ىذه الفكرة كعدـ ثباتيا

كاستقرارىا ،حيث يختمؼ مفيكـ النظاـ العاـ باختبلؼ الزماف كالمكاف ،فما يعد اآلف مف النظاـ
العاـ فبل يعد كذلؾ بعد فترة مف الزمف ،كذلؾ كفقان لفمسفة النظاـ السائد في الدكؿ ،كما قد يككف
مف النظاـ العاـ في دكلة ما قد ال يككف كذلؾ في دكلة أخرل ،كما كقد يختمؼ مفيكمو في

داخؿ الدكلة الكاحدة ،كمف ثـ ألقي عمى عاتؽ كبلن مف الفقو كالقضاء ميمة تحديد ماىية النظاـ
العاـ كىذا ما سنتناكلو عمى النحك التالي:

أوالً :موقف الفقو

اتجو الفقو التقميدم كيتزعمو العميد "ىوريو" إلى أف مضمكف فكرة النظاـ العاـ الذم

تحميو سمطة الضبط يجب أف يككف ماديان ،كأف يقتصر عمى العناصر الثبلثة التقميدية ،فيتعيف
أف تستيدؼ تدابير الضبط اإلدارم حماية النظاـ العاـ في مظيره المادم فقط ،فيمنع

االضطراب المممكس الذم ييدد أمف الناس أك سكينتيـ أك الصحة العامة(.)1

كيتضح أف اتجاه الفقو التقميدم لـ ييتـ إال بالمظير المادم لمنظاـ العاـ ،أما مظيره المعنكم أك

الركحي أك األدبي فبل يعتد بو إال إذا ىدد النظاـ العاـ المادم ،كعندىا يجكز لمضبط اإلدارم
أف يتدخؿ لمنع ىذا اإلخبلؿ.

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف:
(M) Hauriou :Droit administratif, ed, 1933, p.549.
 د .محمد فؤاد مينا ،مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارم ،مؤسسة شباب الجامعة ،طبعة 1973ـ ،ص.643
 د .محمد محمد مصطفي الككيؿ ،المرجع السابؽ ،ص.61
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كىناؾ اتجاه يتزعمو الفقيو " "walineالذم يرل أف النظاـ العاـ يشمؿ المظير المعنكم
بجانب المظير المادم ،فالنظاـ العاـ يقصد بو "مجمكعة الشركط البلزمة لؤلمف ،كاآلداب

العامة التي ال غنى عنيا لقياـ عبلقات سميمة بيف المكاطنيف"(.)1

بينما يرل الفقيو ) (Burdeauأف فكرة النظاـ العاـ ذات مضمكف كاسع ،بحيث تشمؿ

النظاـ المادم كاألدبي كالنظاـ االقتصادم ،كىي بذلؾ تشمؿ جميع نكاحي النشاط

االجتماعي(.)2

كفي ىذا الصدد يرل الدكتور محمد شريف إسماعيل أف النظاـ العاـ ىك " فكرة مرنة

تختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف ،كلكف ىذا الكضع ال يمنع مف أف تحدد في إطار قانكني،
فميس مف المعقكؿ أف تترتب آثار قانكنية عمى فكرة ننكر عمييا الكصؼ القانكني ،فالنظاـ العاـ

ظاىرة قانكنية الغرض منيا حماية األسس التي يقكـ عمييا المجتمع ،ككذلؾ فإف النظاـ العاـ

يشمؿ النظاـ المادم كالنظاـ األدبي"(.)3

كأخي انر يرل الدكتور محمد عصفور بأنو " ال مجاؿ لمتشكيؾ في جدكل الدراسة القانكنية

لفكرة النظاـ العاـ ،ألنو إذا كاف القانكف يتطمب التحديد في كثير مف األحياف ،إال أف ذلؾ ال
يتنافى مع كجكد بعض األفكار القانكنية الغير محددة مثؿ فكرة الحرية ،كاذا كاف ىناؾ صعكبات
تعترض سبيؿ التعريؼ بالنظاـ العاـ ،كتحديد ماىيتو بسبب مركنة فكرة النظاـ العاـ كنسبيتيا،
لكف ذلؾ ال يعني أف نترؾ الفكرة بدكف تحديد إطارىا القانكني كأبعادىا ،فالنظاـ العاـ ظاىرة

قانكنية شاممة تكجد في القانكف الخاص ،كما تكجد في القانكف العاـ"(.)4
ثانياً :موقف القضاء:

باستقراء بعض أحكاـ القضاء اإلدارم نجد أف مجمس الدكلة المصرم قد أقر بأف مفيكـ

النظاـ العاـ في مجاؿ الضبط اإلدارم ،ال يقتصر عمى النظاـ المادم فقط بمظيره الخارجي،
بؿ يتسع ليشمؿ النظاـ األدبي ،كمف ثـ أجاز لييئة الضبط اإلدارم أف تتدخؿ لحماية اآلداب

العامة باعتبارىا عنص انر مف عناصر النظاـ العاـ.

حيث أف التشريع المصرم الصادر عاـ 1971ـ كالخاص بتنظيـ ىيئة الشرطة بالقانكف

رقـ ( )109لسنة 1971ـ ،قد نص عمى أف" تختص ىيئة الشرطة بالمحافظة عمى النظاـ
)1( (M)Waline : précis de droit adninistrif, 1960, p.449.
)2( (B)Burdeau :Traite de science politique, paris, 1952 . p. 145.
( )3د .محمد شريؼ إسماعيؿ ،المرجع سابؽ ،ص.58

( )4د .محمد عصفكر ،البكليس كالدكلة ،مطبعة االستقبلؿ الكبرل ،القاىرة1972 ،ـ ،ص.44
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كاألمف العاـ ،كاآلداب العامة كحماية األركاح كاألعراض ،كعمى األخص منع كقكع الجرائـ
كضبطيا ،كما تختص بكفالة الطمأنينة كاألمف لممكاطنيف في كافة المجاالت ،كتنفيذ ما تفرضو

عمييا القكانيف".

كمف األحكاـ القضائية في ىذا الصدد نذكر حكـ محكمة القضاء اإلدارم الصادر في

 26أبريؿ عاـ 1949ـ ،حيث أقرت بشرعية قرار اإلدارة الذم يرفض منح ترخيص محؿ تجارم
في منطقة الجيزة ،حيث جاء في حيثيات ىذا الحكـ " إف اإلدارة بما ليا مف كظيفة البكليس

اإلدارم مكمفة بمراعاة ىدكء األحياء السكنية كصيانتيا ،مف حيث األمف العاـ كالصحة كالمظير
كاآلداب العامة"(.)1

كفي قضية أخرل رفضت محكمة القضاء اإلدارم دعكل رفعت أماميا بطمب إلغاء قرار

بمصادرة كتاب " الديف كالضمير" حيث جاء في حيثيات الحكـ" كالكتاب عمى ىذه الصكرة فيو
مناىضة لمنظاـ العاـ الذم مف أخص عناصره الديف ،كما فيو إخبلؿ باآلداب العامة ،كمف ثـ

إذا أصدر مدير عاـ الرقابة ق ارره بمصادرة ىذا الكتاب بالتطبيؽ لؤلحكاـ سالفة الذكر ،فإف

القرار يككف قد صدر ممف يممكو في حدكد اختصاصو ،قائمان عمى أسباب جدية مستمدة مف
أصكؿ ثابتة في األكراؽ التي تنتجيا كتكصؿ إلييا ،مستيدفان المصمحة العامة لحماية العقائد
السماكية التي ىي مف النظاـ العاـ كحماية اآلداب العامة ،كبالتالي فيك قرار سميـ مطابؽ

لمقانكف"(.)2

ويتضح لنا مما تم ذكره إلى أف القضاء اإلدارم المصرم قد طرح الفكرة التقميدية ،كالتي

كانت تذىب إلى أف الضبط اإلدارم ال شأف لو بحالة المجتمع المعنكية أك الركحية ،كال شأف لو
بالعقائد كاألفكار التي تسكد المجتمع ،كبالتالي يككف قد أدخؿ اآلداب العامة في مضمكف النظاـ

العاـ ،كأجاز لسمطات الضبط اإلدارم أف تتدخؿ لحماية اآلداب العامة بكصفيا عنص انر مف
عناصر النظاـ العاـ.

( )1حكـ محكمة القضاء اإلدارم في القضية رقـ  571لسنة 2ؽ ،الصادر بتاري) 1949/4/26ـ ،السنة
الثالثة ،ص.622
( )2حكـ محكمة القضاء اإلدارم في القضية رقـ  837لسنة 14ؽ ،الصادر بتاري)  ،1963/7/9مجمكعة
أحكاـ محكمة القضاء اإلدارم في خمس سنكات (  ،)1966-1961ص.217
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الفرع الثاني

عناصر النظام العام
لقد استقر الرأم في الفقو التقميدم عمى أف مدلكؿ النظاـ العاـ يتضمف عناصر األمف

العاـ ،كالصحة العامة ،كالسكينة العامة ،كىذا ىك النظاـ المادم أك ما يطمؽ عميو النظاـ العاـ

الشامؿ ،ثـ تطكر المفيكـ ليشمؿ أيضان النظاـ العاـ المتخصص كما بينا آنفان ،كبنا نء عمى ذلؾ
سيتـ شرح كؿ عنصر مف ىذه العناصر عمى النحك التالي:

أوالً :الجانب المادي لعناصر النظام العام (النظام العام الشامل):

 -1األمن العام:

األمف يقابؿ الخكؼ ،مف ذلؾ قكلو تعالى ( :ىكلىيي ىب ِّدلىنيي ٍـ ًم ٍف ىب ٍعًد ىخ ٍكًف ًي ٍـ أ ٍىمنان)( ،)1كيقصد
باألمف العاـ اطمئناف المرء عمى نفسو كحالو مف خطر االعتداء ،سكاء كاف مصدره الطبيعة

كالفيضانات كالزالزؿ ،أـ كاف مصدره اإلنساف ،كسطك المجرميف كعبث المجرميف كالمظاىرات

العنيفة ،أك كإرجاعيا إلى الحيكانات المفترسة ،أك الجامعة ما تسببو مف اضطرابات(.)2

كيقصد بو أيضان اتخاذ كؿ ما مف شأنو أف يطمئف الفرد في المجتمع عمى نفسو كمالو مف

خطر االعتداء ،كتحقيقان ليذا يتعيف عمى اإلدارة أف تعمؿ عمى صكف األمف بمنع الجريمة قبؿ
كقكعيا(.)3

كقد عرفو البعض بأنو "اطمئناف الجميكر عمى نفسو كمالو مف خطر االعتداءات ،التي

يمكف أف تقع عميو في الطرؽ كاألماكف العامة".

( )1سكرة النكر ،اآلية  ،55كقد كرد لفظ األمف في القرآف في مكاضع أخرل متعددة كمف ذلؾ قكلو تعالى في
ً
اعكا بً ًو ) كقكلو جؿ شأنو في اآلية رقـ
اء يى ٍـ أ ٍىمهر ِّم ىف ٍاأل ٍىم ًف أ ًىك ا ٍل ىخ ٍكؼ أى ىذ ي
اآلية رقـ  83مف سكرة النساء ( ىكًا ىذا ىج ى
ت ىمثى ىابةن لِّمن ً
 125مف سكرة البقرة ( ىكًا ٍذ ىج ىع ٍمىنا ا ٍلىب ٍي ى
ب الموي
ض ىر ى
اس ىكأ ٍىمنان) كقكلو في اآلية  112في سكرة النحؿ ( ىك ى
ت بًأ ٍىنعًـ الم ًو فىأى ىذاقىيا المو ًلباس ا ٍلجكًع كا ٍل ىخك ً
ت آً
ط ىمئًنةن ىيأٍتًييىا ًرٍزقييىا ىرىغدان ًم ٍف يك ِّؿ ىم ىك و
ؼ
ىمىنةن يم ٍ
ىمثىبلن قى ٍرىيةن ىك ىان ٍ
اف فى ىكفى ىر ٍ ي
ى ي ى ى ي ى ٍ
ً
ً ً
يم ىانيي ٍـ بًظيٍموـ
كف) كمنيا قكلو تعالى في اآلية رقـ  83مف سكرة األنعاـ (الذ ى
صىن يع ى
بً ىما ىك يانكا ىي ٍ
ىمينكا ىكلى ٍـ ىي ٍمب يسكا إ ى
يف آ ى
كف).
أيكلىئً ى
ؾ لىيي يـ ٍاأل ٍىم يف ىك يى ٍـ يم ٍيتى يد ى
( )2د .محمد السنارم ،أصكؿ القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.371
( )3لكاء د .محمد مدحت المراسي ،تنظيـ إدارة الشرطة ،القاىرة ،كمية الشرطة2000 -1999 ،ـ ،ص.95
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ومن قبيل إجراءات الضبط اإلداري التي تتصل بالمحافظة عمى األمن العام ما يمي(:)1
 -منع االجتماعات كالمظاىرات التي تخؿ باألمف ،فمسمطة الضبط منع االجتماعات قبؿ

عقدىا كإجراء كقائي ،كما أنيا تممؾ التدخؿ لممحافظة عمى النظاـ العاـ ،كمنع كؿ انتياؾ

لمقانكف ،كما أنيا تممؾ حؽ حؿ االجتماع كفضو بالقكة بعد عقده كإجراء كقائي ،كفيما

يتعمؽ بالمظاىرات فمسمطة الضبط أف تمنعيا إذا رأت أف مف شأنيا أف يتعرض النظاـ العاـ

أك األمف العاـ لمخطر.

 القياـ بكافة التدابير البلزمة لمنع كقكع الجرائـ ،كمف ذلؾ أف المشرع خكؿ سمطة الضبطسمطة تقديرية كاسعة في الترخيص بحمؿ األسمحة ،كفي تجديد الترخيص أك إلغاءه.

 -القياـ باإلجراءات البلزمة لتنظيـ المركر ،كذلؾ كاإلجراءات التي تمزـ بفرض حدكد السرعة،

أك بفرض قيكد خاصة عمى حريات النقؿ ،أك تنظيـ كقكؼ السيارات في األماكف
المخصصة لذلؾ.

 ما تصدره اإلدارة المختصة باإلسكاف مف ق اررات إدارية لدرء خطر المباني اآليمة لمسقكط،كذلؾ بإخبلئيا مف األركاح ،كمف ثـ تنكيسيا أك ىدميا.

 القكانيف التي تصدر في شأف الحيكانات الشرسة أك الضارة ككضع كمامة عمى فـ الكبلبلمنعيا مف عقر اإلنساف ،كاتخاذ االحتياطات األخرل لدرء أخطارىا.

 تنظيـ الحرؼ التي تمارس فكؽ الطريؽ العاـ كحماية األفراد مف عرض األشياء في النكافذخشية سقكطيا عمى المارة في الطريؽ العاـ مما يؤدم إلى إصابتيـ.

 -2الصحة العامة:

يقصد بالصحة العامة المحافظة على صحة الجميكر ،ككقايتيـ مف خطر األمراض

كانتقاليا كمقاكمة أسبابيا ،مف خبلؿ المحافظة عمى مياه الشرب كاألطعمة( .)2كييدؼ الضبط
اإلدارم إلى المحافظة عمى صحة المجتمع ككقايتو مف األمراض ،كمنع انتشار األكبئة كاالنتباه
مف كؿ ما يمكف أف يعكس عمى الصحة العامة كتمكث مياه الشرب ،كمقاكمة األمراض المعدية

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .فؤاد العطار ،المرجع السابؽ ،ص 335كما بعدىا؛ د .عادؿ أبك الخير ،المرجع
السابؽ ،ص 283كما بعدىا؛ د .حساـ مرسي ،المرجع السابؽ ،ص 148كما بعدىا؛ د .لكاء دكتكر /عماد
حسيف عبداهلل ،كلكاء دكتكر/السيد حممي الكزاف ،المرجع السابؽ ،ص 91كما بعدىا.

( )2د .إعاد القيسي ،الكجيز في القانكف اإلدارم ،الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع1998 ،ـ ،ص.153
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كمنع انتشارىا ،كتنظيـ المجارم العامة ،إلى غير ذلؾ مف األعماؿ التي تمزـ لممحافظة عمى

صحة المجتمع(.)1

كىي مجمكعة القكاعد التي تقي األفراد كتحمييـ مف المخاطر الصحية ،ككقايتيـ مف كؿ

ما مف شأنو أف يمحؽ بيـ األذل ،مثؿ األمراض المعدية ،كاألكبئة الخطيرة التي تتفشي في

المجتمع ،لذا كجب عمى السمطات اإلدارية المعنية أف تبادر إلى اتخاذ اإلجراءات كالكسائؿ
لمقاكمة األمراض كالحد منيا ،كالسعي لمقضاء عمييا قبؿ استفحاليا ،كذلؾ مف خبلؿ
المستشفيات كتكفير األدكية كالتمقيح كالتطعيـ ،كمراقبة المكاد الغذائية.

كتعتبر مكافحة األمراض المعدية ،كحماية البيئة ،كرعايتيا مف أىـ المسائؿ التي تشغؿ

الرأم العاـ العالمي في العصر الحديث ،مما أدل إلى إنشاء ىيئة دكلية لئلشراؼ عمى الصحة

العالمية ،كتقكـ ىذه الييئة بمساعدة الدكؿ التي تنتشر فييا األمراض كاألكبئة الخطيرة كالتي

يخشى انتشارىا إلى الدكؿ المجاكرة(.)2

كلقد كانت المحافظة عمى الصحة العامة في أكؿ األمر ال يقتصر فقط عمى األماكف
العامة كالطرقات ،كلـ تكف التدابير التي تتخذىا اإلدارة في ىذا الشأف تقصد سكل تحقيؽ

الشركط العامة كالخارجية لمصحة ،إال أنو ما لبثت أف تزايدت أىمية المحافظة عمى الصحة

العامة نتيجةن إلى الزيادة السكانية ،كتعقد الحياة الحديثة كسيكلة التقارب بيف الناس نظ انر إلى
انتشار األمراض كلك في نطاؽ ضيؽ كمحدكد في أماكف معينة(.)3

كلقد تناكؿ المشرع الفمسطيني ىذا األمر مف خبلؿ نصكص قانكف الصحة العامة رقـ
(2004 )20ـ ،حيث جاء ضمف نص المادة الثانية رقـ ( )2أف مف صبلحيات ك ازرة الصحة
الفمسطينية مراقبة الكضع الصحي لمسكاف مف خبلؿ دراسة المؤشرات المكتسبة كالبيانات

( )1أ .معف إدعيس (كآخريف) ،تقرير بعنكاف" صبلحيات رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بالمقارنة مع
صبلحيات مجمس الكزراء كالمجمس التشريعي في القانكف األساسي ،صادر عف الييئة الفمسطينية المستقمة

لحقكؽ المكاطف ،سمسمة تقارير قانكنية ( ،)66لسنة 2006ـ ،ص.12
( )2راجع في ذلؾ تفصيبلن كبلن مف :د .سميماف محمد الطماكم ،الكجيز في القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ،
ص 25؛ د .محمد محمد بدراف ،مضمكف فكرة النظاـ العاـ كدكرىا في مجاؿ الضبط اإلدارم ،دراسة مقارنة في
القانكف المصرم كالفرنسي ،دار النيضة العربية ،القاىرة1993 ،ـ ،ص.80

( )3د .محمد عصفكر ،البكليس اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص 83كما بعدىا.
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الخاصة( ،)1كاعطاء األكلكية لرعاية صحة المرأة كالطفؿ في نص المادة ( .)2()4كيتناكؿ ضمف

المادة ( )6تكفير الخدمات الكقائية كالتشخيصية كالعبلجية كالتأىيمية(.)3

كتشير إلى أف االختصاص بالمحافظة عمى الصحة العامة يمارس مف قبؿ سمطات منفردة

مركزية بك ازرة الصحة كالداخمية كالتمكيف ،كاقميمية بكاسطة رجاؿ التشكيبلت اإلدارية ،كالمحافظ

( )1نصت المادة ( )2مف قانكف الصحة العامة الفمسطيني رقـ ( )20لسنة 2004ـ " عمى أنو تنفيذان ألحكاـ
ىذا القانكف كبالتنسيؽ مع الجيات المعنية عمى الك ازرة القياـ بما يمي:

 -1تقديـ الخدمات الصحة الحككمية الكقائية كالتشخيصية كالعبلجية كالتأىيمية ،كانشاء المؤسسات الصحية
البلزمة لذلؾ.

 -2ترخيص المؤسسات الصحية الغير حككمية كمراقبتيا.

 -3ترخيص مزاكلة الميف الطبية كالميف الطبية المساعدة كمراقبتيا.

 -4ترخيص األعماؿ كالحرؼ كالصناعات الغذائية كأماكف بيعيا كمراقبتيا.
 -5تكفير التأميف الصحي لمسكاف ضمف اإلمكانيات المتكفرة.

 -6إدارة المؤسسات التعميمية الصحية التابعة ليا كالعمؿ عمى تحديث كتطكير الخدمات الصحية.

 -7ترخيص مصانع األدكية كمراقبتيا بما يضمف جكدة العقاقير الطبية كذلؾ بإنشاء المختبرات البلزمة كتأىيؿ
الطكاقـ المتخصصة.

 -8ترخيص األدكية المحمية كالمستكردة كتسجيميا كمراقبة المستكدعات كالصيدليات.
 -9ترخيص صناعة العطكر كمستحضرات التجميؿ كمراقبتيا.
 -10كضع األنظمة كالمكائح الخاصة لسبلمة الغذاء.

 -11الفحص الدكرم لمياه الشرب مف حيث صبلحيتيا لبلستخداـ األدمي.

 -12ترخيص المنشآت الخاصة بجمع النفايات ككيفية معالجتيا كالتخمص منيا.

 -13اإلشراؼ الصحي عمى أعماؿ مكافحة الحشرات كالقكارض بالتنسيؽ مع الجيات المختصة.
 14مراقبة الكضع الصحي لمسكاف مف خبلؿ دراسة المؤشرات المناسبة كالبيانات الخاصة.
 15اإلشراؼ الصحي عمى شكاطئ البحار كبرؾ السباحة العامة.

 16اإلشراؼ الصحي عمى جميع شبكات الصرؼ الصحي كمحطات معالجة المياه العادمة".

( )2تنص المادة ( )4مف قانكف الصحة العامة الفمسطيني ( )20لسنة  2004ـ ،عمى أنو" عمى الك ازرة إعطاء
األكلكية لرعاية صحة المرأة الطفؿ كاعتبارىما جزءان ال يتج أز مف االستراتيجية اإلنمائية لمسمطة الكطنية

الفمسطينية.

( )3بمكجب ما نص عميو المادة ( )6مف قانكف الصحة العامة الفمسطيني رقـ ( 2004 )20ـ ،عمى أنو" -1
تقكـ الك ازرة بما يمي:
أ -كضع برامج التطعيـ الكقائي كتنفيذىا .
ب -العمؿ عمى ضماف جكدة تمؾ التطعيمات كالمحافظة عمييا في أثناء النقؿ كالتخزيف كاالستخداـ.
 -2ال تستكفى أم رسكـ عف تطعيـ المكاليد كاألطفاؿ كالحكامؿ".
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كمجالس البمدية كالمجالس المحمية كالقركية كرؤساؤىا ،كيككف ذلؾ بالتفتيش كالترخيص كالمنع

كمباشرة األعماؿ ،كتكزيع النشرات كتحديث المرافؽ الصحية البلزمة(.)1
 -3السكينة العامة:

يقصد بالسكينة العامة المحافظة عمى اليدكء كسككف الطرؽ كاألماكف العامة ،كذلؾ
()2

بحماية األفراد مف مضايقات اآلخريف ،كمف كؿ ما يقمؽ راحتيـ

لكقاية الناس مف الضكضاء

كالمضايقات السمعية ،خاصة في أكقات راحتيـ ،كمف ذلؾ أصكات الباعة المتجكليف كمكبرات
الصكت ،كاآلالت التنبيو في السيارات ،كتشمؿ عمى المحافظة عمى السكينة العامة ،كذلؾ منع
األصكات المرتفعة المنبعثة مف المنازؿ نتيجة سكء استعماؿ الراديك ،أك أجيزة التسجيؿ
كغيرىا(.)3

كذكر اهلل تعالى السكينة العامة في القرآف الكريـ في ست مكاضع( .)4مف بينيا قكلو تعالى :يى ىك
ً ()5
كب اٍلمؤ ًمنً ً
ً ً
ً
ً
ً
يمان ًي ٍـ  .كفي آية أخرل " فىأ ٍىن ىز ىؿ الموي
الذم أ ٍىن ىز ىؿ السك ىينةى في يقمي ً ي ٍ ى
يم نانا ىمعى إ ى
يف ل ىي ٍزىد يادكا إ ى
ً
ً
ً
يف"( .)6كقد تناكؿ قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( )74لسنة
ىسك ىينتىوي ىعمى ٰى ىر يسكلًو ىك ىعمىى اٍل يم ٍؤ ًمن ى
1936ـ المطبؽ في قطاع غزة ضمف الفقرة األكلى مف المادة ( )102عمى ضركرة عدـ تكدير
صفكة الطمأنينة العامة( .)7كىذا أيضان ما جاء بو قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( )16لسنة

1960ـ المطبؽ في الضفة الفمسطينية في المادة ( )467ضمف فقرتو األكلى ،عندما أكد عمى

ضركرة المحافظة عمى السكينة العامة(.)8

( )1بمكجب ما نصت عميو المادة ( )15مف قانكف الييئات المحمية الفمسطيني رقـ (1997 )1ـ.

( )2د .أحمد عبد الفتاح كمكب ،دكر القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية ،رسالة دكتكراه ،كمية الدراسات
العميا ،أكاديمية الشرطة ،مصر2012 ،ـ ،ص.39

( )3د .إعاد القيسي ،المرجع السابؽ ،ص.153

( )4سكرة البقرة اآلية  ،248كسكرة التكبة (آية  26ك ،)40كسكرة الفتح (آية  4ك 18ك.)26
( )5سكرة الفتح اآلية (.)4

( )6سكرة الفتح اآلية (.)26

( )7نصت المادة األكلى مف المادة ( )102مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( )74لسنة 1936ـ عمى أنو "

كؿ مف أحدث بدكف سبب معقكؿ صكتان أك ضجيجان في مكاف عاـ بصكرة يحتمؿ أف تقمؽ راحة السكاف أك أف
تكدر صفكة الطمأنينة العامة ،يعتبر أنو ارتكب جريمة كيعاقب بالحبس مدة ثبلثة شيكر ،أك بغرامة قدرىا خمس
جنييات أك بكمتا العقكبتيف.

( )8نصت الفقرة األكلى مف المادة ( )467مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( )16لسنة 1960ـ عمى أنو
"يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير :مف أحدث ببل داع ضكضاء أك لغطان عمى صكرة تسمب راحة األىمييف".
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كىذا ما تناكلو قانكف حماية البيئة الفمسطيني رقـ ( )7لسنة 1999ـ في نص المادة ( ،)25التي

منعت أم جية أك فرد يتسبب في إزعاج اآلخريف( .)1كنظ انر ليذا العنصر مف أىمية خاصة في
منع األمراض النفسية كالعصبية التي يطمؽ عمييا أمراض العصر ،فإنو يجب عمى اإلدارة اتخاذ

كافة اإلجراءات البلزمة لمحاربة الضكضاء المقمقة لمراحة ،كاألصكات المنبعثة مف مكبرات

الصكت أك مف أجيزة الراديك كالتمفزيكف المستعممة في المنازؿ ،أك المقاىي أك في أم مكاف
آخر أك مف السيارات المارة في الشكارع ،كما تشمؿ المحافظة عمى السكينة العامة أيضان منع
المضايقات التي يسببيا المتجكلكف(.)2

كمف قبيؿ المحافظة عمى السكينة العامة أف تعمؿ اإلدارة عمى تخصيص أماكف معينة

لؤلسكاؽ الكبرل ،أك لممنشأة الصناعية بعيدان عف المناطؽ السكانية؛ كذلؾ مف أجؿ المحافظة
عمى اليدكء في ىذه األماكف .كمف تطبيقات ذلؾ في القضاء الفمسطيني ما قضت بو محكمة

العدؿ العميا بصحة قرار اإلدارة بعدـ الترخيص بفتح مقيى؛ حرصان عمى النظاـ العاـ كالطمأنينة

العامة(.)3

لـ يعد الضبط اإلدارم يقتصر عمى مجاالت معينة بالمفيكـ التقميدم (الثبلثي) لمنظاـ

العاـ (أمف عاـ ،صحة عامة ،سكينة عامة) ،بؿ كنظ انر الزدياد تدخؿ الدكلة في مختمؼ المياديف
كالقطاعات اتسع مجاؿ الضبط إلى مظاىر كأكجو كثيرة كمتنكعة ال غنى لؤلفراد عنيا ،فيناؾ

ضبط يتعمؽ باألمف الصناعي ،كحماية المنشآت الصناعية خاصة ،مف حيث نقؿ المكاد ذات

الخطكرة عمى األفراد أك عمى البيئة ،كىناؾ ضبط يتعمؽ باآلثار كحماية المكاقع التاريخية
كىناؾ ضبط يتعمؽ بالحدائؽ كالمياديف كالشكارع العامة ،كالقاعات كالمبلعب ،كضبط يتعمؽ

بممارسة بعض األنشطة التجارية كاستغبلؿ المناجـ كالمحاجر ،كضبط يتعمؽ بممارسة األنشطة

( )1نصت المادة ( )25مف قانكف حماية البيئة الفمسطيني رقـ ( )7لسنة 1999ـ عمى أف " تعمؿ الك ازرة
بالتعاكف مع الجيات المختصة عمى كضع المقاييس كالتعميمات كالشركط لحد مف اإلزعاج البيئي الصادر عف
النشاطات المختمفة ،كيمنع صاحب كؿ منشأة أك فرد أف يتسبب في إزعاج اآلخريف" ،كما أف نص المادة ()66

مف نفس القانكف جاءت لكضع العقكبة التالية ( كؿ مف يخالؼ أحكاـ المكاد  )26 ،25مف ىذا القانكف يعاقب

بغ ارمة مالية ال تقؿ عف خمسيف دينار أردني ،كال تزيد عف مئة دينار أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنيان،
كالحبس مدة أسبكع كال تزيد عف شير أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف .
( )2د .رمضاف محمد بطي) ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىرة1997 ،ـ ،ص.739

( )3قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية رقـ ( )56لسنة 1956ـ ،جمسة 1956/4/3ـ ،كليد الحايؾ ،مجمكعة
مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا الفمسطيني ،الجزء العاشر عاـ ( )1966-1957سنة  ،1996ص.71
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السياسية كعقد االجتماعات الحزبية ،كالتظاىرات العامة ،كضبط يتعمؽ بالمجاؿ العقارم،
كضبط في المجاؿ الصحي ،كالصيد.

كاإلخبلؿ بالسكينة العامة في القانكف البريطاني ال يقتصر عمى ما يكدر حاسة السمع

فقط ،إنما يتسع أيضان ليشمؿ حاسة الشـ كالممس كالبصر كالتذكؽ(.)1

كيعتبر ذلؾ مف أجؿ األخذ بالتدابير األشد ،كلقد أكد القضاء الفرنسي حؽ سمطة إدارة
الضبط اإلدارم في أف يحظر خبلؿ الميؿ كؿ ضكضاء مف طبيعتيا أف تقمؽ راحة الساكنيف،
ككذلؾ مكافحة بعض المظاىر الحديثة التي تمس ىدكء المكاطنيف :كالدعاية( ،)2كيعتبر ىناؾ

صمة بيف السكينة العامة كاألمف العاـ ،كذلؾ أف الضكضاء تصيب المكاطنيف باختبلؿ التكازف
النفسي كالجسدم ،فتزيد مف حدة التكتر كعدـ ضبط أعصابو فيميؿ إلى التعدم ،مما ينعكس

أثره في ازدياد المشاحنات ،كذلؾ فإف ىناؾ صمة أيضان بيف السكينة العامة كالصحة العامة،

فباإلضافة إلى أف الضكضاء شكؿ مف أشكاؿ التمكث البيئة ،فإنيا أيضان تؤدم إلى فقداف حاسة
السمع ،فإف محاربة الضكضاء ال تقتصر فقط عمى المحافظة عمى السكينة العامة ،بؿ إنيا

تخدـ أيضان في المحافظة عمى الصحة العامة كاألمف العاـ أيضان( ،)3كما كسع القضاء اإلدارم

الفرنسي مف أغراض الضبط اإلدارم ،عندما أصدر مدير الضبط في الشرطة مقاطعة فرنسية
الئحة ضبطية تحظر تكزيع النشرات في الطرؽ العامة؛ خشية إلقائيا بعد تصفحيا في الطريؽ
كتشكيو ركنؽ الطريؽ كجمالو ،عندئذ طعف اتحاد نقابات المطابع كالنشر في ىذه البلئحة كطمب

إلغائيا ،ألنيا تتجاكز أغراض الضبط اإلدارم(.)4

ثانياً :الجانب المعنوي لعناصر النظام العام (النظام العام المتخصص):

 -1الحفاظ عمى اآلداب العامة واألخالق:

اتجو قضاء مجمس الدكلة إلى السماح لسمطة الضبط بالتدخؿ في بعض الحاالت؛ حمايةن

لمنظاـ العاـ الخمقي بعيدان عف النظاـ العاـ التقميدم ،حيث أضاؼ الجانب المعنكم لمضبط

( )1د .محمد محمد بدراف ،مضمكف فكرة النظاـ العاـ كدكرىا في مجاؿ الضبط اإلدارم ،المرجع السابؽ،
ص.75
( )2د .محمد عصفكر ،المرجع السابؽ ،ص.28
( )3د .محمد محمد بدراف ،المرجع السابؽ ،ص.75

( )4د .قدرم عبد الفتاح الشياكم ،المكسكعة الشرطية القانكنية ،عالـ الكتب ،القاىرة1977 ،ـ ،ص.261
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اإلدارم ،بمعنى آخر أنو قد أجاز لسمطة الضبط التدخؿ ،لحماية القكاعد األخبلقية األساسية
كلك لـ يترتب عمى اإلخبلؿ بيا تيديد باالضطراب المادم(.)1

فقد أقر مجمس الدكلة الفرنسي في حكمو الصادر بتاري)  29يناير 1937ـ في قضية

( ،)societe puplication zedبشرعية القرار الصادر مف اإلدارة بمنع عرض المطبكعات في
األماكف العامة ،باعتبار أف ىذه الجرائـ مخمة باآلداب ،كمف ثـ ال يجب نشرىا(.)2

كفي ذات االتجاه قضى المجمس في حكمو الشيير في قضية ( ،)lutetiaالصادر بتاري)

 18ديسمبر عاـ 1959ـ ،لسمطة العمدة في أف يحظر عرض أفبلـ سنيمائية سبؽ أف أجازتيا
ىيئة الرقابة عمى األفبلـ ،إذا كاف مف شأنيا "بسبب طابعيا البلأخبلقي ،كالظركؼ المحمية

كاإلضرار بالنظاـ العاـ ،كبعبارة أخرل أف ال أخبلقية الفيمـ تشكؿ كاقع صحيح لممنع ،كلكف

يشترط أف تككف مصحكبة بظركؼ محمية(.)3

كما كقضى مجمس الدكلة برفض إلغاء قرار صدر بتحريـ حفبلت الرقص في بعض

المقاىي ،كمنع الشباب الذيف تقؿ أعمارىـ عف الثامنة عشرة مف ارتياد بعض الحانات(.)4

أما في مصر فإف المشرع قد حسـ األمر بأف نص في المادة ( )184مف دستكر جميكرية
مصر العربية ،كالتي تقرر بأف " تختص ىيئة الشرطة بالمحافظة عمى النظاـ كاألمف العاـ
كاآلداب كبحماية األركاح كاألعراض كاألمكاؿ ،كعمى األخص بمنع الجرائـ كضبطيا ،كما
تختص بكفالة الطمأنينة كاألمف لممكاطنيف في كافة المجاالت كتنفيذ ما تفرضو عمييا القكانيف

كالمكائح مف كاجبات ".
ككذلؾ المادة ( )3مف قانكف ىيئة الشرطة المصرم رقـ ( )109لسنة 1971ـ ،كالتي

تنص عمى أف" الشرطة ىيئة مدنية نظامية ،رئيسيا األعمى رئيس الجميكرية ،كتؤدم الشرطة

كاجبيا في خدمة الشعب ،كتكفؿ لممكاطنيف الطمأنينة كاألمف ،كتسير عمى حفظ النظاـ كاألمف
( )1د .محمكد عاطؼ البنا ،بحث بعنكاف"حدكد سمطة الضبط اإلدارم" ،منشكر بمجمة القانكف كاالقتصاد ،كمية

الحقكؽ ،جامعة القاىرة ،العدداف الثالث كالرابع ،السنة الثامنة كاألربعكف ،سبتمبر -ديسمبر سنة 1978ـ،

ص.180
( )2مشار إلى ىذا الحكـ في مؤلؼ لكاء دكتكر /عماد حسيف عبد اهلل ،كلكاء دكتكر /السيد حممي الكزاف،
المرجع سابؽ ،ص.96
( )3مشار إلى ىذا الحكـ في مؤلؼ د /عادؿ أبك الخير ،المرجع سابؽ ،ص.294

( )4د .مصطفى أبك زيد فيمي ،القانكف اإلدارم ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،دكف سنة نشر ،ص.165
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العاـ كاآلداب كتتكلى تنفيذ ما تفرضو عمييا القكانيف كالمكائح مف كاجبات ،كذلؾ كمو عمى الكجو

المبيف في القانكف"

كالحاؿ كذلؾ في فمسطيف ،فقد حذا المشرع الفمسطيني حذك نظيره المصرم ،حيث نصت

المادة ( )84مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو عمى أف:

 -1قكات األمف كالشرطة قكة نظامية ،كىي القكة المسمحة في الببلد ،كتنحصر كظيفتيا في
الدفاع عف الكطف ،كخدمة الشعب ،كحماية المجتمع ،كالسير عمى حفظ األمف كالنظاـ
العاـ كاآلداب العامة ،كتؤدم كاجبيا في الحدكد التي رسميا القانكف في احتراـ كامؿ

لمحقكؽ كالحريات.
كيتضح مما ذكر أف حماية اآلداب العامة تدخؿ كعنصر مستقؿ مف عناصر النظاـ العاـ،

كبالتالي تعتبر غرض أساسي مف أغراض الضبط اإلدارم العاـ.

 -2الحفاظ عمى جمال الرواء وارتباطو بالنظام العام (النظام العام الجمالي لمبيئة):
يمكف تعريؼ النظاـ العاـ الجمالي لمبيئة بأنو" النظاـ الذم ييدؼ إلى حماية جماؿ

الركنؽ كالركاء لمبيئة؛ حفاظان عمى السكينة النفسية لؤلفراد المقيميف في ىذه البيئة "( ،)1كلقد اىتـ
المشرع في كؿ مف فرنسا ،كمصر ،كفمسطيف بحماية جماؿ البيئة ،كذلؾ بإصداره العديد مف

التشريعات التي تستيدؼ حماية الركنؽ كالركاء ،ففي فرنسا نجد القانكف الصادر في 2مايك

1930ـ كالخاص بتنظيـ المدف ،كقانكف 12ابريؿ لسنة 1943ـ المعدؿ بالقانكف الصادر

1979/12/29ـ ،كالمتعمؽ بالرقابة عمى لصؽ اإلعبلنات ،كالقانكف الصادر في 10يكليك
 1979الخاص بحماية البيئة ،كالقانكف الصادر في  12إبريؿ عاـ 1971ـ ،كالخاص بحماية

األماكف الطبيعية(.)2

أما المشرع المصري فقد أصدر أيضان العديد مف التشريعات المتعمقة بحماية جماؿ

الركنؽ كالركاء ،نذكر منيا القانكف رقـ ( )3لسنة 1982ـ ،الخاص بالتخطيط العمراني

( )1د .محمد محمد مصطفي الككيؿ ،المرجع سابؽ ،ص.76
( )2راجع كبلن مف :د .صبلح الديف فكزم ،المبادئ العامة لمقانكف اإلدارم ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية،

1991ـ ،ص57؛ د .حساـ مرسي ،المرجع سابؽ ،ص160كما بعدىا.
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كاالشتراطات الجمالية ،ككذلؾ القانكف رقـ ( )140لسنة 1956ـ ،ككذلؾ القانكف رقـ ( )59لسنة

1979ـ كالخاص بإنشاء المدف الجديدة( ،)1كقانكف حماية البيئة رقـ ( )4لسنة 1994ـ(.)2

أما في فمسطين نجد أف المشرع أصدر العديد مف التشريعات المتعمقة في ىذا الصدد
نذكر منيا قانكف حماية البيئة رقـ ( )7لسنة 1999ـ ،كقانكف مكافحة التدخيف رقـ ( )25لسنة

2005ـ ،كقانكف المياه رقـ ( )3لسنة 2002ـ.

أما فيما يتعمؽ بموقف الفقو في ىذا الصدد فنجد أف غالبية الفقو الفرنسي كالمصرم يرل
أف الحفاظ عمى جماؿ الركاء – جماؿ الشكارع كالمياديف كاألبنية ،الذم يبعث اليدكء كالراحة
تعتبر مف عناصر النظاـ العاـ ،كعمى ىذا األساس فإف ذلؾ يعتبر مبر انر لسمطات الضبط

اإلدارم أف تتخذ إجراءات ضابطة كقاية لمنظاـ العاـ(.)3

كفي ذلؾ يقكؿ الدكتور محمود عاطف البنا " إف جماؿ المدف كركنقيا يدخؿ ضمف أغراض
الضبط التقميدية ،يتكسع في مدلكؿ السكينة العامة لتشمؿ المحافظة عمى السكينة النفسية التي
يكفرىا االرتياح الطبيعي ،لتذكؽ الجماؿ الفني في مجرل الحياة اليكمية"(.)4

( )1د .حممي الدقدكقي ،رقابة القضاء عمى المشركعية الداخمية ألعماؿ الضبط اإلدارم ،دراسة مقارنة ،مطبعة
دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية1989 ،ـ ،ص.57

( )2د .ماجد راغب الحمك ،قانكف حماية البيئة في ضكء الشريعة ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية2002 ،ـ،
ص.108
( )3راجع في ذلؾ كبل مف :د .صبلح الديف فكزم ،المبسكط في القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
1998ـ ،ص807؛ د .محمكد عاطؼ البنا ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.369
( )4د .محمكد عاطؼ البنا ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.369
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المبحث الثاني

تنظيم ىيئات الضبط اإلداري ووسائميا
المطمب األول
تنظيم ىيئات الضبط اإلداري
يقصد بتنظيـ ىيئات الضبط اإلدارم تحديد الييئات اإلدارية كاألشخاص الذيف ليـ حؽ استخداـ

كسائؿ الضبط اإلدارم( ،)1كسيكتفي الباحث بدراسة ىيئات الضبط اإلدارم العاـ ،ككنو اليزاؿ

مرك انز في أيدم الحككمة ممثمة في ىيئاتيا اإلدارية التي نص عمييا القانكف ،كمف ثـ نكتفي
بإيراد األشخاص الذيف ليـ حؽ اتخاذ إجراءات الضبط اإلدارم كىـ عمى النحك التالي:
الفرع األول

رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
أوالً :صالحيات رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية في المجال األمني:
 -1وفقاً لمقانون األساسي الفمسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديالتو:
تنص المادة ( )5مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ ،كتعديبلتو عمى

أف " نظاـ الحكـ في فمسطيف نظاـ ديمقراطي نيابي ،يعتمد عمى التعددية السياسية كالحزبية،
كينتخب فيو رئيس السمطة الكطنية انتخابان مباش انر مف قبؿ الشعب ،كتككف الحككمة مسؤكلة أماـ

الرئيس كالمجمس التشريعي الفمسطيني" ،كيمارس رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية السمطة
التنفيذية نيابة عف الشعب ،كيساعده في أداء ميامو التنفيذية مجمس الكزراء (الحككمة) ،كيعتبر

رئيس السمطة كفقان لمقانكف األساسي المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو كالقكانيف النافذة مسئكالن عف

الحفاظ عمى سبلمة كاستقبلؿ الببلد ككحدة أراضييا ،كىناؾ العديد مف الصبلحيات األمنية

لرئيس السمطة كفقان لمقانكف األساسي ،أىميا(:)2

أ -رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ىك القائد األعمى لمقكات الفمسطينية( ،)3كلقد عرؼ القانكف
األساسي المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو في المادة ( )84القكات الفمسطينية بقكات األمف
كالشرطة ،كأنيا "قكة نظامية ،كىي القكة المسمحة في الببلد كتنحصر كظيفتيا في الدفاع عف

( )1د .فؤاد العطار ،المرجع السابؽ ،ص.339
( )2أ .معف إدعيس ،المرجع السابؽ ،ص.52

( )3راجع نص المادة ( )39مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو.
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الكطف ،كخدمة الشعب ،كحماية المجتمع ،كالسير عمى حفظ األمف كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة
كتؤدم كاجبيا في الحدكد التي رسميا القانكف في احتراـ كامؿ لمحقكؽ كالحريات ،كتنظـ قكات

األمف كالشرطة بقانكف"(.)1

ب -لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كفقان لممادة ( )110مف القانكف األساسي المعدؿ إعبلف
حالة الطكارئ بمرسكـ عند كجكد تيديد لؤلمف القكمي بسبب حرب أك غزك أك عصياف مسمح أك
حدكث كارثة طبيعية لمدة ال تزيد عف ثبلثيف يكمان ،كيجكز تمديد حالة الطكارئ لمدة ثبلثيف يكمان

أخرل بعد مكافقة المجمس التشريعي الفمسطيني بأغمبية ثمثي أعضائو(.)2

 -2وفقاً لقانون الخدمة في قوى األمن الفمسطينية رقم ( )8لسنة 2005م:
كفقان لقانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ ( )8لسنة 2005ـ ،فإف رئيس

السمطة الكطنية الفمسطينية ىك القائد األعمى لقكل األمف ،كالتي تتألؼ كما جاء في

المادة ()3

()3

مف القانكف مف :قكات األمف الكطني كجيش التحرير الكطني الفمسطيني ،قكل

األمف الداخمي ،المخابرات العامة ،كأية قكة أك قكات أخرل مكجكدة أك تستحدث تككف ضمف

إحدل القكل الثبلث .كتشمؿ أىـ صبلحياتو األمنية كفقان لمقانكف التالي:
أ-

يعيف رئيس السمطة الكطنية بقرار كفقان لممادة ( )8مف قانكف الخدمة في قكل األمف القائد

العاـ لؤلمف الكطني لمدة ثبلث سنكات ،كيجكز التمديد لو لسنة كاحدة فقط ،كلقد عرؼ
القانكف في المادة ( )7األمف الكطني بأنو "ىيئة عسكرية نظامية ،تؤدم كظائفيا كتباشر
اختصاصاتيا برئاسة كزير األمف الكطني كتحت قيادة القائد العاـ ،كىك الذم يصدر

الق اررات البلزمة إلدارة عمميا كتنظيـ شئكنيا كافة ،كفقان ألحكاـ القانكف كاألنظمة الصادرة
بمقتضاه".

ب -يعيف رئيس السمطة الكطنية بقرار كفقان لممادة ( )11مف قانكف الخدمة في قكل األمف مدير
عاـ األمف الداخمي لمدة ثبلث سنكات ،كيجكز التمديد لو لسنة كاحدة فقط ،كبتنسيب مف

مجمس الكزراء .كلقد عرؼ القانكف في المادة ( )10األمف الداخمي بأنو "ىيئة أمنية نظامية،

تؤدم كظائفيا كتباشر اختصاصاتيا برئاسة كزير الداخمية كبقيادة مدير عاـ األمف

الداخمي ،كىك الذم يصدر الق اررات البلزمة إلدارة عمميا كتنظيـ شئكنيا كافة"(.)4
( )1نص المادة ( )84مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو.
( )2نص المادة ( )110مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو.
( )3نص المادة ( )7مف قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ ( )8لسنة 2005ـ.
( )4أ .معف إدعيس ،المرجع السابؽ ،ص.53
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ج-يعيف رئيس السمطة الكطنية كفقان لممادة ( )16مف قانكف الخدمة في قكل األمف المذككر،
مدير شئكف الضباط لقكل األمف.

 -3وفقاً لقانون المخابرات العامة رقم ( )17لسنة 2005م:
يتكلى المتابعة كاإلشراؼ كالرقابة عمى المخابرات العامة كفقان لقانكف المخابرات العامة

رقـ ( )17لسنة 2005ـ ىيئة أمنية نظامية تتبع رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية (ـ ،)2كيعيف
رئيس المخابرات العامة لمدة ثبلث سنكات ،كيجكز التمديد لو لسنة كاحدة( ،فقط بقرار مف رئيس

السمطة الكطنية ،كيككف مسئكالن أمامو (ـ )4أما نائب رئيس المخابرات فيعيف بقرار مف رئيس
السمطة الكطنية) .كبتنسيب مف رئيس المخابرات(.)1

يتمتع رئيس السمطة الكطنية بصبلحيات تشريعية سكاء كانت في األكقات العادية أك في

األكقات االستثنائية كىي حالة الضركرة كحالة الطكارئ(( ،)2فقد نص القانكف األساسي المعدؿ
حالة الطكارئ في الفصؿ السابع متضمنان خمس مكاد لتنظيميا ،كمنح مف خبلليا صبلحيات
كسمطات كاسعة لرئيس السمطة الكطنية في حالة إعبلف الطكارئ( ،)3منيا قصر اإلعبلف لحالة

الطكارئ عمى رئيس السمطة الكطنية بدكف الرجكع إلى أم سمطة أك مرجعية ،فمرئيس حؽ

إعبلف حالة الطكارئ في حاؿ ما يستدعي ذلؾ(.)4

( )1أ .معف إدعيس ،نفس المرجع ،ص.54
( )2في بعض الببلد السيما ذات الطابع الديكتاتكرم قد أصبحت ىذه الحالة شبة مستمرة فييا مع السيكلة
الدائمة في إيجاد المبرر الكافي لطمب إعبلف ىذه الحالة كمداىا في أف السمطة التشريعية في ىذه الببلد تقكـ
بتجديدىا تمقائيان كبدكف أم اعتراضات تذكر ،راجع كبلن مف :د .حازـ صادؽ ،سمطة رئيس الدكلة بيف النظاميف
كالبرلماني كالرئاسي ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية2009 ،ـ ،ص790؛ د .عادؿ أبك النجا ،دكر رئيس

الدكلة في النظـ السياسية المعاصرة ،بدكف دار كسنة نشر ،ص.251
( )3د .أحمد سبلمة بدر ،االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في النظاـ البرلماني ،دراسة مقارنة ،دار النيضة
العربية ،القاىرة2003 ،ـ ،ص.625
( )4أ .جماؿ محمكد أبك كميؿ ،صبلحيات رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية في سف التشريعات العادية "دراسة

تحميمية " ،رسالة ماجستير ،كمية الحقكؽ ،جامعة األزىر ،غزة2012-2011 ،ـ ،ص.115
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الفرع الثاني

ىيئة الشرطة الفمسطينية
تختص ىيئة الشرطة بالمحافظة عمى النظاـ كاألمف العاـ ،كعمى األخص منع الجرائـ

كضبطيا كحماية األركاح كاألعراض كاألمكاؿ ،كتنفيذ ما تفرضو عمييا مف القكانيف كالمكائح مف

تكاليؼ(.)1

كؿ مجتمع إنساني يحتاج إلى ضكابط أمنية تحتاجيا طبيعة البشر أنفسيـ ،فإف لكؿ

مجتمع ظركفو التي تؤدم بأفراده إلى التنافس كاالحتكاؾ ،كالصراع كانتياؾ لمحرمات كاالعتداء
بكؿ صكرة ككقكع األزمة تمك األزمة ،مف ىنا كاف البد مف أداة تنزع كتردع كتعمؿ ما في كسعيا

لتحقيؽ االستقرار ،فكانت الشرطة األداة الفاعمة ليذا كمو؛ ألف اإلخبلؿ بكظيفة الشرطة يمثؿ

إخبلؿ بكظائؼ أخرل ،مما يمثؿ أزمة في تحقيؽ الشرطة لرسالتيا كىي :حفظ األمف(.)2

كما كنصت المادة ( )1/84مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ

كتعديبلتو عمى أف" -1قكات األمف كالشرطة قكة نظامية ،كىي القكة المسمحة في الببلد.

كتنحصر كظيفتيا في الدفاع عف الكطف ،كخدمة الشعب ،كحماية المجتمع ،كالسير عمى حفظ
األمف كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة ،كتؤدم كاجباتيا في الحدكد التي رسميا القانكف في احتراـ

كامؿ لتحقيؽ الكاجبات".

