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 إىداء 


 سيد الخمؽ رسكلنا الكريـ سيدنا  إلى ،قائدم كقدكتي إلى ،اـ المصطفىمنارة العمـ كاإلم إلى
 .محمد )صمى اهلل عميو كسمـ(

 رل ما الذم جاءت إرادة الخالؽ سبحانو كتعالى أف ال ي إلى ،مف ذكراه في قمبي خالدة إلى
ركح كالدم رحمو اهلل  إلى ،معممي في مدرسة الرجاؿ... إلى ،جيدت عميو طكاؿ سنيف...

 و فسيح جناتو.كأسكن
  صاحبة الفضؿ كالمعركؼ كالعطاء  إلى ،مف ليا في قمبي أعظـ محبة كأجؿ تقدير إلى

 ا.اهلل في عمرى أمدٌ  ... كالدتي الحبيبية
 الت عكنان لي في إتماـ ىذه الدراسةالتي كانت كما ز  ،زكجتي كرفيقة دربي إلى. 
 كأخص بالذكر ابنتي الكبيرة التي كانت  ،كأمؿ الحياة كبيجتيا... ،أبنائي فمذات كبدم إلى

 عكنان في اتماـ ىذه الدراسة.
 كجند.اىرة منتسبي كزارة الداخمية قادة العيكف الس إلى 
 رشاد .نجاح دراستي كقدـ لي النصح كاإلكؿ مف ساىـ معي في  إلى.. 

 

 أىدم ىذا الجيد المتكاضع
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 شكر وتقدير 
 

رسكؿ اهلل )صمى امتثاالن لقكؿ  ،ماـ ىذه الرسالةبإت عمي   القدير الذم مفى  عميالأشكر اهلل 
 مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل ".اهلل عميو كسمـ( "

فإنني  ،ألىمو بالفضؿ كاالعتراؼء المف ىذا المنطمؽ أجد نفسي مدفكعان بكاجب الكفاء كالك 
رأم في سيبؿ إنجاز ىذه  أك ،كقت أكأتقدـ بخالص الشكر كالكالء كالتقدير لكؿ مف أسيـ بجيد 

 .الرسالة

الذم شرفت بإشرافو عمي في ىذه  ،/ رائد صالح قنديلالدكتور الفاضل رأسيمكعمى 
ي بتكجيياتو فمقد أفادن ،المرحمة، فقد كاف نمكذجان رائعان لؤلخبلؽ الفاضمة كالصدؽ كالتكاضع

طكاؿ  ليمى ما قدمو . فمو مني كؿ التقدير كالثناء عكتعميقاتو النفيسة ،آرائو السديدةك  ،المفيدة
 فأساؿ اهلل أف يجزيو أحسف الجزاء. ،إعداد ىذه الرسالة

  ؛أعضاء لجنة المناقشة كالحكـ ،العمماء أصحاب السيادة إلىكما كأسجؿ شكرم كتقديرم 

كالشكر  ،عمييا ـكالحك ،في مناقشتيا االشتراؾك  ،عمى الرسالة االطبلعلتفضميـ بقبكؿ 
 كخدمةعميا عمى ما بذلو مف عطاء متجدد كالسياسة لمدراسات ال ،مكصكؿ ألكاديمية اإلدارة

 .كنائبو كجميع العامميف بيا "مدىكفمحمد ال" كعمى رأسيا الدكتكر ،متنافية
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
كتمييزه عما يشابيو مف  ،كأغراضو اإلدارمماىية الضبط  إلىلمتعرؼ سة ىدفت الدرا

، مع اإلدارمككسائميا، كبياف حدكد سمطة الضبط  اإلدارمالنظـ، ككيفية تنظيـ ىيئات الضبط 
 في جياز الشرطة الفمسطيني. اإلدارمعرض أمثمة تطبيقية لبعض كسائؿ الضبط 

لضبطية القضائية مف خبلؿ تحديد ماىية نظاـ ا إلىالتعرؼ  إلىكما كسعت الدراسة 
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 

ديد ماىية االستدالؿ مف خبلؿ  تح ،اختصاصات مأمكرك الضبط القضائي المتعمقة باالستدالؿ
مأمكرك كأىميتو، كالمبادئ التي تحكـ أعماؿ االستدالؿ، كما كبينا في ىذه الدراسة اختصاصات 

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

 جياز الشرطة الفمسطيني.

مع االستعانة بما كرد في بعض التشريعات  ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
 .كفرنسا كمصر كمما أمكف ذلؾ  -فيما يتعمؽ بمكضكع الدراسة -المقارنة

 النتائج الرئيسية التالية: إلىوخمصت الدراسة 

كليس مف المتصكر كجكد  ،كلة الحديثة المعاصرةمف أىـ أنشطة الد اإلدارميعتبر الضبط  .1
الدكلة مف دكف مباشرتيا ليذا النشاط، كىك يككف في ىذه الحالة كظيفة منعية كقائية، 

 ،يعني أنو مجمكعة األجيزة كالييئات التي تقكل القياـ بالتصرفات اإلدارمكالضبط 
 المحافظة عمى النظاـ العاـ.  إلىكاإلجراءات التي تيدؼ 

 إلىكيرجع ذلؾ  ،اإلدارمالفقياء حكؿ كضع تعريؼ محدد كدقيؽ لمضبط  آراء تعددت .2
 كاختبلؼ مفيكميا حسب الزماف كالمكاف. ،مركنة فكرة النظاـ العاـ

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

تتمثؿ في أف صكره قد كردت عمى سبيؿ  ،يتميز التمبس بالجريمة بخصائص معينة .4
ف التمبس يعتمد عمى المظاىر الخارجية، فضبلن أالحصر، كما كأنيا ذات طابع عيني، ك 

 .عف أنو حالة نسبية كليس مطمقة
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 وقدمت الدراسة العديد من التوصيات كان من أىميا:

نظران لما يمثمو ىذا التكسع مف خطر ييدد حقكؽ  ؛ـ العاـيتعيف عدـ التكسع في فكرة النظا  .1
 كحريات األفراد، بؿ كيفتح الباب عمى مصراعيو لعسؼ السمطة التنفيذية.

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

كيبيف اختصاصات  ،ياينظـ عمم ،ضركرة إصدار قانكف خاص بالشرطة الفمسطينية .3
 كحدكد سمطاتيـ ككاجباتيـ. ،رجاليا
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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
 ظران ن ؛عنيا في أم مجتمع التي ال غنى ،جيزة الميمة كالخطيرةة مف األلشرطتعد ىيئة ا

الذم يتكلى مسؤكلية المحافظة عمى النظاـ العاـ  حيث أنيا الجياز ،لما تقكـ بو مف مياـ حيكية
تيدد حقكؽ ك حريات المكاطنيف  أكالتي قد تمس  ،الفرديةؿ الدكلة مف التصرفات الجماعية ك داخ

 ك كرامتيـ. 

بحيث يمنح  ،ف يضبط ىذه التصرفات بشكؿ متكازفىنا ظيرت أىمية كجكد قانك كمف 
ي نفس فك  ،ضبط الجريمةبميمة الحفاظ عمى النظاـ العاـ ك الشرطة الصبلحيات البلزمة لمقياـ 

حريات ، ك نات لحقكؽتمثؿ ضما ،ضكابط في ممارسة ميامياك  ،الكقت يفرض عمييا قيكدان 
 .المكاطنيف

مياميا في حفظ كيانيا بكظيفتيف رئيسيتيف لة الحديثة في سبيؿ أدائيا تقكـ الدك ك     
كتقع عمى عاتقيا اتخاذ كؿ ما يمـز  ،المتمثمة في ىيئة الشرطة اإلدارمكظيفة الضبط  :ىاألول

كاتخاذ االحتياطات األمنية بكاسطة  ،خبلؿ السير عمى األمف العاـ ،في سبيؿ منع كقكع الجرائـ
دابير الكفيمة بمنع كقكع كمباشرة الت ،مف التشريعات كالمكائح التنفيذيةلمشرع تنفيذ ما يقضي بو ا

 .الجرائـ

كليـ بيذا  ،ة اإلداريةيبطجاتيـ مف أعضاء الضكيعتبر رجاؿ الشرطة بمختمؼ در   
كتنظيـ دكريات الحراسة كدكريات مراقبة األمف العاـ  ،الكصؼ أداء ميمة التحرم عف المجرميف

أـ االستثنائية  الظركؼ العاديةسكاء في  اإلدارمالضبط  إجراءاتكتخضع  ،ـكغيرىا مف الميا
 .يـ اإلدارييف برئاسة مدير الشرطةكاإلشراؼ المباشر لرؤسائ ،لمرقابة القضائية

كجكىرىا  ،الضبط القضائي الذم يباشر بعد كقكع الجريمة فعبلن  فيي :أما الوظيفة الثانية
كجمع العناصر البلزمة لمتحقيؽ كالبحث كالتنقيب ضمف ىك التحرم عف الجريمة كمرتكبييا 

 .الممزمة لرجاؿ الضبط القضائي ،ئيةكالقكاعد اإلجراالشركط 

كظيفتو فكران  تنتيي ،في منع كقكع الجريمة اإلدارمنو بعد فشؿ ميمة الضبط كىذا يعني أ
 .لضبط الجاني كأدلة الجريمة ،حرياتلتبدأ كظيفة الضبط القضائي في جمع الت
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الكثير مف  لكالضبط القضائي لد اإلدارميز بيف الضبط يف صعكبة التمأكيعتبر الباحث 
معالجتيا  أجؿمؿ مف عكال ،التنبو ليا يينبغ يشكبلت التبرز المأيعد مف  ،ضباط الشرطة

لقانكنية ا اإلجراءاتؤثر بشكؿ بالغ في سبلمة ت ،غفاليا مف نتائج سمبيةإلما يترتب عمى  ،بجدية
 إطارمطمكبة في ككاجباتيا بالدقة ال ،داء ميامياأمنية عمى جيزة األكتحد مف قدرة األ ،بعةالمت

 .الدستكر كالقانكف

 اإلدارممجالي الضبط عمى سمطات ىيئة الشرطة في  االطبلع إلىىذه الدراسة كتيدؼ 
كىذا ما سكؼ نتحدث عنو بالتفصيؿ  ،كحدكده ،اإلدارمكسائؿ الضبط  إلىكالتعرؼ  ،ائيكالقض

 الدراسة.ي ىذه ف

 مشكمة الدراسة:
و يجب تعزيز قدرة نأ ،طبلع الباحث عمى الكاقع الشرطي كاألمنيإيضاؼ مف خبلؿ 

 القضائية فيكالكظيفة  ،ة لمشرطةاإلداريبيف الكظيفة  كالفعمي الحقيقييز يالضباط عمى التم
خؿ جياز دا ،ائيكالضبط القض اإلدارممعرفة الصبلحيات كالمسئكليات في مجالي الضبط 

 .الشرطة الفمسطينية

 تتمثؿ مشكمة الدراسة في محاكلة اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي: ،عمى ما تقدـ كبناءن 

 ؟والقضائي اإلداريرجال الشرطة الفمسطينية في مجالي الضبط  اختصاصاتما ىي 

 :حيث يتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة التالية
 كخصائصو كأنكاعو؟ اإلدارمالضبط مف  ما المقصكد -1
 نكاعو؟أ ىيكما  الضبط القضائي كما ى -2
 ؟اإلدارمصبلحيات رجاؿ الشرطة الفمسطينية في مجالي الضبط  اىيم -3
 صبلحيات رجاؿ الشرطة الفمسطينية في مجالي الضبط القضائي؟ مدل ما -4
 كحدكده؟ اإلدارمكسائؿ الضبط  يةماى -5

 أىمية الدراسة:
جميػػػا بدراسػػػة ىػػػذا أقػػػاـ الباحػػػث مػػػف  ،بػػػراز مبػػػررات عمميػػػة كعمميػػػةإى عمػػػؿ ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػت

:المكضكع

 األىمية العممية: أواًل: 
 ةالشرطة الفمسطيني جيازف في مجاؿ كالميتمي ،كالدارسيف ،تساعد ىذه الدراسة الباحثيف. 
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  ىذه الدراسػة المكتبػة العربيػة كالفمسػطينية فػي مكضػكع صػبلحيات مف تثر أيأمؿ الباحث، 
 .كالقضائي ،اإلدارمفي مجالي الضبط طات رجاؿ الشرطة الفمسطينية كسم

  جيػػػاز اعتبػػػار ىػػػذه الدراسػػػة محاكلػػػة عمميػػػة فػػػي دراسػػػتيا مكضػػػكع صػػػبلحيات كسػػػمطات
 .كالقضائي اإلدارمفي مجالي الضبط  ،الشرطة الفمسطينية



 :ثانيًا: األىمية العممية 

  قػػػد تفيػػػد جيػػػاز  التػػػي ،التكصػػػياتمػػػف النتػػػائج ك ف تخػػػرج الدراسػػػة بمجمكعػػػة أمػػػف المتكقػػػع
الضػػعؼ لػػدل رجػػاؿ  إلنيػػاءكضػػع حمػػكؿ حيػػث تسػػاىـ كتسػػاعد فػػي  الفمسػػطينية،الشػػرطة 

 الشرطة الفمسطيني.

  لفمسػػػطينية كمرجػػػع ىػػػاـ لمشػػػرطة ا ،ف تكػػػكف نتػػػائج مثػػػؿ ىػػػذه الدراسػػػات أداةأ الممكػػػفمػػػف
 داة لتطكير العمؿ.أكعمى كجو الخصكص  ،كافة

 فػػي جيػػاز الشػػػرطة عمػػؿ الباحػػث  ككنيػػا تتكافػػػؽ مػػع ،مباحػػثتعتبػػر ىػػذه الدراسػػة ميمػػة ل
 كالتي تيتـ بتطكير العمؿ الشرطي. ،الفمسطينية

 أىداف الدراسة:
 نكاعو.أكخصائصو ك  اإلدارمالضبط  ةماىي إلىالتعرؼ  -1

  معرفة المقصكد بالضبط القضائي كأنكاعو. -2

 .اإلدارملفمسطينية في مجاؿ الضبط بياف صبلحيات رجاؿ الشرطة ا -3

  يالفمسطينية في مجاؿ الضبط القضائكقكؼ عمى سمطات رجاؿ الشرطة ال -4

  .كحدكده اإلدارمكسائؿ الضبط  إلىمحاكلة التعرؼ  -5

 مصطمحات الدراسة:
كحريػات األشػخاص  ،ىك حؽ اإلدارة العامة في فرض بعض القيػكد عمػى حقػكؽ :اإلداريالضبط 

 .العامػة(مة، كالصػحة لعاـ، السكينة العامف ا)األ كىيبيدؼ حماية النظاـ العاـ لعناصره الثبلثة 
 .(523، صـ1979، مالطماك )

حػيف تقػع الجريمػة  ،مجمكع اإلجراءات التػي يباشػرىا مػأمكرك الضػبط القضػائي: الضبط القضائي
كتنظيـ الضكابط البلزمػة بيػا  ،كالبحث عف مرتكبييا كجمع أدلتيا ،الكشؼ عنيا أكبيدؼ إثباتيا 

حالتيـ   (.27ـ، ص1997)جكخدار، صةالجيات المخت إلىكا 
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كتنحصػر كظيفتيػا فػي الػدفاع عػف الػكطف  ،كىي القكة المسمحة فػي الػببلد ة،قكة نظامي  :الشرطة
كتػؤدم  ،كخدمة الشعب كحماية المجتمػع كالسػير عمػى حفػظ األمػف كالنظػاـ العػاـ كاآلداب العامػة

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

 حدود الدراسة:
لي الضػػبط : سػػتتناكؿ الدراسػػة صػػبلحيات رجػػاؿ الشػػرطة الفمسػػطينية فػػي مجػػاالحددد الموضددوعي

 .كالضبط القضائي اإلدارم
 ـ.2016جراء ىذه الدراسة خبلؿ عاـ إ: سيتـ الحد الزمنى

  .قطاع غزة :الحد المكاني
ككػؿ  القضػاة، النيابػة،ككػبلء  كالقضػائي، اإلدارمة ذات االختصاص رجاؿ الشرط :الحد البشرى

  .مف لو اختصاص
  منيج الدراسة:

مع االستعانة بما كرد في بعض التشريعات  التحميمي،المنيج الكصفي سيتبع الباحث     
عمى  االعتمادكسيتـ  مما أمكف ذلؾ،كفرنسا كمصر ك  -فيما يتعمؽ بمكضكع الدراسة -المقارنة

لمحصكؿ ، كريات كالمجبلت كالمراجع العمميةكالد ،الدراسات السابقةب المتمثؿمصدر البيانات 
.عمى البيانات البلزمة

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

لييا إىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت أعمى  االطبلعكذلؾ بيدؼ  ،يفالباحثيف السابق
لمساعدتو في  ،ثراء معرفة الباحث في مكضكع الدراسةإمما لو اإلضافة الكبيرة في  ،دراستيـ

كالمشاكؿ  ،كراراتكالت ،تجنب األخطاءأفضؿ، كل ؿتككيف خمفية عنيا لتمكنو مف إنجازىا بشك
 يف.خر التي كقع بيا اآل

 أكبشكؿ مباشر  ،عرض الباحث الدراسات السابقة التي ليا عبلقة بمكضكع الدراسةسي
)دراسات محمية، دراسات قسميف  إلىالسابقة  ف يتـ تقسيـ الدراساتأ، عمى غير مباشر

 ،ىـ األىداؼ كالمنيج المتبعأ، كذلؾ بتناكؿ في عرضيا مكحدان  ، كسيتبع الباحث أسمكبان (عربية
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 إلىحدث ب الزمنى مف األيالترت ، مستخدمان سة قدر المستطاعائج لكؿ دراىـ التكصيات كالنتأك 
 .قدـاأل

 الدراسات المحمية: :أوالً 
: بعنوان "سمطات مأمور الضبط القضائي في مرحمة (م2014س )خر اآل دراسة -1

 (.)دراسة مقارنة ياالستدالالت في القانون الفمسطين

كال سيما  العربية،بالقكانيف  الفمسطينينكف لقاكمقارنة ا ،كتحميؿ ،نقؿ إلى ت الدراسةفىد    
خطكات متقدمة فيما يتعمؽ  ىخط الناشئ يف القانكف الفمسطينأحيث  العريؽ، مالقانكف المصر 

 ،اسةكدر  ،تحتاج تعمؽ يىمية الكبيرة التحيث الضبط القضائي مف األ ،بعنكاف ىذه الرسالة
 .كتطكير القكانيف ذات العبلقة

 ،طبيعة ىذا البحثمع  يتبلءـالذم  ،التحميمي يدراستو المنيج الكصف في استخدم الباحث    
بالقانكف  استعافك  الفقياء،راء أك  يلتحميؿ المباشر لمقانكف الفمسطينكا ،عمى النقؿ حيث اعتمد

 نصكصو،مف  نقؿ كثيران  الفمسطينيف المشرع أ خصكصان  ،ثراءمف باب المقارنة كاإل مر المص
 .ل مف باب المقارنة البلزمةخر لعربية اآلبعض القكانيف ا اؼضأك 

يخفؽ فييا الضبط  يعمؿ الضبط القضائي مف المحظة الت نو يبدأأ إلى توصمت الدراسة    
خبلؿ في صكرة كاقعة معاقب يتجسد ىذا اإلبحيث  ،في منع االخبلؿ بالنظاـ العاـ اإلدارم

الضبط  إجراءات ،لضبط القضائيا إجراءاتئي مباشرة كاف لمأمكر الضبط القضا ،عمييا جنائيان 
نطبؽ يفكؿ كاقعة ال  ،ريمة الجنائيةينطبؽ عمييا كصؼ الج ،بصدد كاقعة الإالقضائي ال تتخذ 

الضبط القضائي حياليا كلك ترتب عمى ىذه  إجراءاتال تباشر  ،عمييا كصؼ الجريمة الجنائية
الت بعدـ خضكعيا لقكاعد تتميز مرحمة االستدال ،ضرر كىى الحقة عمى كقكع الجريمة الكاقعة

 كشكميات محددة.

كالتأكيد عمى  القضائي،مف رجاؿ الضبط  ةمات شفاىخذ بالمعمك بعدـ األ وصت الدراسةأ    
 ،كمأمكر ضبط قضائي يةحيث مف كاقع الخبرة العمم ،ضركرة تحرير محضر جمع االستدالالت

بكؿ التفاصيؿ  ،القضائيالمعتاد مف رجاؿ الضبط  اإلنسافف يمـ أنو مف المستحيؿ أيبدك 
ا كانت نميأ ،كطكؿ الزمف بيف جمع معمكمات االستدالؿ ،في زحمة القضايا خصكصان 

بعض  ،الفمسطينيالجزائية  اإلجراءاتكف بتحديث قان يضان أكصت الدراسة كأ كالمحاكمة،
 .الفمسطينيمف كالسكينة لممجتمع كلمحفاظ عمى األ ،لمعدالة تحقيقان  ؛التعديبلت عمى نصكصو
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في الظروف االستثنائية في  اإلداري( بعنوان:" سمطات الضبط م2013ور )و العا دراسة -2
 .التشريع الفمسطيني "

في الظركؼ االستثنائية في ظؿ  اإلدارممعرفة سمطات الضبط  إلى ىدفت الدراسة     
 اإلدارمحيث أناط المشرع الفمسطيني صبلحيات كاسعة لسمطات الضبط  ،التشريع الفمسطيني

إلقاء الضكء  ،بيدؼ المحافظة عمى النظاـ العاـ ؛كاجية الظركؼ غير العادية، كاالستثنائيةلم
 ؛عندما استحدث منصب رئيس الكزراء ،ـ2003ساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ عمى القانكف األ

كصبلحيات الحككمة مف جية، كصبلحيات المجنة  ،بيدؼ رسـ الحدكد الفاصمة بيف مياـ
، بيد أف السمطات الفعمية عمى األجيزة أخرلالتحرير الفمسطينية مف جية  التنفيذية لمنظمة

إحداث خبلفات كتطكرات  إلىمما أدل  ،األمنية ظمت بيد رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية
 صبلحيات عمى األجيزة األمنية.الحادة حكؿ تكزيع 

االستعانة بالقانكف  المنيج التحميمي، بيدؼ بياف حقائؽ األمكر مف خبلؿاستخدم الباحث 
كبغيره مف القكانيف التي طبقت في فمسطيف في المراحؿ السابقة، كبآراء  ،األساسي الفمسطيني

 الفقو، كأيضان اجتيادات القضاء الفمسطيني.
عمى الرغـ  ،(اإلدارمـ بعض الفقو مصطمح )البكليس اأف استخد إلىتوصمت الدراسة      

ـ يكف استخدامان دقيقان، إذ أف المغة القانكنية السميمة حيث ل ،مف ككنو مصطمحان غير عربي
 أكربية بشكؿ كاضح كصريح، بحيث ال يكتنفيا الغمكض استخداـ المصطمحات العتقتضي 

لـ تتطرؽ النصكص القانكنية  ،(اإلدارمـ استخداـ مصطمح )الضبط اإلبياـ، لذا فقد ت
المشرع ذلؾ لمفقو القانكني، كيرجع ذلؾ ، فقد أحاؿ اإلدارمتعريؼ محدد لمضبط  إلىالفمسطينية 

التي تعتبر فكرة مرنة كمتغيرة، كقد  ،فكرة النظاـ العاـ إلى اإلدارمإسناد مفيكـ الضبط  إلى
ة المختصة، كفقان اإلداريككنو نشاطان إداريان كقائيان غالبان، تمارسو الجية  اإلدارمعرؼ الضبط 

ي صاغيا القضاء، كذلؾ باستخداـ كسائؿ قانكنية كالضكابط الت ،لمحدكد الدستكرية كالتشريعية
اختمؼ الفقو  ،نصابو عند اختبللو إلىإعادتو  أك ،بغرض المحافظة عمى النظاـ العاـ ؛كمادية
ككنيا ذات طبيعة قانكنية إدارية  إلى، إذ ذىب بعضيـ اإلدارمبصدد طبيعة الضبط  اإلدارم

سمطة الحفاظ عمى  اإلدارمالضبط ك السياسية، التمسؾ بطبيعتيا  إلىمحايدة، بينما اتجو غيرىـ 
 كأيضان األدبي بنصو عمى اآلداب العامة. ،النظاـ العاـ بمعناه المادم

أنو مف الضركرم استخداـ المصطمحات العربية في القانكف، كذلؾ  إلى أوصت الدراسة    
ال بد مف تعديؿ  ألف المغة القانكنية السميمة تقتضي استخداـ المصطمحات العربية بشكؿ كاضح.
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ألف المادة السابقة  ؛ـ2005ساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ( مف القانكف األ84نص المادة )
أال  ،كالذم يشمؿ ثبلثة عناصر أساسية كتقميدية ،" األمف" خارج مصطمح النظاـ العاـذكرت

 كىي )األمف كالصحة كالسكينة العامة(. 
ير اختيار وتعيين أفراد الشرطة وأثرىا عمى ( :" ضوابط ومعايم2012خالدي )دراسة ال -3

 فعالية األداء الشرطي من وجية نظر ضباط الشرطة الفمسطينية".

كالصفات  ،كالمعايير ،كالخصائص ،كقياس بعض السمات ،استعراض إلى ىدفت الدراسة    
لمعمؿ  ؛سكاء دالشرطة كالمنتسبيف الجدد عمى ح بكمية لبللتحاؽالشخصية النمكذجية لممتقدميف 

 ،كالميكؿ المينية ،كالبدنية ،كالحسية ،يةكالنفس ،العقمية بأنكاعياكالقدرات الجسمية  ،في الشرطة
نتقاء أفضؿ العناصر منيـ. كالتعرؼ  جتماعية السمككية، كترتيب أىميتيا بالنسبة ليـ، ال  كالقيـ اال 

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

 الرتبة العسكرية، المسمى الكظيفي، سنكات الخدمة.
 في أسمكب البحث كأدكات التحميؿ بنظاـالوصفي التحميمي  جالمني وقد استخدم الباحث    

(SPSS)، االستبانةة الرئيسية لمدراسة ىي كاألدا. 

أف لدل ضباط كأفراد الشرطة مستكل متكسط في مجاؿ القكة  إلى توصمت الدراسة    
الجسدية تعطييـ القدرة عمى فرض القانكف، كأنيـ يتمتعكف بالقدرة عمى تقدير المكقؼ عند 

سط في مجاؿ تكل متك ، كلدييـ مسكمكانيان  لقرارات المناسبة زمانيان التعرض لؤلخطار كاتخاذ ا
بالسمع كالطاعة ت التدريبية التي يتمقكنيا لتطكير كتحسيف أدائيـ، كيتمتعكف رامف الدك  االستفادة

ء لممؤسسة الشرطية، كيميزكف في تعامميـ مع الجميكر بيف الذكر كاألنثى، اللرؤسائيـ كالك 
نتماءات السياسية ،ككذلؾ يميزكف بيف الفئات العمرية المختمفة عند تعامميـ مع الجميكر،  كاال 

كيتـ  ،المطمكبة حسب المعايير ،المناسب بالكزفكما أظيرت أف ضباط كأفراد الشرطة يتمتعكف 
 داللةأف ىناؾ عبلقة ذات  كبينت أيضان  ،ء التنظيمي كالحزبيعمى الكال بناءن اختيارىـ كتعيينيـ 

 ،كالتدريب ،لمؤىبلت العمميةكا ،كالذىنية ،كالقدرات العقمية ،إحصائية بيف الصفات الجسدية
جتماعي اإليجابي  كالسمات الشخصية ألفراد الشرطة. ،كالسمكؾ اال 

كتعييف ضباط كأفراد  ،ىتماـ بضكابط معايير اختياربضركرة اال وقد أوصت الدراسة    
لسمكؾ ا أككالتدريب  ،المؤىبلت العممية أكالشرطة حسب الصفات الجسدية كالقدرات العقمية 

كأكصت  كالطكؿ،ىتماـ بمعيار الكزف السمات الشخصية المميزة، كاال أكعي اإليجابي جتمااال
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حتياجات كدراسة اال ،مف خبلؿ تكثيؼ الدكرات ،بتدريب ضباط كأفراد الشرطة االىتماـبضركرة 
 ،التي تساعدىـ عمى اكتساب الميارات المختمفة في مكاقؼ أمنية متباينة ،التدريبية الفعمية ليـ

اـ أساليب كتقنيات تدريبية متقدمة. كما أكصت بضركرة تعزيز الدكر الرقابي عمى كباستخد
جانب  إلىلممحافظة عمى مظير رجؿ الشرطة كتطبيقو لمقانكف بشكؿ عادؿ،  ؛جياز الشرطة

لضباط كأفراد  ستقرار النفسي...ال((رات نفسية )المزاج العاـ، االاختبا إجراءاتب االىتماـضركرة 
بالجكانب التحفيزية لمعامميف في جياز الشرطة بنظاـ  االىتماـيينيـ، كضركرة الشرطة قبؿ تع

نتماء كليس اال ،نتماء لمعمؿكالترقيات حسب الكفاءة كاال ،نكيةجيد لمحكافز المادية كالمع
 الحزبي، حتى تتحقؽ الدافعية لئلنجاز كتحسيف األداء. أكالتنظيمي 

في ظل الظروف  اإلداريت البوليس (: بعنوان " سمطام2005دراسة المشيراوي ) -4
 االستثنائية ) دراسة مقارنة في القانونين المصري والفمسطيني("

في الظركؼ االستثنائية، كمعرفة ماىية  اإلدارمبياف مفيـك سمطات البكليس  إلىىدفت الدراسة 
ة كطبيعة كظيفتو، كبياف ماىية الظركؼ االستثنائية كالتشريعات المكسع اإلدارمالبكليس 

 في كؿ   اإلدارمالرقابة القضائية عمى سمطات البكليس  إلى، كالتعرؼ اإلدارملسمطات البكليس 
 مف مصر كفمسطيف.

مف خبلؿ عقد مقارنة بيف أحكاـ القانكنيف  ،في دراستووقد استخدم الباحث المنيج المقارن 
 ،كالفقو ،ريعمف التش كالفمسطيني فيما يتعمؽ بمكضكع البحث، مبينان مكقؼ كبلن  ،المصرم
 في كؿ مف مصر كفمسطيف في ىذا الصدد. اإلدارمكالقضاء 

كليس  ،ينبغي أف ينحصر في المعنى الضيؽ اإلدارمأف مفيـك البكليس  :إلىتوصمت الدراسة 
عمى الحقكؽ  اإلدارمالمعنى الكاسع الذم ذىب إليو بعض الفقياء، نظران لخطكرة تدابير البكليس 

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

كذلؾ  ،حتى كلك كانت ىذه األىداؼ تتصؿ بالمصمحة العامة ،غير المحافظة عمى النظاـ العاـ
ال كانت ىذه اإلجراءات مشكبة باالنحراؼ بالسمطة، عمبلن بقاعدة تخصيص األىداؼ،  كا 

تحقيؽ  أجؿمف  ؛لممارسة اختصاصاتيا بكسائؿ قانكنية اإلدارمكتستعيف ىيئات البكليس 
غرضيا في حماية النظاـ العاـ، كىذه الكسائؿ القانكنية تتمثؿ فيما تممكو ىيئات البكليس مف 

يا المنفردة سكاء أكانت تنظيمية أـ قرارات فردية، سمطة إصدار القرارات اإلدارية الممزمة بإرادت
 كأسمكب الجزاءات اإلدارية. ،أسمكب التنفيذ الجبرم إلىكما تممؾ االلتجاء 
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ـ، ككذلؾ المادة 1971( مف دستكر مصر لعاـ 148بضركرة تعديؿ نص المادة) أوصت الدراسة
فييا عمى تحديد قاطع  ، بحيث ينصـ1958لسنة 162الثانية مف قانكف الطكارئ المصرم رقـ 

كلتكف ثبلثيف يكمان ال يجكز مدىا إال بمكافقة أغمبية ثمثي أعضاء مجمس  ،لمدة إعبلف الطكارئ
الشعب، ألف تحديد المدة يمنع السمطة القائمة عمى حالة الطكارئ مف إساءة استعماؿ السمطات 

مطة التنفيذية كاحتراميا االستثنائية المخكلة ليا كيحمي الحقكؽ كالحريات، ككذلؾ التزاـ الس
لقرارات 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 

ىدم أحكاـ مجمس كتسير عمى  ،في أحكاميا السابقة اإلدارمرقابتيا عمى سمطات البكليس 
 الدكلة المصرم.

دراسة مقارنة ) مانات وضوابط تأديب ضباط الشرطة"ض(: بعنوان م2004النجار ) دراسة -5
 ".(والفمسطيني بين التشريع المصري

كخاصػػة  ،الػكظيفي بػػالكعياالرتقػاء  فػيبشػكؿ عممػػي  لماميػاإمحاكلػػة  إلدىىددفت الدراسددة 
 إلػىتػدفعيـ  ساسػية التػيالضمانة األ الباحث يرتقد فيكالذم يمثؿ  فمسطيف، فيلضباط الشرطة 

 . ت سمطة التأديبامكاجية تجاكز  ـ فيالتمسؾ بالحقكؽ كالضمانات المقررة لي

ظيػػػار إ كالػػػذم كػػػاف لػػػو دكر فػػػي المقػػػارف،دراسػػػتو المػػػنيج التحميمػػػي  فػػػياسدددتخدم الباحدددث 
 تنتقص منيا. التيالمثالب  أك ،تدعـ ىذه الضمانات كالضكابط التي ،يجابيةالمكاطف اإل

يا تسػيطر كابط سػتظؿ بػبل معنػى بػالرغـ مػف ف ىذه الضػمانات كالضػأ إلى توصمت الدراسة
 ،ظمػػو الحقػػكؽ كالحريػػات  غيػػاب سػػيادة القػػانكف كالػػذم تصػػاف فػػي فػػي ،النصػػكص القانكنيػػة فػػي

 ،إلصػػػدار القػػػرار التػػػأديبيكالمعاصػػػرة  ،دارة بكفالػػػة الضػػػمانات التأديبيػػػة السػػػابقةتخػػػتص جيػػػة اإل
ىناؾ العديد  ،ألجميا تقررت ىذه الضمانات كمحركيا في ذلؾ المصمحة العامة التي ،ع ذاتيبداف
تعتػػرل قػػانكف  تػػيكال ،تمحػػؽ بالضػػمانات المقػػررة لتأديػػب ضػػباط الشػػرطة كجػػو القصػػكر التػػيأمػػف 

جنػاح المشػركعية تظػؿ رقابػة القضػاء  لييا في سياؽ البحث فيإشير أ كالتي ،الشرطة الفمسطيني
تو الدراسػػة كىػػذا مػػا لمسػػ ،ةاإلداريػػ تجػػاكزاتالعمػػى  تمثػػؿ ضػػابطان  كالتػػي ،الكسػػيمة الفعالػػة ،اإلدارم

 ناعتػػان  ،تخػػؿ بالضػػمانات المقػػررة بتعرضػػو لمقػػرارات التأديبيػػة التػػي ،المصػػرم اإلدارمالقضػػاء  فػػي
ليػو إخيػر الػذم يػركف مػر الػذم جعمػو بحػؽ المػبلذ األكاأل ،لغائيػاإ كمقػرران  ،إياىا بمخالفتيا لمقانكف

 .نصاؼفراد طالبيف األاأل
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تعطيػػػؿ بعػػػض الضػػػمانات  دارةالظػػػركؼ االسػػػتثنائية تبػػػيح لجيػػػة اإلأف  وصدددت الدراسدددةأ
م أف ىػػذه الظػػركؼ ال تبػػرر بػػفػػإ ،كبشػػأف جػػزاءات محػػددة دكف غيرىػػا ،قةحػػدكد ضػػي التأديبيػػة فػػي
 يرر فػاستحداث جزاءات عمى خبلؼ ما ىك مق أك ،حكاؿ تغيب ىذه الضمانات كميان حاؿ مف األ

فمسػطيف  كالتي تجسدىا محكمػة العػدؿ العميػا فػي ،اإلدارمال بد مف تفعيؿ رقابة القضاء  ،القانكف
عمػى تصػرفات كقػرارات السػمطة  ،بشػكؿ فعمػى – اإلدارمنشاء محػاكـ متخصصػة لمقضػاء إلحيف 

ؿ قبػػػ دارة بتػػػكفير الضػػػمانات المقػػػررة عنػػػد مباشػػػرتيا لسػػػمطتيا التأديبيػػػة مػػػفالتأديبيػػػة بمػػػا يمػػػـز اإل
 . أف تمتـز بالتنفيذك  لئللغاءال تعرض قرارىا ا  ك  ،ضباط الشرطة

 : الدراسات العربية:ثانياً 

ة لمشدرطة وأثرىدا عمدى الحريدات العامدة اإلداريد( بعنوان: الوظيفدة م2015) يدراسة البراش -1
 ".(يمنية)دراسة ميدانية بالجميورية ال

ة لمشػرطة كخصائصػيا، كنشػأتيا كتطكرىػا يػاإلدار بياف مفيػكـ الكظيفػة  إلى ىدفت الدراسة       
ة اإلداريػػكبناءىػػا القػػانكني، كتمييزىػػا عػػف الكظيفػػة القضػػائية. التعػػرؼ عمػػى مػػدل تػػأثير الكظيفػػة 

كفقػػػػان لمقػػػانكف اليمنػػػي. تقيػػػيـ مػػػدل فاعميػػػة األنظمػػػػة  ،لمشػػػرطة عمػػػى الحريػػػات العامػػػة لممػػػكاطنيف
مػكاطنيف. التعػرؼ عمػى مػدل تػأثير ممارسػة كالقكانيف اليمنية القائمة في صكف الحريات العامػة لم

 ل المتعمقة بالكظيفة القضائية. خر ة عمى مياميا اآلاإلداريالشرطة لكظيفتيا 

اعتمػػد عمػػػى دراسػػػة المكضػػكع مػػػف جكانبػػػو كقػػػد  ،: نظػػػرماألكؿ منيجػػيفاسدددتخدم الباحدددث  
ء التطبيقػػي مػػف المختمفػػة، باالسػػتفادة مػػف األدبيػػات كالدراسػػات السػػابقة، كالثػػاني: عممػػي، فػػي الجػػز 

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

 كأداة لجمع المعمكمات كالبيانات المتعمقة بالدراسة. ،االستبانة
ة لمشػػػػرطة تػػػػؤثر سػػػػمبان عمػػػػى الحريػػػػات العامػػػػة اإلداريػػػػالكظيفػػػػة : لددددىإتوصددددمت الدراسددددة  

الرقابػػة القضػػائية التػػي  -لممػػكاطنيف، كذلػػؾ تبعػػان لمسػػمطات المخكلػػة ليػػا فػػي حمايػػة النظػػاـ العػػاـ. 
 -كال تكفي لحماية الحريات العامة مف االنتياؾ كالتعسؼ.  ،يمارسيا القضاء اليمني غير مجدية

فػػرض قيػػكد متزايػػدة  إلػػىيػػؤدم  ،سػػية الحاكمػػة فػػي حفػػظ النظػػاـ العػػاـتشػػدد بعػػض األنظمػػة السيا
عمػػى الحريػػػات العامػػػة. تسػػػتغؿ بعػػػض األحػػػزاب السياسػػػية مصػػػطمح الحقػػػكؽ كالحريػػػات فػػػي إثػػػارة 

 الرأم العاـ، لتحقيؽ مكاسب خاصة مستغمة ىمـك الشعكب كأحبلـ البسطاء. 
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نكنيػػػة كالشػػػرطية التػػػي تػػػدرس بػػػالنظر فػػػي إمكانيػػػة مراجعػػػة المقػػػررات القا وصدددت الدراسدددةأ 
لطػػػبلب الكميػػػات كالمعاىػػػد كالمػػػدارس األمنيػػػة بالجميكريػػػة اليمنيػػػة، بمػػػا يضػػػمف ترسػػػي( المفيػػػـك 

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

زالػة األبنيػة المسػتحدثة، ؽ المحػبلت المخالفػة صػحيان ة البحتػة كػإغبلاإلداريػتتكلى تنفيذ المياـ  ، كا 
م العمػؿ عمػى إنشػاء قضػاء إدار  ،تكصػيات تشػريعية كرقابيػة ،فع الباعة المتجكليف مف الشكارعكر 

 بكؿ درجات التقاضي.مستقؿ 
تمبس الحكمي بالجريمة في نظام اإلجراءات الجزائية م( بعنوان: ال2013دراسة آل عازب ) -2

 السعودي ) دراسة تأصيمية مقارنة بالقانون المصري(

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

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

المبني عمى أساس  ،استخدم الباحث المنيج العممي الوصفي بأسموب المنيج االستقرائي  
 االستقراء والتحميل والتأصيل واالستنتاج.

التمبس ذك طابع عيني يبلـز الجريمة  أف مجموعة من النتائج أىميا إلىتوصمت الدراسة   
الجريمة التي تكافرت في شأنيا  إلىنفسيا ال شخص مرتكبيا، كأف كصؼ التمبس ينصرؼ 

إحدل حاالتو التي نص عمييا نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم، كأف التمبس الحكمي يتحقؽ 
عقب تماـ فعؿ الجريمة، كأف  ،تـ إدراؾ الجريمة مف خبلؿ آثارىا المادية الدالة عمييا قطعان  إذا

كيبدأ زمنو مف السمكؾ اإلجرامي كيستمر زمف  ،زمف التمبس يككف عقب نياية أفعاؿ الجريمة
التي خمفيا السمكؾ  ،حتى تتبلشى كتزكؿ تمامان جميع اآلثار المادية كالمعنكية ،النتيجة اإلجرامية

 اإلجرامي.
يـ معيار زمف التمبس بالجريمة عمى القضاء تعم أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أىميا  

كرجاؿ الضبط الجنائي لتككف قاعدة ييسار عمييا، ككذلؾ تعميـ مفيكـ التمبس الحكمي في نظاـ 
لمزيد مف إيضاح لرجاؿ الضبط الجنائي، كضركرة أف يتناكؿ  ،اإلجراءات الجزائية السعكدم

بمزيد مف اإليضاح مع بياف أحكامو  ،شراح نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم التمبس الحكمي
لرفع كفاءتيـ كخاصة في مجاؿ  ؛كخصائصو، كالعمؿ الجاد عمى تطكير رجاؿ الضبط الجنائي

 مف خبلؿ الدكرات التدريبية المكثفة. ،إثبات حاالت التمبس
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م( بعنوان: السمطات االستثنائية لمأموري الضبط القضائي في 2008دراسة الدوسري ) -3
   دراسة مقارنة(ات الجنائية البحريني )ن اإلجراءقانو

تحديد مفيكـ مأمكر الضبط القضائي في قانكف اإلجراءات الجنائية  إلى ىدفت الدراسة  
كنظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم، كبياف السمطات االستثنائية لمأمكرم الضبط  ،البحريني

لتي حددىا قانكف اإلجراءات القضائي في القكانيف محؿ المقارنة، التعرؼ عمى الضمانات ا
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.

 ن.استخدم الباحث المنيج االستقرائي التحميمي المقار
تختمؼ مسميات الضبط القضائي في  :مجموعة من النتائج أىميا إلىتوصمت الدراسة   

كلكف تتحدد ميامو في البحث كالتحرم كجمع االستدالالت، ففي المممكة العربية  ،الدكؿ العربية
فرجاؿ الضبط الجنائي ىـ األشخاص الذيف  ،السعكدية يطمؽ عميو تسمية "الضبط الجنائي"

ث كالتحرم عف مرتكبي الجرائـ كضبطيـ، أما في البحريف فيطمؽ عميو تسمية يقكمكف بالبح
األجيزة  إلىينتمي أفرادىا  ،باعتباره يتككف مف مجمكعة مف المكظفيف ،"الضبط القضائي"
جانب أعماؿ كظائفيـ بأعماؿ الضبط القضائي، كما كاتفؽ  إلىكيقكمكف  ،اإلدارية المختمفة

لسعكدم مع نظيره البحريني في تحديد كحصر رجاؿ الضبط القضائي نظاـ اإلجراءات الجزائية ا
كتحديد اختصاصيـ المكاني كالنكعي، كتكمف أىمية مرحمة االستدالؿ في أنيا تكفر كقت كجيد 

ما يدعك  أكمف خبلؿ تقديـ ما يدعـ تحريؾ الدعكل الجنائية  ،سمطات التحقيؽ كاالدعاء
قضاء  إلىبؿ تمتد أىميتيا  ،لجيات التحقيؽ كاالدعاءلحفظيا، فضبلن عف أنيا ليست ميمة فقط 

 مرتكبيا. إلىالحكـ مف خبلؿ النظر في األدلة كالقرائف التي تقدميا لنسبة الجريمة 

أف حماية حقكؽ اإلنساف تقتضي كضع  :أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أىميا  
كىذه الضكابط  ،تجريـ كالعقابضكابط يمتـز بيا كاضع القانكف عند ممارستو الختصاصو في ال

التي تنظـ تصرفات األفراد دكف أف يشكؿ التنظيـ  ،كتمتـز بيا القكانيف الجزائية ،تحددىا الدساتير
كمدىـ بالخبرات  ،مساسان بالحقكؽ كالحريات، أىمية تأىيؿ كتدريب مأمكرم الضبط القضائي

، ضركرة تكحيد مسميات مأمكرم الضبط كالثقافات القانكنية البلزمة لتنفيذ ما أناطيـ بو القانكف
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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

لؾ إلضفاء المشركعية كذ ؛كممارستو ،كحدكده ،كضكابطو ،كشركطو ،كأسسو ،كبياف أحكالو
كحتى ال يعد كسيمة لمتعدم عمى حقكؽ اإلنساف كحرياتو  ،القانكنية عمى إجراءات االستيقاؼ

 األساسية.

م( بعنوان: السمطات العادية لرجل الضبط الجنائي بمرحمة 2007دراسة الطريمان ) -4
 يقية(دراسة تحميمية مقارنة تطبالسعودي )االستدالل في نظام اإلجراءات الجزائية 

 ،كخصائصو ،كأىميتو ،كأقسامو القضائي تكضيح مفيكـ الضبط إلى ىدفت الدراسة
كالمقصكد برجاؿ الضبط الجنائي، كبياف ماىية مرحمة االستدالؿ كأىميتيا  ،كأغراضو

كخصائصيا كبياف كسائؿ جمع االستدالالت، تكضيح حدكد كضكابط  السمطات العادية لرجؿ 
مقارنة  ،كذلؾ طبقان لنظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم ،ستدالؿالضبط الجنائي في مرحمة اال

ببعض التشريعات العربية، ربط الدراسة النظرية بدراسة حاالت تطبيقية مف كاقع القضايا 
 المعركضة عمى الشرطة في منطقة القصيـ.

ات تكفر مرحمة االستدالؿ كقت كجيد سمط :مجموعة من النتائج أىميا إلىتوصمت الدراسة   
حفظيا، محضر االستدالؿ ىك مستكدع  أكمف خبلؿ ما يدعـ تحريؾ الدعكل الجنائية  ،التحقيؽ

حصر االشتباه في أضيؽ نطاؽ ممكف، حرص  أك ،الحقيقة الذم يساعد في تحديد الجاني
كعدـ المساس بحرماتيـ  ،المشرع السعكدم كالمصرم عمى الحفاظ عمى حريات المكاطنيف

نيف السكرم كالككيتي، يترتب البطبلف كجزاء عمى مخالفة االختصاص بدرجة أكبر مف القانك 
ثر المترتب عمى جميع اإلجراءات المتخذة، يفتقر بعض المكاني، كمف ثـ بطبلف األ أكنكعي ال

الدقة كالعناية باألسمكب القانكني في عرض إجراءات االستدالؿ  إلىرجاؿ الضبط الجنائي 
 كتدكينيا بمحضر االستدالؿ.

مف خبلؿ تتبع  تخدم الباحث في الجزء النظري من الدراسة المنيج التحميمي المقارناس  
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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أما الجانب  مع مقارنة ذلؾ ببعض القكانيف العربية، ،ائية السعكدمنظاـ اإلجراءات الجز 
عشرة قضايا  إلىمف خبلؿ الرجكع  ،استخدم الباحث منيج تحميل المضمون التطبيقي فقد

برازىا ،تضمنت السمطات العادية لرجؿ الضبط الجنائي  ،بيدؼ تحميميا الستنتاج الدالالت كا 
 .كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة

كتحديد  ،اإلدارمإدراج مفيكـ الضبط  :الدراسة بالعديد من التوصيات أىمياأوصت  
كمياميـ في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم، حيث لـ يتـ إدراجو  ،اختصاصات منسكبيو

ضمف النظاـ، تعميـ استخداـ التقنيات الحديثة بصفة عامة كتقنية البصمة الكراثية بصفة خاصة 
الجنائي خبلؿ مرحمة جمع االستدالالت، زيادة درجات الرقابة عمى في مساعدة رجاؿ الضبط 

لضماف التخمص مف سكء استغبلؿ النفكذ الكظيفي،  ؛سمككيات بعض رجاؿ الضبط الجنائي
لكفالة الحريات  ،الحرص عمى بقاء سمطة استجكاب المتيـ مف مياـ التحقيؽ كاالدعاء العاـ

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

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

ة بين النيابة العامة والشرطة في ضوء قانون ( "ضوابط العالقم2007دراسة الخيارين ) -5
 الجنائية القطري" اإلجراءات

النيابة العامة في مرحمتي جمع االستدالالت كالتحقيؽ  إجراءاتمعرفة  إلى ىدفت الدراسة     
رحمتي الشرطة في م جراءاتالتعرؼ عمى الضكابط القانكنية إل ،الجنائية اإلجراءاتلقانكف  كفقان 

مرحمتي جمع معرفة كاقع العبلقة بيف النيابة العامة كالشرطة في  ،ت كالتحقيؽجمع االستدالال
مرحمتي جمع معرفة أم معكقات لمعبلقة بيف النيابة العامة كالشرطة في  ،االستدالالت كالتحقيؽ
 استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي بأسمكب المسح الشامؿ.، االستدالالت كالتحقيؽ

ف المتكسط الحسابي لمحكر كاقع العبلقة بيف النيابة العامة أ لىإ توصمت الدراسة 
المتكسط الحسابي  ،كىك مرتفع ،4.82كالشرطة في مرحمتي جمع االستدالالت كالتحقيؽ يساكل 

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

 .لمتغير العمر
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يضاح اختصاصات كبل مف النيابة العامة إإلى ضركرة العمؿ عمى  وصت الدراسةأ 
ختصاص العمؿ عمى كضع كؿ شخص في اال، ي مرحمتي جمع االستدالؿ كالتحقيؽكالشرطة ف

جمع  إجراءاتالعامة كالشرطة في  ضركرة التنسيؽ بيف النيابة ،المبلئـ لمؤىبلتو كخبراتو
ال مع المتيـ الذم إ مالتحقيؽ كال يجر  إجراءاتجراء مف إاالستجكاب  ،االستدالالت كالتحقيؽ
 إجراءاتحيث انو االقدر عمى  ،ف يتـ بمعرفة عضك النيابةأفيجب  ،ثبت في حقو االتياـ

ختص المتيـ في فيما ي ،ضركرة تحديد سمطات كاختصاصات ضباط الشرطة ،التحقيؽ بدقة
 مرحمتي جمع االستدالالت كالتحقيؽ بما يحفظ الحقكؽ كالحريات.

 "اإلداريعمى أعمال الضبط  ةالقضائي "الرقابة( بعنوان م2006جمال ) دراسة -6

تسميط الضكء عمى دكر القضاء في مراقبة ىذا النكع مف نشاط االدارة  إلى ىدفت الدراسة   
ككما تكضح ىذه الدراسة لرجاؿ القانكف  ،ة القضائيةعمى مختمؼ كضعيات الرقاب ،كالتعرؼ

ثارة مختمؼ إعمى  كتساعد ىذه الدراسة المدعي ،القضاءالسياسة القضائية المرنة التي اتبعيا 
 .اإلدارمماـ القضاء الغير مشركعة أ ،اإلدارمرات الضبط أكجو الطعف في قرا

لتحميمي، الذم نسترشد بو معالجة ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي ا استخدم الباحث       
ت القرارا إلىمختمؼ العناصر األساسية لممكضكع مف خبلؿ القكانيف كالتنظيمات، مع اإلشارة 

كما اعتمدنا عمى المنيج المقارف مف خبلؿ الدراسة المقارنة  ،القضائية المدعمة ليذه الدراسة
 .في النظـ القانكنية المقارنة اإلدارمقره القضاء أما  إلى
ف الدساتير كالقكانيف حرصت عمى كضع ضمانات تكفؿ الحقكؽ أ توصمت الدراسة       

كالحريات، كذلؾ بتزكيد األشخاص بالكسائؿ التي تضمف رد كدفع االعتداء كمساءلة المعتديف، 
كحتميتيا في  ،لضركرتيا في الظركؼ العادية ان نظر  ؛كتبقى الرقابة القضائية أنجع كأقكل ضمانة

 الغير العادية.األكقات 

االعتناء أكثر بالرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة عمكما، كذلؾ  إلىوصت الدراسة أ      
تحقيؽ التكازف بيف النظاـ العاـ  إلىإليجاد الحمكؿ اليادفة  ؛بإعداد كتككيف قضاة متخصصيف

حدكد بيف أف يككف لو دكر في تغيير ال اإلدارمكحقكؽ كحريات األشخاص. يجب عمى القاضي 
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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من أعمال م( بعنوان: ندب رجال الضبط الجنائي لمقيام بعمل 2006دراسة السبيعي ) -7
 .التحقيق في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي ) دراسة تحميمية مقارنة تطبيقية(

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

كاختصاصاتيا في  ،لجزائية السعكدم، تحديد المقصكد بييئة التحقيؽ كاالدعاء العاـاإلجراءات ا
مجاؿ التحقيؽ، شرح الشركط الشكمية كالمكضكعية ألمر الندب لمتحقيؽ، بياف اآلثار القانكنية 

 التي تترتب عمى أمر الندب لمتحقيؽ، تكضيح كيفية انقضاء أمر الندب لمتحقيؽ.
 األكؿ: المنيج االستقرائي التحميمي، كالثاني: منيج تحميؿ المضمكف. استخدم الباحث منيجين  

يجب أف يككف رجؿ الضبط الجنائي عالمان  :مجموعة من النتائج أىميا إلىتوصمت الدراسة   
حاؿ تنفيذ أمر الندب لمتحقيؽ بمحتكل ما ندب لمقياـ بو، ال يتطمب نظاـ اإلجراءات الجزائية 

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

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

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

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

ضركرة أف تكضع نماذج ألمر الندب لمتحقيؽ  :أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أىميا  
، بحيث يككف عمى عمـ تاـ األمركالصادر لو ىذا  ،يتقيد بيا كؿ مف مصدر أمر الندب لمتحقيؽ

مى مبدأ كذلؾ مراعاة لمصمحة التحقيؽ، كإلعماؿ الرقابة ع ،بمضمكف أمر الندب لمتحقيؽ
االختصاص في إصدار أمر الندب لمتحقيؽ البد أف ينص النظاـ في ىذا القرار عمى اسـ 

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

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

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


 الدراسات الحالية الفجوة البحثية محمية( )دراسةالدراسات السابقة  م

 تـ( استيدف2014س )خر دراسة اآل1
 الفمسطينيتحميؿ كمقارنة القانكف 

كمعرفة سمطات  ،بالقكانيف العربية
مأمكر الضبط القضائي في مرحمة 

 الفمسطيني.ت في القانكف االستدالال

 

عمى بياف سمطات دراسة ىذه الركزت 
قضائي في مرحمة مأمكر الضبط ال

كفقان لمتشريع جمع االستدالالت 
الفمسطيني كمقارنة ذلؾ بقانكف 

كلـ  المصرم اإلجراءات الجنائية
تركز عمى دراسة إجراءات الضبط 
القضائي بشكؿ كاسع كاقتصرت عمى 

 .االستدالالتمرحمة جمع 

كما أنيا لـ تتناكؿ سمطات رجاؿ 
 . اإلدارمالشرطة في مجاؿ الضبط 

تستيدؼ الدراسة الحالية 
صبلحيات رجاؿ دراسة 

الشرطة الفمسطينية في 
 ،اإلدارمالضبط  مجالي

 كالقضائي. 

( استيدفت ـ2013كر )ك دراسة العا2
دراسة كمعرفة سمطات الضبط 

 ،في الظركؼ االستثنائية اإلدارم
 الفمسطيني.شريع في ظؿ الت

 ركزت عمى دراسة سمطات الضبط
غير  لمكاجية الظركؼ اإلدارم
لقت الضكء أك  كاالستثنائية،العادية 

 الفمسطيني األساسيعمى القانكف 
عندما  ،ـ2003المعدؿ لعاـ 

 ؛استحدث منصب رئيس الكزراء
بيدؼ رسـ الحدكد الفاصمة بيف مياـ 
الحككمة كصبلحيات المجنة التنفيذية 

كلـ  الفمسطيني،مة التحرير لمنظ
تتناكؿ ىذه الدراسة الحديث عف 

سمطات مأمكر الضبط القضائي في 
 التشريع الفمسطيني

 

 

تستيدؼ الدراسة الحالية 
دراسة سمطات رجاؿ 

الشرطة الفمسطينية في 
 اإلدارمالضبط  يمجال

 القضائي.كالضبط 

كتحديد الصبلحيات حسب 
 ،القانكف الفمسطيني
ظيار العبلقة  كشراكة كا 

العمؿ مع النيابة مف 
 مرحمة الضبط القضائي. 
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 الدراسات الحالية الفجوة البحثية محمية( )دراسةالدراسات السابقة  م

( استيدفت ـ2012دراسة الخالدم )3
 ،استعراض كقياس بعض السمات

كالصفات الشخصية  ،كالخصائص
لممتقدميف لبللتحاؽ بكمية  ةالنمكذجي

 الجدد.الشرطة كالمنتسبيف 

تناكلت ىذه الدراسة بياف الضكابط 
كالمعايير التي يتـ عمى أساسيا 

اختيار كتعييف أفراد الشرطة، كأثر 
ذلؾ عمى فعالية األداء الشرطي، كلـ 
تتناكؿ صبلحيات رجاؿ الشرطة في 

 كالقضائي.   اإلدارممجالي الضبط 

 

ىذه الدراسة                        تمقيسكؼ 
الضكء بشكؿ مفصؿ عمى 
صبلحيات رجاؿ الشرطة 

 اإلدارمفي مجالي الضبط 
 كالقضائي.

ىدفت  ـ(2005لمشيراكم)دراسة ا4
بياف مفيكـ سمطات  إلى الدراسة

في الظركؼ  اإلدارمالبكليس 
االستثنائية، كمعرفة ماىية البكليس 

كطبيعة كظيفتو، كبياف  اإلدارم
ماىية الظركؼ االستثنائية 

كالتشريعات المكسعة لسمطات 
، كالتعرؼ عمى اإلدارمالبكليس 

الرقابة القضائية عمى سمطات 
في كبل مف مصر  دارماإلالبكليس 
 كفمسطيف.

 

لـ تتناكؿ الدراسة سمطات جياز 
الشرطة الفمسطينية في مجاؿ الضبط 

القضائي، كاقتصرت عمى بياف 
في  اإلدارمسمطات البكليس 

 الظركؼ االستثنائية.

تحدثت الدراسة الحالية 
عمى بياف نظاـ الضبط 

كالقضائي في  اإلدارم
فمسطيف كمقارنتو بما كرد 

ف التشريع في كبل م
المصرم كالفرنسي كمما 

 أمكف ذلؾ.

( استيدفت ـ2004دراسة النجار)5
كضكابط  الدراسة بياف ضمانات

رجاؿ الشرطة كاختصاصات  تأديب
بكفالة الضمانات اإلدارة جية 

 التأديبيالقرار  إلصدار ؛التأديبية
 بدافع المصمحة العامة.

 

عمى بياف لـ تركز الدراسة السابقة 
دارية كالقضائية لرجؿ الكظيفة اإل
 الشرطة. 

تحدثت الدراسة الحالية عف 
كالضبط  اإلدارمالضبط 
كبياف سمطات  ،القضائي

رجاؿ الشرطة في ىذيف 
 المجاليف. 
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 الدراسات الحالية الفجوة البحثية عربية( )دراسةالدراسات السابقة  م
       (ـ2015دراسة البراشي )1

يدفت الدراسة بياف مفيـك است
 ،يفة اإلدارية لمشرطةالكظ

كخصائصيا، كنشأتيا كتطكرىا 
كبناءىا القانكني، كتمييزىا عف 

التعرؼ ككذلؾ  ،الكظيفة القضائية
عمى مدل تأثير الكظيفة اإلدارية 

لمشرطة عمى الحريات العامة 
 لممكاطنيف كفقان لمقانكف اليمني.

اقتصرت عمى دراسة الكظيفة اإلدارية 
العامة، ت عمى الحريا كأثرىا ،لمشرطة

كلـ تتناكؿ سمطات رجاؿ الشرطة في 
 مجاؿ الضبط القضائي. 

دراسة الضبط تستيدؼ 
مف خبلؿ بياف  اإلدارم
كحدكده،  وكسائمماىيتو ك 

كما كتتناكؿ ىذه الدراسة 
صبلحيات رجاؿ الشرطة 

في مجاؿ الضبط 
 القضائي.

 ىدفت  ـ(2013دراسة آؿ عازب )2
بياف تعريؼ التمبس  إلى الدراسة

لجريمة كأدلة مشركعيتو، كمعرفة با
شركط صحة التمبس بالجريمة 

كخصائصو، ككذلؾ التعرؼ عمى 
أنكاع التمبس بالجريمة كمعيار كأثر 
التفرقة بينيما. معرفة حاالت التمبس 

 اإلسبلميالحكمي كآثاره في الفقو 
 كنظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم. 

تناكلت ىذه الدراسة بياف التمبس 
الجريمة في نظاـ الحكمي ب

اإلجراءات الجزائية السعكدم، مقارنة 
بقانكف اإلجراءات الجنائية المصرم 

كبأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كلـ 
تتناكؿ الدراسة صبلحيات مأمكر 
الضبط القضائي المتعمقة بحالة 

 إلىالندب، كما كأنيا لـ تتطرؽ أيضان 
سمطات رجاؿ الشرطة في مجاؿ 

 .اإلدارمالضبط 

ىذه الدراسة إلقاء  تستيدؼ
الضكء بإسياب عمى 

صبلحيات رجاؿ الشرطة 
الفمسطينية العادية 

كاالستثنائية في مجاؿ 
الضبط القضائي، كما 

كأنيا تتناكؿ سمطات رجاؿ 
الشرطة في مجاؿ الضبط 

 .  اإلدارم

ىدفت  ـ(2008دراسة الدكسرم )3
تحديد مفيـك مأمكر  إلىالدراسة 

الضبط القضائي في قانكف 
جراءات الجنائية البحريني كنظاـ اإل

اإلجراءات الجزائية السعكدم، كبياف 
السمطات االستثنائية لمأمكرم 

الضبط القضائي في القكانيف محؿ 
 المقارنة

اقتصرت ىذه الدراسة عمى بياف 
السمطات االستثنائية لمأمكرم الضبط 

القضائي في قانكف اإلجراءات 
الجنائية البحريني كنظاـ اإلجراءات 
الجزائية السعكدم، كلـ تتناكؿ بشكؿ 
مفصؿ السمطات العادية لمأمكرم 

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

 .اإلدارمفي مجاؿ الضبط 
 

تناكلت ىذه الدراسة 
السمطات العادية 

كاالستثنائية لمأمكرم 
الضبط القضائي في 

التشريع الفمسطيني، كما 
مطات رجاؿ كقد تناكلت س

الشرطة في مجاؿ الضبط 
 .اإلدارم
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 الدراسات الحالية الفجوة البحثية محمية( )دراسةالدراسات السابقة  م
 ىدفت  ـ(2007دراسة الطريماف )4

تكضيح مفيـك الضبط   إلى الدراسة
القضائي كأقسامو كأىميتو 

كخصائصو كأغراضو كالمقصكد 
برجاؿ الضبط الجنائي، كبياف ماىية 

مرحمة االستدالؿ كأىميتيا 
كخصائصيا كبياف كسائؿ جمع 

ضيح حدكد االستدالالت، ككذلؾ تك 
كضكابط  السمطات العادية لرجؿ 

الضبط الجنائي في مرحمة 
االستدالؿ كذلؾ طبقان لنظاـ 

اإلجراءات الجزائية السعكدم مقارنة 
 ببعض التشريعات العربية

لـ تتناكؿ ىذه الدراسة السمطات 
االستثنائية لمأمكر الضبط القضائي، 

صبلحيات  إلىكما كأنيا لـ تتطرؽ 
جاؿ الضبط رجاؿ الشرطة في م

 .اإلدارم

تناكلت ىذه الدراسة 
السمطات العادية 

كاالستثنائية لمأمكرم 
الضبط القضائي في 

التشريع الفمسطيني، كما 
كقد تناكلت سمطات رجاؿ 
الشرطة في مجاؿ الضبط 

 .اإلدارم

 ،(ـ2007دراسة الخياريف )5
استيدفت دراسة إجراءات النيابة 

جمع  يمرحمت يالعامة ف
لقانكف  ان كالتحقيؽ كفق ،تاالستدالال
 الجنائية.اإلجراءات 

سمطات رجاؿ تتطرؽ ىذه الدراسة للـ 
في المجاؿ القضائي،   ،الشرطة

ضكابط العبلقة بيف  كاقتصرت عمى
كالشرطة، كما كلـ تتناكؿ النيابة 

صبلحيات رجاؿ الشرطة في مجاؿ 
 .اإلدارمالضبط 

الدراسة بياف تستيدؼ 
رجاؿ الشرطة  سمطات
 يية في مجالالفمسطين
 كالقضائي. اإلدارمالضبط 

( تستيدؼ ـ2006دراسة جماؿ )6
مراقبة  يدراسة دكر القضاء ف

 .اإلدارمأعماؿ الضبط 

لـ تركز الدراسات السابقة في دراستيا 
عمى الضبط القضائي إنما اقتصرت 

 فقط.  اإلدارمعمى 

 دراسة الرقابةتستيدؼ 
عماؿ أالقضائية عمى 

 ارمكاإلدالضبط القضائي 
 تحقيقيا.ككيفية 

ىدفت  ـ(2006دراسة السبيعي )7
بياف ماىية أمر الندب  إلى الدراسة

لمتحقيؽ كمبرراتو كطبيعتو القانكنية، 
كتحديد المقصكد برجاؿ الضبط 

الجنائي كأنكاعيـ كاختصاصاتيـ في 
ضكء ما ينص عميو نظاـ 

 اإلجراءات الجزائية السعكدم.

