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" إمنا حرم عليكن ادليتت والدم وحلن اخلنزير وها أهل به لغري اهلل * فوي
اضطر غري باغٍ وال عاد فال إثن عليه إى اهلل غفور رحين "
صدق اهلل العظين
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أ

اإلىداء
 إلى كؿ مف في الوجود بعد اهلل ورسولو  ,إلى بسمة الحياة وسر الوجود  ,إلى رمز الحب والعطاء ,إلى مف آثرت عمى نفسيا المرض واإلجياد في سبيؿ راحتنا  ,إلى مف تحممت الكثير و اخفت
ىموميا عنا  ,إلى مف أفنت شبابيا حتى جعمتني شاباً  ,إلى ينبوع األمؿ والتفاؤؿ  ,إلى مف كاف

دعاؤىا سر نجاحي  ,وحنانيا بمسـ جراحي  ,إلى  "........أمي الحبيبة "
-

إلى مف أعطى دوف أنتظار  ,إلى مف عز عف نفسو الغالي والنفيس مف أجمي إلى مف كبرني و

عممني  ,إلى مف سخر كؿ ما يستطيع مف أجؿ أف يرى ىذا اليوـ  ,احمد اهلل الذي أمد في
عمرؾ لترى ثما اًر قد تعبت مف أجميا و قد حاف حصادىا بعد طوؿ انتظار  ,إلى " ......أبي

العزيز "

 إلى مف سارت معي نحو الحمـ خطوة بخطوة  ,إلى مف شاركتني بصبرىا وايمانيا ووقفت بجانبيوتحممت معي عبء الحياة والدراسة  ,إلى مف كاف لي عوناً ورفيقاً دائماً  " ....زوجتي الغالية ""

 إلى نور قمبي وقرة عيني أبنائي  ".....ريم ويزن " إلى سندي وقوتي ومبلذي بعد اهلل  ,إلى مف آثروني عمى أنفسيـ  ,إلى مف عمموني عمـ الحياة ,إلى مف حبيـ يجري في عروقي ويميج بذكراىـ فؤادي  " ......أخواني وأخواتي "

 -إلى مف سرنا سوياً ونحف نشؽ الطريؽ معاً نحو النجاح  ,إلى مف تحموا باإلخاء وتميزوا بالوفاء

والعطاء إلى ينابيع الصدؽ الصافي  ,إلى مف سعدت معيـ  ,وبرفقتيـ في دروب الحياة .......

إلى " أصدقائي العزاء "

 إلى مف عممونا حروفاً مف ذىب وكممات مف درر وعبارات مف أسمى و أجمى عبارات في العمـإلى مف صاغوا لنا عمميـ حروفاً ومف فكرىـ منارة تنير لنا سيرة العمـ والنجاح إلى أساتذتنا

الكرام.

 إلى الوطف الجريح.....إلى القدس العربية.......إلى األسرى األبطاؿ .....إلى الشيداءاألكرميف ...لكـ مني عيداً بالوفاء .

إلييـ جميعاً
أىدي ثمرة ىذا البحث


ب

شكر وتقدير
الحمد والشكر هلل الذي تكونت بقدرتو األشياء وتتابعت بفضمو النعـ واآلالء  ,وانشقت بحكمتو السماء
واستوت بعظمتو االرض  ,وكتب بمشيئتو الشقاء واليناء  ,والصبلة والسبلـ عمى سيد خمؽ اهلل  ,أصدؽ
مف تعمـ وخير مف عمـ  ,محمد النبي األمي عميو أفضؿ الصبلة وأتـ التسميـ  ,وبعد :
إنو لمف دواعي سروري أف أتقدـ بأسمى معاني الشكر واالمتناف واالعتراؼ بالجميؿ ألستاذي الدكتور /
ساىر ابراىيم الوليد  ,عميد كمية الحقوؽ بجامعة االزىر  ,مثمي األعمى في العمـ والمعرفة الذي شرفني
بإشرافو عمى ىذه الرسالة وزينيا مف طيؼ عممو  ,وانو لشرؼ لي أف يرأس لجنة المناقشة والحكـ عمى
ىذه الرسالة  ,فيو منارة القانوف الجنائي وأحد أعمدتيا في فمسطيف  ,فمو مني كؿ التقدير والثناء عمى ما
قدمو لي طواؿ فترة إعداد ىذه الرسالة مف نصائح وتوجييات سديدة فييا تواضع العمماء وحمـ األتقياء ,
وسماحة األدباء  ,فكاف ليا األثر البالغ في إنجاز ىذا العمؿ  ,فشك اًر جزيبلً لؾ دكتوري وأطاؿ اهلل عمرؾ
ومتعؾ بموفور الصحة والعافية .
 كما وأسجؿ شكري وتقديري إلى مف ال يجزيو المساف  ,ويعجز عف وصفو البياف استاذي الدكتور /عبد القادر صابر جرادة  ,استاذ القانوف الجنائي المعاصر  ,لتفضمو بقبوؿ االشراؼ أيضاً عمى الرسالة
واالشتراؾ في مناقشتيا و الحكـ عمييا  ,فبعد ما لمسنا فيو مف إدراؾ راؽ  ,ورقي مدرؾ  ,فإنني أتوجو
إليو بأسمى معاني التقدير واالحتراـ  ,وما بذلو مف جيد مبارؾ وعطاء ال ينتيي .
ويسعدني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لؤلساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة مناقشة ىذه الرسالة عمى جيودىـ
الخيرة  ,وتوجيياتيـ السديدة  ,ومبلحظاتيـ النافعة  ,و جيودىـ الدءوبة في سبيؿ تصحيح مسار البحث
العممي وتكريس وقتيـ لخدمة الباحثيف ورقي دولتنا فمسطيف الحبيبة .
وأخي اًر تعجز كؿ كممات الشكر والعرفاف والثناء عف إيفاء ىؤالء العمماء االفاضؿ حقيـ فيما قدموه في
شتى المجاالت القانونية عامة ولي خاصة  ,فإنني اساؿ اهلل ليـ الصحة الدائمة والتوفيؽ وجزاىـ اهلل عني
خير الجزاء .


ت

الممخص
تدور ىذه الدراسة حوؿ نظرية الضرورة في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ,حيث بدأنا

حديثنا في الفصؿ األوؿ عف موضوع نظرية الضرورة العامة مف حيث تعريفيا وتحديد طبيعة موقؼ الفقو

منيا  ,وذلؾ باعتبار أف نظرية الضرورة العامة ىي األُـ التي خرجت مف رحميا نظريات الضرورة في
مختمؼ فروع القانوف فيي مرتبطة بيا وجوداً وعدماً فجوىرىا وشروطيا وأساسيا واحد مع بعض

االختبلفات بحسب طبيعة وخصوصية كؿ قانوف عمى حدة  ,إذ يعتبر قانوف االجراءات الجزائية ذو
خصوصية معينة فيو صماـ االماف لحماية الحقوؽ والحريات مف تعسؼ السمطة ببطبلف اجراءاتيا اال

انو في نفس الوقت تطرؽ لنظرية الضرورة في بعض نصوصو والتي تعد تطبيقات لمضرورة االجرائية ,

ويمكف القوؿ أف الضرورة االجرائية ( ىي الحالة الممجئة التي تبيح مخالفة الشكؿ اإلجرائي الجنائي

لحماية المصمحة األجدر بالرعاية ) ورغـ اختبلؼ اغمب الفقو عمى أساس ىذه النظرية إال أنيـ اتفقوا

عمى شرعيتيا التي تجيز الخروج عمى القواعد المقررة قانوناً ذلؾ لحماية مصمحة غاية في األىمية تبرر

تطرقنا إليو في الفصؿ الثاني عف العبلقة بيف الضرورة
ذلؾ الخروج وتُعطيو شرعية استثنائية  ,وىذا ما ّ
والشرعية اإلجرائية موضحيف المفيوـ والضوابط واألنواع والمصادر لنظرية الضرورة اإلجرائية مع األخذ
بعيف االعتبار خصوصية قانوف اإلجراءات الجزائية وشرعية إجراء الضرورة وفقا لمبدأ سيادة القانوف

فوجدنا أنيما ينسجاف عبلقة تكاممية ال تنافر بينيما فيي مشروعية استثنائية أساسيا الضرورة وىي حماية

الدولة والمجتمع عمى حدا سواء في محاربة ومكافحة الجريمة ومنع انتشارىا  ,ومف أجؿ اكتماؿ الدراسة

كاف البد مف الجانب التطبيقي ليا وىذا ما تحدثنا عنو في الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة الذي كاف حرياً

بنا أف نقسـ ىذا الفصؿ التطبيقي إلى ثبلث مراحؿ مختمفة بحسب مراحؿ الدعوى الجنائية  ,وقد كشؼ
ىذا الفصؿ بشكؿ واضح عف قصور القانوف و القضاء الفمسطيني في بعض األحياف في معالجتو

لمضرورة اإلجرائية إال أنو قد تميز عف القوانيف المقارنة محؿ ىذه الدراسة في بعض األمكنة  ,ويمكف

القوؿ إجماالً أف قانوف اإلجراءات الفمسطيني كاف حذ اًر في تعاممو مع ىذه النظرية في الجانب العممي ليا

آخذيف عميو ثغرات بعض النصوص التي تركت المجاؿ لتطبيؽ الضرورة كنظرية عامة لذلؾ طرحنا في
بعض التوصيات إعادة صياغتيا مف جديد .


ث

Abstract
This study is about the theory of necessity in the Palestinian partial
frocedures law. A comparative study with the Egyptian criminal frocedures law
and the Jordanian criminal trials genetics law and we started our conversation in
the first chapter about the subject of public necessity theory in terms of
definition and determine the nature of the Fiqh position considering that the
theory of necessity in the various branches of law. It is linked to the presence
and number so, it’s essence, conditions and basis are the same with same
differences depending on the nature and specificity of each law separately and
we can say that (Are forced situation which allows the shape of procedural
criminal offense to protect the interest of better for care ), and despite the
difference of the most Fiqh on the basis of this theory but they agreed on its
legitimacy that allow to be out of the legally prescribed rules this is to protect
the very important interest which justify this exit and give it an exceptional
legitimacy and this is what we talked about in the second chapter about the
relationship between necessity legitimacy of procedure explaining the concept
and the procedural controls types and resources for the theory procedural
necessity with talking into consideration the specificity of criminal procedure’s
law and the legitimacy of the necessity procedure according to the principle of
the rule or law then we found that they weave a good relationship and there is no
dissonance between them and it is exceptional and it’s basis is the necessity
which is the state protection from the collapse of the legal structure and in order
to complete the study it had to be the practical side for it and this is what we
talked about in the third chapter of this study which was incumbent upon us to
divide this applied chapter to three different stages according to the stages of the
criminal lawsuit and this chapter detected the inadequacy of the law and the
Palestinian judiciary sometimes in its treatment for the procedural necessity but
it distinguished from the comparative laws which are replace this study in some
places, and overall we can say that the Palestinian procedural law was careful in
its dealing with this theory and its practical side, criticizing it in same texts
which left gabs that apply the necessity as a general theory so, we raised to
paraphrase it newly in some recommendations.


ج

المقدمة
الحمد هلل رب العالميف اليادي إلى سواء السبيؿ والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ أجمعيف وسيد

الطيبيف الطاىريف ,ومف تبعيـ بإحساف الى يوـ الديف ,اما,
األوليف واالخريف سيدنا ونبينا محمد وعمى آلو ّ
وبعد.
عمى الرغـ مف اتياـ نظريات القانوف الطبيعي بالمثالية والتجريد ,فانيا الشؾ قد اسيمت في بناء صرح
الحقوؽ والحريات في مواجية السمطة وتقييد سمطة الدولة .وعمى اثر انحسار موجة ىذه النظريات ,فاف
الحاجة الي تأكيد الحريات والحقوؽ وكفالتيا في مواجية سمطة الدولة قد دفعت بالشعوب الي وضع بعض
االصوؿ التي تؤكد حقيا في ذلؾ .وقد كانت ىذه االصوؿ الوضعية ىي اخر مراحؿ تطور الكفاح
الية تستند الي
السياسي في سبيؿ كسب الحقوؽ و الحريات وتدعيميا .فمـ تصبح تمؾ مجرد فكرة خي ّ

التفكير المثالي ,وانما انتقمت الي مجاؿ الحماية القانونية ,واصبحت ذات قيمة محددة يتمتع بيا االفراد في
مواجية السمطة وذلؾ عف طريؽ تقييد نشاطيا وتحديد نطاقيا ,وىذا القيد ما يسمى بمبدأ الشرعية

()1

وىذا

المبدأ يحكـ جميع االجراءات التي تواجو بيا الدوؿ مواطنييا سواء احتراما لمقانوف او خروجا عميو ,ويجرى
كذلؾ في مواجية جميع سمطات الدولة ,حيث تقوـ الدوؿ المعاصرة عمى مبدأ سيادة حكـ القانوف ,مف ثـ
احتراـ مبدأ الشرعية االجرائية فيو مناط التفرقة بيف الدولة القانونية والدولة البيوليسية

()2

ولكف قد تخرج

استثناء في حالة الضرورة الممحة والممجئة
الدوؿ عمى ىذا المبدأ في تصرفاتيا وذلؾ
ً

()3

وىي ما سميت

بنظرية الضرورة فيما بعد ,و نجد اف ىذه النظرية او ىذه الحالة ليا وضع حياتي قديـ في البشرية ,قدـ

اإلنساف والتاريخ ,برزت معيما ,وترافقت واياىما ,فيي نتيجة لغريزة البقاء ,في الحفاظ عمى النفس وعمى
تعرضت جميع األعراؼ والشرائع واألنظمة الجزائية القديمة إلى حالة الضرورة,
الممؾ وعمى الغير ,وقد ّ

كرس نظرية
ّ
فنصت عمييا ,كما أف التشريعات المعاصرة احتوتيا صراحة ,قد تكوف الصيف أوؿ بمد ّ
ممارسة حؽ غير مشروع أصبلً في مجاالت االضطرار ,خاصة لجية جرائـ السرقة والسمب المرتكبة في
حاالت المجاعة والقحط ,ثـ وردت حالة الضرورة في اليند مف خبلؿ شريعة (مانو) والتي تعود إلى أكثر

مف اثني عشر قرناً قبؿ الميبلد حيث تضمنت نصوصاً ومقاطع تسمح باقتراؼ أفعاؿ ممنوعة ومحظورة
تحت وطأة الضرورة الممجئة والمستعجمة ,شرط عدـ تجاوز حدود مقتضياتيا الممكنة ,أما المشرع
( )1د .أحمد فتحي سرور ,الشرعية الدستورية و حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجزائية ,الطبعة االولى ,دار النيضة العربية1995 ,ـ ,ص .139
( )2د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,دار النيضة العربية (سنة النشر  :بدوف) ص .5
( )3والبعض االخر مف الفقو لـ يعتبر ذلؾ خروجا بؿ ىي مشروعية االستثنائية د .ثروت عبد اليادي خالد الجوىري ,مدى ضرورة السمطات
االستثنائية في جميورية مصر العربية و الرقابة عمييا – دراسة مقارنة بالقانوف الدستوري الفرنسي ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,2005 ,ص .43

1

الروماني فقد حقؽ تقدماً كبي اًر ,إذ أقاـ القواعد األساسية التي ال تزاؿ تصمح دعامة عممية ,إف لـ تكف
قانونية ,لتأييد حالة الضرورة فيو مف تبنى القاعدة التي تقوؿ (سبلمة الشعوب فوؽ القانوف)(.)1
لذلؾ تعد نظرية الضرورة مف النظريات العامة التي ليا األثر الواضح في إضفاء المشروعية عمى بعض
األعماؿ المخالفة لمقانوف ,وجوىرىا واحد في مختمؼ فروع القانوف واف اختمفت تطبيقاتيا باختبلؼ
المصالح التي يحمييا وينظميا كؿ فرع مف ىذه الفروع,

()2

واذا كانت القواعد القانونية التي تحمي الحؽ

في الحياة-وىي القواعد القانونية الجزائية – ىي أقدـ ما عرفت البشرية فقد كاف القانوف الجنائي بدوره ىو
أوؿ فروع القانوف التي عرفت نظرية الضرورة وتحدث عنيا فقياؤه ( .)3ومف المبلحظ اف ىذه النظرية قد
القت حظاً واف اًر مف العناية في فقو قانوف العقوبات والقانوف االدراي والقانوف المدني والقانوف الدستوري
فاوضح ضوابطيا واالسس التي تقوـ عمييا ,اال انيا الزالت فكرة جديدة لـ يطرقيا البحث العممي بصورة
كافية في فقو قانوف االجراءات الجنائية نظ اًر الي أف قانوف االجراءات الجنائية مف شأنو المساس ببعض
الحقوؽ والحريات ,فانو يتعيف لذلؾ كفالة اجراءاتو بحكـ اف األصؿ في المتيـ البراءة ,مف ثـ يجب اف
يستند كؿ اجراء الي نص قانوني يضمنو المشرع االجرائي الجنائي لنصوص قانوف االجراءات الجنائية
وتمتزـ بو كافة السمطات المخاطبة بو حتى يمكف وصؼ االجراءات بالشرعية (.)4

( )1معيد الحقوؽ و العموـ القانونية ,بحث منشور عمى شبكة االنترنت  : http://www.droit-dz.com :تاريخ الزيارة 2015/2/11ـ.
( )2د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .6
( )3د .يحيى الجمؿ ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,لسنة 2005ـ ,ص.13
( )4د .أحمد فتحي سرور ,القانوف الجنائي الدستوري ,الطبعة الثانية ,دار الشروؽ ,2002 ,ص  5و.6
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أولً  /موضوع الدراسة:
سوؼ نتحدث في ىذه الدراسة بمشيئة اهلل تعالى عف نظرية الضرورة في قانوف االجراءات الجزائية
الفمسطيني ,تمؾ النظرية التي ال تقوـ إال عندما يكوف ىناؾ خطر ييدد إحدى المصالح التي ينظميا
ويحمييا القانوف اإلجرائي الجنائي ,ويقتضي األمر مخالفة الشكؿ اإلجرائي الطبيعي ,لحماية المصمحة
الميددة بالخطر .و يبلحظ اف قانوف االجراءات الجنائية ليس بغريب عميو فكرة الضرورة ,فقد وردت
بعض تطبيقاتيا صراحة في عدة نصوص متفرقة ,اال اف تطبيؽ ىذه النظرية عمى قانوف االجراءات
الجنائية أثار الخبلؼ لدى فقياء القانوف الجنائي بشأنيا و احتدـ الجدؿ فيما بينيـ في مدى قانونيتيا
وانسجاميا مع دستور الدولة ,وحوؿ إمكانية إعماليا كنظرية عامة ,اـ االقتصار عمى التطبيقات التي
وردت حص اًر في القانوف االجرائي ,و لذا قد نختمؼ مع بعض الفقياء و قد نتفؽ مع البعض اآلخر في
مدى مشروعيتيا االجرائية ,ولذلؾ سنسعى في ىذا البحث لبياف مفيوـ ىذه النظرية وطبيعتيا وشروطيا
ومدى صحة تطبيقيا عمى قانوف االجراءات الجزائية سواء في مرحمة االستدالؿ أو التحقيؽ أو المحاكمة,
واذا كانت ىذه النظرية حديثة نسيباً عمى الصعيد الجزائي االجرائي اال اف الكثير مف القوانيف االجرائية
الجزائية قد اعترفت بيذه النظرية فنصت عمييا في تشريعاتيا تحت تسمية النصوص االستثنائية وىي فعبلً
تطبيقات ليذه النظرية ,ونجد اف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة 2001ـ قد سار عمى
األخذ بيذه النظرية حيث ظيرت عدة تطبيقات استثنائية تخممت في بعض نصوصو ,و حاوؿ الحفاظ قدر
المستطاع عمى حقوؽ الفرد األساسية وحرياتو التي كفميا لو القانوف االساسي الفمسطيني.
ثانياً  /حدود الدراسة :
يتحدد نطاؽ ىذه الدراسة في موضوع نظرية الضرورة اإلجرائية ومدى تطبيقيا في قانوف اإلجراءات

الجزائية الفمسطيني ,وليذا سوؼ يقتصر الباحث عمى دراسة نظرية الضرورة اإلجرائية كدراسة تأصيمية
مقارنة بيف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة 2001ـ والمعدؿ بقرار بقانوف رقـ 17

لسنة 2014ـ والمنشور في دليؿ الوقائع الفمسطينية الجريدة الرسمية لمسمطة الوطنية الفمسطينة والصادرة

عف ديواف الفتوى والتشريع وزراة العدؿ الفمسطينية في العدد رقـ  ,38وقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية

األردني رقـ ( )9لسنة 1961ـ والمعدؿ بقرار بقانوف رقـ  11لسنة 2010ـ والمنشور في الجريدة الرسمية

االردنية والصادرة عف رئاسة الوزراء في العدد  ,11وقانوف اإلجراءات الجنائية المصري رقـ ( )150لسنة
1950ـ والمعدؿ بقرار بقانوف رقـ  16لسنة 2015ـ والمنشور في دليؿ الوقائع المصرية الجريدة الرسمية

المصرية والصادرة عف وزراة العدؿ المصرية في العدد ,29وذلؾ مع بياف أوجو الشبو واالختبلؼ بينيما
3

في كيفية التعاطي مع ىذه النظرية كونيا حاولت أف تجد حبلً لبعض القصور في التشريع اإلجرائي

الجنائي ومعالجة بعض الحاالت التي تيدد امف وسبلمة المجتمع.
ثالثاً  :أىمية الدراسة :

 -1تسميط الضوء عمى نظرية الضرورة بمعرفة أىميتيا وأبعادىا.

 -2الوقوؼ عمى الجيود الفقيية والقانونية لبياف العمؿ بالضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات
الجزائية.

 -3معرفة اإلطار القانوني والرقابي لحالة الضرورة في القانوف اإلجرائي الجنائي.

 -4الوقوؼ عمى الواقع العممي لتطبيؽ حاالت الضرورة ومدى أىمية ذلؾ بالنسبة لخصوصية قانوف
اإلجراءات الجزائية.

 -5إبراز الضوابط القانونية لممارسة نظرية الضرورة في التشريعات المختمفة محؿ ىذه الدراسة.

 -6حفاظ الدولة عمى مؤسساتيا ببسط يدىا عمى كافة الجرائـ ومعاقبة مرتكبييا وحماية المجتمع
ومنع انتشار الجرائـ.

 -7الخروج مف حالة النص الجامد إلي حالة المرونة بمواكبة األحداث الجديدة والتي ال تسعفيا
النصوص التشريعية.

 -8تحقيؽ التوازف بيف المصمحة الفردية والمصمحة العامة بشكؿ يتناسب مع القواعد الدستورية
الخاصة بالحقوؽ والحريات العامة لبلفراد والمحافظة عمى كياف الدولة بكشؼ الج ارئـ ومعاقبة

مرتكبييا.
رابعاً  :أىداف الدراسة :
 -1محاولة إيجاد الحموؿ إلشكالية الدراسة ,وخاصة ما يتعمؽ منيا بالشؽ التطبيقي لحالة الضرورة
في قانوف اإلجراءات الجزائية.

 -2الوقوؼ عمى الجوانب االيجابية و السمبية لتطبيؽ الضرورة في القانوف اإلجرائي الجنائي مع بياف
النتائج المترتبة عمى التطبيؽ وخاصة الماسة بالحقوؽ والحريات العامة.

 -3التركيز عمى دستورية الضرورة اإلجرائية وتحديد إطارىا ومدى صمتيا بالشرعية اإلجرائية.
 -4معرفة مدى العبلقة بيف طبيعة النظـ اإلجرائية ونظرية الضرورة في المجاؿ التطبيقي.

 -5بياف مدى المزوـ لمسمطة االستثنائية لمأمور الضبط القضائي والتي أساسيا الضرورة في ضوء
التنظيـ اإلجرائي بمراحمو المختمفة لمدعوى الجزائية وعبلقة ىذه السمطة بالعدالة االجرائية.

4

 -6التعرؼ عمى الضمانات التي حددتيا القوانيف محؿ الدراسة مف خبلؿ الشكؿ اإلجرائي والغاية منو
ومدى صمة العمؿ اإلجرائي بالمشروعية االستثنائية.

 -7حماية الشرعية االجرائية في الدولة بإيجاد شرعية أستثنائية وأساساً لبعض األعماؿ اإلجرائية
المخالفة ألصوليا ونسبيا لحالة الضرورة بإعتبارىا مبرر قوي لذلؾ.

 -8إثراء المكتبة العربية وخصوصا الفمسطينية بدراسة توضح وتبيف أىمية العمؿ بنظرية الضرورة
وشروطيا وصورىا وتكوف أساسا لدراسات وأبحاث مستقبمية.

خامساً  :إشكالية الدراسة :
 ما مدى الستعانة بنظرية الضرورة في قانون اإلجراءات الجزائية ،فيل طبقيا المشرع كنظرية
عامة أم اقتصر عمى نصوص (الضرورة) التي وردت عمى سبيل الستثناء.
ويتفرع عف ىذه اإلشكالية مجموعة مف التساؤالت الفرعية تتمثؿ في اآلتي :
 -1المقصود بنظرية الضرورة العامة ومدى تطبيقيا في قانوف اإلجراءات الجزائية ؟

 -2وما مدى كفاية نصوص الضرورة لمموازنة بيف العدالة اإلجرائية والحد األدنى لحرية الفرد
وحقوقو؟

 -3وىؿ فعبلً تمؾ النصوص منيا التقديرية التي تفتح المجاؿ لمقائـ باإلجراء إعماؿ الضرورة

كنظرية عامة وكيؼ يمكف التوفيؽ بينيا وبيف االستثناءات التي وردت حص اًر ,فيؿ زاوج

المشرع في التطبيؽ بيف النظرية واالستثناء ؟

 -4وىؿ تكفي الحاالت الواردة في نصوص قانوف االجراءات الجنائية المكانية اعتبار الضرورة
االجرائية نظرية عامة يمكف االستناد الييا في القياـ ببعض االجراءات التي يمكف اف تكوف

صحيحة في الظروؼ العادية ؟

 -5وىؿ يترتب عمى تطبيؽ نظرية الضرورة االجرائية في القانوف اإلجرائي إخبلالً بالحقوؽ
والحريات العامة وانتياؾ لمضمانات المقررة ليـ قانونا باسـ الضرورة ؟

 -6وما مدى العبلقة بيف نظرية الضرورة في قانوف اإلجراءات الجزائية وبيف مبدأ الشرعية
اإلجرائية والدستورية ؟

 -7ما ىو المصدر الذي استندت إليو الضرورة اإلجرائية ىؿ استندت إلى التشريع أـ القضاء أـ
إلى كمييما ؟ و ما ىي شروط الضرورة اإلجرائية في القانوف اإلجرائي وىؿ تختمؼ عف

شروط الضرورة في فروع القانوف األخرى اـ ال ؟
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 -8ما ىو موقؼ الفقو والقضاء مف صبلحية فكرة الضرورة االجرائية في تبرير بعض االجراءات
المحظورة التي تمارس عند توافر الضرورة ؟

سادساً  :منيجية الدراسة:
سوؼ يتبع الباحث في ىذه الدراسة منيج البحث التأصيمي المقارف لجميع مواد قانوف اإلجراءات

الجزائية الفمسطيني بنظيره المصري واألردني المتعمؽ بالضرورة لنقؼ عند حد ىذه النصوص ونحاوؿ
تحميميا ومعرفة أبعاد المشرع مف ورائيا.

سابعاً  :ىيكمية الدراسة :
سنقسـ دراسة نظرية الضرورة في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني إلى ثبلثة فصوؿ و خاتمة عمى

النحو اآلتي -:

الفصل األول  /نظرية الضرورة العامة و موقف الفقو منيا :

المبحث األوؿ  /مفيوـ نظرية الضرورة العامة.

المبحث الثاني  /موقؼ الفقو مف نظرية الضرورة.

الفصل الثاني  /الضرورة و شرعيتيا اإلجرائية :

المبحث األوؿ  /ماىية الضرورة اإلجرائية.

المبحث الثاني  /شرعية الضرورة اإلجرائية.

الفصل الثالث  /تطبيقات لمضرورة اإلجرائية في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني :

المبحث األوؿ  /تطبيقات الضرورة في مرحمة جمع االستدالؿ.

المبحث الثاني  /تطبيقات الضرورة في مرحمة التحقيؽ االبتدائي.
المبحث الثالث  /تطبيقات الضرورة في مرحمة المحاكمة.
خاتمة (نتائج وتوصيات).
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الفصل األول
نظرية الضرورة العامة و موقف الفقو منيا
لما كانت نظرية الضرورة اإلجرائية قد ولدت مف رحـ النظرية العامة لمضرورة ,كاف لزاما عمينا وقبؿ

الخوض في الضرورة اإلجرائية أف نمقي بعض الضوء عمى مفيوـ نظرية الضرورة العامة وموقؼ الفقو
منيا ,كي يتسنى لنا دراسة موضوع الضرورة اإلجرائية التي تعتبر مصد اًر ليا وجزءاً منيا ,وعميو سوؼ
نتحدث في ىذا الفصؿ عف مفيوـ نظرية الضرورة العامة في مبحث أوؿ ومف ثـ سنتناوؿ بالشرح موقؼ

الفقو مف ىذه النظرية في مبحث ٍ
ثاف وذلؾ عمى النحو التالي:

المبحث األول
مفيوم نظرية الضرورة العامة
استثناء عف األصؿ فإنو ينبغي الوقوؼ عمى
مف أجؿ معرفة مفيوـ نظرية الضرورة العامة الذي ىو
ً
مفيوـ ىذه النظرية لغةً واصطبلحاً في مطمب أوؿ ,ومفيوميا مف وجية نظر الفقو الجنائي والتشريعات
المقارنة في مطمب ٍ
ثاف :

المطمب األول
نظرية الضرورة العامة لغ ًة و اصطالحاً
وفي ىذا المطمب قاـ الباحث بتقسيمو إلى فرعيف مستقميف ,وذلؾ بتخصيص الفرع األوؿ لممفيوـ المغوي

لمضرورة وتخصيص الفرع الثاني لممفيوـ االصطبلحي وذلؾ عمى النحو التالي :
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الفرع األول
المفيوم المغوي لمضرورة
َّرورة اسـ لما يتميَّز بو ال ّشيء مف وجوب أو
الضرورة  :مفرد ,والجمع  :ضرورات أو ضرائر ,و الض ُ
امتناع ,وىي خبلؼ الجواز ,ومنو الضرورات تبيح المحظورات وعند أىؿ السنة ىي ما ال بد منو لبلنساف

في بقائو وتسمى حقوؽ النفس (.)1

امر ,والضرورة  :كالضرة والضرار ,والمضارةُ,
واالضطرار  :يعني االحتياج الي الشيئ ,وقد اضطره اليو ٌ
ضرر وال ضرورةٌ وال ضرة وال ضارورة ورجؿ ذو ضارو ٍرة وضرو ِرة أي ذو حاجة ,وقد اضطر
وليس عميؾ
ٌ
الي الشيئ أي الجئ إليو .والضرورة اسـ لمصدر االضطرار ,تقوؿ حممتني الضرورة عمى كذا و كذا,
()2

وقد اضطر فبلف الى كذا وكذا ,بناؤه (افتعؿ) فجعمت التاء طاء ,الف التاء لـ يحسف لفظو مع الضاد
والضر  :ما كاف مف سوء حاؿ أو فقر أو شدة في بدف.

الضرر  :الضيؽ والعمة تقعد عف جياد ونحوه.
الضراء  :الشدة والزمانة وحالة تضر.

الضرورة  :الحاجة والشدة ال مدفع ليا والمشقة.
اإللجاء
الكمالي ,كذلؾ بمعنى
الضروري  :كؿ ما تمس إليو الحاجة ,وكؿ ما ليس منو بد ,وىو خبلؼ
ُ
ّ
إلى الشيء المحرـ ,و ليس لو منو بد ,و تطمؽ كذلؾ عمى شدة الحاؿ و االحتياج الشديد إلى الشيء ,و
الضروري كؿ ما تمس إليو الحاجة فيي الحاجة الداعية إلى أف يرتكب فيو ماال يرتكب في اليسر

()3

و يمكف استخبلص معنى الضرورة في أربع نقاط -:
ضر) خبلؼ النفع.
 .1أف أصؿ مادة ( ّ
 .2أف الضرورة تأتي بمعنى المشقة.
 .3أف الضرورة تأتي بمعنى الحاجة.

 .4أف الضرورة تأتي بمعنى الحاجة و الشدة ال مدفع ليا (.)4
و تعبير الضرورة تعني اإللجاء بالقوة و القير ,بمعنى أنيا تدؿ عميو و توحي بقيامو ,عمى أنو يستوي
أف تكوف بتمؾ القوة  -التي نشأت الضرورة عنيا – طبيعية أو يكوف لئلنساف دخؿ في وجودىا .أي
أف الضرورة تقوـ بغض النظر عف المصدر التي نشأت عنو (الف االضطرار إلى الشيء ىو اإللجاء
( )1محيط المحيط ,لممعمـ بطرس البستاني ,قاموس مطوؿ لمغة العربية ,مكتبة لبناف ناشروف ,الطبعة الثانية ,بيروت ,1998 ,ص .523
( )2لساف العرب ,البف منظور ,المجمد التاسع ,الطبعة االولى ,دار صادر لمطباعة والنشر ,بيروت ,2000 ,ص 32و.33
( )3المعجـ الوسيط ,مجمع المغة العربية ,الجزء االوؿ ,الطبعة الثالثة ,1998 ,ص .558
( )4نقبلً عف.د.محمد بف حسيف الجيزاني ,حقيقة الضرورة الشرعية ,كمية الشريعة ,الجامعة االسبلمية ,المدينة المنورة ,ص.7
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إليو ,وىذا اإللجاء عاـ يشمؿ ما إذا كاف الممجئ أنساناً أو غيره)

()1

وأيضاً الضرورة ىي الشدة التي

ال خبلص منيا .وفي اصطبلح المنطقييف الضرورة ىي البديية ,أي ما ال يحتاج إثباتو إلى اعماؿ

فكر ونظر ,وال يحتاج لدليؿ .ومنو الضرورة الشرعية أي ما ال يحتاج إثباتيا في الشرع إلى دليؿ,
كوجوب الصبلة (.)2

الفرع الثاني
المفيوم الصطالحي لمضرورة
قدـ عمماء أصوؿ الفقو تعريفاً وافياً شامبلً لمضرورة وأقساميا ,يقتفي الفقياء آثارىا ,و يسيروف وفؽ
مناىجيـ عمييا ,إذ أف الفقياء المجتيديف تبعوا عمماء أصوؿ الفقو فيما يتصؿ باألدلة اإلجمالية

(األصولية) ,و القواعد ,و المناىج الخاصة بطرؽ اإلستنباط تعريفاً  ,و ترتيباً ( ,)3وقد ُعرفت بتعريفات
عدة منيا " الحالة الممجئة لتناوؿ الممنوع شرعاً ,و عرفيا السيوطي و الزركشي بقولو بموغ اإلنساف حداً
إف لـ يتناوؿ الممنوع ىمؾ أو قارب اليبلؾ "

"

()5

()4

أو بأنيا " العذر الذي يجوز بسببو إج ارء الشيء الممنوع

و عند األصولييف " الحاجة الشديدة الممجئة إلى مخالفة الحكـ الشرعي و قد تضمف ىذا التعريؼ

قيديف آثنيف -:

أوليما  :أف الضرورة حاجة ممجئة ال مدفع ليا ,و ىذا ما دؿ عميو المعنى المغوي.

ثانييما  :أف الضرورة عذر معتبر شرعاً ,و سبب صحيح مف أسباب الترخيص ,و يقضي مخالفة الحكـ

الشرعي (.)6

( )1نقبلً عف.د .يوسؼ قاسـ ,نظرية الضرورة في الفقو الجنائي اإلسبلمي و القانوف الجنائي الوضعي ,دار النيضة العربية – مطبعة دار القاىرة,

 1993ـ ,ص .76

( )2محيط المحيط ,لممعمـ بطرس البستاني ,قاموس مطوؿ لمغة العربية ,مرجع سابؽ ,ص .524
( )3د .عبد الوىاب إبراىيـ أبو سميماف ,فقو الضرورة و تطبيقاتو المعاصرة  -آفاؽ و أبعاد ,مرجع سابؽ ,ص .48
( )4د .وىبو الزحيمي ,نظرية الضرورة الشرعية – مقارنة مع القانوف الوضعي ,مؤسسة الرسالة (سنة النشر  :بدوف) ,ص  ,96و انظر د.
محمود محمد عبد العزيز الزيني ,الضرورة في الشريعة اإلسبلمية و القانوف الوضعي ,تطبيقاتيا – أحكاميا – آثارىا ,مرجع سابؽ ص.19
( )5انظر .عمي حيدر خواجو ,درر الحكاـ في شرح مجمة االحكاـ ,الطبعة االولى ,دار الجيؿ ,1991 ,ص .33
الضرر /ىو األلـ الذي ال نفع فيو يوازيو ,أو يربي عميو ,و ىو نقيض النفع ,و ىو الذي ال ضرر فيو ,و ليذا لـ يوصؼ شرب األدوية الكريية ,و
العبادات الشاقة بالضرر ,لما في ذلؾ مف نفع الموازي لو ,أو المربي عميو ,والمضطر  /ىو المكمؼ بالشيء الممجأ إليو ,المكره عميو ,و يرد
المضطر في المغة عمي معنييف أحدىما  :مكتسب الضرر و الثاني مكتسب دفعو  ,أما الحاجة  /فإنيا إف كانت حالو جيد و مشقة فيي دوف
الضرورة ,و ال يتأتي معيا اليبلؾ(..انظر د .عبد الوىاب إبراىيـ أبو سميماف ,فقو الضرورة و تطبيقاتو المعاصرة  -آفاؽ و أبعاد ,مرجع سابؽ,
ص .)32
( )6محمد بف حسيف الجيزاني ,حقيقة الضرورة الشرعية ,مرجع سابؽ ,ص.7
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والبعض قسـ الضرورة لثبلثة أقساـ:
القسم األول  :ضرورة فقيية وىي عمى نحويف:
المحرـ سوى ما استُثنى.
األوؿ  :ضرورة قصوى تبيح
ّ
المعبر عنيا بالحاجة إالّ أنيـ يطمقوف عمييا الضرورة في
والثاني  :ضرورة دوف ذلؾ وىي
ّ
االستعماؿ توسعاً.
القسم الثاني  :ضرورة وغير الفقيية وتُسمى ضرورة أصولية وىي  :الضرورة العامة بالجنس ,ولعؿ إماـ
الحرميف مف أوؿ مف انتبو إلى ذلؾ حيث قاؿ في البرىاف  « :إف الضرورة عمى أقساـ ,فقد ال تبيح
الضرورة نوعاً يتناىى قبحو كما ذكرناه ».

كمياً في الجنس ,بؿ يعتبر تحققيا في كؿ شخص كأكؿ
وقد تبيح الضرورة الشيء ,ولكف ال تثبت حكماً ّ
الميتة وطعاـ الغير ..وىذه ىي الضرورة التي سميناىا بالضرورة الفقيية بالمعنى األخص.

والقسم الثالث :ما يرتبط في أصمو بالضرورة ,ولكف ال ينظر الشرع في اآلحاد واألشخاص ,وىذا كالبيع
وما في معناه (.)1

وعرفتيا المذاىب األربع عمى النحو التالي -:
المذىب الحنفي :
قاؿ السيد الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني " الضرورة  :مشتقة مف الضرر وىو النازؿ مما ال مدفع لو ",
و قاؿ العبلمة عمي حيدر " الضرورة  :ىي الحالة الممجئة لتناوؿ الممنوع شرعاً ".

المذىب المالكي :
قاؿ العبلمة الفقيو محمد بف أحمد بف جزي الغرناطي " أما الضرورة  :فيي خوؼ الموت ".
وقاؿ العبلمة أحمد الدردير" الخوؼ عمي النفس مف اليبلؾ عمماً أو ظناً " أو " حفظ النفوس مف اليبلؾ "
المذىب الشافعي:
قاؿ القاضي زكريا األنصاري " الضرورة  :ما نزؿ بالعبد مما ال بد مف وقوعو " ,و قاؿ شياب الديف أحمد
بف أحمد القيموبي " الضرورة :ماال ُيحتمؿ عادة " ,وقاؿ العبلمة محمد عبد الرؤوؼ المناوى" الضرورة :
( )1عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يوسؼ الجويني ابو المعالي ,البرىاف في اصوؿ الفقو ,تحقيؽ عبد العظيـ الديب ,الجزء االوؿ ,دار الوفاء478 ,ىػ,
ص .564
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ما اتصمت الحاجة إليو إلى حد الضرورة كحفظ الديف ,فالنفس ,فالعقؿ ,فالنسب ,فالماؿ ,فالعرض " ,و قد
أجاز الشافعي و أحمد أكؿ لحـ الميدر في حالة الضرورة سواء كاف الميدر حياً أو ميتاً و يوافقيما بعض
الحنفية بؿ يبيح الشافعي و بعض الحنفية أكؿ لحـ الميت المعصوـ في حالة الضرورة ألف حرمة الحي

أعظـ مف حرمة الميت و يبيح الشافعي لممضطر أف يقطع مف جسمو فمذة ليأكميا في حالة الضرورة إذ

ظف السبلمة مع القطع (.)1
المذىب الحنبمي :

قاؿ العبلمة موفؽ الديف بف قدامو " الضرورة المبيحة  :ىي التي يخاؼ التمؼ بيا إف ترؾ األكؿ " ,وقاؿ
جماؿ الديف يوسؼ بف عبد اليادي " الضرورة  :ىو ما يضطر إليو ,و تحصؿ لو ضرورة و حاجة إلي

التقمد " (.)2

الفقو المعاصر :
جاءت تعريفات الفقياء المحدثيف متطابقة مضموناً و فحوى مع تعريفات الفقياء القدماء ,مع االختبلؼ
في التعبير ,مف حيث اإليجاز و التفصيؿ و فما يمي عرض لبعض ىذه التعريفات :

يعرؼ االماـ محمد أبو زىرة بقولو " الضرورة  :ىي الخشيو عمى الحياة إف لـ يتناوؿ المحظور ,أو يخشى
ضياع مالو كمو " ,و ذكر في موضع آخر قولو " أيف يكوف الشخص في حالة تيدد مصمحتو الضرورية,
وال تدفع إال بتناوؿ محظور يمس حؽ غيره ".

و عرفيا األستاذ مصطفى الزرقاء بقولة " الضرورة  :ما يترتب عمى عصيانيا خطر ,كما في اإلكراه

الممجئ و خشية اليبلؾ جوعاً ".

و خمص جميؿ محمد بف مبارؾ " إلى أف الضرورة  :ىي خوؼ اليبلؾ ,أو الضرر الشديد عمى أحد

الضروريات لمنفس ,أو الغير يقيناً ,أو ظناً ,إف لـ يدفع بو اليبلؾ ,أو الضرر الشديد " (.)3

( )1نقبلً عف.عبد القادر عودة ,التشريع الجنائي اإلسبلمي – مقارناً بالقانوف الوضعي – الجزء األوؿ ,مؤسسة الرسالة( ,سنة النشر  :بدوف),

ص.578

 الميدر ىو مف أباح قتمو و اسقط فيو القصاص و الدية (أىدر القاضي دـ القاتؿ).( )2د .عبد الوىاب إبراىيـ أبو سميماف ,فقو الضرورة و تطبيقاتو المعاصرة ,آفاؽ و أبعاد ,مرجع سابؽ ص  49وما بعدىا و انظر محمد بف
حسيف الجيزاني ,حقيقة الضرورة الشرعية  ,مرجع سابؽ ,ص ,7و انظر د .وىبو الزحيمي ,نظرية الضرورة الشرعية – مقارنة مع القانوف الوضعي,
مرجع سابؽ ,ص 67و انظر د .محمود محمد عبد العزيز الزيني ,الضرورة في الشريعة اإلسبلمية و القانوف الوضعي ,تطبيقاتيا – أحكاميا –
آثارىا  ,مرجع سابؽ ,ص 18و19و 20و انظر د .يوسؼ قاسـ ,نظرية الضرورة في الفقو الجنائي اإلسبلمي و القانوف الجنائي الوضعي  ,مرجع
سابؽ ,ص.26
( )3د .عبد الوىاب إبراىيـ أبو سميماف ,فقو الضرورة و تطبيقاتو المعاصرة ,آفاؽ و أبعاد ,مرجع سابؽ ص .52
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و يوجز بعض الفقياء تعريؼ فكرة الضرورة في الفقو اإلسبلمي بأنيا خوؼ اليبلؾ عمى النفس ,أو الماؿ

سواء أكاف ىذا الخوؼ عمماً ,أي أم اًر متيقناً ,أو ظناً و يراد بو الظف الراجح ,و ىو المبني عمى أسباب
معقولة (.)1

المطمب الثاني
نظرية الضرورة العامة في الفقو الجنائي و التشريعات المقارنة
سوؼ نتناوؿ في ىذا المطمب اجتيادات بعض فقياء القانوف الجنائي في محاولتيـ لتعريؼ حالة
الضرورة مف حيث تحديد ماىيتيا وفروضيا وذلؾ في الفرع أوؿ ,ومف ثـ تعريؼ التشريعات الوضعية

محؿ ىذه الدراسة لحالة الضرورة في قوانينيا الموضوعية الجزائية في الفرع الثاني :

الفرع األول
مفيوم نظرية الضرورة العامة في الفقو الجنائي
يضمف التعريؼ و الشروط المتطمبة لتوافر حالة
تتعدد تعريفات الضرورة لدى فقياء القانوف بيف ما
ّ
الضرورة مف جية ,ومف ُيعطي تعريفاً عاماً لمضرورة مف جية أخرى ,فبعض الفقياء يعرفيا بأنيا "
مجموعة مف الظروؼ التي تيدد شخصاً بالخطر وتوحي إليو بطريؽ الخبلص منو بإرتكاب فعؿ إجرامي

معيف " (.)2

ويعرفيا البعض اآلخر " بأنيا ظرؼ أو موقؼ يحيط باإلنساف ويجد فيو نفسو أو غيره ميدداً بخطر جسيـ
يوشؾ أف يقع وال سبيؿ أمامو لمخبلص منو إالّ بارتكاب جريمة يطمؽ عمييا(جريمة الضرورة) " ,كمف

يظير عارياً في الطريؽ العاـ بسبب حصوؿ حريؽ في منزلو واضط ارره إلى الخروج عمى ىذه الحالة وىذا

التصرؼ يشكؿ جريمة الفعؿ الفاضح المخؿ بالحياء ( ,)3و يعرفيا البعض اآلخر " بأنيا ظرؼ خارجي
ينطوي عمى خطر جسيـ ومحدؽ ,يحيط بشخص فيرغمو عمى تضحية حؽ اآلخر ,وقاية لنفسو أو لمالو

( )1نقبلً عف.د .يسري محمد العصار ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و التشريع الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابة – دراسة مقارنة,

دار النيضة العربية ,1995 ,ص .12

( )2د .محمود نجيب حسنى ,شرح قانوف العقوبات ,القسـ العاـ ,الطبعة الخامسة ,دار النيضة العربية ,القاىرة  ,1982ص.544
( )3د .عبد الرحمف عباس ادعيف ,موانع المسؤولية الجزائية في قانوف العقوبات العراقي ,مقاؿ منشور عمى شبكة االنترنت :
 http://alsharqpaper.comبتاريخ 2015/1/25ـ.تاريخ الزيارة 2015/2/18ـ.
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أو لنفس غيره أو مالو مف غير أف يتسبب ىو قصداً بحموؿ الخطر ,ودوف أف تكوف لديو القدرة عمى منعو

بطريقة أخرى " (.)1

والضرورة في مفيوميا العاـ تتحقؽ بمجرد حموؿ خطر ال يدفع إال بمحظور وىي بيذا المفيوـ ال تتقيد

بمدى الخطر وال بمصدره ,وال بالحؽ الذي يتيدده ,كما أنيا ال تتقيد بتعييف الفعؿ الذي يد أر الخطر أو
عدـ تعيينو ,كذلؾ فإنو ال عبرة فييا بشخص مف يتوجو إليو المضطر بفعمو وىذا المفيوـ العاـ يجعؿ
الضرورة شاممة لمدفاع المشروع واإلكراه معا ( ,)2وىذا يعني أف يجد صاحب الحؽ نفسو مضط اًر لمخالفة

القانوف مف أجؿ المحافظة عمى حقو الذي تعرض لمخطر .و بمعنى آخر فإف صاحب الحؽ يتعيف عميو
في ىذه الحالة الموازنة بيف اعتباريف  :احتراـ القانوف مف ناحية و المحافظة عمى حقو مف ناحية أخرى,
و تفرض ىذه الموازنة عمى صاحب الحؽ نوعاً مف االختيار الصعب فيو أما أف يضحي بحقو و يحترـ

القانوف ,و إما أف يحمي حقو و يخالؼ ىذا النص (.)3

وعرفيا الدكتور أحمد عوض ببلؿ "ىي حالة الشخص الذي يوجد في مأزؽ فيكوف أمامو أف يختار أحد
حمّيف ,إما أف يرتكب جريمة تفادياً لخطر يتيدده ,أو يتيدد غيره ,واما أف يحترـ القانوف واالستسبلـ لذلؾ

إف ىذا الشخص في حالة ضرورة " (.)4
الخطر ,فإذا اختار الجريمة فيقاؿ حينئذ ّ
فحالة الضرورة ىي حالة يجد فييا الشخص نفسو أو غيره ميدد بضرر جسيـ عمى وشؾ الوقوع بو أو
بغيره ,فيضطر إلى ارتكاب جريمة لوقاية نفسو أو غيره مف ىذا الخطر.

و غالباً ال يكوف الخطر قد وجو إليو عمداً إللجائو إلى ارتكاب الجريمة ,وال يكوف بفعؿ إنساف كمف ييرب

مف مكاف يحترؽ فيصيب طفبلً في طريقو ,ومف يكسر باب منزؿ غيره لينقذ سكانو ,أو مف يخرج عارياً

مف منزلو (جريمة فعؿ فاضح عمني) نتيجة لحريؽ شب في منزلو أو كالطبيب يقتؿ الجنيف لينقذ األـ

()5

واف يقود شخص سيارة في الميؿ دوف أضواء ليتصؿ برجاؿ اإلطفاء بعد أف اندلع حريؽ ,واف يجري

ممرض عممية جراحية لشخص ميدد بالموت في ظروؼ يستحيؿ فييا االستعانة بطبيب ( ,)6و يراد بحالة
الضرورة وضع مادي لؤلمور ينشأ بفعؿ الطبيعة أو بفعؿ إنساني موجو إلى الغير و ينذر بضرر جسيـ

( )1أ .عمي عبد اهلل حمادة ,حالة الضرورة كمانع مف موانع المسئولية الجزائية ,بحث منشور بتاريخ 2007عمى شبكة االنترنت :
 .http://www.startimes.com/?t=16555863تاريخ الزيارة 2015/2/18ـ.
( )2د .عوض محمد عوض ,د .سميماف عبد المنعـ ,النظرية العامة لمقانوف الجزائي – وفقاً ألحكاـ قانوف العقوبات في مصر و لبناف ,مرجع

سابؽ ,ص .352

( )3د .يسري محمد العصار ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و التشريع الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابية – دراسة مقارنة ,مرجع
سابؽ ,ص .10
( )4نقبل عف د .ساىر إبراىيـ الوليد ,األحكاـ العامة لقانوف العقوبات ,الجريمة والمسئولية ,الجزء األوؿ ,الطبعة الثانية  ,2011ص .231
( )5د .محمد عيد الغريب ,شرح قانوف العقوبات – القسـ العاـ( ,اسـ الناشر  :بدوف) ,2000-1999 ,ص .732
( )6د .سمير عاليو ,شرح قانوف العقوبات – القسـ العاـ – (معالمو ,نطاؽ تطبيقو ,الجريمة ,المسئولية ,الجزاء) ,دراسة مقارنة ,المؤسسة الجامعية
لمدراسات و النشر و التوزيع2001 ,ـ ,ص .399
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بناء عمى ذلؾ ,ال تتعدى حالة الضرورة
عمى النفس ,يتطمب دفعو ارتكاب جريمة بحؽ إنساف برئ ,و ً
فروضاً ثبلث :
الفرض األول  :أف يرتكب إنساف جريمة عمى شخص برئ ,و ذلؾ ليدفع بيا عف نفسو ضر اًر جسيماً تيدد
بو الطبيعة.

الفرض الثاني  :أف يرتكب إنساف جريمة عمى شخص برئ و ذلؾ ليدفع بيا ضر اًر جسيماً تيدد بو
الطبيعة نفس إنساف آخر غيره.