أوالً :مأمورو الضبط اإلداري:
مأمكر الضبط اإلدارم يتمتع بصفة مأمكر الضبط اإلدارم جميع أفراد الشرطة بمختمؼ

درجاتيـ( .)3ككظيفة مأمكر الضبط اإلدارم ىي مجمكعة األنشطة التي تمارسيا الشرطة كسمطة

إدارية ،مف أجؿ الحفاظ عمى األمف العاـ ،كتشمؿ كافة األعماؿ التي ترمي إلى منع ارتكاب

الجرائـ مف حيث أعماؿ الحراسة كالدكريات كتنظيـ المركر كمراقبة األشخاص كاألماكف ،إلى

غير ذلؾ مف األعماؿ الكقائية السابقة عمى كقكع الجرائـ كالحكادث(.)4

( )1راجع نص المادة ( )13مف القرار بقانكف رقـ ( )6لسنة 1963ـ بشأف الشرطة.
( )2د .أحمد كمكب ،دكر القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية ،المرجع السابؽ ،ص.37
( )3راجع كبلن مف :د .عصاـ زكريا عبد العزيز ،حقكؽ اإلنساف في الضبط القضائي ،القاىرة ،دار النيضة

العربية ،2001 ،ص23؛ د .ممدكح إبراىيـ السبكي ،حدكد سمطات مأمكر الضبط القضائي في التحقيؽ،
القاىرة ،دار النيضة العربية1998 ،ـ ،ص .26

( )4لكاء ركف/عرابي كمكب ،تنظيـ إدارة الشرطة الفمسطينية ،مطبعة دار المنارة2005 ،ـ ،ص.23
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كتعتبر الشرطة ممثمة بمأمكر الضبط اإلدارم بكجو عاـ ىي إدارة الدكلة لصكف األمف كاقرار

النظاـ ،كتنفيذ القكانيف التي تسف لصالح الجماعة ،أما الشرطة بالمفيكـ الحديث لمكظيفة فيـ
كمكظفكف يعيد إلييـ فرض القانكف كالنظاـ كحماية األمف ،كتكاد تككف كظائؼ الشرطة مكحدة
في جميع دكؿ العالـ ،كتتمخص ىذه المياـ بما يمي(:)1

 -1حفظ النظاـ.
 -2منع الجريمة كضبطيا عند كقكعيا.
 -3تقديـ كاصبلح المجرميف.
 -4إنفاذ القكانيف.
كطبيعة كظيفة الضبط اإلدارم نظ انر لما حظى بو جياز الشرطة في مجاؿ الضبط

اإلدارم مف دكر كبير كسمطات كاسعة في الحياة العممية ،فقد ثار خبلؼ بيف فقياء القانكف
حكؿ طبيعة الكظيفة التي تمارسيا الشرطة في ىذا المجاؿ ،كىؿ ىي ذات بعد سياسي ،أـ أنيا

ذات طبيعة قانكنية محايدة؟

فمنيـ مف اعتبر أف الكظيفة اإلدارية لمشرطة ىي كظيفة ذات طابع سياسي مف كجو

أكلى ،حيث أف فرض األمف في الشكارع ال يتجو أصبل إلى حماية كاقعية ألمف مختؿ ،بؿ يتجو

أساسان إلى تكقي أم خمؿ محتمؿ يستيدؼ محابة نظاـ الحكـ نفسو ،بدليؿ أف المتعامؿ يجد أف

القميؿ منيا ىك الذم ينصرؼ إلى ىذا اليدؼ ،بينما يعتبر كثير مف اإلجراءات التي يمارسيا
جياز الشرطة مسخرة مف الدرجة األكلى لحماية السمطة السياسية الحاكمة(.)2

بينما ذىب جانب آخر مف الفقو أف الكظيفة اإلدارية لمشرطة كظيفة قانكنية محايدة ،ال

تتجاكز حدكد فكرة مثالية تحرص عمى حماية النظاـ العاـ داخؿ المجتمع ،كال تتحكؿ إلى سمطة

سياسية إال إذا انحرفت في استعماؿ صبلحياتيا ،كغمبت حماية السمطة عمى مصالح

المجتمع(.)3

كعميو في ىذا السياؽ يكجد حديف ليذا النظاـ العاـ الذم تعني الشرطة بحمايتو ىما:

( )1د .أرياف الفاصد ،تقرير بعنكاف "آليات المسائمة كسيادة القانكف في فمسطيف" ،منشكر بمجمة الييئة
الفمسطينية المستقمة بحقكؽ المكاطف (قكانيف الشرطة في فمسطيف)1998 ،ـ ،ص.12
( )2د .محمكد عاطؼ البنا ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص 356كما بعدىا.

( )3د .محمد عصفكر ،ضمانات الحريات ،دار الفكر العربي ،القاىرة1985 ،ـ ،ص 250كما بعدىا.
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الحد األول :يتمثؿ في الكقاية مف أكجو العنؼ ،كالمحافظة عمى األمف العاـ ،كالسكينة العامة
كالصحة العامة كاآلداب العامة ،كىذا الحد تتفؽ المجتمعات فيو عمى منح الشرطة السمطات

البلزمة؛ لضماف تنفيذه عمى الكجو األمثؿ كفقان لمقانكف.

الحد الثاني :ىك الذم يتعمؽ بحماية نظاـ الحكـ داخؿ المجتمع ،كتأميف أكضاع طكائؼ أك
فئات معينة في الدكلة ،كىذا الحد تتفاكت فيو المجتمعات حسب درجة الحماية ،فيناؾ أنظمة
تفرض قيكد متزايدة عمى دعكل الحريات العامة بدعكل األمف كالنظاـ ،كىي في الحقيقة تنصرؼ

لحماية البقاء السياسي خكفان مف كىـ الثكرة المضادة ،كىناؾ أنظمة أخرل تسعى إلى البقاء
السياسي الذم ال تستقيـ الدكلة إال بو ،كبيف تنظيـ ممارسة الحريات العامة لممكاطنيف(.)1
وتتحدد الوظيفة اإلدارية لمشرطة في ثالثة أغراض وىي:
 -1المحافظة عمى األمن العام :كذلؾ بمنع المخاطر التي تيدد المجتمع سياسيان ،كاجتماعيان
كاقتصاديان ،ككؿ ما ييدد الفرد في حياتو كمالو ،فمنع الجريمة سكاء في ذلؾ الجرائـ المخمة

بأمف الدكلة مثؿ :التجسس كالتخريب ،كاثارة الفتف كاإلضرابات ،كتزيؼ العممة أك الجرائـ

التي تخؿ بأمف األفراد ،كتنافي اآلداب العامة ،مثؿ جرائـ القتؿ كالسرقة كفساد األخبلؽ،
كذلؾ مف خبلؿ الدكريات كالحراسات كاألمكنة كالمراقبة( ،)2كمف ىنا نعمـ ضركرة الشرطة

لم مجتمع بحيث ال تستقيـ الحياة باألكامر كالتكجييات كحدىا ،بؿ ال بد مف قكة تجعؿ
التكجييات كالتشريعات ىيئة في النفكس كالقمكب ،كمف ىنا قدـ القرآف الكريـ كىك دستكر
م ٍاأل ًىميف"( .)3كالقكة
ت اٍلقى ًك ُّ
ٍج ٍر ى
استىأ ى
اإلسبلـ القكة عمى األمانة في قكلو تعالى " :إًف ىخ ٍي ىر ىم ًف ٍ
ىنا ال تعني بالضركرة البطش كالتنكيؿ ،بؿ ىي بمعنى الكفاية كالقدرة عمى إنجاز الميمات
المككمة إليو أفضؿ مف قرنائو ،كلذلؾ فإف كجكد األجيزة األمنية ضركرة حتمية سكاء كاف

في القديـ كالحديث ،مف حيث أىمية األمف كال غنى عنو في أم كقت ،كالشرطة ىي األداة

األكلى بأداة تحقيؽ الكاجب األمني(.)4

 -2المحافظة عمى النظام العام :كذلؾ تنظيـ الحياة الخارجية لؤلفراد بصكرة تمكنيـ مف مباشرة
نشاطيـ في يسر كسيكلة ،كبدكف مضايقة أك تعطيؿ ،مثؿ تنظيـ حركة المركر كحفظ
( )1د .بكيؿ بف محمد البراشي ،الكظيفة اإلدارية لمشرطة كأثرىا عمى الحريات العامة ،دراسة ميدانية في
الجميكرية اليمنية ،رسالة دكتكراه ،جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية2015 ،ـ ،ص 54كما بعدىا.
( )2لكاء ركف/عرابي كمكب ،المرجع السابؽ ،ص.23
( )3سكرة القصص ،اآلية (.)26

( )4د .رائد أبك مخدة ،أعماؿ الشرطة "دراسة فقيية مقارنة "2012 ،ـ ،ص.72
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النظاـ في األماكف التي يرتادىا الجماىير ،ككذلؾ منع استخداـ مكبرات الصكت كالباعة

المتجكليف ،كاطبلؽ األعيرة النارية في األفراد أك بدكف كجو حؽ( .)1كيحؽ لمدكلة في أف
تفرض عمى األفراد قيكدان تحد بيا مف حرياتيـ ،بقصد حماية النظاـ العاـ كمأمكرم الضبط

اإلدارم ىي أداة الدكلة في صكف األمف كاقرار النظاـ كتنفيذ القكانيف ،التي تسنيا لصالح
األفراد كالجماعة(.)2

 -3تنفيذ ما تفرضو القوانين والموائح من واجبات :كذلؾ معاكنة اإلدارات اآلخرل في تنفيذ
القكانيف المتعمقة بيا الشرطة البمديات السياحة كاآلثار كمنع االستبلء عمى أراضي الدكلة،

كمعاكنة ك ازرة التجارة كالصناعة في مكضكعات النشر كالتدليس التجارم ،كمنع استغبلؿ
كتنفيذ األحكاـ التي تصدر في النزاعات المدنية باستعماؿ القكة الجبرية كتنفيذ ما يقضي بو

القانكف األحكاؿ الشخصية في دعاكم الصـ كالرؤيا .كتعتبر طبيعة الكظيفة لمشرطية ىي

الجياز المناط بو في فرض ىيبة الدكلة كحفظ األمف كاالستقرار كالحفاظ عمى المجتمع مف
أم إخطار داخمية تيدده ،كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ القانكف كتنفيذ النظـ كتفعيميا ،كبدكف شؾ

مف الصعب تصكر تحقيؽ ذلؾ دكف كجكد سمطة يمكف مف خبلليا اتخاذ كافة اإلجراءات

في ىذا الصدد(.)3

الفرع الثالث

مجمس الوزراء الفمسطيني
مجمس الكزراء (الحككمة) ىك األداة التنفيذية كاإلدارية العميا التي تضطمع بمسؤكلية كضع

البرنامج الذم تقره السمطة التشريعية مكضع التنفيذ ،كفيما عدا ما لرئيس السمطة الكطنية مف
اختصاصات تنفيذية يحددىا القانكف األساسي ،تككف الصبلحيات التنفيذية كاإلدارية مف

اختصاص مجمس الكزراء(.)4

كفيما يتعمؽ باختصاصات كصبلحيات رئيس الكزراء ،فقد نصت المادة ( )68مف القانكف
األساسي الفمسطيني عمى أف" يمارس رئيس الكزراء ما يمي:
 -1تشكيؿ مجمس الكزراء أك تعديمو أك إقالة أك قبكؿ استقالة أم عضك أك مؿء الشاغر فيو.
( )1لكاء ركف/عرابي كمكب ،المرجع السابؽ ،ص.23
( )2د .رائد أبك مخدة ،المرجع السابؽ ،ص.60
( )3أ  .د .ناجي محمد ىبلؿ ،كاقع العبلقة بيف الجميكر كالشرطة ،ـ ،2007ص 27كما بعدىا.
( )4نص المادة ( )63مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو.
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اء عمى طمب
 -2دعكة مجمس الكزراء لبلنعقاد في جمستو األسبكعية أك عند الضركرة ،أك بن ن
رئيس السمطة الكطنية ،كيضع جدكؿ أعمالو.
 -3ترؤس جمسات مجمس الكزراء.

 -4إدارة كؿ ما يتعمؽ بشؤكف مجمس الكزراء.

 -5اإلشراؼ عمى أعماؿ الكزراء كالمؤسسات العامة التابعة لمحككمة.
 -6إصدار الق اررات البلزمة في حدكد اختصاصاتو كفقان لمقانكف.

 -7تكقيع كاصدار المكائح أك األنظمة التي يصادؽ عمييا مجمس الكزراء.

 -8يقكـ رئيس الكزراء بتعيف نائب لو مف بيف كزرائو ليقكـ بأعمالو عند غيابو"(.)1
كما كنصت المادة ( )69عمى اختصاصات كصبلحيات مجمس الكزراء بقكليا" يختص

مجمس الكزراء بما يمي:

 -1كضع السياسة العامة في حدكد اختصاصو ،كفي ضكء البرنامج الكزارم المصادؽ عميو
مف المجمس التشريعي.

 -2تنفيذ السياسات العامة المقررة مف السمطات الفمسطينية المختصة.
 -3كضع المكازنة العامة لعرضيا عمى المجمس التشريعي.
 -4إعداد الجياز اإلدارم ،ككضع ىياكمو ،كتزكيده بكافة الكسائؿ البلزمة ،كاإلشراؼ عميو
كمتابعتو.
 -5متابعة تنفيذ القكانيف كضماف االلتزاـ بأحكاميا ،كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لذلؾ.
 -6اإلشراؼ عمى أداء الك ازرات كسائر كحدات الجياز اإلدارم لكاجباتيا كاختصاصاتيا،
كالتنسيؽ فيما بينيا.

 -7مسؤكلية حفظ النظاـ العاـ كاألمف الداخمي.
 -8مناقشة االقتراحات مع الجيات المختمفة ذات العبلقة بالفقرتيف ( 6ك )7أعبله ،كسياساتيا
في مجاؿ تنفيذ اختصاصاتيا.

 -9أ -إنشاء أك إلغاء الييئات كالمؤسسات كالسمطات أك ما في حكميا مف كحدات الجياز
اإلدارم التي يشمميا الجياز التنفيذم التابع لمحككمة ،عمى أف ينظـ كؿ منيا بقانكف.

( )1نص المادة(  )68مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو.
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ب -تعييف رؤساء الييئات كالمؤسسات المشار إلييا في البند (أ) أعبله كاإلشراؼ عمييا كفقان
ألحكاـ القانكف.

 -10تحديد اختصاصات الك ازرات ،كالييئات ،كالسمطات ،كالمؤسسات التابعة لمجياز التنفيذم
كافة ،كما في حكميا.

 -11أية اختصاصات أخرل تناط بو بمكجب أحكاـ القانكف".
كما كقد منح القانكف األساسي مجمس الكزراء الحؽ في أف يتقدـ لممجمس التشريعي

بمشركعات كاصدار المكائح ،كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنفيذ القكانيف(.)1

المطمب الثاني

وسائل الضبط اإلداري
تمييد وتقسيم:
تمجأ سمطات الضبط اإلدارم إلى كسائؿ كأساليب متعددة؛ لمحفاظ عمى النظاـ العاـ

داخؿ المجتمع بصكرة دائمة بمقتضى ما تممكو مف سمطات تجبر بيا األفراد عمى احتراـ
إرادتيا ،سكاء أكانت ىذه اإلرادة أم انر أك نييان ،كىذه الكسائؿ كاألساليب تتخذ في التطبيؽ العممي
أسمكبيف متميزيف ،فيي تتخذ تصرفات قانكنية تتمثؿ في (الق اررات التنظيمية العامة أك لكائح
الضبط ،كتدابير الضبط الفردية ،كالجزاءات اإلدارية الكقائية) ،أك تتخذ أعماالن مادية تتمثؿ في

(التنفيذ الجبرم إلجراءات الضبط اإلدارم)(.)2

كبما أف الضبط اإلدارم يعني مجمكعة ق اررات صادرة عف السمطة العامة تيدؼ إلى تقييد
حريات األفراد بما يحقؽ النظاـ العاـ داخؿ المجتمع ،فإف ىده السمطات تتمتع بكسائؿ مختمفة

( )1راجع نص المادة ( )70مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو.
( )2تتميز كسائؿ الضبط اإلدارم عمى اختبلؼ صكرىا بميزتيف أساسيتيف ىما :أنيا كسائؿ كقائية كليست
عقابية ،كأنيا كسائؿ تنشئ مرك انز قانكنيان جديدان أك تعدؿ كتمغي مراكز قانكنيان قائمان ،كىي بذلؾ تختمؼ عف

اإلجراءات المادية التنفيذية لمقكاعد القانكنية ،كلذلؾ تستبعد مثؿ ىذه اإلجراءات المادية التي تمارسيا سمطات
الضبط اإلدارم ألنيا ال تنشئ بذاتيا مرك انز قانكنيان أك تعدلو .كما تستبعد مف ىذه الكسائؿ أيضان األسمكب

العقابي ألف الضبط اإلدارم يقكـ عمى األسمكب الكاقي كالمانع الذم يستيدؼ كقاية النظاـ العاـ مف
االضطراب .راجع :د .عبد العميـ عبد المجيد مشرؼ ،دكر سمطات الضبط اإلدارم في تحقيؽ النظاـ العاـ كأثره
عمى الحريات العامة ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة1998 ،ـ ،ص.124
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الستعماليا لمحفاظ عمى ىذا النظاـ العاـ ،كما أف تمؾ القيكد التي تضعيا السمطة العامة عمى

الحريات يجب أف تخضع إلى ضكابط كحدكد ،تمنع مف التعسؼ في ممارستيا.

كتستعيف ىيئات الضبط اإلدارم في سبيؿ تحقيؽ النظاـ العاـ بالعديد مف األساليب كالكسائؿ،

كالتي تتميز عف غيرىا مف األساليب المشابية ليا في أنيا تيدؼ إلى غرض محدد ،كىك كقاية

النظاـ العاـ في عناصره التي رأيناىا .ىذه األساليب كالكسائؿ يمكف ردىا إلى أسمكبيف متميزيف:

فيي إما تصرفات قانكنية (الق اررات التنظيمية ،ق اررات الضبط الفردية ،الجزاءات اإلدارية) ،كاما
أعماؿ مادية (التنفيذ المباشر) ،تمؾ األساليب كالكسائؿ يناط بييئات الضبط اإلدارم استخداميا؛

مف أجؿ تحقيؽ أىدافو(.)1

كعمى ىدل ما تقدـ سيتناكؿ الباحث أساليب الضبط اإلدارم عمى النحك التالي:
الفرع األول

لدددوائح الضبط اإلداري (الق اررات التنظيمية)
يقصد بمكائح الضبط اإلدارم "مجمكعة القكاعد العامة المكضكعية المجردة ،التي تضعيا
السمطات المسؤكلة عف الضبط اإلدارم لتقييد النشاط الفردم ،كالحد مف حرية األفراد حفاظان
عمى النظاـ العاـ ،مثؿ لكائح المركر كتسعير المكاد الغذائية"(.)2

لكائح الضبط اإلدارم ىي تمؾ المكائح التي تصدر عف السمطة التنفيذية بيدؼ المحافظة

عمى النظاـ العاـ بعناصره الثبلثة :األمف العاـ ،كالصحة العامة ،كالسكينة العامة(.)3

كتعتبر لكائح الضبط مف أبرز المظاىر لممارسة الضبط اإلدارم ،كذلؾ بإصدار
تصرفات قانكنية عامة كمجردة تقيد بيا بعض النشاط الفردم ،كتضبط بمقتضاىا حريات األفراد
كتتخذ جزاءات عمى مخالفتيا تحقيقا لمنظاـ العاـ.

( )1د .مميكة الصركخ ،القانكف اإلدارم (دراسة مقارنة) ،الطبعة الثانية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،
1992ـ ،ص 303كما بعدىا.
( )2د .إعاد القيسي ،المرجع السابؽ ،ص.154
( )3د .عاشكر سميماف شكايؿ ،مسئكلية الدكلة عف أعماؿ الضبط اإلدارم في القانكف الميبي كالمقارف جنائي نا

كاداريان ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية ،القاىرة2002 ،ـ ،ص.12
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ىي أكثر الكسائؿ انتشا انر ،فيي قكاعد تتسـ بالطابع المكضكعي ال الشخصي ،مثاؿ :قكاعد
تنظيـ نشاط المحاؿ العامة كاألسكاؽ( .)1كتعتبر لكائح الضبط اإلدارم ذات درجات متفاكتة ،مف

حيث مدل تقييدىا لحرية ممارسة األنشطة المختمفة(.)2

كيمكف لئلدارة المحافظة عمى النظاـ كاألمف العاميف عف طريؽ إصدار أنظمة كلكائح،

ىي في حقيقتيا تشريع ثانكم ،كتنطكم عمى تقييد لحرية األفراد ،كتتضمف في الغالب عقكبات
عمى مخالفة أحكاميا ،مثؿ المكائح المنظمة لممركر ،المحاؿ العمكمية ،كالمحاؿ الخطرة أك

الضارة بالصحة .عمى أنو مف الضركرم أف ال تخالؼ ىذه المكائح الدستكر أك القكانيف ،كأف ال
تؤدم إلى حظر نيائي أك كامؿ عمى الحريات أك أكجو النشاط الفردم(.)3

وتأخذ لوائح الضبط صو ارً متعددة نذكرىا عمى النحو التالي:
أوالً :الحظر أو المنع :كيعني أف تتضمف البلئحة حظ انر لمنيي عف إجراء معيف ،أك عف ممارسة
نشاط معيف ،كال يككف شامبلن كمطمقان ألف في طمب إلغاء الحريات الفردية يككف غير مشركع،
كتككف البلئحة معرضة لئللغاء عند الطعف فييا أماـ القضاء اإلدارم(.)4

فالحظر يككف جزئيان ،كبذلؾ ال يصؿ إلى حد إلغاء الحريات كاليدؼ منو ىك تحقيؽ قصد عاـ
يعكد بالنفع عمى جميع األفراد في المجتمع ،مثؿ :الحظر الذم يقضي بعدـ تكقؼ السيارات في

أماكف معينة أك أكقات معينة أك استعماؿ المنبيات في أحياء معينة ،ككذلؾ منع األفراد مف

ارتياد أماكف في بعض األكقات حفاظان عمى النظاـ العاـ(.)5

ثانياً :الترخيص (اإلذن المسبق) :يمكف السماح لؤلفراد بممارسة حرياتيـ بشرط حصكليـ عمى

مكافقة كاذف مسبؽ مف السمطات المختصة ،كاال كاف ذلؾ مخالفان لمقانكف ،كمثالو :المكائح التي
تتطمب الحصكؿ عمى إذف اإلدارة مثؿ عقد المؤتمرات أك االجتماعات ،كاشتراط الحصكؿ عمى

ترخيص مف جية التنظيـ أك االسكاف بإجراء ترميـ في أحد المباني ،ككذلؾ المكائح الخاصة

بتصاريح ممارسة نشاط المحاؿ(.)6

( )1انظر صبلحيات المجالس البمدية بصكرة عامة.

( )2د .محمد عمي أبك عمارة ،الضبط اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.145
( )3أ .معف إدعيس ،المرجع السابؽ ،ص.17
( )4راجع في ذات المعنى :أ .بشر صبلح العاككر ،سمطات الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية في
التشريع الفمسطيني ،رسالة ماجستير ،كمية الحقكؽ ،جامعة األزىر ،غزة2013 ،ـ ،ص.54
( )5لكاء دكتكر /مصطفي ممدكح محمد ،الضبط اإلدارم (الكظيفة اإلدارية لمشرطة)1999 ،ـ ،ص.83
( )6د .عادؿ السعيد أبك الخير ،الضبط اإلدارم كحدكده ،القاىرة1993 ،ـ ،ص.281
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ثالثاً :اإلخطار المسبق :كىك إخطار اإلدارة مسبقان ،لكي تككف عمى عمـ مسبؽ بالمخاطر التي
يمكف أف تنجـ عف ممارسة األفراد لنشاط معيف ،كاإلخطار ال تشترطو اإلدارة إال إذا نص عميو

القانكف(.)1

اء كقائيان ،يحدده القانكف كيضع
كاإلخطار المسبؽ باعتباره أحد صكر لكائح الضبط يعد إجر ن
الشركط كاألحكاـ التي مف الكاجب مراعاتيا فيما يخص األشخاص الذيف يريدكف ممارسة نشاط

معيف يستكجب مثؿ ىذا اإلجراء ،حيث ينحصر كاجبيـ قبؿ ممارسة النشاط في إخطار اإلدارة

برغبتيـ في ممارستو ،كتقدـ البيانات كالمعمكمات المحددة قانكنان لتككف اإلدارة عمى عمـ كدراية

بما يريد ممارستو مف نشاط( ،)2كعمى اإلدارة التأكد مف استيفاء شركط مزاكلة النشاط المحدد

كصحة البيانات كالمعمكمات المقدمة بشأنو ،فإف كانت الشركط مستكفاة فمؤلفراد مزاكلة النشاط

بمجرد مضي المدة المحددة قانكنان ،ألف سككت اإلدارة خبلؿ تمؾ الفترة ىك تصريح ضمني
بالمكافقة عمى مزاكلة النشاط ،أما إذا اعترضت اإلدارة فإنيا ال تعترض إال لعدـ استيفاء

الشركط ،كعندئذ ال يحؽ لؤلفراد ممارسة النشاط غير المستكفى لشركط مزاكلتو حتى يزكؿ
المانع المؤقت كتستكفى الشركط(.)3

رابعاً :تنظيم النشاط (التوجيو) :قد ال تتضمف لكائح الضبط عمى حظر كمنع أك طمب رخصة

أك إخطار مسبؽ ،كانما تكتفي اإلدارة بتنظيـ النشاط بأف تصدر البلئحة متضمنة تكجييات

معينة في شأف تنظيـ بعض أكجو النشاط الفردم ،مثاؿ ذلؾ كضع إشارات لتحديد سرعة

السيارات في الطرؽ العامة ،أك كضع شركط الستغبلؿ مقيى انترنيت مثبلن ،ككذلؾ أيضان أف
تتضمف البلئحة تكجيو األفراد كارشادىـ إلى السير عمى اليميف ،أك عبكر الطرؽ في األماكف

المخصصة ليـ.

( )1د .عادؿ السعيد أبك الخير ،المرجع السابؽ ،ص.278
( ) 2د .منيب محمد ربيع ،ضمانات الحرية في مكاجية سمطات الضبط اإلدارم ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ،
جامعة عيف شمس1991 ،ـ ،ص.99

( )3د .محمكد عاطؼ البنا ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.389
64

الفرع الثاني

أوامر الضبط الفردية
تصدر ىيئات الضبط اإلدارم لكائح ضبط تتضمف قكاعد عامة لتنظيـ أكجو النشاط

الخاص؛ بيدؼ الحفاظ عمى النظاـ العاـ ،كالمعركفة بق اررات الضبط الفردية كنجد أف نشاط

الضبط اإلدارم يتحكؿ كمو أك يكاد إلى ىذه الق اررات(.)1

كاألصؿ أف تصدر ىذه الق اررات مستندة إلى قاعدة تنظيمية عامة سكاء في قانكف أك

الئحة ،غير أنو قد ال تصدر تمؾ الق اررات – في أحكاؿ خاصة كبشركط معينة – مستندة إلى
قاعدة تنظيمية عامة .ىذا كلقد كضع الفقو كالقضاء العديد مف الشركط كالضكابط الكاجب
تكافرىا في ق اررات الضبط الفردية ضمانان كتأكيدان لمشركعيتيا(.)2

كتصدر أكامر الضبط اإلدارم الفردية تطبيقان لبلئحة مف لكائح الضبط اإلدارم ،كما أنو

كقضاء ال يجكز لئلدارة إصدار أكامر ضبط إدارم فردية ال
طبقان لمرأم الراجح ،كالغالب فقيان
ن
تككف تطبيقان لبلئحة أك لنص قانكني دستكرم.
كقد قضت محكمة العدؿ العميا الفمسطينية بأف "سمطة اإلدارة في إصدار القرار اإلدارم

ليست مطمقة ،بؿ مقيدة بالصالح العاـ كمحددة بنصكص القكانيف ،كلمقضاء اإلدارم أف يراقب

ما إذا كاف القرار اإلدارم قد جاء متفقان مع ركح العدالة كمتسمان بالشرعية متكافقان مع نص

القانكف ،فإذا تبيف لو أف القرار قد جاء مخالفان لذلؾ كمو ،فعمى القاضي اإلدارم أف يقكؿ كممتو

في ىذا القرار نابذان إياه قائبلن إنو جاء مجحفان مقر انر إلغاءه"(.)3

كتتـ ممارسة سمطة الضبط اإلدارم أيضان عف طريؽ إصدار أكامر فردية ،كىي في

جكىرىا ق اررات إدارية تستيدؼ اإلدارة تطبيقيا عمى فرد معيف بذاتو أك عمى عدد مف األفراد
المعينيف بذكاتيـ أك بصدد حالة محددة ،كمثاؿ ذلؾ األمر الصادر بمنع اجتماع أك تجمير أك
مظاىرة ،أك ىدـ منزؿ أك االستيبلء عميو ،أك بمصادرة جريدة أك منشكرات ،كالكاقع أف نشاط
( )1د .سميماف الطماكم ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم (دراسة مقارنة) ،دار الفكر العربي ،بدكف دار نشر،
1988ـ ،ص 525كما بعدىا.
( )2د .فريدة أبركاف ،بحث بعنكاف "رقابة القاضي اإلدارم عمى السمطة التقديرية لئلدارة" ،منشكر بمجمة مجمس
الدكلة ،العدد األكؿ ،الجزائر2002 ،ـ ،ص.114
( )3قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية رقـ ( )98لسنة  1963ـ ،جمسة 1965/4/29ـ ،كليد الحايؾ،

مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا ،الجزء الثالث عشر مف عاـ ( 1963-1961ـ) ،ص.80
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الضبط اإلدارم ال يمكف أف يقتصر عمى إصدار لكائح الضبط ،كانما يتـ ذلؾ تطبيؽ ىذه
المكائح كأيضان التشريعات الضبطية عف طريؽ إصدار األكامر الفردية ،لذلؾ فاألصؿ أف تصدر
ىذه األكامر الفردية استنادان إلى نص في القانكف أك البلئحة الضبطية ،كأف تككف ىذه األكامر

مطابقة لما كرد في النص مف أحكاـ كقكاعد قانكنية ،كمع ذلؾ ليس ثمة ما يمنع ىيئة الضبط

مف أف تصدر أكامر فردية بتنظيـ نشاط فردم معيف لـ يكف قد تناكلو قانكف أك الئحة بالتنظيـ،

كذلؾ بشرط أف يككف ىناؾ ظرؼ استثنائي ،يتطمب اتخاذ ىذا اإلجراء باعتباره الكسيمة الكحيدة

لمكاجية ىذا الظرؼ(.)1

أوالً :شروط قرار الضبط الفردي:
 -1ركن السبب :يجب أف يتكفر لدل ىيئات الضبط اإلدارم سببان جديان يبرر تدخميا بإصدار
قرار الضبط الفردم(.)2

 -2ركن الشكل :األصؿ أف قرار الضبط الفردم ال يخضع ألم أشكاؿ خاصة ،فيك قد يككف
مكتكبان أك شفكيان ،مسببان أك غير مسبب ،صريحان أك ضمنيان ،غير أنو استثناء مف ىذا األصؿ

قد يخضع ألشكاؿ معينة يجب مراعاتيا كاال أصبح القرار مشكبان بعيب الشكؿ(.)3

 -3ركن االختصاص :يجب أف يصدر قرار الضبط الفردم مف ىيئة الضبط المختصة بإصداره،
فيي أقدر مف غيرىا عمى تقدير مدل الحاجة إليو كأثره في حماية النظاـ العاـ.

 -4ركن المحل :كذلؾ يعني أف يصدر القرار الضبط الفردم في حدكد القانكف أك المكائح
المنظمة لنشاط فردم معيف.

 -5ركن الغاية :تتميز ق اررات الضبط الفردم بغاية محددة ،نطاقيا النظاـ العاـ بعناصره المادية
كالمعنكية.

 -6مشروعية القرار الضبط الفردي :أجاز القضاء اإلدارم لييئات الضبط اإلدارم أف تمجأ إلى
كؿ كسيمة مشركعة لتحقيؽ أغراض الضبط اإلدارم العاـ أك الخاص ،كمنيا ق اررات الضبط

الفردية كلكنو يضع لذلؾ قيكدان عامة ،يتعيف عمى ىيئات الضبط اتباعيا ،فيجب أال يؤدم
استخداـ ىذه الكسائؿ إلى حد تعطيؿ حرية عامة تعطيبلن تامان.

( )1د .سامي جماؿ الديف ،أصكؿ القانكف اإلدارم ،منشاة المعارؼ ،اإلسكندرية2004 ،ـ ،ص 508كما بعدىا.
( )2د .سميماف الطماكم ،المرجع السابؽ ،ص 628كما بعدىا.

( )3لكاء دكتكر /مصطفي ممدكح محمد ،المرجع السابؽ ،ص.90
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 -7مالئمة قرار الضبط الفردي ألسباب التدخل :يجب أف يتبلءـ قرار الضبط اإلدارم مع
الظركؼ التي دفعت جية اإلدارة إلى إصداره ،كيقتضي ذلؾ أال يتسـ بالقسكة كالصرامة
لمكاجية ظركؼ ليست عمى قدر كبير مف الخطكرة(.)1
الفرع الثالث

الجزاء اإلداري الوقائي
يقصد بالجزاء اإلدارم تدبير كقائي ،يراد بو اتقاء االخبلؿ بالنظاـ العاـ ظيرت بكادره

كخيفت عكاقبو ،كىك ال ينطكم بذلؾ عمى معنى العقاب( ،)2كىك تدبير يمس الحريات الفردية

كالمصالح المادية لؤلفراد(.)3

كالجزاء اإلدارم ال ينطكم أساسان عمى معنى العقاب ،بؿ ىك تدبير كقائي يتخذ قبؿ كقكع

الجريمة لمنع كقكعيا ،يكاجو خطكرة محتممة في المستقبؿ ،كالخطكرة ال تتصؿ بجريمة إنما ىي

حالة شخصية تنبئ عف خطر سيقع(.)4

ككصؼ الجزاءات بأنيا إدارية كقائية ال يعني أف اإلدارة تتخذىا دكف سند مف القانكف،

ذلؾ أف الجزاءات تتقرر بنصكص صريحة تشريعية كالئحية ،كلكف تستقؿ اإلدارة بتكقيعيا ،فيي
تعتبر مف قبيؿ الجزاءات بالنظر إلى نتائجيا الخطيرة كشدة كطأتيا عمى الحريات ،لذلؾ فإف
إلغاء كتعكيضان في حالة مخالفتيا لمبدأ المشركعية(.)5
ىذه الجزاءات تخضع لرقابة القضاء
ن

كتكمف أىمية الجزاء اإلدارم في منع الجريمة قبؿ كقكعيا مف خبلؿ اكتشاؼ الخطكرة
اإلجرامية لؤلشخاص كاستخداـ الجزاء اإلدارم؛ ألنو مانع بيف الفعؿ كالفاعؿ ،فمرحمة تنفيذ

الجريمة يسبقيا دائمان مرحمة تحضير كتأىب كاستعداد ،كال تخفى مبلحظتيا عمى مف يككف مممان
بخطى السير في الطريؽ إلى الجريمة ،كجياز الضبط اإلدارم متمثبلن في الشرطة ىك المسئكؿ

عف الجريمة( ،)6كما كيعد الجزاء اإلدارم ىك أفضؿ أسمكب كقائي يستخدمو جياز الشرطة

( )1د .مصطفى ممدكح محمد ،المرجع السابؽ ،ص 88كما بعدىا.

( )2د .محمكد عاطؼ البنا ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.395
( )3د .صبلح الديف فكزم ،المبسكط في القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.818
( )4د .سمير محمد ىندم ،االشتباه كحرية المكاطف ،دار النيضة العربية ،القاىرة1992 ،ـ ،ص.296
( )5راجع في ذلؾ كبلن مف :د .سعاد الشرقاكم ،المرجع السابؽ ،ص79؛ د .عادؿ أبك الخير ،القانكف اإلدارم،
المرجع السابؽ ،ص.399

( )6د .رمسيس بيناـ ،عمـ الكقاية كالتقكيـ ،دار المعارؼ ،اإلسكندرية1986 ،ـ ،ص.84
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لمتكقي مف الجريمة ،كمنع مف يريد ارتكاب الجريمة كىك في حالة االستعداد ،كالتحضير

الرتكابيا(.)1

كتتمثؿ أبرز صكر الجزاءات اإلدارية في فمسطيف في ثبلث صكر ىي المصادرة،

كاالعتقاؿ اإلدارم ،كسحب التراخيص ،كىذا ما سيتناكلو الباحث تفصيبلن عمى النحك التالي:
أوالً :المصادرة:

كيقصد بيا قياـ جية الضبط بمصادرة المكاد التي قد تككف ليا خطر اإلضرار بالنظاـ

العاـ بمدلكالتو الثبلث (األمف العاـ ،كالصحة العامة ،كالسكينة العامة)( ،)2أك ىي نزع الماؿ

جب انر بغير مقابؿ ،كىي عينية دائمان كاف انصبت عمى قدر معيف مف الماؿ(.)3

كقد ترد المصادرة اإلدارية عمى أشياء محرمة بذاتيا ،مثؿ مصادرة األسمحة المضبكطة

بعد انقضاء الدعكل الجنائية ،كقد تنصب عمى المكاد المخدرة التي عثرت عمييا ىيئات الضبط

ثـ صدر بعد ذلؾ قرار مف النيابة العامة بعدـ كجكد كجو إلقامة الدعكل ،كقد ترد أيضان عمى
مصادرة المطبكعات المتضمنة مكضكعات كبيانات مثيرة كالتي يككف مف شأنيا تيديد األمف

كالنظاـ العاـ في الدكلة(.)4

كمف تطبيقات المصادرة اإلدارية في التشريع الفمسطيني ما نصت عميو المادة ( )47مف

القانكف رقـ ( )9لسنة 1995ـ بشأف المطبكعات كالنشر بقكليا" كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادة

( )37مف ىذا القانكف باإلضافة إلى أية عقكبة أخرل منصكص عمييا ،يجكز لمسمطة المختصة
بقرار إدارم ضبط كمصادرة جميع النس) المطبكعة في ذلؾ اليكـ ،كلممحكمة أف تأمر بتعطيؿ

صدكر المطبكعة تعطيبلن مؤقتان كلمدة ال تزيد عف ثبلثة أشير"(.)5

( )1لكاء دكتكر /عماد حسيف عبد اهلل ك لكاء دكتكر /السيد حممي الكزاف ،المرجع السابؽ ،ص.122
( )2د .ممدكح عبد الحميد ،المرجع السابؽ ،ص.81
( )3د .صبلح الديف فكزم ،المبسكط في القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.818
( )4راجع في ذات المعنى كبلن مف :لكاء دكتكر /عماد حسيف عبد اهلل ك لكاء دكتكر /السيد حممي الكزاف،
المرجع السابؽ ،ص123؛ د .محمكد عاطؼ البنا ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.401

( )5نصت المادة ( )37مف القانكف رقـ ( )9لسنة 1995ـ بشأف المطبكعات كالنشر عمى أف" أ -يحظر عمى
المطبكعة أف تنشر ما يمي-:
 -1أم معمكمات سرية عف الشرطة كقكات األمف العاـ أك أسمحتيا أك عتادىا أك أماكنيا أك تحركاتيا أك
تدريباتيا.

 -2المقاالت كالمكاد التي تشتمؿ عمى تحقير الديانات كالمذاىب المكفكلة حريتيا قانكنان.
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ثانياً :االعتقال اإلداري:
االعتقاؿ في معناه القانكني ىك سمب مؤقت لمحرية ،تجريو السمطات اإلدارية كيتكجو إلى

الحرية الشخصية لممكاطف فيسمبيا مؤقتان دكف أمر قضائي صادر مف السمطة القضائية

المختصة( ،)1كتتمثؿ الفمسفة المبررة لبلعتقاؿ في اتخاذ ما يمزـ مف إجراءات لمكاجية حالة
الضركرة أك الظركؼ االستثنائية التي يتعذر تداركيا بالكسائؿ القانكنية العادية عمى نحك يجعؿ
مف المحتـ اتخاذ اإلجراء االستثنائي لمكاجية تمؾ الحالة(.)2

وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أنو نتيجة لخطكرة االعتقاؿ اإلدارم ككنو أسمكبان

استثنائيان ال تمجأ إليو سمطات البكليس اإلدارم إال في الظركؼ االستثنائية ،فإف المشرع
الدستكرم الفمسطيني لـ يجزه إال في حالة إعبلف حالة الطكارئ ،كالتي نظـ أحكاميا في الباب

السابع مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو ،فقد نصت المادة
( )112منو عمى أف" يجب أف يخضع أم اعتقاؿ ينتج عف إعبلف حالة الطكارئ لممتطمبات
الدنيا التالية:

يرجع مف قبؿ النائب العاـ أك
 -1أم تكقيؼ يتـ بمقتضى مرسكـ إعبلف حالة الطكارئ ا
المحكمة المختصة خبلؿ مدة ال تتجاكز خمسة عشر يكمان مف تاري) التكقيؼ.

 -2يحؽ لممكقكؼ أف يككؿ محاميان يختاره".

 -3المقاالت التي مف شأنيا اإلساءة إلى الكحدة الكطنية أك التحريض عمى ارتكاب الجرائـ أك زرع األحقاد

كبذر الكراىية كالشقاؽ كالتنافر كاثارة الطائفية بيف أف ارد المجتمع.

 -4كقائع الجمسات السرية لممجمس الكطني كمجمس كزراء السمطة
 -5المقاالت أك األخبار التي يقصد منيا زعزعة الثقة بالعممة الكطنية.
 -6المقاالت أك األخبار التي مف شأنيا اإلساءة لكرامة األفراد أك حرياتيـ الشخصية أك األضرار بسمعتيـ.
 -7األخبار كالتقارير كالرسائؿ كالمقاالت كالصكر المنافية لؤلخبلؽ كاآلداب العامة.

 -8اإلعبلنات التي تركج األدكية كالمستحضرات الطبية كالسجائر ،كما في حكميا إال إذا أجيز نشرىا مسبق نا

مف قبؿ ك ازرة الصحة."...

( )1د .عادؿ أبك الخير ،القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.403
( )2د .كجدم ثابت غثطٚال  ،التظمـ في أكامر االعتقاؿ أماـ محكمة أمف الدكلة العميا ،دار النيضة العربية،
القاىرة1991 ،ـ ،ص.1
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كفيما يتعمؽ بمكقؼ القضاء اإلدارم الفمسطيني في ىذا الشأف ،فقد قضت محكمة العدؿ العميا

في أحد أحكاميا بصحة قرار اإلدارة باعتقاؿ أحد المكاطنيف استنادان إلى أف المعتقؿ قد اشتير
عنو تيريب المخدرات كالذىب كاالتصاؿ بالمقيميف في المنطقة الييكدية(.)1

ثالثاً :سحب التراخيص:
الترخيص الذم يتـ بقرار إدارم ىك تصرؼ مؤقت بطبيعتو ،قابؿ لمسحب كالتعديؿ في أم

كقت اقتضت مصمحة النظاـ ذلؾ ،ما لـ يكف مشكبان بعيب اساءة استعماؿ السمطة( ،)2كسمطة

اإلدارة في سحب التراخيص تقديرية ال يقيدىا سكل تسبيب القرار في حالة السحب(.)3

كمف األمثمة عمى سحب الترخيص ،سحب الترخيص بتسيير السيارات كفؽ أحكاـ قانكف
المركر كذلؾ مثبلن في حالة ضبط قائد مركبة مرتكبان فعبلن فاضحان مخالفان لآلداب العامة في
المركبة ،ككذلؾ سحب ترخيص مزاكلة مينة معينة التي تكقعيا اإلدارة عمى المحاؿ العامة

لمخالفتيا القكاعد الصحية المنصكص عمييا في القانكف ،كأيضان سحب ترخيص السبلح كفقان

لمقانكف المنظـ لحمؿ األسمحة النارية كالذخائر.

كمف التطبيقات في التشريع الفمسطيني ما نصت عميو المادة ( )107مف قانكف المركر
رقـ ( )5لسنة 2000ـ ،عمى أنو" إذا أديف حامؿ رخصة مركبة بجريمة مخمة باآلداب تـ

ارتكابيا أك تيسر لو ذلؾ ،مف جراء قيادة المركبة يعاقب عبلكة عمى كؿ عقكبة أخرل بحرمانو

مف حيازة الرخصة المذككرة لمدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عف ثبلث سنكات" ،ككذلؾ ما نصت

عميو المادة الثامنة مف القانكف رقـ  2لسنة 1998ـ ،بشأف األسمحة النارية كالذخائر عمى أنو"
تككف صبلحية رخصة حمؿ السبلح النارم لمدة سنة ميبلدية ،كيجكز تجديدىا لمدة أخرل ما لـ

ينص في الرخصة عمى مدة أقؿ ،كلمكزير أك مف ينيبو رفض الترخيص أك تقصير مدتو أك
تقييده بأم شرط يراه ،كلو رفض الترخيص أك سحبو مؤقتان أك إلغاؤه ،كيككف قرار الكزير في

جميع ىذه الحاالت مسببان".

( )1راجع في ذلؾ :حكـ محكمة العدؿ العميا في الطمب رقـ  56/12الصادر بتاري) 1956/10/29ـ ،كليد
الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا ،الجزء السابع ،ص.101
( )2د .محمكد عاطؼ البنا ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.404
( )3د .منيب محمد ربيع ،المرجع السابؽ ،ص.122
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الفرع الرابع

استخدام القوة المادية (التنفيذ الجبري المباشر)
يقصد بالتنفيذ المباشر في مجاؿ القانكف اإلدارم بصفة عامة أنو حؽ اإلدارة في أف تنفذ

أكامرىا عمى األفراد بالقكة الجبرية ،دكف الحاجة إلى إذف سابؽ مف القضاء( ،)1كالتنفيذ

المباشر(الجبرم) ألكامر الضبط اإلدارم يعتبر تطبيقان مف تطبيقات النظرية العامة لمتنفيذ
المباشر لق اررات اإلدارة ،تمؾ النظرية التي تعطى لئلدارة العامة الحؽ في تنفيذ ق ارراتيا اإلدارية
تنفيذان مباش انر بالقكة الجبرية عند المزكـ ،دكف حاجة لمجكء إلى القضاء لمحصكؿ منو عمى إذف

مسبؽ التنفيذ(.)2

كاألصػػؿ ىك امتثاؿ األفراد لق اررات اإلدارة كخضكعيـ إلييا ،إال أنو كفي حاالت معينة

كاستثنائية ،فإف ىيئات الضبط اإلدارم مخكؿ ليا بالمجػػكء إلى التنفيذ المباشر كاستخداـ القكة
المادية لمنع؛ إخبلؿ أك محاكلة اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ دكف اشتراط حصكليا عمى إذف مسبؽ مف
جية القضاء.

كيعتبر التنفيذ الجبرم مف أىـ االمتيازات التي تتمتع بيا اإلدارة ،إذ يتيح ليا تنفيذ ق ارراتيا

جب انر دكف حاجة إلى االلتجاء مقدمان إلى القضاء كانتظار إجراءاتو البطيئة ،كتزيد ىذه األىمية

في مجاؿ الضبط اإلدارم ،ذلؾ أف ضركرات المحافظة عمى النظاـ العاـ قد تتطمب إجراءات
سريعة ال تحتمؿ التأخير ،غير أف التنفيذ الجبرم كسيمة استثنائية ال يجكز لييئات الضبط

اإلدارم المجكء إلييا إال في حاالت معينة ،كحاالت االستعجاؿ أك حاالت الضركرة التي يتكافر
فييا خطر ييدد النظاـ العاـ(.)3

استثناء مف األصؿ في
كمف ثـ تككف مباشرة ىيئات الضبط اإلدارم ليذه الكسيمة جاءت
ن
حاالت معينة ،األمر الذم يستتبع تقييدىا بشركط معينة منيا(:)4
 -1أف يككف اإلجراء الذم استخدـ لتنفيذه القكة الجبرية مشركعان.
( )1د .سميماف محمد الطماكم ،المرجع السابؽ ،ص.693

( )2د .محمد أبك عمارة ،الضبط اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص.151
( )3راجع في ذلؾ كبلن مف :د .عزيزة الشريؼ ،القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىرة1970 ،ـ،
ص455؛ لكاء دكتكر /مصطفي ممدكح محمد ،المرجع السابؽ ،ص.104

( )4راجع في ىذه الشركط كبلن مف :د .فؤاد العطار ،المرجع السابؽ ،ص345؛ د .عاشكر شكايؿ ،المرجع
السابؽ ،ص 13كما بعدىا؛ لكاء دكتكر /عماد حسيف عبد اهلل كلكاء دكتكر /السيد حممي الكزاف ،المرجع السابؽ،

ص 116كما بعدىا.
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 -2أف تطاؿ ىيئة الضبط اإلدارم بالتنفيذ اختيا انر ،كأف تترؾ لؤلفراد فرصة معقكلة مف الكقت
لمقياـ بيذا التنفيذ ،فإذا امتنعكا ،كاف لئلدارة في ىذه الحالة استخداـ القكة المادية لتنفيذ

-3

إجراء الضبط اإلدارم.

أال تمجأ اإلدارة الستخداـ القكة المادية إال عند الضركرة ،كبالقدر الذم تقتضيو ىذه

الضركرة.

كتحقيقان لما تقدـ نصت المادة ( )5مف القرار بقانكف رقـ ( )6لسنة 1963ـ بشأف الشرطة

عمى أف " لرجؿ الشرطة استعماؿ القكة دكف استعماؿ السبلح بالقدر البلزـ؛ ألداء كاجبو بشرط
أف تككف ىي الكسيمة الكحيدة".
كما كنصت المادة ( )6مف ذات القرار بقانكف عمى أف" لرجؿ الشرطة استخداـ السبلح

في األحكاؿ اآلتية:
أ -القبض عمى:

 -محككـ عميو بعقكبة جناية أك بالحبس مدة تزيد عمى ثبلثة أشير ،إذا قاكـ أك حاكؿ اليرب.

 متيـ بجناية أك متمبس بجنحة ال تقؿ عقكبتيا عف الحبس مدة ثبلثة أشير ،أك متيـ صدرأمر بالقبض عميو إذا قاكـ أك حاكؿ اليرب.

ب -لممحافظة عمى أية أمكاؿ أك مرافؽ عامة عيد إليو أمر المحافظة عمييا؛ لمنع السطك
عمييا أك سمبيا أك إحراقيا أك إتبلفيا.

ت -عند حراسة المسجكنيف إذا حاكلكا اليرب.

ث -لفض التجمير أك التظاىر الذم يحدث مف خمسة أشخاص عمى األقؿ إذا عرض األمف
العاـ لمخطر ،كذلؾ بعد إنذار المتجميريف بالتفرؽ كيصدر األمر باستعماؿ السبلح في

ىذه الحالة مف رئيس يجب طاعتو.

كيراعى في جميع األحكاؿ السابقة أف يككف إطبلؽ النار ىك الكسيمة الكحيدة لتحقيؽ
األغراض السالفة.
كيبدأ رجؿ الشرطة باإلنذار في أنو سيطمؽ النار ،ثـ يمجأ بعد ذلؾ إلى إطبلؽ النار في
الساقيف.
كيتعيف بقرار مف مدير الداخمية كاألمف العاـ الكسائؿ التي يمكف استخداميا في جميع

الحاالت قبؿ إطبلؽ النار ،ككيفية تكجيو اإلنذار".
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المطمب الثالث
حدود سمطة الضبط اإلداري
القاعدة العامة أف األفراد يتمتعكف بالحريات العامة التي كفميا ليـ الدستكر غير أنو ك في
مكاضيع معينة ترد عمى ىذه الحريات قيكدان تفرضيا مصمحة المجتمع ،ك لما كاف األصؿ ىك

التمتع بالحرية كاالستثناء ىك القيد ،كجب أف تخضع ىده القيكد إلى ضكابط ،كحدكد لمنع
التعسؼ في استعماليا ،كفي ىذا السياؽ نص القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ
كتعديبلتو عمى ضماف الحريات ،كيتضح ذلؾ جميان في نص المادة ( )1/10التي تقضي بأف"
حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ممزمة ككاجبة االحتراـ" ،ككذلؾ المادة ( )1/11كالتي تنص

عمى أف" الحرية الشخصية حؽ طبيعي كىي مكفكلة ال تمس" ،كأيضان نصت المادة ( )32منو

عمى أف " :كؿ اعتداء عمى أم مف الحريات الشخصية أك حرمة الحياة الخاصة لئلنساف كغيرىا
مف الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفميا القانكف األساسي أك القانكف ،جريمة ال تسقط الدعكل

الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ ،كتضمف السمطة الكطنية تعكيضان عادالن لمف كقع عميو

الضرر" ،ك يقتضي األمر الحديث عف حدكد سمطة الضبط اإلدارم في الظركؼ العادية
كالظركؼ االستثنائية ،ك كيؼ نميز بينيما كذلؾ عمى النحك التالي:
الفرع األول

مبدأ المشروعية كقيد عمى سمطة الضبط
يتعيف عمى جية اإلدارة أف تحترـ مبدأ المشركعية ،كىك مبدأ يقضي بضركرة خضكع
اإلدارة في كؿ تصرفاتيا القانكنية كالمادية لحكـ القانكف بالمعنى الكاسع كما يترتب عمى ذلؾ مف
احتراـ مقتضيات مبدأ تدرج األعماؿ القانكنية ،كعمى ذلؾ كؿ تصرؼ تقكـ بو اإلدارة كتخالؼ بو

قكاعد القانكف الممزمة يككف باطبلن كغير نافذ مما يجعمو حقيقان باإللغاء ،فضبلن عما يتسبب عنو
مف مساءلة اإلدارة بتعكيض األضرار التي لحقت األفراد مف جرائو.

كعمى ذلؾ يجب أف تككف القكاعد القانكنية التنظيمية العامة ،بغض النظر عف السمطة
المختصة بإصدارىا كاجبة النفاذ في مكاجية الق اررات الفردية التي تصدر تنفيذان ليا ،كأف تككف

القكاعد القانكنية الصادرة مف الييئات األعمى كاجبة النفاذ في مكاجية ما تصدره الييئات األدنى،

فا لدستكر يعمك القانكف العادم كالمكائح ،كالقانكف العادم يحكـ المكائح ،كالمكائح الصادرة مف
السمطات العميا تحكـ كؿ ما تصدره الييئات الدنيا مف تصرفات كق اررات(.)1

( )1د .طعيمة الجرؼ ،المرجع السابؽ ،ص.433
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كبناء عمى ما تقدـ يمكف أف نميز بيف صكرتيف مف صكر المشركعية:
ن
أوالً :المشروعية العادية:
كيقصد بيا التنظيـ القانكني الذم يحكـ الدكلة في الظركؼ العادية ،كىنا يجب أف تتقيد
أعماؿ كق اررات سمطات الضبط اإلدارم بمبدأ المشركعية ،كاحتراـ النظاـ القانكني السائد في

الدكلة ،كعميو فإف كؿ إجراء يترتب عميو المساس بالحريات الفردية ينبغي تبريره ،ك عدـ
التعسؼ في مباشرة الضبط كالخركج عف القانكف ،كاالدعاء بالمحافظة عمى النظاـ العاـ ،فعمى
سبيؿ المثاؿ إذا كاف مف حؽ اإلدارة أف تمجأ إلى القبض أك التفتيش أك الغمؽ أك المصادرة ،فإف
عمييا أف تحترـ نصكص قانكف اإلجراءات الجنائية كما تقتضيو مف ضركرة استئذاف السمطة

القضائية أك تكافر شركط معينة أك اتباع إجراءات معينة ،كمخالفة ما سبؽ يترتب عميو بطبلف
اإلجراءات التي تتخذىا اإلدارة(.)1

ثانياً :المشروعية االستثنائية:
كيقصد بيا نصكص القانكف التي تحكـ الدكلة في الظركؼ االستثنائية ،كتفسير ذلؾ أف
طبيعة الحياة ال تسير عمى كتيرة كاحدة ،كالدكلة كياف اجتماعي معرض؛ ألف تكاجو ظركفان

عصيبة كأزمات طارئة تيدد األمف كالنظاـ كاالستقرار فييا.