قيؽ تناكلت ىذه الدراسة الندب لمتح
باعتباره احدم السمطات االستثنائية 
لمأمكر الضبط القضائي، كلكف لـ 

باقي السمطات االستثنائية  إلىتتطرؽ 
ل الممنكحة لمأمكر الضبط خر اآل

القضائي، كما كأف ىذه الدراسة لـ 
تتناكؿ صبلحيات رجاؿ الشرطة في 

 .اإلدارممجاؿ الضبط 

تناكلت ىذه الدراسة 
السمطات العادية 

نائية لمأمكر الضبط كاالستث
القضائي في التشريع 
الفمسطيني، كما كقد 

صبلحيات  إلىتطرقت 
رجاؿ الشرطة في مجاؿ 

 . اإلدارمالضبط 
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 السابقة:التعميق عمى الدراسات 

اسػػتعرض الباحػػث فيمػػا سػػػبؽ عػػدد مػػف الدراسػػات العربيػػػة كالمحميػػة ذات العبلقػػة المباشػػػرة 
مجمكعػػػة مػػػف النتػػػائج التػػػي  إلػػػىالدراسػػػات السػػػابقة  كتكصػػػمت الدراسػػػة،مباشػػػرة بمكضػػػكع الكغيػػػر 

 كأيضػان  ،لمخطػة إعػدادهخػبلؿ  بيػا،ثراء بحثػو كاسػتعاف بالمعمكمػات المكجػكدة إعانت الباحث في أ
يمػي ممخػػص الىػـ تعميقػات الباحػػث  لمدراسػػة، كفيمػا النظػرم لئلطػارعػػداده إسػكؼ تسػاعده خػبلؿ 
 السابقة:عمى تمؾ الدراسات 

 يكالصبلحيات المخكلة ليـ فػي مجػال حمية السابقة أىمية عمـ الشرطةبرزت الدراسات المأ
التػػػي منيػػػا عبلقػػػة ككػػػذلؾ فػػػي تأثيرىػػػا عمػػػى جميػػػع األمػػػكر ك  ،كالضػػػبط القضػػػائي اإلدارمالضػػػبط 

معظػػـ الدراسػػات عمػػى ضػػركرة العبلقػػة بػػيف السػػمطة القضػػائية كالسػػمطة  أكػػدت، ك الشػػرطة بالنيابػػة
طػكير الشػرطة عمى الدراسة المحميػة كالعربيػة مػف حيػث ت بناءن ، ةلتنفيذية الممثمة برجاالت الشرطا

رطة بالميػاـ المنكطػة عمػى أىميػة المعرفػة التامػة لرجػاؿ الشػ أكػدت، ككمػا المستكل المعاصر إلى
سكاء كانػت عمػى  ،جميع الدراسات السابقة عمى أىمية الشرطة في المجتمعات أكدتبيـ ، ككما 
الحػظ  ،، كمف خػبلؿ اسػتعراض الدراسػات السػابقة العربيػةجنبياأل أك العربي أك المحميالمستكل 
ة اإلداريػػػميمػػة اسػػتعداد رجػػػاؿ الشػػرطة لقيػػػاميـ بال لركػػزت عمػػػى معرفػػة مػػػد يػػػاجميع فأالباحػػث 
 .كالقضائية

ثػػػراء إمجمكعػػػة مػػػف النتػػػائج سػػػكؼ تعػػػيف الباحػػػث فػػػي  إلػػػىكلقػػػد تكصػػػمت الدراسػػػات السػػػابقة     
الدراسػػػػة التػػػػي سػػػػكؼ تسػػػػتخدـ فػػػػي جمػػػػع كفػػػػى تطػػػػكير أداة  ،لمدراسػػػػة الحاليػػػػة مالنظػػػػر  اإلطػػػػار

 المعمكمات.

 الحالية:ضافتو الدراسة أما 

جػػػراء دراسػػػة إف تػػػـ أحيػػػث لػػػـ يسػػػبؽ  ،تعتبػػػر ىػػػذه الدراسػػػة مختمفػػػة عػػػف الدراسػػػات السػػػابقة    
كالضػػػػبط  ،اإلدارمالشػػػػرطة التػػػػي تخػػػػتص فػػػػي الضػػػػبط جيػػػػاز  اختصاصػػػػاتمحميػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ 

بمجتمعػات  أكطبيعة الدراسات السابقة التي أجريت محمية فمسطينية  تختمؼ عف كىي ،القضائي
 .عربية

الضػػبط  يلشػػرطة الفمسػػطينية فػػي مجػػالا جيػػاز تناكلػػت ىػػذه الدراسػػة مكضػػكع اختصاصػػات 
 القضائي.كالضبط  اإلدارم
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 السابقة:أوجو االستفادة من الدراسات 

كد في عدة مجػاالت يمكػف في ضكء عرض الدراسات السابقة استفاد الباحث مف تمؾ الجي
 باآلتي:جماليا إ
  الدراسة.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 

  بشكؿ كامؿ في اختصاصات رجػاؿ  يرة العمؿ عمى تطبيؽ المنيج العممك كبينت الدراسة ضر
 اإلدارمالضبط  يتطمبات األساسية لمتعامؿ في مجالمف خبلؿ تكفير الم الفمسطينية،الشرطة 

 كالقضائي.

 :ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة زما يميىم أ

جياز ختصاصات كؿ دراسة تتحدث عف اأ ،تعتبر ىذه الدراسة عمى حد عمـ الباحث
 القضائي.كالضبط  اإلدارمالضبط  يالشرطة الفمسطينية في مجال

المكتبة  إلىكعممية جديدة  ،ف تضيؼ ىذه الدراسة مادة عممية نظريةأمف المتكقع ك 
 الشرطة.الفمسطينية في مجاؿ اختصاصات رجاؿ 

 الدراسة: ىيكمية

 اإلداري: الضبط األولالفصل 

 .وأغراضو إلدارياماىية الضبط  :األولالمبحث 

 .اإلدارمالضبط  تعريؼ :األكؿمطمب ال

 عما يشابيو مف النظـ. اإلدارمتمييز الضبط  الثاني:مطمب ال

 .اإلدارمالضبط )أىداؼ( : أغراضالثالث مطمبال
 ووسائميا. اإلداريتنظيم ىيئات الضبط : المبحث الثاني

 .اإلدارمالمطمب األكؿ: تنظيـ ىيئات الضبط 

 .اإلدارمكسائؿ الضبط  المطمب الثاني:
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 .اإلدارمالمطمب الثالث: حدكد سمطة الضبط 

 .في جياز الشرطة الفمسطيني اإلدارمأمثمة تطبيقية لبعض كسائؿ الضبط  المطمب الرابع:

 نظام الضبطية القضائيةالفصل الثاني: 

 مأمورو الضبط القضائي.: األولالمبحث 

 ماىية الضبط القضائي كخصائصو.: األكؿ المطمب

  مأمكر الضبط القضائي في التشريع الفمسطيني. الثاني: المطمب

 نطاؽ اختصاص مأمكرم الضبط القضائي. :لثالثا المطمب

 المطمب الرابع: تبعية مأمكر الضبط القضائي لمنيابة العامة.
 المبحث الثاني: اختصاصات مأمور الضبط القضائي المتعمقة باالستدالل.

 تحكـ أعماؿ االستدالؿ. التي : المبادئاألكؿالمطمب 

 المطمب الثاني: ماىية االستدالؿ كأىميتو.

 االختصاصات(.لمطمب الثالث: أعماؿ االستدالؿ )ا
 المبحث الثالث: اختصاصات مأمور الضبط القضائي االستثنائية.

 : التمبس بالجريمة.األكؿالمطمب 

 المطمب الثاني: ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ االبتدائي.

 مطمب الثالث: نماذج تطبيقية لبعض كسائؿ الضبط القضائي في جياز الشرطة الفمسطيني.ال
 .التوصياتلنتائج و االخاتمة: 

فػػػي الييكميػػػة المقترحػػػة بفصػػػكليا  أخيػػػران يأمػػػؿ الباحػػػث حسػػػب تصػػػكره العػػػاـ ليػػػذه الدراسػػػةك 
لمػنيج السػميـ كفػؽ ا ،العمميػة لمكضػكع الدراسػةيػا سػتغطي جميػع العناصػر النظريػة ك أن ،مباحثياك 

 لمبحث العممي.

 



 
 

 

 

 

 الثانيالفصل 
 اإلداريالضبط 



  .وأغراضو اإلداريالمبحث األول:  ماىية الضبط 
 .اإلدارمالضبط  تعريؼالمطمب األكؿ: 

 .عما يشابيو مف النظـ اإلدارمالمطمب الثاني: تمييز الضبط 
  .اإلدارمالمطمب الثالث: أغراض )أىػػداؼ( الضبػػػط 

  .ووسائميا اإلدارياني:  تنظيم ىيئات الضبط المبحث الث
  .اإلدارمالمطمب األكؿ: تنظيـ ىيئات الضبط 

 .اإلدارمالمطمب الثاني: كسائؿ الضبط 
  .اإلدارمالمطمب الثالث: حدكد سمطة الضبط 

في جياز الشرطة  اإلدارمالمطمب الرابع: أمثمة تطبيقية لبعض كسائؿ الضبط 
 .الفمسطيني
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 انيالفصل الث
 اإلداريالضبط 



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

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

 المحافظة عمى النظاـ العاـ.  إلى

كال يتصكر المجتمع اإلنساني  ،السمطة األساسية في كؿ دكلة اإلدارمكما كيعتبر الضبط 
حماية  إلىبدكف نظاـ يضبط سمكؾ الفرد داخؿ المجتمع في ممارستو لحقكقو الطبيعية، ييدؼ 

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

 .(3)النظاـ

مظير مف مظاىر السمطة العامة في فرض النظاـ  اإلدارمكتعد ممارسة كظيفة الضبط 
بيدؼ  ؛اإلدارمالسمطات التي تمارسيا ىيئات الضبط العاـ بكاسطة مجمكعة مف االمتيازات ك 

 .كصحتيـ كسكينتيـ الحفاظ عمى أمف أفراد المجتمع

 مبحثين عمى النحو التالي: إلىوبناًء عمى ما تقدم سيقوم الباحث بتقسيم ىذا الفصل 

 وأغراضو. اإلداريالمبحث األول: ماىية الضبط 

 .وسائمياو  اإلداريالمبحث الثاني: تنظيم ىيئات الضبط 
 
 

                                                 

 .130ـ، ص2013د. محمد عمي أبك عمارة، الضبط اإلدارم، الطبعة األكلى، غزة، ( 1)

عقيدة القاضي، دار الجامعة  فيية العامة لمبحث الجنائي كأثرىا د. أشرؼ عبد القادر قنديؿ، النظر  (2)
 .97ـ، ص2011الجديدة، اإلسكندرية، 

ـ، 2011د. حساـ مرسي، سمطة اإلدارة في مجاؿ الضبط اإلدارم، الطبعة األكلى، دار الفكر الجامعي،  (3)
 .178ص 
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 األولالمبحث 
 وأغراضو اإلداري ماىية الضبط 

، كبياف لغةن كاصطبلحان  ، ال بد لنا مف معرفة مفيكمواإلدارملكي يتـ تحديد ماىية الضبط       
 أغراضو.

 المطمب األول
 اإلداريالضبط  تعريف

 الفرع األول
 (1)لغةً  الضبط

ال يفارقو في كؿ  ءنى لزكـ شيتدؿ كممة الضبط في المغة عمى عدة معاف، فتأتي بمع
يضبطو مف باب ضرب؛ أم لزمو لزكمان شديدان، لذا يقاؿ: ىك  ء، فيقاؿ: ضبط الشيءشي

 أضبط مف األعمى، كأضبط مف نممة.

؛ أم حفظو حفظان بميغان، كمنو  إذا ءفيقاؿ: ضبط الشي آخركتأتي بمعنى  حفظو بالحـز
: فيقاؿ: آخرليس فيو نقص، كتأتي بمعنى  قمت بأمرىا قيامان  إذاقيؿ: ضبطت الببلد كغيرىا 

صبلح  أكضبط الكتاب أم أصمح خممو  صححو كشكمو، فالضبط يعني اإلحكاـ كاإلتقاف كا 
 الخمؿ كالتصحيح.

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

 

 

 

                                                 

لساف العرب، طبعة دار صادر، بيركت،  راجع تعريؼ الضبط لغةن عمي سبيؿ المثاؿ: العبلمة ابف منظكر، (1)
ـ، 1995، دار التنكير، 1؛ الشي( محمد بف أبي بكر الرازم، مختار الصحاح، ج340بدكف سنة نشر، ص

؛ المعجـ 370ـ، ص1979؛ محمكد بف عمر الزمخشرم، أساس الببلغة، دار صادر، بيركت، 403ص
؛ المعجـ الكسيط، 376ـ، ص2011ع األميرية، مصر، الكجيز، مجمع المغة العربية، الييئة العامة لشؤف المطاب

 .553ـ، ص1980مجمع المغة العربية، الجزء األكؿ، الطبعة الثالثة، مطبعة دار المعارؼ، القاىرة، 
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 الفرع الثاني
 اصطالحاً  اإلداري الضبط تعريف

 إلىكيرجع ذلؾ  ،اإلدارملقد اختمؼ الفقياء حكؿ كضع تعريؼ محدد كدقيؽ لمضبط        
 كاختبلؼ مفيكميا حسب الزماف كالمكاف. ،مركنة فكرة النظاـ العاـ

 ركز الفقو أف غير متعددة زكايا ، كمفاإلدارم لمضبط كمتنكعة كثيرة تعريفات إعطاء يمكفلذا 
 .(1)المكضكعي كالمعيار العضكم المعيار ، كىمااإلدارم بالضبط لمتعريؼ معياريف عمى كثيران 
 القياـ تتكلى التي كالييئات األجيزة مجمكعة أنو اإلدارم الضبط يعني: العضوي المعيار -1

 الحديث جرلالعاـ، كي النظاـ عمى المحافظة إلى تيدؼ التي كاإلجراءات ،بالتصرفات
 المكمفيف كاألشخاص الضبط أعكاف الضبط، كعف بعممية تتكفؿ التي الييئات عف حينئذ
 .النظاـ كحفظ األنظمة بتنقيد

 أنو عمى اإلدارم الضبط تعريؼ يمكف المعيار اذى منطمؽ مف(: المادم) الوظيفي المعيار -2
 أف أكالعاـ،  النظاـ عمى حفاظان  العامة الييئات بيا تقكـ التي كالتدابير اإلجراءات مجمكعة
 القانكف في األىـ ىك المعنى اذكى ،اإلدارية السمطات نشاطات إحدل في يكمف الضبط
 مف تيدؼ تنظيمات شكؿ في تجسد التي التدخبلت مجمكع النشاط اذى ، كيمثؿاإلدارم

 إلى أخرل جية النشاطات، كمف لبعض لممارستيـ األفراد حرية عمى القيكد رفع إلى جية
 .العمكمي النظاـ ايةحم
أستاذنا العميد فقد عرفيا ، اإلدارمكقد تعددت تعريفات الفقو العربي فيما يتعمؽ بالضبط        

 حقكؽ ىعم القيكد بعض فرض في العامة اإلدارة حؽ ىك" بأنيا الدكتور سميمان الطماوي
 .(2)"بعناصره العاـ النظاـ حماية بيدؼ ،األشخاص كحريات

 بيدؼ منفردة اإلدارة تتخذىا التي نشطةاأل ةمجمكع"بأنيا:  خربعض اآلفي حين عرفيا ال
 .(3)"اضطرابو حالة في النظاـ ىذا عادةإ أكالعاـ،  النظاـ عمى المحافظة

                                                 

 .329، دار النيضة العربية، بدكف سنة نشر، ص3راجع في ذلؾ: د. فؤاد العطار، القانكف اإلدارم، ط  (1)

ـ، 1992جيز في القانكف اإلدارم، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاىرة، الطماكم، الك  فد. سميما (2)
 . 523ص

 .13ـ، ص1984د. سعاد الشرقاكم، القانكف اإلدارم، النشاط اإلدارم، دار النيضة العربية، القاىرة،  (3)
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 لئلدارة بيا المعترؼ السمطة عف تعبير ىك": بأنيا يعرفيا الدكتور محمد ميرغنيفيما 
 .(1)"المجتمع في العاـ النظاـ حماية مف لتمكينيا

 في كيتمثؿ اإلدارية الييئات تتكاله الذل النشاطفقد عرفيا بأنيا: " أما الدكتور محمود البنا
 .(2)"العاـ النظاـ صيانة بيدؼ الخاص النشاط تغيير

كتكجييات بغرض  ،"مجمكعة ما تفرضو السمطة مف أكامر كنكاهو  وىناك من عرفو بأنو
لنشاط معيف، بيدؼ صيانة النظاـ العاـ في  ممارستيـ أكنظيـ حرياتيـ العامة في المجتمع ت

 أك(، ت التنظيمية العامة )لكائح الضبطشكؿ القرارا اإلدارمالمجتمع، كتتخذ قرارات الضبط 
التراخيص، كما تتخذ شكؿ إجراءات التنفيذ الجبرم في بعض األحكاؿ،  أكالقرارات الفردية، 

 .(3)كتترتب عمى ىذه القرارات تقييد الحريات العامة
 المجتمع تنظيـ بو دما يقص كؿ "بأنيا: بينما عرفيا الدكتور محمد شريف إسماعيل

 السكينة كتكفير ،العامة الصحة عمى كالمحافظة ،العاـ األمف قرارإ بغرض ،كقائيان  ان تنظيم
 .(4)"العامة

 نشاط: " نوأ ىعم تعريفو يمكف نوأ الإ اإلدارم لمضبط المتباينة التعريفات مف الرغـ ىكعم
 الحريات ديلتقي الفردية كالتدابير التنظيمية القكاعد طارإ في، التنفيذية السمطات تمارسو ارمإد

 راقبي الذم ،القضاء رقابة تحت كتمارسو كاآلداب العاـ النظاـ حماية إلى ييدؼ مما، العامة
 .(5)"تبرره التي الكاقعية لمظركؼ متوءمبل دلكم ،مشركعيتو

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

                                                 

 .275، ص1982نشر، د. محمد مرغني خيرم، المبادئ العامة لمقانكف اإلدارم، الطبعة الثالثة، بدكف دار  (1)
 .4ـ، ص1984محمكد عاطؼ البنا، الكسيط في القانكف اإلدارم، مطبعة دار الفكر العربي، القاىرة،  د.  (2)
د. طعيمة الحرؼ، القانكف اإلدارم، المبادئ العامة في تنظيـ نشاط السمطات اإلدارية، دار النيضة  (3)

 .487ـ، ص1978العربية، 

سمطات الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ،  د. محمد شريؼ إسماعيؿ، (4)
 .23ـ، ص 1979جامعة عيف شمس، 

 .97ص، المرجع السابؽ، قنديؿ القادر عبد شرؼد. أ (5)
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 أك ةمنعي كظيفة ىك المعنى بيذا اإلدارم فالضبط، العاـ بالنظاـ خبلؿاإل شأنو مف ما كؿ
 .(1)كقائية

 ىو: اإلداريالضبط  إذا

لتنظيـ  ؛حريات األفراد عمىنشاط تمارسو اإلدارة لفرض بعض القيكد كالضكابط "       
 . "بقصد حماية النظاـ العاـ ؛ممارستيـ ألنشطتيـ في إطار مف الشرعية كالمبلءمة

 المطمب الثاني
 عما يشابيو من النظم اإلداري الضبطتمييز 

 الفرع األول
 والضبط القضائي اإلداريالضبط  

اإلجراءات التي تتخذىا السمطة المختصة بيدؼ البحث عف "يقصد بالضبط القضائي        
مرتكبي الجرائـ بقصد تقديميـ لممحاكمة، كبذلؾ يشمؿ الضبط القضائي إجراءات التحرم عف 

قامة المحاكمة ،كاالستجكاب ،الجرائـ بعد حدكثيا كجمع األدلة كالتفتيش نزاؿ  ،كالقبض كا  كا 
 .(2)"العقاب

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

 :(3)أواًل: من حيث السمطة )الييئة( التي تباشر وظيفة الضبط

ذية بكاسطة أجيزتيا كىيئاتيا اإلدارية تتكالىا السمطة التنفي اإلدارمإف كظيفة الضبط        
بما يتضمف مف تدرج السمطة اإلدارية مف  اإلدارمكذلؾ حسب الييكؿ التنظيمي  ،كمكظفييا

خضاع المرؤكسي  .أخرللمسمطة الرئاسية لرؤسائيـ مف ناحية  فناحية، كا 

                                                 

لكاء دكتكر/ مصطفي ممدكح محمد، الضبط اإلدارم )الكظيفة اإلدارية لمشرطة(، مطبعة كمية الشرطة،  (1)
 . 9، ص1999

 .90ـ، ص2001حممي فيمي، القانكف اإلدارم، مطبعة عيف شمس،  رد. عم (2)

؛ د. أنكر رسبلف، كجيز 331مف: د. فؤاد العطار، القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص كبلن راجع في ذلؾ  (3)
، كما بعدىا؛ د. عمر حممي فيمي 288ـ، ص2004القانكف اإلدارم، دار النيضة العربية، الطبعة الثالثة، 

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

فإنو يفعؿ ذلؾ بكصفو رجؿ ضبط إدارم، إال أنو عندما  ،كالحيمكلة دكف حدكث اضطرابات
المجرميف كيقكـ بالقبض عمييـ كتقديميـ لممحاكمة، فإنو يفعؿ ذلؾ بصفتو رجؿ ضبط يتعقب 
كفي ىذا الصدد يمكف القكؿ بأنو في الحاالت التي يقرر فييا القانكف إعطاء سمطة  ،قضائي

الضبط القضائي لبعض مكظفي اإلدارة، فإنيـ يمارسكنيا كفقان لمضكابط التي يقررىا القانكف في 
تحت رقابة السمطة القضائية كبكصفيـ ممثميف ليـ عند ممارستيـ سمطة الضبط ىذا الشأف، ك 

 القضائي.

 من حيث اليدف )الغاية(: ثانيًا:

سابقان  اإلدارممف حيث اليدؼ، فيككف الضبط  اإلدارميختمؼ كبلن مف نكعي الضبط        
حقكقيـ كحرياتيـ عمى ارتكاب مخالفات النظاـ العاـ، فيك يستيدؼ تكجيو ممارسة األفراد ل

كذلؾ عف طريؽ ما تضعو الييئات اإلدارية مف تكجييات  ،بطريقة تكفؿ صيانة النظاـ العاـ
ميمتو كقائية تتمثؿ في تفادم كؿ ما مف شأنو كقكع االضطرابات  اإلدارمكأكامر كنكاه، فالضبط 

 انتشار الكباء. أكإثارة الفتف  أككالككارث 

ة كىك الحؽ عمى كقكع اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، أما الضبط القضائي فميمتو عبلجي
تتبع الجرائـ بعد كقكعيا كالبحث عف  إلىالردع كالزجر كالعقاب، فيك يرمي  إلىكييدؼ 

 مرتكبييا كتقديميـ لممحاكمة كتكقيع العقكبات عمى مف تثبت إدانتو منيـ.
 من حيث الطبيعة: ثالثًا:

أثناء مباشرة كظيفتيا قرارات  اإلدارملضبط تعتبر القرارات اإلدارية الصادرة مف ىيئات ا
جراءات صحتيا  ،إدارية تخضع لمنظاـ القانكني المقرر لمقرارات اإلدارية مف حيث شركط كا 

 إلغاءن كتعكيضان. اإلدارمكالرقابة عمييا، كمف ثـ فإنيا تخضع لرقابة القضاء 

مصدرىا مف أما القرارات التي تصدر في شأف كظيفة الضبط القضائي حتى لك كاف 
طمب  أكباإللغاء  افإنيا تعتبر قرارات قضائية، كمف ثـ ال يجكز الطعف فيي ،رجاؿ اإلدارة
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التعكيض عف األضرار المترتبة عمييا إال كفقان ألحكاـ مسئكلية الدكلة بالتعكيض عف األعماؿ 
 .(1)القضائية

ضائي، فالضبط يختمؼ عف الضبط الق اإلدارمالنظاـ القانكني لمضبط أف  خالصة القول
كتراقب مشركعيتو المحاكـ اإلدارية كما كتخضع أعمالو  ،اإلدارميخضع لقكاعد القانكف  اإلدارم

 لرقابة اإلدارة، كتثير األفعاؿ الصادرة تطبيقان لو مسئكلية اإلدارة.

أما الضبط القضائي فإنو يخضع لقانكف اإلجراءات الجنائية كتختص بمنازعاتو المحاكـ 
ا تشرؼ النيابة العامة عمى األعماؿ الصادرة تطبيقان لو، أما األعماؿ الصادرة عف الجنائية، كم

 .(2)الضبط القضائي فبل يزاؿ إمكاف التعكيض عنيا صعبان في غالبية الدكؿ

كالضبط القضائي  اإلدارمكفي ىذا الصدد نجد أف الفقو يقدـ عدة معايير لمتمييز بيف الضبط 
 كىي:

يقكـ ىذا المعيار عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات،  ي(:المعيار الشكمي )العضو  -1
حيث ينظر لمعمؿ مف حيث الجية التي أصدرتو، فمتى صدر العمؿ عف السمطة التنفيذية 

صدر العمؿ مف  إذاممثمةن في ىيئاتيا اإلدارية كمكظفييا فيك عمؿ ضبط إدارم، أما 
 .(3)إحدل الييئات القضائية فيك عمؿ ضبط قضائي

عف الضبط القضائي كفقان ليذا المعيار عمى  اإلدارم: يختمؼ الضبط ر الموضوعيالمعيا -2
مانع ك كقائي  اإلدارمأساس اختبلؼ كبلن منيما في الميمة كالكظيفة، فنشاط الضبط 

يستيدؼ كضع إجراءات كقائية غايتيا منع كقكع اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ، بينما نشاط 
كع الجريمة، فبل يتحرؾ إال بعد كقكع اإلخبلؿ الضبط القضائي جزائي كالحؽ عمى كق

حيث تتحدد ميمتو في تحرم الجرائـ بعد كقكعيا كالبحث عف مرتكبييا  ،بالنظاـ العاـ

                                                 

؛ د. عادؿ السعيد أبك الخير، القانكف 91مف: د. عمر حممي فيمي، المرجع سابؽ، ص كبلن راجع في ذلؾ  (1)
 .229ـ، ص2008اإلدارم، بدكف دار نشر، 

 .397ـ، ص2006ماجد راغب الحمك، القانكف اإلدارم، دار الجامعة الجديدة،  د.  (2)

مف: د. محمد محمد مصطفي الككيؿ، حالة الطكارئ كسمطات الضبط اإلدارم، دراسة  بلن كراجع في ذلؾ  (3)
؛ د. حساـ مرسي، أصكؿ القانكف اإلدارم، دار 32ـ، ص2003مقارنة، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية، 

 كما بعدىا. 147ـ، ص2012الفكر الجامعي، الطبعة األكلي، 
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 ،كجمع األدلة التي يستمزميا التحقيؽ كتتطمبيا الدعكل العمكمية تمييدان لمحاكمة المتيميف
 .(1)كتكقيع العقاب عمى مف تثبت إدانتو منيـ

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

كذلؾ بمنع  ،تيدؼ التصرؼ المحافظة عمى النظاـ العاـاس إذاالضبط القضائي، أما 
الكشؼ  إلىمنع استمرار اإلخبلؿ كتفاقمو، ككاف ىذا التصرؼ ال يرمي  أكاإلخبلؿ بو 

 .اإلدارمكاف ىذا العمؿ مف أعماؿ الضبط  ،عف جريمة محددة

أف دكر كالضبط القضائي، يتمثؿ في  اإلدارمان لمتفرقة بيف الضبط آخر يقدـ الفقو معياران  -4
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 

العمدة في فرنسا  أكخمؽ قاعدة قانكنية، فمثبلن نجد أف مف سمطة المحافظ  اإلدارمالضبط 
 ليس مجرد تنفيذ لمقكاعد القانكنية. ،ضبط مستقمةإصدار لكائح 

كلقد تعرض ىذا المعيار لمنقد باعتباره غير مفيد، ذلؾ أنو ليس الزمان أف يتضمف كؿ 
تنفيذ القكاعد  اإلدارمنشاط ضبط إدارم خمقان لقكاعد قانكنية، فأحيانان ال يعد دكر رجاؿ الضبط 

 .(3)قانكني أك عاـ الئحيتطبيؽ نص  أكالقائمة 

 

 

 

 
                                                 

؛ لكاء دكتكر/عماد حسيف عبداهلل، 233أبك الخير، المرجع سابؽ، ص مف: د. عادؿ كبلن راجع في ذلؾ  (1)
كلكاء دكتكر/ السيد حممي الكزاف، الضبط اإلدارم، الكظيفة اإلدارية لمشرطة، مطابع الشرطة لمطباعة كالنشر 

 كما بعدىا. 30ـ، ص2001كالتكزيع، 

؛ د. 40ماعيؿ، المرجع السابؽ، صمف: د. محمد شريؼ إس كبلن راجع في شرح المعيار الغاني تفصيبلن  (2)
محمد محمد الدرة، استراتيجية الضبط اإلدارم لمنع الجريمة، رسالة دكتكراه، كمية الدراسات العميا، أكاديمية 

 .236؛ د. عادؿ أبك الخير، المرجع سابؽ، ص38ـ، ص1999الشرطة، مصر، 

؛ د. عادؿ أبك الخير، 50لمرجع سابؽ، صمف: د. سعاد الشرقاكم، القانكف اإلدارم، ا كبلن راجع في ذلؾ  (3)
 .235المرجع سابؽ، ص
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 الفرع الثاني
 والضبط التشريعي اإلداريالضبط 

، يالمكضكعك  الشكمي المعيار حيث مف التشريعي الضبط عف اإلدارم الضبط يتميز
 أك الضبط كائحل في كتتمثؿ، في األقاليـ يمثميا كمف التنفيذية السمطة تمارسو اإلدارم فالضبط

 .البكليس لكائح

 تنظـ التي المكائح تمؾ صدارإ في التنفيذية السمطة حؽ عمى الدستكرم العرؼ استقر كلقد
 في مدلكالتو العاـ النظاـ حماية أجؿ مف ،الدستكر كفميا التي لؤلفراد العامة الحريات استخداـ
 .(1)كالسكينة العامة كاآلداب العامة ،كالتي تتمثؿ في األمف العاـ كالصحة العامة ،ةالمختمف

 التي القكانيف في كيتمثؿ، التشريعية السمطة أك مافالبرل فيمارسو التشريعي الضبط ماأ
 ىذا يقتضييا التي العامة القكاعد بكضع ،لؤلفراد العامة الحريات تنظـ كالتي ،المشرع يسنيا

 تنظيـ مف يتضمنو كما اإلدارم الضبط فأ كما، الحد ىذا عند المشرع دكر يكينتي تنظيـال
، يمارس في إطار القكانيف البرلمانية كتنفيذان لياأف  عاـ كأصؿ يجب الفردم النشاط عمى كقيكد
 لكائح صدارإ حؽ في سمطتيا استخداـ حؽ مف التنفيذية السمطة يحـر ال العاـ صؿاأل ىذا كلكف

 .(2)المجتمع في العاـ النظاـ لحماية ؛الضبط

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

 ":(3)ـ كتعديبلتو عمى أف2003

 . المنتخبة التشريعية السمطة ىك الفمسطيني التشريعي المجمس -1

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

التشريعي أربع سنكات مف تاري( انتخابو، كتجرل االنتخابات مرة كؿ أربع  المجمسكالية  مدة -3
 سنكات بصكرة دكرية".

                                                 

 .231ص، بؽاسال مرجعال، اإلدارم الضبط مجاؿ في اإلدارة سمطة، مرسي حساـد.  (1)
، سكندريةاإل، الجامعية المطبكعات دار، اإلدارم القانكف كأحكاـ مبادئ، الكىاب عبد رفعت حمدد. م (2)

  .231ص، ـ2002

 ـ كتعديبلتو.2003( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 47نص المادة ) (3)
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تمارسو السمطة  فاألول، اإلدارميختمؼ الضبط التشريعي اختبلفان جكىريان عف الضبط  إذا
الذم يجعميما يختمفاف مف  األمراإلدارية،  أكتمارسو السمطة التنفيذية ف الثاني التشريعية، أما

 .(1)األسمكب أكحيث السمطة التي تمارس كظيفة الضبط كالغرض كالكسيمة 

 أواًل: فمن حيث السمطة:

تمارس السمطة التشريعية الضبط التشريعي، بينما تختص السمطة التنفيذية بممارسة        
 .اإلدارمالضبط 

 ًا: من حيث الغرض:ثاني

كىي األمف العاـ كالصحة  ،صيانة النظاـ العاـ بعناصره الثبلثة اإلدارميستيدؼ الضبط        
كذلؾ بتنظيـ  ،العامة كالسكينة العامة، أما الضبط التشريعي فيستيدؼ حماية المجتمع ككؿ

 كالمكاطنيف. ،المجتمع تنظيمان يكفؿ تكفير أمف الكطف

 يمة:ثالثًا: من حيث الوس

يستخدـ الضبط التشريعي أسمكب سف القكانيف لتنظيـ المجتمع بما يكفؿ أمنو كاستقراره        
المتمثمة في  اإلدارمعف ذلؾ، فيناؾ لكائح الضبط  اإلدارمكتقدمو، بينما تختمؼ أساليب الضبط 

عف الفردية، فضبلن  اإلدارمالحظر كالترخيص كاإلخطار كالتكجيو، كما يكجد أكامر الضبط 
 استخداـ القكة المادية.

يستيدؼ حماية المجتمع  فاألول، اإلدارمفالضبط التشريعي أشمؿ كأعـ مف الضبط 
 حماية النظاـ العاـ داخؿ المجتمع. الثانيبأكممو، بينما يستيدؼ 

 

 

 

 

 

 

                                                 

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



36 

 

 الفرع الثالث
 الخاص اإلداريالعام والضبط  اإلداريالضبط 

 كالنػػكع ،العػػاـ اإلدارم الضػػبط ساسػػيألكا األكؿ النػػكع نػػكعيف إلػػى اإلدارم الضػػبط ينقسػػـ       
 .الخاص اإلدارم الضبط الثاني

العاـ: المحافظػة عمػى النظػاـ بكػؿ مػا يشػممو ىػذا االصػطبلح مػف  اإلدارميقصد بالضبط        
 عناصر، أم المحافظة عمى األمف العاـ كتكفير السكينة العامة كصيانة الصحة العامة.

منػػػع  أكالخػػػاص فيقصػػػد بػػػو صػػػيانة عنصػػػر مػػػف عناصػػػر النظػػػاـ العػػػاـ،  اإلدارمأمػػػا الضػػػبط  
 .(1)االضطراب في قطاع معيف )الصحة، النظافة، النقؿ العاـ، المركر ...(

 يتضمف كىك، العامة لئلدارة جكىرية يةكلأ ككظيفة :ساسياأل مفيومو في اإلداري والضبط
 كحماية كقاية تستيدؼ التي، القيكدك  الضكابط بكضع الفردية كالحريات الفردم النشاط تنظيـ
 .(2)المجتمع في العاـ النظاـ

 ةدمتعد مجاالت التقميدم المفيـك إلى باإلضافة ليشمؿ العاـ النظاـ مفيـك اتسع كقد ىذا       
 العاـ النظاـ حماية إلى ييدؼ ،خاص إدارم ضبط كجكد يتطمب االتساع كىذا، الحياة جكانبال

 .الصحي العاـنظاـ كال االقتصادم العاـ النظاـ: مثؿ الخاص
 ىيئات عمى عامة بصكرة تسبغ التي الصبلحيات مجمكعة عف عبارة :العام اإلداري والضبط
 .العامة الصحة كصكف كاألمف النظاـ عمى لممحافظة الضبط

 أك ياعكقك  بمنع سكاءن  ،راباتطاالض في المجتمع في العاـ النظاـ حماية إلى تيدؼ كما       
 كحداتيا لحدإ مستكل عمى أك كميا الدكلة مستكل عمى كذلؾ، كقكعيا عند قمياتفا منع

  .(3)المحمية

 إلىالئحية ترمي  أكىك الضبط الذم تحكمو نصكص قانكنية  :الخاص اإلداري الضبطأما 
تنظيـ مكضكع معيف يدخؿ  أكىيئة معينة،  إلىالعاـ  اإلدارمإيكاؿ بعض أكجو نشاط الضبط 

 اإلدارمطائفة معينة بذاتيا مف األشخاص، كما أف الضبط  إلىينصرؼ  أكم، في النشاط الفرد
 التي تنطكم عمييا فكرة النظاـ العاـ. ،الخاص قد يستيدؼ أغراضان مغايرة لتمؾ

                                                 

 .69ـ، ص1984د. محمكد حممي، مكجز مبادئ القانكف اإلدارم، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي،  (1)

 .233، المرجع السابؽ، صاإلدارم القانكف كأحكاـ مبادئ، الكىاب عبد رفعت محمدد.  (2)
 كما بعدىا. 116ص، المرجع السابؽ، اإلدارم الضبط مجاؿ في اإلدارة سمطة، مرسي حساـد.  (3)
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قد يككف خاصان  اإلدارمالخاص بحماية اآلثار، كعمى ذلؾ فالضبط  اإلدارمالضبط مثال ذلك 
كذلؾ عمى  ،ىدفو أكمكضكعو  أكالخاضعيف لو  األشخاص أكالييئة التي تمارسو  إلىبالنظر 

 :(1)التفصيؿ التالي

 :أواًل: من حيث الييئة

الخاص كالذم يتخصص مف حيث ىيئاتو، أف بعض أكجو  اإلدارمكيقصد بالضبط        
مثال أشخاص إدارية خاصة معينة،  إلىالعاـ يعيد بيا  اإلدارمالنشاط التي يستمزميا الضبط 

حيث يتكلى تنظيمو كزير  ،الخاص بالسكؾ الحديدية في مصر اإلدارم الضبط :ذلك
ف استيدؼ األغراض ذاتيا التي ينطكم عمييا النظاـ العاـ  المكاصبلت، ذلؾ أف ىذا الضبط كا 

ما نظر إليو مف حيث الييئة التي تمارسو،  إذابعناصره الثبلثة، إال أنو يعتبر ضبطان خاصان 
 إلىلة يستيدؼ غرضان مف أغراض النظاـ العاـ كلكف يعيد بو في ىذه الحا اإلدارمفالضبط 

 .(2)جية إدارية معينة
 ثانيًا: من حيث الموضوع:

بصدكر تشريع ينظـ مكضكعان معينان كمحددان في بعض  اإلدارمقد يتخصص الضبط        
الضارة  أكالمقمقة لمراحة  أكالقانكف الخاص بالمحبلت الخطرة ومثال ذلك أكجو النشاط الفردم، 

شغاليا،  بالصحة، كالقانكف الخاص بالمحاؿ العمكمية، كالقانكف الخاص باستعماؿ الطرؽ كا 
كالقانكف الخاص بتنظيـ المباني، كقانكف المركر، كالقانكف الخاص بنظافة المياديف كالطرؽ 

 العامة كالشكارع.

 

 

                                                 

مف: د. عمر حممي فيمي، المرجع السابؽ،  كبلن لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ الضبط اإلدارم الخاص يراجع  (1)
كما بعدىا؛ د. أنكر رسبلف، المرجع السابؽ، 332المرجع السابؽ، صكما بعدىا؛ د. فؤاد العطار،  92ص
 كما بعدىا.242كما بعدىا؛ د. عادؿ أبك الخير، المرجع السابؽ، ص291ص

مف أمثمة الضبط اإلدارم الخاص أيضان، الضبط الخاص بالمحطات في فرنسا فيعيد بيا إلى حاكـ اإلقميـ  (2)
لضبط اإلدارم الخاص بالرقابة عمي األفبلـ السينمائية، فيعيد بيا إلى ـ، ككذلؾ ا1942مارس  22كفقان لمرسـك 

ـ بفرنسا، أما في مصر فنجد الضبط الصحي الخاص الذم يعيد بو 1961يناير  18لجنة الرقابة كفقان لمرسـك 
ـ، كأيضان شرطة 1955لسنة  127ـ، 1958لسنة 137إلى كزير الصحة كمفتشك الصحة الكقائية كفقان لقانكف 

 لسكؾ الحديدية، كشرطة السياحة كأمف المطارات كأمف السفارات األجنبية.ا
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 ثالثًا: من حيث األشخاص:

العاـ  اإلدارمو النشاط التي يستمزميا الضبط ببعض أكج اإلدارمقد يتخصص الضبط        
 أكالصيدلة  أكاتجاه طائفة معينة بذاتيا مف األفراد، كالقانكف الخاص بمزاكلة مينة الطب 

 القانكف الخاص بإقامة األجانب في مصر كفرنسا. أكاليندسة،  أكالمحاماة 
 من حيث اليدف: رابعًا: 

م يخصص مف حيث ىدفو، أف اإلدارة تستيدؼ الخاص كالذ اإلدارمكيقصد بالضبط        
غير األغراض الثبلثة المتعارؼ عمييا، كالتي تدخؿ في مدلكؿ النظاـ  أخرلتحقيؽ أغراض 

الخاص بالصيد فيك  اإلدارمالضبط  مثال ذلك:العاـ،  اإلدارمالعاـ الذم ىك مكضكع الضبط 
سماؾ، ككذلؾ الضبط الخاص يستيدؼ المحافظة عمى أنكاع معينة مف الحيكانات كالطيكر كاأل

بالمحافظة عمى الجماؿ الطبيعي في الحدائؽ كالطرؽ كالمياديف، كأيضان الضبط الخاص بصيد 
 .(1)ـ في مصر1961( لسنة 37اإلسفنج كفقان لقانكف رقـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

مف: د. نكر الديف الينداكم، الحماية الجنائية لمبيئة، الطبعة الثانية، بدكف دار نشر،  كبلن راجع في ذلؾ  (1)
 . 243؛ د. عادؿ أبك الخير، المرجع السابؽ، ص68ـ، ص2003-2004
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 المطمب الثالث
 اإلداري الضبدددط (أىدددافأغراض )

 تمييد وتقسيم:

عادتو العاـ النظاـ صيانة إلى أساسان  ماإلدار  الضبط ييدؼ         .(1)اختؿ إذا نصابو إلى كا 
 تعمؽت فأك ، ذلؾ غير آخر ىدؼ لتحقيؽ سمطاتيا استخداـ اإلدارم الضبط لييئة فميس

ال، لمدكلة مالية مكارد لتحقيؽ العامة بالمصمحة  العاـ كلمنظاـ، مشركعة غير أعماليا كانت كا 
 .(2)العامة كالسكينة، العامة الصحةك ، العاـ األمف يكى :ثبلثة عناصر

 كمنع، العاـ النظاـ حماية ىك، اإلدارم الضبط اتسمط ليوإ تيدؼ الذم الغرض فإ
 عمى القانكف ينص لـ كلك، ضركريان  ذلؾ كجدت متى اإلدارة كتمارسو، بو خبلؿاإل أك انتياكو

 عيب عنيا صدرت يالت القرارات شاب الا  ك ، خبلؿإلا أك االنتياؾ ىذا لمكاجية معيف جراءإ
 كما، كالمكاف الزماف باختبلؼ تختمؼ مرنة فكرة العاـ كالنظاـ، السمطة استعماؿ في نحراؼاال

 الفقو يجمع لذلؾ، الدكلة في السائدة كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية الفمسفة باختبلؼ تختمؼ
 .(3)ةحد عمى ةدكل كؿ في العميا العامة بالمصمحة العاـ النظاـ فكرة ربط ضركرة مىع

 

 وعمى ىدى ما تقدم سنقسم ىذا المطمب عمى النحو التالي:
 .الفرع األكؿ: مدلكؿ النظاـ العاـ

 .لفرع الثاني: عناصر النظاـ العاـا
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

الضبط اإلدارم الخاص التي يخرج بعضيا عف إطار فكرة النظاـ العاـ، كذلؾ كذلؾ باإلضافة إلى أىداؼ  (1)
 كالمحافظة عمى اآلثار القديمة أك تثبيت أسعار بعض السمع االستيبلكية الضركرم. 

 .370د. محمد السنارم، أصكؿ القانكف اإلدارم، بدكف سنة كدار نشر، ص (2)
 .132اإلدارم، المرجع السابؽ، ص د. حساـ مرسي، سمطة اإلدارة في مجاؿ الضبط (3)
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 الفرع األول
 مدلول النظام العام

تتمثؿ في المحافظة عمى النظاـ  اإلدارمعمى أف أىداؼ الضبط  اإلدارميجمع الفقو        
كالصحة العامة(، حيث ال يعتبر النشاط  ،كالسكينة العامة ،عاـ بعناصره الثبلثة )األمف العاـال

 حماية النظاـ العاـ. إلىكاف ييدؼ  إذامشركعان إال 
النظاـ العاـ كمشمكلو المتغير الكاسع المدل صعكبة  كقد ترتب عمى اتساع مضمكف

مستقر كثابت لو، لذلؾ تباينت آراء  حتى كضع تعريؼ أك ،كضع تعريؼ محدد كجامع كمانع لو
أف النصكص  إلىالفقو في مصر كفرنسا حكؿ تحديد ماىية فكرة النظاـ العاـ، كيرجع ذلؾ 

التشريعية لـ تتكفؿ بتحديد مفيكـ فكرة النظاـ العاـ، كذلؾ لمركنة ىذه الفكرة كعدـ ثباتيا 
المكاف، فما يعد اآلف مف النظاـ كاستقرارىا، حيث يختمؼ مفيـك النظاـ العاـ باختبلؼ الزماف ك 

العاـ فبل يعد كذلؾ بعد فترة مف الزمف، كذلؾ كفقان لفمسفة النظاـ السائد في الدكؿ، كما قد يككف 
، كما كقد يختمؼ مفيكمو في أخرلمف النظاـ العاـ في دكلة ما قد ال يككف كذلؾ في دكلة 
فقو كالقضاء ميمة تحديد ماىية النظاـ داخؿ الدكلة الكاحدة، كمف ثـ ألقي عمى عاتؽ كبلن مف ال

 العاـ كىذا ما سنتناكلو عمى النحك التالي:
 أواًل: موقف الفقو 

أف مضمكف فكرة النظاـ العاـ الذم  إلى "ىوريو"اتجو الفقو التقميدم كيتزعمو العميد        
ية، فيتعيف التقميد ةكأف يقتصر عمى العناصر الثبلث ،تحميو سمطة الضبط يجب أف يككف ماديان 

حماية النظاـ العاـ في مظيره المادم فقط، فيمنع  اإلدارمأف تستيدؼ تدابير الضبط 
 .(1)الصحة العامة أكسكينتيـ  أكاالضطراب المممكس الذم ييدد أمف الناس 

 أككيتضح أف اتجاه الفقو التقميدم لـ ييتـ إال بالمظير المادم لمنظاـ العاـ، أما مظيره المعنكم 
 اإلدارمىدد النظاـ العاـ المادم، كعندىا يجكز لمضبط  إذااألدبي فبل يعتد بو إال  كأالركحي 

 أف يتدخؿ لمنع ىذا اإلخبلؿ.

                                                 

 مف: كبلن راجع في ذلؾ  (1)
  (M) Hauriou :Droit administratif, ed, 1933, p.549.  

  643ـ، ص1973د. محمد فؤاد مينا، مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارم، مؤسسة شباب الجامعة، طبعة. 
 61د. محمد محمد مصطفي الككيؿ، المرجع السابؽ، ص. 
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الذم يرل أف النظاـ العاـ يشمؿ المظير المعنكم   "walineالفقيو "كىناؾ اتجاه يتزعمو 
كاآلداب  ،مفمجمكعة الشركط البلزمة لؤل"بجانب المظير المادم، فالنظاـ العاـ يقصد بو 

 .(1)"العامة التي ال غنى عنيا لقياـ عبلقات سميمة بيف المكاطنيف
بحيث تشمؿ  ،أف فكرة النظاـ العاـ ذات مضمكف كاسع  (Burdeau)الفقيو لبينما ير 

بذلؾ تشمؿ جميع نكاحي النشاط كىي النظاـ المادم كاألدبي كالنظاـ االقتصادم، 
 .(2)االجتماعي

أف النظاـ العاـ ىك " فكرة مرنة  دكتور محمد شريف إسماعيلالكفي ىذا الصدد يرل 
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 

سس التي يقكـ عمييا المجتمع، ككذلؾ فإف النظاـ العاـ ظاىرة قانكنية الغرض منيا حماية األ
 .(3)يشمؿ النظاـ المادم كالنظاـ األدبي"

بأنو " ال مجاؿ لمتشكيؾ في جدكل الدراسة القانكنية  الدكتور محمد عصفوركأخيران يرل 
ال  كاف القانكف يتطمب التحديد في كثير مف األحياف، إال أف ذلؾ إذالفكرة النظاـ العاـ، ألنو 

ذا كاف ىناؾ صعكبات  يتنافى مع كجكد بعض األفكار القانكنية الغير محددة مثؿ فكرة الحرية، كا 
كتحديد ماىيتو بسبب مركنة فكرة النظاـ العاـ كنسبيتيا،  ،تعترض سبيؿ التعريؼ بالنظاـ العاـ

عاـ ظاىرة لكف ذلؾ ال يعني أف نترؾ الفكرة بدكف تحديد إطارىا القانكني كأبعادىا، فالنظاـ ال
 .(4)كما تكجد في القانكف العاـ" ،قانكنية شاممة تكجد في القانكف الخاص

 

 ثانيًا: موقف القضاء: 
نجد أف مجمس الدكلة المصرم قد أقر بأف مفيـك  اإلدارمباستقراء بعض أحكاـ القضاء        

ره الخارجي، ، ال يقتصر عمى النظاـ المادم فقط بمظياإلدارمالنظاـ العاـ في مجاؿ الضبط 
أف تتدخؿ لحماية اآلداب  اإلدارمبؿ يتسع ليشمؿ النظاـ األدبي، كمف ثـ أجاز لييئة الضبط 

 العامة باعتبارىا عنصران مف عناصر النظاـ العاـ.
ـ كالخاص بتنظيـ ىيئة الشرطة بالقانكف 1971حيث أف التشريع المصرم الصادر عاـ 

ص ىيئة الشرطة بالمحافظة عمى النظاـ ـ، قد نص عمى أف" تخت1971( لسنة 109رقـ )

                                                 

(1)  (M)Waline : précis de droit adninistrif, 1960, p.449. 
 (2) (B)Burdeau :Traite de science politique, paris, 1952 . p. 145.   

 .58د. محمد شريؼ إسماعيؿ، المرجع سابؽ، ص (3)
 .44ـ، ص1972د. محمد عصفكر، البكليس كالدكلة، مطبعة االستقبلؿ الكبرل، القاىرة،  (4)
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كاآلداب العامة كحماية األركاح كاألعراض، كعمى األخص منع كقكع الجرائـ  ،كاألمف العاـ
كتنفيذ ما تفرضو  ،كضبطيا، كما تختص بكفالة الطمأنينة كاألمف لممكاطنيف في كافة المجاالت

 عمييا القكانيف".

الصادر في  اإلدارمر حكـ محكمة القضاء كمف األحكاـ القضائية في ىذا الصدد نذك
ـ، حيث أقرت بشرعية قرار اإلدارة الذم يرفض منح ترخيص محؿ تجارم 1949أبريؿ عاـ  26

في منطقة الجيزة، حيث جاء في حيثيات ىذا الحكـ " إف اإلدارة بما ليا مف كظيفة البكليس 
يث األمف العاـ كالصحة كالمظير مف ح ،مكمفة بمراعاة ىدكء األحياء السكنية كصيانتيا اإلدارم

 .(1)كاآلداب العامة"
دعكل رفعت أماميا بطمب إلغاء قرار  اإلدارمرفضت محكمة القضاء  أخرلكفي قضية 

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

فإف  ،أصدر مدير عاـ الرقابة قراره بمصادرة ىذا الكتاب بالتطبيؽ لؤلحكاـ سالفة الذكر إذا
قائمان عمى أسباب جدية مستمدة مف  ،القرار يككف قد صدر ممف يممكو في حدكد اختصاصو

حة العامة لحماية العقائد مستيدفان المصم ،أصكؿ ثابتة في األكراؽ التي تنتجيا كتكصؿ إلييا
كبالتالي فيك قرار سميـ مطابؽ  ،السماكية التي ىي مف النظاـ العاـ كحماية اآلداب العامة

 .(2)لمقانكف"
كالتي  ،المصرم قد طرح الفكرة التقميدية اإلدارمأف القضاء  إلى ويتضح لنا مما تم ذكره

كال شأف لو  ،الركحية أكمع المعنكية ال شأف لو بحالة المجت اإلدارمأف الضبط  إلىكانت تذىب 
بالعقائد كاألفكار التي تسكد المجتمع، كبالتالي يككف قد أدخؿ اآلداب العامة في مضمكف النظاـ 

أف تتدخؿ لحماية اآلداب العامة بكصفيا عنصران مف  اإلدارمالعاـ، كأجاز لسمطات الضبط 
 عناصر النظاـ العاـ.

 
 
 

                                                 

ـ، السنة 26/4/1949ؽ، الصادر بتاري( 2لسنة  571قضاء اإلدارم في القضية رقـ حكـ محكمة ال (1)
 .622الثالثة، ص

، مجمكعة 9/7/1963ؽ، الصادر بتاري( 14لسنة  837حكـ محكمة القضاء اإلدارم في القضية رقـ  (2)
 .217(، ص1966-1961أحكاـ محكمة القضاء اإلدارم في خمس سنكات ) 
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 الفرع الثاني
 عامعناصر النظام ال

لقد استقر الرأم في الفقو التقميدم عمى أف مدلكؿ النظاـ العاـ يتضمف عناصر األمف        
ما يطمؽ عميو النظاـ العاـ  أكالعاـ، كالصحة العامة، كالسكينة العامة، كىذا ىك النظاـ المادم 

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

 النظام العام الشامل(:) أواًل: الجانب المادي لعناصر النظام العام
 األمن العام: -1

ـٍ أىٍمنان ) :األمف يقابؿ الخكؼ، مف ذلؾ قكلو تعالى        ٍكًفًي ـٍ ًمٍف بىٍعًد خى لىييبىدِّلىن يي  يقصدك  ،(1)(كى
 الطبيعة مصدره كاف سكاء، االعتداء خطر مف كحالو نفسو عمى المرء اطمئناف عاـال باألمف

 كالمظاىرات المجرميف كعبث المجرميف كسطك، اإلنساف مصدره كاف أـ، كالزالزؿ كالفيضانات
 .(2)اضطرابات مف تسببو ما الجامعة أك، المفترسة الحيكانات إلى كإرجاعيا أك، العنيفة

ذ كؿ ما مف شأنو أف يطمئف الفرد في المجتمع عمى نفسو كمالو مف كيقصد بو أيضان اتخا
ليذا يتعيف عمى اإلدارة أف تعمؿ عمى صكف األمف بمنع الجريمة قبؿ  خطر االعتداء، كتحقيقان 

 . (3)كقكعيا

التي  ،اطمئناف الجميكر عمى نفسو كمالو مف خطر االعتداءات"كقد عرفو البعض بأنو 
 ."رؽ كاألماكف العامةيمكف أف تقع عميو في الط

 

 

                                                 

 فيل متعددة كمف ذلؾ قكلو تعالى خر أمكاضع  فيالقرآف  في، كقد كرد لفظ األمف 55 سكرة النكر، اآلية (1)
ٍكًؼ أىذىاعيكا ًبوً مف سكرة النساء ) 83اآلية رقـ  ـٍ أىٍمره مِّفى اأٍلىٍمًف أىًك اٍلخى اءىىي ذىا جى ( كقكلو جؿ شأنو في اآلية رقـ  كىاً 

عىٍمنىا اٍلبىٍيتى مىثى مف سكرة البقرة ) 125 ٍذ جى رىبى الم وي سكرة النحؿ ) في 112( كقكلو في اآلية ابىةن لِّمن اًس كىأىٍمنان كىاً  كىضى
ٍت ًبأىٍنعيـً الم وً  دان ًمٍف كيؿِّ مىكىافو فىكىفىرى ًئن ةن يىٍأًتييىا ًرٍزقييىا رىغى ٍكًؼ  مىثىبلن قىٍريىةن كىانىٍت آىًمنىةن ميٍطمى كًع كىاٍلخى فىأىذىاقىيىا الم وي ًلبىاسى اٍلجي

ا كىانيكا يىٍصنىعيكفى بً  ـٍ ًبظيٍمـو مف سكرة األنعاـ ) 83( كمنيا قكلو تعالى في اآلية رقـ مى انىيي ـٍ يىٍمًبسيكا ًإيمى لى ال ًذيفى آىمىنيكا كى
ـٍ ميٍيتىديكفى   (. أيكلىًئؾى لىييـي اأٍلىٍمفي كىىي

 .371د. محمد السنارم، أصكؿ القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص (2)
 .95ـ، ص2000 -1999د. محمد مدحت المراسي، تنظيـ إدارة الشرطة، القاىرة، كمية الشرطة،  لكاء (3)
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 :(1)التي تتصل بالمحافظة عمى األمن العام ما يمي اإلداريومن قبيل إجراءات الضبط 

منع االجتماعات كالمظاىرات التي تخؿ باألمف، فمسمطة الضبط منع االجتماعات قبؿ  -
اؾ كمنع كؿ انتي ،عقدىا كإجراء كقائي، كما أنيا تممؾ التدخؿ لممحافظة عمى النظاـ العاـ

لمقانكف، كما أنيا تممؾ حؽ حؿ االجتماع كفضو بالقكة بعد عقده كإجراء كقائي، كفيما 
رأت أف مف شأنيا أف يتعرض النظاـ العاـ  إذايتعمؽ بالمظاىرات فمسمطة الضبط أف تمنعيا 

 األمف العاـ لمخطر. أك

سمطة الضبط  القياـ بكافة التدابير البلزمة لمنع كقكع الجرائـ، كمف ذلؾ أف المشرع خكؿ -
 إلغاءه. أككفي تجديد الترخيص  ،سمطة تقديرية كاسعة في الترخيص بحمؿ األسمحة

القياـ باإلجراءات البلزمة لتنظيـ المركر، كذلؾ كاإلجراءات التي تمـز بفرض حدكد السرعة،  -
تنظيـ كقكؼ السيارات في األماكف  أكبفرض قيكد خاصة عمى حريات النقؿ،  أك

 المخصصة لذلؾ.

 ،تصدره اإلدارة المختصة باإلسكاف مف قرارات إدارية لدرء خطر المباني اآليمة لمسقكطما  -
 ىدميا. أككمف ثـ تنكيسيا  ،كذلؾ بإخبلئيا مف األركاح

الضارة ككضع كمامة عمى فـ الكبلب  أكالقكانيف التي تصدر في شأف الحيكانات الشرسة  -
 لدرء أخطارىا. لخر كاتخاذ االحتياطات األ ،لمنعيا مف عقر اإلنساف

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

 :العامة الصحة -2

ككقايتيـ مف خطر األمراض  ،صحة الجميكر علىيقصد بالصحة العامة المحافظة 
. كييدؼ الضبط (2)ة أسبابيا، مف خبلؿ المحافظة عمى مياه الشرب كاألطعمةكانتقاليا كمقاكم

المحافظة عمى صحة المجتمع ككقايتو مف األمراض، كمنع انتشار األكبئة كاالنتباه  إلى اإلدارم
مف كؿ ما يمكف أف يعكس عمى الصحة العامة كتمكث مياه الشرب، كمقاكمة األمراض المعدية 

                                                 

كما بعدىا؛ د. عادؿ أبك الخير، المرجع  335مف: د. فؤاد العطار، المرجع السابؽ، ص كبلن راجع في ذلؾ  (1)
ء دكتكر/ عماد كما بعدىا؛ د. لكا 148كما بعدىا؛ د. حساـ مرسي، المرجع السابؽ، ص 283السابؽ، ص

 كما بعدىا. 91حسيف عبداهلل، كلكاء دكتكر/السيد حممي الكزاف، المرجع السابؽ، ص
 .153ـ، ص1998د. إعاد القيسي، الكجيز في القانكف اإلدارم، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع،  (2)
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غير ذلؾ مف األعماؿ التي تمـز لممحافظة عمى  إلى ،ـ المجارم العامةكمنع انتشارىا، كتنظي
 .(1)صحة المجتمع

ككقايتيـ مف كؿ  ،كىي مجمكعة القكاعد التي تقي األفراد كتحمييـ مف المخاطر الصحية
كاألكبئة الخطيرة التي تتفشي في  ،مثؿ األمراض المعدية ،ما مف شأنو أف يمحؽ بيـ األذل

اتخاذ اإلجراءات كالكسائؿ  إلىعمى السمطات اإلدارية المعنية أف تبادر  المجتمع، لذا كجب
كذلؾ مف خبلؿ  ،كالسعي لمقضاء عمييا قبؿ استفحاليا ،لمقاكمة األمراض كالحد منيا

 كمراقبة المكاد الغذائية. ،المستشفيات كتكفير األدكية كالتمقيح كالتطعيـ

كرعايتيا مف أىـ المسائؿ التي تشغؿ  ،ئةكحماية البي ،كتعتبر مكافحة األمراض المعدية
إنشاء ىيئة دكلية لئلشراؼ عمى الصحة  إلىالرأم العاـ العالمي في العصر الحديث، مما أدل 

كاألكبئة الخطيرة كالتي  العالمية، كتقكـ ىذه الييئة بمساعدة الدكؿ التي تنتشر فييا األمراض
 .(2)الدكؿ المجاكرة إلىانتشارىا  يخشى

ال يقتصر فقط عمى األماكف  األمرالمحافظة عمى الصحة العامة في أكؿ  كلقد كانت
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 

 إلىكتعقد الحياة الحديثة كسيكلة التقارب بيف الناس نظران  ،لسكانيةالزيادة ا إلىالعامة نتيجةن 
 .(3)انتشار األمراض كلك في نطاؽ ضيؽ كمحدكد في أماكف معينة

مف خبلؿ نصكص قانكف الصحة العامة رقـ  األمركلقد تناكؿ المشرع الفمسطيني ىذا 
يات كزارة الصحة ( أف مف صبلح2ـ، حيث جاء ضمف نص المادة الثانية رقـ )2004( 20)

الفمسطينية مراقبة الكضع الصحي لمسكاف مف خبلؿ دراسة المؤشرات المكتسبة كالبيانات 

                                                 

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

 .12ـ، ص2006(، لسنة 66، سمسمة تقارير قانكنية )المكاطف لحقكؽ

دارم، المرجع السابؽ، محمد الطماكم، الكجيز في القانكف اإل فمف: د. سميما كبلن راجع في ذلؾ تفصيبلن  (2)
؛ د. محمد محمد بدراف، مضمكف فكرة النظاـ العاـ كدكرىا في مجاؿ الضبط اإلدارم، دراسة مقارنة في 25ص

 .80ـ، ص1993القانكف المصرم كالفرنسي، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 كما بعدىا. 83د. محمد عصفكر، البكليس اإلدارم، المرجع السابؽ، ص (3)
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عطاء األكلكية لرعاية صحة المرأة كالطفؿ في نص المادة ) ،(1)الخاصة . كيتناكؿ ضمف (2)(4كا 
 .(3)( تكفير الخدمات الكقائية كالتشخيصية كالعبلجية كالتأىيمية6المادة )

أف االختصاص بالمحافظة عمى الصحة العامة يمارس مف قبؿ سمطات منفردة  إلى كتشير
قميمية بكاسطة رجاؿ التشكيبلت اإلدارية، كالمحافظ  ،مركزية بكزارة الصحة كالداخمية كالتمكيف كا 

                                                 

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

نشاء المؤسسات الصحية  -1 تقديـ الخدمات الصحة الحككمية الكقائية كالتشخيصية كالعبلجية كالتأىيمية، كا 
 زمة لذلؾ. البل
 ترخيص المؤسسات الصحية الغير حككمية كمراقبتيا. -2
 ترخيص مزاكلة الميف الطبية كالميف الطبية المساعدة كمراقبتيا. -3
 ترخيص األعماؿ كالحرؼ كالصناعات الغذائية كأماكف بيعيا كمراقبتيا.  -4
 تكفير التأميف الصحي لمسكاف ضمف اإلمكانيات المتكفرة.  -5
 المؤسسات التعميمية الصحية التابعة ليا كالعمؿ عمى تحديث كتطكير الخدمات الصحية. إدارة -6
الطبية كذلؾ بإنشاء المختبرات البلزمة كتأىيؿ  رترخيص مصانع األدكية كمراقبتيا بما يضمف جكدة العقاقي -7

 الطكاقـ المتخصصة.
 دعات كالصيدليات. ترخيص األدكية المحمية كالمستكردة كتسجيميا كمراقبة المستك  -8
 ترخيص صناعة العطكر كمستحضرات التجميؿ كمراقبتيا.  -9

 كضع األنظمة كالمكائح الخاصة لسبلمة الغذاء.  -10
 الفحص الدكرم لمياه الشرب مف حيث صبلحيتيا لبلستخداـ األدمي.  -11
 ترخيص المنشآت الخاصة بجمع النفايات ككيفية معالجتيا كالتخمص منيا.  -12
 اإلشراؼ الصحي عمى أعماؿ مكافحة الحشرات كالقكارض بالتنسيؽ مع الجيات المختصة.  -13
 مراقبة الكضع الصحي لمسكاف مف خبلؿ دراسة المؤشرات المناسبة كالبيانات الخاصة.  14
 اإلشراؼ الصحي عمى شكاطئ البحار كبرؾ السباحة العامة. 15
 كمحطات معالجة المياه العادمة".اإلشراؼ الصحي عمى جميع شبكات الصرؼ الصحي  16
ـ، عمى أنو" عمى الكزارة إعطاء  2004( لسنة 20( مف قانكف الصحة العامة الفمسطيني )4تنص المادة ) (2)

األكلكية لرعاية صحة المرأة الطفؿ كاعتبارىما جزءان ال يتجزأ مف االستراتيجية اإلنمائية لمسمطة الكطنية 
 الفمسطينية.