الفرض الثالث  :أف يرتكب إنساف جريمة عمى شخص برئ و ذلؾ ليدفع بيا ضر اًر جسيماً ييدد بو أحد

األشخاص إنسانا آخر غيره ,و القاسـ المشترؾ في كافة فروض جريمة الضرورة ,كذلؾ في اإلكراه

المعنوي ,أف الجريمة تصيب شخصاً بريئاً ,ذلؾ أنو حيف تصيب الجريمة شخصاً أثيماً ىو مصدر الضرر

المدفوع بيا ,تعتبر دفاعاً شرعياً سواء عف نفس المدافع أـ عف نفس غيره ,و الجريمة المباحة لمدفاع

شيء ,و الجريمة الناشئة مف ضرورة أـ إكراه شيء آخر (.)1

لكنيا تختمؼ عف اإلكراه المعنوي في أمريف :األوؿ ىو أنو بينما يكوف مصدر اإلكراه عمى الدواـ إنسانياً

فإف مصدر الضرورة ىو مجموعة مف الظروؼ تيدد شخصاً بالخطر وتدفعو في سبيؿ الخبلص منو

ارتكاب الجريمة .والثاني ىو أف المكره معنوياً يكوف اختياره محدداً برغبة المصدر اإلنساني الذي يزاوؿ
عميو اإلكراه إذ يحدد لو الفعؿ الجرمي المطموب منو كي يتفادى الخطر بينما ال يتحدد الفعؿ الجرمي

الذي يشكؿ جريمة الضرورة في أحواؿ الضرورة وانما يستميميا الخاضع لمضرورة مف ظروؼ الحاؿ ومف

( )1د .رمسيس بنياـ ,النظرية العامة لمقانوف الجنائي ,منشأة المعارؼ باإلسكندرية ,دوف معمومات النشر ,1997 ,ص .971
 ومصدر الضرر المدفوع بجريمة الدفاع ىو دائما إنساف باغ ,وأما مصدر الضرر المدفوع بجريمة الضرورة فقد يكوف فعؿ الطبيعة .ويجب لتوافرجريمة الضرورة أف يكوف الضرر المدفوع بيا والميدد لمنفس – كمؿ قمنا – ضر ار جسيما ,فاف كاف ضر ار طفيفا انتفت في الجريمة التي تدفعو صفة
الضرورة ,أما جريمة الدفاع وىي تصيب كما قمنا باغيا ’ فجائزة لدفع الضرر اإلجرامي الذي ييدد بو ىذا الباغي ولو كاف ضر ار طفيفا(.رمسيس
بنياـ ,النظرية العامة لمقانوف الجنائي ,ص .)972
" و الضرر الجسيـ عمي النفس ,إذ يرتكب الجريمة عمي إنساف بريء في سبيؿ درئو ,مستوي فيو أف يكوف ميدداً ذات الشخص الذي ارتكب ضده

الجريمة أو يكوف ميدداً شخصاً أخر غيره و الفرؽ بيف جريمة الضرورة و جريمة الدفاع ,ىو أف األولى تصيب بريئاً بينما تصيب الثانية باغياً وقد

قررت محكمة التمييز األردنية بصفتيا الجزائية رقـ ( 1975/23ىيئة خماسية) ,المنشور عمى الصفحة  720مف عدد مجمة نقابة المحاميف بتاريخ
1975/1/1
* إف حكـ المادة  89مف قانوف العقوبات ال يتعمؽ بمف يرتكب جرما لدفع اعتداء واقع عميو مف آخر و إنما يتعمؽ بمف يرتكب جرم ًا بدافع

الضرورة ضد شخص بريء ,وىذا ىو الفارؽ بيف حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة إذ أف الضرر في حالة الدفاع الشرعي يقع عمى معتد وفي
حالة الضرورة يقع عمى شخص بريء .و توجد ف روؽ أخري بيف الجريمتيف ,فيمزـ لوجود جريمة الضرورة أف تيدؼ إلي درء خطر عمي النفس إذ
ينتفي فييا وصؼ الضرورة و يستحؽ عنيا العقاب إذا كانت تدفع ضر اًر ييدد الماؿ أما الدفاع الشرعي في  :سواء لدفع جريمة تيدد النفس أـ لدفع
جريمة تيدد الماؿ(.قرار محكمة التمييز االردنية بصفتيا الجزائية رقـ ( 1975/23ىيئة خماسية(المنشور عمى الصفحة  720مف عدد مجمة نقابة

المحاميف بتاريخ )1975/1/1
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الجائز أف تتعدد أمامو األفعاؿ التي يمكف أف تخمصو مف الخطر الجسيـ المحدؽ بو وأف يختار مف
بينيما(.)1

وكذلؾ وفيما يتعمؽ بمصدر الخطر فإنو في الدفاع المشروع يكوف إنساناً ,أما في حالة الضرورة قد يكوف

عامبلً مف عوامؿ الطبيعية كعاصفة تيب عمى سفينة و يغرؽ المسافريف عمى ىذه السفينة فمف أجؿ أف

ينقذ أحدىـ حياتو يتعمؽ بموح يطفو عمى البحر و يدفع الشخص الذي كاف عميو فيغرؽ اآلخر ,و يبقى

ىو عمى ىذا الموح (.)2

وحالة الضرورة في المعجـ القانوني  :ىي حالة يضطر فييا الشخص إلى إيقاع ضرر بالغير حماية

لشخصو أو مالو أو شخص غيره أو مالو ,وذلؾ دوف أف يكوف لممضرور دخؿ في وجود ىذه الحالة,
وىي مف أسباب اإلعفاء مف المسئولية (.)3

وحالة الضرورة يعرفيا ( )Donnedieu de vabresبقولو (ىي حالة الشخص الذي يرتكب عمبلً

إجرامياً – في ذاتو – مف أجؿ أف ينقذ حقاً أو ماالً) ومف أمثمة الضرورة حالة مف يشاىد شخصاً مشرفاً
عمى الغرؽ فينزع فرع شجرة مف الطريؽ العاـ فيمقي بو إليو ,و حالة الجار الذي يمحظ دخاناً يتسرب مف

منزؿ جاره الغائب منذ اًر بوقوع حريؽ ,فيحطـ باب المنزؿ لكي يتمكف مف الدخوؿ أو الحيمولة دوف انتشار

النار ,و حالة الطبيب الذي يجيض األـ انقاداً لحياتيا ,أو الممرض الذي يداوي مريضاً و يجري لو
جراحة عاجمة في ظروؼ يستحيؿ بيا االستعانة بطبيب (.)4

و يعرفيا البعض بأنيا ظرؼ أو موقؼ يحيط باإلنساف و يجد فيو نفسو أو غيره ميدداً بخطر جسيـ

يوشؾ أف يقع وال سبيؿ أمامو لمخبلص منو إال بإرتكاب جريمة يطمؽ عمييا " جريمة الضرورة " (,)5

واذا كاف فقياء القانوف الجنائي يجعموف لمضرورة معنى أخص ,فإف الرأي متفؽ لدييـ عمى أنيا ال تشمؿ
الدفاع الشرعي وال تختمط بو ,و منيـ مف يعتبر اإلكراه األدبي صورة مف صور الضرورة ومنيـ مف
يخرجو مف نطاقيا ,ومف أمثمة الضرورة أف يقدـ الطبيب عمى إجياض سيدة حامؿ إلنقاذ حياتيا مف

خطر الحمؿ ,أو أف يفشي س اًر أؤتمف عميو بحكـ مينتو إلنقاذ متيـ برئ ,ومنيا أف يقتحـ شخص مسكف
( )1د .محمد زكي أبو عامر ,قانوف العقوبات ,القسـ العاـ ,دار الجامعية الجديدة لمنشر 1996 ,ـ ,ص .231
( )2د .فخري عبد الرازؽ الحديثي ,د .خالد حميدي الزغبي ,شرع قانوف العقوبات – القسـ العاـ ,دار الثقافة لمنشر و التوزيع ,الطبعة الثانية,
 ,2010ص.283
( )3مجمع المغة العربية ,معجـ القانوف ,القاىرة ,الييئة العامة لشئوف المطابع األميرية ,1999 ,ص  ,.81منشور عمى شبكة االنترنت :
 /http://forums.nilepark.net/t45836تاريخ الزيارة 2015/2/18ـ.
( )4د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .58
( )5حالة الضرورة في التشريع الجزائري ,ممتقى االبداع والتواصؿ ,منتدى التعميـ العالي والبحث العممي في الجزائر ,قسـ الحقوؽ ,قسـ العموـ
القانونية واالدارية ,بحث منشور بتاريخ  2013/1عمى شبكة االنترنت http://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=94787 :
تاريخ الزيارة 2015/2/19ـ.
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غيره و يحتمي بو ىرباً مف مطارديف يتعقبونو ليقتموه ,أو أف يدفع شخص غيره لينقذه مف سيارة مسرعة
توشؾ أف تدىمو فيصيبو بجروح (.)1

و بصفة عامة حالة الضرورة تقوـ عمى ركنيف أحدىما موضوعي و اآلخر شخصي ,أما الركف

الموضوعي فإنو يتمثؿ في وجود فعؿ أو مجموعة مف أفعاؿ تشكؿ خط اًر ييدد مصمحة جوىرية معتبرة

قانوناً ,و بحيث ال يكوف إلرادة صاحب المصمحة الميددة دخؿ في وقوع ىذا الفعؿ أو تمؾ األفعاؿ ومف
الطبيعي أف المصمحة الجوىرية التي ييددىا ذلؾ الخطر يختمؼ مف نطاؽ إلى نطاؽ آخر  ,و عمى أي

حاؿ ال بد أف يوجد خطر جسيـ يتيدد حقاً قانونياً ,و أف يرتبط ذلؾ الخطر بإرادة صاحب الحؽ الواقع
عميو التيديد ,أـ الركف الشخصي فإنو يتمثؿ في رد الفعؿ إزاء الفعؿ السابؽ اإلشارة إليو في الركف األوؿ
و أف صاحب الحؽ الذي يحيؽ بو الخطر و يتيدده يجد نفسو في وضع يتعيف معو أف يخالؼ القانوف

لكي يحمي ذلؾ الحؽ أو أف ييدر ذلؾ الحؽ إذا ارتأى لكي يحافظ عمى النص (.)2

الفرع الثاني
مفيوم نظرية الضرورة العامة في التشريعات المقارنة
أولً  :القانون الفمسطيني.
نصت المادة  18مف قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  74لسنة 1936ـ النافذ بقطاع غزة أنو " يجوز قبوؿ
المعذرة في ارتكاب فعؿ أو ترؾ يعتبر إتيانو جرماً لوال وجود تمؾ المعذرة إذا كاف في وسع الشخص

المتيـ أف يثبت بأنو أرتكب ذلؾ الفعؿ أو الترؾ درءاً لنتائج لـ يكف في الوسع اجتنابيا بغير ذلؾ والتي لو

حصمت أللحقت أذى أو ضر اًر بميغاً بو أو بشرفو أو مالو أو بنفس أو شرؼ أشخاص آخريف ممف ىو
ممزـ بحمايتيـ أو بماؿ موضوع في عيدتو و يشترط في ذلؾ أف ال يكوف قد فعؿ أثناء إرتكابو الفعؿ أو
الترؾ إال ما ىو ضروري ضمف دائرة المعقوؿ لتحقيؽ تمؾ الغاية وأف يكوف الضرر الناجـ عف فعمو أو
تركو متناسباً مع الضرر الذي تجنبو" ,.وال يشمؿ ذلؾ جرائـ قتؿ النساء عمى خمفية شرؼ العائمة " (.)3
( )1د.عوض محمد عوض ,د .سميماف عبد المنعـ ,النظرية العامة لمقانوف الجزائي – وفق ًا ألحكاـ قانوف العقوبات في مصر و لبناف ,مرجع سابؽ,

ص .352

( )2أنظر .أ .تونصير إبراىيـ ,تشريعات الضرورة ,دراسة مقارنة بيف التشريع الجزائري والمصري ,رسالة ماجستير ,جامعة محمد حيدر بسكرة ,كمية
الحقوؽ والعوـ السياسية2014 ,ـ ,ص 13و14و .15وكذلؾ انظر .د .يحيي الجمؿ ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و بعض تطبيقاتيا
المعاصرة – دراسة مقارنة ,دار النيضة العربية ,2005 ,ص .15

()3

عقوبات فمسطيني رقـ  74لسنة  1936و أخر تعديبلتيا بموجب قرار بقانوف صادر عف رئيس السمطة الفمسطينية رقـ  7لسنة 2011ـ.
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و جاءت المادتيف  89و  90مف قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  16لسنة 1960ـ المطبؽ في الضفة
الغربية لتتحدث عف حالة الضرورة بقوليا في المادة  89أنو " ال يعاقب الفاعؿ عمى فعؿ ألجأتو الضرورة
إلى أف يدفع بو في الحاؿ عف نفسو أو غيره أو عف ممكو أو ممؾ غيره ,خط اًر جسيماً محدقاً لـ يتسبب

ىو فيو قصداً شرط أف يكوف الفعؿ متناسباً والخطر " والمادة  90أنو " ال يعتبر في حالة الضرورة مف
وجب عميو قانونا أف يتعرض لمخطر " (.)1

وتعد المادتيف  89و  90سبب مف أسباب اإلباحة حيث جاءت الصياغة تفيد باف حالة الضرورة مف
موانع العقاب ال مف موانع المسئولية ,وبالرجوع إلى المادة  60التي وردت ضمف الفصؿ األوؿ مف الباب
الثالث مف الكتاب األوؿ نجد أف المشرع اعتبر حالة الضرورة مف أسباب اإلباحة وأدرجيا ضمف العنواف
الخاص بأسباب التبرير ,مما يعني أف العمة مف عدـ العقاب وفقاً لممادة  89تعود إلي إباحة فعؿ الضرورة
وفقا لممادة  ,)2( 60وكذلؾ المادة  18مف قانوف العقوبات المطبؽ بقطاع غزة لسنة 1936ـ

ىي سبب مف أسباب اإلباحة أيضاً وقد استند إليو القضاء الفمسطيني في تطبيؽ أحكاـ الدفاع الشرعي

وىذا ما أكدتو محكمة االستئناؼ العميا بقوليا " وقد اشتؽ ىذا النص مف القانوف اإلنجميزي ,الذي أراد أف

يحمي الشعب اإلنجميزي مف العقوبة ,إذا كاف ىناؾ ما يبرر عقبل ما يبح ذلؾ في حالة الدفاع عف
النفس( ,)3ويرجع ذلؾ إلى أف الدفاع الشرعي يعد في نظر جانب كبير مف الفقو بأنو نوع مف الضرورة,
فكبلىما أي الضرورة والدفاع الشرعي يقوماف عمى وجود خطر يتـ دفعو عف طريؽ فعؿ يمس بحؽ
الغير ,وىذا االتجاه السائد في الفقو األلماني الذي يطمؽ عمى الدفاع الشرعي وحالة الضرورة تعبير " حؽ
الضرورة " (.)4
ومما يؤكد أف المادة  18سبب مف أسباب اإلباحة  -1استخدـ المشرع عبارة يجوز قبوؿ المعذرة,
وبالرجوع إلى القانوف االنجميزي يتضح أف مصطمح العذر يستخدـ لمداللة عمى كؿ حالة يوجد فييا مبرر
الرتكاب الفعؿ وىو األمر الذي يعني اإلباحة  -2بتتبع كتابات بعض الفقياء االنجميز يتضح أف القانوف

( )1قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  16لسنة  1960النافذ في الضفة الغربية والمعدؿ سنة 2011ـ.
( )2المادة  60مف قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  16لسنة  1960ـ النافذ في الضفة الغربية والمعدؿ سنة 2011ـ.
-

(أشكاؿ ممارسة الحؽ)

 -1يعد ممارسة لمحؽ  :آؿ فعؿ قضت بو ضرورة حالية لدفع تعرض غير محؽ وال مثار عف النفس أو الماؿ أو نفس الغير أو مالو.
 -2يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
 -3إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكف إعفاء فاعؿ الجريمة مف العقوبة في الشروط المذكورة في المادة .89
( )3استئناؼ عميا جزاء ,مجموعة مختارة مف أحكاـ المحكمة العميا ,القضية رقـ  ,50/29جمسة  ,1950/6/28الجزء الواحد والخمسوف.
( )4د .ساىر إبراىيـ الوليد ,األحكاـ العامة لقانوف العقوبات ,الجريمة والمسئولية ,الجزء األوؿ ,مرجع سابؽ ,ص .224
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االنجميزي يعرؼ اإلباحة بالمعنى الضيؽ وىي حاالت ترتكب فييا أفعاؿ يترتب عمييا إلحاؽ الضرر
بالغير ومع ذلؾ ال يعاقب عمييا ,إما ألنيا مف قبيؿ استعماؿ الحؽ أو ألنيا مف الحاالت التي يكوف مف
شأف ارتكاب الفعؿ حماية مصمحة ,وىي بالطبع ذات القيمة األعمى أو المصمحة المساوية لممصمحة
الميددة إذا أحاطت بالفاعؿ ظروؼ استثنائية ,والحالة الثانية ىي الحالة التي تنطبؽ عمى حالة الضرورة
()1

 -3أورد المشرع مثاالً لحالة الضرورة نصت عمييا المادة 171

وعدـ العقاب لممثاؿ المذكور في المادة

 171يعود إلي وجود حالة ضرورة ,واف ىذه الحالة أي الضرورة تعد سبباً لئلباحة حيث لـ يقتصر األمر

عمى مجرد عدـ اتخاذ اإلجراءات الجزائية بحؽ تمؾ المرأة بؿ حظر المشرع كذلؾ اتخاذ اإلجراءات

الحقوقية في مواجية تمؾ المرأة ,وىذا يدلؿ عمى أف حالة الضرورة تبيح الفعؿ وال تقتصر عمى مجرد
امتناع المسئولية ,ذلؾ أف أسباب اإلباحة تمحو عف الفعؿ صفتو كفعؿ ضار فبل تترتب عميو مسئولية
مدنية لمف صدر عنو وال لمف ساىـ معو فيو ,أما موانع المسئولية فبل تجرد الفعؿ مف ذلؾ الوصؼ فيبقى
صالحا لترتيب المسئولية المدنية عميو (.)2
وأكد القضاء الفمسطيني في قطاع غزة ممثبلً في محكمة االستئناؼ العميا عمى مبدأ قانوني وىو أف
تطبيؽ نص المادة  18مف قانوف العقوبات الفمسطيني لسنة 1936ـ يترتب عميو اإلعفاء مف العقوبة و
إف حالة الضرورة ال بد أف تقع عمى الجناة مف المجني عميو ذاتو و ليس مف أيو جية أخرى وأكدت عمى
مبدأ قانوني آخ اًر " يعفي المتيـ مف المسؤولية إذا ثبت أنو في حالة دفاع شرعي (.)3
وقضت أيضاً في حكميا و حيث أف وكيؿ المستأنؼ ضدىـ طمب تأييد الحكـ المستأنؼ إال أنوُ سمـ بعدـ
انطباؽ المادة  18عقوبات المشار إلييا ,و حيث أف محكمة أوؿ درجة إذ أدانت المتيميف عمى جريمة
القتؿ قصداً خبلفا لممواد  23 ,216 ,215 ,214ع .و نزلت بالعقوبة إلى الحبس لمدة سنة مع إيقاؼ

التنفيذ إعماال لنص المادة  18عقوبات لسنة  ,36وركنت في ذلؾ إلى االستنتاج أف خط اًر بميغاً قد يمحؽ

بالمتيميف لـ يكف في الوسع اجتنابو ,وذلؾ مف عائمة أخرى فيما لو قعدوا عف التخمص مف المجني عميو,
و ترى ىذه المحكمة أف ما انتيت إليو محكمة أوؿ درجة في استنتاجيا قد جانب الصواب ذلؾ أف المادة

 18مف قانوف العقوبات قد طبقت خطأ و في غير موضعيا ألف إعماؿ نص ىذه المادة يعفي مف
( )1المادة  171عقوبات ( 1936صور حجز النساء)  :إذا وجدت امرأة في منزؿ ليواقعيا شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت لمبغاء,
فيعتبر الشخص أنو حجز عمييا في ذلؾ المنزؿ أو بيت البغاء إذا امتنع عف إعطائيا أي شيء مف ألبستيا أو ماليا قاصداً بذلؾ إرغاميا أو حمميا
عمى البقاء في ذلؾ المنزؿ أو بيت البغاء ,ويعتبر أنو حجز عمييا أيضاً في المنزؿ أو بيت البغاء إذا كانت تمؾ األلبسة معارة أو معطاة بأي وجو

آخر لتمؾ المرأة منو أو بناء عمى أمره ,وىددىا باتخاذ اإلجراءات القانونية بحقيا إذا أخذت تمؾ األلبسة معيا  -2ال تتخذ اإلجراءات القانونية
حقوقية كانت أو جزائية ,بحؽ امرأة كيذه ألخذىا ما ىو ض روري ليا مف تمؾ األلبسة لتتمكف بذلؾ مف مغادرة ذلؾ المنزؿ أو بيت البغاء ,أو لوجود
مثؿ ىذه األلبسة في حيازتيا.
( )2د .ساىر إبراىيـ الوليد ,األحكاـ العامة لقانوف العقوبات ,الجريمة والمسئولية ,الجزء األوؿ ,مرجع سابؽ ,ص .229
( )3مجموعة مختارة مف أحكاـ (محكمة االستئناؼ العميا ) القسـ الجزائي ( 1980 – 1971الجزء العشروف) ,استئناؼ جزاء رقـ 50/63
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العقوبة ,ىذا باإلضافة إلى أف الخطر الذي يبرر الدفاع عف النفس (حالة الضرورة) ال بد أف تقع عمى
الجناة مف المجني عميو ذاتو و ليس مف أي جية أخري(.)1
وبدورىا أرست المحكمة المذكورة مبدأً قانونياً آخ اًر أف حالة الدفاع الشرعي أو حالة الضرورة ال تتوافر إذا

كاف بوسع المتيميف تجنب وقوع الحادث بااللتجاء إلى السمطة ,وىذا ما قضت فيو (حيث إف المحكمة
تؤيد محكمة الموضوع فيما توصمت إليو في انتفاء حالة الدفاع الشرعي أو حالة الضرورة فإف الثابت أنو

كاف بوسع المتيميف تجنب وقوع الحادث و االلتجاء إلى السمطة إذ أف مركز الشرطة كاف أقرب إلييـ مف
مكاف الحادث.
و أف نص المادة  18جاء صريحاً إذ نص (عمى الفاعؿ أف يثبت أف الفعؿ أو الترؾ كاف درءاً لنتائج لـ

يكف في الوسع اجتنابو ,و لما كانت المحكمة قد استبعدت ركف االشتراؾ كما سبؽ و بينا فتكوف تيمة
القتؿ خبلفا لممواد  213 ,212عقوبات  36ثابتة عمى المستأنؼ صاحب الضربة التي أحدثت وفاة
المغدور) (.)2
ثانياً  :القانون المصري.
قررت المادة ( )61عقوبات مصري أنو " ال عقاب عمى مف ارتكب جريمة ألجأتو إلى ارتكابيا ضرورة
وقاية نفسو أو غيره مف خطر جسيـ عمى النفس عمى وشؾ الوقوع بو أو بغيره و ال يكف إلرادتو دخؿ في
حمولو وال في قدراتو منعو بطريقة أخرى " (.)3
وقد قررت ىذه المادة توافر مجموعة مف الشروط في سبيؿ توافر جريمة الضرورة وامتناع العقاب عمييا :
وىي شرط الخطر الجسيـ عمى النفس ,وشرط حموؿ ىذا الخطر ,وشرط عدـ إرادة الخطر مف جانب
فاعؿ الجريمة ,وشرط عدـ استطاعة دفع الخطر بوسيمة أخرى غير الجريمة المرتكبة (.)4
و المبلحظ في حاالت الضرورة تمؾ وما يجري مجراىا أف حالة الضرورة ال تفقد مف يقع فييا قدرتو عمى
االختيار فقداً تاماً و إنما ىي في حقيقة األمر تضعيا إلى حد جسيـ بيف أمريف أما االمتناع مف ارتكاب

( )1مجموعة مختارة مف أحكاـ (محكمة االستئناؼ العميا ) القسـ الجزائي ( 1980 – 1971الجزء العشروف) ,استئناؼ جزاء رقـ .78/34
( )2مجموعة مختارة مف أحكاـ (محكمة االستئناؼ العميا ) القسـ الجزائي ( 1980 – 1971الجزء العشروف) ,استئناؼ جزاء رقـ .77/6
و ىذا أف المحكمة قد وجدت نفسيا مضطرة لمتخمي عف قاعدة أخذت بيا طيمة حوالي ثبلثيف عاماً و أعممت نص المادة  72مف قانوف أصوؿ

المحاكمات لسنة  ,47و ذلؾ لتراخي النيابة عف االستئناؼ بالنسبة ليذا المتيـ.

( )3المادة ( )61مف قانوف العقوبات المصري رقـ  58لسنة  1937و المعدؿ بقانوف رقـ  100لسنة 2015ـ.
( )4د .رمسيس بنياـ ,النظرية العامة لمقانوف الجنائي ,مرجع سابؽ ,ص  .977وانظر كذلؾ ,د .محمد عيد الغريب ,شرح قانوف العقوبات ,مرجع
سابؽ ,ص .733
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الفعؿ الجرمي و تحمؿ الخطر الميدد بو ,و أما إرتكاب الجريمة لتبلفي الخطر فيختار أىوف الضرريف
مرتكباً جريمة الضرورة (.)1
ويعمؿ بعض الفقو امتناع المسئولية بتجرد اإلرادة مف الحرية  :فإذا ىدد الخطر الجاني أو شخصاً مقرباً

إليو ,فإف غرائزه تسيطر عميو وتدفعو إلى الخبلص مف ىذا الخطر ,وتوصد أمامو كؿ طريؽ آخر ال
يكوف مف شأنو ىذا الخبلص ,ومف ثـ ال يكوف أمامو غير طريؽ واحد أو طريؽ محدد ال يممؾ اختيار
سواىا (.)2
والواقع إف عدـ العقاب عمى جريمة الضرورة ,إنما يرجع إلى أف الظروؼ الشاذة التي باشر فييا الجاني

جريمتو ال تسمح بتكويف إرادة حرة ,فيختمؼ الركف المعنوي في جانبو .وال يعترض عمى ذلؾ بأف ىذا
التعميؿ ال يصمح إال في بعض صور الضرورة ,و ىي التي يكوف فييا الخطر ييدد الشخص نفسو وال
يصمح إذا كاف الخطر ييدد شخصاً آخر ,حيث إف مرتكب الفعؿ في ىذه الحالة يتمتع بالقدر البلزـ مف

حرية االختيار .فيذا القدر مف حرية االختيار ال يتوافر إال في الظاىر ,و سواء كاف ىذا الخطر ييدد
الشخص نفسو أو غيره ,فالعبرة ىي بطبيعة تكويف اإلرادة بالنسبة لمرتكب الجريمة .فإذا كانت الظروؼ
الخارجية التي باشر فييا الجاني نشاطو ظروؼ شاذة ال تسمح طبقا لممعايير المستمدة مف الخبرة

اإلنسانية العامة بتكويف إرادة خالية مف العيوب التي تؤثر في توجيييا ,فبل شؾ في تأثير تمؾ الظروؼ
عمى إرادتو عند اتخاذ ق ارره بإرتكاب الجريمة إنقاذا لمغير .فالطبيب يقتؿ الجنيف في والدة عسرة إلنقاذ
األـ ,أو مف يرى شخصاً تحاصره النيراف فيستولي عمى الماء مف إحدى المنازؿ المجاورة ليطفئ الحريؽ و
ينقذ الشخص (.)3

والى جانب الموقؼ التشريعي والفقيي المتقدـ ذىبت محكمة النقض المصرية بقوليا " ما كاف ما أثاره
الطاعف الثاني مف أف إكراىا أدبياً ومعنوياً ومادياً قد وقع عميو إذ إف أوالده الثبلثة يعمموف بالشرطة
ويخشى عمييـ مف سمطاف األوؿ ,ىو في حقيقتو دفع بامتناع المسئولية الجنائية لقياـ حالة الضرورة

المنصوص عمييا في المادة  61مف قانوف العقوبات ,وكاف مف المقرر أف األصؿ في القانوف أف حالة

( )1د .محمد زكي أبو عامر ,قانوف العقوبات – القسـ العاـ ,دار الجامعية الجديدة لمنشر ,1996 ,ص.230
( )2د .فخري عبد الرازؽ الحديثي ,د .خالد حميدي الزغبي ,شرح قانوف العقوبات – القسـ العاـ ,مرجع سابؽ ,ص .283
* ويبلحظ اف الفقو المصري انقسـ الي رأييف احدىما يرى اف حالة الضرورة ىي سبب اباحة اساسو التنازع بيف مصمحتيف متعارضتيف وترجيح
احدىما عمى االخرى فالقانوف في حالة الضرورة متى توافرت شروط معينة يرجح مصمحة مرتكب حالة الضرورة عمى مصمحة المعتدى عميو بسبب
الضرورة وبالتالي يقفد الفعؿ مقومات االضرار بمصمحة محمية جنائيا االمر الذي ينفي عنو الصفة المشروعة واخروف مف الفقو اعتبرىا مانع
مسئولية وىذا ما اخذ بو المشرع المصري فاعتبرىا مانع مف موانع المسئولية ذلؾ اف المضطر يسأؿ مسئولية مدنية عف فعمو( .أنظر .د .محمد
الغريب ,شرح قانوف العقوبات ,القسـ العاـ( ,النظرية العامة لمجريمة – النظرية العامة لمعقوبة)  ,2000 -1999ص .733
( )3د .محمد عيد الغريب ,شرح قانوف العقوبات – القسـ العاـ  ,مرجع سابؽ ,ص .735
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الضرورة التي تسقط المسئولية ىي التي تحيط بالشخص وتدفعو إلى ارتكاب الجريمة وقاية لنفسو أو غيره
مف خطر جسيـ عمى النفس عمى وشؾ الوقوع بو أو بغيره ولـ يكف إلرادتو دخؿ في حمولو ,وكاف ما
يدعيو الطاعف ال تقوـ بو حالة الضرورة ,فبل عمى الحكـ إف ىو التفت عنو " (.)1
وقضت أيضاً في حكـ ٍ
ثاف انو " مف المقرر أف حالة الضرورة التي تسقط المسئولية ىي التي تحيط
بشخص وتدفعو إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسو أو غيره مػف خطر جسيـ عمى النفس عمى وشؾ الوقوع

بو أو بغيره ولـ يكف إلرادتو دخؿ في حمولو ,ويشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية أف
تكوف الجريمة التي ارتكبيا المتيـ ىي الوسيمة الوحيدة لدفع الخطر الحاؿ بو .كما أنو مف المقرر أف
طاعة الرئيس ال تمتد بأي حاؿ إلى ارتكاب الجرائـ وأنو ليس عمى المرؤوس أف يطيع األمر الصادر إليو
مف رئيسو بارتكاب فعؿ يعمـ ىو أف القانوف يعاقب عميو ػ واذ كاف ما أورده الحكـ المطعوف فيو بمدوناتو
رداً عمى دفاع الطاعنيف في ىذا الشأف يسوغ بو اطراحو لدفعيـ بارتكاب الواقعة صدوعاً لتمؾ األوامر فإف
ما ينعاه الطاعنوف عمى الحكـ بالقصور في التسبيب في ىذا الخصوص يكوف غير سديد ( ,)2وما كاف
دفع الخطر الحاؿ بو ػ بفرض وجوده ػ ليسوغ لو االعتداء عمى المجني عميو بالضرب واتبلؼ زجاج محمو
خاصة وأف الطاعف ال يدعى أف المجني عميو شارؾ ابنو في االعتداء عميو ولـ يرد باألوراؽ وال بمدونات
الحكـ أو تقرير أسباب الطعف شئ مف ذلؾ ,لما كاف ذلؾ فإف دفاعو بقياـ حالة الضرورة في ىذه الصورة
أنما يكوف دفاعاً ظاىر البطبلف ال يستأىؿ رداً مف المحكمة " (.)3
وفي حكـ ثالث قررت المحكمة انو " لما كاف ال يبيف مف مطالعة محضر جمسة المحاكمة أف الطاعنة قد
أثارت أنيا كانت في حالة ضرورة ألجأتيا إلى استدراج المجني عمييا إلى داخؿ منزليا انصياعا لرغبة
الطاعف األوؿ والد زوجيا والذي يقيـ معيا في معيشة واحدة ومف ثـ فأنو ال يقبؿ منيا أثارة ىذا الدفع
ألوؿ مرة أماـ محكمة النقض ىذا فضبلً عف األصؿ في القانوف أف حالة الضرورة التي تسقط المسئولية

ىي التي تحيط بشخص تدفعو إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسو أو غيره مف خطر جسيـ عمى النفس عمى
وشؾ الوقوع بو أو بغيره ولـ يكف إلرادتو دخؿ في حمولو وأف العبلقة الزوجية أو عبلقة النسب في ذاتيا ال
تصمح سند لمقوؿ بقياـ الضرورة الممجئة إلى ارتكاب الجرائـ أو خرؽ محارـ القانوف ويكوف منعى الطاعف
في ىذا الشأف غير

سديد".

()4

( )1نقض ( ,)2014/2/4مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية , ,س  ,65طعف رقـ .14934
( )2نقض ( ,)2004/12/4مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية  ,س ,55ؽ ,118ص.772
( )3نقض ( ,)1995/1/25مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية  ,س ,46ع  ,1ص .272
( )4نقض ( ,)1993/4/13مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,س ,41ع ,2ؽ ,254ص.484
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وذىبت ايضا في حكـ رابع الي القوؿ انو " لما كاف البيف مف محضر جمسة المحاكمة أف المدافع عف

الطاعف قد أثار أف إكراىا قد وقع عميو مف مالؾ الباخرة ,و ىو في حقيقتو دفع بإمتناع المسئولية الجنائية
لقياـ حالة الضرورة المنصوص عمييا في المادة  61مف قانوف العقوبات ,و كاف تقدير توافر حالة

الضرورة مف إطبلقات محكمة الموضوع ,و كاف الحكـ قد نفى قياـ ىذه الحالة في قولو "  :و أما ما ذكره
المتيـ األوؿ مف إكراه فإنو لو صح قولو فإف أثر اإلكراه يكوف قد زاؿ بوصولو إلى المياه المصرية و

إتصالو بسمطات ىيئة القناؿ و عدـ إببلغو السمطات بما يحممو مف مادة محرمة " و ىو رد سديد و كاؼ

في إطراح الدفع ,فإف منعى الطاعف في ىذا الصدد ال يكوف لو محؿ"(.)1
ثالثاً :القانون األردني.

نصت المادة ( )89مف قانوف العقوبات " ال يعاقب الفاعؿ عمى فعؿ ألجأتو الضرورة إال أف يدفع بو عف

نفسو أو غيره أو ممكو أو ممؾ غيره خط اًر جسيماً محدقاً لـ يتسبب ىو فيو قصداً شرط أف يكوف الفعؿ

متناسباً و الخطر" ,و نصت المادة ( )90عمى ما يمي " ال يعتبر في حالة الضرورة مف وجب عميو قانوناً
أف يتعرض لمخطر" (.)2

وقد أعتبر الم ّشرع األردني حالة الضرورة كمانع عقاب ,وىذا واضح مف خبلؿ عبارتو ال يعاقب ,وليس
مانع مسئولية ( )3و أخذه بذلؾ يعود لعدـ توافر الظروؼ المادية لمتكويف اإلرادي وفقاً لبواعث الجاني,

فمف أرتكب الجريمة تحت تأثير أو ضغط الضرورة ,و ىو بمثابة مكره عمى ارتكابيا حتى و إف كاف
يمتمؾ قد اًر مف حرية االختيار ,فإف مجاليا يضيؽ إلى أدنى حد ممكف ,و سواء ىدد الخطر نفس الجاني

أو نفس غيره أو مالو أو ماؿ غيره ( ,)4و يستفاد مف نص المادة ( )89مف قانوف العقوبات األردني أف

الم ّشرع أراد معالجة الحاالت التي تخرج عف نطاؽ اإلكراه المعنوي و التي يكوف فييا ارتكاب الجريمة
()5
راجعاً إلى ظروؼ قد تكوف طبيعية أو مف فعؿ الغير ,ال يستطيع اإلنساف دفعيا إال بإرتكاب الجريمة

( )1نقض ( ,)1988/2/24مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,س ,39ص.5
( )2انظر لممادة ( )89و المادة ( )90مف قانوف العقوبات األردني رقـ  16لسنة  1960والمعدؿ سنة 2010ـ.
ائيا مف ارتكب فعبلً دفعتو إلى ارتكابو ضرورة وقاية
( )3ويقابؿ تمؾ المادتيف المادة ( )25عقوبات كويتي ,قانوف رقـ  16لسنة " 1960ال يسأؿ جز ً
نفسو أو غيره مف خطر جسيـ حاؿ يصيب النفس أو الماؿ ,واذا لـ يكف إلرادتو دخؿ في حمولو وال في استطاعتو دفعو بطريقة أخرى ,بشرط أف

يكوف الفعؿ الذي أرتكبو متناسباً مع جسامة الخطر الذي توقاه ".

( )4د .عوض ماطر المطيري ,بحث بعنواف حالة الضرورة ,جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ,كمية الدراسات القانونية ,بحث منشور عمى شبكة
االنترنت ./http://www.indexsignal.com/community/threads/169218 :تاريخ الزيارة 2015/2/19ـ.
 والحظ البعض اف كانت خطة المشرع االردني اعتبرت الضرورة مانع عقاب بصراحة النص ,لكف االوصاؼ القانونية ال تكوف حاسمة في داللتياعمى طبيعة النظاـ القانوني ,اذ العبرة بجوىر النظاـ الذي يميؿ الى اعتبار حالة الضرورة مانع مسئولية (أنظر .د .كامؿ السعيد ,شرح االحكاـ
العامة في قانوف العقوبات ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,االردف2009 ,ـ ,ص .)564
( )5د .فخري عبد الرازؽ الحديثي ,د .خالد حميدي الزغبي ,شرح قانوف العقوبات – القسـ العاـ ,مرجع سابؽ ,ص .283
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و ىذا المسمؾ ىو نفس مسمؾ قانوف العقوبات المبناني في نص المادة ( )229و المادة ( )230و نص

المادة ( )228مف قانوف العقوبات السوري (.)1

و يعمؿ عدـ العقاب بتجرد اإلرادة مف الحرية فإذا ىدد الخطر الجاني أو شخصاً مقرباً إليو ,فإف غرائزه
تسيطر عميو و تدفعو إلى الخبلص مف ىذا الخطر ,و توصد أمامو كؿ طريؽ آخر ال يكوف مف شأنو

ىذا الخبلص ,ومف ثـ ال يكوف أمامو غير طريؽ واحد و طريؽ محدد ال يممؾ اختيار سواىا .أما إذا ىدد
الخطر شخص ال تربطو بو صمة فإف حرية االختيار تضيؽ مف الوجية االجتماعية نطاقيا إذ أف تقاليد

المينة أو البيئة أو مجرد الشعور بالتضامف االجتماعي يحمؿ الشخص عمى اختيار طريؽ معيف و
يستبعد عميو اختيار طريؽ سواه ,و يعني ذلؾ أف إرادتو ال تتمتع بالحرية في االختيار عمى النحو الذي

يصمح لتقوـ بو المسؤولية ( ,)2وترجع العمة مف تقرير موانع العقاب إلى اعتبارات تتعمؽ بالسياسة العقابية,
فموانع العقاب ىي ثمار عممية موازنة بيف الفائدة التي يجنييا المجتمع مف العقاب مف ناحية ,والفائدة التي

تتحقؽ بإعفاء بعض األشخاص مف العقاب بالرغـ مف ثبوت مسئوليتيـ الجزائية مف ناحية أخرى ,فترجح

كفة الفائدة العائدة مف اإلعفاء (.)3

والى جانب الموقؼ التشريعي والفقيي السابؽ ذىبت محكمة التمييز األردنية بقوليا يستفاد مف نص المادة
 89والمادة  3 /60مف قانوف العقوبات أف الشروط الواجب توافرىا العتبار الفاعؿ متجاو از حؽ الدفاع

المشروع تتمخص فيما يمي:
 -1أف يوجد خطر جسيـ عمى النفس أو الماؿ.

 -2أف ال يكوف إلرادة الجاني دخؿ في حموؿ الخطر.
 -3أف ال يكوف في اإلمكاف اتقاء الخطر بجريمة اقؿ جسامة مف الجريمة التي ارتكبيا بالفعؿ.
 -4أف يقع الفعؿ أثناء استعماؿ حؽ الدفاع المشروع وقبؿ االنتياء مف االعتداء.
 -5أف يقع الفعؿ بسبلمة نية (.)4
( )1انظر المادة ( )229و المادة ( )230مف قانوف العقوبات المبناني ,مرسوـ اشتراعي رقـ  – 340صادر قي  ,1943/3/1و انظر المادة
( )228مف قانوف العقوبات السوري رقـ .1949 / 148
( )2د .فخري عبد الرازؽ الحديثي ,د .خالد حميدي الزغبي ,شرح قانوف العقوبات – القسـ العاـ ,مرجع سابؽ ,ص .283
( )3د .ساىر إبراىيـ الوليد ,األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطيني ,الجزاء الجنائي ,الجزء الثاني ,الطبعة األولى ,2010 ,ص .151
( )4أف شرط أف يقع الفعؿ بسبلمة نية ضمف الشروط الواجبة العتبار الفاعؿ متجاو از حؽ الدفاع المشروع واف لـ يرد لو ذكر في نص القانوف ,إال
انو مستفاد مف طبيعة الفعؿ إذ أف حالة تجاوز حدود حؽ الدفاع ال تفيـ عمى وجييا الصحيح بغير شرط حسف النية ,كما انعقد عمى ذلؾ إجماع
الفقو والقضاء ,واذا نشأ الحؽ في الدفاع المشروع بتوفر شروطو ولكنو انتيى فو اًر بسبب انتياء االعتداء قبؿ أف يباشر المعتدى عميو حقو في

استعماؿ القوة ,فبل يمكف أف يعد ىذا األخير في حالة تجاوز لحؽ الدفاع إذا ما استعمؿ القوة بعد انتياء وزواؿ الخطر الف الحالة عندئذ تكوف مف
قبيؿ إساءة استعماؿ الحؽ في صورة االنتقاـ وبسوء نية ال مف قبيؿ تجاوز حؽ لـ يعد لو وجود في الواقع.
قرار محكمة التمييز األردنية بصفتيا الجزائية رقـ ( 1977/20ىيئة خماسية) المنشور عمى الصفحة  559مف عدد مجمة نقابة المحاميف بتاريخ
 .1977/1/1نقبل عف شبكة قانوف األردف منشور عمى االنترنت  http://www.lawjo.net/vb/showthread :تاريخ الزيارة 2015/2/20ـ.
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وعدـ توافر تمؾ الشروط ال يمكف قبوؿ الدفع بوجود حالة ضرورة وىذا ما قضت بو محكمة التمييز
األردنية ,وحيث أف سبب الطعف ال يتعمؽ بمخالفة اإلجراءات التي أوجب قانوف األصوؿ مراعاتيا كما
أنيا لـ تتعمؽ بمخالفة الحكـ لمقانوف بالمعنى المقدـ ذكره ,و إنما انصب عمى تقدير محكمة الموضوع
إلدانة المستدعي بجرـ إعطاء شيؾ بدوف رصيد ,و بأنو لـ يكف في حالة الضرورة و لـ تتوافر شروط
المادة ( )89مف قانوف العقوبات ,فإف ىذا السبب ال يصمح أف يكوف سبباً لمطعف بقراري محكمة صمح
جزاء عماف و محكمة بداية عماف بصفتيا اإلستئنافية ( ,)1وقضت أيضاً إذا كاف المميز ىو مف بدأ في

االعتداء حيث قاـ بطعف المتيـ عمى صدره بأداة حادة كانت معو قاصداً قتمو كما قاـ أيضاً بضرب أخر
عمى إبياـ يده اليمنى مما تسبب لو بإحداث عاىة جزئيو وبعد أف قاـ الفريقاف بضرب بعضيما البعض

أصيب المميز بعدة جروح ذكر بأقوالو أف المتيـ قاـ بضربو بآلة حادة عمى إصبعو ورقبتو ,فإف شروط
الدفاع الشرعي غير متوفرة بحقو ويكوف ىذا الدفع غير مبني عمى سند مف الواقع والقانوف (.)2

( )1قرار محكمة التمييز األردنية (جزاء) رقـ ( 2010/336ىيئة خماسية) تاريخ الجمسة  ,2010/3/29و أنظر قرار محكمة التمييز األردنية
(جزاء) رقـ ( 2010/335ىيئة خماسية) تاريخ الجمسة  2010/3/30نقبل عف شبكة قانوف األردف منشور عمى االنترنت:
 http://www.lawjo.net/vb/showthreadتاريخ الزيارة 2015/ 2 / 20ـ.
( )2قرار محكمة التمييز األردنية بصفتيا الجزائية رقـ ( 2003/431ىيئة خماسية) تاريخ .2003/6/12نقبل عف ق اررات قضائية أردنية منشور,
مرجع سابؽ.
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المبحث الثاني
موقف الفقو من نظرية الضرورة
يعتبر موقؼ الفقو القانوني مف المسائؿ اليامة في التأسيس القانوني لنظرية الضرورة ,واف كاف قد انقسـ
إلى موقفيف لكف سرعاف ما تبنت اغمب دساتير العالـ ألحد ىذيف الموقفيف ,لذلؾ وفي ىذا المبحث وجدنا
أف نعرض موقؼ الفقو القانوني في مطمب أوؿ ثـ نعرض موقؼ الفقو اإلسبلمي في مطمب ثاني وذلؾ

عمى النحو اآلتي :

المطمب األول
موقف الفقو القانوني من نظرية الضرورة
إف القارئ لطبيعة نظرية الضرورة يجدىا متعددة ,لكنو يستخمص أىميما وىي نظرية الفقو األلماني والذي
سنتطرؽ ليا في الفرع األوؿ ونظرية الفقو الفرنسي التي تبنتيا أغمب الدساتير ونتحدث عنيا في الفرع
الثاني وذلؾ عمى النحو التالي :

الفرع األول
موقف الفقو األلماني من نظرية الضرورة
تبناىا بعض الشراح األلماف في القرف السادس عشر و بعض الشراح اإليطالييف في القرف الثامف عشر,
وقد تقدـ دراستيا عمى نحو ممحوظ أثناء األوؿ مف القرف التاسع عشر ,فتبنى الفقو األلماني مفيوـ

لمضرورة يوسع مف سمطات الدولة إلى مدى بعيد ,وتقوـ النظرية األلمانية لمضرورة عمى أنو يوجد بجانب
القانوف المكتوب قانوف آخر غير مكتوب يعطي لمدولة الحؽ في اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لممحافظة

عمى سبلمتيا ,ولو أدى ذلؾ إلى مخالفة القوانيف القائمة

()1

و أف الدولة ىي التي أوجدت القانوف لتحقيؽ

مصالحيا .ولكف في الظروؼ التي ال يحقؽ القانوف مصالح شعبيا ,خاصة عندما تتيدد سبلمة الدولة
( )1د .يسري محمد العصار ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و التشريع الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابة – دراسة مقارنة ,مرجع
سابؽ ,ص .14
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لمخطر ,يمكف لمدولة أف ال تخضع لو ,مف ىنا تبرز نظرية الضرورة لتبرير الخروج عمى القواعد القانونية

النافذة مف أجؿ الحفاظ عمى سبلمة الدولة التي تمثؿ الغاية مف كؿ نظاـ قانوني (.)1

فالمفيوـ األلماني لفكرة الضرورة يعترؼ بالمشروعية لتصرفات الدولة في مواجية حالة الضرورة دوف أف

يقيدىا في ذلؾ بقيود معينة ( ,)2فالفقياء األلماف اضطروا إلى المجوء لنظرية الضرورة لتبرير تصرفات
السمطات األلمانية في العدواف عمى بعض الدوؿ المجاورة متذرعيف بأف ذلؾ العدواف كاف " ضرورياً "
لحماية سبلمة ألمانيا (.)3

وقد رتب الفقياء األلماف عمى اعتناقيـ لفكرة الضرورة عدة أثار منيا -:
 .1إذا ما واجو المجتمع والدولة خط اًر أو أزمة تيدد سبلمتيما فإف لمسمطات العامة مطمؽ الحرية في

اتخاذ ما تراه مناسباً لمواجيتيا ولو أدى ذلؾ إلى خروجيا عمى مجمؿ الضوابط والقيود والقواعد
الدستورية والقانونية وقواعد القانوف الدولي.

 .2كؿ ما تقوـ بو السمطات في ظؿ األزمة والخطر يعتبر سميماً وقانونياً ومشروعاً ولو خالؼ
الدستور ودوف حاجة ألخذ موافقة مف أحد.

 .3أنو ال يتولد ألية جية أو أي مواطف حؽ في التعويض عف األضرار التي تمحقو جراء أعماؿ
الضرورة كاألجرة عف أعماؿ السخرة أو األضرار التي تمحؽ ممتمكاتو.
وأساس ىذه النظرية الفمسفي أف الفقو األلماني وطبقا لما يعرؼ بنظرية التحديد الذاتي لئلرادة التي قاؿ بيا

ىيكؿ واىرنؾ ,يرى أف الدولة تمتزـ بالقانوف بمحض إرادتيا وأنو يوجد إلى جانب القانوف المكتوب قانوف
عرفي يعطي لمدولة الحؽ في اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لممحافظة عمى سبلمتيا بما في ذلؾ مخالفة

القواعد القانونية القائمة .وأنيا حيف تخالفيا إنما تكوف إرادتيا قد اتجيت إلى إحبلؿ قواعد أخرى تبلءـ

( )1شبكة التنمية القانونية ,مفيوـ سمو الدستور ,منشور عمى شبكة االنترنت  .http://eald.net/m/blogpost :تاريخ الزيارة 2015/ 4/6ـ
( )2د .أحمد الموافي ,المشروعية االستثنائية ,كمية الشريعة والقانوف باسيوط ,دار النيضة العربية2004 ,ـ ,ص.49
( )3د .يحيي الجمؿ ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و بعض تطبيقاتيا المعاصرة – دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .17
 و يتجو بعض الفقو االنجموسكسوني إلى عدـ االعتراؼ بنظرية الضرورة ,ذلؾ أف الفقياء االنجميز يعنييـ الواقع وما يستفاد منو مف دروس,فأثبت الزمف بأنو كاف ىناؾ صراع بيف الممؾ والبرلماف انتيى إلى تقوية سمطة البرلماف عمى حساب السمطة التنفيذية واعتبرت المبادرة المؤدية إلى
تقوية سمطة البرلماف مبادرة ديمقراطية وعمى العكس مف ذلؾ فإف أي مبادرة مؤدية إلى تقوية السمطة التنفيذية عمى حساب البرلماف اعتبرت محاولة
غير ديمقراطية  ,وىي تسير عكس التطور الدستوري البريطاني ,وبما أف نظرية الضرورة تتجو إلى تقوية مركز السمطة التنفيذية في أوقات األزمات
فإف بعض الفقو يعتبر ذلؾ عدوانا عمى البرلماف .إذ أنو باإلمكاف المجوء في أوقات األزمات إلى المواجية العممية لممشاكؿ عف طريؽ التفويض
التشريعي متى كاف ذلؾ ممكناً – وقد أتجو بعض الفقو األمريكي أيضاً إلى عدـ االعتداد بنظرية الضرورة فتفويض الكونغرس لمرئيس في بعض

االختصاصات يمكف أف يؤدي إلى حؿ عممي ال يقتصر عمى مواجية أزمة بعينيا فقط ,بؿ يمكف أف تمجأ إلييا السمطة التنفيذية في أوقات أزمات

أخرى( .أ .تونصير إبراىيـ ,تشريعات الضرورة ,دراسة مقارنة بيف التشريع الجزائري والمصري ,رسالة ماجستير ,2014 ,ص 32و.)33
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الظروؼ االستثنائية لتحؿ محؿ القواعد السابقة ,وعمى ىذا التفسير لنظرية التحديد الذاتي تعتبر حالة

الضرورة مصد اًر لمقواعد القانونية ,وليذا السبب سميت بالنظرية القانونية لمضرورة.)1( .

و يذىب جمينؾ في ىذه النظرية التي تحؿ بيا الحكومة محؿ السمطة التشريعية تحت ضغط الحوادث
لمواجية الضرر وبكؿ الوسائؿ المتاحة وعمى ضوء ىذه الكتابات اعتبر الفقو األلماني أف نظرية الضرورة
وبناء عمى ذلؾ تكوف األعماؿ واإلجراءات التي تتخذىا الدولة في
نظرية قانونية عمى أنيا تعد حقاً لمدولة
ً
أحواؿ الضرورة ىي إجراءات مشروعة وال ترتب مسؤولية عمى اإلدارة وال يجوز لمغير مطالبة اإلدارة

بالتعويض عما يمحقيـ مف ضرر جراء ذلؾ (.)2
واف ىذا الموقؼ مف النظرية يؤدي إلى نتيجة خطيرة ىي إطبلؽ سمطة الدولة في إخضاع القانوف إلرادتيا
أي أف الدولة ال تخضع لمقانوف إال حينما تريد ,وفي الحدود التي تريدىا ,وخبلؿ الفترة الزمنية التي
تريدىا ,فقد استندت الحكومة األلمانية لنظرية الضرورة بيذا المفيوـ الواسع في عبلقاتيا الدولية ,وذلؾ
حينما اخترقت حياد بمجيكا  ,1914وحينيا قامت بحممتيا العسكرية بغزو النرويج والدنمارؾ وىولندا
وبمجيكا في الحرب العالمية الثانية ,وحينما خرقت معاىدة التحالؼ التي كانت تربط بينيا وبيف روسيا
وقامت بغزوىا لؤلراضي الروسية بدوف سابؽ إنذار في الحرب العالمية الثانية ( .)3فاعتبرىا الفقو األلماني
نظرية قانونية وجدت أساسيا في كتابات بعض الفقياء األلماف منيـ ىيكؿ وىرنؾ وجمينؾ ,فقد برر ىيكؿ
خروج الدولة عمى القانوف في ىذه الحالة أف الدولة ىي التي أوجدت القانوف ,و ىي تخضع لو لتحقيؽ
مصالحيا ,و عمى ذلؾ فبل خضوع عمييا إذا كانت تحقيؽ صالحيا ىو في عدـ الخضوع إلى القانوف
الذي يعد وسيمة لغاية ىي حماية الجماعة .فإذا لـ تؤدي ىذه القواعد إلى ىذه الغاية فبل يجب الخضوع
إلى القانوف وعمى الدولة أف تضحي بو في سبيؿ الجماعة (.)4

( )1أ .فارس حامد عبد الكريـ ,مبدأ سمو الدستور و نظرية الضرورة في األوقات العصيبة لمدولة ,دراسة منشورة بتاريخ  2008/2/16في المؤتمر
الوطني العراقي عمى شبكة االنترنت  http://www.inciraq.com/pages/view_page.php?id=6985 :تاريخ الزيارة2015/4 / 10ـ
( )2أ .أمير حسف جاسـ ,نظرية الظروؼ االستثنائية و بعض تطبيقاتيا المعاصرة ,مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية ,المجمد  ,14العدد ,8
أيموؿ  ,2007ص .241
( )3مجمس األمة لدولة الكويت ,نظرية الضرورة في القانوف و المراسيـ بقوانيف ,بحث منشور عمى شبكة االنترنت :
 .http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=764#sthash.DWzmJYQP.dpbsتاريخ الزيارة 2015/4 /10ـ
( )4نقبل عف أ .أمير حسف جاسـ ,نظرية الظروؼ االستثنائية و بعض تطبيقاتيا المعاصرة ,مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية ,المجمد ,14
العدد  ,8أيموؿ  ,2007ص .240
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الفرع الثاني
موقف الفقو الفرنسي من نظرية الضرورة
وقد رفض الفقو الفرنسي المفيوـ الذي تبناه الفقو األلماني لمضرورة و الذي يجعؿ منيا مصد اًر غير
مشروط لمقواعد القانونية (.)1
ولكف ظير في الفقو الفرنسي اتجاىاف أحدىما يصبغ عميو مفيوماً واقعياً و اآلخر ال ُيعطيو سوى المفيوـ
القانوني.
أولً :نظرية الضرورة نظرية واقعية.
حاوؿ بعض الفقياء في فرنسا رد نظرية الضرورة إلى أساس واقعي ,بمعنى عدـ وجود قواعد قانونية تنظـ
المشروعية االستثنائية بإعتبار أف كؿ التصرفات التي تتخذىا الحكومة و تخالؼ فييا الدستور أو القانوف

بدعوى حالة الضرورة تكوف باطمة و تسأؿ عنيا الحكومة ما لـ يتـ تصحيحيا عف طريؽ البرلماف فيي ال
تخمؽ قاعدة قانونية وال تحؿ محؿ القوانيف القائمة

()2

و يستند أصحاب نظرية الضرورة باعتبارىا نظرية

سياسية عمى مبدأ سيادة القانوف و عمى ىذا األساس تكوف جميع اإلجراءات التي تصدر مف اإلدارة

لمواجية أي ظرؼ استثنائي مخالفة فييا القواعد القانونية بدعوى الضرورة ىي إجراءات باطمة و تظؿ

غير مشروعو قانونياً و تترتب المسئولية عمى الحكومة ما لـ يصححيا البرلماف بقوانيف التضمينات وىو
ما كاف عميو الحاؿ في بريطانيا والواليات المتحدة فقد استقرت أحكاـ القضاء عمى اعتبار نظرية الظروؼ

االستثنائية مجرد نظرية سياسية ال يمكف أف تكوف بذاتيا أساساً قانوناً لمسمطات التشريعية لرئيس الدولة

في الظروؼ االستثنائية ففي ىذه الدوؿ ىناؾ ما يعرؼ بحالة الطوارئ وىي تقابؿ حالة الضرورة

()3

و

القضاء ىو الجية الوحيدة المختصة بالفصؿ في مدى ضرورة اتخاذ اإلجراءات االستثنائية ومدى التزاـ

اإلدارة بضوابط و قيود ىذه النظرية ,و بذلؾ تكوف الضرورة نظرية واقعية ال قانونية

()4

فوفقاً ليذه النظرية

( )1د .يسري محمد العصار ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و التشريع الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابة – دراسة مقارنة ,مرجع
سابؽ  ,ص .16
( )2د .أحمد الموافي ,المشروعية االستثنائية ,مرجع سابؽ ,ص.46
( )3أ .أمير حسف جاسـ ,نظرية الظروؼ االستثنائية و بعض تطبيقاتيا المعاصرة ,مرجع سابؽ ,ص .241
( )4انظر د .ثروت عبد اليادي خالد الجوىري ,مدى ضرورة السمطات االستثنائية في جميورية مصر العربية و الرقابة عمييا – دراسة مقارنة
بالقانوف الدستوري الفرنسي ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,2005 ,ص  64و.65
*ومف الجدير بالذكر أف الجنراؿ ديكوؿ ,الرئيس الفرنسي األسبؽ ,قد أشار في الجزء األوؿ مف مذكراتو إلى حادثيف معمقاً عمى احتبلؿ فرنسا سنة

 ,1945ومشي اًر إلى نظرية الضرورة ,فالحادث األوؿ وقع معو شخصي ًا ,وىو مف ساىـ بوضع دستور فرنسا لسنة 1958الذي تبنى نظرية الضرورة
في المادة ( )16منو ,بأنو يجب القوؿ بأف النظاـ في ذلؾ الوقت لـ يكف يسمح لرئيس الحكومة األخيرة في الجميورية الثالثة بأف يتخذ أي إجراء,

وأف اضمحبلؿ الدولة كاف في الواقع مأساة قومية ,وقد أدى ىذا الحادث إلى التنبو إلى منح رئيس الجميورية االختصاصات التي تمكنو مف مواجية
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تعتبر الضرورة إىدا اًر لمبدأ المشروعية العادية الذي يجب أف يسود في جميع األحواؿ سواء العادية أو

االستثنائية (.)1

و يري الفقيو (اسماف) أف الضرورة ليست نظرية قانونية يمكف االستناد إلييا لمخروج عمى أحكاـ الدستور
و القانوف عندما يتيدد الدولة خطر داىـ ,ومع أف المحافظة عمى سبلمة الدولة واجب قومي يمتزـ بو

الجميع إال أنو ال يستمزـ التضحية بالشرعية القانونية ,و الذي يفرض ذلؾ وىو األمر الواقع و ليس

يمخص ىذا الفقيو موقفو بقولو " إف نظاـ المشروعية ال يعمؽ و ال يقؼ أبداً و عميو فإف نظرية
القانوف ,و ّ
الضرورة ال يمكف أف تكوف أساساً أو مصد اًر لمقواعد القانونية االستثنائية " فالواقع ,ىو التبرير الوحيد
لتصرفات الدولة في الظروؼ االستثنائية

()2

كما رفض الفقيياف (بارتممي ودويز) االعتراؼ بنظرية الضرورة كنظرية قانونية ,و أكدا عمى أف مبدأ
المشروعية ىو الذي يجب أف يسود حتى في ظؿ الظروؼ الشاذة ,و قد ساير نفس االتجاه الفقيو (كاريو

دومالير) حيث قرر أف قياـ ظروؼ تؤدي إلى اتخاذ إجراءات استثنائية ال يعني المساس بمبدأ سمو
الدستور ,كما ال ُيعطي لمسمطة التنفيذية الحؽ في تعديؿ أو وقؼ الدستور
لمنظرية عدة آثار -:

()3

و يترتب عمى ىذا المفيوـ

 .1إخضاع نظرية الضرورة لعدد مف الشروط و الضوابط وىي كما يمي -:
أ -أف يكوف ىناؾ ظرؼ استثنائي حقيقي يتولد عنو خطر جسيـ و حاؿ ييدد سبلمة و أمف
الدولة أو النظاـ العاـ كالحرب أو العصياف المسمح أو اإلضراب العاـ ,بحيث ال تجد

اإلدارة آية فرصة لمّجوء إلى وسيمة أخرى لمواجيتو.

ب -أف تكوف اإلجراءات التي تتخذىا اإلدارة ضرورية لمواجية ىذا الخطر.

ت -أف تكوف ىذه اإلجراءات متناسبة مع حالة الضرورة فبل تتجاوزىا ألف الضرورة تقدر
بقدرىا.

 .2خضوع اإلجراءات و أعماؿ اإلدارة االستثنائية لرقابة القضاء.

 .3أف تتوقؼ السمطات عف ىذه اإلجراءات بمجرد انتياء الظروؼ االستثنائية.
 .4لكؿ متضرر الحؽ في الحصوؿ عمى تعويض (.)4

األزمات الوطنية ,أما الحادث الثاني فيرجع إلى سنة  1851حيث قاد رئيس الجميورية الثالثة لويس نابميوف انقبلباً أقاـ بعده نظاما دكتاتورياً لمحكـ,

وكاف لذلؾ الحادث الثاني أثره في ضبط ممارسة رئيس الجميورية لسمطاتو في حالة األزمة الوطنية بشروط شكمية وموضوعية معينة(.أ ..فارس

حامد عبد الكريـ ,مبدأ سمو الدستور و نظرية الضرورة في األوقات العصيبة لمدولة ,مرجع سابؽ منشور
)http://www.inciraq.com/pages/view_page.php?id=6985
( )1د .أحمد الموافي ,المشروعية االستثنائية ,مرجع سابؽ ,ص.47
( )2د .ثروت عبد اليادي خالد الجوىري ,مدى ضرورة السمطات االستثنائية في جميورية مصر العربية و الرقابة عمييا ,مرجع سابؽ ,ص .78
( )3أ .فيصؿ شطناوي ,الرقابة عمى مشروعية القوانيف المؤقتة في األردف ,بحث منشور بتاريخ  ,2007/2/28ص ,333و انظر د .ثروت عبد
اليادي خالد الجوىري ,مدى ضرورة السمطات االستثنائية في جميورية مصر العربية و الرقابة عمييا ,مرجع سابؽ ,ص .79
( )4أ .فارس حامد عبد الكريـ ,مبدأ سمو الدستور و نظرية الضرورة في األوقات العصيبة لمدولة ,منشور عمى شبكة االنترنت ,مرجع سابؽ.
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ثانياً :نظرية الضرورة نظرية قانونية.
إف حالة الضرورة تبيح لمحكومة أف تتدخؿ و تصدر لوائح (تسمي لوائح الضرورة) تستند إلييا في

تصرفاتيا التي تخالؼ القوانيف القائمة مؤقتاً مراعاة لحالة الضرورة المتمثمة عادة في حالة الحرب أو
االضطرابات الداخمية أو العصياف المدني أو اإلضراب العاـ أو الكوارث أو الزالزؿ أو غيرىا مف

الضرورات التي تؤثر عمى سبلمة الدولة ووجودىا

()1

و يمثؿ ىذا االتجاه كؿ مف دوجي و ىوريو المذاف

يقراف بحؽ الحكومة في الظروؼ االستثنائية إصدار لوائح ليا قوة القانوف عمى أف تعرض ىذه الموائح

عمى البرلماف بمجرد أف يكوف ذلؾ ممكناً ,مف أجؿ الحصوؿ عمى الموافقة

()2

و يعتبر دوجي مف أوائؿ

الفقياء الفرنسييف الذيف تعرضوا لصياغة نظرية الضرورة ,حيث تطمب عدة ضوابط و شروط لكي تكوف

الموائح التي تصدرىا الحكومة في الظروؼ االستثنائية مشروعة -:

 .1أف يكوف ىناؾ ظرؼ استثنائي كالحرب أو العصياف المسمح أو اإلضراب العاـ.
 .2أف يكوف البرلماف مجتمعاً.