فإذا ما كجدت ظركؼ استثنائية غير عادية ،فإف السمطة (سمطة الضبط اإلدارم) العادية
قد تبدك عاجزة ،كال تكفي سمطاتيا لممحافظة عمى النظاـ العاـ في ىذه الظركؼ ،لذلؾ نجد أف

المشرع خكؿ الييئات القائمة عمى الضبط اإلدارم سمطات كاسعة لمكاجية الظركؼ االستثنائية،

كقد يؤدم األمر إلى تعطيؿ سمطات القكاعد القانكنية العادية لمكاجية مثؿ ىذه الظركؼ(.)2

قد تقع لمدكلة بعض األحداث االستثنائية ،بحيث تككف سمطات الضبط اإلدارم في

األكقات العادية غير كافية لمكاجية األحداث الطارئة ،مف أجؿ ذلؾ اتجو القضاء اإلدارم إلى
إقرار السمطات االستثنائية لييئات الضبط اإلدارم في زمف األزمات.
كفي ظؿ الظركؼ االستثنائية تزداد سمطة اإلدارة حسب الحالة المعمنة (حصار ،طكارئ ،حالة
استثنائية ،حرب) فتتسع سمطات الضبط اإلدارم لمكاجية ىذه الظركؼ ،كىناؾ نصكص
تشريعية أك دستكرية تمنح سمطات الضبط اإلدارم لمييئات إلبعاد ىذه األخطار ،كتؤدم كؿ ىده

( )1د .عمر حممي فيمي ،المرجع السابؽ ،ص.95
( )2د .إعاد القيسي ،المرجع السابؽ ،ص.159
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النصكص كالنظريات التي ابتدعيا القضاء؛ إلضفاء المشركعية عمى بعض أعماؿ اإلدارة
لمكاجية األزمات.

لكف عمى الرغـ مف قياـ كؿ الحاالت كالظركؼ االستثنائية ،إال أف رقابة القضاء تبقى قائمة

عمى تصرفات كق اررات سمطات الضبط تحقيقان لمبدأ المشركعية ،كيككف بذلؾ القضاء ممجأن

حصينان لحماية الحريات ،كركنان متينان إلقامة دكلة القانكف.

كتختمؼ جيات الضبط اإلدارم مف بمد آلخر بحسب النصكص القانكنية القائمة في الدكلة ،فقد

نجد جيات مركزية مختصة بالضبط اإلدارم كالسمطات الممنكحة لرئيس الدكلة ككزير الداخمية
عادة بيذا الخصكص ،كقد نجد جيات محمية مختصة بالضبط اإلدارم ،كما ىك مألكؼ في

نظـ اإلدارة المحمية.

وفى فمسطين نممس في حياتنا الكثير مف النصكص القانكنية ،كضعت في أزمنة مختمفة تشكؿ
قيكدان عمى حقكؽ كحريات األفراد كاألشخاص ،كالتي ىي بدكف شؾ صادرة عف جيات الضبط

اإلدارم المركزية كالمحمية عمى حد سكاء ،كيصدؽ عمى ذلؾ كثير مما ذكرت مف األمثمة،
خاصة قكانيف الشرطة كقكانيف اإلدارة المحمية ،كىذا بغض النظر عمف قاـ بكضع تمؾ

النصكص ،كىؿ ىي سمطة كطنية أـ خبلؼ ذلؾ.
أخير فإف سمطة الضبط اإلدارم تككف أكسع كأشد في الظركؼ االستثنائية منيا في الظركؼ
ك ان

فترت األزمات تصبح مطالب السمطة أكثر إلحاحان بالمقارنة
العادية ،بحيث إنو في بعض ا
الفترت دائمان عمى تشديد نظـ الضبط(.)1
بمطالب الحرية ،كتبعان لذلؾ تنطكم تمؾ ا
الفرع الثاني

سمطات الضبط اإلداري في الظروف االستثنائية
كاف مجمس الدكلة الفرنسي قد ابتدع نظرية الظركؼ الطارئة كاالستثنائية بمناسبة قياـ

الحرب العالمية األكلى ،كأعاد تطبيقيا بمناسبة الحرب العالمية الثانية ،كمف المؤكد أف غالبية
األنظمة القانكنية تعرؼ ىذه النظرية كبدائميا.
ال يشترط لتطبيؽ نظرية الظركؼ الطارئة كاالستثنائية أف يككف الظرؼ االستثنائي شامبلن

إلقميـ الدكلة كميا ،بؿ يكفى أف يككف مكجكد في رقعة مف إقميـ الدكلة ،كلكنو يعرض أمف الدكلة

لمخطر ،مثؿ ظيكر الكباء في بمدة مف إقميـ الدكلة.
( )1د .عادؿ السعيد أبك الخير ،المرجع سابؽ ،ص.37
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كذلؾ فإف مجرد كجكد ظركؼ استثنائية في الدكلة ليس مبر انر كافيان في حد ذاتو الستخداـ

السمطات االستثنائية كتعطيؿ النصكص الدستكرية كالقانكنية ،بؿ يجب أف تككف تمؾ الظركؼ
مف الشدة ،بحيث تيدد النظاـ العاـ لمدكلة لمخطر كبشكؿ جدم ،كفى حالة االختبلؼ حكؿ ما

إذا كاف الظرؼ يبرر السمطات االستثنائية مف عدمو ،يعتبر حكـ القضاء ىك المعيار بيذا

الصدد.

أما في القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو فقد عالجت المكاد

مف ( )114 –110أحكاـ حالة الطكارئ كما يمي:
أوالً :أسباب إعالن حالة الطوارئ:

لقد حصر المشرع الدستكرم الفمسطيني الحاالت التي تجيز لمسمطة التنفيذية إعبلف حالة

الطكارئ ،كذلؾ بالنص في المادة ( )1/110مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة

2003ـ كتعديبلتو ،عمى أف" -1عند كجكد تيديد لؤلمف القكمي بسبب حرب أك غزك أك حدكث
كارثة طبيعية ،فإنو يجكز إعبلف حالة الطكارئ بمرسكـ مف رئيس السمطة الكطنية لمدة ال تزيد
عف ثبلثيف يكمان".

كيتضح مف النص السابؽ أف المشرع الدستكرم جعؿ إعبلف حالة الطكارئ جكازيان ،فيذه

رخصة ال يجكز استخداميا إال عند الضركرة القصكل ،كبالقدر الذم تستمزمو ىذه الضركرة ،كما

كقد أكرد المشرع أسباب إعبلف حالة الطكارئ عمى كجو التحديد كالحصر كىي حالة كقكع حرب،
أك غزك أك عصياف مسمح أك حدكث كارثة طبيعية ،كىذا أمر طبيعي ما داـ أف النظاـ استثنائي
كىي حالة كجكد تيديد لؤلمف القكمي ،كمف ثـ ال يجكز التكسع في ىذه األسباب أك القياس

عمييا أك االستنتاج منيا ،كيترتب عمى ذلؾ أنو إذا أعمنت حالة الطكارئ لسبب غير تمؾ التي

أكردىا القانكف ،كاف إعبلنيا باطبلن قانكنان(.)1
ثانياً :شروط إعالن حالة الطوارئ:

كفقان لنص المادة ( )110مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو

يككف إعبلف حالة الطكارئ بمرسكـ يصدر عف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية لمدة ال تزيد

عف ثبلثيف يكمان ،كال يجكز تمديد حالة الطكارئ إال بعد مكافقة المجمس التشريعي الفمسطيني
( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .بشير محمد المشيراكم ،سمطات البكليس اإلدارم في ظؿ الظركؼ االستثنائية،
دراسة مقارنة في القانكنيف المصرم كالفمسطيني ،رسالة ماجستير ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة،

2005ـ ،ص96؛ أ .بشر صبلح العاككر ،المرجع السابؽ ،ص.88
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بأغمبية ثمثي أعضائو كلمدة ثبلثيف يكمان فقط ،كيجب أف يتضمف قرار إعبلف حالة الطكارئ ما

يمي(:)1

 -1بياف اليدؼ منو.

 -2تحديد المنطقة التي يشمميا.

 -3الفترة الزمنية التي يسرم فييا.
كيترتب عمى ذلؾ أف سبلمة إعبلف حالة الطكارئ تككف رىينة بتكافر الشركط التي ذكرىا

النص الدستكرم؛ بمعنى أنو إذا ما خبل قرار إعبلف حالة الطكارئ مف أم مف البيانات التي
يستمزميا النص -،كقد استخدـ في شأنيا اصطبلح الكجكب -كاف اإلعبلف باطبلن لعدـ تكامؿ

أركاف سبلمة مشركعيتو(.)2

ثالثاً :آثار إعالن حالة الطوارئ:
يترتب عمى إعبلف حالة الطكارئ منح الجية القائمة عمييا سمطات استثنائية تشكؿ مساسان

بحقكؽ كحريات األفراد ،بيدؼ مكاجية الظركؼ الطارئة التي تيدد الدكلة ،كالتي ال يمكف دفعيا

إال بمكجب تطبيؽ قانكف الطكارئ.

فبمجرد إعبلف حالة الطكارئ يككف لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية الحؽ في اتخاذ الكثير مف

التدابير كاإلجراءات االستثنائية ،التي تشكؿ تدخبلن في حياة المكاطنيف ،كتصؿ إلى درجة
التشريع في المسائؿ الجنائية إما بتعديؿ العقكبات المطبقة ،أك خمؽ جرائـ كعقكبات جديدة(.)3

فعمى سبيؿ المثاؿ يستطيع رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية المجكء إلى نص المادة

( )43مف القانكف األساسي الفمسطيني ،كالتي تقضي بأف" لرئيس السمطة الكطنية في حاالت
( )1تنص المادة ( )110مف القانكف الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو عمى أف"  -1عند كجكد تيديد
لؤلمف القكمي بسبب حرب أك غزك أك حدكث كارثة طبيعية يجكز إعبلف حالة الطكارئ بمرسكـ مف رئيس
السمطة الكطنية لمدة ال تزيد عف ثبلثيف يكمان -2 .يجكز تمديد حالة الطكارئ لمدة ثبلثيف يكمان أخرل بعد مكافقة

المجمس التشريعي الفمسطيني بأغمبية ثمثي أعضائو -3.يجب أف بنص مرسكـ إعبلف حالة الطكارئ بكضكح
يرجع اإلجراءات كالتدابير
عمى اليدؼ كالمنطقة التي يشمميا كالفترة الزمنية -4.يحؽ لممجمس التشريعي أف ا

كميا أك بعضيا التي اتخذت أثناء حالة الطكارئ كذلؾ لدل أكؿ اجتماع عند المجمس عقب إعبلف حالة الطكارئ
أك في جمسة التمديد أييا أسبؽ كاجراء االستجكاب البلزـ بيذا الشأف".
( )2د .بشير محمد المشيراكم ،سمطات البكليس اإلدارم في ظؿ الظركؼ االستثنائية ،المرجع السابؽ،
ص.97

( )3د .أحمد سبلمة بدر ،المرجع السابؽ ،ص.626
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الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير في غير أدكار انعقاد المجمس التشريعي ،إصدار ق اررات ليا قكة

القانكف ،"...كىذه األعماؿ تتجاكز الحدكد المقررة لبلختصاص في الظركؼ العادية.

كلمتخفيؼ مف حدة ىذه اآلثار كما يترتب عمييا مف نتائج خطيرة قد تمس حقكؽ األفراد

كحرياتيـ ،قد نصت المادة ( )111مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو عمى

أنو" ال يجكز فرض قيكد عمى الحقكؽ كالحريات األساسية ،إال بالقدر الضركرم لتحقيؽ اليدؼ
المعمف في مرسكـ إعبلف حالة الطكارئ".
كما كنص المشرع الدستكرم في المادة ( )112عمى أنو" يجب أف يخضع أم اعتقاؿ ينتج عف
إعبلف حالة الطكارئ لممتطمبات الدنيا التالية:
يرجع مف قبؿ النائب العاـ أك
 -3أم تكقيؼ يتـ بمقتضى مرسكـ إعبلف حالة الطكارئ ا
المحكمة المختصة خبلؿ مدة ال تتجاكز خمسة عشر يكمان مف تاري) التكقيؼ.

 -4يحؽ لممكقكؼ أف يككؿ محاميان يختاره".

كزيادة عمى ما تـ ذكره فقد نصت المادة ( )4/110مف ذات القانكف عمى أف" يحؽ
يرجع اإلجراءات كالتدابير كميا أك بعضيا ،التي اتخذت أثناء حالة
لممجمس التشريعي أف ا
الطكارئ ،كذلؾ لدل أكؿ اجتماع عند المجمس عقب إعبلف حالة الطكارئ أك في جمسة التمديد
أييا أسبؽ كاجراء االستجكاب البلزـ بيذا الشأف".

الفرع الثالث

القيود الخاصة بإجراءات الضبط اإلداري
ال تخضع اإلدارة فقط لمقيكد الكاردة عمى سمطاتيا بمقتضى مبدأ المشركعية بنكعيو،

كلكنيا تخضع أيضان لمقيكد التي ترد في القكانيف المنظمة لسمطات الضبط اإلدارم ،حيث
تتضمف ممارسة الضبط اإلدارم مجمكعة مف اإلجراءات التي تفرضيا السمطات العامة ،فتتقيد
بيا حريات األفراد كنشاطيـ الخاص ،بقصد الحفاظ عمى النظاـ العاـ ،كمف ثـ تخضع لقيكد

عديدة كىي(:)1

أوالً :إف ىيئات الضبط اإلدارم غير مسمكح ليا بأف تستعمؿ سمطاتيا المقررة في ىذا الشأف
لتقييد حريات األفراد في غير الغرض المحدد ليا ،كالذم يتركز في صيانة النظاـ العاـ ،فإذا

( )1راجع في ذات المعنى كبلن مف :د.عمر حممي فيمي ،المرجع السابؽ ،ص 594كما بعدىا؛ د .عادؿ السعيد
أبك الخير ،القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص 427كما بعدىا؛ د .أنكر رسبلف ،المرجع السابؽ ،ص.299
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انحرفت بإجراءاتيا بعيدان عف ىذا الغرض بأف تجاكزت دائرة النظاـ العاـ بمفيكمو الثبلثي
التقميدم ،كانت ق اررتيا غير مشركعة كحقيقة باإللغاء ،كال يعصميا مف عدـ المشركعية أف
تككف مستيدفة تحقيؽ مصمحة عامة ،طالما كانت ىذه المصمحة العامة تخرج عف دائرة النظاـ

العاـ.

ثانياً :إف إجراءات الضبط اإلدارم تتغير في مداىا كفي حجميا في ضكء النشاط الفردم الذم
تستيدؼ تنظيمو كتقييده ،فإذا كاف ىذا النشاط الفردم يدخؿ في معنى ممارسة األفراد إلحدل

الحريات العامة التي يكفؿ ممارستيا الدستكر كالقانكف ،فإنو ال يجكز لسمطات الضبط اإلدارم

االعتداء عمييا أك االنقاص منيا إال بمقدار الرخصة التي تسمح بيا القكانيف المنظمة ليا ،كىذا

يؤدم إلى القكؿ بأف سمطات الضبط اإلدارم تقؼ – كىي بصدد ممارسة إجراءات الضبط-
ىند أضيؽ الحدكد ،حتى تككف ممارستيا لتمؾ اإلجراءات في إطار المشركعية(.)1

ثالثاً :إف خضكع الضبط اإلدارم لمبدأ المشركعية ،يعني خضكع إجراءات الضبط اإلدارم
لرقابة القضاء ،ذلؾ أف مكضكع ممارسة الضبط اإلدارم ككيفية تحقيؽ ىذه الممارسة تعد مف
أىـ المكضكعات التي يتجمى فييا التنافر في أعماؿ السمطة العامة كالتمكيف لمحريات الفردية،

كما أف القضاء ال يحسـ ىذا التنافر عمى أساس التضحية بإحدل ىاتيف المصمحتيف ،كانما عمى

أساس التكفيؽ كالتكازف بينيما عمى قدر اإلمكاف ،كالقضاء يمنح اإلدارة في ممارستيا لمضبط
حرية كاسعة لتحقيؽ أىدافو ،كفي المقابؿ تخضع اإلدارة في ممارستيا ليذه السمطات ألكبر قدر

ممكف مف رقابتو ،كىذه الرقابة تتناكؿ التالي:
 -1أىداف الضبط اإلداري:

ليس لئلدارة أف تخرج عف أىداؼ الضبط اإلدارم سكاء العامة منيا أك الخاصة ،أك أف

تتخذ منيا ستا انر لمتكصؿ إلى أىداؼ أخرل غير منصكص عمييا ،ذلؾ أف ق اررات اإلدارة التي
تستخدـ أىدافان غير مخصصة ليا تككف مشكبة بعيب االنحراؼ ،أك عدـ المشركعية(.)2

 -2أسباب الضبط اإلداري:
يراقب القضاء اإلدارم األسباب (الظركؼ الخارجية) التي دعت اإلدارة إلى التدخؿ

بصبلحيات البكليس اإلدارم ،كال يعتبر مجمس الدكلة الفرنسي تدخؿ اإلدارة مشركعان إال إذا
( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمكد عاطؼ البنا ،الكسيط في القانكف اإلدارم ،المرجع السابؽ ،ص342؛ د.

محمد محمد بدراف ،المرجع السابؽ ،ص.712

( )2لكاء د .عماد حسيف عبد اهلل كلكاء د .السيد حممي الكزاف ،المرجع السابؽ ،ص.139
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تكافرت أسباب جدية تيدد اإلخبلؿ باألمف ،ثـ أنو إذا كانت القاعدة العامة أف تصرفات اإلدارة

يفترض قياميا عمى سبب صحيح يبررىا ،إال أف مجمس الدكلة مغاالة منو في حماية الحريات
بناء عمى سمطات الضبط ليس لو ما
الفردية قد أنشأ قرينة عكسية ،فافترض أف تدخؿ الدكلة ن
يبرره حتى تقيـ اإلدارة بنفسيا الدليؿ عمى سبب تدخميا كعمى جديتو(.)1
 -3وسائل الضبط اإلداري:
تخضع الكسائؿ التي تستخدميا اإلدارة لرقابة القضاء اإلدارم ،حيث تتناكؿ رقابة كسائؿ

الضبط اإلدارم مشركعية الكسيمة التي لجأت إلييا اإلدارة في ذاتيا ،كما تتناكؿ أيضان مدل
مبلءمتيا لظركؼ الحاؿ؛ بمعنى أف رقابة القاضي اإلدارم تنسحب عمى الكسائؿ المستخدمة في

مجاؿ الضبط بيدؼ التحقؽ مف مشركعية ىذه الكسائؿ ،كلمتحقؽ مف تناسب الكسائؿ

المستخدمة لمظركؼ التي ألجأت اإلدارة إلييا(.)2

المطمب الرابع
أمثمة تطبيقية لبعض وسائل الضبط اإلداري في جياز الشرطة الفمسطيني
تمعب الشرطة دك انر ميمان في النكاحي اإلدارية ،تيدؼ مف كرائيا إلى حفظ النظاـ كاألمف،

كتسيير األمكر ،كمف ىذه االختصاصات:

 -1إصدار األكامر كااللتزاـ بيا ،تحقيقا لؤلمف ،كالحفاظ عمى الصالح العاـ.

 -2القياـ بالحراسة كالدكريات ،بيدؼ تأميف األشخاص ،كالمنشآت ،كالممتمكات العامة
كالخاصة.

 -3تنظيـ أعماؿ المركر ،بيدؼ تسيير حركة السير كتنفيذ قكاعده ،كتحرير المخالفات لمف ال
يمتزـ بيا.

 -4مراقبة المشبكىيف ،كالمجرميف ،كالمسجميف خطر ،لمنعيـ مف ارتكاب الجرائـ.
 -5تكلي عمميات الدفاع المدني مف اإلطفاء لمحرائؽ كنحكىا.

 -6حفظ النظاـ كالتأميف في المناسبات الكطنية كالرياضية ،كغيرىا مف الدكرات كاالحتفاالت
العامة.

( )1د .أنكر رسبلف ،المرجع السابؽ ،ص.302

( )2د .أنكر رسبلف ،نفس المرجع ،ص 302كما بعدىا.
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 -7القياـ بمراقبة م نافذ كمداخؿ الببلد ،لتنظيـ عمميات دخكؿ كخركج المسافريف مف المكاطنيف
(.)1

كاألجانب

الفرع األول

كيفية عمل جياز الشرطة
 -1الشرطة في جميع المحافظات كحدة كاحدة تقكدىا مدير الشرطة ،كتعمؿ بشكؿ متكامؿ
كمتعاكف مف أجؿ منع الجريمة ،كاكتشافيا بعد كقكعيا ،كتحقيؽ األمف كاالستقرار لجميع

المكاطنيف ،يساعد في ذلؾ نكاب مدير الشرطة كمساعديو.

 -2مدراء شرطة المحافظات مفكضكف بصبلحيات مدير الشرطة ،كؿ في حدكد محافظتو
كاختصاصو.

 -3يقكـ المفتش العاـ لمشرطة بجكالت ميدانية دكرية عمى جميع اإلدارات كشرطة المحافظات
كمراكز الشرطة ،لمتأكد مف انتظاـ العمؿ ،كااللتزاـ بتنفيذ األكامر.

 -4تقكـ عمميات الشرطة بتعميـ أكامر مدير الشرطة عمى جميع اإلدارات كشرطة المحافظات
تقكـ بتمقي الحكادث ،كمتابعتيا كاعداد البلزـ لمكاجية الشغب.

 -5االجتماعات الدكرية كالشيرية مع نكاب كمساعدم مدير الشرطة ،كمدراء الشرطة في
بناء عمى
المحافظات ،كمدراء اإلدارات المتخصصة ،كمناقشة المكاضيع التي تطرح ن
مقترح األعضاء ،بيدؼ تطكير العمؿ كتحسيف األداء.

 -6التعاكف كالتكثيؽ في العمؿ مع النيابة العامة ،التي تشارؾ جياز التحقيؽ ،كتشرؼ عمى
الممفات كتجييز القضايا كتحكيميا لمقضاء.

 -7عقد اجتماعات بيف مدراء الشرطة المحافظات كالفعاليات الشعبية في مناطقيـ ،كتبادؿ
الزيارات مع المؤسسات االجتماعية كالمدارس كالجامعات ،لبحث مطالبيـ كأم شككل

تتعمؽ بأداء الشرطة(.)2

( )1د .محمد سعيد الرمبلكم ،الشرطة ما ليا كما عمييا ،دراسة فقيية تطبيقية معاصرة ،دار الفكر الجامعي،
الطبعة األكلى2012 ،ـ ،ص.30

( )2دليؿ جياز الشرطة الفمسطيني ،ص.12
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الفرع الثاني

الوظيفة اإلدارية لمشرطة
ىي مجمكعة األنشطة التي تمارسيا الشرطة كسمطة إدارية لحماية األمف العاـ ،كالنظاـ

العاـ ،كاآلداب العامة ،كما يقتضيو ذلؾ مف مراقبة نشاط المكاطنيف كتكجييو إلى الطريؽ الذم
يكفؿ تحقيؽ ىذه األغراض ،كتتحدد الكظيفة اإلدارية لمشرطة في ثبلثة أغراض:

 -1المحافظة عمى األمف العاـ :كذلؾ بمنع المخاطر التي تيدد المجتمع سياسيان كاجتماعيان
كاقتصاديان ،ككؿ ما ييدد الفرد في حياتو كمالو ،فمنع الجريمة سكاء في ذلؾ الجرائـ
المخمة بأمف الدكلة مثؿ :التجسس ،أك الجرائـ التي تخؿ بأمف األفراد كتنافي اآلداب
العامة مثؿ :جرائـ القتؿ كالسرقة ،كذلؾ مف خبلؿ الدكريات كالحراسة كالمراقبة كالكمائف.

 -2المحافظة عمى النظاـ العاـ :كذلؾ تنظيـ الحياة الخارجية لؤلفراد بصكرة تمكنيـ مف
مباشرة نشاطيـ في يسر كسيكلة ،كبدكف مضايقة أك تعطيؿ مثؿ :تنظيـ المركر في

الطرؽ العامة ،كحفظ النظاـ في األماكف التي يرتادىا.
-3

تنفيذ ما تفرضو القكانيف كالمكائح مف كاجبات :كذلؾ معاكنة اإلدارات األخرل في تنفيذ

القكانيف المتعمقة بيا كشرطة البمديات ،كمنع االستيبلء عمى أراضي الدكلة كمعاكنة ك ازرة
التجارة كالصناعة في مكضكعات الغش كالتدليس التجارم ،باستعماؿ القكة الجبرية ،كتنفيذ

ما يقضي بو قانكف األحكاؿ الشخصية في دعاكل الطاعة كالضـ كالمشاىدة

(.)1

الكظيفة األساسية لمشرطة تتمثؿ في درء الجريمة قبؿ كقكعيا ،كتتبمكر إجراءات ىذه
الكظيفة في األعماؿ الشرطية اآلتية:
أوالً :الدوريات:
تعرؼ الدكرية بصفة عامة بأنيا النشاط الذم يقكـ بو جياز الشرطة إلقرار األمف العاـ،

كذلؾ بالقضاء عمى فرض ارتكاب الجريمة كالحيمكلة دكف قياـ الرغبة في ارتكابيا( ،)2كبسط
سمطات الدكلة في كؿ بقعة مف أراضييا لمبلحظة تنفيذ ما تشرعو مف قكانيف كلكائح بالميف

كاإلقناع إف أمكف ،كباستعماؿ القكة كالعنؼ إف اقتضت الضركرة(.)3
( )1دليؿ جياز الشرطة الفمسطينية ،ص.13

( )2لكاء دكتكر /مصطفي ممدكح محمد ،الضبط اإلدارم(الكظيفة اإلدارية لمشرطة ) ،السنة الثانية1999 ،ـ،
ص.110

( )3دليؿ جياز الشرطة الفمسطينية2011 ،ـ ،ص.66
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 -1أنواع الدوريات:
تنقسـ الدكريات بصفة عامة إلى نكعيف رئيسيف:

أ -دكريات راجمة.

أ -الدوريات الراجمة:

ب -دكريات راكبة.

كتتككف مف فرد أك مجمكعة مف األفراد تكمؼ بأعماؿ الحراسة كحفظ األمف ،أك تنظيـ

حركة المركر في منطقة معينة سي انر عمى األقداـ.

كيعتبر ىذا النكع مف الدكريات أكثر فاعمية ،فعف طريقو يتحقؽ التكاجد األمني في جميع

أنحاء الدكلة ،فيقمؿ بذلؾ االعتقاد الكامف لدم المجرـ بقياـ الفرصة المبلئمة الرتكاب الجريمة،
فيشيع الطمأنينة في قمكب المكاطنيف ،كيساعد عمى استقرار األمف في المجتمع.

ب -الدوريات الراكبة:

كيقصد بالدكريات الراكبة ،ىي تمؾ التي تستخدـ أحد كسائؿ النقؿ لقياميا بأداء مياميا،
كتتعدد أنكاع ىذه الدكريات بتعدد كسائؿ النقؿ المستخدمة ،كيتكقؼ استخداـ كسيمو معينة دكف

أخرل عمى مكقع المنطقة التي يراد تغطيتيا ،كطبيعة األرض بيا ،ففي المناطؽ الصحراكية
تستخدـ الجماؿ كالسيارات ذات تجييزات معينة تمكنيا مف السير فكؽ الرماؿ .كفي الطرؽ
الزراعية الضيقة تككف الكسيمة المناسبة ىي الخيؿ ،أما في المدف فيسيؿ استخداـ السيارات

كالدراجات البخارية كغيرىا.

 -2واجبات مسئول الدوريات:
مسئكؿ الدكريات مسئكؿ أماـ مدير المركز عف حسف سير العمؿ الفعاؿ لمكتبو كأفراده،

كعف تنفيذىـ الناجح لكاجباتيـ المعنية في منطقة المركز.

 -1يقكـ مسئكؿ الدكريات يكميان بفحص جميع السجبلت كاألحكاؿ كالكظيفة األسبكعية،
كتقارير العمؿ المقدمة مف رجاؿ الشرطة ،كيتأكد مف أف جميع التسجيبلت تمت بشكؿ

مناسب.

 -2يقكـ بعمؿ كشؼ الخدمة اليكمي بكاسطة رئيس الفرقة العاممة كيجرم التفتيش عمييـ ،مف
حيث الينداـ الحسف.

 -3تسجيؿ اإلجازات السنكية كالمرضية كغيرىا.

 -4الضبط كالربط لرجاؿ المركز كتحضير لكائح المحاكمات.

 -5المراقبة عمى سبلمة غرفة النظارة كاعاشة المكقفيف كعمى حفظ أمانتيـ(.)1
( )1دليؿ جياز الشرطة الفمسطيني ،ص.67
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 -3ميام اإلدارة العامة لمدوريات والنجدة:
 -1التكاجد المستمر في الشارع لمظركؼ الحالية كالتطكرات األمنية المتبلحقة.

 -2سرعة االنتقاؿ لفض المشاجرات المنازعات لحيف كصكؿ الشرطة المتخصصة.
 -3االنتقاؿ إلى األماكف المطمكبة طبقان ألمر العمميات ،كفي حاؿ كجكد الجريمة يتـ التحفظ
عمى مسرح الجريمة.

 -4دعـ مجيكدات اإلدارات كالمركر كالحراسات كشرطة المحافظات كالبمديات.
 -5المحافظة عمى األمف كالنظاـ كمنع ضبط الجريمة مف خبلؿ مراقبة حركة مركر السيارات
كالمشاة كالتفتيش إذا لزـ األمر.

 -6القياـ بأعماؿ النجدة ،كاإلغاثة ،كاإلنقاذ ،كاإلطفاء عمى الطرؽ الخارجية.
 -7تمرير المعممات التي ليا مساس باألمف العاـ فك انر(.)1

 -4أىداف الدوريات:

دكريات الشرطة تيدؼ إلى تحقيؽ ما يمي:
أ -ضماف التكاجد األمني في منطقة جغرافية معينة(.)2
ب -التحقؽ مف يقظة الجنكد كالخفراء بنقط حراستيـ كمناطقيـ كانتظاميـ.
ج -إقرار األمف كالطمأنينة بيف المكاطنيف مف خبلؿ إشعارىـ بأف رجؿ الشرطة ىك األقرب

دائمان كقت الشدة(.)3

 -5ميام إدارة الدوريات والنجدة:
 -1تتكلى اإلدارة العامة لمدكريات كالنجدة ميمة الدكريات عمى الطرؽ الرئيسية كالمحاكر
اليامة كالشكاطئ كاألماكف االستراتيجية.

 -2المشاركة في األعماؿ الراكبة كالراجمة كالبلسمكية داخؿ المدف؛ بيدؼ تخفيؼ العبء
عف أعماؿ مراكز الشرطة.

 -3التكاجد المستمر بالشارع بالنظر لمظركؼ الحالية كالتطكرات األمنية المتبلحقة.
 -4سرعة االنتقاؿ لفض المشاجرات كالمنازعات لحيف كصكؿ طكاقـ الشرطة المتخصصة.
( )1دليؿ جياز الشرطة الفمسطينية ،ص.94
( )2راجع الكتاب الدكرم رقـ  78لسنة  181الصادر عف اإلدارة العامة لمتفتيش كالرقابة.
( )3لكاء /سراج الديف الركبي ،إدارة العمؿ األمني في أقساـ كمراكز نقط الشرطة ،السنة الثالثة ،مطبعة كمية
الشرطة2005 ،ـ ،ص.361
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 -5دعـ مجيكدات اإلدارات األخرل كالمركر كالحراسات كشرطة المحافظات كالبمديات.
 -6مساعدة المكاطنيف كنجدتيـ في أحكاؿ الضركرة.

 -7إزالة العكائؽ عف الطرؽ بكافة الكسائؿ المتاحة ،كطمب تدخؿ الجيات المختصة لرفع
(.)1

أم عائؽ يقع تحت اختصاصيا

ثانياً :الحمالت التفتيشية:
الحممة التفتيشية ىي إحدل عمميات الشرطة الطارئة التي تيدؼ إلى تكجيو جيكد القكة
مف أفراد الشرطة نحك إقرار األمف في المناطؽ ،التي تزداد فييا الحكادث الجنائية أك في

األماكف التي تعتبر مأكل لمعابثيف باألمف كالخارجيف عف القانكف أك تمؾ التي تككف مسرحان

لبعض الظكاىر اإلجرامية(.)2

كيككف نتيجة ىذا الجيد الحد مف كقكع الجريمة كضبطيا ،كذلؾ في إطار مف الشرعية القانكنية

مف أجؿ بث الطمأنينة في نفكس المكاطنيف ،كاعبلء مبدأ سيادة القانكف في المجتمع(.)3
 -1أىداف الحمالت التفتيشية:

تستخدـ الشرطة أسمكب الحمبلت التفتيشية لتحقيؽ أىداؼ مباشرة ،كأىداؼ غير مباشرة

كىي عمى التفصيؿ التالي:
أ-

األىداف المباشرة لمحمالت التفتيشية:
كتتمثؿ ىذه األىداؼ في تصفية البؤر اإلجرامية ،حيث تكجو الحمبلت التفتيشية لضبط

األشخاص الياربيف مف كجو العدالة بصفة عامة كالمحككـ عميو ،كالياربيف مف الميمانات

كالسجكف ،كما تيدؼ أيضان إلى ضبط متحصبلت جرائـ السرقات كاآلالت التي تسيؿ ارتكاب

الجرائـ.

( )1لكاء ركف /عرابي محمد كمكب ،تنظيـ إدارة الشرطة الفمسطينية ،المرجع السابؽ ،ص.115
( )2لكاء دكتكر /مصطفي ممدكح محمد ،المرجع السابؽ ،ص.115
( )3رائد /محمد يكسؼ األبشييي ،عمميات الشرطة الجزء األكؿ ،القاىرة ،مطبكعات أكاديمية الشرطة ،ص258
كما بعدىا.
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ب -األىداف الغير مباشرة لمحمالت التفتيشية:
تستيدؼ الحمبلت التفتيشية تفكيت فرص ارتكاب الجرائـ عمى العناصر اإلجرامية ،كذلؾ

بالقضاء عمى الظركؼ المييئة الرتكابيا ،كما تساىـ أيضان في بث ركح األمف كالطمأنينة في
نفكس المكاطنيف كالشرفاء.

()1

 -2أنواع الحمالت التفتيشية:

أ -حمالت تفتيشية فردية:
كىي التي يقكـ بيا قسـ أك مركز شرطة بمفرده في حدكد إمكانياتو المتاحة ،كي أرسيا

مأمكر المركز أك القسـ أك نائبو ،كتشكؿ مف أفراد القكة كعادة ما تستعيف بقكة مف قسـ قكات
األمف بالمديرية.

ب -حمالت تفتيشية مبكرة:
كىي التي يقكـ باإلعداد كالتخطيط ليا جياز البحث الجنائي بمديرية األمف ،كتشترؾ في

تنفيذىا قكات مف عدة أقساـ أك مراكز بالمديرية ،باإلضافة إلى قكات مف قسـ قكات األمف أك
األمف المركزم.
ج -حمالت مفتوحة:
كىي عبارة عف حمبلت فردية تقكـ بيا الم اركز أك األقساـ في مجاالت متخصصة في

كقت كاحد كلمدة محددة(.)2

مثال الوصف الوظيفي لإلدارة العامة لمدوريات والنجدة:
()3

بطاقة وصف وظيفي عام

الجياز :الشرطة الفمسطينية
اإلدارة :شرطة الدوريات والنجدة

الوظائف والميام:
 .1التكاجد المستمر في الشارع بالنظر لمظركؼ الحالية كالتطكرات األمنية المتبلحقة.
 .2سرعة االنتقاؿ لفض المشاجرات المنازعات لحيف كصكؿ طكاقـ الشرطة المتخصصة.
( )1لكاء دكتكر /مصطفى ممدكح محمد ،المرجع السابؽ ،ص.116
( )2رائد /محمد يكسؼ األبشييي ،المرجع السابؽ ،ص.260

( )3اإلدارة العامة لمدكريات كالنجدة ،جياز الشرطة الفمسطيني ،قطاع غزة2016 ،ـ.
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 .3االنتقاؿ إلى األماكف المطمكبة طبقان ألمر العمميات ،كفي حاؿ كجكد جريمة يتـ التحفظ عمى
مسرح الجريمة كالشيكد كلحيف كصكؿ أجيزة التحقيؽ.

 .4دعـ مجيكدات اإلدارات األخرل كالمركر كالحراسات كشرطة المحافظات كالبمديات.
 .5المحافظة عمى األمف كالنظاـ العاـ كمنع ضبط الجريمة مف خبلؿ مراقبة حركة مركر
السيارات كالمشاة كالتفتيش إذا لزـ األمر.

 .6إخطار العمميات المركزية عف أية تحركات مشبكىة أك تجمعات بقصد تنظيـ مظاىرات أك
القياـ بأعماؿ عنؼ أك تخريب.

 .7الكقكؼ بيمة كنشاط في مكاف الدكرية.
 .8مساعدة المكاطنيف كنجدتيـ في حاؿ الضركرة.
 .9مرافقة المكاكب الرسمية التي تزكر أراضي السمطة الفمسطينية.
 .10إزالة العكائؽ عف الطرؽ بكافة الكسائؿ المتاحة كطمب تدخؿ الجيات المختصة لرفع أم
عائؽ يقع تحت اختصاصيا.

 .11القياـ بأعماؿ النجدة كاإلغاثة كاإلنقاذ كاإلطفاء عمى الطرؽ الخارجية.
 .12تمرير المعممات التي ليا مساس باألمف العاـ فك انر.
 .13التنسيؽ مع المؤسسات التي ليا عبلقة بالطرؽ حكؿ المحافظة عمييا ،كعدـ السماح بإجراء
الحفريات عميو إال بمكجب تصريح خاص ،كالتأكد مف أخذ االحتياطات البلزمة لتكفير

السبلمة العامة.
ثالثا :الحراسات:

يقع عمى عاتؽ ىيئة الشرطة حراسة المنشآت كحمايتيا مف أم خطر يمكف أف يقع عمييا

مف أشخاص أك أشياء أك ككارث طبيعية ،سكاء أكانت ىذه المنشآت مخصصة لمنفعة عامة أك
منشآت خاصة مممككة ألفراد الجميكر ،كما تتكلى أيضان حماية الشخصيات اليامة حتي يككنكا

في مأمف مف أم إخطار أك تيديد ليتفرغكا ألداء مياـ عمميـ.
أنواع الحراسات:
أكالن :حراسة المنشآت كتنقسـ إلى قسميف:
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-1حراسة المنشآت العامة وتأمينيا:
يقصد بالمنشآت العامة األبنية كاألراضي ،كما يمحؽ بيا مف معدات أك آالت أك غيرىا،

إذا خصصت لتحقيؽ منفعة عامة ألفراد الجميكر.
كتعتبر مف المنشآت العامة ما يمي:


دكر الحككمة كرئاسة الجميكرية كالك ازرات كفركعيا.



المصانع ذات األىمية الخاصة لئلنتاج الكطني.



مقار المنظمات الدكلية كاإلقميمية.




السفارات كالقنصميات كالمكاتب التابع ليا.
حقكؿ النفط كمعامؿ تكرير البتركؿ(.)1

 -2حراسة المنشآت الخاصة:
كىي عمى طائفتيف:
أ -منشآت خاصة بقطاع األعمال والشركات الكبرى والمؤسسات االقتصادية:
تقكـ ىيئة الشرطة بتكفير نكع مف الخدمات األمنية المتميزة لمراغبيف فييا عبلكة عمى تمؾ

الخدمات العامة التي تفرضيا التشريعات كتدخؿ في نطاؽ أغراض الضبط اإلدارم ،كتتمثؿ في

حراسة كتأميف تمؾ المنشآت مف أم إخطار تيدد أمنيا.
ب -العقارات المخصصة لمسكن:

يجكز لمدير األمف أك مف ينكب عنو أف يسحب الترخيص لمدة ال تتجاكز ثبلثة أشير،

إذا خالؼ الحارس الخاص أيان مف الكاجبات المفركضة عميو ،كعند تكرار المخالفة يجكز سحب
الترخيص لمدة ال تتجاكز سنة ،كيمغي الترخيص إذا حكـ عمى المرخص لو في جناية أك في

جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة(.)2

ثانياً :حماية الشخصيات اليامة:

كىي األشخاص الذيف يشغمكف مراكز قيادية رسمية أك غير رسمية في الدكلة ،أك في دكؿ

أجنبية أخرل ينزلكف ضيكفان عمى الدكلة ،كتتناكؿ حماية الشخصيات اليامة ما يمي:

 -1منع االعتداء عمى الشخص المطمكب حمايتو.

( )1لكاء دكتكر/مصطفي ممدكح محمد ،المرجع السابؽ ،ص.123
( )2المادة الثامنة مف القانكف رقـ  68لسنة 1970ـ في شأف الحراس الخصكصييف المعدؿ بالقانكف رقـ 33
لسنة 1976ـ.
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 -2إنقاذ الشخصية اليامة في حالة تعرضيا لبلعتداء أك اإلصابة.
 -3حماية ممتمكاتو كمتعمقاتو.

 -4تكفير الراحة كالسكينة لمشخص المراد حمايتو.

كيضـ الييكؿ التنظيمي لك ازرة الداخمية جيا انز متخصصان لتحقيؽ ىذا اليدؼ ،يسمى بقطاع

الحراسات كالتاميف(.)1
ميام الحراسات:

 -1تختص إدارة الحراسات بأعماؿ الحراسة عمى المؤسسات اليامة ،المنشآت الحككمية
كسفارات كممثمي الدكؿ العربية كاألجنبية.

 -2يقكـ أفراد الحراسات بتأميف الحراسة الخارجية كمباني المحاكـ كالنيابات عمى مدار 24
ساعة في محافظتي غزة كخانيكنس.

 -3تقكـ مياـ مرافقة المكاكب الرسمية(.)2
 -4تتكلى حراسة نقؿ السجناء مف كالي المحاكـ.

 -5يتفرع مف إدارة الحراسات كحدة الخيالة ،كالتي تساىـ في أعماؿ الدكريات بالخيالة في
األماكف المختمفة(.)3

( )1يراجع دكتكر /مدحت صالح المراسي ،اليياكؿ التنظيمية ،دراسة تطبيقية عمي ك ازرة الداخمية ،القاىرة ،سنة
1993ـ ،ص.272
( )2دليؿ الشرطة الفمسطينية ،ص.96

( )3لكاء ركف /عرابي محمد كمكب ،المرجع السابؽ ،ص.117
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مثال الوصف الوظيفي لإلدارة العامة لمحراسات:
()1

بطاقة وصف وظيفي عام

الجياز :الشرطة الفمسطينية
اإلدارة :شرطة الحراسات
الوظائف والميام:

 .1تخػ ػػتص إدارة الح ارسػ ػػات بأعمػ ػػاؿ الح ارسػ ػػة عمػ ػػى المؤسسػ ػػات اليامػ ػػة ،المنشػ ػػآت الحككميػ ػػة
كسفارات كممثمي الدكؿ العربية ،كاألجنبية.

 .2تقكـ بمياـ مرافقة المككب الرسمية.

 .3المشػػاركة فػػي أعمػػاؿ ال ػدكريات الراكبػػة ،كالراجمػػة ،كالبلسػػمكية ،داخػػؿ المػػدف بيػػدؼ تخفيػػؼ
العبء عف أعماؿ مراكز الشرطة ،كما أف تجييزات ىذه اإلدارات تمكنيا مف سرعة االنتقاؿ

إلى فض المشاجرات كالمنازعات لحيف كصكؿ الطكاقـ الشرطية المختصة.

وىناك أمثمة تطبيقية لبعض ميام اإلدارات العامة داخل الشرطة التي تقوم بميام الضبط

اإلداري وىي عمى النحو التالي:

()2

بطاقة وصف وظيفي عام

الجياز :الشرطة الفمسطينية.
اإلدارة :شرطة البمديات

الوظائف والميام:
 .1شرطة البمديات ىي حمقة الكصؿ بيف أجيزة الحكـ المحمي كالشرطة ،حيث تتكلى
اإلشراؼ عمى األسكاؽ كأماكف الذبح المعتمدة لمماشية كالطيكر لدل البمديات.

 .2المساىمة في اإلشراؼ عمى منع الجرائـ التي تستيدؼ سرقة التيار الكيربائي أك كاببلت

الكيرباء ،كالتبلعب في عدادات المياه ،كمرافقة محصمي الكيرباء كالمياه لدفع ما عمييـ
مف رسكـ كمستحقات.

( )1اإلدارة العامة شرطة الحراسات ،جياز الشرطة الفمسطيني ،قطاع غزة2016 ،ـ.
( )2اإلدارة العامة شرطة البمديات ،جياز الشرطة الفمسطيني ،قطاع غزة2016 ،ـ.
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 .3اإلشراؼ عمى تنظيـ األسكاؽ الشعبية كالعامة ،كضماف عدـ إعاقة الباعة الجائميف
لمشكارع كاألرصفة.

 .4إزالة المخالفات الخاصة باألبنية غير المرخصة ،كأشغاؿ األرصفة كالطرقات ،كمخمفات
البناء ،كتقديـ المخالفيف لمحكمة البمدية التخاذ البلزـ بشأنيـ.

 .5التعاكف مع البمديات كلجاف الخدمات كالمجالس القركية في تطبيؽ السياسة العامة لك ازرة
الحكـ المحمي ،فيما يتعمؽ بتنظيـ البناء ،الشكارع ،المركر ،مكاعيد فتح كاغبلؽ المحبلت
التجارية ،تراخيص البناء ،تراخيص المحبلت.

 .6نشر ضباط كأفراد الشرطة بصكرة يكمية في أسكاؽ المدف؛ لمعمؿ عمى حفظ النظاـ العاـ،
كتسييؿ حركة مركر المتسكقيف داخؿ تمؾ األسكاؽ.

 .7حفظ األمف كالنظاـ العاـ داخؿ منشآت البمديات ،السيما األماكف التي يكثر فييا
المراجعيف ،كحماية مكظفي البمديات.

 .8تسيير دكريات حراسة ليمية ،السيما األماكف التجارية كأسكاؽ الذىب.
 .9مرافقة أقساـ البمديات المختمفة بجكالت ميدانية ،كتسييؿ عمؿ المكظفيف ،كحمايتيـ مف
أم اعتداء يقع عمييـ أثناء الخدمة ،كاألقساـ ىي ( محكمة البمدية ،قسـ المساحة ،قسـ
التنظيـ ،قسـ الحرؼ كالصناعات ،قسـ الجباية ،قسـ المياه ،قسـ الطرؽ ،قسـ الصحة،

قسـ المسم) البمدم).

 .10إصدار تراخيص العربات التي تجرىا الحيكانات.
 .11تطبيؽ قانكف البمدية بالنسبة لرخص المباني.

 .12تطبيؽ قانكف الصحة بإزالة المكاره الصحية كالقمامة.

 .13تنفيذ ق اررات المحاكـ بالنسبة؛ إلزالة التعديات عمى الطرؽ ،كالمرافؽ العامة ،كالمباني
المخالفة.
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بطاقة وصف وظيفي عام

()1

الجياز :الشرطة الفمسطينية.

اإلدارة :شرطة المرور.
الوظائف والميام:
 .1تخػػتص إدارة المػػركر بتكجيػػو كتنسػػيؽ جيػػكد أجي ػزة شػػرطة المػػركر فػػي مختمػػؼ المحافظػػات؛
لتنظيـ المركر تنفيذ القكانيف ،كالمكائح ،كالتعميمات.

 .2تخطيط السياسة العامػة لممػركر سػكاء مػف ناحيػة االحتياجػات البشػرية ،أك األجيػزة كالمعػدات
كتطكيرىا ،كفقان ألحدث النظـ.

 .3بحث مدل كفاية كسائؿ تنظيـ المركر المتاحة في مختمؼ المحافظات ،كاقتراح تطكيرىا.
 .4كضع كمتابعة تنفيذ الخطة العامة لممركر ،كتطبيؽ األكامر كالتعميمات الصادرة بشأنيا.
 .5تخطيط كتنظيـ المركر في الطرؽ الرئيسية داخؿ كخارج المدف.
 .6االتصاؿ بالييئات المعنية بمرافؽ المركر ،كالتعاكف معيا بشأف النيكض بكسائؿ المركر.
 .7العمؿ عمى متابعة العامميف بإدارة المركر ،كتقييـ جيكدىـ ،ككضع البرامج التدريبية الخاصة
بيـ.

 .8نشر كتنمية الكعي المػركرم لػدل المػكاطنيف كطػبلب المػدارس ،كشػرح كسػائؿ السػبلمة عمػى
الطرؽ.

 .9العمػػؿ عمػػى إدخػػاؿ نظػػاـ مراقبػػة السػػرعة بػػالرادار عمػػى جميػػع الطػػرؽ الس ػريعة داخػػؿ الػػببلد
لئلقبلؿ مف حكادث الطرؽ.

 .10تكعية الجميكر مف خبلؿ إصدارات كتيبات خاصة بالتعريؼ بالمركر.
 .11التع ػػاكف م ػػع أجيػ ػزة الم ػػركر ف ػػي ال ػػدكؿ العربي ػػة ،كمعرف ػػة م ػػدل التط ػػكر ،كاالس ػػتعانة بتب ػػادؿ
الخبرات.

( )1اإلدارة العامة شرطة المركر ،جياز الشرطة الفمسطيني ،قطاع غزة2016 ،ـ.
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 .12جم ػ ػػع المعمكم ػ ػػات اإلحص ػ ػػائية ع ػ ػػف حػ ػ ػكادث الس ػ ػػير ،كالقي ػ ػػاـ بإع ػ ػػداد األبح ػ ػػاث كالد ارس ػ ػػات
كالمشاركة فييا؛ بيدؼ تقميص حجـ الحكادث.

 .13مراقبة أكضاع الطرؽ كمدل سبلمتيا لمسير ،كتقديـ االقتراحات لتصكيب أكضاعيا.
 .14المشاركة في التكعية المركرية بالتنسيؽ مع إدارة العبلقات العامة بالشرطة.
 .15التحقيؽ في حكادث المركر اليكمية.
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بطاقة وصف وظيفي عام

الجياز :الشرطة الفمسطينية.
إدارة اإلمداد والتجييز
الوظائف والميام:
 .1الكشؼ عف السمكـ كالمخدرات ،كطبيعة األدكية كالكحكليات في سكائؿ الجسـ.
 .2فحص البصمة الكراثية كاثباتيا ،كالشعر ،كاألنسجة ،كفحص الدـ ،كسكائؿ الجسـ.

 .3فحص األسمحة ،كفحص المقذكفات ،كالقياـ بعمميات إطبلؽ النار ،كاظيار األرقاـ
المطمكسة في األسمحة.

 .4التعرؼ عمى الصبغات كالبكيات ،كالتعرؼ إلى الزجاج كالتربة كالكشؼ عنيا ،كالتعرؼ إلى
األلياؼ كالكشؼ عنيا.

 .5كشؼ عمميات تزييؼ العمبلت ،كالتكاقيع ،كالكرؽ ،ككشؼ عمميات التزكير في الكثائؽ
الرسمية ،كمضادات الخطكط اليدكية ،كالتكقيعات ،كفحص المخرجات الطباعية
كالكمبيكترية كالناسخات.

 .6استخداـ جميع األجيزة المخبرية في عمميات الكشؼ.
 .7إعداد المحاليؿ كالمكاد الكيميائية البلزمة لمفحص.

 .8الكشؼ كالتعرؼ إلى األدلة المادية في مسرح الجريمة ،كتكثيؽ األدلة كتحريزىا داخؿ
مسرح الجريمة.

 .9تظيير البصمات كدراستيا كمقارنتيا كأرشفة البصمات كمقارنتيا.

 .10تحميؿ مخمفات المتفجرات ،كتحميؿ آثار الحريؽ ،كالتعرؼ إلى كمية المكاد المتفجرة
المستخدمة كتأثيرىا.

 .11استقباؿ كحفظ جميع ممفات القضايا المنجزة مف جميع المحافظات كالدكائر آليان ،كالعمؿ
عمى تخزينيا عمى السيرفر المركزم الخاص بالدائرة ،كمف ثـ حفظيا كتخزينيا بشكؿ آمف

لحمايتيا.

 .12عمؿ سجؿ جنائي لكؿ متيـ مخضرـ أك مشبكه.
 .13التغذية الراجعة لكافة الفركع كالدكائر المركزية.

( )1اإلدارة العامة ،إدارة اإلمداد كالتجييز ،جياز الشرطة الفمسطيني ،قطاع غزة2016 ،ـ.
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 .14تقديـ التقارير الفنية مف حيث حالة األنظمة المعمكؿ بيا ،كمبلئمتيا لمعمؿ األمني.

 .15د ارسة األنكاع األساسية لقرصنة البرامج كالجرائـ في اإلنترنت ،كفؾ كتشفير المعمكمات،
كتحميؿ الكسائط كالمرئيات.