 -1ـ، عمى أنو"  2004( 20( مف قانكف الصحة العامة الفمسطيني رقـ )6ميو المادة )بمكجب ما نص ع (3)
 تقـك الكزارة بما يمي:

 كضع برامج التطعيـ الكقائي كتنفيذىا . - أ

 العمؿ عمى ضماف جكدة تمؾ التطعيمات كالمحافظة عمييا في أثناء النقؿ كالتخزيف كاالستخداـ. - ب

 كاألطفاؿ كالحكامؿ". رسـك عف تطعيـ المكاليد أمال تستكفى  -2
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رؤساؤىا، كيككف ذلؾ بالتفتيش كالترخيص كالمنع مية كالقركية ك كمجالس البمدية كالمجالس المح
 .(1)كتكزيع النشرات كتحديث المرافؽ الصحية البلزمة ،عماؿكمباشرة األ

 :العامة السكينة -3

كذلؾ  ،العامة كاألماكف الطرؽ كسككف اليدكء عمى المحافظة العامة بالسكينة يقصد       
 الضكضاء مف الناس لكقاية (2)كمف كؿ ما يقمؽ راحتيـ ،يفخر بحماية األفراد مف مضايقات اآل

 كمكبرات المتجكليف الباعة أصكات ذلؾ كمف، راحتيـ أكقات في خاصة، عيةالسم كالمضايقات
 منع كذلؾ، العامة السكينة عمى المحافظة عمى كتشمؿ، السيارات في التنبيو كاآلالت، الصكت

 التسجيؿ أجيزة أك ،الراديك استعماؿ سكء نتيجة المنازؿ مف المنبعثة المرتفعة األصكات
 .(3)كغيرىا

ىيكى : . مف بينيا قكلو تعالى(4)ى السكينة العامة في القرآف الكريـ في ست مكاضعكذكر اهلل تعال
اًنًيـٍ  اننا مىعى ًإيمى ٍؤًمًنيفى ًليىٍزدىاديكا ًإيمى ال ًذم أىٍنزىؿى الس ًكينىةى ًفي قيميكًب اٍلمي
فىأىٍنزىؿى الم وي "  أخرل. كفي آية (5)

مىى اٍلميؤٍ  مىٰى رىسيكًلًو كىعى ( لسنة 74. كقد تناكؿ قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )(6)"ًمًنيفى سىًكينىتىوي عى
( عمى ضركرة عدـ تكدير 102ـ المطبؽ في قطاع غزة ضمف الفقرة األكلى مف المادة )1936

( لسنة 16. كىذا أيضان ما جاء بو قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )(7)صفكة الطمأنينة العامة
عندما أكد عمى  ،( ضمف فقرتو األكلى467ينية في المادة )ـ المطبؽ في الضفة الفمسط1960

 .(8)ضركرة المحافظة عمى السكينة العامة

                                                 

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

د. أحمد عبد الفتاح كمكب، دكر القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية، رسالة دكتكراه، كمية الدراسات  (2)
 .39ـ، ص2012العميا، أكاديمية الشرطة، مصر، 

 .153إعاد القيسي، المرجع السابؽ، ص د. (3)
 (.26ك 18ك 4(، كسكرة الفتح )آية 40ك 26، كسكرة التكبة )آية 248سكرة البقرة اآلية  (4)

 (.4سكرة الفتح اآلية ) (5)

 (.26سكرة الفتح اآلية ) (6)

ى أنو " عم ـ1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )102نصت المادة األكلى مف المادة ) (7)
في مكاف عاـ بصكرة يحتمؿ أف تقمؽ راحة السكاف أك أف  أك ضجيجان  حدث بدكف سبب معقكؿ صكتان كؿ مف أ

أك بغرامة قدرىا خمس  ،نو ارتكب جريمة كيعاقب بالحبس مدة ثبلثة شيكرأتكدر صفكة الطمأنينة العامة، يعتبر 
 جنييات أك بكمتا العقكبتيف.

ـ عمى أنو 1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )467لمادة )نصت الفقرة األكلى مف ا (8)
 "يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير: مف أحدث ببل داع ضكضاء أك لغطان عمى صكرة تسمب راحة األىمييف". 
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التي  ،(25ـ في نص المادة )1999( لسنة 7كىذا ما تناكلو قانكف حماية البيئة الفمسطيني رقـ )
في  . كنظران ليذا العنصر مف أىمية خاصة(1)يفخر فرد يتسبب في إزعاج اآل أكمنعت أم جية 

منع األمراض النفسية كالعصبية التي يطمؽ عمييا أمراض العصر، فإنو يجب عمى اإلدارة اتخاذ 
كاألصكات المنبعثة مف مكبرات  ،كافة اإلجراءات البلزمة لمحاربة الضكضاء المقمقة لمراحة

في أم مكاف  أكالمقاىي  أك ،مف أجيزة الراديك كالتمفزيكف المستعممة في المنازؿ أكالصكت 
كما تشمؿ المحافظة عمى السكينة العامة أيضان منع  ،مف السيارات المارة في الشكارع أك آخر

 .(2)المضايقات التي يسببيا المتجكلكف

كمف قبيؿ المحافظة عمى السكينة العامة أف تعمؿ اإلدارة عمى تخصيص أماكف معينة 
المحافظة  أجؿكذلؾ مف  ؛يةلممنشأة الصناعية بعيدان عف المناطؽ السكان أكلؤلسكاؽ الكبرل، 

عمى اليدكء في ىذه األماكف. كمف تطبيقات ذلؾ في القضاء الفمسطيني ما قضت بو محكمة 
حرصان عمى النظاـ العاـ كالطمأنينة  ؛العدؿ العميا بصحة قرار اإلدارة بعدـ الترخيص بفتح مقيى

 .(3)العامة

 لمنظاـ( الثبلثي) التقميدم بالمفيكـ معينة مجاالت عمى يقتصر اإلدارم الضبط يعد لـ
 المياديف مختمؼ في الدكلة تدخؿ الزدياد كنظران  بؿ ،(عامة عامة، سكينة عاـ، صحة أمف) العاـ

 عنيا، فيناؾ لؤلفراد غنى ال كمتنكعة كثيرة كأكجو مظاىر إلى الضبط مجاؿ اتسع كالقطاعات
 اتذ المكاد نقؿ حيث مف ،خاصة الصناعية المنشآت كحماية ،الصناعي باألمف يتعمؽ ضبط

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

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

                                                 

ـ عمى أف " تعمؿ الكزارة 1999( لسنة 7( مف قانكف حماية البيئة الفمسطيني رقـ )25نصت المادة ) (1)
كالتعميمات كالشركط لحد مف اإلزعاج البيئي الصادر عف  سبالتعاكف مع الجيات المختصة عمى كضع المقايي

( 66يف"، كما أف نص المادة )خر النشاطات المختمفة، كيمنع صاحب كؿ منشأة أك فرد أف يتسبب في إزعاج اآل
( مف ىذا القانكف يعاقب 26، 25اد مف نفس القانكف جاءت لكضع العقكبة التالية ) كؿ مف يخالؼ أحكاـ المك 

، ردني، كال تزيد عف مئة دينار أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنيان مة مالية ال تقؿ عف خمسيف دينار أبغرا
 كالحبس مدة أسبكع كال تزيد عف شير أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف .

 .739ـ، ص1997يضة العربية، القاىرة، رمضاف محمد بطي(، الكسيط في القانكف اإلدارم، دار الن د. (2)

ـ، كليد الحايؾ، مجمكعة 3/4/1956ـ، جمسة 1956( لسنة 56قرار محكمة العدؿ العميا الفمسطينية رقـ ) (3)
 .71، ص1996( سنة 1966-1957مختارة مف قرارات محكمة العدؿ العميا الفمسطيني، الجزء العاشر عاـ )
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 العقارم،  بالمجاؿ يتعمؽ العامة، كضبط الحزبية، كالتظاىرات االجتماعات كعقد السياسية
 .الصحي، كالصيد المجاؿ في ضبطك 

كاإلخبلؿ بالسكينة العامة في القانكف البريطاني ال يقتصر عمى ما يكدر حاسة السمع 
 . (1)لتذكؽفقط، إنما يتسع أيضان ليشمؿ حاسة الشـ كالممس كالبصر كا

األخذ بالتدابير األشد، كلقد أكد القضاء الفرنسي حؽ سمطة إدارة  أجؿكيعتبر ذلؾ مف 
في أف يحظر خبلؿ الميؿ كؿ ضكضاء مف طبيعتيا أف تقمؽ راحة الساكنيف،  اإلدارمالضبط 

، كيعتبر ىناؾ (2)ككذلؾ مكافحة بعض المظاىر الحديثة التي تمس ىدكء المكاطنيف: كالدعاية
بيف السكينة العامة كاألمف العاـ، كذلؾ أف الضكضاء تصيب المكاطنيف باختبلؿ التكازف  صمة

التعدم، مما ينعكس  إلىالنفسي كالجسدم، فتزيد مف حدة التكتر كعدـ ضبط أعصابو فيميؿ 
أثره في ازدياد المشاحنات، كذلؾ فإف ىناؾ صمة أيضان بيف السكينة العامة كالصحة العامة، 

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

 اإلدارم، كما كسع القضاء (3)تخدـ أيضان في المحافظة عمى الصحة العامة كاألمف العاـ أيضان 
، عندما أصدر مدير الضبط في الشرطة مقاطعة فرنسية اإلدارمالضبط  الفرنسي مف أغراض

خشية إلقائيا بعد تصفحيا في الطريؽ  ؛الئحة ضبطية تحظر تكزيع النشرات في الطرؽ العامة
كتشكيو ركنؽ الطريؽ كجمالو، عندئذ طعف اتحاد نقابات المطابع كالنشر في ىذه البلئحة كطمب 

 .(4)اإلدارمالضبط  إلغائيا، ألنيا تتجاكز أغراض

 (:النظام العام المتخصص) ثانيًا: الجانب المعنوي لعناصر النظام العام
 الحفاظ عمى اآلداب العامة واألخالق: -1

حمايةن  ؛السماح لسمطة الضبط بالتدخؿ في بعض الحاالت إلىاتجو قضاء مجمس الدكلة        
حيث أضاؼ الجانب المعنكم لمضبط  عف النظاـ العاـ التقميدم، لمنظاـ العاـ الخمقي بعيدان 

                                                 

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

 .28عصفكر، المرجع السابؽ، ص دد. محم (2)

 .75د. محمد محمد بدراف، المرجع السابؽ، ص (3)

 .261ـ، ص1977، القاىرة ،الكتب عالـ، القانكنية الشرطية المكسكعةد. قدرم عبد الفتاح الشياكم،  (4)
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لحماية القكاعد األخبلقية األساسية  ،أنو قد أجاز لسمطة الضبط التدخؿ آخر، بمعنى اإلدارم
 .(1)كلك لـ يترتب عمى اإلخبلؿ بيا تيديد باالضطراب المادم

ـ في قضية 1937يناير  29فقد أقر مجمس الدكلة الفرنسي في حكمو الصادر بتاري( 
(societe puplication zed بشرعية القرار الصادر مف اإلدارة بمنع عرض المطبكعات في ،)

 .(2)كمف ثـ ال يجب نشرىا ،باعتبار أف ىذه الجرائـ مخمة باآلداب ،األماكف العامة

الصادر بتاري(  ،(lutetiaكفي ذات االتجاه قضى المجمس في حكمو الشيير في قضية )
سبؽ أف أجازتيا  ةفي أف يحظر عرض أفبلـ سنيمائيلسمطة العمدة  ،ـ1959ديسمبر عاـ  18

كالظركؼ المحمية  ،كاف مف شأنيا "بسبب طابعيا البلأخبلقي إذا ،ىيئة الرقابة عمى األفبلـ
كلكف  ،أف ال أخبلقية الفيمـ تشكؿ كاقع صحيح لممنع أخرلكاإلضرار بالنظاـ العاـ، كبعبارة 

 .(3)يشترط أف تككف مصحكبة بظركؼ محمية

قضى مجمس الدكلة برفض إلغاء قرار صدر بتحريـ حفبلت الرقص في بعض كما ك 
 .(4)كمنع الشباب الذيف تقؿ أعمارىـ عف الثامنة عشرة مف ارتياد بعض الحانات ،المقاىي

   

( مف دستكر جميكرية 184بأف نص في المادة ) األمرفإف المشرع قد حسـ  أما في مصر
ىيئة الشرطة بالمحافظة عمى النظاـ كاألمف العاـ كالتي تقرر بأف " تختص  ،مصر العربية

كعمى األخص بمنع الجرائـ كضبطيا، كما  ،كاآلداب كبحماية األركاح كاألعراض كاألمكاؿ
تختص بكفالة الطمأنينة كاألمف لممكاطنيف في كافة المجاالت كتنفيذ ما تفرضو عمييا القكانيف 

 كالمكائح مف كاجبات ".

كالتي  ،ـ1971( لسنة 109رقـ )المصرم نكف ىيئة الشرطة ( مف قا3) ككذلؾ المادة
كتؤدم الشرطة  ،رئيسيا األعمى رئيس الجميكرية ،تنص عمى أف" الشرطة ىيئة مدنية نظامية

كتسير عمى حفظ النظاـ كاألمف  ،كتكفؿ لممكاطنيف الطمأنينة كاألمف ،كاجبيا في خدمة الشعب

                                                 

حدكد سمطة الضبط اإلدارم"، منشكر بمجمة القانكف كاالقتصاد، كمية البنا، بحث بعنكاف"طؼ د. محمكد عا (1)
ـ،  1978ديسمبر سنة  -الحقكؽ، جامعة القاىرة، العدداف الثالث كالرابع، السنة الثامنة كاألربعكف، سبتمبر

 .180ص
دكتكر/ السيد حممي الكزاف،  مشار إلى ىذا الحكـ في مؤلؼ لكاء دكتكر/ عماد حسيف عبد اهلل، كلكاء (2)

 .96المرجع سابؽ، ص
 .294مشار إلى ىذا الحكـ في مؤلؼ د/ عادؿ أبك الخير، المرجع سابؽ، ص (3)
 .165د. مصطفى أبك زيد فيمي، القانكف اإلدارم، الدار الجامعية، اإلسكندرية، دكف سنة نشر، ص (4)
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ا القكانيف كالمكائح مف كاجبات، كذلؾ كمو عمى الكجو العاـ كاآلداب كتتكلى تنفيذ ما تفرضو عميي
 المبيف في القانكف"

حيث نصت  ،كالحاؿ كذلؾ في فمسطيف، فقد حذا المشرع الفمسطيني حذك نظيره المصرم
 ـ كتعديبلتو عمى أف:2003( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 84المادة )

كتنحصر كظيفتيا في  ،لقكة المسمحة في الببلدكىي ا ،قكات األمف كالشرطة قكة نظامية -1
كالسير عمى حفظ األمف كالنظاـ  ،كحماية المجتمع ،كخدمة الشعب ،الدفاع عف الكطف

اـ كامؿ كتؤدم كاجبيا في الحدكد التي رسميا القانكف في احتر  ،العاـ كاآلداب العامة
 حقكؽ كالحريات.لم

 ر مستقؿ مف عناصر النظاـ العاـ،كعنصكيتضح مما ذكر أف حماية اآلداب العامة تدخؿ  
 العاـ. اإلدارمكبالتالي تعتبر غرض أساسي مف أغراض الضبط 

 الحفاظ عمى جمال الرواء وارتباطو بالنظام العام )النظام العام الجمالي لمبيئة(:  -2

حماية جماؿ  إلىيمكف تعريؼ النظاـ العاـ الجمالي لمبيئة بأنو" النظاـ الذم ييدؼ        
ىتـ ا ، كلقد(1)حفاظان عمى السكينة النفسية لؤلفراد المقيميف في ىذه البيئة " ؛نؽ كالركاء لمبيئةالرك 

كذلؾ بإصداره العديد مف  ،بحماية جماؿ البيئةكفمسطيف  ،كمصر ،مف فرنسا المشرع في كؿ  
 مايك2نجد القانكف الصادر في  ففي فرنساالتشريعات التي تستيدؼ حماية الركنؽ كالركاء، 

ـ المعدؿ بالقانكف الصادر 1943ابريؿ لسنة 12ـ كالخاص بتنظيـ المدف، كقانكف 1930
يكليك 10كالقانكف الصادر في  ،كالمتعمؽ بالرقابة عمى لصؽ اإلعبلنات ،ـ29/12/1979

كالخاص بحماية  ،ـ1971إبريؿ عاـ  12كالقانكف الصادر في  ،الخاص بحماية البيئة 1979
 .(2)األماكف الطبيعية

فقد أصدر أيضان العديد مف التشريعات المتعمقة بحماية جماؿ  ما المشرع المصريأ
الخاص بالتخطيط العمراني  ،ـ1982( لسنة 3نذكر منيا القانكف رقـ ) ،الركنؽ كالركاء

                                                 

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

 كما بعدىا.160؛ د. حساـ مرسي، المرجع سابؽ، ص57ـ، ص1991
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( لسنة 59ـ، ككذلؾ القانكف رقـ )1956( لسنة 140كاالشتراطات الجمالية، ككذلؾ القانكف رقـ )
 .(2)ـ1994( لسنة 4، كقانكف حماية البيئة رقـ )(1)المدف الجديدة ـ كالخاص بإنشاء1979

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

 ـ.2002 ( لسنة3) ـ، كقانكف المياه رقـ2005
فنجد أف غالبية الفقو الفرنسي كالمصرم يرل  بموقف الفقو في ىذا الصددأما فيما يتعمؽ 

الذم يبعث اليدكء كالراحة  ،جماؿ الشكارع كالمياديف كاألبنية –أف الحفاظ عمى جماؿ الركاء 
تعتبر مف عناصر النظاـ العاـ، كعمى ىذا األساس فإف ذلؾ يعتبر مبرران لسمطات الضبط 

 .(3)أف تتخذ إجراءات ضابطة كقاية لمنظاـ العاـ دارماإل
" إف جماؿ المدف كركنقيا يدخؿ ضمف أغراض الدكتور محمود عاطف البنا كفي ذلؾ يقكؿ 
يتكسع في مدلكؿ السكينة العامة لتشمؿ المحافظة عمى السكينة النفسية التي  ،الضبط التقميدية

 .(4)ني في مجرل الحياة اليكمية"لتذكؽ الجماؿ الف ،يكفرىا االرتياح الطبيعي

                                                 

د. حممي الدقدكقي، رقابة القضاء عمى المشركعية الداخمية ألعماؿ الضبط اإلدارم، دراسة مقارنة، مطبعة  (1)
 .57ـ، ص1989دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، 

ـ، 2002د. ماجد راغب الحمك، قانكف حماية البيئة في ضكء الشريعة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  (2)
 .108ص
ة العربية، القاىرة، د. صبلح الديف فكزم، المبسكط في القانكف اإلدارم، دار النيضراجع في ذلؾ كبل مف:  (3)

 .369د. محمكد عاطؼ البنا، الكسيط في القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص ؛807ـ، ص1998
 .369د. محمكد عاطؼ البنا، الكسيط في القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص (4)
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 المبحث الثاني 
 ووسائميا اإلداريتنظيم ىيئات الضبط 

 المطمب األول
 اإلداريتنظيم ىيئات الضبط 

تحديد الييئات اإلدارية كاألشخاص الذيف ليـ حؽ استخداـ  اإلدارميقصد بتنظيـ ىيئات الضبط 
ككنو اليزاؿ  ،العاـ اإلدارمت الضبط ، كسيكتفي الباحث بدراسة ىيئا(1)اإلدارمكسائؿ الضبط 

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

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية 

 :األمني المجال في الفمسطينية الوطنية السمطة رئيس صالحياتأواًل: 

 م وتعديالتو:2003الفمسطيني المعدل لسنة  األساسي لمقانون وفقاً  -1

 عمىكتعديبلتو  ،ـ2003الفمسطيني المعدؿ لسنة  األساسي القانكف مف( 5) المادة تنص        
 ،كالحزبية السياسية التعددية عمى يعتمد ،نيابي ديمقراطي نظاـ فمسطيف في الحكـ نظاـ " أف

 أماـ لةؤك مس الحككمة كتككف ،الشعب قبؿ مف مباشران  انتخابان  الكطنية السمطة رئيس فيو كينتخب
 السمطة الفمسطينية الكطنية السمطة رئيس كيمارس، "الفمسطيني التشريعي كالمجمس الرئيس
 كيعتبر ،(الحككمة) الكزراء جمسم التنفيذية ميامو أداء في كيساعده، الشعب عف نيابة التنفيذية
 عف مسئكالن  النافذة كالقكانيفـ كتعديبلتو 2003لسنة  المعدؿ األساسي لمقانكف كفقان  السمطة رئيس
 األمنية الصبلحيات مف العديد كىناؾ ،أراضييا ككحدة الببلد كاستقبلؿ سبلمة عمى الحفاظ
 :(2)األساسي، أىميا مقانكفل ان كفق السمطة لرئيس

 القانكف عرؼ ، كلقد(3)الفمسطينية لمقكات األعمى القائدىك  الفمسطينية الكطنية سمطةال رئيس - أ
 األمف بقكات الفمسطينية القكات( 84) المادة فيـ كتعديبلتو 2003لسنة  المعدؿ ألساسيا

 عف الدفاع في كظيفتيا كتنحصر الببلد في المسمحة القكة كىي ة،نظامي قكة" كأنيا ،كالشرطة
                                                 

 .339المرجع السابؽ، ص ( د. فؤاد العطار،1)

 .52أ. معف إدعيس، المرجع السابؽ، ص (2)
  ـ كتعديبلتو.2003انكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ( مف الق39( راجع نص المادة )3)
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 العامة كاآلداب العاـ كالنظاـ األمف حفظ عمى كالسير ،المجتمع كحماية ،الشعب ةكخدم ،الكطف
 قكات كتنظـ ،كالحريات لمحقكؽ كامؿ احتراـ في القانكف رسميا التي الحدكد في كاجبيا كتؤدم
 .(1)"بقانكف كالشرطة األمف

 إعبلف المعدؿ األساسي القانكف مف (110) لممادة ان كفق الفمسطينية الكطنية السمطة لرئيس - ب
 أك مسمح عصياف أك غزك أك حرب بسبب القكمي لؤلمف تيديد كجكد عند بمرسكـ الطكارئ حالة

 ان يكم ثبلثيف لمدة الطكارئ حالة تمديد كيجكز ،ان يكم ثبلثيف عف تزيد ال لمدة طبيعية كارثة حدكث
 .(2)أعضائو ثمثي بأغمبية الفمسطيني التشريعي المجمس مكافقة بعد أخرل

 م:2005( لسنة 8رقم ) الفمسطينية األمن قوى في الخدمة لقانون قاً وف -2

 رئيس فإف ،ـ2005 لسنة (8) رقـ الفمسطينية األمف قكل في الخدمة لقانكف كفقان          
  في جاء كما تتألؼ كالتي ،األمف لقكل األعمى القائد ىك الفمسطينية الكطنية السمطة
 الفمسطيني، قكل الكطني التحرير كجيش الكطني األمف قكات: مف القانكف مف (3)(3) المادة
 ضمف تككف تستحدث أك مكجكدة أخرل قكات أك قكة العامة، كأية الداخمي، المخابرات األمف
 :التالي لمقانكف كفقان  األمنية صبلحياتو أىـ كتشمؿ. الثبلث القكل إحدل

 القائد األمف قكل في خدمةال قانكف مف (8) لممادة كفقان  بقرار الكطنية السمطة رئيس يعيف - أ
 عرؼ كلقد ،فقط كاحدة لسنة لو التمديد كيجكز ،سنكات ثبلث لمدة الكطني لؤلمف العاـ

 كتباشر كظائفيا نظامية، تؤدم عسكرية ىيئة" بأنو الكطني األمف (7) المادة في القانكف
 دريص الذم العاـ، كىك القائد قيادة كتحت الكطني األمف كزير برئاسة اختصاصاتيا

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

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

نظامية،  أمنية ىيئة" بأنو الداخمي األمف (10) المادة في القانكف عرؼ كلقد .الكزراء مجمس
 األمف عاـ مدير كبقيادة الداخمية كزير برئاسة اختصاصاتيا كتباشر كظائفيا تؤدم

 .(4)"كافة شئكنيا كتنظيـ عمميا إلدارة البلزمة القرارات يصدر الذم كىك ،الداخمي
                                                 

 ـ كتعديبلتو. 2003القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  ( مف84نص المادة ) (1)
 ـ كتعديبلتو. 2003القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  ( مف110نص المادة ) (2)
 ـ.2005( لسنة 8الفمسطينية رقـ ) قانكف الخدمة في قكل األمف ( مف7نص المادة ) (3)
 .53أ. معف إدعيس، المرجع السابؽ، ص (4)
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المذككر،  األمف قكل في الخدمة قانكف مف (16) لممادة كفقان  الكطنية السمطة ئيسر  يعيف-ج
 .األمف لقكل الضباط شئكف مدير

 م:2005( لسنة 17رقم ) العامة المخابرات لقانون اً وفق -3

    العامة المخابرات لقانكف كفقان  العامة المخابرات عمى كالرقابة كاإلشراؼ المتابعة يتكلى
 ، كيعيف(2ـ) الفمسطينية الكطنية السمطة رئيس تتبع نظامية أمنية ىيئة ـ2005 لسنة( 17) رقـ

 رئيس مف بقرار فقط)كاحدة،  لسنة لو التمديد سنكات، كيجكز ثبلث لمدة العامة المخابرات رئيس
 رئيس مف بقرار فيعيف المخابرات رئيس نائب أما( 4ـ) أمامو مسئكالن  كيككف ،الكطنية السمطة
 .(1)المخابرات رئيس مف كبتنسيب (.يةالكطن السمطة

 في أك اديةعال كقاتألا في كانت سكاء يةعتشري بلحياتصب الكطنية طةمالس يسئر ع يتمت 
 معدؿال ساسيألا فالقانك  نص فقد) ،(2)الطكارئ كحالة ركرةضال حالة يىك  االستثنائية كقاتألا

كمنح مف خبلليا صبلحيات مكاد لتنظيميا،  ارئ في الفصؿ السابع متضمنان خمسالطك  حالة
، منيا قصر اإلعبلف لحالة (3)كسمطات كاسعة لرئيس السمطة الكطنية في حالة إعبلف الطكارئ

مرجعية، فمرئيس حؽ  أكأم سمطة  إلىالطكارئ عمى رئيس السمطة الكطنية بدكف الرجكع 
 .(4)إعبلف حالة الطكارئ في حاؿ ما يستدعي ذلؾ

 

 

 

 
                                                 

 .54أ. معف إدعيس، نفس المرجع، ص (1)
 كلةيالس عم ايفي مستمرة شبة الحالة ذهى بحتصأ قد مالديكتاتكر  عالطاب ذات السيما الببلد ضعب في (2)

 ـتقك  الببلد ذهى في يةيعالتشر  ةمطالسأف  في اىاكمد الحالة ذهى فإعبل بملط الكافي المبرر إيجاد في مةائالد
ـ صادؽ، سمطة رئيس الدكلة بيف النظاميف حاز . دمف:  كبلن اعتراضات تذكر، راجع  أمكبدكف  مقائيان ت تجديدىاب

؛ د. عادؿ أبك النجا، دكر رئيس 790ـ، ص2009كالبرلماني كالرئاسي، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، 
 .251ـ السياسية المعاصرة، بدكف دار كسنة نشر، صالدكلة في النظ

د. أحمد سبلمة بدر، االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في النظاـ البرلماني، دراسة مقارنة، دار النيضة  (3)
 .625ـ، ص2003العربية، القاىرة، 

 دراسة" العادية عاتالتشري سف في الفمسطينية الكطنية السمطة رئيس صبلحيات، كميؿ أبك محمكد جماؿأ.  (4)
 .115ـ، ص2012-2011"، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة األزىر، غزة،  تحميمية
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 الفرع الثاني
 الفمسطينيةىيئة الشرطة 

 الجرائـ منع األخص العاـ، كعمى كاألمف النظاـ عمى بالمحافظة الشرطة ىيئة تختص
 مف كالمكائح القكانيف مف عمييا تفرضو ما كاألمكاؿ، كتنفيذ كاألعراض األركاح كحماية كضبطيا
 .(1)تكاليؼ

ؿ ضكابط أمنية تحتاجيا طبيعة البشر أنفسيـ، فإف لك إلىكؿ مجتمع إنساني يحتاج 
التنافس كاالحتكاؾ، كالصراع كانتياؾ لمحرمات كاالعتداء  إلىمجتمع ظركفو التي تؤدم بأفراده 

بكؿ صكرة ككقكع األزمة تمك األزمة، مف ىنا كاف البد مف أداة تنزع كتردع كتعمؿ ما في كسعيا 
ة يمثؿ ألف اإلخبلؿ بكظيفة الشرط ؛فكانت الشرطة األداة الفاعمة ليذا كمو ،لتحقيؽ االستقرار
 . (2)، مما يمثؿ أزمة في تحقيؽ الشرطة لرسالتيا كىي: حفظ األمفأخرلإخبلؿ بكظائؼ 

ـ 2003( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 84/1كما كنصت المادة )
كىي القكة المسمحة في الببلد.  ،قكات األمف كالشرطة قكة نظامية -1كتعديبلتو عمى أف"

كالسير عمى حفظ  ،كحماية المجتمع ،كخدمة الشعب ،فاع عف الكطفكتنحصر كظيفتيا في الد
كتؤدم كاجباتيا في الحدكد التي رسميا القانكف في احتراـ  ،األمف كالنظاـ العاـ كاآلداب العامة

 كامؿ لتحقيؽ الكاجبات".

 :اإلداريالضبط  وأواًل: مأمور 

أفراد الشرطة بمختمؼ جميع  اإلدارميتمتع بصفة مأمكر الضبط  اإلدارممأمكر الضبط 
ىي مجمكعة األنشطة التي تمارسيا الشرطة كسمطة  اإلدارم. ككظيفة مأمكر الضبط (3)درجاتيـ
منع ارتكاب  إلىكتشمؿ كافة األعماؿ التي ترمي  ،الحفاظ عمى األمف العاـ أجؿمف  ،إدارية

 إلى ،األماكفالجرائـ مف حيث أعماؿ الحراسة كالدكريات كتنظيـ المركر كمراقبة األشخاص ك 
 .(4)غير ذلؾ مف األعماؿ الكقائية السابقة عمى كقكع الجرائـ كالحكادث

                                                 

 ـ بشأف الشرطة.1963 لسنة (6) رقـ بقانكف قرار( مف ال13راجع نص المادة )  (1)
 .37د. أحمد كمكب، دكر القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية، المرجع السابؽ، ص (2)

مف: د. عصاـ زكريا عبد العزيز، حقكؽ اإلنساف في الضبط القضائي، القاىرة، دار النيضة  كبلن راجع  (3)
السبكي، حدكد سمطات مأمكر الضبط القضائي في التحقيؽ،  إبراىيـ؛ د. ممدكح 23، ص2001العربية، 

.26ـ، ص 1998القاىرة، دار النيضة العربية،   

 .23ـ، ص2005ة الشرطة الفمسطينية، مطبعة دار المنارة، لكاء ركف/عرابي كمكب، تنظيـ إدار  (4)
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قرار  اإلدارمكتعتبر الشرطة ممثمة بمأمكر الضبط  بكجو عاـ ىي إدارة الدكلة لصكف األمف كا 
كتنفيذ القكانيف التي تسف لصالح الجماعة، أما الشرطة بالمفيكـ الحديث لمكظيفة فيـ  ،النظاـ

ف يعيد إلييـ فرض القانكف كالنظاـ كحماية األمف، كتكاد تككف كظائؼ الشرطة مكحدة كمكظفك 
 :(1)في جميع دكؿ العالـ، كتتمخص ىذه المياـ بما يمي

 حفظ النظاـ. -1

 منع الجريمة كضبطيا عند كقكعيا. -2

صبلح المجرميف. -3  تقديـ كا 

 إنفاذ القكانيف. -4

ز الشرطة في مجاؿ الضبط نظران لما حظى بو جيا اإلدارمكطبيعة كظيفة الضبط 
مف دكر كبير كسمطات كاسعة في الحياة العممية، فقد ثار خبلؼ بيف فقياء القانكف  اإلدارم

حكؿ طبيعة الكظيفة التي تمارسيا الشرطة في ىذا المجاؿ، كىؿ ىي ذات بعد سياسي، أـ أنيا 
 ذات طبيعة قانكنية محايدة؟

ىي كظيفة ذات طابع سياسي مف كجو  فمنيـ مف اعتبر أف الكظيفة اإلدارية لمشرطة
حماية كاقعية ألمف مختؿ، بؿ يتجو  إلىأكلى، حيث أف فرض األمف في الشكارع ال يتجو أصبل 

تكقي أم خمؿ محتمؿ يستيدؼ محابة نظاـ الحكـ نفسو، بدليؿ أف المتعامؿ يجد أف  إلىأساسان 
مف اإلجراءات التي يمارسيا  ىذا اليدؼ، بينما يعتبر كثير إلىالقميؿ منيا ىك الذم ينصرؼ 

 .(2)جياز الشرطة مسخرة مف الدرجة األكلى لحماية السمطة السياسية الحاكمة

ال  ،مف الفقو أف الكظيفة اإلدارية لمشرطة كظيفة قانكنية محايدة آخربينما ذىب جانب 
سمطة  إلىتتجاكز حدكد فكرة مثالية تحرص عمى حماية النظاـ العاـ داخؿ المجتمع، كال تتحكؿ 

انحرفت في استعماؿ صبلحياتيا، كغمبت حماية السمطة عمى مصالح  إذاسياسية إال 
 . (3)المجتمع

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

                                                 

الييئة  ةالفاصد، تقرير بعنكاف "آليات المسائمة كسيادة القانكف في فمسطيف"، منشكر بمجم د. أرياف (1)
 .12ـ، ص1998الفمسطينية المستقمة بحقكؽ المكاطف )قكانيف الشرطة في فمسطيف(، 

 كما بعدىا.  356القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، صد. محمكد عاطؼ البنا، الكسيط في  (2)

 كما بعدىا. 250ـ، ص1985د. محمد عصفكر، ضمانات الحريات، دار الفكر العربي، القاىرة،  (3)
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ة السكينة العامك  ،: يتمثؿ في الكقاية مف أكجو العنؼ، كالمحافظة عمى األمف العاـالحد األول
كالصحة العامة كاآلداب العامة، كىذا الحد تتفؽ المجتمعات فيو عمى منح الشرطة السمطات 

 لضماف تنفيذه عمى الكجو األمثؿ كفقان لمقانكف. ؛البلزمة

 أكىك الذم يتعمؽ بحماية نظاـ الحكـ داخؿ المجتمع، كتأميف أكضاع طكائؼ  الحد الثاني:
ت فيو المجتمعات حسب درجة الحماية، فيناؾ أنظمة فئات معينة في الدكلة، كىذا الحد تتفاك 

كالنظاـ، كىي في الحقيقة تنصرؼ  تفرض قيكد متزايدة عمى دعكل الحريات العامة بدعكل األمف
 البقاء إلىتسعى  أخرللحماية البقاء السياسي خكفان مف كىـ الثكرة المضادة، كىناؾ أنظمة 

 .(1)تنظيـ ممارسة الحريات العامة لممكاطنيف السياسي الذم ال تستقيـ الدكلة إال بو، كبيف
 أغراض وىي: ةوتتحدد الوظيفة اإلدارية لمشرطة في ثالث

كاجتماعيان  ،كذلؾ بمنع المخاطر التي تيدد المجتمع سياسيان  المحافظة عمى األمن العام: -1
لمخمة ككؿ ما ييدد الفرد في حياتو كمالو، فمنع الجريمة سكاء في ذلؾ الجرائـ ا ،كاقتصاديان 

ثارة الفتف كاإلضرابات ،بأمف الدكلة مثؿ: التجسس كالتخريب الجرائـ  أككتزيؼ العممة  ،كا 
كتنافي اآلداب العامة، مثؿ جرائـ القتؿ كالسرقة كفساد األخبلؽ،  ،التي تخؿ بأمف األفراد

، كمف ىنا نعمـ ضركرة الشرطة (2)كذلؾ مف خبلؿ الدكريات كالحراسات كاألمكنة كالمراقبة
مجتمع بحيث ال تستقيـ الحياة باألكامر كالتكجييات كحدىا، بؿ ال بد مف قكة تجعؿ لم

التكجييات كالتشريعات ىيئة في النفكس كالقمكب، كمف ىنا قدـ القرآف الكريـ كىك دستكر 
ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفاإلسبلـ القكة عمى األمانة في قكلو تعالى: "  ٍيرى مىًف اٍستىٍأجى . كالقكة (3)"ًإف  خى

بؿ ىي بمعنى الكفاية كالقدرة عمى إنجاز الميمات  ،ىنا ال تعني بالضركرة البطش كالتنكيؿ
المككمة إليو أفضؿ مف قرنائو، كلذلؾ فإف كجكد األجيزة األمنية ضركرة حتمية سكاء كاف 

مف حيث أىمية األمف كال غنى عنو في أم كقت، كالشرطة ىي األداة  ،في القديـ كالحديث
 .(4)لى بأداة تحقيؽ الكاجب األمنياألك 

: كذلؾ تنظيـ الحياة الخارجية لؤلفراد بصكرة تمكنيـ مف مباشرة المحافظة عمى النظام العام -2
تعطيؿ، مثؿ تنظيـ حركة المركر كحفظ  أككبدكف مضايقة  ،نشاطيـ في يسر كسيكلة

                                                 

د. بكيؿ بف محمد البراشي، الكظيفة اإلدارية لمشرطة كأثرىا عمى الحريات العامة، دراسة ميدانية في  (1)
 كما بعدىا. 54ـ، ص2015دكتكراه، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، الجميكرية اليمنية، رسالة 

 .23لكاء ركف/عرابي كمكب، المرجع السابؽ، ص (2)

 (.26سكرة القصص، اآلية ) (3)

 .72ـ، ص2012د. رائد أبك مخدة، أعماؿ الشرطة "دراسة فقيية مقارنة "،  (4)
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الصكت كالباعة النظاـ في األماكف التي يرتادىا الجماىير، ككذلؾ منع استخداـ مكبرات 
طبلؽ األعيرة النارية في األفراد  ،المتجكليف . كيحؽ لمدكلة في أف (1)بدكف كجو حؽ أككا 

بقصد حماية النظاـ العاـ كمأمكرم الضبط  ،تفرض عمى األفراد قيكدان تحد بيا مف حرياتيـ
قرار النظاـ كتنفيذ القكانيف اإلدارم لصالح التي تسنيا  ،ىي أداة الدكلة في صكف األمف كا 

 .(2)األفراد كالجماعة

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

رم، كمنع استغبلؿ كمعاكنة كزارة التجارة كالصناعة في مكضكعات النشر كالتدليس التجا
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 

تمع مف الجياز المناط بو في فرض ىيبة الدكلة كحفظ األمف كاالستقرار كالحفاظ عمى المج
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 

 .(3)في ىذا الصدد
 لفرع الثالثا

 مجمس الوزراء الفمسطيني

ية كاإلدارية العميا التي تضطمع بمسؤكلية كضع مجمس الكزراء )الحككمة( ىك األداة التنفيذ
البرنامج الذم تقره السمطة التشريعية مكضع التنفيذ، كفيما عدا ما لرئيس السمطة الكطنية مف 
اختصاصات تنفيذية يحددىا القانكف األساسي، تككف الصبلحيات التنفيذية كاإلدارية مف 

 .(4)اختصاص مجمس الكزراء

( مف القانكف 68كصبلحيات رئيس الكزراء، فقد نصت المادة ) كفيما يتعمؽ باختصاصات
 :يمي ما الكزراء رئيس يمارساألساسي الفمسطيني عمى أف" 

 . فيو الشاغر مؿء أك عضك أم استقالة قبكؿ أك إقالة أك تعديمو أك الكزراء مجمس تشكيؿ -1

                                                 

 .23لكاء ركف/عرابي كمكب، المرجع السابؽ، ص (1)

 .60د أبك مخدة، المرجع السابؽ، صد. رائ (2)

 كما بعدىا. 27، ص2007أ . د. ناجي محمد ىبلؿ، كاقع العبلقة بيف الجميكر كالشرطة، ـ (3)

  ـ كتعديبلتو.2003( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 63( نص المادة )4)



60 

 

 طمب عمى اءن بن أكالضركرة،  عند أك األسبكعية جمستو في لبلنعقاد الكزراء مجمس دعكة -2
 .أعمالو جدكؿ الكطنية، كيضع السمطة رئيس

 .الكزراء مجمس جمسات ترؤس -3
 .الكزراء مجمس بشؤكف يتعمؽ ما كؿ إدارة -4
 .لمحككمة التابعة العامة كالمؤسسات الكزراء أعماؿ عمى اإلشراؼ -5
 .لمقانكف كفقان  اختصاصاتو حدكد في البلزمة القرارات إصدار -6
صدار تكقيع -7  . الكزراء مجمس عمييا يصادؽ التي نظمةاأل أك المكائح كا 
 .(1)"غيابو عند بأعمالو ليقكـ كزرائو بيف مف لو نائب بتعيف الكزراء رئيس يقكـ -8

يختص ( عمى اختصاصات كصبلحيات مجمس الكزراء بقكليا" 69كما كنصت المادة )
 :مجمس الكزراء بما يمي

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

 تنفيذ السياسات العامة المقررة مف السمطات الفمسطينية المختصة. -2

 كضع المكازنة العامة لعرضيا عمى المجمس التشريعي. -3

، ككضع ىياكمو، كتزكيده بكافة الكسائؿ البلزمة، كاإلشراؼ عميو اإلدارمإعداد الجياز  -4  
 كمتابعتو.

 متابعة تنفيذ القكانيف كضماف االلتزاـ بأحكاميا، كاتخاذ اإلجراءات البلزمة لذلؾ. -5

لكاجباتيا كاختصاصاتيا،  اإلدارماإلشراؼ عمى أداء الكزارات كسائر كحدات الجياز  -6
 كالتنسيؽ فيما بينيا.

 مسؤكلية حفظ النظاـ العاـ كاألمف الداخمي. -7

( أعبله، كسياساتيا 7ك 6لمختمفة ذات العبلقة بالفقرتيف )مناقشة االقتراحات مع الجيات ا -8
 في مجاؿ تنفيذ اختصاصاتيا.

ما في حكميا مف كحدات الجياز  أكإلغاء الييئات كالمؤسسات كالسمطات  أكإنشاء  -أ -9
 ف ينظـ كؿ منيا بقانكف.أز التنفيذم التابع لمحككمة، عمى التي يشمميا الجيا اإلدارم

                                                 

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

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

 ."تناط بو بمكجب أحكاـ القانكف أخرلأية اختصاصات  -11

نكف األساسي مجمس الكزراء الحؽ في أف يتقدـ لممجمس التشريعي كما كقد منح القا
صدار المكائح  .(1)البلزمة لتنفيذ القكانيف تكاتخاذ اإلجراءا ،بمشركعات كا 

 المطمب الثاني
 اإلداريوسائل الضبط 

 تمييد وتقسيم:

 عاـال النظاـ عمى لمحفاظ ؛متعددة كأساليب كسائؿ إلى اإلدارم الضبط سمطات تمجأ        
 احتراـ عمى األفراد بيا تجبر سمطات مف تممكو ما بمقتضى دائمة بصكرة المجتمع داخؿ
 العممي التطبيؽ في تتخذ كاألساليب الكسائؿ نييان، كىذه أك أمران  اإلرادة ىذه أكانت سكاء ،إرادتيا

 لكائح أك العامة التنظيمية القرارات) في تتمثؿ قانكنية تصرفات تتخذ متميزيف، فيي أسمكبيف
 في تتمثؿ مادية أعماالن  تتخذ أك، (الكقائية اإلدارية الفردية، كالجزاءات الضبط الضبط، كتدابير

 .(2)(اإلدارم الضبط إلجراءات الجبرم التنفيذ)

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

                                                 

 ـ كتعديبلتو.2003مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  ( 70( راجع نص المادة )1)

 كليست كقائية كسائؿ أنيا: ىما أساسيتيف بميزتيف صكرىا اختبلؼ عمى اإلدارم الضبط كسائؿ تتميز (2)
 عف تختمؼ بذلؾ قائمان، كىي قانكنيان  زمراك كتمغي تعدؿ أك جديدان  قانكنيان  مركزان  تنشئ كسائؿ عقابية، كأنيا

 سمطات تمارسيا التي المادية اإلجراءات ىذه مثؿ تستبعد القانكنية، كلذلؾ لمقكاعد التنفيذية المادية اإلجراءات
 األسمكب أيضان  الكسائؿ ىذه مف تستبعد كما. تعدلو أك قانكنيان  مركزان  بذاتيا تنشئ ال ألنيا اإلدارم الضبط
 مف العاـ النظاـ كقاية يستيدؼ الذم كالمانع الكاقي األسمكب عمى يقـك اإلدارم لضبطا ألف العقابي

دكر سمطات الضبط اإلدارم في تحقيؽ النظاـ العاـ كأثره مشرؼ،  المجيد عبد العميـ عبد راجع: د. .االضطراب
 .124ص ـ،1998دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة،  ،عمى الحريات العامة
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 عمى العامة السمطة تضعيا التي القيكد تمؾ أف العاـ، كما النظاـ اذى عمى لمحفاظ الستعماليا
 .ممارستيا في التعسؼ مف تمنع ،كحدكد ضكابط إلى تخضع أف يجب الحريات

 ،كالكسائؿ األساليب مف بالعديد ـالعا النظاـ تحقيؽ سبيؿ في اإلدارم الضبط ىيئات كتستعيف
 كقاية كىك ،محدد غرض إلى تيدؼ أنيا في ليا المشابية األساليب مف غيرىا عف تتميز كالتي
  :متميزيف أسمكبيف إلى ردىا يمكف كالكسائؿ األساليب ىذه. رأيناىا التي عناصره في العاـ النظاـ

ما ،(اإلدارية الفردية، الجزاءات الضبط التنظيمية، قرارات القرارات) قانكنية تصرفات إما فيي  كا 
 ؛استخداميا اإلدارم الضبط بييئات يناط كالكسائؿ األساليب ، تمؾ(المباشر التنفيذ) مادية أعماؿ

 .(1)أىدافو تحقيؽ أجؿ مف

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

 (التنظيمية القرارات) دارياإل الضبط لدددوائح

التي تضعيا  ،مجمكعة القكاعد العامة المكضكعية المجردة" اإلدارميقصد بمكائح الضبط 
 لتقييد النشاط الفردم، كالحد مف حرية األفراد حفاظان  اإلدارمالسمطات المسؤكلة عف الضبط 

 .(2)"عمى النظاـ العاـ، مثؿ لكائح المركر كتسعير المكاد الغذائية

 المحافظة بيدؼ التنفيذية السمطة عف تصدر التي المكائح تمؾ ىي اإلدارم الضبط ئحلكا
    .(3)العامة العامة، كالسكينة العاـ، كالصحة األمف :الثبلثة بعناصره العاـ النظاـ عمى

 بإصدار لؾذ، ك اإلدارم الضبط لممارسة المظاىر أبرز مف الضبط لكائح تعتبرك         
 األفراد حريات بمقتضاىا كتضبط ،الفردم النشاط بعض بيا تقيد كمجردة مةعا قانكنية تصرفات

 .العاـ لمنظاـ تحقيقا مخالفتيا عمى جزاءات ذكتتخ

                                                 

 البيضاء،  الجديدة، الدار النجاح الثانية، مطبعة الطبعة ،(مقارنة دراسة) اإلدارم الصركخ، القانكف مميكةد.  (1)
 .بعدىا كما 303ص، ـ1992

 .154د. إعاد القيسي، المرجع السابؽ، ص (2)

 جنائيان  قارفكالم الميبي القانكف في اإلدارم الضبط أعماؿ عف الدكلة شكايؿ، مسئكلية سميماف عاشكرد.  (3)
داريان   .12ـ، ص2002القاىرة، ، العربية النيضة األكلى، دار ، الطبعةكا 
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 قكاعد: مثاؿ، الشخصي ال المكضكعي بالطابع تتسـ قكاعد فيي، انتشاران  الكسائؿ أكثر ىي
 مف ،متفاكتة درجات ذات ارماإلد الضبط لكائح كتعتبر. (1)كاألسكاؽ العامة اؿحالم نشاط تنظيـ
 .(2)المختمفة األنشطة ممارسة لحرية تقييدىا مدل حيث

كلكائح،  أنظمة إصدار طريؽ عف العاميف كاألمف النظاـ عمى المحافظة لئلدارة كيمكف
 عقكبات الغالب في األفراد، كتتضمف لحرية تقييد عمى ثانكم، كتنطكم تشريع حقيقتيا في ىي
 أك الخطرة العمكمية، كالمحاؿ لممركر، المحاؿ المنظمة المكائح مثؿأحكاميا،  مخالفة عمى

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

 ى النحو التالي:وتأخذ لوائح الضبط صورًا متعددة نذكرىا عم

 ممارسة عف أك ،معيف إجراء عف لمنيي حظران  البلئحة تتضمف أف كيعني :المنع أو الحظر أواًل:
مشركع،  غير يككف الفردية الحرياتإلغاء  طمب في ألف كمطمقان  شامبلن  يككف كال ،معيف نشاط
 .(4)اإلدارم القضاء أماـ فييا الطعف عند لئللغاء معرضة البلئحة كتككف

 عاـ قصد تحقيؽ ىك منو كاليدؼ الحريات إلغاء حد إلى يصؿ ال لؾذبك  ،جزئيان  يككف حظرفال
 في السيارات تكقؼ بعدـ يقضي مذال الحظر: المجتمع، مثؿ في األفراد جميع عمى بالنفع يعكد
، ككذلؾ منع األفراد مف معينة أحياء في المنبيات استعماؿ أك معينة أكقات أك معينة أماكف

 .(5)اكف في بعض األكقات حفاظان عمى النظاـ العاـارتياد أم
 مىع حصكليـ بشرط حرياتيـ بممارسة لؤلفراد السماح يمكف (:المسبق اإلذن) الترخيصثانيًا: 
ذف مكافقة الالسمطات المختصة مف مسبؽ كا  المكائح التي  :لمقانكف، كمثالو مخالفان  لؾذ كاف ، كا 

االجتماعات، كاشتراط الحصكؿ عمى  أكالمؤتمرات تتطمب الحصكؿ عمى إذف اإلدارة مثؿ عقد 
المباني، ككذلؾ المكائح الخاصة  االسكاف بإجراء ترميـ في أحد أكترخيص مف جية التنظيـ 

 .(6)بتصاريح ممارسة نشاط المحاؿ
                                                 

 .عامة بصكرة البمدية المجالس صبلحيات انظر (1)

 .145ص، بؽاسال مرجعال، اإلدارم الضبط، عمارة أبك عمي حمدد. م  (2)

 .17المرجع السابؽ، ص، دعيسأ. معف إ (3)
صبلح العاككر، سمطات الضبط اإلدارم في الظركؼ االستثنائية في  ( راجع في ذات المعنى: أ. بشر4)

  .54ـ، ص2013التشريع الفمسطيني، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة األزىر، غزة، 

 .83ـ، ص1999(، لمشرطة اإلدارية الكظيفة) اإلدارم الضبطمصطفي ممدكح محمد،  لكاء دكتكر/ (5)
 .281ـ، ص1993الضبط اإلدارم كحدكده، القاىرة، د. عادؿ السعيد أبك الخير،  (6)
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 التي بالمخاطر مسبؽ عمـ عمى تككف لكي ،مسبقان  اإلدارة إخطار كىك :المسبق اإلخطار ثالثًا:
 عميو نص إذا إال اإلدارة تشترطو ال معيف، كاإلخطار لنشاط األفراد ممارسة عف تنجـ أف يمكف

 .(1)القانكف

يحدده القانكف كيضع  ،خطار المسبؽ باعتباره أحد صكر لكائح الضبط يعد إجراءن كقائيان كاإل
الشركط كاألحكاـ التي مف الكاجب مراعاتيا فيما يخص األشخاص الذيف يريدكف ممارسة نشاط 

يستكجب مثؿ ىذا اإلجراء، حيث ينحصر كاجبيـ قبؿ ممارسة النشاط في إخطار اإلدارة معيف 
كتقدـ البيانات كالمعمكمات المحددة قانكنان لتككف اإلدارة عمى عمـ كدراية  ،برغبتيـ في ممارستو

، كعمى اإلدارة التأكد مف استيفاء شركط مزاكلة النشاط المحدد (2)بما يريد ممارستو مف نشاط
ة البيانات كالمعمكمات المقدمة بشأنو، فإف كانت الشركط مستكفاة فمؤلفراد مزاكلة النشاط كصح

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

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

 رخصة طمب أك كمنع حظر عمى الضبط لكائح تتضمف ال قد :)التوجيو( النشاط تنظيم رابعًا:
نما إخطار أك نة تكجييات بأف تصدر البلئحة متضم النشاط بتنظيـ اإلدارة تكتفي مسبؽ، كا 

 سرعة لتحديد إشارات كضع معينة في شأف تنظيـ بعض أكجو النشاط الفردم، مثاؿ ذلؾ
ف ، ككذلؾ أيضان أمثبلن  نترنيتا مقيى الستغبلؿ شركط كضع أكالعامة،  الطرؽ في السيارات

عبكر الطرؽ في األماكف  أك ،السير عمى اليميف إلىرشادىـ تتضمف البلئحة تكجيو األفراد كا  
 .صصة ليـالمخ

 

 

 

 
                                                 

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

  .99ـ، ص1991جامعة  عيف شمس، 

 .389القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، صالكسيط في   ( د. محمكد عاطؼ البنا،3)
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 الفرع الثاني
 أوامر الضبط الفردية

 النشاط أكجو لتنظيـ عامة قكاعد تتضمف ضبط لكائح اإلدارم الضبط ىيئات تصدر
 نشاط أف كنجد الفردية الضبط بقرارات العاـ، كالمعركفة النظاـ عمى الحفاظ بيدؼ ؛الخاص
 .(1)القرارات ىذه إلى يكاد أك كمو يتحكؿ اإلدارم الضبط

 أك قانكف في سكاء عامة تنظيمية قاعدة إلى مستندة القرارات ىذه تصدر أف صؿكاأل
 إلى مستندة – معينة كبشركط خاصة أحكاؿ في – القرارات تمؾ تصدر ال قد أنو الئحة، غير

 الكاجب كالضكابط الشركط مف العديد كالقضاء الفقو كضع كلقد ىذا. عامة تنظيمية قاعدة
 .(2)لمشركعيتيا كتأكيدان  ضمانان  الفردية الضبط قرارات في تكافرىا

 نوأ كما، اإلدارم الضبط لكائح مف لبلئحة تطبيقان  الفردية اإلدارم الضبط أكامر تصدرك 
 ال فردية إدارم ضبط أكامر إصدار لئلدارة يجكز ال كقضاءن  فقيان  كالغالب ،الراجح لمرأم طبقان 
 .دستكرم قانكني لنص أك لبلئحة تطبيقان  تككف

 اإلدارم القرار إصدار في اإلدارة سمطة" بأف الفمسطينية العميا العدؿ محكمة تقض كقد
 يراقب أف اإلدارم القكانيف، كلمقضاء بنصكص كمحددة العاـ بالصالح مقيدة بؿ ،مطمقة ليست

 نص مع متكافقان  بالشرعية كمتسمان  العدالة ركح مع متفقان  جاء قد اإلدارم القرار كاف إذا ما
 كممتو يقكؿ أف اإلدارم القاضي كمو، فعمى لذلؾ مخالفان  جاء قد القرار أف لو تبيف االقانكف، فإذ

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

 في فردية، كىي أكامر إصدار طريؽ عف أيضان  اإلدارم الضبط سمطة ممارسة كتتـ
 األفراد مف عدد عمى أك بذاتو معيف فرد عمى يقياتطب اإلدارة تستيدؼ إدارية قرارات جكىرىا
 أك تجمير أك اجتماع بمنع الصادر األمر ذلؾ محددة، كمثاؿ حالة بصدد أك بذكاتيـ المعينيف

 نشاط أف منشكرات، كالكاقع أك جريدة بمصادرة أكعميو،  االستيبلء أك منزؿ ىدـ أكمظاىرة، 

                                                 

نشر، دار  العربي، بدكف الفكر دار ،(مقارنة دراسة) الدستكرم كالقانكف السياسية الطماكم، النظـ سميماف د. (1)
 .بعدىا كما 525ص، ـ1988

 مجمس مجمةب"، منشكر لئلدارة التقديرية السمطة عمى اإلدارم القاضي رقابةبحث بعنكاف "أبركاف،  فريدةد.  (2)
 .114ص، ـ2002الجزائر،  ،األكؿ العدد، الدكلة

الحايؾ،  كليد، ـ29/4/1965 ـ، جمسة 1963 لسنة( 98) رقـ الفمسطينية العميا العدؿ محكمة قرار (3)
  .80، ص(ـ 1963-1961) عاـ مف عشر الثالث العميا، الجزء العدؿ محكمة قرارات مف مختارة مجمكعة
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نما كائحل إصدار عمى يقتصر أف يمكف ال اإلدارم الضبط  ىذه تطبيؽ ذلؾ يتـ الضبط، كا 
 تصدر أف فاألصؿ الفردية، لذلؾ األكامر إصدار طريؽ عف الضبطية التشريعات كأيضان  المكائح
 األكامر ىذه تككف الضبطية، كأف البلئحة أك القانكف في نص إلى استنادان  الفردية األكامر ىذه

 الضبط ىيئة يمنع ما ثمة ليس ذلؾ كمع ،قانكنية كقكاعد أحكاـ مف النص في كرد لما مطابقة
بالتنظيـ،  الئحة أك قانكف تناكلو قد يكف لـ معيف فردم نشاط بتنظيـ فردية أكامر تصدر أف مف

 الكحيدة الكسيمة باعتباره اإلجراء ىذا اتخاذ يتطمب ،استثنائي ظرؼ ىناؾ يككف أف بشرط كذلؾ
 .(1)الظرؼ ىذا لمكاجية

 :رديالف الضبط قرار شروطأواًل: 

 بإصدار تدخميا يبرر جديان  سببان  اإلدارم الضبط ىيئات للد يتكفر فأ يجب :السبب ركن -1
 . (2)الفردم الضبط قرار

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

 . (3)الشكؿ بعيب مشكبان  القرار صبحأ الا  ك  مراعاتيا يجب معينة ألشكاؿ يخضع قد
، بإصداره المختصة الضبط ىيئة مف الفردم الضبط قرار يصدر أف يجب: االختصاص ركن -3

 .العاـ النظاـ حماية في ثرهأك  ليوإ الحاجة مدل تقدير عمى غيرىا مف قدرأ فيي
 المكائح أك القانكف حدكد في الفردم الضبط القرار يصدر أف يعني كذلؾ: المحل ركن -4

 .معيف فردم لنشاط المنظمة
 المادية بعناصره العاـ النظاـ نطاقيا، محددة بغاية فردملا الضبط قرارات تتميز: الغاية ركن -5

 .كالمعنكية

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

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

                                                 

 كما بعدىا. 508ص، ـ2004المعارؼ، اإلسكندرية،  اإلدارم، منشاة القانكف أصكؿ، الديف جماؿ ساميد.  (1)
 كما بعدىا. 628صالمرجع السابؽ، ، اكممالط سميمافد.  (2)
 .90صالمرجع السابؽ، ، محمد ممدكح مصطفيلكاء دكتكر/  (3)
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مع  اإلدارمالضبط  قرار يتبلءـ أف يجب :لالتدخ ألسباب الفردي الضبط قرار مالئمة -7
 كالصرامة بالقسكة يتسـ أال ذلؾ كيقتضي، إصداره إلى جية اإلدارة دفعت التي الظركؼ
 .(1)الخطكرة مف كبير قدر عمى ليست ظركؼ لمكاجية

 الفرع الثالث
 الوقائي اإلداريالجزاء 

النظاـ العاـ ظيرت بكادره يراد بو اتقاء االخبلؿ ب ،تدبير كقائي اإلدارميقصد بالجزاء 
، كىك تدبير يمس الحريات الفردية (2)كخيفت عكاقبو، كىك ال ينطكم بذلؾ عمى معنى العقاب

 .(3)كالمصالح المادية لؤلفراد

ال ينطكم أساسان عمى معنى العقاب، بؿ ىك تدبير كقائي يتخذ قبؿ كقكع  اإلدارمكالجزاء 
ة في المستقبؿ، كالخطكرة ال تتصؿ بجريمة إنما ىي الجريمة لمنع كقكعيا، يكاجو خطكرة محتمم

 .(4)حالة شخصية تنبئ عف خطر سيقع

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 

نتائجيا الخطيرة كشدة كطأتيا عمى الحريات، لذلؾ فإف  إلىالجزاءات بالنظر  تعتبر مف قبيؿ
 .(5)ىذه الجزاءات تخضع لرقابة القضاء إلغاءن كتعكيضان في حالة مخالفتيا لمبدأ المشركعية

في منع الجريمة قبؿ كقكعيا مف خبلؿ اكتشاؼ الخطكرة  اإلدارمكتكمف أىمية الجزاء 
ألنو مانع بيف الفعؿ كالفاعؿ، فمرحمة تنفيذ  ؛اإلدارماـ الجزاء اإلجرامية لؤلشخاص كاستخد

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

ىك أفضؿ أسمكب كقائي يستخدمو جياز الشرطة  اإلدارملجزاء ، كما كيعد ا(6)عف الجريمة

                                                 

 كما بعدىا. 88ص، بؽاسال مرجعال، محمد ممدكح مصطفى د. ( 1)
  .395البنا، الكسيط في القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص( د. محمكد عاطؼ 2)

  .818( د. صبلح الديف فكزم، المبسكط في القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص3)

  .296ـ، ص1992( د. سمير محمد ىندم، االشتباه كحرية المكاطف، دار النيضة العربية، القاىرة، 4)

؛ د. عادؿ أبك الخير، القانكف اإلدارم، 79رقاكم، المرجع السابؽ، صمف: د. سعاد الش كبلن ( راجع في ذلؾ 5)
  .399المرجع السابؽ، ص

  .84ـ، ص1986( د. رمسيس بيناـ، عمـ الكقاية كالتقكيـ، دار المعارؼ، اإلسكندرية، 6)
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كالتحضير  ،كمنع مف يريد ارتكاب الجريمة كىك في حالة االستعداد ،لمتكقي مف الجريمة
 .(1)الرتكابيا

كتتمثؿ أبرز صكر الجزاءات اإلدارية في فمسطيف في ثبلث صكر ىي المصادرة، 
 ا سيتناكلو الباحث تفصيبلن عمى النحك التالي:، كسحب التراخيص، كىذا ماإلدارمكاالعتقاؿ 

 أواًل: المصادرة:

كيقصد بيا قياـ جية الضبط بمصادرة المكاد التي قد تككف ليا خطر اإلضرار بالنظاـ 
ىي نزع الماؿ  أك، (2)كالسكينة العامة( ،كالصحة العامة ،)األمف العاـ العاـ بمدلكالتو الثبلث

ف انصبت عمى قدر معيف مف الماؿجبران بغير مقابؿ، كىي عينية د  .(3)ائمان كا 

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 

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

 .(4)كالنظاـ العاـ في الدكلة

( مف 47كمف تطبيقات المصادرة اإلدارية في التشريع الفمسطيني ما نصت عميو المادة )
 كعات كالنشر بقكليا" كؿ مف يخالؼ أحكاـ المادةـ بشأف المطب1995( لسنة 9القانكف رقـ )

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

 .(5)"ثة أشيرصدكر المطبكعة تعطيبلن مؤقتان كلمدة ال تزيد عف ثبل

                                                 

  .122( لكاء دكتكر/ عماد حسيف عبد اهلل ك لكاء دكتكر/ السيد حممي الكزاف، المرجع السابؽ، ص1)

  .81( د. ممدكح عبد الحميد، المرجع السابؽ، ص2)

  .818( د. صبلح الديف فكزم، المبسكط في القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص3)

مف: لكاء دكتكر/ عماد حسيف عبد اهلل ك لكاء دكتكر/ السيد حممي الكزاف،  كبلن ( راجع في ذات المعنى 4)
 .401الكسيط في القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص د. محمكد عاطؼ البنا، ؛123المرجع السابؽ، ص

يحظر عمى  -أـ بشأف المطبكعات كالنشر عمى أف" 1995( لسنة 9( مف القانكف رقـ )37( نصت المادة )5)
 -المطبكعة أف تنشر ما يمي:

يا أك أم معمكمات سرية عف الشرطة كقكات األمف العاـ أك أسمحتيا أك عتادىا أك أماكنيا أك تحركات -1 
 تدريباتيا.

 المقاالت كالمكاد التي تشتمؿ عمى تحقير الديانات كالمذاىب المكفكلة حريتيا قانكنان. -2 
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 :اإلداريثانيًا: االعتقال 

 إلىاالعتقاؿ في معناه القانكني ىك سمب مؤقت لمحرية، تجريو السمطات اإلدارية كيتكجو 
الحرية الشخصية لممكاطف فيسمبيا مؤقتان دكف أمر قضائي صادر مف السمطة القضائية 

ـز مف إجراءات لمكاجية حالة ، كتتمثؿ الفمسفة المبررة لبلعتقاؿ في اتخاذ ما يم(1)المختصة
الظركؼ االستثنائية التي يتعذر تداركيا بالكسائؿ القانكنية العادية عمى نحك يجعؿ  أكالضركرة 

 .(2)مف المحتـ اتخاذ اإلجراء االستثنائي لمكاجية تمؾ الحالة

ككنو أسمكبان  اإلدارمأنو نتيجة لخطكرة االعتقاؿ  إلى وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد
إال في الظركؼ االستثنائية، فإف المشرع  اإلدارمنائيان ال تمجأ إليو سمطات البكليس استث

كالتي نظـ أحكاميا في الباب  ،الدستكرم الفمسطيني لـ يجزه إال في حالة إعبلف حالة الطكارئ
ـ كتعديبلتو، فقد نصت المادة 2003السابع مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 

 لممتطمبات الطكارئ حالة إعبلف عف ينتج اعتقاؿ أم يخضع أف يجب عمى أف"( منو 112)
 :التالية الدنيا

 أك العاـ النائب قبؿ مف جعاير  الطكارئ حالة إعبلف مرسكـ بمقتضى ـيت تكقيؼأم  -1
 .خبلؿ مدة ال تتجاكز خمسة عشر يكمان مف تاري( التكقيؼ صةتالمخ المحكمة

 ."ارهيخت محاميان  يككؿ فأ لممكقكؼ يحؽ -2

                                                                                                                                          

المقاالت التي مف شأنيا اإلساءة إلى الكحدة الكطنية أك التحريض عمى ارتكاب الجرائـ أك زرع األحقاد  -3 
ثارة الطائفية بيف أفرا  د المجتمع.كبذر الكراىية كالشقاؽ كالتنافر كا 

 كقائع الجمسات السرية لممجمس الكطني كمجمس كزراء السمطة -4 
 المقاالت أك األخبار التي يقصد منيا زعزعة الثقة بالعممة الكطنية. -5 
 المقاالت أك األخبار التي مف شأنيا اإلساءة لكرامة األفراد أك حرياتيـ الشخصية أك األضرار بسمعتيـ. -6 
 ير كالرسائؿ كالمقاالت كالصكر المنافية لؤلخبلؽ كاآلداب العامة.األخبار كالتقار  -7 
كما في حكميا إال إذا أجيز نشرىا مسبقان  ،اإلعبلنات التي تركج األدكية كالمستحضرات الطبية كالسجائر -8 

 ...."مف قبؿ كزارة الصحة

  .403( د. عادؿ أبك الخير، القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص1)

، التظمـ في أكامر االعتقاؿ أماـ محكمة أمف الدكلة العميا، دار النيضة العربية، غثطٚالجدم ثابت ( د. ك 2)
  .1ـ، ص1991القاىرة، 
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الفمسطيني في ىذا الشأف، فقد قضت محكمة العدؿ العميا  اإلدارمكفيما يتعمؽ بمكقؼ القضاء 
أف المعتقؿ قد اشتير  إلىفي أحد أحكاميا بصحة قرار اإلدارة باعتقاؿ أحد المكاطنيف استنادان 
 .(1)عنو تيريب المخدرات كالذىب كاالتصاؿ بالمقيميف في المنطقة الييكدية

 حب التراخيص:ثالثًا: س

قابؿ لمسحب كالتعديؿ في أم  ،الترخيص الذم يتـ بقرار إدارم ىك تصرؼ مؤقت بطبيعتو
، كسمطة (2)ما لـ يكف مشكبان بعيب اساءة استعماؿ السمطة ،كقت اقتضت مصمحة النظاـ ذلؾ

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

ثمة عمى سحب الترخيص، سحب الترخيص بتسيير السيارات كفؽ أحكاـ قانكف كمف األم
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 

ة المنصكص عمييا في القانكف، كأيضان سحب ترخيص السبلح كفقان لمخالفتيا القكاعد الصحي
 لمقانكف المنظـ لحمؿ األسمحة النارية كالذخائر.