 .3أف تكوف الحكومة معتزمة عمى عرض األمر عمى البرلماف مع أوؿ اجتماع لو لمموافقة عمى
تصرفاتيا (.)3

و يري الفقيو (ىوريو) وىو مف أشد المتحمسيف ليذا االتجاه بأف نظرية الضرورة في الظروؼ االستثنائية
نظرية قانونية ,تخوؿ الحكومة سمطة إصدار لوائح الضرورة ,إستناداً إلى حؽ الدفاع الشرعي ,فيو يرى
أنو إذا كاف عمى الدولة أف تمتزـ بحكـ القانوف ,و أف تسير عمى مقتضاه في عبلقتيا مع األفراد فإف ذلؾ

مرىوف بالظروؼ العادية ,أما حيف تتغير ىذه الظروؼ و تط أر الحوادث المفاجئة التي تيدد كياف الدولة و

أمنيا ,فإف لمدولة أف تدافع عف نفسيا ,و أف تواجو األزمات بإجراءات استثنائية ,و ىي حيف تضطر في

مثؿ ىذه الظروؼ القاسية إلى الخروج عمى أحكاـ القانوف فإف سموكيا ىذا يكوف أم اًر مبر اًر و مشروعاً(,)4
و يرى أيضاً أف الحكومة ليس فقط ليا الحؽ في اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمواجية الظروؼ االستثنائية
كالحرب و إنما عمييا واجب اتخاذ ىذه اإلجراءات لحماية الدولة ( ,)5و بيذا يحاوؿ ىوريو أف يؤسس

( )1د .أحمد الموافي ,المشروعية االستثنائية ,مرجع سابؽ ,ص.48
( )2د .يسري محمد العصار ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و التشريع الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابية – دراسة مقارنة ,مرجع
سابؽ  ,ص .16
( )3مجمس األمة لدولة الكويت ,نظرية الضرورة في القانوف و المراسيـ بقوانيف ,منشور عمى شبكة االنترنت ,مرجع سابؽ .مجمس األمة لدولة
الكويت ,نظرية الضرورة في القانوف و المراسيـ بقوانيف ,كتطبيؽ ليا في الدستور الكويتي ,دراسة منشورة عمى شبكة االنترنت :
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=761#sthash.hYkNhFJr.14uKgcuE.dpbs
( )4د .ثروت عبد اليادي خالد الجوىري ,مدى ضرورة السمطات االستثنائية في جميورية مصر العربية و الرقابة عمييا ,مرجع سابؽ ,ص .78
( )5د .يسري محمد العصار ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و التشريع الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابة – دراسة مقارنة ,مرجع
سابؽ  ,ص .17
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النظرية عمى فكرة الدفاع الشرعي عمى اعتبار أف الدولة في حالة دفاع عف وجودىا في ىذه الحالة في

مواجية الظرؼ االستثنائي فتكوف كافة اإلجراءات التي تتخذىا تدخؿ في إطار المشروعية في إطار

نظرية الدفاع الشرعي (.)1

ومع اضطرار أحكاـ مجمس الدولة الفرنسي عمى تطبيؽ نظرية الضرورة (أو نظرية الظروؼ االستثنائية
أو نظرية سمطات الحرب كما يطمؽ عمييا مجمس الدولة) و إسباغو صفة المشروعية عمى اإلجراءات

التي تتخذىا الحكومة لمواجية ىذه الظروؼ فإف الفقو الحديث قد أستقر عمى االعتراؼ بيذه النظرية

باعتبارىا نظرية قانونية و ليس مجرد نظرية واقعية وباعتبارىا جزءاً مف مبدأ المشروعية الذي يتسع في
الظروؼ االستثنائية ليشمؿ اإلجراءات التي تتخذىا الحكومة لممحافظة عمى سبلمة الدولة (.)2

( )1د .أحمد الموافي ,المشروعية االستثنائية ,مرجع سابؽ ,ص .49
*وعمى ذلؾ فإف المصدر الحقيقي ليذه النظرية ىو القضاء وبالتحديد (قضاء مجمس الدولة الفرنسي) ,وقد ذىب جانب مف الفقو إلى أف ىذه
النظرية ىي مف خمؽ مجمس الدولة الفرنسي خبلؿ الحرب العالمية األولى ,ويؤكد ذلؾ الدكتور يحيى الجمؿ بقولو (أثناء الحرب العالمية األولى اخذ
مجمس الدولة الفرنسي موقف ًا مغاير لموقؼ محكمة النقض موقف ًا أعتمد نظرية الضرورة واف أطمؽ عمييا مسميات أخرى فأحيان ًا يسمييا نظرية

سمطات الحرب وأحيان ًا يسمييا نظرية الضرورة).

( )2د .يسري محمد العصار ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و التشريع الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابة – دراسة مقارنة ,مرجع

سابؽ  ,ص ,19
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المطمب الثاني
نظرية الضرورة في الفقو اإلسالمي
القرف الكريـ حيث نتناولو في الفرع األوؿ ثـ نتحدث عف السنة
لمفقو اإلسبلمي درجات ومراتب يعموىا اّ

النبوية المطيرة وموقفيا مف نظرية الضرورة في الفرع الثاني ,ثـ نعرض موقؼ قواعد الشريعة اإلسبلمية

العامة مف ىذه النظرية في الفرع الثالث ,وذلؾ كالتالي:

الفرع األول
نظرية الضرورة في القرآن الكريم
ورد في ذكر االضطرار في القرآف الكريـ في عدة مواضع مف اآليات الكريمة ,كميا جاءت في سياؽ
واحد ,و ىو ذكر ما يحرـ مف األطعمة ,فمثبلً :
ير وما أ ِ
ِ
 .1قولو تعالى " ِإَّن َما َح َّرـ َعمَ ْي ُكـ اْل َم ْيتَةَ و َّ
اضطَُّر َغ ْي َر
ُى َّؿ بو لِ َغ ْي ِر المَّ ِو فَ َم ِف ْ
الد َـ َولَ ْح َـ اْلخ ْن ِز ِ َ َ
ُ
َ
َ
()1
ِ
ٍ
َّ
يـ "
َب ٍ
اغ َوَال َعاد فبل إثـ عميوَ إِ َّف الموَ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
ي مح َّرماً عمَى طَ ِ
ِ
 .2وقولو تعالى " ُق ْؿ َال أ ِ ِ
اعٍـ َي ْ
وف َم ْيتَةً أ َْو َدماً
ط َع ُموُ إِ َّال أ ْ
َ
َج ُد في َما أُوح َي إِلَ َّ ُ َ
َف َي ُك َ
ير فَِإَّنو ِر ْجس أَو ِفسقاً أ ِ
َم ْسفُوحاً أ َْو لَ ْح َـ ِخ ْن ِز ٍ
اضطَُّر َغ ْي َر َبا ٍغ َوَال َع ٍاد فَِإ َّف
ُى َّؿ ِل َغ ْي ِر المَّ ِو بِ ِو فَ َم ِف ْ
ُ ٌ ْ ْ
ِ
يـ " (.)2
َرب َ
َّؾ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
ِ
ِ ِ
يت لَ ُكـ ِ
اضطَُّر
اإل ْسبلَ َـ ِد ًينا فَ َم ِف ْ
ت لَ ُك ْـ ِدي َن ُك ْـ َوأَتْ َم ْم ُ
الي ْوَـ أَ ْك َمْم ُ
 .3وقولو تعالى " َ
ت َعمَ ْي ُك ْـ ن ْع َمتي َوَرض ُ ُ
ِ
ِفي م ْخم ٍ
ِ ٍ ِ ٍ
يـ "(.)3
َ َ َ
صة َغ ْي َر ُمتَ َجانؼ ِإلثْـ فَِإ َّف اهللَ َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
ِ
ِ
َّ
َّؿ لَ ُك ْـ َما َح َّرَـ َعمَ ْي ُك ْـ إِ َّال َما
اس ُـ المَّ ِو َعمَ ْي ِو َوقَ ْد فَص َ
 .4وقولو تعالى " َو َما لَ ُك ْـ أَال تَْأ ُكمُوا م َّما ُذك َر ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ُّ
يف "(.)4
َى َوائِ ِي ْـ بِ َغ ْي ِر ِعْمٍـ إِ َّف َرب َ
وف بِأ ْ
َّؾ ُى َو أ ْ
ْ
َعمَ ُـ بِاْل ُم ْعتَد َ
اضطُ ِرْرتُ ْـ إِلَ ْيو َوِا َّف َكثي اًر لَُيضم َ
( )1سورة البقرة  ,اآلية .173
( )2سورة األنعاـ ,اآلية .145
( )3سورة المائدة ,اآلية .3
( )4سورة األنعاـ ,اآلية .119
*و قد تضمنت ىذه اآليات كميا استفتاء حالة الضرورة حفاظاً عمى النفس مف اليبلؾ ,و ال يمتفت حينئذ إلى سبب التحريـ و ىو وجود الضرر ,ال

حالة الجوع تجعؿ جياز اليضـ قوي ًا فيتمثؿ الطعاـ دوف أذى ,بخبلؼ الحاالت المعتادة ,قاؿ البزروي و غيره مف عمماء التفسير و األصوؿ :
أستثنى اهلل سبحانو و تعالي حالة الضرورة ,و االستثناء مف التحريـ إباحة ,أثر الكبلـ صار عبارة عما وراء المستثنى ,وقد كاف مباحاً قبؿ التحريـ,
فبقي عمى ما كاف في حالة الضرورة (انظر .وىبة الزحيمي ,نظرية الضرورة الشرعية ,مقارنة مع القانوف الوضعي ,الطبعة الرابعة ,مؤسسة الرسالة,

بيروت ,1985 ,ص )59
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 .5وقولو تعالى " مف َكفَر بِالمَّ ِو ِمف َب ْعِد إِيمانِ ِو إِ َّال م ْف أُ ْك ِرهَ وَقْمُبوُ م ْ ِ ِ ِ
يم ِ
اف " (.)1
َ
ط َمئ ٌّف ب ْاإل َ
ُ
َ
َ
َ
َ
اضطَُّر) أي :أي فمف اضطر الى شيئ مف ىذه الحرمات أي احوج الييا ,واالضطرار ال يخمو
(فَ َم ِف ْ
صيره
بإكراه مف ظالـ أو بجوع في مخمصة والذي عميو الجميور مف الفقياء والعمماء في معنى االية ىو َ

العدـ والعرث وىو الجوح.
ُ

لممحرـ ,مع قدرتو عمى الحبلؿ ,أو مع عدـ جوعو.
اغ) أي  :غير طالب
َّ
( َغ ْي َر َب ٍ
(وال َع ٍاد) أي  :اباح اهلل في حالة االضطرار أكؿ جميع المحرمات لعجزه عف جميع المباحات ,فصار
َ
عدـ المباح شرطاً أستباحو المحرـ.
(فَبل إِثْ َـ) أي  :جناح عميو ,واذا ارتفع الجناح  -اإلثـ  : -رجع األمر إلى ما كاف عميو ,واإلنساف بيذه
الحالة مأمور باألكؿ ,بؿ منيي أف يمقي بيده إلى التيمكة ,وأف يقتؿ نفسو ,فيجب إذف عميو األكؿ ,ويأثـ
إف ترؾ األكؿ حتى مات ,فيكوف قاتبلً لنفسو ,وىذه اإلباحة والتوسعة مف رحمتو تعالى بعباده ,فميذا

َّ
ور َرِحيـ)
ختميا بيذيف االسميف الكريميف المناسبيف غاية المناسبة فقاؿ ( :إِ َّف الموَ َغفُ ٌ
ولما كاف ِ
الح ُّؿ مشروطاً بيذيف الشرطيف ,وكاف اإلنساف في ىذه الحالة ربما ال يستقصي تماـ االستقصاء
في تحقيقيا  :أخبر تعالى أنو غفور ,فيغفر ما أخطأ فيو في ىذه الحاؿ ,خصوصاً وقد غمبتو الضرورة,
وأذىبت حواسو المشقة

()2

ويقوؿ الطبري و أما قولو تعالى  { :إال ما اضطررتـ إليو } فإنو يعني تعالى ذكره  :أف ما اضطررنا إليو
مف المطاعـ المحرمة التي بيف تحريميا لنا في غير حاؿ الضرورة لنا حبلؿ ما كنا إليو مضطريف ,حتى
تزوؿ الضرورة (.)3

( )1سورة النحؿ ,اآلية .106
( )2تفسير الطبري ,الجامع الحكاـ القراف ,مف اوؿ الفاتحة حتى االية  202مف سورة البقرة ,المجمد االوؿ ,2-1 ,الطبعة الثانية 2004ـ دار
الكتب العممية ,بيروت ,مف ص  151الى .155
( )3تفسير الطبري ,جامع البياف عف تأويؿ آية القرآف ,المجمد الثالث ,الطبعة االولى ,مؤسسة الرسالة ناشروف2002 ,ـ ,ص .337
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الفرع الثاني
نظرية الضرورة في السنة النبوية
وألف السنة مصدر ٍ
ثاف لمتشريع ,فقد أضاؼ النبي عميو الصبلة والسبلـ و نيى عف أكؿ كؿ ذي ناب مف

السباع ,وأكؿ كؿ ذي مخمب مف الطير ,ونيى يوـ خيبر عف لحوـ الحمر األىمية (,)1
وقولو صمى اهلل عميو وسمـ " ال ضرر وال ضرار " (.)2

وقولو صمى اهلل عميو وسمـ " إف اهلل وضع عف أمتي الخطأ والنسياف وما استكرىوا عميو "
وقولو صمى اهلل عميو وسمـ " يسروا وال تعسروا ,وبشروا وال تنفروا "

()3

()4

والضرر  :إلحاؽ مفسدة بالغير مطمقاً ,والضرار إلحاؽ مفسدة بالغير ال عمى وجو الجزاء المشروع,

والضرار مقابمة الضرر بالضرر ,أو إلحاؽ مفسدة بالغير عمى جية المقابمة ,وفسره بعضيـ  :بأف ال

يضر الرجؿ أخاه ابتداء وال جزاء (.)5

و عف أبي واقد الميثي قاؿ  :قمت  :يا رسوؿ اهلل ,إنا بإرض تصيبنا بيا مخمصةٌ ,فما يحؿ لنا مف الميتة
؟ قاؿ ( :إذا لـ تصطبحوا ,ولـ تغتبقوا ,ولـ تحتفئوا بقبلً ,فشأنكـ بو) والصبوح الغداء والغبوؽ العشاء
والقدح مف المبف بالغداة ومثمو في العشي يمسؾ الرمؽ وتستقيـ النفس واف لـ يحصؿ شبع ,قولو ولـ

تحتفئوا بيا بقبلً  :أي نوعاً مف التمر ,وىو مشتؽ مف الحفاء أي البردى "بضـ الباء" نوع جيد مف

التمر(.)6

فقد أخذ المشركوف عمار بف ياسر كما ورده ابف جرير في تفسيره – فعذبوه حتى قاربيـ في بعض ما

أرادوا فشكا ذلؾ إلى النبي – صمى اهلل عمية و سمـ _ فقاؿ النبي – صمى اهلل عميو و سمـ _ (كيؼ تجد

قمبؾ  :قاؿ مطمئف باإليماف قاؿ النبي – صمى اهلل عميو و سمـ _ أف عادوا فعد ,أي أف عادوا إلى
تعذيبؾ و حممؾ عمى النطؽ بكممة الكفر فقؿ ما كنت تقوؿ حتى يخموا سبيمؾ ,وال يعني ىذا أف المفسريف

السابقيف يقفوف عند حد تمؾ اآليات ,بؿ يتفقوف في النياية مع أبي بكر الحصاص ,و لكف بأدلة أخري إذ

( )1ويعني لحوـ الحمر األىمية  :لحـ الحمار األىمي والبغاؿ ,شبكة سحاب السمفية ,منشور  http://www.sahab.net :تاريخ الزيارة /3
2015/3ـ.
( )2جامع العموـ والحكـ ,البف رجب الحنبمي ,بيروت ,الحديث  ,32ص  .338وانظر كذلؾ .مسند ,لبلماـ احمد ابف حنبؿ ,الجزء الخامس,
حديث رقـ  ,2865ص .55
( )3سنف ابف ماجو ,كتاب الطبلؽ ,باب طبلؽ المكره والناسي ,حديث رقـ  ,2045ص .353
( )4صحيح مسمـ ,كتاب الجياد والسير (المغازي) ,باب في االمر بالتيسير وترؾ التنفير ,حديث رقـ  ,4547ص .855
( )5انظر د .محمود محمد عبد العزيز الزيني ,الضرورة في الشريعة اإلسبلمية و القانوف الوضعي ,تطبيقاتيا – أحكاميا – آثارىا ,مرجع سابؽ,
ص .34
( )6غاية االحكاـ في احاديث االحكاـ ,مجيب الديف الطبري ,ذكر في اباحة الميتة لممضطر ,حديث رقـ  ,10356ص .474

34

توجد آيات عديدة تكشؼ عف طبيعة الديف اإلسبلمي مرونة و سماحة ,و يقوؿ الشاطبي " أف الحرج منفي

عف الديف جممة و تفصيبل (.)1

وحديث جابر بف سمرة رضي اهلل عنو  :أف رجبلً نزؿ الحرة ومعو أىمو وولده ,فقاؿ رجؿ  :إف ناقة لي
ضمت فإف وجدتيا فأمسكيا فوجدىا فمـ يجد صاحبيا ,فمرضت ,فقالت امرأتو  :أنحرىا  :فأبى ,فنفقت

(ماتت) ,فقالت  :اسمخيا حتى نقدد (نقطع) شحميا ولحميا

ونأكمو.

فقاؿ  :حتى أسأؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ,فأتاه فسألو ,فقاؿ (ىؿ عندؾ غني يغنيؾ) قاؿ ال فقاؿ

:فكموىا .قاؿ  :فجاء صاحبيا فأخبره الخبر .فقاؿ  :ىبل كنت نحرتيا ؟ قاؿ  :استحييت منؾ ’ (.)2

الفرع الثالث
نظرية الضرورة في القواعد العامة لمشريعة السالمية
وىي القواعد األساسية التي يمكف استخبلصيا مف الشريعة كمبادئ عامة في الديف اإلسبلمي كالعدؿ

واإلحساف واألمانة وعدـ أكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ وايفاء العيود وال ضرر وال ض ارر ومف بيف ىذه
المبادئ مسألة الضرورات تبيح المحظورات فيي تندرج تحت القواعد الشرعية اآلتية :
القاعدة األولي  :إف ىذه الشريعة مبنية عمى المحافظة عمى الضروريات الخمسة  :الديف و النفس و
العقؿ و النسؿ و الماؿ وقد ُعمـ باالستقراء التاـ الحاصؿ بتتبع نصوص الكتاب و السنة و قرائف األحواؿ
و تفاريؽ األمارات مراعاة الشارع ليذه الضروريات الخمسة و التفاتو إلييا في جميع أحكامو ( ,)3وذلؾ
بالنظر لمواقع و عادات الممؿ و الشرائع (.)4

القاعدة الثانية :إف ىذه الشريعة مبنية عمى جمب المصالح لمعباد و درء المفاسد عنيـ ( ,)5قولو تعالى "
وما أرسمناؾ إال رحمة لمعالميف " ( ,)6ومف السنة " ال ضرر وال ضرار" (.)7

( )1نقبلً عف .د .عبد الوىاب إبراىيـ أبو سميماف ,فقو الضرورة و تطبيقاتو المعاصرة  -آفاؽ و أبعاد ,مرجع سابؽ ,ص .34

( )2غاية االحكاـ في احاديث االحكاـ ,مجيب الديف الطبري ,ذكر في اباحة الميتة لممضطر ,حديث رقـ  ,10357ص .475
( )3د .محمد بف حسيف الجيزاني ,حقيقة الضرورة الشرعية ,مرجع سابؽ ,ص ,5و انظر د .عبد الوىاب إبراىيـ أبو سميماف ,فقو الضرورة و
تطبيقاتو المعاصرة  -آفاؽ و أبعاد ,مرجع سابؽ ,ص  ,44انظر د .وىبو الزحيمي ,نظرية الضرورة الشرعية – مقارنة مع القانوف الوضعي ,مرجع
سابؽ ,ص.52
( )4د .يوسؼ قاسـ ,نظرية الضرورة في الفقو الجنائي اإلسبلمي و القانوف الجنائي الوضعي ,مرجع سابؽ ,ص.26

( )5د .محمد بف حسيف الجيزاني ,حقيقة الضرورة الشرعية ,مرجع سابؽ ,ص ,5انظر د .وىبو الزحيمي ,نظرية الضرورة الشرعية – مقارنة مع
القانوف الوضعي ,مرجع سابؽ ,ص .164
( )6سورة البقرة  ,اآلية .107
( )7مسند ,لبلماـ احمد ابف حنبؿ ,الجزء الخامس ,مرجع سابؽ ,حديث رقـ  ,2865ص .55
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القاعدة الثالثة  :أف ىذه الشريعة مبنية عمى التيسير و التخفيؼ و رفع الحرج و المشاؽ عف المكمفيف
()2

قولو تعالى " وما جعؿ عميكـ في الديف مف حرج "

و قولو تعالى " يريد اهلل أف يخفؼ عنكـ " (.)3

القاعدة الرابعة  :أف األحكاـ الشرعية مشروطة بالقدرة و االستطاعة
قولو تعالى " ال يكمؼ اهلل نفساً إال وسعيا "

()5

()1

()4

و قولو تعالى " ال يكمؼ اهلل نفسا إال ما آتيا " ( ,)6و قد

قيؿ أيضاً أف الفقو اإلسبلمي بنى نظرية الضرورة في مجاؿ كؿ مف العبادات و المعامبلت قائمة عمى

قاعدتيف  :المشقة تجمب التيسير وال ضرر وال ضرار.

و يقصد بالقاعدة األولي أف المشقة التي تخرج عف المعتاد تجمب التسيير ,فتتحقؽ ىذه المشقة فإذا كاف
الدواـ عمى العمؿ المكمؼ بو مف شأنو أف يؤدي إال االنقطاع عنو أو عف بعضو أو إلحاؽ ضرر

بالمكمؼ في نفسو أو مالو أو حاؿ مف أحوالو (.)7

وقولو تعالى " يريد اهلل اليسر و ال يريد بكـ العسر " (.)8
و يتفرع عف ىذه القاعدة األصولية عدد مف القواعد أىميا -:

 .1الضرورات تبيح المحظورات و مشروعية ىذه القاعدة مف القرآف الكريـ (.)9

وقولو " مف أضطر في مخمصة غير متجانؼ إلثـ عميو فإف اهلل غفور رحيـ " (.)10

 .2الضرورة تقدر بقدرىا.

 .3الحاجة تنزؿ منزؿ الضرورة.
القاعدة الثانية و ىي (ال ضرر و ال ضرار) و يتفرع عف ىذه القاعدة مجموعة مف القواعد و ىي -:
( ) 1د .محمد بف حسيف الجيزاني ,حقيقة الضرورة الشرعية ,مرجع سابؽ ,ص ,6و انظر د .عبد الوىاب إبراىيـ أبو سميماف ,فقو الضرورة
وتطبيقاتو المعاصرة  -آفاؽ و أبعاد ,مرجع سابؽ ,ص  ,36انظر د .وىبو الزحيمي ,نظرية الضرورة الشرعية – مقارنة مع القانوف الوضعي ,مرجع
سابؽ ,ص.208
( )2الق اَرف الكريـ ,سورة الحج ,اآلية .78

( )3الق اَرف الكريـ ,سورة النساء ,اآلية .28

( )4د .محمد بف حسيف الجيزاني ,حقيقة الضرورة الشرعية ,مرجع سابؽ ,ص .6
( )5الق اَرف الكريـ ,سورة البقرة ,اآلية .286
( )6الق اَرف الكريـ ,سورة الطبلؽ ,اآلية .7

( )7د .يسري محمد العصار ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و التشريع الحكومي في فترات إيقاؼ الحياة النيابة – دراسة مقارنة ,مرجع
سابؽ  ,ص .11
( )8الق اَرف الكريـ ,سورة البقرة ,اآلية .185

( )9مجمس األمة لدولة الكويت ,نظرية الضرورة في القانوف و المراسيـ بقوانيف ,كتطبيؽ ليا في الدستور الكويتي ,دراسة منشورة عمى شبكة

االنترنت  http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=761#sthash.hYkNhFJr.14uKgcuE.dpbs :تاريخ الزيارة 2015/4/5ـ.
( )10الق اَرف الكريـ ,سورة المائدة ,اآلية .3

( )11د.عبد القادر عودة ,التشريع الجنائي اإلسبلمي – مقارناً بالقانوف الوضعي – الجزء األوؿ ,مرجع سابؽ ,ص 575و انظر د .يوسؼ قاسـ,

نظرية الضرورة في الفقو الجنائي اإلسبلمي و القانوف الجنائي الوضعي ,مرجع سابؽ ,ص 112و .33وانظر .د .محمود محمد عبد العزيز الزيني,

الضرورة في الشريعة اإلسبلمية و القانوف الوضعي ,تطبيقاتيا – أحكاميا – آثارىا ,مرجع سابؽ ,ص .33
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 .1الضرر ُيزاؿ بقدر اإلمكاف.
 .2يتحمؿ الضرر الخاص لدفع ضرر عاـ.
 .3الضرر األشد ُيزاؿ بالضرر الخؼ.
 .4الضرر ال ُيزاؿ بالضرر.

 .5درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح.
 .6األمر إذا ضاؽ اتسع.

 .7المشقة تجمب التيسير.
 .8يرتكب اخؼ الضرريف لدفع أعظميا.
وحيث قاؿ اإلماـ الغزالي (فإف جمب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخمؽ ,وصبلح الخمؽ في تحصيؿ
مقاصدىـ ,لكننا نعني بالمصمحة المحافظة عمى مقصود الشرع ,ومقصود الشرع مف الخمؽ خمسة  :وىي
أف يحفظ عمييـ دينيـ ,ونفسيـ ,وعقميـ ,ونسميـ ,وماليـ ,فكؿ ما يتضمف حفظ ىذه األصوؿ الخمسة

فيو مصمحة ,وكؿ ما يفوت ىذه األصوؿ فيو مفسدة ,ودفعيا مصمحة ,ىذه األصوؿ الخمسة ,حفظيا في
رتبة الضرورات فيي أقوى المراتب في المصالح) (.)1

ىذا وقد صاغ ليا الفقياء نظرية متكاممة تستند إلى أصوؿ كمية مستمده مف القرآف الكريـ و السنة,
واصبحت تكاليؼ الشرعية ترجع إلى حفظ مقاصدىا في الخمؽ .وىذه المقاصد ال تعدو ثبلثة أقساـ أحدىا

أف تكوف ضرورية و الثانية أف تكوف حاجيو ,و الثالثة أف تكوف تحسينية (.)2

( )1اإلماـ الغزالي في المستصفى ,ح ,1ص ,286نقبل عف د .محمود محمد عبد العزيز الزيني ,الضرورة في الشريعة اإلسبلمية و القانوف
الوضعي ,تطبيقاتيا – أحكاميا – آثارىا ,مرجع سابؽ ,ص .9
( )2ابي إسحاؽ الشاطبي ,الموافقات في اصوؿ الشريعة ,المجمد الثاني ,الطبعة االولى ,دار ابف عفاف لمنشر والتوزيع1997 ,ـ ,ص .17
*تعريؼ األمور الضرورة تمؾ األمور التي ( البد منيا في قياـ مصالح الديف و الدنيا بمعنى أف ىذه األمور تتوقؼ عمى حياة الناس في دنياىـ و
يتوقؼ عمى نجاتيـ مف العذاب في آخرتيـ ,بحيث إذا فقدت ىذه األمور أو واحد منيا فإنو يختؿ نظاـ الكوف و تعـ الفوضى و يكثر الفساد)
(انظر د .يوسؼ قاسـ ,نظرية الضرورة في الفقو الجنائي اإلسبلمي و القانوف الجنائي الوضعي ,مرجع سابؽ ,ص .)26
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الفصل الثاني
الضرورة و شرعيتيا اإلجرائية
الضرورة اإلجرائية رغـ حداثة نشأتيا إال أنيا أحدثت ضجة كبيرة في عالـ الفقو القانوني الحديث ,فقد
حاوؿ فقياء القانوف الجنائي البحث في ماىية ىذه النظرية وأساسيا القانوني السميـ ومدى انطباقيا عمى

القانوف الجنائي اإلجرائي ,فكاف البعض منيـ مؤيديف ليذه النظرية ضمف ضوابط معينة وآخروف

معارضيف ليا لمساسيا بالحقوؽ والحريات العامة وعدـ وضوح شرعيتيا اإلجرائية ,لذلؾ كاف حرياً بنا أف
نقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف نتحدث فييما عف نظرية الضرورة اإلجرائية في المبحث األوؿ ثـ نخصص

المبحث الثاني لمحديث عف شرعيتيا اإلجرائية وذلؾ عمى النحو التالي :

المبحث األول
ماىية نظرية الضرورة اإلجرائية
نتحدث في ىذا المبحث عف مفيوـ نظرية الضرورة اإلجرائية و أنواعيا في المطمب األوؿ ثـ نخصص

اآلخر لمحديث عف مصادر الضرورة اإلجرائية و ضوابطيا وذلؾ كما يمي :

المطمب األول
مفيوم نظرية الضرورة اإلجرائية و أنواعيا
لكؿ نظرية مفيوـ يبيف إطارىا ويحدد مبلمحيا ويرسـ نطاؽ تطبيقيا ويعرض أنواعيا مف خبلؿ شروط
وضوابط تتخمؿ تعريفيا ,لذلؾ خصصنا الفرع األوؿ لمحديث عف ماىية الضرورة اإلجرائية ومف ثـ

نتحدث عف أنواع الضرورة اإلجرائية في الفرع الثاني :
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الفرع األول
مفيوم نظرية الضرورة اإلجرائية
كما أوضحنا سابقاً أف المفيوـ العاـ لحالة الضرورة (أنيا الظروؼ الممجئة التي تيدد شخصاً بالخطر و
توحي لو بطريؽ الخبلص بإرتكاب فعؿ إجرامي يدفع بو عف نفسو أو غيره الخطر الجسيـ) (.)1

وبذلؾ فإف نظرية الضرورة جوىرىا واحد في مختمؼ فروع القانوف ,واف اختمفت تطبيقاتيا باختبلؼ

المصالح التي يحمييا وينظميا كؿ فرع مف ىذه الفروع ,وىي في جميع األحواؿ تقوـ عمى ركنيف أوليما :

موضوعي يتمثؿ في قياـ خطر ممجئ ييدد إحدى المصالح المحمية ,وثانييما  :شخصي يتمثؿ في رد

الفعؿ تجاه الخطر لحماية المصمحة الميددة ,ودرء الضرر عنيا وىو ما يسمى بالعمؿ الضروري (,)2
فيي فعؿ يمثؿ خطر يتيدد مصمحة جوىرية يحمييا القانوف ثـ مف رد فعؿ في مواجيو ذلؾ الفعؿ لحماية

المصمحة الجوىرية الميددة التي ال تستطيع في بعض األحياف النصوص القانونية العادية حمايتيا (.)3

أما في قانوف اإلجراءات الجزائية فقد اختمؼ الفقياء في إعماؿ الضرورة كمبدأ عاـ ,خاصة وأف الضرورة

قد وردت في عدة تطبيقات لبعض النصوص المتفرقة في قانوف اإلجراءات ,ولكف إذا تأممنا ىدؼ قانوف

اإلجراءات الجزائية ,وىو التطبيؽ الفعاؿ لقانوف العقوبات وصوال إلى مكافحة عممية لمظاىرة اإلجرامية(,)4
و ذلؾ مف خبلؿ محوريف أساسيف  :كفالة أكبر قدر مف الفاعمية لئلجراء الجنائي ,و ضماف حماية
حقوؽ اإلنساف و حرياتو ( .)5ونبلحظ أف قانوف اإلجراءات أكثر القيود مساساً بحقوؽ الفرد و حريتو ومف
ثـ دعت الحاجة إلى إيجاد التوازف

() 6

بيف مصمحتيف تبدواف متعارضتيف ,ىما مصمحة المجتمع في

( )1د .محمود نجيب حسني ,شرح قانوف العقوبات ,القسـ العاـ ,الطبعة الخامسة ,دار النيضة العربية ,1982 ,ص  ,538و انظر د .محمود
محمود مصطفى ,شرح قانوف العقوبات ,القسـ العاـ ,الطبعة العاشرة ,مطبعة جامعة القاىرة ,1983 ,ص  ,286و انظر د .ساىر إبراىيـ الوليد,
شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء األوؿ ,الطبعة األولي ,2012 ,ص .163
( )2أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ ,ص .1
( )3د .يحيي الجمؿ ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و بعض تطبيقاتيا المعاصرة – دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .17
( )4د .أحمد فتحي سرور ,الشرعية الدستورية و حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجزائية ,الطبعة االولى ,دار النيضة العربية1995 ,ـ ,ص.15
( )5د .عمر سالـ ,نحو تيسير اإلجراءات الجزائية – دراسة مقارنة ,الطبعة األولي ,دار النيضة العربية ,1997 ,ص .6


إذا استوجبت الضرورة التضحية بيذا التوازف فيكوف ذلؾ في مصمحة ضماف حقوؽ اإلنساف .و القارئ لتقارير لجنة العدالة الجزائية و
حقوؽ اإلنساف و التي ُشكمت في فرنسا  1990لمبحث في التحقيقات األولية في المسائؿ الجزائية يخرج بيذه النتيجة .فقد قدمت ىذه
المجنة اقتراحيا إلى وزير العدؿ الفرنسي في  ,1990و تضمنت عشرة مبادئ أساسية تتمثؿ في  :المشروعية ,المساواة بيف المتقاضيف,

الضمانة القضائية ,احتراـ كرامة اإلنساف ,حماية التضحية ,قرينة البراءة ,احتراـ حقوؽ الدفاع ,التوازف بيف األطراؼ ,التوازف في
اإلجراءات ,سرعة اإلجراءات .انظر .د .عمر سالـ ,نحو تيسير اإلجراءات الجزائية – دراسة مقارنة ,الطبعة األولي ,دار النيضة
العربية ,1997 ,ص .7
( )6د .ممدوح خميؿ بحر ,حماية الحياة الخاصة بالقانوف الجنائي – دراسة مقارنة ,مكتبة دار الثقافة لمنشر و التوزيع( ,سنة النشر  :بدوف) ,ص
.457
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كشؼ الحقيقة ,و القبض عمى المجرميف ,و مصمحة الفرد في أف تصاف كرامتو و تضمف حقوقو في

الدفاع عف نفسو ,ويستنتج مف ذلؾ أف فكرة الضرورة تقوـ في اإلجراءات الجزائية عندما يكوف ىناؾ
خطر ييدد إحدى المصالح التي ينظميا ويحمييا القانوف اإلجرائي الجنائي ,ويقضى األمر مخالفة الشكؿ

اإلجرائي ,لحماية المصمحة الميددة بالخطر ,سواء أكانت مصمحة عامة أـ خاصة (.)1

و مف ثـ فالضرورة اإلجرائية تعني أف يخالؼ القائـ باإلجراء الشروط أو القواعد الواجبة اإلتباع تحت

ضغط الظرؼ االضطراري المفاجئ الذي يممي بضرورة اتخاذ اإلجراء فو اًر دوف تراخى و إال قد يتعذر
اتخاذه عمى نحو يضر بالمصمحة العامة (.)2

وقد عرفت محكمة النقض المصرية في مناسبة قياـ المحقؽ بندب كاتب غير مختص لتدويف التحقيؽ

المراد بالضرورة في ىذا الموطف ىو العذر الذي يبيح ترؾ الواجب دفعاً لمحرج
لمضرورة ,حيث قالت " إف ُ
عف المحقؽ وسداً لمحاجة التي تقتضييا مصمحة التحقيؽ" (.)3

فيي العذر الذي يبيح ترؾ الواجب تغميباً لمصمحة أولى بالرعاية أو دفعاً لمفسدة أولى باالعتبار ,ومف ثـ
فالضرورة اإلجرائية تتحقؽ عندما يجد الشخص اإلجرائي نفسو أماـ عذر طارئ ييدد إحدى المصالح

التي ينظميا قانوف اإلجراءات الجزائية فمو أف يتخذ اإلجراء الضروري حماية لتمؾ المصمحة الميددة

بالخطر متى كانت أولى بالرعاية ومتى توافرت شروط الضرورة لذلؾ (فيي الحالة الممجئة التي تبيح

مخالفة الشكؿ اإلجرائي الجنائي لحماية المصمحة األجدر بالرعاية) (.)4

ويري الباحث وبالرغـ مف أف الضرورة اإلجرائية لـ تحظ بأىمية بحثية وفقيية كافية أو بالقدر الذي يمكف
أف يكشؼ األسس القانونية ليا ومدى شرعيتيا اإلجرائية بنحو واضح وسميـ ,لكنو يحسب لمحكمة النقض

المصرية تعريؼ الضرورة اإلجرائية ,إال أننا نعمؽ عمى تعريؼ محكمة النقض المصرية بعدة نقاط -:

 -1أف ىذا التعريؼ اختمت فيو الشروط األساسية ألي تعريؼ بأف يكوف جامعاً مانعاً ,بمعنى اف يكوف
كامؿ مف كؿ وجو بحيث التجد نقصا فيو.

 -2أف تعرض محكمة النقض لمثؿ ىذه الحالة ,انما أرادت أف تضفي مشروعية عمى العمؿ اإلجرائي
الذي ال يجد سنداً تشريعياً لو ,فيو يتعمؽ بالضرورة اإلجرائية مف الجانب القضائي فقط ألف الضرورة
اإلجرائية إما أف تكوف ضرورة إجرائية تشريعية تجد أساساً ليا في التشريع ,و إما أف تكوف ضرورة
إجرائية قضائية يقر القضاء بصحة العمؿ اإلجرائي.

( )1أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ ,ص .2
( )2د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .130
( )3نقض  11مارس  ,1958مجموعة أحكاـ محكمة النقض ,رقـ .77
( )4د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص  ,132و انظر أ .المبروؾ عبدا هلل الفاخري,
مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ.5 ,
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 -3لذلؾ فمـ تعرؼ محكمة النقض الضرورة اإلجرائية بشكؿ كامؿ متكامؿ يتحدث عف شقييا بؿ تعمؽ
األمر بمسألة إجرائية واحدة و قاست عمييا المحكمة فإطار تعريؼ المحكمة لمضرورة ىنا ينحصر

في الضرورة التي ال تجد ليا نصاً تشريعياً.
و كذلؾ األمر في الفقو المصري أرادوا أف ُيعطوا ليا داللة بأف المراد بالضرورة اإلجرائية إنما ىي مخالفة

الشكؿ اإلجرائي لما تقتضيو ضرورة حماية المصمحة ,بمعنى أف ينظـ القانوف اإلجرائي شكبلً إجرائياً

معيناً لعمؿ ما ,ثـ تقضي ضرورة ما مخالفة ىذا الشكؿ بحجة الضرورة اإلجرائية  ,و ىذا يفيمنا أف
موقفيـ مف الضرورة اإلجرائية التي ليا سنداً تشريعياً (نصوص) ال يعتبرونيا ضرورة إجرائية بؿ اعتبروىا
استثناءات نصية تطبؽ متى توافرت شروط تطبيقيا.

ويرى الباحث أف يكوف التعريؼ لمضرورة اإلجرائية جامع شقييا التشريعي والقضائي ,بحيث يكوف تعريفاً

شامبلً لمضرورة اإلجرائية سواء القضائية أـ التشريعية فكبلىما ضرورة إجرائية فاألولى لـ تجد نصاً
يسعفيا ,و الثانية والتي ىي تطبيقات لمضرورة وردت في قانوف اإلجراءات الجزائية فقد وجدت نصاً
تستند إليو مشروعيتيا ,و يقترح الباحث تعريفاً لمضرورة اإلجرائية عمى النحو التالي " ىي الحالة الممجئة

التي تتيح لمقائم بالجراء حماية المصمحة الجدر بالرعاية سواء خالف الشكل الجرائي العادي او كان
متمماً لو ".

كما نرى أيضاً أف محكمة النقض تسعي إلى حؿ تمؾ الصعوبات و تكممة ما بالنص التشريعي مف
قصور عف طريؽ سنيا لممبادئ القانونية أو إعطائيا لتفسيرات معينة ,و لكف يشترط إال يكوف مف شأف
ذلؾ المساس بأي حرية أو حؽ لمفرد أو التطاوؿ بأي وسيمة عمي حياتو الخاصة وحقوقو الشخصية دوف

نص مف التشريع " إذ أف محكمة النقض ال تممؾ بصورة عامة سمطة إصدار مبادئ قانونية تتعمؽ بتقييد
الحريات أو المساس بالحقوؽ خارج النطاؽ المنصوص عميو في قانوف اإلجراءات الجزائية "

()1

( )1وقد بحثنا في كبل مف الفقو والقضاء والقانوف في فمسطيف واالردف فمـ نجد تعريفاً خاصاً لمضرورة االجرائية يبيف معالميا وطبيعتيا وشروطيا

بصورة واضحة.
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الفرع الثاني
أنواع الضرورة اإلجرائية
إف المتفحص لتطبيقات الضرورة في التشريعات اإلجرائية الجزائية المقارنة سيجد بعض الحاالت قد ُنص
عمييا صراحة ,والبعض اآلخر ُيستنتج ضمناً مف خبلؿ تمؾ النصوص ,كذلؾ األمر بالنسبة ألحكاـ

القضاء ,فيناؾ مف األحكاـ ما ُيشير صراحة إلى إعماؿ نظرية الضرورة ,والبعض اآلخر ال ُيشير إلى
ذلؾ وانما ُيستشؼ األمر مف خبلؿ أسباب الحكـ ( .)1ونستطيع القوؿ بأف كافة اإلجراءات الماسة بحرية

اإلنساف والتي وردت في التشريعات اإلجرائية ,جميعيا وليدة الضرورة ,ألف األصؿ في اإلنساف البراءة,
واقتضت الضرورة اف تكوف ىناؾ قيود تفرض عمى حريات االفراد مف خبلؿ ىذه النصوص ,حماية

لمصمحة الييئة االجتماعية وحقيا في االمف واالماف واالستقرار كما تتفؽ ىذه القرينة مع قاعدة أصولية

مؤداىا أف األصؿ في األشياء اإلباحة و إف االستثناء ىو التجريـ و العقاب (.)2

ولما كانت حقوؽ األفراد و حرياتيـ الشخصية ذات أىمية قصوى ,فقد عممت التشريعات المقارنة عمى
إرساء مجموعة مف القواعد و األحكاـ التي مف شأنيا أف توفر ليا الحماية و تمنع التعرض ليا إال

()3
نقسـ الضرورة
بمقتضي قانوني تفرضو الضرورة و تبرره مصمحة الجماعة  ,وألغراض الدراسة سوؼ ّ
اإلجرائية إلى نوعيف :

النوع األول  :الضرورة اإلجرائية التشريعية ( ,)4وىي بدورىا تنقسم إلى قسمين :
المشرع ويقدر توافر شروطيا ,وال مجاؿ لتدخؿ الشخص اإلجرائي
أوالً  /ضرورة إجرائية تشريعية يقررىا
ّ
فييا كإجراءات القبض والتفتيش وضبط الخطابات والرسائؿ ومراقبة المحادثات الياتفية واالستجواب
والحبس االحتياطي المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة 2001ـ المواد

( )1أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ ,ص .2
( )2د .عمر سالـ ,نحو تيسير اإلجراءات الجزائية – دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .34
( )3د .ممدوح خميؿ بحر ,حماية الحياة الخاصة بالقانوف الجنائي – دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .461
*ولذلؾ اقتضت الضرورة أف تكوف ىناؾ قيود تفرض عمى حريات األفراد مف خبلؿ نصوص تشريعية ,حماية لمصمحة الييئة االجتماعية وحقيا في
األمف واألماف واالستقرار.
( )4حيث أطمؽ عمييا البعض ضرورة إجرائية قانونية وىي التي نص عمييا القانوف و اعترؼ بيا المشرع كحاالت التمبس الواردة في قانوف
اإلجراءات الجزائية (أنظر.أ .مصطفي أحمد متولي ,فمسفة المادة  37في ضوء نظريتي الضرورة اإلجرائية و الدفاع الشرعي ,مقاؿ منشور عمى
شبكة االنترنت  https://ar-ar.facebook.com/AlqranWalqanwn/posts/350395515067110 :تاريخ الزيارة 2015/4 /23ـ.
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( 118-115-51-47-31-30إلى  ,) 1( )129وىذه اإلجراءات ماسة بحرية وحقوؽ المتيـ ,وىي
أساسيا الضرورة ألنو مف المتفؽ عميو أف األصؿ في المتيـ البراءة ,وعميو ال يجوز المساس بحقوقو أو
تقييد حريتو إال بقدر الضرورة التي تقتضييا حماية مصمحة المجتمع في أمنو وأمانو واستقراره ,وىو حؿ

مف شأنو أف يحقؽ مصمحة الفرد و الجماعة عمي سواء ,أي أنو البد أف يتعادؿ الفرص مف تقييد الحقوؽ

و الحريات الفردية مع الحماية التي تتوفر لمجميع ضد الجريمة (.)2

ونظ اًر لخطورة ىذه اإلجراءات الماسة بحرية اإلنساف فمـ يترؾ المشرع لمشخص اإلجرائي  -الشخص

القائـ بتنفيذ قانوف اإلجراءات الجزائية  -أي مجاؿ في تقرير ىذه اإلجراءات أو تقدير توافر شروطيا ,بؿ

تولى المشرع ىذه الميمة وحدد شروط اتخاذ كؿ إجراء ,وىذه الشروط ال تخرج عف كونيا شروط

اء باطبلً ال ُيعوؿ عمى النتائج التي
الضرورة ,وعميو فإذا تمت مباشرة أي إجراء بالتجاوز ليا فإنو ُيعد إجر ً
قدرىا
تترتب عميو -إذا ما تمسؾ صاحب الشأف بذلؾ -ألنو خرج عف أحكاـ الضرورة وتجاوزىا ,أي ّ
بغير قدرىا (.)3

ثانياً  /ضرورة إجرائية تشريعية يقررىا المشرع ويترؾ تقدير توافر شروطيا لمشخص اإلجرائي ,مسترشداً
بضوابط الشروط العامة لنظرية الضرورة ( ,) 4وذلؾ كإجراءات تجريد المقبوض عميو مف األسمحة و
األدوات ,ودخوؿ المنازؿ بدوف مذكرة ,االطبلع عمى محاضر التحقيؽ ,واستجواب المتيـ قبؿ دعوة
محاميو لمحضور ,وعمنية المحاكمات ,حضور المتيـ الجمسات ,التي وردت في قانوف اإلجراءات الجزائية
الفمسطيني رقـ  3لسنة  2001في المواد (.)5( )243-237-98-92-64-48-36-2/19

( )1ويقابميا في قانوف اإلجراءات الجزائية المصري لسنة  1950طبقا ألحدث التعديبلت بقانوف رقـ  16لسنة 2015ـ المواد (-47-46-35-34
 )134-131-123-95ويقابميا أيضا في قانوف أصوؿ المحاكمات األردني لسنة  1961طبقا آلخر التعديبلت بقانوف رقـ  5034لسنة 2010
المواد (.)114-1/112-2/32-88-2/86-37
( )2د .أحمد فتحي سرور ,الشرعية الدستورية و حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص  260و انظر د .ثروت عبد اليادي
خالد الجوىري ,مدى ضرورة السمطات االستثنائية في جميورية مصر العربية و الرقابة عمييا – دراسة مقارنة بالقانوف الدستوري الفرنسي ,مرجع
سابؽ ص .47
( )3أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ ,ص .6
( )4وأطمؽ عمييا البعض ضرورة إجرائية واقعية ,و مثاليا أف يطارد مأمور الضبط القضائي أحد المأذوف لو بضبطو مف النيابة العامة في دائرة
القسـ التابع لو المأمور ثـ تستطيؿ المطاردة إلى دائرة قسـ أخر ,فيقوـ المأمور بالقبض عمى المتيـ في ىذا القسـ األخير ,فينا يكوف القبض باطؿ
و لكف الفقو و قضاء النقض المصري أستقر عمى أنو إذا كانت ىناؾ ضرورة عممية ليذا القبض فإنو يكوف صحيحا وفقاً لنظرية الضرورة اإلجرائية

(أنظر .د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .)134

( )5و يقابميا المواد ( )270-124-85-77-50-45-21مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري رقـ  150لسنة  1950و المعدؿ بقانوف رقـ
 16لسنة 2015ـ والمواد ( )212-93-87-3/64-3/63-32-7مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  9لسنة 1961ـ والمعدؿ
بقانوف رقـ  11لسنة 2010ـ.
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النوع الثاني  :الضرورة اإلجرائية العممية وفى ىذا النوع يعمل بالضرورة اإلجرائية كنظرية عامة.
ويقوـ الشخص اإلجرائي بتقرير توافر شروطيا ,ألنو لـ ينص عمييا في قانوف اإلجراءات الجزائية ,ال

صراحة وال ضمناً ,بؿ جاءت أحكاـ القضاء لتؤسس فكرة حالة الضرورة اإلجرائية العتبارات عممية
تأسيساً عمى عبارة "ما شابو ذلؾ"

إلى قسميف - :

()1

الواردة في نص المادة  45إجراءات مصري ( .)2وىى بدورىا تنقسـ

 -1أعماؿ إجرائية يباشرىا الشخص اإلجرائي إستناداً إلى حالة الضرورة ,إذ قد تواجيو ظروؼ ممجئة
يضطر معيا إلى مخالفة التنظيـ اإلجرائي لحماية مصمحة أجدر بالرعاية أو لػػدرء مفسدة أولى

باالعتبار.

والمثاؿ عمى ذلؾ مباشرة مأمور الضبط القضائي إلجراء ما خارج حدود اختصاصو المكاني

لمضرورة و استعانة المحقؽ بكاتب غير مختص.

 -2أعماؿ مادية أساسيا الضرورة العممية قد يباشرىا أشخاص عاديوف أو أعضاء مف السمطة العامة,
لكنيا ذات عبلقة باإلجراءات الجزائية مثؿ قياـ رجؿ االسعاؼ بالبحث في مبلبس المصاب لمتعرؼ

عمى ىويتو أو تحريز ما يوجد معو ,فيعثر عمى مخدر ,فيذا اإلجراء عمى الرغـ مف كونو عمبلً

مادياً وليس إجرائياً إال أف ضبط المخدر مع المصاب يعد صحيحاً ,ألف ما قاـ بو رجؿ االسعاؼ
ىو عمؿ أقتضو الضرورة ,ولذلؾ يطمؽ عميو مجا اًز تفتيش الضرورة ,وكذلؾ ما يقوـ بو الشخص

العادي مف تحسس ظاىري لمبلبس وجسـ المتيـ الذي ضبطو متمبساً بجناية خشية حممو سبلحاً
يعتدي بو عميو أو يضر بو نفسو ,فيعثر معو عمى سبلح بدوف ترخيص ,فيذا االكتشاؼ يعد

صحيحاً ,ألنو عمؿ مادي أوجبتو الضرورة العممية ,وايضاً ما يقوـ بو مأمور الضبط القضائي أو
رجؿ السمطة العامة عندما يقوـ بالبحث في مبلبس المقبوض عميو في جريمة ال تتطمب التفتيش

كجريمة إىانة الموظؼ العمومي مثبلً وقبؿ إيداعو غرفة الحجز فيعثر معو عمى شيئ تعد حيازتو

جريمة ,فإنو يعتد بيذا العمؿ عمى الرغـ مف كونو ليس عمبلً إجرائياً وانما عمؿ مادي قصد بو

البحث في مبلبس المتيـ خشية أف يحمؿ معو أشياء يضر بيا نفسو أو غيره ,وىذا االجراء أساسو

الضرورة العممية ويسمى التفتيش الوقائي (.)3

( )1أ .سامح احمد صالح ,مذكرة مرافعة ,محكمة جنايات الجيزة ,في قضية عاشقي العمرانية ,2006/4/23 ,مرافعة منشورة عمى شبكة االنترنت :
 http://www.mohamoon.com/montadaتاريخ الزيارة 2015/4 /23ـ.
( )2المادة  45مف قانوف االجراءات المصري طبقا الحدث تعديبلتو لسنة 2003ـ (ال يجوز لرجاؿ السمطة الدخوؿ فى أي محؿ مسكوف إال فى
األحواؿ المبينة فى القانوف ,أو فى حالة طمب المساعدة مف الداخؿ أو فى حالة الحريؽ أو الغرؽ أو ما شابو ذلؾ).
( )3أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ ,ص  ,9وانظر أيضاً د .ثروت عبد

اليادي خالد الجوىري ,مدى ضرورة السمطات االستثنائية في جميورية مصر العربية و الرقابة عمييا – دراسة مقارنة بالقانوف الدستوري الفرنسي,
مرجع سابؽ  ,ص.43
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المطمب الثاني
ضوابط الضرورة اإلجرائية ومصادرىا
تقتضي دراسة الضرورة اإلجرائية أف نبيف الشروط و القيود التي يجب مراعاتيا عند المجوء لمضرورة
اإلجرائية خروجاً عمى مقتضيات اإلجراء الطبيعي ولجوءاً لممشروعية االستثنائية ,لذا سنعرض أىـ
الشروط والضوابط الواجب توافرىا حتى ُيؤتي اإلجراء بحالتو االستثنائية في الفرع األوؿ ,ثـ نحدد ما ىي
استثناء في
المصادر التي ُيستند إلييا لمقوؿ بوجود ضرورة إجرائية أدت إلي ايتاف اإلجراء بيذا األسموب
ً
الفرع الثاني وذلؾ عمى النحو اآلتي :

الفرع األول
ضوابط الضرورة اإلجرائية
األصؿ في الشرعية أف الضرورة تقدر بقدرىا ,و أف العمؿ بالضرورة مرتبط بقياـ الضرورة و توقعو,

وبالتالي يجب مراعاة التناسب بيف الحقوؽ والحريات المحمية والتي يمحقيا الضرر أو الخطر ,وبيف ما
يتعرض لو مف يمحقو المساس بيذه الحقوؽ والحريات مف أخطار ( ,)1مف ثـ ىناؾ شروط و قيود يجب

مراعاتيا عند المجوء لمضرورة اإلجرائية خروجاً عمى مقتضيات اإلجراء الطبيعي و لجوءاً لممشروعية
االستثنائية ,و يمكف حصر أىـ الشروط و الضوابط الواجب توافرىا في اآلتي - :

أولً  /حتمية اتخاذ اإلجراء بصورتو التي اتخذ بيا (شرط المزوم).
عرضنا أف الشخص اإلجرائي يتصرؼ حياؿ الحالة التي يكوف بصددىا طبقاً لمظروؼ المحيطة ,و إف
ىذه الظروؼ قد تدفع بو التخاذ اإلجراء بطريقة تخالؼ األصؿ المقرر لئلجراء في الحالة العادية ,و لكي
يعتد باإلجراء االستثنائي و ينتج آثاره يجب أف يكوف اإلجراء المتخذ ال يمكف إتياف خبلفو ,وأف إتيانو

أصبح أم اًر حتمياً وضرورياً ,و إف لـ يتخذ بالكيفية التي بوشر بيا ستيدر مصمحة عامة لممجتمع أو
مصمحة خاصة ألحد األفراد ( ,)2فيو الوسيمة الوحيدة لدفع الخطر وصيانة أمف المجتمع وكونو الوسيمة

الوحيدة لدفع الخطر يستمزـ مف أف يكوف ىذا اإلجراء الزماً لدفع الخطر ,وىذا ما أكدت عميو محكمة
( )1د .أحمد فتحي سرور ,القانوف الجنائي الدستوري ,الطبعة الثانية ,دار الشروؽ ,2002 ,ص .152
( )2د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .136
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النقض المصرية في حكـ ليا حيث قضت بأف (مف المقرر أنو إذا صادؼ مأمور الضبط المتيـ المأذوف
لو قانوناً بتفتيشو أثناء قيامو لتنفيذ إذف التفتيش عمى شخصو في مكاف يقع خارج دائرة اختصاصو

المكاني وبدا لو منو ومف المظاىر واألفعاؿ التي أتاىا ما ينـ عف إح ارزه جوى اًر مخد اًر ومحاولتو التخمص

منو فإف ىذا الظرؼ االضطراري المفاجئ يجعمو في ح ّؿ مف مباشرة تنفيذ إذف النيابة بالتفتيش قياماً
بواجبو المكمؼ بو ػ والذي ليست لديو وسيمة أخرى لتنفيذه) (.)1

وقررت في حكـ آخر أيضاً  -أف األصؿ أف اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور عمى الجيات

التي يؤدوف فييا وظائفيـ طبقاً لممادة  23مف قانوف اإلجراءات الجنائية ,إال أنو وقد بدأ الضابط اإلجراء

في دائرة اختصاصو المكاني وصادؼ الضابط المأذوف لو بالتفتيش ما يستوجب تعقب المتيـ المأذوف

لضبط شخصو وتفتيشو ,كأف يكوف قد حاوؿ اليرب إلى خارج دائرة اختصاصو المكاني فإف ذلؾ يعد

ظرفاً اضط اررياً مفاجئاً يجعمو يجاوز اختصاصو المكاني لضبط الجريمة مادامت ال توجد وسائؿ أخرى
لتنفيذ إذف الضبط والتفتيش ,إذ ال يسوغ مع ىذه الظروؼ وحالة الضرورة أف يقؼ مأمور الضبط
القضائي مغموؿ اليديف إزاء المتيـ المنوط بو تفتيشو لمجرد أنو خرج خارج حدود اختصاصو المكاني (.)2

وىذا يعني أف محكمة النقض أرست قيدا عمى تطبيؽ نظرية الضرورة وىو أال تكوف لدى الشخص
اإلجرائي الذي باشر اإلجراء وسيمو أخرى لمباشرتو غير االلتجاء إلى المخالفة اإلجرائية بسبب الضرورة

اإلجرائية.
ثانياً  /أن يكون اإلجراء متناسباً مع جسامة الخطر (شرط التناسب).
وىذا الشرط مستفاد مف اشتراط كوف الفعؿ ىو الوسيمة الوحيدة لمتخمص مف الخطر ذلؾ انو إذا كاف في
استطاعة القائـ باإلجراء أف يد أر الخطر عف طريؽ إجراء عادي ,ولكنو فضؿ درؤه عف طريؽ إجراء غير
عادي ,فميس ىذا األخير ىو الوسيمة الوحيدة المناسبة لدرء الخطر ,وىذا المعيار يستعاف بو عندما يحدد

اء يأتيو لدفع خطر التيديد ,واف كاف
القائـ بالخطر لمقائـ باإلجراء أكثر مف إجراء يختار مف بينيا إجر ً
( )1نقض  17يناير  – 2001مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية  -الطعف رقـ ." 10474


و تخمص واقعة الدعوي محؿ الحكـ السابؽ في أف تحريات ضابط مباحث بندر مموي ,دلت أف المتيمة تتاجر في المواد المخدرة
فأستصدر إذف مف النيابة بإجراء التفتيش ,و أنتقؿ و معو مخبراف إلى مسكف الطاعف ,وما أف عمموا بتوجييا إلى بمدة اتميدـ ,التي
أشتير عنيا سوؽ لتجارة المخدرات حتى سارعوا إلى نقطة مرور واقعة في الطريؽ العاـ الذي يصؿ ىذه البمدة ببندر مموي ,حيث
انتظروا عودة الطاعنة ,حتى رآىا المخبر تستقؿ إحدى السيارات المتجية إلى مموي ,فجمس عمى مقعد بجوارىا ,و جمس ضابط المباحث
عمى مقعد آخر ,و أثناء سير السيارة أخرجت الطاعنة مف سمتو معيا لفافة فأنقض عمييا الضابط و امسؾ بالمفافة ووجد بيا كمية مف
الحش يش و األفيوف و مف ثـ تكوف حالة الضرورة المتمثمة في إخراج الطاعنة المفافة مف السمة ,و التي تبيف لمأمور الضبط أنيا تحتوي
عمى مخدر تجيز لو القبض عمييا ,و ىي تقدر بقدرىا وال يجوز استعماليا مف قبؿ مأمور الضبط إال في الحاالت التي قالت عنيا
محكمة النقض بأنيا ظرؼ اضطراري مفاجئ ثـ محاولة التخمص مف الجوىر المخدر.

( )2نقض مصري ,ديسمبر –2004مجموعة أحكاـ محكمة النقض – س  ,55ؽ ,124ص .824
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الغالب أف يحدد لو طريقاً واحداً لئلجراء ,وال يعطى لو أكثر مف خيار فإنو في ىذه الحالة يجب عمى

القائـ باإلجراء أف يراعي التناسب بيف جسامة الخطر الذي سيمحؽ بالمجتمع و اإلجراء الذي يد أر بو

الخطر (.)1

ويعني أف يقوـ الشخص اإلجرائي بتقدير الجريمة ومدى تناسب ذلؾ مع الخطر الذي ييدده مصمحة

وأمف المجتمع ,بشرط أال يتجاوز القائـ باإلجراء الحدود البلزمة لمتخمص مف الظروؼ التي كونت حالة

الضرورة ,ويقوـ ىذا الشرط عمى أساس حسف النية لدى الفاعؿ ,فمف ينتيز حموؿ خطر ليشفي غميمو
وحقده بآحاد الناس ,ال يعد اإلجراء صحيحاً (.)2

لذلؾ فقد اشترط أف يكوف اإلجراء بالقدر المناسب لدرء خطر االعتداء ,و المقصود بالتناسب بيف

اإلجراء المباشر لمضرورة و االعتداء عمى المصمحة العامة ليس المساواة المجردة ألنو ال يقصد
بالتناسب المساواة الحسابية بينيما و إنما يجب االعتماد في تقدير التناسب عمى الظروؼ التي أحاطت

بالقائـ لئلجراء وىو أمر مف اختصاص المحكمة التي ستنظر في موضوع التناسب (.)3

ويبلحظ اف الشرطيف السابقيف شرط المزوـ وشرط التناسب ,وىما شرطاف مرتبطاف ببعضيما تماـ
االرتباط ىي أف يكوف الفعؿ ىو الوسيمة الوحيدة لمتخمص مف حالة االضطرار .لكف الفارؽ بينيما واف

كاف دقيقاً لمغاية إال انو يرتكز في أف شرط المزوـ يبحث حالة االضطرار مف حيث لزوـ الفعؿ المحرـ

إلزالة خطرىا .فإذا ما ثبت لزوـ ىذا الفعؿ وجب البحث في شرط التناسب وىو يرتكز عمى القدر الذي

يدفع بو الخطر ( ,)4فميزـ الخشية مف عدـ االستطاعة عمى القياـ باالجراء أو ال يستطاع القياـ بو في

الوقت المناسب و عمى الوجو الذي يحقؽ المصمحة مف اإلجراء (.)5
ثالثاً  /عدم اإلخالل بمقومات العمل اإلجرائي.