 .16العمؿ عمى تحقيؽ الشخصية كالكشؼ عنيا.
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بطاقة وصف وظيفي عام

الجياز :الشرطة الفمسطينية.

اإلدارة :التدخل وحفظ النظام.
الوظائف والميام:
 .1التصدم لمكاجية الشغب ،كفض االعتصامات ،كتفريؽ المظاىرات ،كالتجمير غير
المشركع.

 .2تأميف االحتفاالت كزيارات الشخصيات اليامة كالمباريات الدكلية.

 .3مشاركة الشرطة في ميمات األمف العاـ أك المخدرات ،كالحمبلت التفتيشية ،كتطيير
أككار المجرميف كالعصابات كاألسمحة الغير مرخصة.

 .4االشتراؾ في ميمات األمف السياسي الخاصة بمكافحة التشكيبلت اإلرىابية كالمتطرفيف.

 .5التعاكف مع الجيات األمنية ذات االختصاص ،لمعالجة أية أكضاع تتيدد سبلمة الجبية
الداخمية.

 .6تطكيؽ مسرح الجريمة ،كتفتيش األمكنة في األحكاؿ التي تستدعي ذلؾ ،كما في أعماؿ
اإلرىاب.

 .7معالجة المكاقؼ األمنية الطارئة بالتنسيؽ كالتعاكف مع محافظات الشرطة.

 .8إعداد كتنسيؽ الدراسات النظرية كالميدانية اليادفة لتحديد الشخصيات كاألماكف المحتمؿ
تعرضيا لمخطر ،كالمستيدفة مف قبؿ عصابات أك جماعات إرىابية معنية ،ككضع

الخطط الكقائية البلزمة ليا.

 .9يجب أف يقكـ قائد الجياز برفع الركح المعنكية لدل أفراد اإلدارة ،كحثيـ عمى بذؿ المزيد
مف الجيد مع تكثيؼ التدريب اليكمي لبلستعداد ألم حالة طارئة.

 .10فض الخبلفات كالنزاعات بيف العائبلت.

 .11تأميف المبلعب الرياضية؛ لمنع االحتكاؾ بيف الجماىير ،كالمحافظة عمى سير المباريات
التي يرتادىا المشبكىيف كالمطمكبيف لمعدالة كالقانكف.

( )1اإلدارة العامة التدخؿ كحفظ النظاـ ،جياز الشرطة الفمسطيني ،قطاع غزة2016 ،ـ.
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بطاقة وصف وظيفي عام

الجياز :الشرطة الفمسطينية
اإلدارة :المباحث العامة
الوظائف والميام:
 .1مراقبة الجيكد المناىضة لمنشاط اإلجرامي بصكره المختمفة؛ بيدؼ تحقيؽ رسالة الشرطة
في الحد مف الجريمة ،كضبط ما يقع منيا.

 .2كشؼ أكجو النشاط الذم يستيدؼ اإلضرار بأمف الدكلة في الداخؿ.

 .3القياـ بعمؿ السجبلت الخاصة بالمشبكىيف كالمنحرفيف ،كذكم السكابؽ كمراقبة سمككيـ.

 .4العمؿ عمى تأميف كتحصيف الجبية الداخمية ضد نشاط معادم؛ بيدؼ اإلضرار بأمف
البمد.

 .5القياـ باألنشطة الخاصة بالمحافظة عمى األمف ،كالنظاـ ،كمباشرة الكظائؼ اإلدارية
لمشرطة ،بيدؼ منع الجريمة قبؿ كقكعيا ،كالمشاركة في أعماؿ كشؼ كمتابعة مرتكبييا،
كالعمؿ عمى جمع األدلة لتقديميـ لمعدالة.

 .6القياـ بأعماؿ حماية اآلداب العامة ،كمكافحة الجرائـ المخمة بيا كجرائـ التسكؿ كالمقامرة.
 .7مباشرة االختصاصات المقررة لقائد الشرطة في قكانيف األندية كالمبلىي كالمحاؿ العامة.

 .8مكافحة الجرائـ التي تستيدؼ السياسة المرسكمة؛ لتكفير السمع كمكاد التمكيف ،كضبط
المخالفيف الذيف يتبلعبكف بقكت الشعب ،كعدـ اإلخبلؿ بتكافر السمع باألسكاؽ ،أك بيع

كتسكيؽ المكاد الغذائية الفاسدة.

 .9تنسيؽ كتكجيو كمراقبة الجيكد لمكافحة جرائـ تيريب األمكاؿ أك ظاىرة التيريب مف
الضرائب كالرسكـ كالجمارؾ.

 .10مكافحة جرائـ التزييؼ كالتزكير.
 .11مراقبة كصكؿ كمركر كمغادرة األجانب عبر المكانئ البرية ،كالبحرية ،كالجكية.

 .12المساىمة في إجراءات مكافحة الجرائـ بالتعاكف مع المكتب المركزم لمشرطة الجنائية
الدكلية (اإلنتربكؿ).

 .13مراقبة نشاط الييئات المحمية ذات المبادئ اليدامة ،كالنشاط الخطر عمى سبلمة البمد.
 .14إعداد التقارير الدكرية عف المكقؼ الجنائي بعد دراسة اإلحصائيات الجنائية.
( )1اإلدارة العامة المباحث العامة ،جياز الشرطة الفمسطيني ،قطاع غزة2016 ،ـ.
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 .15إعداد البحكث الفنية كالقانكنية الخاصة بمكافحة الجريمة.

 .16إعداد البيانات الخاصة بالمؤتمرات كالمجاف الدكلية المعنية بمكافحة الجريمة ،تمييدان
الشتراؾ األجيزة المختصة فييا كمتابعة أعماليا كحفظ كثائقيا.

 .17متابعة كتنفيذ االلتزامات الناشئة عف المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية الخاصة بمكافحة
الجريمة ،كالتعاكف في ذلؾ مع األجيزة المختصة.

 .18دراسة الظكاىر اإلجرامية اإلقميمية كالمكسمية ،كبياف أسبابيا ،كدكافعيا ،ككسائؿ عبلجيا.

 .19حصر الخصكمات كالمنازعات اليامة ،كمراقبة جيكد األمف في القضاء عمى أسبابيا
كعقد الصمح فييا.
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بطاقة وصف وظيفي عام

الجياز :الشرطة الفمسطينية
اإلدارة :مكافحة المخدرات
الوظائف والميام:
 .1تفحص اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بمكافحة جرائـ تيريب المكاد المخدرة أك تداكليا
أك إنتاجيا أك زراعتيا.

 .2كضع الخطط كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتحقيؽ ىذه المكافحة.

 .3مكافحة كضبط زراعة النباتات المخدرة ،أك إنتاجيا ،أك تركيجيا داخؿ الببلد.
 .4تنفيذ عمميات المكافحة ذات الصبغة الدكلية.

 .5حصر حاالت الميربيف ،كالخطريف ،كالتجار المركجيف كتقديـ االقتراحات الخاصة باتخاذ
اإلجراءات المناسبة لمحد مف خطكرتيـ.

 .6ترشيح الضباط العامميف في مجاؿ مكافحة المخدرات.
 .7اإلشراؼ عمى عبلج المدمنيف بالمصحات العبلجية.

 .8االشتراؾ في المؤتمرات الدكلية ،كاإلقميمية ،كالمحمية المعنية بشؤكف المخدرات كمكافحتيا
كما تعقده مف اتفاقات أك معاىدات.

 .9االتصاؿ مع الييئات األجنبية كالدكلية في كؿ ما تستمزمو إجراءات مكافحة المخدرات
بالتعاكف مع المكتب المركزم لمشرطة الجنائية الدكلية (اإلنتربكؿ) ،كبرنامج األمـ المتحدة

لمكافحة المخدرات.

 .10التعاكف مع المجمس الفمسطيني لمكافحة اإلدماف ،كالجمعيات األخرل لمتخصصة
لئلشراؼ عمى برامج عبلج المدمنيف.

 .11نشر التكعية اإلعبلمية ،كالتعاكف لمحد مف مخاطر اإلدماف لدل الجماىير كطبلب
المدرس كالجامعات.

 .12القياـ بأعماؿ التسجيؿ الجنائي الخاصة باألشخاص المتعامميف في مجاالت
(التيريب ،اإلتجار ،الزراعة ،اإلنتاج ،التركيج ،التعاطي).

 .13اإلشراؼ عمى مخازف المضبكطات كمراقبة إجراءات التصرؼ فييا كخاصة إعداـ المكاد
المخدرة.

( )1اإلدارة العامة مكافحة المخدرات ،جياز الشرطة الفمسطيني ،قطاع غزة2016 ،ـ.
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 .14بحث كاعداد كافة المسائؿ الخاصة باألبعاد ،أك ترقب الكصكؿ إلى الببلد أك اإلدراج
بالقكائـ عمى المنافذ ألسباب تتعمؽ بمكافحة المخدرات.

 .15اإلشراؼ الفني عمى أجيزة أفرع مكافحة المخدرات في محافظات الكطف كالمنافذ البرية،
كالبحرية ،كالجكية.
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الفصل الثالث



نظام الضبطية القضائية

المبحث األول :مأمورو الضبط القضائي.
المطمب األكؿ :ماىية الضبط القضائي كخصائصو .
المطمب الثاني :مأمكرك الضبط القضائي في التشريع الفمسطيني.
المطمب الثالث :نطاؽ اختصاص مأمكرم الضبط القضائي.
المطمب الرابع :تبعية مأمكرم الضبط القضائي لمنيابة العامة.

المبحث الثاني :اختصاصات مأمور الضبط القضائي المتعمقة باالستدالل.
المطمب األكؿ :المبادئ العامة التي تحكـ أعماؿ االستدالؿ.
المطمب الثاني :ماىية االستدالؿ كأىميتو.
المطمب الثالث :أعماؿ االستدالؿ (االختصاصات) .

المبحث الثالث :اختصاصات مأمور الضبط القضائي االستثنائية.
المطمب األكؿ :التمبس بالجريمة.
المطمب الثاني :ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ االبتدائي.
المطمب الثالث :نماذج تطبيقية لبعض كسائؿ الضبط القضائي في جياز الشرطة
الفمسطيني.
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الفصل الثالث

نظام الضبطية القضائية
تمييد وتقسيم:
عن ػػدما تق ػػع الجريم ػػة ينش ػػأ عني ػػا ح ػػؽ الدكل ػػة ف ػػي عق ػػاب الج ػػاني مقت ػػرؼ الجريم ػػة ،كلك ػػي

تستطيع الدكلة اقتضاء حقيا في العقاب فبل بد مف كجكد آلية تسػتطيع مػف خبلليػا ذلػؾ ،كتتمثػؿ
تمػؾ اآلليػة فػي مجمكعػػة مػف اإلجػراءات التػػي تمارسػيا أكثػر مػػف جيػة ،كالعمػة فػػي مػنح أكثػر مػػف
جي ػػة ص ػػبلحيات مباشػ ػرة سمس ػػمة اإلجػ ػراءات الجنائي ػػة ى ػػك ض ػػماف إيج ػػاد التػ ػكازف المطم ػػكب ب ػػيف

مصمحة المجتمع في الحماية مف اإلخبلؿ بأمنو ،كبيف الحفاظ عمى حقكؽ األفراد كحرياتيـ.
إف الض ػػبطية القض ػػائية تب ػػدأ ح ػػيف تفش ػػؿ الض ػػبطية اإلداري ػػة ف ػػي ميمتي ػػا الكقائي ػػة ،فتق ػػع

الجريمة ،كيترتب عمى االختبلؼ بيف الضبطية القضػائية كالضػبطية اإلداريػة ،أف اإلشػراؼ عمػى
عمؿ الضبط القضػائي يكػكف لمنيابػة العامػة ،كيكػكف أيضػان لمسػمطات اإلداريػة التػي يتبعيػا مػأمكر

الضػػبط ،بينمػػا تشػػرؼ السػػمطات اإلداريػػة كحػػدىا عمػػى أعمػػاؿ الضػػبطية اإلداريػػة ،كعمػػى سػػبيؿ
المثاؿ فإف لمنيابة العامة الحؽ في المراقبة كاإلشراؼ عمى أداء مأمكر الضبط القضائي لؤلعماؿ

المكمؼ بيا كتنفيذ التفتيش ،أك مراقبة الياتؼ ،أك الندب لمقياـ بعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ،كتكػكف
ىػػذه السػػمطة مت ػكافرة أيض ػان لمسػػمطة اإلداريػػة الرئاسػػية التػػي يتبعيػػا مػػأمكر الضػػبط( ،)1أمػػا أعمػػاؿ

الضبط اإلدارم فميس لمنيابة العامة أم اختصاص بيا كليس ليا أف تتدخؿ بيا(.)2

كيباشر اختصاصات الضػبطية القضػائية مػأمكرم الضػبط القضػائي ،الػذم خػكليـ القػانكف
مباشرة إجراءات االستدالؿ ،كيعاكنيـ في مياميـ طائفة مف المكظفيف أكردىـ القانكف عمى سبيؿ

الحصر ،كيتبع مأمكرم الضبط القضػائي كمػف يسػاعدىـ لمنائػب العػاـ ،كيخضػعكف لمراقبتػو فيمػا
يتعمؽ بأعماؿ كظيفتيـ(.)3

( )1تنص المادة ( )19في قفرتيا األكلى مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة 2001ـ عمى
أف" يتكلى أعضاء النيابة العامة مياـ الضبط القضائي ،كاإلشراؼ عمى مأمكرم الضبط كؿ في دائرة
اختصاصو ،كما كتنص الفقرة األكلى مف المادة ( )20مف ذات القانكف عمى أف" يشرؼ النائب العاـ عمى
مأمكرم الضبط القضائي ،كيخضعكف لمراقبتو فيما يتعمؽ بأعماؿ كظيفتيـ".
( )2د .مازف إبراىيـ نكر الديف ،شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،الجزء األكؿ ،بدكف دار نشر2012 ،ـ،
ص 292كما بعدىا.

( )3د .سالـ الكرد ،أصكؿ اإلجراءات الجنائية ،الكتاب األكؿ ،الطبعة الثانية2001 ،ـ ،ص.193
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فالضػػبط القضػػائي ىػػك الجيػػة التػػي تسػػاعد السػػمطة القضػػائية لمكشػػؼ عػػف الج ػرائـ بعػػد

كقكعيػػا كتتبػػع مرتكبييػػا ،كجمػػع األدلػػة فييػػا تمييػػدان لمتحقيػػؽ معيػػـ مػػف قبػػؿ السػػمطات المختصػػة،

كاحالتيـ إلى القضػاء ،كيقػكـ بػأداء ىػذه الكظيفػة مكظفػكف يسػبغ عمػييـ القػانكف ىػذه الصػفة عمػى

سػػبيؿ الحصػػر عمػػى اخػػتبلؼ جيػات عمميػػـ؛ نظػ انر لمػػا ليػػـ مػػف دكر بػػارز فػػي المرحمػػة التمييديػػة
لئلجراءات الجنائيػة ،التػي تتخػذ عقػب كقػكع الجريمػة كاكتشػافيا ،كقبػؿ مباشػرة التحقيػؽ فييػا ،كمػا
يتخمميا مف إجراءات قد يترتب عمييا المساس بحقكؽ اإلنساف مف ضبط ،كقبض ،كتفتيش كغيػر

ذلؾ مف اإلجراءات(.)1

كتبػػدأ كظيفػػة الضػػبط القضػػائي حيػػث تنتيػػي كظيفػػة الضػػبط اإلدارم ،فػػبل يتػػدخؿ مػػأمكر

الضػبط القضػائي بصػفتو األخيػرة إال إذا كقػع إخػبلؿ فعمػي بالنظػػاـ العػاـ ،كال تيػؤدل ىػذه الكظيفػػة
بمعرفة األفراد ،بػؿ تيػؤدل بمعرفػة مػكظفيف حػددىـ القػانكف يطمػؽ عمػييـ مسػمي (مػأمكرك الضػبط

القض ػػائي) ،كاألص ػػؿ أف صػ ػفة الض ػػبط القض ػػائي ال يكتس ػػبيا كاف ػػة رج ػػاؿ الض ػػبط اإلدارم ،فق ػػد
منحيا القانكف عمى سبيؿ الحصر لفئات معينة.

وبناء عمى ما تقدم سنقسم ىذا الفصل إلى مبحثين عمى النحو التالي:
ً
المبحث األكؿ :مأمكرك الضبط القضائي.
المبحث الثاني :اختصاصات مأمكر الضبط القضائي المتعمقة باالستدالؿ.
المبحث الثالث :اختصاصات مأمكر الضبط القضائي االستثنائية.

( )1د .ياسر حسف كمزم ،حقكؽ اإلنساف في مكاجية سمطات الضبط الجنائي ،ط  ،1جامعة نايؼ لمعمكـ
األمنية ،الرياض2007 ،ـ ،ص.62
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المبحث األول

مأمورو الضبط القضائي
ميمة الضبط القضائي ميمة صعبة تقع عمى عاتؽ رجاؿ ك ازرة الداخمية ،كمف خبلؿ

مبلحقة الجريمة بعد كقكعيا ،كاف البد مف معرفة ماىية الضبط القضائي كخصائصو مف خبلؿ
التالي:

المطمب األول
ماىية الضبط القضائي وخصائصو
الفرع األول

تعريف الضبط القضائي
لق ػػد تع ػػددت تعريف ػػات الفقػ ػػو ح ػػكؿ مفي ػػكـ الض ػػبط القضػ ػػائي ،فم ػػنيـ م ػػف ع ػػرؼ الضػ ػػبط
القضػػائي بأنػػو "مبلحقػػة مرتكبػػي الجػرائـ كجمػػع المعمكمػػات عػػنيـ ،كالقػػاء القػػبض عمػػييـ كتقػػديميـ
لمعدالة"(.)1
كىناؾ مف عرؼ الضبط القضائي بأنو "مجمكع اإلجراءات التي يباشرىا مأمكرك الضبط
القضائي حيف تقع الجريمة؛ بيدؼ إثباتيا أك الكشؼ عنيا ،كالبحث عف مرتكبييا ،كجمع أدلتيا
كتنظيـ الضكابط البلزمة بيا كاحالتيـ إلى الجيات المختصة"(.)2
كما كعرفو البعض بأنو" مجمكعة اإلجراءات التي تيدؼ إلى التحرم عف الجريمة
(.)3

كمرتكبييا ،كجمع العناصر البلزمة لمتحقيؽ في الدعكل الجزائية"

كتبدأ كظيفة الضبط القضائي حيث تنتيي كظيفة الضبط اإلدارم ،فبل يتدخؿ مأمكرك
الضبط القضائي بصفتيـ ىذه كال يباشركف نشاطان إال عندما يفشؿ أعضاء الضبط اإلدارم في
أداء مياميـ ،بحيث يقع إخبلؿ حقيقي كفعمي بالنظاـ العاـ يصؿ إلى درجة الجريمة ،حيث
( )1د .محمد بف أحمد بف عبداهلل ،إجراءات االستدالؿ في المممكة العربية السعكدية ،معيد اإلدارة العامة،
الرياض1424 ،ق ،ص.72
( )2د .حسف جكخدار ،شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الج ازئية األردني ،الطبعة األكلى1997 ،ـ ،ص.27
( )3د .عبد القادر صابر جرادة ،مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني ،المجمد األكؿ ،مكتبة
آفاؽ ،غزة2009 ،ـ ،ص.288
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يمارسكا إجراءات كسمطات حددتيا القكانيف المختمفة بحدكد متفاكتة ،حيث يتفاكت المدل الممنكح
لرجاؿ الضبط القضائي في ممارسة اإلجراءات المختمفة مف خبلؿ الدعكل الجنائية كالمراحؿ
المميدة ليا ،مف تشريع آلخر(.)1
وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف الضبط القضائي لو معنياف معنى مكضكعي،
كمعنى شكمي ،أما فيما يتعمؽ بالمعنى المكضكعي لمضبط القضائي فيقصد بو" تعقب الجريمة
بعد كقكعيا ،كالبحث عف فاعمييا ،كجمع االستدالالت البلزمة إلثبات التيـ عمييـ ،كيتحقؽ ىذا
المفيكـ المكضكعي مف خبلؿ مجمكعة اإلجراءات التي تيدؼ إلى التحرم عف الجريمة،
كالبحث عف مرتكبييا ،كجمع األدلة البلزمة لمتحقيؽ في الدعكل الجنائية ،كرفع محضر بذلؾ
إلى النيابة العامة صاحبة االختصاص األصيؿ بالدعكل الجنائية؛ لمتصرؼ عمى ضكئو"(.)2
أما المعنى الشكمي فيقصد بو جميع المكظفيف الذيف خكليـ القانكف جمع االستدالالت
كأككؿ إلييـ ضبط الكقائع التي ليا جزاءات جنائية ،كجمع األدلة عمييا ،كالقاء القبض عمى
مرتكبييا(.)3
كالقائمكف بميمة الضبط القضائي يطمؽ عمييـ القانكف اسـ مأمكرم الضبط القضائي،
كيمكف أف نقسميـ إلى مجمكعتيف كما يمي:

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .عمي عدناف الفيؿ ،مياـ الضبط القضائي الخاص في الجرائـ البيئية في

التشريعات العربية ،دراسة مقارنة ،بدكف دار نشر ،ص9؛ ؛ د .عبد اهلل ماجد العكايمة ،االختصاصات القانكنية
لمأمكر الضبط القضائي في األحكاؿ العادية كاالستثنائية" الضابطة العدلية" ،دراسة تحميمية تأصيمية نقدية مقارنة

عماف ،األردف،
في القكانيف األردنية كالمصرية كالفرنسية كغيرىا ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،ن
2010ـ ،ص.44

( ) 2أ .عبد الرحمف ماجد خميفة السميطي ،سمطات مأمكر الضبط القضائي ،دراسة لمتشريع المصرم كالتشريع
القطرم ،رسالة ماجستير ،كمية الحقكؽ ،جامعة المنصكرة2005 ،ـ ،ص.5
( )3راجع في ذلؾ كبلن مف :أ .جكىر قكادرم صامت ،رقابة سمطة التحقيؽ عمى أعماؿ الضبطية القضائية في
القانكف الجزائرم كالمقارف ،رسالة ماجستير ،كمية الحقكؽ ،جامعة اإلسكندرية2009 ،ـ ،ص9؛ أ .حسيبة محي

الديف ،ضمانات المشتبو فيو أثناء التحريات األكلية ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية2011 ،ـ،

ص 72كما بعدىا.
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 -1مجمكعة رجاؿ الشرطة ،كرؤساء المراكب البحرية كالجكية ،يطمؽ عمييـ مسمى مأمكرم
الضبط الجنائي أك القضائي ،أك ذكم االختصاص العاـ(.)1

 -2مجمكعة المكظفيف العامميف في الجيات الحككمية ،كالذيف يتـ منحيـ صفة الضبطية

القضائية مف قبؿ السمطات المختمفة بذلؾ ،لتطبيؽ أحكاـ القكانيف كالمراسيـ كالق اررات

المتعمقة بعمؿ الجيات التابع ليا ىؤالء المكظفكف ،مثاؿ مأمكر الضبط القضائي في ك ازرة
(.)2

الصحة ،كيطمؽ عمييـ يمسمى مأمكرم الضبط القضائي ذكم االختصاص الخاص

كتبدأ سمسمة اإلجراءات الجنائية "بمرحمة تمييدية "يطمؽ عمييا البعض مرحمة "جمع
االستدالالت" ،كالبعض اآلخر يسمييا مرحمة " البحث األكلي" كىذا صمب عمؿ مأمكر الضبط

القضائي.

كلقد حددت المادة ( )2/19مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة
2001ـ مياـ الضبط القضائي بقكليا :يتكلى مأمكرك الضبط القضائي البحث ،كاالستقصاء عف

الجرائـ كمرتكبييا ،كجمع االستدالالت التي تمزـ لمتحقيؽ في الدعكل.

كيقػػكـ بػػأداء ميمػػة الضػػبط القضػػائي مجمكعػػة قػػادرة بحكػػـ تخصصػػيا المينػػي ،كمكقعيػػا

ال ػػكظيفي عم ػػى البح ػػث كالتح ػػرم ع ػػف الجريم ػػة كمقترفي ػػا ،كيطم ػػؽ عم ػػييـ أس ػػـ م ػػأمكرم الض ػػبط

( )1نصت المادة ( )21مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة 2001ـ عمى أف" يككف مف
مأمكرم الضبط القضائي:

 -1مدير الشرطة كنكابو كمساعدكه كمديرك شرطة المحافظات كاإلدارات العامة.
 -2ضباط كضباط صؼ الشرطة ،كؿ في دائرة اختصاصو.
 -3رؤساء المراكب البحرية كالجكية.
 -4المكظفكف الذيف خكلكا صبلحيات الضبط القضائي بمكجب القانكف".
( )2عمي عدناف الفيؿ ،المرجع السابؽ ،ص.11
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القض ػػائي( ،)1كيككنػ ػكا ت ػػابعيف لمنائ ػػب الع ػػاـ كالخاض ػػعيف إلشػػرافو فيم ػػا يتعم ػػؽ بأعم ػػاؿ كظ ػػائفيـ،
كلذلؾ فيـ يتمقكف التعميمات كاألكامر منو فيما يتعمؽ بأعماؿ الضبط القضائي(.)2

كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف تعريػؼ الضػبط القضػائي بأنػو "عبػارة عػف النشػاط الػذم تقػكـ بػو

رجاؿ السمطة القضائية ،لتعقب مرتكبي الجػرائـ كتقػديميـ لمعدالػة ،كتكقيػع العقكبػة بحقيػـ" ،كبيػذا

تككف كظيفة الضبط القضائي كظيفة عبلجية كليست كقائية ،كالضبط القضائي ىي رحمة البحث
عػػف الحقيقػػة كىػػي ضػػالة كػػؿ باحػػث جنػػائي ،أينمػػا كجػػدىا صػػانيا كصػػاغيا ،تمام ػان مثػػؿ القػػكؿ

المأثكر " الحكمة ضالة المؤمف".

الفرع الثاني

خصائص الضبط القضائي
يتميز الضبط القضائي بعدة خصائص أساسية ،فيي ذات طابع قضائي مف حيث
مساىمتيا في تحديد سمطة الدكلة في العقاب ،ككذا في استكماؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي ،كفي
مباشرتيا أماـ القضاء صاحب الحؽ في تقييميا كمراقبتيا كذلؾ عمى التفصيؿ التالي:

أوالً :الطابع القضائي لوظيفة الضبط القضائي:
ينبػػع الطػػابع لقضػػائي لكظيفػػة الضػػبط القضػػائي مػػف مسػػاىمتيا الفعميػػة فػػي تحديػػد سػػمطة

الدكلة في العقاب ،كفي المراحؿ التي تمر بيا اإلجراءات حتى يتـ فػرض العقػاب ،فسػمطة الدكلػة
في العقاب تنطكم عمى مساس جسيـ بحرية المتيـ ،كالقضاء ىك الجياز المستقؿ المحايد القادر

عمى إقرار ىذه السمطة كتحديد مداىا ،بكصفو الحارس الطبيعي لمحريات(.)3

( )1نصت المادة ( )121مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ (  )1لسنة  2006ـ عمى أنو " عمى عضك
النيابة أف تككف عبلقتو بأمكر الضبط القضائي الذم تربطيـ بو دكاعي التحقيؽ عبلقة قائمة عمى المكدة،
كحسف التفاىـ ،مف غير أف ينشأ معيـ عبلقة مف نكع خاص تؤثر عمى مصمحة التحقيؽ ،أك أف يتأثر بتصكير
معيف لمحادث يقدمو مأمكر الضبط خدمة لصفتو األخرل ،كأحد المسؤكليف عف األمف مف شأنو أف يؤذم

العدالة أك يظمـ األبرياء".
( )2نصت المادة ( )117مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ (2006 )1ـ عمى أنو " يتكلى أعضاء النيابة
العامة مياـ الضبط القضائي ،كاإلشراؼ عمى مأمكرم الضبط كؿ في دائرة اختصاصو".
( )3د .أحمد فتحي سركر ،الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية ،المجمد األكؿ ،الجزءاف األكؿ كالثاني ،الطبعة
الرابعة1981 ،ـ ،ص.132
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كيمثػ ػػؿ ارتكػ ػػاب جريمػ ػػة مػ ػػف الج ػ ػرائـ التػ ػػي يػ ػػنص عمييػ ػػا القػ ػػانكف اعتػ ػػداء عمػ ػػى النظ ػ ػػاـ

االجتمػػاعي ،يترتػػب عميػػو حػػؽ الدكلػػة فػػي معاقبػػة مػػف أخػػؿ بيػػذا النظػػاـ ،كال تػػأتي معاقبػػة الجػػاني
كتطبيؽ قانكف العقكبات إال بعد حكـ قضائي(.)1

كقػػد نصػػت عمػػى ىػػذا المبػػدأ المػػادة ( )15مػػف القػػانكف األساسػػي الفمسػػطيني المعػػدؿ لسػػنة

2003ـ كتعديبلتو بقكليا أف " العقكبة شخصية ،كتمنع العقكبات الجماعية ،كال جريمة كال عقكبة
إال بػػنص قػػانكني ،كال تقػػع عقكبػػة إال بحكػػـ قضػػائي ،كال عقػػاب إال عمػػى األفعػػاؿ البلحقػػة لنفػػاذ

القانكف".

ثانياً :تساىم وظيفة الضبط بجانب كبير من مرحمة التحقيق االبتدائي:
تعتبػػر مرحمػػة التحقيػػؽ االبتػػدائي التػػي تسػػاىـ كظيفػػة الضػػبط القضػػائي بجانػػب ىػػاـ منيػػا،

مرحمة أساسية في الدعكل الجنائية ،كقد يسبؽ التحقيؽ االبتدائي مرحمػة جمػع االسػتدالالت كىػي

مرحمػػة ىامػػة مػػف م ارحػػؿ الػػدعكل الجنائيػػة ،كفػػي ىػػذا المجػػاؿ فػػإف أعمػػاؿ االسػػتدالؿ التػػي تطػػرح
لممناقشػػة تكلػػد دلػػيبلن يمكػػف االسػػتناد إليػػو فػػي الكصػػكؿ إلػػى الحقيقػػة كأعمػػاؿ حكػػـ القػػانكف ،بػػؿ إف

إج ػ ػراءات الضػ ػػبط القضػ ػػائي غالب ػ ػان مػ ػػا تسػ ػػفر عػ ػػف أدلػ ػػة ماديػ ػػة تػ ػػؤثر تػ ػػأثي انر مباش ػ ػ انر فػ ػػي اقتنػ ػػاع

القاضي( ،)2كما ىك الحاؿ في إجراءات المعاينة كالتفتيش كضبط األشياء.

كمػػف ناحيػػة أخػػرل فػػإف مػػأمكر الضػػبط القضػػائي يحمػػؿ جانبػػا كبيػ انر مػػف إجػراءات التحقيػػؽ

تمؾ ،إما استنادان الختصاصو الذاتي في مباشرة أعماؿ التحقيؽ ،كاما استنادان لندبو لمقيػاـ بأعمػاؿ

التحقيػػؽ مػػف قبػػؿ سػػمطة التحقيػػؽ األص ػمية ،كبيػػذا فأنػػو يقػػكـ بػػدكر فعػػاؿ فػػي جمػػع األدلػػة ،فػػبل
يستطيع القاضي أف يصدر حكمو دكف أدلة مطركحة(.)3

( )1د .فكزية عبد الستار ،شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ،دار النيضة العربية1986 ،ـ ،ص.34
( )2د .أحمد فتحي سركر ،الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية ،المرجع السابؽ ،ص.351
( )3د .محمد عكدة ذياب الجبكر ،االختصاص القضائي لمأمكر الضبط  ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة
القاىرة1981 ،ـ ،ص.34
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ثالثاً :تعد نتائج أعمال مأمور الضبط القضائي عناصر ىامة في التقدير القضائي:
فأعمػػاؿ الضػػبط القضػػائي جميعيػػا س ػكاء أكانػػت مميػػدة لمخصػػكمة الجنائيػػة أك جػػزء منيػػا

تعػػرض عمػػى المحكمػػة كػػي تقػػكؿ كممتيػػا فييػػا ،كمػػف ىنػػا كانػػت ىػػذه األعمػػاؿ قضػػائية مػػف حيػػث
الجية المخاطبة بيذه اإلجراءات كىي قضاء الحكـ(.)1

المطمب الثاني
مأمورو الضبط القضائي في التشريع الفمسطيني
مأمكرك الضبط القضائي ىـ مجمكعة مف المكظفيف كمفيـ المشرع بتنفيذ ميمة الضبط

القضائي ،كيستمدكف صفتيـ كاختصاصاتيـ مف نص القانكف ،حيث حددت المادة (،)1/19
ككذلؾ المادة ( )21مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني األشخاص الذيف تثبت ليـ صفة

الضبطية القضائية ،كىـ طبقان لنص ىاتيف المادتيف فئتاف ،الفئة األكلى ذات اختصاص عاـ
بالنسبة لجميع الجرائـ التي تقع في دائرة اختصاصيا اإلقميمي بكجو عاـ ،كالفئة الثانية :ذات

اختصاص نكعي محدكد ،أم الذيف يختصكف بإجراءات االستدالؿ في شأف جرائـ معينة حددىا

المشرع عمى سبيؿ الحصر.

الفرع األول

مأمورو الضبط القضائي ذو االختصاص العام
لقد حدد المشرع الفمسطيني األشخاص الذيف تمنح ليـ صفة الضبط القضائي عمى سبيؿ
الحصر ،كىـ مأمكرك الضبط القضائي ذك االختصاص العاـ ،كمأمكرك الضبط القضائي ذك
االختصاص النكعي المحدكد ،كما ك قد قسـ مأمكرك الضبط القضائي ذك االختصاص العاـ

إلى طائفتيف ،الطائفة األكلى يباشر أفرادىا ىذا االختصاص في نطاؽ إقميمي محدد ،كالطائفة
الثانية يباشركف اختصاصاتيـ في كافة أرجاء فمسطيف كذلؾ عمى النحك التالي:

أوالً :مأمورو الضبط القضائي ذو االختصاص العام في دوائر اختصاصيم:
كىـ أكلئؾ األشخاص الذيف يمارسكف أعماليـ بالنسبة لكافة الجرائـ في نطاؽ إقميمي
محدد ،كقد أشارت الفقرة األكلى مف المادة ( )19مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ

( )3لسنة 2001ـ عمى اعتبار أعضاء النيابة العامة مف مأمكرم الضبط القضائي ،الذيف
( ) 1أ .عبد الرحمف بف محمد فيد الطريماف ،السمطات العادية لرجؿ الضبط الجنائي بمرحمة االستدالؿ ،رسالة
ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،الرياض2007 ،ـ ،ص.58
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يباشركف عمميـ في دكائر اختصاصيـ ،حيث نصت المادة سالفة الذكر عمى أف" يتكلى أعضاء

النيابة العامة مياـ الضبط القضائي كاإلشراؼ عمى مأمكرم الضبط كؿ في دائرة اختصاصو".

كيعتبر مف ىذه الطائفة أيضان ضباط كضباط صؼ الشرطة ،كىذا ما أكدتو المادة

( )2/21مف ذات القانكف ،كالتي نصت عمى أف" يككف مف مأمكرم الضبط القضائي ضباط
كضباط صؼ الشرطة ،كؿ في دائرة اختصاصو".

كالحكمة مف منح أعضاء النيابة العامة صفة الضبط القضائي مع أنيـ يختصكف

بالتحقيؽ ،ىي أنو في بعض الصكر قد ال يعدك أف ما يتخذه عضك النيابة مف اإلجراءات تحقيقان

مستكفيان شركطو ،كلكف في ذات الكقت يصح بكصفو استدالالن ،كمف ىذا القبيؿ إجراء معاينة
بغير حضكر كاتب التحقيؽ ،أك حينما يباشر إجراء في الكقت الذم يقكـ فيو بالتحقيؽ قاضي

التحقيؽ(.)1

كما أف ىناؾ سند عممي في إضفاء صفة الضبطية القضائية عمى أعضاء النيابة العامة

يجد أساسو في الكاقع ،كذلؾ في حالة تمبس أماـ عضك نيابة كجد مصادفة في مكاف ارتكابيا،
كذلؾ في الكقت الذم ال يكجد بو أحد مف أعضاء الضبطية القضائية ،فمكي ال يقؼ عضك
النيابة مكتكؼ األيدم إزاء ىذه الجريمة فقد أضفى المشرع عمييـ صفة الضبطية القضائية ،مما

يترتب عميو أنو يجب عمى عضك النيابة القياـ بمباشرة مياـ الضبطية القضائية ،مف تحرم،

كاستدالؿ ،كتنظيـ محضر بشأف الكاقعة المرتكبة بما يشتمؿ عميو ،كيعتبر ىذا المحضر مف

قبيؿ جمع االستدالالت(.)2

ثانياً :مأمورو الضبط القضائي ذو االختصاص العام في جميع أنحاء فمسطين:
كيقصد بيـ األشخاص الذيف خكليـ القانكف ميمة القياـ بأعماؿ الضبط القضائي في كافة

أرجاء فمسطيف ،كنصت عمى ىذه الطائفة مف مأمكرم الضبط القضائي الفقرة األكلى كالثالثة مف

المادة ( )21مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بقكليا" يككف مف مأمكرم الضبط

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .تكفيؽ الشاكم ،فقو اإلجراءات الجنائية ،دار الكتاب الجامعي ،الطبعة
األكلى1954،ـ ،ص45؛ د .حسف صادؽ المرصفاكم ،المرصفاكم في أصكؿ اإلجراءات الجنائية ،منشأة
المعارؼ ،االسكندرية2000 ،ـ ،ص 293كما بعدىا.
( )2د .رمسيس بيناـ ،اإلجراءات الجنائية تأصيبلن كتحميبلن ،الجزء الثاني ،منشاة المعارؼ ،االسكندرية،

1978ـ ،ص.423
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القضائي -1:مدير الشرطة ،كنكابو ،كمساعدكه ،كمديرك شرطة المحافظات كاإلدارات العامة.

 -2رؤساء المراكب البحرية كالجكية ."...

الفرع الثاني

مأمورو الضبط القضائي ذو االختصاص النوعي المحدود
ينحصر اختصاص أعضاء ىذه الفئة مف مأمكرم الضبط القضائي لنكع معيف مف
الجرائـ تمس الكظائؼ المكمفكف بأدائيا ،كليس ليـ أف يخرجكا عف ىذا النطاؽ ،كمثاليـ شرطة
المركر الذيف ليس ليـ صفة الضبط القضائي إال بالنسبة بمخالفة قانكف السير ،ككذلؾ مأمكرك

الضبط القضائي العاممكف بك ازرة الزراعة ،كمفتشك اآلثار ،كمفتشك الصحة كمراقبك األغذية.
كلقد أشارت إلى ىذه الفئة الفقرة الرابعة مف المادة ( )21مف قانكف اإلجراءات الجزائية

الفمسطيني كذلؾ بقكليا" يككف مف مأمكرم الضبط القضائي :المكظفكف الذيف خكلكا صبلحيات
الضبط القضائي بمكجب القانكف".
كجدير بالذكر أف إضفاء صفة الضبط القضائي عمى بعض المكظفيف بالنسبة إلى
الجرائـ التي تتعمؽ بأعماؿ كظيفتيـ ،ال يعني تخصصيـ فقط بمباشرة اإلجراءات الخاصة بتمؾ

الجرائـ ،بؿ أف لكؿ مف أفراد الضبط القضائي ذكم االختصاص العاـ الحؽ في مباشرتيا في

دائرة اختصاصو(.)1

كقد منح المشرع الفمسطيني مأمكرم الضبط القضائي ذكم االختصاص الخاص صبلحية

إحالة المحاضر ،كالمضبكطات المتعمقة بالمخالفات التي يختصكف بيا إلى المحكمة المختصة
كيتابعكنيا أماميا ،كذلؾ مع مراعاة القكاعد كاإلجراءات المتعمقة بالتصالح ،كىذا ما أكدتو المادة

( )23مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بقكليا" مع عدـ االخبلؿ بأحكاـ المكاد

( )18 ،17 ،16مف ىذا القانكف يحيؿ مأمكرك الضبط القضائي ذك االختصاص الخاص
المحاضر ،كالمضبكطات المتعمقة بالمخالفات التي يختصكف بيا إلى المحكمة المختصة
كيتابعكنيا أماميا".

ويرى أستاذنا الدكتور عبد القادر جرادة –كبحؽ" -أف منح مأمكرك الضبط القضائي
صبلحية إحالة المتيميف إلى المحاكمة ،كتمثيؿ االدعاء العاـ أماـ القضاء يعتبر انتقاص مف

( )1راجع في ذؾ كبلن مف :د .رمسيس بيناـ ،اإلجراءات الجنائية تأصيبلن كتحميبلن ،المرجع السابؽ ،ص437؛
د .حسف صادؽ المرصفاكم ،المرصفاكم في أصكؿ اإلجراءات الجنائية ،المرجع السابؽ ،ص.243
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حؽ النيابة العامة في تمثيؿ المجتمع ،كغير مضمكف النتائج؛ نظ انر لطبيعة عمؿ الضبط

القضائي"(.)1

المطمب الثالث

نطاق اختصاص مأموري الضبط القضائي
ذكرنا آنفان أف مأمكرم الضبط القضائي ىـ مجمكعة مف المكظفيف كمفيـ المشرع بتنفيذ

ميمة الضبط القضائي ،كيستمدكف صفتيـ كاختصاصاتيـ مف نص القانكف ،كىذه الميمة ليا
نطاؽ زماني كمكاني ،كىك ما سيتناكلو الباحث عمى النحك التالي:
الفرع األول

االختصاص الزماني لمضبط القضائي
القاعدة األساسية في ىذا الشأف أنو ليس لمأمكر الضبط القضائي اختصاص زماني
لمباشرة األعماؿ التي منحيا لو القانكف ،ذلؾ ألف مأمكر الضبط القضائي ال يتجرد مف صفتو
في غير أكقات العمؿ الرسمية ،بؿ تظؿ أىميتو لمباشرة االعماؿ التي ناطو بيا القانكف قائمة،
حتى كلك كاف في إجازة أك عطمة رسمية ،ما لـ يصدر قرار بكقفو عف عممو أك بمنحو إجازة

إجبارية مف رئاستو ،كيترتب عمى ذلؾ أنو إذا قاـ الضابط بالقبض عمى المتيـ ،كتحرير محضر

ضبط الكاقعة كفقان لمقانكف يككف صحيحان ،كال يؤثر في ذلؾ أف يككف الضابط قد مارس عممو

في الكقت المخصص لراحتو طالما أف اختصاصو لـ يكف معطبلن بحكـ القانكف(.)2
الفرع الثاني

االختصاص المكاني لمضبط القضائي
اء قانكنيان يراد لو أف ينتج آثا انر
مما ال شؾ فيو أف عمؿ مأمكر الضبط القضائي يعد إجر ن
قانكنية ،كال يككف صحيحان إال إذا باشره مأمكر ضبط مختص ،كمف ثـ كاف االختصاص شرطان

( )1د .عبد القادر صابر جرادة ،مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني ،المرجع السابؽ،
ص.294
( )2راجع في ذات المعنى كبلن مف :د .محمد عبد المطيؼ فرج ،شرح قانكف اإلجراءات الجنائية في جمع
االستدالالت كالتحقيؽ االبتدائي ،الطبعة األكلى ،بدكف دار نشر2009 ،ـ ،ص 19كما بعدىا؛ د .عبد القادر

جرادة ،المرجع السابؽ ،ص.294
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لصحة اإلجراء ،كيعد ذلؾ تطبيقان لممبادئ القانكنية العامة ،باإلضافة إلى أنو تطبيؽ لمبدأ عاـ
في اإلجراءات الجنائية(.)1

فإذا حدد القانكف لمأمكرم الضبط

القضائي اختصاصان مكانيان معينان ،فبلبد لصحة

إجراءاتو أف تككف قد بكشرت في حدكد ىذا االختصاص ،كيتحدد ىذا االختصاص المكاني
لمأمكرم الضبط القضائي ذكم االختصاص المحدد بأحد معايير ثبلثة ،يكفي أحدىا لمقكؿ
بتكافر االختصاص ،كاألكؿ ىك مكاف كقكع الجريمة ،كالثاني ىك محؿ إقامة المتيـ ،كالثالث ىك

مكاف ضبط المتيـ ،كىذا ما نصت عميو المادة ( )163مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني
بقكليا أنو " يتعيف االختصاص بالمكاف الذم كقعت فيو الجريمة ،أك الذم يقيـ فيو المتيـ ،أك

الذم يقبض عميو فيو".

كعميو إذا كاف القرار الصادر بتحديد مكاف عمؿ أحد مأمكرم الضبط القضائي بنطاؽ
مكاني معيف ،ككقعت الجريمة في ىذا النطاؽ كاف مأمكر الضبط القضائي مختصان بيذه

الجريمة.

كذلؾ إذا كاف محؿ إقامة المتيـ ،أك مكاف ضبطو يقع في نطاؽ عمؿ مأمكر الضبط

أصبح مأمكر الضبط مختصان باتخاذ اإلجراءات الخاصة بيذه الجريمة ،كيتعيف عمى مأمكر

الضبط القضائي االلتزاـ بحدكد اختصاصو كاال شاب عممو البطبلف ،فإذا لـ يكف مأمكر الضبط
القضائي مختصان كفقان لمعيار مف المعايير السابقة ،كاف اإلجراء الذم باشره باطبلن.
كعميو فإذا ارتكبت الجريمة في دائرة اختصاص مأمكر الضبط القضائي ،كاف لو أف
يباشر اإلجراء كلك كاف المتيـ يقيـ في دائرة اختصاص أخرل ،ككاف قد قبض عميو في دائرة
اختصاص ثالثة ،كما كأف لمأمكر الضبط القضائي أف يباشر اإلجراء إذا كاف المتيـ يقيـ في

دائرة اختصاصو ،كلك كانت الجريمة قد ارتكبت في دائرة اختصاص أخرل.

فالعبرة في تحديد االختصاص المكاني لمأمكر الضبط القضائي ليست بالمكاف الذم

يباشر فيو اإلجراء ،كانما بأحد الضكابط الثبلثة سالفة الذكر ،فإذا ثبت اختصاص مأمكر الضبط
القضائي؛ ألف الجريمة ارتكبت في دائرة اختصاصو ،كاف لو أف يباشر اإلجراء في أم مكاف

( ) 1د .محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،الطبعة الثالثة ،دار النيضة العربية1998 ،ـ،
ص.385
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كلك كاف المتيـ ال يقيـ فيو كلـ يقبض عميو فيو ،كال يعد ذلؾ امتدادان الختصاصو ،كانما ىك

مجرد تطبيؽ لمقكاعد العامة(.)1

كبناء عمى ما تقدـ فإنو إذا كاف اإلجراء الذم باشره مأمكر الضبط القضائي ىك القبض
ن
عمى المتيـ في دائرة اختصاصو ،فإف اإلجراء يككف صحيحان ،كلك كانت الجريمة ارتكبت في
غير ىذه الدائرة ككانت إقامة المتيـ كذلؾ في خارجيا ،إذ أف القبض عمى المتيـ سبب

الختصاص مأمكر الضبط القضائي.
()2

كيرل البعض مف الفقو

أف الحكمة التي مف أجميا جعؿ المشرع أماكف االختصاص

متعددة ،ترجع بطبيعة الحاؿ إلى إمكانية تعذر تحديد مكاف كقكع الجريمة في بعض الصكر،

كما في حالة سرقة شخص لحافظة نقكد شخص آخر ،كينتقؿ بيا إلى مكاف غير الذم سرقت

فيو ،ككذلؾ حالة تعذر تعييف محؿ إقامة فاعؿ الجريمة عند عدـ معرفة مكانو أك ضبطو.

كيثكر في ىذا الصدد تساؤالن ىامان مفاده ،ما حكـ خركج مأمكر الضبط القضائي عف دائرة

اختصاصو المكاني؟

في حقيقة األمر إف تجاكز مأمكر الضبط القضائي لدائرة اختصاصو المكاني ال يفقده كؿ

سمطة كظيفتو ،كانما يعتبر عمى األقؿ مف رجاؿ السمطة العامة ،فيككف لو ما لرجاؿ السمطة
العامة مف اختصاصات ،كىذا ما أشارت إليو المادة( )130مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ

رقـ ( )1لسنة 2006ـ ،حيث نصت عمى أنو" يقتصر اختصاص مأمكرم الضبط عمى الجيات
التي يؤدكف فييا كظائفيـ ،فإذا خرج المأمكر عف دائرة اختصاصو ،فإف ىذا الخركج ال يفقده كؿ

سمطة كظيفتو ،كانما يعتبر عمى األقؿ أنو مف رجاؿ السمطة العامة ،فيككف لو ما لسائر رجاؿ
السمطة العامة مف اختصاصات نكعية ،منيا :سمطة استيقاؼ عابر سبيؿ الذم قد تتكافر قبمو

دالئؿ كافية ،كشبيات مقبكلة عمى ارتكاب جريمة".

( )1د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص.386
( )2د .رؤكؼ عبيد ،مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصرم ،الطبعة الرابعة عشر ،مطبعة االستقبلؿ
الكبرل ،القاىرة1982 ،ـ ،ص.257
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الفرع الثالث

تجاوز االختصاص وامتداده
القاع ػػدة األساس ػػية ف ػػي ى ػػذا الش ػػأف ىػ ػي أف يتقي ػػد م ػػأمكر الض ػػبط القض ػػائي ف ػػي ممارس ػػتو

ألعمالػػو بحػػدكد اختصاصػػو النػػكعي كالمكػػاني كمػػا حػػدده المشػػرع ،إال أف ىػػذه القاعػػدة تػػرد عمييػػا

ستثناء يتمثؿ في أف المشرع أجاز لمأمكر الضبط القضائي أف يباشر اختصاصاتو خارج نطػاؽ
ا
ن
الحدكد القانكنية المرسكمة لو ،إذا ما دعتو ظركؼ الحاؿ كاالستعجاؿ التي ال تتطمب التػأخير أك
التراخي في مباشرتيا.

كمػ ػػف ب ػ ػػيف ى ػ ػػذه االعتب ػ ػػارات الت ػ ػػي تجيػ ػػز لم ػ ػػأمكر الض ػ ػػبط القض ػ ػػائي أف يتج ػ ػػاكز ح ػ ػػدكد

اختصاصو ما يطمؽ عميو " الضركرة اإلجرائية" ،كيقصد بيا اإلجراءات كاألعماؿ التي ال تحتمؿ

التػػأخير فػػي تنفيػػذىا ،أك التػػي قػػد يترتػػب عمػػى عػػدـ تنفيػػذىا اسػػتحالة تنفيػػذىا فيمػػا بعػػد ،أك عػػدـ
تحقيػػؽ الغػػرض المنشػػكد منيػػا فيمػػا لػػك لػػـ يقػػـ مػػأمكر الضػػبط القضػػائي بمباشػرة ىػػذا اإلجػراء فػػي

حينو(.)1

كم ػػف أمثم ػػة تج ػػاكز م ػػأمكر الض ػػبط القض ػػائي الختصاص ػػو الن ػػكعي ،إثبات ػػو ف ػػي محض ػػر

التحريات لشيادة شخص مػريض مػرض المػكت إذا خيػؼ أف ال يسػتطاع إلػى سػماع شػيادتو فػي

المستقبؿ(.)2

كمف أمثمة تجاكز كامتداد مػأمكر الضػبط القضػائي لحػدكد اختصاصػو المكػاني ،أف يشػاىد

مأمكر الضبط القضػائي خػارج نطػاؽ اختصاصػو المكػاني متيمػان صػدرت بحقػو مػذكرة قػبض مػف

النيابة العامة ،فينفذىا في ذلؾ المكاف(.)3

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .عبد اهلل ماجد العكايمة ،المرجع السابؽ ،ص118؛ د .محمد عبد المطيؼ فرج،
المرجع السابؽ ،ص25؛ د .عبد القادر جرادة ،المرجع السابؽ ،ص.295

( )2د .عبد الفتاح الصيفي ،اإلجراءات الجنائية ،الجزء األكؿ ،بدكر دار نشر1998،ـ ،ص.133
( )3د .عبد القادر جرادة ،المرجع السابؽ ،ص.295
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المطمب الرابع
تبعية مأموري الضبط القضائي لمنيابة العامة
يخضع مأمكرك الضبط القضائي في مباشرتيـ لكظيفة الضبطية القضائية المتعمقة
باالستدالؿ كالتحقيؽ إلشراؼ النيابة العامة ،كىذا ما أشارت إليو المادة ( )1/19مف قانكف

اإلجراءات الجزائية بقكليا ،بأف " يتكلى أعضاء النيابة العامة مياـ الضبط القضائي كاإلشراؼ

عمى مأمكرم الضبط كؿ في دائرة اختصاصو" ،ككذلؾ نصت المادة( )1/20مف قانكف

اإلجراءات الجزائية عمى أف" يشرؼ النائب العاـ عمى مأمكرم الضبط القضائي ،كيخضعكف

لمراقبتو فيما يتعمؽ بأعماؿ كظيفتيـ".

كما كنصت المادة ( )69مف قانكف السمطة القضائية رقـ ( )1لسنة 2002ـ عمى أف"

أعضاء(مأمكرك) الضبط القضائي يككنكف فيما يتعمؽ بأعماؿ كظائفيـ تابعيف لمنيابة العامة".