( مف قانكف المركر 107كمف التطبيقات في التشريع الفمسطيني ما نصت عميو المادة )
 أديف حامؿ رخصة مركبة بجريمة مخمة باآلداب تـ إذاعمى أنو"  ،ـ2000( لسنة 5رقـ )

بحرمانو  أخرلمف جراء قيادة المركبة يعاقب عبلكة عمى كؿ عقكبة  ،تيسر لو ذلؾ أكارتكابيا 
مف حيازة الرخصة المذككرة لمدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عف ثبلث سنكات"، ككذلؾ ما نصت 

بشأف األسمحة النارية كالذخائر عمى أنو"  ،ـ1998لسنة  2عميو المادة الثامنة مف القانكف رقـ 
ما لـ  أخرل ةكيجكز تجديدىا لمد ،تككف صبلحية رخصة حمؿ السبلح النارم لمدة سنة ميبلدية

 أكتقصير مدتو  أكمف ينيبو رفض الترخيص  أكينص في الرخصة عمى مدة أقؿ، كلمكزير 
لغاؤه، كيككف قرار الكزير في إ أكسحبو مؤقتان  أكتقييده بأم شرط يراه، كلو رفض الترخيص 

  ."الت مسببان جميع ىذه الحا

 
 

                                                 

ـ، كليد 29/10/1956الصادر بتاري(  12/56( راجع في ذلؾ: حكـ محكمة العدؿ العميا في الطمب رقـ 1)
  .101الجزء السابع، صالحايؾ، مجمكعة مختارة مف قرارات محكمة العدؿ العميا، 

  .404( د. محمكد عاطؼ البنا، الكسيط في القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص2)

 .122المرجع السابؽ، ص ( د. منيب محمد ربيع، 3)
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 الفرع الرابع
 (المباشر الجبري التنفيذ) المادية القوة استخدام

بصفة عامة أنو حؽ اإلدارة في أف تنفذ  اإلدارمالمباشر في مجاؿ القانكف  ذيقصد بالتنفي
 التنفيذ، ك (1)إذف سابؽ مف القضاء إلىدكف الحاجة  ،أكامرىا عمى األفراد بالقكة الجبرية

 لمتنفيذ العامة النظرية تطبيقات مف تطبيقان  يعتبر اإلدارم الضبط ألكامر )الجبرم(المباشر
 اإلدارية قراراتيا تنفيذ في الحؽ العامة لئلدارة تعطى التي النظرية تمؾ، اإلدارة لقرارات المباشر
 إذف عمى منو لمحصكؿ القضاء إلى لمجكء حاجة دكف ،المزكـ عند الجبرية بالقكة مباشران  تنفيذان 
 .(2)التنفيذ مسبؽ

 معينة حاالت كفي أنو إلييا، إال كخضكعيـ اإلدارة لقرارات األفراد امتثاؿ ىك األصػػؿك 
 القكة استخداـك  المباشر ذالتنفي إلى بالمجػػكء ليا مخكؿ اإلدارم الضبط ىيئاتإف ، فاستثنائيةك 

 مف مسبؽ فذإ مىع حصكليا اشتراط دكف العاـ بالنظاـ اإلخبلؿ محاكلة أك إخبلؿ ؛لمنع المادية
 .القضاء جية

كيعتبر التنفيذ الجبرم مف أىـ االمتيازات التي تتمتع بيا اإلدارة، إذ يتيح ليا تنفيذ قراراتيا 
القضاء كانتظار إجراءاتو البطيئة، كتزيد ىذه األىمية  إلىااللتجاء مقدمان  إلىجبران دكف حاجة 

ى النظاـ العاـ قد تتطمب إجراءات ، ذلؾ أف ضركرات المحافظة عماإلدارمفي مجاؿ الضبط 
ة ال يجكز لييئات الضبط سريعة ال تحتمؿ التأخير، غير أف التنفيذ الجبرم كسيمة استثنائي

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

ليذه الكسيمة جاءت استثناءن مف األصؿ في  اإلدارمت الضبط كمف ثـ تككف مباشرة ىيئا
 :(4)الذم يستتبع تقييدىا بشركط معينة منيا األمرحاالت معينة، 

 أف يككف اإلجراء الذم استخدـ لتنفيذه القكة الجبرية مشركعان. -1

                                                 

 .693مرجع السابؽ، صالمحمد الطماكم،  فد. سميما (1)

 .151ص، بؽاسال مرجعال، اإلدارم الضبط، عمارة أبك محمدد. ( 2)
ـ، 1970مف: د. عزيزة الشريؼ، القانكف اإلدارم، دار النيضة العربية، القاىرة،  كبلن في ذلؾ  راجع (3)

 .104بؽ، صاسالمرجع ال؛ لكاء دكتكر/ مصطفي ممدكح محمد، 455ص

؛ د. عاشكر شكايؿ، المرجع 345فؤاد العطار، المرجع السابؽ، ص مف: د. كبلن ( راجع في ىذه الشركط 4)
ا؛ لكاء دكتكر/ عماد حسيف عبد اهلل كلكاء دكتكر/ السيد حممي الكزاف، المرجع السابؽ، كما بعدى 13السابؽ، ص

 كما بعدىا.  116ص
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ت بالتنفيذ اختياران، كأف تترؾ لؤلفراد فرصة معقكلة مف الكق اإلدارمأف تطاؿ ىيئة الضبط  -2
لمقياـ بيذا التنفيذ، فإذا امتنعكا، كاف لئلدارة في ىذه الحالة استخداـ القكة المادية لتنفيذ 

 .اإلدارمإجراء الضبط 

كبالقدر الذم تقتضيو ىذه  ،أال تمجأ اإلدارة الستخداـ القكة المادية إال عند الضركرة  -3
 الضركرة.

ـ بشأف الشرطة 1963( لسنة 6ـ )( مف القرار بقانكف رق5كتحقيقان لما تقدـ نصت المادة )
ألداء كاجبو بشرط  ؛لرجؿ الشرطة استعماؿ القكة دكف استعماؿ السبلح بالقدر البلـزعمى أف " 

 ".أف تككف ىي الكسيمة الكحيدة

لرجؿ الشرطة استخداـ السبلح ( مف ذات القرار بقانكف عمى أف" 6كما كنصت المادة )
 في األحكاؿ اآلتية:

 القبض عمى: - أ
 حاكؿ اليرب. أكقاـك  إذا ،بالحبس مدة تزيد عمى ثبلثة أشير أكعميو بعقكبة جناية محكـك  -
متيـ صدر  أك ،متمبس بجنحة ال تقؿ عقكبتيا عف الحبس مدة ثبلثة أشير أكمتيـ بجناية  -

 اليرب. حاكؿ أكقاـك  إذاأمر بالقبض عميو 

لمنع السطك  ؛مييامرافؽ عامة عيد إليو أمر المحافظة ع أكلممحافظة عمى أية أمكاؿ  - ب
 إتبلفيا. أكإحراقيا  أكسمبيا  أكعمييا 

 حاكلكا اليرب. إذاعند حراسة المسجكنيف  - ت

عرض األمف  إذاالتظاىر الذم يحدث مف خمسة أشخاص عمى األقؿ  أكلفض التجمير  - ث
باستعماؿ السبلح في  األمرالمتجميريف بالتفرؽ كيصدر  العاـ لمخطر، كذلؾ بعد إنذار

 رئيس يجب طاعتو.ىذه الحالة مف 

كيراعى في جميع األحكاؿ السابقة أف يككف إطبلؽ النار ىك الكسيمة الكحيدة لتحقيؽ 
 األغراض السالفة.

إطبلؽ النار في  إلىباإلنذار في أنو سيطمؽ النار، ثـ يمجأ بعد ذلؾ  ةكيبدأ رجؿ الشرط
 الساقيف.

يمكف استخداميا في جميع كيتعيف بقرار مف مدير الداخمية كاألمف العاـ الكسائؿ التي 
 .ر"اإلنذا ككيفية تكجيو ،الحاالت قبؿ إطبلؽ النار
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 المطمب الثالث
 اإلداريحدود سمطة الضبط 

 في ك أنو غير الدستكر ليـ كفميا التي العامة بالحريات يتمتعكف األفراد أف العامة القاعدة
 ىك األصؿ كاف لما ك المجتمع، مصمحة تفرضيا قيكدان  الحريات هذى عمى ترد معينة مكاضيع
 لمنع كحدكد ،ضكابط إلى القيكد ىده تخضع أف كجب ،القيد ىك االستثناءك  بالحرية التمتع

ـ 2003قانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ال نص السياؽ اذى ، كفياستعماليا في التعسؼ
ي بأف" ( التي تقض10/1، كيتضح ذلؾ جميان في نص المادة )الحريات ضماف عمىكتعديبلتو 

( كالتي تنص 11/1حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ممزمة ككاجبة االحتراـ"، ككذلؾ المادة )
 منو( 32) المادة عمى أف" الحرية الشخصية حؽ طبيعي كىي مكفكلة ال تمس"، كأيضان نصت

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

الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ، كتضمف السمطة الكطنية تعكيضان عادالن لمف كقع عميو 
 العادية الظركؼ في اإلدارم الضبط سمطة حدكد عف الحديث األمر ضيتيق ، ك"الضرر
 :كذلؾ عمى النحك التالي بينيما نميز كيؼ ، كاالستثنائية كؼكالظر 

  الفرع األول
 مبدأ المشروعية كقيد عمى سمطة الضبط

يتعيف عمى جية اإلدارة أف تحتـر مبدأ المشركعية، كىك مبدأ يقضي بضركرة خضكع 
ب عمى ذلؾ مف اإلدارة في كؿ تصرفاتيا القانكنية كالمادية لحكـ القانكف بالمعنى الكاسع كما يترت

احتراـ مقتضيات مبدأ تدرج األعماؿ القانكنية، كعمى ذلؾ كؿ تصرؼ تقـك 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.

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

عمى كاجبة النفاذ في مكاجية ما تصدره الييئات األدنى، القانكنية الصادرة مف الييئات األالقكاعد 
لدستكر يعمك القانكف العادم كالمكائح، كالقانكف العادم يحكـ المكائح، كالمكائح الصادرة مف فا

 .(1)السمطات العميا تحكـ كؿ ما تصدره الييئات الدنيا مف تصرفات كقرارات
                                                 

  .433( د. طعيمة الجرؼ، المرجع السابؽ، ص1)
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 عمى ما تقدـ يمكف أف نميز بيف صكرتيف مف صكر المشركعية: كبناءن 
 أواًل: المشروعية العادية:

 تتقيد أفتنظيـ القانكني الذم يحكـ الدكلة في الظركؼ العادية، كىنا يجب كيقصد بيا ال
 في السائد القانكني النظاـ احتراـك  ،المشركعية بمبدأ اإلدارم الضبط سمطات كقرارات أعماؿ
 عدـ تبريره، ك ينبغي الفردية بالحريات المساس عميو يترتب إجراء كؿ فإف كعميو ،الدكلة

، فعمى العاـ النظاـ عمى بالمحافظة االدعاءالقانكف، ك  عف كالخركج بطالض مباشرة في التعسؼ
المصادرة، فإف  أكالغمؽ  أكالتفتيش  أكالقبض  إلىكاف مف حؽ اإلدارة أف تمجأ  إذاسبيؿ المثاؿ 

عمييا أف تحتـر نصكص قانكف اإلجراءات الجنائية كما تقتضيو مف ضركرة استئذاف السمطة 
اتباع إجراءات معينة ،كمخالفة ما سبؽ يترتب عميو بطبلف  أكمعينة  تكافر شركط أكالقضائية 

 .(1)اإلجراءات التي تتخذىا اإلدارة
 االستثنائية: ثانيًا: المشروعية

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

 عصيبة كأزمات طارئة تيدد األمف كالنظاـ كاالستقرار فييا. 

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

 سمطات كاسعة لمكاجية الظركؼ االستثنائية، اإلدارمالمشرع خكؿ الييئات القائمة عمى الضبط 
 . (2)تعطيؿ سمطات القكاعد القانكنية العادية لمكاجية مثؿ ىذه الظركؼ إلى األمركقد يؤدم 

 في اإلدارم الضبط سمطات تككف بحيث ،االستثنائية األحداث بعض لمدكلة تقع قد      
 إلى اإلدارم القضاء اتجو ذلؾ أجؿ مف، الطارئة األحداث لمكاجية كافية غير العادية اتاألكق
 .األزمات زمف في اإلدارم الضبط لييئات االستثنائية السمطات إقرار

 حالة، حصار، طكارئ) المعمنة الحالة حسب اإلدارة سمطة تزداد االستثنائية لظركؼكفي ظؿ ا
 نصكص الظركؼ، كىناؾ هذى لمكاجية اإلدارم لضبطا سمطات فتتسع( ، حرباستثنائية
 ىده كؿ األخطار، كتؤدم هذى إلبعاد لمييئات اإلدارم الضبط سمطات تمنح دستكرية أك تشريعية

                                                 

 .95د. عمر حممي فيمي، المرجع السابؽ، ص  (1)

 .159سابؽ، صالمرجع الد. إعاد القيسي، ( 2)
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 اإلدارة أعماؿ بعض عمى المشركعية إلضفاء ؛القضاء ابتدعيا التي كالنظريات النصكص
 .األزمات لمكاجية

 قائمة تبقى القضاء رقابة أف إال ،االستثنائية كالظركؼ الحاالت كؿ قياـ مف الرغـ عمى لكف
 أن ممج القضاء لؾذب كيككف ،المشركعية لمبدأ تحقيقان  الضبط سمطات كقرارات تصرفات عمى

 .القانكف دكلة إلقامة متينان  كركنان  ،الحريات لحماية حصينان 

 فقدالدكلة،  في ةالقائم القانكنية النصكص بحسب خرآل بمد مف اإلدارم الضبط جيات كتختمؼ
 الداخمية ككزير الدكلة لرئيس الممنكحة كالسمطات اإلدارم بالضبط مختصة مركزية جيات نجد
 في مألكؼ ىك كما، اإلدارم بالضبط مختصة محمية جيات نجد كقد، الخصكص بيذا عادة
 .المحمية اإلدارة نظـ
 تشكؿ مختمفة أزمنة يف كضعت، القانكنية النصكص مف الكثير حياتنا في نممس فمسطين وفى
 الضبط جيات عف صادرة شؾ بدكف ىي كالتي، كاألشخاص األفراد كحريات حقكؽ عمى قيكدان 

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

 .ذلؾ خبلؼ أـ كطنية سمطة ىي كىؿ، صكصالن

 الظركؼ في منيا االستثنائية الظركؼ في كأشد أكسع تككف اإلدارم الضبط سمطة فإف ان كأخير 
 بالمقارنة إلحاحان  أكثر السمطة مطالب تصبح األزمات تافتر  بعض في إنو بحيث ،العادية
 .(1)طالضب نظـ شديدت عمى دائمان  تاالفتر  تمؾ تنطكم لذلؾ الحرية، كتبعان  بمطالب

 الفرع الثاني
 االستثنائية الظروف في اإلداري الضبط سمطات

 قياـ بمناسبة كاالستثنائية الطارئة الظركؼ نظرية ابتدع قد الفرنسي الدكلة مجمس كاف
 غالبية أف المؤكد كمف، الثانية العالمية الحرب بمناسبة تطبيقيا كأعاد، األكلى العالمية الحرب
 .كبدائميا النظرية ىذه تعرؼ نكنيةالقا األنظمة

 شامبلن  االستثنائي الظرؼ يككف أف كاالستثنائية الطارئة الظركؼ نظرية لتطبيؽ يشترط ال
 الدكلة مفأ يعرض كلكنو، الدكلة إقميـ مف رقعة في مكجكد يككف أف يكفى بؿ ،كميا الدكلة إلقميـ
 .الدكلة إقميـ مف بمدة في الكباء ظيكر مثؿ، لمخطر

                                                 

 . 37سابؽ، ص مرجعالالخير،  أبك السعيد عادؿد. ( 1)
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 الستخداـ ذاتو حد في كافيان  مبرران  ليس الدكلة في استثنائية ظركؼ كجكد مجرد فإف كذلؾ
 الظركؼ تمؾ تككف أف يجب بؿ، كالقانكنية الدستكرية النصكص كتعطيؿ االستثنائية السمطات

 ما حكؿ االختبلؼ حالة كفى، جدم كبشكؿ لمخطر لمدكلة العاـ النظاـ تيدد بحيث ،الشدة مف
 بيذا المعيار ىك القضاء حكـ يعتبر ،عدمو مف االستثنائية السمطات يبرر الظرؼ كاف إذا

 دد.الص

 المكاد عالجتفقد  ـ كتعديبلتو2003الفمسطيني المعدؿ لسنة  األساسي القانكف في أما
 :يمي كما الطكارئ حالة أحكاـ (114 –110) مف

 أواًل: أسباب إعالن حالة الطوارئ:

طيني الحاالت التي تجيز لمسمطة التنفيذية إعبلف حالة لقد حصر المشرع الدستكرم الفمس
( مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 110/1الطكارئ، كذلؾ بالنص في المادة )

 حدكث أك غزك أك حرب بسبب القكمي لؤلمف تيديد كجكد عند -1عمى أف" ،ـ كتعديبلتو2003
 تزيد ال لمدة الكطنية السمطة رئيس مف ـكبمرس الطكارئ حالة إعبلف يجكز نوإف، طبيعية كارثة
 ."يكمان  ثبلثيف عف

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 

ارئ عمى كجو التحديد كالحصر كىي حالة كقكع حرب، كقد أكرد المشرع أسباب إعبلف حالة الطك 
حدكث كارثة طبيعية، كىذا أمر طبيعي ما داـ أف النظاـ استثنائي  أكعصياف مسمح  أكغزك  أك

القياس  أككىي حالة كجكد تيديد لؤلمف القكمي، كمف ثـ ال يجكز التكسع في ىذه األسباب 
أعمنت حالة الطكارئ لسبب غير تمؾ التي  ذاإاالستنتاج منيا، كيترتب عمى ذلؾ أنو  أكعمييا 

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

كتعديبلتو  ـ2003 لسنة المعدؿ الفمسطيني ( مف القانكف األساسي110كفقان لنص المادة )
ية الفمسطينية لمدة ال تزيد يككف إعبلف حالة الطكارئ بمرسكـ يصدر عف رئيس السمطة الكطن

عف ثبلثيف يكمان، كال يجكز تمديد حالة الطكارئ إال بعد مكافقة المجمس التشريعي الفمسطيني 
                                                 

سمطات البكليس اإلدارم في ظؿ الظركؼ االستثنائية،  مف: د. بشير محمد المشيراكم، كبلن راجع في ذلؾ  (1)
دراسة مقارنة في القانكنيف المصرم كالفمسطيني، رسالة ماجستير، معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، 

 .88سابؽ، ص؛ أ. بشر صبلح العاككر، المرجع ال96ـ، ص2005
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بأغمبية ثمثي أعضائو كلمدة ثبلثيف يكمان فقط، كيجب أف يتضمف قرار إعبلف حالة الطكارئ ما 
 :(1)يمي

 بياف اليدؼ منو. -1

 تحديد المنطقة التي يشمميا. -2

 الزمنية التي يسرم فييا.الفترة  -3

كيترتب عمى ذلؾ أف سبلمة إعبلف حالة الطكارئ تككف رىينة بتكافر الشركط التي ذكرىا 
قرار إعبلف حالة الطكارئ مف أم مف البيانات التي  خبلما  إذاالنص الدستكرم؛ بمعنى أنو 

لعدـ تكامؿ كاف اإلعبلف باطبلن  -كقد استخدـ في شأنيا اصطبلح الكجكب -،يستمزميا النص
 .(2)أركاف سبلمة مشركعيتو

 ثالثًا: آثار إعالن حالة الطوارئ:

يترتب عمى إعبلف حالة الطكارئ منح الجية القائمة عمييا سمطات استثنائية تشكؿ مساسان 
كالتي ال يمكف دفعيا  ،بحقكؽ كحريات األفراد، بيدؼ مكاجية الظركؼ الطارئة التي تيدد الدكلة

 كف الطكارئ.إال بمكجب تطبيؽ قان

فبمجرد إعبلف حالة الطكارئ يككف لرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية الحؽ في اتخاذ الكثير مف 
درجة  إلىكتصؿ  ،التي تشكؿ تدخبلن في حياة المكاطنيف ،التدابير كاإلجراءات االستثنائية

 .(3)بات جديدةخمؽ جرائـ كعقك  أك ،التشريع في المسائؿ الجنائية إما بتعديؿ العقكبات المطبقة

نص المادة  إلىالمجكء  ةفعمى سبيؿ المثاؿ يستطيع رئيس السمطة الكطنية الفمسطيني
كالتي تقضي بأف" لرئيس السمطة الكطنية في حاالت  ،( مف القانكف األساسي الفمسطيني43)

                                                 

 تيديد كجكد عند -1كتعديبلتو عمى أف"  ـ2003 لسنة المعدؿ الفمسطيني ( مف القانكف 110( تنص المادة )1)
 رئيس مف بمرسـك الطكارئ حالة إعبلف يجكز طبيعية كارثة حدكث أك غزك أك حرب بسبب القكمي لؤلمف
 مكافقة بعد لخر أ ان يكم ثبلثيف لمدة الطكارئ حالة تمديد يجكز -2. يكمان  ثبلثيف عف تزيد ال لمدة الكطنية السمطة
 بكضكح الطكارئ حالة إعبلف مرسـك بنص  أف يجب -3.أعضائو ثمثي بأغمبية الفمسطيني التشريعي المجمس

 كالتدابير إلجراءاتا جعاير  أف التشريعي لممجمس يحؽ -4.الزمنية  كالفترة يشمميا التي كالمنطقة اليدؼ عمى
 الطكارئ حالة إعبلف عقب المجمس عند اجتماع أكؿ للد كذلؾ الطكارئ حالة أثناء اتخذت يالت بعضيا أك كميا
جراء سبؽأ أييا التمديد جمسة في أك  ."الشأف يذاب البلـز االستجكاب كا 

، لمرجع السابؽ( د. بشير محمد المشيراكم، سمطات البكليس اإلدارم في ظؿ الظركؼ االستثنائية، ا2)
  .97ص

  .626سبلمة بدر، المرجع السابؽ، ص( د. أحمد 3)
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كة الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير في غير أدكار انعقاد المجمس التشريعي، إصدار قرارات ليا ق
 القانكف..."، كىذه األعماؿ تتجاكز الحدكد المقررة لبلختصاص في الظركؼ العادية.

قد تمس حقكؽ األفراد كما يترتب عمييا مف نتائج خطيرة كلمتخفيؼ مف حدة ىذه اآلثار 
ـ كتعديبلتو عمى 2003( مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 111قد نصت المادة ) ،كحرياتيـ

 اليدؼ لتحقيؽ الضركرم بالقدر إال ،األساسية كالحريات الحقكؽ عمى يكدق فرض يجكز الأنو" 
 ."الطكارئ حالة إعبلف مرسكـ في عمفالم

 عف ينتج اعتقاؿ أم يخضع أف يجب ( عمى أنو"112كما كنص المشرع الدستكرم في المادة )
 :التالية الدنيا لممتطمبات الطكارئ حالة إعبلف

 أك العاـ النائب قبؿ مف جعاير  الطكارئ حالة فإعبل مرسكـ بمقتضى ـيت تكقيؼأم  -3
 .خبلؿ مدة ال تتجاكز خمسة عشر يكمان مف تاري( التكقيؼ صةتالمخ المحكمة

 ."يختاره محاميان  يككؿ فأ لممكقكؼ يحؽ -4

 يحؽ ( مف ذات القانكف عمى أف"110/4كزيادة عمى ما تـ ذكره فقد نصت المادة )
 حالة أثناء اتخذت التي ،بعضيا أك كميا كالتدابير إلجراءاتا جعاير  أف التشريعي لممجمس
 التمديد جمسة في أك الطكارئ حالة إعبلف عقب المجمس عند اجتماع أكؿ للد كذلؾ ،الطكارئ

جراء سبؽأ أييا  ".الشأف يذاب البلـز االستجكاب كا 

 الفرع الثالث
 اإلداريالقيود الخاصة بإجراءات الضبط 

كاردة عمى سمطاتيا بمقتضى مبدأ المشركعية بنكعيو، ال تخضع اإلدارة فقط لمقيكد ال
، حيث اإلدارمكلكنيا تخضع أيضان لمقيكد التي ترد في القكانيف المنظمة لسمطات الضبط 

فتتقيد  ،مجمكعة مف اإلجراءات التي تفرضيا السمطات العامة اإلدارمتتضمف ممارسة الضبط 
كمف ثـ تخضع لقيكد  ،مى النظاـ العاـبقصد الحفاظ ع ،بيا حريات األفراد كنشاطيـ الخاص

 :(1)عديدة كىي

غير مسمكح ليا بأف تستعمؿ سمطاتيا المقررة في ىذا الشأف  اإلدارمإف ىيئات الضبط  أواًل:
كالذم يتركز في صيانة النظاـ العاـ، فإذا  ،لتقييد حريات األفراد في غير الغرض المحدد ليا

                                                 

يد السععادؿ كما بعدىا؛ د.  594حممي فيمي، المرجع السابؽ، صعمر د. :راجع في ذات المعنى كبلن مف( 1)
  .299، المرجع السابؽ، صرسبلفر أنك كما بعدىا؛ د.  427أبك الخير، القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، ص
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ف تجاكزت دائرة النظاـ العاـ بمفيكمو الثبلثي انحرفت بإجراءاتيا بعيدان عف ىذا الغرض بأ
التقميدم، كانت قرارتيا 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.

مداىا كفي حجميا في ضكء النشاط الفردم الذم  تتغير في اإلدارمإف إجراءات الضبط  ثانيًا:
تستيدؼ تنظيمو كتقييده، فإذا كاف ىذا النشاط الفردم يدخؿ في معنى ممارسة األفراد إلحدل 

 اإلدارمالحريات العامة التي يكفؿ ممارستيا الدستكر كالقانكف، فإنو ال يجكز لسمطات الضبط 
لرخصة التي تسمح بيا القكانيف المنظمة ليا، كىذا االنقاص منيا إال بمقدار ا أكاالعتداء عمييا 

 -كىي بصدد ممارسة إجراءات الضبط –تقؼ  اإلدارمالقكؿ بأف سمطات الضبط  إلىيؤدم 
 .(1)ىند أضيؽ الحدكد، حتى تككف ممارستيا لتمؾ اإلجراءات في إطار المشركعية

 اإلدارمالضبط  لمبدأ المشركعية، يعني خضكع إجراءات اإلدارمإف خضكع الضبط  ثالثًا:
ككيفية تحقيؽ ىذه الممارسة  تعد مف  اإلدارملرقابة القضاء، ذلؾ أف مكضكع ممارسة الضبط 

أىـ المكضكعات التي يتجمى فييا التنافر في أعماؿ السمطة العامة كالتمكيف لمحريات الفردية، 
نما عمى كما أف القضاء ال يحسـ ىذا التنافر عمى أساس التضحية بإحدل ىاتيف المصمحتي ف، كا 

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:

 :اإلداريأىداف الضبط  -1

أف  أكالخاصة،  أكسكاء العامة منيا  اإلدارملئلدارة أف تخرج عف أىداؼ الضبط ليس 
غير منصكص عمييا، ذلؾ أف قرارات اإلدارة التي  أخرلأىداؼ  إلىتتخذ منيا ستاران لمتكصؿ 

 . (2)عدـ المشركعية أك ،تستخدـ أىدافان غير مخصصة ليا تككف مشكبة بعيب االنحراؼ

 :اإلداريأسباب الضبط   -2

التدخؿ  إلىالظركؼ الخارجية( التي دعت اإلدارة ) األسباب اإلدارمب القضاء يراق
 إذا، كال يعتبر مجمس الدكلة الفرنسي تدخؿ اإلدارة مشركعان إال اإلدارمبصبلحيات البكليس 

                                                 

؛ د. 342عاطؼ البنا، الكسيط في القانكف اإلدارم، المرجع السابؽ، صمحمكد اجع في ذلؾ كبلن مف: د. ر ( 1)
 . 712محمد بدراف، المرجع السابؽ، صمحمد 

  .139حممي الكزاف، المرجع السابؽ، صحسيف عبد اهلل كلكاء د. السيد ء د. عماد لكا( 2)
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كانت القاعدة العامة أف تصرفات اإلدارة  إذاتكافرت أسباب جدية تيدد اإلخبلؿ باألمف، ثـ أنو 
عمى سبب صحيح يبررىا، إال أف مجمس الدكلة مغاالة منو في حماية الحريات  يفترض قياميا

عمى سمطات الضبط ليس لو ما  بناءن الفردية قد أنشأ قرينة عكسية، فافترض أف تدخؿ الدكلة 
 .(1)يبرره حتى تقيـ اإلدارة بنفسيا الدليؿ عمى سبب تدخميا كعمى جديتو

 :اإلداريوسائل الضبط   -3

، حيث تتناكؿ رقابة كسائؿ اإلدارمتستخدميا اإلدارة لرقابة القضاء  تخضع الكسائؿ التي
مشركعية الكسيمة التي لجأت إلييا اإلدارة في ذاتيا، كما تتناكؿ أيضان مدل  اإلدارمالضبط 

تنسحب عمى الكسائؿ المستخدمة في  اإلدارممبلءمتيا لظركؼ الحاؿ؛ بمعنى أف رقابة القاضي 
ف مشركعية ىذه الكسائؿ، كلمتحقؽ مف تناسب الكسائؿ مجاؿ الضبط بيدؼ التحقؽ م

 .(2)المستخدمة لمظركؼ التي ألجأت اإلدارة إلييا

 المطمب الرابع
 في جياز الشرطة الفمسطيني اإلداريأمثمة تطبيقية لبعض وسائل الضبط 

ف، حفظ النظاـ كاألم إلىتمعب الشرطة دكران ميمان في النكاحي اإلدارية، تيدؼ مف كرائيا        
 كتسيير األمكر، كمف ىذه االختصاصات:

 إصدار األكامر كااللتزاـ بيا، تحقيقا لؤلمف، كالحفاظ عمى الصالح العاـ. -1

ميف األشخاص، كالمنشآت، كالممتمكات العامة قياـ بالحراسة كالدكريات، بيدؼ تأال -2
 كالخاصة.

لمخالفات لمف ال تنظيـ أعماؿ المركر، بيدؼ تسيير حركة السير كتنفيذ قكاعده، كتحرير ا -3
 يمتـز بيا.

 مراقبة المشبكىيف، كالمجرميف، كالمسجميف خطر، لمنعيـ مف ارتكاب الجرائـ. -4

 تكلي عمميات الدفاع المدني مف اإلطفاء لمحرائؽ كنحكىا. -5

كغيرىا مف الدكرات كاالحتفاالت  ،حفظ النظاـ كالتأميف في المناسبات الكطنية كالرياضية -6
 العامة.

                                                 

 . 302، صرسبلف، المرجع السابؽ. أنكر د( 1)

  بعدىا. كما 302نفس المرجع، ص ،أنكر رسبلف د.( 2)
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نافذ كمداخؿ الببلد، لتنظيـ عمميات دخكؿ كخركج المسافريف مف المكاطنيف القياـ بمراقبة م -7
 .(1)كاألجانب

 

 الفرع األول
 كيفية عمل جياز الشرطة

الشرطة في جميع المحافظات كحدة كاحدة تقكدىا مدير الشرطة، كتعمؿ بشكؿ متكامؿ  -1
كاالستقرار لجميع منع الجريمة، كاكتشافيا بعد كقكعيا، كتحقيؽ األمف  أجؿكمتعاكف مف 

 مدير الشرطة كمساعديو.المكاطنيف، يساعد في ذلؾ نكاب 

مدراء شرطة المحافظات مفكضكف بصبلحيات مدير الشرطة، كؿ في حدكد محافظتو  -2
 كاختصاصو.

يقكـ المفتش العاـ لمشرطة بجكالت ميدانية دكرية عمى جميع اإلدارات كشرطة المحافظات  -3
 اـ العمؿ، كااللتزاـ بتنفيذ األكامر.كمراكز الشرطة، لمتأكد مف انتظ

تقـك عمميات الشرطة بتعميـ أكامر مدير الشرطة عمى جميع اإلدارات كشرطة المحافظات  -4
عداد البلـز لمكاجية الشغب.  تقكـ بتمقي الحكادث، كمتابعتيا كا 

 في كمدراء الشرطة ،االجتماعات الدكرية كالشيرية مع نكاب كمساعدم مدير الشرطة -5
عمى  بناءن كمدراء اإلدارات المتخصصة، كمناقشة المكاضيع التي تطرح  ،المحافظات

 مقترح األعضاء، بيدؼ تطكير العمؿ كتحسيف األداء.

التعاكف كالتكثيؽ في العمؿ مع النيابة العامة، التي تشارؾ جياز التحقيؽ، كتشرؼ عمى  -6
 الممفات كتجييز القضايا كتحكيميا لمقضاء.

لشرطة المحافظات كالفعاليات الشعبية في مناطقيـ، كتبادؿ عقد اجتماعات بيف مدراء ا -7
م شككل مدارس كالجامعات، لبحث مطالبيـ كأالزيارات مع المؤسسات االجتماعية كال

 .(2)تتعمؽ بأداء الشرطة

 
 

 

                                                 

، الجامعي الفكر دار، معاصرة تطبيقية فقيية دراسة، عمييا كما ليا ما الشرطة، الرمبلكم سعيد محمدد.  (1)
 .30ص، ـ2012، ىاألكل الطبعة

 .12دليؿ جياز الشرطة الفمسطيني، ص (2)
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 الفرع الثاني
 الوظيفة اإلدارية لمشرطة

كالنظاـ  ،عاـىي مجمكعة األنشطة التي تمارسيا الشرطة كسمطة إدارية لحماية األمف ال
الطريؽ الذم  إلىكما يقتضيو ذلؾ مف مراقبة نشاط المكاطنيف كتكجييو  ،كاآلداب العامة ،العاـ

 :يكفؿ تحقيؽ ىذه األغراض، كتتحدد الكظيفة اإلدارية لمشرطة في ثبلثة أغراض

 كاجتماعيان  : كذلؾ بمنع المخاطر التي تيدد المجتمع سياسيان المحافظة عمى األمف العاـ -1
ككؿ ما ييدد الفرد في حياتو كمالو، فمنع الجريمة سكاء في ذلؾ الجرائـ  ،قتصاديان كا

الجرائـ التي تخؿ بأمف األفراد كتنافي اآلداب  أكالمخمة بأمف الدكلة مثؿ: التجسس، 
 العامة مثؿ: جرائـ القتؿ كالسرقة، كذلؾ مف خبلؿ الدكريات كالحراسة كالمراقبة كالكمائف.

ظاـ العاـ: كذلؾ تنظيـ الحياة الخارجية لؤلفراد بصكرة تمكنيـ مف المحافظة عمى الن -2
تعطيؿ مثؿ: تنظيـ المركر في  أككبدكف مضايقة  ،مباشرة نشاطيـ في يسر كسيكلة

 كحفظ النظاـ في األماكف التي يرتادىا. ،الطرؽ العامة

في تنفيذ  لخر تنفيذ ما تفرضو القكانيف كالمكائح مف كاجبات: كذلؾ معاكنة اإلدارات األ -3
كمنع االستيبلء عمى أراضي الدكلة كمعاكنة كزارة  ،القكانيف المتعمقة بيا كشرطة البمديات

كتنفيذ  ،باستعماؿ القكة الجبرية ،التجارة كالصناعة في مكضكعات الغش كالتدليس التجارم
 (.1)ما يقضي بو قانكف األحكاؿ الشخصية في دعاكل الطاعة كالضـ كالمشاىدة

 ىذه إجراءات كتتبمكر ،كقكعيا قبؿ الجريمة درء في تتمثؿ لمشرطة ساسيةاأل كظيفةال
 :اآلتية الشرطية األعماؿ في الكظيفة

 أواًل: الدوريات:

، العاـ األمف إلقرار الشرطة جياز بو يقكـ الذم النشاط نياأب عامة بصفة الدكرية ؼر تع       
، كبسط (2)ارتكابيا في الرغبة قياـ دكف كالحيمكلة الجريمة ارتكاب فرض ىعم بالقضاء كذلؾ

سمطات الدكلة في كؿ بقعة مف أراضييا لمبلحظة تنفيذ ما تشرعو مف قكانيف كلكائح بالميف 
 .(3)كاإلقناع إف أمكف، كباستعماؿ القكة كالعنؼ إف اقتضت الضركرة

                                                 

 .13دليؿ جياز الشرطة الفمسطينية، ص (1)

، ـ1999، الثانية السنة(،  لمشرطة اإلدارية الكظيفة)اإلدارم الضبط، محمد ممدكح مصطفيلكاء دكتكر/  (2)
 .110ص

 .66ـ، ص2011دليؿ جياز الشرطة الفمسطينية،  (3)
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 أنواع الدوريات: -1
 نكعيف رئيسيف: إلىتنقسـ الدكريات بصفة عامة      
 دكريات راكبة. -.                         بدكريات راجمة - أ

 الدوريات الراجمة: - أ
تنظيـ  أكمجمكعة مف األفراد تكمؼ بأعماؿ الحراسة كحفظ األمف،  أككتتككف مف فرد 

 عمى األقداـ. حركة المركر في منطقة معينة سيران 
في جميع كثر فاعمية، فعف طريقو يتحقؽ التكاجد األمني كيعتبر ىذا النكع مف الدكريات أ

لؾ االعتقاد الكامف لدم المجـر بقياـ الفرصة المبلئمة الرتكاب الجريمة، ذأنحاء الدكلة، فيقمؿ ب
 فيشيع الطمأنينة في قمكب المكاطنيف، كيساعد عمى استقرار األمف في المجتمع.

 الدوريات الراكبة:  - ب

لقياميا بأداء مياميا، حد كسائؿ النقؿ أىي تمؾ التي تستخدـ  ،كيقصد بالدكريات الراكبة      
كيتكقؼ استخداـ كسيمو معينة دكف  ،كتتعدد أنكاع ىذه الدكريات بتعدد كسائؿ النقؿ المستخدمة

كطبيعة األرض بيا، ففي المناطؽ الصحراكية  ،عمى مكقع المنطقة التي يراد تغطيتيا أخرل
ؿ. كفي الطرؽ تستخدـ الجماؿ كالسيارات ذات تجييزات معينة تمكنيا مف السير فكؽ الرما

الزراعية الضيقة تككف الكسيمة المناسبة ىي الخيؿ، أما في المدف فيسيؿ استخداـ السيارات 
 كالدراجات البخارية كغيرىا.

 واجبات مسئول الدوريات: -2
مسئكؿ الدكريات مسئكؿ أماـ مدير المركز عف حسف سير العمؿ الفعاؿ لمكتبو كأفراده، 

 معنية في منطقة المركز.كعف تنفيذىـ الناجح لكاجباتيـ ال

 ،بفحص جميع السجبلت كاألحكاؿ كالكظيفة األسبكعية يقكـ مسئكؿ الدكريات يكميان  -1
ف جميع التسجيبلت تمت بشكؿ أكيتأكد مف  ،كتقارير العمؿ المقدمة مف رجاؿ الشرطة

 مناسب.

ف م ،يقكـ بعمؿ كشؼ الخدمة اليكمي بكاسطة رئيس الفرقة العاممة كيجرم التفتيش عمييـ -2
 حيث الينداـ الحسف.

 تسجيؿ اإلجازات السنكية كالمرضية كغيرىا. -3

 الضبط كالربط لرجاؿ المركز كتحضير لكائح المحاكمات. -4

عاشة المكقفيف كعمى حفظ أمانتيـ -5  .(1)المراقبة عمى سبلمة غرفة النظارة كا 

                                                 

 .67ص، الفمسطيني الشرطة جياز دليؿ (1)
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 ميام اإلدارة العامة لمدوريات والنجدة:  -3
 لية كالتطكرات األمنية المتبلحقة.التكاجد المستمر في الشارع لمظركؼ الحا -1

 سرعة االنتقاؿ لفض المشاجرات المنازعات لحيف كصكؿ الشرطة المتخصصة. -2

ألمر العمميات، كفي حاؿ كجكد الجريمة يتـ التحفظ  األماكف المطمكبة طبقان  إلىاالنتقاؿ  -3
 عمى مسرح الجريمة.

 لبمديات.دعـ مجيكدات اإلدارات كالمركر كالحراسات كشرطة المحافظات كا -4

مركر السيارات المحافظة عمى األمف كالنظاـ كمنع ضبط الجريمة مف خبلؿ مراقبة حركة  -5
 .األمرلـز  إذاكالمشاة كالتفتيش 

 كاإلطفاء عمى الطرؽ الخارجية. ،كاإلنقاذ ،كاإلغاثة ،القياـ بأعماؿ النجدة -6

 .(1)تمرير المعممات التي ليا مساس باألمف العاـ فكران  -7

 :أىداف الدوريات -4

 تحقيؽ ما يمي: إلىدكريات الشرطة تيدؼ 

 .(2)ضماف التكاجد األمني في منطقة جغرافية معينة -أ

 .بنقط حراستيـ كمناطقيـ كانتظاميـالتحقؽ مف يقظة الجنكد كالخفراء  -ب

إقرار األمف كالطمأنينة بيف المكاطنيف مف خبلؿ إشعارىـ بأف رجؿ الشرطة ىك األقرب  -ج
 .(3)دائمان كقت الشدة

 ميام إدارة الدوريات والنجدة: -5
تتكلى اإلدارة العامة لمدكريات كالنجدة ميمة الدكريات عمى الطرؽ الرئيسية كالمحاكر  -1

 اليامة كالشكاطئ كاألماكف االستراتيجية.

بيدؼ تخفيؼ العبء  ؛المشاركة في األعماؿ الراكبة كالراجمة كالبلسمكية داخؿ المدف -2
 عف أعماؿ مراكز الشرطة.

 د المستمر بالشارع بالنظر لمظركؼ الحالية كالتطكرات األمنية المتبلحقة.التكاج -3

 سرعة االنتقاؿ لفض المشاجرات كالمنازعات لحيف كصكؿ طكاقـ الشرطة المتخصصة. -4

                                                 

 .94دليؿ جياز الشرطة الفمسطينية، ص (1)

 ة العامة لمتفتيش كالرقابة.الصادر عف اإلدار  181لسنة  78راجع الكتاب الدكرم رقـ  (2)

لكاء/ سراج الديف الركبي، إدارة العمؿ األمني في أقساـ كمراكز نقط الشرطة، السنة الثالثة، مطبعة كمية  (3)
 .361ـ، ص2005الشرطة، 
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 ل كالمركر كالحراسات كشرطة المحافظات كالبمديات.خر دعـ مجيكدات اإلدارات األ -5

 مساعدة المكاطنيف كنجدتيـ في أحكاؿ الضركرة. -6

كطمب تدخؿ الجيات المختصة لرفع  ،إزالة العكائؽ عف الطرؽ بكافة الكسائؿ المتاحة -7
.(1)أم عائؽ يقع تحت اختصاصيا

 

 ثانيًا: الحمالت التفتيشية:

تكجيو جيكد القكة  إلىالحممة التفتيشية ىي إحدل عمميات الشرطة الطارئة التي تيدؼ       
في  أكالتي تزداد فييا الحكادث الجنائية  ،ناطؽمف أفراد الشرطة نحك إقرار األمف في الم

تمؾ التي تككف مسرحان  أكاألماكف التي تعتبر مأكل لمعابثيف باألمف كالخارجيف عف القانكف 
 .(2)لبعض الظكاىر اإلجرامية

طار مف الشرعية القانكنية كذلؾ في إ ،مف كقكع الجريمة كضبطياكيككف نتيجة ىذا الجيد الحد 
عبلء مبدأ سيادة القانكف في المجتمع ،أنينة في نفكس المكاطنيفبث الطم أجؿمف   .(3)كا 

 أىداف الحمالت التفتيشية: -1

تستخدـ الشرطة أسمكب الحمبلت التفتيشية لتحقيؽ أىداؼ مباشرة، كأىداؼ غير مباشرة        
 كىي عمى التفصيؿ التالي:

 األىداف المباشرة لمحمالت التفتيشية:  - أ

ىداؼ في تصفية البؤر اإلجرامية، حيث تكجو الحمبلت التفتيشية لضبط كتتمثؿ ىذه األ       
األشخاص الياربيف مف كجو العدالة بصفة عامة كالمحككـ عميو، كالياربيف مف الميمانات 

ضبط متحصبلت جرائـ السرقات كاآلالت التي تسيؿ ارتكاب  إلىكالسجكف، كما تيدؼ أيضان 
 الجرائـ.

 

 

 
                                                 

 .115لكاء ركف/ عرابي محمد كمكب، تنظيـ إدارة الشرطة الفمسطينية، المرجع السابؽ، ص (1)

 .115مدكح محمد، المرجع السابؽ، صم يلكاء دكتكر/ مصطف (2)
 258رائد/ محمد يكسؼ األبشييي، عمميات الشرطة الجزء األكؿ، القاىرة، مطبكعات أكاديمية الشرطة، ص (3)

 كما بعدىا.
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 حمالت التفتيشية:األىداف الغير مباشرة لم  - ب

كذلؾ  ،تستيدؼ الحمبلت التفتيشية تفكيت فرص ارتكاب الجرائـ عمى العناصر اإلجرامية      
بالقضاء عمى الظركؼ المييئة الرتكابيا، كما تساىـ أيضان في بث ركح األمف كالطمأنينة في 

 (1)نفكس المكاطنيف كالشرفاء.
 أنواع الحمالت التفتيشية: -2

 فردية:حمالت تفتيشية   - أ

سيا ، كيرأمركز شرطة بمفرده في حدكد إمكانياتو المتاحة أككىي التي يقكـ بيا قسـ 
كتشكؿ مف أفراد القكة كعادة ما تستعيف بقكة مف قسـ قكات  ،نائبو أكالقسـ  أكمأمكر المركز 
 األمف بالمديرية.

 حمالت تفتيشية مبكرة: - ب

كتشترؾ في  ،لبحث الجنائي بمديرية األمفكىي التي يقكـ باإلعداد كالتخطيط ليا جياز ا      
 أكقكات مف قسـ قكات األمف  إلىمراكز بالمديرية، باإلضافة  أكتنفيذىا قكات مف عدة أقساـ 

 األمف المركزم.
 حمالت مفتوحة: -ج    

 فياألقساـ في مجاالت متخصصة  أككز كىي عبارة عف حمبلت فردية تقـك بيا المرا      
 .(2)دةمحد كلمدة كاحد كقت

 مثال الوصف الوظيفي لإلدارة العامة لمدوريات والنجدة:
 (3)بطاقة وصف وظيفي عام
 الجياز: الشرطة الفمسطينية

 اإلدارة: شرطة الدوريات والنجدة

 الوظائف والميام:
 التكاجد المستمر في الشارع بالنظر لمظركؼ الحالية كالتطكرات األمنية المتبلحقة.  .1

 شاجرات المنازعات لحيف كصكؿ طكاقـ الشرطة المتخصصة.سرعة االنتقاؿ لفض الم .2
                                                 

 .116ممدكح محمد، المرجع السابؽ، ص ىلكاء دكتكر/ مصطف (1)

 .260رائد/ محمد يكسؼ األبشييي، المرجع السابؽ، ص (2)

 ـ.2016العامة لمدكريات كالنجدة، جياز الشرطة الفمسطيني، قطاع غزة،  اإلدارة (3)
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كفي حاؿ كجكد جريمة يتـ التحفظ عمى  ،األماكف المطمكبة طبقان ألمر العمميات إلىاالنتقاؿ  .3
 مسرح الجريمة كالشيكد كلحيف كصكؿ أجيزة التحقيؽ. 

 ل كالمركر كالحراسات كشرطة المحافظات كالبمديات. خر دعـ مجيكدات اإلدارات األ .4

المحافظة عمى األمف كالنظاـ العاـ كمنع ضبط الجريمة مف خبلؿ مراقبة حركة مركر  .5
 . األمرلـز  إذاالسيارات كالمشاة كالتفتيش 

 أكتجمعات بقصد تنظيـ مظاىرات  أكإخطار العمميات المركزية عف أية تحركات مشبكىة  .6
 تخريب.  أكالقياـ بأعماؿ عنؼ 

 ة. الكقكؼ بيمة كنشاط في مكاف الدكري .7

 مساعدة المكاطنيف كنجدتيـ في حاؿ الضركرة. .8

 مرافقة المكاكب الرسمية التي تزكر أراضي السمطة الفمسطينية.  .9

إزالة العكائؽ عف الطرؽ بكافة الكسائؿ المتاحة كطمب تدخؿ الجيات المختصة لرفع أم  .10
 عائؽ يقع تحت اختصاصيا. 

 ى الطرؽ الخارجية. القياـ بأعماؿ النجدة كاإلغاثة كاإلنقاذ كاإلطفاء عم .11

 تمرير المعممات التي ليا مساس باألمف العاـ فكران.  .12

ح بإجراء اكعدـ السم ،التنسيؽ مع المؤسسات التي ليا عبلقة بالطرؽ حكؿ المحافظة عمييا .13
البلزمة لتكفير  كالتأكد مف أخذ االحتياطات ،الحفريات عميو إال بمكجب تصريح خاص

 السبلمة العامة.

 ت:ثالثا: الحراسا

يقع عمى عاتؽ ىيئة الشرطة حراسة المنشآت كحمايتيا مف أم خطر يمكف أف يقع عمييا        
 أكككارث طبيعية، سكاء أكانت ىذه المنشآت مخصصة لمنفعة عامة  أكأشياء  أكمف أشخاص 

منشآت خاصة مممككة ألفراد الجميكر، كما تتكلى أيضان حماية الشخصيات اليامة حتي يككنكا 
 تيديد ليتفرغكا ألداء مياـ عمميـ. أكمف أم إخطار في مأمف 

 أنواع الحراسات:
 قسميف: إلىأكالن: حراسة المنشآت كتنقسـ 
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 حراسة المنشآت العامة وتأمينيا:-1

 ،غيرىا أكآالت  أككما يمحؽ بيا مف معدات  ،يقصد بالمنشآت العامة األبنية كاألراضي
 .خصصت لتحقيؽ منفعة عامة ألفراد الجميكر إذا

 كتعتبر مف المنشآت العامة ما يمي:
 .دكر الحككمة كرئاسة الجميكرية كالكزارات كفركعيا 

 .المصانع ذات األىمية الخاصة لئلنتاج الكطني 

 .مقار المنظمات الدكلية كاإلقميمية 

 .السفارات كالقنصميات كالمكاتب التابع ليا 

 (1)حقكؿ النفط كمعامؿ تكرير البتركؿ. 
 

 لخاصة:حراسة المنشآت ا -2

 كىي عمى طائفتيف:    

 منشآت خاصة بقطاع األعمال والشركات الكبرى والمؤسسات االقتصادية: - أ

تقكـ ىيئة الشرطة بتكفير نكع مف الخدمات األمنية المتميزة لمراغبيف فييا عبلكة عمى تمؾ       
مثؿ في ، كتتاإلدارمالخدمات العامة التي تفرضيا التشريعات كتدخؿ في نطاؽ أغراض الضبط 

 ميف تمؾ المنشآت مف أم إخطار تيدد أمنيا.حراسة كتأ

 :العقارات المخصصة لمسكن - ب

 ،شيرب الترخيص لمدة ال تتجاكز ثبلثة أمف ينكب عنو أف يسح أكيجكز لمدير األمف 
خالؼ الحارس الخاص أيان مف الكاجبات المفركضة عميو، كعند تكرار المخالفة يجكز سحب  إذا

في  أكحكـ عمى المرخص لو في جناية  إذاكيمغي الترخيص  ،جاكز سنةالترخيص لمدة ال تت
 .(2)األمانة أكجنحة مخمة بالشرؼ 

 : حماية الشخصيات اليامة:ثانياً 
في دكؿ  أكغير رسمية في الدكلة،  أككىي األشخاص الذيف يشغمكف مراكز قيادية رسمية 

 شخصيات اليامة ما يمي:عمى الدكلة، كتتناكؿ حماية ال ينزلكف ضيكفان  أخرلأجنبية 
 منع االعتداء عمى الشخص المطمكب حمايتو. -1

                                                 

 .123لكاء دكتكر/مصطفي ممدكح محمد، المرجع السابؽ، ص (1)
 33المعدؿ بالقانكف رقـ  فـ في شأف الحراس الخصكصيي1970لسنة  68المادة الثامنة مف القانكف رقـ  (2)

 ـ.1976لسنة 
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 اإلصابة. أكإنقاذ الشخصية اليامة في حالة تعرضيا لبلعتداء  -2

 حماية ممتمكاتو كمتعمقاتو. -3

 تكفير الراحة كالسكينة لمشخص المراد حمايتو. -4

يسمى بقطاع  ،لتحقيؽ ىذا اليدؼ متخصصان  كيضـ الييكؿ التنظيمي لكزارة الداخمية جيازان 
 .(1)الحراسات كالتاميف
 ميام الحراسات:

المنشآت الحككمية  ،تختص إدارة الحراسات بأعماؿ الحراسة عمى المؤسسات اليامة -1
 كسفارات كممثمي الدكؿ العربية كاألجنبية.

 24ميف الحراسة الخارجية كمباني المحاكـ كالنيابات عمى مدار يقـك أفراد الحراسات بتأ -2
 تي غزة كخانيكنس.ساعة في محافظ

 .(2)تقـك مياـ مرافقة المكاكب الرسمية -3

 تتكلى حراسة نقؿ السجناء مف كالي المحاكـ. -4

كالتي تساىـ في أعماؿ الدكريات بالخيالة في  ،يتفرع مف إدارة الحراسات كحدة الخيالة -5
 .(3)األماكف المختمفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

مراسي، اليياكؿ التنظيمية، دراسة تطبيقية عمي كزارة الداخمية، القاىرة، سنة يراجع دكتكر/ مدحت صالح ال (1)
 .272ـ، ص1993

 .96دليؿ الشرطة الفمسطينية، ص (2)

 .117لكاء ركف/ عرابي محمد كمكب، المرجع السابؽ، ص (3)
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 مثال الوصف الوظيفي لإلدارة العامة لمحراسات:

 (1)قة وصف وظيفي عامبطا
 الجياز: الشرطة الفمسطينية
 اإلدارة: شرطة الحراسات

 الوظائف والميام:
المنشػػػػآت الحككميػػػػة  ،تخػػػػتص إدارة الحراسػػػػات بأعمػػػػاؿ الحراسػػػػة عمػػػػى المؤسسػػػػات اليامػػػػة .1

 كاألجنبية.  ،كسفارات كممثمي الدكؿ العربية
 تقـك بمياـ مرافقة المككب الرسمية.  .2
داخػػؿ المػػدف بيػػدؼ تخفيػػؼ  ،كالبلسػػمكية ،كالراجمػػة ،دكريات الراكبػػةالمشػػاركة فػػي أعمػػاؿ الػػ .3

العبء عف أعماؿ مراكز الشرطة، كما أف تجييزات ىذه اإلدارات تمكنيا مف سرعة االنتقاؿ 
 فض المشاجرات كالمنازعات لحيف كصكؿ الطكاقـ الشرطية المختصة.  إلى

الشرطة التي تقوم بميام الضبط وىناك أمثمة تطبيقية لبعض ميام اإلدارات العامة داخل 
 وىي عمى النحو التالي: اإلداري

 (2)بطاقة وصف وظيفي عام
 الجياز: الشرطة الفمسطينية.

 اإلدارة: شرطة البمديات
 الوظائف والميام:

حيث تتكلى  ،ةشرطة البمديات ىي حمقة الكصؿ بيف أجيزة الحكـ المحمي كالشرط .1
 عتمدة لمماشية كالطيكر لدل البمديات.اإلشراؼ عمى األسكاؽ كأماكف الذبح الم

كاببلت  أكالمساىمة في اإلشراؼ عمى منع الجرائـ التي تستيدؼ سرقة التيار الكيربائي  .2
كمرافقة محصمي الكيرباء كالمياه لدفع ما عمييـ  ،كالتبلعب في عدادات المياه ،الكيرباء

 مف رسكـ كمستحقات.

                                                 

 ـ.2016اإلدارة العامة شرطة الحراسات، جياز الشرطة الفمسطيني، قطاع غزة،  (1)
 ـ.2016العامة شرطة البمديات، جياز الشرطة الفمسطيني، قطاع غزة،  اإلدارة (2)
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كضماف عدـ إعاقة الباعة الجائميف  ،ةاإلشراؼ عمى تنظيـ األسكاؽ الشعبية كالعام .3
 لمشكارع كاألرصفة.

كمخمفات  ،كأشغاؿ األرصفة كالطرقات ،إزالة المخالفات الخاصة باألبنية غير المرخصة .4
 كتقديـ المخالفيف لمحكمة البمدية التخاذ البلـز بشأنيـ. ،البناء

ياسة العامة لكزارة التعاكف مع البمديات كلجاف الخدمات كالمجالس القركية في تطبيؽ الس .5
غبلؽ المحبلت  ،الحكـ المحمي فيما يتعمؽ بتنظيـ البناء، الشكارع، المركر، مكاعيد فتح كا 

 التجارية، تراخيص البناء، تراخيص المحبلت.

 ،لمعمؿ عمى حفظ النظاـ العاـ ؛نشر ضباط كأفراد الشرطة بصكرة يكمية في أسكاؽ المدف .6
 ؾ األسكاؽ.كتسييؿ حركة مركر المتسكقيف داخؿ تم

السيما األماكف التي يكثر فييا  ،حفظ األمف كالنظاـ العاـ داخؿ منشآت البمديات .7
 كحماية مكظفي البمديات. ،المراجعيف

 السيما األماكف التجارية كأسكاؽ الذىب. ،تسيير دكريات حراسة ليمية .8

يتيـ مف كحما ،كتسييؿ عمؿ المكظفيف ،مرافقة أقساـ البمديات المختمفة بجكالت ميدانية .9
كاألقساـ ىي ) محكمة البمدية، قسـ المساحة، قسـ  ،أم اعتداء يقع عمييـ أثناء الخدمة

التنظيـ، قسـ الحرؼ كالصناعات، قسـ الجباية، قسـ المياه، قسـ الطرؽ، قسـ الصحة، 
 قسـ المسم( البمدم(.

 إصدار تراخيص العربات التي تجرىا الحيكانات. .10

 لرخص المباني.تطبيؽ قانكف البمدية بالنسبة  .11

 تطبيؽ قانكف الصحة بإزالة المكاره الصحية كالقمامة. .12

كالمباني  ،كالمرافؽ العامة ،إلزالة التعديات عمى الطرؽ ؛تنفيذ قرارات المحاكـ بالنسبة .13
 المخالفة.
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 (1)بطاقة وصف وظيفي عام
 .الجياز: الشرطة الفمسطينية

 .اإلدارة: شرطة المرور
 الوظائف والميام:

 ؛دارة المػػركر بتكجيػػو كتنسػػيؽ جيػػكد أجيػػزة شػػرطة المػػركر فػػي مختمػػؼ المحافظػػاتتخػػتص إ .1
 كالتعميمات.  ،كالمكائح ،لتنظيـ المركر تنفيذ القكانيف

األجيػزة كالمعػدات  أك ،تخطيط السياسة العامػة لممػركر سػكاء مػف ناحيػة االحتياجػات البشػرية .2
 كفقان ألحدث النظـ.  ،كتطكيرىا

 كاقتراح تطكيرىا.  ،نظيـ المركر المتاحة في مختمؼ المحافظاتبحث مدل كفاية كسائؿ ت  .3

 كتطبيؽ األكامر كالتعميمات الصادرة بشأنيا.  ،كضع كمتابعة تنفيذ الخطة العامة لممركر .4

 تخطيط كتنظيـ المركر في الطرؽ الرئيسية داخؿ كخارج المدف.  .5

 النيكض بكسائؿ المركر. كالتعاكف معيا بشأف  ،االتصاؿ بالييئات المعنية بمرافؽ المركر .6

ككضع البرامج التدريبية الخاصة  ،كتقييـ جيكدىـ ،العمؿ عمى متابعة العامميف بإدارة المركر .7
 بيـ.

كشػرح كسػائؿ السػبلمة عمػى  ،نشر كتنمية الكعي المػركرم لػدل المػكاطنيف كطػبلب المػدارس .8
 الطرؽ. 

ؽ السػػريعة داخػػؿ الػػببلد العمػػؿ عمػػى إدخػػاؿ نظػػاـ مراقبػػة السػػرعة بػػالرادار عمػػى جميػػع الطػػر  .9
 لئلقبلؿ مف حكادث الطرؽ. 

 تكعية الجميكر مف خبلؿ إصدارات كتيبات خاصة بالتعريؼ بالمركر.  .10

كاالسػػػتعانة بتبػػػادؿ  ،كمعرفػػػة مػػػدل التطػػػكر ،التعػػػاكف مػػػع أجيػػػزة المػػػركر فػػػي الػػػدكؿ العربيػػػة .11
 الخبرات. 
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حػػػػػاث كالدراسػػػػػات كالقيػػػػػاـ بإعػػػػػداد األب ،جمػػػػػع المعمكمػػػػػات اإلحصػػػػػائية عػػػػػف حػػػػػكادث السػػػػػير .12
 بيدؼ تقميص حجـ الحكادث.  ؛كالمشاركة فييا

 كتقديـ االقتراحات لتصكيب أكضاعيا. ،مراقبة أكضاع الطرؽ كمدل سبلمتيا لمسير .13

 المشاركة في التكعية المركرية بالتنسيؽ مع إدارة العبلقات العامة بالشرطة.  .14

 التحقيؽ في حكادث المركر اليكمية. .15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 (1)بطاقة وصف وظيفي عام
 الجياز: الشرطة الفمسطينية.

 إدارة اإلمداد والتجييز
 الوظائف والميام:

 كطبيعة األدكية كالكحكليات في سكائؿ الجسـ. ،الكشؼ عف السمكـ كالمخدرات .1

ثباتيا .2  كسكائؿ الجسـ. ،كفحص الدـ ،كاألنسجة ،كالشعر ،فحص البصمة الكراثية كا 

ظيار األرقاـ  ،طبلؽ الناركالقياـ بعمميات إ ،كفاتقذكفحص الم ،فحص األسمحة .3 كا 
 المطمكسة في األسمحة.

 إلىكالتعرؼ  ،الزجاج كالتربة كالكشؼ عنيا إلىكالتعرؼ  ،التعرؼ عمى الصبغات كالبكيات .4
 األلياؼ كالكشؼ عنيا.

ككشؼ عمميات التزكير في الكثائؽ  ،كالكرؽ ،كالتكاقيع ،كشؼ عمميات تزييؼ العمبلت .5
كفحص المخرجات الطباعية  ،كالتكقيعات ،كمضادات الخطكط اليدكية ،الرسمية

 كالكمبيكترية كالناسخات.

 استخداـ جميع األجيزة المخبرية في عمميات الكشؼ. .6

 إعداد المحاليؿ كالمكاد الكيميائية البلزمة لمفحص. .7

خؿ كتكثيؽ األدلة كتحريزىا دا ،األدلة المادية في مسرح الجريمة إلىالكشؼ كالتعرؼ  .8
 مسرح الجريمة.

 تظيير البصمات كدراستيا كمقارنتيا كأرشفة البصمات كمقارنتيا. .9

كمية المكاد المتفجرة  إلىكالتعرؼ  ،كتحميؿ آثار الحريؽ ،تحميؿ مخمفات المتفجرات .10
 المستخدمة كتأثيرىا.

كالعمؿ  ،المنجزة مف جميع المحافظات كالدكائر آليان ستقباؿ كحفظ جميع ممفات القضايا ا .11
كمف ثـ حفظيا كتخزينيا بشكؿ آمف السيرفر المركزم الخاص بالدائرة،  ى تخزينيا عمىعم

 لحمايتيا.
 مشبكه. أكعمؿ سجؿ جنائي لكؿ متيـ مخضـر  .12
 التغذية الراجعة لكافة الفركع كالدكائر المركزية. .13
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 كمبلئمتيا لمعمؿ األمني. ،تقديـ التقارير الفنية مف حيث حالة األنظمة المعمكؿ بيا .14
 ،كفؾ كتشفير المعمكمات ،اإلنترنت في سة األنكاع األساسية لقرصنة البرامج كالجرائـدرا .15

 كتحميؿ الكسائط كالمرئيات.
 العمؿ عمى تحقيؽ الشخصية كالكشؼ عنيا. .16
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 (1)بطاقة وصف وظيفي عام
 الجياز: الشرطة الفمسطينية.
 .اإلدارة: التدخل وحفظ النظام

 الوظائف والميام:

كالتجمير غير  ،كتفريؽ المظاىرات ،كفض االعتصامات ،التصدم لمكاجية الشغب .1
 المشركع.

 تأميف االحتفاالت كزيارات الشخصيات اليامة كالمباريات الدكلية. .2

كتطيير  ،كالحمبلت التفتيشية ،المخدرات أكمشاركة الشرطة في ميمات األمف العاـ  .3
 رخصة.أككار المجرميف كالعصابات كاألسمحة الغير م

 االشتراؾ في ميمات األمف السياسي الخاصة بمكافحة التشكيبلت اإلرىابية كالمتطرفيف. .4

لمعالجة أية أكضاع تتيدد سبلمة الجبية  ،التعاكف مع الجيات األمنية ذات االختصاص .5
 الداخمية.

كتفتيش األمكنة في األحكاؿ التي تستدعي ذلؾ، كما في أعماؿ  ،تطكيؽ مسرح الجريمة .6
 اإلرىاب.