بمعنى أال يترتب عمى المخالفة اإلجرائية اإلخبلؿ بمقومات العمؿ اإلجرائي البلزمة لوجوده ال لصحتو

فحسب والتي يكوف مف شأف تخمؼ إحداىا أف يصبح العمؿ منعدماً ,وىذا الشرط يتفؽ مع منطؽ محكمة
( )1د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .120
( )2د .فخري عبد الرزاؽ الحديثي  ,د.خالد حميدي الزغبي ,شرح قانوف العقوبات – القسـ العاـ ,مرجع سابؽ ,ص .288
( )3د-محمد الحسيني كروط – المجني عميو في الخصومة –دراسة تحميمية مقارنة ,الطبعة األولى –سنة  -2011مطبعة وراقة الفضيمة الرباط
ص  -195نقبل عف  :موقع ببلصتؾ المغربي (حؽ الدفاع الشرعي) ,منشور عمى شبكة االنترنت  http://blastak.blogspot.com :تاريخ
الزيارة 2015/4/23ـ.
( )4د .يوسؼ قاسـ ,نظرية الضرورة في الفقو الجنائي اإلسبلمي و القانوف الجنائي الوضعي ,مرجع سابؽ ,ص  ,202و انظر د .ساىر إبراىيـ
الوليد ,األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطيني ,الجزء األوؿ – الجريمة و المسؤولية الجزائية ,الطبعة الثانية ,2011 ,ص .233
( )5د .محمد كامؿ إبراىيـ ,النظرية العامة لمبطبلف في قانوف اإلجراءات الجزائية ,الطبعة األولي ,1989 ,دار النيضة العربية لمطبع و النشر و
التوزيع ,ص .61
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النقض المصرية في تطبيؽ نظرية الضرورة متى كاف ذلؾ الزماً لتحقيؽ الغاية مف العمؿ اإلجرائي ,ألف
أمر وثيؽ الصمة بوجود العمؿ اإلجرائي ذاتو ,فإذا لـ تتوافر في ىذا العمؿ المقومات
تحقيؽ ىذه الغاية اً

البلزمة لبلحتفاظ بكيانو ووجوده ال يمكف القوؿ بتحقيؽ الغاية منو( ,)1ألف غاية العمؿ اإلجرائي ىي
الوصوؿ مف خبللو لمخصومة الجزائية لكشؼ الحقيقة( ,)2ولذلؾ ذىبت محكمة النقض الفرنسية إلى عدـ

المغاالة في احتراـ الشكمية مف أجؿ الوصوؿ إلي تحقيؽ العدالة (الغاية) عمى نحو سريع و فعاؿ ,و
التوفيؽ بيف حرية الفرد و احتياجات المجتمع ,و بيف حقوؽ الدفاع و ضرورات العقاب .فقضت بعدـ
توقيع البطبلف إذا لـ يوقع قاض التحقيؽ عمى محضر استجواب المتيـ ,أو إذا لـ يسبب الق اررات

الصادرة منو ,أو إذا صدر قرار بالحبس االحتياطي مشوباً ببعض العيوب الشكمية (.)3

و يتفؽ الباحث مع القوؿ الذي يعتبر قضاء النقض الفرنسية معيب ألف موضوع الخصومة الجزائية ليس
مجرد إقرار سمطة الدولة في العقاب ,و إنما ىو أيضا احتراـ الحرية الفردية لممتيـ ,بحيث تكوف المخالفة
اإلجرائية التي قصد بيا الغاية في العمؿ اإلجرائي أال يترتب عمى ذلؾ المساس بالحريات الجوىرية

لؤلفراد ,و إال اعتبر ىذا إخبلالً بمقومات العمؿ اإلجرائي ,و القوؿ بغير ذلؾ سيؤدي إلى مناىضة
وظيفة المحكمة في إظيار الحقيقة ,و فيو مجافاة لممنطؽ بجعؿ الجاني يفمت مف العقاب ال بسبب إال

ألف دليؿ إدانتو قد تـ تحصيمو مف خبلؿ خطأ الضابط فتصؿ إلى وضع شاذ حيث تجد المحكمة نفسيا
في مواجية خطأيف ,خطأ المتيـ بإرتكاب الجريمة و خطأ الضابط الذي باشر اإلجراء المعيب كذلؾ فيو
إعاقة جيود المجتمع في مكافحة اإلجراـ (.)4

( )1د .أحمد فتحي سرور ,القانوف الجنائي الدستوري ,مرجع سابؽ ,ص .148
( )2أ .أسامة عبد اهلل زيد الكيبلني ,البطبلف في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,دراسة مقارنة ,جامعة النجاح الوطنية ,فمسطيف,2008 ,
رسالة ماجستير ,ص .16
( )3د .محمد كامؿ إبراىيـ ,النظرية العامة لمبطبلف في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .55
 ومف المسمـ بو أف القواعد اإلجرائية التفصيمية ليست كميا عمي ذات القدر مف األىمية ,و بالتالي فإف الدليؿ المتحصؿ بالمخالفة لبعضيا قد ال
تنتفي عنو صفة المشروعية رغـ المخالفة ,بينما تنزع عنو تمؾ الصفة في حاالت أخرى ,و ذلؾ تبعاً لفمسفة النظاـ اإلجرائي و المذىب الذي يعتنقو

معيار البطبلف ,و نقطة التوازف التي يرسميا بيف اعتبارات الفعالية مف ناحية ,و اعتبارات حماية الحقوؽ الفردية مف ناحية أخري( .انظر .د .محمد
كامؿ إبراىيـ ,النظرية العامة لمبطبلف في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .)60
( )4د .احمد عوض ببلؿ ,قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشروعة في اإلجراءات الجزائية المقارنة ,جامعة القاىرة( ,دوف سنة نشر)
ص  164و.165
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رابعاً  /أن يكون الخطر الدافع إلتيان اإلجراء حال أو وشيك الحمول.

يشترط أف يكوف الخطر الذي دفع بالشخص اإلجرائي لمباشرة العمؿ خطر حاؿ أو وشيؾ الحموؿ ,أي

أف يكوف الخطر المترتب عمى عدـ ممارسة الفعؿ قد بدأ بالفعؿ وأصبح واقعاً ممموساً ,أو في سبيمو
لموقوع ذلؾ طبقاً لممجرى العادي لؤلمور ,و حسب ما تحدده المعطيات القائمة ,و الخطر المقصود ىنا
ىو عدـ إمكانية ممارسة اإلجراء فيما بعد إذا لـ يمارس في حينو و بيذه الكيفية ,و ىو خطر يصيب

المصمحة العامة لممجتمع في الحفاظ عمى أمنو و سبلمتو ( ,)1و ال شؾ أف اشتراط حموؿ الخطر أو

كونو وشيؾ الحموؿ ىو أمر منطقي و ضروري في الوقت نفسو ,ألنو إف لـ يكف الخطر حاالً و كاف
مستقببلً ,كاف باإلمكاف تبلفيو فالخطر المستقبمي ال يبرر فعؿ الضرورة ,وبالتالي ال يجوز لرجؿ
اإلسعاؼ تفتيش المصاب إذا كاف بوسعو التعرؼ عمى شخصيتو مف احد مرافقيف المصاب ,فإف كاف

اإلنساف يخشى المستقبؿ سواء القريب أو البعيد ويحتاط لو عف طريؽ ارتكاب بعض السموكيات

المجرمة ,دوف أف يكوف ىناؾ خطر حاؿ فإف مسؤوليتو القانونية ال تدفع بيذا المانع ( ,)2ومف خبلؿ
وسع الشخص اإلجرائي في أف يتدبر وسيمة أخرى لدرء الخطر غير االلتجاء إلى مخالفة الشكؿ

اإلجرائي ,و المعيار الضابط لكوف الخطر حاالً أو وشيؾ الحموؿ ,ىو معيار الشخص المعتاد الذي
يوجد في ظروؼ الشخص االجرائي ,ومرد تقدير توافر الضرورة بالنسبة لمخطر الحاؿ او وشيؾ الحموؿ
متروؾ لمسمطة التقديرية لقاضي الموضوع (.)3

خامساً  /أن يكون الخطر حقيقياً.

أف يكوف السبب الدافع لتدخؿ الشخص اإلجرائي ومباشرة اإلجراء عمى النحو الذي بوشر بو سبباً حقيقياً,

أي لو وجود في الواقع ,ومف الممكف أف يكوف ىذا السبب تصوري يقوـ عمى غمط يقع فيو الشخص

اإلجرائي ولو ما يبرره ,و مف ثـ ال يصمح الخطر المدعى أو المفتعؿ أو المختمؽ لتقوـ بو الضرورة

() 4
بناء عمى
اإلجرائية  ,أي بمعنى آخر يكفي أف تكوف في مخيمة الفاعؿ المباشر بأف االعتقاد ىذا ً
أسباب معقولة أف الضرر الجسيـ التي يمكف نزولو بالمصمحة العامة وشيؾ حتى ولو لـ يقع ىذا الضرر

بالفعؿ ,أي حتى إذا تبيف انو في الحقيقة و الواقع لـ يكف وشيؾ الوقوع ,و ىنا أيضاً تمعب فكرة الرجؿ

العادي و األسباب المعقولة دورىا (.)5

( )1د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .139
( )2د .فخري عبد الرزاؽ الحديثي  ,د.خالد حميدي الزغبي ,شرح قانوف العقوبات – القسـ العاـ ,مرجع سابؽ ,ص  ,286و انظر د .ساىر إبراىيـ
الوليد ,األحكاـ العامة في قانوف العقوبات الفمسطيني ,مرجع سابؽ ,ص .233
( )3د .محمد عيد الغريب ,شرح قانوف العقوبات – القسـ العاـ ,مرجع سابؽ ,ص .739
( )4د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .739
( )5د .رمسيس بنياـ ,النظرية العامة لمقانوف الجنائي ,مرجع سابؽ ,ص .981
* ومثاؿ ذلؾ كأف يشاىد رجؿ الضابطة القضائية دخانا يتصعد مف نافذة أحدى الشقؽ السكنية فيتوىـ أف حريقا شب بالشقة فيكسر بابيا مف اجؿ
إنقاذ سكانيا ثـ يتضح لو أنيـ أشعموا النار لمشواء .أو كمف يقؼ فوؽ سور بناية فيتوىـ أف ذلؾ الشخص مقبؿ عمى االنتحار فيدخؿ ذلؾ المنزؿ ثـ
يتضح لو انو يمازح أصدقائو( .أنظر .د .رمسيس بنياـ ,النظرية العامة لمقانوف الجنائي ,مرجع سابؽ ,ص ).982
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الفرع الثاني
مصادر الضرورة اإلجرائية
بعد أف انتيينا مف عرض مفيوـ الضرورة اإلجرائية و أنواعيا و ضوابطيا نتساءؿ حوؿ المصادر التي
تعطي اإلجراء الذي يتخذ تحت وطأة الضرورة شرعيتو ,فما ىي تمؾ المصادر ىؿ ىي التشريع أـ أف
الضرورة اإلجرائية في كؿ تطبيقاتيا كانت مف اجتياد القضاء ؟ .فما ىو األساس الذي استندت إليو

الضرورة اإلجرائية ؟.
نستطيع القوؿ ىنا أف الضرورة اإلجرائية تجد مصدرىا في التشريع و القضاء معاً ,حيث توجد نصوص
تشريعية تجيز اتخاذ اإلجراء عند توافر ظروؼ أو شروط معينة ,و توجد حاالت أخرى ال يتعرض ليا

التشريع ولكنيا استقرت بناء عمى الواقع الذي دفع بمحكمة النقض إلى إرسائيا و العمؿ بيا دوف نص و

إطفاء الطابع الشرعي عمييا (.)1

أولً  :المصدر التشريعي و ينقسم إلى قسمين -:

 .1نصوص تشريعية تحدد الحالة و اإلجراء عمى الشخص اإلجرائي اتخاذه حياليا ,أي أف النص ال
يترؾ لمشخص اإلجرائي سمطة تقديرية لتقدير مدى ضرورة اإلجراء الواجب اتخاذه .وذلؾ كدخوؿ

المنازؿ ,القبض ببل مذكرة ,ومنع الحاضريف مف مبارحة المكاف.
 .2نصوص تشريعية تحدد العمؿ بالحالة الضرورية و تُعطي الحؽ لمشخص اإلجرائي في تقدير مدى
توافر شروط العمؿ بالضرورة مسترشدا بضوابطيا .وذلؾ كاالستيقاؼ وسرية المحاكمة و االستجواب
في غيبة محامي المتيـ.

ثانياً  :المصدر القضائي.
وىذا ما استقر عميو قضاء محكمة النقض المصرية مف خبلؿ العمؿ بالضرورة العممية دوف الحاجة إلى
نص صريح أو ضمني ,فيي حاالت مف اجتياد محكمة النقض أتى بيا الواقع العممي

( )1د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .133
( )2أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ .15
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()2

ومثاؿ ذلؾ

تجاوز مأموري الضبط القضائي الختصاصيـ المكاني ,وجواز استعانة المحقؽ بكاتب غير مختص
الستكماؿ التحقيؽ حالة تعذر االستعانة بالكاتب المختص ألي سبب (.)1

وذىب البعض إلى القوؿ أف قضاء محكمة النقض بشأف حالة الضرورة محؿ نظر ,ألنو ال يجوز قبوؿ

نظرية الضرورة في اإلجراءات الجزائية دوف نص مف المشرع ذلؾ أف مشروعية الغاية ال تستقيـ إال مع
مشروعية الوسيمة .و أنيـ ال يقروف تطبيؽ نظرية الضرورة في اإلجراءات الجزائية في غير األحواؿ التي
نص عمييا القانوف وىو ما يتفؽ مع قاعدة جوىرية في التشريع اإلجرائي و الموضوعي معاً ,و ىي

قاعدة أف الغاية ال يصح أف تبرر الوسيمة ألف مشروعية الغاية ال تثبت وال تستبيف إال مف مشروعية

الوسيمة اإلجرائية التي اتبعت (.)2

باإلضافة أف القانوف اإلجرائي الجنائي ٍ
خاؿ تماماً مف ذكر أي تأسيس لتمؾ النظرية ,بؿ عمى العكس مف
ذلؾ فإنو شدد بضوابط صارمة مف الدستور في مواده المتعمقة بالحريات والواجبات العامة وبالذات حرية

األشخاص وحرمة دخوؿ المساكف أو تفتيشيا إال بإذف قضائي مسبب وفقاً ألحكاـ القانوف كما كفؿ حرية

التعبير وحرية البحث العممي ,وأف االعتداء عمى الحرية الشخصية أو الحياة الخاصة لممواطنيف وغيرىا
مف الحريات والحقوؽ العامة جريمة ال تسقط الدعوى الجزائية عنيا بالتقادـ (.)3

ثالثاً  /تقييم مسمك القضاء المصري بين مؤيد ومعارض (من وجية نظر الباحث)
ىنا ال بد أف نقيـ نظرية الضرورة اإلجرائية العممية التي ىي مف اجتياد القضاء مف خبلؿ مزايا و عيوب
تطبيقيا مف عدمو ,فالفريؽ الذي ال يقر صحة تطبيؽ النظرية ومنيـ الرأي السابؽ يرى أف تطبيؽ

النظرية لو مساوئ يمكف لنا استخبلصيا عمى النحو اآلتي- :
 الرأي المعارض:

 .1ىذا العمؿ سيؤدي إلى تداخؿ بيف أصؿ عمؿ السمطتيف ,فميس ميمة القضاء خمؽ و ابتداع
مشروعية إجرائية بؿ ميمتو ىو تطبيؽ صحيح القانوف.

 .2إف ذلؾ يرسخ قواعد و مبادئ يعتمد عمييا مأموري الضابطة القضائية لوجود سوابؽ قضائية
لئلفتئات عمى حقوؽ األفراد.

( )1انظر .نقض  – 2010/3/18مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية – رقـ  – 9481ص  .263وكذلؾ نقض ,1996/10/17 ,مجموعة
أحكاـ محكمة النقض المصرية ,رقـ  ,20336س ,47ع ,1ص .1047
( )2د .رؤوؼ عبيد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ,طبعة  ,1989ص  , ,289و انظر أحمد فتحي سرور في مقاؿ بعنواف "اتجاىات محكمة
النقض في نظرية الضرورة ,اإلجراءات الجزائية " المجمة الجزائية القومية ,العدد  ,2مف مجمد ( ,)3نقبل عف موقع منشور دار العدالة و القانوف
العربية http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?8919- ,تاريخ الزيارة 2015/ 6/2ـ
( )3أ.سامح احمد صالح ,مذكرة مرافعة ,محكمة جنايات الجيزة ,في قضية عاشقي العمرانية ,2006/4/23 ,مرافعة منشورة ,مرجع سابؽ.
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 .3فييا انتياؾ لحريات األفراد وحقوقيـ عمى عكس ما جاء بو الدستور مف صيانة وحماية الحقوؽ
والحريات العامة لؤلفراد.

 .4استخداـ القائـ باإلجراء الكثير مف وسائؿ القير لضبط الجناة بحجة الضرورة اإلجرائية.
 الرأي المؤيد :

أما الفريؽ األخر (محكمة النقض المصرية ومف يسايرىا) و الذي يرى أنو البد مف العمؿ بنظرية

الضرورة اإلجرائية لعدة مزايا.

 .1أنيا ال تتعارض مع مبدأ المشروعية و ال تشكؿ انييا اًر لمبنياف القانوني ,بؿ تمثؿ الضرورة مشروعية
استثنائية تيدؼ فييا إلى حماية المصمحة العامة.

 .2أراد القضاء أف يسد النقص التشريعي لحاالت كاف البد مف النص عمييا ,فيو عمؿ تكاممي بيف
حمقات النصوص التشريعية و تطبيقات القضاء.

 .3مواكبة حاالت عاجمة ال يستطيع فييا القانوف العادي معالجتيا عمى وجو السرعة المطموبة.

 .4ال يخمو األمر مف رقابة محكمة النقض عمى السمطة التقديرية لقاضي الموضوع في معرض إق ارره
لئلجراء المباشر لمضرورة.
ويؤيد الباحث اف تطبيؽ فكرة نظرية الضرورة اإلجرائية يجب اف تستخدـ في أضيؽ نطاؽ و في الحاالت
اء جوىرياً ماساً بحقوؽ
التي تكوف الغاية منيا تنظيمية ,فبل يضير العدالة مف ذلؾ بحيث ال يعتبر إجر ً
وحريات األفراد ,ذلؾ ألف الضرورة العممية التنظيمية (خمو النص اإلجرائي عمى تنظيـ معيف) غالباً ما
تأتي ىذه الضرورة لمصمحة المتيـ ومثاؿ ذلؾ استعانة المحقؽ بكاتب غير مختص ,عمى خبلؼ

الضرورة العممية (المادية) الماسة بحقوؽ وحريات األفراد التي تكوف غالباً لممصمحة العامة وتأتي عمى

حساب الحقوؽ و الحريات العامة لؤلفراد.
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المبحث الثاني
شرعية الضرورة اإلجرائية
إذا كانت الضرورة اإلجرائية مكانيا قانوف اإلجراءات الجزائية .فكيؼ ذلؾ .واف ىذا القانوف قد نظـ القواعد

اإلجرائية برمتيا ,فالتزاـ السمطات بحكـ القانوف يمثؿ سياجاً قوياً ومتيناً لضماف حماية حقوؽ اإلنساف
واحتراـ حرياتو األساسية وعدـ المساس بيا أو االنتقاص منيا إال لمضرورة وطبقا لمشروط واألوضاع

المقررة قانوناً ,وفي ىذا الفصؿ نتناوؿ بالحديث عف شرعية الضرورة االجرائية محاوليف االجابة عمى

السؤاؿ التالي  :مف أيف تستمد الضرورة اإلجرائية شرعيتيا ,فيؿ ليا ضوابط ومفيوـ معيف كباقي نظريات
القانوف وذلؾ في مطمب اوؿ ثـ نحاوؿ اإلجابة عمى سؤ ٍ
اؿ آخر وىو وما مدى عبلقة الضرورة بمبدأ
الشرعية اإلجرائية وذلؾ في طمب ٍ
ثاف ,عمى النحو التالي:

المطمب األول
مفيوم الشرعية اإلجرائية وضوابطيا
سنتناوؿ في ىذا المطمب مفيوـ الشرعية اإلجرائية و ذلؾ في الفرع األوؿ ثـ نتناوؿ بالشرح ضوابط
الشرعية اإلجرائية في الفرع الثاني وذلؾ عمى النحو التالي:

الفرع األول
مفيوم الشرعية اإلجرائية
بالرغـ مف أف قاعدة شرعية الجرائـ العقوبات تمثؿ إحدى الدعائـ األساسية التي ترتكز عمييا التشريعات

الجزائية المعاصرة إال أنيا ال تكفي وحدىا " لحماية حرية اإلنساف ,إذا أمكف القبض عميو أو حبسو أو
اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمحاكمتو مع افتراض إدانتو ,فكؿ إجراء يتخذ ضد اإلنساف دوف افتراض براءتو

سوؼ يؤدي إلى تحميمو عبء إثبات براءتو مف الجريمة المنسوبة إليو .و قد يعجز عف إثبات ىذه البراءة

فبالتالي س يتحمؿ الجريمة وىذا قصور في الحماية التي يكمفيا مبدأ ال جريمة و ال عقوبة إال بقانوف,
لذلؾ كاف ال بد مف تعزيز ىذه القاعدة بقاعدة ثانية تحكـ تنظيـ اإلجراءات التي تتخذ قبؿ المتيـ عمى
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نحو يضمف احتراـ الحقوؽ و الحريات الفردية و تسمي ىذه بالشرعية اإلجرائية أو قاعدة مشروعية الدليؿ

الجنائي ( ,)1فيي إحدى حمقات الشرعية التي يخضع ليا القانوف الجنائي ,و ذلؾ لحماية اإلنساف مف
خطر التجريـ والعقاب بدوف قانوف ,ولكي يكوف في مأمف مف رجعية القانوف الجنائي وبمنأى عف خطر

القياس في مجاؿ التجريـ والعقاب (.)2

فتكفؿ ىذه الحمقة احت ارـ الحرية الشخصية لممتيـ عف طريؽ اشتراط أف يكوف القانوف ىو المصدر

لمتنظيـ اإلجرائي ,و أف تفترض براءة المتيـ في كؿ إجراء مف اإلجراءات التي تتخذ قبمو ( ,)3فيي تعني

ضرورة اتفاؽ اإلجراء مع القواعد القانونية و األنظمة الثابتة في وجداف المجتمع المتحضر ,أي أف قاعدة
مشروعية الدليؿ الجنائي ال تقتصر فقط عمى مجرد المطابقة مع القاعدة القانونية التي ينص عمييا

المقترح ,بؿ يجب أيضاً مراعاة إعبلنات حقوؽ اإلنساف والمواثيؽ و االتفاقيات الدولية و قواعد النظاـ

العاـ و حسف اآلداب السائدة في المجتمع ,باإلضافة إلى المبادئ التي استقرت عمييا محاكـ النقض (,)4
و ىكذا تبيف أف ىذا المبدأ يعد مف حقوؽ اإلنساف ذات الطابع العالمي ,و يعد مف القيـ التي يقوـ عمييا

النظاـ الديمقراطي (.)5

ولكف ىذا االتجاه مف شأنو مع الوقت أف يغير مفيوـ فكرة مشروعية الدليؿ ,بتغميب مصمحة الحماية

عمى حقوؽ و حريات األفراد ( ,)6ومما سبؽ يتضح أف الشرعية اإلجرائية  ,ىي امتداد طبيعي لشرعية
الجرائـ و العقوبات ,بؿ ىي في الواقع أكثر خطورة منيا و أعظـ شأناً ,فيي بمثابة اإلطار الخارجي

الذي ال يمكف أف تطبؽ القاعدة الموضوعية تطبيقاٌ صحيحاً إال عف طريقو ,و يتضح مف ذلؾ أف

الشرعية اإلجرائية تقوـ عمي عناصر ثبلث ,تتمثؿ في األوؿ  :األصؿ في المتيـ البراءة ,بحيث ال يجوز
تقييد حريتو إال في إطار مف الضمانات الدستورية البلزمة لحمايتيا ,و بناء عمى نص في قانوف

اإلجراءات الجزائية ,فكما ىو ثابت في قانوف العقوبات بأنو " ال جريمة وال عقوبة إال بنص " فإف الثابت
( )1د .ىبللي عبد اهلل أحمد ,النظرية العامة لئلثبات الجنائي – دراسة مقارنة بيف النظـ اإلجرائية البلتينية و االنجموسكسونية و الشريعة اإلسبلمية,
جامعة أسيوط ,دار النيضة العربية( ,معمومات النشر  :بدوف) ص ,497و انظر د .محمود محمود مصطفى ,شرح قانوف العقوبات ,القسـ العاـ,
مرجع سابؽ ,ص ,20و انظر د .عصاـ عفيفي عبد البصير ,مبدأ الشريعة الجزائية ,دراسة مقارنة في القانوف الوضعي و الفقو الجنائي اإلسبلمي,
 ,2007ص .12
إذ يوجد ثبلث حمقات لمشرعية األولى  :تتعمؽ بشرعية الجرائـ و العقوبات ,و الثانية  :تتعمؽ بالشرعية اإلجرائية ,و الثالثة  :تخص شرعية التنفيذ ,و
مبدأ ال جريمة و ال عقوبة إال بنص أكد عميو القانوف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2003في المادة ( ,)15و في المادة ( )66مف الدستور
المصري الصادر  ,2014و المادة ( )3مف الدستور األردني لسنة .2014
( )2أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ ,ص.9
( )3د .أحمد فتحي سرور ,الشرعية الدستورية و حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .128
( )4د .ىبللي عبد اهلل أحمد ,النظرية العامة لئلثبات الجنائي – دراسة مقارنة بيف النظـ اإلجرائية البلتينية و االنجموسكسونية و الشريعة اإلسبلمية,
مرجع سابؽ ,ص  ,498و انظر د .محمود أحمد طو ,التعدي عمى حؽ اإلنساف في سرية اتصاالتو الشخصية بيف التجريـ و المشروعية ,الطبعة
الثانية ,دار النيضة العربية ,1999 ,ص .126
( )5د .أحمد فتحي سرور ,القانوف الجنائي الدستوري ,مرجع سابؽ ,ص .31
( )6د .أحمد عوض ببلؿ ,قاعدة استبعاد األدلة المتحصمة بطرؽ غير مشروعة في اإلجراءات الجزائية مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .20
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في قانوف اإلجراءات الجزائية أنو ال إجراء إال بنص ىذا ىو العنصر الثاني مف عناصر الشرعية

اإلجرائية ,أما العنصر الثالث ,فيتبمور في ضرورة إشراؼ القضاء عمي جميع اإلجراءات باعتباره الحارس

الطبيعي لمحقوؽ و الحريات ( ,)1و إف كاف قانوف اإلجراءات الجزائية الذي تحكمو الشرعية اإلجرائية ييتـ
بتحقيؽ الغاية التي تتطمب إجراءات مبسطة و سريعة تختصر فييا الشكميات و تقؿ فييا العقبات التي قد

تعترض الدولة في مبلحقة المجرميف ( ,)2إال أنو ييتـ باحتراـ الحرية الشخصية مف خبلؿ ما يقرره مف

ضمانات ,فيذه الحرية ىي المصمحة األولى بالرعاية واألجدر بالحماية في نظر ىذا القانوف باعتباره أحد
القوانيف المنظمة لمحرية الشخصية ( ,) 3ومقدـ شرعية الدليؿ باستناده إلجراء غير قانوني أو إلجراء

قانوني لـ تراعى فيو شروط صحتو سيؤدي إلى إىداره و عدـ التعويؿ عميو في اإلثبات ,حيث أف

مشروعية الدليؿ الجنائي لف تتحقؽ إال مف خبلؿ إجراءات تتفؽ و ضوابط الشرعية اإلجرائية

()4

ألف

النظاـ الجزائي أخطر ما ييدد الحقوؽ و الحريات ( ,)5وىو وسيمة القتضاء الدولة حقيا في العقاب و ىو

ييدؼ لحماية المصمحة االجتماعية الجديرة بالحماية ,سواء كانت مصمحة عامة أو مصمحة فردية ,و
بالتالي ال بد الموازنة بيف حقوؽ و حريات األفراد و المصمحة العامة فإف النظاـ الجزائي يرتكز عمى

حماية حقوؽ الفرد و حريتو بنقطتيف.

األوؿ  /معاقبة االعتداء عمى حؽ الفرد أو حرمتو.

الثاني  /تقرير الضمانات التي تكفؿ حقوؽ الفرد و حريتو ضد أي إجراء جزائي تتخذه السمطة ضده (.)6

و قد اكد القانوف األساسي الفمسطيني و الدستور المصري و األردني عمى العديد مف الضمانات لحماية

حقوؽ اإلنساف في صمب مواده ومف ثـ جاء التشريع اإلجرائي متفقاً مع الدساتير السابقة في احتراـ تمؾ

الحماية ,فنصت المادة ( )28مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني عمى ذلؾ ,ثـ أكد عمى حرمة المساكف و
الحياة الخاصة و غيرىا مف الحقوؽ و الحريات العامة في المواد (.)7( )50 ,48

( )1د .عصاـ عفيفي عبد البصير ,مبدأ الشرعية الجزائية ,دراسة مقارنة في القانوف الوضعي و الفقو الجنائي اإلسبلمي ,مرجع سابؽ ,ص 16
( )2انظر د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء األوؿ ,مرجع سابؽ ,ص .10
( )3أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ ,ص .11
( )4د .أحمد فتحي سرور ,الشرعية الدستورية و حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص  ,131و انظر د .محمد السعيد عبد
الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .18
( )5د .أحمد فتحي سرور ,القانوف الجنائي الدستوري ,مرجع سابؽ ,ص .8
( )6أحمد بف إبراىيـ بف عبد هلل الورقاف ,مبدأ الشرعية اإلجرائية في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعودي _ دراسة تأصيمية مقارنو ,جامعة نايؼ _
الرياض ,2011 ,ص .35
( )7راجع المواد ( )50 ,48 ,28مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  ,2001ويقابميا المواد ( )50 ,45مف قانوف اإلجراءات
الجزائية المصري طبقاً ألحدث التعديبلت بالقانوف رقـ  16لسنة  ,2015و راجع المواد ( )94 ,81مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني

لسنة  1961والمعدؿ بقانوف رقـ  11لسنة 2010ـ.
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و قد أكد القضاء عمى الشرعية اإلجرائية مف خبلؿ عدة تطبيقات تنوعت بمختمؼ المحاكـ الجزائية
فقضت محكمة النقض المصرية بأف " الشرعية اإلجرائية سواء ما اتصؿ منيا بحيدة المحقؽ أو بكفالة
الحرية الشخصية والكرامة البشرية لممتيـ ومراعاة حقوؽ الدفاع جميعيا ثوابت قانونية أعبلىا الدستور
والقانوف وحرص عمى حمايتيا القضاء ليس فقط لممصمحة الخاصة بالمتيـ وانما بحسبانيا في المقاـ
األوؿ تستيدؼ مصمحة عامة تتمثؿ في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئناف الناس إلى عدالة القضاء"(,)1
و أكدت ذلؾ محكمة التمييز األردنية عمى مبدأ الشرعية اإلجرائية فقضت في حكميا " القبض عمى
الشخص وتفتيشو أو تفتيش متعمقاتو الشخصية ,غير جائز بدوف إذف مف سمطة التحقيؽ إال في الجرائـ
المشيودة والحاالت الواردة عمى سبيؿ الحصر في المادة ( )43والمواد مف ( )53إلى ( )75ؽ اإلجراءات
والمحاكمات الجزائية ,وبطبلف القبض و التفتيش واستبعاد الدليؿ المستمد منو ,الف العدالة ال يضيرىا
إفبلت مجرـ مف العقاب بقدر ما يضيرىا االفتئات عمى حرية الناس والقبض عمييـ وتفتيشيـ بدوف وجو
حؽ (.)2
أما المحكمة المركزية في قطاع غزة ممثمة بمحكمة االستئناؼ العميا ذىبت لتأكيد مبدأ الشرعية بقوليا

(وبعد أف استمعت المحكمة إلى مرافعة الطرفيف تبيف ليا أف اإلجراءات في ىذه القضية كانت باطمة ألف
القاضي الذي أصدر الحكـ لـ يكف مختصاً) (.)3

( )1موقع محكمة النقض المصرية طعف رقـ  18753سنة  1965ص ,1456رقـ القاعدة ؽ  ,207س  ,49تاريخ الجمسة .1998/12/15
( )2محكمة التمييز طعف رقـ  2004/144ج ازء بجمسة.2005/6/14نقبل عف شبكة قانوف األردف منشور ,مرجع سابؽ.
-

أف مف شروط إحالة الطعف أف يكوف لمطاعف مصمحػة في طعنػو ,مف حيث استبعاد القانوف المطعوف بو مف الدعوى وأف
أكدت أيضا " ّ
تكوف أسباب جدية ,فإف ذلؾ يوجب أف يكوف ىذا االستنياض الزماً لمفصؿ في موضوع الخصومة الجزائية مف حيث مدى اتفاقيا مع
ضرر واقعاً بحؽ بالمتيـ مرده النص المطعوف فيو ,وأف ال يكوف ىذا
ًا
الحقوؽ األساسية التي كفميا القانوف األساسي بقياـ الدليؿ عمى أف

الضرر متوىماً(.محكمة التمييز األردنية بتاريخ  2012/11/7بشأف جدية الطعف المقدـ لدى محكمة صمح العقبة رقـ بالقضية رقـ
()2012/781نقبل " :عدالة " مدونة القاضي أحمد األشقر ,منشور .)http://ahmadashkar.blogspot.com/p:

-

وفي حكـ مقابؿ لذلؾ ذىبت محكمة الجنايات الكبرى بغزة بتاريخ ( 1962/5/27ومف حي ث أنو عف الدفع ببطبلف أذف التفتيش فإف
الثابت مف األوراؽ أف اإلذف صدر ضد كؿ مف ع.أ.اوأ.ع.ع وآخريف وىـ مف فتشت منازليـ ولـ يصدر ضد المستأنؼ .وعمى ذلؾ فإف
ما ينعاه المستأنؼ مف بطبلف التفتيش لمخالفتو لمقتضى األمر رقـ  135يكوف عمى غير أساس إذ ال يفيد مف ىذا الدفع إال مف شرع
لمصمحتو وىو مف انتيكت حرمة منزلو – ومف ثـ يتعيف رفض ىذا الدفع)(مجموعة مختارة مف أحكاـ ,محكمة االستئناؼ العميا ,جزاء,
الجزء الثامف عشر ,1963-1961 ,رقـ .)62/31

( )3محكمة االستئناؼ العميا ,مجموعة مختارة مف أحكاـ ,القسـ الجزائي ,الجزء الخامس عشر ,1951-1949 ,القضية رقـ .49/231
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الفرع الثاني
ضوابط الشرعية اإلجرائية
تسعي الشرعية اإلجرائية إلى احتراـ حريات اإلنساف و حقوقو في مواجية األعماؿ التي تقوـ بيا السمطة,
و لكي تتحقؽ تمؾ الشرعية يجب أف يراعى توافر ضوابطيا التي تنحصر طبقا لمسائد فقياً

()1

في ثبلث

ضوابط رئيسية و ىي عمى النحو التالي -:
أولً  :مبدأ البراءة :
وقد سميت بالقرينة ألنيا الصمة الضرورية التي قد ينشئيا القانوف بيف وقائع معينة أو ىي نتيجة يتحتـ
عمى القاضي أف يستنتجيا مف واقعة معينة ( ,)2و يقصد بقرينة البراءة أف األصؿ في المتيـ براءتو مما
أسند إليو إلى أف تثبت إدانتو بصوره قاطعة و يقينية ,و يعتبر ىذا األصؿ مبدأ أساسياً في النظاـ
الديمقراطي ,ومفترضاً مف مفترضات المحاكمة المنصفة ,فقد وصفو مجمس الموردات البريطاني بأنو "
خيط ذىبي في نسيج ثوب القانوف الجنائي ( ,)3و ىذا االفتراض يعد بمنزلة الدستور األساسي الذي يحقؽ
حرية المتيـ و بدعـ موقفو أماـ قوى االتياـ ,تحقيقاً لمتوازف بيف المتيـ الضعيؼ و سمطة االتياـ القوية,
فقمة العدالة أف يشعر اإلنساف أنو في نظر القانوف بريء حتى تثبت إدانتو بحكـ قضائي عادؿ ( ,)4و
بناء عمى نص
بالتالي ال يجوز تقييد حريتو إال في إطار مف الضمانات الدستورية البلزمة لحمايتيا ,و ً

في قانوف اإلجراءات الجزائية ,فكما ىو ثابت في قانوف العقوبات بأف (ال جريمة و ال عقوبة إال بنص)
فإف الثابت في قانوف اإلجراءات الجزائية أنو ال إجراء إال بنص (.)5

( )1د .أحمد فتحي سرور ,الشرعية الدستورية و حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .145
( )2د .محمد صبحي نجـ ,الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ,الجامعة األردنية ,الطبعة األولى ,1991 ,مكتبة دار الثقافة,
ص .282
 إف التسمية بقرينة البراءة تسمية جانبيا ﺍلصًﺍب ,إﻥ ﺍلتسمية ﺍلصحيحة يجﺏ ﺃﻥ يكوف " مبﺩﺃ ﺍلبﺭﺍﺀﺓ" ,ﺃﻱ .أف ﺍألصؿ في ﺍلمتيـ ﺍلبﺭﺍﺀﺓ حتىتثبﺕ إدانتو بحكـ قضائي نيائي ,انظر مبدأ الشرعية اإلجرائية في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعودي ص  82اليامش رقـ .1
( )3د .أحمد فتحي سرور ,القانوف الجنائي الدستوري ,مرجع سابؽ ,ص  ,271و انظر د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف االجراءات الجزائية
الفمسطيني ,الجزء االوؿ ,مرجع سابؽ ,ص .574
( )4د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .27
( )5انظر د .عصاـ عفيفي عبد البصير ,مبدأ الشريعة الجزائية ,دراسة مقارنة في القانوف الوضعي و الفقو الجنائي اإلسبلمي ,مرجع سابؽ ,ص
.96
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و تعتبر قرينة البراءة مف الحقوؽ األساسية لئلنساف و الحقوؽ األساسية في الدساتير فقد وردت في المادة
( )1/11مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف لسنة 1948ـ ( ,)1ونصت عمييا االتفاقية األوروبية لحماية
حقوؽ اإلنساف و حرياتو األساسية سنة 1950ـ ,كما نصت عمييا العيد الدولي لمحقوؽ المدنية و
السياسية 1966ـ ,و أكد عميو إعبلف الثورة الفرنسية لحقوؽ اإلنساف و المواطف سنة 1789ـ ,و كذلؾ
مشروع حقوؽ اإلنساف و الشعب في الوطف العربي ,كما أكد عمي ىذا المبدأ المجمس الدستوري الفرنسي
( ,)2و لقد أكد عمى ىذا المبدأ القانوف األساسي الفمسطيني حيث نصت عمييا المادة ( )14منو ,وكذلؾ
الدستور المصري الصادر سنة 2014ـ في المادة ( ,)67و المادة ( )1/147مف قانوف أصوؿ
المحاكمات الجزائية االردني التي تمت إضافتيا بالقانوف المعدؿ رقـ ( )16لسنة 2001ـ ( ,)3و قد أكد
القضاء المصري عمى ىذه القرينة ففي حكـ قُضى أنو لما كاف مف المقرر أنو ال يصح في القانوف أف
يقوـ رجؿ الشرطة في سبيؿ دوره اإلداري الذي نص عميو في قانوف المرور أف يعد كميناً يستوقؼ فيو
قائدىا نفسو موضع الشبيات بسموؾ يصدر عنو اختيا اًر ,وال
جميع المركبات المارة عميو دوف أف يضع ُ
يصح لرجؿ الشرطة أف يستوقؼ المارة في كؿ طريؽ عاـ ليطمع عمى تحقيؽ شخصية كؿ متيـ ما لـ

يضع الشخص نفسو باختياره موضع الريب و الشكوؾ ,و ألف في استيقاؼ جميع المارة أو المركبات
عشوائياً في ىذه األماكف إىدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة (.)4
وقد تبنت محكمة التمييز األردنية ليذا المبدأ مف خبلؿ تبنييا لمبدأ فائدة الشؾ الذي ينبع مف المبدأ

الشمولي العاـ لقرينة الب ارءة المطبؽ في األردف في جميع القضايا الجزائية ,فإذا شككت المحكمة في
التيمة المنسوبة لممتيـ ,و بغض النظر عف أساس ىذا الشؾ سواء كاف (دليؿ عرضي أو مباشر أو إفادة

اعترافية) ففي ىذه الحالة يقع عمى عاتقيا التزاـ تبرئة المتيـ و إطبلؽ سراحو ( ,)5و في ىذا الصدد

( )1المادة ( )1/11مف االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف لسنة " 1948كؿ شخص متيـ بحرية يعتبر بريئا حتى تثبت إدانتو قانونيا بمحاكة عادلة
تؤمف لو فييا الضمانات لمدفاع عنو".
( ) 2د .أحمد فتحي سرور ,القانوف الجنائي الدستوري ,مرجع سابؽ ,ص  ,27أحمد فتحي سرور ,الشرعية الدستورية و حقوؽ اإلنساف في
اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .179
( )3المادة ()14القانوف األساسي الفمسطيني (المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو).
المادة ( )67دستور مصري  2014ـ (المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو في محاكمة قانونية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو و كؿ متيـ في
جناية يجب أف يكوف لو محاـ يدافع عنو ) ,المادة ( )1/147مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني (المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو).
( )4محكمة النقض المصرية الدوائر الجزائية طعف رقـ  1161سنة .1979
( )5أ .رائد سميماف الفقير ,تطبيؽ مبدأ عدـ تجريـ الذات في الدعاوي الجزائية في كؿ مف األردف والواليات المتحدة واليند ,دراسة قانونية مقارنة,
مجمة الواحات لمبحوث والدراسات ,العدد  ,)2011( 11جامعة البمقاء التطبيقية األردف ’ بحث منشور ,ص .306
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قضت بأنو ( يكفي في المحاكمات الجزائية أف تشكؾ محكمة الموضوع في صحة إسناد التيمة لممتيـ لكي
تقضي بالبراءة ألف مرجع األمر في ذلؾ إلى ما تطمئف إليو في تقدير الدليؿ) (.)1

وساير ذلؾ أيضاً القضاء الفمسطيني مف جواز براءة المتيـ لبطبلف إجراءات القبض والضبط فذىبت

محكمة االستئناؼ العميا بغزة بقوليا (وحيث أنو بالنسبة العتراؼ المستأنؼ ضده في االستجواب أماـ
وكيؿ النيابة فقد ذىبت ىذه المحكمة في حكميا في القضية رقـ  77/24س .عميا ,يرجع لقناعة محكمة

الموضوع طرح كؿ البينات المستمدة نتيجة لمتفتيش الباطؿ لكؿ ذلؾ يستوجب تأييد الحكـ المستأنؼ)(.)2
ثانياً :مبدأ القانونية اإلجرائية:

يرتبط بمبدأ قرينة البراءة مبدأ ميـ وىو مبدأ القانونية اإلجرائية ,وىو أف يكوف القانوف المصدر الذي
تستقي منو اإلجراءات الجزائية التي تمارس قبؿ المتيـ ,و ذلؾ حماية لممتيـ وحقوقو مف شطط السمطة

ومف مباشرة أي إجراء قبمو ال يستند إلى القانوف اإلجرائي ,ومف ثـ يجب أف يكوف القانوف ىو مصدر

اإلجراء الذي ينبع لمتوصؿ إلى الدليؿ ,و أف يكوف ىذا اإلجراء قد اتبع في تنفيذه صحيح القانوف ( ,)3ألف

مبدأ نظامية اإلجراءات يتطمب أف تصدر جميع القواعد اإلجرائية الجزائية عف المشرع ,فخطورة اإلجراءات
الجزائية تقتضي أف ال يباشر اإلجراءات منذ وقوع الجريمة حتى تنفيذ الجزاء إال بما يطابؽ النظاـ _

القاعدة اإلجرائية _ فبل يصح تطبيؽ إجراءات مبتدعة في أي مرحمة كانت عمييا الدعوي الجزائية (,)4

فيجب أف يكوف العمؿ اإلجرائي مصدره السمطة التشريعية وحدىا فيي التي تحدد اإلجراءات التي يجوز
العمؿ بيا فيي المنشأ القانوني لئلجراء ,و أي عمؿ يتـ بغيره ىو محض خياؿ ,و بالتالي البد لقانونية
العمؿ اإلجرائي أف يرتكز عمى القانوف كمصدر لو(.)5

وقد حرص القانوف األساسي الفمسطيني عمى النص عمى مبدأ القانونية اإلجرائية في المادة ()2/11

والمادة( ,)17و كذلؾ أكد الدستور المصري الصادر سنة 2014ـ ,ىذا المبدأ في العديد مف مواد
( )1قرار تمييز جزاء ,رقـ  ,26/93ص  ,349سنة 1995ـ ,مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز األردنية.
-

و يذىب الفقو المصري إلى تأييد موقؼ محكمة النقض عمى أساس أف األصؿ في اإلنساف البراءة ,و ال حاجة لممحكمة في أف تثبت
براءتو و كؿ ما تحتاج إليو ىو أف تشكؾ في إدانتو ,ىذا باإلضافة إلى بطبلف دليؿ اإلدانة الذي تولد عنو إجراء غير مشروع ,إنما
شرعة بضماف حرية المتيـ ,فبل يجوز أف ينقمب ىذا الضماف وباالً عميو( ,أنظر د .ىبللي عبد اهلل أحمد ,النظرية العامة لئلثبات

الجنائي – دراسة مقارنة بيف النظـ اإلجرائية البلتينية و االنجموسكسونية و الشريعة اإلسبلمية ,مرجع سابؽ ,ص .)501

( )2محكمة االستئناؼ العميا ,مجموعة مختارة مف أحكاـ ,القسـ الجزائي ,الجزء العشروف ,1980-1971 ,القضية رقـ  ,77/120أكدت أيضاً إف
لممحكمة أف تقتضي بالبراءة في حالة عدـ كفاية األدلة ,انظر ,محكمة االستئناؼ العميا ,القسـ الجزائي ,الجزء العشروف ,رقـ .76/39

( )3د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .35
( )4أ .أحمد بف إبراىيـ بف عبد هلل الورقاف ,مبدأ الشرعية اإلجرائية في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعودي _ دراسة تأصيمية مقارنو ,مرجع سابؽ,
ص .59
( )5د .أحمد فتحي سرور ,النقض في المواد الجزائية ,دار النيضة العربية ,1997 ,ص .195
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الدستور وأىميا المادة ( ,)42و المادة ( )45وعزز ىذا المبدأ الدستور األردني لسنة  1952ـ المعدؿ
لعاـ  2014ـ في المادة ( )10و المادة (.)1( )18

وأشترط القانوف لتحديد قواعد اإلجراءات الجزائية مستنداً إلى مبدأ عاـ وىو الثقة في القانوف لتنظيـ

الحريات العامة ,و يرتكز أساس ىذا المبدأ عمى ما تتمتع بو قواعد القانوف مف صفة العمومية و التجريد,
وفي أنو يصدر مف سمطة تمثؿ الشعب و بناء عمى مبدأ (القانوف ىو وحده المنظـ لمحريات العامة),
وذلؾ باعتبار أف ىذه اإلجراءات تنطوي عمى مساس بالحرية الشخصية ,تطبيقاً لذلؾ قضيت محكمة

النقض الفرنسية بأف المشرع وحده يممؾ المساس بحرية األفراد( ,)2و ال يعني ذلؾ أف يقرر القانوف اإلجراء

الجزائي فقط ,بؿ تطمب أف يحدد القانوف الشروط الشكمية و الموضوعية البلزمة التخاذ اإلجراء ,بحيث لو
أغفمت أو تمت مخالفتيا ,صار مآؿ ذلؾ اإلجراء البطبلف ,و ىي عمى ىذا النحو تضمف سيادة القانوف

بوصفو أساس الحكـ في الدولة ,و تؤدي إلى االستقرار القانوني الذي يؤمف األفراد ضد المفاجآت التي

تعرض مراكزىـ القانونية لمخطر(.)3

ثالثا :اإلشراف القضائي عمى اإلجراءات الجزائية:
ولضماف االلتزاـ بالمبدأيف السابقيف لزـ وجود جية تشرؼ عمى اإلجراءات الجزائية ,ومف ثـ كانت
الضمانة المكممة ىي ضرورة اإلشراؼ القضائي عمى جميع اإلجراءات الجزائية التي تتبع قبؿ األفراد

()4

فيو الحارس الطبيعي ليذه الحقوؽ و الحريات ( ,)5و يفترض الضماف القضائي بوجو عاـ وسيمة لحماية

الحرية الشخصية توافر متطمبات معينة بدونيا يكوف الضماف خالياً مف الفاعمية و القوة ,و ىذه المتطمبات
ىي استقبلؿ القضاء ,و حيدتو ,و القضاء الطبيعي ,و المساواة أماـ القضاء و بيذه المتطمبات تتوافر

الثقة التي نولييا لمقضاء حتى يتبوأ مركزه بوصفو حارساً تقميدياً لمحريات فيي ليست مزايا لمقضاة بقدر ما
( )1المادة ( )2/11قانوف أساسي (ال يجوز القب ض عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو بأي قيد أو منعو مف التنقؿ إال بأمر قضائي وفقاً
ألحكاـ القانوف ,ويحدد القانوف مدة الحبس االحتياطي ,وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكف الخاضعة لمقوانيف الصادرة بتنظيـ السجوف.

المادة ( )17قانوف أساسي (لممساكف حرمة ,فبل تجوز مراقبتيا أو دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب ووفقاً ألحكاـ القانوف)

المادة ( )42مصري ( كؿ مواطف يقبض عميو أو يحبس أو تقيد حريتو بأي قيد تجب معاممتو بما يحفظ عميو كرامة اإلنساف ,وال يجوز إيذائو بدنيا
أو معنويا ,كما ال يجوز حجزه أو حبسو في غي ر األماكف الخاضعة لمقوانيف الصادرة بتنظيـ السجوف.).

المادة ( )45مصري (لحياة المواطنيف الخاصة حرمة يحمييا القانوف.).
المادة ( )10دستور أردني (لممساكف حرمة فبل يجوز دخوليا إال في األحواؿ المبينة في القانوف ,وبالكيفية المنصوص عمييا فيو.).
المادة ( )18دستور أردني ( تعتبر جميع المراسبلت البريدية والبرقية والمخاطبات الياتفية سرية فبل تخضع لممراقبة أو التوقيؼ إال في األحواؿ
المعينة في القانوف.).
( )2د .أحمد فتحي سرور ,الشرعية الدستورية و حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .235
( )3د .محمود أحمد طو ,التعدي عمى حؽ اإلنساف في سرية اتصاالتو الشخصية بيف التجريـ و المشروعية ,مرجع سابؽ ,ص.127
( )4د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .39
( )5د .عصاـ عفيفي عبد البصير ,مبدأ الشريعة الجزائية ,دراسة مقارنة في القانوف الوضعي و الفقو الجنائي اإلسبلمي ,مرجع سابؽ ,ص16
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ىي ضمانات لمتطبيؽ الصحيح لمقانوف ,و حماية الحرية الشخصية

()1

فإشراؼ القضاء عمى اإلجراءات

الجزائية ركف مف أركاف الشرعية اإلجرائية الجزائية ,فالقضاء ىو الذي يحقؽ مبدأ الشرعية بعممو

() 2
باإلجراءات الجزائية و إشرافو عمييا  ,فالشرعية _ىي التزاـ النظاـ _تستمزـ أف يكوف النظاـ مكفوالً

بالتطبيؽ مف سمطة مستقمة و محايدة وىي القضاء ,مما يجعؿ لو حؽ اإلشراؼ عمى اإلجراءات التي

تمس الحقوؽ و الحريات ( ,)3و قد كفؿ الدستور المصري ىذه الضمانة بالنص عمييا في المواد ( )65و

( )68و ()70

()4

و لقد راعى القانوف االساسي الفمسطيني ىذه الضمانة أيضاً فنص عمييا في المادة

( ,)5( )30و كذلؾ الدستور األردني في المادة (.)6( )102

( )1د .أحمد فتحي سرور ,الشرعية الدستورية و حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .269
( ) 2د .محمد سعيد نمور ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,شرح لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ,الطبعة الثانية ,دار الثقافة لمنشر و التوزيع,
 ,2011ص .55
( )3أ .أحمد بف إبراىيـ بف عبد هلل الورقاف ,مبدأ الشرعية اإلجرائية في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعودي _ دراسة تأصيمية مقارنو ,مرجع سابؽ,
ص .121
( )4نصت المادة ( )65مصري (تخضع الدولة لمقانوف ,واستقبلؿ القضاء وحصانتو ضماناف أساسياف لحماية الحقوؽ والحريات).
ونصت المادة ( )68مصري ( ويحظر النص في القوانيف عمى تحصيف أي عمؿ أو قرار إداري مف رقابة القضاء).
ونصت المادة ( )70مصري (ال تقاـ الدعوى الجزائية إال بأمر مف جية قضائية ,فيما عدا األحواؿ التي يحددىا القانوف.).
( )5نصت المادة ( )30القانوف األساسي الفمسطيني -:
 .1التقاضي حؽ مصوف ومكفوؿ لمناس كافة ,ولكؿ فمسطيني حؽ االلتجاء إلى قاضيو الطبيعي ,وينظـ القانوف إجراءات التقاضي بما
يضمف سرعة الفصؿ في القضايا.
 .2يحظر النص في القوانيف عمى تحصيف أي قرار أو عمؿ إداري مف رقابة القضاء.
وجاء القضاء الفمسطيني مؤكداً سمطة اإلشراؼ القضائي عمى اإلجراءات الجزائية فذىبت بقوليا (عمميات التحري والضبط والتفتيش ىي مف

اإلجراءات المتعمقة بالشكؿ والتي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ,وأف إجراءات الشرطة في الضبط والقبض والتفتيش تخضع لرقابة محكمة

الموضوع التي عمييا أف تتأكد أف ىذه اإلجراءات قد تمت حسب القانوف وبدوف تعسؼ) (محكمة االستئناؼ العميا ,مجموعة مختارة مف أحكاـ,
القسـ الجزائي ,الجزء األوؿ  ,الطبعة الثانية ,1972-1967 ,رقـ .71/53
-

ويرى الباحث أف الجزء األوؿ مف الحكـ خالؼ صحيح القانوف حيث أف المحكمة ال تبسط تقديرىا عمى اإلجراءات الجزائية لعمة أف

التقدير يعطي سمطة لممحكمة مف صحة عمؿ إجراء معيف رغـ مخالفتو لمقانوف ولكف تكمف سمطتيا في رقابة ىذه اإلجراءات مف مدى
صحتيا ومطابقتيا لصحيح القانوف نص ًا وعمةً.

( )6نصت المادة ( )102مف الدستور األردني (تمارس المحاكـ النظامية في المممكة األردنية الياشمية حؽ القضاء عمى جميع األشخاص في
جميع المواد المدنية والجزائية بما فييا الدعاوي التي تقيميا الحكومة أو تقاـ عمييا باستثناء المواد التي قد يفوض فييا حؽ القضاء إلى محاكـ دينية
أو محاكـ خاصة بموجب أحكاـ ىذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعوؿ).
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المطمب الثاني
الضرورة و الشرعية اإلجرائية
بعد أف أصبحت نظرية الضرورة في الوقت الحالي جزءاً ال يتج أز مف النظاـ القانوني ألي دولة ديمقراطية,
حيث بات مف المستحيؿ عمى أي نظاـ ديمقراطي أف يعيش بغير وجود ىذه النظرية بتطبيقاتيا المتعددة

فيذا النظاـ يواجو أعباء السمطة و مشاكميا باالستعانة بيذه النظرية باعتبارىا قانونية استثنائية تبيح
لمسمطة التنفيذية التصدي لما يط أر عمى الساحة مف حوادث و ظروؼ غير عادية ,تعجز القوانيف القائمة

عمى مواجيتيا ( ,)1لذا ذىبت معظـ فروع القانوف عمى النص عمى حالة الضرورة ,و كيفية التعامؿ معيا
و اإلجراءات التي تتخذ في ظميا ومف بينيا قانوف اإلجراءات الجزائية.

و الحؽ يقاؿ أنو عند تبلقي ىذه النظرية بقانوف اإلجراءات فإنيما ينسجاف عبلقة مغايرة و مختمفة تماماً

باختبلؼ غاية قانوف اإلجراءات عف باقي فروع القوانيف األخرى ,حيث نظمت تمؾ القوانيف نصوصاً
تحوي في طياتيا مبادئ النظرية العامة لمضرورة ,ومف ثـ فبل إشكاؿ في تطبيقيا كنظرية عامة.

أما في قانوف اإلجراءات الجزائية فتطبيؽ الضرورة يثير إشكالية ال تزاؿ محؿ خبلؼ في الفقو بيف مؤيد و

معارض وىي مدى إعماؿ الضرورة في اإلجراءات الجزائية كنظرية عامة أو مدى التعارض مع مبدأ
الشرعية اإلجرائية و يمكف رد ىذا الخبلؼ إلى اتجاىيف مختمفيف نوردىما في الفرعيف التالييف :

الفرع األول
التجاه األول (التقيد بالنص اإلجرائي)
بناء عمى نص في قانوف اإلجراءات الجزائية ,بمعنى
يرى ىذا االتجاه أف العمؿ بالضرورة يجب أف يكوف ً
شرع عمى بعض تطبيقات الضرورة في اإلجراءات الجزائية ,و ال خبلؼ بيف الفقياء في
الم ّ
أف ينص ُ
العمؿ بالضرورة في ىذا الشأف سواء أكاف مف شأف تطبيقيا المساس بحرية األفراد ,أي اإلنقاص مف

ضماناتيـ لمصمحة الييئة االجتماعية ,أو زادت مف ضماناتيـ اإلجرائية عمى حساب مصمحة المجتمع(,)2
( )1أ .فيصؿ شطناوي ,الرقابة عمى مشروعية القوانيف المؤقتة في األردف ,مرجع سابؽ ,ص .329


إذا كانت اإلجراءات الجزائية تيدؼ إلى تحقيؽ فاعمية العدالة الجزائية ,فإنيا يجب أف تيدؼ في ذات الوقت إلى حماية الحقوؽ
األساسية لكؿ شخص تتعمؽ بو اإلجراءات الجزائية و خاصة المتيـ ,فالنظاـ اإلجرائي يقاؿ الشكمي  :غايتو كشؼ الحقيقة القضائية في
أمر الجرـ الواقع( ,انظر أ .أحمد بف إبراىيـ بف عبد هلل الورقاف ,مبدأ الشرعية اإلجرائية في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعودي _ دراسة
تأصيمية مقارنو ,مرجع سابؽ ,ص .)38

( )2أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ ,ص .12
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شرع قد وازف بيف مصمحة الدولة في العقاب
الم ّ
فما داـ التشريع مصدرىا ,فإنو مف المفترض أف يكوف ُ
ومصمحة األفراد في الحرية ( ,)1ورأى أف مف شأف إعماؿ الضرورة إنياء النزاع بيف المصمحتيف وترجيح
األجدر بالرعاية.