كيتضح مف النصكص سالفة الذكر أف مأمكرم الضبط القضائي يتبعكف النائب العاـ،

كيخضعكف إلشرافو فيما يتعمؽ بأعماليـ ،كيباشر النائب العاـ ىذه السمطة بكاسطة ككبلئو كؿ

في دائرة اختصاصو ،كلكف ىذه التبعية ال تخكؿ النائب العاـ سمطة تكقيع الجزاء اإلدارم أك رفع
الدعكل التأديبية عمى مف يخؿ مف مأمكرم الضابطة القضائية بكاجبات كظيفتو؛ ألف تبعيتيـ
لمنائب العاـ ليست تبعية إدارية بؿ ىي تبعية كظيفية بحتة ،كفي حالة إخبلؿ مأمكر الضبط

القضائي بكاجبات كظيفتو أك تقصيره في مباشرة عممو ،يككف لمنائب العاـ فقط أف يطمب مف

الجيات المختصة اتخاذ اإلج ارءات التأديبية بحقو ،إال أف ذلؾ ال يمنع مف مساءلة مأمكر

الضبط القضائي جزائيان إذا كانت المخالفة التي ارتكبيا تشكؿ جريمة( ،)1كىذا ما أكدتو

المادة( ،)2/20حيث نصت عمى أف " لمنائب العاـ أف يطمب مف الجيات المختصة اتخاذ
اإلجراءات التأديبية بحؽ كؿ مف يقع منو مخالفة لكاجباتو أك تقصير في عممو ،كال يمنع ذلؾ

مف مساءلتو جزائيان".
كفي ذلؾ يرل أستاذنا الدكتور طارق الديراوي "أنو يجب أف يمنح النائب العاـ سمطة
تأديب مأمكرم الضبط القضائي ،ال أف يطمب مف الجية الرئاسية المختصة النظر في تجاكزات
( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .طارؽ الديراكم ،الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 3
لسنة 2001ـ ،الجزء األكؿ ،الطبعة الثانية ،بدكف دار نشر2013 ،ـ ،ص238؛ د .ساىر إبراىيـ الكليد ،الكجيز
في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،الجزء األكؿ ،الطبعة الثانية2008 ،ـ ،ص204؛ د .سالـ الكرد،

المرجع السابؽ ،ص 197كما بعدىا.
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مأمكر الضبط القضائي ،فبل يجكز أف يخضع تقدير النائب العاـ كىك مف رجاؿ السمطة

القضائية ،في شأف تكافر الخطأ التأديبي ،لرقابة الجية الرئاسية لمأمكر الضبط القضائي ،كىك

جزء مف السمطة التنفيذية"(.)1

كالحكمة مف تبعية أعضاء الضبط القضائي ،كخضكعيـ إلشراؼ النيابة العامة مردىا

إلى أف االستدالؿ الذم يقكـ بو مأمكر الضبط القضائي يرتبط بكظيفة االتياـ التي تباشرىا

النيابة العامة( ،)2كما أف اتصاؿ عمـ النيابة العامة بالجريمة يتـ عادة عف طريؽ مأمكر الضبط،
كلذلؾ فإف ىذه التبعية الكظيفية تقتصر عمى الضبط القضائي ،كما يتصؿ بو مف أعماؿ تنفيذية

ضركرية تمكف النيابة العامة -باعتبارىا سمطة تحقيؽ -مف مباشرة عمميا البلحؽ ،كاتخاذ قرارىا
في شأف تحريؾ الدعكل الجنائية ،أم أف غاية عمؿ أعضاء الضبطية القضائية ىي إمداد

النيابة العامة بعناصر التقدير كمف ثـ كاف نشاطيا أم أعضاء الضبطية القضائية لحسابيا(.)3

( )1د .طارؽ الديراكم ،الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة 2001ـ ،المرجع
السابؽ ،ص.238
( )2د .أحمد فتحي سركر ،المرجع السابؽ ،ص.339
( )3راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص388؛ أ .عبد الرحمف بف محمد فيد
الطريماف ،المرجع السابؽ ،ص.86
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المبحث الثاني

اختصاصات مأمور الضبط القضائي المتعمقة باالستدالل
إف االختصاص األساسي لمأمكر الضبط القضائي ىك االستدالؿ بالمفيكـ الذم سبؽ

بيانو ،كأكجب القانكف عمى مأمكر الضبط القياـ بأعماؿ االستدالؿ.

كىذه األعماؿ ليا مبادئ عامة تحكميا نسردىا عمى النحك التالي(:)1

المطمب األول
المبادئ العامة التي تحكم أعمال االستدالل
تتميز إجراءات االستدالؿ بمجمكعة مف الخصائص التي تميزىا عف إجراءات التحقيؽ

االبتدائي ،عمى الرغـ أف كبلن منيما يندرج ضمف اإلجراءات التي تستيدؼ البحث عف الجرائـ
كجمع أدلتيا كمعرفة مرتكبييا ،كتتمثؿ ىذه الخصائص في التالي:
الفرع األول

مشروعية وسائل االستدالل
تعتبر مشركعية كسائؿ االستدالؿ مف األمكر النسبية التي ال تخضع لمعايير ثابتة ،بؿ

يفصح عنيا ما ينكشؼ مف حقكؽ كضمانات لؤلفراد تستقر كتنعكس عمى القكانيف ،كمثاؿ ذلؾ:
أف تعذيب المتيـ لحممو عمى االعتراؼ في ظؿ االثبات القانكني يعد كسيمة غير مشركعة

كبناء عمى ذلؾ يجب عمى مأمكر الضبط القضائي أف يتقيد بالشرعية عند
ترفضيا القكانيف،
ن
مباشرتو ألعماؿ االستدالؿ ،بحيث تككف متفقة مع القانكف بنصكصو كمبادئو(.)2

كعميو فإنو يحظر عمى مأمكر الضبط القضائي المجكء إلى استخداـ كسائؿ غير مشركعة

مف أجؿ الكشؼ عف الجريمة ،كاال كانت جميع إجراءاتو كباطمة( ،)3فبل يجكز لو أف يحرض

شخصان عمى ارتكاب جريمة حتى يقبض عمى فاعميا متمبسان ،كما ال يجكز لو أيضان أف يرتكب
( )1راجع في تفاصيؿ المبادئ العامة التي تحكـ أعماؿ االستدالؿ كبلن مف :د .عبد القادر جرادة ،المرجع
السابؽ ،ص 277كما بعدىا؛ د .بياء الديف يكسؼ السيقمي ،الكجيز لشرح اإلجراءات الجزائية في التشريع
الفمسطيني2011 ،ـ ،بدكف دار نشر ،ص.56
( )2د .عبد اهلل ماجد العكايمة ،المرجع السابؽ ،ص.202
( ) 3د .عبد الرؤكؼ ميدم ،شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية ،منشكرات نادم القضاة ،القاىرة2003 ،ـ،
ص.222
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جريمة بقصد الكشؼ عف جريمة أخرل ،مثؿ استراؽ السمع كالمشاىدات التي تجرم خمسة داخؿ

المساكف(.)1

فضبلن عما تـ ذكره فإف عمؿ مأمكر الضبط القضائي يجب أف يتسـ بحسف النية كالذم

يستيدؼ تحقيؽ غاية االستدالؿ المتمثمة في جمع المعمكمات كالبيانات بشأف الكاقعة المرتكبة،

كعميو إذا كاف عمؿ مأمكر الضبط القضائي ييدؼ إلى شفاء غميمو تجاه أحد االفراد ،أك كاف
ييدؼ إلى تحقيؽ منفعة شخصية لو أك لغيره ،فإف مصير ىذه األعماؿ كما يشتبو بيا يككف

مستقرىا البطبلف(.)2

الفرع الثاني

عدم المساس بالحريات الفردية
يعتبر الحفاظ عمي حقكؽ االنساف في مجتمع ما ،ىك األساس كالبنية األساسية في
استقرار ىذا المجتمع كتقدمو كرفاىية أفراده ،كيعتبر أحد العكامؿ األساسية في استقرار األمف لما
يحققو مف تعاكف مثمر بيف الشعب كالشرطة ،فإف الحقكؽ كالكاجبات مف المياـ الرئيسية لمشرطة

كمف أىدافيا التي تسعي لتحقيقيا(.)3

كتتميز إجراءات أعماؿ االستدالؿ عف إجراءات التحقيؽ االبتدائي بتجردىا مف عنصر

القير كاإلجبار ،فإجراءات االستدالالت ىي مجرد معمكمات يعتمد فييا مأمكر الضبط عمى
ميارتو كتعاكف الناس معو مف أجؿ كشؼ الجرائـ ،كتعمؿ ىذه القاعدة بأف أساليب القير
كاإلجبار ،قد نص عمييا القانكف عمى سبيؿ الحصر كحدد شركط كؿ منيا كخكليا لسمطة

التحقيؽ دكف سمطة االستدالؿ ،كلذلؾ تعتبر أعماؿ مأمكر الضبط القضائي التي تنطكم عمى
اإلكراه ،كما في حالتي التمبس كالندب بمثابة أعماؿ تحقيؽ رخص لو القانكف القياـ بيا عمى
سبيؿ االستثناء(.)4

( )1د .عبد القادر جرادة ،المرجع السابؽ ،ص 283كما بعدىا.
( )2د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص.390
( )3عميد شرطة عبد الكاحد اماـ ،الشرطة مف منظكر إسبلمي ،دار النشر المصرية المبنانية1998 ،ـ،
ص.105
( )4راجع في ذلؾ كبلن مف :د .بياء الديف السيقمي ،المرجع السابؽ ،ص.57؛ د .أشرؼ عبد القادر قنديؿ،
المرجع السابؽ ،ص.105
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كبناء عمى ما تقدـ فإنو يتعيف عمى مأمكر الضبط القضائي عند قيامو بأعماؿ االستدالؿ
ن
أف يتكخى أقصى درجات الحيطة كالحذر بيا ،بما ال يترتب عميو أدنى مساس بحقكؽ األفراد
كحرياتيـ ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال يجكز لمأمكر الضبط القضائي أف يفتش مسكنان دكف رضاء

صاحبو ،كما ال يجكز لو إجبار الشيكد عمى اإلدالء بأقكاليـ ،ككؿ ما يممكو في ىذا الشأف أف

يثبت ذلؾ في محضره(.)1

الفرع الثالث

عدم تقيد مأمور الضبط القضائي بشكميات التحقيق االبتدائي
إف مرحمة جمع االستدالالت ال تتضمف تمؾ الشكميات التي يستمزـ القانكف تكافرىا في

التحقيؽ االبتدائي ،فعمى سبيؿ المثاؿ فإف الشيكد كالخبراء ال يؤدكف اليميف القانكنية ،فضبلن عف

ذلؾ فإف مأمكر الضبط القضائي غير ممزـ باصطحاب كاتب معو كقت مباشرتو إلجراءات
االستدالؿ ،كما أنو ليس لممشتبو بو أف يصطحب محاميو معو في ىذه المرحمة(.)2

كالحكمة التي يبتغييا المشرع في ىذا الشأف ىي أف أعماؿ االستدالؿ التي يقكـ بيا
مأمكرك الضبط القضائي تفتقد لؤلدلة القانكنية بالمعنى السميـ ،ذلؾ أف قضاء الحكـ غير ممزـ

في االستناد إلى ما تـ التكصؿ إليو مف قبؿ رجاؿ الضبطية القضائية ،لبناء حكمو عميو سكاء

باإلدانة أك البراءة ،إذ أف مثؿ ىذه األعماؿ لـ تصؿ إلى درجة التيقف منيا ،فيي تحتاج إلى
دراسة متأنية مف قبؿ السمطات المختصة ،ذلؾ أف األصؿ في الدليؿ ىك ما تستخمصو المحكمة
مف التحقيؽ النيائي الذم تجريو في جمسات المحاكمة ،كبالتالي ال يمكف أف تككف أعماؿ

االستدالؿ أساسان لمناقشات تجرم في المحكمة فيتكلد بذلؾ الدليؿ( ،)3كبذلؾ يمكف القكؿ بأف
االستدالؿ ال يتكلد عنو دليؿ كامؿ ،كلكف قد تتككف منو نكاة الدليؿ ،إذا تمت اإلجراءات بمعرفة

سمطة التحقيؽ ضمف القيكد كالضمانات التي تتطمبيا القكانيف(.)4
( )1د .عبد اهلل ماجد العكايمة ،المرجع السابؽ ،ص.204

( )2راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمد عيد الغريب ،االختصاص القضائي لمأمكر الضبط في األحكاؿ العادية
كاالستثنائية ،بدكف دار نشر2003 ،ـ ،ص31؛ د .طارؽ الديراكم ،المرجع السابؽ ،ص.242
( )3راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص392؛ د .عبد اهلل العكايمة ،المرجع
السابؽ ،ص.205

( )4راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص392؛ د .محمد عيد الغريب ،النظاـ
العاـ اإلجرائي كمدل الحماية التي يكفميا لو القانكف الجنائي دراسة تحميمية تأصيمية لمجاؿ النظاـ العاـ اإلجرائي
كالجزاءات التي تكفؿ حماية في ضكء أحكاـ القانكنيف المصرم كالفرنسي كآراء الفقو كأحكاـ القضاء  ،بدكف دار

نشر2000/1999 ،ـ ،ص.204
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الفرع الرابع

خمو أعمال االستدالل من األدلة القانونية
إف أعماؿ االستدالؿ التي يقكـ بيا رجاؿ الضبطية القضائية ال يمكف أف يسفر عنيا أدلة

قانكنية بالمعنى الصحيح ،ذلؾ أف النتائج كالمعمكمات التي يتكصؿ إلييا مأمكر الضبط

القضائي ال تعد أدلة يمكف لمسمطات المختصة االستناد إلييا في تكييؼ الكاقعة اإلجرامية ،فيذه
األعماؿ تفتقر لمتمحيص كالتثبيت الذم يتكجب عمى النيابة العامة القياـ بو ،كرغـ ذلؾ ،فإف

ىذه األعماؿ قد ينتج عنيا ما يشكؿ أدل ة تعيف النيابة العامة كقضاء الحكـ في إصدار حكـ

اإلدانة بشأنيا(.)1

الفرع الخامس

عدم النص عمى أعمال االستدالل عمى سبيل الحصر
في حقيقة األمر إف المشرع لـ يكرد أعماؿ االستدالؿ التي يقكـ بيا مأمكر الضبط

القضائي عمى سبيؿ الحصر ،كلكنو بيف أىميا كأكثر حدكثان في الكاقع العممي ،كلـ يحظر ما
عداىا ،كىذا ما أشارت إليو المكاد( )19،22مف قانكف اإلجراءات الفمسطيني ،ذلؾ أف المشرع ال
يستطيع حصر جميع إجراءات االستدالؿ التي يمتزـ بيا مأمكر الضبط القضائي ،كىذا أمر

بدييي؛ ألف جكىر أعماؿ االستدالؿ أنيا جمع معمكمات ،كمف ثـ كؿ عمؿ مف شأنو تحصيؿ
ىذه المعمكمات بما يحقؽ غاية االستدالؿ ،بإمداد سمطة التحقيؽ بعناصر التقدير يجب أف يباح

لمأمكر الضبط القضائي(.)2

كىذا يعني أف رجاؿ الضبطية القضائية يستطيعكف االستعانة بغيرىا مف اإلجراءات

كالكسائؿ المشركعة التي تساعدىـ في جمع المعمكمات كالكشؼ عف الجرائـ ،طالما أنيا ال تمس
حرية اإلنساف كال كرامتو ،كال تخدش حيائو ،كال تحرضو عمى ارتكاب جريمة ،كال تتعارض مع

الشريعة اإلسبلمية ،أما إذا فقدت ىذه الشركط فإنيا تعد كسائؿ غير مشركعة ،كال يجكز
االستعانة بيا ،كتستكجب مساءلة مف يستخدميا(.)3

( )1د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص.392
( )2راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمد عكدة الجبكر ،االختصاص القضائي لمأمكر الضبط ،المرجع السابؽ
ص114؛ د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع السابؽ ،ص.31
( )3راجع في ذلؾ كبلن مف :د .أحمد عكض ببلؿ ،اإلجراءات الجنائية المقارنة كالنظاـ اإلجرائي في المممكة
العربية السعكدية ،دار النيضة العربية ،القاىرة1411 ،ىػ1990 -ـ ،ص 240كما بعدىا؛ د .سراج الديف كماؿ
مرغبلني ،إجراءات الضبط كالتحقيؽ الجنائي ،الطبعة الثانية ،الرياض1425 ،ىػ ،ص 67كما بعدىا؛ د .إبراىيـ
حامد طنطاكم ،سمطات مأمكر الضبط القضائي ،الطبعة الثانية ،المكتبة القانكنية1997 ،ـ ،ص 213كما
بعدىا.
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المطمب الثاني
ماىية االستدالل وأىميتو
الفرع األول

ماىية االستدالل
تعتبر مرحمة التحرم كجمع االستدالؿ مف أىـ المراحؿ الجنائية ،فالتحرم عف الجريمة ىك
إجراء ضركرم لمتكصؿ إلى كشؼ حقيقتيا كازالة الغمكض المحيط بيا ،كلمعرفة دكاعييا
كمسبباتيا كمبلبساتيا كجمع البيانات كالمعمكمات عنيا(.)1

كىي عندما تقع الجريمة ينشأ عنيا حؽ الدكلة في عقاب الجاني مقترؼ الجريمة ،كلكي

تستطيع الدكلة اقتضاء حقيا في العقاب ،فبل بد مف كجكد آلية تستطيع مف خبلليا ذلؾ.

كقد نصت المادة ( )2/19مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة

2001ـ ،عمى أف "يتكلى مأمكرك الضبط القضائي البحث ،كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا
كجمع االستدالالت التي تمزـ لمتحقيؽ في الدعكل".

كغاية االستدالؿ ىك تكضيح األمكر لسمطة التحقيؽ أم النيابة ،كليس لسمطة الحكـ أم

لمقاضي ،الذم يعتمد في تكضيح عناصر الدعكل بصفة أساسية عمى مرحمة التحقيؽ

االبتدائي(.)2

كتتمثؿ تمؾ اآللية في مجمكعة مف اإلجراءات تمارسيا أكثر مف جية ،كالعمة في منح

أكثر مف جية صبلحيات مباشرة سمسمة اإلجراءات الجنائية ،ىي ضماف إيجاد التكازف المطمكب
بيف مصمحة المجتمع في الحماية مف اإلخبلؿ بأمنو ،كبيف الحفاظ عمى حقكؽ األفراد كحرياتيـ،
كتبدأ سمسمة اإلجراءات الجنائية "بمرحمة تمييدية" يطمؽ عمييا البعض مرحمة جمع

"االستدالالت" كالبعض اآلخر يسمييا مرحمة "البحث األكلي".

كاالستدالؿ في المغة" الداؿ كالبلـ أصبلف ،كدؿ عميو كاليو ،كأدلوٌ داللة :بمعنى أرشد،
كيقاؿ :دلو عمى الطريؽ كنحكه :سدده إليو ،كاألدلة جمع كمفردىا دليؿ ،كمعناىا المرشد،
كالكاشؼ ،كاليادم كما يستدؿ بو إلى شيء حسي أك معنكم ،خير أك شر(.)3

( )1األستاذ سميـ الزعنكف ،التحقيؽ الجنائي ،بدكف دار نشر ،غزة1995 ،ـ ،ص.81
( )2د .مازف إبراىيـ نكر الديف ،المرجع السابؽ ،ص.285
( )3راجع في تعريؼ االستدالؿ لغةن :المعجـ الكسيط ،المرجع السابؽ ،ص304؛ لساف العرب البف منظكر،
المرجع السابؽ ،ص.248
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أما في االصطبلح القانكني فقد تعددت اآلراء الفقيية حكؿ ماىية االستدالؿ ،كلكنيا

تصب كميا في معنى كاحد تقريبان ،فرأم فقيي يعرفيا بأنيا "ىي المرحمة السابقة عمى نشكء
الخصكمة الجنائية بتحريؾ الدعكل الجنائية ،كيباشر االستدالؿ مأمكر الضبط القضائي كال
يجكز القكؿ بالطابع البكليسي ليذه المرحمة ،باعتبار أنيا عادة تككف مف عمؿ الشرطة ،كذلؾ

أف صفة الضبط القضائي تتمتع بيا فئات أخرل بجانب فئات محدكدة بالشرطة"(.)1

كعرفيا فريؽ آخر مف الفقياء بأنيا "مجمكعة اإلجراءات التمييدية التي تسبؽ تحريؾ

الدعكم الجنائية ،بيدؼ جمع المعمكمات البلزمة بشأف الجريمة التي ارتكبت لكي تساعد
سمطات التحقيؽ عمى اتخاذ قرار تحريؾ الدعكل الجنائية أك حفظيا"(.)2

بينما يعرفيا البعض اآلخر بأنيا" جمع المعمكمات كالبيانات الخاصة بالجريمة مف خبلؿ

التحرم عنيا كالبحث عف فاعميا بشتى الطرؽ كالكسائؿ القانكنية ،بيدؼ إعداد العناصر البلزمة

لمبدء في التحقيؽ االبتدائي بمعناه الضيؽ إذا كاف لو كجو أك في المحاكمة مباشرة"(.)3

كما كيعرفيا البعض بأنيا" مجمكعة مف اإلجراءات التمييدية التي تيدؼ إلى جمع أكبر
قدر مف المعمكمات حكؿ الجريمة كظركؼ ارتكابيا ،كما خمفتو مف آثار كما سبقيا مف مقدمات،

لكي تستطيع السمطة المختصة بالتحقيؽ تحريؾ الدعكل الجنائية أك حفظيا"(.)4

كتتسـ التعريفات سالفة الذكر باشتراط المشركعية عمى طرؽ ككسائؿ جمع األدلة؛ ألف
انعداـ المشركعية يؤدم إلى بطبلف االستدالالت كما ينتج عنيا مف آثار.
كيرل الباحث أف مرحمة جمع االستدالالت ىي المرحمة التي تسبؽ تحريؾ الدعكل
الجنائية ،كتتضمف جميع المعمكمات كالقرائف المثبتة لكقكع الجريمة ،كنسبتيا إلى فاعميا بكاسطة
مأمكر الضبط القضائي مف خبلؿ التحرم عف الجريمة ،كالبحث عف مرتكبييا بكافة الطرؽ
كالكسائؿ المشركعة؛ بيدؼ تمكيف جية التحقيؽ مف تقدير مبلءمة تحريؾ الدعكل الجنائية مف

عدمو.

( )1د .أحمد فتحي سركر ،المرجع السابؽ ،ص.593
( )2د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص.499
( )3د .رؤكؼ عبيد ،المرجع السابؽ ،ص.284

( )4د .أحمد عكض ببلؿ ،المرجع السابؽ ،ص.217
123

يرل البعض أف ىذه المرحمة ال أىمية ليا؛ نظ انر ألف األعماؿ التي يقكـ بيا مأمكر

الضبط القضائي متبكعة بأعماؿ تحقيؽ أخرل ،كلذلؾ فيـ يقكمكف بيا دكف تكخي الدقة
كاالىتماـ.
بناء عمى محاضر االستدالؿ قميمة،
ىذا إلى جانب أف الدعاكل التي تحاؿ إلى المحاكـ ن
كتمتاز ىذه المرحمة بالكثير مف العيكب ،حيث أنيا تتضمف خطر المساس بحرية األفراد ،كما
أف أعماؿ االستدالؿ قد يككف ليا التأثير عمى السمطات التي يحاؿ ليا محاضر االستدالؿ.
كبأعماؿ االستدالؿ تككف سمطة التحقيؽ عمى بينة كعمـ بالحقائؽ ،كىك ما يجعميا قادرة
عمى اتخاذ قرار بتحريؾ الدعكل الجنائية كالمضي بالتحقيؽ فييا أك التصرؼ فييا ،باألمر

بالحفظ أك باألكجو.

وأىمية أعمال االستدالل ترجع إلى أنيا:
 -1تنير الطريؽ أماـ سمطة التحقيؽ بما تقدمو مف معمكمات تفيد في كشؼ الحقيقة ،كالكقكؼ
عمى الدالئؿ التي تفيد في تكجيو التحقيؽ كاالتياـ إلى شخص معيف أك نفي ىذا االتياـ

عنو ،كما أف ىذه الدالئؿ تككف نكاة التحقيؽ الذم تجريو النيابة كالقضاء ،كمنيا يتـ

استخراج األدلة كالقرائف في الدعكل(.)1

 -2فضبلن عف أنيا تيدؼ إلى جمع التحريات كالمعمكمات عف الجريمة كاكتشاؼ مرتكبيا،
كىذه اإلجراءات تتيح لسمطة التحقيؽ أف تتصرؼ في شأف تحريؾ الدعكل الجنائية ،كىي

عمى بينة كعمـ كافييف بحقائؽ األمكر.

 -3كما كأف سمطات جمع االستدالالت تتسـ بالفاعمية كالنشاط أكثر مما يتسـ بو سمطات
التحقيؽ ،كيتيح ليا ذلؾ أف تحصؿ عمى معمكمات في شأف الجريمة التي ما زاؿ أمرىا

متقيدان بالخفاء أك الغمكض أكثر مما يتاح لممحقؽ(.)2

( )1د .مازف إبراىيـ نكر الديف ،المرجع السابؽ ،ص.291
( )2د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص.380
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الفرع الثاني

الفرق بين إجراءات االستدالل واجراءات التحقيق
تختمؼ إجراءات االستدالؿ عف إجراءات التحقيؽ مف عدة نكاحي فاالستدالؿ في جكىره

جمع معمكمات البيانات أك إيضاحات عف الجريمة ،في حيف أف التحقيؽ جمع األدلة ذاتيا.

فإف المعمكمات التي يحصؿ عمييا مأمكر الضبط القضائي ،ال ترقى إلى مرتبة الدليؿ
القانكني الذم يعكؿ عميو القاضي في إدانة المتيـ ،نظ انر الفتقارىا التمحيص كالتثبيت مف جانب

النيابة العامة أك قاضي المكضكع ،فيي ال ترقى إلى مرتبة الدليؿ إال إذا تناكليا التحقيؽ أك
ناقشتيا المحكمة أك اطمأنت بيا المحكمة كاقتنعت(.)1
كلكف يختمفاف مف حيث المكضكع في األمكر التالية:
 -1ييدؼ االستدالؿ أساسان إلى جمع عناصر اإلثبات البلزمة لتحضير التحقيؽ االبتدائي ،كقد
يقدـ االستدالؿ أدلة كافية في مرحمتو المبكرة ،مما يسمح لمنيابة العامة برفع الدعكل الجنائية

بناء عمى ىذه األدلة ،كلكنو أساسان ال ييدؼ إلى جمع ىذه األدلة ،فذلؾ أمر
إلى المحكمة ن
متركؾ لسمطة التحقيؽ االبتدائي كالمحكمة.

 -2ال تنطكم إجراءات االستدالؿ بصفة أصمية عمى أم مساس بالحرية فذلؾ أمر قاصر عمى
حالة التمبس فقط ،ىذا بخبلؼ الحاؿ في إجراءات التحقيؽ االبتدائي.

 -3ال يخضع االستدالؿ كالتحقيؽ إلى قكاعد كاحدة.

 -4إف أعماؿ االستدالؿ ليا طبيعة إدارية ،في حيف أف أعماؿ التحقيؽ ذات طبيعة قضائية.
كقبؿ أف تصبح الدعكل الجنائية بيف يدم القضاء لمفصؿ فييا ،ينبغي أف تمر بمرحمة

أكلية ىي مرحمة "جمع األدلة كتمحيصيا" ،كيطمؽ عمييا عادة مرحمة "التحقيؽ االبتدائي" ،تميي انز

ليا عف "التحقيؽ النيائي" ،كيتـ ذلؾ بمعرفة النيابة العامة بكصفيا سمطة تحقيؽ االبتدائي أك
بمعرفة قاضي التحقيؽ كمف في حكمو إذا ما ندب لتحقيؽ قضية معينة لذاتيا ،كما يتـ فييا

أيضان بمعرفة مأمكر الضبط القضائي في أحكاؿ معينة كما في التمبس كاالنتداب مف إحدل

سمطات التحقيؽ(.)2

كالتفرقة بينيما ال ترجع إلى اختبلؼ السمطة التي تباشر كؿ منيما ،فقد تقكـ بالعمميف

سمطة كاحدة ،كلكف الذم يميز بينيما ىك أف مرحمة االستدالؿ تعد بمثابة التحضير لمتحقيؽ،
( )1د .أحمد فتحي سركر ،المرجع السابؽ ،ص.331
( )2د .رؤكؼ عبيد ،المرجع السابؽ ،ص.327
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كالدليؿ القانكني ىك ما يستمد مف التحقيؽ ،كيشترط لصحتو أف تسبقو استدالالت كأف يؤدل

طبقان ألكضاع قانكنية معينة ال تتقيد بيا الضبطية القضائية في جمع االستدالالت.

كاذا كاف مف البلزـ أف يستند الحكـ باإلدانة عمى دليؿ أك أكثر فإنو يككف معيبان ،مف

ناحية تسبيبو ،إذا ىك اقتصر في ذلؾ عمى مجرد االستدالؿ(.)1

كاجراءات االستدالؿ ال تنطكم عمى خرؽ الحريات أك مساس بحقكؽ المتيـ أك الشيكد؛
ناء عميو ال يجكز لمأمكر الضبط القضائي بصفتو سمطة
ألنيا تتجرد مف القير كاالجبار ،كب ن
جمع االستدالؿ أف يفتش مسكف المتيـ إال برضائو ،كال يجكز لو إجبار الشاىد عمى الحضكر
أمامو لسماع أقكالو ،كاف امتنع عف اإلدالء لف يجبره عمى ذلؾ ،كاف حضر الشاىد كأبدل
استعداده ألدالء شيادتو لـ يكف لمأمكر الضبط أف يحمفو اليميف(.)2

المطمب الثالث
أعمال االستدالل (االختصاصات)
بيف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة 2001ـ إجراءات االستدالؿ التي

يقكـ بيا مأمكر الضبط القضائي ،حيث نصت المادة ( )2/19منو عمى أف" يتكلى مأمكرك
الضبط القضائي البحث كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا ،كجمع االستدالالت التي تمزـ

لمتحقيؽ في الدعكل" ،كما كنصت المادة(  )22مف ذات القانكف عمى أنو" كفقان ألحكاـ القانكف

عمى مأمكرم الضبط القضائي القياـ بما يمي:

 -1قبكؿ الببلغات كالشكاكل التي ترد إلييـ بشأف الجرائـ ،كعرضيا دكف تأخير عمى النيابة
العامة.

 -2إجراء الكشؼ كالمعاينة كالحصكؿ عمى اإليضاحات البلزمة؛ لتسييؿ التحقيؽ كاالستعانة
بالخبراء المختصيف كالشيكد دكف حمؼ يميف.

 -3اتخاذ جميع الكسائؿ البلزمة لممحافظة عمى أدلة الجريمة.

 -4إثبات جميع اإلجراءات التي يقكمكف بيا في محاضر رسمية بعد تكقيعيا منيـ ،كمف
المعنييف بيا".

( )1د .محمكد محمكد مصطفي ،شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،القاىرة ،مطبعة دار الكتاب الجامعي ،الطبعة
الحادم عشر1976 ،ـ ،ص.230

( )2د .مصطفي يكسؼ ،مضي المدة كأثره عمى الدعكل كالعقكبة ،دار الجامعة الجديدة2011 ،ـ ،ص 98كما
بعدىا.
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يتضح مف النصكص سالفة الذكر أف اختصاصات مأمكر الضبط القضائي في مرحمة

االستدالؿ تتمثؿ فيما يمي:

الفرع األول

إجراء التحريات عن الجرائم ومرتكبييا
أكجب القانكف عمي مأمكر الضبط القياـ بالبحث عف الجرائـ كمرتكبييا ،كىذا ما أكضحتو
المادة ( )2/19بقكليا " يتكلى مأمكرك الضبط القضائي البحث كاالستقصاء عف الجرائـ
كمرتكبييا كجمع االستدالالت التي تمزـ لمتحقيؽ في الدعكل" ،كمعنى ذلؾ أنو يختص بالقياـ

بالتحريات البلزمة لمكشؼ عما ارتكب مف جرائـ كمف قاـ بارتكابيا ،كىك يقكـ بذلؾ بنفسو أك

بكاسطة مساعديو(.)1

كلـ يحدد الشارع طريقة معينة ينتيجيا مأمكر الضبط في إجراءات تحرياتو ،فمو أف يتخذ
مف الكسائؿ أك اإلجراءات ما يمكنو مف مباشرة اختصاصو في ىذا الشأف ،كليس ىناؾ ما

يمنعو في سبيؿ التأكد مف صحة تحرياتو أف يستفسر مف أم شخص ،كلك كاف محجك انز بالقسـ

عمى ذمة قضية مف القضايا؛ ألف ىذه مجرد استدالالت يممكيا مأمكر الضبط ،كيخضع تقديرىا

في النياية إلى سمطة التحقيؽ تحت إشراؼ محكمة المكضكع(.)2

كالتحريات التي يجرييا مأمكر الضبط القضائي ،ىي عبارة عف تجميع لمقرائف كاألدلة
التي تثبت كقكع الجريمة كنسبتيا إلى فاعميا ،فيجب أف تتضمف ىذه التحريات كافة القرائف التي

تفيد في معرفة الحقيقة إثباتان أك نفيان لكاقعة معينة(.)3

كيتضح لنا أف المادة ( )2/19مف قانكف اإلجراءات الجزائية تتناكؿ كاجب مأمكر الضبط

القضائي قبؿ عممو بالجريمة ،حيث ألزمتو بالبحث عما إذا كاف ىناؾ جرائـ قد كقعت فعبلن ،كلـ

يكف عمميا قد كصؿ إليو ،فبل ينتظر كصكؿ ببلغ إليو عف كقكعيا مف أحد ،فإف أسفر بحثو
عف كقكع جريمة ،فعميو أف يكاصؿ بحثو لمعرفة مرتكبييا عف الجريمة(.)4

( )1د .مأمكف محمد سبلمة ،اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم ،الجزء األكؿ ،دار النيضة العربية،
2004ـ ،ص.506
( )2راجع في ذلؾ كبلن مف :د .أشرؼ قنديؿ ،المرجع السابؽ ،ص105؛ د .مازف إبراىيـ نكر الديف ،المرجع
السابؽ ،ص.314

( )3د .مأمكف سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص.506
( )4د .عبد الرؤكؼ ميدم ،المرجع السابؽ ،ص.231
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الفرع الثاني

قبول البالغات والشكاوى
أكجب القانكف عمى مأمكر الضبط القضائي قبكؿ الببلغات كالشكاكل التي ترد إلييـ

بشأف الجرائـ كاثباتيا في محضر ،كارساليا فك انر إلى النيابة العامة ،حيث نصت المادة ()1/22

عمى أنو" كفقان ألحكاـ القانكف عمى مأمكرم الضبط القضائي القياـ بما يمي:

 -1قبكؿ الببلغات كالشكاكل التي ترد إلييـ بشأف الج ارئـ ،كعرضيا دكف تأخير عمى النيابة
العامة".

كىذا يعني أف يمتزـ مأمكر الضبط القضائي بقبكؿ الببلغات كالشكاكل أيان كاف شخص

المبمغ أك الشاكي أك صفتو ،فبل يشترط صفة معينة فيمف يتقدـ بالببلغ أك الشككل ،فقد يككف
المجني عميو كقد يككف المضركر مف الجريمة ،كقد يككف أم فرد مف عامة الناس ،كما يمكف

أف يككف الببلغ مف شخص معمكـ أك مف شخص مجيكؿ ،كيستكم في ذلؾ أف يككف تحريريان

مقدمان مف صاحبو مباشرة ،أك مرسبلن بطريؽ البريد أك البرؽ ،أك منشك انر في الصحؼ ككسائؿ

النشر المختمفة كقد يككف شفييان أك بالتمفكف(.)1

كقد يككف الببلغ حؽ لكؿ شخص إف لـ يصبو ضرر الجريمة ،فقد نصت المادة ()24

مف قانكف اإلجراءات الجزائية ":لكؿ مف عمـ بكقكع جريمة أف يبمغ النيابة العامة أك أحد مأمكرم

الضبط القضائي عنيا ،ما لـ يكف القانكف قد عمؽ الدعكل الجزائية الناشئة عنيا عمى شككل أك

طمب أك إذف"(.)2

كقد يككف الببلغ كاجبان عمى المكظؼ العاـ بالنسبة لمجرائـ التي يعمـ بيا أثناء تأدية عمؿ

أك بسبب تأديتو ،كىذا ما نصت عميو المادة ( )25مف قانكف اإلجراءات الجزائية بقكليا" يجب
عمى كؿ مف عمـ مف المكظفيف العمكمييف أك المكمفيف بخدمة عامة أثناء تأدية عممو ،أك بسبب

تأديتو بكقكع جريمة أف يبمغ عنيا السمطات المختصة ،ما لـ يكف القانكف قد عمؽ تحريؾ

الدعكل الجزائية الناشئة عنيا عمى شككل أك طمب أك إذف".

كجدير بالذكر أف نطاؽ ىذا الكاجب مقتصر عمى ما يعمـ بو المكظؼ أك المكمؼ

بالخدمة العامة أثناء تأدية عممو أك بسببو ،أما ما بعمـ بو في غير ىذ الحالة فاإلببلغ عنو

( )1د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع السابؽ ،ص.39
( )2د .ساىر إبراىيـ الكليد ،المرجع السابؽ ،ص.207
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محض رخصو لو( ،)1كما أف ىذا الكاجب غير مدعـ بجزاء جنائي ،فبل يترتب عمى قعكده عنو
تكقيع عقكبة ،كانما قد يسأؿ تأديبيان(.)2

أما الشككل فيي إببلغ المجني عميو نبأ الجريمة التي كقعت عميو لمسمطة المختصة

إلجراء التحقيؽ فييا ،كىي حؽ لممجني عميو فتقدـ منو كحده ،كاف كاف يجكز لو أف يككؿ غيره
بتقديميا.

كما كعرفت أيضان بأنيا" إببلغ المجني عميو النيابة العامة أك أحد مأمكرم الضبط

القضائي بكقكع جريمة معينة ،طالبان تحريؾ الدعكل الناشئة عنيا تكصبلن إلى معاقبة فاعمييا"(.)3

كلـ يقصد المشرع حيف أكجب عمى مأمكرم الضبط القضائي المبادرة إلى تبميغ النيابة

العامة عف الجرائـ ،إال تنظيـ العمؿ كالمحافظة عمى الدليؿ لعدـ تكىيف قكتو في اإلثبات ،كلـ
يرتب عمى مجرد اإلىماؿ في ذلؾ أم بطبلف ،إذ العبرة بما تقتنع بو المحكمة في شأف الكاقعة.
الفرع الثالث

جمع االستدالالت
جمع االستدالالت يتضمف جمع كؿ العناصر كالقرائف كاألدلة التي تساعد عمى سيكلة

التحقيؽ كالبلزمة لو في الكقت ذاتو(.)4

بناء عمى تحرياتو
كعميو بمجرد أف يعمـ مأمكر الضبط بكقكع جريمة ما ،سكاء أكاف ذلؾ ن
بناء عمى شككل أك ببلغ ،فقد أكجب عميو القانكف القياـ بتجميع االستدالالت البلزمة لمتحقيؽ
أك ن
كتسييؿ القياـ بو ،كىذه ىي مف أىـ الكظائؼ المنكطة برجاؿ الضبطية القضائية(.)5
كلقد أكجبت المادة( )2/22مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى مأمكر الضبط

القضائي إجراء الكشؼ كالمعاينة ،كالحصكؿ عمى اإليضاحات البلزمة لمتحقيؽ كتسييؿ القياـ بو

( )1د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص.396

( )2أ .أسامة محمد أيكب األخرس ،سمطات مأمكر الضبط القضائي في مرحمة االستدالالت في القانكف
الفمسطيني ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة2014 ،ـ ،ص.81
( )3د .حسنيف إبراىيـ صالح ،النظرية العامة لمظركؼ المحققة ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة،
 ،1970ص 102كما بعدىا.

( )4د .مأمكف محمد سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص.509
( )5د .مأمكف محمد سبلمة ،نفس المرجع ،ص.509
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بالنسبة لمكقائع التي تبمغ إلييـ أك التي يعممكف بيا بأية كيفية كانت ،كىي مف أىـ الكظائؼ

التي يعيد بيا إلى رجاؿ الضبطية القضائية.

كمف أىـ اإلجراءات البلزمة لجمع االستدالالت كالتي يجب عمى مأمكر الضبط القضائي

القياـ بيا ما يمي:

أوالً :الحصول عمى اإليضاحات:
متى عمـ مأمكر الضبط القضائي بالجريمة عف طريؽ الببلغ أك الشككل أك عف طريؽ
مشاىدتيا بنفسو ،كاف عميو أف يحصؿ عمى إيضاحات بشأنيا ،كمف ذلؾ استيضاح المبمغ أك

المشتكي ،كسماع أقكاؿ أم شخص تككف لديو معمكمات عف الكاقعة كمرتكبيا ،كيككف لو أف
يستعيف باألطباء كغيرىـ مف أىؿ الخبرة(.)1

ثانياً :سؤال الشيود:
لمأمكر الضبط القضائي أف يسأؿ الشيكد عف معمكماتيـ حكؿ القضية كعف مرتكبيا

كاألسباب الدافعة الرتكابيا كاألدلة عميو ،كلكف يحظر عميو تحميؼ الشاىد اليميف القانكنية ،كىذا
ما يفرؽ الشيادة كإجراء مف إجراءات التحقيؽ الذم تجريو سمطة التحقيؽ ،عف الشيادة كإجراء

مف إجراءات االستدالؿ ،كما ال يجكز لمأمكر الضبط القضائي إجبار الشيكد عمى الحضكر

أمامو ،كانما عميو استدعاء مف يشاء إذا حضر بمحض اختياره ،فإذا رفض الحضكر فبل سبيؿ

إلى إكراىو عميو( ،)2كما يتعيف عمى مأمكر الضبط القضائي أف يمتنع عف سؤاؿ الشيكد أسئمة
ايحائية ،أك تنطكم عمى معنى التخكيؼ أك ليشعره بعدـ الثقة في أقكالو ،كيتصؿ بسؤاؿ الشيكد
سمطة مأمكر الضبط القضائي في إجراء عممية عرض المتيـ عمى الشيكد؛ كي يتعرفكا عميو(.)3

( )1د .ساىر إبراىيـ الكليد ،المرجع السابؽ ،ص .208
( )2راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع السابؽ ،ص44؛ أ .أسامة محمد األخرس،
المرجع السابؽ ،ص.88

( )3د .عبد الرؤكؼ ميدم ،المرجع السابؽ ،ص.243
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ثالثاً :سؤال المتيم:
يقصد بسؤاؿ المتيـ بكاسطة مأمكر الضبط القضائي ،االستعبلـ كاالستفسار منو عف

الشبيات التي أحاطت بو ،كاإليضاحات التي تجمعت حكلو ،كالمعمكمات التي تحصؿ عمييا

مأمكر الضبط القضائي مف أقكاؿ الشيكد أك تقارير الخبراء(.)1

أما المتيـ فيقصد بو كؿ شخص كجو إليو االتياـ مف أية جية بارتكاب جريمة معينة ،ما

دامت قد حامت حكلو الشبيات بأنو ضالع في ارتكاب ىذه الجريمة(.)2

كما عرفو البعض بأنو كؿ شخص يترجح لدل سمطات التحقيؽ كقكع الجريمة منو ،سكاء

كاف فاعبلن أك شريكان بيا ترفع الدعكل الجنائية ضده أماـ قضاء الحكـ(.)3

كسؤاؿ المتيـ إف كجد يعني سؤالو عما إذا كاف ىك الذم ارتكب الجريمة كأسباب ارتكابو،

دكف أف يكاجيو مأمكر الضبط القضائي باألدلة القائمة ضده إف كاف ثمة أدلة في األكراؽ ،ألف
ذلؾ يككف مف قبيؿ االستجكاب كىك محظكر عمى مأمكر الضبط القضائي ،أما إذا لـ يكف

المتيـ حاض انر ،فيجكز لمأمكر الضبط القضائي أف يرسؿ في استدعائو لسؤالو ،فإذا حضر

بمحض اختياره سمعت أقكالو ،كاذا رفض الحضكر فبل سبيؿ إلكراىو عميو بأمر ضبط أك

إحضار؛ ألف ىذا مف قبيؿ إجراءات التحقيؽ كليس االستدالؿ(.)4

كاذا اعترؼ المتيـ تمقائيان بمجرد سؤالو فيثبت اعترافو في المحضر ،كيعرض المتيـ مع

المحضر عمى النيابة العامة التخاذ ما يمزـ لمتحقيؽ(.)5

كقد أكدت محكمة النقض المصرية عمى أف" تسجيؿ مأمكر الضبط القضائي ما يبديو

المتيـ مف أقكاؿ كاعتراؼ في حؽ نفسو ،كحؽ غيره مف المتيميف ال يعد استجكابان ،كال يخرج

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .عبد الرؤؼ ميدم ،المرجع السابؽ ،ص213؛ د .عبد اهلل العكايمة ،المرجع
السابؽ ،ص338؛ أ .العممي عبد الكاحد ،شرح قانكف المسطرة الجنائية ،الجزء الثاني ،الطبعة األكلى2000،ـ،

ص.25

( )2د .عبد الرؤكؼ ميدم ،المرجع السابؽ ،ص.241
( )3د .رمسيس بيناـ ،اإلجراءات الجنائية تحميبلن كتأصيبلن ،المرجع السابؽ ،ص.158

( )4راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع السابؽ ،ص43؛ د .ساىر الكليد ،المرجع
السابؽ ،ص.210

( ) 5د .حسني الجندم ،شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية2002-2001 ،ـ،
ص.477
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عف اختصاصو( .)1كاذا كاف لممتيـ أية مبلحظات يريد إبداءىا فتثبت في المحضر ،ثـ يكقع
عمى أقكالو في نياية المحضر ،فإف امتنع عف التكقيع يثبت أنو امتنع عف التكقيع ،كاذا امتنع

المتيـ عف الكبلـ فبل يجكز إكراىو عمى ذلؾ ،كال يجكز أف يفسر التزامو الصمت كقرينة ضده،

كال يجكز تحميؼ المتيـ اليميف كاال بطمت أقكالو؛ ألف ذلؾ يكقعو في الحرج(.)2
رابعاً :ندب بالخبراء:

قد يعترض الكصكؿ إلى بعض االستدالالت مسائؿ فنية ال يستطيع مأمكر الضبط بنفسو
الفصؿ فييا؛ ألف كشفيا يحتاج إلى معرفة خاصة ال تتكافر فيو ،كفي ىذه الحالة لمأمكر الضبط
القضائي ندب الخبراء كاالستماع إلى تقاريرىـ الشفكية أك الكتابية(.)3

كندب الخبراء ىك كسيمة ميمة لمحصكؿ عمى معمكمات ذات طابع فني يخفى عمى مأمكر

الضبط الق ضائي كيسيـ في كشؼ الحقيقة ،كمثاؿ ذلؾ ندب طبيب لمكشؼ عف جثة المجني
عميو كبياف أسباب كفاتو ،كرفع البصمات مف المكاف الذم ارتكبت فيو الجريمة كتحديد

صاحبيا ،ككذلؾ تحديد فصائؿ الدـ ،كفحص عينة الحمض النككم(.)4

لذا أجاز المشرع لمأمكر الضبط القضائي أف يستعيف بأىؿ الخبرة ،دكف تحميفيـ اليميف
لمف يتكافر فييـ العمـ كالمعرفة في المسائؿ ذات العبلقة التي يحتاج االستدالؿ إلى كشؼ

غمكضيا ،كىذا ما أشارت إليو المادة ( )22مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بقكليا:

"كفقان ألحكاـ القانكف عمى مأمكرم الضبط القضائي القياـ بما يمي ....... :االستعانة بالخبراء

المختصيف كالشيكد دكف حمؼ اليميف" ،كندب الخبراء في تمؾ الحالة ىك إجراء استداللي يقطع
التقادـ(.)5

( )1نقض  11نكفمبر سنة 1972ـ  ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،23رقـ ،17ص.1367
( )2نقض  27مايك سنة  ،1960مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،11رقـ  ،90ص.467
( )3د .مازف إبراىيـ نكر الديف ،المرجع السابؽ ،ص.317

( )4راجع في نفس المعنى كبلن مف :د .سالـ الكرد ،المرجع السابؽ ،ص206؛ د .أشرؼ قنديؿ ،المرجع
السابؽ ،ص.106

( )5تنص المادة ( )13مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة 2001ـ عمى أف" تنقطع مدة
التقادـ باتخاذ أم إجراء مف إجراءات جمع االستدالالت أك التحقيؽ أك االتياـ أك المحاكمة إذا اتخذت في

مكاجية المتيـ ،أك إذا أخطر بيا بشكؿ رسمي ،كتسرم المدة مف جديد ابتداء مف يكـ االنقطاع كاذا تعددت
اإلجراءات التي تقطع المدة فاف سريانيا يبدأ مف تاري) آخر إجراء".
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الفرع الرابع

()1

إجراء الكشف و المعاينة

يقصد بالمعاينة إثبات حالة األشخاص كاألماكف كاألشياء ذات الصمة بالجريمة ،عف

طريؽ المشاىدة أك الفحص المباشر بالحكاس؛ بيدؼ جمع اآلثار المادية التي تفيد في كشؼ
الحقيقة قبؿ أف تناليا يد العبث كالتخريب(.)2

كالمعاينة التي يقكـ بيا مأمكر الضبط القضائي باعتبارىا إجراء مف إجراءات االستدالالت

تختمؼ عف المعاينة المنكطة بسمطة التحقيؽ ،فالمعاينة التي يختص بيا مأمكر الضبط
القضائي تقتصر فقط عمى األماكف العامة ،كالتي يمكف ألم شخص أف يرتادىا دكف قيد ،كفي

أم كقت يشاء كالشكارع كالحدائؽ كالمحاؿ العامة ،أما المعاينة المنكطة بسمطة التحقيؽ فإنيا

تشمؿ األماكف العامة كاألماكف الخاصة.

كيترتب عمى ذلؾ أنو يحظر عمى مأمكر الضبط القضائي دخكؿ مكاف خاص كمسكف أك

مكتب ،بحجة معاينتو لجريمة ارتكبت بداخمو لمخالفة ىذا اإلجراء ألحكاـ القانكف ،كالتي
تستكجب عميو قبؿ دخكلو الحصكؿ عمى إذف مف السمطة المختصة ،لما ينطكم عميو ىذا

اإلجراء مف المساس بحرمة المكاف الخاص الذم حرص الدستكر كالقانكف عمى حمايتو ،كال

يممؾ رجاؿ الضبط القضائي إجراء المعاينة في المكاف الخاص إال برضاء حائزه كحضكره أك

مف ينيبو(.)3

مف كؿ ما سبؽ يتضح لنا أف المعاينة التي يقكـ بيا مأمكر الضبط القضائي يجب أف
تتسـ بالشرعية ،بحيث أال تشكؿ مساسان بجسـ المتيـ أك المجني عميو ،كاال اعتبر ىذا اإلجراء

مخالفان لمقانكف ،استنادان إلى أف مثؿ ىذا اإلجراء غير جائز قانكنان إال بمكجب إذف مف السمطة

بناء عمى رضا صاحب الشأف مقدمان.
المختصة ،أك ن

الفرع الخامس

تحرير محضر جمع االستدالالت
أكجب المشرع عمى مأمكر الضبط القضائي إثبات جميع اإلجراءات التي يقكـ بيا في

محضر رسمي مكقع عميو منو يبيف فيو ،كقت اتخاذ اإلجراء كتاريخو كمكاف حصكلو ،كيجب أف
( )1راجع المادة ( )22مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ( )3لسنة 2001ـ.
( )2د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع السابؽ ،ص.273

( )3د .فكزية عبد الستار ،شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،المرجع السابؽ ،ص.260
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تشتمؿ ىذه المحاضر عمى تكقيع الشيكد كالخبراء المعنييف بيا ،كترسؿ المحاضر إلى النيابة

العامة مع األكراؽ كاألشياء المضبكطة( ،)1كىذا ما أشارت إليو المادة ( )4/22مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بقكليا"  -4...إثبات جميع اإلجراءات التي يقكمكف بيا في
محاضر رسمية بعد تكقيعيا منيـ كمف المعنييف بيا".