 معالجة المكاقؼ األمنية الطارئة بالتنسيؽ كالتعاكف مع محافظات الشرطة. .7

إعداد كتنسيؽ الدراسات النظرية كالميدانية اليادفة لتحديد الشخصيات كاألماكف المحتمؿ  .8
ككضع  ،جماعات إرىابية معنية أككالمستيدفة مف قبؿ عصابات  ،تعرضيا لمخطر

 الخطط الكقائية البلزمة ليا.

عمى بذؿ المزيد  ـكحثي ،قكـ قائد الجياز برفع الركح المعنكية لدل أفراد اإلدارةيجب أف ي .9
 مف الجيد مع تكثيؼ التدريب اليكمي لبلستعداد ألم حالة طارئة.

 فض الخبلفات كالنزاعات بيف العائبلت. .10

كالمحافظة عمى سير المباريات  ،لمنع االحتكاؾ بيف الجماىير ؛تأميف المبلعب الرياضية .11
 يرتادىا المشبكىيف كالمطمكبيف لمعدالة كالقانكف.التي 
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 (1)بطاقة وصف وظيفي عام
 الجياز: الشرطة الفمسطينية
 اإلدارة: المباحث العامة

 الوظائف والميام:

بيدؼ تحقيؽ رسالة الشرطة  ؛مراقبة الجيكد المناىضة لمنشاط اإلجرامي بصكره المختمفة .1
 كضبط ما يقع منيا. ،في الحد مف الجريمة

 ضرار بأمف الدكلة في الداخؿ.كشؼ أكجو النشاط الذم يستيدؼ اإل .2

 كذكم السكابؽ كمراقبة سمككيـ. ،القياـ بعمؿ السجبلت الخاصة بالمشبكىيف كالمنحرفيف .3

بيدؼ اإلضرار بأمف  ؛العمؿ عمى تأميف كتحصيف الجبية الداخمية ضد نشاط معادم .4
 البمد.

كمباشرة الكظائؼ اإلدارية  ،كالنظاـ ،ألمفالقياـ باألنشطة الخاصة بالمحافظة عمى ا .5
 ،كالمشاركة في أعماؿ كشؼ كمتابعة مرتكبييا ،بيدؼ منع الجريمة قبؿ كقكعيا ،لمشرطة

 كالعمؿ عمى جمع األدلة لتقديميـ لمعدالة.

 كمكافحة الجرائـ المخمة بيا كجرائـ التسكؿ كالمقامرة. ،القياـ بأعماؿ حماية اآلداب العامة .6

 تصاصات المقررة لقائد الشرطة في قكانيف األندية كالمبلىي كالمحاؿ العامة.مباشرة االخ .7

كضبط  ،لتكفير السمع كمكاد التمكيف ؛مكافحة الجرائـ التي تستيدؼ السياسة المرسكمة .8
بيع  أك ،كعدـ اإلخبلؿ بتكافر السمع باألسكاؽ ،المخالفيف الذيف يتبلعبكف بقكت الشعب

 سدة.كتسكيؽ المكاد الغذائية الفا

ظاىرة التيريب مف  أكتنسيؽ كتكجيو كمراقبة الجيكد لمكافحة جرائـ تيريب األمكاؿ  .9
 الضرائب كالرسكـ كالجمارؾ.

 مكافحة جرائـ التزييؼ كالتزكير. .10

 كالجكية. ،كالبحرية ،مراقبة كصكؿ كمركر كمغادرة األجانب عبر المكانئ البرية .11

ع المكتب المركزم لمشرطة الجنائية المساىمة في إجراءات مكافحة الجرائـ بالتعاكف م .12
 (.لية )اإلنتربكؿالدك 

 كالنشاط الخطر عمى سبلمة البمد. ،مراقبة نشاط الييئات المحمية ذات المبادئ اليدامة .13

 إعداد التقارير الدكرية عف المكقؼ الجنائي بعد دراسة اإلحصائيات الجنائية. .14
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 يمة.إعداد البحكث الفنية كالقانكنية الخاصة بمكافحة الجر  .15

تمييدان  ،إعداد البيانات الخاصة بالمؤتمرات كالمجاف الدكلية المعنية بمكافحة الجريمة .16
 الشتراؾ األجيزة المختصة فييا كمتابعة أعماليا كحفظ كثائقيا.

متابعة كتنفيذ االلتزامات الناشئة عف المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية الخاصة بمكافحة  .17
 ألجيزة المختصة.كالتعاكف في ذلؾ مع ا ،الجريمة

 ككسائؿ عبلجيا. ،كدكافعيا ،كبياف أسبابيا ،دراسة الظكاىر اإلجرامية اإلقميمية كالمكسمية .18

كمراقبة جيكد األمف في القضاء عمى أسبابيا  ،حصر الخصكمات كالمنازعات اليامة .19
 كعقد الصمح فييا.
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 (1)بطاقة وصف وظيفي عام
 ية: الشرطة الفمسطينالجياز

 اإلدارة: مكافحة المخدرات
 الوظائف والميام:

تداكليا  أكتفحص اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بمكافحة جرائـ تيريب المكاد المخدرة  .1
 زراعتيا. أكإنتاجيا  أك

 كضع الخطط كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتحقيؽ ىذه المكافحة. .2

 تركيجيا داخؿ الببلد. كأ ،إنتاجيا أك ،مكافحة كضبط زراعة النباتات المخدرة .3

 تنفيذ عمميات المكافحة ذات الصبغة الدكلية. .4

كالتجار المركجيف كتقديـ االقتراحات الخاصة باتخاذ  ،كالخطريف ،حصر حاالت الميربيف .5
 اإلجراءات المناسبة لمحد مف خطكرتيـ.

 ترشيح الضباط العامميف في مجاؿ مكافحة المخدرات. .6

 مصحات العبلجية.اإلشراؼ عمى عبلج المدمنيف بال .7

كالمحمية المعنية بشؤكف المخدرات كمكافحتيا  ،كاإلقميمية ،االشتراؾ في المؤتمرات الدكلية .8
 معاىدات. أككما تعقده مف اتفاقات 

االتصاؿ مع الييئات األجنبية كالدكلية في كؿ ما تستمزمو إجراءات مكافحة المخدرات  .9
كبرنامج األمـ المتحدة  ،(لدكلية )اإلنتربكؿطة الجنائية ابالتعاكف مع المكتب المركزم لمشر 

 لمكافحة المخدرات.

ل لمتخصصة خر كالجمعيات األ ،التعاكف مع المجمس الفمسطيني لمكافحة اإلدماف .10
 لئلشراؼ عمى برامج عبلج المدمنيف.

كالتعاكف لمحد مف مخاطر اإلدماف لدل الجماىير كطبلب  ،نشر التكعية اإلعبلمية .11
 المدرس كالجامعات.

قياـ بأعماؿ التسجيؿ الجنائي الخاصة باألشخاص المتعامميف في مجاالت     ال .12
 )التيريب، اإلتجار، الزراعة، اإلنتاج، التركيج، التعاطي(.

اإلشراؼ عمى مخازف المضبكطات كمراقبة إجراءات التصرؼ فييا كخاصة إعداـ المكاد  .13
 المخدرة.
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عداد كافة المسائؿ الخاصة باألبعاد .14 اإلدراج  أكالببلد  إلىب الكصكؿ ترق أك ،بحث كا 
 بالقكائـ عمى المنافذ ألسباب تتعمؽ بمكافحة المخدرات.

 ،اإلشراؼ الفني عمى أجيزة أفرع مكافحة المخدرات في محافظات الكطف كالمنافذ البرية .15
 كالجكية. ،كالبحرية
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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

 .متعمقة باالستداللالمبحث الثاني: اختصاصات مأمور الضبط القضائي ال
 .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

 .الثاني: ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ االبتدائي المطمب
المطمب الثالث: نماذج تطبيقية لبعض كسائؿ الضبط القضائي في جياز الشرطة 

 .الفمسطيني
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 الفصل الثالث
 نظام الضبطية القضائية

 تمييد وتقسيم:

كلكػػػي  ،عنػػػدما تقػػػع الجريمػػػة ينشػػػأ عنيػػػا حػػػؽ الدكلػػػة فػػػي عقػػػاب الجػػػاني مقتػػػرؼ الجريمػػػة      
كتتمثػؿ  ،تستطيع الدكلة اقتضاء حقيا في العقاب فبل بد مف كجكد آلية تسػتطيع مػف خبلليػا ذلػؾ

كالعمػة فػػي مػنح أكثػر مػػف  ،تمػؾ اآلليػة فػي مجمكعػػة مػف اإلجػراءات التػػي تمارسػيا أكثػر مػػف جيػة
جيػػػة صػػػبلحيات مباشػػػرة سمسػػػمة اإلجػػػراءات الجنائيػػػة ىػػػك ضػػػماف إيجػػػاد التػػػكازف المطمػػػكب بػػػيف 

 كبيف الحفاظ عمى حقكؽ األفراد كحرياتيـ. ،المجتمع في الحماية مف اإلخبلؿ بأمنو مصمحة

فتقػػػػع  ،إف الضػػػبطية القضػػػائية تبػػػػدأ حػػػيف تفشػػػؿ الضػػػػبطية اإلداريػػػة فػػػي ميمتيػػػػا الكقائيػػػة
أف اإلشػراؼ عمػى  ،كيترتب عمى االختبلؼ بيف الضبطية القضػائية كالضػبطية اإلداريػة ،الجريمة

كيكػكف أيضػان لمسػمطات اإلداريػة التػي يتبعيػا مػأمكر  ،كػكف لمنيابػة العامػةعمؿ الضبط القضػائي ي
كعمػػػى سػػػبيؿ  ،بينمػػػا تشػػػرؼ السػػػمطات اإلداريػػػة كحػػػدىا عمػػػى أعمػػػاؿ الضػػػبطية اإلداريػػػة ،الضػػػبط

المثاؿ فإف لمنيابة العامة الحؽ في المراقبة كاإلشراؼ عمى أداء مأمكر الضبط القضائي لؤلعماؿ 
كتكػكف  ،الندب لمقياـ بعمؿ مف أعماؿ التحقيؽ أك ،مراقبة الياتؼ أك ،فتيشالمكمؼ بيا كتنفيذ الت

أمػػا أعمػػاؿ  ،(1)ىػػذه السػػمطة متػػكافرة أيضػػان لمسػػمطة اإلداريػػة الرئاسػػية التػػي يتبعيػػا مػػأمكر الضػػبط
 .(2)فميس لمنيابة العامة أم اختصاص بيا كليس ليا أف تتدخؿ بيا اإلدارمالضبط 

الػذم خػكليـ القػانكف  ،القضػائية مػأمكرم الضػبط القضػائيكيباشر اختصاصات الضػبطية 
ـ القانكف عمى سبيؿ كيعاكنيـ في مياميـ طائفة مف المكظفيف أكردى ،مباشرة إجراءات االستدالؿ

كيخضػعكف لمراقبتػو فيمػا  ،مأمكرم الضبط القضػائي كمػف يسػاعدىـ لمنائػب العػاـكيتبع  ،الحصر
 .(3)يتعمؽ بأعماؿ كظيفتيـ

                                                 

ـ عمى 2001( لسنة 3رقـ ) فمسطينيالة جزائيال في قفرتيا األكلى مف قانكف اإلجراءات (19المادة ) تنص (1)
عمى مأمكرم الضبط كؿ في دائرة  كاإلشراؼ ،عضاء النيابة العامة مياـ الضبط القضائيأ" يتكلى أف

" يشرؼ النائب العاـ عمى مف ذات القانكف عمى أف( 20المادة ) ، كما كتنص الفقرة األكلى مفاختصاصو
 ."يما يتعمؽ بأعماؿ كظيفتيـكيخضعكف لمراقبتو ف ،مأمكرم الضبط القضائي

 ،ـ2012 ،نكر الديف، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، الجزء األكؿ، بدكف دار نشر إبراىيـد. مازف  (2)
 كما بعدىا. 292ص
 .193ـ، ص2001اإلجراءات الجنائية، الكتاب األكؿ، الطبعة الثانية،  أصكؿسالـ الكرد،  د. (3)
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ئي ىػػك الجيػػة التػػي  تسػػاعد السػػمطة القضػػائية  لمكشػػؼ عػػف الجػػرائـ بعػػد فالضػػبط القضػػا
كقكعيػػا كتتبػػع مرتكبييػػا، كجمػػع األدلػػة فييػػا تمييػػدان لمتحقيػػؽ معيػػـ مػػف قبػػؿ السػػمطات المختصػػة، 

حالتيـ  كيقػكـ بػأداء ىػذه الكظيفػة مكظفػكف يسػبغ عمػييـ القػانكف ىػذه الصػفة عمػى  ،القضػاء إلىكا 
نظػػران لمػػا ليػػـ مػػف دكر بػػارز فػػي المرحمػػة التمييديػػة  ؛ات عمميػػـسػػبيؿ الحصػػر عمػػى اخػػتبلؼ جيػػ

كمػا  ،كقبػؿ مباشػرة التحقيػؽ فييػا ،التػي تتخػذ عقػب كقػكع الجريمػة كاكتشػافيا ،لئلجراءات الجنائيػة
كتفتيش كغيػر  ،كقبض ،يتخمميا مف إجراءات قد يترتب عمييا المساس بحقكؽ اإلنساف مف ضبط

 .(1)ذلؾ مف اإلجراءات

فػػػبل يتػػػدخؿ مػػػأمكر  ،اإلدارمفػػػة الضػػػبط القضػػػائي حيػػػث تنتيػػػي كظيفػػػة الضػػػبط كتبػػػدأ كظي
كال تيػؤدل ىػذه الكظيفػػة  ،كقػع إخػبلؿ فعمػي بالنظػػاـ العػاـ إذاالضػبط القضػائي بصػفتو األخيػػرة إال 

بػؿ تيػؤدل بمعرفػة مػكظفيف حػددىـ القػانكف يطمػؽ عمػييـ مسػمي )مػأمكرك الضػبط  ،بمعرفة األفراد
فقػػػد  ،اإلدارمفة الضػػػبط القضػػػائي ال يكتسػػػبيا كافػػػة رجػػػاؿ الضػػػبط كاألصػػػؿ أف صػػػ ،القضػػػائي(

 منحيا القانكف عمى سبيؿ الحصر لفئات معينة.

 مبحثين عمى النحو التالي: إلىسنقسم ىذا الفصل وبناًء عمى ما تقدم 

 المبحث األكؿ: مأمكرك الضبط القضائي.

 ستدالؿ.المبحث الثاني: اختصاصات مأمكر الضبط القضائي المتعمقة باال

 المبحث الثالث: اختصاصات مأمكر الضبط القضائي االستثنائية.

 

 

 

 

 

                                                 

، جامعة نايؼ لمعمـك 1في مكاجية سمطات الضبط الجنائي، ط  سافاإلن ياسر حسف كمزم، حقكؽ د. (1)
 .62ص ،ـ2007منية، الرياض، األ
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 المبحث األول
 مأمورو الضبط القضائي

كمف خبلؿ  ،ميمة الضبط القضائي ميمة صعبة تقع عمى عاتؽ رجاؿ كزارة الداخمية
ؿ مف خبل كخصائصوكاف البد مف معرفة ماىية الضبط القضائي ، مبلحقة الجريمة بعد كقكعيا

 التالي:

 المطمب األول
 ماىية الضبط القضائي وخصائصو

 الفرع األول
 تعريف الضبط القضائي 

لقػػػػد تعػػػػددت تعريفػػػػات الفقػػػػو حػػػػكؿ مفيػػػػـك الضػػػػبط القضػػػػائي، فمػػػػنيـ مػػػػف عػػػػرؼ الضػػػػبط 
لقػػاء القػػبض عمػػييـ كتقػػديميـ  ،القضػػائي بأنػػو "مبلحقػػة مرتكبػػي الجػػرائـ كجمػػع المعمكمػػات عػػنيـ كا 

 .(1)لمعدالة"

مف عرؼ الضبط القضائي بأنو "مجمكع اإلجراءات التي يباشرىا مأمكرك الضبط كىناؾ 
كجمع أدلتيا  ،كالبحث عف مرتكبييا ،الكشؼ عنيا أكبيدؼ إثباتيا  ؛القضائي حيف تقع الجريمة

حالتيـ   .(2)الجيات المختصة" إلىكتنظيـ الضكابط البلزمة بيا كا 

التحرم عف الجريمة  إلىي تيدؼ كما كعرفو البعض بأنو" مجمكعة اإلجراءات الت
 (.3)كمرتكبييا، كجمع العناصر البلزمة لمتحقيؽ في الدعكل الجزائية"

فبل يتدخؿ مأمكرك  ،اإلدارمكتبدأ كظيفة الضبط القضائي حيث تنتيي كظيفة الضبط 
في  اإلدارمالضبط القضائي بصفتيـ ىذه كال يباشركف نشاطان إال عندما يفشؿ أعضاء الضبط 

حيث  ،درجة الجريمة إلىبحيث يقع إخبلؿ حقيقي كفعمي بالنظاـ العاـ يصؿ  ،اميـأداء مي

                                                 

دارة العامة، اإل االستدالؿ في المممكة العربية السعكدية، معيد إجراءات حمد بف عبداهلل،أ محمد بفد.  (1)
 .72ق، ص1424الرياض، 

  .27ـ، ص1997ئية األردني، الطبعة األكلى، ( د. حسف جكخدار، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزا2)

عبد القادر صابر جرادة، مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، المجمد األكؿ، مكتبة  ( د.3)
  .288ـ، ص2009آفاؽ، غزة، 
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حيث يتفاكت المدل الممنكح  ،إجراءات كسمطات حددتيا القكانيف المختمفة بحدكد متفاكتة ايمارسك 
لرجاؿ الضبط القضائي في ممارسة اإلجراءات المختمفة مف خبلؿ الدعكل الجنائية كالمراحؿ 

 .(1)خرمف تشريع آل ،المميدة ليا

أف الضبط القضائي لو معنياف معنى مكضكعي،  إلى وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد
كمعنى شكمي، أما فيما يتعمؽ بالمعنى المكضكعي لمضبط القضائي فيقصد بو" تعقب الجريمة 

 كيتحقؽ ىذا ،كجمع االستدالالت البلزمة إلثبات التيـ عمييـ ،كالبحث عف فاعمييا ،بعد كقكعيا
 ،التحرم عف الجريمة إلىالمفيكـ المكضكعي مف خبلؿ مجمكعة اإلجراءات التي تيدؼ 

كرفع محضر بذلؾ  ،كجمع األدلة البلزمة لمتحقيؽ في الدعكل الجنائية ،كالبحث عف مرتكبييا
 .(2)لمتصرؼ عمى ضكئو" ؛النيابة العامة صاحبة االختصاص األصيؿ بالدعكل الجنائية إلى

فيقصد بو جميع المكظفيف الذيف خكليـ القانكف جمع االستدالالت  أما المعنى الشكمي
لقاء القبض عمى  ،كجمع األدلة عمييا ،كأككؿ إلييـ ضبط الكقائع التي ليا جزاءات جنائية كا 

 .(3)مرتكبييا

 ،كالقائمكف بميمة الضبط القضائي يطمؽ عمييـ القانكف اسـ مأمكرم الضبط القضائي
 عتيف كما يمي:مجمك  إلىكيمكف أف نقسميـ 

 

                                                 

د. عمي عدناف الفيؿ، مياـ الضبط القضائي الخاص في الجرائـ البيئية في مف:  كبلن راجع في ذلؾ  (1)
؛ د. عبد اهلل ماجد العكايمة، االختصاصات القانكنية ؛ 9التشريعات العربية، دراسة مقارنة، بدكف دار نشر، ص

لمأمكر الضبط القضائي في األحكاؿ العادية كاالستثنائية" الضابطة العدلية"، دراسة تحميمية تأصيمية نقدية مقارنة 
الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمناف، األردف، في القكانيف األردنية كالمصرية كالفرنسية كغيرىا، 

 .44ـ، ص2010
( أ. عبد الرحمف ماجد خميفة السميطي، سمطات مأمكر الضبط القضائي، دراسة لمتشريع المصرم كالتشريع 2)

  .5ـ، ص2005القطرم، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، 

جكىر قكادرم صامت، رقابة سمطة التحقيؽ عمى أعماؿ الضبطية القضائية في  مف: أ. كبلن راجع في ذلؾ  (3)
حسيبة محي ؛ أ. 9ـ، ص2009القانكف الجزائرم كالمقارف، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية، 

، ـ2011درية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكنثناء التحريات األكلية، أالمشتبو فيو  ضماناتالديف، 
 كما بعدىا. 72ص
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يطمؽ عمييـ مسمى مأمكرم  ،كرؤساء المراكب البحرية كالجكية ،مجمكعة رجاؿ الشرطة -1
 .(1)ذكم االختصاص العاـ أك ،القضائي أكالضبط الجنائي 

كالذيف يتـ منحيـ صفة الضبطية  ،مجمكعة المكظفيف العامميف في الجيات الحككمية -2
كالمراسيـ كالقرارات  القكانيف تطبيؽ أحكاـل ،القضائية مف قبؿ السمطات المختمفة بذلؾ

مثاؿ مأمكر الضبط القضائي في كزارة  ،المتعمقة بعمؿ الجيات التابع ليا ىؤالء المكظفكف
(.2)االختصاص الخاص ـ ميسمى مأمكرم الضبط القضائي ذكمكيطمؽ عميي ،الصحة

 

جمع "مرحمة  كتبدأ سمسمة اإلجراءات الجنائية "بمرحمة تمييدية "يطمؽ عمييا البعض
يسمييا مرحمة " البحث األكلي" كىذا صمب عمؿ مأمكر الضبط  خركالبعض اآل "،االستدالالت
 القضائي.

( لسنة 3الفمسطيني رقـ ) الجزائية اإلجراءات قانكف مف( 19/2) المادة حددتكلقد 
 فع كاالستقصاء ،البحث القضائي الضبط كمأمكر  يتكلى: بقكليا القضائي بطالض مياـ ـ2001
 .الدعكلفي  لمتحقيؽ تمـز التي االستدالالت كجمع ،كمرتكبييا الجرائـ

كمكقعيػػػا  ،كيقػػػكـ بػػػأداء ميمػػػة الضػػػبط القضػػػائي مجمكعػػػة قػػػادرة بحكػػػـ تخصصػػػيا المينػػػي
كيطمػػػؽ عمػػػييـ أسػػػـ مػػػأمكرم الضػػػػبط  ،الػػػكظيفي عمػػػى البحػػػث كالتحػػػرم عػػػف الجريمػػػة كمقترفيػػػا

                                                 

يككف مف ـ عمى أف" 2001( لسنة 3رقـ )مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  (21)المادة نصت  (1)
 مأمكرم الضبط القضائي:

 مدير الشرطة كنكابو كمساعدكه كمديرك شرطة المحافظات كاإلدارات العامة. -1
 صو.ضباط كضباط صؼ الشرطة، كؿ في دائرة اختصا -2
 رؤساء المراكب البحرية كالجكية. -3
 ".المكظفكف الذيف خكلكا صبلحيات الضبط القضائي بمكجب القانكف -4
 .11بؽ، صاسالمرجع الالفيؿ،  عدنافعمي  (2)
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 ،الخاضػػػعيف إلشػػػرافو فيمػػػا يتعمػػػؽ بأعمػػػاؿ كظػػػائفيـكيككنػػػكا تػػػابعيف لمنائػػػب العػػػاـ ك  ،(1)القضػػػائي
 .(2)كلذلؾ فيـ يتمقكف التعميمات كاألكامر منو فيما يتعمؽ بأعماؿ الضبط القضائي

 بػو تقػكـ الػذم النشػاط عػف عبػارة"كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف تعريػؼ الضػبط القضػائي بأنػو 
 كبيػذا ،"بحقيػـ العقكبػة كتكقيػع ،لمعدالػة كتقػديميـ الجػرائـ مرتكبي لتعقب ،القضائية السمطة رجاؿ
، كالضبط القضائي ىي رحمة البحث كقائية كليست عبلجية كظيفة القضائي لضبطا كظيفة تككف

أينمػػا كجػػػدىا صػػػانيا كصػػاغيا، تمامػػػان مثػػػؿ القػػػكؿ  ،ضػػالة كػػػؿ باحػػػث جنػػػائي عػػف الحقيقػػػة كىػػػي
 المأثكر " الحكمة ضالة المؤمف". 

 الفرع الثاني
 خصائص الضبط القضائي

فيي ذات طابع قضائي مف حيث  ،تميز الضبط القضائي بعدة خصائص أساسيةي
كفي  ،ككذا في استكماؿ مرحمة التحقيؽ االبتدائي ،مساىمتيا في تحديد سمطة الدكلة في العقاب

 مباشرتيا أماـ القضاء صاحب الحؽ في تقييميا كمراقبتيا كذلؾ عمى التفصيؿ التالي:

 الضبط القضائي:أواًل: الطابع القضائي لوظيفة 

ينبػػع الطػػابع لقضػػائي لكظيفػػة الضػػبط القضػػائي مػػف مسػػاىمتيا الفعميػػة فػػي تحديػػد سػػمطة 
فسػمطة الدكلػة  ،يتـ فػرض العقػاب حتىكفي المراحؿ التي تمر بيا اإلجراءات  ،الدكلة في العقاب

ادر كالقضاء ىك الجياز المستقؿ المحايد الق ،في العقاب تنطكم عمى مساس جسيـ بحرية المتيـ
 .(3)بكصفو الحارس الطبيعي لمحريات ،عمى إقرار ىذه السمطة كتحديد مداىا

                                                 

ـ عمى أنو " عمى عضك  2006( لسنة 1( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ ) 121نصت المادة ) (1)
 ،تو بأمكر الضبط القضائي الذم تربطيـ بو دكاعي التحقيؽ عبلقة قائمة عمى المكدةالنيابة أف تككف عبلق

ك أف يتأثر بتصكير أ ،مف غير أف ينشأ معيـ عبلقة مف نكع خاص تؤثر عمى مصمحة التحقيؽ ،كحسف التفاىـ
ذم مف مف شأنو أف يؤ كأحد المسؤكليف عف األ ،لخر األمعيف لمحادث يقدمو مأمكر الضبط خدمة لصفتو 

 ".برياءك يظمـ األأالعدالة 
 عضاء النيابةأـ عمى أنو " يتكلى 2006( 1( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ )117نصت المادة ) (2)

 ."شراؼ عمى مأمكرم الضبط كؿ في دائرة اختصاصوالعامة مياـ الضبط القضائي، كاإل

األكؿ كالثاني، الطبعة  افجنائية، المجمد األكؿ، الجزءد. أحمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف اإلجراءات ال (3)
 .132، صـ1981الرابعة، 
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كيمثػػػػػؿ ارتكػػػػػاب جريمػػػػػة مػػػػػف الجػػػػػرائـ التػػػػػي يػػػػػنص عمييػػػػػا القػػػػػانكف اعتػػػػػداء عمػػػػػى النظػػػػػاـ 
كال تػػأتي معاقبػػة الجػػاني  ،يترتػػب عميػػو حػػؽ الدكلػػة فػػي معاقبػػة مػػف أخػػؿ بيػػذا النظػػاـ ،االجتمػػاعي

 .(1)د حكـ قضائيكتطبيؽ قانكف العقكبات إال بع

( مػػف القػػانكف األساسػػي الفمسػػطيني المعػػدؿ لسػػنة 15كقػػد نصػػت عمػػى ىػػذا المبػػدأ المػػادة )
كال جريمة كال عقكبة  ،كتمنع العقكبات الجماعية ،ـ كتعديبلتو بقكليا أف " العقكبة شخصية2003

قػػة لنفػػػاذ كال عقػػاب إال عمػػى األفعػػاؿ البلح ،كال تقػػع عقكبػػة إال بحكػػـ قضػػػائي ،إال بػػنص قػػانكني
 القانكف". 

 ثانيًا: تساىم وظيفة الضبط بجانب كبير من مرحمة التحقيق االبتدائي:

 ،تعتبػػر مرحمػػة التحقيػػؽ االبتػػدائي التػػي تسػػاىـ كظيفػػة الضػػبط القضػػائي بجانػػب ىػػاـ منيػػا
كقد يسبؽ التحقيؽ االبتدائي مرحمػة جمػع االسػتدالالت كىػي  ،الجنائية مرحمة أساسية في الدعكل

كفػػي ىػػذا المجػػاؿ فػػإف أعمػػاؿ االسػػتدالؿ التػػي تطػػرح  ،مػػة مػػف مراحػػؿ الػػدعكل الجنائيػػةمرحمػػة ىا
بػػؿ إف  ،الحقيقػػة كأعمػػاؿ حكػػـ القػػانكف إلػػىلممناقشػػة تكلػػد دلػػيبلن يمكػػف االسػػتناد إليػػو فػػي الكصػػكؿ 

إجػػػػراءات الضػػػػبط القضػػػػائي غالبػػػػان مػػػػا تسػػػػفر عػػػػف أدلػػػػة ماديػػػػة تػػػػؤثر تػػػػأثيران مباشػػػػران فػػػػي اقتنػػػػاع 
 ما ىك الحاؿ في إجراءات المعاينة كالتفتيش كضبط األشياء.ك ،(2)القاضي

فػػإف مػػأمكر الضػػبط القضػػائي يحمػػؿ جانبػػا كبيػػران مػػف إجػػراءات التحقيػػؽ  أخػػرلكمػػف ناحيػػة 
ما استنادان لندبو لمقيػاـ بأعمػاؿ  ،تمؾ، إما استنادان الختصاصو الذاتي في مباشرة أعماؿ التحقيؽ كا 

فػػػبل  ،كبيػػذا فأنػػػو يقػػػـك بػػدكر فعػػػاؿ فػػػي جمػػع األدلػػػة ،ميةالتحقيػػؽ مػػػف قبػػػؿ سػػمطة التحقيػػػؽ األصػػػ
 .(3)يستطيع القاضي أف يصدر حكمو دكف أدلة مطركحة

 

 

 

 

                                                 

 .34ـ، ص1986د. فكزية عبد الستار، شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، دار النيضة العربية،  (1)

 .351بؽ، صاسالمرجع الد. أحمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية،  (2)

ة ذياب الجبكر، االختصاص القضائي لمأمكر الضبط ، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة د. محمد عكد (3)
 .34ـ، ص1981القاىرة، 
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 ثالثًا: تعد نتائج أعمال مأمور الضبط القضائي عناصر ىامة في التقدير القضائي:

جػػزء منيػػا  أكفأعمػػاؿ الضػػبط القضػػائي جميعيػػا سػػكاء أكانػػت مميػػدة لمخصػػكمة الجنائيػػة 
كمػػف ىنػػا كانػػت ىػػذه األعمػػاؿ قضػػائية مػػف حيػػث  ،عمػػى المحكمػػة كػػي تقػػكؿ كممتيػػا فييػػاتعػػرض 

 .(1)الجية المخاطبة بيذه اإلجراءات كىي قضاء الحكـ

 المطمب الثاني
 في التشريع الفمسطيني القضائي الضبط ومأمور 

مأمكرك الضبط القضائي ىـ مجمكعة مف المكظفيف كمفيـ المشرع بتنفيذ ميمة الضبط 
 ،(19/1كيستمدكف صفتيـ كاختصاصاتيـ مف نص القانكف، حيث حددت المادة ) ،ئيالقضا

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني األشخاص الذيف تثبت ليـ صفة 21ككذلؾ المادة )
الضبطية القضائية، كىـ طبقان لنص ىاتيف المادتيف فئتاف، الفئة األكلى ذات اختصاص عاـ 

قميمي بكجو عاـ، كالفئة الثانية: ذات التي تقع في دائرة اختصاصيا اإل ـبالنسبة لجميع الجرائ
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

ذيف تمنح ليـ صفة الضبط القضائي عمى سبيؿ لقد حدد المشرع الفمسطيني األشخاص ال
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 

إقميمي محدد، كالطائفة طائفتيف، الطائفة األكلى يباشر أفرادىا ىذا االختصاص في نطاؽ  إلى
 الثانية يباشركف اختصاصاتيـ في كافة أرجاء فمسطيف كذلؾ عمى النحك التالي: 

 :أواًل: مأمورو الضبط القضائي ذو االختصاص العام في دوائر اختصاصيم

كىـ أكلئؾ األشخاص الذيف يمارسكف أعماليـ بالنسبة لكافة الجرائـ في نطاؽ إقميمي 
( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 19رة األكلى مف المادة )محدد، كقد أشارت الفق

الذيف  ،ـ عمى اعتبار أعضاء النيابة العامة مف مأمكرم الضبط القضائي2001( لسنة 3)

                                                 

( أ. عبد الرحمف بف محمد  فيد الطريماف، السمطات العادية لرجؿ الضبط الجنائي بمرحمة االستدالؿ، رسالة 1)
  .58ـ، ص2007ـك األمنية، الرياض، ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ العربية لمعم
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يباشركف عمميـ في دكائر اختصاصيـ، حيث نصت المادة سالفة الذكر عمى أف" يتكلى أعضاء 
 ئي كاإلشراؼ عمى مأمكرم الضبط كؿ في دائرة اختصاصو".النيابة العامة مياـ الضبط القضا

 و المادةأكدتكيعتبر مف ىذه الطائفة أيضان ضباط كضباط صؼ الشرطة، كىذا ما 
كالتي نصت عمى أف" يككف مف مأمكرم الضبط القضائي ضباط  ،( مف ذات القانكف21/2)

 كضباط صؼ الشرطة، كؿ في دائرة اختصاصو".

النيابة العامة صفة الضبط القضائي مع أنيـ يختصكف  كالحكمة مف منح أعضاء
ىي أنو في بعض الصكر قد ال يعدك أف ما يتخذه عضك النيابة مف اإلجراءات تحقيقان  ،بالتحقيؽ

مستكفيان شركطو، كلكف في ذات الكقت يصح بكصفو استدالالن، كمف ىذا القبيؿ إجراء معاينة 
إجراء في الكقت الذم يقكـ فيو بالتحقيؽ قاضي  حينما يباشر أكبغير حضكر كاتب التحقيؽ، 

 .(1)التحقيؽ

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، 

ء الضبطية القضائية، فمكي ال يقؼ عضك كذلؾ في الكقت الذم ال يكجد بو أحد مف أعضا
النيابة مكتكؼ األيدم إزاء ىذه الجريمة فقد أضفى المشرع عمييـ صفة الضبطية القضائية، مما 

 ،مف تحرم ،يترتب عميو أنو يجب عمى عضك النيابة القياـ بمباشرة مياـ الضبطية القضائية
ؿ عميو، كيعتبر ىذا المحضر مف كتنظيـ محضر بشأف الكاقعة المرتكبة بما يشتم ،كاستدالؿ

 .(2)قبيؿ جمع االستدالالت

 :مأمورو الضبط القضائي ذو االختصاص العام في جميع أنحاء فمسطين ثانيًا:

كيقصد بيـ األشخاص الذيف خكليـ القانكف ميمة القياـ بأعماؿ الضبط القضائي في كافة 
ضائي الفقرة األكلى كالثالثة مف أرجاء فمسطيف، كنصت عمى ىذه الطائفة مف مأمكرم الضبط الق

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بقكليا" يككف مف مأمكرم الضبط 21المادة )

                                                 

مف: د. تكفيؽ الشاكم، فقو اإلجراءات الجنائية، دار الكتاب الجامعي، الطبعة  كبلن ( راجع في ذلؾ 1)
؛ د. حسف صادؽ المرصفاكم، المرصفاكم في أصكؿ اإلجراءات الجنائية، منشأة 45ـ، ص1954األكلى،

  كما بعدىا. 293ـ، ص2000المعارؼ، االسكندرية، 

( د. رمسيس بيناـ، اإلجراءات الجنائية تأصيبلن كتحميبلن، الجزء الثاني، منشاة المعارؼ، االسكندرية، 2)
 .423ـ، ص1978
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 كمديرك شرطة المحافظات كاإلدارات العامة. ،كمساعدكه ،كنكابو ،مدير الشرطة -1القضائي:
 رؤساء المراكب البحرية كالجكية ...".  -2

 الفرع الثاني
 ط القضائي ذو االختصاص النوعي المحدودمأمورو الضب

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 

ير، ككذلؾ مأمكرك المركر الذيف ليس ليـ صفة الضبط القضائي إال بالنسبة بمخالفة قانكف الس
 الضبط القضائي العاممكف بكزارة الزراعة، كمفتشك اآلثار، كمفتشك الصحة كمراقبك األغذية.

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 21) ىذه الفئة الفقرة الرابعة مف المادة إلىكلقد أشارت 
ا صبلحيات الفمسطيني كذلؾ بقكليا" يككف مف مأمكرم الضبط القضائي: المكظفكف الذيف خكلك 

 الضبط القضائي بمكجب القانكف".

 إلىكجدير بالذكر أف إضفاء صفة الضبط القضائي عمى بعض المكظفيف بالنسبة 
ال يعني تخصصيـ فقط بمباشرة اإلجراءات الخاصة بتمؾ  ،الجرائـ التي تتعمؽ بأعماؿ كظيفتيـ

حؽ في مباشرتيا في الجرائـ، بؿ أف لكؿ مف أفراد الضبط القضائي ذكم االختصاص العاـ ال
 .(1)دائرة اختصاصو

كقد منح المشرع الفمسطيني مأمكرم الضبط القضائي ذكم االختصاص الخاص صبلحية 
المحكمة المختصة  إلىكالمضبكطات المتعمقة بالمخالفات التي يختصكف بيا  ،إحالة المحاضر

 و المادةأكدتتصالح، كىذا ما كيتابعكنيا أماميا، كذلؾ مع مراعاة القكاعد كاإلجراءات المتعمقة بال
 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بقكليا" مع عدـ االخبلؿ بأحكاـ المكاد 23)
( مف ىذا القانكف يحيؿ مأمكرك الضبط القضائي ذك االختصاص الخاص 18، 17، 16)

 المحكمة المختصة إلىكالمضبكطات المتعمقة بالمخالفات التي يختصكف بيا  ،المحاضر
 كيتابعكنيا أماميا".

"أف منح مأمكرك الضبط القضائي  -كبحؽ– ويرى أستاذنا الدكتور عبد القادر جرادة
كتمثيؿ االدعاء العاـ أماـ القضاء يعتبر انتقاص مف  ،المحاكمة إلىصبلحية إحالة المتيميف 

                                                 

؛ 437مف: د. رمسيس بيناـ، اإلجراءات الجنائية تأصيبلن كتحميبلن، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذؾ 1)
 .243اءات الجنائية، المرجع السابؽ، صد. حسف صادؽ المرصفاكم، المرصفاكم في أصكؿ اإلجر 
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بط نظران لطبيعة عمؿ الض ؛كغير مضمكف النتائج ،حؽ النيابة العامة في تمثيؿ المجتمع
 .(1)القضائي"

 المطمب الثالث
 نطاق اختصاص مأموري الضبط القضائي

 بتنفيذ مشرعال كمفيـ المكظفيف مف مجمكعة ىـ القضائي الضبط مأمكرمذكرنا آنفان أف 
 ليا الميمة كىذه كيستمدكف صفتيـ كاختصاصاتيـ مف نص القانكف، القضائي، الضبط ميمة
 باحث عمى النحك التالي:كىك ما سيتناكلو ال ،كمكاني زماني نطاؽ

 الفرع األول
 القضائي لمضبط الزماني االختصاص

 زماني اختصاصالقضائي  الضبط لمأمكر ليس وأن األساسية في ىذا الشأف القاعدة
لقضائي ال يتجرد مف صفتو مأمكر الضبط ا ألف، ذلؾ القانكف لو منحيا التي األعماؿ لمباشرة

أىميتو لمباشرة االعماؿ التي ناطو بيا القانكف قائمة،  كقات العمؿ الرسمية، بؿ تظؿفي غير أ
بمنحو إجازة  أكعطمة رسمية، ما لـ يصدر قرار بكقفو عف عممو  أكحتى كلك كاف في إجازة 

كتحرير محضر  ،قاـ الضابط بالقبض عمى المتيـ إذاإجبارية مف رئاستو، كيترتب عمى ذلؾ أنو 
كال يؤثر في ذلؾ أف يككف الضابط قد مارس عممو  ضبط الكاقعة كفقان لمقانكف يككف صحيحان،

  . (2)في الكقت المخصص لراحتو طالما أف اختصاصو لـ يكف معطبلن  بحكـ القانكف
 الفرع الثاني

 القضائي لمضبط المكاني االختصاص

مما ال شؾ فيو أف عمؿ مأمكر الضبط القضائي يعد إجراءن قانكنيان يراد لو أف ينتج آثاران 
باشره مأمكر ضبط مختص، كمف ثـ كاف االختصاص شرطان  إذاكال يككف صحيحان إال  ،قانكنية

                                                 

مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، المرجع السابؽ،  ( د. عبد القادر صابر جرادة،1)
 .294ص

مف: د. محمد عبد المطيؼ فرج، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية في جمع  كبلن ( راجع في ذات المعنى 2)
د. عبد القادر  كما بعدىا؛ 19ـ، ص2009ي، الطبعة األكلى، بدكف دار نشر، االستدالالت كالتحقيؽ االبتدائ
 .294جرادة، المرجع السابؽ، ص
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أنو تطبيؽ لمبدأ عاـ  إلىلصحة اإلجراء، كيعد ذلؾ تطبيقان لممبادئ القانكنية العامة، باإلضافة 
 .(1)في اإلجراءات الجنائية

بلبد لصحة ف ،فإذا حدد القانكف لمأمكرم الضبط  القضائي اختصاصان مكانيان معينان 
أف تككف قد بكشرت في حدكد ىذا االختصاص، كيتحدد ىذا االختصاص المكاني  وإجراءات

يكفي أحدىا لمقكؿ  ،لمأمكرم الضبط القضائي ذكم االختصاص المحدد بأحد معايير ثبلثة
كالثالث ىك  ،كالثاني ىك محؿ إقامة المتيـ ،بتكافر االختصاص، كاألكؿ ىك مكاف كقكع الجريمة

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 163بط المتيـ، كىذا ما نصت عميو المادة )مكاف ض
 أكالذم يقيـ فيو المتيـ،  أكبقكليا أنو " يتعيف االختصاص بالمكاف الذم كقعت فيو الجريمة، 

 الذم يقبض عميو فيو".

بنطاؽ كاف القرار الصادر بتحديد مكاف عمؿ أحد مأمكرم الضبط القضائي  إذاكعميو 
ككقعت الجريمة في ىذا النطاؽ كاف مأمكر الضبط القضائي مختصان بيذه  ،مكاني معيف

 الجريمة.

مكاف ضبطو يقع في نطاؽ عمؿ مأمكر الضبط  أك ،كاف محؿ إقامة المتيـ إذاكذلؾ 
أصبح مأمكر الضبط مختصان باتخاذ اإلجراءات الخاصة بيذه الجريمة، كيتعيف عمى مأمكر 

ال شاب عممو البطبلف، فإذا لـ يكف مأمكر الضبط الضبط القضائي  االلتزاـ بحدكد اختصاصو كا 
 كاف اإلجراء الذم باشره باطبلن. ،القضائي مختصان كفقان لمعيار مف المعايير السابقة

كاف لو أف  ،كعميو فإذا ارتكبت الجريمة في دائرة اختصاص مأمكر الضبط القضائي
، ككاف قد قبض عميو في دائرة أخرلفي دائرة اختصاص  يباشر اإلجراء كلك كاف المتيـ يقيـ

كاف المتيـ يقيـ في  إذااختصاص ثالثة، كما كأف لمأمكر الضبط القضائي أف يباشر اإلجراء 
 .أخرلكلك كانت الجريمة قد ارتكبت في دائرة اختصاص  ،دائرة اختصاصو

بالمكاف الذم فالعبرة في تحديد االختصاص المكاني لمأمكر الضبط القضائي ليست 
نما بأحد الضكابط الثبلثة سالفة الذكر، فإذا ثبت اختصاص مأمكر الضبط  ،يباشر فيو اإلجراء كا 

ألف الجريمة ارتكبت في دائرة اختصاصو، كاف لو أف يباشر اإلجراء في أم مكاف ؛ القضائي

                                                 

ـ، 1998( د. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية، 1)
  .385ص
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نما ىك كلك كاف المتيـ ال يقيـ فيو كلـ يقبض عميو فيو، كال يعد ذلؾ امتدادان الختصاصو ، كا 
 .(1)مجرد تطبيؽ لمقكاعد العامة

كاف اإلجراء الذم باشره مأمكر الضبط القضائي ىك القبض  إذاعمى ما تقدـ فإنو  كبناءن 
كلك كانت الجريمة ارتكبت في  ،عمى المتيـ في دائرة اختصاصو، فإف اإلجراء يككف صحيحان 

أف القبض عمى المتيـ سبب غير ىذه الدائرة ككانت إقامة المتيـ كذلؾ في خارجيا، إذ 
 الختصاص مأمكر الضبط القضائي.

أف الحكمة التي مف أجميا جعؿ المشرع أماكف االختصاص  (2)كيرل البعض مف الفقو
إمكانية تعذر تحديد مكاف كقكع الجريمة في بعض الصكر،  إلىمتعددة، ترجع بطبيعة الحاؿ 

مكاف غير الذم سرقت  إلىبيا ، كينتقؿ آخركما في حالة سرقة شخص لحافظة نقكد شخص 
 ضبطو. أكفيو، ككذلؾ حالة تعذر تعييف محؿ إقامة فاعؿ الجريمة عند عدـ معرفة مكانو 

ما حكـ خركج مأمكر الضبط القضائي عف دائرة  ،كيثكر في ىذا الصدد تساؤالن ىامان مفاده
 اختصاصو المكاني؟

ختصاصو المكاني ال يفقده كؿ إف تجاكز مأمكر الضبط القضائي لدائرة ا األمرفي حقيقة 
نما يعتبر عمى األقؿ مف رجاؿ السمطة العامة، فيككف لو ما لرجاؿ السمطة  سمطة كظيفتو، كا 

مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ ( 130)العامة مف اختصاصات، كىذا ما أشارت إليو المادة
بط عمى الجيات يقتصر اختصاص مأمكرم الضحيث نصت عمى أنو"  ،ـ2006( لسنة 1رقـ )

التي يؤدكف فييا كظائفيـ، فإذا خرج المأمكر عف دائرة اختصاصو، فإف ىذا الخركج ال يفقده كؿ 
نما يعتبر عمى األقؿ أنو مف رجاؿ السمطة العامة، فيككف لو ما لسائر رجاؿ  سمطة كظيفتو، كا 

تتكافر قبمو سمطة استيقاؼ عابر سبيؿ الذم قد : السمطة العامة مف اختصاصات نكعية، منيا
 ."دالئؿ كافية، كشبيات مقبكلة عمى ارتكاب جريمة

 

 

 

                                                 

  .386( د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص1)

مطبعة االستقبلؿ ، عشر رابعةالطبعة الؼ عبيد، مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصرم، ( د. رؤك 2)
 .257ص ـ،1982، القاىرة الكبرل،
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 الفرع الثالث
 وامتداده االختصاص تجاوز

فػػػي ممارسػػػتو  القضػػػائي الضػػػبط مػػػأمكر يتقيػػػد أف يىػػػقاعػػػدة األساسػػػية فػػػي ىػػػذا الشػػػأف ال
إال أف ىػػذه القاعػػدة تػػرد عمييػػا  ،كالمكػػاني كمػػا حػػدده المشػػرع النػػكعي اختصاصػػو ألعمالػػو بحػػدكد

ستثناءن يتمثؿ في أف المشرع أجاز لمأمكر الضبط القضائي أف يباشر اختصاصاتو خارج نطػاؽ ا
 أكما دعتو ظركؼ الحاؿ كاالستعجاؿ التي ال تتطمب التػأخير  إذاالحدكد القانكنية المرسكمة لو، 

 التراخي في مباشرتيا.

حػػػػػدكد كمػػػػػف بػػػػػيف ىػػػػػذه االعتبػػػػػارات التػػػػػي تجيػػػػػز لمػػػػػأمكر الضػػػػػبط القضػػػػػائي أف يتجػػػػػاكز 
عماؿ التي ال تحتمؿ رائية"، كيقصد بيا اإلجراءات كاألاختصاصو ما يطمؽ عميو " الضركرة اإلج

عػػدـ  أكالتػػي قػػد يترتػػب عمػػى عػػدـ تنفيػػذىا اسػػتحالة تنفيػػذىا فيمػػا بعػػد،  أكالتػػأخير فػػي تنفيػػذىا، 
فػػي  تحقيػػؽ الغػػرض المنشػػكد منيػػا فيمػػا لػػك لػػـ يقػػـ مػػأمكر الضػػبط القضػػائي بمباشػػرة ىػػذا اإلجػػراء

 .(1)حينو

كمػػػػف أمثمػػػػة تجػػػػاكز مػػػػأمكر الضػػػػبط القضػػػػائي الختصاصػػػػو النػػػػكعي، إثباتػػػػو فػػػػي محضػػػػر 
سػماع شػيادتو فػي  إلػىخيػؼ أف ال يسػتطاع  إذاالتحريات لشيادة شخص مػريض مػرض المػكت 

 .(2)المستقبؿ

أف يشػاىد  ،كمف أمثمة تجاكز كامتداد مػأمكر الضػبط القضػائي لحػدكد اختصاصػو المكػاني
ط القضػائي خػارج نطػاؽ اختصاصػو المكػاني متيمػان صػدرت بحقػو مػذكرة قػبض مػف مأمكر الضب
 . (3)فينفذىا في ذلؾ المكاف ،النيابة العامة

 

 

 

                                                 

؛ د. محمد عبد المطيؼ فرج، 118مف: د. عبد اهلل ماجد العكايمة، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 1)
  .295المرجع السابؽ، ص؛ د. عبد القادر جرادة، 25المرجع السابؽ، ص

  .133ـ، ص1998( د. عبد الفتاح الصيفي، اإلجراءات الجنائية، الجزء األكؿ، بدكر دار نشر،2)

  .295( د. عبد القادر جرادة، المرجع السابؽ، ص3)
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 المطمب الرابع
 تبعية مأموري الضبط القضائي لمنيابة العامة

يخضع مأمكرك الضبط القضائي في مباشرتيـ لكظيفة الضبطية القضائية المتعمقة 
( مف قانكف 19/1) يؽ إلشراؼ النيابة العامة، كىذا ما أشارت إليو المادةباالستدالؿ كالتحق

بأف " يتكلى أعضاء النيابة العامة مياـ الضبط القضائي كاإلشراؼ  ،اإلجراءات الجزائية بقكليا
( مف قانكف 20/1عمى مأمكرم الضبط كؿ في دائرة اختصاصو"، ككذلؾ نصت المادة)

كيخضعكف  ،رؼ النائب العاـ عمى مأمكرم الضبط القضائياإلجراءات الجزائية عمى أف" يش
 لمراقبتو فيما يتعمؽ بأعماؿ كظيفتيـ".

ـ عمى أف" 2002( لسنة 1( مف قانكف السمطة القضائية رقـ )69) كما كنصت المادة
 أعضاء)مأمكرك( الضبط القضائي يككنكف فيما يتعمؽ بأعماؿ كظائفيـ تابعيف لمنيابة العامة".

 ،نصكص سالفة الذكر أف مأمكرم الضبط القضائي يتبعكف النائب العاـكيتضح مف ال
كيخضعكف إلشرافو فيما يتعمؽ بأعماليـ، كيباشر النائب العاـ ىذه السمطة بكاسطة ككبلئو كؿ 

رفع  أك اإلدارمفي دائرة اختصاصو، كلكف ىذه التبعية ال تخكؿ النائب العاـ سمطة تكقيع الجزاء 
ف تبعيتيـ ؛ ألمف يخؿ مف مأمكرم الضابطة القضائية بكاجبات كظيفتو الدعكل التأديبية عمى

لمنائب العاـ ليست تبعية إدارية بؿ ىي تبعية كظيفية بحتة، كفي حالة إخبلؿ مأمكر الضبط 
يككف لمنائب العاـ فقط أف يطمب مف   ،تقصيره في مباشرة عممو أكالقضائي بكاجبات كظيفتو 

ءات التأديبية بحقو، إال أف ذلؾ ال يمنع مف مساءلة مأمكر الجيات المختصة اتخاذ اإلجرا
و أكدت، كىذا ما (1)كانت المخالفة التي ارتكبيا تشكؿ جريمة إذاالضبط القضائي جزائيان 

حيث نصت عمى أف " لمنائب العاـ أف يطمب مف الجيات المختصة اتخاذ  ،(20/2المادة)
تقصير في عممو، كال يمنع ذلؾ  أكة لكاجباتو اإلجراءات التأديبية بحؽ كؿ مف يقع منو مخالف

 مف مساءلتو جزائيان".
"أنو يجب أف يمنح النائب العاـ سمطة  أستاذنا الدكتور طارق الديراويكفي ذلؾ يرل 

ال أف يطمب مف الجية الرئاسية المختصة النظر في تجاكزات  ،تأديب مأمكرم الضبط القضائي

                                                 

 3د. طارؽ الديراكم، الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  مف:  كبلن ( راجع في ذلؾ 1)
الكليد، الكجيز  إبراىيـ؛ د. ساىر 238ـ، ص2013ـ، الجزء األكؿ، الطبعة الثانية، بدكف دار نشر، 2001نة لس

؛ د. سالـ الكرد، 204ـ، ص2008في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني، الجزء األكؿ، الطبعة الثانية، 
 كما بعدىا. 197المرجع السابؽ، ص
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خضع تقدير النائب العاـ كىك مف رجاؿ السمطة مأمكر الضبط القضائي، فبل يجكز أف ي
القضائية، في شأف تكافر الخطأ التأديبي، لرقابة الجية الرئاسية لمأمكر الضبط القضائي، كىك 

 .(1)جزء مف السمطة التنفيذية"

كخضكعيـ إلشراؼ النيابة العامة مردىا  ،كالحكمة مف تبعية أعضاء الضبط القضائي
كـ بو مأمكر الضبط القضائي يرتبط بكظيفة االتياـ التي تباشرىا أف االستدالؿ الذم يق إلى

 ،، كما أف اتصاؿ عمـ النيابة العامة بالجريمة يتـ عادة عف طريؽ مأمكر الضبط(2)النيابة العامة
كما يتصؿ بو مف أعماؿ تنفيذية  ،كلذلؾ فإف ىذه التبعية الكظيفية تقتصر عمى الضبط القضائي

مف مباشرة عمميا البلحؽ، كاتخاذ قرارىا  -باعتبارىا سمطة تحقيؽ -لعامةضركرية تمكف النيابة ا
في شأف تحريؾ الدعكل الجنائية، أم أف غاية عمؿ أعضاء الضبطية القضائية ىي إمداد 

 .(3)النيابة العامة بعناصر التقدير كمف ثـ كاف نشاطيا أم أعضاء الضبطية القضائية لحسابيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ـ، المرجع 2001لسنة  3في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  ( د. طارؽ الديراكم، الكجيز1)
  .238السابؽ، ص

  .339( د. أحمد فتحي سركر، المرجع السابؽ، ص2)

؛ أ. عبد الرحمف بف محمد فيد 388مف: د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 3)
  .86الطريماف، المرجع السابؽ، ص
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 المبحث الثاني
 تصاصات مأمور الضبط القضائي المتعمقة باالستداللاخ

 سبؽ الذم بالمفيكـ االستدالؿ ىك القضائي الضبط لمأمكر األساسي االختصاص إف
  .االستدالؿ بأعماؿ القياـ الضبط مأمكر عمى القانكف كجبكأ ،بيانو

 :(1)نسردىا عمى النحك التالي تحكميا عامة مبادئ ليا األعماؿ كىذه

 المطمب األول
 المبادئ العامة التي تحكم أعمال االستدالل

تتميز إجراءات االستدالؿ بمجمكعة مف الخصائص التي تميزىا عف إجراءات التحقيؽ 
منيما يندرج ضمف اإلجراءات التي تستيدؼ البحث عف الجرائـ  االبتدائي، عمى الرغـ أف كبلن 

 ائص في التالي:كجمع أدلتيا كمعرفة مرتكبييا، كتتمثؿ ىذه الخص

 الفرع األول
 االستدالل وسائل مشروعية

بؿ  ،تعتبر مشركعية كسائؿ االستدالؿ مف األمكر النسبية التي ال تخضع لمعايير ثابتة
يفصح عنيا ما ينكشؼ مف حقكؽ كضمانات لؤلفراد تستقر كتنعكس عمى القكانيف، كمثاؿ ذلؾ: 

بات القانكني يعد كسيمة غير مشركعة أف تعذيب المتيـ لحممو عمى االعتراؼ في ظؿ االث
عمى ذلؾ يجب عمى مأمكر الضبط القضائي أف يتقيد بالشرعية عند  كبناءن  ،ترفضيا القكانيف

 .(2)بحيث تككف متفقة مع القانكف بنصكصو كمبادئو ،مباشرتو ألعماؿ االستدالؿ

مشركعة  استخداـ كسائؿ غير إلىكعميو فإنو يحظر عمى مأمكر الضبط القضائي المجكء 
ال كانت جميع إجراءاتو كباطمة أجؿمف  ، فبل يجكز لو أف يحرض (3)الكشؼ عف الجريمة، كا 

شخصان عمى ارتكاب جريمة حتى يقبض عمى فاعميا متمبسان، كما ال يجكز لو أيضان أف يرتكب 

                                                 

مف: د. عبد القادر جرادة، المرجع  كبلن اجع في تفاصيؿ المبادئ العامة التي تحكـ أعماؿ االستدالؿ ر  (1)
، الكجيز لشرح اإلجراءات الجزائية في التشريع يبياء الديف يكسؼ السيقمكما بعدىا؛ د.  277السابؽ، ص
 .56صبدكف دار نشر،  ـ،2011الفمسطيني، 

 .202، صمرجع السابؽالد. عبد اهلل ماجد العكايمة،  (2)
ـ، 2003( د. عبد الرؤكؼ ميدم، شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، منشكرات نادم القضاة، القاىرة، 3)

  .222ص



119 

 

، مثؿ استراؽ السمع كالمشاىدات التي تجرم خمسة داخؿ أخرلجريمة بقصد الكشؼ عف جريمة 
 .(1)فالمساك

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، 

كاف  أكشفاء غميمو تجاه أحد االفراد،  إلىكاف عمؿ مأمكر الضبط القضائي ييدؼ  إذاكعميو 
لغيره، فإف مصير ىذه األعماؿ كما يشتبو بيا يككف  أكتحقيؽ منفعة شخصية لو  إلىييدؼ 

 .(2)مستقرىا البطبلف

 الفرع الثاني
 الفردية بالحريات المساس عدم

ىك األساس كالبنية األساسية في  ،يعتبر الحفاظ عمي حقكؽ االنساف في مجتمع ما
تبر أحد العكامؿ األساسية في استقرار األمف لما كيع ،استقرار ىذا المجتمع كتقدمو كرفاىية أفراده
فإف الحقكؽ كالكاجبات مف المياـ الرئيسية لمشرطة  ،يحققو مف تعاكف مثمر بيف الشعب كالشرطة

 .(3)كمف أىدافيا التي تسعي لتحقيقيا

 عنصر مف بتجردىا االبتدائي التحقيؽ إجراءات عف االستدالؿ أعماؿ إجراءات تتميزك 
 عمى الضبط مأمكر فييا يعتمد معمكمات مجرد ىي االستدالالت فإجراءات ر،كاإلجبا القير
 القير أساليب بأف القاعدة ىذه كتعمؿ الجرائـ، كشؼ أجؿ مف معو الناس كفاكتع ميارتو

 لسمطة خكلياكؿ منيا ك  شركط كحدد الحصر سبيؿ عمى القانكف عمييا نص قد ،كاإلجبار
 عمى تنطكم التي القضائي الضبط مأمكر أعماؿ تعتبر كلذلؾ االستدالؿ، ةطسم دكف التحقيؽ
 عمى بيا القياـ القانكف لو رخص تحقيؽ أعماؿ بمثابة كالندب التمبس حالتي في كما ،اإلكراه
 . (4)االستثناء سبيؿ

                                                 

 كما بعدىا. 283( د. عبد القادر جرادة، المرجع السابؽ، ص1)

  .390( د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص2)

ـ، 1998سبلمي، دار النشر المصرية المبنانية، إـ، الشرطة مف منظكر عبد الكاحد اما شرطةعميد  (3)
 .105ص
 .؛ د. أشرؼ عبد القادر قنديؿ، 57مف: د. بياء الديف السيقمي، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 4)

 .105المرجع السابؽ، ص
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عمى ما تقدـ فإنو يتعيف عمى مأمكر الضبط القضائي عند قيامو بأعماؿ االستدالؿ  كبناءن 
يطة كالحذر بيا، بما ال يترتب عميو أدنى مساس بحقكؽ األفراد أف يتكخى أقصى درجات الح

يفتش مسكنان دكف رضاء  كحرياتيـ، فعمى سبيؿ المثاؿ ال يجكز لمأمكر الضبط القضائي أف
جبار الشيكد عمى اإلدالء بأقكاليـ، ككؿ ما يممكو في ىذا الشأف أف صاحبو، كما ال يجكز لو إ

 .(1)يثبت ذلؾ في محضره

 الثالفرع الث
 االبتدائي التحقيق بشكميات القضائي الضبط مأمور تقيد عدم

 في تكافرىا القانكف يستمـز التي الشكمياتإف مرحمة جمع االستدالالت ال تتضمف تمؾ 
فعمى سبيؿ المثاؿ فإف الشيكد كالخبراء ال يؤدكف اليميف القانكنية، فضبلن عف  ،االبتدائي التحقيؽ

غير ممـز باصطحاب كاتب معو كقت مباشرتو إلجراءات  ذلؾ فإف مأمكر الضبط القضائي
 .(2)االستدالؿ، كما أنو ليس لممشتبو بو أف يصطحب محاميو معو في ىذه المرحمة

كالحكمة التي يبتغييا المشرع في ىذا الشأف ىي أف أعماؿ االستدالؿ التي يقـك بيا 
ـ، ذلؾ أف قضاء الحكـ غير ممـز مأمكرك الضبط القضائي تفتقد لؤلدلة القانكنية بالمعنى السمي

لبناء حكمو عميو سكاء  ،ةما تـ التكصؿ إليو مف قبؿ رجاؿ الضبطية القضائي إلىفي االستناد 
 إلىدرجة التيقف منيا، فيي تحتاج  إلىالبراءة، إذ أف مثؿ ىذه األعماؿ لـ تصؿ  أكباإلدانة 

دليؿ ىك ما تستخمصو المحكمة دراسة متأنية مف قبؿ السمطات المختصة، ذلؾ أف األصؿ في ال
مف التحقيؽ النيائي الذم تجريو في جمسات المحاكمة، كبالتالي ال يمكف أف تككف أعماؿ 

، كبذلؾ يمكف القكؿ بأف (3)االستدالؿ أساسان لمناقشات تجرم في المحكمة فيتكلد بذلؾ الدليؿ
تمت اإلجراءات بمعرفة  إذا، االستدالؿ ال يتكلد عنو دليؿ كامؿ، كلكف قد تتككف منو نكاة الدليؿ

 . (4)سمطة التحقيؽ ضمف القيكد كالضمانات التي تتطمبيا القكانيف
                                                 

 .204، صالمرجع السابؽد. عبد اهلل ماجد العكايمة،  ( 1)

مف: د. محمد عيد الغريب، االختصاص القضائي لمأمكر الضبط في األحكاؿ العادية  بلن ك( راجع في ذلؾ 2)
 .242؛ د. طارؽ الديراكم، المرجع السابؽ، ص31ـ، ص2003كاالستثنائية، بدكف دار نشر، 

؛ د. عبد اهلل العكايمة، المرجع 392مف: د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 3)
  .205ؽ، صالساب

؛ د. محمد عيد الغريب، النظاـ 392مف: د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 4)
راسة تحميمية تأصيمية لمجاؿ النظاـ العاـ اإلجرائي د العاـ اإلجرائي كمدل الحماية التي يكفميا لو القانكف الجنائي

، بدكف دار  كنيف المصرم كالفرنسي كآراء الفقو كأحكاـ القضاءكالجزاءات التي تكفؿ حماية في ضكء أحكاـ القان
 .204ـ، ص1999/2000نشر، 
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 الفرع الرابع
 خمو أعمال االستدالل من األدلة القانونية

إف أعماؿ االستدالؿ التي يقـك بيا رجاؿ الضبطية القضائية ال يمكف أف يسفر عنيا أدلة 
الضبط  تائج كالمعمكمات التي يتكصؿ إلييا مأمكرقانكنية بالمعنى الصحيح، ذلؾ أف الن

لمسمطات المختصة االستناد إلييا في تكييؼ الكاقعة اإلجرامية، فيذه  القضائي ال تعد أدلة يمكف
األعماؿ تفتقر لمتمحيص كالتثبيت الذم يتكجب عمى النيابة العامة القياـ بو، كرغـ ذلؾ، فإف 

ة تعيف النيابة العامة كقضاء الحكـ في إصدار حكـ ىذه األعماؿ قد ينتج عنيا ما يشكؿ أدل
 .(1)اإلدانة بشأنيا

 الفرع الخامس
 عدم النص عمى أعمال االستدالل عمى سبيل الحصر

إف المشرع لـ يكرد أعماؿ االستدالؿ التي يقـك بيا مأمكر الضبط  األمرفي حقيقة 
كاقع العممي، كلـ يحظر ما كثر حدكثان في الى سبيؿ الحصر، كلكنو بيف أىميا كأالقضائي عم

( مف قانكف اإلجراءات الفمسطيني، ذلؾ أف المشرع ال 19،22عداىا، كىذا ما أشارت إليو المكاد)
يستطيع حصر جميع إجراءات االستدالؿ التي يمتـز بيا مأمكر الضبط القضائي، كىذا أمر 

ف شأنو تحصيؿ ألف جكىر أعماؿ االستدالؿ أنيا جمع معمكمات، كمف ثـ كؿ عمؿ م ؛بدييي
ىذه المعمكمات بما يحقؽ غاية االستدالؿ، بإمداد سمطة التحقيؽ بعناصر التقدير يجب أف يباح 

 .(2)لمأمكر الضبط القضائي
كىذا يعني أف رجاؿ الضبطية القضائية يستطيعكف االستعانة بغيرىا مف اإلجراءات 

الجرائـ، طالما أنيا ال تمس كالكسائؿ المشركعة التي تساعدىـ في جمع المعمكمات كالكشؼ عف 
حرية اإلنساف كال كرامتو، كال تخدش حيائو، كال تحرضو عمى ارتكاب جريمة، كال تتعارض مع 

فقدت ىذه الشركط فإنيا تعد كسائؿ غير مشركعة، كال يجكز  إذاالشريعة اإلسبلمية، أما 
 .(3)االستعانة بيا، كتستكجب مساءلة مف يستخدميا

                                                 

  .392( د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص1)

مف: د. محمد عكدة الجبكر، االختصاص القضائي لمأمكر الضبط، المرجع السابؽ  كبلن ( راجع في ذلؾ 2)
  .31لسابؽ، ص؛ د. محمد عبد المطيؼ فرج، المرجع ا114ص

مف: د. أحمد عكض ببلؿ، اإلجراءات الجنائية المقارنة كالنظاـ اإلجرائي في المممكة  كبلن ( راجع في ذلؾ 3)
كما بعدىا؛ د. سراج الديف كماؿ  240ـ، ص1990 -ىػ1411العربية السعكدية، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 إبراىيـكما بعدىا؛ د.  67ىػ، ص1425الثانية، الرياض،  مرغبلني، إجراءات الضبط كالتحقيؽ الجنائي، الطبعة
كما  213ـ، ص1997حامد طنطاكم، سمطات مأمكر الضبط القضائي، الطبعة الثانية، المكتبة القانكنية، 

 بعدىا.
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 المطمب الثاني
 االستدالل وأىميتو ماىية

 الفرع األول
 ماىية االستدالل

فالتحرم عف الجريمة ىك  ،تعتبر مرحمة التحرم كجمع االستدالؿ مف أىـ المراحؿ الجنائية
زالة الغمكض المحيط بيا إلىإجراء ضركرم لمتكصؿ  كلمعرفة دكاعييا  ،كشؼ حقيقتيا كا 

 .(1)كمسبباتيا كمبلبساتيا كجمع البيانات كالمعمكمات عنيا
كلكي  ،كىي عندما تقع الجريمة ينشأ عنيا حؽ الدكلة في عقاب الجاني مقترؼ الجريمة

 مف كجكد آلية تستطيع مف خبلليا ذلؾ.، فبل بد تستطيع الدكلة اقتضاء حقيا في العقاب
( لسنة 3) ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ19/2كقد نصت المادة )

كاالستقصاء عف الجرائـ كمرتكبييا  ،كرك الضبط القضائي البحثعمى أف "يتكلى مأم ،ـ2001
 كجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في الدعكل".