ومف ثـ فبل يوجد تصادـ بيف الضرورة والشرعية اإلجرائية في ىذه الحالة ألف الضرورة وجدت مصدرىا

في التشريع اإلجرائي (.)2

واذا كاف النص اإلجرائي ىو أحد أركاف الشرعية اإلجرائية الجزائية ,والشرعية الجزائية بأنواعيا الثبلثة -

العقابية ,اإلجرائية ,التنفيذية – لذا تجتمع في اشتراط أف يكوف النص ىو مصدر المساس بالحقوؽ و

الحريات ,ويكوف النص مبنياً عمى التوازف بيف الحقوؽ والحرية الفردية ومصمحة المجتمع ,ألنو عندما تقع
الجريمة وتباشر الدولة أجراءتيا البلزمة لكشفيا يعرض كشؼ خطر المساس بالحقوؽ والحرية الفردية

خبلؿ مباشرة اإلجراءات الجزائية ,فكاف عمى المنظـ أف يجعؿ حدوداً تتطمبيا المصمحة االجتماعية
لممساس بالحقوؽ والحرية الفردية خبلؿ مباشرة اإلجراءات الجزائية ,واف يكوف المساس بيا في حدود

الضرورة االجتماعية لكشؼ الحقيقة القضائية ,لمجازاة مرتكب الجريمة عمى فعمو ( ,)3فبل يصح تطبيؽ
إجراءات مبتدعة في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى الجزائية ,و ىذا ضمانو أساسية لمحقوؽ و الحريات

الفردية ,فميس كؿ مجتيد مصيب ,فبلبد مف نظاـ مكتوب ,ينظـ في قواعده اإلجراءات الواجب إتباعيا
منذ وقوع الجريمة حتى تنفيذىا ( ,)4و قد أيدت مذكرة طعف بالنقض قدمت لمحكمة جنايات القاىرة إلى ما
ذىب إليو بعض الفقو مف انو ال يصح تطبيؽ نظرية الضرورة في اإلجراءات الجزائية في غير األحواؿ

التي نص عمييا القانوف وىو ما يتفؽ مع قاعدة جوىرية في التشريع اإلجرائي و الموضوعي معاً وىي أف
قاعدة الغاية ال يصح أف تبرر الوسيمة الف مشروعية الغاية ال تثبت وال تستبيف إال مف مشروعية الوسيمة

اإلجرائية التي اتبعت ( ,)5و إذا كاف الفقو البلتيني يسمح بتوسيع سمطة الدولة في الظروؼ االستثنائية و
الضرورية ,فإف المحكمة العميا األمريكية قننت موقفاً فريداً و ايجابياً لصالح الحريات الفردية و العامة ,و
( )1د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء األوؿ ,مرجع سابؽ ,ص  ,11راجع د .أحمد فتحي سرور ,الشرعية
الدستورية و حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص  ,39راجع د .عصاـ عفيفي عبد البصير ,مبدأ الشرعية الجزائية ,دراسة
مقارنة في القانوف الوضعي و الفقو الجنائي اإلسبلمي ,مرجع سابؽ ,ص .69
( )2أ .المبروؾ عبدا هلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ ,ص .12
و انظر د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .192
( )3أ .أحمد بف إبراىيـ بف عبد هلل الورقاف ,مبدأ الشرعية اإلجرائية في نظاـ اإلجراءات الجزائية السعودي _ دراسة تأصيمية مقارنو ,مرجع سابؽ,
ص  59و انظر د .ىبللي عبد اهلل أحمد ,النظرية العامة لئلثبات الجنائي – دراسة مقارنة بيف النظـ اإلجرائية البلتينية و االنجموسكسونية و
الشريعة اإلسبلمية ,جامعة أسيوط ,دار النيضة العربية( ,معمومات النشر  :بدوف) ,و انظر د .محمود محمود مصطفى ,شرح قانوف العقوبات,
القسـ العاـ ,مرجع سابؽ ,ص .548
( )4د .محمد سعيد نمور ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,شرح لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .53
( )5أ .سامح احمد صالح ,مذكرة مرافعة ,محكمة جنايات الجيزة ,في قضية عاشقي العمرانية ,2006/4/23 ,مرافعة منشورة عمى شبكة االنترنت :
 http://www.mohamoon.com/montadaتاريخ الزيارة 2015/6 /10ـ
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أشيرىا قضية ميميغاف ( ,)1و أف األصؿ في اإلجراءات المنع إلى أف يتدخؿ المشرع مف أجؿ النص
عمى إجراء معيف بذاتو ؛ و تبعاً لذلؾ فإنو يمتنع عمى المحكمة أو أية جية أخرى مكمفة بإنفاذ القانوف و
خاصة في المجاؿ الجنائي أف تتدخؿ بإرادتيا مف أجؿ إقرار قواعد إجرائية و العمة في ذلؾ أف ما يمكف

أف تقرره تمؾ الجيات مف إجراءات غير منصوص عمييا في التشريع ال يمكف إيجاد جزاء لو ,و بالتالي
تتعذر المنازعة فيو بالمعنى القانوني لممنازعة و يتحوؿ أساس أية منازعة محتممة أف تصبح ذات طبيعة

مادية مف القانوف إلى الواقع أي أف تمؾ اإلجراءات المبتكرة ليست قانونية .و ال يمكف أيضاً االعتداد
بكوف المشرع لما لـ ينص عمى تمؾ القواعد فإنو ال يوجد ما يمنع القياـ بيا أو االحتكاـ إلييا عمى اعتبار

أف المبدأ يقرر أف األصؿ في األشياء اإلباحة ,ألنو لو تـ التعامؿ مع اإلجراءات بمنطؽ المبدأ المذكور

فإننا سنكوف أماـ واقع آخر يقضي بضرورة التخمي أصبلً عف التشريعات اإلجرائية ,و اعتماد ما يتـ
العمؿ بو مف قبؿ المحاكـ و الجيات المكمفة بإنفاذ القانوف .و معموـ أف اعتماد مثؿ ىذا السموؾ ينطوي

عمى خرؽ واضح لمبدأ الشرعية اإلجرائية القائـ عمى ضرورة التقيد باإلجراءات التي تـ النص عمييا

تشريعياً فقط دوف غيرىا و خاصة في الميداف الجنائي القائـ عمى ضرورة حماية و صيانة الحقوؽ و

الحريات (.)2

ويرى الباحث  :أف ىذا االتجاه قد سمؾ مسمكاً سيبلً في إسناد الضرورة لمنص التشريعي ,بمعنى أنو سمـ
بوجود النص دوف البحث و العناء في صحة إقرار النص المتعمؽ بالضرورة ومدى صحة صياغة النص

مف عدمو مف اجؿ الوصوؿ إلى النيج السميـ و السموؾ القويـ لممشرع في معرض إق ارره لتمؾ النصوص و
نفترض تساؤالً ىؿ كاف المشرع عمى صواب في إفراد مثؿ تمؾ التطبيقات التي ىي وليدة ضرورة خاصة

( )1أ .نجاد البرعي ,حقوؽ اإلنساف بيف سيادة القانوف والحاالت االستثنائية  ,مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف ,ص .9
* تخمص وقائع قضية ميميغاف سنة 1866ـ ,في أف الرئيس أبراىاـ لنكولف كاف يقود حربا لتحرير العبيد ,مما أدي إلى محاولة انفصاؿ الجنوب
عف الشماؿ فوقؼ ضد انفصاؿ الجنوب ورأي أف واجبو في مثؿ تمؾ الظروؼ يحتـ عميو اتخاذ بعض اإلجراءات حماية لمببلد ,و كانت اإلجراءات
في تمؾ الظروؼ التي اتخذىا إيقاؼ بعض ضمانات الحريات العامة لممواطنيف ومف بينيا حقيـ في محاكمة عادلة و طبيعية أماـ المحاكـ العادية
بإجراءات عادية .و بناء عمي ذلؾ اعتقؿ مواطف مف والية أنديانا يدعي (ميميغاف) و حوكـ أماـ محكمة عسكرية و حكـ عميو باإلعداـ و عندما
نظرت المحكمة العميا بالقضية بعد انتياء الحرب و انتصار الشماؿ قالت المحكمة " أف السؤاؿ األساسي في القضية ىو ما إذا كانت المحكمة
العسكرية التي حاكمت ميميغاف ليا مف الشرعية ما يؤىميا لذلؾ ؟ و أضافت أف سؤاال أخطر مف ذلؾ و يتعمؽ بحريات الناس و ضماناتيـ يجب
اإلجابة عمييا أوال ,و ثـ أضافت أف الدستور ىو قانوف المحكوميف و الحاكميف في الحرب و السمـ و أنو يراعي حريات الناس و حقوقيـ مف كؿ
طبقة في كؿ األوقات و تحت كؿ الظروؼ وال يوجد ما يبرر الخروج عمي القواعد األساسية لمدستور حتى في أشد حاالت االقتضاء بالنسبة
لمحكومة " ,و بعد أف قررت المحكمة ذلؾ المبدأ الذي رفضت فيو بوضوح نظرية الضرورة و انتيت إلي القوؿ أف بمداً يعيش عمي أساس التضحية

بكؿ مبادئ الحرية ال يستحؽ أف يعيش(.انظر .أ .نجاد البرعي ,حقوؽ اإلنساف بيف سيادة القانوف والحاالت االستثنائية  ,مركز القاىرة لدراسات
حقوؽ اإلنساف ,ص .)10
( )2جامعة اكادير ,كمية العموـ القانونية واالقتصادية واالجتماعية ,المغرب ,نظاـ الجزاءات اإلجرائية بيف التشريع و منيجية التفعيؿ ,أ .عبد الحكيـ
الحكماوي  ,بحث منشور عمى شبكة االنترنت http://www.fsjes-agadir.info/vb/showthread.php?t=11835 :
تاريخ الزيارة 2015/6 /10ـ.
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أنيا ماسة بحقوؽ و حريات األفراد ,عمماً انو يجب عدـ التسميـ دائماً في صحة النصوص التشريعية فبل
نتحدث عف قانونيتيا بؿ في مدى عدالة المشرع في تمؾ الموازنة.

و لذلؾ لـ يجد ىذا االتجاه حبلً إلشكالية ضرورة التطبيقات حتى و أف كاف قد وجد الحؿ في اإلسناد

القانوني لمتطبيقات التي مصدرىا النص التشريعي ,فيو يتحدث عف تطبيقات و إف كاف أصميا و

مصدرىا الضرورة وما دامت ىي وضعت في شكؿ نص فإف قانونيتيا تستند إلى ذلؾ النص ,و ىنا ال

خبلؼ عمى ذلؾ ,أما اإلشكالية التي لـ يجد ليا حبلً ىو أنو ما زالت تستخدـ نظرية الضرورة في بعض

التطبيقات وىي تمؾ التي تكوف محبلً لمتقدير مف قبؿ القائـ باإلجراء ,فيو يستخدـ نظرية الضرورة في

التقدير و يستند إلى النص في التطبيؽ.

الفرع الثاني
التجاه الثاني (عدم التقيد بالنص اإلجرائي)
يرى ىذا االتجاه العمؿ بالضرورة كنظرية عامة في اإلجراءات الجزائية و في ىذه الحالة ُيعمؿ فييا بأحكاـ
الضرورة كنظرية عامة مف قبؿ الجية القائمة بتطبيؽ قانوف اإلجراءات الجزائية وىي ما أطمقنا عمييا

الضرورة العممية ,لمتفرقة بينيا وبيف الضرورة التشريعية التي تـ تناوليا في الفرع األوؿ ,إذ قد تواجو
الشخص اإلجرائي ظروفاً ممجئة يضطر فييا إلى مخالفة التنظيـ اإلجرائي ( .)1و ذلؾ عمى النحو التالي

في فرضيف - :

الفرض األول  :إذا كاف مف شأف العمؿ بالضرورة دعـ حرية المتيـ وزيادة ضماناتو اإلجرائية بالمخالفة
لمتنظيـ اإلجرائي ,ففي ىذه المسألة ال يتعارض العمؿ بالضرورة كمبدأ عاـ في اإلجراءات الجزائية مع
الشرعية اإلجرائية ,ألف إعماليا عمى ىذا النحو مف شأنو التأكيد عمى قاعدة أساسية تحكـ التنظيـ

اإلجرائي برمتو ,وىي أف األصؿ في المتيـ البراءة ,واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة  :منيا إجراء المحاكمة في
غير عبلنية خبلفاً لؤلصؿ اإلجرائي ,إذا كاف مف شأف ذلؾ تحقيؽ مصمحة لممتيـ أولى بالرعاية مف

شرع حمايتيا وامتداد مواعيد الطعف بالنسبة لممحكوـ عميو المريض الذي لـ يستطع
الم ّ
المصمحة التي رأي ُ
الطعف في الميعاد (.)2
( )1د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .193
-

و أمثمة الضرورة العممية " مباشرة مأمور الضبط القضائي الجراء خارخ دائرة اختصاصو المكاني ,استعانة المحقؽ بكاتب غي مختص
لمضرورة و غيرىا ".

( )2أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ .13


فاألصؿ في اإلنساف البراءة ىذا ىو جوىر الشرعية اإلجرائية ,يجد األصؿ مكانو مف خبلؿ الضمانات التي تقرىا الدساتير و القوانيف
عمي نحو يكفؿ حماية الحرية الشخصية لممتيـ ,ليذا فالضرورة ال تؤدي إلى ىدـ الشرعية ,أنما تجاوزىا كمي ًا ,فمبدأ المشروعية يظؿ

قائماً بصفة دائمة غاية األمر أف المبدأ يتغير وضعة في حالة الضرورة إذا يتسـ بالمرونة و يتسع نطاقو بحيث يتبلءـ مع األوضاع

الطارئة(.انظر د.أحمد الموافي ,المشروعية االستثنائية ,مرجع سابؽ ,ص) .43
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فإذا كاف األمر يتعمؽ بتحسيف مركز المتيـ ,ذلؾ بالتوسع في نطاؽ غير المشروع مف األفعاؿ أو اتخاذ
كؿ ما مف شأنو حماية نطاؽ الحرية الفردية و الحفاظ عمييا و توفير قدر أكبر مف الضمانات ليا ,فإف

محكمة النقض تممؾ إصدار مبادئ قانونية دوف أف يعتبر ذلؾ مف جانبيا خروجاً عمى قاعدة المشروعية
في نطاؽ الدليؿ الجنائي (.)1

و يرى الباحث انو ال صواباً لتعميؿ ىذا الفرض مف أساسو فالمخالفة التنظيمية اإلجرائية لمضرورة ,إنما
()2

مف

ُشرعت دائما لممصمحة العامة و األمثمة عمى ذلؾ كثيرة فانظر إلى قضاء محكمة النقض المصرية
خبلؿ الضرورة العممية ألنو ال يمكف التصور أف يكوف ىناؾ مخالفة تنظيمية لمصمحة المتيـ فحاالت
التمبس وردت حص اًر فإف توافرت أحداىا ال يتصور لمأمور الضبط أف يخالؼ تنظيـ إجرائي لحاالت

التمبس ويبتكر إجراءاً آخ اًر مدعياً في ذلؾ أنو لمصمحة المتيـ .ألف منطؽ القائميف عمى إنفاذ القانوف ال

يبالوف كثي اًر بمصمحة المتيـ بقدر ما ييميـ المصمحة العامة مف خبلؿ الكشؼ عف الجرائـ .و األمثمة
التي ذكرت إنما ال يخالؼ فييا القائـ باإلجراء التنظيـ اإلجرائي فكمييما ىو تنظيـ إجرائي ولكف يختمؼ

التنظيـ اإلجرائي الطبيعي أو العادي عف التنظيـ اإلجرائي االستثنائي ,واذا كانت العبلنية غالباً اإلجراء

الطبيعي كضمانة مف ضمانات المحاكمة العادلة ,فاف السرية ىي األجراء االستثنائي التي اقتضتو
الضرورة ,فالقاضي ال يخالؼ التنظيـ اإلجرائي بؿ يطبؽ التنظيـ االستثنائي الذي أراده المشرع متى رأى
ضرورة لذلؾ ,بعد أف يقوـ القاضي بتقدير الموقؼ ومدى أمكانية تطبيؽ النص االستثنائي متى توافرت

شروط او ظروؼ معينة ,فيعمؽ تطبيؽ االستثناء عمى تقدير القاضي مف عدمو وىذا التقدير مرجعو
نظرية الضرورة والتي تكوف في حسباف القاضي بشروطيا وأركانيا.

الفرض الثاني  :يفترض في ىذه الحالة أنو يعمؿ بأحكاـ الضرورة بمناسبة الخروج عمى بعض اإلجراءات
التنظيمية الواردة في اإلجراءات الجزائية ,وخاصة تمؾ التي ال يترتب عمى إعماؿ الضرورة بشأنيا
المساس بحريات األفراد وحقوقيـ األساسية واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ,منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
انتداب كاتب غير مختص لتدويف التحقيؽ االبتدائي ,ففي ىذه الحالة يتعيف أف تمنح الجيات المخولة

بتطبيؽ قانوف اإلجراءات الجنائية سمطة تقديرية إلعماؿ نظرية الضرورة في اإلجراءات الجنائية متى

توافرت شروطيا ,ذلؾ الف جوىر اإلجراءات الجنائية ىو الكشؼ عف الحقيقة ( ,)3و بالتالي تممؾ الجيات

( )1د .ىبللي عبد اهلل أحمد ,النظرية العامة لئلثبات الجنائي – دراسة مقارنة بيف النظـ اإلجرائية البلتينية و االنجموسكسونية و الشريعة اإلسبلمية,
مرجع سابؽ ,ص  ,552و انظر د .ثروت عبد اليادي خالد الجوىري ,مدى ضرورة السمطات االستثنائية في جميورية مصر العربية و الرقابة
عمييا – دراسة مقارنة بالقانوف الدستوري الفرنسي ,مرجع سابؽ  ,ص  ,67و انظر د .يحيي الجمؿ ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و بعض
تطبيقاتيا المعاصرة – دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .18
( )2نقض  5مارس  ,2011مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,رقـ  ,3192س  ,61ص .688
( )3أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ ,ص .14
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المكمفة بإنفاذ القانوف مف خبلؿ تطبيؽ قانوف اإلجراءات سمطة تقديرية إلعماؿ نظرية الضرورة متى

توافرت شروطيا ,ألف قانوف اإلجراءات الجزائية ييدؼ بوجو عاـ إلى حماية المصمحة االجتماعية مف
خبلؿ ما ينظمو مف إجراءات لكشؼ الحقيقة و إقرار سمطة الدولة في العقاب ,و بواسطة الضمانات التي

يقررىا التشريع مف حماية لمحريات التي قد تتعرض لمخطر مف جراء ىذه اإلجراءات فإعماؿ الضرورة
اإلجرائية كمبدأ عاـ في ىذا الفرض ,و رغـ مخالفتو لمشكؿ اإلجرائي ,إال أنو ال يتناقض مع الشرعية

اإلج ارئية ألنو مستند إلى شرعية الضرورة التي تعد مبدأ عاماً في القانوف ,فبل تحتاج إلى نص ,فيي
مشروعية ضد مشروعية

() 1

أي أف اإلجراء الذي يتخذ في ظؿ الضرورة يكوف مشروعاً ,متى تحققت

شروط الضرورة التي اقتضت ذلؾ ,ويخضع تقدير شروط الضرورة ومدى توافرىا لرقابة القضاء بدرجاتو

المتعددة (.)2

ويمكف التفريؽ بيف اإلجراءات الجزائية التي يجوز إعماؿ الضرورة بشأنيا وتمؾ التي ال يجوز فييا ذلؾ,

شرع قد ابتغت مف وراء تنظيـ اإلجراء إعبلء حؽ
الم ّ
مف خبلؿ الرجوع إلى عمة التشريع ,فإذا كانت إرادة ُ
مف حقوؽ الفرد واضفاء الحماية الخاصة عميو ,فإنو ال يجوز إعماؿ الضرورة في ىذا الشأف ,أما إذا كاف
شرع غير ذلؾ ,كأف تكوف عمة التشريع مف وراء اإلجراء غاية تنظيمية ليس مف شأنيا
الم ّ
اتجاه إرادة ُ
المساس بحرية الفرد وحقوقو األساسية في الدفاع ,فإنو ال ضير مف إعماؿ الضرورة بشأنو متى توافرت

شروطيا ,ويخضع ذلؾ لرقابة القضاء (.)3

و مف المبلحظ أف محكمة النقض دائما تسعى إلى حؿ تمؾ الصعوبات ,و تكممة ما بالنص التشريعي مف
قصور عف طريؽ سنيا لممبادئ القانونية أو تبنييا لتفسيرات معينة ,و لكف يشترط أال يكوف مف شأف ذلؾ

المساس بأية حرية أو حؽ لمفرد أو التطاوؿ بأية وسيمة عمى حياتو الخاصة و حقوقو الشخصية دوف نص

( )1د .أحمد فتحي سرور ,الشرعية الدستورية و حقوؽ اإلنساف في اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .11
( )2د .ثروت عبد اليادي خالد الجوىري ,مدى ضرورة السمطات االستثنائية في جميورية مصر العربية و الرقابة عمييا – دراسة مقارنة بالقانوف
الدستوري الفرنسي ,مرجع سابؽ ص .47
 واف النظاـ القانوني االستثنائي لمضرورة ال يمكف اعتباره خارج ًا عف المشروعية لتقيده بالقواعد الدستورية وىي أىـ وأعمى مصادر المشروعية واليجوز مخالفتيا لو عمى أي نحو شأنيا في ذلؾ شأف القواعد العادية حيث إف األحكاـ االستثنائية التي تخمقيا نظرية الضرورة تشكؿ نظاماً قانونياً

يستقؿ في بنائو عف المشروعية العادية ولكف في الوقت ذاتو يشاركو في قاعدة أساسية ىي قاعدة دستورية حيث يمثؿ الدستور بقواعده المصدر
الشكمي لمقواعد العادية و الضرورية عمى حد سواء( .انظر أ .أمير حسف جاسـ ,نظرية الظروؼ االستثنائية و بعض تطبيقاتيا المعاصرة ,مرجع
سابؽ ,ص .)247
 غير أف ىناؾ اتجاىا فقييا يخالؼ ىذا االتجاه ويرى أف القواعد الدستورية ليست بمنأى عف المساس سواء باإليقاؼ أو التعديؿ وعمى ىذا األساسفاف ىناؾ مف يقرر باف نظرية الضرورة تجيز لمسمطة التنفيذية أف تعمد إلى تعطيؿ الحياة النيابية أو تعديؿ الدستور مف غير إتباع األساليب
واإلجراءات الدستورية( .أنظر .د .عبد الحميد المتولي ,الوجيز في األنظمة السياسية ومبادئيا الدستورية ,القاىرة ,دار المعارؼ ,سنة  ,1959ص
.)226
( )3أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,مرجع سابؽ ,ص .15
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مف التشريع ( ,)1فالمشرع وحده عمى حد قوؿ محكمة النقض الفرنسية " ىو الذي يممؾ تحديد األحواؿ و
الشروط التي يجوز فييا المساس بالحريات الشخصية لؤلفراد " (.)2

الفرض الثالث  :إذا كاف مف شاف العمؿ بالضرورة في اإلجراءات الجنائية كنظرية عامة ,االفتئات عمى
حريات اإلفراد والمساس بحقوقيـ األساسية الواردة في التنظيـ اإلجرائي التي كفميا ليـ المشرع الدستوري
أو العادي وأضفى عمييا حماية خاصة ,ففي ىذه الحالة يجب أال تكوف حريات اإلفراد وحقوقيـ األساسية
التي أعبلىا المشرع وأحاطيا بسياج مف الحماية والحصانة ,محبل لمتقدير مف قبؿ الجيات المناط بيا
تطبيؽ قانوف اإلجراءات الجزائية

() 3

وخير دليؿ عمى ذلؾ تجاوز مأمور الضبط القضائي لحدود

اختصاصو المكاني ,وبالتالي ال يجوز إعماؿ الضرورة في ىذا الشأف كنظرية عامة ,ذلؾ الف اإلجراءات
الماسة بحريات اإلفراد أوردىا المشرع عمى سبيؿ الحصر والتحديد ,وىي استثناء اقتضو ضرورة المحافظة

عمى كياف الييئة االجتماعية ,ومف ثـ فانو مف ىذا المنطمؽ ال يجوز إعماؿ االستثناء عمى االستثناء,

وانو وفقاً لمقاعدة الفقيية يجب أال يزاؿ الضرر بالضرر

()4

باإلضافة إلى أف العمؿ بالضرورة في اإلجراءات الجزائية بالنسبة لئلجراءات التي تمس حريات األفراد

شرع  -ويطمؽ يد الجيات المناط بيا
الم ّ
وضماناتيـ اإلجرائية ُيعكر صفو االستقرار القانوني الذي ينشده ُ
تطبيؽ قانوف اإلجراءات في المساس بالضمانات المقررة لحماية حريات األفراد تحت ستار الضرورة
شرع إال بالقدر
الم ّ
اإلجرائية ,لذا فإنو يتعيف عدـ المساس بحريات األفراد وحقوقيـ األساسية التي كفميا ليـ ُ
الذي ُمست بو بموجب القواعد الواردة حص اًر في التنظيـ اإلجرائي (.)5
وبذلك ال يجوز تفتيش األنثى مثبلً (البحث عف الدليؿ) مف قبؿ رجؿ في حالة عدـ وجود أنثى حتى لو

شرع أوجب تفتيش األنثى مف قبؿ أنثى مثميا ,وبالتالي يجب أال
الم ّ
قامت الضرورة وتوافرت شروطيا ,ألف ُ
يكوف ىذا الحؽ وتمؾ الضمانة محبلً لمتقدير ,كما أنو ال يجوز حرماف الفرد مف قاضيو الطبيعي ,أو

اختصار درجات التقاضي بحجة ضرورة سرعة الفصؿ في الدعاوى ,أو منع الطعف في بعض األحكاـ,
أو حرماف المتيـ مف بعض الضمانات اإلجرائية ,ألف ذلؾ ال يكوف إال عمى حساب الحقوؽ والحريات

الفردية التي كفمتيا القوانيف األساسية والتشريعات اإلج ارئية الجزائية.

( )1د .ىبللي عبد اهلل أحمد ,النظرية العامة لئلثبات الجنائي – دراسة مقارنة بيف النظـ اإلجرائية البلتينية و االنجموسكسونية و الشريعة اإلسبلمية,
مرجع سابؽ ,ص .551
( )2د .أحمد لطفي السيد  ,الشرعية اإلجرائية و حقوؽ اإلنساف ,جامعة المنصورة ,كمية الحقوؽ2004 ,ـ ,بحث محكـ ,ص .9
( )3أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,منشور ,مرجع سابؽ ,ص .15
( )4د .يوسؼ قاسـ ,نظرية الضرورة في الفقو الجنائي اإلسبلمي و القانوف الجنائي الوضعي ,مرجع سابؽ ,ص 114
( )5أ .المبروؾ عبد اهلل الفاخري ,مدى جواز العمؿ بنظرية الضرورة في ظؿ الشرعية اإلجرائية ,منشور ,مرجع سابؽ ,ص .16
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ويرى الباحث بأف نظرية الضرورة ال بد أف تقدر بقدرىا لتقييد حريات األفراد مف سمطة تشريعية فقط,
وبالتالي ال نؤيد إعماؿ نظرية الضرورة العامة إذا كاف فييا افتئات عمى حريات األفراد و حقوقيـ سواء

أكانت ضرورة عممية أـ ضرورة تشريعية تركت مجاالً لمتقدير في حقوؽ و حريات األفراد ,ألف النصوص

استثناء ال يممؾ فييا القائـ بالتنفيذ سمطة تقديرية
الماسة بحريات األفراد وردت عمى سبيؿ الحصر ,فيي
ً
و ليذا يجب عمى المشرع أف ال يترؾ أي نص تشريعي ماساً بحريات األفراد ,وفيو مجاالً لمتقدير دوف
معالجة ىذا النص مف خبلؿ توضيحو بتوافر شروط معينة لتطبيقو ,و يعني ذلؾ أف حتى التطبيقات التي

ُيعمؿ فييا النظرية العامة لمضرورة و التي تكوف محبلً لمتقدير فبل ضير في ذلؾ إف كانت ىذه التطبيقات
ذات مغزى توجيييي أو إرشادي لممصمحة العامة ,بحيث يجب أف ال ُيترؾ مسألة التقدير لمقائـ باإلجراء

إذا كانت فييا مساساً بالحقوؽ والحريات ,بؿ عمى الم ّشرع أف يقوـ بتنظيميا ويقدر توافر شروطيا مسبقاً
وال يكوف أماـ القائـ باإلجراء إال تطبيقيا.

69

الفصل الثالث
تطبيقات الضرورة الجرائية في قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني
إف القوانيف اإلجرائية ومنيا قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني يتناوؿ بالتنظيـ اإلجراءات التي تتخذ في
نتياء
بدء مف تحريكيا – بؿ حتى قبؿ تحريكيا في مرحمة التحري وجمع االستدالالت -وا ً
الدعوى الجزائية ً
بصدور القرار الفاصؿ فييا في مرحمة المحاكمة ,واف ىذا التنظيـ اإلجرائي قد تأثر بنظرية الضرورة والتي
تخممت جميع مراحؿ الدعوى الجزائية وتجمت بعدة تطبيقات في قانوف اإلجراءات الجزائية سواء بنص

تشريعي وىذا ما يسمى بالضرورة التشريعية ,أو دوف وجود نص تشريعي مف خبلؿ تطبيؽ الضرورة وىو
ما يسمى بالضرورة العممية ,لذلؾ ارتأينا أف نقسـ ىذا الفصؿ التطبيقي لحالة الضرورة اإلجرائية بحسب

كؿ مرحمة تمر فييا الدعوى الجزائية ,وذلؾ في ثبلث مباحث نتناوؿ فييا تطبيقات الضرورة في مرحمة

االستدالؿ في المبحث األوؿ ثـ سنعرض تطبيقات الضرورة في مرحمة التحقيؽ في المبحث الثاني وأخي اًر

نتحدث عف تطبيقات الضرورة في مرحمة المحاكمة في المبحث الثالث وذلؾ عمى النحو التالي :

المبحث األول
تطبيقات الضرورة في مرحمة جمع الستدلل
إذا كاف الفقياء منقسموف بشأف ما إذا كانت مرحمة جمع االستدالالت تعد مف مراحؿ الخصومة الجزائية
أـ ال ,إال أنيـ متفقوف عمى أف ليذه المرحمة أىميتيا التي ال يمكف إنكارىا ( ,)1وىي عبارة عف مجموعة

مف اإلجراءات التمييدية التي تسبؽ تحريؾ الدعوى الجزائية بيدؼ جمع المعمومات في شأف جريمة

ارتكبت كي تتخذ سمطات التحقيؽ بناء عمييا القرار فيما إذا كاف مف المبلئـ تحريؾ الدعوى الجزائية

()2

ويتولى مأمور الضبط القضائي أعماؿ التحري و جمع االستدالالت ( ,)3وسوؼ نتناوؿ ىذا المبحث في

مطمبيف األوؿ نخصصو لمضرورة واإلجراءات المادية والثاني لمضرورة و اإلجراءات التنظيمية ,وذلؾ كما
يمي:

( )1د .إبراىيـ حامد مرسي طنطاوي ,سمطات مأمور الضبط القضائي ,رسالة دكتوراه ,دراسة مقارنة ,الطبعة الثانية ,1997 ,ص .189
فالرأي الراجح فقيا يري أف مرحمة جمع االستدالالت ال تعتبر مف مراحؿ الخصومة الجزائية ,إال أف البعض يري غير ذلؾ و يعتبرىا أحد مراحؿ
الخصومة الجزائية ,فالخصومة الجناية تتكوف مف جممة مراحؿ و أولى ىذه المراحؿ مرحمة االستدالالت( .انظر .د .إبراىيـ حامد مرسي طنطاوي,
سمطات مأمور الضبط القضائي ,مرجع سابؽ ,ص .)190
( )2د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء األوؿ ,ص  ,263و انظر د .محمود نجيب حسنى ,شرح قانوف
العقوبات ,القسـ العاـ ,مرجع سابؽ ,ص .499
( )3د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .45
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المطمب األول
الضرورة و اإلجراءات المادية
و نتحدث في ىذا المطمب عف حالة الضرورة و اإلجراءات المادية و ىي تمؾ التي تطاؿ جسد الشخص

الخاضع لئلجراء المقصود وذلؾ في ثبلثة فروع عمى النحو التالي:

الفرع األول
الستيقاف وحالة الضرورة
االستيقاؼ أمر مباح لرجاؿ السمطة و لمأموري الضبط القضائي في إيقاؼ شخص لسؤالو عف اسمو و
عنوانو ووجيتو ,و ذلؾ إذا وضع نفسو موضع الريب و الشؾ طواعية و اختيا اًر ,و يبنى ىذا الوضع عند

الضرورة تدخؿ المستوقؼ لمكشؼ عف حقيقة أمر ىذا الشخص ,وىو مشروط أال يتضمف إجراءاتو تعرضاً

مادياً لممتحرى عنو يمكف أف يكوف فيو مساساً بحريتو الشخصية أو االعتداء عمييا ( ,)1فيو ال يعتبر

قبضاً إذ ال ينطوي عمييا سمب لمحرية ,كما أنو ال يبيح استعماؿ القوة و اإلكراه ضد مف يتـ استيقافو

( )2

وىذا العمؿ يدخؿ في نطاؽ الضبطية اإلدارية مف زاوية منع الجرائـ أو الحيمولة دوف وقوعيا بالدرجة

األولى ,كما يدخؿ نطاؽ الضبطية القضائية ,مف زاوية البحث عف جرائـ مرتكبييا ,ومف ثـ فإف
االستيقاؼ كما أنو جائز بالنسبة ألحد رجاؿ الضبطية اإلدارية فيو جائز أيضاً بالنسبة لمأموري الضبط

القضائي( ,)3و قد تـ تعريؼ االستيقاؼ عمى أنو " مجرد إيقاؼ عابر سبيؿ عند الضرورة لتوافر شبيات
كافية لسؤالو عف اسمو و مينتو و عنوانو و وجيتو ,و نحو ذلؾ مف البيانات التي قد تمزـ رجؿ اإلدارة كي
يقوـ بواجبو كبوليس ضبط إداري مفوض بو منع الجريمة قبؿ أف تقع بالفعؿ ,ماداـ أف ىذا التصرؼ ال

يتعدى عمى حرية اإلنساف ق ّؿ مداهُ أو أكثر" (.)4

( )1أ .إبراىيـ محمد إبراىيـ ,النظرية العامة لمقبض عمى األشخاص في قانوف اإلجراءات الجزائية ,بدوف طبعة ,دار النيضة العربية ,1996,ص.29
( )2د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء األوؿ ,مرجع سابؽ ,ص .306
( )3د .حساـ الديف محمد احمد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص.180
االستيقاؼ إف وجد احتماؿ مباشرتو بعد وقوع الجريمة ,إال أنو في الغالب مف الحاالت التي تجري بدوف قياـ دليؿ عمى ارتكاب جريمة معينة ,ليذا
أعطي الحؽ في مباشرتو لرجالة السمطة العامة ,و ينبغي عمى رجؿ السمطة العامة التقيد بحدود االستيقاؼ ,وىو التحري عف حقيقة أمره فقط دوف
مجاوزة ذلؾ(.انظر .د .حساـ الديف محمد احمد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص.)181
( )4أ.ميند عارؼ عودة صواف ,القبض في التشريع الجزائي الفمسطيني ,دراسة مقارنة ,جامعة النجاح الوطنية ,رسالة ماجستير ,2007,ص  70و.71
و قيؿ أف ينبغي إال يتجاوز االستيقاؼ زمنياً الوقت البلزـ لطرح السؤاؿ بمعرفة رجؿ السمطة العامة ,و تمقي الجواب عميو ,و ىذا األمر قد ال يستغرؽ
سوي دقائؽ ,فإذا استطاؿ زمف االستيقاؼ عف الوقت الذي يستغرقو الثاء السؤاؿ و تمقي اإلجابة اعتبر ىذا قبضا و ليس استيقافاً .عمماً أف القانوف

األمريكي قد حدد ىذه االستيقاؼ ب عشريف دقيقة عمي أف يقضييا المستوقؼ في المكاف الذي استوقؼ فيو(.انظر .أ .ميند عارؼ عودة صواف ,القبض

في التشريع الجزائي الفمسطيني ,مرجع سابؽ ,ص 78و.)79
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ويبلحظ أنو لـ يتـ تنظيـ موضوع االستيقاؼ في القوانيف اإلجرائية سواء الفمسطينية أو األردنية أو
المصرية بصورة واضحة وصريحة ,في حيف أف ىناؾ مجموعة مف التشريعات اإلجرائية تناولتو بشكؿ
صريح في مواد تشابيت إلى حد كبير في نصوصيا ( ,)1ويبلحظ أيضاً أف القوانيف اإلجرائية الفمسطيني

واألردني والمصري لـ تورد نصوصاً خاصة تعطي لرجؿ السمطة العامة صبلحية االستيقاؼ والقبض بينما

أعطى الفرد العادي صبلحية التعرض المادي واكتفى المشرع الفمسطيني بنص المادة  32مف قانوف

اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

() 2

والمطابقة لممادة  37مف قانوف اإلجراءات الجنائي المصري والمادة

 101مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني.

وما نصت عميو المادة  2/19مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني حيث نصت عمى (أف يتولى مأمور الضبط
القضائي البحث واالستقصاء عف الجرائـ ومرتكبييا وجمع واالستدالالت التي تمزـ لمتحقيؽ في الدعوى)

( )3

ويمكف القوؿ ىنا أف ىذا السند الذي نعطيو لبلستيقاؼ ينبع مف واجبات االستدالؿ الممقاة عمى عاتؽ

رجاؿ الضبط القضائي وال يسمح باالستناد إليو لتبرير االستيقاؼ بالنسبة لباقي رجاؿ السمطة العامة
اء استداللياً,
والجدير بالذكر أف معظـ فقياء القانوف الذيف يروف باالستيقاؼ إجراء ضبط إداري وليس إجر ً
ال يأخذوف بيذا السند القانوني لبلستيقاؼ ويزيدوف عمى ذلؾ أنو البد لكي يمارس رجاؿ السمطة العامة
االستيقاؼ أف تكوف الجريمة متمبساً بيا (قياـ حالة التمبس) ويروف أف السند القانوني لبلستيقاؼ يكمف في
نص المادتيف 37و 38مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري ويروف أنو في غير حالة التمبس فإنو يتعذر

العثور عمى السند القانوني السميـ إلجازة التعرض باالستيقاؼ ,واف إجازة محكمة النقض المصرية

وتوسعيا في تمديد مفيوـ االستيقاؼ ال يجد سنده في القانوف

()4

( )1انظر ,نص المادة  14مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمنية حيث نصت عمى انو  :لكؿ شرطي الحؽ أف يستوقؼ أي شخص ويطمب منو
بيانات عف اسمو وشخصو ,إذا كاف الزما لمتحريات التي يقوـ بيا واذا رفض الشخص تقديـ البيانات المطموبة أو قدـ بيانات غير صحيحة أو قامت
قرائف قوية عمى ارتكاب جريمة جسيمة صحبو الشرطي إلي مركز الشرطة .وانظر كذلؾ نص المادة  12مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية
البحريني والمادة  52مف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
( )2المادة  32مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ( لكؿ مف شاىد الجاني متمبسا بجناية أو جنحة يجوز فييا توقيفو بموجب القانوف أف يحتفظ
عميو ويسممو إلي اقرب مركز شرطة وذلؾ دوف انتظار صدور أمر مف النيابة بالقبض عميو).
( )3ويقابميا نص المادة  21مف قانوف اإلجراءات المصري والمطابقة لممادة  1/8مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني.
( )4أ .ميند عارؼ عودة صواف ,القبض في التشريع الجزائي الفمسطيني ,دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .78
أما في القانوف االنجميزي فاف سند االستيقاؼ يبدو جميا في نصوص مواد قانوف الشرطة واألدلة الجزائية وقانوف المرور لسنة  ,1972وقانوف
األسمحة النارية لسنة  ,1968وقانوف إدارة الجمارؾ والرسوـ سنة  ,1979وقانوف مكافحة اإلرىاب  ’ 1984وفقا ألحكاـ ىذه القوانيف يستطيع منفذو
القانوف ا ستيقاؼ أي شخص أو مركبة تطبيقا آلي قاعدة تـ خرقيا مف ىذه القوانيف(.انظر.أ .ميند عارؼ عودة صواف ,القبض في التشريع الجزائي
الفمسطيني ,مرجع سابؽ ,ص .)78
-

مف التطبيقات القضائية األردنية ما ذىبت بو محكمة التمييز األردنية الدائرة الثانية في تأيد الحكـ الصادر بحؽ المتيـ الذي تـ استيقافو
مف قبؿ رجاؿ خفر السواحؿ بعد التعرؼ عمى المتيـ بكونو مف أرباب السوابؽ في تيريب الخمور وعدـ وجود صيد بالطراد رغـ زعمو
ومف معو أنيـ كانوا في رحمة صيد حيث اشتبو بيـ ,وشاىد رجاؿ الخفر السواحؿ كيس بداخؿ الطرد الخاص بالمتيـ وبو مادة يشتبو
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والواقع أف تقدير مبرر االستيقاؼ يتـ عمى مرحمتيف أوليما  :يقوـ بو رجؿ السمطة العامة فيوازف بيف

سموؾ الشخص عابر السبيؿ وسموؾ الرجؿ المعتاد بحيث إذا وجد أف ىنالؾ إخبلالً أو انحرافاً يقوـ عمى
الفور باستيقافو والتحري عنو

() 1

أما المرحمة الثانية فتكوف لقاضي الموضوع – إذا وصؿ األمر ليد

القضاء – ويقدر القاضي أوالً سموؾ المتيـ ثـ يقرر أخي اًر صحة إجراء رجؿ السمطة في االستيقاؼ عمى
ضوء ذلؾ (.)2

ويرى الباحث أف االستيقاؼ إجراء فيو الكثير مف الخطورة عمى عكس ما يبدو لموىمة األولى ,حتى أنو
شد خطورةً مف القبض ذاتو ,ذلؾ أف التشريعات المختمفة حددت المقصود بالقبض وأوضحت
اء أ ُ
إجر ً
معالمو وشروطو وحالتو ,ورسمت أطره ومجاالت تطبيقو وىنالؾ العديد مف األسس والموازيف التي يمكف
المجوء إلييا لمعرفة فيما إذا كاف القبض قانونياً أو غير ذلؾ عمى عكس االستيقاؼ ,الذي لـ تحدد أسسو

وشروطو وترؾ أمر تقديره لرجاؿ السمطة العامة بتعقيب مف قاضي الموضوع ,مما ترؾ المجاؿ واسعاً

لمتعدي عمى الحريات العامة والنيؿ منيا تبعاً لتقديرات قد تصيب وقد تخطئ .ولذلؾ إذا كاف االستيقاؼ

عمبلً استداللياً استثنائياً تقضيو الضرورة العممية لذلؾ يجب أف تقدر بقدرىا مف قبؿ القائـ باإلجراء معتمداً

فييا عمى شروط صحة االستيقاؼ

( )3

وبالتالي االستيقاؼ يعمؿ فييا حالة الضرورة كنظرية عامة لكف

يجب أف نفرؽ بيف حالتيف :الحالة األولى :إذا كاف القائـ باإلجراء مف صفة مأموري الضبط القضائي فإف

في استيقافو يعمؿ فييا حالة الضرورة كنظرية عامة في تقديره الذي البد أف يكوف وفؽ ضوابط (شروط

صحة االستيقاؼ) ويستند في قانونية ذلؾ إلى التشريع اإلجرائي وما نصت عميو المادة  2/19مف قانوف
بأنيا مخدرات ,وبفحصيا بالمختبر اتضح أنيا عبارة عف مادتي الحشيش واألفيوف) جمسة  2006/4/3في القضية الجزائية رقـ
 ,2/5254 ,2003/07صدر الحكـ في الطعف رقـ /32ج.)2005/
-

ومف التطبيقات القضائية المصرية ما ذىبت إليو قضاء محكمة النقض المصرية (قياـ المتيـ بإلقاء منديؿ كاف يحممو وبو سكيف مجرد
رؤيتو رجؿ البوليس ,في حمؿ متيـ لسبلح ظاىر ومحاولتو اليرب عند رؤيتو رجاؿ البوليس وفي رؤية الضابط شخصيا يسير بجوار
المتيـ المأذوف تفتيشو وقياـ ىذا الشخص بإخراج عمبو مف جيبو والقائيا عند رؤية الضابط (نقض /1952س ,3رقـ  ,360ص / 965
نقض  ,1952س ,3رقـ  ,397ص  / 1062نقض  ,1953س ,4رقـ  ,238ص .)656

( )1فعمى رجؿ الشرطة أف يتأمؿ فيما يحيؽ بالفرد الذي يأمر بالقبض عميو بدعوى التحري عف طريؽ تفتيشو وال يكوف لذلؾ مف مبرر سوى
مصادفتو لو في حالة اشتباه وىو وصؼ يستطيع اإلنساف إذا أراد أف يمصقو بكؿ سائر بالطريؽ ,ثـ يدفع بو بعد ذلؾ يوما أو أياما في أماكف الحجز
أو الحبس ,دوف مباالة لما قد يترتب عمى ذلؾ مف انقطاع رزقو ,أو بعده عف بيتو أو أبنائو ثـ يتضح بعد ذلؾ كمو إف ىذا السجيف ذو مينة شريفة
واف كؿ ذنبو ىو أف رجؿ الشرطة قد صادفو في احد المقاىي التي تقضي أمثالو أوقات فراغيـ فييا ولـ تكف حالة االشتباه فيو إال كونو مف فئات
متواضعة في الرزؽ بينما ال يجوز أف يكوف مستواه االجتماعي ىدفا لشبيات رجاؿ األمف دوف ما وعي أو تقدير أو تمييز .فعمي رجاؿ الشرطة أف
يعمـ أف حالة االشتباه البد أف تقوـ عمى أساس مف القرائف المعقولة أو األدلة المقبولة واف الفقر ذاتو ال يجوز اتخاذه دليبل عمى الشبية في السموؾ,
وذلؾ الف سوء السموؾ ليس مقصو ار عمى الفقراء ,واف استضعاؼ الفقير واستمراء المساس بحريتو مف األمور التي تجزع منيا العدالة (راجع ,أ.
محمد تيازي حتاتو ,مدى تدخؿ الشرطة في الحرية الفردية( ,دوف معمومات نشر) ,ص .22
( )2د .إبراىيـ حامد مرسي طنطاوي ,سمطات مأمور الضبط القضائي ,دراسة مقارنة ’ مرجع سابؽ ,ص .364
( )3شروط صحة االستيقاؼ  -1أف يضع الشخص نفسو موضع الشؾ والريبة  -2أف يضع الشخص نفسو موضع شؾ بمؿء إرادتو واختياره -3
أف يتطمب االستيقاؼ دالئؿ كافية (راجع أ .ميند عارؼ عودة صواف ,مرجع سابؽ ,ص  ,75وكذلؾ د .إبراىيـ حامد مرسي طنطاوي ,مرجع
سابؽ ,ص)359
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اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ( ,)1أما الحالة الثانية  :إذا كاف القائـ باإلجراء مف صفة مأموري الضبط

اإلداري

()2

فانو يعمؿ حالة الضرورة كنظرية عامة ويجد سنده في المادة 37و 38مف قانوف اإلجراءات

الجنائية المصري والمادة 32مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني والمادة  101مف قانوف أصوؿ
المحاكمات الجزائية األردني ولكف يشترط أف تكوف متوافرة حالة التمبس أما في غير حاالت التمبس فعمؿ

الضبط اإلداري باالستيقاؼ ال يسعفو اإلسناد السابؽ وبالتالي ىنا عممو يصبح ضرورة عممية ال سند

تشريعي ليا وىذا ما نرفضو بخصوص الضرورة العممية المادية المتعمقة بحقوؽ وحريات جوىرية لممتيـ و

ليس ليا سند تشريعي والتي ال يقصد فييا أم اًر تنظيمياً وبالتالي البد لممشرع أف يحذو حذو المشرع اليمني
والبحريني والكويتي والسوداني مف خبلؿ نصوص واضحة تعطي لرجاؿ الشرطة صبلحية قانونية

لبلستيقاؼ (.)3

الفرع الثاني
تفتيش األشخاص و حالة الضرورة
يعد تفتيش شخص اإلنساف انتياكاً خطي اًر لحريتو وحقوقو ,يجب أف ال يتـ المجوء إليو إال في الحاالت

التي توجب ذلؾ ,ولقد نظـ القانوف ىذه الحاالت ,والتي يجوز فييا لرجاؿ الضبط القضائي بتفتيش
المشتبو بيـ في حاالت التمبس وجعميا بصورة استثنائية وضمف حدود ضيقة محظورة عمييـ تجاوزىا أو

خرقيا

()4

ولكف ما نحف بصدده ىنا إنما تفتيش األشخاص في مرحمة االستدالؿ وذلؾ ما تقتضيو حالة

الضرورة والذي ال يستيدؼ الحصوؿ عمى الدليؿ ويقصد بتفتيش الضرورة ذلؾ التفتيش الذي يمجأ إليو

القائـ بو تحت وطأة ضيؽ حرية االختيار حيث ال يكوف أماـ القائـ باإلجراء خيارات سوى المجوء لمتفتيش,

حيث تنعدـ الوسائؿ وال تبقى سوى وسيمة واحدة تمجؤه الضرورة إلييا ويفرضيا الظرؼ االضطراري

()5

( )1ويقابميا نص المادة  21مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري والمادة 7مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني.
( )2والضبط االداري ذو طبيعة وقائية موضوعو منع االخبلؿ بالنظاـ العاـ والوقاية مما قد يمحؽ بو مف قمؽ او اضطراب بأف تتخذ مسبقاً طائفة

مف االجراءات والتدابير الكفيمة لتحقيؽ ذلؾ ,ىذا في الوقت الذي يصدؽ فيو عمى نشاط السمطة القضائية وممارستيا لوظيفة الضبط القضائي

الطابع العبلجي الوقائي اذ ىي تست يدؼ بعد التيقف بارتكاب احدى الجرائـ او وقوع مخالفة مف المخالفات واستجماع ادلتيا تسميـ الجناة لمعدالة
لتوقيع العقوبات المقابمة لما ارتكبوه مف جرائـ عمييـ(.انظر.د .مصطفى محمود عفيفي ,الوسيط في مبادئ القانوف االداري وتطبيقاتو في تنظيـ
ونشاط االدارة العامة ,الكتاب الثاني ,الطبعة الرابعة ,ص .)28
( )3انظر ,نص المادة  14مف قانوف اإلجراءات الجزائية اليمنية حيث نصت عمى انو  :لكؿ شرطي الحؽ أف يستوقؼ أي شخص ويطمب منو
بيانات عف اسمو وشخصو ,إذا كاف الزما لمتحريات التي يقوـ بيا واذا رفض الشخص تقديـ البيانات المطموبة أو قدـ بيانات غير صحيحة أو قامت
قرائف قوية عمى ارتكاب جريمة جسيمة صحبو الشرطي إلي مركز الشرطة .وانظر كذلؾ نص المادة  52مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية
البحريني والمادة  52مف قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.والمادة 25و 26مف التشريع اإلجرائي السوداني.
( )4أ .صالح راشد الدوسري ,السمطات االستثنائية لمأموري الضبط القضائي في قانوف اإلجراءات الجزائية البحريني ,دراسة مقارنة ,جامعة نايؼ
العربية لمعموـ األمنية ,رسالة ماجستير ,2008 ,ص .92
( )5د .محمود نجيب حسني ,شرح قانوف العقوبات ,مرجع سابؽ ,ص .454
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فيي تبيح ما ال يكف مباحاً في األحواؿ العادية وحالة الضرورة التي تبيح التفتيش تخضع لرقابة المحكمة

شأنيا في ذلؾ شأف كؿ المسائؿ الموضوعية ومف أكثر األمثمة شيوعاً لحالة الضرورة مثاؿ رجؿ اإلسعاؼ
الذي يقوـ بتفتيش المغشي عميو قبؿ نقمو المستشفى لمعرفة شخصيتو أو لبلتصاؿ بذويو أو لحماية

متعمقاتو

()1

وقد أكدت محكمة النقض المصرية عمى ذلؾ حيث قضت بأف (ما يقوـ بو رجؿ اإلسعاؼ مف

بحث في جيوب الشخص الغائب عف صوابو قبؿ نقمو لممستشفى لجمع ما فييا ومعرفتو وحصره ,وىذا

اإلجراء ال مخالفة فيو لمقانوف ,إذ ىو مف الواجبات التي تميمييا عمى رجاؿ اإلسعاؼ الظروؼ التي يؤدوف

فييا خدماتيـ ,وليس مف شأنو أف يكوف فيو اعتداء عمى حرية المريض أو المصاب الذي يقوموف
بإسعافو ,فيو بذلؾ ال يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع إلى اعتباره عمبلً مف أعماؿ التحقيؽ)

()2

وكما لو كاف أيضاً شخصاً قد تعرضت عربتو لحادث وحضر ضابط المرور (محقؽ الحوادث المرورية)
بقصد معاينة الحادثة عمى أرض الواقع وأثناء فتحو أبواب السيارة أو شنطتيا لمعرفة درجة الضرر فوجد

فييا مخدر فينا يحرز المخدر ويحرر محضر بذلؾ ويسمميا إلى مأمور الضبط القضائي أي بمعنى أنو

ليس ذلؾ التفتيش الذي يستيدؼ البحث عف جريمة واكتشاؼ دليؿ مف أدلتيا وانما يعني بو التفتيش التي

دفعت إلية الظروؼ أو الضرورة (.)3

و إذا أسفر ىذا التفتيش عرضاً مف كشؼ شيئاً يعد في حيازتو جريمة كمادة مخدرة أو سبلح غير مرخص

فإف التمبس يتحقؽ بذلؾ ( ,)4عمماً اف ىذا التفتيش يختمؼ عف التفتيش الوقائي الذي قصده المشرع في

نص المادة  36مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني

()5

وىو الذي تمميو حالة الضرورة واألمف ,وأساسو الحؽ

في حماية النفس مف احتماؿ االعتداء عمييا .وىذا التفتيش مشروع طالما لـ يخرج عف حدود غرضو (.)6

( )1أ .سعيد محمود الديب ,القبض والتفتيش في قانوف اإلجراءات الجزائية ,دار النيضة العربية ,2006-2005 ,ص .199
( )2نقض  /10يناير ,1956/مجموعة أحكاـ محكمة النقض ,س ,7رقـ  ,29ص.21
( )3د .حساـ الديف محمد احمد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .216
( )4د .محمود نجيب حسني ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية  ,القاىرة ,دار النيضة العربية ,1982 ,ص .586
التفتيش الوقائي ال يحتاج إلي نص يقرره أو يربط بينة و بيف القبض القانوني ,فيو يتخذ سواء كاف بمناسبتو قبض قانوني أـ ترصد مادي ,ألنو ال
ييدؼ إلي الحصوؿ عمي دليؿ مف األدلة (راجع أ .صالح راشد الدوسري ,السمطات االستثنائية لمأموري الضبط القضائي في قانوف اإلجراءات
الجزائية البحريني ,ص .)99
( )5المادة  36مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمف يقبض عمى شخص أف يجرده مف األسمحة
واألدوات التي يجدىا بحوزتو ,وأف يسمميا إلى الجية المختصة التي يقضي القانوف بإحضار المقبوض عميو أماميا) ,وتقابميا المادة  50مف قانوف
اإلجراءات الجزائية المصري ( ال يجوز التفتيش إال لمبحث عف األشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع االستدالالت أو حصوؿ التحقيؽ بشأنيا ,ومع
ذلؾ إذا ظير عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتيا جريمة أو تفيد في كشؼ الحقيقة في جريمة أخرى ,جاز لمأمور الضبط القضائي أف
يضبطيا) ,والمادة  32مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني (يضبط المدعي العاـ األسمحة وكؿ ما يظير انو استعمؿ في ارتكاب الجريمة
أو اعد ليذا الغرض كم ا يضبط كؿ ما يرى مف آثار الجريمة وسائر األشياء التي تساعد عمى أظيار الحقيقة).
( )6د .حسف الجوخدار ,التحقيؽ االبتدائي في أصوؿ المحاكمات الجزائية ,جامعة دمشؽ ,الطبعة األولي ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,2008 ,ص
109
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وىذا يعني أف التحري عف الشيئ الخطر و حيازتو تعد جريمة ,فبل يجوز البحث فيما ىو أبعد مف ذلؾ

وليس التجريد مف كؿ أغراضو الشخصية.

ومف القواعد أيضاً التي يجب مراعاتيا في تفتيش األشخاص أف تفتيش األنثى يجب أف يتـ بمعرفة أنثى

تنتدب وذلؾ لتعمقيا بالنظاـ العاـ و مخالفتيا يؤدي إلى بطبلف اإلجراء ذلؾ أف اليدؼ فييا المحافظة

عمي اآلداب العامة

( )1

و تفتيش األنثى يقصد بو تحسس المواضع الحساسة لممرأة و الكشؼ عمييا و

مشاىدتيا الظاىرة فييا و المخفية و فحص مبلبسيا الداخمية و الخارجية و المواضع الظاىرة فييا ىي

كاليديف و القدميف أما المواضع المخفية فيي كؿ أجزاء جسـ المرأة التي تخدش حيائيا إذا ما تـ تفتيشيا

مف قبؿ رجؿ

( )2

فتفتيش األنثى ال يكوف إال بمعرفة أنثى و ىذا ما نصت عميو المادة  47مف قانوف

اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (.)3

ويبلحظ الباحث ىنا أف الضرورة تكمف بإجازة المشرع لمأمور الضبط القضائي بأف ينتدب أنثى بمعرفتو
لتقوـ بإجراء التفتيش مف اإلناث المرافقات لو فإف لـ يجد ينتدب أنثى مف عابرة السبيؿ بعد أف يتحرى مف
صدؽ أمانتيا بفحص بياناتيا ومدى صمة قرابتيا بالمراد تفتيشيا فإذا شكؾ في مدى أمانتيا أو تربطيا
صمة قرابة بيا يقتادىا إلى أقرب مركز شرطة بو أنثى لتقوـ بدورىا في التفتيش بعد أف يجري عمييا

المبلحظة والمتابعة الدقيقة طواؿ فترة االقتياد.
واذا كاف ىذا ىو األصؿ بالنسبة لتفتيش األنثى الذي يستيدؼ الحصوؿ عمى الدليؿ واف الضرورة تكمف
باالنتداب أو االقتياد فقط دوف التفتيش فإف تفتيش األنثى االستداللي مختمؼ ويسمح بالتفتيش كما لو كاف

المصاب أنثى فيحؽ لرجؿ اإلسعاؼ أف يقوـ بتفتيشيا استداللياً لمعرفة شخصيتيا أو االتصاؿ بذوييا أو
لحماية متعمقاتيا و يعتقد الباحث انو يجوز لرجؿ اإلسعاؼ تفتيشيا لمضرورة الف ما وضع مف قواعد

تتعمؽ بتفتيش الرجؿ لؤلنثى أنما تتعمؽ بالحصوؿ عمى الدليؿ أما ما نحف بصدده أنما يكوف عمبلً

استداللياً ومف أساسيات مينة رجؿ اإلسعاؼ باعتباره مف أصحاب الميف الطبية وخير دليؿ ىو ذلؾ قياـ
األطباء الذكور بإجراء عمميات الوالدة.