كفي حقيقة األمر ىذه المحاضر ىي مجرد محاضر إلثبات الحالة كجمع المعمكمات،
كيقتصر أثرىا القانكني عمى إثبات ما يتمقاه مأمكر الضبط مف أقكاؿ كما يدرجو مف بيانات أك

مبلحظات ،كذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى المعمكمات كالقرائف في الدعكل(.)2

كعمة اشتراط تحرير المحضر ىي القاعدة اإلجرائية التي تتطمب إثبات اإلجراء كتابة

كذلؾ ليستطاع التحقؽ مف اتخاذه ،كمف أجؿ االحتجاج بو حينما يقتضي األمر ذلؾ(.)3

كتتضح أىمية المحضر بالنسبة لمغاية مف إجراءات االستدالؿ ،فيذه الغاية ليست كامنة
في االستدالؿ ذاتو ،كانما غاية ىذه اإلجراءات ىي إمداد سمطة التحقيؽ بالمعمكمات التي تتيح
ليا اتخاذ قرار في شأف تحريؾ الدعكل ،كيقتضي ذلؾ تدكيف ىذه المعمكمات كي تعرض بعد

ذلؾ عمى سمطة التحقيؽ فيتاح ليا التأمؿ فييا كاتخاذ قرارىا في ىذا الشأف عف بينة(.)4

كلـ يمزـ القانكف مأمكر الضبط القضائي أف يصطحب معو كاتب لتحرير المحضر،

كبذلؾ يككف لمأمكر الضابطة القضائية أف يتكلى كتابة المحضر بنفسو ،كىذا عمى عكس

()5

إجراءات التحقيؽ االبتدائي ،حيث أف اصطحاب كاتب ليتكلى تحرير المحضر أم انر كجكبيان

( )1نصت المادة ( )107مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ ( )1لسنة 2006ـ عمى أنو "يجب أف تثبت
جميع اإلجراءات التي يقكـ بيا مأمكرك الضبط القضائي في محاضر مكقع عمييا منيـ يبيف بيا كقت اتخاذ
اإلجراءات كمكاف حصكليا ،كيجب أف تشمؿ تمؾ المحاضر زيادة عمى ما تقدـ تكقيع الشيكد كالخبراء الذيف
سمعكا ،كترسؿ المحاضر الى النيابة العامة مع األكراؽ كاألشياء المضبكطة".
( )2د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع السابؽ ،ص.53

( )3راجع في ذات المعنى كبلن مف :د .سالـ الكرد ،المرجع السابؽ ،ص207؛ د .د .محمد عبد المطيؼ فرج،
المرجع السابؽ ،ص.53

( )4راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص393؛ د .محمد عمي قطب ،الطبيعة
القانكنية ألعماؿ البحث الجنائي في مممكة البحريف "دراسة مقارنة ،األكاديمية الممكية الشرطية ،البحريف ،بدكف

سنة نشر ،ص.7

( )5د .ساىر إبراىيـ الكليد ،المرجع السابؽ ،ص.211
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كىذا ما نصت عميو المادة ( )58مف قانكف اإلجراءات الجزائية بقكليا ":يصطحب ككيؿ النيابة

في جميع إجراءات التحقيؽ كاتبان؛ لتدكيف المحاضر كيكقعيا معو".
الفرع السادس

اتخاذ اإلجراءات التحفظية
أكجب المشرع الفمسطيني عمى مأمكرم الضبط القضائي أف يتخذكا جميع الكسائؿ
التحفظية البلزمة لممحافظة عمى أدلة الجريمة ،كىذا ما أكدتو المادة ( )3/22مف قانكف
اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بقكليا"  ،...اتخاذ جميع الكسائؿ البلزمة لممحافظة عمى أدلة

الجريمة ،"...،كيقصد بالكسائؿ البلزمة لممحافظة عمى أدلة الجريمة ،ىي تمؾ الكسائؿ التي
يتخذىا مأمكرك الضبط القضائي لممحافظة عمى األشياء ،كاألماكف ،كاألشخاص لحيف مباشرة

ميمتو في جمع االستدالالت ،خشية العبث أك المساس بيا مما يؤدم إلى تيكيف قكتيا في
اإلثبات.
كمف ىنا يجب عمى مأمكر الضبط القضائي اتخاذ جميع الكسائؿ البلزمة لممحافظة عمى
األدلة كاآلثار الناتجة عف كقكع الجريمة ،فيقكـ بتحريز المضبكطات ككضع األختاـ كاالستعانة

بالخبراء لرفع البصمات أك بقع الدماء أك غيرىا مف اآلثار الناتجة عف كقكع الجريمة ،كالتي تفيد

في كشؼ الحقيقة ،كلو أف يقيـ حرسان عمييا ،كمف قبيؿ ذلؾ أيضان استدعاء خبراء المعمؿ

الجنائي لتصكير مكاف الجريمة(.)1

( )1راجع في ذات المعنى كبلن مف :د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع السابؽ ،ص48؛ د .ساىر إبراىيـ
الكليد ،المرجع السابؽ ،ص.209
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المبحث الثالث

اختصاصات مأمور الضبط القضائي االستثنائية
تمييد وتقسيم:
األصؿ أف ال اختصاص لمأمكر الضبط القضائي بالتحقيؽ االبتدائي ،إال أف المشرع خرج
ىذا األصؿ بتخكيؿ مأمكر الضبط القضائي سمطة القياـ ببعض أعماؿ التحقيؽ االبتدائي عمى

كجو االستثناء ،كىذا االستثناء ال يجكز التكسع فيو أك القياس عميو ،كالحكمة مف منح مأمكر
الضبط القضائي ىذه االختصاصات االستثنائية تكمف في فكرة المبلءمة اإلجرائية ،كالرغبة في

تكفير قدر مف المركنة اإلجرائية في التحقيؽ االبتدائي ،إذ أف سمطة التحقيؽ قد تككف بعيدة عف

مكقع الجريمة ،كقد يككف انتقالو إليو متطمبان كقتان ،فيخشى إذا تطمب المشرع بشكؿ حتمي قياـ
السمطة المختصة بالتحقيؽ بجميع أعماؿ التحقيؽ ،أف تضيع المصمحة في اتخاذ بعض ىذه

األعماؿ في كقتيا المبلئـ(.)1

كتختص سمطة الضبط القضائي بالقياـ ببعض أعماؿ التحقيؽ االبتدائي في حالتيف:
التمبس بالجريمة ،كالندب لعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ،كسيبيف الباحث نطاؽ كؿ اختصاص مف

ىذه االختصاصات كأحكامو في مطمبيف عمى النحك التالي:
المطمب األكؿ :التمبس بالجريمة

المطمب الثاني :ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ االبتدائي

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص410؛ د .رؤكؼ عبيد ،المرجع
السابؽ ،ص280؛ د .مأمكف سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص535؛ د .طارؽ الديراكم ،المرجع السابؽ ،ص.296
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المطمب األول
التمبس بالجريمة
لقد خكؿ المشرع مأمكر الضبط القضائي في حاالت التمبس بالجريمة سمطة اتخاذ
إجراءات استثنائية ،ىي في كاقع األمر إجراءات تحقيؽ أىميا القبض كالتفتيش ،فضبلن عف
اتساع سمطة مأمكر الضبط القضائي مف حيث االستدالؿ.

كنظ انر ألف مأمكر الضبط القضائي في مباشرتو إلجراءات التحقيؽ يككف ذلؾ مف قبيؿ

االستثناء ،فقد حصر المشرع حاالت التمبس التي تخكلو مباشرة ىذه اإلجراءات ،بحيث ال يمكف
أف يباشر مأمكر الضبط القضائي ىذه اإلجراءات إال بصدد تكافر حالة مف الحاالت كبالشركط

التي استمزميا المشرع ،كاذا ما تكافرت إحدل حاالت التمبس فإنيا ترتب آثا انر معينة متعمقة
بالسمطات التي خكليا المشرع لمأمكر الضبط القضائي.

كبناء عمى ما تقدـ سنقسـ ىذا المطمب إلى ثبلثة أفرع
ن
عمى النحك التالي:
الفرع األول

أحوال التمبس
نصت المادة ( )26مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أف" تككف الجريمة متمبسان بيا في

إحدل الحاالت التالية:

 -1حاؿ ارتكابيا أك عقب ارتكابيا ببرىة كجيزة.
 -2إذا تبع المجني عميو مرتكبيا ،أك تبعتو العامة بصخب أك صياح إثر كقكعيا.
 -3إذا كجد مرتكبيا بعد كقكعيا بكقت قريب حامبلن آالت أك أسمحة ،أك أمتعة أك أكراقان ،أك
أشياء أخرل يستدؿ منيا عمى أنو فاعؿ أك شريؾ فييا ،أك إذا كجدت بو في ىذا الكقت
ن
آثار أك عبلمات تفيد ذلؾ".
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كيتبيف مف النص السابؽ أف المفيكـ القانكني لمتمبس بالجريمة يعني التقارب الزمني بيف

كقت ارتكاب الجريمة ككقت اكتشافيا ،فالتمبس إذف حالة ليس ليا شأف بأركاف الجريمة كانما ىي

حالة تتعمؽ باكتشافيا فقط(.)1

وقد عرف الفقو التمبس بأنو " حالة تبلزـ الجريمة ذاتيا ال شخص مرتكبيا ،حيث ال
يشترط أف يشاىد الفاعؿ متمبسان بالجريمة ،إنما يكفي أف تككف الجريمة نفسيا في حالة تمبس،

أم يمكف أف تككف الجريمة متمبسان بيا ،كلك لـ يشاىد فاعميا كلك لـ يعرؼ ،كما لك شاىدت جثة
مصابة بعيار نارم كالدـ يسيؿ فييا ،أك سمعت طمقات نارية يعقبيا صراخ المجني عميو كلك لـ

يشاىد الجاني كىك يطمؽ الرصاص"(.)2

كيقتصر التمبس عمى الجنايات كالجنح فقط ،ال كجكد لو بالمخالفات ،كحالة التمبس ليست

متصكرة عمى حالة ضبط الجريمة كقت ارتكابيا مباشرة ،بؿ يمتد لتشمؿ حالة مشاىدة الجريمة
عقب ارتكابيا ببرىة ،كحالة تتبع الجاني أثر كقكع الجريمة كحالة مشاىدة أدلة الجريمة.

كيتضح مف تعريؼ المشرع لمتمبس أنو نكعاف :األول :حقيقي أك فعمي ،كيككف حيث
تشاىد الجريمة حاؿ ارتكابيا أك عقب ارتكابيا ببرىة يسيرة ،إذ في ىذه الحالة تككف الجريمة

فعبلن متمبسان بيا ،والثاني :اعتبارم أك حكمي ،كىك حيث ال تشاىد الجريمة كانما آثارىا ،كيككف

ذلؾ إذا اتبع المجني عميو أك العامة مرتكبيا بالصياح إثر كقكعيا ،أك كجد مرتكبيا بعد كقكعيا
بكقت قريب حامبلن أشياء تفيد أنو مساىـ فييا ،أك إذا كجدت بو آثار أك عبلمات تفيد ذلؾ كبقع

الدماء مثبلن.

كيساكم القانكف بيف التمبس الحقيقي كالتمبس الحكمي ،مف حيث الشركط كأيضان مف حيث

اآلثار ،كما كأف جميع حاالت التمبس التي نصت عمييا المادة ( )26سالفة الذكر قد كردت عمى

سبيؿ الحصر ،كيترتب عمى ذلؾ أف القاضي ال يستطيع خمؽ حاالت تمبس جديدة عف طريؽ

القياس أك التقريب.

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص411؛ د .عبد الرؤكؼ ميدم،
المرجع السابؽ ،ص.265

( )2راجع كبلن مف :د .مأمكف سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص568؛ د .عبد الرؤكؼ الميدم ،المرجع السابؽ،
ص265؛ د .رؤكؼ عبيد ،المرجع السابؽ ،ص.303
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الفرع الثاني

خصائص التمبس
يتميز التمبس بالجريمة بخصائص معينة تتمثؿ في أف صكره قد كردت عمى سبيؿ

الحصر ،كما كأنيا ذات طابع عيني ،كأف التمبس يعتمد عمى المظاىر الخارجية ،فضبلن عف أنو
حالة نسبية كليس مطمقة ،كسكؼ نبحث ىذه الخصائص بالتفصيؿ كذلؾ عمى النحك التالي:

أوالً :أحوال التمبس واردة عمى سبيل الحصر(:حصر صور التمبس)

ذكر المشرع حاالت التمبس بالجريمة عمى سبيؿ الحصر ال عمى سبيؿ البياف كالتمثيؿ،

فبل يصح التكسع فييا بالقياس أك التشبيو أك التقريب؛ كمعنى ذلؾ أنو إذا لـ تتكافر إحدل ىذه
الحاالت فإف الجريمة ال تككف في حالة تمبس ،كالقاضي ال يممؾ خمؽ حاالت جديدة ليا ،كالعمة

مف ذلؾ أف حالة التمبس تخكؿ مأمكر الضبط القضائي صبلحيات استثنائية تمس بحريات

كحقكؽ األفراد ،كىذا يقتضي عدـ التكسع في ىذه الصبلحيات دكف كجكد ضمانات أكيدة،

حماية لمحريات كالحقكؽ مف عسؼ السمطة.

كىذا ما أكدتو محكمة النقض المصرية بقكليا" إف حاالت التمبس كاردة عمى سبيؿ

الحصر ،فالقاضي ال يممؾ خمؽ حاالت تمبس جديدة غير الحاالت التي ذكرىا القانكف

بالنص"(.)1

كلذلؾ فقد قضى بأنو ال يجكز لرجاؿ الضبطية القضائية إجراء التفتيش ،ما داـ المتيـ لـ

يكف في إحدل حاالت التمبس المذككرة ،استنادان إلى أف حالتو أقرب ما تككف إلى حالة التمبس

االعتبارم(.)2

كتطبيقان لذلؾ ،قضت محكمة النقض بأف مشاىدة المتيـ يحاكؿ العبث بجيبو ،أك رؤيتو

يخرج كرقة مف جيبو كيضعيا بسرعة في فمو ،أك رؤيتو كىك يبادؿ شخصان آخر شيئان لـ يتحقؽ

الرائي مف كنيو بؿ ظنو مخد انر ،استنتاجان مف المبلبسات ،كؿ ذلؾ ال يحقؽ التمبس ،إذ أنو ال
يدخؿ في نطاؽ إحدل الحاالت التي نص عمييا القانكف(.)3

( )1نقض  27مايك سنة 1935ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية  ،ج ،3رقـ  ،381ص.483
( )2نقض  20يكنيك سنة 1938ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،4رقـ  ،242ص.268

( )3نقض  27يناير سنة 1941ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،5رقـ  ،195ص 369؛ كراجع في ذلؾ أيضان
األحكاـ التالية :نقض  15ديسمبر سنة 1947ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،7رقـ  ،455ص42؛ نقض

 10يناير سنة 1949ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،7رقـ  ،787ص750؛ نقض  16مايك سنة 1949ـ،
مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،7رقـ  ،908ص885؛ نقض  8أكتكبر سنة  ،1984مجمكعة أحكاـ النقض،

س ،35رقـ  ،139ص.632
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ثانياً :الطابع العيني لمتمبس:
لمتمبس طابع عيني ،فبل يشترط أف يشاىد مأمكر الضبط الجاني أثناء ارتكاب الجريمة،

بؿ يكفي أف يشاىد الجريمة كىي ترتكب ،كىذا المعني مستفاد مف نص المادة  26سالفة الذكر

إذ نص الشارع عمى أف " :تككف الجريمة متمبسان بيا "كلـ يقؿ " يككف المجرـ متمبسان بالجريمة"،
كيترتب عمى ذلؾ تحقؽ التمبس كلك كاف مأمكر الضبط القضائي لـ يشيد قط المتيـ كىك يرتكب

جريمة كانما عايف الجريمة نفسيا كىي ترتكب ،كتطبيقان لذلؾ يتكافر التمبس مثبلن إذا سمع مأمكر

الضبط أصكات اطبلؽ الرصاص ،ثـ عايف جثة المجني عميو ،كلك لـ يشاىد الجاني حاؿ

اطبلؽ ىذا الرصاص ،كيتكافر أيضان إذا شاىد مأمكر الضبط المصابيح الكيربائية مضاءة في

منزؿ بتكصيؿ األسبلؾ دكف المركر بالعداد ،كاذا سمع مأمكر الضبط المكظؼ كىك يطمب

الرشكة أك يقبميا ،فإف الجريمة تككف في حالة التمبس ،كاذا اشتـ مأمكر الضبط رائحة المخدر
المحترؽ الذم يدخنو المتيـ(.)1

كفي ىذا الشأف تقكؿ محكمة النقض إف حالة التمبس تستكجب أف يتحقؽ مأمكر الضبط

مف قياـ الجريمة بمشاىدتيا بنفسو أك بمشاىدتو أث انر مف آثارىا ينبئ بنفسو عف كقكعيا أك

بإدراكيا بحاسة مف حكاسو ،متى كاف ىذا اإلدراؾ بطريقة يقينية ال تحتمؿ الشؾ(.)2

كيرتبط بيذه القاعدة أنو إذا تحقؽ التمبس بجريمة ساغ لمأمكر الضبط القضائي أف يتخذ

اإلجراءات التي يخكليا القانكف لو ضد جميع األشخاص الذيف تقكـ الدالئؿ الكافية عمى أنيـ

فاعمكف ليا أك شركاء فييا ،كلك كاف لـ يشيد أيان منيـ كىك يرتكب الجريمة(.)3
ثالثاً :يعتمد التمبس عمى مظاىر خارجية

يكفي العتبار التمبس متحققان ،كما يترتب عمى ذلؾ مف مباشرة مأمكر الضبط القضائي

السمطات التي يخكليا لو القانكف ،أف يعايف المأمكر مظاىر خارجية تحممو عمى االعتقاد بتكافر

إحدل حاالت التمبس ،كلك تبيف فيما بعد أف ىذه الحالة غير متكافرة بؿ كلك تبيف أنو لـ ترتكب

بناء عمى ذلؾ لمتمبس ،كأىـ نتيجة تترتب عمى ذلؾ أف اإلجراءات التي
جريمة ،كأنو ال محؿ ن

( )1راجع في ذات المعنى كبلن مف :د .ساىر الكليد ،المرجع السابؽ ،ص 223كما بعدىا؛ د .طارؽ الديراكم،
المرجع السابؽ ،ص 272كما بعدىا؛ د .مازف نكر الديف ،المرجع السابؽ ،ص.319

( )2نقض  9أبريؿ سمة 1962ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،13رقـ  ،80ص.322
( )3نقض  5نكفمبر سنة  ،1972مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،23رقـ  ،253ص.1121
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بناء عمى اعتقاده بتكافر التمبس -تبقى صحيحة عمى الرغـ
اتخذىا مأمكر الضبط القضائي -ن
مف ثبكت انتفائو(.)1
كىذا ما أكدتو محكمة النقض المصرية بقكليا" أف التمبس يقكـ عمى تكافر مظاىر خارجية

تنبئ بذاتيا عف كقكع جريمة بصرؼ النظر عما ينتيي إليو التحقيؽ بعد ذلؾ( ،)2كىك أمر يدخؿ

في سمطات محكمة المكضكع ،ما دامت االعتبارات التي بنت عمييا تقديرىا صالحة ألف تؤدم

إلى النتيجة التي انتيت إلييا(.)3

بناء عمى
كقد عممت محكمة النقض ذلؾ بأف" تعرؼ الجريمة عمى حقيقتيا ،ال يككف إال ن
التحقيقات التي تجرم في الدعكل"(.)4
كيترتب عمى ذلؾ أيضان أنو إذا كشؼ مأمكر الضبط القضائي ،أثناء ىذه اإلجراءات عف

جريمة غير التي اعتقد التمبس بيا ساغ لو أف يعتبر التمبس بيذه األخيرة كذلؾ متحققان ،كأف
يباشر السمطات التي يخكليا لو القانكف في شأنيا(.)5

ومن أمثمة ذلك :إذا شاىد مأمكر الضبط القضائي المتيـ -كقد اعتراه االرتباؾ -يمقي
بمفافة بيف يديو إلى مياه ترعة أك يسارع بابتبلع مادة كانت في جيبو أك في قبضة يده ،فاعتقد
أف ثمة تمبسان بإحراز مادة مخدرة كباشر اإلجراءات التي يخكليا لو القانكف ،بقيت ىذه اإلجراءات
صحيحة كلك ثبت فيما بعد أف ىذه المادة ليست مخدرة ،كأنو ال جريمة بحيازتيا(.)6

خالصة القول أنو يمزـ لتكافر ىذه الحالة مف حاالت التمبس كجكد مظاىر خارجية تنبئ
بذاتيا عف ارتكاب جريمة ،تكفي لقياـ حالة مف التمبس ،كلك لـ يؤد التحقيؽ لثبكت الجريمة قبؿ
مرتكبيا ،كأف تقدير الظركؼ التي تبلبس الجريمة كتحيط بيا كقت ارتكابيا ،أك بعد ارتكابيا
( )1د .محمكد نجيب حسني ،شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،المرجع السابؽ ،ص.416
( )2نقض  6أكتكبر سنة 1961ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،12رقـ .157
( )3راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  29مايك سنة 1977ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س،28رقـ 138؛
نقض  27فبراير سنة 1978ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،29رقـ .37

( )4نقض  8مارس سنة 1943ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،6رقـ  ،134ص.198
( )5د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص.417
( )6راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  24مارس سنة 1969ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،20رقـ ،83
ص384؛ نقض  15مارس سنة 1970ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،21رقـ  ،88ص1139؛ نقض 19
أكتكبر سنة 1975ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،26رقـ  ،134ص566؛ نقض  4يناير سنة 1976ـ،

مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،27رقـ  ،1ص.9
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كتقدير كفاية ىذه الظركؼ لقياـ حالة التمبس ،أمر مكككؿ إلى محكمة المكضكع دكف معقب

عمييا ،ما دامت األسباب كاالعتبارات التي تيبنى عمييا ىذا التقدير صالحة ألف تؤدم إلى
النتيجة التي انتيى إلييا.
رابعاً :التمبس حالة نسبية وليست مطمقة:
كيقصد بذلؾ أف التمبس بالجريمة ال يتكافر إال بالنسبة لمف شاىدىا في إحدل حاالتيا

المنصكص عمييا قانكنان ،مثاؿ ذلؾ :إذا شاىد المجرـ شخصان ليس مف مأمكرم الضبط

القضائي ،كأبمغ مأمكر الضبط القضائي المختص بذلؾ فإف الجرـ ال يعتبر مشيكدان؛ أم متمبسان
بو ،كال يخكؿ مأمكر الضبط مباشرة إجراءات القبض كالتفتيش ،لذلؾ يتصؼ التمبس بالجريمة

بالنسبية أم ال يعتبر مشيكدان إال بالنسبة لرجؿ الضبط القضائي الذم شاىده بنفسو في إحدل
حاالتو ،حيث يخكلو القانكف كحده سمطة اتخاذ بعض اإلجراءات المترتبة عمى ىذه الحالة ،كذلؾ

عمى اعتبار أف التمبس ال يدخؿ في تككيف الجريمة كانما يتعمؽ باكتشافيا ،كيتكقؼ تقديره عمى
المظاىر الخارجية التي تبدك لبعض األشخاص ،كعميو تعتبر الجريمة في حالة تمبس بالنسبة

إلى البعض دكف غيرىـ(.)1

الفرع الثالث

حاالت التمبس
نصت المػادة ( )26مػف قػانكف اإلجػراءات الجزائيػة عمػى أحػكاؿ التمػبس بالجريمػة بقكليػا" :
تككف الجريمة متمبسان بيا في إحدل الحاالت التالية:
أ -حاؿ ارتكاب الجريمة أك عقب ارتكابيا ببرىة كجيزة.
ب -إذا تبع المجني عميو مرتكبيا أك تبعتو العامة بصخب أك صياح إثر كقكعيا.
ػياء
ج -إذا كجد مرتكبيا بعد كقكعيا بكقت قريب حامبلن آالت أك أسمحة أك أمتعة أك أكراقان أك أش ن
أخػػرل ،يسػػتدؿ منيػػا عمػػى أنػػو فاعػػؿ أك ش ػريؾ فييػػا ،أك إذا كجػػدت بػػو فػػي ىػػذا الكقػػت آث ػار أك
عبلمات تفيد ذلؾ".
كفيما يمي بياف ىذه الحاالت تفصيبلن عمى النحك التالي:

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .مأمكف سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص514؛ د .ساىر الكليد ،المرجع السابؽ،
ص224؛ د.عبد اهلل العكايمة ،المرجع السابؽ ،ص.454
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أوالً :مشاىدة الجريمة حال ارتكابيا:
()1

ىذه الحالة ىي أكضح حاالت التمبس ،كتعتبر في نظر جانب مف الفقو

بأنيا حالة

التمبس الحقيقي بالجريمة أك التمبس بالمعنى الفني الدقيؽ ،حيث تشاىد الجريمة في نفس المحظة
التي يقع فييا الفعؿ المككف ليا ،حيث يفاجئ المجرـ كىك يرتكب الفعؿ أك األفعاؿ التي يتككف
مف ركنيا المادم أك الشركع فييا ،كىي تتميز بالتعاصر الزمني بيف ارتكاب الجريمة كمشاىدة

الجاني أثناء ارتكابو ليا.

كمف أبرز األمثمة ليذه الحالة ،أف يشاىد مأمكر الضبط القضائي المتيـ كىك يطمؽ النار

عمى المجني عميو ،أك أف يشاىده كىك يضع يده في جيب المجني عميو لسرقة ما يحتكيو ،أك
أف يشاىده كىك يمد يده إلى جزء في جسـ المجني عميو يعد عكرة ،أك أف يرل المتيـ يحمؿ في

يده المادة المخدرة ،أك أف يشاىد النكر الكيربائي كىك مضيء مف منزؿ المتيـ غير المتعاقد مع

إدارة الكيرباء ،أك أف يشـ رائحة المخدر المحترؽ الذم يدخنو المتيـ ،أك أف يسمع صكت
األعيرة النارية التي أطمقيا المتيـ(.)2

كيقصد بيذه الحالة أف يتـ مشاىدة الفاعؿ كىك يرتكب الفعؿ المادم لمجريمة ،أك يباشر
تنفيذه ،كالمشاىدة ىنا يجب أف تككف مف طرؼ مأمكر الضبط نفسو ،كىي أغمب ما تككف عف

طريؽ الرؤية البصرية ،إال أف الرؤية ليست شرطان في كشؼ حالة التمبس ،إذ تنصرؼ إلى أية
حاسة أخرل مف الحكاس التي يدرؾ بيا الشاىد كقكع الجريمة.

كىذا ما أكدتو محكمة النقض بقكليا" ال يمزـ لكشؼ حالة التمبس أف تككف الرؤية بذاتيا

ىي كسيمة ىذا الكشؼ ،بؿ يكفي أف يككف شاىدىا قد حضر ارتكابيا بنفسو ،كأدرؾ كقكعيا بأية

حاسة مف حكاسو"(.)3

كلقد استقر قضاء محكمة النقض عمى القكؿ بأنو يكفي قانكنان لقياـ حالة التمبس كجكد

مظاىر خارجية يدركيا مأمكر الضبط القضائي ،تنبئ بذاتيا عف كقكع الجريمة بغض النظر

عف تحقؽ المشاىدة الفعمية لمجريمة حاؿ ارتكابيا ،كيكفي تحقؽ تمؾ المظاىر بأية حاسة مف
( )1راجع كبلن مف :د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص421؛ د .مأمكف سبلمة ،المرجع السابؽ،
ص ،548د .فكزية عبد الستار ،المرجع السابؽ ،ص297؛ د .رؤكؼ عبيد ،المرجع السابؽ ،ص.302

( )2نقض  14ديسمبر سنة 1942ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،6رقـ  ،44ص.65

( )3راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  4أبريؿ سنة  ،1960مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،11رقـ ،163
ص ،308نقض  27فبراير سنة 1980ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،31ص.301
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الحكاس متى كاف مأمكر الضبط القضائي قد أدرؾ كقكع الجريمة بطريقة يقينية ال تحتمؿ

الشؾ(.)1

أما إذا كاف ىناؾ شؾ مف قبؿ مأمكر الضبط القضائي عف كقكع الجريمة ،فبل يمكف أف

تتكافر حالة التمبس ،كتطبيقان لذلؾ قضى بأنو إذا كاف المتيـ قد أخرج كرقة مف جيبو عند رؤيتو

لرجاؿ البكليس ككضعيا بسرعة في فمو ،كلـ يكف ما حكتو تمؾ الكرقة ظاى انر حتى يستطيع
رجاؿ البكليس رؤيتو فإف ىذه الحالة ال تعتبر حالة التمبس بإحراز المخدر(.)2

ثانياً :مشاىدة الجريمة عقب ارتكابيا ببرىة وجيزة:

تعتبر ىذه الحالة مف قبيؿ التمبس الحكمي أك االعتبارم ،ك يقصد بيا ضبط المتيـ بعد

مركر زمف يسير عمى ارتكاب الجريمة ،ك لـ يحدد القانكف الزمف الفاصؿ بيف ارتكاب الجريمة
كمشاىدتيا ،ك لكف يجب أف يككف تاليان لكقكع الجريمة مباشرة

(.)3

كمعنى ذلؾ أف آثارىا الزالت باقية كتنبأت عف كقكعيا كأدلتيا ،كتأكد حدكثيا كنارىا لـ

تخمد بعد ،بؿ تخمفت عنيا ،بينما تتركز المشاىدة في الحالة األكلى عمى الماديات المككنة

لمجريمة ،فإنيا في ىذه الحالة تقتصر عمى رؤية اآلثار كاألدلة ،كمثاؿ ذلؾ مشاىدة جثة المجني
عميو تنزؼ دمان أك مشاىدة السارؽ خارجان مف المسركقات مف المخزف سارقنا منو(.)4
كقد تتطمب القانكف أف تككف معاينة الجريمة عقب ارتكابيا ببرىة يسيرة ،كيعني ذلؾ أال

يككف قد انقضى غير كقت يسير بيف ارتكاب الجريمة كمعاينتيا ،كلـ يحدد المشرع الضابط في

اعتبار ىذا الكقت يسي انر كمف ثـ كاف تقديره مف شأف قاضي المكضكع.

كجدير بالذكر أف القانكف لـ يشترط في الكاقع كجكد آثار فعبلن لمجريمة ،كلكف يكفي أف

يككف الكقت الذم مر يعتبر قصي انر ،بحيث يحتمؿ معو كجكد ىذه اآلثار(.)5

كىك أمر ال يمكف كضع ضابط زمني محدد لو ،كيترؾ تقديره لقاضي المكضكع

فيستخمص ما يراه مف كقائع الدعكل ،كال تعقيب عمييا مف محكمة النقض ما دامت األسباب

التي استندت إلييا في أصكؿ األكراؽ تؤدم عقبلن كقانكنان إلى النتيجة التي ترتبت عمييا(.)6
( )1نقض  19أكتكبر سنة 1959ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،10رقـ  ،169ص.793
( )2نقض  15ديسمبر سنة 1947ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،6رقـ .53
( )3د .مأمكف سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص.553

( )4د .عكض محمد ،قانكف اإلجراءات الجنائية ،الجزء األكؿ ،مؤسسة الثقافة الجماىيرية1989 ،ـ ،ص.319
( )5د .عبد الرؤكؼ ميدم ،المرجع السابؽ ،ص.270

( )6راجع في ذلؾ كبلن مف :د .حسف صادؽ المرصفاكم ،المرجع السابؽ ،ص319؛ د .مأمكف سبلمة ،المرجع
السابؽ ،ص.575
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ثالثاً :تتبع الجاني بالصياح من قبل المجني عميو أو العامة إثر وقوع الجريمة:
كيتحقؽ التمبس في ىذه الحالة إذا تتبع المجني عميو أك المكاطنيف لمرتكب الجريمة بالصخب أك

صػياح ،كال يشػترط أف يتبعػكه بأجسػادىـ إذا كػاف الصػػياح ذا مػدلكؿ يفيػـ منػو تكجيػو االتيػاـ إلػػى
المتيـ ،كما يمزـ أف يككف الصياح أثر كقكع الجريمة كليس في فترة الحقة.
كيجب عدـ الخمط بيف الصياح العاـ كاإلشاعة العامة إذ أف األخيرة قػد تنبػو السػمطات المختصػة

فتدفعيا إلى القياـ بالتحرم ثـ التحقيؽ ،كلكنيا ال تشكؿ حالة تمبس(.)1

كتقػػدير ىػػذه الفكريػػة تسػػتقؿ بتقػػديرىا محكمػػة المكضػػكع ،أمػػا مػػا عبػػر عنػػو المشػػرع بػػالزمف (إثػػر

كقكعي ػ ػػا) فمت ػ ػػركؾ لم ػ ػػأمكر الض ػ ػػبط القض ػ ػػائي تح ػ ػػت رقاب ػ ػػة النياب ػ ػػة العام ػ ػػة ،كاشػ ػ ػراؼ محكم ػ ػػة

المكضكع(.)2

كعميو فإف شركط تكافر ىذه الحالة مف حاالت التمبس تتمثؿ فيما يمي:
 -1أف يككف ىنا تتبع لمجاني مف قبؿ المجني عميو أك العامة.
 -2أف يككف ىذا التتبع قد كقع إثر جريمة ،فبل تتكافر حالة التمبس إذا كاف التتبع قد حػدث بعػد
كق ػػكع الجريم ػػة بم ػػدة زمني ػػة ،كم ػػا ل ػػك ص ػػادؼ المجن ػػي عمي ػػو الم ػػتيـ بع ػػد ارتك ػػاب الجريم ػػة

بساعات عديدة أك يكـ أك أكثر كحاكؿ اإلمساؾ بو ،فيرب منو فتتبعو بالصياح.

 -3أف يككف ليذا التتبع مظير خارجي متمثؿ في الصياح.
رابعاً :مشاىدة أدلة الجريمة:

ىذه المشاىدة يستدؿ منيا عمى أف المتيـ فاعؿ أك شريؾ في الجريمة ،ك ىذه األدكات
أك األشياء إما أف تككف استعممت في ارتكاب الجريمة كالسبلح الذم قتؿ بو أك المفاتيح التي
استخدميا الجاني في السرقة ،كاما أف تككف أشياء تحصمت مف الجريمة ،كأف يضبط الجاني

حامبلن لممسركقات أك حامبلن لسبلح نارم في كقت قريب مف سماع مأمكر الضبط القضائي
لصكت العيار النارم ،ك التمثيؿ الذم أكرده المشرع لتمؾ األشياء ،لـ ً
يأت عمى سبيؿ الحصر
لقكلو (أشياء أخرل) ك قد تككف ىذه األدلة في صكرة آثار أك عبلمات تكجد عمى جسـ المتيـ

أك مبلبسو ك التي قد تنشأ مف مقاكمة المجني عميو(.)3
( )1د .ساىر إبراىيـ الكليد ،المرجع السابؽ ،ص.219
( )2د .عبد القادر جرادة  ،المرجع السابؽ ،ص.330

( )3راجع في ذات المعنى كبلن مف :د .المتكلي صالح الشاعر ،الجرائـ التي ال يجكز فييا الحبس االحتياطي،
دار الكتب القانكنية2008 ،ـ ،ص58؛ أ .أسامة محمد اآلخرس ،المرجع السابؽ ،ص.111
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كما كتتحقؽ ىذه الحالة مف حاالت التمبس إذا كجدت بالمتيـ بعد الجريمة بكقت قريب

آثار كعبلمات يستدؿ منيا عمى أنو فاعؿ الجريمة.

كالشؾ أف المقصكد مف (الكقت القريب) ىك الكقت الذم ال يدع احتماالن ألف تككف

اآلالت أك األسمحة أك األمتعة التي شكىدت مع المتيـ ،يمكف أف تككف قد كردت لو مف مصدر

آخر خبلؼ الجريمة أك أف تككف اآلثار أك العبلمات التي شكىدت بالمتيـ مثؿ :جركح حديثة
أك دماء ظاىرة بمبلبسو راجعة لسبب غير الجريمة.
فالمشرع ىنا يتحدث عف حالة تككف فييا الجريمة المرتكبة قد كقعت منذ برىة ،ثـ تنشأ
حالة كاقعية تتشكؿ مف مجمكعة مف المظاىر الخارجية التي تدؿ عمى أف شخصان معينان أك

أشخاص ليـ دخؿ في ارتكابيا.

كما أف انتقاؿ مأمكر الضبط إلى كقكع الجريمة بعد كقكعيا ال ينفي التمبس ،طالما أف
انتقالو كاف عقب عممو مباشرة بيا عمى إثر ضبط المتيميف الذيف أحضرىـ رجاؿ السمطة إليو
يحممكف آثار الجريمة بادية كشاىد تمؾ اآلثار بنفسو(.)1

كيشترط لتكافر التمبس في ىذه الحالة أال يككف قد مضى كقت طكيؿ بيف ارتكاب الجريمة

كضبط الجاني عمى ىذه الحالة ،كتحديد الكقت القصير الذم يتكافر بو حالة التمبس مسألة

مكضكعية تخضع لتقدير قاضي المكضكع.

( )1د .مأمكف سبلمة  ،المرجع السابؽ ،ص.556
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الفرع الرابع

شروط صحة التمبس
لكي يككف التمبس بالجريمة صحيحان كمنتجان آلثاره القانكنية التي خكليا المشرع لمأمكر

الضبط القضائي ،البد مف تكافر شرطيف أساسيف كىما :أف يشاىد مأمكر الضبط القضائي
الجريمة في حالة تمبس بنفسو ،كأف تككف معاينتو ليا قد تحققت عف طريؽ مشركع.

كالحكمة مف ذلؾ ىك حصر نطاقو في المجاؿ الذم تتحقؽ فيو مصمحة المجتمع المتمثمة

في التنسيؽ بيف اعتباريف :أكليما :الحرص عمى مباشرة اإلجراءات في الكقت المبلئـ؛ أم قبؿ
أف تضيع معالـ الجريمة ،كثانييما :ىك الحرص عمى حماية الحريات الفردية ،بحيث ال تباشر

االختصاصات الكاسعة التي خكليا الشارع لمأمكر الضبط القضائي في غير المجاؿ التي ترسـ

عمة التمبس معالمو(.)1

أوالً :مشاىدة التمبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي
حتى يككف التمبس منتجان آلثاره القانكنية يجب أف يشاىد مأمكر الضبط القضائي الجريمة

بنفسو؛ أم أف يككف مأمكر الضبط ذاتو ىك الذم ضبط الجريمة متمبسان بيا ،فإذا لـ يكف ىك قد
عاصر تمبسيا في أم صكرة مف الصكر المنصكص عمييا ،فمف يككف ىناؾ ما يبرر تخكيمو

تمؾ السمطات االستثنائية(.)2

فحالة التمبس تستكجب أف يتحقؽ مأمكر الضبط القضائي مف قياـ الجريمة بمشاىدتيا
بنفسو أك إدراكيا بإحدل حكاسو ،كال يغنيو عف ذلؾ أف يتمقى نبأىا عف طريؽ الركاية أك النقؿ

عف الشيكد طالما أف تمؾ الحالة قد انتيت بتماحي آثار الجريمة كالشكاىد التي تدؿ عمييا(.)3

أما إذا كانت المشاىدة قد حدثت بمعرفة آخريف مف رجاؿ السمطة العامة فبل يمكف أف

يحدث التمبس آثاره القانكنية ما داـ مأمكر الضبط القضائي لـ يشاىد الجريمة متمبسان بيا في

إحدل صكر التمبس ،كىذا الشرط مبرره حرص المشرع عمى الضبط كالتحديد ،إذ مف المحتمؿ

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص ،422أ .عبد العزيز بف فيد بف

سعيد آؿ عازب ،التمبس الحكمي بالجريمة في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم ،دراسة تأصيمية مقارنة
بالقانكف المصرم ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،كمية الدراسات العميا ،الرياض،

2013ـ ،ص.39

( )2د .مأمكف سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص.579
( )3نقض  30ديسمبر سنة 1962ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،13ص.1011
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أف تككف الركاية كاذبة ،فتصبح اإلجراءات التي اتخذىا مأمكر الضبط القضائي غير مستندة

إلى أساس مف القانكف ،ككذلؾ حرصو مف الكجية العممية عمى أف يبقى التمبس في النطاؽ
المحدد الذم تقتضيو المصمحة العامة(.)1

كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية في إحدل أحكاميا بأنو" فإذا كاف الثابت أف

الذم شاىد المتيـ في حالة تمبس بجريمة بيع مكاد مخدرة في منزلو ،ىك المرشد الذم أرسمو

ضابط الشرطة لشراء المكاد المخدرة ،فمما حضر الضابط إلى منزؿ المتيـ لـ يكف بو مف اآلثار
الظاىرة لتمؾ الجريمة ما يستطيع المأمكر مشاىدتو كاالستدالؿ عمى قياـ حالة التمبس ،فبل يمكف

– عند حضكر المأمكر -اعتبار ىذا المتيـ في حالة التمبس ،كال يمكف اعتبار كرقة المخدر

التي حمميا المرشد إلى الضابط عقب البيع أث انر مف آثار الجريمة يكفي لجعؿ حالة التمبس قائمة
كقت انتقاؿ الضابط؛ ألف اآلثار التي يمكف اتخاذىا أمارة عمى قياـ حالة التمبس ،إنما ىي

اآلثار التي تنبئ بنفسيا عف أنيا مف مخمفات الجريمة كالتي ال تحتاج إلى اإلنباء عف ذلؾ إلى

شيادة شاىد(.)2

كقد حكـ أيضان بأنو ال يكفي لتكافر حالة التمبس بجريمة إحراز سبلح غير مرخص أف

يككف مأمكر الضبط القضائي قد تمقى نبأ الجريمة عف طريؽ الركاية مف رجؿ الشرطة ،بعد

انفضاض المشاجرة التي قيؿ بأف المتيـ كاف يطمؽ الرصاص فييا مف مسدس كبير كاف

يحممو(.)3

كمع ذلؾ فقد قضى بأف اإلخطار الذم يتمقاه مأمكر الضبط القضائي عف كقكع الجريمة
يمكف أف يؤدم إلى تكافر حالة التمبس كذلؾ إذا ما انتقؿ إلى مكاف الحادث كشاىد الجريمة

متمبسان بيا إما لكجكد آثار تدؿ عمى ارتكابيا منذ برىة يسيرة أك لضبط الجناة يحممكف أسمحة أك
أشياء تفيد مساىمتيـ في ارتكابيا ،أك لكجكد آثار تدؿ عمى ذلؾ(.)4

( )1د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص.423
( )2نقض  27مايك سنة 1935ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،3رقـ  ،381ص.483
( )3نقض  20ديسمبر سنة 1963ـ ،مجمكعة احكاـ النقض ،س ،14رقـ .184

( )4نقض  23مايك سنة 1938ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،4رقـ  ،226ص.237
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ثانياً :مشاىدة مأمور الضبط القضائي لحالة التمبس بطريق مشروع:
يشترط لصحة التمبس أف يحصؿ إدراكو بطريؽ مشركع ،كيعتبر شرط مشركعية إدراؾ

التمبس أىـ شركط صحتو؛ لما يترتب عميو مف الحكـ بصحة أك بطبلف كافة اإلجراءات البلحقة
عميو.
كيعتبر إدراؾ التمبس غير مشركع إذا انطكل اإلجراء المتخذ عمى مخالفة لمقانكف ،أك

انتياؾ لمحريات كالحقكؽ الفردية ،أك كاف يمثؿ تحريضان عمى ارتكاب الجريمة.

كمثاؿ التمبس المخالؼ لمقانكف أف يدخؿ مأمكر الضبط القضائي منزالن كيقكـ بتفتيشو في

غير األحكاؿ المقررة قانكنان ،فيدرؾ جريمة في حالة تمبس ،إذ ال يعتد بمثؿ ىذا التمبس لككنو

مبنيان عمى إجراء مخالؼ لمقانكف(.)1

كمثاؿ التمبس المخالؼ لمحريات كالحقكؽ الفردية أف ينظر مأمكر الضبط القضائي مف

ثقب باب منزؿ ،فيكتشؼ جريمة إحراز مخدرات في حالة تمبس أك أم جريمة أخرل( ،)2كمثاؿ
ذلؾ أيضان التصنت عبر باب منزؿ أك استراؽ السمع ،فإذا فعؿ ذلؾ أحد رجاؿ الضبط القضائي
فأدرؾ حكا انر بيف الراشي كالمرتشي ،يفيد مكافقة الثاني عمى تسمـ مبمغ الرشكة نظير اإلخبلؿ
بكاجبات كظيفتو ،فإف ىذا اإلدراؾ يككف غير مشركع ،كال تقكـ بالتالي حالة التمبس لتخمؼ أحد

شركط صحتيا.

أما التمبس الذم يعد تحريضان عمى ارتكاب الجريمة فإنو ال يعتد بو أيضان ،كىذا ما أكدتو

محكمة النقض المصرية بقكليا" أف ميمة مأمكر الضبط القضائي بمقتضى المادة  21مف قانكف
اإلجراءات الجنائية الكشؼ عف الجرائـ كالتكصؿ إلى معاقبة مرتكبييا ،فكؿ إجراء يقكـ بو في

ىذا السبيؿ يعتبر صحيحان كمنتجان ألثره ،ما لـ يتدخؿ بفعمو في خمؽ الجريمة أك التحريض عمى
مقارفتيا ،كطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدكمة ،كال تثريب عمى مأمكر الضبط أف
يصطنع في تمؾ الحدكد مف الكسائؿ البارعة ما يسمس لمقصكده في الكشؼ عف الجريمة كال

يتصادـ مع أخبلؽ الجماعة ،كمف ذلؾ التخفي كانتحاؿ الصفات ،كاصطناع المرشديف كلك بقى

أمرىـ س انر مجيكالن ،كأنو متى كاف مف الثابت أنو نمى إلى عمـ الضابط مف أحد المرشديف أف

المتيـ -كىك رجؿ كفيؼ البصر -بتاجر باألفيكف كيقكـ بتكزيعو عمى العمبلء في مكاف بعينو،
( )1راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  16يكنيك سنة 1941ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،5رقـ ،278
ص545؛ نقض  18يناير سنة 1960ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،11رقـ  ،14ص.79

( )2نقض  16يكنيك سنة 1941ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،5رقـ  ،278ص.545
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فاتصؿ بو متظاى انر برغبتو في الشراء ،فأخرج المتيـ ما معو مف مخدر لمتأكد مف جكدة صنفو،
فألقى الضابط عندئذ القبض عميو ،فإف ما فعمو يككف إجراء مشركعان(.)1

كعميو تجدر التفرقة في مسألة التحريض عمى ارتكاب الجريمة مف قبؿ مأمكرم الضبط

القضائي بيف فرضيف :األكؿ إذا اقتصر سمكؾ مأمكر الضبط عمى مجرد كشؼ الجريمة

كضبطيا ،كلك لجأ في ذلؾ إلى التخفي كانتحاؿ الصفات فإف إدراؾ التمبس يقع صحيحان ما داـ

أف ىذا السمكؾ لـ يصؿ إلى حد خمؽ الجريمة خمقان كما دامت إرادة الجاني حرة غير معدكمة(،)2

كما يقكـ التمبس صحيحان إذا تظاىر مأمكر الضبط لتاجر بأنو يريد شراء سمعة منو فباعو

التاجر إياىا بأكثر مف السعر المقرر(.)3

أما الفرض الثاني ففيو يصؿ سمكؾ مأمكر الضبط القضائي إلى حد خمؽ الجريمة خمقان،

بحيث يمكف القكؿ بأف الجريمة لـ تكف لتقع أصبلن لكال تدخمو ،ففي مثؿ ىذا الفرض ال يككف

إدراؾ التمبس صحيحان؛ ألنو قد بني عمى إجراء غير مشركع يتمثؿ في خمؽ الجريمة كالتحريض
عمى ارتكابيا بالغش أك الخداع(.)4

خبلصة القكؿ أنو إذا كاف أثر سمكؾ مأمكر الضبط القضائي ىك مجرد كشؼ الجريمة

كضبطيا ،كأنيا كانت البد كاقعة سكاء تدخؿ بأسمكبو أـ لـ يتدخؿ ،فينا يككف عممو مشركعان،
كيككف ضبطو لمجريمة في حالة تمبس صحيح ،أما إذا كاف سمككو ىك الذم خمؽ تمؾ الجريمة

عند مرتكبيا كلـ تكف لتقع أصبلن لكال تدخمو ،فيككف ىك الذم خمقيا بطريؽ الغش كالخداع ،فإنو

ببل شؾ يككف أسمكبو غير مشركع لضبط الجريمة في حالة تمبس.

( )1راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  15أبريؿ سنة 1968ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،19رقـ 83؛
نقض  17مارس سنة 1969ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،20رقـ  ،73ص235؛ نقض 23مايك سنة
1976ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،27رقـ  ،117ص527؛ نقض  8ديسمبر سنة 1982ـ ،مجمكعة أحكاـ
النقض ،س ،32رقـ  ،199ص962؛ نقض  10مايك سنة 1994ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،45رقـ ،97

ص.632

( )2نقض  27أبريؿ سنة 1959ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،10رقـ  ،106ص.487
( )3نقض  18أكتكبر سنة 1948ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،7رقـ  ،658ص.629
( )4راجع في ذلؾ كبلن مف :د .مأمكف سبلمة ،بحث بعنكاف " المحرض الصكرم" ،منشكر بمجمة القانكف

كاالقتصاد ،العدد الثاني ،س1968 ،28ـ؛ د .أحمد فتحي سركر ،بحث بعنكاف" التحريض عمى ارتكاب
الجرائـ" ،منشكر بالمجمة الجنائية القكمية ،القاىرة ،المجمد السادس ،يكليك 1963ـ ،ص.251
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الفرع الخامس
آثار التمبس

قياـ حالة التمبس يكسع مف سمطات مأمكر الضبط القضائي ،كبالتالي يمكنو أف يقكـ

بإجراءات يمنع عميو في الكضع الطبيعي مف القياـ بيا ،كمف أىـ تمؾ اإلجراءات كالتالي:
أوالً :االنتقال لمحل الواقعة إلثبات الحالة:

نصت المادة ( )27مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو" يجب عمى مأمكر
الضبط القضائي في حالة التمبس بجناية أك جنحة أف ينتقؿ فك انر إلى مكاف الجريمة ،كيعايف

اآلثار المادية ليا كيتحفظ عمييا ،كيثبت حالة األماكف كاألشخاص ككؿ ما يفيد في كشؼ
الحقيقة ،كيسمع أقكاؿ مف كاف حاض انر أك مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات في شأف
الجريمة كمرتكبييا ،كيجب عميو أف يخطر النيابة العامة فك انر بانتقالو ،كيجب عمى عضك النيابة

المختص بمجرد إخطاره بجناية متمبس بيا االنتقاؿ فك انر إلى مكاف الجريمة".

كيقصد بانتقاؿ مأمكر الضبط القضائي إلى مكاف الجريمة ىك المبادرة إلى ىذا المكاف

بمجرد إببلغو بو ،بصرؼ النظر عف الكقت الذم يمضي بيف كقكع الجريمة ككصكلو ،فما داـ
قد أثبت انتقالو عمى ىذا الكجو صحت جميع اإلجراءات التي يتخذىا كيخكليا لو القانكف في

حالة التمبس(.)1

كالحكمة التي ابتغاىا المشرع مف تقرير ضركرة االنتقاؿ الفكرم إلى مكاف الجريمة ىي
اإلسراع إلدراؾ الجريمة كمعالميا بادية حتى يمكف جمع األدلة كالمحافظة عمييا مف االندثار،

كضبط كؿ ما يمكف أف يساعد عمى إظيار الحقيقة مف أسمحة كأدكات استخدمت في مسرح

الجريمة كالقبض عمى مرتكبييا كاالستماع إلى شيكد الحاؿ(.)2

كمتى انتقؿ مأمكر الضبط القضائي إلى محؿ الكاقعة كجب عميو القياـ ببعض إجراءات

تدكر كميا حكؿ معاينة اآلثار المادية لمجريمة ،كالمحافظة عمييا ،كاثبات حالة األماكف
كاألشخاص ككؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة ،كما كيجب عميو سماع أقكاؿ مف كاف حاض انر أك
مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات بشأف الكاقعة كمرتكبييا.

( )1راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  16مارس سنة 1936ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،3رقـ ،443
ص583؛ نقض  17أكتكبر سنة 1961ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،12رقـ.140

( )2راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع السابؽ ،ص121؛ د .معتز األغا ،المرجع
السابؽ ،ص111؛ أ .عبد العزيز بف فيد بف سعيد آؿ عازب ،المرجع السابؽ ،ص.88
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كجدير بالذكر أف االنتقاؿ إلى محؿ الكاقعة يعتبر مف أعماؿ االستدالؿ التي تدخؿ في

اختصاص مأمكر الضبط القضائي ،سكاء كانت الجريمة متمبس بيا أك غير متمبس بيا ،إذ أف
االنتقاؿ إلى محؿ الكاقعة يعتبر مف كاجبات مأمكر الضبط القضائي التي نصت عمييا المادة

( )2/19مف قانكف اإلجراءات الجزائية ،بقكليا" يتكلى مأمكرك الضبط القضائي البحث
كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا ،كجمع االستدالالت التي تمزـ لمتحقيؽ في الدعكل".

ثانياً :منع الحاضرين مدن مغدادرة محدل الواقعدة ،واالستحضدار فدي الحدال لمدن يمكدن الحصدول
منو عمى االيضاحات:

خكؿ المشرع مأمكر الضبط القضائي في المادة ( )28عند انتقالو في حالة التمبس
لقد ٌ
إلى مكاف الجريمة أف يمنع الحاضريف مف مبارحة مكاف الجريمة ،أك االبتعاد عنيا حتى يحرر

المحضر ،كلو أف يحضر في الحاؿ مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات في شأف الكاقعة.

كيتضح مف نص المادة ( )28مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني أف مأمكر الضبط

القضائي قد منح سمطات استدالؿ تتمثؿ في منع أم شخص مكجكد في مكاف كقكع الجريمة
الخركج منو أك االبتعاد عنو ،حتى يتـ تحرير محضر ،كيقرر المشرع ىذا اإلجراء بيدؼ تمكيف

مأمكر الضبط القضائي مف أداء كاجبو كالحفاظ عمى أدلة الجريمة مف العبث كالتشكيو ،ك ىذا

اء تنظيميان يقصد بو استقرار النظاـ
اإلجراء ال يعد قبضان ك ال استيقافان ،كال يعدك أف يككف إجر ن
في المكاف الذم دخمو مأمكر الضبط القضائي ،حتى يتـ مأمكريتو التي حضر ألجميا( ،)1مع
مبلحظة أف سمطة مأمكر الضبط في ىذه الحالة مقصكرة فقط عمى الفترة البلزمة لتحرير

محضره(.)2

كذلؾ لمأمكر الضبط القضائي أف يستحضر في الحاؿ مف يمكف الحصكؿ منو عمى

إيضاحات في شأف الكاقعة ،كيتـ استدعاء كؿ مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات في شأف
الكاقعة ،مف خبلؿ طمب يكجيو مأمكر الضبط القضائي لمف يرل حضكره لسماع أقكالو ،كىذا

اإلجراء مشركع طالما لـ يكف مقركنان بإكراه ينتقص مف حريتو ،فيك ال يعتبر تعرضان ماديان أك
ينطكم عمى مساس بالحرية الشخصية(.)3

( )1نقض  6فبراير سنة 1961ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،12رقـ  ،26ص.170
( )2نقض  4ديسمبر سنة 1961ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،12رقـ  ،197ص.955

( )3راجع في ذلؾ األحكاـ التالية 9 :يناير سنة 1989ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،40رقـ  ،3ص21؛
نقض  3أكتكبر سنة 1991ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،42رقـ  ،133ص.958
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كبناء عمى ذلؾ ال يعد االستدعاء قبضان بدكف أمر مف السمطة المختصة ،فإذا ما أثار
ن
المكجو إليو ىذا االستدعاء مثؿ ىذا الدفع ،فإنو يككف غير مقبكؿ كال تثريب عمى المحكمة أف

ىي التفتت عنو كلـ ترد عميو(.)1

كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف المشرع الفمسطيني قد قرر جزاء عمى مف يخالؼ

أمر مأمكر الضبط القضائي في الحاالت الكاردة في المادة ( )1/28يتمثؿ في معاقبة المخالؼ
بالحبس مدة ال تزيد عمى شير أك بغرامة ال تتجاكز خمسيف دينار أردنيان أك ما يعادليا بالعممة

المتداكلة قانكنان(.)2

كمما ال شؾ فيو أف ىذا الجزاء يتصؼ بالطابع اإلكراىي ،كقد قصد بو استقرار النظاـ

في المكاف الذم دخمو مأمكر الضبط القضائي ،حتى يتـ الميمة التي حضر مف أجميا.
ثالثاً :القبض عمى المتيم الحاضر:

القبض يعني الحجر عمى حرية المتيـ بتقييد حريتو في التجكؿ( ،)3كقد عرفتو محكمة
النقض المصرية بقكليا "أف القبض عمى المتيـ يعني" تقييد حريتو في التجكؿ ،كالتعرض لو

بإمساكو كحجزه لفترة يسيرة لمنعو مف اليرب ،كذلؾ حتى يمكف اتخاذ باقي اإلجراءات"(.)4

كيعد القبض عمى المتيـ مف أخطر اإلجراءات التي يممكيا مأمكر الضبط القضائي في

أحكاؿ التمبس بالجريمة ،إذ األصؿ أف القبض إجراء مف إجراءات التحقيؽ ،كليس مف إجراءات

االستدالؿ فبل تممكو إال سمطة التحقيؽ ،كاذا كاف القانكف قد خكؿ األمر بو لمأمكر الضبط

القضائي عند التمبس بالجريمة؛ فذلؾ ألنو خكلو في ىذه الحالة سمطة اتخاذ بعض إجراءات

التحقيؽ.