كليس لسمطة الحكـ أم  ،كغاية االستدالؿ ىك تكضيح األمكر لسمطة التحقيؽ أم النيابة
عناصر الدعكل بصفة أساسية عمى مرحمة التحقيؽ الذم يعتمد في تكضيح  ،لمقاضي

 . (2)بتدائياال
كالعمة في منح  ،كتتمثؿ تمؾ اآللية في مجمكعة مف اإلجراءات تمارسيا أكثر مف جية 

يجاد التكازف المطمكب ، ىي ضماف إأكثر مف جية صبلحيات مباشرة سمسمة اإلجراءات الجنائية
 ،كبيف الحفاظ عمى حقكؽ األفراد كحرياتيـ ،خبلؿ بأمنومصمحة المجتمع في الحماية مف اإل بيف

" يطمؽ عمييا البعض مرحمة جمع الجنائية "بمرحمة تمييدية كتبدأ سمسمة اإلجراءات
 . "البحث األكلي"يسمييا مرحمة  خر"االستدالالت" كالبعض اآل

ليو، كأدلوٌ  كاالستدالؿ في المغة" الداؿ كالبلـ أصبلف، كدؿ   داللة: بمعنى أرشد،  عميو كا 
 ،إليو، كاألدلة جمع كمفردىا دليؿ، كمعناىا المرشد دهو عمى الطريؽ كنحكه: سد  كيقاؿ: دل  
 .(3)شر أكخير  ،معنكم أكشيء حسي  إلىكاليادم كما يستدؿ بو  ،كالكاشؼ

                                                 

 .81ـ، ص1995 ،غزة بدكف دار نشر، ستاذ سميـ الزعنكف، التحقيؽ الجنائي،( األ1)

 .285، صلمرجع السابؽانكر الديف،  إبراىيـ( د. مازف 2)

؛ لساف العرب البف منظكر، 304راجع في تعريؼ االستدالؿ لغةن: المعجـ الكسيط، المرجع السابؽ، ص (3)
 .248المرجع السابؽ، ص
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كلكنيا  ،فقد تعددت اآلراء الفقيية حكؿ ماىية االستدالؿح القانكني أما في االصطبل
حمة السابقة عمى نشكء تصب كميا في معنى كاحد تقريبان، فرأم فقيي يعرفيا بأنيا "ىي المر 

كيباشر االستدالؿ مأمكر الضبط القضائي كال  ،الخصكمة الجنائية بتحريؾ الدعكل الجنائية
كذلؾ  ،باعتبار أنيا عادة تككف مف عمؿ الشرطة ،يجكز القكؿ بالطابع البكليسي ليذه المرحمة
 .(1)بجانب فئات محدكدة بالشرطة" أخرلأف صفة الضبط القضائي تتمتع بيا فئات 

مف الفقياء بأنيا "مجمكعة اإلجراءات التمييدية التي تسبؽ تحريؾ  آخركعرفيا فريؽ 
بشأف الجريمة التي ارتكبت لكي تساعد بيدؼ جمع المعمكمات البلزمة  ،الدعكم الجنائية

 .(2)حفظيا" أكسمطات التحقيؽ عمى اتخاذ قرار تحريؾ الدعكل الجنائية 

جمع المعمكمات كالبيانات الخاصة بالجريمة مف خبلؿ  بأنيا" خربينما يعرفيا البعض اآل
التحرم عنيا كالبحث عف فاعميا بشتى الطرؽ كالكسائؿ القانكنية، بيدؼ إعداد العناصر البلزمة 

 .(3)في المحاكمة مباشرة" أككاف لو كجو  إذالمبدء في التحقيؽ االبتدائي بمعناه الضيؽ 

جمع أكبر  إلىجراءات التمييدية التي تيدؼ كما كيعرفيا البعض بأنيا" مجمكعة مف اإل
كما خمفتو مف آثار كما سبقيا مف مقدمات،  ،قدر مف المعمكمات حكؿ الجريمة كظركؼ ارتكابيا

 .(4)حفظيا" أكلكي تستطيع السمطة المختصة بالتحقيؽ تحريؾ الدعكل الجنائية 

ألف  ؛جمع األدلةكتتسـ التعريفات سالفة الذكر باشتراط المشركعية عمى طرؽ ككسائؿ 
 بطبلف االستدالالت كما ينتج عنيا مف آثار. إلىانعداـ المشركعية يؤدم 

كيرل الباحث أف مرحمة جمع االستدالالت ىي المرحمة التي تسبؽ تحريؾ الدعكل 
فاعميا بكاسطة  إلىكنسبتيا  ،كتتضمف جميع المعمكمات كالقرائف المثبتة لكقكع الجريمة ،الجنائية

كالبحث عف مرتكبييا بكافة الطرؽ  ،القضائي مف خبلؿ التحرم عف الجريمةمأمكر الضبط 
بيدؼ تمكيف جية التحقيؽ مف تقدير مبلءمة تحريؾ الدعكل الجنائية مف  ؛كالكسائؿ المشركعة

 عدمو.

                                                 

 .593، صالمرجع السابؽفتحي سركر، أحمد ( د. 1)

 .499محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص ( د.2)
 .284صد. رؤكؼ عبيد، المرجع السابؽ،  (3)

  .217( د. أحمد عكض ببلؿ، المرجع السابؽ، ص4)
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 مأمكر بيا يقكـ التي األعماؿ فأل نظران  ؛ليا أىمية ال المرحمة ىذه أف البعض يرل
 الدقة تكخي دكف بيا يقكمكف فيـ كلذلؾ ،أخرل تحقيؽ عماؿبأ متبكعة القضائي الضبط

 .كاالىتماـ

 قميمة، االستدالؿ محاضر عمى بناءن  المحاكـ إلى تحاؿ التي الدعاكل أف جانب إلى ىذا
 كما فراد،األ بحرية المساس خطر تتضمف أنيا حيث ،العيكب مف بالكثير المرحمة ىذه كتمتاز

 .االستدالؿ محاضر ليا يحاؿ التي السمطات عمى التأثير ليا يككف قد االستدالؿ أعماؿ أف

كىك ما يجعميا قادرة  ،بينة كعمـ بالحقائؽ االستدالؿ تككف سمطة التحقيؽ عمى كبأعماؿ
باألمر  ،التصرؼ فييا أكعمى اتخاذ قرار بتحريؾ الدعكل الجنائية كالمضي بالتحقيؽ فييا 

 باألكجو. أكبالحفظ 
 أنيا: إلىترجع وأىمية أعمال االستدالل 

كالكقكؼ  ،تنير الطريؽ أماـ سمطة التحقيؽ بما تقدمو مف معمكمات تفيد في كشؼ الحقيقة -1
نفي ىذا االتياـ  أكشخص معيف  إلىعمى الدالئؿ التي تفيد في تكجيو التحقيؽ كاالتياـ 

كمنيا يتـ  ،كما أف ىذه الدالئؿ تككف نكاة التحقيؽ الذم تجريو النيابة كالقضاء ،عنو
 .(1)ستخراج األدلة كالقرائف في الدعكلا

 ،جمع التحريات كالمعمكمات عف الجريمة كاكتشاؼ مرتكبيا إلىفضبلن عف أنيا تيدؼ  -2
كىي  ،أف تحريؾ الدعكل الجنائيةكىذه اإلجراءات تتيح لسمطة التحقيؽ أف تتصرؼ في ش

 بينة كعمـ كافييف بحقائؽ األمكر. عمى

أكثر مما يتسـ بو سمطات  تسـ بالفاعمية كالنشاطكما كأف سمطات جمع االستدالالت ت -3
معمكمات في شأف الجريمة التي ما زاؿ أمرىا  كيتيح ليا ذلؾ أف تحصؿ عمى ،التحقيؽ
 .(2)الغمكض أكثر مما يتاح لممحقؽ أكبالخفاء  متقيدان 

 

 

 

 
                                                 

 .291، صالمرجع السابؽنكر الديف،  إبراىيـ( د. مازف 1)

 .380ص ،المرجع السابؽحسني،  نجيب( د. محمكد 2)
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 نيالفرع الثا
جراءات التحقيقالفرق بين إجراءات االستدالل و   ا 

ؿ عف إجراءات التحقيؽ مف عدة نكاحي فاالستدالؿ في جكىره تختمؼ إجراءات االستدال
 في حيف أف التحقيؽ جمع األدلة ذاتيا. ،يضاحات عف الجريمةإ أكجمع معمكمات البيانات 

مرتبة الدليؿ  إلىال ترقى  ،فإف المعمكمات التي يحصؿ عمييا مأمكر الضبط القضائي
نظران الفتقارىا التمحيص كالتثبيت مف جانب  ،القانكني الذم يعكؿ عميو القاضي في إدانة المتيـ

 أكتناكليا التحقيؽ  إذامرتبة الدليؿ إال  إلىفيي ال ترقى  ،قاضي المكضكع أكالنيابة العامة 
 .(1)طمأنت بيا المحكمة كاقتنعتا أكا المحكمة ناقشتي

 كلكف يختمفاف مف حيث المكضكع في األمكر التالية:

كقد  ،ع عناصر اإلثبات البلزمة لتحضير التحقيؽ االبتدائيجم إلىييدؼ االستدالؿ أساسان  -1
مما يسمح لمنيابة العامة برفع الدعكل الجنائية  ،يقدـ االستدالؿ أدلة كافية في مرحمتو المبكرة

فذلؾ أمر  ،جمع ىذه األدلة إلىكلكنو أساسان ال ييدؼ  ،عمى ىذه األدلة بناءن المحكمة  إلى
 ي كالمحكمة. متركؾ لسمطة التحقيؽ االبتدائ

ال تنطكم إجراءات االستدالؿ بصفة أصمية عمى أم مساس بالحرية فذلؾ أمر قاصر عمى  -2
 ىذا بخبلؼ الحاؿ في إجراءات التحقيؽ االبتدائي. ،حالة التمبس فقط

 قكاعد كاحدة. إلىال يخضع االستدالؿ كالتحقيؽ  -3

 ذات طبيعة قضائية. في حيف أف أعماؿ التحقيؽ ،إف أعماؿ االستدالؿ ليا طبيعة إدارية -4

ينبغي أف تمر بمرحمة  ،كقبؿ أف تصبح الدعكل الجنائية بيف يدم القضاء لمفصؿ فييا
تمييزان  "،التحقيؽ االبتدائي"كيطمؽ عمييا عادة مرحمة  ،"جمع األدلة كتمحيصيا"أكلية ىي مرحمة 

 أكقيؽ االبتدائي كيتـ ذلؾ بمعرفة النيابة العامة بكصفيا سمطة تح "،التحقيؽ النيائي"ليا عف 
كما يتـ فييا  ،ما ندب لتحقيؽ قضية معينة لذاتيا إذابمعرفة قاضي التحقيؽ كمف في حكمو 

أيضان بمعرفة مأمكر الضبط القضائي في أحكاؿ معينة كما في التمبس كاالنتداب مف إحدل 
 .(2)سمطات التحقيؽ

فقد تقكـ بالعمميف  ،مااختبلؼ السمطة التي تباشر كؿ مني إلىكالتفرقة بينيما ال ترجع 
 ،كلكف الذم يميز بينيما ىك أف مرحمة االستدالؿ تعد بمثابة التحضير لمتحقيؽ ،سمطة كاحدة

                                                 

 .331، صالمرجع السابؽ( د. أحمد فتحي سركر، 1)

 .327، صالمرجع السابؽ( د. رؤكؼ عبيد، 2)
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كيشترط لصحتو أف تسبقو استدالالت كأف يؤدل  ،كالدليؿ القانكني ىك ما يستمد مف التحقيؽ
 تدالالت.طبقان ألكضاع قانكنية معينة ال تتقيد بيا الضبطية القضائية في جمع االس

مف  ،أكثر فإنو يككف معيبان  أككاذا كاف مف البلـز أف يستند الحكـ باإلدانة عمى دليؿ 
 .(1)ىك اقتصر في ذلؾ عمى مجرد االستدالؿ إذا ،ناحية تسبيبو

جراءات االستدالؿ ال تنطكم عمى خرؽ الحريات   ؛الشيكد أكمساس بحقكؽ المتيـ  أككا 
عميو ال يجكز لمأمكر الضبط القضائي بصفتو سمطة  ناءن كب ،ألنيا تتجرد مف القير كاالجبار

كال يجكز لو إجبار الشاىد عمى الحضكر  ،جمع االستدالؿ أف يفتش مسكف المتيـ إال برضائو
ف امتنع عف اإل ،أمامو لسماع أقكالو ف حضر الشاىد كأبدل  ،دالء لف يجبره عمى ذلؾكا  كا 

 .(2)ف يحمفو اليميفاستعداده ألدالء شيادتو لـ يكف لمأمكر الضبط أ

 المطمب الثالث
 االختصاصات(أعمال االستدالل )

ـ إجراءات االستدالؿ التي 2001( لسنة 3بيف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )
( منو عمى أف" يتكلى مأمكرك 19/2) يقكـ بيا مأمكر الضبط القضائي، حيث نصت المادة

كجمع االستدالالت التي تمـز  ،جرائـ كمرتكبيياالضبط القضائي البحث كاالستقصاء عف ال
كفقان ألحكاـ القانكف ( مف ذات القانكف عمى أنو" 22لمتحقيؽ في الدعكل"، كما كنصت المادة) 

 القياـ بما يمي: القضائي عمى مأمكرم الضبط
كعرضيا دكف تأخير عمى النيابة  ،قبكؿ الببلغات كالشكاكل التي ترد إلييـ بشأف الجرائـ -1

 مة.العا
لتسييؿ التحقيؽ كاالستعانة  ؛إجراء الكشؼ كالمعاينة كالحصكؿ عمى اإليضاحات البلزمة -2

 بالخبراء المختصيف كالشيكد دكف حمؼ يميف.
 اتخاذ جميع الكسائؿ البلزمة لممحافظة عمى أدلة الجريمة. -3
كمف  ،إثبات جميع اإلجراءات التي يقكمكف بيا في محاضر رسمية بعد تكقيعيا منيـ -4

 ."ييف بياالمعن

                                                 

شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، القاىرة، مطبعة دار الكتاب الجامعي، الطبعة ( د. محمكد محمكد مصطفي، 1)
 .230ـ، ص1976 الحادم عشر،

كما 98، ص ـ2011، ، دار الجامعة الجديدةثره عمى الدعكل كالعقكبةكأمصطفي يكسؼ، مضي المدة  د. (2)
 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

كىذا ما أكضحتو  ،أكجب القانكف عمي مأمكر الضبط القياـ بالبحث عف الجرائـ كمرتكبييا
تكلى مأمكرك الضبط القضائي البحث كاالستقصاء عف الجرائـ ( بقكليا " ي19/2المادة )

كمرتكبييا كجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في الدعكل"، كمعنى ذلؾ أنو يختص بالقياـ 
 أكبالتحريات البلزمة لمكشؼ عما ارتكب مف جرائـ كمف قاـ بارتكابيا، كىك يقكـ بذلؾ بنفسو 

 .(1)بكاسطة مساعديو

فمو أف يتخذ  ،ع طريقة معينة ينتيجيا مأمكر الضبط في إجراءات تحرياتوكلـ يحدد الشار 
كليس ىناؾ ما  ،اإلجراءات ما يمكنو مف مباشرة اختصاصو في ىذا الشأف أكمف الكسائؿ 

، كلك كاف محجكزان بالقسـ يمنعو في سبيؿ التأكد مف صحة تحرياتو أف يستفسر مف أم شخص
كيخضع تقديرىا  ،مجرد استدالالت يممكيا مأمكر الضبط ألف ىذه ؛ذمة قضية مف القضايا عمى

 .(2)سمطة التحقيؽ تحت إشراؼ محكمة المكضكع إلىفي النياية 

ىي عبارة عف تجميع لمقرائف كاألدلة  ،التي يجرييا مأمكر الضبط القضائي التحرياتك 
ائف التي ة القر فاعميا، فيجب أف تتضمف ىذه التحريات كاف إلىالتي تثبت كقكع الجريمة كنسبتيا 

 .(3)نفيان لكاقعة معينة أكثباتان تفيد في معرفة الحقيقة إ

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية تتناكؿ كاجب مأمكر الضبط 19/2كيتضح لنا أف المادة )
كلـ  ،كاف ىناؾ جرائـ قد كقعت فعبلن  إذاالقضائي قبؿ عممو بالجريمة، حيث ألزمتو بالبحث عما 

يو، فبل ينتظر كصكؿ ببلغ إليو عف كقكعيا مف أحد، فإف أسفر بحثو يكف عمميا قد كصؿ إل
 .(4)عف كقكع جريمة، فعميو أف يكاصؿ بحثو لمعرفة مرتكبييا عف الجريمة

                                                 

دار النيضة العربية،  م، الجزء األكؿ،مأمكف محمد سبلمة، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصر د. ( 1)
 .506ـ، ص2004

نكر الديف، المرجع  إبراىيـد. مازف ؛ 105مف: د. أشرؼ قنديؿ، المرجع السابؽ، ص كبلن راجع في ذلؾ ( 2)
 .314السابؽ، ص

  .506( د. مأمكف سبلمة، المرجع السابؽ، ص3)

  .231( د. عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص4)
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 الفرع الثاني
 ىوالشكاو  البالغات قبول

ل التي ترد إلييـ أكجب القانكف عمى مأمكر الضبط القضائي قبكؿ الببلغات كالشكاك 
( 22/1النيابة العامة، حيث نصت المادة ) إلىرساليا فكران ، كا  تيا في محضرثبابشأف الجرائـ كا  

 القياـ بما يمي: القضائي كفقان ألحكاـ القانكف عمى مأمكرم الضبط عمى أنو"

 كعرضيا دكف تأخير عمى النيابة ،ئـقبكؿ الببلغات كالشكاكل التي ترد إلييـ بشأف الجرا -1
 ."العامة

الضبط القضائي بقبكؿ الببلغات كالشكاكل أيان كاف شخص كىذا يعني أف يمتـز مأمكر 
الشككل، فقد يككف  أكصفتو، فبل يشترط صفة معينة فيمف يتقدـ بالببلغ  أكالشاكي  أكالمبمغ 

المجني عميو كقد يككف المضركر مف الجريمة، كقد يككف أم فرد مف عامة الناس، كما يمكف 
جيكؿ، كيستكم في ذلؾ أف يككف تحريريان مف شخص م أكأف يككف الببلغ مف شخص معمـك 

منشكران في الصحؼ ككسائؿ  أكالبرؽ،  أكمرسبلن بطريؽ البريد  أكمقدمان مف صاحبو مباشرة، 
 .(1)بالتمفكف أكالنشر المختمفة كقد يككف شفييان 

( 24كقد يككف الببلغ حؽ لكؿ شخص إف لـ يصبو ضرر الجريمة، فقد نصت المادة )
أحد مأمكرم  أكت الجزائية:" لكؿ مف عمـ بكقكع جريمة أف يبمغ النيابة العامة مف قانكف اإلجراءا

 أكما لـ يكف القانكف قد عمؽ الدعكل الجزائية الناشئة عنيا عمى شككل  ،الضبط القضائي عنيا
 . (2)إذف" أكطمب 

ة عمؿ كقد يككف الببلغ كاجبان عمى المكظؼ العاـ بالنسبة لمجرائـ التي يعمـ بيا أثناء تأدي
يجب ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية بقكليا" 25بسبب تأديتو، كىذا ما نصت عميو المادة ) أك

بسبب  أك ،المكمفيف بخدمة عامة أثناء تأدية عممو أكعمى كؿ مف عمـ مف المكظفيف العمكمييف 
ما لـ يكف القانكف قد عمؽ تحريؾ  ،تأديتو بكقكع جريمة أف يبمغ عنيا السمطات المختصة

 ."إذف أكطمب  أكالدعكل الجزائية الناشئة عنيا عمى شككل 

المكمؼ  أككجدير بالذكر أف نطاؽ ىذا الكاجب مقتصر عمى ما يعمـ بو المكظؼ 
بسببو، أما ما بعمـ بو في غير ىذ الحالة فاإلببلغ عنو  أكبالخدمة العامة أثناء تأدية عممو 

                                                 

  .39د عبد المطيؼ فرج، المرجع السابؽ، ص( د. محم1)

 .207، صالمرجع السابؽالكليد،  إبراىيـساىر ( د. 2)
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فبل يترتب عمى قعكده عنو  ،زاء جنائي، كما أف ىذا الكاجب غير مدعـ بج(1)محض رخصو لو
نما قد يسأؿ تأديبيان   .(2)تكقيع عقكبة، كا 

 المختصة لمسمطة عميو كقعت التي الجريمة نبأ عميو المجني إببلغ فيي الشككل أما
 غيره يككؿ أف لو يجكز كاف فا  ك  ،كحده منو فتقدـ عميو لممجني حؽ كىي ،فييا التحقيؽ إلجراء
 .بتقديميا

أحد مأمكرم الضبط  أكيضان بأنيا" إببلغ المجني عميو النيابة العامة كما كعرفت أ
 .(3)معاقبة فاعمييا" إلىالقضائي بكقكع جريمة معينة، طالبان تحريؾ الدعكل الناشئة عنيا تكصبلن 

تبميغ النيابة  إلىكلـ يقصد المشرع حيف أكجب عمى مأمكرم الضبط القضائي المبادرة 
كلـ  ،تنظيـ العمؿ كالمحافظة عمى الدليؿ لعدـ تكىيف قكتو في اإلثباتإال  ،العامة عف الجرائـ

 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 
 .(4)لتحقيؽ كالبلزمة لو في الكقت ذاتوا

عمى تحرياتو  بناءن سكاء أكاف ذلؾ  ،كعميو بمجرد أف يعمـ مأمكر الضبط بكقكع جريمة ما
فقد أكجب عميو القانكف القياـ بتجميع االستدالالت البلزمة لمتحقيؽ  ،ببلغ أكعمى شككل  بناءن  أك

 .(5)برجاؿ الضبطية القضائية كتسييؿ القياـ بو، كىذه ىي مف أىـ الكظائؼ المنكطة

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى مأمكر الضبط 22/2كلقد أكجبت المادة)
يضاحات البلزمة لمتحقيؽ كتسييؿ القياـ بو ، كالحصكؿ عمى اإلالقضائي إجراء الكشؼ كالمعاينة

                                                 

  .396( د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص1)

س، سمطات مأمكر الضبط القضائي في مرحمة االستدالالت في القانكف خر أ. أسامة محمد أيكب األ (2)
 .81ـ، ص2014جستير، معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، الفمسطيني، دراسة مقارنة، رسالة ما

صالح، النظرية العامة لمظركؼ المحققة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة،  إبراىيـ( د. حسنيف 3)
  كما بعدىا. 102، ص1970

 .509ص، المرجع السابؽد. مأمكف محمد سبلمة، ( 4)

 .509ص ،س المرجعنفد. مأمكف محمد سبلمة،  (5)
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كىي مف أىـ الكظائؼ  ،نتالتي يعممكف بيا بأية كيفية كا أكبالنسبة لمكقائع التي تبمغ إلييـ 
 رجاؿ الضبطية القضائية. إلىالتي يعيد بيا 

كمف أىـ اإلجراءات البلزمة لجمع االستدالالت كالتي يجب عمى مأمكر الضبط القضائي 
 القياـ بيا ما يمي:

 أواًل: الحصول عمى اإليضاحات:

طريؽ  عف أكالشككل  أكمتى عمـ مأمكر الضبط القضائي بالجريمة عف طريؽ الببلغ 
 أككمف ذلؾ استيضاح المبمغ  ،يضاحات بشأنيا، كاف عميو أف يحصؿ عمى إمشاىدتيا بنفسو

كيككف لو أف  ،كسماع أقكاؿ أم شخص تككف لديو معمكمات عف الكاقعة كمرتكبيا ،المشتكي
 .(1)يستعيف باألطباء كغيرىـ مف أىؿ الخبرة

 :الشيود ثانيًا: سؤال

لشيكد عف معمكماتيـ  حكؿ القضية كعف مرتكبيا لمأمكر الضبط القضائي أف يسأؿ ا
اىد اليميف القانكنية، كىذا كاألسباب الدافعة الرتكابيا كاألدلة عميو، كلكف يحظر عميو تحميؼ الش

عف الشيادة كإجراء  ،رؽ الشيادة كإجراء مف إجراءات التحقيؽ الذم تجريو سمطة التحقيؽما يف
جبار الشيكد عمى الحضكر أمكر الضبط القضائي إا ال يجكز لممف إجراءات االستدالؿ، كم

نما عميو استدعاء مف يشاء  حضر بمحض اختياره، فإذا رفض الحضكر فبل سبيؿ  إذاأمامو، كا 
، كما يتعيف عمى مأمكر الضبط القضائي أف يمتنع عف سؤاؿ الشيكد أسئمة (2)إكراىو عميو إلى

ـ الثقة في أقكالو، كيتصؿ بسؤاؿ الشيكد ليشعره بعد أكتنطكم عمى معنى التخكيؼ  أكايحائية، 
 .(3)كي يتعرفكا عميو ؛سمطة مأمكر الضبط القضائي في إجراء عممية عرض المتيـ عمى الشيكد

 

 

 

 

                                                 

 .208، ص المرجع السابؽالكليد،  إبراىيـد. ساىر  (1)
س، خر ؛ أ. أسامة محمد األ44مف: د. محمد عبد المطيؼ فرج، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 2)

  .88المرجع السابؽ، ص

  .243( د. عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص3)
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 ثالثًا: سؤال المتيم:

االستعبلـ كاالستفسار منو عف  ،يقصد بسؤاؿ المتيـ بكاسطة مأمكر الضبط القضائي
تي تجمعت حكلو، كالمعمكمات التي تحصؿ عمييا الشبيات التي أحاطت بو، كاإليضاحات ال
 .(1)تقارير الخبراء أكمأمكر الضبط القضائي مف أقكاؿ الشيكد 

أما المتيـ فيقصد بو كؿ شخص كجو إليو االتياـ مف أية جية بارتكاب جريمة معينة، ما 
 .(2)دامت قد حامت حكلو الشبيات بأنو ضالع في ارتكاب ىذه الجريمة

بأنو كؿ شخص يترجح لدل سمطات التحقيؽ كقكع الجريمة منو، سكاء كما عرفو البعض 
 .(3)شريكان بيا ترفع الدعكل الجنائية ضده أماـ قضاء الحكـ أككاف فاعبلن 

كاف ىك الذم ارتكب الجريمة كأسباب ارتكابو،  إذاكسؤاؿ المتيـ إف كجد يعني سؤالو عما 
ئمة ضده إف كاف ثمة أدلة في األكراؽ، ألف دكف أف يكاجيو مأمكر الضبط القضائي باألدلة القا

لـ يكف  إذاذلؾ يككف مف قبيؿ االستجكاب كىك محظكر عمى مأمكر الضبط القضائي، أما 
فيجكز لمأمكر الضبط القضائي أف يرسؿ في استدعائو لسؤالو، فإذا حضر  ،المتيـ حاضران 

ذا رفض الحضكر فبل سبيؿ إلكراىو ع  أكميو بأمر ضبط بمحض اختياره سمعت أقكالو، كا 
 .(4)ألف ىذا مف قبيؿ إجراءات التحقيؽ كليس االستدالؿ ؛إحضار

ذا اعترؼ المتيـ تمقائيان بمجرد سؤالو فيثبت اعترافو في المحضر كيعرض المتيـ مع  ،كا 
 .(5)المحضر عمى النيابة العامة التخاذ ما يمـز لمتحقيؽ

الضبط القضائي ما يبديو محكمة النقض المصرية عمى أف" تسجيؿ مأمكر  أكدتكقد 
كال يخرج  ،المتيـ مف أقكاؿ كاعتراؼ في حؽ نفسو، كحؽ غيره مف المتيميف ال يعد استجكابان 

                                                 

؛ د. عبد اهلل العكايمة، المرجع 213الرؤؼ ميدم، المرجع السابؽ، صمف: د. عبد  كبلن ( راجع في ذلؾ 1)
ـ، 2000؛ أ. العممي عبد الكاحد، شرح قانكف المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة األكلى،338السابؽ، ص

  .  25ص

  .241( د. عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص2)

  .158ميبلن كتأصيبلن، المرجع السابؽ، ص( د. رمسيس بيناـ، اإلجراءات الجنائية تح3)

؛ د. ساىر الكليد، المرجع 43مف: د. محمد عبد المطيؼ فرج، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 4)
  .210السابؽ، ص

ـ، 2002-2001( د. حسني الجندم، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، 5)
  .477ص
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ذا كاف لممتيـ أية مبلحظات يريد إبداءىا فتثبت في المحضر، ثـ يكقع (1)عف اختصاصو . كا 
ذا امتنع  ،التكقيععمى أقكالو في نياية المحضر، فإف امتنع عف التكقيع يثبت أنو امتنع عف  كا 

 ،كال يجكز أف يفسر التزامو الصمت كقرينة ضده ،المتيـ عف الكبلـ فبل يجكز إكراىو عمى ذلؾ
ال بطمت أقكالو  .(2)ألف ذلؾ يكقعو في الحرج ؛كال يجكز تحميؼ المتيـ اليميف كا 

 :بالخبراءرابعًا: ندب 

 بنفسو الضبط مأمكر عيستطي ال فنية مسائؿ االستدالالت بعض إلى الكصكؿ يعترض قد
كفي ىذه الحالة لمأمكر الضبط  ،فيو تتكافر ال خاصة معرفة إلى يحتاج كشفيا ألف ؛فييا الفصؿ

 .(3)الكتابية أكتقاريرىـ الشفكية  إلىالقضائي ندب الخبراء كاالستماع 

كندب الخبراء ىك كسيمة ميمة لمحصكؿ عمى معمكمات ذات طابع فني يخفى عمى مأمكر 
ضائي كيسيـ في كشؼ الحقيقة، كمثاؿ ذلؾ ندب طبيب لمكشؼ عف جثة المجني الضبط الق

عميو كبياف أسباب كفاتو، كرفع البصمات مف المكاف الذم ارتكبت فيو الجريمة كتحديد 
 . (4)كفحص عينة الحمض النككم ،صاحبيا، ككذلؾ تحديد فصائؿ الدـ

 اليميف تحميفيـ دكف ،الخبرة بأىؿ يستعيف أف المشرع لمأمكر الضبط القضائي أجاز لذا
 كشؼ إلى االستدالؿ يحتاج التي العبلقة ذات المسائؿ في كالمعرفة العمـ فييـ يتكافر لمف

: بقكليا  الفمسطيني ةالجزائي اإلجراءات قانكف مف (22) المادة كىذا ما أشارت إليو ،غمكضيا
 بالخبراء االستعانة: ....... ييم بما القياـ القضائي الضبط مأمكرم عمى القانكف ألحكاـ كفقان "

 يقطع استداللي إجراء ىك الحالة تمؾ في الخبراء كندب، "اليميف حمؼ دكف كالشيكد المختصيف
 .(5)التقادـ

 
                                                 

  .1367، ص17، رقـ23ـ ، مجمكعة أحكاـ النقض ،س1972نكفمبر سنة  11ض ( نق1)

  .467، ص90، رقـ 11، مجمكعة أحكاـ النقض، س1960مايك سنة  27( نقض 2)

 .317، صالمرجع السابؽنكر الديف،  إبراىيـ( د. مازف 3)

ؼ قنديؿ، المرجع ؛ د. أشر 206مف: د. سالـ الكرد، المرجع السابؽ، ص كبلن راجع في نفس المعنى  (4)
 .106السابؽ، ص

عمى أف" تنقطع مدة  ـ2001لسنة  (3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ) (13المادة ) تنص( 5)
التقادـ باتخاذ أم إجراء مف إجراءات جمع االستدالالت أك التحقيؽ أك االتياـ أك المحاكمة إذا اتخذت في 

ذا تعددت مكاجية المتيـ، أك إذا أخطر بيا بش كؿ رسمي، كتسرم المدة مف جديد ابتداء مف يـك االنقطاع كا 
 إجراء". آخراإلجراءات التي تقطع المدة فاف سريانيا يبدأ مف تاري( 
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 الفرع الرابع
 (1)المعاينة و الكشف إجراء

عف  ،ثبات حالة األشخاص كاألماكف كاألشياء ذات الصمة بالجريمةيقصد بالمعاينة إ
بيدؼ جمع اآلثار المادية التي تفيد في كشؼ  ؛الفحص المباشر بالحكاس كأطريؽ المشاىدة 

 .(2)الحقيقة قبؿ أف تناليا يد العبث كالتخريب

جراء مف إجراءات االستدالالت مأمكر الضبط القضائي باعتبارىا إ كالمعاينة التي يقـك بيا
ا مأمكر الضبط تختمؼ عف المعاينة المنكطة بسمطة التحقيؽ، فالمعاينة التي يختص بي

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.

 أكبط القضائي دخكؿ مكاف خاص كمسكف كيترتب عمى ذلؾ أنو يحظر عمى مأمكر الض
كالتي  ،بحجة معاينتو لجريمة ارتكبت بداخمو لمخالفة ىذا اإلجراء ألحكاـ القانكف ،مكتب

تستكجب عميو قبؿ دخكلو الحصكؿ عمى إذف مف السمطة المختصة، لما ينطكم عميو ىذا 
ى حمايتو، كال اإلجراء مف المساس بحرمة المكاف الخاص الذم حرص الدستكر كالقانكف عم

 أكيممؾ رجاؿ الضبط القضائي إجراء المعاينة في المكاف الخاص إال برضاء حائزه كحضكره 
 .(3)مف ينيبو

 ـ بيا مأمكر الضبط القضائي يجب أفمف كؿ ما سبؽ يتضح لنا أف المعاينة التي يقك 
ال اعتب أكتتسـ بالشرعية، بحيث أال تشكؿ مساسان بجسـ المتيـ  ر ىذا اإلجراء المجني عميو، كا 

أف مثؿ ىذا اإلجراء غير جائز قانكنان إال بمكجب إذف مف السمطة  إلىمخالفان لمقانكف، استنادان 
 عمى رضا صاحب الشأف مقدمان. بناءن  أكالمختصة، 

 الفرع الخامس
 محضر جمع االستدالالت تحرير

 في بيا يقكـ التي اإلجراءاتثبات جميع عمى مأمكر الضبط القضائي إ المشرع كجبأ
كقت اتخاذ اإلجراء كتاريخو كمكاف حصكلو، كيجب أف  ،ي مكقع عميو منو يبيف فيورسم ضرمح

                                                 

 ـ.2001( لسنة 3الفمسطيني رقـ)مف قانكف اإلجراءات الجزائية  (22)( راجع المادة 1)

 .273د. محمد عبد المطيؼ فرج، المرجع السابؽ، ص (2)

  .260( د. فكزية عبد الستار، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، المرجع السابؽ، ص3)
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النيابة  إلىتشتمؿ ىذه المحاضر عمى تكقيع الشيكد كالخبراء المعنييف بيا، كترسؿ المحاضر 
( مف قانكف 22/4) ، كىذا ما أشارت إليو المادة(1)العامة مع األكراؽ كاألشياء المضبكطة

إثبات جميع اإلجراءات التي يقكمكف بيا في  -4جراءات الجزائية الفمسطيني بقكليا" ...اإل
 محاضر رسمية بعد تكقيعيا منيـ كمف المعنييف بيا".

ىذه المحاضر ىي مجرد محاضر إلثبات الحالة كجمع المعمكمات،  األمركفي حقيقة 
 أكف أقكاؿ كما يدرجو مف بيانات كيقتصر أثرىا القانكني عمى إثبات ما يتمقاه مأمكر الضبط م

 .(2)المحافظة عمى المعمكمات كالقرائف في الدعكل أجؿمبلحظات، كذلؾ مف 

كعمة اشتراط تحرير المحضر ىي القاعدة اإلجرائية التي تتطمب إثبات اإلجراء كتابة 
 .(3)ذلؾ األمراالحتجاج بو حينما يقتضي  أجؿكذلؾ ليستطاع التحقؽ مف اتخاذه، كمف 

ليست كامنة فيذه الغاية  ،تضح أىمية المحضر بالنسبة لمغاية مف إجراءات االستدالؿكت
نما غاية ىذه اإلجراءات ىي إمداد سمطة التحقيؽ بالمعمكمات التي تتيح في االستدالؿ ذاتو، ك  ا 

كيقتضي ذلؾ تدكيف ىذه المعمكمات كي تعرض بعد  ،ليا اتخاذ قرار في شأف تحريؾ الدعكل
 .(4)التحقيؽ فيتاح ليا التأمؿ فييا كاتخاذ قرارىا في ىذا الشأف عف بينةذلؾ عمى سمطة 

 ،كلـ يمـز القانكف مأمكر الضبط القضائي أف يصطحب معو كاتب لتحرير المحضر
كىذا عمى عكس  ،كبذلؾ يككف لمأمكر الضابطة القضائية أف يتكلى كتابة المحضر بنفسو

 (5)كاتب ليتكلى تحرير المحضر أمران كجكبيان  حيث أف اصطحاب ،إجراءات التحقيؽ االبتدائي

                                                 

ـ عمى أنو "يجب أف تثبت 2006( لسنة 1( مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ )107( نصت المادة )1)
قت اتخاذ جميع اإلجراءات التي يقـك بيا مأمكرك الضبط القضائي في محاضر مكقع عمييا منيـ يبيف بيا ك 

حصكليا، كيجب أف تشمؿ تمؾ المحاضر زيادة عمى ما تقدـ تكقيع الشيكد كالخبراء الذيف  كمكافاإلجراءات 
 ."شياء المضبكطةكراؽ كاألسمعكا، كترسؿ المحاضر الى النيابة العامة مع األ

  .53( د. محمد عبد المطيؼ فرج، المرجع السابؽ، ص2)

د. محمد عبد المطيؼ فرج،  ؛ د.207د. سالـ الكرد، المرجع السابؽ، صمف:  كبلن ( راجع في ذات المعنى 3)
 .53المرجع السابؽ، ص

محمد عمي قطب، الطبيعة ؛ د. 393مف: د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص كبلن راجع في ذلؾ ( 4)
الشرطية، البحريف، بدكف القانكنية ألعماؿ البحث الجنائي في مممكة البحريف "دراسة مقارنة، األكاديمية الممكية 

 .7، صنشر سنة

 .211، صالمرجع السابؽالكليد،  إبراىيـساىر د.  (5)
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:" يصطحب ككيؿ النيابة قانكف اإلجراءات الجزائية بقكليا( مف 58كىذا ما نصت عميو المادة )
 لتدكيف المحاضر كيكقعيا معو".  ؛في جميع إجراءات التحقيؽ كاتبان 

 الفرع السادس
 اتخاذ اإلجراءات التحفظية

مكرم الضبط القضائي أف يتخذكا جميع الكسائؿ أكجب المشرع الفمسطيني عمى مأ
( مف قانكف 22/3) و المادةأكدتافظة عمى أدلة الجريمة، كىذا ما التحفظية البلزمة لممح

اإلجراءات الجزائية الفمسطيني بقكليا" ...، اتخاذ جميع الكسائؿ البلزمة لممحافظة عمى أدلة 
عمى أدلة الجريمة، ىي تمؾ الكسائؿ التي الجريمة،..."، كيقصد بالكسائؿ البلزمة لممحافظة 

كاألشخاص لحيف مباشرة  ،كاألماكف ،يتخذىا مأمكرك الضبط القضائي لممحافظة عمى األشياء
تيكيف قكتيا في  إلىالمساس بيا مما يؤدم  أكميمتو في جمع االستدالالت، خشية العبث 

 اإلثبات.

كسائؿ البلزمة لممحافظة عمى كمف ىنا يجب عمى مأمكر الضبط القضائي اتخاذ جميع ال
األدلة كاآلثار الناتجة عف كقكع الجريمة، فيقكـ بتحريز المضبكطات ككضع األختاـ كاالستعانة 

كالتي تفيد  ،غيرىا مف اآلثار الناتجة عف كقكع الجريمة أكبقع الدماء  أكبالخبراء لرفع البصمات 
لؾ أيضان استدعاء خبراء المعمؿ كلو أف يقيـ حرسان عمييا، كمف قبيؿ ذ ،في كشؼ الحقيقة

 .(1)الجنائي لتصكير مكاف الجريمة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 إبراىيـ؛ د. ساىر 48مف: د. محمد عبد المطيؼ فرج، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذات المعنى 1)
  .209الكليد، المرجع السابؽ، ص
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 المبحث الثالث
 اختصاصات مأمور الضبط القضائي االستثنائية

 

 تمييد وتقسيم:
إال أف المشرع خرج  ،األصؿ أف ال اختصاص لمأمكر الضبط القضائي بالتحقيؽ االبتدائي      

ضائي سمطة القياـ ببعض أعماؿ التحقيؽ االبتدائي عمى ىذا األصؿ بتخكيؿ مأمكر الضبط الق
القياس عميو، كالحكمة مف منح مأمكر  أككىذا االستثناء ال يجكز التكسع فيو  ،كجو االستثناء

كالرغبة في  ،الضبط القضائي ىذه االختصاصات االستثنائية تكمف في فكرة المبلءمة اإلجرائية
لتحقيؽ االبتدائي، إذ أف سمطة التحقيؽ قد تككف بعيدة عف تكفير قدر مف المركنة اإلجرائية في ا

تطمب المشرع بشكؿ حتمي قياـ  إذافيخشى  ،مكقع الجريمة، كقد يككف انتقالو إليو متطمبان كقتان 
أف تضيع المصمحة في اتخاذ بعض ىذه  ،السمطة المختصة بالتحقيؽ بجميع أعماؿ التحقيؽ

 .(1)األعماؿ في كقتيا المبلئـ

: سمطة الضبط القضائي بالقياـ ببعض أعماؿ التحقيؽ االبتدائي في حالتيفكتختص  
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

 ط القضائي لمتحقيؽ االبتدائيالمطمب الثاني: ندب مأمكر الضب

 

 

 

 

 

 

                                                 

؛ د. رؤكؼ عبيد، المرجع 410جع السابؽ، صمف: د. محمكد نجيب حسني، المر  كبلن راجع في ذلؾ  (1)
 .296؛ د. طارؽ الديراكم، المرجع السابؽ، ص535؛ د. مأمكف سبلمة، المرجع السابؽ، ص280السابؽ، ص
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 المطمب األول
 التمبس بالجريمة

لقد خكؿ المشرع مأمكر الضبط القضائي في حاالت التمبس بالجريمة سمطة اتخاذ 
إجراءات تحقيؽ أىميا القبض كالتفتيش، فضبلن عف  األمرىي في كاقع  ،إجراءات استثنائية

 ستدالؿ.اتساع سمطة مأمكر الضبط القضائي مف حيث اال

كنظران ألف مأمكر الضبط القضائي في مباشرتو إلجراءات التحقيؽ يككف ذلؾ مف قبيؿ 
بحيث ال يمكف  ،االستثناء، فقد حصر المشرع حاالت التمبس التي تخكلو مباشرة ىذه اإلجراءات

أف يباشر مأمكر الضبط القضائي ىذه اإلجراءات إال بصدد تكافر حالة مف الحاالت كبالشركط 
ذا ما تكافرت إحدل حاالت التمبس فإنيا ترتب آثاران معينة متعمقة  التي استمزميا المشرع، كا 

 بالسمطات التي خكليا المشرع لمأمكر الضبط القضائي.

 ثبلثة أفرع  إلىعمى ما تقدـ سنقسـ ىذا المطمب  كبناءن 

 عمى النحك التالي:
 الفرع األول
 أحوال التمبس

اءات الجزائية عمى أف" تككف الجريمة متمبسان بيا في ( مف قانكف اإلجر 26) نصت المادة
 إحدل الحاالت التالية:

 عقب ارتكابيا ببرىة كجيزة. أكحاؿ ارتكابيا  -1

 .ثر كقكعياصياح إ أكتبعتو العامة بصخب  أك ،تبع المجني عميو مرتكبيا إذا -2

 أك ،أكراقان  كأأمتعة  أك ،أسمحة أككجد مرتكبيا بعد كقكعيا بكقت قريب حامبلن آالت  إذا -3
كجدت بو في ىذا الكقت  إذا أكشريؾ فييا،  أكيستدؿ منيا عمى أنو فاعؿ  أخرل أشياءن 
 عبلمات تفيد ذلؾ". أكآثار 
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كيتبيف مف النص السابؽ أف المفيكـ القانكني لمتمبس بالجريمة يعني التقارب الزمني بيف 
نما ىي كقت ارتكاب الجريمة ككقت اكتشافيا، فالتمبس إذف حالة ليس ل يا شأف بأركاف الجريمة كا 

 .(1)حالة تتعمؽ باكتشافيا فقط
حيث ال  ،ـز الجريمة ذاتيا ال شخص مرتكبيا" حالة تبل وقد عرف الفقو التمبس بأنو

 ،أف تككف الجريمة نفسيا في حالة تمبس ينما يكفإ ،يشترط أف يشاىد الفاعؿ متمبسان بالجريمة
كما لك شاىدت جثة  ،كلك لـ يشاىد فاعميا كلك لـ يعرؼ ،ياأم يمكف أف تككف الجريمة متمبسان ب
سمعت طمقات نارية يعقبيا صراخ المجني عميو كلك لـ  أك ،مصابة بعيار نارم كالدـ يسيؿ فييا
 .(2)يشاىد الجاني كىك يطمؽ الرصاص"

 ليست التمبس كحالة ،بالمخالفات لو كجكد ال ،فقط كالجنح الجنايات عمى التمبس كيقتصر
 الجريمة مشاىدة حالة لتشمؿ يمتد بؿ ،مباشرة ارتكابيا كقت الجريمة ضبط حالة عمى كرةمتص
 .الجريمة أدلة مشاىدة كحالة الجريمة كقكع ثرأ الجاني تتبع كحالة ،ببرىة ارتكابيا عقب

كيككف حيث  ،فعمي أكحقيقي  األول:كيتضح مف تعريؼ المشرع لمتمبس أنو نكعاف: 
عقب ارتكابيا ببرىة يسيرة، إذ في ىذه الحالة تككف الجريمة  أكابيا تشاىد الجريمة حاؿ ارتك

نما آثارىا، كيككف  أكاعتبارم  والثاني:فعبلن متمبسان بيا،  حكمي، كىك حيث ال تشاىد الجريمة كا 
كجد مرتكبيا بعد كقكعيا  أكالعامة مرتكبيا بالصياح إثر كقكعيا،  أكاتبع المجني عميو  إذاذلؾ 

عبلمات تفيد ذلؾ كبقع  أككجدت بو آثار  إذا أكبلن أشياء تفيد أنو مساىـ فييا، بكقت قريب حام
 الدماء مثبلن.

مف حيث الشركط كأيضان مف حيث  ،م القانكف بيف التمبس الحقيقي كالتمبس الحكميكيساك 
( سالفة الذكر قد كردت عمى 26) المادة حاالت التمبس التي نصت عمييااآلثار، كما كأف جميع 

كيترتب عمى ذلؾ أف القاضي ال يستطيع خمؽ حاالت تمبس جديدة عف طريؽ  ،الحصر سبيؿ
 التقريب. أكالقياس 

 

 
                                                 

؛ د. عبد الرؤكؼ ميدم، 411مف: د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 1)
  .265المرجع السابؽ، ص

، المرجع السابؽد. عبد الرؤكؼ الميدم، ؛ 568، صالمرجع السابؽسبلمة،  مأمكف د. مف: كبلن ( راجع 2)
 .303؛ د. رؤكؼ عبيد، المرجع السابؽ، ص265ص
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 الفرع الثاني
 التمبس خصائص

يتميز التمبس بالجريمة بخصائص معينة تتمثؿ في أف صكره قد كردت عمى سبيؿ 
ة، فضبلن عف أنو ف التمبس يعتمد عمى المظاىر الخارجيحصر، كما كأنيا ذات طابع عيني، كأال

 حالة نسبية كليس مطمقة، كسكؼ نبحث ىذه الخصائص بالتفصيؿ كذلؾ عمى النحك التالي:
 :)حصر صور التمبس( الحصر سبيل عمىواردة  التمبس أحوال: أوالً 

 ،كالتمثيؿ عمى سبيؿ البياف ال الحصر سبيؿ عمى بالجريمة التمبس حاالت المشرع ذكر
لـ تتكافر إحدل ىذه  إذاكمعنى ذلؾ أنو  التقريب؛ أك التشبيو أك بالقياس فييا التكسع يصح بلف

الحاالت فإف الجريمة ال تككف في حالة تمبس، كالقاضي ال يممؾ خمؽ حاالت جديدة ليا، كالعمة 
تمس بحريات  استثنائية صبلحيات القضائي الضبط مأمكر تخكؿ مف ذلؾ أف حالة التمبس

، أكيدة ضمانات كجكد دكف الصبلحيات ىذه في كسعالت عدـ ييقتض كىذا ،كحقكؽ األفراد
 .حماية لمحريات كالحقكؽ مف عسؼ السمطة

مة النقض المصرية بقكليا" إف حاالت التمبس كاردة عمى سبيؿ كو محأكدتكىذا ما 
الحصر، فالقاضي ال يممؾ خمؽ حاالت تمبس جديدة غير الحاالت التي ذكرىا القانكف 

 .(1)بالنص"
ما داـ المتيـ لـ  ،نو ال يجكز لرجاؿ الضبطية القضائية إجراء التفتيشكلذلؾ فقد قضى بأ

حالة التمبس  إلىأف حالتو أقرب ما تككف  إلىاستنادان  ،يكف في إحدل حاالت التمبس المذككرة
 .(2)االعتبارم

رؤيتو  أككتطبيقان لذلؾ، قضت محكمة النقض بأف مشاىدة المتيـ يحاكؿ العبث بجيبو، 
شيئان لـ يتحقؽ  آخررؤيتو كىك يبادؿ شخصان  أكجيبو كيضعيا بسرعة في فمو، يخرج كرقة مف 

كؿ ذلؾ ال يحقؽ التمبس، إذ أنو ال  ،استنتاجان مف المبلبسات ،الرائي مف كنيو بؿ ظنو مخدران 
 . (3)يدخؿ في نطاؽ إحدل الحاالت التي نص عمييا القانكف

                                                 

  .483، ص381، رقـ 3ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية ، ج1935مايك سنة  27( نقض 1)

  .268، ص242، رقـ 4ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1938يكنيك سنة  20( نقض 2)

؛ كراجع في ذلؾ أيضان 369، ص 195، رقـ 5ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1941يناير سنة  27( نقض 3)
؛ نقض 42، ص455، رقـ 7ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1947ديسمبر  سنة  15األحكاـ التالية: نقض 

ـ، 1949مايك سنة  16ض ؛ نق750، ص787، رقـ 7ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1949يناير سنة  10
، مجمكعة أحكاـ النقض، 1984أكتكبر سنة  8؛ نقض 885، ص908، رقـ 7مجمكعة القكاعد القانكنية، ج

  .632، ص139، رقـ 35س
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 الطابع العيني لمتمبس: ثانيًا:

 ،فبل يشترط  أف يشاىد مأمكر الضبط الجاني أثناء ارتكاب الجريمة ،لمتمبس طابع عيني
سالفة الذكر  26كىذا المعني مستفاد مف نص المادة  ،بؿ يكفي أف يشاىد الجريمة كىي ترتكب

كلـ يقؿ " يككف المجـر متمبسان بالجريمة"، ف: " تككف الجريمة متمبسان بيا "إذ نص الشارع عمى أ
التمبس كلك كاف مأمكر الضبط القضائي لـ يشيد قط المتيـ كىك يرتكب كيترتب عمى ذلؾ تحقؽ 

نما عايف الجريمة نفسيا كىي ترتكب، كتطبيقان لذلؾ يتكافر التمبس مثبلن  سمع مأمكر  إذاجريمة كا 
كلك لـ يشاىد الجاني حاؿ  ،ثـ عايف جثة المجني عميو ،الضبط أصكات اطبلؽ الرصاص

شاىد مأمكر الضبط المصابيح  الكيربائية مضاءة في  إذاضان كيتكافر أي ،اطبلؽ ىذا الرصاص
ذا سمع مأمكر الضبط المكظؼ كىك يطمب  ،منزؿ بتكصيؿ األسبلؾ دكف المركر بالعداد كا 

ذا اشتـ مأمكر الضبط رائحة المخدر  ،فإف الجريمة تككف في حالة التمبس ،يقبميا أكالرشكة  كا 
 .(1)المحترؽ الذم يدخنو المتيـ

الشأف تقكؿ محكمة النقض إف حالة التمبس تستكجب أف يتحقؽ مأمكر الضبط كفي ىذا 
 أكبمشاىدتو أثران مف آثارىا ينبئ بنفسو عف كقكعيا  أكمف قياـ الجريمة بمشاىدتيا بنفسو 

 .(2)متى كاف ىذا اإلدراؾ بطريقة يقينية ال تحتمؿ الشؾ ،بإدراكيا بحاسة مف حكاسو

حقؽ التمبس بجريمة ساغ لمأمكر الضبط القضائي أف يتخذ ت إذاكيرتبط بيذه القاعدة أنو 
اإلجراءات التي يخكليا القانكف لو ضد جميع األشخاص الذيف تقكـ الدالئؿ الكافية عمى أنيـ 

 .(3)شركاء فييا، كلك كاف لـ يشيد أيان منيـ كىك يرتكب الجريمة أكفاعمكف ليا 
 ثالثًا: يعتمد التمبس عمى مظاىر خارجية

تبار التمبس متحققان، كما يترتب عمى ذلؾ مف مباشرة مأمكر الضبط القضائي يكفي الع
أف يعايف المأمكر مظاىر خارجية تحممو عمى االعتقاد بتكافر  ،السمطات التي يخكليا لو القانكف

إحدل حاالت التمبس، كلك تبيف فيما بعد أف ىذه الحالة غير متكافرة بؿ كلك تبيف أنو لـ ترتكب 
عمى ذلؾ لمتمبس، كأىـ نتيجة تترتب عمى ذلؾ أف اإلجراءات التي  بناءن ال محؿ  كأنو ،جريمة

                                                 

كما بعدىا؛ د. طارؽ الديراكم،  223مف: د. ساىر الكليد، المرجع السابؽ، ص كبلن راجع في ذات المعنى ( 1)
 .319، صالمرجع السابؽ نكر الديف،؛ د. مازف كما بعدىا 272المرجع السابؽ، ص

  .322، ص80، رقـ 13ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1962أبريؿ سمة  9( نقض 2)

  .1121، ص253، رقـ 23، مجمكعة أحكاـ النقض، س1972نكفمبر سنة  5( نقض 3)
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تبقى صحيحة عمى الرغـ  -عمى اعتقاده بتكافر التمبس بناءن  -اتخذىا مأمكر الضبط القضائي
 .(1)مف ثبكت انتفائو

و محكمة النقض المصرية بقكليا" أف التمبس يقكـ عمى تكافر مظاىر خارجية أكدتكىذا ما 
، كىك أمر يدخؿ (2)تنبئ بذاتيا عف كقكع جريمة بصرؼ النظر عما ينتيي إليو التحقيؽ بعد ذلؾ

ما دامت االعتبارات التي بنت عمييا تقديرىا صالحة ألف تؤدم  ،في سمطات محكمة المكضكع
 .(3)النتيجة التي انتيت إلييا إلى

عمى  بناءن ال يككف إال  ،كقد عممت محكمة النقض ذلؾ بأف" تعرؼ الجريمة عمى حقيقتيا
 .(4)التحقيقات التي تجرم في الدعكل"

كشؼ مأمكر الضبط القضائي، أثناء ىذه اإلجراءات عف  إذاكيترتب عمى ذلؾ أيضان أنو 
كأف  ،جريمة غير التي اعتقد التمبس بيا ساغ لو أف يعتبر التمبس بيذه األخيرة كذلؾ متحققان 

 .(5)في شأنيا يباشر السمطات التي يخكليا لو القانكف
يمقي  -كقد اعتراه االرتباؾ -شاىد مأمكر الضبط القضائي المتيـ إذا ومن أمثمة ذلك:

فاعتقد   ،في قبضة يده أكيسارع بابتبلع مادة كانت في جيبو  أكمياه ترعة  إلىبمفافة بيف يديو 
ت ىذه اإلجراءات أف ثمة تمبسان بإحراز مادة مخدرة كباشر اإلجراءات التي يخكليا لو القانكف، بقي
 .(6)صحيحة كلك ثبت فيما بعد أف ىذه المادة ليست مخدرة، كأنو ال جريمة بحيازتيا

أنو يمـز لتكافر ىذه الحالة مف حاالت التمبس كجكد مظاىر خارجية تنبئ  خالصة القول
ؿ كلك لـ يؤد التحقيؽ لثبكت الجريمة قب ،تكفي لقياـ حالة مف التمبس ،بذاتيا عف ارتكاب جريمة

بعد ارتكابيا  أك ،مرتكبيا، كأف تقدير الظركؼ التي تبلبس الجريمة كتحيط بيا كقت ارتكابيا
                                                 

 .416د. محمكد نجيب حسني، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، المرجع السابؽ، ص (1)

  .157، رقـ 12ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1961أكتكبر سنة  6نقض  (2)

؛ 138،رقـ 28ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1977مايك سنة  29( راجع في ذلؾ األحكاـ التالية: نقض 3)
  .37، رقـ 29ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1978فبراير سنة  27نقض 

 .198، ص134، رقـ 6ية، جـ، مجمكعة القكاعد القانكن1943مارس سنة  8نقض  (4)

  .417( د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص5)

، 83، رقـ 20ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1969مارس سنة  24( راجع في ذلؾ األحكاـ التالية: نقض 6)
 19؛ نقض 1139، ص88، رقـ 21ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1970مارس سنة  15؛ نقض 384ص

ـ، 1976يناير سنة  4؛ نقض 566، ص134، رقـ 26عة أحكاـ النقض، سـ، مجمك 1975أكتكبر سنة 
  .9، ص1، رقـ 27مجمكعة أحكاـ النقض، س
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محكمة المكضكع دكف معقب  إلىأمر مكككؿ  ،كتقدير كفاية ىذه الظركؼ لقياـ حالة التمبس
 إلىعمييا ىذا التقدير صالحة ألف تؤدم  تيبنىما دامت األسباب كاالعتبارات التي  ،عمييا
 ة التي انتيى إلييا.النتيج

 رابعًا: التمبس حالة نسبية وليست مطمقة:

كيقصد بذلؾ أف التمبس بالجريمة ال يتكافر إال بالنسبة لمف شاىدىا في إحدل حاالتيا 
شاىد المجـر شخصان ليس مف مأمكرم الضبط  إذاالمنصكص عمييا قانكنان، مثاؿ ذلؾ: 

ذلؾ فإف الجـر ال يعتبر مشيكدان؛ أم متمبسان كأبمغ مأمكر الضبط القضائي المختص ب ،القضائي
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 

اإلجراءات المترتبة عمى ىذه الحالة، كذلؾ حاالتو، حيث يخكلو القانكف كحده سمطة اتخاذ بعض 
نما يتعمؽ باكتشافيا، كيتكقؼ تقديره عمى  عمى اعتبار أف التمبس ال يدخؿ في تككيف الجريمة كا 
المظاىر الخارجية التي تبدك لبعض األشخاص، كعميو تعتبر الجريمة في حالة تمبس بالنسبة 

 .(1)البعض دكف غيرىـ إلى

 الفرع الثالث
 بسحاالت التم

"  :بقكليػا بالجريمػة التمػبس أحػكاؿ عمػى الجزائيػة اإلجػراءات قػانكف مػف( 26) المػادة نصت
 :التالية الحاالت إحدل في بيا متمبسان  الجريمة تككف

 .كجيزة ببرىة ارتكابيا عقب أك الجريمة ارتكاب حاؿ -أ

 .كقكعيا ثرإ صياح أك بصخب العامة وتتبع أك يامرتكب عميو المجني تبع إذا -ب

 أشػياءن  أك أكراقان  أك أمتعة أك أسمحة أك آالت حامبلن  قريب بكقت كقكعيا بعد مرتكبيا كجد إذا -ج
 أك راثػػػآ الكقػػػت ىػػذا فػػػي بػػػو كجػػدت إذا أك ،فييػػػا شػػػريؾ أك فاعػػؿ أنػػػو عمػػػى منيػػا يسػػػتدؿ ،أخػػرل

 ". ذلؾ تفيد عبلمات

 كفيما يمي بياف ىذه الحاالت تفصيبلن عمى النحك التالي:

 
                                                 

؛ د. ساىر الكليد، المرجع السابؽ، 514مف: د. مأمكف سبلمة، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 1)
  .454؛ د.عبد اهلل العكايمة، المرجع السابؽ، ص224ص
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 :ياارتكاب حالالجريمة  ةمشاىد: أوالً 

بأنيا حالة  (1)كتعتبر في نظر جانب مف الفقو ،ىذه الحالة ىي أكضح حاالت التمبس
حيث تشاىد الجريمة في نفس المحظة  ،التمبس بالمعنى الفني الدقيؽ أكالتمبس الحقيقي بالجريمة 

ألفعاؿ التي يتككف ا أكحيث يفاجئ المجـر كىك يرتكب الفعؿ  ،التي يقع فييا الفعؿ المككف ليا
الشركع فييا، كىي تتميز بالتعاصر الزمني بيف ارتكاب الجريمة كمشاىدة  أكمف ركنيا المادم 

 الجاني أثناء ارتكابو ليا.

أف يشاىد مأمكر الضبط القضائي المتيـ كىك يطمؽ النار  ،مثمة ليذه الحالةكمف أبرز األ
 أكيب المجني عميو لسرقة ما يحتكيو، أف يشاىده كىك يضع يده في ج أكعمى المجني عميو، 

أف يرل المتيـ يحمؿ في  أكجزء في جسـ المجني عميو يعد عكرة،  إلىأف يشاىده كىك يمد يده 
مف منزؿ المتيـ غير المتعاقد مع  ءأف يشاىد النكر الكيربائي كىك مضي أكيده المادة المخدرة، 

أف يسمع صكت  أكذم يدخنو المتيـ، أف يشـ رائحة المخدر المحترؽ ال أكإدارة الكيرباء، 
 .(2)األعيرة النارية التي أطمقيا المتيـ

 يباشر أك ،لمجريمة المادم الفعؿ يرتكب كىك الفاعؿ مشاىدة يتـ أف الحالة بيذه يقصدك 
 عف تككف ما غمبأ كىي ،نفسو الضبط مأمكر طرؼ مف تككف أف يجب ىنا كالمشاىدة ،تنفيذه
أية  إلىف الرؤية ليست شرطان في كشؼ حالة التمبس، إذ تنصرؼ إال أ ،البصرية الرؤية طريؽ
 مف الحكاس التي يدرؾ بيا الشاىد كقكع الجريمة. أخرلحاسة 

و محكمة النقض بقكليا" ال يمـز لكشؼ حالة التمبس أف تككف الرؤية بذاتيا أكدتكىذا ما 
كأدرؾ كقكعيا بأية  ،وىي كسيمة ىذا الكشؼ، بؿ يكفي أف يككف شاىدىا قد حضر ارتكابيا بنفس

 . (3)حاسة مف حكاسو"

كلقد استقر قضاء محكمة النقض عمى القكؿ بأنو يكفي قانكنان لقياـ حالة التمبس كجكد 
تنبئ بذاتيا عف كقكع الجريمة بغض النظر  ،مظاىر خارجية يدركيا مأمكر الضبط القضائي

تمؾ المظاىر بأية حاسة مف  كيكفي تحقؽ ،عف تحقؽ المشاىدة الفعمية لمجريمة حاؿ ارتكابيا

                                                 

؛ د. مأمكف سبلمة، المرجع السابؽ، 421د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، صمف:  كبلن ( راجع 1)
  .302؛ د. رؤكؼ عبيد، المرجع السابؽ، ص297، د. فكزية عبد الستار، المرجع السابؽ، ص548ص

 .65، ص44، رقـ 6ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1942ديسمبر سنة  14( نقض 2)

، 163، رقـ 11، مجمكعة أحكاـ النقض، س1960أبريؿ سنة  4لية: نقض ( راجع في ذلؾ األحكاـ التا3)
  .301، ص31ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1980فبراير سنة  27، نقض 308ص
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الحكاس متى كاف مأمكر الضبط القضائي قد أدرؾ كقكع الجريمة بطريقة يقينية ال تحتمؿ 
 .(1)الشؾ

فبل يمكف أف  ،كاف ىناؾ شؾ مف قبؿ مأمكر الضبط القضائي عف كقكع الجريمة إذاأما 
كرقة مف جيبو عند رؤيتو ج خر أكاف المتيـ قد  إذاتتكافر حالة التمبس، كتطبيقان لذلؾ قضى بأنو 

كلـ يكف ما حكتو تمؾ الكرقة ظاىران حتى يستطيع  ،لرجاؿ البكليس ككضعيا بسرعة في فمو
 .(2)رجاؿ البكليس رؤيتو فإف ىذه الحالة ال تعتبر حالة التمبس بإحراز المخدر

 :وجيزة ببرىة ارتكابيا عقب الجريمة مشاىدة: ثانياً 
 بعد المتيـ ضبط ابي يقصد كاالعتبارم،  أكالحكمي  تعتبر ىذه الحالة مف قبيؿ التمبس

 الجريمة ارتكاب بيف الفاصؿ الزمف القانكف يحدد لـ ك ،الجريمة ارتكاب عمى يسير زمف مركر
 .(3)مباشرة الجريمة لكقكع تاليان  يككف أف يجب لكف ك ،كمشاىدتيا

د حدكثيا كنارىا لـ كتأك ،كمعنى ذلؾ أف آثارىا الزالت باقية كتنبأت عف كقكعيا كأدلتيا
بينما تتركز المشاىدة في الحالة األكلى عمى الماديات المككنة  ،بؿ تخمفت عنيا ،تخمد بعد
كمثاؿ ذلؾ مشاىدة جثة المجني  ،فإنيا في ىذه الحالة تقتصر عمى رؤية اآلثار كاألدلة ،لمجريمة

 .(4)قنا منومشاىدة السارؽ خارجان مف المسركقات مف المخزف سار  أكعميو تنزؼ دمان 
كيعني ذلؾ أال  ،كقد تتطمب القانكف أف تككف معاينة الجريمة عقب ارتكابيا ببرىة يسيرة

يككف قد انقضى غير كقت يسير بيف ارتكاب الجريمة كمعاينتيا، كلـ يحدد المشرع الضابط في 
 اعتبار ىذا الكقت يسيران كمف ثـ كاف تقديره مف شأف قاضي المكضكع.