ويرى الباحث أف الم ّشرع يطبؽ الضرورة في حالة التفتيش الوقائي (تجريد المقبوض عميو مف األسمحة
واألدوات) و تستند لنص تشريعي فيي ضرورة تشريعية تبيح لمقائـ أف يقوـ بالتفتيش وقاية لنفسو مف خطر
( )1د .محمد سعيد نمور ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,شرح لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .125
( )2د .محمد عمي السالـ الحمبي ,الوجيز في أصوؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .160
( )3المادة  47مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (إذا كاف الشخص المراد تفتيشو أنثى ,فبل يجوز تفتيشيا إال بواسطة أنثى ينتدبيا لذلؾ
القائـ بالتفتيش) ,وتقابميا المادة  46مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري (واذا كاف المتيـ أنثى وجب أف يكوف التفتيش بمعرفة أنثى يندبيا لذلؾ
مأمور الضبط القضائي) ,والمادة  86مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني (واذا كاف المفتش أنثى يجب أف يكوف التفتيش بمعرفة أنثى
تنتدب لذلؾ).
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االعتداء عميو ,أما تفتيش رجؿ اإلسعاؼ وىي تفتيش الضرورة كنظرية عامة فيي تستند إلى الضرورة
العممية بمعنى دوف وجود نص يسمح بذلؾ التفتيش ,ألف القائـ باإلجراء سواء كاف شخصاً عادياً أـ كاف

مأمور ضبط قضائي ,ىو الذي يقرر ىذا اإلجراء مف عدمو ىؿ تفتيش رجؿ اإلسعاؼ المغشي عميو

لمعرفة بياناتو و أسمو و أوصافو أو معرفة فصيؿ دمو ,و غير ذلؾ ,أـ يكتفي بسؤاؿ مف كاف برفقتو
لموصوؿ لما يريد ولذلؾ ىو األقدر واألجدر بتقدير حالة التفتيش مف عدمو وفقاً لما تقتضيو طبيعة

الموقؼ .أما تفتيش األنثى جاء بو المشرع كاستثناء اقتضتو الضرورة فيو مقيد بالنص االستثنائي وال
يجوز تجاوزه أو تقدير المسألة عمى خبلؼ ما قدرىا المشرع فإف لـ تتوافر أنثى جازت الضرورة ندب أنثى

كي تقوـ بالتفتيش المطموب أو االقتياد إلى المركز فيي ضرورة تشريعية أجازىا المشرع لمأمور الضبط

لغرض اإلجراء ,أما التفتيش االستداللي لؤلنثى تفتيش الضرورة فيجوز لرجؿ اإلسعاؼ تفتيش األنثى الف
مينة رجؿ اإلسعاؼ تتطمب إسعاؼ المصاب سواء عف طريؽ التنفس االصطناعي أو عمؿ ضغط لمقمب

أو شؽ بعض المبلبس لتقطيب جرح المريض وغيرىا مف اعماؿ االسعاؼ و ىذا دليبلً عمى أف تفتيش

رجؿ اإلسعاؼ لممصاب مف ضروريات عممو طالما لـ يتجاوز حد الضرورة.

الفرع الثالث
دخول المساكن و حالة الضرورة
ال يعني ىذا الدخوؿ تفتيشيا في أعقاب ارتكاب مالكيا أو حائزىا لجريمة متمبس بإرتكابيا وىو الذي

أمر أو إذناً قضائياً مسبباً و مسبقاً لمقياـ بذلؾ ,إنما نعني بو الدخوؿ لغير غرض التفتيش
يتطمب اً

()1

ألف

مف المعروؼ أف لممساكف حرمو فبل يجوز دخوليا بغير إذف قضائي ,و قد حرصت الدساتير عمى ىذا

المبدأ بالنص عمييا صراحة في موادىا وىذا ما نصت عميو المادة 17مف القانوف األساسي الفمسطيني
لسنة 2003ـ

()2

كما أف الكثير مف قوانيف العقوبات تجعؿ مف دخوؿ المساكف جريمة تسمى جريمة خرؽ

أو انتياؾ حرمة المساكف بإقتحاميا عنوة أو المكوث فييا رغـ اعتراض أصحابيا او جريمة اساءة
استعماؿ الوظائؼ فيما لو كاف الشخص المقتحـ لممسكف مف ضمف الموظفيف التابعيف لمدولة

()3

و ىذا

( )1د .حساـ الديف محمد احمد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .226
( )2المادة  17مف القانوف األساسي الفمسطيني (لممساكف حرمة ,فبل يجوز مراقبتيا أو دخوليا أو تفتيشيا إال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكاـ
القانوف) ,ويقابميا المادة  58مف الدستور المصري لسنة ( 2014لممنازؿ حرمة ,وفيما عدا حاالت الخطر ,أو االستغاثة ال يجوز دخوليا ,وال
تفتيشيا ,وال مراقبتيا أو التنصت عمييا إال بأمر قضائي مسبب ,يحدد المكاف ,والتوقيت ,والغرض منو ,وذلؾ كمو في األحواؿ المبينة في القانوف,
وبالكيفية التي ينص عمييا ,ويجب تنبيو مف في المنازؿ عند دخوليا أو تفتيشيا ,واطبلعيـ عمى األمر الصادر في ىذا الشأف) ,والمادة  10مف
الدستور األردني (لممساكف حرمة فبل يجوز دخوليا إال في األحواؿ المبينة في القانوف ,وبالكيفية المنصوص عمييا فيو).
( )3د .محمد سعيد نمور ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,شرح لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .126
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ما عبرت عنو المواد  96و /112ب مف قانوف العقوبات فمسطيني رقـ  74سنة  .)1( 1936و قد أورد

ستثناء لممواد السابقة وأجاز دخوؿ المساكف في أحواؿ معينة دوف إذنا بذلؾ مف الجيات
القانوف ا
ً
المختصة فجاءت المادة  48مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني التي أجازت دخوؿ المساكف إال في األحواؿ

المبينة في القانوف و يقابميا نص المادة  45مف قانوف اإلجراءات المصري و نص المادة  93مف قانوف
أصوؿ المحاكمات األردني ( ,)2و يمكف القوؿ أف الصياغة التشريعية ليذه الحالة أوردت أمثمة لمضرورة

التي تبرر ىذا الدخوؿ كما في حالة الحريؽ أو الغرؽ أو في حالة إقداـ شخص في ىذا المسكف عمى

االنتحار بإلقاء نفسو مف شرفة المسكف وال يشترط لتحقيؽ ىذه الحالة وجود صاحب المسكف أو حائزه
وقت الدخوؿ فقد يكوف غائباً عنو في سفر بعيد أو قريب أو زيارة ,و اندلعت النيراف في منزلو مف جراء

انفجار أنبوبو أو تمديدات الغاز و غير ذلؾ مف مسببات الحرائؽ ,كما يدخؿ نطاؽ الضرورة ,تعقب
المتيـ و القبض عميو ,وذلؾ إذا صدر بشأنو أمر ضبط و إحضار أو أمر قبض

()3

وقد جاءت الحاالت

السابقة عمى سبيؿ المثاؿ كحالة طمب المساعدة مف الداخؿ أو حالة الحريؽ و غيرىا إال أنيا لـ توردىا
عمى سبيؿ الحصر في لفظيا  -أو ما شابو ذلؾ و ىذا ما نصت عميو المادة  45مف قانوف اإلجراءات

المصري

()4

و أكد ذلؾ القضاء المصري في عدة أحكاـ لو

()5

عمى خبلؼ المشرع الفمسطيني واألردني

فقد أورد الحاالت دوف اإلشارة في نياية النصوص بالقوؿ إلى ما شابو ذلؾ.

أما الدخوؿ لممساعدة يستند عمى قبوؿ و رضاء أصحاب الشأف في ذلؾ بطمبيـ المساعدة مف مأموري

الضبط القضائي أو رجاؿ السمطة العامة ,و تستوي أسباب طمب المساعدة مف الداخؿ ,فقد تكوف ألف
( )1راجع .المواد  96و/112ب مف قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  74لسنة  1936وأخر تعديبلتو بالقانوف رقـ  7لسنة 2011ـ ويقابميا المادة
 128مف قانوف العقوبات المصري رقـ  58لسنة  1937والمعدؿ سنة 2015والمادة  347مف قانوف العقوبات األردني رقـ  16لسنة 1960
والمعدؿ سنة 2010ـ.
( )2المادة  48مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ( ال يجوز دخوؿ المنازؿ مف السمطات المختصة بدوف مذكرة إال في إحدى الحاالت التالية
 -1 :طمب المساعدة مف الداخؿ  -2حالة الحريؽ أو الغرؽ  -3إذا كاف ىناؾ جريمة متمبس بيا  -4في حالة تعقب شخص يجب القبض عميو أو
شخص فر مف مكاف أوقؼ فيو بوجو مشروع) ,والمادة  45مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري (ال يجوز لرجاؿ السمطة الدخوؿ في أي محؿ
مسكوف إال في األحواؿ المبينة في القانوف ,أو في حالة طمب المساعدة مف الداخؿ أو في حالة الحريؽ أو الغرؽ أو ما شابو ذلؾ) ,والمادة  93مف
قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ( يجوز ألي مأمور شرطة أو درؾ أف يدخؿ إلي أي منزؿ أو مكاف دوف مذكرة واف يقوـ بالتحري فيو :
 -1إذا كاف لديو ما يحممو عمى االعتقاد باف جناية ترتكب في ذلؾ المكاف أو أنيا ارتكبت فيو منذ أمد قريب  -2إذا استنجد الساكف في ذلؾ
المكاف بالشرطة أو الدرؾ  -3إذا استنجد احد الموجوديف في ذلؾ المكاف بالشرطة أو الدرؾ وكاف ثمة ما يدعو لبلعتقاد باف جرما يرتكب فيو -4
إذا كاف يتعقب شخصا فر مف المكاف الموقوؼ فيو بوجو مشروع ودخؿ ذلؾ المكاف.
( )3د .حساـ الديف محمد احمد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص.227
( )4أ .سعيد محمود الديب ,القبض والتفتيش في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .203
( )5إف دخوؿ المنازؿ و إف كاف محظو ار عمي رجاؿ السمطة العامة في غير األحواؿ المبينة في القانوف ,و في غير حالة طمب المساعدة مف
الداخؿ ,وحالتي الغرؽ و الحريؽ .إال أف ىذه األحواؿ األخيرة لـ ترد عمي سبيؿ الحصر في المادة  45مف قانوف اإلجراءات الجزائية بؿ أضاؼ
النص إلييا ما شابيا مف األحواؿ التي يكوف أساسيا قياـ حالة الضرورة مف بينيا تعقب بقصد تنفيذ أمر القبض عميو (نقض 2007/10/2
مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,س ,58رقـ  ,35143وكذلؾ.نقض  2007/5/2مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,س ,58رقـ
.)64011

78

مريضاً يشرؼ عمى الموت أو القياـ بتيديد بارتكاب جريمة أو الكتشاؼ حيواف خطير كأفعى مف داخؿ

البيت وىذا الدخوؿ كما أسمفنا ليس تفتيشاً وقد وصفتو محكمة النقض بأنو (مجرد عمؿ مادي) أقتضتو
حالة الضرورة و ىذا إجراء مشروع باعتبار أف القانوف قد صرح بو ( ,)1و إذا كانت القوانيف االجرائية

محؿ الدراسة تسمح بدخوؿ األماكف ببل مذكرة في األحواؿ المبينة أنفاً و التي عددىا المشرع عمى سبيؿ

الحصر ,إذ يكوف الدخوؿ ىنا إما بقصد القبض عمى المتيـ و إما بقصد النجدة ومساعدة صاحب المنزؿ

أو المكاف لوقوع جريمة فيو أو لوقوع حادث ييدد حياتو أو سبلمتو أو حياة أو سبلمة القاطنيف فيو

لمخطر ,كاندالع حريؽ مثبلً .إال أف ذلؾ ال ُيعطي الضابطة القضائية في األردف صبلحية التفتيش ,ما لـ
يجد موظؼ الضابطة القضائية لدى دخولو المكاف في حالة مف الحاالت التي ذكرناىا أنو أماـ جريمة,
فتكوف الجريمة عندئذ جريمة مشيودة ,فيجوز التفتيش كما يجوز القبض عمي المتيـ بيذه الجريمة ,ألنو

يكوف في حالة تمبس بالجريمة

()2

ويرى الباحث أنو يمكف تطبيؽ نظرية الضرورة كنظرية عامة و كاستثناء في ىذه الحالة وأف القائـ بالتنفيذ
بناء عمى ما تقتضيو حالة الضرورة كنظرية عامة مف السماح لو بدخوؿ المنازؿ أو
يستطيع تقديرىا ً
االستعانة بطرؽ أخرى قانونية كانتظار اإلذف أو ما شابو ذلؾ و إف كانت الحاالت التي ذكرت في
نصوص المواد السابقة مف القوانيف المقارنة غير حالة طمب المساعدة فيي حاالت وردت عمى سبيؿ
المثاؿ و ىذا يؤكد أف المشرع أراد أف يضع القائـ موضع التقدير ليذه الحاالت ولحاالت أخرى غير

واردة قد تظير لمقائـ باإلجراء ,فالقائـ يستطيع أف يقدر توافر الحالة مف عدميا التي تسمح لو بدخوؿ

المنزؿ .أما متى طمب منو المساعدة مف الداخؿ ,أو كاف ىناؾ حالة تمبس بالجريمة فاف القائـ باإلجراء ال
يممؾ تقدير توافر حالة الضرورة مف عدمو التي تسمح لو بالدخوؿ ألف المشرع ىو الذي قدر الحالة و

ترؾ لمقائـ بالتنفيذ متى توافرت شروطيا فيي إعماؿ الستثناء نصي (ضرورة تشريعية).

( )1أ .سعيد محمود الديب ,القبض والتفتيش في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص  200و انظر د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة
اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .159
( )2د .محمد سعيد نمور ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,شرح لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .86
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المطمب الثاني
الضرورة و اإلجراءات التنظيمية
ونتناوؿ في ىذا المطمب حالة الضرورة وعبلقتيا باإلجراءات التنظيمية متحدثيف عف بعض الحاالت التي
برزت فييا الضرورة اإلجرائية بشكؿ واضح وذلؾ في ثبلثة فروع عمى النحو التالي:

الفرع األول
اختصاص مأموري الضبط القضائي و حالة الضرورة
حددت المادة  21مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة  2001ـ فئات الموظفيف الذيف
يتمتعوف بصفة الضبطية القضائية سواء أكاف ليـ اختصاص عاـ أو اختصاص محدد,

() 1

و حددت

المادة  217إجراءات مصري و المادة  163إجراءات فمسطيني و المادة  5أصوؿ محاكمات أردني قواعد

( )1ويقابميا المادة  23مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري طبقا الخر تعديبلتو لسنة 2003ـ :
أ-

يكوف مف مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصيـ.
 -1أعضاء النيابة العامة ومعاونوىا  -2ضباط الشرطة وأمناؤىا والكونستببلت والمساعدوف  -3رؤساء نقط الشرطة  -4العمد ومشايخ
الببلد ومشايخ الخفراء  -5نظار ووكبلء محطات السكؾ الحديدية الحكومية ,ولمديري أمف المحافظات ومفتشي مصمحة التفتيش العاـ
بو ازرة الداخمية أف يؤدوا األعماؿ التي يقوـ بيا مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصيـ.

ب-

ويكوف مف مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجميورية.
1مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بو ازرة الداخمية وفروعيا بمديريات األمف  -2مديرو اإلدارات واألقساـ ورؤساء المكاتب والمفتشوف
والضابط وأمناء الشرطة والكونستببلت والمساعدوف وباحثات الشرطة العامموف بمصمحة األمف العاـ وفى شعب البحث الجنائي بمديريات
األمف  -3ضباط مصمحة السجوف  -4مديرو اإلدارة العام ة لشرطة السكة الحديد والنقؿ والمواصبلت وضباط ىذه اإلدارة  -5قائد
وضباط أساس ىجانة الشرطة  -6مفتشو و ضباط و ازرة السياحة.

-

والمادة  9مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني لسنة  1961والمعدؿ بقانوف رقـ  11لسنة 2010ـ( .يساعد المدعي العاـ في
إجراء وظائؼ الضابطة القضائية :-الحكاـ اإلداريوف -.مدير األمف العاـ. -مديرو الشرطة. -رؤساء المراكز األمنية -.ضباط وأفراد
الشرطة. -الموظفوف المكمفوف بالتحري والمباحث الجزائية– .المخاتير. -رؤساء المراكب البحرية والجوية).

-

المادة  21مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (يكوف مف مأموري الضبط القضائي  -1 :مدير الشرطة ونوابو ومساعدوه ومديرو
شرطة المحافظات واإلدارات العامة  -2ضباط وضباط صؼ الشرطة ,كؿ في دائرة اختصاصو  -3رؤساء المراكب البحرية والجوية
 -4الموظفوف الذيف خولوا صبلحيات الضبط القضائي بموجب القانوف.
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االختصاص المكاني أما المكاف الذي وقعت فيو الجريمة أو المكاف الذي يقيـ فيو المتيـ ,أو بالمكاف

الذي يضبط فيو المتيـ(.)1

و يبلحظ أف ىذه المعايير الثبلثة متساوية ,فبل أفضمية لمعيار منيا عمى اآلخر ( ,)2فإذا كاف مأمور
الضبط مختصاً وفقاً لمعيار مف المعايير السابقة كاف اإلجراء الذي وقع منو صحيحاً حتى ولو تـ في

دائرة أخري بعيدة عف دائرة اختصاصو المكاني ,إذ يكفي أف يكوف مختصاً بمباشرة اإلج ارءات المتعمقة

بالجريمة التي وقعت في دائرة اختصاصو ,أو كاف المتيـ مقيماً بيا أو تـ ضبطو بيا ,و إف كاف األصؿ
أف مأمور الضبط يجب عميو في ىذه الحالة أف يندب لمقياـ بيذه الميمة مأمور الضبط القضائي

المختص بالعمؿ في تمؾ الجية إال أنو إذا قاـ بيذا اإلجراء ال يعتبر عممو باطبلً ألنو مف أصؿ

اختصاصو ,فإذا ما دعتو ظروؼ االستعجاؿ إلى أف يقوـ بتنفيذه خشية ضياع الفرصة فإف القوؿ ببطبلف
عممو ال يكوف لو وجو ,ألف مف المسمـ بو أنو مف يممؾ تكميؼ غيره القياـ بعمؿ نيابة عنو يممؾ أف يقوـ

ىو ذاتو بو (.)3

و لكن ما ىي القيمة القانونية لإلجراء الذي قام بو مأمور الضبط القضائي خارج دائرة اختصاصو؟
إف مصمحة األمف تقضي بجواز ممارسة رجاؿ الضبط لصبلحياتيـ خارج نطاؽ دائرة عمميـ بصورة
استثنائية ,و تنحصر فيما يمي -:
 .1حاالت الظرؼ االضطراري المفاجئ و حاالت االستعجاؿ.
 .2حالة ندبيـ لتحقيؽ جزء مف قضية معينة ,يوجب استكماؿ التحقيؽ فييا ضرورة االنتقاؿ إلى
خارج دائرة االختصاص.

 .3في حالة مطاردة الجناة.

 .4عند وقوع الجريمة ضمف دائرة اختصاصيـ و ضرورة اتخاذ إجراء ما خارجيا (.)4

( )1انظر المادة  217مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري و المادة  163مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني و المادة  1/5أصوؿ
المحاكمات الجزائية األردني.
( )2أ .حسف محمد ربيع ,سمطة الشرطة في القبض عمى األشخاص ,دراسة مقارنة( ,معمومات النشر  :بدوف) ,ص  53وما بعدىا.
الحكمة مف وراء تع دد ألمكنة االختصاص المكاني ىو صعوبة تحديد مكاف وقوع الجريمة في بعض الصور ,كما لو سرؽ شخص حافظة نقود آخر
كاف يتجوؿ في مدينة وال يعرؼ المكاف الذي سرقت فيو حافظة نقوده (د روؤؼ عبيد ,مبادئ اإلجراءات الجزائية في القانوف المصري ,الطبعة
الرابعة عشر ,جامعة عيف شمس ,دار الجيؿ لمطباعة ,1982 ,ص .257
( )3نقض  25نوفمبر  ,1973مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,س ,24رقـ  ,219ص .1053
( )4د .محمد عمي السالـ الحمبي ,الوجيز في أصوؿ المحاكمات الجزائية ,عماف ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,الطبعة األولى ,اإلصدار الثاني,
 ,2009ص  .128راجع كذلؾ.د .رفعت رشواف ,التنظيـ القانوني لمضبطية القضائية ,في دولة اإلمارات العربية المتحدة ,كمية الشرطة ,أبو ظبي,
بحث منشور ,ص .18
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و مف المبلحظ أف محكمة النقض المصرية جاءت بعدة تبريرات مختمفة ليذا الخروج ,فقضت في حكميا

(فإذا خرج المأمور عف دائرة اختصاصو ال تكوف لو سمطة ما وانما يعتبر فرداً عادياً ,وىى القاعدة
العامة ألداء كؿ وظيفة رسمية ,وال يغير مف ذلؾ صدور انتداب مف النيابة المختصة إليو في إجراء ذلؾ

التفتيش ,إذ شرط صحة التفتيش الحاصؿ بناء عمى ىذا اإلذف أف يكوف مف أجراه مف مأموري الضبطية
القضائية ,وىو ال يكوف كذلؾ إذا ما خرج عف دائرة اختصاصو ,إال أنو متى استوجب ظروؼ التفتيش
ومقتضياتو متابعة اإلجراءات وامتدادىا خارج تمؾ الدائرة أو كانت ىناؾ ظروؼ اضط اررية مفاجئة أو

حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائي إلى مجاوزة حدود اختصاصو المكاني لمقياـ بواجبو المكمؼ

بو فإف ىذا اإلجراء منو أو ممف يندبو لو تكوف صحيحة (.)1

ويرى الباحث أف ىذا الحكـ الذي اعتبرتو فرداً عادياً إنما ىو حكـ سميـ ,و يصب عمة التشريع اإلجرائي
الجنائي في حماية الحقوؽ و الحريات مف المساس بيا ,وطالما اعتبرناه فرداً عادياً فإنو ينطبؽ عميو ما

ينطبؽ عمى األفراد العادييف عند مباشرة إجراء معيف وفقاً لقانوف اإلجراءات و منيا المادة ( )32إجراءات

فمسطيني و المادة ( )37مصري و المادة ( )101أردني

و ذىبت في حكـ آخر مغاير لمحكـ السابؽ في تبريراتو حيث قضت بقوليا (إذا خرج مأمور الضبط

القضائي عف دائرة اختصاصو فإنو ال يفقد سمطة وظيفتو وانما يعتبر عمى األقؿ أنو مف رجاؿ السمطة
العامة الذيف أشار إلييا الشارع في المادة  38مف قانوف اإلجراءات الجزائية أو ندبو مف النيابة العامة ال
يكسبو صفة مأمور الضبط القضائي ,و ال يسمح لو أف يقوـ بعمؿ كمؼ بو بمقتضي وظيفة أو ندب إليو

ممف ال يممؾ حؽ الندب ,و أف يجريو خارج دائرة اختصاصو " (.)2

إال أننا ننتقد مسمؾ محكمة النقض المصرية في ىذا الحكـ عندما اعتبرت تجاوز المأمور لحدود
اختصاصو يحمؿ بذلؾ صفة رجاؿ السمطة العامة وذلؾ ألف رجاؿ السمطة العامة ليس ليـ ما لمأمور

الضبط القضائي مف اختصاصات استثنائية أممتيا عمييـ نظرية الضرورة و بالتالي فميس ليـ بيذه

الصفة أف يجري قبضاً أو تفتيشاً وانما كؿ ما لو ىو إحضار الجاني في الجرائـ المتمبس بيا وتسميمو إلى
أقرب مأمور ضبط قضائي

()3

.

( )1نقض  6سبتمبر  ,2010مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,س ,61رقـ ,46793ص .688
( )2نقض  6يناير  ,2014مجموعة أحكاـ محكمة النقض ,س  ,65رقـ .2069
* انظر المادة ( )32مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  2001ـ ,وانظر المادة ( )37مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري
رقـ  16لسنة  2015ـ ,و انظر المادة ( )101مف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  9لسنة  1961ـ والمعدؿ سنة 2001ـ.
( )3وقضت محكمة النقض المصرية بأنو ( إف كاف األصؿ ىو أف لرجاؿ السمطة العامة في دوائر اختصاصيـ دخوؿ المحاؿ العامة أو المفتوحة
لمجميور لمراقبة تنفيذ القوانيف والموائح ,وىو ما أكدتو المادة  41مف القانوف رقـ  371لسنة  1956في شأف المحاؿ العامة باعتباره حؽ لمأموري
الضبط القضائي ,إال أنو إجراء مقيد بالغرض سالؼ البياف وال يجاوزه إلى التعرض إلى حرية األشخاص كتفتيشيـ أو تسجيؿ أحاديثيـ – كما ىو
الحاؿ في الدعوى – أو استكشاؼ األشياء المغمقة غير الظاىرة ما لـ يدرؾ الضابط بحسو قبؿ التعرض ليا كنو ما فييا بما يجعؿ أمر حيازتيا أو
إحرازىا جريمة تبيح التفتيش فيكوف في ىذه الحالة قائماً عمى حالة التمبس ال عمى حؽ ارتياد المحاؿ العامة واإلشراؼ عمى تنفيذ القوانيف والموائح) -

نقض  12مارس  ,2006رقـ  ,23077س .57
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وىذا يعني اف تمؾ االحكاـ السابقة تؤكد أف الضرورة توجب عمى مأمور الضبط القضائي أف يتجاوز

دائرة اختصاصو المكاني ,و ذلؾ إما تتبعاً لمرتكبي الجريمة ,و ألدوات ووسائؿ ارتكابيا ,أو لؤلشياء

المتحصمو منيا ,ففي ىذه الحالة يكوف اإلجراء الذي باشره مأمور الضبط القضائي في الدعوى بعيداً عف

دائرة اختصاصو اإلقميمي ,صحيحاً في القانوف ( ,)1و ترد عمة صحة اإلجراء الذي أتاه مأمور الضبط
القضائي استناداً إلى حالة الضرورة في أنو إذا لـ يباشر مأمور الضبط القضائي اإلجراء عمى الفور فقد

ال يستطاع بعد ذلؾ مباشرتو عمى اإلطبلؽ ,أو ال يستطاع مباشرتو عمى الوجو الصحيح المحقؽ

لمغرض منو (.)2

ويضيف الباحث أف القضاء المصري أقر في بعض الحاالت بعض اإلجراءات دوف وجود نصوص ليا
بحيث كانت مف صنع القائـ باإلجراء و إقرار القضاء بصحة ىذا اإلجراء .و بمعنى آخر أف أحكاـ

القضاء أعطت السند القانوني لمثؿ ىذه اإلجراءات بحجة الضرورة اإلجرائية و ىذا يطرح عدة تساؤالت

ىؿ يعد مسمؾ القضاء المصري صحيحاً بإق ارره ليذه اإلجراءات؟ ,وىؿ أراد أف يسد النقص التشريعي

لحاالت ضرورية لعدـ وجود النص؟ ,بحيث يصبح عمبلً تكاممياً بيف حمقات النصوص التشريعية و

تطبيقات القضاء في المحافظة عمى النظاـ العاـ.

أـ أنو يعد تداخؿ بيف عمؿ أصؿ السمطتيف أدى إلى انتياؾ حقوؽ و حريات األفراد المكفولة بالدستور و
القوانيف اإلجرائية.

ولئلجابة عمى ىذه التساؤالت ال بد مف التحميؿ لمعرفة أبعاد ما أراده القضاء مف أحكاـ بشأف الضرورة
حيث وجدنا أف القضاء المصري قد أوقع القائـ باإلجراء بيف أمريف - :األمر األوؿ :ىؿ يمتزـ القائـ باالجراء بأحكاـ القضاء (السوابؽ القضائية) في حالة عدـ وجود نص
تشريعي يقرر حالة الضرورة اذا توافرت شروطيا لديو دوف اف تكوف لو سمطة تقديرية.

األمر الثاني  :اـ يستند القائـ باالجراء الى حالة الضرورة االجرائية اذا توافرت شروطيا لمحالة
المعروضة امامو دوف االلتزاـ بأحكاـ القضاء (السوابؽ القضائية).
( )1د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .149
( )2د روؤؼ عبيد ,مبادئ اإلجراءات الجزائية في القانوف المصري ,مرجع سابؽ ,ص .255
وقضت محكمة النقض المصرية بشاف الضرورة في تجاوز اختصاص مأمور الضبط بقوليا (مف المقرر أيضا أنو إذا صادؼ مأمور الضبط المتيـ
المأذوف لو قانونا تفتيشو  -أثناء قيامو لتنفيذ إذف التفتيش عمى شخص في مكاف يقع خارج دائرة اختصاصو المكاني ,و بدا لو منو ومف المظاىر و
األفعاؿ التي أتاىا ما يتـ عف إح ارزه جوى ار مخد ار ,ومحاولتو التخمص منيا ,فإف ىذا الظرؼ االضطراري المفاجئ يجعمو في حؿ مف مباشرة تنفيذ
أذف النيابة بالتفتيش قياما بواجبو المكمؼ بو و الذي ليس لدية وسيمة أخري لتنفيذه ,إذا ال يسوغ مف ىذه الضرورة أف يقؼ مأمور الضبط مغموؿ
اليديف إزاء المتيـ المنشود تفتيشو لمجرد انو صادفو في غير دائرة اختصاصو ,ما داـ قد وجده في ظروؼ تؤكد إح ارزه الجواىر المخدرة) (نقض 5
مارس  ,2011مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,رقـ  ,3192س  ,61ص  ,688وكذلؾ نقض  18مارس  ,2010رقـ  ,9481س ,61
ص  263و كذلؾ .نقض  17يناير  ,2001مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,طعف ,رقـ )10474
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وفي كمتا الحالتيف نجد أف التطبيؽ القضائي إنما ىو خارج دائرة النصوص التشريعية ىذا باإلضافة إلى

أف ميمة القضاء ىو تطبيؽ القانوف و ليس صنعو و ىذا تطبيقاً لمبدأ الفصؿ بيف السمطات فبل سمطة
تعتدي عمى اختصاصات سمطة أخرى ,فعمؿ السمطات محدداً بالدستور و القوؿ بغير ذلؾ سيؤدي إلى

استخداـ الكثير مف الوسائؿ الغير المشروعة لضبط الجناة مف قبؿ القائـ باإلجراء بحجة الضرورة

اإلجرائية ,ألف العبرة في حماية الحريات جاءت قبؿ مباشرة اإلجراءات بحقيا فالقضاء ىو حماية لمحقوؽ
و الحريات و ليس العكس.

و لكن ماذا نفعل أمام تمك الحالت لحماية المصمحة العامة ،فيل تترك دون معالجة مشروعة ليا ؟؟
في البداية البد مف القوؿ أف القانوف العادي ال يستطيع مواكبة كؿ التطورات المجتمعية فيو ليس مرناً

سريعاً يمكف تعديمو بيف عشية و ضحاىا ,لذلؾ الحاالت النادرة قميمة ما تحدث ,وبالتالي ال تحتاج في
معالجتيا إلى سرعة الفصؿ فييا قضائياً ,ألف ىذه الحالة أو تمؾ ال تؤدي إلى انييار النظاـ القانوني

العاـ لمدولة و بالتالي يمكف القوؿ أف سموؾ القضاء في إبراز ىذه الحالة يحتاج منا إيجاد مسوغ قانوني
لمعالجة ىذه الحاالت بإفراد نصوص تشريعية خاصة ,بيا بعد الموازنة بيف المصمحة العامة في الحفاظ

عمى النظاـ العاـ و بيف المصمحة الخاصة في الحفاظ عمي الحقوؽ و الحريات ,و ىذه النصوص تحدد

معالـ الحاالت تمؾ وشروط توافرىا وتبيف اإلجراءات المتبعة فييا وتحدد لمقضاء أسس يستند إلي تطبيؽ
ىذه النصوص عمى الحاالت المعروضة عميو.

ومف المعروؼ أف القضاء ال يستطيع الحكـ أكثر مما يممؾ ,فإذا كاف الدستور ال ُيعطي حقاً لمسمطة
التنفيذية بأف تضع نصوص مكممة لقانوف اإلجراءات ,فكيؼ ُيعطي حقاً لمسمطة القضائية بأف تكمؿ

قانوف اإلجراءات بإفرادىا لبعض الحاالت؟ وىنا البد بأف يضع الم ّشرع لمقائـ باإلجراء أصبلً يستند إليو
في ىذه الحاالت النادرة و أف يكوف ىذا النص محبلً لمتقدير مف قبؿ القائـ باإلجراء فيو يستند إلى نص
تشريعي في مباشرتو لئلجراء و يستخدـ نظرية الضرورة محبلً لمتقدير.

و بيذا نجد مخرجاً لمسمطة القضائية مف خبلؿ أف يستند حكميا إلى النص التشريعي ال إلى الضرورة

اإلجرائية ,وأيضا تمارس سمطتيا الرقابية عمى مباشر اإلجراء في إعماؿ تقديره لمواقعة ,فيؿ أصاب
صحيح الضرورة ؟ أـ لـ تكف ىناؾ ضرورة لمباشرة اإلجراء ؟ ,و ىذا ينطبؽ عمى أف مشروعية الغاية ال
تستقيـ إال مع مشروعية الوسيمة (.)1

( )1د .روؤؼ عبيد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية طبعة  ,1989ص  .289وكذلؾ.د .احمد فتحي سرور ,مقاؿ بعنواف (اتجاىات محكمة
النقض في تطبيؽ نظرية الضرورة عمي اإلجراءات الجزائية) المحكمة الجزائية القومية عدد  2مف مجمد  ,3نقبل عف (أ .سامح احمد صالح ,مذكرة
مرافعة,

محكمة

جنايات

الجيزة,

في

قضية

عاشقي

العمرانية,

,2006/4/23
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مرافعة

منشورة

عمى

شبكة

االنترنت

:

يقر حاالت اتخذىا القائـ باإلجراء
ومف المبلحظ أف المشرعاف الفمسطيني واألردني حتى المحظة لـ ا

مستنداً إلى نظرية الضرورة دوف وجود نص تشريعي ,ىذا باالضافة الى انو قد جاءت أحكاـ كثيرة تؤكد
بمفيوـ المخالفة انو ال يجوز القياس في اإلجراءات بمعنى االلتزاـ بالنصوص التشريعية ,و ىذا ما يفيـ

مف قضاء محكمة التمييز األردنية بشأف دخوؿ المساكف في حالة ما إذا كاف مأمور الشرطة أو الدرؾ
يتعقب شخصاً فر مف المكاف الموقوؼ فيو بوجو مشروع و دخؿ ذلؾ المكاف بمعنى ىروب الشخص مف

مكاف توقيفو و أف يكوف ىناؾ أمر توقيؼ أو مذكرة توقيؼ بحقو .و لكف قد يقع حاالت ييرب الشخص

أثناء اقتياده لممدعي العاـ لمتحقيؽ معو أو أثناء اقتياده لممحكمة المختصة أو أثناء اقتياده لممحافظ أو

متصرؼ المواء و لكف قبؿ أف يكوف قد صدر بحقو مذكرة توقيؼ ,فإذا فر ذلؾ الشخص و دخؿ أحد

المنازؿ ,فيؿ يجوز لمأمور الشرطة أو الدرؾ أف يدخؿ في ذلؾ المكاف؟ (.)1

إف أعماؿ الضرورة اإلجرائية في ىذا المقتضي قد يجد لو ما يبرره مف دخوؿ لممنزؿ قبؿ أف ييرب ذلؾ
الشخص و ىذا منطؽ محكمة النقض المصرية وىو محؿ نظر مف وجية رأي الباحث  ,إال أف اإلعماؿ
الحرفي لنص القانوف ال يجيز مثؿ ذلؾ القياس .فالسمطة المعطاة لمأمور الشرطة أو الدرؾ بموجب

المادة ( )93مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني وىي استثنائية وردت حص اًر ال يجوز القياس
عمييا أو التوسع فييا فالحاالت الواردة في النص المذكور ألزمت مأموري الشرطة اصطحاب معو مختار

المحمة أو شخصيف منيا.

استثناء مف األصؿ المقرر قانوناً و الذي بموجبو يحظر عمى أي ضابط أو مأمور
و يعتبر ىذا الوضع
ً
شرطة أو درؾ مفوض بمذكرة أو بدونيا أف يدخؿ إلى أي مكاف و التفتيش فيو عف أي شخص أو أي

شيء إال إذا كاف مصحوباً بمختار المحمة أو بشخصيف منيا وفقا لممادة ( )94مف قانوف اصوؿ
المحاكمات الجزائية االردني.

و يبلحظ أف المشرع الفمسطيني و األردني في قانوف اإلجراءات الجزائية استخدـ نظرية الضرورة

كاستثناء وكنظرية عامة في نفس الوقت ,فأفرد نصوصاً تشريعية ال مجاؿ فييا لمتقدير مف قبؿ القائـ
باإلجراء و جميا مرتبطة بالحقوؽ و الحريات ,و نصوص أخرى ترؾ لمقائـ باإلجراء تقدير الظروؼ و

( ) 1د .محمد صبحي نجـ ,الوجيز في أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ,الجامعة األردنية ,مكتبة دار الثقافة ,الطبعة األولى,1991 ,
ص.164
المادة  93مف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني (يجوز ألي مأمور شرطو أو درؾ أف يدخؿ إلى إي منزؿ أو مكاف دو مذكرة واف يقوـ بالتحري
فيو :
 -1إذا كاف لديو ما يحممو عمى االعتقاد باف جناية ترتكب في ذلؾ المكاف أو أنيا ارتكبت فيو منذ أمد قريب .
 -2إذا استنجد الساكف في ذلؾ المكاف بالشرطة أو الدرؾ .
 -3إذا استنجد احد الموجوديف في ذلؾ المكاف بالشرطة أو الدرؾ وكاف ثمة ما يدعو لبلعتقاد باف جرما يرتكب فيو .
 -4إذا كاف يتعقب شخصا فر مف المكاف الموقوؼ فيو بوجو مشروع ودخؿ ذلؾ المكاف.
المادة 94مف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني (باستثناء الحاالت الواردة في المادة السابقة يحظر عمى أي ضابط أو مأمور شرطة أو درؾ
مفوض بمذكرة أو بدونيا أف يدخؿ إلى أي مكاف وفتش فيو عف أي شخص أو أي شيء إال إذا كاف مصحوبا بمختار المحمة أو بشخصيف منيا (
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الوقائع المناسبة لتطبيؽ ىذه النصوص مسترشداً في تقديره إلى نظرية الضرورة العامة ,و يستفاد مف ذلؾ
أف المشرعاف يعترفاف بنظرية الضرورة اإلجرائية لكف في إطار النص التشريعي وىي ما تسمى (الضرورة

التشريعية) و نري بصواب سموؾ المشرعاف في الحفاظ الحقوؽ والحريات العامة لؤلفراد مف أي مساس
ينقص أو يقمؿ مف شأنيا.

الفرع الثاني
النتقال إلى موقع الجريمة
أوجب قانوف اإلجراءات الجزائية سواء المصري أو األردني أو الفمسطيني بأف عمى مأمور الضبط

القضائي االنتقاؿ إلى مكاف الجريمة و إجراء المعاينات البلزمة التي تفيد في كشؼ الحقيقة

()1

و أىميتيا

في أنيا تنقؿ لجية التحقيؽ و المحاكمة صورة مجممة لموقع الجريمة بكؿ ما يحويو ىذا الموقع مف

تفصيبلت ,سواء تعمقت ىذه التفصيبلت بمكانو أو وصفو مف الداخؿ ,أو اآلثار الموجودة بو و المتعمقة

بالجريمة ,و إجماالً كؿ ما يمكف لمجيات الشرطية و القضائية مف وضع تصور لكيفية وقوع الجريمة
واستخبلص بعض األدلة عف المادة التي تـ جمعيا (.)2

وقد نصت عمى ذلؾ المادة  31مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري

()3

التي جعمت مف االنتقاؿ الفوري

إلى محؿ الواقعة واجباً عمى مأمور الضبط القضائي في حاالت التمبس بالجريمة ,و ذلؾ لممحافظة عمى

آثار الجريمة و أدليتا ( ,)4إال أف ىذا اإلجراء يجوز االلتجاء إليو في كافة الجرائـ و يستوي في ىذا أف
تكوف الجريمة مف الجرائـ المتمبس بيا أو كانت مف الجرائـ غير المتمبس بيا ,وال يحوؿ دوف إجراء

المعاينة في الجرائـ غير المتمبس بيا إغفاؿ المشرع اإلشارة إلييا مف ضمف إجراءات االستدالؿ ,ألنو
عمى الرغـ مف ذلؾ تظؿ ليا أىميتيا كوسيمة استدالؿ منتجة

()5

إال أنو ال يجوز االنتقاؿ في الجرائـ غير

المتمبس بيا إال إذا كاف ليذا االنتقاؿ ما يستنتجو مف معاينو لو فائدة في التحقيؽ ,إذا كانت طبيعة و

ظروؼ الجريمة تسمح بيذا االنتقاؿ ,فإذا تقدـ احد األشخاص بببلغ إلي مأمور الضبط يتضمف اتيامو
احد األشخاص بسبو أو االعتداء عميو بالضرب ,فإنو لف يكوف ىناؾ ثمة مسرح لمجريمة يمكف االنتقاؿ
( )1د .حساـ الديف محمد احمد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرحمة جمع االستدالالت – الدعوى الجزائية ,الجزء األوؿ( ,معمومات النشر :
بدوف) ,ص .106
( )2د .إبراىيـ حامد مرسي طنطاوي ,سمطات مأمور الضبط القضائي ,دراسة مقارنة  ,رسالة دكتوراه ,مرجع سابؽ ,ص .288
( )3المادة  31مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري (يجب عمى مأمور الضبط القضائي في حالة التمبس بجناية أو جنحة أف ينتقؿ فو اًر إلى محؿ

الواقعة ويعايف اآلثار المادية لمجريمة ويحافظ عمييا ,ويثبت حالة األشخاص ,وكؿ ما يفيد كشؼ الحقيقة ويسمع أقواؿ مف كاف حاض اُر ,أو مف

يمكف الحصوؿ منو عمى إيضاحات في شاف الواقعة ومرتكبيا).

( )4د .عبد الرؤوؼ ميدي ,شرح القواعد العامة لئلجراءات الجزائية ,جامعة المنصورة ,دار النيضة العربية ,2000 ,ص.264
( )5د .إبراىيـ حامد مرسي طنطاوي ,سمطات مأمور الضبط القضائي ,رسالة دكتوراه ,دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص.289
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إليو و إجراء المعاينات البلزمة آلثار ىذه الجريمة مف الوجو العممية ,خبلفاً لمحالة التي يبمغ فيو بارتكاب
جريمة قتؿ في الطريؽ العاـ أو أحد المحبلت التجارية حيث يكوف لبلنتقاؿ و المعاينة ذات جدوى (.)1

وفي تقدير الباحث أف األمر مرده لمسمطة التقديرية لمأمور الضبط القضائي بحيث تكوف الجريمة المبمغ

عنيا ال تدخؿ في إطار الجنايات و الجنح المتمبس بيا حيث يجب عميو بشكؿ إلزامي االنتقاؿ فو ار إلى

مكاف الجريمة و إجراء المعاينات البلزمة ( ,)2وىذا واجب يقع عمى عاتؽ مأمور الضبط القضائي أف

ينتقؿ فو اًر إلى مكاف الواقعة ,عند حدوث جرـ مشيود مف نوع جناية و انتقاؿ مأمور الضبط في ىذه
الحالة أمر وجوبي و عدـ القياـ بو قد يستتبع المسئولية التأديبية لموظؼ الضابطة القضائية ,و عمى أف

ذلؾ ال يرتب عميو بطبلف اإلجراءات التي قد تتخذ بعد ذلؾ ( ,)3و عميو وجوب انتقاؿ موظؼ الضبط

القضائي إلى مكاف الواقعة عند حدوث جناية مشيودة ىو معاينة أدلة الجريمة ,و المحافظة عمييا و
ضبط اآلثار الناجمة عف ارتكابيا و الحيمولة دوف العبث بيا ,وىو مف األمور التي يتوقؼ عمييا كشؼ

الحقيقة إلى حد كبير ,كما يتوجب عميو أف يخطر المدعي العاـ بذلؾ وفي حينو و يودع إليو وببل إبطاء

اإلخبارات و محاضر الضبط التي تنظميا في مثؿ ىذه األحواؿ مع بقية األوراؽ األخرى (.)4

و الحظنا أف المشرع األردني قد أراد أف يجعؿ مف أمر االنتقاؿ إلزامياً إذا كانت جريمة مف نوع جناية
متمبس بيا فبل يكوف لمقائـ باإلجراء أي سمطة تقديرية في ذلؾ أما الجنحة المتمبس بيا أو الجنايات الغير

متمبس بيا فإف مرد االنتقاؿ ىنا إلى السمطة التقديرية لمأمور الضبط القضائي ,و ما يفيد ذلؾ في الكشؼ

عف الحقيقة.

أمر تنظيماً محض فسواء كاف األمر إلزامياً أو كاف األمر تقديرياً فبل ضرر
ووجدنا أف غاية المادة ىو اً
عمى الحقوؽ و الحريات العامة طالما يخدـ المصمحة العامة لكف أييما يخدـ فيو المصمحة العامة أكثر.

ويرى الباحث أف سموؾ المشرع األردني مف جعؿ األمر تقديرياً لمقائـ باإلجراء في الجنح المتمبس بيا قد

يؤثر ذلؾ عمى الكشؼ عف الحقيقة مف خبلؿ التقدير الخاطئ في االنتقاؿ مف عدمو فييدر عمة المعاينة

في الحفاظ عمى أدلة الجريمة عمى خبلؼ سموؾ المشرع المصري في الجرائـ المتمبس بيا سواء الجناية

أو الجنحة ,و بإستقراء نص المادة  27مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني

() 5

يبلحظ أنو جعؿ إجراء

( )1د .حساـ الديف محمد احمد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص.107
( )2ويقابؿ ذلؾ ما نصت عميو المادة  29فقرة  2 ,1مف قانوف اصوؿ المحاكمات األردني لسنة .1961
( )3د .محمود نجيب حسني ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص ,566وراجع ,د .حسف صادؽ المرصفاوي ,أصوؿ اإلجراءات
الجزائية ,جامعة اإلسكندرية ,منشأة المعرؼ باإلسكندرية ,2000 ,ص .285
( )4د .محمد سعيد نمور ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,شرح لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ,عماف ,الطبعة الثانية ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع,
 ,2011ص .115
( )5المادة  27مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني (يجب عمى مأمور الضبط القضائي في حالة التمبس بجناية أو جنحة أف ينتقؿ فو اًر إلى مكاف

الجريمة ,ويعايف اآلثار المادية ليا ويتحفظ عمييا ,ويثبت حالة األماكف واألشخاص وكؿ ما يفيد في كشؼ الحقيقة ,ويسمع أقواؿ مف كاف حاض ار أو
مف يمكف الحصوؿ منو عمى إيضاحات في شأف الجريمة ومرتكبييا ,ويجب عميو أف يخطر النيابة العامة فو ار بانتقالو ,ويجب عمى عضو النيابة
المختص بمجرد إخطاره بجناية متمبس بيا االنتقاؿ فو ار إلى مكاف الجريمة).
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االنتقاؿ إلى موقع الجريمة وجوباً بالنسبة لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجريمة المتمبس بيا جناية

أو جنحة ,اما اذا كانت (الجناية او الجنحة غير متمبس بيا) فاف امر االنتقاؿ جوازياً لمأمور الضبط

القضائي ,أما بالنسبة النتقاؿ عضو النيابة العامة عند إخطاره مف قبؿ مأمور الضبط القضائي بالجريمة
المتمبس بيا فيكوف وجوبياً إذا كانت الجريمة المتمبس بيا جناية وجوازياً اذا كانت مف الجنح

()1

وىو نفس

مسمؾ المشرع المصري في نص المادة  31مف قانوف اإلجراءات المصرية و الذي أ ارده المشرع

الفمسطيني في حالة التمبس بجناية أو جنحة ىو سرعة االنتقاؿ و إجراء المعاينة باألدلة و الدالئؿ

المتواجدة بمسرح الجريمة (.)2

ويضيف الباحث أف المشرع الفمسطيني واالردني والمصري قد جمع بيف أمريف في النصوص التي تعمقت
باالنتقاؿ إلى موقع الجريمة:
األمر األوؿ  /أراد المشرع في الجرائـ المتمبس بيا (جناية أو جنحو) في المصري و الفمسطيني ,وجناية
في األردني أف يكوف االنتقاؿ أم اًر وجوباً و التزاماً يقع عمى عاتؽ مأمور الضبط القضائي و ىذا يعني أف
المشرع لـ يترؾ لمقائـ باإلجراء أي سمطة تقديرية في أمر االنتقاؿ مف عدمو في الجرائـ المتمبس بيا.

األمر الثاني  /أف التشريعات المقارنة في الجنايات والجنح غير المتمبس بيا والجنح المتمبس بيا في

(االردني أف يكوف االنتقاؿ أم اًر جوازياً يخضع لمسمطة التقديرية لمأمور الضبط القضائي و ىذا ما
يستخمص بمفيوـ المخالفة لمنص بحيث يفيد في كؿ ذلؾ الكشؼ عف الحقيقة ,وسواء قاـ المشرع في

النص عمييا كاستثناء دوف سمطة تقديرية لمقائـ باإلجراء أـ ترؾ مجاالً لمقائـ في استخدامو سمطتو
التقديرية في تنفيذ النص فبل يضر ذلؾ عمى حقوؽ المتيميف طالما مجاؿ النص تنظيماً ليس إال و يخدـ
في ذلؾ المصمحة العامة فأمر االنتقاؿ إنما مرده إلى الضرورة اإلجرائية التنظيمية التي ال تمانع مف

استخداميا االستخداـ األمثؿ الذي يفيد في المصمحة العامة في كشؼ الجرائـ و مرتكبييا.

( )1انظر.د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء األوؿ ,مرجع سابؽ ,ص .302
( )2د .طارؽ محمد الدي اروي ,الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,الجزء األوؿ ,الطبعة األولى ,2008 ,ص .257
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الفرع الثالث
تحميف مأمور الضبط القضائي الشيود او الخبراء اليمين لمضرورة
مف اصوؿ التحقيؽ االبتدائي انو يجب عمى الشاىد الذي بمغ سف ( )18حمؼ اليميف القانونية وفؽ ما

جاءت بو التشريعات ليطمئف المحقؽ مف سبلمة أقوالو ويشيد بما شاىده أو سمعو عف الواقعة عمى أنو
إذا لـ يبمغ الشاىد سف البموغ فإف شيادتو تأخذ عمى سبيؿ اإلستئناس وتعتبر قرينة عمى المتيـ وأف حمؼ
الشاىد يعتبر مف ضمانات التي شرعت لصالح المتيـ لتذكير الشاىد باإللو مف سخطو

()1

وىذا يعني اف

تحميؼ الشيود ال يكوف إال اماـ سمطة التحقيؽ باعتبارىا سمطة تراعى فييا ضمانات المتيـ وفقا لمبدأ

قرينة البراءة و ما ينتج عف تمؾ الشيادة يصمح أف يكوف دليبلً لئلدانة ,إال اف المشرع قد خرج عف ذلؾ

باستثناء يبيح لمأمور الضبط القضائي في حالة الضرورة اف يقوـ بتحميؼ الشيود او الخبراء لميميف

القانونية خبلفاً لؤلصؿ العاـ وىذا ما تنباه المشرع المصري في نص المادة  29مف قانوف االجراءات
الجنائية

()2

وطبقاً ليذه المادة فاالصؿ اف يقوـ مأمور الضبط القضائي بسماع الشيود والخبراء دوف اف

يحمفيـ اليميف فالشيادة في مرحمة االستدالؿ تسمع دوف اف يسبقيا يميف ,واىـ نتيجة تترتب عمى ذلؾ أنو

إذا كذب الشاىد في أقوالو فبل يسأؿ عف جريمة الشيادة الزور (.)3

وعمة عدـ تطمب تحميؼ الشاىد لميميف في مرحمة االستدالؿ ,أف اليميف يضفي قيمة خاصة عمى الشيادة

بحيث ترقى إلى مرتبة الدليؿ ,وليس مف شأف مرحمة االستدالؿ أف تنتج دليبلً

()4

ويجوز لمأمور الضبط

القضائي أف يحمّؼ الشاىد أو الخبير اليميف إذا خيؼ أال يستطاع فيما بعد سماع الشيادة بيميف ,كما لو

كاف الشاىد مشرفاً عمى الموت أو كاف عمى وشؾ السفر إلى غير عودة محققة ,أو ال يعمـ وقت عودتو,

فينا أجاز المشرع تحميؼ الشاىد لميميف استناداً إلى حالة الضرورة االجرائية ,ألنو سيتعذر سماع الشاىد

في مرحمة التحقيؽ ,فأجاز المشرع ذلؾ لمأمور الضبط القضائي استثناءاً وخروجاً عمى القاعدة العامة
حيث لـ يصبح لدى الشخص االجرائي " مأمور الضبط القضائي مباشر االجراء وسيمة أخرى لمباشرتو

إال أف يتجاوز سمطتو االستداللية إلى سمطة التحقيؽ حيث تعد سماع الشيادة بعد يميف عمؿ مف اعماؿ

( )1االستجواب والمواجية في التحقيؽ االبتدائي ,بحث قانوني منشور http//www.mohamah.net/answer/31141 :تاريخ الزيارة
2015/7/12ـ
( )2نصت المادة  29مف قانوف االجراءات الجنائية المصري (لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع االستدالالت أف يسمعوا أقواؿ مف يكوف لديو
معمومات عف الوقائع الجنائية ومرتكبيا وأف يسألوا المتيـ عف ذلؾ ,وليـ أف يستعينوا باألطباء وغيرىـ مف أىؿ الخبرة ويطمبوا رأييـ شفييا أو
بالكتابة ,وال يجوز ليـ تحميؼ الش يود أو الخبراء اليميف إال إذا خيؼ أال يستطاع فيما بعد سماع الشيادة بيميف)
( )3د.جندى عبد الممؾ ,الموسوعة الجنائية ,الجزء االوؿ ,اتجار – اشتراؾ ,الطبعة االولى ,دار احياء التراث العربي ,بيروت2010 ,ـ ,ص
.143
( )4د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .150
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التحقيؽ ,ويتولد عف ىذه الشيادة دليؿ .ومف أمثمة الضرورة أف يكوف العمؿ الذي طمب مف الخبير أجراؤه
يتعيف مباشرتو دوف إنتظار و إال ضاعت الغاية منو ,كما لو طمب منو رفع أثار اقداـ
المتيـ في مكاف عاـ في وقت تنذر فيو السماء بالمطر ,مما يؤدي لزواؿ األقداـ

() 1

وتعتبر الشيادة

وتقرير الخبير بعد أداء اليميف دليبلً قانونياً يمكف االستناد عميو وحدة في االدانة.
وبػػالرجوع الػػي نػػص المػػادة  2/22مػػف قػػانوف االج ػراءات الجزائيػػة الفمسػػطيني ويقابميػػا نػػص المػػادة  30مػػف
قػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػة االردنػػي

()2

فقػػد اكػػدت تمػػؾ الم ػواد عمػػى انػػو ال يجػػوز لمػػأمور الضػػبط

القضػػائي تحميػػؼ الشػػيود أو الخب ػراء لميمػػيف ,ولػػـ تػػبح أي اسػػتثناء لمضػػرورة فػػي ىػػذا الموضػػع كمػػا فعػػؿ
المشرع المصري.
ويرى الباحث إف تحميؼ الشاىد او الخبير باليميف القانونية مف قبؿ مامور الضبط القضائي لمضرورة انما
يكشؼ عف خطورة ىذا االجراء لكونيا قد تصمح دليبلً إلدانة ,ولذلؾ يجب اف تحاط المرحمة التي تنتج
دليؿ االدانة بمجموعة مف الضمانات تحقؽ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي و بالتالي يشكؿ ىذا االجراء

اىدار لحؽ المتيـ والشاىد عمى حد سواء بضمانة اف تقاـ ىذه اليميف القانونية اماـ سمطة التحقيؽ لما
اً

ليذه السمطة مف ضمانات تراعى في مواجية الشاىد والمتيـ.

وخالصة ذلؾ انو سواء اخذت شيادة الشاىد بيميف او دوف يميف اماـ مأموري الضبط القضائي في ظؿ
حالة الضرورة فانيا تظؿ في مرتبة االستدالؿ وال تصمح دليبلً لئلدانة وىذا ما سار عميو المشرع
الفمسطيني واالردني مف عدـ الخروج عمى المبدأ العاـ واجازة سمطات اخرى لمأمور الضبط القضائي في

حاالت استثنائية بحكـ الضرورة محاوالً الحفاظ قدر المستطاع عمى الحقوؽ والحريات العامة لبلفراد ,و
نرى انو يجوز بناءاً عمى الندب في جرائـ الجنايات والجنح تحميؼ الشاىد او الخبير دوف استجوابيـ في

الجنايات فقط ,وىذا ما سار عميو المشرعاف الفمسطيني و االردني .وقياـ المشرع المصري بالنص عمى

ذلؾ الخروج انما مرده الضرورة التشريعية .اما المشرعاف االردني والفمسطيني خير ما فعؿ بعدـ النص

عمى ىذا االجراء لما ينطوي عمى اىدا اًر لمحقوؽ والحريات العامة لبلفراد.