اء ماسان بالحرية الشخصية لئلنساف ،كبصفة خاصة حريتو في التنقؿ،
كيعد القبض إجر ن
كىك مف حقكؽ اإلنساف التي حرص القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ

كتعديبلتو عمى تقريرىا كحمايتيا ،حيث نصت المادة ( )1/11منو عمى أف " الحرية الشخصية
حؽ طبيعي كىي مكفكلة كال تمس" ،كما كنصت الفقرة الثانية مف ذات المادة عمى أنو" ال يجكز

( )1نقض  3أكتكبر سنة 1991ـ ،سبؽ اإلشارة إليو.
( )2راجع نص المادة ( )2/28مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة 2001ـ.
( )3د .مأمكف سبلمة ،اإلجراءات الجنائية في التشريع الفمسطيني ،المرجع السابؽ ،ص.536
( )4نقض  16مايك سنة 1966ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،17رقـ  ،110ص.613
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القبض عمى أحد أك تفتيشو أك حبسو أك تقييد حريتو بأم قيد أك منعو مف التنقؿ إال بأمر

قضائي ،كفقان ألحكاـ القانكف".

إال أف المشرع الفمسطيني قد أجاز لمأمكر الضبط القضائي عمى سبيؿ االستثناء ،أف

يقبض ببل مذكرة عمى األشخاص في الحاالت التمبس بالجنايات ،كالجنح التي تستكجب عقكبة
الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير ،كىذا ما أكدتو المادة ( )30مف قانكف اإلجراءات الجزائية

بقكليا" لمأمكر الضبط القضائي أف يقبض ببل مذكرة عمى أم شخص حاضر تكجد دالئؿ عمى

اتيامو في األحكاؿ التالية:

[ ]1حالة التمبس في الجنايات ،أك الجنح التي تستكجب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير.
[ ]2إذا عارض مأمكر الضبط القضائي أثناء قيامو بكاجبات كظيفتو ،أك كاف مكقكفان بكجو
كفر ،أك حاكؿ الفرار مف مكاف التكقيؼ.
مشركع ٌ

[ ]3إذا ارتكب جرمان أك اتيـ أمامو بارتكاب جريمة ،كرفض إعطاءه اسمو أك عنكانو أك لـ يكف
لو مكاف سكف معركؼ أك ثابت في فمسطيف".

رابعاً :استصدار أمر بالقبض عمى المتيم الغائب:
نصت المادة ( )31مف قانكف اإلجراءات الجزائية في فقرتيا األكلى عمى أنو " إذا لـ يكف

المتيـ حاض انر في األحكاؿ المبينة في المادة السابقة ،يجكز لمأمكر الضبط القضائي أف

كيدكف ذلؾ في المحضر" ،كيفترض إصدار األمر
يستصدر أم انر بالقبض عميو كاحضاره ٌ
بالضبط كاإلحضار تكافر جميع الشركط التي ينبني عمييا إجازة القبض ،عدا شرط حضكر

المتيـ في محؿ الكاقعة ،األمر الذم يجعؿ القبض الفكرم عميو مستحيبلن ،كالحد األقصى الذم

يجب عرض المقبكض عميو عمى النيابة العامة ىك أربعة كعشركف ساعة (المادة  43مف قانكف

اإلجراءات الجزائية )( ،)1كال يشترط في األمر بالضبط كاإلحضار في حالة التمبس أف يككف

مكتكبان ،إذ يجكز أف يككف شفكيان.

( )1المادة ( )43مف قانكف اإلجراءات الجزائية ( )3لسنة ":2001يجب عمى مأمكر الضبط القضائي أف يسمع
فك انر أقكاؿ المقبكض عميو ،فإذا لـ يأت بمبرر اطبلؽ سراحو يرسمو خبلؿ أربعة كعشريف ساعة إلى ككيؿ النيابة
المختص.
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خامساً :تفتيش المقبوض عميو:
أجاز المشرع لمأمكر الضبط أف يفتش المتيـ في األحكاؿ التي يجكز فييا القبض عميو

قانكنيان( ،)1كيحرر قائمة المضبكطات يكقعيا كالمقبكض عميو ،كيضعيا في المكاف المخصص
لذلؾ( .)2كالعمة أنو ما داـ قد أجاز التعرض لحرية الشخص بالقبض عميو ،فإنو يجكز تفتيشو.

صحيحا ،ك كمما كاف
كيترتب عمى ذلؾ أنو كمما كاف القبض صحيحان كاف التفتيش
ن
القبض باطبلن كاف التفتيش باطبلن أيضان.
سادساً :سماع أقوال المقبوض عميو:
متى تـ القبض عمى المتيـ كجب لمأمكر الضبط أف يسمع أقكاؿ المقبكض عميو كاثبات

إجاباتو في المحضر ،كاذا لـ يأت بمبرر إطبلؽ سراحو يرسمو خبلؿ أربع كعشريف ساعة إلى
ككيؿ النيابة المختص.

سابعاً :تجريد المقبوض عميو من األسمحة واألدوات:
أجاز المشرع لمأمكر الضبط القضائي أك لمف يقبض عمى شخص أف يجرده مف األسمحة

كاألدكات التي يجدىا بحكزتو ،كأف يسمميا إلى الجية المختصة التي يقضى القانكف بإحضار

المقبكض عميو أماميا(.)3

كيجب أف تثبت جميع اإلجراءات التي يقكـ بيا مأمكر الضبط القضائي في محاضر

مكقعة عمييا منيـ يبيف بيا كقت اتخاذ اإلجراءات كمكاف حصكلو ،كيجب أف تشمؿ تمؾ
المحاضر زيادة عمى ما تقدـ تكقيع الشيكد كالخبراء الذيف سمعكا ،كترسؿ المحاضر إلى النيابة

العامة مع األكراؽ كاألشياء المضبكطة(.)4

( )1راجع المادة ( )1/38مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة 2001ـ.
( )2قضت محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية بجكاز الضبط كالتفتيش في جريمة سرقة التيار الكيربائي بدكف
إذف تفتيش باعتبارىا مف حاالت التمبس رقـ  13لسنة 2009ـ.

( )3د .عبد القادر جرادة ،المرجع السابؽ ،ص.347

( )4د .أشرؼ عبد القادر قنديؿ ،المرجع السابؽ ،ص.104

155

المطمب الثاني
ندب مأمور الضبط القضائي لمتحقيق االبتدائي
القاعدة العامة ىي أف جميع إجراءات التحقيؽ تباشرىا النيابة العامة باعتبارىا صاحبة
االختصاص األصيؿ في ذلؾ ،إال أف المشرع الجنائي قد أباح لمنيابة العامة أف تندب أحد

مأمكرم الضبط القضائي لمقياـ ببعض إجراءات التحقيؽ االبتدائي.

كقد نصت عمى الندب المادة ( )2/55مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالتي

تقضي بأف " لمنائب العاـ أك ككيؿ النيابة العامة المختص تفكيض أحد أعضاء الضبط
القضائي المختص بالقياـ بأم عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ في دعكل محددة ،كذلؾ عدا استجكاب

المتيـ في مكاد الجنايات".
كبناء عمى ما تقدـ سنتناكؿ في ىذا المكضكع بياف تعريؼ الندب ،كعمة ندب مأمكر
ن
الضبط القضائي ،كشركط صحة الندب ،كاآلثار القانكنية لمندب كذلؾ عمى النحك التالي:
الفرع األول

تعريف الندب وعمتو
الندب ىك تكميؼ مأمكر الضبط القضائي مف السمطة المختصة بالتحقيؽ بعمؿ محدد أك

أكثر مف أعماؿ التحقيؽ ،كيترتب عميو اعتبار العمؿ – مف حيث قيمتو القانكنية -كما لك كاف

صاد انر عف سمطة التحقيؽ نفسيا( ،)1أك ىك تكميؼ كتابي يصدر عف سمطة التحقيؽ المختصة
ألحد رجاؿ الضبط الجنائي لمقياـ بعمؿ أك ببعض أعماؿ محددة مف أعماؿ التحقيؽ( ،)2كبمعنى

أكثر كضكحان ىك إجراء مف إجراءات التحقيؽ بمقتضاه تكمؼ السمطة المختصة بالتحقيؽ أحد
مأمكرم الضبط القضائي بمباشرة أعماؿ التحقيؽ االبتدائي في النظاـ المحدد لو في أمر

الندب(.)3

إف العمة مف ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ تكمف في إدخاؿ المركنة عمى مباشرة

التحقيؽ االبتدائي ،كاتاحة مباشرة إجراءاتو المتنكعة في الكقت المبلئـ ،فكثرة األعماؿ التي
تباشرىا سمطة التحقيؽ كتنكعيا كتشعبيا ،كما يقتضيو تحقيؽ العدالة قد تتطمب مف المحقؽ أف

يمجأ إلى االستعانة بمف يككف أقرب منو إلى تنفيذ ما يبغيو ،أك مف يساعده في تحقيؽ بعض
( )1د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص.601

( )2د .عبد القادر عمي القيكجي ،الندب لمتحقيؽ ،ط ،1دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية2003 ،ـ ،ص.4
( )3د .محمد أبك العبل عقيدة ،شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية2001 ،ـ ،ص.386
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أعبائو فيكمؼ بيا مأمكر الضبط القضائي ،خاصة إذا كاف مف أعماؿ التحقيؽ ما يتعيف
مباشرتو في مكاف بعيد عف مقر المحقؽ أك يغمب عميو الطابع المادم ،بحيث ال تفرض

مصمحة التحقيؽ أف يجريو المحقؽ بنفسو(.)1

الفرع الثاني

شروط صحة الندب لمتحقيق
لكي يككف ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ صحيحان كمنتجان آلثاره القانكنية يمزـ

تكافر شركط مكضكعية ،كأخرل شكمية كىي عمى النحك التالي:
أوالً :الشروط الموضوعية

 -1أن يكون قرار الندب صاد ارً من شخص يختص قانوناً بإصداره
يجب أف يككف مصدر أمر الندب صاحب الحؽ في إصداره؛ أم أف يككف مختصان مكانيان

كنكعيان باإلجراء الذم ندب مأمكر الضبط القضائي لو ،كعميو إذا كاف أمر الندب صاد نار عف
شخص ليس لو الحؽ في إجرائو ،فإف القرار الصادر بذلؾ يقع باطبلن كيترتب عميو بطبلف جميع

اإلجراءات المترتبة عميو.

كتطبيقان لذلؾ فإذا صدر أمر الندب مف ككيؿ نيابة خارج حدكد اختصاصو المكاني كقع

أمر الندب باطبلن( ،)2كما يقع باطبلن أيضان قرار الندب الصادر مف ككيؿ النيابة لمقياـ بإجراء ال
يممكو كانما يختص بو القاضي الجزئي ،ومثال ذلك قرار الندب بتفتيش منزؿ غير المتيـ ،فيذا

اإلجراء ال يممكو ككيؿ النيابة إال بعد استئذاف القاضي الجزئي ،كبالتالي ال يممؾ ندب غيره لو
طالما أنو خارج عف حدكد االختصاص الكظيفي كىذا البطبلف مف النظاـ العاـ(.)3

كما كأنو ال يجكز لمقاضي الجزئي أف يندب أحد مأمكرم الضبط القضائي لمقياـ بتفتيش

منزؿ غير المتيـ أك بممارسة الرقابة عمى المكالمات التمفكنية؛ ذلؾ أف القاضي الجزئي ال يممؾ
( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .حسف صادؽ المرصفاكم ،المرجع السابؽ ،ص374؛ د .عبد اهلل العكايمة،
المرجع السابؽ ،ص 545كما بعدىا؛ د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع السابؽ ،ص201؛ أ .صالح راشد
الدكسرم ،السمطات االستثنائية لمأمكرم الضبط القضائي في قانكف اإلجراءات الجنائية البحريني ،دراسة مقارنة،
رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية2007 ،ـ ،ص.127
( )2راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  11فبراير سنة 1943ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،6رقـ ،73
ص97؛ نقض  5فبراير سنة 1968ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،19رقـ  ،23ص.124

( )3نقض  26مارس سنة 1984ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،35رقـ  ،73ص.341
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مباشرة ىذا اإلجراء كانما يممؾ فقط أف يأذف لمنيابة العامة بإجرائو ،كليا بعد ذلؾ أف تندب أحد

مأمكرم الضبط القضائي لذلؾ؛ كاذا كاف التحقيؽ يباشر بمعرفة قاضي التحقيؽ فمو أف يندب

أحد مأمكرم الضبط القضائي لمقياـ بذلؾ ألف المشرع خكلو سمطة ضبط الرسائؿ كالمكالمات

التمفكنية(.)1

 -2أن يصدر أمر الندب إلى أحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانياً ونوعياً
لقد نصت المادة ( )2/55مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أف" لمنائب العاـ أك ككيؿ
النيابة العامة المختص تفكيض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقياـ بأم عمؿ مف
أعماؿ التحقيؽ في دعكل محددة."...
كعميو يككف الندب باطبلن إذا صدر ألحد رجاؿ السمطة العامة الذم ال يحمؿ صفة مأمكر

مكنو إجراء التحقيؽ،
الضبط القضائي ،ذلؾ أف الندب يجب أف يككف لشخص أعطاه القانكف ٌ
كالقانكف لـ يخكؿ تمؾ السمطة إال ألعضاء الضبطية القضائية.
كيتعيف أيضان أف يككف مأمكر الضبط القضائي المندكب مختصان مكانيان كنكعيان لمعمؿ

المندكب لو ،إذ لك كاف غير مختص بو لما كانت لو الصفة في إجرائو عمى كجو يعتد بو

القانكف ،كىذا الشرط يفترض أف تككف الجريمة قد ارتكبت في دائرة اختصاص المأمكر المندكب

أك أف يككف المتيـ مقيمان فييا أك أف يقبض عميو بيا ،فإذا ثبت اختصاصو عمى ىذا النحك،

فإنو يجكز لو أف ينفذ العمؿ المندكب لو في مكاف ال يختص بو ،كما لك ندب لمقبض عمى

المتيـ الذم ارتكبت جريمتو في دائرة اختصاصو فصادفو في مكاف ال يختص بو فقبض

عميو(.)2

كيمزـ في قرار الندب تحديد مأمكر الضبط القضائي المأذكف لو بتنفيذه( ،)3كال يمزـ لذلؾ

أف يككف التحديد باالسـ ،بؿ يكفي التحديد باالختصاص الكظيفي ،فيككف القرار صحيحان لك
صدر باسـ معاكف مباحث القسـ دكف تحديد اسمو ،كفي ىذه الحالة يمكف أف يباشر اإلجراء أم

مأمكر ضبط تثبت لو تمؾ الصفة بحكـ اختصاصو الكظيفي ،عمى أنو إذا حدد قرار الندب
مأمكر الضبط القضائي باسمو فبل يجكز أف يباشره غيره ،كما ال يجكز لو أف ينتدب ىك اآلخر

( )1نقض  12فبراير سنة 1962ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،13رقـ  ،37ص.125

( )2نقض  25فبراير سمة 1973ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،24رقـ  ،219ص.1053
( )3نقض  6فبراير سمة 1951ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،2رقـ  ،220ص.581
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أحدان مف مأمكرم الضبط القضائي إال إذا كاف قرار الندب قد خكلو صراحة ،كفي ىذه الحالة ال
يمزـ أف يككف ندبو لزميمو كتابة(.)1

 -3ال يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لمتحقيق في القضية برمتيا
كيقصد بذلؾ حظر ندب مأمكر الضبط القضائي لمباشرة جميع إجراءات التحقيؽ الخاصة

بجريمة معينة ،كىذا الحظر يستشؼ مف صريح نص المادة ( )3/55مف قانكف اإلجراءات

الجزائية ،كالتي تقضي بأنو" ال يجكز أف يككف التفكيض عامان".

كالحكمة مف ذلؾ ىك أف ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ في قضية برمتيا فيو نكعان

مف تخمي سمطة التحقيؽ عف اختصاصيا العاـ كاألصيؿ ،كىك ماال تممكو النيابة العامة أك

قاضي التحقيؽ ،فضبلن عف ذلؾ فإف التحقيؽ في القضية بأكمميا يتطمب ضمانات كخبرة قدر
الشارع أنيا ال تتكافر إال لسمطة التحقيؽ ،كيترتب عمى ىذا الحظر حظر الندب لمتصرؼ في

التحقيؽ ،إذ أف ىذا التصرؼ يتطمب مراجعة كتقييمان لجميع أعماؿ التحقيؽ ،كذلؾ محظكر

الندب فيو مف باب أكلى(.)2

كيمزـ أيضان أف يككف الندب متعمقان بجريمة قد كقعت فعبلن كليست جريمة مستقبمية ،كاال

كقع إجراء الندب باطبلن ،كتطبيقان لذلؾ فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنو" إذا كاف مفاد ما

أثبتو الحكـ مف كاقعة الدعكل أنو لـ يكف ىناؾ جريمة قد كقعت مف الطاعف فعبلن حيف أصدرت

النيابة العامة إذنيا بالتفتيش ،بؿ صدر اإلذف استنادان إلى تحريات رئيس مكتب المخدرات التي
اقتصر فييا عمى القكؿ بأف الطاعف سافر إلى القاىرة لجمب كمية مف المخدرات ،فإف الحكـ إذ

قضى برفض الدفع كادانة الطاعف يككف معيبان بما يستكجب نقضو"(.)3
 -4ال يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لالستجواب والمواجية

ال يجكز ندب مأمكر الضبط القضائي إلجراء االستجكاب مع المتيـ ،كىذا ما أكدتو
المادة ( )2/55مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،كالتي تقضي بأف " لمنائب العاـ أك
ككيؿ النيابة العامة المختص تفكيض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقياـ بأم عمؿ

مف أعماؿ التحقيؽ في دعكل محددة ،كذلؾ عدا استجكاب المتيـ في مكاد الجنايات".
( )1نقض  30ديسمبر سنة 1968ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،19ص.234
( )2راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص489؛ أ .صالح راشد الدكسرم،
المرجع السابؽ ،ص.133

( )3نقض  7فبراير سنة 1967ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،18رقـ .465 ،35
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كعمة ىذا الحظر ىك أف االستجكاب إجراء خطير قد يتكلد عنو االعتراؼ ،لذلؾ قدر

المشرع أف إجراءه يتطمب ضمانات معينة ال تتكافر إال لسمطة التحقيؽ نفسيا( ،)1كيرتبط حظر
الندب لبلستجكاب حظر الندب لممكاجية؛ ألنيا تتمتع بذات قيمة االستجكاب ،كتخضع لما
يخضع لو مف أحكاـ باعتبارىا صكرة مف صكر االستجكاب(.)2

 -5حظر الندب لألمر بالحبس االحتياطي
ال يجكز ندب مأمكر الضبط القضائي لؤلمر بالحبس االحتياطي؛ ككنو يصدر أثر
استجكاب المتيـ كىك ماال يممكو مأمكر الضبط القضائي ،كما أنو ليس فيو عنصر مف عناصر

االستعجاؿ التي تبرر الندب ،فضبلن عف أف ىذا اإلجراء لـ يجزه المشرع ألعضاء الضبط
القضائي حتى في أحكاؿ التمبس ،كما ال يجكز ندب مأمكر الضبط القضائي لمتصرؼ في

التحقيؽ أك في األشياء المضبكطة؛ ألف مثؿ ىذه اإلجراءات ال يممكيا إال مف خكلو القانكف

سمطة الفصؿ في الخصكمة ،كىي النيابة العامة كقاضي التحقيؽ ،باإلضافة إلى أف الحبس

االحتياطي يعد مف أشد إجراءات التحقيؽ االبتدائي خطكرة ،كمف ثـ يرل المشرع أف األمر بو
يقتضي ضمانات ال تتكافر إال لسمطة التحقيؽ ،ناىيؾ عمى أف إعطاء مأمكر الضبط القضائي

حؽ إجراء الحبس االحتياطي يعتبر بمثابة تخمي عف السمطة المخكلة لمنيابة العامة أك قاضي
التحقيؽ ،ذلؾ أف المشرع لـ يمنح سمطة التحقيؽ ىذا الحؽ إال لضماف حرية المتيميف مف

المساس بيا ،األمر الذم يترتب عمى ذلؾ أنو ال يجكز بتاتان التنازؿ عنيما أك الندب بشأنيما(.)3
ثانياً :الشروط الشكمية:
 -1أن يكون الندب صريحاً وواضحاً

يجب أف يككف الندب صريحان ككاضحان ال لبس فيو كال غمكض ،ذلؾ أف الندب يسمح

لمأمكر الضبط القضائي بالخركج عمى قكاعد االختصاص الكظيفي ،بمباشرة إجراءات ال تدخؿ

( )1راجع كبلن مف :د .حسف صادؽ المرصفاكم ،المرجع السابؽ ،ص327؛ د .رؤكؼ عبيد ،المرجع السابؽ،
ص391؛ د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع السابؽ ،ص.205

( )2د .محمكد نجيب حسني ،المرجع السابؽ ،ص.493

( )3راجع في ذلؾ كبلن مف :د .مأمكف سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص608؛ د .حساـ محمد سامي جابر ،نطاؽ
الضبطية القضائية ،ط ،1دار الكتاب لمنشر كالتكزيع ،القاىرة2005 ،ـ ،ص.230
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أصبلن في اختصاصو ،فإف ىذا األمر يقتضي أف يتسـ قرار الندب بسمة الكضكح التي تعبر عف
منحو الحؽ في مباشرة ىذه اإلجراءات التحقيقية(.)1

أما الندب الضمني فبل يعترؼ بو القانكف ،فالندب إجراء تحقيؽ كاألصؿ في إجراءات

التحقيؽ أف تككف صريحة ،كتطبيقان لذلؾ قضى بأف إحالة األكراؽ مف النيابة العامة إلى
البكليس لسؤاؿ المبمغ أك االستفسار عف حالة المجني عميو ،أك لسؤاؿ الشيكد ال يعد ندبان منيا

بناء عمى ىذه
ألحد رجاؿ الضبط القضائي إلجراء التحقيؽ ،كما يجريو مأمكر الضبط القضائي ن
الحالة ال يعد تحقيقان ،كانما يعد إجراء مف إجراءات جمع االستدالالت ،كما يترتب عمى ذلؾ مف

كبناء عمى ذلؾ فإنو ال يمزـ أف يقكـ مأمكر الضبط القضائي بتحميؼ الشاىد اليميف أك
نتائج،
ن
االستعانة بكاتب تحقيؽ ،بينما لك كاف األمر متعمقان بانتداب صريح بالتحقيؽ اللتزـ مأمكر
الضبط القضائي بجميع اإلجراءات المنصكص عمييا بالنسبة لمتحقيؽ ،كمف ثـ فإف ما تصدره

النيابة العامة بعد ذلؾ ليس أم نار بأال كجو إلقامة الدعكل ،كانما ىك أمر حفظ ،كيجكز ليا
تحريؾ كرفع الدعكل الجنائية دكف الحاجة إلى صدكر أمر مف النائب العاـ بإلغاء أمر

الحفظ(.)2

 -2أن يكون الندب مكتوباً
إف إجراءات التحقيؽ كاألكامر الصادرة بشأنو يجب إثباتيا بالكتابة؛ لكي تبقى حجة يعامؿ

المكاطنكف بمقتضاىا كلتككف أساسان صالحان لما بنى عميو مف نتائج( ،)3فاالنتداب الشفيي

لمتحقيؽ يقع باطبلن كال يصححو صدكر قرار الندب بعد ذلؾ ،كما أف االنتداب التميفكني ال

يحدث أثره كلك كاف ثابتان بدفتر اإلشارات التميفكنية ،إذ يجب أف يككف ثابتان كتابة كمكقعان عميو

مما أصدره(.)4

كال يشترط أف يككف أمر الندب بيد مأمكر الضبط القضائي كقت إجرائو العمؿ الذم ندب

لو ،إذ تطمب ذلؾ مفض إلى عرقمة إجراء يغمب أف يقتضي السرعة ،كانما يكفي أف يككف لمندب
أصؿ ثابت في األكراؽ ،كأف يككف قد أبمغ بعد ذلؾ إلى مأمكر الضبط القضائي عف طريؽ
( )1نقض  22مايك سنة 1972ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،23رقـ  ،177ص.786
( )2نقض  19أكتكبر سنة 1959ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،10رقـ  ،170ص .797
( )3راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  11يكنيو سنة 1934ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،3رقـ ،266
ص356؛ نقض  19نكفمبر سنة 1981ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،32رقـ  ،163ص.944

( )4راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  13نكفمبر سنة 1967ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،18رقـ 229؛
نقض  3يكنيك سنة 1968ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،19رقـ .124
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التميفكف أك البرؽ أك البلسمكي( ،)1كعمى ذلؾ فإف فقداف قرار الندب ال يمنع المحكمة مف
االستناد إلى الدليؿ المستمد مف اإلجراء الذم قاـ بو مأمكر الضبط القضائي ،طالما أف

المحكمة قد أكردت األدلة السائغة عمى سبؽ صدكر ىذا القرار(.)2

 -3يجب أن يكون القرار الصادر بالندب قد اشتمل عمى البيانات الالزمة لتحديده
يجب أف يككف القرار الصادر بندب أحد مأمكرم الضبط القضائي لمتحقيؽ مشتمبلن عمى

البيانات البلزمة لتحديده ،فيتعين أن يتضمن قرار الندب تاريخ إصداره كىك بياف جكىرم يترتب

عمى إغفالو البطبلف ،فتاري) إصدار اإلذف لو قيمتو ،ذلؾ أف اإلذف ىك إجراء مف إجراءات
التحقيؽ ،فضبلن عف ككنو مشركطان بصدكره قبؿ اإلجراء المندكب لو مأمكر الضبط ،أما ساعة
إصدار اإلذف فميست مف البيانات الجكىرية ،إال حيث يحدد اإلذف أجبلن معينان لينفذ خبللو ،أما

إذا كاف اإلذف لـ ييحدد أجبلن معينان لتنفيذه كقع صحيحان ،كيككف التفتيش بمقتضاه صحيحان ما
دامت الظركؼ التي اقتضتو لـ تتغير(.)3
كمف البيانات التي يجب أف يتضمنيا القرار الصادر بالندب تحديد العمل موضع الندب،

وبيان اسم المتيم ،والجريمة المسندة إليو ،إذ أف اإلجراء بطبيعتو يباشر بالنسبة إلجراء معيف
كألشخاص محدكديف ،كالعمة مف ذلؾ أف سمطة مأمكر الضبط القضائي المندكب في اتخاذ
إجراء صحيح منحصرة في ىذا العمؿ ،محددان بالجريمة كالتيـ المذيف يتخذ في شأنيما.
وكذلك يتعين بيان اسم ووظيفة النادب ،كالحكمة مف ذلؾ التحقؽ مف أف لو السمطة في
الندب كتحرم مدل صحتو عمى ذلؾ ،غير أف صفة مصدر اإلذف ليست مف البيانات الجكىرية

البلزمة لصحة اإلذف بالتفتيش ما دامت المحكمة قد أكضحت أف مف أعطى اإلذف كاف مختصان
بإصداره ،كالعبرة في ذلؾ تككف بالكاقع كاف تراخى في ظيكره إلى كقت المحاكمة(.)4

وأخي ارً يجب توقيع أمر الندب ممن أصدره ،ألف ىذا التكقيع يعد إق ار انر مف مصدر الندب

بما صدر عنو كاال فإنو ال يعتبر مكجكدان ،كيصبح عاريان مما يفصح عف شخص مصدره،
( )1راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  31أكتكبر سنة 1960ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،11رقـ ،139
ص730؛ نقض  15نكفمبر سنة 1971ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،22رقـ  ،658ص.653
( )2نقض  10أكتكبر سنة 1961ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،12رقـ .149
( )3راجع في ذلؾ كبلن مف :د .مأمكف سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص611؛ نقض  11فبراير سنة 1987ـ،
مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،38رقـ  ،37ص.246

( )4د .مأمكف سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص.613
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فالتكقيع ىك السند الكحيد الذم يشيد بصدكره عمف صدر عنو عمى الكجو المعتبر قانكنان ،كما
أف كرقة الندب كىي كرقة رسمية يجب أف تحمؿ بذاتيا دليؿ صحتيا كمقكمات كجكدىا بأف

يككف مكقعان عمييا(.)1

الفرع الثالث

اآلثار القانونية لمندب
تتضمف اآلثار القانكنية لمندب في بياف الطبيعة القانكنية لقرار الندب ،كحدكد سمطة

مأمكر الضبط القضائي في تنفيذ قرار الندب كىذا ما سنبينو تفصيبلن عمى النحك التالي:
أوالً :الطبيعة القانونية لقرار الندب وما يترتب عميو من آثار

إف قرار الندب الصادر عف سمطة التحقيؽ ىك في حد ذاتو إجراء مف إجراءات التحقيؽ،

بغض النظر عف تنفيذ القرار مف عدمو ،كعميو يككف لمأمكر الضبط القضائي المنتدب كؿ

اء بسكاء ،كيترتب عمى ذلؾ أف ينتج جميع اآلثار
السمطة المخكلة لمف ندبو ،فيعتبر كالمحقؽ سك ن
القانكنية التي نص عمييا القانكف بالنسبة إلجراءات التحقيؽ ،كينبني عميو تحريؾ الدعكل
الجنائية ،كقطع مدة تقادـ الدعكل حتى كلك لـ ينفذ مف قبؿ مأمكر الضبط القضائي ،كثبت بو

أيضان صفة المتيـ إذا كاف أكؿ إجراء باشرتو النيابة العامة أك سمطة التحقيؽ ،فضبلن عف أف

القرار الصادر مف النيابة العامة بعدـ السير في الدعكل الجنائية يجب أف يككف بأف ال كجو
إلقامة الدعكل الجنائية ،كليس بحفظ األكراؽ مع ما يترتب عمى ذلؾ مف لزكـ تكافر شركط
معينة لمرجكع فيو(.)2

ثانياً :حدود سمطة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ قرار الندب
ذكرنا آنفان أنو يترتب عمى الندب الصحيح أف يككف لمأمكر الضبط القضائي في حدكد

نيابتو جميع السمطات المخكلة لمف ندبو ،بحيث يعتبر تنفيذ اإلجراء كما لككاف صاد انر عف
( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .حسني الجندم ،شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،الطبعة الثانية ،دار النيضة
العربية2002-2001 ،ـ ،ص619؛ د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع السابؽ ،ص.211

( )2راجع في ذلؾ كبلن مف :د .مأمكف سبلمة ،المرجع السابؽ ،ص614؛ د .إبراىيـ حامد طنطاكم ،استيقاؼ

كقضاء ،دار النيضة العربية1997 ،ـ ،ص 463كما بعدىا؛ د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع
المكاطنيف فقيان
ن
السابؽ ،ص 212؛ أ .ىادم بف ىزاع السبيعي ،ندب رجاؿ الضبط الجنائي لمقياـ بعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ في
نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم ،دراسة تحميمية مقارنة تطبيقية ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ
األمنية ،كمية الدراسات العميا ،الرياض2006 ،ـ ،ص.62
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النيابة العامة ،كيعد المحضر الذم ثبت فيو تنفيذ الندب ىك محضر تحقيؽ ،ال محضر جمع

استدالالت ،كىنا يتعيف عمى مأمكر الضبط القضائي اتباع قكاعد معينة في تنفيذه ،كىي عمى
النحك التالي:
 -1تقيد مأمور الضبط القضائي بمراعاة إجراءات التحقيق المنصوص عمييا قانوناً في تنفيذ
الندب

كىذا الشرط تحتمو الطبيعة القانكنية لئلجراء الذم يباشره مأمكر الضبط القضائي

المنتدب ،فيك إجراء مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي يباشره نيابة عمف أصدره ،كمف ثـ يتعيف
عميو أف يمتزـ بجميع القكاعد القانكنية اإلجرائية التي تخضع ليا أعماؿ التحقيؽ ،كيترتب عمى

ذلؾ أنو يمزـ عمى مأمكر الضبط القضائي أف يصطحب معو كاتبان لمتحقيؽ ،كاذا ندب لسماع
شاىد تعيف عميو أف يحمفو اليميف قبؿ أف يستمع إلى شيادتو ،كاذا ندب لتفتيش مسكف تقيد
بالقكاعد التي يتقيد بيا ككيؿ النيابة أك قاضي التحقيؽ ،فإذا اتخذ ىذا اإلجراء فبل يمزـ حضكر
شاىديف أثناء تفتيش مسكف المتيـ ،كما يجب عمى مأمكر الضبط القضائي أف يراعي ىذه

اإلجراءات أيضان فيما يباشره مف أعماؿ في حالة االستعجاؿ فيتجاكز حدكد األمر بالندب(.)1

كيترتب عمى عدـ مراعاة القكاعد اإلجرائية الخاصة بمباشرة العمؿ محؿ االنتداب أف

تنتفي عنو صفة إجراء التحقيؽ كيعتبر مف إجراءات االستدالؿ رغـ قياـ قرار الندب ،كذلؾ إذا
تكافرت في اإلجراء الباطؿ مقكمات إجراء االستدالؿ.
 -2تقيد مأمور الضبط القضائي المنتدب باإلجراءات التي وردت في قرار الندب
يقتصر اختصاص مأمكر الضبط القضائي عمى العمؿ الذم ندب لو ،فبل اختصاص لو
بعمؿ سكاه ،ذلؾ أف مصدر سمطتو في التحقيؽ ىك الندب ،كمف ثـ فإف ما لـ يندب لو ال
يختص بو ،فبل يجكز لو أف يتجاكز ىذه اإلجراءات بقيامو بأعماؿ أخرل لـ ترد صراحة في أمر

الندب كاال كقعت باطمة ،فالقرار الصادر بالقبض عمى شخص ال يخكؿ لممندكب تفتيش منزلو،
كاذا كاف القرار صاد نار لتفتيش المتيـ فقط ،فبل يجكز أف يمتد إلى منزلو كالعكس صحيح( ،)2كاذا

( )1راجع في ذلؾ كبلن مف :د .محمد عبد المطيؼ فرج ،المرجع السابؽ ،ص213؛ د .عبد اهلل العكايمة ،المرجع
السابؽ ،ص.554

( )2راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  12ديسمبر سنة 1938ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،4رقـ ،303
ص391؛ نقض  10يناير سنة 1949ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،7رقـ  ،787ص750؛ نقض 14
أكتكبر سنة 1968ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،19رقـ  ،1963ص.1120
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كاف قرار الندب صاد انر لسؤاؿ شاىد معيف ،فبل يجكز أف يمتد إلى شيكد آخريف لـ يرد ذكرىـ
بقرار الندب.

كمما ىك جدير بالذكر في ىذا الشأف أف لمأمكر الضبط القضائي أف يباشر األعماؿ

المخكلة لو بمقتضى القانكف كلك لـ يرد ذكرىا بقرار الندب ،فإذا كاف القانكف قد خكؿ مأمكر

الضبط القضائي تفتيش شخص المتيـ عند القبض عميو ،فإف إجراء التفتيش يقع صحيحان حتى
كلك كاف قرار الندب ىك لمقبض فقط عمى المتيـ كلك لـ يرد فيو صراحة تفتيشو ،إذ أف القانكف

خكؿ مأمكر الضبط القضائي سمطة تفتيش المتيـ ،في جميع األحكاؿ التي يجكز فييا القبض

قانكنان ،كمع ذلؾ إذا كاف قرار الندب لتفتيش المتيـ ال يخكؿ – بحسب األصؿ -القبض عميو
إال أف تنفيذ التفتيش يقتضي الحد مف حرية المتيـ بالقدر البلزـ ،كلك لـ يتضمف إذف التفتيش

ذلؾ(.)1

كما أنو إذا عايف مأمكر الضبط القضائي أثناء مباشرتو – دكف تعسؼ -اإلجراء الذم

ندب لو جريمة متمبسان بيا ،كاف لو أف يباشر جميع االختصاصات التي يخكليا لو القانكف
كيككف سند صحة ما يتخذه مف إجراءات ىك التمبس كليس الندب(.)2

 -3وجوب تقيد مأمور الضبط القضائي بالمدة المحددة في قرار الندب
األصؿ أف تحدد سمطة التحقيؽ أجبلن معينان لتنفيذ قرار الندب؛ كالحكمة مف ذلؾ ىك

حماية الحريات كمراعاة مصمحة المتيـ كعدـ تركو ميددان باإلجراء مدة طكيمة قد يتجاكز الكقت

المحدد بو ،كاذا نص في قرار الندب عمى تنفيذه خبلؿ مدة معينة ،يتعيف عمى مأمكر الضبط

القضائي المنتدب أف يمتزـ بإجراء قرار الندب خبلؿ المدة المبينة فيو ،كاذا انقضت المدة
المحددة بأمر الندب دكف تنفيذه ،ال يككف لمأمكر الضبط القضائي سمطة اتخاذ اإلجراءات التي

ندب إلييا ،كالعبرة في بداية المدة المحددة باإلذف ىي بيكـ كصكلو إلى الجية المأذكنة ليا

بإجرائو ،ال بيكـ كصكلو لمف أحيؿ إليو مف ىذه الجية مف رجاؿ الضبطية لمباشرة تنفيذه(،)3
كاذا انقضى األجؿ المحدد لمندب دكف مباشرة اإلجراء فبل يجكز تنفيذه إال إذا جدد( ،)4كيككف

( )1نقض  19يكنيو سنة 1967ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،18رقـ  ،168ص.169
( )2راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  10مايك سنة 1937ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،4رقـ ،81
ص71؛ نقض  30يكنيو سنة 1969ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،20رقـ  ،193ص.976
( )3راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  5مايك سنة 1941ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،5رقـ ،251
ص455؛ نقض  31مايك سنة 1943ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،6رقـ  ،208ص.278

( )4نقض  24يناير سنة 1985ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،36رقـ  ،16ص.117
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بناء عمى ذات األسباب التي بني عمييا اإلذف المنقضي طالما أف انقضاء األجؿ لـ
التجديد ن
يؤثر فييا.
كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف المشرع لـ يشترط لصحة أمر الندب الذم تصدره

سمطة التحقيؽ بأف يككف تنفيذه خبلؿ مدة محددة ،فإذا لـ تحدد النيابة العامة أجبلن لتنفيذ ىذا

اإلذف ،فإنو يعتبر قائمان كيككف التفتيش الذم حصؿ بمقتضاه صحيحان قانكنان ،طالما أف الظركؼ
التي اقتضتو لـ تتغير ،كأف تنفيذه تـ في مدة تعتبر معاصرة لكقت صدكر اإلذف( ،)1كفي ىذه

الحالة يككف لمحكمة المكضكع أف تقدر ما إذا كانت الفترة التي انقضت بيف صدكر أمر الندب
كبيف حصكؿ اإلجراء المندكب لو ليا ما يسكغيا ،كاذا رأت ذلؾ كبنت رأييا عمى أسباب معقكلة،

فبل يصح أف ينأل عمييا خطأ فيما ارتأتو(.)2

كجدير بالذكر أف الندب ال يرخص لممندكب القياـ بالعمؿ الذم ندب لو إال مرة كاحدة،
فإذا أجراه انقضى الندب كانقضت سمطتو التي استمدىا منو ،فإذا كرر العمؿ بعد ذلؾ كاف

العمؿ التالي باطبلن ،فاإلذف الذم تصدره النيابة العامة بتفتيش منزؿ المتيـ ينتيي مفعكلو بتنفيذ

مقتضاه ،فمتى أجرل مأمكر الضبط المنتدب التفتيش فميس لو أف يعيده ثانية اعتمادان عمى
اإلذف المذككر(.)3

( )1نقض  3يناير سنة 1980ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،31رقـ  ،16ص.34
( )2نقض  51يناير سنة 1945ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،6رقـ  ،460ص.603

( )3راجع في ذلؾ األحكاـ التالية :نقض  17أكتكبر سنة 1938ـ ،مجمكعة القكاعد القانكنية ،ج ،4رقـ ،249
ص285؛ نقض  19يكنيك سنة 1961ـ ،مجمكعة أحكاـ النقض ،س ،12رقـ .136
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المطمب الثالث
نماذج تطبيقية لبعض وسائل الضبط القضائي في جياز الشرطة الفمسطيني
تمعب الشرطة دك انر حيكيان في المجاؿ القضائي ،يتجمى بكضكح في النكاحي التالية:
 -1تتبع المجرميف كمبلحقتيـ ،كتقديميـ لممحاكمة.

 -2تنفيذ األحكاـ القضائية عمى المجرميف الفاريف بالقبض عمييـ كايداعيـ السجكف.
 -3االنتقاؿ إلى مكقع الحادث ،لممحافظة عمى آثار الجريمة.

 -4إجراء المعاينة ،كجمع األدلة كالتحريات ،لمساعدة الجية القضائية في معرفة الجاني(.)1
الوظيفة القضائية لمشرطة:
كىي الكظيفة التي تمارسيا نيابة عف السمطة القضائية كلمصمحتيا .تتمثؿ فػي اإلجػراءات
التي تقكـ بيا الشرطة قبؿ كقكع الجريمة بقصد معرفة الفاعؿ كالبحث عػف األدلػة ،كمػا يتبػع ذلػؾ

مػػف إجػراءات الضػػبط كالتفتػػيش كصػكالن إلػػى الحقيقػػة كتقػػديـ الفاعػػؿ إلػػى القضػػاء ،كرجػػاؿ الشػػرطة
أثناء مباشرتيـ ليذه األعماؿ يككنكا تابعيف لمسمطة القضائية ،كيخضعكف إلشرافيا حسب مػا ىػك

مح ػػدد ف ػػي ق ػػانكف اإلجػ ػراءات الجنائي ػػة الفمس ػػطيني رق ػػـ ( )3لس ػػنة 2001ـ بالنس ػػبة لؤلش ػػخاص

المكمفػػيف بالضػػبط القضػػائي ،كاج ػراءات الضػػبط ،كنطاقػػو ،كمكانػػو ،ككيفيػػة البحػػث عػػف الج ػرائـ،
كجمع االستدالالت البلزمة لمتحقيؽ كسمطة الشرطة في التحقيؽ كاالتياـ(.)2

الوظيفة القضائية (الضبط الجنائي):
في حالة عدـ تمكف الكظيفة اإلدارية مف منع الجريمة ،فإنو بعد كقكعيا يحتاج إلى سيطرة
إجراءات الكظيفة القضائية أك الضبط الجنائي لمكشؼ عنيا كضبط كتعقيب مرتكبييا مف خبلؿ
عدة مراحؿ إجرائية ىامة ،كاالستقصاء كاالشتباه كمرحمة التحرم كجمع االستدالالت كمرحمة

التحقيؽ ،كتتـ ىذه المراحؿ كفؽ إجراءات يقكـ بيا مركز الشرطة ،كيشكؿ معو قسما البحث
الجنائي ،كاألدلة الجنائية في الشرطة فريؽ عمؿ لمسيطرة عمى الجريمة كمعطياتيا؛ إلبراز مفيكـ
كظيفة الضبط الجنائي ،كيعد مركز الشرطة الركيزة التي تقكـ عمييا كافة األعماؿ األمنية

كتنطمؽ منو جميع اإلجراءات الشرطية(.)3

( )1د .محمد سعيد الرمبلكم ،الشرطة ما ليا كما عمييا ،المرجع السابؽ ،ص.31
( )2دليؿ الشرطة الفمسطينية ،ص.14

( )3النقيب حمكد ضاكم القثامي ،رجؿ األمف كالممارسة اإلدارية ،الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع ،ط،2
الرياض1981 ،ـ ،ص.٥٤
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واجبات الشرطة:
 -1المحافظة عمى األمف كالنظاـ العاـ ،كحماية األركاح ،كاألعراض ،كاألمكاؿ.

 -2منع الجرائـ كالعمؿ عمى اكتشافيا كتعقب مرتكبييا ،كالقبض عمييـ كتقديميـ لمعدالة كفقان
لمقانكف.

 -3إدارة السجكف كحراسة السجناء.

 -4تنفيذ القكانيف كاألنظمة كالق اررات كاألحكاـ القضائية كاألكامر الرسمية الشرعية.
 -5معاكنة السمطات العامة بتأدية كظائفيا كفقان ألحكاـ القانكف.

 -6اس ػػتبلـ المقط ػػات كاألمػ ػكاؿ غي ػػر المطال ػػب بي ػػا ،كالتص ػػرؼ بي ػػا كف ػػؽ القػ ػكانيف كاألنظم ػػة
السارية.

 -7مراقبة النقؿ عمى الطرؽ كتنظيمو.

 -8اإلشراؼ عمى االجتماعات كالمكاكب الرسمية في الطرؽ كاألماكف العامة.
 -9حراسة المؤسسات ،كالمقرات الحككميػة ،كمقػرات المؤسسػات الدكليػة ،القيػاـ بػأم كاجبػات
تفرضيا التشريعات السارية.

إدارة الشرطة القضائية في جياز الشرطة الفمسطينية:

تقكـ الشرطة القضائية في محافظات غزة بالمياـ التالية:

 -1تأميف المقرات القضائية سكاء المحاكـ أك النيابة العامة.

 -2تقديـ المساعدة البلزمة لقسـ الترحيبلت كتأميف المساجيف(.)1
كتجػػدر اإلشػػارة فػػي ىػػذا الصػػدد إلػػى أنػػو قػػد صػػدر ق ػرار مجمػػس الػػكزراء رقػػـ ( )99لسػػنة

2005ـ بشػػأف إنشػػاء قػػكة شػػرطة قضػػائية( ،)2حيػػث نصػػت المػػادة األكلػػى منػػو عمػػى أف" تنشػأ قػػكة

خاصة في مديرية الشرطة تتبع مدير الشرطة ،تسمى الشرطة القضائية".

أما المادة الثانية مف ىذا القرار فقد نصت عمى أنو" يكمػؼ كزيػر الداخميػة ،كاألمػف الػكطني مػدير

الشرطة كمف يراه مناسبان لممتابعة ،كدراسة االحتياجات المادية كالبشرية البلزمة إلنشاء ىػذه القػكة
كتحدي ػػد ميامي ػػا كىيكميتي ػػا ،بالتش ػػاكر م ػػع المجن ػػة التكجييي ػػة لتط ػػكير القض ػػاء كالع ػػدؿ ،كبم ارع ػػاة

التكصػػيات المنبثقػػة عػػف كرشػػة العمػػؿ المعقػػكدة فػػي مدينػػة أريحػػا حػػكؿ القضػػاء كاألمػػف يػػكمي 25

ك 2005/6/26كىي:

 -1يتـ تشكيؿ كاعداد إدارة شرطة قضائية تتبع مدير الشرطة تككف كظيفتيا:
( )1دليؿ الشرطة الفمسطينية ،ص .120
( )2صدر ىذا القرار في مدينة راـ اهلل بتاري)  2005/7/12ميبلدية المكافؽ  6جماد آخر  1426ىجرية .
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ارت المحاكـ النيائية كق اررات النيابة العامة.
أ .تنفيذ قر ا

ب .حماية مباني المحاكـ كالقضاة كالنيابة العامة كالعامميف فييا.
ت .نقؿ المكقكفيف كالمحككميف كحمايتيـ.

ث .تنظيـ المذكرات الصادرة مف المحكمة لمشيكد كلمميتميف بحضكر الجمسات.
ج .إجراء التبميغات القانكنية.

 -2تتضمف ىػذه القػكة عناصػر متخصصػة فػي التعامػؿ مػع األحػداث ،كعناصػر نسػائية لتطبيػؽ
القانكف بتفتيش المكقكفات كالمحككمات.

 -3حصر العبلقة بيف دائرة اإلجراء في المحاكـ كالشرطة القضائية بدكائر اإلجراء دكف غيرىـ،
كتقكـ الشرطة بتأميف الحماية البلزمة ليـ أثناء قياميـ بمياميـ.

 -4ال يجكز تكميؼ الشرطة القضائية بأم مياـ خارج إطار مسؤكلياتيـ.
 -5العمػ ػػؿ عمػ ػػى تنفيػ ػػذ مػػػذكرات اإلحضػػػار ،كااللت ػ ػزاـ بإص ػػدار م ػػذكرات الحضػ ػػكر فػػػي الكقػ ػػت
المناسب ،كايصاليا قبؿ فترة كافية مف تاري) إرساليا إلى الشرطة.

 -6ضركرة االلتزاـ بالقكاعد الخاصة بالضبط كاإلتبلؼ كفقان ألحكاـ القانكف".
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بعض النماذج التطبيقية المعمول بيا في جياز الشرطة وذلك عمى النحو التالي(:)1
نموذج الشكوى
يحافظح.................................:
يطكعشطؽح..........................:

انراضٚد20/......./.......
قسىانشكأٖ



شكددوى
َٕعانشكٕٖ:

جعائٛح

يانٛح

تٛاَاخيقسوانشكٕٖ:
االسى........................................:اسىاالو..........................:ضقىانٕٓٚح.........................................:
ذاضٚدانًٛالز............................:انًُٓح......................................... .....:انجُس:

أَصٗ

شكط

انؼُٕاٌ.............................................................:ضقىانٓاذف/انجٕال...................................... .........:

تٛاَاخانًشركٗػسِ/ا:
االسى.....................................:اسىاالو............................:ضقىانٕٓٚح...........................................:
ذاضٚدانًٛالز...............................:انًُٓح........................................:انجُس:

شكط

أَصٗ

انؼُٕاٌ...............................................................:ضقىانٓاذف/انجٕال...............................................:
تفاصيل الشكوى:
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ذٕقٛغيقسوانشكٕٖضذثحٔاسىٔذٕقٛغانؼاتؾ
انًسؤٔل
........................... / ................................................. ...............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ

اإلجــراء:



ذىانحم

ذؼٓسشرظٙ

إحانحنهجأٌاإلطالح

إحانحنهقؼاء

 إحانحنهرحقٛق

إحانحنكاذةانؼسل

حمتانرُاظل

حفظيؤقد

آذط:

.....................................................................................................................................................

( )1بمغ عدد النماذج المعمكؿ بيا في المراكز الشرطة الفمسطينية  121نمكذجان كذلؾ مف أجؿ نجاح العمؿ
الشرطي كسبلمة اإلجراءات الشرطية كذلؾ حتي تاري) .2016/6/16
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نموذج الكشف والمعاينة
يحافظح ................................:انراضٚد20/......./.......

يطكعشطؽح ..........................:قسىانرحقٛق
كشــفٔيؼاُٚـح

انٕاقؼـــــح........................................................ ..:ياْٛحانًكاٌ.............................................. ..........:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ

تراضٚدانٕٛوانًسٌٔأػالِٔفٙذًاوانساػح ............ :تُاء ػهٗاإلشاضجانٕاضزجإنُٛايٍ:قسىانؼًهٛاخفٙ
انًطكع.
انرفٕٚغانظازضإنُٛائٍكٛمَٛاتحانًطكعاألسراش:
................................................................... .................................................................. ................

يراتؼحنشكٕٖانًٕاؽٍ:
.............................................................................................................................. .......................
ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ

ٔتصاخانعيأٌانًكاٌانًشاضإنًٓٛاأػالِ،ذٕجٓدأَاانًٕقغأزَاِانًحقق:
......................................................................إلجطاءانكشفٔانًؼاُٚحٔانص٘ذىػهٗانُحٕانران:ٙ
تٛاَاخطاحةيٕػٕعانًؼاُٚح:
االسى....................................................:ضقىانٕٓٚح....................................................................:
ذاضٚدانًٛالز..................................................................................... .....:انجُس:

شكط

أَصٗ

انؼُٕاٌ...........................................................:ضقىانٓاذف/انجٕال........................................ .........:

ػُٕاٌيٕػٕعانًؼاُٚح:
....................................................................................................................................................

حسٔزِ/شًاال............................................ :جُٕتا......................................:شطقا.................................:
غطتا...............................:
يٕاطفاخيٕػٕعانًؼاُٚح:
....................................................................................... .............................................................
....................................................................................................................................................

ذفاطٛم انحازشح( :انًكاٌ ،انرٕقٛد ،انسثة ،األػطاض ٔاإلطاتاخ ،األزٔاخ انًسررسيح ،أقٕال انشٕٓز،
انًؼثٕؽاخ،غٛطْا)
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..............

ضذثحٔاسىٔذٕقٛغانًحقق/ ....................
يحافظح................................:انراضٚد20/......./.......
يطكعشطؽح..........................:قسىانرحقٛق


............................................................................
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تابدددع كشددف ومعاينددة

نٕاقؼـــــح.................................................................... ..:
ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
........................................................................................ ............................................................

....................................................................................................................................................

نموذج طابور التشخيص
يطكعشطؽح .............................:انراضٚد20/......./.......