لقانكف لـ يشترط في الكاقع كجكد آثار فعبلن لمجريمة، كلكف يكفي أف كجدير بالذكر أف ا
 .(5)ربحيث يحتمؿ معو كجكد ىذه اآلثا ،يككف الكقت الذم مر يعتبر قصيران 

كيترؾ تقديره لقاضي المكضكع  ،كىك أمر ال يمكف كضع ضابط زمني محدد لو
النقض ما دامت األسباب فيستخمص ما يراه مف كقائع الدعكل، كال تعقيب عمييا مف محكمة 

 .(6)النتيجة التي ترتبت عمييا إلىالتي استندت إلييا في أصكؿ األكراؽ تؤدم عقبلن كقانكنان 
                                                 

  .793، ص169، رقـ 10ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1959أكتكبر سنة  19( نقض 1)

  .53 ، رقـ6ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1947ديسمبر سنة  15( نقض 2)

 .553، صالمرجع السابؽد. مأمكف سبلمة،  (3)
 .319ـ، ص1989( د. عكض محمد، قانكف اإلجراءات الجنائية، الجزء األكؿ، مؤسسة الثقافة الجماىيرية، 4)

  .270( د. عبد الرؤكؼ ميدم، المرجع السابؽ، ص5)

د. مأمكف سبلمة، المرجع  ؛319مف: د. حسف صادؽ المرصفاكم، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 6)
  .575السابؽ، ص





145 

 

 :العامة إثر وقوع الجريمة أوتتبع الجاني بالصياح من قبل المجني عميو : ثالثاً 

 أك بالصخب ريمةالج لمرتكب المكاطنيف أك عميو المجني تتبع إذاكيتحقؽ التمبس في ىذه الحالة 
 إلػػى تيػاـاال تكجيػو منػو يفيػـ مػدلكؿ ذا حالصػػيا كػاف إذا بأجسػادىـ يتبعػكه أف يشػترط كال ،صػياح
 ة.الحق فترة في كليس الجريمة كقكع أثر الصياح يككف أف يمـز كما ،المتيـ

تنبػو السػمطات المختصػة كيجب عدـ الخمط بيف الصياح العاـ كاإلشاعة العامة إذ أف األخيرة قػد 
 .(1)كلكنيا ال تشكؿ حالة تمبس ،القياـ بالتحرم ثـ التحقيؽ إلىفتدفعيا 

 ثػػرإ) بػػالزمف المشػػرع عنػػو عبػػر مػػا مػػاأ ،المكضػػكع محكمػػة بتقػػديرىا تسػػتقؿ الفكريػػة ىػػذه كتقػػدير
شػػػػػراؼ ،العامػػػػػة النيابػػػػػة رقابػػػػػة تحػػػػػت القضػػػػػائي الضػػػػػبط لمػػػػػأمكر فمتػػػػػركؾ( كقكعيػػػػػا  محكمػػػػػة كا 
 .(2)المكضكع

 افر ىذه الحالة مف حاالت التمبس تتمثؿ فيما يمي:كعميو فإف شركط تك 

 العامة. أكأف يككف ىنا تتبع لمجاني مف قبؿ المجني عميو  -1
بعػد  كاف التتبع قد حػدث إذاأف يككف ىذا التتبع قد كقع إثر جريمة، فبل تتكافر حالة التمبس  -2

جريمػػػة كقػػػكع الجريمػػػة بمػػػدة زمنيػػػة، كمػػػا لػػػك صػػػادؼ المجنػػػي عميػػػو المػػػتيـ بعػػػد ارتكػػػاب ال
 فيرب منو فتتبعو بالصياح. ،بو اإلمساؾأكثر كحاكؿ  أكيـك  أكبساعات عديدة 

 أف يككف ليذا التتبع مظير خارجي متمثؿ في الصياح. -3
 :أدلة الجريمة مشاىدة: رابعاً 

          األدكات ىذه ك ،الجريمة في شريؾ أك فاعؿ المتيـ أف عمى منيا يستدؿ المشاىدة ىذه
المفاتيح التي  أككالسبلح الذم قتؿ بو  الجريمة ارتكاب في استعممت تككف فأ ماإ األشياء أك

، كأف يضبط الجاني الجريمة مف تحصمت أشياء تككف أف ماا  ك  ،استخدميا الجاني في السرقة
حامبلن لسبلح نارم في كقت قريب مف سماع مأمكر الضبط القضائي  أك ممسركقاتل حامبلن 

 الحصر سبيؿ عمى يأتً  لـ ،األشياء لتمؾ المشرع أكرده الذم ؿالتمثي ك ،لصكت العيار النارم
 المتيـ جسـ عمى تكجد عبلمات أك راثآ صكرة في األدلة ىذه تككف قد ك( أخرل أشياء) لقكلو
  .(3)عميو المجني مقاكمة مف تنشأ قد التي ك مبلبسو أك

                                                 

 .219، صالمرجع السابؽالكليد،  إبراىيـساىر  د. (1)
 .330، صالسابؽمرجع الد. عبد القادر جرادة ،  (2)
مف: د. المتكلي صالح الشاعر، الجرائـ التي ال يجكز فييا الحبس االحتياطي،  كبلن راجع في ذات المعنى  (3)

 .111س، المرجع السابؽ، صخر ؛ أ. أسامة محمد اآل58ـ، ص2008دار الكتب القانكنية، 
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مة بكقت قريب كجدت بالمتيـ بعد الجري إذاكما كتتحقؽ ىذه الحالة مف حاالت التمبس 
   آثار كعبلمات يستدؿ منيا عمى أنو فاعؿ الجريمة.

 تككف ألف احتماالن  يدع ال الذم الكقت ىك( القريب الكقت) مف المقصكد أف كالشؾ
 مصدر مف لو كردت قد تككف أف يمكف ،المتيـ مع شكىدت التي األمتعة أك األسمحة أك اآلالت
 حديثة جركح: مثؿ بالمتيـ شكىدت التي العبلمات أك اآلثار تككف أف أك الجريمة خبلؼ آخر
 .الجريمة غير لسبب راجعة بمبلبسو ظاىرة دماء أك

 تنشأ ثـ ،برىة منذ كقعت قد المرتكبة الجريمة فييا تككف حالة عف يتحدث ىنا فالمشرع
 أك معينان  شخصان  أف عمى تدؿ التي الخارجية المظاىر مف مجمكعة مف تتشكؿ كاقعية حالة

 .ارتكابيا في دخؿ يـل أشخاص

طالما أف  ،كقكع الجريمة بعد كقكعيا ال ينفي التمبس إلىكما أف انتقاؿ مأمكر الضبط 
ثر ضبط المتيميف الذيف أحضرىـ رجاؿ السمطة إليو عممو مباشرة بيا عمى إ انتقالو كاف عقب

 .(1)يحممكف آثار الجريمة بادية كشاىد تمؾ اآلثار بنفسو

في ىذه الحالة أال يككف قد مضى كقت طكيؿ بيف ارتكاب الجريمة كيشترط لتكافر التمبس 
كضبط الجاني عمى ىذه الحالة، كتحديد الكقت القصير الذم يتكافر بو حالة التمبس مسألة 

 مكضكعية تخضع لتقدير قاضي المكضكع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .556بؽ، صاسالمرجع المأمكف سبلمة ،  د.  (1)
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 الفرع الرابع
 التمبس صحة شروط

ه القانكنية التي خكليا المشرع لمأمكر لكي يككف التمبس بالجريمة صحيحان كمنتجان آلثار 
البد مف تكافر شرطيف أساسيف كىما: أف يشاىد مأمكر الضبط القضائي  ،الضبط القضائي

 الجريمة في حالة تمبس بنفسو، كأف تككف معاينتو ليا قد تحققت عف طريؽ مشركع.

متمثمة كالحكمة مف ذلؾ ىك حصر نطاقو في المجاؿ الذم تتحقؽ فيو مصمحة المجتمع ال
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

 . (1)عمة التمبس معالمو

 مشاىدة التمبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي: أوالً 

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 

فمف يككف ىناؾ ما يبرر تخكيمو  ،م صكرة مف الصكر المنصكص عميياعاصر تمبسيا في أ
 .(2)تمؾ السمطات االستثنائية

فحالة التمبس تستكجب أف يتحقؽ مأمكر الضبط القضائي مف قياـ الجريمة بمشاىدتيا 
النقؿ  أكإدراكيا بإحدل حكاسو، كال يغنيو عف ذلؾ أف يتمقى نبأىا عف طريؽ الركاية  أكبنفسو 
 .(3)يكد طالما أف تمؾ الحالة قد انتيت بتماحي آثار الجريمة كالشكاىد التي تدؿ عميياعف الش

يف مف رجاؿ السمطة العامة فبل يمكف أف آخر كانت المشاىدة قد حدثت بمعرفة  إذاأما 
يحدث التمبس آثاره القانكنية ما داـ مأمكر الضبط القضائي لـ يشاىد الجريمة متمبسان بيا في 

الشرط مبرره حرص المشرع عمى الضبط كالتحديد، إذ مف المحتمؿ  اتمبس، كىذإحدل صكر ال

                                                 

، أ. عبد العزيز بف فيد بف 422مف: د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 1)
دم، دراسة تأصيمية مقارنة سعيد آؿ عازب، التمبس الحكمي بالجريمة في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعك 

بالقانكف المصرم، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، كمية الدراسات العميا، الرياض، 
 .39ـ، ص2013

  .579( د. مأمكف سبلمة، المرجع السابؽ، ص2)

  .1011، ص13ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1962ديسمبر سنة  30( نقض 3)
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أف تككف الركاية كاذبة، فتصبح اإلجراءات التي اتخذىا مأمكر الضبط القضائي غير مستندة 
أساس مف القانكف، ككذلؾ حرصو مف الكجية العممية عمى أف يبقى التمبس في النطاؽ  إلى

 .(1)العامةالمحدد الذم تقتضيو المصمحة 

كتطبيقان لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية في إحدل أحكاميا بأنو" فإذا كاف الثابت أف 
ىك المرشد الذم أرسمو  ،الذم شاىد المتيـ في حالة تمبس بجريمة بيع مكاد مخدرة في منزلو

ار منزؿ المتيـ لـ يكف بو مف اآلث إلىضابط الشرطة لشراء المكاد المخدرة، فمما حضر الضابط 
الظاىرة لتمؾ الجريمة ما يستطيع المأمكر مشاىدتو كاالستدالؿ عمى قياـ حالة التمبس، فبل يمكف 

اعتبار ىذا المتيـ في حالة التمبس، كال يمكف اعتبار كرقة المخدر  -عند حضكر المأمكر –
قائمة  الضابط عقب البيع أثران مف آثار الجريمة يكفي لجعؿ حالة التمبس إلىالتي حمميا المرشد 
إنما ىي  ،ألف اآلثار التي يمكف اتخاذىا أمارة عمى قياـ حالة التمبس ؛كقت انتقاؿ الضابط

 إلىاإلنباء عف ذلؾ  إلىاآلثار التي تنبئ بنفسيا عف أنيا مف مخمفات الجريمة كالتي ال تحتاج 
 . (2)شيادة شاىد

بلح غير مرخص أف كقد حكـ أيضان بأنو ال يكفي لتكافر حالة التمبس بجريمة إحراز  س
بعد  ،يككف مأمكر الضبط القضائي قد تمقى نبأ الجريمة عف طريؽ الركاية مف رجؿ الشرطة

انفضاض المشاجرة التي قيؿ بأف المتيـ كاف يطمؽ الرصاص فييا مف مسدس كبير كاف 
 .(3)يحممو

يتمقاه مأمكر الضبط القضائي عف كقكع الجريمة  الذمكمع ذلؾ فقد قضى بأف اإلخطار 
مكاف الحادث كشاىد الجريمة  إلىما انتقؿ  إذاتكافر حالة التمبس كذلؾ  إلىيمكف أف يؤدم 

 أكلضبط الجناة يحممكف أسمحة  أكمتمبسان بيا إما لكجكد آثار تدؿ عمى ارتكابيا منذ برىة يسيرة 
 .(4)لكجكد آثار تدؿ عمى ذلؾ أك ،أشياء تفيد مساىمتيـ في ارتكابيا

 

 

 
                                                 

  .423حسني، المرجع السابؽ، ص( د. محمكد نجيب 1)

  .483، ص381، رقـ 3ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1935مايك سنة  27( نقض 2)

  .184، رقـ 14ـ، مجمكعة احكاـ النقض، س1963ديسمبر سنة  20( نقض 3)

  .237، ص226، رقـ 4ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1938مايك سنة  23( نقض 4)
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 : مشروع بطريق التمبس حالةل مور الضبط القضائيمأ مشاىدة: اً ثاني

يشترط لصحة التمبس أف يحصؿ إدراكو بطريؽ مشركع، كيعتبر شرط مشركعية إدراؾ 
بطبلف كافة اإلجراءات البلحقة  أكلما يترتب عميو مف الحكـ بصحة  ؛التمبس أىـ شركط صحتو

 عميو.

 أكتخذ عمى مخالفة لمقانكف، انطكل اإلجراء الم إذاكيعتبر إدراؾ التمبس غير مشركع 
 كاف يمثؿ تحريضان عمى ارتكاب الجريمة. أكانتياؾ لمحريات كالحقكؽ الفردية، 

كمثاؿ التمبس المخالؼ لمقانكف أف يدخؿ مأمكر الضبط القضائي منزالن كيقكـ بتفتيشو في 
لتمبس لككنو فيدرؾ جريمة في حالة تمبس، إذ ال يعتد بمثؿ ىذا ا ،غير األحكاؿ المقررة قانكنان 

 .(1)مبنيان عمى إجراء مخالؼ لمقانكف

المخالؼ لمحريات كالحقكؽ الفردية أف ينظر مأمكر الضبط القضائي مف  كمثاؿ التمبس
، كمثاؿ (2)أخرلأم جريمة  أكفيكتشؼ جريمة إحراز مخدرات في حالة تمبس  ،ثقب باب منزؿ

عؿ ذلؾ أحد رجاؿ الضبط القضائي استراؽ السمع، فإذا ف أكذلؾ أيضان التصنت عبر باب منزؿ 
خبلؿ ني عمى تسمـ مبمغ الرشكة نظير اإليفيد مكافقة الثا ،فأدرؾ حكاران بيف الراشي كالمرتشي

بكاجبات كظيفتو، فإف ىذا اإلدراؾ يككف غير مشركع، كال تقـك بالتالي حالة التمبس لتخمؼ أحد 
 شركط صحتيا.

و أكدتلجريمة فإنو ال يعتد بو أيضان، كىذا ما أما التمبس الذم يعد تحريضان عمى ارتكاب ا
مف قانكف  21محكمة النقض المصرية بقكليا" أف ميمة مأمكر الضبط القضائي بمقتضى المادة 

معاقبة مرتكبييا، فكؿ إجراء يقكـ بو في  إلىاإلجراءات الجنائية الكشؼ عف الجرائـ كالتكصؿ 
التحريض عمى  أكيتدخؿ بفعمو في خمؽ الجريمة  ما لـ ،ىذا السبيؿ يعتبر صحيحان كمنتجان ألثره

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 

، كاصطناع المرشديف كلك بقى كمف ذلؾ التخفي كانتحاؿ الصفات ،يتصادـ مع أخبلؽ الجماعة
عمـ الضابط مف أحد المرشديف أف  إلىأمرىـ سران مجيكالن، كأنو متى كاف مف الثابت أنو نمى 

جر باألفيكف كيقـك بتكزيعو عمى العمبلء في مكاف بعينو، ابت -كىك رجؿ كفيؼ البصر -المتيـ
                                                 

، 278، رقـ 5ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1941يكنيك سنة  16حكاـ التالية: نقض ( راجع في ذلؾ األ1)
  .79، ص14، رقـ 11ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1960يناير سنة  18؛ نقض 545ص

 .545، ص278، رقـ 5ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1941يكنيك سنة  16نقض  (2)
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 ،خدر لمتأكد مف جكدة صنفوج المتيـ ما معو مف مخر أف ،فاتصؿ بو متظاىران برغبتو في الشراء
 .(1)فألقى الضابط عندئذ القبض عميو، فإف ما فعمو يككف إجراء مشركعان 

كعميو تجدر التفرقة في مسألة التحريض عمى ارتكاب الجريمة مف قبؿ مأمكرم الضبط 
اقتصر سمكؾ مأمكر الضبط عمى مجرد كشؼ الجريمة  إذاالقضائي بيف فرضيف: األكؿ 

التخفي كانتحاؿ الصفات فإف إدراؾ التمبس يقع صحيحان ما داـ  إلىي ذلؾ كلك لجأ ف ،كضبطيا
، (2)حد خمؽ الجريمة خمقان كما دامت إرادة الجاني حرة غير معدكمة إلىأف ىذا السمكؾ لـ يصؿ 

تظاىر مأمكر الضبط لتاجر بأنو يريد شراء سمعة منو فباعو  إذاكما يقكـ التمبس صحيحان 
 .(3)السعر المقرر التاجر إياىا بأكثر مف

 ،حد خمؽ الجريمة خمقان  إلىأما الفرض الثاني ففيو يصؿ سمكؾ مأمكر الضبط القضائي 
بحيث يمكف القكؿ بأف الجريمة لـ تكف لتقع أصبلن لكال تدخمو، ففي مثؿ ىذا الفرض ال يككف 

تحريض ألنو قد بني عمى إجراء غير مشركع يتمثؿ في خمؽ الجريمة كال ؛إدراؾ التمبس صحيحان 
 .(4)الخداع أكعمى ارتكابيا بالغش 

كاف أثر سمكؾ مأمكر الضبط القضائي ىك مجرد كشؼ الجريمة  إذاخبلصة القكؿ أنو 
كضبطيا، كأنيا كانت البد كاقعة سكاء تدخؿ بأسمكبو أـ لـ يتدخؿ، فينا يككف عممو مشركعان، 

الذم خمؽ تمؾ الجريمة كاف سمككو ىك  إذاكيككف ضبطو لمجريمة في حالة تمبس صحيح، أما 
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.

                                                 

؛ 83، رقـ 19ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1968أبريؿ سنة  15 ( راجع في ذلؾ األحكاـ التالية: نقض1)
مايك سنة 23؛ نقض 235، ص73، رقـ 20ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1969مارس سنة  17نقض 
ـ، مجمكعة أحكاـ 1982ديسمبر سنة  8؛ نقض 527، ص117، رقـ 27ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1976

، 97، رقـ 45ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1994ة مايك سن 10؛ نقض 962، ص199، رقـ 32النقض، س
  . 632ص

  .487، ص106، رقـ 10ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1959أبريؿ سنة  27( نقض 2)

  .629، ص658، رقـ 7ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1948أكتكبر سنة  18( نقض 3)

لصكرم"، منشكر بمجمة القانكف مف: د. مأمكف سبلمة، بحث بعنكاف " المحرض ا كبلن ( راجع في ذلؾ 4)
ـ؛ د. أحمد فتحي سركر، بحث بعنكاف" التحريض عمى ارتكاب 1968، 28كاالقتصاد، العدد الثاني، س

  .251ـ، ص1963الجرائـ"، منشكر بالمجمة الجنائية القكمية، القاىرة، المجمد السادس، يكليك 
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 الفرع الخامس
 آثار التمبس

 يقـك أف يمكنو كبالتالي ،القضائي الضبط مأمكر سمطات مف يكسع التمبس حالة قياـ
 :كالتالي اإلجراءات تمؾ أىـ كمف ،بيا القياـ مف الطبيعي الكضع في عميو يمنع بإجراءات

 :الحالة إلثبات الواقعة لمحل االنتقال: أوالً 

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى أنو" يجب عمى مأمكر 27نصت المادة )
كيعايف  ،مكاف الجريمة إلىأف ينتقؿ فكران جنحة  أكالضبط القضائي في حالة التمبس بجناية 

كيثبت حالة األماكف كاألشخاص ككؿ ما يفيد في كشؼ  ،اآلثار المادية ليا كيتحفظ عمييا
مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات في شأف  أككيسمع أقكاؿ مف كاف حاضران  ،الحقيقة

نتقالو، كيجب عمى عضك النيابة كيجب عميو أف يخطر النيابة العامة فكران با ،الجريمة كمرتكبييا
 مكاف الجريمة". إلىخطاره بجناية متمبس بيا االنتقاؿ فكران إالمختص بمجرد 

ىذا المكاف  إلىمكاف الجريمة ىك المبادرة  إلىكيقصد بانتقاؿ مأمكر الضبط القضائي 
ـ بصرؼ النظر عف الكقت الذم يمضي بيف كقكع الجريمة ككصكلو، فما دا ،بمجرد إببلغو بو

قد أثبت انتقالو عمى ىذا الكجو صحت جميع اإلجراءات التي يتخذىا كيخكليا لو القانكف في 
 .(1)حالة التمبس

مكاف الجريمة ىي  إلىالحكمة التي ابتغاىا المشرع مف تقرير ضركرة االنتقاؿ الفكرم ك 
 ،االندثار اإلسراع إلدراؾ الجريمة كمعالميا بادية حتى يمكف جمع األدلة كالمحافظة عمييا مف

ظيار الحقيقة مف أسمحة كأدكات استخدمت في مسرح إكضبط كؿ ما يمكف أف يساعد عمى 
 .(2)شيكد الحاؿ إلىالجريمة كالقبض عمى مرتكبييا كاالستماع 

 تمحؿ الكاقعة كجب عميو القياـ ببعض إجراءا إلى القضائي الضبط مأمكر كمتى انتقؿ
ثبات حالة األماكف  ،كالمحافظة عمييا ،مجريمةتدكر كميا حكؿ معاينة اآلثار المادية ل كا 

 أككاألشخاص ككؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة، كما كيجب عميو سماع أقكاؿ مف كاف حاضران 
  مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات بشأف الكاقعة كمرتكبييا.

                                                 

، 443، رقـ 3مجمكعة القكاعد القانكنية، ج ـ،1936مارس سنة  16( راجع في ذلؾ األحكاـ التالية: نقض 1)
  .140، رقـ12ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1961أكتكبر سنة  17؛ نقض 583ص

 مرجعال، اغاأل معتز؛ د. 121مف: د. محمد عبد المطيؼ فرج، المرجع السابؽ، ص كبلن راجع في ذلؾ  (2)
 .88السابؽ، ص؛ أ. عبد العزيز بف فيد بف سعيد آؿ عازب، المرجع 111ص، بؽاسال
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في محؿ الكاقعة يعتبر مف أعماؿ االستدالؿ التي تدخؿ  إلىكجدير بالذكر أف االنتقاؿ 
غير متمبس بيا، إذ أف  أكسكاء كانت الجريمة متمبس بيا  ،اختصاص مأمكر الضبط القضائي

 محؿ الكاقعة يعتبر مف كاجبات مأمكر الضبط القضائي التي نصت عمييا المادة إلىاالنتقاؿ 
يتكلى مأمكرك الضبط القضائي البحث بقكليا"  ،( مف قانكف اإلجراءات الجزائية19/2)

 ."كجمع االستدالالت التي تمـز لمتحقيؽ في الدعكل ،الجرائـ كمرتكبييا كاالستقصاء عف

فدي الحدال لمدن يمكدن الحصدول محدل الواقعدة، واالستحضدار  مغدادرة مدن الحاضرين منع: ثانياً 
 منو عمى االيضاحات:

 التمبس حالة في انتقالو عند( 28في المادة ) القضائي الضبط مأمكرؿ المشرع لقد خكٌ 
 يحرر حتىعنيا  االبتعاد أك ،الجريمة مكاف مبارحة مف الحاضريف يمنع أف ريمةمكاف الج إلى

 كلو أف يحضر في الحاؿ مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات في شأف الكاقعة. ،المحضر

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني أف مأمكر الضبط 28كيتضح مف نص المادة )
مثؿ في منع أم شخص مكجكد في مكاف كقكع الجريمة القضائي قد منح سمطات استدالؿ تت

حتى يتـ تحرير محضر، كيقرر المشرع ىذا اإلجراء بيدؼ تمكيف  ،االبتعاد عنو أكالخركج منو 
 ىذا كمأمكر الضبط القضائي مف أداء كاجبو كالحفاظ عمى أدلة الجريمة مف العبث كالتشكيو، 

 النظاـ استقرار بو يقصد ان ميتنظي إجراءن  يككف أف كديع كال ،استيقافان  ال ك قبضان  يعد الاإلجراء 
، مع (1)ألجميا حضر التي مأمكريتو يتـ حتى ،القضائي الضبط مأمكر دخمو الذم المكاف في

مبلحظة أف سمطة مأمكر الضبط في ىذه الحالة مقصكرة فقط عمى الفترة البلزمة لتحرير 
 .(2)محضره

ي الحاؿ مف يمكف الحصكؿ منو عمى كذلؾ لمأمكر الضبط القضائي أف يستحضر ف
إيضاحات في شأف الكاقعة، كيتـ استدعاء كؿ مف يمكف الحصكؿ منو عمى إيضاحات في شأف 

مف خبلؿ طمب يكجيو مأمكر الضبط القضائي لمف يرل حضكره لسماع أقكالو، كىذا  ،الكاقعة
 أكتبر تعرضان ماديان اإلجراء مشركع طالما لـ يكف مقركنان بإكراه ينتقص مف حريتو، فيك ال يع

 .(3)ينطكم عمى مساس بالحرية الشخصية

                                                 

  .170، ص26، رقـ 12ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1961فبراير سنة  6نقض  (1)
  .955، ص197، رقـ 12ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1961ديسمبر سنة  4( نقض 2)

؛ 21، ص3، رقـ 40ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1989يناير سنة  9( راجع في ذلؾ األحكاـ التالية: 3)
  .958، ص133، رقـ 42ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1991أكتكبر سنة  3نقض 





153 

 

عمى ذلؾ ال يعد االستدعاء قبضان بدكف أمر مف السمطة المختصة، فإذا ما أثار  كبناءن 
المكجو إليو ىذا االستدعاء مثؿ ىذا الدفع، فإنو يككف غير مقبكؿ كال تثريب عمى المحكمة أف 

 .(1)ىي التفتت عنو كلـ ترد عميو

أف المشرع الفمسطيني قد قرر جزاء عمى مف يخالؼ  إلىدر اإلشارة في ىذا الصدد كتج
( يتمثؿ في معاقبة المخالؼ 28/1أمر مأمكر الضبط القضائي في الحاالت الكاردة في المادة )

ما يعادليا بالعممة  أكبغرامة ال تتجاكز خمسيف دينار أردنيان  أكبالحبس مدة ال تزيد عمى شير 
 .(2)قانكنان المتداكلة 

كقد قصد بو استقرار النظاـ  ،كمما ال شؾ فيو أف ىذا الجزاء يتصؼ بالطابع اإلكراىي
 حتى يتـ الميمة التي حضر مف أجميا. ،في المكاف الذم دخمو مأمكر الضبط القضائي

 :الحاضر المتيم عمى القبض: ثالثاً 

، كقد عرفتو محكمة (3)القبض يعني الحجر عمى حرية المتيـ بتقييد حريتو في التجكؿ
كالتعرض لو  ،النقض المصرية بقكليا "أف القبض عمى المتيـ يعني" تقييد حريتو في التجكؿ

 .(4)بإمساكو كحجزه لفترة يسيرة لمنعو مف اليرب، كذلؾ حتى يمكف اتخاذ باقي اإلجراءات"

 كيعد القبض عمى المتيـ مف أخطر اإلجراءات التي يممكيا مأمكر الضبط القضائي في
كليس مف إجراءات  ،جراء مف إجراءات التحقيؽإأحكاؿ التمبس بالجريمة، إذ األصؿ أف القبض 

ذا كاف القانكف قد خكؿ  بو لمأمكر الضبط  األمراالستدالؿ فبل تممكو إال سمطة التحقيؽ، كا 
فذلؾ ألنو خكلو في ىذه الحالة سمطة اتخاذ بعض إجراءات  ؛القضائي عند التمبس بالجريمة

 .التحقيؽ

كبصفة خاصة حريتو في التنقؿ،  ،ماسان بالحرية الشخصية لئلنساف كيعد القبض إجراءن 
ـ 2003كىك مف حقكؽ اإلنساف التي حرص القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 

( منو عمى أف " الحرية الشخصية 11/1كتعديبلتو عمى تقريرىا كحمايتيا، حيث نصت المادة )
 تمس"، كما كنصت الفقرة الثانية مف ذات المادة عمى أنو" ال يجكز حؽ طبيعي كىي مكفكلة كال

                                                 

 ـ، سبؽ اإلشارة إليو.1991أكتكبر سنة  3نقض  ( 1)

  ـ.2001( لسنة 3( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )28/2( راجع نص المادة )2)

  .536ص( د. مأمكف سبلمة، اإلجراءات الجنائية في التشريع الفمسطيني، المرجع السابؽ، 3)

  .613، ص110، رقـ 17ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1966مايك سنة  16( نقض 4)
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منعو مف التنقؿ إال بأمر  أكتقييد حريتو بأم قيد  أكحبسو  أكتفتيشو  أكالقبض عمى أحد 
 كفقان ألحكاـ القانكف". ،قضائي

أف  ،إال أف المشرع الفمسطيني قد أجاز لمأمكر الضبط القضائي عمى سبيؿ االستثناء
كالجنح التي تستكجب عقكبة  ،ببل مذكرة عمى األشخاص في الحاالت التمبس بالجناياتيقبض 

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 30و المادة )أكدتالحبس مدة تزيد عمى ستة أشير، كىذا ما 
لمأمكر الضبط القضائي أف يقبض ببل مذكرة عمى أم شخص حاضر تكجد دالئؿ عمى بقكليا" 

 لتالية:اتيامو في األحكاؿ ا

 الجنح التي تستكجب عقكبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشير. أك[ حالة التمبس في الجنايات، 1]

كاف مكقكفان بكجو  أك ،عارض مأمكر الضبط القضائي أثناء قيامو بكاجبات كظيفتو إذا[ 2]
 حاكؿ الفرار مف مكاف التكقيؼ.  أك ،مشركع كفرٌ 

لـ يكف  أكعنكانو  أكتكاب جريمة، كرفض إعطاءه اسمو اتيـ أمامو بار  أكارتكب جرمان  إذا[ 3]
 ".ثابت في فمسطيف أكلو مكاف سكف معركؼ 

 :الغائب المتيم عمى بالقبض أمر استصدار: رابعاً 

لـ يكف  إذا( مف قانكف اإلجراءات الجزائية في فقرتيا األكلى عمى أنو " 31نصت المادة )
يجكز لمأمكر الضبط القضائي أف  ،ة السابقةالمتيـ حاضران في األحكاؿ المبينة في الماد
حضاره كيدٌ   األمركيفترض إصدار  ،كف ذلؾ في المحضر"يستصدر أمران بالقبض عميو كا 

عدا شرط حضكر  ،بالضبط كاإلحضار تكافر جميع الشركط التي ينبني عمييا إجازة القبض
كالحد األقصى الذم  ،الذم يجعؿ القبض الفكرم عميو مستحيبلن  األمر ،المتيـ في محؿ الكاقعة

مف قانكف  43يجب عرض المقبكض عميو عمى النيابة العامة ىك أربعة كعشركف ساعة )المادة 
بالضبط كاإلحضار في حالة التمبس أف يككف  األمركال يشترط في  ،(1)اإلجراءات الجزائية (

 إذ يجكز أف يككف شفكيان. ،مكتكبان 

 

 

                                                 

:"يجب عمى مأمكر الضبط القضائي أف يسمع 2001لسنة  (3مف قانكف اإلجراءات الجزائية ) (43( المادة )1)
لى ككيؿ النيابة إربعة كعشريف ساعة أذا لـ يأت بمبرر اطبلؽ سراحو يرسمو خبلؿ إف ،قكاؿ المقبكض عميوأ فكران 

 المختص.
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 :عميو المقبوض تفتيش: خامساً 

 عميو القبض فييا يجكز التي األحكاؿ في المتيـ يفتش أف الضبط لمأمكر شرعالم أجاز
 المخصص المكاف في كيضعيا ،عميو كالمقبكض يكقعيا المضبكطات قائمة كيحرر ،(1)قانكنيان 
 .تفتيشو يجكز نوإف ،عميو بالقبض الشخص لحرية التعرض أجاز قد داـ ما أنو كالعمة .(2)لذلؾ

 كاف كمما ك ،اصحيحن  التفتيش كاف صحيحان  القبض كاف ماكم أنو ذلؾ عمى كيترتب
 .أيضان  باطبلن  التفتيش كاف باطبلن  القبض

 :عميو المقبوض أقوال سماع: سادساً 

 ثباتكا   عميو المقبكض أقكاؿ يسمع أف الضبط لمأمكر كجب المتيـ عمى القبض تـ متى
ذا ،المحضر في إجاباتو  إلى ساعة كعشريف أربع ؿخبل يرسمو سراحو إطبلؽ بمبرر يأت لـ كا 
 .المختص النيابة ككيؿ

 :واألدوات األسمحة من عميو المقبوض تجريد: سابعاً 

 األسمحة مف يجرده أف شخص عمى يقبض لمف أك القضائي الضبط لمأمكر المشرع أجاز
 بإحضار القانكف يقضى التي المختصة الجية إلى يسمميا كأف ،بحكزتو يجدىا التي كاألدكات
 .(3)مامياأ ميوع المقبكض

كيجب أف تثبت جميع اإلجراءات التي يقكـ بيا مأمكر الضبط القضائي في محاضر 
كيجب أف تشمؿ تمؾ  ،مكقعة عمييا منيـ يبيف بيا كقت اتخاذ اإلجراءات كمكاف حصكلو

النيابة  إلىكترسؿ المحاضر  ،االمحاضر زيادة عمى ما تقدـ تكقيع الشيكد كالخبراء الذيف سمعك 
 .(4)مع األكراؽ كاألشياء المضبكطةالعامة 

 

 

                                                 

 ـ.2001لسنة  (3( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )38/1( راجع المادة )1)

( قضت محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية بجكاز الضبط كالتفتيش في جريمة سرقة التيار الكيربائي بدكف 2)
 ـ.2009لسنة  13رقـ  ذف تفتيش باعتبارىا مف حاالت التمبسإ
 .347ص بؽ،اسالمرجع العبد القادر جرادة، د. ( 3)
 .104صالمرجع السابؽ، شرؼ عبد القادر قنديؿ، د. أ (4)
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 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 

 كرم الضبط القضائي لمقياـ ببعض إجراءات التحقيؽ االبتدائي.مأم

( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالتي 55/2) كقد نصت عمى الندب المادة
ككيؿ النيابة العامة المختص تفكيض أحد أعضاء الضبط  أكتقضي بأف " لمنائب العاـ 

في دعكل محددة، كذلؾ عدا استجكاب  القضائي المختص بالقياـ بأم عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ
 المتيـ في مكاد الجنايات".

عمى ما تقدـ سنتناكؿ في ىذا المكضكع بياف تعريؼ الندب، كعمة ندب مأمكر  كبناءن 
 الضبط القضائي، كشركط صحة الندب، كاآلثار القانكنية لمندب كذلؾ عمى النحك التالي:

 الفرع األول
 تعريف الندب وعمتو

 أكؼ مأمكر الضبط القضائي مف السمطة المختصة بالتحقيؽ بعمؿ محدد الندب ىك تكمي
كما لك كاف  -مف حيث قيمتو القانكنية –أكثر مف أعماؿ التحقيؽ، كيترتب عميو اعتبار العمؿ 

ىك تكميؼ كتابي يصدر عف سمطة التحقيؽ المختصة  أك، (1)صادران عف سمطة التحقيؽ نفسيا
، كبمعنى (2)ببعض أعماؿ محددة مف أعماؿ التحقيؽ أكاـ بعمؿ ألحد رجاؿ الضبط الجنائي لمقي

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 

 .(3)الندب

دخاؿ المركنة عمى مباشرة إلقضائي لمتحقيؽ تكمف في إف العمة مف ندب مأمكر الضبط ا
تاحة مباشرة إجراءاتو المتنكعة في الكقت المبلئـ، فكثرة األعماؿ التي  التحقيؽ االبتدائي، كا 
تباشرىا سمطة التحقيؽ كتنكعيا كتشعبيا، كما يقتضيو تحقيؽ العدالة قد تتطمب مف المحقؽ أف 

مف يساعده في تحقيؽ بعض  أك ،تنفيذ ما يبغيو إلىو االستعانة بمف يككف أقرب من إلىيمجأ 
                                                 

  .601( د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص1)

  .4ـ، ص2003، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 1( د. عبد القادر عمي القيكجي، الندب لمتحقيؽ، ط2)

  .386ـ، ص2001العبل عقيدة، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية،  ( د. محمد أبك3)
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كاف مف أعماؿ التحقيؽ ما يتعيف  إذاأعبائو فيكمؼ بيا مأمكر الضبط القضائي، خاصة 
بحيث ال تفرض  ،يغمب عميو الطابع المادم أكمباشرتو في مكاف بعيد عف مقر المحقؽ 

 .(1)مصمحة التحقيؽ أف يجريو المحقؽ بنفسو
 الفرع الثاني

 وط صحة الندب لمتحقيقشر 

لكي يككف ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ صحيحان كمنتجان آلثاره القانكنية يمـز 
 ل شكمية كىي عمى النحك التالي:خر أك  ،تكافر شركط مكضكعية

 أواًل: الشروط الموضوعية

 أن يكون قرار الندب صادرًا من شخص يختص قانونًا بإصداره -1

ب صاحب الحؽ في إصداره؛ أم أف يككف مختصان مكانيان يجب أف يككف مصدر أمر الند
كاف أمر الندب صادران عف  إذاكنكعيان باإلجراء الذم ندب مأمكر الضبط القضائي لو، كعميو 

فإف القرار الصادر بذلؾ يقع باطبلن كيترتب عميو بطبلف جميع  ،شخص ليس لو الحؽ في إجرائو
 اإلجراءات المترتبة عميو.

فإذا صدر أمر الندب مف ككيؿ نيابة خارج حدكد اختصاصو المكاني كقع كتطبيقان لذلؾ 
، كما يقع باطبلن أيضان قرار الندب الصادر مف ككيؿ النيابة لمقياـ بإجراء ال (2)أمر الندب باطبلن 

نما يختص بو القاضي الجزئي،  قرار الندب بتفتيش منزؿ غير المتيـ، فيذا  ومثال ذلكيممكو كا 
و ككيؿ النيابة إال بعد استئذاف القاضي الجزئي، كبالتالي ال يممؾ ندب غيره لو اإلجراء ال يممك

 .(3)طالما أنو خارج عف حدكد االختصاص الكظيفي كىذا البطبلف مف النظاـ العاـ

كما كأنو ال يجكز لمقاضي الجزئي أف يندب أحد مأمكرم الضبط القضائي لمقياـ بتفتيش 
ذلؾ أف القاضي الجزئي ال يممؾ  ؛قابة عمى المكالمات التمفكنيةبممارسة الر  أكمنزؿ غير المتيـ 

                                                 

؛ د. عبد اهلل العكايمة، 374مف: د. حسف صادؽ المرصفاكم، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 1)
د صالح راش ؛ أ.201كما بعدىا؛ د. محمد عبد المطيؼ فرج، المرجع السابؽ، ص 545المرجع السابؽ، ص

الدكسرم، السمطات االستثنائية لمأمكرم الضبط القضائي في قانكف اإلجراءات الجنائية البحريني، دراسة مقارنة، 
 .127ـ، ص2007رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، 

، 73، رقـ 6لقكاعد القانكنية، جـ، مجمكعة ا1943فبراير سنة  11( راجع في ذلؾ األحكاـ التالية: نقض 2)
  .124، ص23، رقـ 19ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1968فبراير سنة  5؛ نقض 97ص

  .341، ص73، رقـ 35ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1984مارس سنة  26( نقض 3)
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نما يممؾ فقط أف يأذف لمنيابة العامة بإجرائو كليا بعد ذلؾ أف تندب أحد  ،مباشرة ىذا اإلجراء كا 
ذا كاف التحقيؽ يباشر بمعرفة قاضي التحقيؽ فمو أف يندب  ؛مأمكرم الضبط القضائي لذلؾ كا 
لمقياـ بذلؾ ألف المشرع خكلو سمطة ضبط الرسائؿ كالمكالمات  أحد مأمكرم الضبط القضائي

 .(1)التمفكنية
 أحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانيًا ونوعياً  إلىأن يصدر أمر الندب   -2

ككيؿ  أكلمنائب العاـ " ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أف55/2) لقد نصت المادة
أعضاء الضبط القضائي المختص بالقياـ بأم عمؿ مف النيابة العامة المختص تفكيض أحد 
 أعماؿ التحقيؽ في دعكل محددة...".

صدر ألحد رجاؿ السمطة العامة الذم ال يحمؿ صفة مأمكر  إذاكعميو يككف الندب باطبلن 
إجراء التحقيؽ،  أف يككف لشخص أعطاه القانكف مكٌنو الضبط القضائي، ذلؾ أف الندب يجب

 مؾ السمطة إال ألعضاء الضبطية القضائية.كالقانكف لـ يخكؿ ت
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 

اختصاص المأمكر المندكب القانكف، كىذا الشرط يفترض أف تككف الجريمة قد ارتكبت في دائرة 
أف يقبض عميو بيا، فإذا ثبت اختصاصو عمى ىذا النحك،  أكأف يككف المتيـ مقيمان فييا  أك

فإنو يجكز لو أف ينفذ العمؿ المندكب لو في مكاف ال يختص بو، كما لك ندب لمقبض عمى 
بض المتيـ الذم ارتكبت جريمتو في دائرة اختصاصو فصادفو في مكاف ال يختص بو فق

 .(2)عميو

، كال يمـز لذلؾ (3)كيمـز في قرار الندب تحديد مأمكر الضبط القضائي المأذكف لو بتنفيذه
بؿ يكفي التحديد باالختصاص الكظيفي، فيككف القرار صحيحان لك  ،أف يككف التحديد باالسـ

أم  كفي ىذه الحالة يمكف أف يباشر اإلجراء ،صدر باسـ معاكف مباحث القسـ دكف تحديد اسمو
حدد قرار الندب  إذامأمكر ضبط تثبت لو تمؾ الصفة بحكـ اختصاصو الكظيفي، عمى أنو 

 خرمأمكر الضبط القضائي باسمو فبل يجكز أف يباشره غيره، كما ال يجكز لو أف ينتدب ىك اآل
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كاف قرار الندب قد خكلو صراحة، كفي ىذه الحالة ال  إذاأحدان مف مأمكرم الضبط القضائي إال 
 .(1)أف يككف ندبو لزميمو كتابةيمـز 

 ال يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لمتحقيق في القضية برمتيا  -3

كيقصد بذلؾ حظر ندب مأمكر الضبط القضائي لمباشرة جميع إجراءات التحقيؽ الخاصة 
( مف قانكف اإلجراءات 55/3بجريمة معينة، كىذا الحظر يستشؼ مف صريح نص المادة )

 ضي بأنو" ال يجكز أف يككف التفكيض عامان".كالتي تق ،الجزائية

كالحكمة مف ذلؾ ىك أف ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ في قضية برمتيا فيو نكعان 
 أككىك ماال تممكو النيابة العامة  ،مف تخمي سمطة التحقيؽ عف اختصاصيا العاـ كاألصيؿ

يتطمب ضمانات كخبرة قدر  قاضي التحقيؽ، فضبلن عف ذلؾ فإف التحقيؽ في القضية بأكمميا
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 

 .(2)الندب فيو مف باب أكلى

ال كيمـز أيضان أف يككف الندب متعمقان بجريمة قد  كقعت فعبلن كليست جريمة مستقبمية، كا 
كاف مفاد ما  إذاكقع إجراء الندب باطبلن، كتطبيقان لذلؾ فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنو" 

أثبتو الحكـ مف كاقعة الدعكل أنو لـ يكف ىناؾ جريمة قد كقعت مف الطاعف فعبلن حيف أصدرت 
تحريات رئيس مكتب المخدرات التي  إلىتنادان بؿ صدر اإلذف اس ،النيابة العامة إذنيا بالتفتيش

القاىرة لجمب كمية مف المخدرات، فإف الحكـ إذ  إلىاقتصر فييا عمى القكؿ بأف الطاعف سافر 
دانة الطاعف يككف معيبان بما يستكجب نقضو"  .(3)قضى برفض الدفع كا 

 ال يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لالستجواب والمواجية  -4

و أكدتمكر الضبط القضائي إلجراء االستجكاب مع المتيـ، كىذا ما ال يجكز ندب مأ
 أككالتي تقضي بأف " لمنائب العاـ  ،( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني55/2المادة )

ككيؿ النيابة العامة المختص تفكيض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقياـ بأم عمؿ 
 ، كذلؾ عدا استجكاب المتيـ في مكاد الجنايات".مف أعماؿ التحقيؽ في دعكل محددة

                                                 

  .234، ص19ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1968ديسمبر سنة  30( نقض 1)

د الدكسرم، ؛ أ. صالح راش489مف: د. محمكد نجيب حسني، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 2)
 .133المرجع السابؽ، ص
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كعمة ىذا الحظر ىك أف االستجكاب إجراء خطير قد يتكلد عنو االعتراؼ، لذلؾ قدر 
، كيرتبط حظر (1)المشرع أف إجراءه يتطمب ضمانات معينة ال تتكافر إال لسمطة التحقيؽ نفسيا

كتخضع لما  ،ت قيمة االستجكابألنيا تتمتع بذا ؛الندب لبلستجكاب حظر الندب لممكاجية
 .(2)يخضع لو مف أحكاـ باعتبارىا صكرة مف صكر االستجكاب

 حظر الندب لألمر بالحبس االحتياطي  -5

ككنو يصدر أثر  ؛ال يجكز ندب مأمكر الضبط القضائي لؤلمر بالحبس االحتياطي
ر مف عناصر استجكاب المتيـ كىك ماال يممكو مأمكر الضبط القضائي، كما أنو ليس فيو عنص

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 

ألف مثؿ ىذه اإلجراءات ال يممكيا إال مف خكلو القانكف  ؛في األشياء المضبكطة أكالتحقيؽ 
أف الحبس  إلىكىي النيابة العامة كقاضي التحقيؽ، باإلضافة  ،فصؿ في الخصكمةسمطة ال

بو  األمركمف ثـ يرل المشرع أف  ،االحتياطي يعد مف أشد إجراءات التحقيؽ االبتدائي خطكرة
يقتضي ضمانات ال تتكافر إال لسمطة التحقيؽ، ناىيؾ عمى أف إعطاء مأمكر الضبط القضائي 

قاضي  أكتياطي يعتبر بمثابة تخمي عف السمطة المخكلة لمنيابة العامة حؽ إجراء الحبس االح
التحقيؽ، ذلؾ أف المشرع لـ يمنح سمطة التحقيؽ ىذا الحؽ إال لضماف حرية المتيميف مف 

 .(3)الندب بشأنيما أكالذم يترتب عمى ذلؾ أنو ال يجكز بتاتان التنازؿ عنيما  األمر ،المساس بيا

 :يةثانيًا: الشروط الشكم

 أن يكون الندب صريحًا وواضحاً  -1

يجب أف يككف الندب صريحان ككاضحان ال لبس فيو كال غمكض، ذلؾ أف الندب يسمح 
بمباشرة إجراءات ال تدخؿ  ،لمأمكر الضبط القضائي بالخركج عمى قكاعد االختصاص الكظيفي

                                                 

؛ د. رؤكؼ عبيد، المرجع السابؽ، 327مف: د. حسف صادؽ المرصفاكم، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع 1)
  .205؛ د. محمد عبد المطيؼ فرج، المرجع السابؽ، ص391ص

  .493جيب حسني، المرجع السابؽ، ص( د. محمكد ن2)

؛ د. حساـ محمد سامي جابر، نطاؽ 608مف: د. مأمكف سبلمة، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 3)
  .230ـ، ص2005، دار الكتاب لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 1الضبطية القضائية، ط
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لتي تعبر عف يقتضي أف يتسـ قرار الندب بسمة الكضكح ا األمرأصبلن في اختصاصو، فإف ىذا 
 .(1)منحو الحؽ في مباشرة ىذه اإلجراءات التحقيقية

حقيؽ كاألصؿ في إجراءات أما الندب الضمني فبل يعترؼ بو القانكف، فالندب إجراء ت 
 إلىف تككف صريحة، كتطبيقان لذلؾ قضى بأف  إحالة األكراؽ مف النيابة العامة التحقيؽ أ

لسؤاؿ الشيكد ال يعد ندبان منيا  أكحالة المجني عميو، االستفسار عف  أكالبكليس لسؤاؿ المبمغ 
عمى ىذه  بناءن ألحد رجاؿ الضبط القضائي إلجراء التحقيؽ، كما يجريو مأمكر الضبط القضائي 

نما يعد إجراء مف إجراءات جمع االستدالالت كما يترتب عمى ذلؾ مف  ،الحالة ال يعد تحقيقان، كا 
 أكـز أف يقكـ مأمكر الضبط القضائي بتحميؼ الشاىد اليميف عمى ذلؾ فإنو ال يم كبناءن  ،نتائج

متعمقان بانتداب صريح بالتحقيؽ اللتـز مأمكر  األمراالستعانة بكاتب تحقيؽ، بينما لك كاف 
الضبط القضائي بجميع اإلجراءات المنصكص عمييا بالنسبة لمتحقيؽ، كمف ثـ فإف ما تصدره 

نما ىك أمر حفظ، كيجكز ليا النيابة العامة بعد ذلؾ ليس أمران بأ ال كجو إلقامة الدعكل، كا 
صدكر أمر مف النائب العاـ بإلغاء أمر  إلىتحريؾ كرفع الدعكل الجنائية دكف الحاجة 

 .(2)الحفظ
 أن يكون الندب مكتوباً   -2

لكي تبقى حجة يعامؿ  ؛ثباتيا بالكتابةنو يجب إإف إجراءات التحقيؽ كاألكامر الصادرة بشأ
، فاالنتداب الشفيي (3)قتضاىا كلتككف أساسان صالحان لما بنى عميو مف نتائجالمكاطنكف بم

كما أف االنتداب التميفكني ال  ،لمتحقيؽ يقع باطبلن كال يصححو صدكر قرار الندب بعد ذلؾ
إذ يجب أف يككف ثابتان كتابة كمكقعان عميو  ،يحدث أثره كلك كاف ثابتان بدفتر اإلشارات التميفكنية

 .(4)مما أصدره

كال يشترط أف يككف أمر الندب بيد مأمكر الضبط القضائي كقت إجرائو العمؿ الذم ندب 
نما يكفي أف يككف لمندب  إلىلو، إذ تطمب ذلؾ مفض  عرقمة إجراء يغمب أف يقتضي السرعة، كا 

مأمكر الضبط القضائي عف طريؽ  إلىأصؿ ثابت في األكراؽ، كأف يككف قد أبمغ بعد ذلؾ 
                                                 

  .786ص، 177، رقـ 23ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1972مايك سنة  22( نقض 1)
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، كعمى ذلؾ فإف فقداف قرار الندب ال يمنع المحكمة مف (1)البلسمكي أكالبرؽ  أكالتميفكف 
ئي، طالما أف الدليؿ المستمد مف اإلجراء الذم قاـ بو مأمكر الضبط القضا إلىاالستناد 

 . (2)دلة السائغة عمى سبؽ صدكر ىذا القرارالمحكمة قد أكردت األ

 عمى البيانات الالزمة لتحديدهيجب أن يكون القرار الصادر بالندب قد اشتمل   -3

يجب أف يككف القرار الصادر بندب أحد مأمكرم الضبط القضائي لمتحقيؽ مشتمبلن عمى 
كىك بياف جكىرم يترتب  ، فيتعين أن يتضمن قرار الندب تاريخ إصدارهالبيانات البلزمة لتحديده

إجراء مف إجراءات  ذف لو قيمتو، ذلؾ أف اإلذف ىكالبطبلف، فتاري( إصدار اإل عمى إغفالو
التحقيؽ، فضبلن عف ككنو مشركطان بصدكره قبؿ اإلجراء المندكب لو مأمكر الضبط، أما ساعة 

إال حيث يحدد اإلذف أجبلن معينان لينفذ خبللو، أما  ،إصدار اإلذف فميست مف البيانات الجكىرية
تيش بمقتضاه صحيحان ما كيككف التف ،كاف اإلذف لـ ييحدد أجبلن معينان لتنفيذه كقع صحيحان  إذا

 .(3)دامت الظركؼ التي اقتضتو لـ تتغير
 ،تحديد العمل موضع الندبكمف البيانات التي يجب أف يتضمنيا القرار الصادر بالندب 

، إذ أف اإلجراء بطبيعتو يباشر بالنسبة إلجراء معيف والجريمة المسندة إليو ،وبيان اسم المتيم
أف سمطة مأمكر الضبط القضائي المندكب في اتخاذ  كألشخاص محدكديف، كالعمة مف ذلؾ

 إجراء صحيح منحصرة في ىذا العمؿ، محددان بالجريمة كالتيـ المذيف يتخذ في شأنيما.
كالحكمة مف ذلؾ التحقؽ مف أف لو السمطة في  ،وكذلك يتعين بيان اسم ووظيفة النادب

ت مف البيانات الجكىرية الندب كتحرم مدل صحتو عمى ذلؾ، غير أف صفة مصدر اإلذف ليس
البلزمة لصحة اإلذف بالتفتيش ما دامت المحكمة قد أكضحت أف مف أعطى اإلذف كاف مختصان 

ف تراخى في ظيكره   .(4)كقت المحاكمة إلىبإصداره، كالعبرة في ذلؾ تككف بالكاقع كا 
الندب ، ألف ىذا التكقيع يعد إقراران مف مصدر وأخيرًا يجب توقيع أمر الندب ممن أصدره

ال فإنو ال يعتبر مكجكدان  كيصبح عاريان مما يفصح عف شخص مصدره،  ،بما صدر عنو كا 
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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 

 . (1)عمييا يككف مكقعان 
 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:

 ميو من آثارأواًل: الطبيعة القانونية لقرار الندب وما يترتب ع

 ،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 

بسكاء، كيترتب عمى ذلؾ أف ينتج جميع اآلثار  السمطة المخكلة لمف ندبو، فيعتبر كالمحقؽ سكاءن 
كينبني عميو تحريؾ الدعكل  ،لقانكنية التي نص عمييا القانكف بالنسبة إلجراءات التحقيؽا

الجنائية، كقطع مدة تقادـ الدعكل حتى كلك لـ ينفذ مف قبؿ مأمكر الضبط القضائي، كثبت بو 
سمطة التحقيؽ، فضبلن عف أف  أككاف أكؿ إجراء باشرتو النيابة العامة  إذاأيضان صفة المتيـ 

ار الصادر مف النيابة العامة بعدـ السير في الدعكل الجنائية يجب أف يككف بأف ال كجو القر 
كراؽ مع ما يترتب عمى ذلؾ مف لزكـ تكافر شركط مة الدعكل الجنائية، كليس بحفظ األإلقا

 . (2)معينة لمرجكع فيو

 ثانيًا: حدود سمطة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ قرار الندب

و يترتب عمى الندب الصحيح أف يككف لمأمكر الضبط القضائي في حدكد ذكرنا آنفان أن
نيابتو جميع السمطات المخكلة لمف ندبو، بحيث يعتبر تنفيذ اإلجراء كما لككاف صادران عف 

                                                 

مف: د. حسني الجندم، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار النيضة  كبلن ( راجع في ذلؾ 1)
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دراسة تحميمية مقارنة تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك  نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم،

  .62ـ، ص2006األمنية، كمية الدراسات العميا، الرياض، 
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ال محضر جمع  ،النيابة العامة، كيعد المحضر الذم ثبت فيو تنفيذ الندب ىك محضر تحقيؽ
كىي عمى  ،الضبط القضائي اتباع قكاعد معينة في تنفيذه استدالالت، كىنا يتعيف عمى مأمكر

 النحك التالي:
تقيد مأمور الضبط القضائي بمراعاة إجراءات التحقيق المنصوص عمييا قانونًا في تنفيذ  -1

 الندب

كىذا الشرط تحتمو الطبيعة القانكنية لئلجراء الذم يباشره مأمكر الضبط القضائي 
التحقيؽ االبتدائي يباشره نيابة عمف أصدره، كمف ثـ يتعيف  المنتدب، فيك إجراء مف إجراءات

عميو أف يمتـز بجميع القكاعد القانكنية اإلجرائية التي تخضع ليا أعماؿ التحقيؽ، كيترتب عمى 
ذا ندب لسماع  ذلؾ أنو يمـز عمى مأمكر الضبط القضائي أف يصطحب معو كاتبان لمتحقيؽ، كا 

ذا ندب لتفتيش مسكف تقيد  إلىقبؿ أف يستمع شاىد تعيف عميو أف يحمفو اليميف  شيادتو، كا 
قاضي التحقيؽ، فإذا اتخذ ىذا اإلجراء فبل يمـز حضكر  أكبالقكاعد التي يتقيد بيا ككيؿ النيابة 

شاىديف أثناء تفتيش مسكف المتيـ، كما يجب عمى مأمكر الضبط القضائي أف يراعي ىذه 
 .(1)بالندب األمري حالة االستعجاؿ فيتجاكز حدكد اإلجراءات أيضان فيما يباشره مف أعماؿ ف

كيترتب عمى عدـ مراعاة القكاعد اإلجرائية الخاصة بمباشرة العمؿ محؿ االنتداب أف 
 إذاكذلؾ  ،تنتفي عنو صفة إجراء التحقيؽ كيعتبر مف إجراءات االستدالؿ رغـ قياـ قرار الندب

 ؿ.تكافرت في اإلجراء الباطؿ مقكمات إجراء االستدال

 تقيد مأمور الضبط القضائي المنتدب باإلجراءات التي وردت في قرار الندب  -2

فبل اختصاص لو  يقتصر اختصاص مأمكر الضبط القضائي عمى العمؿ الذم ندب لو،
كمف ثـ فإف ما لـ يندب لو ال  ،مصدر سمطتو في التحقيؽ ىك الندب بعمؿ سكاه، ذلؾ أف

لـ ترد صراحة في أمر  أخرلإلجراءات بقيامو بأعماؿ يختص بو، فبل يجكز لو أف يتجاكز ىذه ا
ال كقعت باطمة، فالقرار الصادر بالقبض عمى شخص ال يخكؿ لممندكب تفتيش منزلو،  الندب كا 

ذا كاف القرار صادران لتفتيش المتيـ فقط، فبل يجكز أف يمتد  ذا (2)منزلو كالعكس صحيح إلىكا  ، كا 

                                                 

؛ د. عبد اهلل العكايمة، المرجع 213مف: د. محمد عبد المطيؼ فرج، المرجع السابؽ، ص كبلن ( راجع في ذلؾ 1)
  .554السابؽ، ص

، 303، رقـ 4ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1938ديسمبر سنة  12حكاـ التالية: نقض ( راجع في ذلؾ األ2)
 14؛ نقض 750، ص787، رقـ 7ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1949يناير سنة  10؛ نقض 391ص

  .1120، ص1963، رقـ 19ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1968أكتكبر سنة 
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يف لـ يرد ذكرىـ آخر شيكد  إلىفبل يجكز أف يمتد  ،فكاف قرار الندب صادران لسؤاؿ شاىد معي
 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 

القبض عميو، فإف إجراء التفتيش  يقع صحيحان حتى الضبط القضائي تفتيش شخص المتيـ عند 
كلك كاف قرار الندب ىك لمقبض فقط عمى المتيـ كلك لـ يرد فيو صراحة تفتيشو، إذ أف القانكف 

في جميع األحكاؿ التي يجكز فييا القبض  ،خكؿ مأمكر الضبط القضائي سمطة تفتيش المتيـ
القبض عميو  -بحسب األصؿ –لمتيـ ال يخكؿ كاف قرار الندب لتفتيش ا إذاقانكنان، كمع ذلؾ 

كلك لـ يتضمف إذف التفتيش  ،إال أف تنفيذ التفتيش يقتضي الحد مف حرية المتيـ بالقدر البلـز
 .(1)ذلؾ

اإلجراء الذم  -دكف تعسؼ –عايف مأمكر الضبط القضائي أثناء مباشرتو  إذاكما أنو 
االختصاصات التي يخكليا لو القانكف  ندب لو جريمة متمبسان بيا، كاف لو أف يباشر جميع

 .(2)كيككف سند صحة ما يتخذه مف إجراءات ىك التمبس كليس الندب

 وجوب تقيد مأمور الضبط القضائي بالمدة المحددة في قرار الندب  -3

كالحكمة مف ذلؾ ىك  ؛األصؿ أف تحدد سمطة التحقيؽ أجبلن معينان لتنفيذ قرار الندب
حة المتيـ كعدـ تركو ميددان باإلجراء مدة طكيمة قد يتجاكز الكقت حماية الحريات كمراعاة مصم

ذا نص في قرار الندب عمى تنفيذه خبلؿ مدة معينة، يتعيف عمى مأمكر الضبط  المحدد بو، كا 
ذا انقضت المدة  القضائي المنتدب أف يمتـز بإجراء قرار الندب خبلؿ المدة المبينة فيو، كا 

ه، ال يككف لمأمكر الضبط القضائي سمطة اتخاذ اإلجراءات التي المحددة بأمر الندب دكف تنفيذ
الجية المأذكنة ليا  إلىندب إلييا، كالعبرة في بداية المدة المحددة باإلذف ىي بيكـ كصكلو 

، (3)ال بيكـ كصكلو لمف أحيؿ إليو مف ىذه الجية مف رجاؿ الضبطية لمباشرة تنفيذه ،بإجرائو
ذا انقضى األ ، كيككف (4)جدد إذادب دكف مباشرة اإلجراء فبل يجكز تنفيذه إال جؿ المحدد لمنكا 

                                                 

 .169، ص168، رقـ 18أحكاـ النقض، س ـ، مجمكعة1967سنة  يكنيو 19( نقض 1)

، 81، رقـ 4ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1937مايك سنة  10( راجع في ذلؾ األحكاـ التالية: نقض 2)
  .976، ص193، رقـ 20ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1969يكنيو سنة  30؛ نقض 71ص

، 251، رقـ 5كعة القكاعد القانكنية، جـ، مجم1941مايك سنة  5( راجع في ذلؾ األحكاـ التالية: نقض 3)
  .278، ص208، رقـ 6ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1943مايك سنة  31؛ نقض 455ص

  .117، ص16، رقـ 36ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1985يناير سنة  24( نقض 4)
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جؿ لـ إلذف المنقضي طالما أف انقضاء األعمى ذات األسباب التي بني عمييا ا بناءن التجديد 
 يؤثر فييا. 