( )1د .أحمد فتحي سرور ,أتجاىات محكمة النقض في تطبيؽ الضرورة عمى االجراءات الجنائية ,ص  .148نقبل عف د .محمد السعيد عبد
الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص  .154وانظر .دراسة وبحث مفاىيـ الضبط القضائي ,منشور عمى
شبكة االنترنت  /http://www.mohamah.net/answer/18566 :تاريخ الزيارة 2015/ 7/13ـ
( )2مف مياـ مأموري الضبط القضائي فقد نصت المادة ( 2/22إجراء الكشؼ والمعاينة والحصوؿ عمى االيضاحات البلزمة لتسييؿ التحقيؽ
واالستعانة بالخبراء المختصيف والشيود دوف حمؼ يميف) .ونصت المادة  30مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني (ينظـ المدعي العاـ
محض ار بالحادثة وبكيفية وقوعيا ويدوف اقواؿ مف شاىدىا ومف كانت لديو معمومات عنيا او معمومات تفيد التحقيؽ).
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المبحث الثاني
تطبيقات الضرورة في مرحمة التحقيق البتدائي

تُعد مرحمة التحقيؽ االبتدائي مرحمة تحضيرية لممحاكمة فبل تُعرض الدعوى الج ازئية عمى القضاء إال وىي
معدة لمفصؿ فييا ,ولذا وصفت ىذه المرحمة بأنيا بوابة العدالة الجزائية ,لذلؾ سنتحدث في ىذا المبحث
عف حالة الضرورة التي أصابت مرحمة التحقيؽ االبتدائي وذلؾ بمطمبيف مستقميف عمى النحو اآلتي :

المطمب األول
الضرورة و اإلجراءات المادية
ونتناوؿ في ىذا المطمب أىـ السمطات المادية االستثنائية التي أعطيت لمأمور الضبط القضائي استناداً

لحالة الضرورة وذلؾ في ثبلثة فروع عمى النحو التالي :

الفرع األول
القبض بدون مذكرة
ال يضر العدالة إفبلت مجرـ مف العقاب بقدر ما يضرىا االفتئات عمى حريات الناس و القبض عمييـ
بغير وجو حؽ و قد كفؿ الدستور الفمسطيني (القانوف األساسي المعدؿ لسنة 2003ـ) ىذه الحريات بما

نص عميو في المادة  11مف ذلؾ القانوف ( ,)1ولكف مف المؤكد أف يثور المجتمع لعقاب المجرـ الذي

ضرب باألسس و القوانيف عرض الحائط ,ليتحقؽ بذلؾ الردع الخاص لمجرـ نفسو و الردع العاـ

لممجتمع بأكممو .و مف ىنا كاف البد مف وجود الموازنة بيف الحرية الفردية و حؽ المجتمع في العقاب ,و
( )1المادة 11مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  2003ـ (-1الحرية الشخصية حؽ طبيعي وىي مكفولة ال تمس -2ال يجوز القبض
عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو بأي قيد أو منعو مف التنقؿ إال بأمر قضائي وفقاً ألحكاـ القانوف ,ويحدد القانوف مدة الحبس

االحتياطي ,وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكف الخاضعة لمقوانيف الصادرة بتنظيـ السجوف) ,ويقابميا المادة  54مف الدستور المصري
لسنة ( 2014الحرية الشخصية حؽ طبيعي ,وىى مصونة ال تُمس ,وفيما عدا حالة التمبس ,ال يجوز القبض عمى أحد ,أو تفتيشو ,أو حبسو ,أو
تقييد حريتو بأي قيد إال بأمر قضائي مسبب يستمزمو التحقيؽ) ,والمادة  7مف دستور المممكة األردنية المعدؿ لسنة  2014والصادر سنة 1947

(الحرية الشخصية مصونة ,كؿ اعتداء عمى الحقوؽ والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة لؤلردنييف جريمة يعاقب عمييا القانوف).
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القبض إنما ىو عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ بالمعنى الفني الدقيؽ ,ومف ثـ األصؿ أنو ال يجوز أف يصدر

األمر بو إال مف سمطة التحقيؽ المختصة قانونياً ( ,)1و ىذا ما يربط عبلقة القبض بالحرية الفردية كونيا

عارض مف العوارض التي ترد عمى ىذه الحرية و تقيدىا ( ,)2فيو يعني سمب حرية شخص لمده قصيرة

باحتجازه في المكاف الذي يعده القانوف لذلؾ (.)3

توجب ىنالؾ حاالت تتطمب اإلسراع باتخاذ اإلجراءات الجزائية بشأنيا ,و مظنة الخطأ فييا بعيدة المناؿ,
لذا نص الشارع عمى عدد مف الحاالت التي يجوز فييا لمأمور الضبط القضائي مباشرتيا بدوف أمر مف

السمطات المختصة قانوناً ( ,) 4وبإستعراض نص المادتيف  30و  31مف قانوف اإلجراءات الجزائية

الفمسطيني ( ,)5يبلحظ أف المشرع أجاز لمأمور الضبط القضائي أف يأمر بالقبض في حالة التمبس عمى
كؿ شخص مف الحضور يستدؿ بالقرائف عمى أنو فاعؿ ذلؾ الجرـ و إف لـ يكف حاض اًر يصدر مأمور

أمر بالقبض عميو و إحضاره ,فإذا لـ يقتنع بأقوالو يرسمو خبلؿ  24ساعة إلي وكيؿ النيابة الذي
الضبط ا
يأمر بتوقيفو أو بإطبلؽ سراحو وفقاً لنص المادة  105مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني (.)6

قد اشتراط أف تكوف الجريمة متمبسا بيا ويعني وجوب الجريمة في إحدى حاالت التمبس التي نصت عمييا

المادة  26مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني ( ,)7و أف تتوافر حالة التمبس بجميع عناصرىا و شروطيا ,و
بصفو خاصة أف يكوف مأمور الضبط القضائي قد عايف بنفسو حالة التمبس ,و أف تكوف ىذه المعاينة قد

تمت مف خبلؿ طريؽ مشروع ,وال يشترط لمباشرة سمطة القبض أف يشاىد المتيـ وىو يرتكب جريمتو ,بؿ

تظؿ ىذه السمطة قائمة ما دامت حالة التمبس بالجريمة ما زالت قائمة ( ,)8ويبدو واضحا أف المشرع عندما
أورد حاالت التمبس فقد أوردىا عمى سبيؿ الحصر ال عمى سبيؿ المثاؿ و بنى عمييا حاالت استثنائية

( )1د .عمر فاروؽ الحسيني ,أحكاـ وضوابط االستيقاؼ ,في القضاء والفقو والتشريع في مصر والكويت ,الطبعة الثانية ,1995 ,دوف دار نشر,
ص .14
( )2أ .ميند عارؼ عودة صواف ,القبض في التشريع الجزائي الفمسطيني ,دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص  74وما بعدىا.
( )3د .محمود نجيب حسني ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .568
( )4د .عبد القادر صابر جرادة ,موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني ,مرحمة االستدالؿ – مرحمة التحقيؽ ,المجمد األوؿ ,الناشر
مكتبة آفاؽ ,2009 ,ص .319
( )5انظر المواد  30و 31مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  ,2001ويقابيا المواد  34و  35مف قانوف اإلجراءات الجزائية
المصري رقـ  16لسنة  ,2015و المادة  37مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  9لسنة  1961ـ والمعدؿ لسنة 2010ـ.
( )6انظر المادة  105مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  ,2001ويقابميا المادة  131مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري
رقـ  95لسنة 2003ـ ,و المادة  1/112مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  9لسنة  1961ـ والمعدؿ لسنة 2010ـ
( )7انظر حاالت التمبس التي وردت في المادة  26مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  ,2001ويقابميا المادة  30مف قانوف
اإلجراءات الجزائية المصري رقـ  95لسنة 2003ـ ,و المادة  28مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  9لسنة  1961ـ والمعدؿ لسنة
2010ـ.
( )8د .إبراىيـ حامد مرسي طنطاوي ,سمطات مأمور الضبط القضائي ,دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .680
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تترتب عمييا إجراءات تحقيؽ يقوـ بيا مف ليس لو سمطة بذلؾ إال إذا توافرت ىذه الحاالت التي منيا

التمبس.

بناء عمى حالة التمبس وىي
ويبلحظ أيضاً أف ىذه الحاالت االستثنائية التي أجازت لمأمور القبض ً
ضرورة تقتضي السرعة في اتخاذ اإلجراءات دوف انتظار أمر بذلؾ مف سمطة التحقيؽ يجدىا تخالؼ نص

المادة  11مف القانوف األساسي المعدؿ لسنة 2003ـ ( ,)1و لذلؾ يجب أف تتوائـ النصوص اإلجرائية مع

نصوص القانوف االساسي الفمسطيني ,لذلؾ نييب بالمشرع الفمسطيني بأف يحذو حذو المشرع المصري

في ىذا االتجاه ويقوـ بتعديؿ المادة  11مف القانوف االساسي بحيث تصبح (الحرية الشخصية حؽ طبيعي
وىي مصونة ال تمس ,وفيما عدا حالة التمبس ال يجوز القبض عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد

حريتو بأي قيد أو منعو مف التنقؿ إال بأمر تستمزمو ضرورة التحقيؽ وصيانة أمف المجتمع ,ويصدر وفقاً

ألحكاـ القانوف ,ويحدد القانوف مدة الحبس االحتياطي ,و ال يجوز الحجز او الحبس في غير االماكف

الخاضعة لمقوانيف الصادرة بتنظيـ السجوف).

و بالنظر إلى السمطة االستثنائية لمأمور الضبط في القبض ببل مذكرة نجدىا أعماالً الستثناء ال يستطيع

مأمور الضبط أف ُيعمؿ فييا النظرية العامة لحالة الضرورة مف جواز القبض مف عدمو ,بؿ جاء المشرع
اإلجرائي و لـ يترؾ الباب مفتوحاً عمى مصراعيو و حدد حاالت التمبس و ألزـ القائـ باإلجراء فييا

باإلضافة إلى الحاالت التي وردت في نص المادة  30و 31مف القانوف اإلجرائي الفمسطيني بوجوب

القبض ,لذلؾ فحالة القبض ىي إعماالً لنصوص استثنائية قد وردت حص ًار .ويري الباحث أف نص المادة

 31بكوف المتيـ غير حاضر فبل يوجد مبرر إلعطاء مأمور الضبط القضائي سمطة إصدار أمر القبض

ذلؾ أف ما أوجبتو نص المادة  30مف سمطة استثنائية في ظؿ حضور المتيـ لضرورة اإلجراء ال مكاف
لو في حاؿ عدـ حضوره ,وعمة ذلؾ أف ىنالؾ متسع مف الوقت إلتخاذ أمر القبض مف سمطة التحقيؽ

ذاتيا فبل مجاؿ لبلستثناء وىذا ىو عمة المادة  2/31واال تكوف المادة قد فرقت بيف نوعيف مف المتيميف,

نوعاً يجوز أف يقوـ مأمور الضبط بالقبض ببل مذكرة في حاؿ عدـ حضوره ,ونوعاً يطمب مف النيابة إذف
بالقبض عميو الرتكابو جناية أو جنحة تزيد عقوبتيا عمى الحبس ستة أشير طالما أف المادة لـ تبيف إذا

كاف المراد بالشخص الغائب أـ الحاضر ولكف قياـ المشرع بوضعيا في نص المادة  31وتحت بند عدـ

حضور المتيـ فإنو يحمؿ ذلؾ أف المشرع أراد بنص المادة  31فيما ىـ غير موجوديف مف الحضور.

( )1المادة 11مف القانوف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ (-1الحرية الشخصية حؽ طبيعي وىي مكفولة ال تمس -2ال يجوز القبض
عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو بأي قيد أو منعو مف التنقؿ إال بأمر قضائي وفق ًا ألحكاـ القانوف ....الخ).

 وقد أكدت محكمة الجنايات الكبرى بغزة عمى القبض ببل مذكرة بقوليا (يجوز لمأمور البوليس أف يقبض ببل مذكرة عمى أي شخص إذا كانت لديوأسباب معقولة تحممو عمى االعتقاد باف شخصا ارتكب جناية)(استئناؼ عميا جزاء رقـ  ,58/36الجزء السابع عشر.)1960 -1954 ,
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الفرع الثاني
التفتيش بال مذكرة
و التفتيش ىو إجراء مف إجراءات التحقيؽ يستيدؼ البحث عف الحقيقة في مستودع السر ,و لذلؾ فيو

يعتبر مف أىـ إجراءات التحقيؽ في كشؼ الحقيقة ألنو غالباً ما تسفر عف أدلة مادية تؤيد نسبة الجريمة

إلى المتيـ ( ,)1و يمكف تعريؼ اإلذف بالضبط أو التفتيش بأنو " وثيقة مكتوبة تصدرىا سمطة التحقيؽ
االبتدائي أو النيائي ,و التي تأمر فييا أو تأذف لموظؼ مختص في القياـ بتنفيذ إجراء الضبط و التفتيش

لؤلشخاص أو األشياء أو األماكف عمي النحو الذي تحدده الوثيقة تفصيبلً ,و ذلؾ بقدر جمع األدلة التي
تتعمؽ بالجريمة المرتكبة " ( ,)2لذلؾ فاف التفتيش إجراء خطير يمس الحرية الشخصية ,و يكشؼ أسرار

الحياة الخاصة فاف المشرع قد أحاطو بشروط و ضمانات مف حيث سببو و محمو ,و السمطة التي تقوـ

بو ,و شروط تنفيذه ,حتى ال ُيساء استعمالو فيغدو عمبلً تعسفياً باطبلً مع كؿ ما نتج عنو مف آثار ( ,)3و
األصؿ أف الذي يباشر إجراء التفتيش ألىميتو ,ىي النيابة العامة ,باعتبارىا إحدى الجيات التي تتوافر
فييا الضمانات التي ال تتوافر في غيرىا إال في األحواؿ االستثنائية التي يجيز فييا القانوف لجية أخري

القياـ بو (.)4

و قد نظـ المشرع الفمسطيني الشروط الشكمية و الموضوعية في التفتيش في المواد ( 39إلي  )52مف

() 5
قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ,والشروط الشكمية ىي أف يكوف اإلذف ثابت بالكتابة و مسبباً

حتى يكتسب قوتو القانونية ( ,) 6و يقصد بتسبيب أذف التفتيش " اشتمالو عمى بياف العناصر التي

استخمص منيا المحقؽ توافر الدالئؿ الكافية المبررة لمتفتيش " و التي حدد أمره بناء عمييا ,و ذلؾ حتى

يتاح لمحكمة الموضوع أف تراقب تقديره لجدية ىذه الدالئؿ و كفايتيا ( ,)7اما الشروط الموضوعية إلذف

التفتيش ىي ضرورة وجود دالئؿ ضد شخص معيف سابقة عمى صدور اإلذف و كافية لتوجيو االتياـ إليو,
( )1د .إبراىيـ حامد مرسي طنطاوي ,سمطات مأمور الضبط القضائي ,دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .750وانظر د .عبد الرؤوؼ ميدي ,شرح
القواعد العامة لئلجراءات الجزائية  ,دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص.435
( )2د.حساـ الديف أحمد ,اإلذف بالتفتيش و الضبط دراسة مقارنة ,الطبعة الثالثة ,دار النيضة العربية ,2003 ,ص .260
( )3د .حسف الجواخدار ,التحقيؽ االبتدائي في أصوؿ قانوف المحاكمات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .91
( )4د .طبلؿ أبو عفيفة ,الوجيز في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,عماف ,الطبعة األولي ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,2011 ,ص .246
وانظر .د .عبد الرؤوؼ ميدي ,شرح القواعد العامة لئلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص.359
( )5انظر المواد  39إلي  52مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  2001ويقابميا المواد ( )206 ,200 ,71 ,70مف قانوف
اإلجراءات الجزائية المصري رقـ  16لسنة  ,2015والمواد ( 81إلي )86مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  9لسنة  1961لسنة
2010ـ.
( )6د .عبد الرؤوؼ ميدي ,شرح القواعد العامة لئلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص.540
( )7أ .محمد عمي مصطفى غانـ ,تفتيش المسكف في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,دراسة مقارنة ,جامعة النجاح الوطنية ,رسالة ماجستير,
 ,2008ص.55
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و أف يكوف التفتيش بيدؼ تحقيؽ فائدة بضبط أشياء تفيد في كشؼ الحقيقة ,كما يشترط أف يكوف محؿ

اإلذف بالتفتيش محدداً ,كما يجب أال يكوف اإلذف متفرعاً مف إجراء غير مشروع ( ,)1و ىذه ىي الشروط
التي بتوافرىا يصبح اإلجراء صحيحاً طبقاً لمقانوف.

ولكن يثار التساؤل حول مدى إمكانية أن يكون اإلذن بالتفتيش شفوياً بواسطة الياتف ؟؟ ،بمعنى

مدى إمكانية أف تأذف سمطة التحقيؽ لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص دوف أف يعرض مأمور
الضبط تحرياتو الكتابية عمى سمطة التحقيؽ لتصدر أمرىا ,كأف يتأكد مأمور الضبط القضائي حاؿ تواجده

بدائرة اختصاصو المكاني مف أف أحد األشخاص يحوز مادة مخدرة في غير األصوؿ المصرح بيا قانوناً,

و أنو متواجد بإحدى محطات األوتوبيس أو باستراحة عمى الطريؽ ,و تقع في دائرة االختصاص ,و أنو
سيتحرؾ خبلؿ فترة زمنية بسيطة ال تكفي لتسطير محضر التحريات و التوجو بو إلى سراي النيابة العامة

ألخذ اإلذف ,فقاـ مأمور الضبط بعرض تمؾ المعمومات عمى النيابة العامة ىاتفياً فأذنت النيابة بتفتيش

الشخص ,فتـ ذلؾ و ضبطت المخدرات فيؿ ىنا يعد اإلجراء صحيحاً وفقاً لمضرورة ؟ و ىؿ يتعارض
ىذا اإلجراء مع ضرورة أف يكوف اإلذف كتابياً ؟؟.

يشترط القانوف أف يكوف اإلذف ثابتاً بالكتابة شأنو شأف سائر أعماؿ التحقيؽ ,و لكف في حالة االستعجاؿ

يجوز اإلببلغ بالتميفوف أو غيره مف الوسائؿ ومف ثـ ال يمزـ أف يحوز مأمور الضبط القضائي لؤلذف
الكتابي حاؿ تنفيذ الندب لمتفتيش ولكف اشترط القانوف أف يكوف لمتبميغ بفحوى اإلذف أصؿ ثابت باألوراؽ.

إذاً فاإلذف الصادر مف النيابة في ىذه الحالة صحيح و يعتد بو و يجد سند صحتو في حالة السرعة و

الضرورة اإلجرائية التي دفعت بمأمور الضبط أف يعرض شفاىو و لمنيابة العامة أف تصرح ىي األخرى
شفاىو ,فاإلذف صحيح و كؿ ما يشترط ىو أف يكوف لو أصؿ مكتوب في األوراؽ ,عمى اعتبار أف
صدوره عمى ىذا النحو  -أي مكتوباً  -يعد شرطاً لوجود اإلذف

() 2

فبل يكفي إقرار سمطة اإلصدار

باإلذف بالتفتيش شفاىو ,طالما أنو لـ يثبت ذلؾ كتابة مف نفس ىذه السمطة أو مف أيو سمطة مختصة,
بحيث تبقي حجة يعامؿ الموظفوف  -اآلمروف منيـ و المأموريف  -بمقتضاىا و لتكوف أساساً صالحاً لما

( )1د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .171
( )2راجع أ .محمد عمي مصطفى غانـ ,تفتيش المسكف في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,مرجع سابؽ ,ص  .86وكذلؾ د .عوض محمد
عوض ,قانوف اإلجراءات الجزائية ,طبعة  ,1990دار المطبوعات الجامعية ,اإلسكندرية ,ص .415
-

ذىبت محكمة النقض المصرية بقوليا ( مف المقرر أنو ال يمزـ وجود ورقة اإلذف بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت
إجرائيما ,إذ ال يشترط القانوف إال أف يكوف اإلذف ثابتاً بالكتابة وىو ما ال يجادؿ الطاعف في حصولو فإنو ال جناح عمى المحكمة إف

ىي التفتت عف الدفع ببطبلف القبض والتفتيش لعدـ اطبلع الطاعف عمى اإلذف قبؿ البدء في تنفيذه إذ ىو ال يعدو أف يكوف دفاعاً
قانونيا ظاىر البطبلف فبل يستأىؿ ردا مف المحكمة ((نقض  ,1995/2/5مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية  ,رقـ  ,2552س

 ,46ع ,1ص .)311
-

أما المحكمة المركزية بغزة فذىبت بقوليا ( اإلخبار السابؽ المتضمف وجود أشخاص يتعاطوف المخدرات بالشارع العاـ يحتاج إلى إذف
مسبؽ إلجراء التفتيش)(استئناؼ جزاء رقـ .)77/120
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يبنى عمييا مف نتائج .ومف المتفؽ عميو أف التفتيش الذي يتصؿ بجريمة ارتكبت بالفعؿ أو شرع في
ارتكابيا أو كانت عمى وشؾ ارتكابيا و اإلذف الذي يجيز ىذا التفتيش مف إجراءات التحقيؽ ,و التي
تقضي القواعد العامة بتدوينيا وىو األمر الذي انتيت إليو محكمة النقض المصرية مف وجوب إثباتيا

بالكتابة حيث تمثؿ السند الداؿ عمى حصوؿ اإلجراء(.)1

ويرى الباحث أنو إذا كاف التفتيش باعتباره إجراء مف إجراءات التحقيؽ ال يجوز إجرائو إال مف سمطة
بناء عمى الندب بحيث يقوـ المأمور نيابة عف سمطة التحقيؽ
التحقيؽ و
استثناء أجازىا لمأمور الضبط ً
ً
بإجراء التفتيش ولغايات خطورة اإلجراء أحاطيا المشرع بعدة ضمانات موضوعية وشكمية لصدور إذف
بالتفتيش و مف السمطة المختصة .لذلؾ ال يجوز مباشرتو إال بيذا اإلذف و حتى غايات الضرورة فانو ال

يجوز لمأمور الضبط أف يباشر اإلجراء إال بإذف كتابي ,إال أف بعض الفقو يرى في اإلذف االلكتروني حبلً

لذلؾ مف خبلؿ استغبلؿ تكنولوجيا االتصاالت وذلؾ باستخداـ سمطة التحقيؽ و سمطة مأموري الضابطة
القضائية أجيزة الكترونية حديثة ,تسيؿ عممية الحصوؿ عمى مذكرة الكترونية ,بحيث ترسؿ مف جياز

سمطة التحقيؽ إلى جياز مأموري الضابطة القضائية فتصميـ رسالة محتواىا إذناً الكترونياً بالتفتيش في
شكؿ صورة الكترونية يعرضيا مأمور الضبط القضائي عمى المشتبو بو قبؿ مباشرة التفتيش بحقو

() 2

وحتى صدور اإلذف االلكتروني لعدـ وجود األجيزة االلكترونية الحديثة مع مأمور الضبط في مجتمعنا فبل
يمكف إقرار الضرورة في ذلؾ المجاؿ بسبب تعرض الحريات لمخطر ,الف المشرع قد وزاف ىذا اإلجراء

واحاطة بضمانات عدة تحقيقاً لحماية المتيـ وصيانة حقوقو و يمكف القوؿ انو ال مكاف لمضرورة ىنا فكؿ

بناء عمى نص المشرع في المادة  2/19مف قانوف اإلجراءات
ما يمكف لمقائـ باإلجراء عممو ىو استيقافو ً
الفمسطيني فإذا ظيرت عرضاً المادة المخدرة قامت حالة التمبس التي أباحت لمقائـ بالقبض ونتيجة القبض
أجازت التفتيش .والعمة في ذلؾ انو قد يكوف ىنالؾ عداوة بيف مأمور الضبط وبعض آحاد الناس فيستخدـ

ذلؾ اإلجراء المتياف كرامتو خاصة أنو قد يحاط ىذا األخير ببعض األفراد ممف ىـ عمى صمة وثيقة
بالمشتبو بو سواء زوجتو وأبنائو أو أقاربو أو أصدقائو .ونرى ايضاً انو قد تتوافر الضرورة في وقت

التفتيش عمماً اف المشرع الفمسطيني حدد وقت تفتيش المنازؿ في نص المادة  41الذي اوجب اف يكوف

التفتيش نيا اًر بحيث ال يجوز دخوؿ المنازؿ ليبلً اال في حالتيف استثنائتيف ىما  _1التمبس بالجريمة _2

ظروؼ االستعجاؿ ,ويعتبر حظر التفتيش في الميؿ ضمانة غاية في األىمية النيا تحقؽ لئلنساف السكف
الذي يعني أف يسكف اإلنساف إلى نفسو وزوجو وأوالده ويخمد فيو لمراحة والنوـ ,وكما يتعيف عمى المقيـ

بالمنزؿ او المسؤوؿ عف المكا ف المراد تفتيشو اف يسمح لعضو الضابطة بالدخوؿ و اف يقدـ لو
التسييبلت البلزمة  ,اما اذا رفض السماح بدخوؿ مف اجؿ التفتيش لمعضو الضابط استعماؿ القوة وىذا
( )1د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص  ,172و ما بعدىا.
( )2انظر.د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء األوؿ ,مرجع سابؽ ,ص .329
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ما جاء في المادة 42مف قانوف اإلجراءات الجزائية ,وتعتبر الحالتيف السابقتيف تطبيقاً لفكرة الضرورة

التشريعية فتعتبر الحالة االولى نصاً استثنائاً ال يجوز القائـ باالجراء اعماؿ سمطتو التقديريو الف حاالت
التمبس وردت حص ار ,اما الحالة الثانية فيي ضرورة تشريعية تقديرية تعطي لمقائـ سمطة تقديرية في
تطبيقيا مسترشدا بذلؾ بالقواعد العامة لمضروة تحت رقابة محكمة النقض في ذلؾ االجراء.

الفرع الثالث
سرية التحقيق البتدائي إزاء الخصوم لمضرورة
مف أىـ الخصائص التي يتميز بيا التحقيؽ االبتدائي بأنو سري

()1

ومبدأ سرية التحقيؽ االبتدائي يعني أف

جميور الناس ال يصرح ليـ الدخوؿ في المكاف الذي يجرى التحقيؽ فيو وال تعمف أو تعرض التحقيؽ عمى

الكافة لبلطبلع عمييا ,والسرية نسبية بحيث يستثنى منيا أطراؼ الدعوى ووكبلئيـ ,والعمة أف السرية

تستيدؼ البحث والتنقيب عف أدلة قد يحاوؿ المتيـ أو مف لو مصمحة في ذلؾ طمسيا أو إخفاء معالميا,

عبلوة عمى أف السرية تؤكد حياد واستقبلؿ المحقؽ مف التأثر بالرأي العاـ ووسائؿ اإلعبلـ المختمفة

()2

وألجؿ ذلؾ حظر المشرع إفشاء إجراءات التحقيؽ أو نتائجيا ,وقد أكد المشرع الفمسطيني عمى ذلؾ في

نص المادة  59مف قانوف اإلجراءات الجزائية ويقابميا المادة  75مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري
والمادة  6و  7و  8مف قانوف حماية أسرار ووثائؽ الدولة رقـ  50لسنة  1971األردني

()3

واذا كاف

األصؿ حضور الخصوـ إجراءات التحقيؽ ,إال أف لممحقؽ أف يتخذ إجراءات التحقيؽ في غيبة الخصـ

متى رأى ضرورة ذلؾ إلظيار الحقيقة ,وتقدير الضرورة الموجبة إلظيار الحقيقة مرجعة إلى المحقؽ تحت
رقابة محكمة الموضوع التي إف باف ليا انتفاء موجب السرية التفتت عف الدليؿ المستمد مف إجراء باطؿ
اتخذ في غيبة الخصوـ ,فيكوف مف صالح العدالة تعرفاً لوجو الحؽ في الدعوى مباشرة إجراءات التحقيؽ

( )1أ.شريؼ سيد كامؿ ,سرية التحقيؽ االبتدائي في قانوف اإلجراءات الجزائية المصري والفرنسي  ,الطبعة األولى ,دار النيضة العربية,1997 ,
ص .3
( )2د.محمد صبحي نجـ ,الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ,عماف ,الطبعة األولي ,مكتبة دار الثقافة ,1991 ,ص 216
-

والسرية معنياف األوؿ  :السرية الخارجية بالنسبة لمجميور  :فبل يجوز لمف ليس طرفا بالدعوى أف يحضر إجراءات التحقيؽ االبتدائي,
وكذلؾ يحظر نشر ىذه اإلجراءات بأي وسيمة مف وسائؿ العبلنية .والثاني  :السرية الداخمية بالنسبة لمخصوـ  :فبل يجوز ليـ أف
يحضروا إجراءات التحقيؽ ,وكاف المعني الثاني لسرية التحقيؽ سائدا في التشريعات القديمة ,ولكونو يمثؿ إخبلال بحقوؽ الدفاع فقد
تخمت عنو قوانيف اإلجراءات الجزائية الحديثة ,فأصبحت القاعدة ىي عبلنية إجراءات التحقيؽ االبتدائي لمخصوـ ,مع جواز إجرائو في
غيبتيـ في حاالت استثنائية.

( )3انظر المادة  59مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  ,2001و المادة  75مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري رقـ 16
لسنة  ,2015و المواد  8 ,7 ,6مف قانوف حماية أسرار ووثائؽ الدولة األردني رقـ  50لسنة .1971
-

ونرى إف السرية ىنا باإلضافة لعدـ إفشائيا لمعامة أو وسائؿ اإلعبلـ إال أنيا خاطبت جيات التحقيؽ والقائميف عميو مف كتبة والي غير
ذلؾ واال تعرضوا لعقوبة إفشاء أسرار التحقيؽ.
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في غير حضور الخصوـ

()1

وتتمثؿ الضرورة التي ألجميا قرر المشرع فرض السرية في احتماؿ أف يفسد

حضور المتيـ أو غيره مف الخصوـ جيود المحقؽ لمتوصؿ لمحقيقة أو الحصوؿ عمى الدليؿ المؤدى
إلييا ,وخشية أف يؤدي ىذا الحضور إلى إحباط تمؾ الجيود
في غيبة الخصوـ ليس مطمقاً

()3

()2

و حؽ النيابة العامة في إجراء التحقيؽ

بؿ يشترط لو أف يكوف عدـ حضور الخصوـ لمضرورة حقيقة ,وتراقب

محكمة الموضوع تقدير تمؾ الضرورة

()4

وتزوؿ حالة السرية عقب مباشرة اإلجراءات الذي اتخذت مف

اجمو ,حيث تتحقؽ غايتيا عقب االنتياء مف اإلجراء ,وبزواؿ السرية يجب أف يسمح لمخصوـ باالطبلع
عمى المحضر الذي اثبت في اإلجراء ,وذلؾ كي يرتبوا دفاعيـ عمى مقتضى النتيجة التي أسفرت عنيا
() 5

وغني عف اإليضاح أنو إذا كاف سبب فرض سرية التحقيؽ عمى الخصوـ في حالة الضرورة ,ىو

تحقيؽ مصمحة التحقيؽ فإنو مف المنطقي استثناء اإلجراءات التي تتطمب مصمحة التحقيؽ ذاتيا إجراءىا
في حضورىـ وليس في غيبتيـ ,وىذه عمى وجو التحديد ,إجراءات التفتيش والمعاينة ,إذ بالنسبة إلجراء

التفتيش يستحيؿ إعادتو مف قبؿ المحكمة والدليؿ المستفاد منو يتحقؽ في المحظة التي بوشر فييا اإلجراء,
ولذلؾ كاف مف مصمحة التحقيؽ أف يتـ في حضور الخصوـ حتى يواجيوا بما انتيى إليو اإلجراء ,وحتى

ال يشككوا بعد ذلؾ في صدؽ النتيجة التي أسفر عنيا

()6

وىذا ما نص عميو المشرع الفمسطيني في المادة

 43ويقابميا المادة  62مف التشريع المصري والمادة  2/83مف التشريع األردني

()7

وسرية التحقيؽ قد وردت نصاً في التشريع المصري بعبارة (في غيبة الخصوـ) الذي أجاز السرية في حؽ

الخصوـ مف خبلؿ استثنائيف وىما حالة الضرورة وحالة االستعجاؿ ,والغيبة تعني ىنا سواء كانوا الخصوـ
موجوديف أـ غائبيف فتجري في غيبتيـ وفقاً لمقتضيات مصمحة التحقيؽ ,أما التشريع األردني وردت بعبارة

(بمعزؿ عف األشخاص) سواء في حالة الضرورة أو حالة االستعجاؿ ,ونوافؽ رأي الفقو االردني انو إذا
( )1د .حسف صادؽ المرصفاوي ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,جامعة اإلسكندرية ,منشأة المعرؼ باإلسكندرية ,2000 ,ص.404
-

وقد حكمت محكمة النقض المصرية بقوليا ( مف المقرر أف القانوف قد أباح لممحقؽ أف يباشر بعض إجراءات التحقيؽ في غيبة الخصوـ
مع السماح ليؤالء باإلطبلع عمى األوراؽ المثبتة ليذه اإلجراءات ,وكاف الطاعف لـ ينعى أماـ محكمة الموضوع بأنو منع مف اإلطبلع
عمى أقواؿ الضابط الذي يقوؿ أنو أدلى بيا في غيبتو في تحقيقات النيابة ,فأف ما أثاره في ىذا الصدد ال يعدو أف يكوف دفاعاً قانوني ًا
ظاىر البطبلف وال عمى المحكمة إف ىي ألتفتت عنو ولـ ترد عميو().نقض  1أكتوبر  ,2012مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية,

رقـ  ,61599ؽ  ,76ص .)543
( )2أ .حسف محمد ربيع ,سمطة الشرطة في القبض عمى األشخاص ,دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .468
-

مثاؿ ذلؾ أف يخ شى المحقؽ أف يكوف حضور المتيـ أثناء سماع الشيادة منطويا عمى إرىاب لمشاىد عمى نحو ال يدلى معو بكؿ ما
يريد

( )3نقض ,يونيو ,1980 ,مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,س ,31رقـ ,150ص.775
( )4د .محمود نجيب حسني ,شرح قانوف العقوبات ,مرجع سابؽ ,ص .522
( )5نقض ,يناير ,1976 ,مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,س  ,27رقـ ,1ص .9
( )6أ .حسف محمد ربيع ,سمطة الشرطة في القبض عمى األشخاص ,دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص.469
( )7انظر شروط التفتيش في المادة  43مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  ,2001والمادة  62مف قانوف اإلجراءات الجزائية
المصري رقـ  16لسنة  ,2015والمادة  2/83مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  9لسنة  1961والمعؿ سنة 2010ـ.
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ك اف مف الممكف قبوؿ ىذا االستثناء في حالة االستعجاؿ وما يرتبو مف إجراءات يمكف قبولو في حالة
غياب المشتكي عميو أو المسؤوؿ بالماؿ أو المدعي الشخصي ,ألنو يخشى إذا انتظر المدعي العاـ لحيف
حضورىـ أف يضيع الدليؿ الذي يمكف التوصؿ إليو مف خبلؿ ذلؾ اإلجراء التحقيقي ,فإنو مف غير
المقبوؿ فيمو مع وجود ىؤالء األشخاص أماـ المدعي العاـ وبيف يديو ساعة قياـ التحقيؽ الذي يجريو

س ار(.)1

و يبلحظ أف المشرع الفمسطيني في نص المادة  59مف قانوف إجراءاتو

()2

لـ يقصد بيا السرية بمواجية

الجميور لوجود قاعدة (سرية التحقيؽ إزاء الجميور) وانما قصد منيا السرية في مواجية القائميف عمى

التحقيؽ وتطرؽ لعقوبة إفشائيا في المادة  387مف قانوف العقوبات الفمسطيني

()3

و إذا كانت المادة 59

مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني لـ يفيـ منيا السرية تجاه الخصوـ إال انو باستعراض نص المادة

 92مف ذات القانوف نجد انيا اعطت الحؽ لممحقؽ بأف يجري التحقيؽ في غيبة الخصوـ (.)4

( )1انظر د .محمد صبحي نجـ ,الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ,مرجع سابؽ ,ص  220و.221
( )2المادة  59مف قانوف االجراءات الفمسطيني رقـ  3لسنة ( 2001تكوف اجراءات التحقيؽ او النتائج التي تسفر عنيا مف االسرار التي ال يجوز
إفشائيا ,ويعتبر إفشائيا جريمة يعاقب عمييا القانوف).
( )3المادة  387مف قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  16لسنة ( 1936كؿ مف اؤتمف عمى معمومات سرية بحكـ مينتو أو وظيفتو – ولـ تكف تمؾ
األسرار الرسمية المشمولة بقانوف األسرار الرسمية لسنة  -1932وأفشى تمؾ المعمومات في غير األحواؿ التي تقضي فييا القانوف بإفشائيا ,يعتبر
انو ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرىا خمسة جنييات).
( )4المادة  92مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (لمخصوـ ووكبلئيـ ولممدعي بالحؽ المدني حؽ اإلطبلع عمى محاضر التحقيؽ حاؿ
االنتياء منيا بعد حصوليـ عمى إذف بذلؾ مف النيابة العامة) ,ويقابيا المادة  77مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري (لمنيابة العامة ولممتيـ
ولممجني عميو ولم مدعي بالحقوؽ المدنية ولممسئوؿ عنيا ولوكبلئيـ أف يحضروا جميع إجراءات التحقيؽ ,ولقاضي التحقيؽ أف يجري التحقيؽ في
غيبتيـ متى رأي ضرورة ذلؾ إلظيار الحقيقة وبمجرد انتياء تمؾ الضرورة يبيح ليـ اإلطبلع عمى التحقيؽ ,ومع ذلؾ فمقاضي التحقيؽ أف يباشر في
حالة االستعجاؿ بعض إجراءات التحقيؽ في غيبة الخصوـ ,وليؤالء الحؽ في اإلطبلع عمى األو ارؽ المثبتة ليذه اإلجراءات ,ولمخصوـ الحؽ دائما
في استصحاب وكبلئيـ في التحقيؽ) ,والمادة  3/64مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني (يحؽ لممدعي العاـ أف يقرر إجراء التحقيؽ
بمعزؿ عف األشخ اص المذكوريف وفي حالة االستعجاؿ أو متى رأى ضرورة ذلؾ إلظيار الحقيقة وق ارره بيذا الشأف ال يقبؿ المراجعة إنما يجب عميو
عند انتيائو مف التحقيؽ المقرر عمى ىذا الوجو أف يطمع عميو ذوي العبلقة.
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المطمب الثاني
الضرورة و اإلجراءات التنظيمية
استثناء لؤلصؿ وذلؾ لعمة
ونتحدث ىنا في ىذا المطمب عف اإلجراءات التي أعطيت لسمطة التحقيؽ
ً
الضرورة فييا وأوجزنا حديثنا عف ذلؾ في ثبلثة فروع عمى النحو اآلتي:

الفرع األول
الستجواب في غيبة محامي المتيم
يمثؿ الحؽ في استعانة المتيـ بمحاـ أثناء االستجواب الضماف الرئيسي لممارسة العدالة القضائية إذ
يحقؽ الكثير مف المزايا بالنسبة لممتيـ والمجتمع عمى حد سواء وىو يشكؿ رقابة ميمة عمى حياد القاضي

ونزاىتو مف خبلؿ مراقبة المحامي لمتصرفات التي يقوـ بيا المحقؽ أثناء مباشرتو لمتحقيؽ

()1

واستجواب

المتيـ عمؿ تحقيؽ وكأصؿ عاـ ال يجوز لغير سمطة التحقيؽ مباشرتو ,فميس لرجاؿ الضابطة القضائية

البتة حؽ استجواب المتيـ فيما يتعمؽ بحالة الجرـ المشيود

() 2

ولكنو يجوز لرجاؿ الضبط القضائي
() 3

وىذا الحظر مقرر لما يراه

بناء عمى الندب حسب التشريع الفمسطيني
استجواب المتيـ في الجنح ً
المشرع مف أف االستجواب – ىو إجراء خطير يمكف أف يفضي إلى اعتراؼ المتيـ بالتيمة المنسوبة إليو
– و األصؿ أال يكوف إال أماـ سمطة التحقيؽ التي تفترض أف تتوافر بيا الضمانات المقررة بنصوص
الدستور والقانوف لممتيـ

()4

فيو إجراء مف إجراءات التحقيؽ بمقتضاه يثبت المحقؽ مف شخصية المتيـ

ويناقشو في التيمة المنسوبة إليو عمى وجو مفصؿ في األدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً

()5

وقد عرفتو

محكمة النقض المصرية بقوليا (االستجواب المحظور قانوناً عمى غير سمطة التحقيؽ ىو مواجية المتيـ
باألدلة المختمفة قبمو ,ومناقشتو مناقشة تفصيمية كي يفندىا إف كاف منك ار لمتيمة أو يعترؼ بيا إذا شاء

( )1د .طارؽ محمد الديراوي ,الوجيز في شرح قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ,مرجع سابؽ ,ص.355
( )2د.سميماف عبد المنعـ ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقو ,المؤسسة الجامعية لمدارسات والنشر والتوزيع ,بدوف طبعة ,ص
.554
* إال أف البعض يرى أف يقوـ مأمور الضبط القضائي المنتدب إلجراء مف إجراءات التحقيؽ في حالة الضرورة( ,حالة استثنائية) ,أف يستجوب
المتيـ في الظروؼ التي يخشى فييا عمى سبلمة التحقيؽ ,كأف يكوف المتيـ مصابا بإصابة خطيرة يخشى أف يموت ,فتضيع الفائدة مف
االستجواب(.أ .اشرؼ فرحات ,االستجواب كإجراء مف إجراءات التحقيؽ ,منشور :2009
 )http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=86792&Type=3تاريخ الزيارة 2015/8 /9ـ
( )3د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء األوؿ ,مرجع سابؽ ,ص .416
( )4أ .سعيد محمود الديب ,حقوؽ المواطف ووجبات السمطة في قانوف اإلجراءات الجزائية ,التحقيؽ والمحاكمة ,جمعية حقوؽ اإلنساف لمساعدة
السجناء ,2004 ,بحث منشور ,ص.9
( )5د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء األوؿ ,مرجع سابؽ ,ص .412
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االعتراؼ)

()1

وينبغي تمييز االستجواب عف مجرد السؤاؿ المقدـ إلى المتيـ ,فمف ناحية أولى إذا كاف

االستجواب عمبلً تحقيقياً بالمعنى الدقيؽ لمكممة فإف السؤاؿ المقدـ لممتيـ ىو إجراء عادي مف قبيؿ

إجراءات االستدالؿ ,ومف ناحية ثانية يختمؼ االستجواب عف سؤاؿ المتيـ مف حيث مضمونيما :
فاالستجواب يعني مجابية المتيـ باألدلة المحشودة ضده ,ومناقشتو مناقشو تفصيمية عمى نحو قد يؤدي

إلى اعترافو بالجريمة أو إنكاره ليا .أما السؤاؿ فبل يعني أكثر مف سماع أقواؿ المتيـ بشاف التيمة
الموجية إليو .فرجؿ الضبط الذي يساؿ المتيـ ليس مف حقو سوى أثبات أقواؿ ىذا األخير فقط ,فبل يحؽ
لو مناقشتو بشاف تفصيبلت الجريمة أو مواجيتو باألدلة (.)2

وقد انفرد القانوف الفمسطيني مف بيف القوانيف محؿ الدراسة في تعريؼ االستجواب في المادة  94مف
قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

()3

وقد اوجب بذلؾ القانوف عمى المحقؽ أيضاً حضوره ألوؿ مرة بعد

التثبت مف شخصيتو أف يحيطو عمماً بالتيمة منبياً إياه بأف مف حقو االستعانة بمحاـ ,واف كؿ ما يقولو
يجوز تقديمو كدليؿ ضده في معرض البينة عند محاكمتو ,وىذا ما أكدت عميو المادة  96مف قانوف

اإلجراءات الفمسطيني

()4

اال أف ىذه المادة األخيرة ال تتعمؽ باالستجواب وانما تتعمؽ بسؤاؿ المتيـ عف

التيمة ,وغالباً ما يكوف مقدمة لبلستجواب وجزءاً ال يتج أز منو عندما يتـ مف قبؿ عضو النيابة العامة
الذي يتولى التحقيؽ في القضية ويجب أف يحاط المتيـ عمماً بسمطة المحقؽ وىؿ ىو مف مأمور الضبط
القضائي أـ مف أعضاء النيابة العامة ,صحيح انو ال يترتب إغفاؿ ذلؾ البطبلف لكنو ذو تأثير في اقتناع

المحكمة بحالة المتيـ عند إبداء أقوالو ومدى ىدوء روعو وبعثو في حياد المحقؽ

() 5

لكنيا تؤكد ىذه

المادة حؽ االستعانة بمحاـ في إجراء االستجواب ,وباستعراض نص المادة  98مف قانوف اإلجراءات

( )1طعف رقـ -4385سنة63ؽ ,تاريخ الجمسة  ,1995/4/2مكتب فني  – 46وعرفتو أيضا (ىو الذي يواجو فيو المتيـ بأدلة االتياـ التي تساؽ
عميو دليبل ليقوؿ كممتو فييا تسميما بيا أو دحضا ليا) (نقض 30513لسنة 67ؽ ,جمسة .)2000/5/4
-

ويطمؽ عمى االستجواب (االستنطاؽ) كما في بعض التشريعات العربية في المغرب ولبناف – انظر د .حسف الجوخدار– التحقيؽ
االبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص  – 213وانظر أيضا د .حسف صادؽ المرصفاوي ,أصوؿ اإلجراءات
الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .473

( )2د.سميماف عبد المنعـ ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقو ,مرجع سابؽ ,ص .555
( ) 3المادة  94مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ( االستجواب ىو مناقشة المتيـ بصورة تفصيمة بشاف األفعاؿ المنسوبة إليو ومواجيتو
باالستفسارات واألسئمة والشبيات عف التيمة ,ومطالبتو باإلجابة عمييا).
( )4المادة  96مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (-يجب عمى وكيؿ النيابة عند حضور المتيـ ألوؿ مرة إلى التحقيؽ أف يتثبت مف ىويتو
واسمو وعنوانو ومينتو ويستجوبو بالتيمة المنسوبة إليو ويطالبو باإلجابة عمييا ,ويخطره أف مف حقو االستعانة بمحاـ ,وأف كؿ ما يقولو يجوز تقديمو
كدليؿ ضده مف معرض البينة عند محاكمتو  -2يجب إثبات أقواؿ المتيـ في محضر االستجواب).
( )5د .أحمد محمد براؾ ,استجواب المتيـ وسماع الشيود في الدعوى الجزائية ,بيف النظرية والتطبيؽ ,دراسة مقارنة ,2007 ,بحث منشور ,ص.7
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استثناء عف المبدأ الذي يجيز االستجواب قبؿ دعوة محامي المتيـ
الجزائية الفمسطيني ,نبلحظ أنيا جاءت
ً
في حاالت التمبس والضرورة واالستعجاؿ والخوؼ مف ضياع األدلة (.)1
وقد وجو بعض الفقو النقد بحؽ ىذه الحالة التي يخشى معيا ضياع األدلة باعتبارىا حمّة واسعة تفتح
الباب عمى مصراعيو أماـ المحقؽ ليقوـ باستجواب المتيـ أو يواجيو بغيره مف المتيميف أو الشيود دوف

دعوة محاميو لمحضور بحجة أف الظروؼ تقتضي السرعة ,السيما أف المشرع لـ يحدد تمؾ الحاالت عمى

سبيؿ الحصر وذلؾ األمر يطمؽ حرية المحقؽ في تقدير الموقؼ المناسب ,وفي الغالب يكوف كؿ ذلؾ

عمى حساب المتيـ ولو أدى ذلؾ إلى التضحية بضمانات حقو في الدفاع (.)2

إال أف النصوص السابؽ ذكرىا لـ تتطرؽ إلي حظر االستجواب ليبلً ,وىذا محؿ نقد وذلؾ الف ظرؼ

الميؿ يعتر نوعاً مف أنواع اإلكراه بالنسبة لممتيـ خاصة عندما يكوف غط في نومو ويستيدؼ الحؽ في
غير ىذه األحواؿ ىو الحرص عمى تضييؽ مجاؿ االعتداء عمى الحريات

()3

و ىذا ما يميؿ الباحث إليو

اعتداء صارخاً عمى حقوؽ المتيميف في اف تصاف كرامتو اوالً واف تحفظ
خاصة اف االستجواب ليبلً يشكؿ
ً
حقوقو ثانياً ,واف مبدأ البراءة يجب اف يسود جميع مراحؿ التحقيؽ .بحيث يذيؿ المشرع نصوص
االستجواب بقولو (وال يجوز أف يكوف االستجواب ليبلً بأي حاؿ مف األحواؿ).

ويرى الباحث أف المادة  98السابؽ اإلشارة إلييا تعاممت مع نظرية الضرورة كاستثناء وكنظرية عامة في
نفس الوقت ,جاءت باالستثناء بحيث ال يستطيع وكيؿ النيابة العامة إعماؿ تقدير حضور المحامي
االستجواب مف عدمو فحصرت مجالو في تطبيؽ النص ولـ تترؾ لو مجاؿ تقدير الموضوع وخاصة في

حاالت التمبس الذي أشار إلييا المشرع في نص المادة ( )26مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني فبل يجوز
لو أف يخمؽ حاالت أخرى غير المشار إلييا في النص السابؽ .أما (الضرورة واالستعجاؿ والخوؼ مف

ضياع األدلة) فترؾ المشرع تقدير الضرورة في تطبيؽ النص مف عدمو لوكيؿ النيابة فيو الذي يقدر مدى
حضور المحامي مف عدمو ,ولكف ىذا محؿ نظر ألىمية حقوؽ المتيـ وحقو في الدفاع المقدس بحيث

يمكف لنا الخروج مف ىذا المأزؽ و ومراعاة حقوؽ المتيـ وضماناتو مف جانب ,وحؽ الدولة في العقاب
( )1المادة  98مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (لوكيؿ النيابة استجواب المتيـ قبؿ دعوة محاميو لمحضور في حاالت التمبس والضرورة
واالستعجاؿ والخوؼ مف ضياع األدلة عمى أف تدوف موجبات التعجيؿ في المحضر ,ولممحامي الحؽ في االطبلع عمى أقواؿ المتيـ عند انتياء
االستجواب ,وتقابميا المادة  124مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري (في غير حالة التمبس وحالة السرعة بسبب الخوؼ مف ضياع األدلة ,ال
يجوز لممحقؽ في الجنايات أف يستجوب المتيـ أو يواجيو بغيره مف المتيميف أو الشيود إال بعد دعوة محاميو لمحضور إف وجد ,وعمى المتيـ أف
يعمف اسـ محاميو بتقرير يكتب في قمـ كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجف ,كما يجوز لمحاميو أف يتولى ىذا اإلقرار أو اإلعبلف ,وال يجوز
لممحامي الكبلـ إال إذا أذف لو القاضي ,واذا لـ يأذف لو وجب إثبات ذلؾ في المحضر) ,والمادة  2/63مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية
األردني (يجوز في حالة السرعة بسبب الخوؼ مف ضي اع األدلة وبقرار معمؿ سؤاؿ المشتكي عميو عف التيمة المسندة إليو قبؿ دعوة محامية
لمحضور عمى أف يكوف لو بعد ذلؾ االطبلع عمى إفادة موكمو).
( )2د .عبد القادر صابر جرادة ,موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني ,المجمد الثاني ,مكتبة آفاؽ ,2009 ,ص .629
( )3د .عبد القادر صابر جرادة ,موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني ,المجمد األوؿ ,مكتبة آفاؽ ,2009 ,ص .400
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وعدـ ضياع األدلة مف جانب آخر وذلؾ مف خبلؿ تعيف محامي مف قبؿ النيابة العامة قبؿ مباشرتيا

الستجواب المتيـ ,وىذا ما فعمو المشرع الفرنسي (.)1

ونقترح أف يكوف النص كاآلتي ( :لوكيؿ النيابة استجواب المتيـ قبؿ دعوة محامية لمحضور في حاالت
التمبس أو الضرورة أو االستعجاؿ أو الخوؼ مف ضياع األدلة ,عمى أف تدوف موجبات التعجيؿ في
تعيف النيابة لممتيـ ٍ
محاـ لحضور االستجواب ولممدعي الحؽ في االطبلع عمى أقواؿ
المحضر شريطة أف ّ
المتيـ عند انتياء االستجواب ’ وال يجوز أف يكوف االستجواب ليبلً بأي حاؿ مف األحواؿ).

الفرع الثاني
عدم اشتراط أن يكون كاتب التحقيق مختصاً لمضرورة

إف مسالة تدويف التحقيؽ ىي مف المسائؿ اليامة التي تفيد طرفي الدعوى ,بحيث تفيد المتيـ وتحميو مف
التحريؼ في الوقائع واألدلة التي تـ الحصوؿ عمييا أو شيادة الشيود المأخوذة خبلؿ التحقيؽ ,ومف جية

أخرى فيي مفيدة لمسمطات القائمة عمى التحقيؽ ,إذ يكوف ألي فرد أف يتذكر كؿ ما يراه أو يقاؿ أمامو

بالدقة المطموبة

()2

لكي يكوف محضر التحقيؽ االبتدائي حجة عمى الكافة ولكي يكوف اساساً صالحاً لما

يبنى عميو مف نتائج مف قبؿ قضاء الحكـ عندما تعرض عميو الدعوى لمفصؿ فييا فإنو البد واف يكوف

مدوناً مكتوباً واشترط المشرع اف يكوف التدويف بمعرفة كاتب حتى يتفرغ المحقؽ كمية لمجريات التحقيؽ

()3

وعميو فقد أوجبت غالبية التشريعات عمى الجية التي تجري التحقيؽ أو تقوـ بتدوينو ومنيا المادة  58مف

قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ( ,)4فطبقاً ليذه النصوص يجب أف تدوف جميع إجراءات وأوامر

( )1ففي فرنسا (صدر قانوف  8ديسمبر سنة 1897ـ) إذ بينت المادة الثالثة منو عمى انو عندما يستدعى المتيـ لمحضور أماـ قاضي التحقيؽ
ألوؿ مرة يثبت القاضي في المحضر البيانات الخاصة بشخصية المتيـ ,ثـ يعرفو بالتيمة المنسوبة إليو ويساؿ عما إذا كاف يرغب في أف يقوؿ شيئا
بعد أف ينبو باف لو الخيار في إال يفعؿ ,ويثبت ذلؾ التنبيو في المحضر ,فإذا ظؿ االتياـ قائما ينبو القاضي المتيـ باف لو الحؽ في أف يختار
مدافعا م ف بيف المحاميف المقيديف بجدوؿ المحكمة ويجب أف يثبت في المحضر مراعاة ذلؾ اإلجراء ويترتب عمى إغفالو بطبلف االستجواب وما يميو
مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي ثـ قررت المادة  9/2باف المتيـ المحبوس أو مطمؽ السراح والدعي ال يستجوبوف أو يواجيوف إال بحضور محامييـ
إال إذا تخموا عف ذلؾ صراحة ,ورتبت ـ  12عمى مخالفة ذلؾ بطبلف االستجواب وما يميو مف اإلجراءات – وكما ذكرت المادة ( )9الفقرة ( )4أف
المدافع ويستدعى بخطاب مسجؿ قبؿ االستجواب بأربع وعشريف ساعة  -انظر ,أ .خالد الشريحي ,سمطة التحقيؽ في منع المحامي مف حضور
التحقيؽ ,منشور عمى شبكة االنترنت  http://www.suraihi.me/blog/6 :تاريخ الزيارة 2015/8 /11ـ
( )2أ .أيمف جماؿ نسماف ,ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي وفقا لقانوف اإلجراءات الفمسطيني رقـ  3لسنة  ,2001بحث منشور.
( )3أ.احمد الميدى و.أ .أشرؼ شافعي ,التحقيؽ الجنائي االبتدائي وضمانات المتيـ وحمايتيا ,دار الكتب القانونية2006 ,ـ ,ص .15
( )4المادة  58مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (يصطحب وكيؿ النيابة في جميع إجراءات التحقيؽ كاتباً لتدويف المحاضر ويوقعيا معو),

وتقابميا المادة  73مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري مصري ( يستصحب قاضي التحقيؽ في جميع إجراءاتو كاتباً مف كتاب المحكمة يوقع
معو المحاضر وتحفظ ىذه المحاضر مع األوامر وباقي األوراؽ في قمـ كتاب المحكمة) ,والمادة 3/63مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني

(إذا أدلى المشتكي عميو بإفادة يدونيا الكاتب ثـ يموىا عميو فيوقعيا بإمضائو أو ببصمتو ويصدؽ عمييا المدعي العاـ والكاتب واذا امتنع المشتكي
عميو عف توقيعيا بإمضائو أو ببصمتو يدوف الكاتب ذلؾ بالمحضر مع بياف سبب االمتناع ويصادؽ عمييا المدعي العاـ والكاتب).
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التحقيؽ وق ارراتو في محضر يتولى تدوينو كاتب يعيد إليو بذلؾ أثناء التحقيؽ

()1

وفي حيف أف ىنالؾ مف

أوامر التحقيؽ ال تطالب بأف تدوف بمعرفة الكاتب فيكوف لممحقؽ أف يقوـ بتحريرىا ومثاؿ ذلؾ أوامر
القبض والتفتيش والحبس االحتياطي

()2

وضرورة التدويف بمعرفة الكاتب ال تمنع أف يدوف المحقؽ اإلجراء

بنفسو ,ويمكف االعتداد بو كمحضر استدالؿ ال كمحضر تحقيؽ

()3

باإلضافة إلى انو يستطيع في حالة

الضرورة ندب كاتب غير مختص وىذا ما ذىبت إليو محكمة النقض المصرية بقوليا  -لما كاف ما يثيره

الطاعنة بشأف استعانة وكيؿ النيابة المحقؽ بكاتب تحقيؽ دوف أف يفصح عف ىويتو أو األسباب التي
دعتو إلى ندبو ,مردوداً بأف األصؿ في اإلجراءات الصحة ويجوز في حالة الضرورة ندب

كاتب التحقيؽ المختص لتدويف محضر التحقيؽ ,وخمو محضر التحقيؽ مف بياف الظروؼ التي دعت

النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص ال ينفى قياـ الضرورة إلى ندب غيره وتقدير ىذه الضرورة موكوؿ
لسمطة التحقيؽ تحت إشراؼ محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد أقرت سمطة التحقيؽ عمى ىذا

اإلجراء ,وكانت الطاعنة ال تدعى أف محضر التحقيؽ لـ يتضمف بياناً بيوية الكاتب أو أف ما ورد بيذا
المحضر يخالؼ الحقيقة فإف معناىا في ىذا الصدد يكوف غير قويـ

()4

وتتوافر الضرورة متى استشعر

المحقؽ حرجاً مف االستعانة بكاتب مف كتاب المحكمة عمى مظنة احتماؿ المساس بحسف سير التحقيؽ
أو اإلضرار بمصمحة العدالة أو العتبارات تتصؿ بموضوع التحقيؽ و بظروفو أو بزمانو أو بمكانو مف ثـ

يجوز لممحقؽ ندب غيره ليذه الميمة تأسيساً عمى أف ىذا الندب ضرورة إجرائية تستقيـ بيا المصمحة

العامة ,واف المراد بالضرورة في ىذا الموطف ىو العذر الذي يبيح ترؾ الواجب رفعاً لمحرج عف المحقؽ
وسداً لمحاجة التي تقتضييا مصمحة التحقيؽ ( ,)5وال يشترط أف يدوف المحقؽ في محضره األسباب التي

دعت إلى االستعانة بكاتب غير مختص حيث يفترض توافر تمؾ الضرورة وتراقب محكمة الموضوع مدى
توافرىا في حالة إثارة ذلؾ أو المنازعة فييا ( ,) 6ويجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيؽ

( )1د .محمود نجيب حسنى ,شرح قانوف العقوبات ,القسـ العاـ ,مرجع سابؽ ,ص .525
( )2د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء األوؿ ,مرجع سابؽ ,ص .353
( )3راجع د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص.174
-

لما كاف القانوف يشترط إلجراء التحقيؽ مف السمطة التي تباشره اصطحاب كاتب لتدوينو فإذا كانت المحاضر التي حررىا عضو الرقابة
اإلدارية بانتداب مف النيابة العامة ينقصيا ىذا الشرط العتبار ما يجريو تحقيقا إال أف ىذه المحاضر ال تعتبر باطمو وال تفتقد كؿ قيمة
لبلستدالؿ بؿ يؤوؿ أمرىا إلي اعتبارىا محاضر جمع استدالالت( .نقض  ,2001/10/18مجموعة أحكاـ محكمة النقض ,س ,52رقـ
 ,7549ص)738

( )4نقض  17اكتوبر  ,1996مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,س ,47ع ,1ص .1047
( )5نقض 11مارس  ,1958مجموعة أحكاـ محكمة النقض ,س ,9رقـ  ,1858ص .280
( )6انظر قضاء محكمة المصرية بقوليا (األصؿ في اإلجراءات الصحة ,ومف ثـ فإف خمو محضر التحقيؽ مف بياف الظروؼ التي دعت النيابة
إلى ندب غير الكاتب المختص ال ينفي قياـ الضرورة إلى ندب غيره).نقض  29ديسمبر  ,1969س  ,20ع  ,1ص .1479
-

ولقد تضمنت المادتيف  184و 185مف التعميمات العامة لمنيابة كيفية تعيف الكتبة واعماليـ واالستعانة بغير الكاتب المختص لمضرورة

114

المختص لتدويف محضر التحقيؽ ,وتقدير ىذه الضرورة موكوؿ لسمطة التحقيؽ تحت إشراؼ محكمة

الموضوع ومتى كانت المحكمة قد أقرت سمطة التحقيؽ عمى ىذا اإلجراء ,وكاف الطاعف ال يدعي أف ما
ورد في محضر التحقيؽ يخالؼ الحقيقة فإنما ما يثيره الطاعف في ىذا الشأف ال يكوف لو محؿ ,واألصؿ

في اإلجراءات الصحة ومف ثـ فإف خمو محضر التحقيؽ مف بياف الظروؼ التي دعت النيابة إلى ندب
الكاتب المختص ال ينفي قياـ الضرورة إلى ندب غيره

()1

ويبلحظ أف سموؾ المشرع المبناني منطقياً في

نص المادة  97مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية الجديد لسنة رقـ  328لسنة 2001

()2

مف انو

قنف الظرؼ االضطراري لعدـ وجود الكاتب لعذر ما ,في أف ال تتوقؼ إجراءات التحقيؽ مف خبلؿ سنو

نصاً تشريعياً في قانوف إجراءاتو بعكس المشرع المصري والفمسطيني فنصا عمى ذلؾ في التعميمات

القضائية لمنيابة العامة

()3

إال أف سموؾ المشرع المبناني اعطى حبلً لقاضي التحقيؽ في حالة عدـ وجود

الكاتب المختص مف أف يستعيف بأحد رتباء قوى األمف الداخمي بعد تحميفو اليميف لتدويف التحقيؽ ,واف
كانت تتحدث ىذه المادة عف شيادة الشيود إال أف تطبيقيا مف قبؿ قاضي التحقيؽ يأتي كاستثناء وتعتبر

محضر تحقيؽ ال استدالؿ لنص المشرع عمى ذلؾ ,أما إذا خبل النص عمى ذلؾ ,فيطبؽ النظرية العامة

لمضرورة بتدوينيا بواسطة كاتب غير مختص وتعتبر بذلؾ محاضر استدالؿ ( .)4أما المشرع الفمسطيني
-

المادة ( 184يجب عمى أعضاء النيابة أف يبلحظوا إقامة الكتبة جميعا في البمد الذي بو مقر عمميـ حتى إذا ط أر عمى الكاتب المعيف
لمتحقيؽ عذر يتيسر ندب غيره مف زمبلئو لمقياـ بعممو ,ويجوز ليـ عند الضرورة القصوى أف ينتدبوا احد رجاؿ الشرطة المرافقيف ليـ أو مف
غيرىـ لمقياـ بأعماؿ الكاتب لمتحقيؽ بعد تحميفو اليميف القانونية مع اإلشارة إلي ىذه الضرورة في محضر التحقيؽ.