قسىانرحقٛق
طابددور التشدخيص
فْ ٙصا انٕٛؤ ،ف ٙذًاو انساػحٔ ................................... /تُاء ػهٗ انرفٕٚغ انظازض إنُٛا يٍ األخ
األسراش ٔ .................................................كٛم َٛاتح ٔ ...................................شنك تشأٌ إجطاء ؽاتٕض انرشرٛض ف ٙشكٕٖ
انًٕاؽٍ/جْٕٚ .....................................................................................ح ضقى ...............................................................:حٛس ٔتؼس إذطاض انًثاحس تًٕاالج
انشاْس/ج
انًجُ ٙػه/ّٛا
انثحسٔانرحط٘ نًؼطفح انفاػم/جٔ ،شنك تؼس األٔطاف انر ٙشكطْا/ذٓا
ٔانر ٙذى ذعٔٚس انًثاحس تٓا ،أحاند نُا انًثاحس انًشرثّ تّ/ا انًسػٕ/ج ..............................................................................................................
 انًجُٙ
ْٕٚح ضقىٔ..................................................................:تؼس انرحقٛق يؼّ/ا ٔيٕاجٓرّ/ا تًا ٔضز ف ٙأقٕال
انشاْس/ج
انًجُ ٙػه/ّٛا
ػه/ّٛا انشاْس/جأَكط/خ يا ْٕ يُسٕب إن/ّٛأ ،كٌٕ أٌ
أفازَا/ذُا ف ٙأقٕانّ/ا أَّ/ا ٚسرطٛغانرؼطف ػهٗ انجاَ/ٙج فًٛا نٕ شاْسِ/ذّٔ ،ػه ّٛقًُا تئفٓاو انًشرثّ/ج تّ/ا
أَّ/ا يا ظال/خ ذحد انرحصٚطٔانررٛٛطانقإََٔ ،ٍٛٛأَّ سٛرى ذُظٛى ؽاتٕض انرشرٛض تؼس إفٓايّ/ا انغطع يٍ
إجطاء انطاتٕضٔ ،أٌ يٍحقّ/ااالػرطاع ػهٗ ٔجٕز أ٘ شرض ػًٍ انطاتٕضٔ ،أٌ يٍ حقّ/ا أٚؼا اذرٛاض
انًكاٌ انص٘ ٚطٚس انٕقٕففٔ ،ّٛػه ّٛقًُا ترُظٛى ؽاتٕض انرشرٛض ،حٛس ذى إحؼاض أشراص يرًاشه ٍٛفٙ
انجُسٔ ،انشكمٔ ،انطٕلٔ،انهٌٕٔ،انص٘ ذى ػهٗ انُحٕ انران:ٙ
 -1ذى ذُظٛى ؽاتٕض يكٌٕيٍ ػشطج أشراص ذُطثق ػهٓٛى انشطٔؽ انالظيح نهطاتٕض ،حٛس ذى إػطاء كاليٍ
يُٓىضقًا تسءا يٍ انطقى (ٔ )1حرٗ انطقى (ٔ ،)10كاٌ/خ انًشرثّ تّ/ا ٚحًم انطقى......................................................................... :
حٛسأٌاألسًاءكاَد تانرطذٛة ػهٗ انُحٕ انران:ٙ
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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 -2ذى ػطع انطاتٕض ػهٗ

انشاْس/ج حٛس أشاض/خ إنٗ أحس األشراص ٔقال/خ

انًجُٙػه/ّٛا

ٔ ..........................................................................................يٍ شى ذث ٍٛأٌ انشرض انص٘ أشاض/خ إنٚ ّٛحًم انطقى:



 .....................................................

 -3ذىإفٓاوانًجُٙػه/ّٛاانشاْس/جأَّ سٛرى إػازج انطاتٕض يطج شاَٛح ٔشانصح نهرأكس يٍ يسٖذؼطفّ/ا
ػهٗانجاَ/ٙج.
 -4ذى إػازج ذُظٛى انطاتٕض يٍ جسٚسٔ ،ذى ذثسٚم أياكٍ األشراص انًٕجٕزٔ ٍٚإػطائٓى أضقاو جسٚسجٔ،كاٌ/خ
انًشرثّتّٚ/حًمضقى ......................................................... :حٛسأٌكاَد تانرطذٛة ػهٗ انُحٕ انران:ٙ

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
-5ذى ػطع انطاتٕض ػهٗ
.............................................................................

انًجُ ٙػه/ّٛا

انشاْس/ج حٛس أشاض/خ إنٗ أحس األشراص ٔقال/خ

ٔيٍ شى ذث ٍٛأٌ انشرض انص٘ أشاض/خ إنٚ ّٛحًم انطقى.:

 ..............................................................

 -6ذى إػازج ذُظٛى انطاتٕض يٍ جسٚسٔ ،ذى ذثسٚم أياكٍ األشراص انًٕجٕزٔ ٍٚإػطائٓى أضقاو جسٚسجٔ ،كاٌ
انًشرثّ/اٚحًمانطقى........................................... :حٛس أٌ األسًاء كاَد تانرطذٛة ػهٗ انُحٕ انران:ٙ
1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
انشاْس/ج حٛس أشاض/خ إنٗ أحس األشراص ٔقال/خ

 -7ذى ػطع انطاتٕض ػهٗانًجُ ٙػه/ّٛا

ٔ.......................................................................................................يٍ شى ذث ٍٛأٌ انشرض انص٘ أشاض/خ إنٚ ّٛحًم انطقى:



 ....................................................:

 -8ذى االَرٓاء يٍ انطاتٕض تُفس انراضٚد ٔف ٙذًاو انساػح.:
 -9انًالحظاخ انُٓائٛح:

...................................................

.................................................................................................... ............................................................................................................................. ............

ضذثحٔاسىٔذٕقٛغانًحقق
/...........................................

....................................................................................
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نموذج افادة
مركز شرطة .............................:التاري)20/......./.......
قسـ:

............................................

إفددادة لجريمة سرقة سيارة
االسـ...........................................................................:اسـ االـ..................................:
رقـاليكية.........................................:
تاري) الميبلد................................................:المينة..............................................:
انجُس :شكط أَصٗ
انؼُٕاٌ........................................................................:رقـ الياتؼ /الجكاؿ:

.....................................الديانة..........................:مكافاإلفادة".....................:الساعة":
.........................رتبة كاسـ المحقؽ................................................. /.........................:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س ما تفصيبلت افادتؾ؟
....................................................................................
ج..................................................................................................... :
س :متي تركت سيارتؾ؟
ج.............................................................................................. :
س  :في أم مكاف تركت السيارة ؟
ج.............................................................................................. :
س :ماىي الحالة التي تركت عمييا السيارة ؟
ج............................................................................................. :
س :ماىي اكصاؼ السيارة التي سرقت ؟
ج :رقميا .........ـ القاىرة ماركة فكلفك  ،مكديؿ  ........لكنيا  ............كتتميز بكجكد تطبيؽ في الرؼ
االمامي ككسر الفانكس الخمفي  ،كما أف فرش السيارة مف الداخؿ ...........
س :ىؿ السيارة مؤمف عمييا تأمينا شامبل؟
ج...........................................................................................:
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نموذج اجراء التحري
محافظة................................. :

التاري) / ....... / .......

مركز شرطة......................... :
األخ  /مسئكؿ قسـ المباحث

20

قسـ التحقيؽ
حفظكـ اهلل،.

تحيػ ػػة كبع ػ ػػد ،..

الموضوع /بحدددث وتحددري
االسـ ..............................................................................................:اسـ األـ......................................... :رقـ اليكية:

 .............................................................................

□مف سكاف......................................................................................:رقـ الجكاؿ .....................................................:الجنس□:ذكر

□

أنثى

نفيدكـ عممان أنو كبتاري)،20......./......./.......:كفي تماـ الساعة....................................تقدـ/ت إلينا األخ/ت المذككر/ة أعبله
بشككل مفادىا أنو كبتاري)،20......./......./.......:كفي حكالي الساعة...................................:ـ........................................................كفي منطقة
................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................................
................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................
.................................................................. .................................................................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
........................................................................................... ............................................................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .......................................
.................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
.............................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................


لذا يرجى إجراءات البحث كالتحرم كمكافاتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة ،كذلؾ الستكماؿ إجراءات التحقيؽ.
كتقبمكا فائؽ االحتراـ كالتقدير،.
رتبة واسم وتوقيع الضابط المسؤول/..................................... :
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.............................................................................................

نموذج كشف التزوير
تقرير رقم001511BC114
بشأن فحص توقيع ................
نثبت نحف كبلن مف (خبير  )........................... /خبراء كشؼ ج ارئـ التزييؼ كالتزكير

في إدارة األدلة الجنائية كالمعمؿ الجنائي في ك ازرة الداخمية بأنو تـ االطبلع ،عمى كتاب مكجو
من رئيس قمم محكمة االستئناف لمدير إدارة األدلة الجنائية ،كالمعمؿ الجنائي؛ كذلؾ لمتأكد مف

صحة تكقيع  ......................،،،،،،،،،،،،،،،بصحة التكقيع عمييا.
المدطدمدوب
كما جاء في قرار محكمة االستئناؼ بغزة بفحص صحة تكقيع المكاطف....................../

عمى المبرز ـ س ض 1/كالمبرز ـ س ض 2/عمى صفحات االستئناؼ المدني رقـ
.2010/269
اإلجراءات

 تكجو الخبير ......................... /إلى محكمة استئناؼ غزة كحمؼ اليميف
القانكنية كاستمـ المبرزات المذككرة أعبله.

 تـ التكجو إلى سمطة االراضي كالحصكؿ عمى أصؿ عقكد بيع معاصرة عمييا تكقيع
الحاكـ اإلدارم العاـ كالعقكد ىي/
 .1معاممة رقـ  4655قطعة  978قسيمة .671
 .2معاممة رقـ  4652قطعة  978قسيمة .668
 .3معاممة رقـ  4651قطعة  978قسيمة .665
 تـ استبلـ أصؿ عقكد الزكاج مميكرة بتكقيع المكاطف ..................../بتاري)
........................
الدفدحدص

أوالً :المستند موضوع الفحص:

باالطبلع عمى المستند مكضكع الفحص ،كجدنا أنو عبارة عف مبرزيف نكضحيـ كالتالي/
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 .1المبرز م س ض1/
 المبرز ـ س ض 1/عبارة عف  3صفحات صفراء ،الكجو األكؿ لمصفحة األكلى معنكنة"سند تمميؾ أراضي رفح الحككمية" كمذيمة باالسـ ،.................. /مخرجات الكجو

الثاني لمصفحة األكلى عبارة عف مخرجات آلة طابعة يدكية ،تحتكم عمى عقد اتفاؽ مف
طرؼ  .................لقطاع غزة ،كالطرؼ الثاني  ،.........................حيث

يبيع الطرؼ األكؿ الطرؼ الثاني قطعة رقـ  3275قسيمة  2بمساحة  234دكنـ

ك186متر ،كمؤرخة .1963/7/30

 الكجو األكؿ مف الصفحة الثانية يحتكم عمى شركط البيع ،كمذيمة بتكقيع أسفؿ جممة"طرؼ أكؿ -الحاكـ اإلدارم العاـ لقطاع غزة" منسكب لمحاكـ اإلدارم ،كذلؾ مذيمة
بتكقيع مقركء تق أر ألفاظو "حمداف حسيف" يسار جممة الطرؼ الثاني.

 الكجو الثاني لمصفحة الثانية عبارة عف جداكؿ فارغة معنكنة "بياف سداد الثمف" كمذيمةبتعيد المكاطف بدفع باقي الثمف كالفائدة كرسكـ التسجيؿ كضريبة الدفاع المدني

 -الكجو األكؿ لمصفحة الثالثة فارغة ،كالكجو الثاني لذات الصفحة عمييا خارطة فمسطيف.

 .2المبرز م س ض2/

 -كما أعبله..........................................

ثانياً :التواقيع موضوع الفحص:

كبفحص التكقيع المنسكب  ..........................في كبل المبرزيف كجدنا أنو عبارة عف

تكقيع عمى شكؿ فكرـ يتككف مف شقيف ،محرر بمداد حبر اسكد المكف.

ثالثاً :مستندات المضاىاة .
 ارتكزت عممية المضاىاة عمى أصؿ العقكد المذككرة في بند مستندات المضاىاة أعبله،حيث تحتكم عمى تكقيع معاصر  ..............كعمى أصؿ عقد الزكاج.

رابعاً :عممية المضاىاة:
كبمضاىاة الخط كالتكقيع المنسكب  ..............................عمى المبرزيف

مكضكع الفحص  ،مع تكقيعو الثابت عمى أصؿ عقكد البيع مستندات المضاىاة أف التكقعيف

يختمفكا مف حيث الخصائص كالمميزات الخطية لميد الكاتبة ليما ،كالمتمثمة في األسمكب الكتابي
كالحجكـ النسبية ،كمف حيث البلزمات الخطية المتمثمة في طريقة تككيف كاتصاؿ جرات
األحرؼ ،ككذلؾ االختبلؼ مف حيث العبلقات المكانية بيف األحرؼ كالمسافات بينيـ كاالتجاه
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كالسرعة الخطية لميد الكاتبة ،كنكضح االختبلؼ بيف التكقيع عمى المستند مكضكع الفحص
كعمى التكقيع عمى مستندات المضاىاة بالتالي/

 .1التكقيع الفكرم عمى المستندات مكضكع الفحص ،كتبت بسرعة خطية أقؿ منيا عمى
مستندات المضاىاة.

 .2االختبلؼ في رسـ الجرة الرأسية االكلى مف التكقيع الفكرـ  ....................في
مستندات الفحص ،حيث رسـ عمى شكؿ قكس قميؿ االنحناء مع غياب ألم جرات تعمكىا
مع جرة أفقية تتقاطع معيا ،بينما في التكقيع الثابت لمحاكـ اإلدارم رسمت الجرة الرأسية

بخط مستقيـ ينتيي بعكفة أفقية ،بينما تغيب ىذه العكفة في المستندات المطعكف بيا مع

كجكد جرة صغيرة تعمك الجرة الرأسية غير مكجكدة في المستندات المطعكف بيا ،كذلؾ

غياب الجرة األفقية في مستندات المضاىاة التي تتقاطع مع الجرة الرأسية.

"صكرة تكضح كجكد جرة أفقية متقاطعة مع الجرة الرأسية في المستند مكضكع الفحص ()1
كعدـ كجكدىا في مستند المضاىاة ( ،)2كذلؾ تكضح كجكد عمة في مستند المضاىاة غير

مكجكدة في المستند مكضكع الفحص".

النتيجة
 استناد عمى ما تقدم نقرر نحن الخبراء باإلجماع:
أف التكقيع المنسكب لممكاطف .............. /عمى أصؿ سند القبض مكضكع الفحص
ىك ليس تكقيعو كغير صادر عف خط يده.
خبير ............... /

خبير ............................... /

رئيس قسـ التزييؼ كالتزكير

قسـ التزييؼ كالتزكير

خبير........................ /

مدير المعمؿ الجنائي الفمسطيني
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نموذج البصمات
بصمات

سجمت البصمة مف

عنكانو..............................:

المكاف..................:

التاري)......../........../.........:

رقـ الصحيفة................:

التاري)..................:

رقـ التصنيؼ......................:

المدعك ..............................:قبؿ......................:

اسـ

المصنؼ..........................:

ممؼ...............:

بصمات أصابع اليد اليمنى
خنصر

بنصر

خنصر

بنصر

وسطى

سبابة

إبيام

بصمات أصابع اليد اليسرى
وسطى

إبيام اليمنى

سبابة

إبيام

إبيام اليسرى
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النتائج والتوصيات

أوالً :النتائج

النتائج والتوصيات

 .1يعتبر الضبط اإلدارم مف أىـ أنشطة الدكلة الحديثة المعاصرة ،كليس مف المتصكر كجكد
الدكلة مف دكف مباشرتيا ليذا النشاط  ،كىك يككف في ىذه الحالة كظيفة منعية كقائية،

كالضبط اإلدارم يعني أنو مجمكعة األجيزة كالييئات التي تقكل القياـ بالتصرفات

كاإلجراءات ،التي تيدؼ إلى المحافظة عمى النظاـ العاـ.

 .2تعددت آراء الفقياء حكؿ كضع تعريؼ محدد كدقيؽ لمضبط اإلدارم ،كيرجع ذلؾ إلى
مركنة فكرة النظاـ العاـ كاختبلؼ مفيكميا حسب الزماف كالمكاف.

 .3إف اتساع مضمكف النظاـ العاـ كمشمكلو المتغير الكاسع المدل أدل إلى صعكبة كضع

تعريؼ محدد كجامع كمانع لو أك حتى كضع تعريؼ مستقر كثابت لو ،لذلؾ تباينت آراء

الفقو في مصر ،كفرنسا ،كفمسطيف حكؿ تحديد ماىية فكرة النظاـ العاـ؛ كيرجع ذلؾ إلى
أف النصكص التشريعية لـ تتكفؿ بتحديد مفيكـ فكرة النظاـ العاـ ،كذلؾ لمركنة ىذه الفكرة

كعدـ ثباتيا كاستقرارىا ،حيث يختمؼ مفيكـ النظاـ العاـ باختبلؼ الزماف كالمكاف.

 .4إف اليدؼ األساسي لكظيفة الضبط اإلدارم ىك حماية النظاـ العاـ ،كمف ثـ ال يجكز
لييئات الضبط اإلدارم استخداـ سمطتيا لتحقيؽ أىداؼ أخرل غير المحافظة عمى النظاـ

العاـ ،حتى كلك كانت ىذه األىداؼ تتصؿ بالمصمحة العامة ،كذلؾ عمبلن بقاعدة
تخصيص األىداؼ ،كاال كانت ىذه اإلجراءات مشكبة بعيب االنحراؼ بالسمطة.

 .5أصبحت فكرة النظاـ العاـ ال تقتصر عمى النظاـ العاـ المادم أك ما يطمؽ عميو النظاـ
العاـ الشامؿ كالمتمثؿ في (األمف العاـ ،كالصحة العامة ،كالسكينة العامة) ،بؿ تطكر
مفيكـ النظاـ العاـ ليشمؿ النظاـ العاـ الخمقي ،كجماؿ الركنؽ كالركاء كىك ما يطمؽ عميو

النظاـ العاـ المتخصص.

 .6تستعيف ىيئات الضبط اإلدارم في سبيؿ تحقيؽ النظاـ العاـ بالعديد مف األساليب كالكسائؿ
كالتي تتميز عف غيرىا مف األساليب المشابية ليا في أنيا تيدؼ إلى غرض محدد ،كىك
كقاية النظاـ العاـ في عناصره التي رأيناىا .ىذه األساليب كالكسائؿ يمكف ردىا إلى

أسمكبيف متميزيف :فيي إما تصرفات قانكنية (الق اررات التنظيمية ،ق اررات الضبط الفردية،

الجزاءات اإلدارية) كاما أعماؿ مادية (التنفيذ المباشر) ،تمؾ األساليب كالكسائؿ يناط
بييئات الضبط اإلدارم استخداميا مف أجؿ تحقيؽ أىدافو.


181

 .7يقصد بالضبط القضائي بأنو "مجمكعة اإلجراءات التي تيدؼ إلى التحرم عف الجريمة
كمرتكبييا ،كجمع العناصر البلزمة لمتحقيؽ في الدعكل الجزائية".

 .8تبدأ كظيفة الضبط القضائي حيث تنتيي كظيفة الضبط اإلدارم فبل يتدخؿ مأمكرك الضبط
القضائي بصفتيـ ىذه كال يباشركف نشاطان إال عندما يفشؿ أعضاء الضبط اإلدارم في أداء

مياميـ ،بحيث يقع إخبلؿ حقيقي كفعمي بالنظاـ العاـ يصؿ إلى درجة الجريمة ،حيث
يمارسكا إجراءات كسمطات حددتيا القكانيف المختمفة بحدكد متفاكتة ،حيث يتفاكت المدل

الممنكح لرجاؿ الضبط القضائي في ممارسة اإلجراءات المختمفة مف خبلؿ الدعكل الجنائية
كالمراحؿ المميدة ليا ،مف تشريع آلخر.

 .9يتميز الضبط القضائي بعدة خصائص أساسية ،فيي ذات طابع قضائي مف حيث

مساىمتيا في تحديد سمطة الدكلة في العقاب ،ككذا في استكماؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي،

كفي مباشرتيا أماـ القضاء صاحب الحؽ في تقييميا كمراقبتيا.

 .10تتميز إجراءات االستدالؿ بمجمكعة مف الخصائص التي تميزىا عف إجراءات التحقيؽ
االبتدائي ،عمى الرغـ أف كبلن منيما يندرج ضمف اإلجراءات التي تستيدؼ البحث عف
الجرائـ ،كجمع أدلتيا ،كمعرفة مرتكبييا ،كتتمثؿ ىذه الخصائص بمشركعية كسائؿ
االستدالؿ ،كتجرد إجراءات ك أعماؿ االستدالؿ مف عنصر القير كاإلجبار ،وعدـ تقيد
مأمكر الضبط القضائي بشكميات التحقيؽ االبتدائي ،كما كتخمك أعماؿ االستدالؿ مف

األدلة القانكنية ،ناىيؾ عف عدـ النص عمى أعماؿ االستدالؿ عمى سبيؿ الحصر.

 .11تعددت اآلراء الفقيية حكؿ ماىية االستدالؿ ،كلكنيا تصب كميا في معنى كاحد تقريبان،
فمرحمة االستدالؿ ىي المرحمة السابقة عمى نشكء الخصكمة الجنائية بتحريؾ الدعكل
الجنائية ،كيباشر االستدالؿ مأمكر الضبط القضائي ،كال يجكز القكؿ بالطابع البكليسي ليذه

المرحمة باعتبار أنيا عادة تككف مف عمؿ الشرطة ،كذلؾ أف صفة الضبط القضائي تتمتع
بيا فئات أخرل بجانب فئات محدكدة بالشرطة.

 .12تكمف أىمية أعماؿ االستدالؿ في أنيا تنير الطريؽ أماـ سمطة التحقيؽ بما تقدمو مف
معمكمات تفيد في كشؼ الحقيقة ،كالكقكؼ عمى الدالئؿ التي تفيد في تكجيو التحقيؽ

كاالتياـ إلى شخص معيف أك نفي ىذا االتياـ عنو ،كما أف ىذه الدالئؿ تككف نكاة التحقيؽ
الذم تجريو النيابة كالقضاء ،كمنيا يتـ استخراج األدلة كالقرائف في الدعكل.

 .13يتبيف مف نص المادة ( )26مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة
2001ـ ،أف المفيكـ القانكني لمتمبس بالجريمة يعني التقارب الزمني بيف كقت ارتكاب
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الجريمة ككقت اكتشافيا ،فالتمبس إذف حالة ليس ليا شأف بأركاف الجريمة ،كانما ىي حالة

تتعمؽ باكتشافيا فقط.

 .14يتميز التمبس بالجريمة بخصائص معينة ،تتمثؿ في أف صكره قد كردت عمى سبيؿ

الحصر ،كما كأنيا ذات طابع عيني ،كأف التمبس يعتمد عمى المظاىر الخارجية ،فضبلن
عف أنو حالة نسبية كليس مطمقة.

 .15لكي يككف التمبس بالجريمة صحيحان كمنتجان آلثاره القانكنية التي خكليا المشرع لمأمكر
الضبط القضائي ،البد مف تكافر شرطيف أساسيف كىما :أف يشاىد مأمكر الضبط القضائي

الجريمة في حالة تمبس بنفسو ،كأف تككف معاينتو ليا قد تحققت عف طريؽ مشركع،
كالحكمة مف ذلؾ ىك حصر نطاقو في المجاؿ الذم تتحقؽ فيو مصمحة المجتمع المتمثمة

في التنسيؽ بيف اعتباريف :أكليما :الحرص عمى مباشرة اإلجراءات في الكقت المبلئـ؛ أم
قبؿ أف تضيع معالـ الجريمة ،كثانييما :ىك الحرص عمى حماية الحريات الفردية ،بحيث ال
تباشر االختصاصات الكاسعة التي خكليا الشارع لمأمكر الضبط القضائي في غير المجاؿ

التي ترسـ عمة التمبس معالمو.

 .16الندب ىك تكميؼ كتابي يصدر عف سمطة التحقيؽ المختصة ألحد مأمكرم الضبط
القضائي؛ لمقياـ بعمؿ أك ببعض أعماؿ محددة مف أعماؿ التحقيؽ.

 .17لكي يككف ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ صحيحان كمنتجان آلثاره القانكنية يمزـ تكافر

شركط مكضكعية ،تتمثؿ بأف يككف قرار الندب صاد انر مف شخص يختص قانكنان بإصداره،
كأف يصدر أمر الندب إلى أحد مأمكرم الضبط القضائي المختصيف مكانيان كنكعيان ،كأنو ال
يجكز ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ في القضية برمتيا ،كما ال يجكز ندب مأمكر

الضبط القضائي لبلستجكاب كالمكاجية ،فضبلن عف أنو يحظر الندب لؤلمر بالحبس

االحتياطي.

 .18يشترط أيضان لكي يككف الندب صحيحان كمنتجان آلثاره القانكنية أف تتكافر شركط شكمية كىي

أف يككف الندب صريحان ككاضحان ،كأف يككف الندب مكتكبان ،كما ك يجب أف يككف القرار
الصادر بالندب قد اشتمؿ عمى البيانات البلزمة لتحديده ،فيتعيف أف يتضمف قرار الندب
تاري) إصداره بالندب ،كتحديد العمؿ مكضع الندب كبياف اسـ المتيـ كالجريمة المسندة

إليو ،ككذلؾ يتعيف بياف اسـ ككظيفة النادب ،كأخي انر يجب تكقيع أمر الندب ممف أصدره.
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ثانياً :التوصيات
 .1يتعيف عدـ التكسع في فكرة النظاـ العاـ ،نظ انر لما يمثمو ىذا التكسع مف خطر ييدد حقكؽ
كحريات األفراد ،بؿ كيفتح الباب عمى مصراعيو لعسؼ السمطة التنفيذية.

 .2ضركرة تعديؿ نص المادة( )1/84مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ
كتعديبلتو ،فقد أكرد المشرع الدستكرم لفظ " األمف" خارج مصطمح النظاـ العاـ بعناصره

التقميدية كالمتمثمة في(األمف العاـ ،كالصحة العامة ،كالسكينة العامة) ،كعناصره الحديثة

التي تشمؿ النظاـ العاـ الخمقي ،كجماؿ الركنؽ كالركاء ،لذا يقترح الباحث الصياغة التالية:
" قكات األمف كالشرطة قكة نظامية كىي القكة المسمحة في الببلد ،كتنحصر كظيفتيا في
الدفاع عف الكطف ،كخدمة الشعب ،كالمحافظة عمى النظاـ العاـ ،كاآلداب العامة ،كتؤدم
كاجبيا في الحدكد التي رسميا القانكف في احتراـ كامؿ لمحقكؽ كالحريات".

 .3العمؿ الجاد عمى رفع كفاءة رجاؿ الشرطة ،ال سيما فيما يتعمؽ باختصاصاتيـ كحدكد
سمطاتيـ في مجالي الضبط اإلدارم كالقضائي ،كذلؾ مف خبلؿ تأىيميـ كتدريبيـ كمدىـ
بالخبرات كالثقافات القانكنية البلزمة لتنفيذ ما أناطو بيـ القانكف ،األمر الذم سيؤدم إلى

تنمية ميا ارتيـ كصقؿ خبراتيـ في ىذا المجاؿ.

 .4ضركرة تحديد المدة التي تستمر فييا الجريمة المشيكدة(التمبس) بما يحقؽ التكازف الحقيقي
بيف مصمحة المجتمع في تعقب الجريمة كمصمحة الفرد في حماية حقكقو كحرياتو ،حيث ال

يمكف االكتفاء بتحقؽ حالة الجريمة المتمبس بيا بمشاىدة أدلة الجريمة بعد كقكعيا بكقت
قريب ،بؿ يتعيف تحديد المدة تنقضي بعدىا حالة الجريمة المتمبس بيا بما ال يجاكز 24

ساعة مف كقت كقكع الجريمة.

 .5العمؿ عمى تعميؽ أىمية فيـ نصكص كمكاد قانكف اإلجراءات الجنائية لدل رجاؿ الشرطة
ال سيما تمؾ التي تتعمؽ بكاجباتيـ كتبيف حدكد سمطاتيـ.

 .6ضركرة كضع السبؿ المناسبة؛ مف أجؿ زيادة التعاكف المتبادؿ بيف مأمكرم الضبط
القضائي كالنيابة العامة ،كزيادة التنسيؽ بينيما مف خبلؿ عقد االجتماعات الدكرية بيف

الطرفيف ،كفتح قنكات االتصاؿ.

 .7يتعيف كضع نماذج ألمر الندب لمتحقيؽ يتقيد بيا كؿ مف مصدر أمر الندب لمتحقيؽ
كالصادر لو ىذا األمر(مأمكر الضبط القضائي) ،بحيث يككف عمى عمـ تاـ بمضمكف أمر

الندب لمتحقؽ ،كذلؾ مراعاة لمصمحة التحقيؽ.
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 .8إذا كاف أمر الندب لمتحقيؽ عمؿ استثنائي تقتضيو الضركرة التي يقدرىا المحقؽ في حدكد

سمطتو التقديرية ،فيرل الباحث بضركرة كضع ضكابط محددة تكفؿ عدـ التكسع في ىذه
السمطة التقديرية ،حتى ال يتنصؿ المحقؽ مف اختصاصاتو ،كيسندىا إلى مأمكر الضبط

القضائي ،فالقاعدة العامة التي تحكـ التفكيض ىك أنو ال يجكز التفكيض الكمي.

 .9ضركرة إصدار قانكف خاص بالشرطة الفمسطينية ينظـ عمميا كيبيف اختصاصات رجاليا
كحدكد سمطاتيـ ككاجباتيـ ،حتى يككف رجؿ الشرطة عمى عمـ تاـ بالصبلحيات المخكلة لو
ال سيما فيما يتعمؽ بمجالي الضبط اإلدارم كالقضائي ،فيجب أف تككف كؿ أعماؿ جياز

الشرطة إما تنفيذان صريحان لؤلىداؼ التي يحددىا المشرع ،أك عمى األقؿ استنباطان صريحان
مف قانكف إنشائيا.

 .10ضركرة أف يمنح المشرع الجنائي الفمسطيني مأمكر الضبط القضائي صبلحية استثنائية
تتمثؿ بتحميؼ الشاىد لمضركرة في مرحمة جمع االستدالالت ،كذلؾ لما نراه تحقيقان لمعدالة

كخدمة لممصمحة العامة لممجتمع.
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املصادر واملراجع

أوالً :بالمغة العربية:

قائمة المصادر والمراجع

 -1القرآن الكريم:
 -2المعاجم المغوية:
 العبلمة ابف منظكر ،لساف العرب ،طبعة دار صادر ،بيركت ،بدكف سنة نشر.
 الشي) محمد بف أبي بكر الرازم ،مختار الصحاح ،ج ،1دار التنكير1995 ،ـ.
 محمكد بف عمر الزمخشرم ،أساس الببلغة ،دار صادر ،بيركت1979 ،ـ.

 المعجـ الكجيز ،مجمع المغة العربية ،الييئة العامة لشؤف المطابع األميرية ،مصر،
2011ـ.

 المعجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية ،الجزء األكؿ ،الطبعة الثالثة ،مطبعة دار المعارؼ،
القاىرة1980 ،ـ.
 -3المؤلفات العامة:
أ .العممي عبد الواحد

 -شرح قانكف المسطرة الجنائية ،الجزء الثاني ،الطبعة األكلى2000،ـ.

د .أحمد عوض بالل

 -اإلجراءات الجنائية المقارنة كالنظاـ اإلجرائي في المممكة العربية السعكدية ،دار النيضة

العربية ،القاىرة1411 ،ىػ1990 -ـ.

د .أحمد فتحي سرور

 الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية ،المجمد األكؿ ،الجزءاف األكؿ كالثاني ،الطبعة الرابعة،دار النيضة العربية1981،ـ.
د .إعاد القيسي

 -الكجيز في القانكف اإلدارم ،الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع1998 ،ـ.

د .أنور رسالن

 -كجيز القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،الطبعة الثالثة2004 ،ـ.

د .بياء الدين يوسف السيقمي

 -الكجيز لشرح اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني2011 ،ـ ،بدكف دار نشر.
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د .توفيق الشاوي
 -فقو اإلجراءات الجنائية ،دار الكتاب الجامعي ،الطبعة األكلى1954،ـ،

د .حسام مرسي

 -أصكؿ القانكف اإلدارم ،دار الفكر الجامعي ،الطبعة األكلي2012 ،ـ .

د .حسن جوخدار

 -شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ،الطبعة األكلى1997 ،ـ.

د .حسن صادق المرصفاوي

 المرصفاكم في أصكؿ اإلجراءات الجنائية ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية2000 ،ـ.د .حسني الجندي

 -شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،الطبعة الثانية ،دار النيضة العربية2002-2001 ،ـ.

د .رمسيس بينام

 -اإلجراءات الجنائية تأصيبلن كتحميبلن ،الجزء الثاني ،منشأة المعارؼ ،االسكندرية1978 ،ـ.

د .رمضان محمد بطيخ

 الكسيط في القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىرة1997 ،ـ.د .رؤوف عبيد

 مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصرم ،الطبعة الرابعة عشر ،مطبعة االستقبلؿالكبرل ،القاىرة1982 ،ـ.
د .سالم الكرد

 -أصكؿ اإلجراءات الجنائية ،الكتاب األكؿ ،الطبعة الثانية2001 ،ـ.

د .سامي جمال الدين

 -أصكؿ القانكف اإلدارم ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية2004 ،ـ.

د .ساىر إبراىيم الوليد

 -الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ،الجزء األكؿ ،الطبعة الثانية2008 ،ـ.

د .سعاد الشرقاوي

 -القانكف اإلدارم ،النشاط اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىرة1984 ،ـ.

د .سميمان الطماوي

 -النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم (دراسة مقارنة) ،دار الفكر العربي ،بدكف دار نشر،

1988ـ.


188

 -الكجيز في القانكف اإلدارم ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،القاىرة1992 ،ـ.

د .صالح الدين فوزي

 المبادئ العامة لمقانكف اإلدارم ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية1991 ،ـ. -المبسكط في القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىرة1998 ،ـ.

د .طارق الديراوي

 -الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة 2001ـ ،الجزء األكؿ،

الطبعة الثانية ،بدكف دار نشر2013 ،ـ.
د .طعيمة الحرف

 -القانكف اإلدارم ،المبادئ العامة في تنظيـ نشاط السمطات اإلدارية ،دار النيضة العربية،

1978ـ.

د .عادل السعيد أبو الخير
 -القانكف اإلدارم ،بدكف دار نشر2008 ،ـ.

د .عبد الرؤوف ميدي

 -شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية ،منشكرات نادم القضاة ،القاىرة2003 ،ـ.

د .عبد الفتاح الصيفي

 -اإلجراءات الجنائية ،الجزء األكؿ ،بدكر دار نشر1998،ـ.

د .عبد القادر صابر جرادة

 -مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني ،المجمد األكؿ ،مكتبة آفاؽ ،غزة،

2009ـ.

د .عزيزة الشريف
 -القانكف اإلدارم ،دار النيضة العربية ،القاىرة1970 ،ـ.

د .عمر حممي فيمي

 -القانكف اإلدارم ،مطبعة عيف شمس2001 ،ـ.

د .عوض محمد

 -قانكف اإلجراءات الجنائية ،الجزء األكؿ ،مؤسسة الثقافة الجماىيرية1989 ،ـ.

د .فؤاد العطار

 -القانكف اإلدارم ،ط  ،3دار النيضة العربية ،بدكف سنة نشر.
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د .فوزية عبد الستار
 -شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ،دار النيضة العربية1986 ،ـ.

د .ماجد راغب الحمو

 -القانكف اإلدارم ،دار الجامعة الجديدة2006 ،ـ.

د .مازن ابراىيم نور الدين

 -شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،الجزء األكؿ ،بدكف دار نشر2012 ،ـ.

د .مأمون محمد سالمة

 -اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم ،الجزء األكؿ ،دار النيضة العربية2004 ،ـ.

د .محمد أبو العال عقيدة

 -شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية2001 ،ـ.

د .محمد السناري

 -أصكؿ القانكف اإلدارم ،بدكف سنة نشر كال دار لمنشر.

د .محمد رفعت عبد الوىاب

 -مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارم ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية2002 ،ـ.

د .محمد عبد المطيف فرج

 شرح قانكف اإلجراءات الجنائية في جمع االستدالالت كالتحقيؽ االبتدائي ،الطبعة األكلى،بدكف دار نشر2009 ،ـ.

د .محمد فؤاد مينا

 -مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارم ،مؤسسة شباب الجامعة ،طبعة 1973ـ.

د .محمد مرغني خيري

 -المبادئ العامة لمقانكف اإلدارم ،الطبعة الثالثة ،بدكف دار نشر1982 ،ـ.

د .محمود عاطف البنا

 -الكسيط في القانكف اإلدارم ،مطبعة دار الفكر العربي ،القاىرة1984 ،ـ.

د .محمود محمود مصطفي

 شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،القاىرة ،مطبعة دار الكتاب الجامعي ،الطبعة الحادم عشر،1976ـ.

د .محمود نجيب حسني
 شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ،الطبعة الثالثة ،دار النيضة العربية1998 ،ـ.
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د .مصطفى أبو زيد فيمي
 -القانكف اإلدارم ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،دكف سنة نشر.

د .مميكة الصروخ

 -القانكف اإلدارم( دراسة مقارنة ) ،الطبعة الثانية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،

1992ـ.

 -4المؤلفات المتخصصة
د .إبراىيم حامد طنطاوي

كقضاء ،دار النيضة العربية1997 ،ـ.
 استيقاؼ المكاطنيف فقيانن
 -سمطات مأمكر الضبط القضائي ،الطبعة الثانية ،المكتبة القانكنية1997 ،ـ.

د .أحمد سالمة بدر

 -االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في النظاـ البرلماني ،دراسة مقارنة ،دار النيضة

العربية ،القاىرة2003 ،ـ.

د .أشرف عبد القادر قنديل
 النظرية العامة لمبحث الجنائي كأثرىا في عقيدة القاضي ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية،2011ـ.

د .المتولي صالح الشاعر
 -الجرائـ التي ال يجكز فييا الحبس االحتياطي ،دار الكتب القانكنية2008 ،ـ.

د .حازم صادق

 -سمطة رئيس الدكلة بيف النظاميف البرلماني كالرئاسي ،دراسة مقارنة ،دار النيضة العربية،

2009ـ.

د .حسام محمد سامي جابر
 -نطاؽ الضبطية القضائية ،ط ،1دار الكتاب لمنشر كالتكزيع ،القاىرة2005 ،ـ.

د .حسام مرسي

 -سمطة اإلدارة في مجاؿ الضبط اإلدارم ،الطبعة األكلى ،دار الفكر الجامعي2011 ،ـ.

أ .حسيبة محي الدين

 -ضمانات المشتبو فيو أثناء التحريات األكلية ،دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة،

اإلسكندرية2011 ،ـ.


191

د .حممي الدقدوقي
 -رقابة القضاء عمي المشركعية الداخمية ألعماؿ الضبط اإلدارم ،دراسة مقارنة ،مطبعة دار

المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية1989 ،ـ.

النقيب /حمود ضاوي القثامي

 -رجؿ األمف كالممارسة اإلدارية ،الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع ،ط ،2الرياض1981 ،ـ.

د .رائد أبو مخدة

 -أعماؿ الشرطة "دراسة فقيية مقارنة "2012 ،ـ.

د .رمسيس بينام

 -عمم الوقاية والتقويم ،دار المعارف ،اإلسكندرية1986 ،م.

لواء /سراج الدين الروبي

 إدارة العمؿ األمني في أقساـ كمراكز نقط الشرطة ،السنة الثالثة ،مطبعة كمية الشرطة،2005ـ.

د .سراج الدين كمال مرغالني
 -إجراءات الضبط كالتحقيؽ الجنائي ،الطبعة الثانية ،الرياض1425 ،ىػ.

أ .سميم الزعنون

 -التحقيؽ الجنائي ،بدكف دار نشر ،غزة1995 ،ـ.

د .سمير محمد ىندي

 -االشتباه كحرية المكاطف ،دار النيضة العربية ،القاىرة1992 ،ـ.

د .عادل أبو النجا

 -دكر رئيس الدكلة في النظـ السياسية المعاصرة ،بدكف دار كسنة نشر.

د .عادل السعيد أبو الخير

 -الضبط اإلدارم كحدكده ،القاىرة1993 ،ـ.

د .عاشور سميمان شوايل

 -مسئكلية الدكلة عف أعماؿ الضبط اإلدارم في القانكف الميبي كالمقارف جنائيان كاداريان ،الطبعة

األكلى ،دار النيضة العربية ،القاىرة2002 ،ـ.

د .عبد العميم عبد المجيد مشرف

 -دكر سمطات الضبط اإلدارم في تحقيؽ النظاـ العاـ كأثره عمى الحريات العامة ،دراسة

مقارنة ،دار النيضة العربية ،القاىرة1998 ،ـ.
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د .عبد القادر عمي القيوجي
 -الندب لمتحقيؽ ،ط ،1دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية2003 ،ـ.

د .عبد اهلل ماجد العكايمة

 االختصاصات القانكنية لمأمكر الضبط القضائي في األحكاؿ العادية كاالستثنائية" الضابطةالعدلية" ،دراسة تحميمية تأصيمية نقدية مقارنة في القكانيف األردنية كالمصرية كالفرنسية كغيرىا،

عماف ،األردف2010 ،ـ.
الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،ن
عميد /عبد الواحد امام
 -الشرطة مف منظكر إسبلمي ،دار النشر المصرية المبنانية1998 ،ـ.

لواء ركن /عرابي محمد كموب

 -تنظيـ إدارة الشرطة الفمسطينية ،مطبعة دار المنارة2005 ،ـ.

د .عصام زكريا عبد العزيز

 -حقكؽ اإلنساف في الضبط القضائي ،القاىرة ،دار النيضة العربية.2001 ،

د .عمي عدنان الفيل

 مياـ الضبط القضائي الخاص في الجرائـ البيئية في التشريعات العربية ،دراسة مقارنة ،بدكفدار نشر.

لواء د .عماد حسين عبداهلل ،لواء د .السيد حممي الوزان
 الضبط اإلدارم ،الكظيفة اإلدارية لمشرطة ،مطابع الشرطة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،2001ـ.

د .قدري عبد الفتاح الشياوي
 -المكسكعة الشرطية القانكنية ،عالـ الكتب ،القاىرة1977 ،ـ.

د .ماجد راغب الحمو

 -قانكف حماية البيئة في ضكء الشريعة ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية2002 ،ـ.

د .محمد بن أحمد بن عبداهلل

 -إجراءات االستدالؿ في المممكة العربية السعكدية ،معيد اإلدارة العامة ،الرياض1424 ،ق.

د .محمد سعيد الرمالوي

 -الشرطة ما ليا كما عمييا ،دراسة فقيية تطبيقية معاصرة ،دار الفكر الجامعي ،الطبعة

األكلى2012 ،ـ.


193

د .محمد عصفور
 البكليس كالدكلة ،مطبعة االستقبلؿ الكبرل ،القاىرة1972 ،ـ. -ضمانات الحريات ،دار الفكر العربي ،القاىرة1985 ،ـ.

د .محمد عمي أبو عمارة

 -الضبط اإلدارم ،الطبعة األكلى2013 ،ـ.

د .محمد عمي قطب

 -الطبيعة القانكنية ألعماؿ البحث الجنائي في مممكة البحريف "دراسة مقارنة ،األكاديمية الممكية

الشرطية ،البحريف ،بدكف سنة نشر.

د .محمد عيد الغريب

 -االختصاص القضائي لمأمكر الضبط في األحكاؿ العادية كاالستثنائية ،بدكف دار نشر،

2003ـ.

 النظاـ العاـ اإلجرائي كمدل الحماية التي يكفميا لو القانكف الجنائي دراسة تحميمية تأصيميةلمجاؿ النظاـ العاـ اإلجرائي كالجزاءات التي تكفؿ حماية في ضكء أحكاـ القانكنيف المصرم

كالفرنسي كآراء الفقو كأحكاـ القضاء  ،بدكف دار نشر2000/1999 ،ـ.

د .محمد محمد بدران

 -مضمكف فكرة النظاـ العاـ كدكرىا في مجاؿ الضبط اإلدارم ،دراسة مقارنة في القانكف

المصرم كالفرنسي ،دار النيضة العربية ،القاىرة1993 ،ـ.
د .محمد محمد مصطفي الوكيل

 حالة الطكارئ كسمطات الضبط اإلدارم ،دراسة مقارنة ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية،2003ـ.

د .محمد مدحت المراسي
 -تنظيـ إدارة الشرطة ،القاىرة ،كمية الشرطة2000 -1999 ،ـ.

رائد /محمد يوسف األبشييي

 -عمميات الشرطة الجزء األكؿ ،القاىرة ،مطبكعات أكاديمية الشرطة.

د .محمود حممي

 -مكجز مبادئ القانكف اإلدارم ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي1984 ،ـ.

د .مدحت صالح المراسي

 اليياكؿ التنظيمية ،دراسة تطبيقية عمى ك ازرة الداخمية ،القاىرة سنة 1993ـ.
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لواء د .مصطفي ممدوح محمد
 -الضبط اإلدارم (الكظيفة اإلدارية لمشرطة) ،مطبعة كمية الشرطة1999 ،ـ.

د .مصطفي يوسف

 -مضي المدة كأثره عمى الدعكل كالعقكبة ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية2011،ـ.

د .ممدوح إبراىيم السبكي

 -حدكد سمطات مأمكر الضبط القضائي في التحقيؽ ،القاىرة ،دار النيضة العربية1998 ،ـ.

د .ناجي محمد ىالل

 -كاقع العبلقة بيف الجميكر كالشرطة2007 ،ـ.

د .نور الدين الينداوي

 -الحماية الجنائية لمبيئة ،الطبعة الثانية ،بدكف دار نشر2004-2003 ،ـ.

د .وجدي ثابت غبلاير

 -التظمـ في أكامر االعتقاؿ أماـ محكمة أمف الدكلة العميا ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

1991ـ.

د .ياسر حسن كمزي
 حقكؽ اإلنساف في مكاجية سمطات الضبط الجنائي ،ط  ،1جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية،الرياض2007 ،ـ.
 -5الرسائل العممية

د .أحمد عبد الفتاح كموب

 -دكر القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية ،رسالة دكتكراه ،كمية الدراسات العميا ،أكاديمية

الشرطة ،مصر2012،ـ.

أ .أسامة محمد أيوب اآلخرس

 -سمطات مأمكر الضبط القضائي في مرحمة االستدالالت في القانكف الفمسطيني ،دراسة

مقارنة ،رسالة ماجستير ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة2014 ،ـ.

أ .بشر صالح العاوور

 -سمطات الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية في التشريع الفمسطيني ،رسالة ماجستير،

كمية الحقكؽ ،جامعة األزىر ،غزة2013 ،ـ.
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د .بشير محمد المشيراوي

 -سمطات البكليس اإلدارم في ظؿ الظركؼ االستثنائية ،دراسة مقارنة في القانكنيف المصرم

كالفمسطيني ،رسالة ماجستير ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة2005 ،ـ.

د .بكيل بن محمد البراشي

 الكظيفة اإلدارية لمشرطة كأثرىا عمى الحريات العامة ،دراسة ميدانية في الجميكرية اليمنية،رسالة دكتكراه ،جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية.2015 ،

أ .جمال محمود أبو كميل

 صبلحيات رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية في سف التشريعات العادية "دراسة تحميمية "،رسالة ماجستير ،كمية الحقكؽ ،جامعة األزىر ،غزة2012-2011 ،ـ.

أ .جوىر قوادري صامت

 -رقابة سمطة التحقيؽ عمى أعماؿ الضبطية القضائية في القانكف الجزائرم كالمقارف ،رسالة

ماجستير ،كمية الحقكؽ ،جامعة اإلسكندرية2009 ،ـ.

د .حسنين إبراىيم صالح

 -النظرية العامة لمظركؼ المحققة ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة1970 ،ـ.

أ .صالح راشد الدوسري

 السمطات االستثنائية لمأمكرم الضبط القضائي في قانكف اإلجراءات الجنائية البحريني،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،

2007ـ.

أ .عبد الرحمن بن محمد فيد الطريمان
 السمطات العادية لرجؿ الضبط الجنائي بمرحمة االستدالؿ ،رسالة ماجستير ،كمية الدراساتالعميا ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية2007 ،ـ.

أ .عبد الرحمن ماجد خميفة السميطي

 -سمطات مأمكر الضبط القضائي ،دراسة لمتشريع المصرم كالتشريع القطرم ،رسالة ماجستير،

كمية الحقكؽ ،جامعة المنصكرة2005 ،ـ.

أ .عبد العزيز بن فيد بن سعيد آل عازب
التمبس الحكمي بالجريمة في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم ،دراسة تأصيمية مقارنة بالقانكف

المصرم ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ،كمية الدراسات العميا ،الرياض،
2013ـ.
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د .محمد شريف إسماعيل
 -سمطات الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة عيف

شمس1979 ،ـ.

د .محمد عودة ذياب الجبور
 االختصاص القضائي لمأمكر الضبط ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعة القاىرة1981 ،ـ.د .محمد محمد الدرة
 -استراتيجية الضبط اإلدارم لمنع الجريمة ،رسالة دكتكراه ،كمية الدراسات العميا ،أكاديمية

الشرطة ،مصر1999 ،ـ.
د .منيب محمد ربيع

 ضمانات الحرية في مكاجية سمطات الضبط اإلدارم ،رسالة دكتكراه ،كمية الحقكؽ ،جامعةعيف شمس1991 ،ـ.
أ .ىادي بن ىزاع السبيعي
 -ندب رجاؿ الضبط الجنائي لمقياـ بعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ في نظاـ اإلجراءات الجزائية

السعكدم ،دراسة تحميمية مقارنة تطبيقية ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،

كمية الدراسات العميا ،الرياض2006 ،ـ.
 -6المقاالت والبحوث والتقارير
د .أحمد فتحي سرور

 -بحث بعنكاف" التحريض عمى ارتكاب الجرائـ" ،منشكر بالمجمة الجنائية القكمية ،القاىرة،

المجمد السادس ،يكليك 1963ـ.

د .أريان الفاصد

 تقرير بعنكاف "آليات المسائمة كسيادة القانكف في فمسطيف" ،منشكر بمجمة الييئة الفمسطينيةالمستقمة بحقكؽ المكاطف (قكانيف الشرطة في فمسطيف)1998 ،ـ.

د .فريدة أبركان

 -بحث بعنكاف "رقابة القاضي اإلدارم عمى السمطة التقديرية لئلدارة" ،منشكر بمجمة مجمس

الدكلة ،العدد األكؿ ،الجزائر2002 ،ـ.
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د .مأمون سالمة
 -بحث بعنكاف " المحرض الصكرم" ،منشكر بمجمة القانكف كاالقتصاد ،العدد الثاني ،س،28

1968ـ.

د .محمود عاطف البنا

 بحث بعنكاف" حدكد سمطة الضبط اإلدارم" ،منشكر بمجمة القانكف كاالقتصاد ،كمية الحقكؽ،جامعة القاىرة ،العدداف الثالث كالرابع ،السنة الثامنة كاألربعكف ،سبتمبر -ديسمبر سنة 1978ـ.

أ .معن إدعيس (وآخرين)

 تقرير بعنكاف" صبلحيات رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بالمقارنة مع صبلحيات مجمسالكزراء كالمجمس التشريعي في القانكف األساسي ،صادر عف الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ
المكاطف ،سمسمة تقارير قانكنية ( ،)66لسنة 2006ـ.

 -7الصحف والمجالت
 المجمة الجنائية القكمية. مجمة القانكف كاالقتصاد. مجمة الييئة الفمسطينية المستقمة بحقكؽ المكاطف. مجمة مجمس الدكلة المصرم. -8المبادئ واألحكام القضائية
 -مجمكعة أحكاـ محكمة القضاء اإلدارم في خمس سنكات (.)1966-1961

 كليد الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا الفمسطيني ،الجزء العاشر-

عاـ (1966-1957ـ) سنة 1996ـ.

كليد الحايؾ ،مجمكعة مختارة مف ق اررات محكمة العدؿ العميا ،الجزء الثالث عشر مف

عاـ (1963-1961ـ).

 مجمكعة القكاعد القانكنية التي قررتيا محكمة النقض المصرية: مجمكعة القكاعد القانكنية. -مجمكعة أحكاـ النقض.
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 -9الدساتير والقوانين
 -القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ كتعديبلتو.

 القانكف رقـ  68لسنة 1970ـ في شأف الحراس الخصكصييف المعدؿ بالقانكف رقـ  33لسنة.1976

 قانكف الصحة العامة الفمسطيني رقـ ( )20لسنة 2004ـ -قانكف الييئات المحمية الفمسطيني رقـ (1997 )1ـ.

 قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( )74لسنة 1936ـ. -قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( )20لسنة 1960ـ.

 قانكف حماية البيئة الفمسطيني رقـ ( )7لسنة 1999ـ. قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ ( )8لسنة 2005ـ. -القرار بقانكف رقـ ( )6لسنة .1963

 القانكف رقـ ( )9لسنة 1995ـ بشأف المطبكعات كالنشر قانكف اإلجراءات الجنائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة 2001ـ. -التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ ( )1لسنة 2006ـ.

 قرار مجمس الكزراء رقـ ( )99لسنة 2005ـ بشأف إنشاء قكة شرطة قضائية.ثانياً :المراجع األجنبية:
(M) Hauriou :Droit administratif,ed,1933.
(M)Waline : précis de droit adninistrif,1960.
(B)Burdeau :Traite de science politique,paris,1952 .
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