أف المشرع لـ يشترط لصحة أمر الندب الذم تصدره  إلىكتجدر اإلشارة في ىذا الصدد 
فيذه خبلؿ مدة محددة، فإذا لـ تحدد النيابة العامة أجبلن لتنفيذ ىذا سمطة التحقيؽ بأف يككف تن

طالما أف الظركؼ  ،اإلذف، فإنو يعتبر قائمان كيككف التفتيش الذم حصؿ بمقتضاه صحيحان قانكنان 
، كفي ىذه (1)كأف تنفيذه تـ في مدة تعتبر معاصرة لكقت صدكر اإلذف ،التي اقتضتو لـ تتغير
كانت الفترة التي انقضت بيف صدكر أمر الندب  إذاالمكضكع أف تقدر ما  الحالة يككف لمحكمة

ذا رأت ذلؾ كبنت رأييا عمى أسباب معقكلة،  كبيف حصكؿ اإلجراء المندكب لو ليا ما يسكغيا، كا 
 .(2)فبل يصح أف ينأل عمييا خطأ فيما ارتأتو

و إال مرة كاحدة، كجدير بالذكر أف الندب ال يرخص لممندكب القياـ بالعمؿ الذم ندب ل
فإذا كرر العمؿ بعد ذلؾ كاف  ،فإذا أجراه انقضى الندب كانقضت سمطتو التي استمدىا منو

فاإلذف الذم تصدره النيابة العامة بتفتيش منزؿ المتيـ ينتيي مفعكلو بتنفيذ  ،العمؿ التالي باطبلن 
نية اعتمادان عمى فمتى أجرل مأمكر الضبط المنتدب التفتيش فميس لو أف يعيده ثا ،مقتضاه

 .(3)اإلذف المذككر

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  .34، ص16، رقـ 31ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1980يناير سنة  3( نقض 1)

  .603، ص460، رقـ 6ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1945يناير سنة  51( نقض 2)

، 249، رقـ 4ـ، مجمكعة القكاعد القانكنية، ج1938أكتكبر سنة  17( راجع في ذلؾ األحكاـ التالية: نقض 3)
 .136، رقـ 12ـ، مجمكعة أحكاـ النقض، س1961يكنيك سنة  19؛ نقض 285ص
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 المطمب الثالث
 نماذج تطبيقية لبعض وسائل الضبط القضائي في جياز الشرطة الفمسطيني

 يتجمى بكضكح في النكاحي التالية: ،تمعب الشرطة دكران حيكيان في المجاؿ القضائي

 كتقديميـ لممحاكمة. ،تتبع المجرميف كمبلحقتيـ -1

يداعيـ السجكف.تنفيذ األحكاـ ا -2  لقضائية عمى المجرميف الفاريف بالقبض عمييـ كا 

 لممحافظة عمى آثار الجريمة. ،مكقع الحادث إلىاالنتقاؿ  -3

 .(1)لمساعدة الجية القضائية في معرفة الجاني ،كجمع األدلة كالتحريات ،إجراء المعاينة -4
 الوظيفة القضائية لمشرطة:

مطة القضائية كلمصمحتيا. تتمثؿ فػي اإلجػراءات كىي الكظيفة التي تمارسيا نيابة عف الس
كمػا يتبػع ذلػؾ  ،التي تقكـ بيا الشرطة قبؿ كقكع الجريمة بقصد معرفة الفاعؿ كالبحث عػف األدلػة

كرجػػاؿ الشػػرطة  ،القضػػاء إلػػىالحقيقػػة كتقػػديـ الفاعػػؿ  إلػػىمػػف إجػػراءات الضػػبط كالتفتػػيش كصػػكالن 
كيخضعكف إلشرافيا حسب مػا ىػك  ،لمسمطة القضائيةأثناء مباشرتيـ ليذه األعماؿ يككنكا تابعيف 

ـ بالنسػػػػبة لؤلشػػػػخاص 2001( لسػػػػنة 3محػػػػدد فػػػػي قػػػػانكف اإلجػػػػراءات الجنائيػػػػة الفمسػػػػطيني رقػػػػـ )
جػػراءات الضػػبط ،المكمفػػيف بالضػػبط القضػػائي  ،ككيفيػػة البحػػث عػػف الجػػرائـ ،كمكانػػو ،كنطاقػػو ،كا 

 .(2)حقيؽ كاالتياـكجمع االستدالالت البلزمة لمتحقيؽ كسمطة الشرطة في الت
 الضبط الجنائي(:الوظيفة القضائية )

 سيطرة إلى يحتاج كقكعيا بعد نوإف الجريمة، منع مف اإلدارية الكظيفة تمكف عدـ حالة في
 خبلؿ مف مرتكبييا كتعقيب كضبط عنيا لمكشؼ الجنائي الضبط أك القضائية الكظيفة إجراءات

 كمرحمة االستدالالت كجمع التحرم كمرحمة تباهكاالش كاالستقصاء ىامة، إجرائية مراحؿ عدة
 البحث قسما معو كيشكؿ الشرطة، مركز بيا يقـك إجراءات كفؽ المراحؿ ىذه كتتـ التحقيؽ،
 مفيـك إلبراز ؛كمعطياتيا الجريمة عمى لمسيطرة عمؿ فريؽ الشرطة في الجنائية كاألدلة ،الجنائي
 األمنية األعماؿ كافة عمييا تقكـ التي زةالركي الشرطة مركز كيعد الجنائي، الضبط كظيفة
 .(3)الشرطية اإلجراءات جميع منو كتنطمؽ

                                                 

 .31، صالمرجع السابؽة ما ليا كما عمييا، محمد سعيد الرمبلكم، الشرطد. ( 1)

 .14( دليؿ الشرطة الفمسطينية، ص2)

 ،2، رجؿ األمف كالممارسة اإلدارية، الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع، طالقثامي حمكد ضاكمالنقيب ( 3)
 .٥٤ـ، ص1981 الرياض،
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 واجبات الشرطة:

 كاألمكاؿ. ،كاألعراض ،كحماية األركاح ،المحافظة عمى األمف كالنظاـ العاـ -1

كالقبض عمييـ كتقديميـ لمعدالة كفقان  ،منع الجرائـ كالعمؿ عمى اكتشافيا كتعقب مرتكبييا -2
 لمقانكف.

 إدارة السجكف كحراسة السجناء. -3

 تنفيذ القكانيف كاألنظمة كالقرارات كاألحكاـ القضائية كاألكامر الرسمية الشرعية. -4

 معاكنة السمطات العامة بتأدية كظائفيا كفقان ألحكاـ القانكف. -5

كالتصػػػرؼ بيػػػا كفػػػؽ القػػػكانيف كاألنظمػػػة  ،اسػػػتبلـ المقطػػػات كاألمػػػكاؿ غيػػػر المطالػػػب بيػػػا -6
 السارية.

 النقؿ عمى الطرؽ كتنظيمو. مراقبة -7

 اإلشراؼ عمى االجتماعات كالمكاكب الرسمية في الطرؽ كاألماكف العامة. -8

القيػاـ بػأم كاجبػات  ،كمقػرات المؤسسػات الدكليػة ،كالمقرات الحككميػة ،حراسة المؤسسات -9
 تفرضيا التشريعات السارية.

 إدارة الشرطة القضائية في جياز الشرطة الفمسطينية:
 القضائية في محافظات غزة بالمياـ التالية: تقـك الشرطة

 النيابة العامة. أكتأميف المقرات القضائية سكاء المحاكـ  -1

 .(1)المساعدة البلزمة لقسـ الترحيبلت كتأميف المساجيف تقديـ -2

( لسػػنة 99أنػػو قػػد صػػدر قػػرار مجمػػس الػػكزراء رقػػـ ) إلػػىكتجػػدر اإلشػػارة فػػي ىػػذا الصػػدد 
قػػكة  أنشػػ، حيػػث نصػػت المػػادة األكلػػى منػػو عمػػى أف" ت(2)ضػػائيةـ بشػػأف إنشػػاء قػػكة شػػرطة ق2005

 ."ة الشرطة تتبع مدير الشرطة، تسمى الشرطة القضائيةيخاصة في مدير 
كاألمػف الػكطني مػدير  ،يكمػؼ كزيػر الداخميػةأما المادة الثانية مف ىذا القرار فقد نصت عمى أنو" 

ت المادية كالبشرية البلزمة إلنشاء ىػذه القػكة كدراسة االحتياجا ،الشرطة كمف يراه مناسبان لممتابعة
مػػػع المجنػػػة التكجيييػػػة لتطػػػكير القضػػػاء كالعػػػدؿ، كبمراعػػػاة  كتحديػػػد مياميػػػا كىيكميتيػػػا، بالتشػػػاكر

 25التكصػػيات المنبثقػػة عػػف كرشػػة العمػػؿ المعقػػكدة فػػي مدينػػة أريحػػا حػػكؿ القضػػاء كاألمػػف يػػكمي 
 كىي: 26/6/2005ك
عداد إدارة شرطة ق -1  ضائية تتبع مدير الشرطة تككف كظيفتيا:يتـ تشكيؿ كا 

                                                 

 .120( دليؿ الشرطة الفمسطينية، ص 1)

 .ىجرية  1426 آخرجماد  6ميبلدية المكافؽ  12/7/2005اهلل بتاري( في مدينة راـ  ىذا القرار صدر ( 2)
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حصر العبلقة بيف دائرة اإلجراء في المحاكـ كالشرطة القضائية بدكائر اإلجراء دكف غيرىـ،  -3

 ليـ أثناء قياميـ بمياميـ.كتقـك الشرطة بتأميف الحماية البلزمة 
 ال يجكز تكميؼ الشرطة القضائية بأم مياـ خارج إطار مسؤكلياتيـ. -4
كااللتػػػػزاـ بإصػػػػدار مػػػػذكرات الحضػػػػكر فػػػػي الكقػػػػت  ،العمػػػػؿ عمػػػػى تنفيػػػػذ مػػػػذكرات اإلحضػػػػار -5

يصاليا قبؿ فترة كافية مف تاري( إرساليا  ،المناسب  الشرطة.  إلىكا 
 ."ضبط كاإلتبلؼ كفقان ألحكاـ القانكفضركرة االلتزاـ بالقكاعد الخاصة بال -6
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 :(1)بعض النماذج التطبيقية المعمول بيا في جياز الشرطة وذلك عمى النحو التالي
 

 نموذج الشكوى
     20/......./.......انراضٚد        .................................يحافظح:

                              قسىانشكأٖ..........................يطكعشطؽح:

 شكددوى
جعائٛح يانٛح َٕعانشكٕٖ:

تٛاَاخيقسوانشكٕٖ:

.........................................:ضقىانٕٓٚح..........................اسىاالو:........................................:االسى

أَصٗ شكط :انجُس..............................................انًُٓح:............................ذاضٚدانًٛالز:

...............................................انجٕال:/ضقىانٓاذف.............................................................انؼُٕاٌ:

تٛاَاخانًشركٗػسِ/ا:

...........................................:ضقىانٕٓٚح............................اسىاالو:.....................................:االسى

أَصٗ شكط :انجُس........................................انًُٓح:...............................ذاضٚدانًٛالز:

...............................................انجٕال:/ضقىانٓاذف...............................................................انؼُٕاٌ:
 تفاصيل الشكوى: 

.....................................................................................................................................................

يقسوانشكٕٖضذثحٔاسىٔذٕقٛغانؼاتؾذٕقٛغ

انًسؤٔل

................................................................  /...........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ

حمتانرُاظل إحانحنهرحقٛق  إحانحنهقؼاء  ذؼٓسشرظٙ ذىانحم :اإلجــراء

 حفظيؤقد إحانحنكاذةانؼسل اإلطالحإحانحنهجأٌ 

:آذط 

..................................................................................................................................................... 

                                                 

جؿ نجاح العمؿ أكذلؾ مف  نمكذجان  121( بمغ عدد النماذج المعمكؿ بيا في المراكز الشرطة الفمسطينية 1)
 .16/6/2016الشرطي كسبلمة اإلجراءات الشرطية كذلؾ حتي تاري( 
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 نموذج الكشف والمعاينة
  20/......./.......انراضٚد   ................................يحافظح:

قسىانرحقٛق   ..........................يطكعشطؽح:

كشــفٔيؼاُٚـح

........................................................ياْٛحانًكاٌ:..........................................................انٕاقؼـــــح:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ

ػهٗاإلشاضجانٕاضزجإنُٛايٍ:قسىانؼًهٛاخفٙتُاء ............:تراضٚدانٕٛوانًسٌٔأػالِٔفٙذًاوانساػح

انًطكع.

انرفٕٚغانظازضإنُٛائٍكٛمَٛاتحانًطكعاألسراش:

.....................................................................................................................................................

يراتؼحنشكٕٖانًٕاؽٍ:
.....................................................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
 

انًٕقغأزَاِانًحقق:ٔتصاخانعيأٌانًكاٌانًشاضإنًٛٓاأػالِ،ذٕجٓدأَا

إلجطاءانكشفٔانًؼاُٚحٔانص٘ذىػهٗانُحٕانرانٙ:......................................................................

تٛاَاخطاحةيٕػٕعانًؼاُٚح:

....................................................................:ضقىانٕٓٚح....................................................:االسى

 أَصٗ شكط :انجُس..........................................................................................ذاضٚدانًٛالز:

.................................................انجٕال:/ضقىانٓاذف...........................................................انؼُٕاٌ:

ػُٕاٌيٕػٕعانًؼاُٚح:
....................................................................................................................................................

.................................شطقا:......................................جُٕتا:............................................شًاال:/حسٔزِ

...............................غطتا:

يٕاطفاخيٕػٕعانًؼاُٚح:
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

انحازشح )ذفاطٛم انشٕٓز،ان: أقٕال انًسررسيح، األزٔاخ ٔاإلطاتاخ، األػطاض انسثة، انرٕقٛد، ًكاٌ،

(انًؼثٕؽاخ،غٛطْا

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................/  ....................ضذثحٔاسىٔذٕقٛغانًحقق

  20/......./.......انراضٚد................................يحافظح:

قسىانرحقٛق..........................يطكعشطؽح:
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 تابدددع كشددف ومعاينددة
......................................................................نٕاقؼـــــح:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

 يصنموذج طابور التشخ
  20/......./.......انراضٚد   .............................يطكعشطؽح:

قسىانرحقٛق

 طابددور التشدخيص
 األخ يٍ اإنُٛ انظازض انرفٕٚغ ػهٗ ٔتُاء  ................................... انساػح/ ذًاو ٔفٙ انٕٛو، ْصا فٙ

 شكٕٖ فٙ انرشرٛض ؽاتٕض إجطاء تشأٌ ٔشنك ................................... َٛاتح ٔكٛم .................................................األسراش
 تًٕاالج انًثاحس إذطاض ٔتؼس حٛس...............................................................ى:ضق ْٕٚح.....................................................................................ج/انًٕاؽٍ

 ج/انشاْس       ا/ػهّٛ انًجُٙ         ذٓا/شكطْا انرٙ األٔطاف تؼس ٔشنك ج،/انفاػم نًؼطفح انثحسٔانرحط٘

 .............................................................................................................. ج/انًسػٕ ا/تّ انًشرثّ انًثاحس نُا أحاند تٓا، انًثاحس ذعٔٚس ذى ٔانرٙ

 انًجُٙ         أقٕال فٙ ٔضز تًا ا/ٔيٕاجٓرّ ا/يؼّ انرحقٛق ٔتؼس..................................................................ضقى: ْٕٚح

 ج/انشاْس        ا/ػهّٛ انًجُٙ         أٌ ٔكٌٕ ا،/إنّٛ يُسٕب ْٕ يا خ/جأَكط/انشاْس   ا/ػهّٛ

 ا/تّ ج/انًشرثّ تئفٓاو قًُا ٔػهّٛ ذّ،/شاْسِ نٕ فًٛا ج/انجاَٙ ػهٗ ٚسرطٛغانرؼطف ا/أَّ ا/أقٕانّ فٙ ذُا/أفازَا

 يٍ انغطع ا/إفٓايّ تؼس انرشرٛض ؽاتٕض ذُظٛى سٛرى ٔأَّ ٍَٛٛ،انرحصٚطٔانررٛٛطانقإَ ذحد خ/ظال يا ا/أَّ

 اذرٛاض أٚؼا ا/حقّ يٍ ٔأٌ انطاتٕض، ػًٍ شرض أ٘ ٔجٕز ػهٗ يٍحقّ/ااالػرطاع ٔأٌ انطاتٕض، إجطاء
 فٙ يرًاشهٍٛ أشراص إحؼاض ذى حٛس ،انرشرٛض ؽاتٕض ترُظٛى قًُا ٔػهّٛ انٕقٕففّٛ، ٚطٚس انص٘ انًكاٌ
:انرانٙ انُحٕ ػهٗ ذى ٔانهٌٕ،ٔانص٘،ٔانطٕل ،ٔانشكم ،انجُس

يٍكال  إػطاء ذى حٛس نهطاتٕض، انالظيح انشطٔؽ ػهٛٓى ذُطثق أشراص ػشطج يكٌٕيٍ ؽاتٕض ذُظٛى ذى -1

ا يُٓىضقًا  ......................................................................... انطقى: ٚحًم ا/تّ انًشرثّ خ/ٔكاٌ (،10) انطقى ٔحرٗ (1) انطقى يٍ تسء 

:انرانٙ انُحٕ ػهٗ تانرطذٛة حٛسأٌاألسًاءكاَد

 

1  

 

6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  
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خ/ٔقال األشراص أحس إنٗ خ/أشاض حٛس ج/انشاْس         انًجُٙػهّٛ/ا        ػهٗ انطاتٕض ػطع ذى -2

.....................................................: انطقى ٚحًم إنّٛ خ/أشاض انص٘ انشرض أٌ ذثٍٛ شى ٔيٍ ..........................................................................................

يسٖذؼطفّ/ا يٍ سنهرأك ٔشانصح شاَٛح يطج انطاتٕض إػازج سٛرى ذىإفٓاوانًجُٙػهّٛ/اانشاْس/جأَّ -3

 ػهٗانجاَٙ/ج.

جسٚسج،ٔكاٌ/خ أضقاو ٔإػطائٓى انًٕجٕزٍٚ األشراص أياكٍ ذثسٚم ٔذى جسٚس، يٍ انطاتٕض ذُظٛى إػازج ذى -4

 :انرانٙ انُحٕ ػهٗ تانرطذٛة حٛسأٌكاَد .........................................................: انًشرثّتّ/ٚحًمضقى

 

1  

 

6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

خ/ٔقال األشراص أحس إنٗ خ/أشاض حٛس ج/انشاْس    ا/ػهّٛ انًجُٙ        ػهٗ انطاتٕض ػطع ذى-5

............................................................... :انطقى ٚحًم إنّٛ خ/أشاض انص٘ انشرض أٌ ذثٍٛ شى ٔيٍ .............................................................................

ٔكاٌ جسٚسج، أضقاو ٔإػطائٓى انًٕجٕزٍٚ األشراص أياكٍ ذثسٚم ٔذى جسٚس، يٍ انطاتٕض ذُظٛى إػازج ذى -6

 :انرانٙ انُحٕ ػهٗ تانرطذٛة كاَد األسًاء أٌ حٛس...........................................: انًشرثّ/اٚحًمانطقى
 

1  

 

6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

خ/ٔقال األشراص أحس إنٗ خ/أشاض حٛس ج/انشاْس      ا/ػهّٛ ػهٗانًجُٙ انطاتٕض ػطع ذى -7

.................................................... :انطقى: ٚحًم إنّٛ خ/أشاض انص٘ انشرض أٌ ذثٍٛ شى ٔيٍ.......................................................................................................

 .................................................... انساػح: ذًاو ٔفٙ انراضٚد تُفس انطاتٕض يٍ االَرٓاء ذى -8

 ............................................................................................................................................................................................................................................. انُٓائٛح: انًالحظاخ -9

ضذثحٔاسىٔذٕقٛغانًحقق

.........................................../.................................................................................... 
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 نموذج افادة 
  20/......./.......التاري(   .............................:مركز شرطة

 ............................................ قسـ:
 إفددادة لجريمة سرقة سيارة 

..................................:اسـ االـ...........................................................................:االسـ

.........................................:اليكيةرقـ

..............................................:المينة................................................:تاري( الميبلد

أَصٗ شكط :انجُس

:الجكاؿ /تؼرقـ اليا........................................................................انؼُٕاٌ:

":الساعة".....................:اإلفادةمكاف..........................:الديانة.....................................

................................................./ .........................:سـ المحقؽارتبة ك .........................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س ما تفصيبلت افادتؾ؟
.................................................................................... 

 ..................................................................................................... ج:

 س: متي تركت سيارتؾ؟

 .............................................................................................. ج:

 في أم مكاف تركت السيارة ؟ س :

 .............................................................................................. ج:

 ماىي الحالة التي تركت عمييا السيارة ؟ س:

 ............................................................................................. ج:

 س: ماىي اكصاؼ السيارة التي سرقت ؟

مكديؿ ........ لكنيا ............ كتتميز بكجكد تطبيؽ في الرؼ  ،ج: رقميا .........ـ القاىرة ماركة فكلفك 
 كما أف فرش السيارة مف الداخؿ ........... ،االمامي ككسر الفانكس الخمفي 

 ة مؤمف عمييا تأمينا شامبل؟س: ىؿ السيار 

 ج:...........................................................................................
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 نموذج اجراء التحري
  20    /.......  /.......  محافظة: .................................                             التاري(

 قسـ التحقيؽ                  .........................                          مركز شرطة:

 األخ / مسئكؿ  قسـ  المباحث              حفظكـ  اهلل.،

 تحيػػػػة كبعػػػػػد ..،

 وتحددريالموضوع/ بحدددث 
.............................................................................:رقـ اليكية......................................... :اسـ األـ ..............................................................................................:االسـ

أنثى □  ذكر□:الجنس .....................................................:رقـ الجكاؿ......................................................................................:مف سكاف□

تقدـ/ت إلينا األخ/ت المذككر/ة أعبله....................................كفي تماـ الساعة،20......./......./.......:نفيدكـ عممان أنو كبتاري(

 كفي منطقة...................................ـ........................................................:كفي حكالي الساعة،20......./......./.......:كل مفادىا أنو كبتاري(بشك

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 



 يؽ.لذا يرجى إجراءات البحث كالتحرم كمكافاتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة، كذلؾ الستكماؿ إجراءات التحق

 كتقبمكا فائؽ االحتراـ كالتقدير.،
                       

 ............................................................................................./ .....................................: رتبة واسم وتوقيع الضابط المسؤول       
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 نموذج كشف التزوير

 001511BC114 ير رقمتقر 

 بشأن فحص توقيع ................

ئـ التزييؼ كالتزكير جراكشؼ مف )خبير / ...........................( خبراء  نثبت نحف كبلن 
دلة الجنائية كالمعمؿ الجنائي في كزارة الداخمية بأنو تـ االطبلع، عمى كتاب مكجو في إدارة األ

كذلؾ لمتأكد مف  ؛كالمعمؿ الجنائي ،دلة الجنائيةلمدير إدارة األ من رئيس قمم محكمة االستئناف
 ...................... بصحة التكقيع عمييا. ،،،،،،،،،،،،،،،صحة تكقيع 

 المدطدمدوب

 كما جاء في قرار محكمة االستئناؼ بغزة بفحص صحة تكقيع المكاطف/...................... 
عمى صفحات االستئناؼ المدني رقـ  2ض/كالمبرز ـ س  1عمى المبرز ـ س ض/

269/2010. 
 

 اإلجراءات

  ......................... /محكمة استئناؼ غزة كحمؼ اليميف  إلىتكجو الخبير
 القانكنية كاستمـ المبرزات المذككرة أعبله.

  صؿ عقكد بيع معاصرة عمييا تكقيع سمطة االراضي كالحصكؿ عمى أ إلىتـ التكجو
 العاـ كالعقكد ىي/ اإلدارمالحاكـ 

 .671 قسيمة 978قطعة  4655معاممة رقـ  .1

 .668قسيمة  978قطعة  4652معاممة رقـ  .2

 .665 قسيمة 978 قطعة 4651معاممة رقـ  .3

  )تـ استبلـ أصؿ عقكد الزكاج مميكرة بتكقيع المكاطف/.................... بتاري
........................ 

 الدفدحدص
 ع الفحص: أواًل: المستند موضو 

 باالطبلع عمى المستند مكضكع الفحص، كجدنا أنو عبارة عف مبرزيف نكضحيـ كالتالي/
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 1المبرز م س ض/ .1
كلى معنكنة مصفحة األكؿ لصفحات صفراء، الكجو األ 3بارة عف ع 1المبرز ـ س ض/ -

، مخرجات الكجو راضي رفح الحككمية" كمذيمة باالسـ/ ..................أ"سند تمميؾ 
كلى عبارة عف مخرجات آلة طابعة يدكية، تحتكم عمى عقد اتفاؽ مف ني لمصفحة األالثا

حيث  ،الطرؼ الثاني .........................ك  ،................. لقطاع غزةطرؼ 
دكنـ  234بمساحة  2قسيمة  3275كؿ الطرؼ الثاني قطعة رقـ يبيع الطرؼ األ

 .30/7/1963متر، كمؤرخة 186ك
ؿ مف الصفحة الثانية يحتكم عمى شركط البيع، كمذيمة بتكقيع أسفؿ جممة ك الكجو األ -

، كذلؾ مذيمة اإلدارمالعاـ لقطاع غزة" منسكب لمحاكـ  اإلدارمالحاكـ  -كؿأطرؼ "
 بتكقيع مقركء تقرأ ألفاظو "حمداف حسيف" يسار جممة الطرؼ الثاني.

نة "بياف سداد الثمف" كمذيمة الكجو الثاني لمصفحة الثانية عبارة عف جداكؿ فارغة معنك  -
 بتعيد المكاطف بدفع باقي الثمف كالفائدة كرسـك التسجيؿ كضريبة الدفاع المدني

 كالكجو الثاني لذات الصفحة عمييا خارطة فمسطيف. ،كؿ لمصفحة الثالثة فارغةالكجو األ -
 2المبرز م س ض/ .2

 كما أعبله.......................................... -
 التواقيع موضوع الفحص: ثانيًا:

كبفحص التكقيع المنسكب .......................... في كبل المبرزيف كجدنا أنو عبارة عف 
 تكقيع عمى شكؿ فكـر يتككف مف شقيف، محرر بمداد حبر اسكد المكف. 

 ثالثًا: مستندات المضاىاة .
 ،المضاىاة أعبله ارتكزت عممية المضاىاة عمى أصؿ العقكد المذككرة في بند مستندات -

 حيث تحتكم عمى تكقيع معاصر .............. كعمى أصؿ عقد الزكاج.
 

 رابعًا: عممية المضاىاة:  
كبمضاىاة الخط كالتكقيع المنسكب .............................. عمى المبرزيف 

عيف مكضكع الفحص ، مع تكقيعو الثابت عمى أصؿ عقكد البيع مستندات المضاىاة أف التكق
سمكب الكتابي مثمة في األكالمت ،يختمفكا مف حيث الخصائص كالمميزات الخطية لميد الكاتبة ليما

كمف حيث البلزمات الخطية المتمثمة في طريقة تككيف كاتصاؿ جرات  ،كالحجكـ النسبية
األحرؼ، ككذلؾ االختبلؼ مف حيث العبلقات المكانية بيف األحرؼ كالمسافات بينيـ كاالتجاه 





178 

 

سرعة الخطية لميد الكاتبة، كنكضح االختبلؼ بيف التكقيع عمى المستند مكضكع الفحص كال
  كعمى التكقيع عمى مستندات المضاىاة بالتالي/

كتبت بسرعة خطية أقؿ منيا عمى  ،عمى المستندات مكضكع الفحص مالتكقيع الفكر  .1
 مستندات المضاىاة.

ع الفكـر .................... في االختبلؼ في رسـ الجرة الرأسية االكلى مف التكقي .2
مع غياب ألم جرات تعمكىا حيث رسـ عمى شكؿ قكس قميؿ االنحناء  ،مستندات الفحص

رسمت الجرة الرأسية  اإلدارمبينما في التكقيع الثابت لمحاكـ  ،فقية تتقاطع معياأمع جرة 
لمطعكف بيا مع بينما تغيب ىذه العكفة في المستندات ا ،فقيةأبخط مستقيـ ينتيي بعكفة 

كذلؾ  ،كجكد جرة صغيرة تعمك الجرة الرأسية غير مكجكدة في المستندات المطعكف بيا
  غياب الجرة األفقية في مستندات المضاىاة التي تتقاطع مع الجرة الرأسية.

( 1فقية متقاطعة مع الجرة الرأسية في المستند مكضكع الفحص )أ"صكرة تكضح كجكد جرة 
ة في مستند المضاىاة غير مكذلؾ تكضح كجكد ع ،(2ند المضاىاة )كعدـ كجكدىا في مست

 مكجكدة في المستند مكضكع الفحص".

 النتيجة

 نقرر نحن الخبراء باإلجماع: ماستناد عمى ما تقد 
أف التكقيع المنسكب لممكاطف/ .............. عمى أصؿ سند القبض مكضكع الفحص 
 ىك ليس تكقيعو كغير صادر عف خط يده.

 / ...............................                                      خبير / ...............  خبير

 قسـ التزييؼ كالتزكير                                             رئيس قسـ التزييؼ كالتزكير

 
            

 

 

 

 

 

 خبير/ ........................           
 مدير المعمؿ الجنائي الفمسطيني       
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 نموذج البصمات

بصمات 
 .......المدعك:.......................

 عنكانو:..............................

رقـ الصحيفة:................ 
 ممؼ:...............

سجمت البصمة مف 
 ..........قبؿ:............

 ..............المكاف:....

 ..............التاري(:....

اسـ 
 المصنؼ:..........................

 /........التاري(:........./..........

 رقـ التصنيؼ:......................

 بصمات أصابع اليد اليمنى

 إبيام سبابة وسطى بنصر خنصر
     

     

 بصمات أصابع اليد اليسرى

 إبيام سبابة وسطى بنصر خنصر
     

     

 

 إبيام اليسرى   إبيام اليمنى

    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والتوصيات
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 وصياتالنتائج والت
 أواًل: النتائج

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

يعني أنو مجمكعة األجيزة كالييئات التي تقكل القياـ بالتصرفات  اإلدارمكالضبط 
 المحافظة عمى النظاـ العاـ.  إلىالتي تيدؼ  ،اإلجراءاتك 

 إلىكيرجع ذلؾ  ،اإلدارمالفقياء حكؿ كضع تعريؼ محدد كدقيؽ لمضبط  تعددت آراء .2
 مركنة فكرة النظاـ العاـ كاختبلؼ مفيكميا حسب الزماف كالمكاف.

كضع  صعكبة إلىإف اتساع مضمكف النظاـ العاـ كمشمكلو المتغير الكاسع المدل أدل  .3
حتى كضع تعريؼ مستقر كثابت لو، لذلؾ تباينت آراء  أكتعريؼ محدد كجامع كمانع لو 

 إلىكيرجع ذلؾ  ؛كفمسطيف حكؿ تحديد ماىية فكرة النظاـ العاـ ،كفرنسا ،الفقو في مصر
أف النصكص التشريعية لـ تتكفؿ بتحديد مفيكـ فكرة النظاـ العاـ، كذلؾ لمركنة ىذه الفكرة 

 .كاستقرارىا، حيث يختمؼ مفيـك النظاـ العاـ باختبلؼ الزماف كالمكافكعدـ ثباتيا 

ىك حماية النظاـ العاـ، كمف ثـ ال يجكز  اإلدارم ضبطكظيفة اللف اليدؼ األساسي إ .4
غير المحافظة عمى النظاـ  أخرلاستخداـ سمطتيا لتحقيؽ أىداؼ  اإلدارم ضبطلييئات ال

كذلؾ عمبلن بقاعدة  ،بالمصمحة العامةحتى كلك كانت ىذه األىداؼ تتصؿ  ،العاـ
ال كانت ىذه اإلجراءات مشكبة ب  .االنحراؼ بالسمطةعيب تخصيص األىداؼ، كا 

ما يطمؽ عميو النظاـ  أكأصبحت فكرة النظاـ العاـ ال تقتصر عمى النظاـ العاـ المادم  .5
ؿ تطكر كالسكينة العامة(، ب ،كالصحة العامة ،العاـ الشامؿ كالمتمثؿ في )األمف العاـ

مفيكـ النظاـ العاـ ليشمؿ النظاـ العاـ الخمقي، كجماؿ الركنؽ كالركاء كىك ما يطمؽ عميو 
 النظاـ العاـ المتخصص.

في سبيؿ تحقيؽ النظاـ العاـ بالعديد مف األساليب كالكسائؿ  اإلدارمتستعيف ىيئات الضبط  .6
كىك  ،غرض محدد لىإكالتي تتميز عف غيرىا مف األساليب المشابية ليا في أنيا تيدؼ 

 إلىكقاية النظاـ العاـ في عناصره التي رأيناىا. ىذه األساليب كالكسائؿ يمكف ردىا 
أسمكبيف متميزيف: فيي إما تصرفات قانكنية )القرارات التنظيمية، قرارات الضبط الفردية، 

ما أعماؿ مادية )التنفيذ المباشر(، تمؾ األساليب كالكسائؿ  يناط الجزاءات اإلدارية( كا 
 .تحقيؽ أىدافو أجؿاستخداميا مف  اإلدارمبييئات الضبط 
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التحرم عف الجريمة  إلىمجمكعة اإلجراءات التي تيدؼ "يقصد بالضبط القضائي بأنو  .7
 ."كمرتكبييا، كجمع العناصر البلزمة لمتحقيؽ في الدعكل الجزائية

ؿ مأمكرك الضبط فبل يتدخ اإلدارمتبدأ كظيفة الضبط القضائي حيث تنتيي كظيفة الضبط  .8
في أداء  اإلدارمالقضائي بصفتيـ ىذه كال يباشركف نشاطان إال عندما يفشؿ أعضاء الضبط 

درجة الجريمة، حيث  إلىبحيث يقع إخبلؿ حقيقي كفعمي بالنظاـ العاـ يصؿ  ،مياميـ
يمارسكا إجراءات كسمطات حددتيا القكانيف المختمفة بحدكد متفاكتة، حيث يتفاكت المدل 

كح لرجاؿ الضبط القضائي في ممارسة اإلجراءات المختمفة مف خبلؿ الدعكل الجنائية الممن
 .خركالمراحؿ المميدة ليا، مف تشريع آل

يتميز الضبط القضائي بعدة خصائص أساسية، فيي ذات طابع قضائي مف حيث  .9
ئي، مساىمتيا في تحديد سمطة الدكلة في العقاب، ككذا في استكماؿ مرحمة التحقيؽ االبتدا

 .كفي مباشرتيا أماـ القضاء صاحب الحؽ في تقييميا كمراقبتيا

تتميز إجراءات االستدالؿ بمجمكعة مف الخصائص التي تميزىا عف إجراءات التحقيؽ  .10
منيما يندرج ضمف اإلجراءات التي تستيدؼ البحث عف  االبتدائي، عمى الرغـ أف كبلن 

مشركعية كسائؿ ص بىذه الخصائ كمعرفة مرتكبييا، كتتمثؿ ،كجمع أدلتيا ،الجرائـ
عدـ تقيد و ،أعماؿ االستدالؿ مف عنصر القير كاإلجبار ك إجراءات تجردك  ،االستدالؿ

خمك أعماؿ االستدالؿ مف كما كت ،مأمكر الضبط القضائي بشكميات التحقيؽ االبتدائي
 .عدـ النص عمى أعماؿ االستدالؿ عمى سبيؿ الحصرناىيؾ عف  ،األدلة القانكنية

كلكنيا تصب كميا في معنى كاحد تقريبان،  ،دت اآلراء الفقيية حكؿ ماىية االستدالؿتعد .11
ىي المرحمة السابقة عمى نشكء الخصكمة الجنائية بتحريؾ الدعكل  فمرحمة االستدالؿ

كال يجكز القكؿ بالطابع البكليسي ليذه  ،الجنائية، كيباشر االستدالؿ مأمكر الضبط القضائي
يا عادة تككف مف عمؿ الشرطة، كذلؾ أف صفة الضبط القضائي تتمتع المرحمة باعتبار أن

 .بجانب فئات محدكدة بالشرطة أخرلبيا فئات 

تنير الطريؽ أماـ سمطة التحقيؽ بما تقدمو مف في أنيا  أىمية أعماؿ االستدالؿتكمف  .12
كالكقكؼ عمى الدالئؿ التي تفيد في تكجيو التحقيؽ  ،معمكمات تفيد في كشؼ الحقيقة

نفي ىذا االتياـ عنو، كما أف ىذه الدالئؿ تككف نكاة التحقيؽ  أكشخص معيف  إلىاالتياـ ك 
 .الذم تجريو النيابة كالقضاء، كمنيا يتـ استخراج األدلة كالقرائف في الدعكل

( لسنة 3الفمسطيني رقـ )( مف قانكف اإلجراءات الجزائية 26يتبيف مف نص المادة ) .13
لمتمبس بالجريمة يعني التقارب الزمني بيف كقت ارتكاب  أف المفيكـ القانكني ،ـ2001
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نما ىي حالة  ،الجريمة ككقت اكتشافيا، فالتمبس إذف حالة ليس ليا شأف بأركاف الجريمة كا 
 .تتعمؽ باكتشافيا فقط

تتمثؿ في أف صكره قد كردت عمى سبيؿ  ،يتميز التمبس بالجريمة بخصائص معينة .14
ف التمبس يعتمد عمى المظاىر الخارجية، فضبلن أك  حصر، كما كأنيا ذات طابع عيني،ال

 .عف أنو حالة نسبية كليس مطمقة

لكي يككف التمبس بالجريمة صحيحان كمنتجان آلثاره القانكنية التي خكليا المشرع لمأمكر  .15
البد مف تكافر شرطيف أساسيف كىما: أف يشاىد مأمكر الضبط القضائي  ،الضبط القضائي

، بنفسو، كأف تككف معاينتو ليا قد تحققت عف طريؽ مشركعالجريمة في حالة تمبس 
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 

مى حماية الحريات الفردية، بحيث ال قبؿ أف تضيع معالـ الجريمة، كثانييما: ىك الحرص ع
تباشر االختصاصات الكاسعة التي خكليا الشارع لمأمكر الضبط القضائي في غير المجاؿ 

 .التي ترسـ عمة التمبس معالمو

الضبط  مأمكرمىك تكميؼ كتابي يصدر عف سمطة التحقيؽ المختصة ألحد الندب  .16
 .اؿ التحقيؽببعض أعماؿ محددة مف أعم أكلمقياـ بعمؿ  ؛القضائي

لكي يككف ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ صحيحان كمنتجان آلثاره القانكنية يمـز تكافر  .17
، أف يككف قرار الندب صادران مف شخص يختص قانكنان بإصدارهتتمثؿ ب ،شركط مكضكعية

ال  ، كأنوأحد مأمكرم الضبط القضائي المختصيف مكانيان كنكعيان  إلىأف يصدر أمر الندب ك 
ال يجكز ندب مأمكر كما  ،كز ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ في القضية برمتيايج

حظر الندب لؤلمر بالحبس ، فضبلن عف أنو يالضبط القضائي لبلستجكاب كالمكاجية
 .االحتياطي

لكي يككف الندب صحيحان كمنتجان آلثاره القانكنية أف تتكافر شركط شكمية كىي  أيضان يشترط  .18
يجب أف يككف القرار  ، كما كأف يككف الندب مكتكبان ك  ،صريحان ككاضحان أف يككف الندب 

، فيتعيف أف يتضمف قرار الندب البلزمة لتحديده الصادر بالندب قد اشتمؿ عمى البيانات
تاري( إصداره بالندب، كتحديد العمؿ مكضع الندب كبياف اسـ المتيـ كالجريمة المسندة 

 ة النادب، كأخيران يجب تكقيع أمر الندب ممف أصدره.إليو، ككذلؾ يتعيف بياف اسـ ككظيف
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 وصيات: التثانياً 
نظران لما يمثمو ىذا التكسع مف خطر ييدد حقكؽ  ،يتعيف عدـ التكسع في فكرة النظاـ العاـ .1

 كحريات األفراد، بؿ كيفتح الباب عمى مصراعيو لعسؼ السمطة التنفيذية.

ـ 2003األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة ( مف القانكف 84/1ضركرة تعديؿ نص المادة) .2
بعناصره  كتعديبلتو، فقد أكرد المشرع الدستكرم لفظ " األمف" خارج مصطمح النظاـ العاـ

كعناصره الحديثة كالسكينة العامة(،  ،كالصحة العامة ،في)األمف العاـ ةكالمتمثمالتقميدية 
ذا يقترح الباحث الصياغة التالية: ، لالنظاـ العاـ الخمقي، كجماؿ الركنؽ كالركاءالتي تشمؿ 

كتنحصر كظيفتيا في  ،قكات األمف كالشرطة قكة نظامية كىي القكة المسمحة في الببلد" 
كتؤدم  ،كاآلداب العامة ،عمى النظاـ العاـ كالمحافظة ،كخدمة الشعب ،الدفاع عف الكطف

 ."اتمحقكؽ كالحريلكاجبيا في الحدكد التي رسميا القانكف في احتراـ كامؿ 
ال سيما فيما يتعمؽ باختصاصاتيـ كحدكد  ،العمؿ الجاد عمى رفع كفاءة رجاؿ الشرطة .3

كالقضائي، كذلؾ مف خبلؿ تأىيميـ كتدريبيـ كمدىـ  اإلدارمسمطاتيـ في مجالي الضبط 
 إلىالذم سيؤدم  األمربالخبرات كالثقافات القانكنية البلزمة لتنفيذ ما أناطو بيـ القانكف، 

 تيـ كصقؿ خبراتيـ في ىذا المجاؿ.تنمية ميارا

ضركرة تحديد المدة التي تستمر فييا الجريمة المشيكدة)التمبس( بما يحقؽ التكازف الحقيقي  .4
بيف مصمحة المجتمع في تعقب الجريمة كمصمحة الفرد في حماية حقكقو كحرياتو، حيث ال 

يمة بعد كقكعيا بكقت يمكف االكتفاء بتحقؽ حالة الجريمة المتمبس بيا بمشاىدة أدلة الجر 
 24قريب، بؿ يتعيف تحديد المدة تنقضي بعدىا حالة الجريمة المتمبس بيا بما ال يجاكز 

 ساعة مف كقت كقكع الجريمة.

العمؿ عمى تعميؽ أىمية فيـ نصكص كمكاد قانكف اإلجراءات الجنائية لدل رجاؿ الشرطة  .5
 ال سيما تمؾ التي تتعمؽ بكاجباتيـ كتبيف حدكد سمطاتيـ.

زيادة التعاكف المتبادؿ بيف مأمكرم الضبط  أجؿمف  ؛ضركرة كضع السبؿ المناسبة .6
القضائي كالنيابة العامة، كزيادة التنسيؽ بينيما مف خبلؿ عقد االجتماعات الدكرية بيف 

 كفتح قنكات االتصاؿ. ،الطرفيف

يؽ يتعيف كضع نماذج ألمر الندب لمتحقيؽ يتقيد بيا كؿ مف مصدر أمر الندب لمتحق .7
)مأمكر الضبط القضائي(، بحيث يككف عمى عمـ تاـ بمضمكف أمر األمركالصادر لو ىذا 

 كذلؾ مراعاة لمصمحة التحقيؽ. ،الندب لمتحقؽ
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كاف أمر الندب لمتحقيؽ عمؿ استثنائي تقتضيو الضركرة التي يقدرىا المحقؽ في حدكد  إذا .8
فؿ عدـ التكسع في ىذه سمطتو التقديرية، فيرل الباحث بضركرة كضع ضكابط محددة تك

مأمكر الضبط  إلىكيسندىا  ،السمطة التقديرية، حتى ال يتنصؿ المحقؽ مف اختصاصاتو
 القضائي، فالقاعدة العامة التي تحكـ التفكيض ىك أنو ال يجكز التفكيض الكمي.

ضركرة إصدار قانكف خاص بالشرطة الفمسطينية ينظـ عمميا كيبيف اختصاصات رجاليا  .9
ـ ككاجباتيـ، حتى يككف رجؿ الشرطة عمى عمـ تاـ بالصبلحيات المخكلة لو كحدكد سمطاتي

كالقضائي، فيجب أف تككف كؿ أعماؿ جياز  اإلدارمال سيما فيما يتعمؽ بمجالي الضبط 
عمى األقؿ استنباطان صريحان  أك ،الشرطة إما تنفيذان صريحان لؤلىداؼ التي يحددىا المشرع

 مف قانكف إنشائيا.

منح المشرع الجنائي الفمسطيني مأمكر الضبط القضائي صبلحية استثنائية ضركرة أف ي .10
تتمثؿ بتحميؼ الشاىد لمضركرة في مرحمة جمع االستدالالت، كذلؾ لما نراه تحقيقان لمعدالة 

 كخدمة لممصمحة العامة لممجتمع. 
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 والمراجع قائمة المصادر
 :المغة العربيةأواًل: ب

 :القرآن الكريم -1

 :المعاجم المغوية -2
 .العبلمة ابف منظكر، لساف العرب، طبعة دار صادر، بيركت، بدكف سنة نشر 

 ـ.1995، دار التنكير ،1الشي( محمد بف أبي بكر الرازم، مختار الصحاح، ج 

  ،ـ.1979محمكد بف عمر الزمخشرم، أساس الببلغة، دار صادر، بيركت 

 مجمع المغة العربية، الييئة العامة لشؤف المطابع األميرية، مصر، المعجـ الكجيز ،
 ـ.2011

  ،المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية، الجزء األكؿ، الطبعة الثالثة، مطبعة دار المعارؼ
 ـ.1980القاىرة، 

 

  :المؤلفات العامة -3
 أ. العممي عبد الواحد

 ـ. 2000طبعة األكلى،شرح قانكف المسطرة الجنائية، الجزء الثاني، ال -

 د. أحمد عوض بالل
اإلجراءات الجنائية المقارنة كالنظاـ اإلجرائي في المممكة العربية السعكدية، دار النيضة  -

 ـ. 1990 -ىػ1411العربية، القاىرة، 
 د. أحمد فتحي سرور

ة الرابعة، األكؿ كالثاني، الطبع افالكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية، المجمد األكؿ، الجزء -
 ـ.1981دار النيضة العربية،

 د. إعاد القيسي
 ـ.1998، الطبعة األكلى، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، اإلدارمالكجيز في القانكف  -

 د. أنور رسالن
 ـ. 2004، دار النيضة العربية، الطبعة الثالثة، اإلدارمكجيز القانكف  -

 يبياء الدين يوسف السيقمد. 
 بدكف دار نشر. ـ،2011اءات الجزائية في التشريع الفمسطيني، الكجيز لشرح اإلجر  -
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 د. توفيق الشاوي
 ـ، 1954فقو اإلجراءات الجنائية، دار الكتاب الجامعي، الطبعة األكلى، -

 د. حسام مرسي
 ـ .2012، دار الفكر الجامعي، الطبعة األكلي، اإلدارمأصكؿ القانكف  -

 د. حسن جوخدار
 ـ. 1997اكمات الجزائية األردني، الطبعة األكلى، شرح قانكف أصكؿ المح -

 د. حسن صادق المرصفاوي
  ـ.2000المرصفاكم في أصكؿ اإلجراءات الجنائية، منشأة المعارؼ، االسكندرية،  -

 د. حسني الجندي 
 ـ.2002-2001شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية،  -

 د. رمسيس بينام
 ـ.1978ة المعارؼ، االسكندرية، نشأاإلجراءات الجنائية تأصيبلن كتحميبلن، الجزء الثاني، م -

 د. رمضان محمد بطيخ
 ـ.1997، دار النيضة العربية، القاىرة، اإلدارمالكسيط في القانكف  -

 د. رؤوف عبيد 
االستقبلؿ  مطبعة، عشر رابعةالطبعة المبادئ اإلجراءات الجنائية في القانكف المصرم،   -

 .ـ1982، القاىرة الكبرل،

 سالم الكرد د.
 .ـ2001اإلجراءات الجنائية، الكتاب األكؿ، الطبعة الثانية،  أصكؿ -
 الدين جمال ساميد. 
 ـ.2004المعارؼ، اإلسكندرية،  ةأ، منشاإلدارم القانكف أصكؿ -

 د. ساىر إبراىيم الوليد
 ـ.2008فمسطيني، الجزء األكؿ، الطبعة الثانية، الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ال -

 د. سعاد الشرقاوي
 ـ.1984، دار النيضة العربية، القاىرة، اإلدارم، النشاط اإلدارمالقانكف  -
 الطماوي سميمان د.
نشر، دار  العربي، بدكف الفكر دار ،(مقارنة دراسة) الدستكرم كالقانكف السياسية النظـ -

 ـ.1988
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 ـ. 1992، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاىرة، اإلدارمانكف الكجيز في الق -
 د. صالح الدين فوزي

 ـ.1991، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، اإلدارمالمبادئ العامة لمقانكف  -
 ـ.1998، دار النيضة العربية، القاىرة، اإلدارمالمبسكط في القانكف  -

 د. طارق الديراوي
ـ، الجزء األكؿ، 2001لسنة  3قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ الكجيز في شرح  -

 ـ.2013الطبعة الثانية، بدكف دار نشر، 
 د. طعيمة الحرف

، المبادئ العامة في تنظيـ نشاط السمطات اإلدارية، دار النيضة العربية، اإلدارمالقانكف  -
 ـ.1978

 د. عادل السعيد أبو الخير
 ـ.2008دكف دار نشر، ، باإلدارمالقانكف  -

 د. عبد الرؤوف ميدي
 ـ.2003شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية، منشكرات نادم القضاة، القاىرة،  -

 د. عبد الفتاح الصيفي
  ـ.1998اإلجراءات الجنائية، الجزء األكؿ، بدكر دار نشر، -

 د. عبد القادر صابر جرادة
ع الفمسطيني، المجمد األكؿ، مكتبة آفاؽ، غزة، مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشري -

 ـ.2009
 د. عزيزة الشريف

 ـ.1970، دار النيضة العربية، القاىرة، اإلدارمالقانكف  -
 حممي فيمي رد. عم

 ـ.2001، مطبعة عيف شمس، اإلدارمالقانكف  -

 د. عوض محمد
 .ـ1989ية، قانكف اإلجراءات الجنائية، الجزء األكؿ، مؤسسة الثقافة الجماىير   -

 د. فؤاد العطار
 ، دار النيضة العربية، بدكف سنة نشر.3، ط اإلدارمالقانكف  -
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 د. فوزية عبد الستار
 .ـ1986شرح قانكف اإلجراءات الجزائية، دار النيضة العربية،  -

 د. ماجد راغب الحمو
 ـ.2006، دار الجامعة الجديدة، اإلدارمالقانكف  -

 د. مازن ابراىيم نور الدين
 ـ.2012 ،شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، الجزء األكؿ، بدكف دار نشر -
 مأمون محمد سالمةد. 
 .ـ2004دار النيضة العربية،  اإلجراءات الجنائية في التشريع المصرم، الجزء األكؿ، -

 د. محمد أبو العال عقيدة
 ـ.2001شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، دار النيضة العربية،  -

 السناري د. محمد
 ، بدكف سنة نشر كال دار لمنشر.اإلدارمأصكؿ القانكف  -
 الوىاب عبد رفعت محمدد. 
 .ـ2002، سكندريةاإل، الجامعية المطبكعات دار، اإلدارم القانكف كأحكاـ مبادئ -

 د. محمد عبد المطيف فرج
بعة األكلى، شرح قانكف اإلجراءات الجنائية في جمع االستدالالت كالتحقيؽ االبتدائي، الط -

 ـ.2009بدكف دار نشر، 
 د. محمد فؤاد مينا

 ـ.1973، مؤسسة شباب الجامعة، طبعة اإلدارممبادئ كأحكاـ القانكف  -
 د. محمد مرغني خيري

 ـ.1982، الطبعة الثالثة، بدكف دار نشر، اإلدارمالمبادئ العامة لمقانكف  -
 د. محمود عاطف البنا

 ـ.1984بعة دار الفكر العربي، القاىرة، ، مطاإلدارمالكسيط في القانكف  -
 د. محمود محمود مصطفي

 شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، القاىرة، مطبعة دار الكتاب الجامعي، الطبعة الحادم عشر، -
 .ـ1976

 د. محمود نجيب حسني
 ـ.1998شرح قانكف اإلجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية،  -





191 

 

 بو زيد فيميد. مصطفى أ
 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، دكف سنة نشر.اإلدارمالقانكف  -
 الصروخ مميكةد. 
البيضاء،  الجديدة، الدار النجاح الثانية، مطبعة الطبعة ،( مقارنة دراسة) اإلدارم القانكف -

 ـ.1992
 

 المؤلفات المتخصصة -4

 د. إبراىيم حامد طنطاوي
 ـ.1997، دار النيضة العربية، استيقاؼ المكاطنيف فقيان كقضاءن  -
 ـ.1997سمطات مأمكر الضبط القضائي، الطبعة الثانية، المكتبة القانكنية،  -

 د. أحمد سالمة بدر
االختصاص التشريعي لرئيس الدكلة في النظاـ البرلماني، دراسة مقارنة، دار النيضة  -

 ـ.2003العربية، القاىرة، 
 د. أشرف عبد القادر قنديل

ة العامة لمبحث الجنائي كأثرىا في عقيدة القاضي، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، النظري -
 ـ.2011

 د. المتولي صالح الشاعر
 ـ.2008الجرائـ التي ال يجكز فييا الحبس االحتياطي، دار الكتب القانكنية،  -

 م صادقحاز . د
ارنة، دار النيضة العربية، دراسة مق يف النظاميف البرلماني كالرئاسي،سمطة رئيس الدكلة ب -

 ـ.2009

 د. حسام محمد سامي جابر
 ـ.2005، دار الكتاب لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 1نطاؽ الضبطية القضائية، ط -

 د. حسام مرسي
 ـ. 2011، الطبعة األكلى، دار الفكر الجامعي، اإلدارمسمطة اإلدارة في مجاؿ الضبط  -
 حسيبة محي الدينأ. 
دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، ثناء التحريات األكلية، أفيو  المشتبو ضمانات -

 ـ.2011اإلسكندرية، 
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 د. حممي الدقدوقي
، دراسة مقارنة، مطبعة دار اإلدارمرقابة القضاء عمي المشركعية الداخمية ألعماؿ الضبط  -

 ـ.1989المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، 

 القثامي حمود ضاوي النقيب/
 ـ.1981 الرياض، ،2ألمف كالممارسة اإلدارية، الدار السعكدية لمنشر كالتكزيع، طرجؿ ا -

 د. رائد أبو مخدة
 ـ.2012أعماؿ الشرطة "دراسة فقيية مقارنة "،  -

 د. رمسيس بينام
 م.1986عمم الوقاية والتقويم، دار المعارف، اإلسكندرية،   -

 لواء/ سراج الدين الروبي
أقساـ كمراكز نقط الشرطة، السنة الثالثة، مطبعة كمية الشرطة،  إدارة العمؿ األمني في -

 ـ. 2005

 د. سراج الدين كمال مرغالني
 ىػ.1425إجراءات الضبط كالتحقيؽ الجنائي، الطبعة الثانية، الرياض،  -
 سميم الزعنونأ. 
 .ـ1995 ،غزة بدكف دار نشر، التحقيؽ الجنائي، -

 د. سمير محمد ىندي
 ـ.1992المكاطف، دار النيضة العربية، القاىرة،  االشتباه كحرية -

 د. عادل أبو النجا
 دكر رئيس الدكلة في النظـ السياسية المعاصرة، بدكف دار كسنة نشر. -

 د. عادل السعيد أبو الخير
 ـ.1993كحدكده، القاىرة،  اإلدارمالضبط  -
 شوايل سميمان عاشورد. 
داريان  جنائيان  كالمقارف الميبي القانكف في اإلدارم الضبط أعماؿ عف الدكلة مسئكلية -  ، الطبعةكا 

 .ـ2002القاىرة، ، العربية النيضة األكلى، دار
 مشرف المجيد عبد العميم عبد د.
دراسة  ،في تحقيؽ النظاـ العاـ كأثره عمى الحريات العامة اإلدارمدكر سمطات الضبط  -

 ـ.1998مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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 القادر عمي القيوجي د. عبد
 ـ.2003، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، 1الندب لمتحقيؽ، ط -

 د. عبد اهلل ماجد العكايمة
االختصاصات القانكنية لمأمكر الضبط القضائي في األحكاؿ العادية كاالستثنائية" الضابطة  -

ة كالمصرية كالفرنسية كغيرىا، العدلية"، دراسة تحميمية تأصيمية نقدية مقارنة في القكانيف األردني
 ـ.2010الطبعة األكلى، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمناف، األردف، 

 عميد/ عبد الواحد امام
 ـ.1998سبلمي، دار النشر المصرية المبنانية، الشرطة مف منظكر إ -

 / عرابي محمد كموبركن لواء
 ـ.2005تنظيـ إدارة الشرطة الفمسطينية، مطبعة دار المنارة،  -

 د. عصام زكريا عبد العزيز
 .2001حقكؽ اإلنساف في الضبط القضائي، القاىرة، دار النيضة العربية،  -

 د. عمي عدنان الفيل
مياـ الضبط القضائي الخاص في الجرائـ البيئية في التشريعات العربية، دراسة مقارنة، بدكف  -

 .دار نشر
 حممي الوزانلواء د. عماد حسين عبداهلل، لواء د. السيد 

، الكظيفة اإلدارية لمشرطة، مطابع الشرطة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، اإلدارمالضبط  -
 ـ.2001

 د. قدري عبد الفتاح الشياوي
 ـ.1977، القاىرة ،الكتب عالـ، القانكنية الشرطية المكسكعة -

 د. ماجد راغب الحمو
 ـ.2002إلسكندرية، قانكف حماية البيئة في ضكء الشريعة، منشأة المعارؼ، ا -
 حمد بن عبداهللبن أمحمد د. 
 .ق1424دارة العامة، الرياض، اإل االستدالؿ في المممكة العربية السعكدية، معيد إجراءات - 

 محمد سعيد الرمالويد. 
الشرطة ما ليا كما عمييا، دراسة فقيية تطبيقية معاصرة، دار الفكر الجامعي، الطبعة  -

 ـ.2012، ىاألكل
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 د عصفورد. محم
 ـ.1972البكليس كالدكلة، مطبعة االستقبلؿ الكبرل، القاىرة،  -
 ـ.1985ضمانات الحريات، دار الفكر العربي، القاىرة،  -

 د. محمد عمي أبو عمارة
 ـ.2013، الطبعة األكلى، اإلدارمالضبط  -

 محمد عمي قطبد. 
راسة مقارنة، األكاديمية الممكية الطبيعة القانكنية ألعماؿ البحث الجنائي في مممكة البحريف "د -

 نشر. الشرطية، البحريف، بدكف سنة
 د. محمد عيد الغريب

االختصاص القضائي لمأمكر الضبط في األحكاؿ العادية كاالستثنائية، بدكف دار نشر،  -
 ـ.2003

ية راسة تحميمية تأصيمد النظاـ العاـ اإلجرائي كمدل الحماية التي يكفميا لو القانكف الجنائي -
لمجاؿ النظاـ العاـ اإلجرائي كالجزاءات التي تكفؿ حماية في ضكء أحكاـ القانكنيف المصرم 

 ـ.1999/2000، بدكف دار نشر،  كالفرنسي كآراء الفقو كأحكاـ القضاء

 د. محمد محمد بدران
، دراسة مقارنة في القانكف اإلدارممضمكف فكرة النظاـ العاـ كدكرىا في مجاؿ الضبط  -

 ـ.1993كالفرنسي، دار النيضة العربية، القاىرة، المصرم 
 د. محمد محمد مصطفي الوكيل

، دراسة مقارنة، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية، اإلدارمحالة الطكارئ كسمطات الضبط  -
 ـ.2003

 د. محمد مدحت المراسي
 ـ.2000 -1999تنظيـ إدارة الشرطة، القاىرة، كمية الشرطة،  -

 سف األبشيييرائد/ محمد يو 
 عمميات الشرطة الجزء األكؿ، القاىرة، مطبكعات أكاديمية الشرطة. -

 د. محمود حممي
 .ـ1984، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، اإلدارممكجز مبادئ القانكف  -

 د. مدحت صالح المراسي
 ـ.1993كزارة الداخمية، القاىرة سنة  اكؿ التنظيمية، دراسة تطبيقية عمىاليي -
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 واء د. مصطفي ممدوح محمدل
 ـ.1999)الكظيفة اإلدارية لمشرطة(، مطبعة كمية الشرطة،  اإلدارمالضبط  -
 مصطفي يوسفد. 
 ـ.2011دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، ثره عمى الدعكل كالعقكبة،كأمضي المدة  -

 د. ممدوح إبراىيم السبكي
 ـ.1998قاىرة، دار النيضة العربية، حدكد سمطات مأمكر الضبط القضائي في التحقيؽ، ال -

 د. ناجي محمد ىالل
 ـ.2007كاقع العبلقة بيف الجميكر كالشرطة،  -

 د. نور الدين الينداوي
 ـ.2004-2003الحماية الجنائية لمبيئة، الطبعة الثانية، بدكف دار نشر،  -

 د. وجدي ثابت غبلاير
لعميا، دار النيضة العربية، القاىرة، التظمـ في أكامر االعتقاؿ أماـ محكمة أمف الدكلة ا -

 ـ.1991

 ياسر حسن كمزي د.
منية، ، جامعة نايؼ لمعمـك األ1في مكاجية سمطات الضبط الجنائي، ط  اإلنسافحقكؽ  -

 ـ.2007الرياض، 
 

 الرسائل العممية -5
 د. أحمد عبد الفتاح كموب

كمية الدراسات العميا، أكاديمية دكر القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية، رسالة دكتكراه،  -
 ـ.2012الشرطة، مصر،

 سخر أسامة محمد أيوب اآلأ. 
سمطات مأمكر الضبط القضائي في مرحمة االستدالالت في القانكف الفمسطيني، دراسة  -

 .ـ2014مقارنة، رسالة ماجستير، معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، 
 أ. بشر صالح العاوور

في الظركؼ االستثنائية في التشريع الفمسطيني، رسالة ماجستير،  اإلدارم سمطات الضبط -
 ـ.2013كمية الحقكؽ، جامعة األزىر، غزة، 

 
 





196 

 

 د. بشير محمد المشيراوي
القانكنيف المصرم  في ظؿ الظركؼ االستثنائية، دراسة مقارنة في اإلدارمسمطات البكليس  -

 ـ.2005لدراسات العربية، القاىرة، كالفمسطيني، رسالة ماجستير، معيد البحكث كا
 د. بكيل بن محمد البراشي

الكظيفة اإلدارية لمشرطة كأثرىا عمى الحريات العامة، دراسة ميدانية في الجميكرية اليمنية،  -
 .2015رسالة دكتكراه، جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، 

 كميل أبو محمود جمالأ. 
"،  تحميمية دراسة" العادية التشريعات سف في ةالفمسطيني الكطنية السمطة رئيس صبلحيات -

 ـ.2012-2011رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة األزىر، غزة، 
 أ. جوىر قوادري صامت

رقابة سمطة التحقيؽ عمى أعماؿ الضبطية القضائية في القانكف الجزائرم كالمقارف، رسالة  -
 ـ.2009ماجستير، كمية الحقكؽ، جامعة اإلسكندرية، 

 حسنين إبراىيم صالح د.
  ـ.1970النظرية العامة لمظركؼ المحققة، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة،  -

 أ. صالح راشد الدوسري
السمطات االستثنائية لمأمكرم الضبط القضائي في قانكف اإلجراءات الجنائية البحريني،  -

، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا
 ـ.2007

 أ. عبد الرحمن بن محمد  فيد الطريمان
السمطات العادية لرجؿ الضبط الجنائي بمرحمة االستدالؿ، رسالة ماجستير، كمية الدراسات  -

 ـ.2007العميا، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، 
 أ. عبد الرحمن ماجد خميفة السميطي

أمكر الضبط القضائي، دراسة لمتشريع المصرم كالتشريع القطرم، رسالة ماجستير، سمطات م -
 ـ.2005كمية الحقكؽ، جامعة المنصكرة، 

 أ. عبد العزيز بن فيد بن سعيد آل عازب

التمبس الحكمي بالجريمة في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعكدم، دراسة تأصيمية مقارنة بالقانكف  
ر، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، كمية الدراسات العميا، الرياض، المصرم، رسالة ماجستي

 ـ.2013
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 د. محمد شريف إسماعيل

في الظركؼ االستثنائية، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة عيف  اإلدارمسمطات الضبط  -
 ـ.1979شمس، 

 د. محمد عودة ذياب الجبور

 .ـ1981كتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، االختصاص القضائي لمأمكر الضبط، رسالة د -

 د. محمد محمد الدرة

لمنع الجريمة، رسالة دكتكراه، كمية الدراسات العميا، أكاديمية  اإلدارماستراتيجية الضبط  -
 ـ.1999الشرطة، مصر، 

 د. منيب محمد ربيع

حقكؽ، جامعة  ، رسالة دكتكراه، كمية الاإلدارمضمانات الحرية في مكاجية سمطات الضبط  -
 ـ.1991عيف شمس، 

 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، 

 ـ.2006كمية الدراسات العميا، الرياض، 

 

 المقاالت والبحوث والتقارير -6
 د. أحمد فتحي سرور 
بحث بعنكاف" التحريض عمى ارتكاب الجرائـ"، منشكر بالمجمة الجنائية القكمية، القاىرة،  -

 ـ.1963المجمد السادس، يكليك 
 الفاصد د. أريان

الفمسطينية الييئة  ةتقرير بعنكاف "آليات المسائمة كسيادة القانكف في فمسطيف"، منشكر بمجم -
 ـ.1998المستقمة بحقكؽ المكاطف )قكانيف الشرطة في فمسطيف(، 

 أبركان فريدةد. 
 مجمس مجمة"، منشكر بلئلدارة التقديرية السمطة عمى اإلدارم القاضي رقابةبحث بعنكاف " -

 ـ.2002الجزائر،  ،األكؿ العدد، الدكلة
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 د. مأمون سالمة
، 28بمجمة القانكف كاالقتصاد، العدد الثاني، سبحث بعنكاف " المحرض الصكرم"، منشكر  -

 ـ.1968
 د. محمود عاطف البنا

"، منشكر بمجمة القانكف كاالقتصاد، كمية الحقكؽ، اإلدارمبحث بعنكاف" حدكد سمطة الضبط  -
 ـ.1978ديسمبر سنة  -جامعة القاىرة، العدداف الثالث كالرابع، السنة الثامنة كاألربعكف، سبتمبر

 ين(آخر س )و أ. معن إدعي
 مجمس صبلحيات مع بالمقارنة الفمسطينية الكطنية السمطة رئيس صبلحياتتقرير بعنكاف"  -

 لحقكؽ المستقمة الفمسطينية الييئة، صادر عف األساسي القانكف في التشريعي كالمجمس الكزراء
 ـ.2006(، لسنة 66، سمسمة تقارير قانكنية )المكاطف

 

 الصحف والمجالت -7
 ة القكمية.المجمة الجنائي -
 مجمة القانكف كاالقتصاد. -
 مجمة الييئة الفمسطينية المستقمة بحقكؽ المكاطف. -
 مجمة مجمس الدكلة المصرم. -

 
 المبادئ واألحكام القضائية -8

 (.1966-1961في خمس سنكات ) اإلدارممجمكعة أحكاـ محكمة القضاء  -
يني، الجزء العاشر كليد الحايؾ، مجمكعة مختارة مف قرارات محكمة العدؿ العميا الفمسط -

 ـ. 1996ـ( سنة 1966-1957عاـ )

 مف عشر الثالث العميا، الجزء العدؿ محكمة قرارات مف مختارة الحايؾ، مجمكعة كليد  -
 .(ـ1963-1961) عاـ

 مجمكعة القكاعد القانكنية التي قررتيا محكمة النقض المصرية: -

 .مجمكعة القكاعد القانكنية -
 .مجمكعة أحكاـ النقض -
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 والقوانين الدساتير -9
 ـ كتعديبلتو.2003القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  -

لسنة  33المعدؿ بالقانكف رقـ  فـ في شأف الحراس الخصكصيي1970لسنة  68القانكف رقـ  -
1976. 

 ـ2004( لسنة 20قانكف الصحة العامة الفمسطيني رقـ ) - 
 ـ.1997( 1قانكف الييئات المحمية الفمسطيني رقـ ) - 

 ـ. 1936( لسنة 74قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ) - 
 ـ. 1960( لسنة 20قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ) - 

 ـ.1999( لسنة 7قانكف حماية البيئة الفمسطيني رقـ ) - 
 ـ.2005( لسنة 8قانكف الخدمة في قكل األمف الفمسطينية رقـ ) - 
 .1963 لسنة (6) رقـ بقانكف قرارال - 

 ـ بشأف المطبكعات كالنشر1995( لسنة 9كف رقـ )القان - 
 ـ.2001( لسنة 3قانكف اإلجراءات الجنائية الفمسطيني رقـ ) - 
 ـ.2006( لسنة 1التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ ) - 

 ـ بشأف إنشاء قكة شرطة قضائية.2005( لسنة 99)قرار مجمس الكزراء رقـ  - 
 

 :ثانيًا: المراجع األجنبية

(M) Hauriou :Droit administratif,ed,1933.  

(M)Waline : précis de droit adninistrif,1960. 

(B)Burdeau :Traite de science politique,paris,1952 .  