-

المادة ( 185إف ما أوجبو القانوف مف حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيؽ إف كاف ىو األصؿ الواجب اإلتباع إال انو ال
يترتب عمى عدـ إتباعو ما يتخذه عضو النيابة في حالة االستعجاؿ وقبؿ أف يحضر كاتب التحقيؽ إذ أف عضو النيابة يوصؼ كونو صاحب
الحؽ في إجراء التحقيؽ ورئيس الضبطية القضائية لو مف االختصاص ما خولو القانوف لسائر الضبطية القضائية ـ  24و 31مف قانوف
اإلجراءات الجزائية مف إثبات ما يرى بحسب الحاؿ داعيا إلثباتو قبؿ حضور كاتب التحقيؽ بؿ ىو الواجب الذي يتعيف عميو القياـ بو ويعتبر
ما يتخذه مف ىذه اإلجراءات مف قبيؿ أعماؿ االستدالؿ , ,ويقابميا المادة  273مف تعميمات النائب العاـ الفمسطيني (في حالة عدـ وجود
كاتب التحقيؽ ألي سبب مف األسباب أو وصوؿ عضو النيابة إلى مكاف الواقعة قبؿ وصوؿ الكاتب ,فإنو ال يمكف أف تتعطؿ إجراءات
التحقيؽ ,ومنيا االستجواب ,وانما يبدأ بمباشرتيا ,عمى أف يستعيف عضو النيابة بأحد الموظفيف الموجوديف ,وغالباً ما يكوف أحد مأموري

الضبط ,ويحمفو اليميف القانونية بأف يؤدى عممو بأمانة وصدؽ ,ويثبت تمؾ الواقعة في صدر محضر االستجواب ,وينبغي عمى عضو النيابة
وقتئذ أف يوجو الكاتب ,ويشرؼ إشرافاً كامبلً عمى عممو ؛ لقصور بخبرتو أو انعداميا ,واذا ما حضر الكاتب المختص تولى األخير إتماـ

المحضر بعد إثبات وجوده)

( )1نقض  ,1969/12/29مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,س ,20ؽ ,305ص .1479
( )2المادة  97قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني (لقاضي التحقيؽ ,عند عدـ وجود كاتبو أو أحد كتبة دائرة التحقيؽ أو النيابة العامة أو
المحاكـ ,أف يستعيف بأحد رتباء قوى األمف الداخمي لتدويف إفادة الشاىد بعد أف يحمفو اليميف بأف يقوـ بعممو بصدؽ وأمانة إذا لـ يتيسر لو كاتب
لتدويف المحضر فيمكنو أف يقوـ بيذه الميمة بنفسو .ال يكوف المحضر الذي يضعو في ىذه الحالة األخيرة باطبلً).

( ) 3المادة  273مف التعميمات القضائية الفمسطينية ,ويقابيا المادة  185 ,184مف التعميمات القضائية المصرية , ,وىذه التعميمات تعتبر

توجييات إدارية ألعضاء النيابة العامة فحصوؿ واقعة الضرورة لـ يبح لممحقؽ تشريعيا االستعانة بكاتب غير مختص ولـ تسعفو التعميمات القضائية
في قانونية ذلؾ ولكف أباح لو القضاء ذلؾ إال أف المحضر يعتبر مف قبيؿ إجراءات جمع االستدالالت.
( )4وذىبت محكمة النقض المصرية بقوليا (لما كاف القانوف يشترط إلجراء التحقيؽ مف السمطة التي تباشره استصحاب كاتب لتدوينو ,فإذا كانت
المحاضر التي حررىا عضو الرقابة اإلدارية بانتداب مف النيابة العامة  -ينقصيا ىذا الشرط العتبار ما يجريو تحقيقا  -إال أف ىذه المحاضر ال
تعتبر باطمة وال تفقد كؿ قيمة ليا في االستدالؿ بؿ يؤوؿ أمرىا إلى اعتبارىا محاضر جمع استدالالت وىو ما أفصحت عنو المحكمة وعف
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والمصري واألردني فاف المواد المذكورة سابقاً بخصوص ضرورة اصطحاب كاتب مع سمطة التحقيؽ لـ
تبيف بنصوص أخرى ماذا لو تغيب الكاتب في حيف لزومو لمضرورة لتدويف التحقيؽ في حالة عدـ وجود
الكاتب المختص سواء كاف اإلجراء سماع شيادة الشيود أو المعاينة أو غيرىا مف اإلجراءات عمى خبلؼ

قضاء الحكـ المصري فقط الذي اقر إجراء المحقؽ باالستعانة لكاتب غير مختص مستنداً لمقواعد العامة
لنظرية الضرورة فالقضاء المصري لـ ِ
يعط حقاً لكنو اقر وسمـ بصحة اإلجراء ولكوف ىذا اإلجراء لـ ينص
في قانوف اإلجراءات الجزائية فنزؿ إلي منزلة محضر استدالؿ حماية لضمانات المتيـ ولسرعة مصمحة

التحقيؽ في آف واحد.

ونرى أف الضرورة اإلجرائية في ىذا المقاـ ال يضير بيا عدالة المتيـ وال تطاؿ حقوقو و حرياتو ,ىذا
باإلضافة إلي أف الفقو والقضاء اعتبروىا في مرتبة إجراءات االستدالؿ حماية لضمانات المتيـ وحقوقو
المقدسة ,و طالما أف مراد ىذا اإلجراء أم اًر تنظيماً قصد بو السرعة في اإلجراءات التحقيؽ فنجده أنو جاء
لمصمحة المتيـ وليس العكس.

الفرع الثالث
عدم تقيد المندوب باإلجراءات المنتدب لمباشرتيا لمضرورة

إذا كانت االنابة ىي تكميؼ المحقؽ جية أخرى حددىا القانوف لتقوـ مقامو بمباشرة عمؿ معيف أو أكثر

مف أعماؿ التحقيؽ ,يتعذر عميو أف يقوـ بو شخصياً ( ,)1إال أف االنابة نظاـ استثنائي فاألصؿ انو يتعيف

استثناء عمى ىذا
عمى المحقؽ أف يباشر بنفسو جميع اجراءات التحقيؽ االبتدائي ,ولذلؾ فإف االنابة
ً
األصؿ اقتضو الضرورة ومصمحة التحقيؽ ( ,)2و مف مبررات االنابة مثبلً كوجود (عائؽ مادي) كانشغالو
بتحقيؽ قضية أخرى ,أو بسبب تراكـ القضايا ,أو لبعد المكاف الذي سيتـ فيو اإلجراء ,أو لضرورة مباشرة

عدد مف االجراءات في وقت واحد وأماكف مختمفة ,أو القتضاء السرعة في اتخاذىا قبؿ فوات االواف ,أو

الف بعض االجراءات يقتضي سرعة الحركة أو لياقة بدنية خاصة ال تتوافر في المحقؽ ,أو كوجود (عائؽ

قانوني) يمنع المحقؽ مف مباشرة اإلجراء بنفسو ,كما لو كاف يتعيف القياـ بو خارج منطقة اختصاصو
المكاني

()3

وغالباً يكوف لممندوب المأمور سمطة التحقيؽ فيما يتعمؽ باإلجراء الذي ندب لو ,ويكوف ليذا

اطمئنانيا إلى محاضر الرقابة اإلدارية ولما كاف األصؿ في المحا كمات الجنائية ىي اقتناع القاضي بناء عمى األدلة المطروحة عميو فمو أف يكوف
عقيدتو مف أي دليؿ أو قرينة يرتاح إلييا إال إذا قيده القانوف بدليؿ معيف ينص عميو ,فإنو ال محؿ لمنعي عمى الحكـ تعويمو عمى محاضر الرقابة
اإلدارية لضبط الواقعة  -ندبا مف النيابة  -بدعوى بطبلنيا لعدـ تحريرىا بمعرفة كاتب(نقض  18أكتوبر  ,2001س  ,52ص .738
( )1د .حسف صادؽ المرصفاوي ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,جامعة اإلسكندرية ,منشأة المعرؼ باإلسكندرية ,2000 ,ص .382
( )2د .حسف الجوخدار ,البحث االولي او االستدالؿ في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية ,دراسة مقارنة  ,الطبعة االولى ,دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ,عماف2012 ,ـ ,ص  276وما بعدىا.
( )3د .محمود نجيب حسني ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .487

116

االجراء جميع الخصائص التي يضيفيا القانوف عميو كما لو كاف قد تـ بمعرفة إحدى سمطات التحقيؽ (,)1

ولجواز الندب الي عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ البد اف يرد عميو قيديف األوؿ  :انو ال يجوز ندب مأمور
الضبط لتحقيؽ قضية برمتيا ,والقيد الثاني  :انو ال يجوز الندب لئلستجواب وذلؾ لخطورة ىذا االجراء
وىذا ما سمكو قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني في نص المادة 55

()3

()2

إال اف المشرع االردني خرج

استثناء بجواز الندب لمتحقيؽ بقضية برمتيا في المادة(/7ج)
باستثناء عمى القيد األوؿ لمضرورة فقد قرر
ً
مف قانوف محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1988ـ والذي اجاز فييا لممدعي العاـ لدى محكمة الجنايات

الكبرى أ ف ينيب عنو إنابة عامة لتحقيؽ قضية برمتيا اي مدعي عاـ آخر لدى المحاكـ النظامية لمقياـ
ضمف دائرة اختصاصو المكاني بأي مف وظائفو باستثناء اصدار قرار التصرؼ في التحقيؽ ,كقرار الظف

استثناء عمى القيد الثاني لمضرورة ,في المادة  71مف قانوف
بحؽ المتيـ ( )4كما خرج المشرع المصري
ً
استثناء اي عمؿ اخر مف أعماؿ
االجراءات المصري ( )5فقد أجاز المشرع لممأمور المنتدب اف يجري
ً
التحقيؽ ولو لـ يرد لو ذكر في أمر الندب ,أو أف يستجوب المتيـ في االحواؿ التي يخشى فييا فوات

الوقت ,متى كاف ذلؾ متصبلً بالعمؿ المنتدب لو والزماً في كشؼ الحقيقة

()6

ومثاؿ ذلؾ أف ينتدب مأمور

الضبط لتفتيش منزؿ متيـ فتبيف لو ألسباب معقولة أف االشياء المراد ضبطيا نقمت إلى منزؿ آخر بجواره

أو أف نقميا جار إليو بالفعؿ ,وأف التأخير قد يسمح بإعداميا أو بتيريبيا ,أو أف ينتدب لسماع شاىد

فيتطمب األمر سماع شاىد آخر مشرؼ عمى الموت ,أو أف يكوف شاىد االثبات نفسو مشرؼ عمى

الموت ,فيجوز لو حينئذ أف يسمع شيادتو

()7

ويعد ىذا النص تطبيقاً لنظرية الضرورة االجرائية ,وعمّتو اف

( )1د روؤؼ عبيد ,مبادئ اإلجراءات الجزائية في القانوف المصري ,مرجع سابؽ ,ص .264
( )2د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .164
( - )3نصت المادة  55مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطي ( -1تختص النيابة العامة دوف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ والتصرؼ فييا -2
لمنائب العاـ أو وكيؿ النيابة العامة المختص تفويض أ حد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقياـ بأي مف أعماؿ التحقيؽ في دعوى محددة,
وذلؾ عدا استجواب المتيـ في مواد الجنايات  -3ال يجوز أف يكوف التفويض عاماً  -4يتمتع المفوض في حدود تفويضو بجميع السمطات المخولة

لوكيؿ النيابة)  -وتقابميا المادة  70مف قانوف االجراءات المصري (لقاضي التحقيؽ أف يكمؼ أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط
القضائي القياـ بعمؿ معيف أو أكثر مف أعماؿ التحقيؽ عدا استجواب المتيـ ويكوف لممندوب فى حدود ندبو كؿ السمطة التي لقاضي

التحقيؽ).

 والمادة  92مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني ( يجوز لممدعي العاـ أف ينيب أحد قضاة الصمح في منطقتو أو مدعي عاـ آخرإلجراء معاممة مف معامبلت التحقيؽ في األمكنة التابعة لمقاضي المستناب ولو أف ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية ألية معاممة تحقيقية عدا

استجواب المشتكى عميو)
( )4نصت المادة (/7ج) مف قانوف محكمة الجنايات الكبري لسنة  ( 1988لممدعي العاـ أف ينيب عنو أي مدعي عاـ آخر لدى المحاكـ النظامية
لمقياـ بأي مف وظائفو باستثناء إصدار قرار الظف بحؽ المتيـ ويكوف المدعي العاـ المناب مقيداً في إجراءاتو بأحكاـ ىذا القانوف)

( )5نصت المادة  71مف قانوف االجراءات المصري (يجب عمى قاضي التحقيؽ فى جميع األحواؿ التي يندب فييا غيره إلجراء بعض تحقيقات أف
يبيد المسائؿ المطموب تحقيقيا واإلجراءات المطموب اتخاذىا ,ولممندوب أف يجري أي عمؿ أخر مف أعماؿ التحقيؽ ,أو أف يستجوب المتيـ فى
األحواؿ التي يخشى فييا فوات الوقت متي كاف متصبل بالعمؿ المندوب لو والزما فى كشؼ الحقيقة).
( )6د .محمد زكي ابو عامر ,االجراءات الجنائية ,الطبعة السابعة ,دار الجامعة الجديدة ,االسكندرية ,2005 ,ص .514
( )7د روؤؼ عبيد ,مبادئ اإلجراءات الجزائية في القانوف المصري ,مرجع سابؽ ,ص .267
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تنفيذ العمؿ موضوع الندب قد يستتبع عمى وجو عاجؿ ,بؿ وفوري القياـ بعمؿ آخر ,ويخشى إذا لـ يقـ بو

المندوب أال يستطاع القياـ بو أو ال يستطاع القياـ بو في الوقت المناسب ,وعمى الوجو الذي يحقؽ
مصمحة التحقيؽ ,فيصاب جراء ذلؾ ضرر قد يكوف جسيماً ,ويمكف تعميؿ ذلؾ بالقوؿ أف الندب لعمؿ ما
يتضمف بالضرورة الندب لجميع األعماؿ التي ترتبط بو أرتباطاً الزماً ,بحيث تعتبر ُكبلً متكامبلً (.)1
استثناء القياـ ببعض اجراءات
و الباحث ل يؤيد تمؾ النصوص التي تعطي مأمور الضبط القضائي
ً
التحقيؽ الخطيرة والتي ال تحاط ببعض الضمانات المكفولة بالقوانيف االجرائية ,بؿ نتفؽ في اف الحكمة
مف استثناء االستجواب ترجع إلى أف القانوف يحيط االستجواب بضمانات كثيرة يجب مراعاتيا ,ومف ىذه

الضمانات أف يباشر االستجواب مف سمطة التحقيؽ نفسيا ( ,)2ويضيف الباحث اف العمة مف استثناء
االستجواب مف االنابة ,ىو أف االستجواب يتضمف اتياماً بارتكاب جريمة ,وينبغي وحفاظاً عمى مبدأ

الشرعية االجرائية ,أف يكوف ىذا االتياـ وىذا االستجواب صاد اًر مف جية قضائية ,لذلؾ جعؿ المشرع ىذا

االستجواب مف اختصاص سمطة التحقيؽ وحدىا .ويمكف القوؿ عموماً أف سموؾ المشرع الفمسطيني بعدـ

إجازة الضرورة االجرائية في ىذا المجاؿ ,يتفؽ مع صحيح القانوف الذي كفؿ وحمى الحقوؽ والحريات

اء تحقيقياً ,بؿ تظؿ مثؿ ىذه االجراءات في
العامة واف الحاالت النادرة ىذه ال يمكف أف نصبغ عمييا اجر ً
عداد اجراءات االستدالؿ حماية لممتيـ مف اف تطاؿ باالعتداء ىذه النظرية عمى الحقوؽ والحريات العامة

لبلفراد.

( . )1محمود نجيب حسني ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .498
( )2د .محمد سعيد نمور ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,شرح لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .132
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المبحث الثالث
تطبيقات الضرورة في مرحمة المحاكمة
المحاكمة ىي المرحمة الختامية لمدعوى ,حيث أف المحكمة تقوـ بالفصؿ في النزاع المعروض أماميا

بيذه المرحمة ,وتتميز ىذه المرحمة عف غيرىا بأنيا تحدد مصير المتيـ ,وتناولنا في ىذا المبحث مطمبيف
األوؿ تحدثنا عف حالة الضرورة و اإلجراءات المادية والثاني عف حالة الضرورة و اإلجراءات التنظيمية,
وذلؾ عمى النحو التالي :

المطمب األول
الضرورة واإلجراءات المادية
وخصصنا في ىذا المطمب فرعاف لمحديث عف اإلجراءات المادية المقترنة بحالة الضرورة وذلؾ كما يمي :

الفرع األول
عدم حضور المتيم لممحاكمة لمضرورة
لما كانت الحكمة مف عمنية جمسات المحاكمة ىي بث االطمئناف في النفوس نحو سير اإلجراءات في
الطريؽ المرسوـ ليا مف غير مؤثر فانو مما يزيد االطمئناف أف تتخذ تمؾ اإلجراءات في حضور

الخصوـ ,ويعتبر مبدأ مباشرة اإلجراءات في حضور الخصوـ مف المبادئ األساسية التي تحكـ إجراءات
نظر الدعوى أماـ المحكمة الجزائية

()1

ويؤكد ذلؾ الوجاىية أو المواجية بيف الخصوـ في الدعوى الجزائية

وىي حضور جميع الخصوـ إجراءات المحاكمة وخاصة المتيموف بغض النظر عف الدور الذي أداه أي

منيـ إلرتكاب الجريمة ,لكف في نفس الوقت يجب عمى المحكمة أف تسمع الشيود بحضور المتيـ ليتمكف
مف سماع ومراقبة شياداتيـ والدفاع عف نفسو بشأنيا ( ,)2ويقرر المشرع حؽ المتيـ في حضور جميع

إجراءات المحاكمة سواء ما دار منيا داخؿ جمسة المحاكمة أو خارجيا حتى لو كانت المحاكمة سرية (,)3
فإذا كانت المحكمة قد سألت أحد الشيود دوف تمكف المتيـ مف حضور الجمسة فاف ذلؾ يترتب عميو

( )1أ .حسف محمد ربيع ,سمطة الشرطة في القبض عمى األشخاص ,دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .674
( )2أ .طبلؿ أبو عفيفة ,الوجيز في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,مرجع سابؽ ,ص .293
( )3د .محمود نجيب حسنى ,شرح قانوف العقوبات ,القسـ العاـ ,مرجع سابؽ ,ص .886
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بطبلف الدليؿ المستمد مف الشيادة ,لكؿ ذلؾ مف الواجب تمكيف المتيـ مف الحضور

األمر بحقوؽ الدفاع المقدسة وبإجراء جوىري نص عميو القانوف بصيغة الوجوب

() 2

() 1

وذلؾ لتعمؽ

ومع ىذا إال أنو

ىنالؾ حاالت تسير فييا إجراءات المحاكمة دوف حضور المتيـ وذلؾ بإبعاده مف الجمسة أثناء نظر

الدعوى إذا وقع منو تشويش يستدعي ذلؾ وفي ىذه الحالة تستمر اإلجراءات إلي أف يمكف السير فييا
بحضوره ,وعمى المحكمة أف توقفو عمى ما تـ في غيبتو مف اإلجراءات

()3

ليستطيع أف يرتب دفاعو في

ىذا الشأف واال أخمت المحكمة بحؽ الدفاع ( ,)4وىذا ما نصت عميو المادة  243مف قانوف اإلجراءات

الجزائية الفمسطيني ( ,)5وغنى عف البياف إف إبعاد الخصـ عف قاعة الجمسة ال يمنع مف حضور وكيمو وال

يعفي حضور الوكيؿ المحكمة مف واجب اطبلع ىذا الخصـ عمى ما تـ مف إجراءات

()6

ويستند إخراج

القاضي لممتيـ مف الجمسة لمضرورة اإلجرائية المتمثمة في ضماف السير السميـ إلجراءات المحاكمة

()7

حيث تحتاج ىيئة المحكمة لتوفر اليدوء والسكينة حاؿ اتخاذ اإلجراءات حتى تستطيع تكويف عقيدتيا ويعد

ىذا التشويش إخبلال بالسير السميـ لئلجراءات

()8

فاف لـ يمتثؿ ألمر المحكمة ليا أف تحكـ عمى الفور

أربع وعشروف ساعة أو بتغريمو عشروف دينا ار ويكوف حكميا غير قابؿ لبلستئناؼ .إال أف لممحكمة الحؽ

إلى ما قبؿ انتياء الجمسة أف ترجع عف حكميا ,وىذا االستبعاد يعد خروجاً عمى مبدأ تمكيف الخصوـ مف
حضور الجمسات ,لكنو إجراء اقتضتو ضرورة ضبط الجمسة

()9

و يعني التشويش في المغة بأنو يشغؿ

( )1د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني ,الجزء الثاني ,الطبعة األولى ,2013 ,ص .85
( )2د .محمد صبحي نجـ ,الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ,مرجع سابؽ ,ص .373
( )3د .حساـ الديف محمد احمد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .374
( )4راجع أ .حسف محمد ربيع ,سمطة الشرطة في القبض عمى األشخاص ,دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .675
-

فبل ي جوز لمقاضي أف يبني حكمو عمى إجراء اتخذ بغير عمـ الخصوـ أو دوف أف يمكنيـ مف مناقشة الدليؿ المستفاد منو.

( )5المادة  243مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (يحضر المتيـ الجمسة بغير قيود وال أغبلؿ ,إنما تجرى عميو المبلحظة البلزمة ,وال
يجوز إبعاد المتيـ عف الجمسة أثناء نظر الدعوى إال إذا وقع منو تشويش يستدعي ذلؾ ,وفي ىذه الحالة تستمر اإلجراءات إلى أف يمكف السير فييا
بحضوره ,وعمى المحكمة أف تعممو بكؿ ما تـ في غيبتو مف إجراءات) ,وتقابيا المادة  270مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري (يحضر المتيـ
الجمسة بغير قيود وال أغبلؿ ,إنما تجرى عميو المبلحظة البلزمة وال يجوز إبعاده عف الجمسة أثناء نظر الدعوى ,إال إذا وقع منو تشويش يستدعى
ذلؾ ,وفى ىذه الحالة تستمر اإلجراءات إلى أف يمكف السير فييا بحضوره ,وعمى المحكمة أف توقفو عمى ما تـ في غيبتو مف اإلجراءات) ,والمادة
 212مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني (يمثؿ المتيـ أماـ المحكمة طميقا بغير قيود وال أغبلؿ وانما تجري عميو الحراسة البلزمة .وال
يجوز إبعاده عف الجمسة أثناء نظر الدعوى إال إذا وقع منو تشويش يستدعي ذلؾ وفي ىذه الحالة تستمر اإلجراءات إلى أف يمكف السير فييا
بحضوره ,وعمى المحكمة أف توقفو عمى ما تـ في غيبتو مف اإلجراءات).
( )6أ .حسف محمد ربيع ,سمطة الشرطة في القبض عمى األشخاص ,دراسة مقارنة ,مرجع سابؽ ,ص .677
( )7د .محمود نجيب حسني ,شرح قانوف العقوبات ,القسـ العاـ ,مرجع سابؽ ,ص .888
( )8عبد د .عبد الرؤوؼ ميدي ,شرح القواعد العامة لئلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .913
-

مثاؿ ذلؾ أف يقوـ المتيـ بمقاطعة الشيود أو النيابة العامة أو المدعي بالحؽ المدني.

( )9د روؤؼ عبيد ,مبادئ اإلجراءات الجزائية في القانوف المصري ,مرجع سابؽ ,ص .111
-

كما انو يجوز لممحكمة إخراج احد الخصوـ أو وك بلئيـ إذا ما صدر منيـ ما يعتبر إخبلال بييبة المحكمة أو بنظاـ الجمسة ولو كانت
سرية ,كأف يستيزئ ا واف يسخر مف ىيئة المحكمة أو احد القضاة أو مف االدعاء العاـ أو لـ يرد عمى أسئمة المحكمة بشكؿ محترـ.
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الحاضريف بحركات و وشوشات تحوؿ دوف تتبعيـ لما يقاؿ

()1

فالتشويش ىو ضجيج أو أصوات مرتفعة

سواء منتظمة أو غير منتظمة .سواء صادرة عف أشخاص أو تردد بواسطة أجيزة تسجيؿ أو مكبرات

صوت ,تؤدي إلى زواؿ اليدوء المعيود الواجب توافره في جمسات المحاكمة ( ,)2وال يجوز إبعاد المتيـ
عف جمسات المحاكمة ألي سبب آخر خبلؼ ما تقدـ الف النص عمى حضوره في جميع مراحؿ الدعوى

الغرض منو تمكينو مف مراقبة سير التحقيؽ وأقواؿ المتيميف والشيود ليوجو ليؤالء األسئمة ويحضر دفاعو

عمى أساس ذلؾ كمو

()3

ويمكف القوؿ إف التشويش الذي يبرر إبعاد المتيـ ليس مطمؽ التشويش فالمشرع

قيد التشويش بكونو (يستدعي ذلؾ) أي أنو يجب أف يكوف تشويشاً موصوفاً بدرجة شديدة التأثير عمى
سير نظر الدعوى سي اًر عادياً ,بحيث ال تستطيع معو المحكمة المضي في نظرىا إال بحدوث خمؿ في
تركيزىا وتركيز أطراؼ الخصومة وشيودىا ( ,) 4ورغـ أف المشرع الفمسطيني قد حدد أسباب اإلبعاد
المتعمقة بالخصوـ بما فييـ المتيـ في اإلخبلؿ بنظاـ الجمسة فقد ذىب البعض إلى أف المشرع بإجازة

اإلبعاد قد وضع مبدأ عاماً يقضي بجواز اإلبعاد كمما وجد مقتضى لذلؾ تقرره المحكمة وفقاً لمصالح العاـ
في سير المحاكمة .ويستند ىذا الرأي إلى أف المشرع قد أورد ىذا المبدأ بالنسبة لمشيود ,إذ يجوز لممحكمة

أف تتخذ مف اإلجراءات ما يمنع اختبلط الشيود بعضيـ ببعض أثناء المحاكمة ويؤدي كؿ شاىد شيادتو

منفرداً ( ,)5ويبلحظ أف المشرع قد وضع النص ولـ يحدد حاالت التشويش سمفاً بؿ ترؾ مجاالً لممحكمة

أف تقدر تطبيؽ النص بحسب ما إذا أدت أفعاؿ المتيـ إلى التشويش وعرقمة سير اإلجراءات وبالتالي فيي
مسالة تقديرية لقاضي الموضوع فيو الذي يقدر تطبيؽ النص مف عدمو ونطاؽ ىذه السمطة التقديرية

لقاضي الموضوع تجد اساسيا في النظرية العامة لمضرورة في ىذا المجاؿ مستنداً في ذلؾ عمى نص

تشريعي يبيح ذلؾ ,إال أننا نعترض عمى وجود النص ذاتو فبل ضرورة تشريعية وال حتى ضرورة عممية
ألف بإمكاف القضاء أف يعزز مف ضمانات المتيـ بأف ال يقوـ بإبعاده حتى لو صدر منو تشويشاً يعرقؿ

سير أجراءات المحاكمة وذلؾ مف خبلؿ وضع المتيـ بصندوؽ مف الزجاج بدالً مف القفص الحديدي
بحيث يسمع ويرى كؿ ما يدور حولو و بحيث يوضع بالصندوؽ جياز الكتروني يتحكـ بو رئيس الجمسة

( )1لساف العرب ,البف منظور ,المجمد التاسع ,الطبعة االولى ,دار صادر لمطباعة والنشر ,بيروت ,2000 ,ص .87
( )2د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص  ,187اليامش رقـ .4
-

أكدت عمى ذلؾ محكمة النقض المصرية التي اعتبرت (الصوت المرتفع والكبلـ أثناء سير الجمسة تشويش عمى القضاء) (نقض 24
مايو  ,1948مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,رقـ  742سنة 18ؽ.

( )3د .محمد صبحي نجـ ,الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ,مرجع سابؽ ,ص .321
( )4أ .اشرؼ سعد الديف عبده ,إبعاد المتيـ عف حضور الجمسة قانونا وتطبيقو في حالة مرتضى منصور ,بحث منشور عمى شبكة االنترنت :
 http://kenanaonline.com/users/lawing/posts/318605تاريخ الزيارة 2015/8 /22ـ
 قضت محكمة النص المصرية (إذا أبعدت المحكمة متيما وسالت المدعي بالحؽ المدني في غيبتو ولـ يكف إبعاده لحصوؿ تشويش جسيـ منو أوخشية تأثيره عمى غيره مف المتيميف أو المدعي بالحؽ المدني فإنيا تكوف قد خالفت القانوف بذلؾ) (نقض في  1937/12/27مجموعة أحكاـ
محكمة النقض المصرية – ج  3ؽ  177ص .)229
( )5أ .طبلؿ أبو عفيفة ,الوجيز في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,مرجع سابؽ ,ص .294
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في حاؿ أراد أف يسمع المتيـ مف داخؿ القفص الزجاجي ,وقد استخدـ القضاء المصري القفص الزجاجي

أباف محاكمة الرئيس السابؽ محمد مرسي

()1

ونقترح تعديؿ النص بحيث يصبح اآلتي( :يحضر المتيـ بغير قيود وال أغبلؿ ,وانما تجرى عميو
المحافظة البلزمة ,بوضعو في قفص زجاجي محكـ يتحكـ بو رئيس الجمسة في سماع المتيـ متى رأى

ضرورة لذلؾ).

الفرع الثاني
سرية المحاكمة
األصؿ في الجمسات عمنيتيا لمجميور ال لمخصوـ فحسب ,وىذه قاعدة رئيسية أجمعت الشرائع الحديثة

عمييا في دور المحاكمة ,الف حضور الجميور يجعؿ منو رقيباً عمى عدالة إجراءاتيا مما يدعـ ثقتو في

قضائيا ,ىذا فضبلً عف أف سماعو الحكـ بنفسو قد يكوف أوعى لتحقيؽ غاية الردع مف العقاب عمى
أوسع نطاؽ ممكف ,وال يتعارض مع عمنية الجمسة أف يحدد الدخوؿ إلى قاعتيا ببطاقات العتبارات تتعمؽ
بضيؽ المكاف

( )2

وتحقؽ العبلنية بوسيمتيف األولى السماح لؤلشخاص وبدوف تمييز بمشاىدة المحاكمة

والثانية بسماح بنشر ما يجري داخؿ الجمسات ( ,)3والعبلنية تعني " أف مف حؽ كؿ إنساف أف يحضر

المحاكمة دوف شرط أو قيد أو عائؽ سوى اإلخبلؿ بالنظاـ حتى تتاح لو فرصة مشاىدة إجراءات

المحاكمة " ,وىذا حؽ أقرتو المواثيؽ الدولية والدساتير والقوانيف الجزائية العربية واألجنبية واالتفاقيات
الدولية بشاف الحقوؽ المدنية والسياسية لئلنساف (.)4

استثناء وىذا ما نصت عميو المادة
واذا كاف األصؿ في المحاكمة العمنية إال أف المشرع أجاز السرية
ً
استثناء عمى القاعدة العامة
 237مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ( )5فأجاز المشرع اإلجرائي
ً
( - )1في قضية محمد مرسي و 130آخريف مف قيادات اإلخواف المسمميف في قضية اقتحاـ السجوف أباف ثورة  25يناير  ,2011راجع ,أسباب رد
المحكمة في قضية وادي النطروف ,منشور عمى شبكة االنترنت  http://arabsolaa.net/mob/articles/view/167178 :تاريخ الزيارة /22
2015/8ـ
( )2د .محمود نجيب حسني ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .539
( )3راجع ,د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .68
( )4د .محمد صبحي نجـ ,الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ,مرجع سابؽ ,ص .318
( )5المادة  237مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (تجرى المحاكمة بصورة عمنية ,ما لـ تقرر المحكمة إجراءىا سرية العتبارات المحافظة
عمى النظاـ العاـ أو األخبلؽ ,ويجوز في جميع األحواؿ منع األحداث أو فئة معينة مف األشخاص مف حضور المحاكمة) ,وتقابمو المادة  268مف
قانوف اإلجراءات الجزائية المصرية (يجب أف تكوف الجمسة عمنية ,ويجوز لممحكمة مع ذلؾ مراعاة النظاـ العاـ ,أو محافظة عمى اآلداب ,أف تأمر
بسماع الدعوى كميا أو بعضيا في جمسة سرية ,أو تمنع فئات معينة مف الحضور فييا) ,المادة  171مف قانوف أصوؿ الجزائية األردني (تجري
المحاكمة عبلنية ما لـ تقرر المحكمة إجراءىا س ار بداعي المحافظة عمى النظاـ العاـ أو األخبلؽ ويمكف في جميع األحواؿ منع األحداث أو فئة
معينة مف الناس مف حضور المحاكمة).
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وىو أف يأمر بسماع الدعوى كميا أو بعضيا في جمسات سرية واف تمنع فئات معينة مف الحضور مثؿ

السيدات أو األطفاؿ أو األحداث عموماً ,وقد تكوف سرية اإلجراءات متعمقة باآلداب العامة بحيث جرى
العمؿ نظر جرائـ العرض بوجو خاص في جمسات سرية وقد ترؾ القانوف تقدير السرية لممحكمة وىي ما
تقتضيو الضرورة مف أف تكوف ىذه الجمسة سرية دوف رقابة فييا لمحكمة النقض

()1

وتجدر اإلشارة في

ىذا المقاـ إلى أف سرية الجمسات مقصورة عمى سماع الدعوى وىي بذلؾ ال تشمؿ اإلجراءات السابقة
عمى سماع الدعوى كتبلوة قرار االتياـ واإلجراءات البلحقة كالنطؽ بالحكـ الذي يكوف دائما في جمسة

عمنية حتى لو كانت الدعوى قد نظرت في جمسة سرية

()2

و قد تكوف سرية االجراءات متعمقة بالمحافظة

عمى النظاـ كأف يكوف موضوع الدعوى متصبل بأسرار الدولة أو يخشى في حاؿ إجراء المحاكمة في

صورة عمنية مف ىياج الحضور ضد المتيـ الماثؿ أماـ المحكمة

() 3

وسرية الجمسة مطمقة أو جزئية

مرجعيا لتقدير المحكمة التي تصدر أمرىا بذلؾ ,فإذا كانت مشكمّة مف قاضي واحد صدر األمر منو ,واف
كانت دائرة مكونة مف ثبلثة قضاة أو مستشاريف صدر األمر مف رئيسيا بعد اخذ رأي العضويف اآلخريف

الف ذلؾ اإلجراء لو صفو قضائية توجب اشتراكيـ جميعاً برأي فيو

()4

غير المحكمة غير ممزمة باجابة

طمب الخصوـ بجعؿ الجمسة سرية وذلؾ بمقضى سمطتيا التقديرية في اصدار القرار مف عدمو طالما لـ

ترى محبلً لذلؾ ,وال يترتب عمى رفض ىذا الطمب حرماف المتيـ مف تقديـ البيانات التي يراىا ألنو ال

مانع يمنعو مف تقديميا في الجمسة العمنية شفاىة أو في مذكرة

()5

و أحياناً قد تستجيب المحكمة لطمب

الدفاع كما حصؿ مف قبؿ دفاع الرئيس المعزوؿ محمد مرسي بقضية التخابر مع قطر مدعيف أف غير

ذلؾ سيؤدي إلي تسريب وثائؽ ومستندات صادرة مف أجيزة الدولة السيادية إلي مؤسسة الرئاسة وتتعمؽ
باألمف القومي والقوات المسمحة المصرية (.)6

ويبلحظ أف المشرع الفمسطيني في المادة  237لـ يحدد الحاالت حص اًر المتعمقة بالنظاـ العاـ أو اآلداب

العامة لذلؾ ترؾ األمر لسمطة القاضي التقديرية ,بحيث وضع النص وترؾ مجاالً لمتقدير فالقاضي ىو
الذي يقدر باف تكوف الجمسة سرية مف عدمو ,ويرى الباحث إف مسالة التقدير إذا تعمقت بالنظاـ العاـ فمو
( )1د .رؤوؼ عبيد ,مبادئ اإلجراءات الجزائية في القانوف المصري ,مرجع سابؽ ,ص .539
( )2د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .64
( )3منتديات ستار تايمز ,منشور عمى شبكة االنترنت  .http://www.startimes.com/?t=9575752 :تاريخ الزيارة 2015/ 8/24ـ
( )4د .حسف صادؽ المرصفاوي ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .622
( )5د .محمد صبحي نجـ ,الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ,مرجع سابؽ ,ص .319
 -ويضيؼ أيضاً ,إف لممحكمة الحؽ في أف تأمر بسماع الدعوي في جمسة سرية غير معمقة عمى رضاء الخصوـ.

( )6أخبار الشروؽ األوسط ,منشور عمى شبكة االنترنت  http://www.qary.net/news/8/879503 :تاريخ الزيارة 2015/8 /24ـ
-

(متى كاف الثابت بمحضر جمسة المحاكمة أف المحكمة أمرت بجعؿ الجمسة سرية بناء عمى طمب النيابة تطبيقاً لممادة  25مف قانوف
نظاـ القضاء ,وكانت ىذه المادة تجيز لممحكمة أف تجعؿ الجمسة سرية مراعاة لآلداب أو محافظة عمى النظاـ العاـ ,فإف المحكمة ال
تكوف قد خالفت القانوف في شئ (.نقض مصري ,رقـ  ,518جمسة 1952/3/3ـ ,س  3ع  2ص .524
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أف يقرر أف تكوف سرية إذا ارتقت إلى مستوى اإلخبلؿ بو فأمر التقدير في ىذه الحالة متروؾ لمقاضي,
أما إذا تعمؽ األمر باآلداب العامة واألخبلؽ واف كانت سريتيا فييا مصمحة عامة وخاصة إال أف

ضمانات المتيـ في عمنية الجمسة ال تتحقؽ إال باالستثناء المقرر بسرية الجمسة فبالتالي إذا تعمؽ األمر

باآلداب العامة فعمى المحكمة أف تراعي فييا مصمحة المتيـ أوالً حتى واف كانت ترى عكس ذلؾ ,ألف
سمعة الدولة ال تنيار بقضية واحدة في حيف أف سمعة وشرؼ المتيـ تمس بسوء نتيجة عمنية الجمسة,

فأمر التقدير يعود إلييا فمتى قررت المحكمة بسرية الجمسة إذا تعمؽ األمر باآلداب العامة ,أما إذا طمب

منيا سرية الجمسة لتعمقو باآلداب العامة مف قبؿ الخصوـ فعمى المحكمة اإلجابة لطمب الخصوـ ألف
السرية مقررة لمصمحة الخصوـ .وىنا تطبؽ المحكمة االستثناء وال تقدير ليا في ىذه الحالة ,أما غير ذلؾ

فمممحكمة تقدير سرية الجمسة مستندة بذلؾ الى النظرية العامة لمضرورة مع وجود النص التشريعي الذي
يبيح ذلؾ.

الفرع الثالث
اجراء المحاكمات في اماكن السجون لمضرورة او اجرائيا عن بعد باستخدام
تقنيات التصالت
أف القواعد المتعمقة باختصاص المحاكـ الجنائية في المواد الجنائية  -بما في ذلؾ قواعد االختصاص

المكاني تُعد جميعاً مف النظاـ العاـ بالنظر إلى أف الشارع قد قررىا عمى اعتبارات عامة تتعمؽ بحسف
( )2
سير العدالة االجتماعية ( ،)1وىذا ما أكدت عميو المادة  163مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني
ويتضح مف النصوص السابقة اف اختصاص المحكمة مكانيا يتحدد اما بمكاف وقوع الجريمة او مكاـ

اقامة المتيـ او مكاف القاء القبض عميو ,وىذه االماكف الثبلثة قسائـ متساوية ال افضمية الحد عمى

االخرى بؿ تعد مف النطاـ العاـ.

و االختصاص المحمى فرضتو عممية توزيع العمؿ بيف المحاكـ في قُطر ما ,إذ ال يعقؿ أف تكوف محكمة
وحيدة مختصة بالنظر في جميع القضايا في قطر كامؿ ,و يسمى ىذا االختصاص باالختصاص
( )1نقض  ,2007 /6 /4مجموعة احكاـ محكمة النقض المصرية ,س  ,58ص .1143
( )2نصت المادة  163مف قانوف االجراءات الفمسطيني ( يتعيف االختصاص بالمكاف الذي وقعت فيو الجريمة ,أو الذي يقيـ فيو المتيـ ,أو الذي
يقبض عميو فيو) – وتقابميا نص المادة  217مف قانوف االجراءات الجزائية المصري والذي ىو نفس نص المادة  163مف قانوف االجراءات
الفمسطيني السابؽ ذكرىا – وتقابميا ايضاً المادة  5مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية االردني (تقاـ دعوى الحؽ العاـ عمى المشتكى عميو اماـ

المرجع القضائي المختص التابع لو مكاف وقوع الجريمة او موطف المشتكى عميو او مكاف القاء القبض عميو وال افضمية لمرجع عمى اخر اال

بالتاريخ االسبؽ في اقامة الدعوى لديو).
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المحمى ,وبمقتضاه يوزع العمؿ القضائي عمى جميع المحاكـ التي ىي مف درجة واحدة ,توزيعاً
جغرافياً وتكوف كؿ واحدة مختصة بالنظر في القضايا ضمف نظاميا القضائي فى نطاؽ مكانى معيف,
وىذا التحديد ييدؼ لرفع مستوى العمؿ القضائي وتخفيؼ األعباؿ عمى القضاة وكفالة حقوؽ الخصوـ

( ,))1ومف السائد أف تحديد مقار المحاكـ المختصة محميا يكوف بقرار مف وزير العدؿ ,وىذا ما نص عميو

القانوف الفمسطيني لمسمطة القضائية لسنة رقـ 1لسنة 2002ـ وقانوف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ 5
لسنة 2001ـ

() 2

وبالتالي تصبح ىذه المقرات عنواناً لكافة المواطنيف بالمحاكـ المختصة محمياً عمى

استثناء
مستوى الوطف ,وتعقد ىيئاتيا بتمؾ المقرات المحددة بقرار وزير العدؿ ,اال انو قد تضطر المحكمة
ً
الى عقد ىيئتيا خارج تمؾ المقرات لمضرورة ,وذلؾ لمتخفيؼ عف كاىؿ القضاء اعباء القضايا المتراكمة او
كظروؼ معينة كمخاطر نقؿ الموقوفيف ,لمكاف المحكمة نظ اًر لخطورتيـ ,او الخوؼ مف محاولة ىروب

بعضيـ او مف مياجمة المتظاىريف لمركبة نقؿ الموقوفيف ,وذلؾ كما حصؿ اباف محاكمة الرئيس

المصري المعزوؿ (محمد مرسي) ,فقد تقرر نقؿ مقر محكمتو إلى اكاديمية الشرطة في القاىرة التي تعد

تحدث عنيا ايضاً القانوف الفمسطيني في نص المادة  16مف قانوف
حصناً أمنياً كبي اًر ,وىذه الضرورة ّ
تشكيؿ المحاكـ النظامية الفمسطيني والمادة  182مف قانوف االجراءات الفمسطيني (.)3
ويرى الباحث اف الضرورة قد تتمثؿ في عدـ استطاعة الشرطة نقؿ الموقوفيف لطائقة مالية تتعمؽ بتوفير
السوالر لسيارت النقؿ الخاصة بترحيؿ الموقوفيف ,او نتيجة حصار خانؽ عمى تمؾ الدولة او المدينة ,كما

في حصار اسرائيؿ لقطاع غزة الذي ادي الي عدـ توفير الوقود الخاص لسيارات نقؿ الموقيفيف والتي
اضطرت فييا المحكمة أف تعقد ىيئتيا داخؿ سجف انصار المركزي وتصدر احكاميا بحؽ الموقوفيف بعد

عرضيـ عمييا .و يعتبر انعقاد ىيئة المحكمة في المكاف غير المحدد اساسو الضرورة االجرائية التي

تس اىـ في حؿ تكدس القضايا وتحقيقا لمصمحة الموقوفيف في سرعة انجاز محاكماتيـ شريطة اف تكوف
المحكمة مشكمة وفقاً لصحيح القانوف.
وقد تتطمب الضرورة أيضا اجراء المحاكمة عف بعد باستخداـ تقنيات االتصاالت ووسائؿ التكنولوجيا
خاصة في قضايا االرىاب فميس المطموب احضار المتيـ ,بؿ مف الممكف عرضو عبر شاشة موجودة في

( )1أ .عرفات تركى المحامى ,التعريؼ باالختصاص المحمى لممحاكـ ,دار العدالة والقانوف العربية ,منشور عمى شبكة االنترنت :
http://www.justice-lawhome.com
( )2انظر .المادة  1مف قانوف تشيكؿ المحاكـ النظامية لسنة 2001والمعدؿ بقرار رقـ  15لسنة  ,2014والمواد  11 ,12 ,13مف قانوف السمطة
القضائية لسنة  2002والمعدؿ بقرار رقـ  2لسنة .2006
( )3انظر المادة  16مف مف قانوف تشيكؿ المحاكـ النظامية لسنة 2001والمعدؿ بقرار رقـ  15لسنة  ,2014والمادة  182مف قانوف االجراءات
الجزائية الفمسطيني رقـ 3لسنة 2001ـ.
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الحبس ويمكف سؤالو عف التيمة ومحاكمتو أثناء وجوده في ادارة السجف ,بحيث يتـ العرض بواسطة رجاؿ

الشرطة ,وبالتالي يتـ اختزاؿ واختصار العديد مف االجراءات

()1

المطمب الثاني
الضرورة واإلجراءات التنظيمية
قاـ الباحث في ىذا المطمب بالحديث عف اىـ تمؾ االجراءات التنظيمية المقترنة بحالة الضرورة في مرحمة
المحاكمة ,فتكوف اساس ىذه االجراءات ىي الضرورة االجرائية وذلؾ في ثبلث فروع عمى النحو االتي:

الفرع األول
الستغناء عن سماع الشاىد لمضرورة
استثناء لؤلصؿ في شفوية إجراءات المحاكمة يعني أف تجري جميع
واالستغناء مف سماع الشاىد
ً
اإلجراءات بصورة شفوية أي بصوت مسموع ( ,)2ليذا فإف األصؿ في األحكاـ الجزائية أنيا تبنى عمى

المحاكمة الشفوية التي تجرييا المحكمة بنفسيا في مواجية المتيـ بالجمسة و تسمع فييا الشيود ما داـ

سماعيـ ممكناً ,و ال يجوز لممحكمة أف تبني اقتناعيا عمى محاضر االستدالالت و التحقيقات و مذكرات

الدفاع ,بؿ يجب أف تستمع بنفسيا إلى أقواؿ الخصوـ و الشيود و الخبراء

() 3

كما أف مبدأ شفوية

المحاكمة ىو وسيمة لمخصوـ في الدعوى مف أجؿ أف يصؿ كؿ منيـ إلى حقو ,و إف وصوؿ كؿ ذي حؽ
لحقو ىو ما تتحقؽ بو العدالة ,و ىذا ببل شؾ غاية كؿ دعوى يرفعيا المتيـ أو أي خصـ آخر ( ,)4بؿ

يشكؿ ىذا المبدأ رقابة مف قبؿ المحكمة عمى اعماؿ التحقيؽ االبتدائي ,إذ اف االدلة التي تمخضت عف

مرحمة التحقيؽ يتـ عرضيا مف جديد عمى المحكمة وتدور بشأنيا المناقشات مف أجؿ تقدير قيمتيا

( )1أ .محمد محمد األلفيى ,ورقة عمؿ بعنواف المحكمة االلكترونية بيف الواقع والمأموؿ ,مؤتمر الحكومة االلكترونية السادس ,دبي.2007 ,
( )2د .محمود نجيب حسني ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .834
( )3د .محمد عمي السالـ الحمبي ,الوجيز في أصوؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص.203
و تطبيقا قضت النقض أف األصؿ في األحكاـ الجزائية أنيا تبني عف التحقيؽ الشفوي الذي تجريو المحكمة في الجمسة و تسمع فيو الشيود ما داـ
سماعيـ ممكنا وال يجوز االكتفاء بشيادة الشيود في محضر التحقيؽ االبتدائي إال عندما يخوؿ القانوف ذلؾ في األحواؿ الواردة عمي سبيؿ الحصر
(نقض  ,2005/7/25مجموعة أحكاـ محكمة النقض المصرية ,رقـ  – 16120ؽ .)66
( )4د .محمد سعيد نمور ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,شرح لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص.462
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مجدداً ,ويمعب ايضاً ىذا المبدأ دو اًر سياسياً في كشؼ الحقيقة إذ اف مناقشة االدلة في الجمسة توضح
حقيقتيا وتجمي غموضيا وتكشؼ لممحكمة العناصر التي تكوف قناعتيا ( ,)1و إف كاف األصؿ شفوية
المراقبة إال أف ذلؾ ال يحرـ المتيـ مف حقو في تقديـ مذكرات مكتوبة تتمة لمدفاع الشفيي ( ,)2و يترتب

عمى اإلخبلؿ بقاعدة شفوية المرافعة بطبلف الحكـ الذي يصدر في الدعوى ( ,)3و يجب عمى مف تكوف لو
مصمحة في الدفع بالبطبلف أف يتمسؾ بو ألنو إجراء جوىري قصد بو مصمحة الخصـ ,ومف ثـ يجوز لو

أف يتنازؿ عف الدفع ,و يسقط بعدـ التمسؾ بو ,و ال يحؽ لممحكمة أف تقضي بالبطبلف مف تمقاء نفسيا,
و التمسؾ بالبطبلف يكوف مف الخصـ الذي حرـ مف المرافعة الشفوي دوف غيره ,فبل مصمحة لممتيـ في

التمسؾ بأوجو البطبلف المتعمقة بغيره مف المتيميف ما دامت ال تمس حقا لو

()4

و قد أورد المشرع عمى ىذا المبدأ عدة استثناءات في نص المادة  229مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني
نسي الشاىد الواقعة التي شيد فييا أماـ النيابة العامة أثناء التحقيؽ االبتدائي فيجوز
( )5و كذلؾ إذا
ّ
لممحكمة أف تأمر بتبلوة الجزء المتعمؽ بيذه الواقعة مف شيادتو التي أدلى بيا ( )6و ىذا ما نصت عميو

المادة  230مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني ( ,)7وأما بالنسبة لمشاىد األبكـ األصـ فقد أجازت لو المادة

 236مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني قبوؿ شيادتو كتابة ( .)8ويتضح مف النصوص السابقة أف ىناؾ
حالتيف يمكف فييا استغناء عف سماع الشاىد ,الحالة ألولى  :االستغناء عف سماع الشاىد عند تعذر

سماعو ,والحالة الثانية  :عند قبوؿ المتيـ أو المدافع عنو ذلؾ.

وما ييمنا في ىذا الصدد الحالة األولى التي تجد سندىا في حالة الضرورة اإلجرائية ,حيث تمجأ تمؾ

الضرورة المحكمة تبلوة أقواؿ الشاىد التي أبديت في التحقيؽ االبتدائي أو محضر جمع االستدالالت

وذلؾ لتعذر حضور الشاىد ألي سبب قيري قد ترى المحكمة فيو عذ اًر كافياً لبللتجاء إلى ذلؾ ,فقد يتعذر

حضور الشاىد لممحكمة لموفاة أو لممرض الشديد أو لظروؼ السفر خارج الببلد فينا تقتضي الضرورة

( )1د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  ,الجزء الثاني ,مرجع سابؽ ,ص .77
( )2حاـ محمد فتحي أحمد البكري ,مبدأ الشفوية في اإلجراءات الجزائية ,دراسة مقارنة ,جامعة المنصورة ,رسالة دكتوراه , ,2011 ,ص 4
( )3د .حسف صادؽ المرصفاوي ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .625
( )4انظر د .رؤوؼ عبيد ,مبادئ اإلجراءات الجزائية في القانوف المصري ,مرجع سابؽ ,ص .540
( )5انظر المادة  229مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,ويقابميا المادة  1/162مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني.
 ومف تمؾ االستثناءات المادة  238إجراءات جنائية مصري و الخاصة بجواز الحكـ عند غيبة المتيـ عف الجمسة رغـ إعبلنو و عدـ إرسالو وكيبلبعد االطبلع عمي األوراؽ دوف التزاميا بطرحيا شفويا في الجمسة و يقابميا المادة  1/304إجراءات جزائية فمسطيني والمادة  2/212محاكمات
جزائية أردني والمادة  271مصري و التي تجيز لممحكمة االكتفاء باعتراؼ المتيـ في الجمسة ,الحكـ و بغير جماع الشيود.
( )6د .محمد صبحي نجـ ,الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ,مرجع سابؽ ,ص  ,323و انظر د .حسف الجوخدار– التحقيؽ
االبتدائي في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .230
( )7وانظر المادة  230مف قانوف االجراءات الفمسطيني و يقابميا المادة  3/218مف قانوف أصوؿ المحاكمات األردني.
( )8انظر المادة  236مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ويقابميا المادة  231مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ,والمادة 285
مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري.
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اإلجرائية لجوء القاضي لئلجراء البديؿ واالكتفاء بتبلوة أقواؿ الشاىد

()1

وتشمؿ عبارة أو ألي سبب آخر

ترى المحكمة عدـ تمكنيا مف سماع شيادة الشيود حاالت كثيرة الوقوع في العمؿ وىي عندما يأتي رد

الشرطة أو المحضر مكرر عدة مرات بأنو لـ يعثر عمى الشاىد كونو ارتحؿ إلي جية غير معمومة (.)2

ويرى الباحث أف المشرع الفمسطيني قد أعطى سمطة تقديرية لممحكمة إلعماؿ الضرورة اإلجرائية في نص
المادة  229مف قانوف اإلجراءات الجزائية فكاف لممحكمة أف تقدر حالة الضرورة وأف تأمر بتبلوة الشيادة

مف محضر التحقيؽ االبتدائي وأف تستغني عف إحضار الشاىد باالستناد إلى عبارة (ألي سبب آخر)
وتستطيع المحكمة ذلؾ لكف في حالة تعذر حضور الشاىد ففي الفقرة األولى مف النص المذكور لممحكمة

إعماؿ الضرورة كنظرية عامة تجد ليا مبر اًر في مسألة السمطة التقديرية إلعماؿ النص مف عدمو مستندة

في ذلؾ لمنص فتصبح ضرورة تشريعية .أما الفقرة الثانية فيي استثناء ال تستطيع المحكمة إعماؿ سمطتيا

التقديرية فاالنتقاؿ إلى مكاف إقامة الشاىد وسماع شيادتو طالما أُثبت أماميا بأنو عاج اًز أو مريضاً فبل
مجاؿ أماميا في معرض ىذه العبارة إال تطبيؽ النص كاستثناء ونقترح إذا تعذر إحضار الشاىد أماميا

ألسباب قيرية وليس الي سبب مف االسباب كما ىو موجود في النص السابؽ.

والعمة انو مف الممكف أف تغيير مصائر المتيميف فإذا لـ يسمع القاضي كبلـ الشيود الذيف يمتمكوف

معمومات ىامة عف القضية قد يكوف حكمو خاطئاً.

( )1د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية  ,مرجع سابؽ ,ص .185
-

وتستثنى مف قاعدة شفوية المرافعة  -1مواد المخالفات ال يشترط بنياف أحكامو عمى التحقيقات الشفوية التي تجرييا المحكمة في مواجية
المتيـ وتسمع فييا الشيود (د .حسف صادؽ المرصفاوي ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص -2 )629استثناء المحاكـ
االستئنافية مف مبدأ شفوية المرافعة ,فطالما الدعوى صالحة لمحكـ فييا استنادا إلي التحقيؽ النيائي أوؿ درجة فاف محكمة االستئناؼ
تصدر حكميا بعد االطبلع عمى األوراؽ  -3أقواؿ المتيـ في التحقيؽ االبتدائي ,واستغناء سماع الشيود في حالة اعتراؼ المتيـ -4
األصوؿ الموجزة مف مبدأ الشفوية تقرير المختبر الحكومي (د .ساىر إبراىيـ الوليد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزئية الفمسطيني  -الجزء
الثاني ,مرجع سابؽ ,ص  81وما بعدىا).

( )2د .حساـ الديف محمد احمد ,شرح قانوف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص .382
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الفرع الثاني
سماع الشاىد لمضرورة من وراء حجاب أو باستخدام تقنية التصالت
إف الجريمة ليست تصرفاً قانونياً يتحرى الجناة إثباتو بالكتابة ,وانما ىو عمؿ غير مشروع يجتيد الجاني
في التكتـ عميو عند ارتكابو ,و يتحايؿ إلخفائو عف الناس ,ومف ىنا جاءت أىمية الشيادة في مجاؿ
القانوف الجنائي لكونيا أكثر طرؽ اإلثبات استخداماً ,وتعد بذلؾ الدليؿ العادي حيث ينصب اإلثبات عمى
وقائع مادية يصعب إثباتيا بالكتابة ( ,)1وىي ما يضفي عمى الشيادة أىمية خاصة و عمى نحو جرت
معو العادة عمى أف يطمؽ عمييا ممكة األدلة ,فالشيادة دليبلً حياً ينطؽ بالحقيقة .وعمى ىذا تنصب
الشيادة إجماالً عمى " إخبار الشخص بما اتصؿ لعممو بواسطة أيو حاسة مف حواسو التي تمكنو مف
المشاىدة أو السمع أو التذوؽ أو الممس او الشـ أو غيرىا ممف تتوافر مف وسائؿ أخرى تمكنو مف إدراؾ
أي أمر يتعمؽ بجريمة ,سواء كاف ذلؾ إلثبات الجريمة ونسبتيا إلى المتيـ ,أو نفي نسبتيا إليو "

()2

و

إذا كانت الشيادة تعتبر دليبل ووسيمة إثبات أو نفي في الميداف الجنائي ,إال إنيا تعتبر في نفس الوقت
نتيجة لمنفس البشرية ,وبيذا المعنى فيي تخضع لمتأثير واليواجس ولسائر العوامؿ السيكولوجية وغيرىا(.)3
وقد أكد قانوف الييئة الفمسطينية لمكافحة الفساد ذلؾ بقوليا " تكفؿ الييئة لمشيود والخبراء والمبمغيف عف
جرائـ الفساد وحسنى النية توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد إجراءات حمايتيـ والتدابير
الخاصة بذلؾ بموجب نظاـ تعده الييئة ويصدر عف مجمس الوزراء " ( ,)4وىو المبدأ الذي اعتمدتو
االتفاقية العالمية لمكافحة الفساد والذي اعتبر جزءاً أساسياً مف بنودىا النافذة منذ عاـ  ,2005والتي
ألزمت السمطة الوطنية الفمسطينية نفسيا بالعمؿ بأحكامو مف طرؼ واحد ,عبلوة عمى ذلؾ فاف
االتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمصدؽ عمييا مف جانب السمطة الوطنية ممثمة بتصديؽ السيد رئيس
السمطة الفمسطينية بتاريخ 2010/5/9ـ قد نصت في المادة  14منو عمى ضرورة توفير الدولة طرؽ

( )1د .محمود محمود مصطفى ,شرح قانوف اإلجراءات الجنائية ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,1988 ,ص .297
( )2د .عبد الرؤوؼ ميدي ,شرح القواعد العامة لئلجراءات الجنائية ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,2007 ,ص .466
( )3بعض اوجو قصور قانوف حماية الشيود ,مجمة الصباح المغربية ,منشور عمى شبكة االنترنت http://www.assabah.press :
( )4نص المادة  2/18مف قانوف الييئة الفمسطينية لمكافحة الفساد رقـ  7لسنة 2010ـ.
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الحماية القانونية البلزمة لممبمغيف والشيود والخبراء والضحايا الذيف يدلوف بشيادة تتعمؽ بأفعاؿ تجرميا
ىذه االتفاقية(.)1
وغيرىا مف نصوص االتفاقيات التي صدقت عمييا السمطة الوطنية الفمسطينية

()2

و ىذه النصوص تعنى

أف ىناؾ التزاـ واقع عمى السمطة بضرورة حماية الشيود ,بؿ عمى السمطة الوطنية إجراء تعديبلت
في تشريعاتيا الوطنية بإجراءات محددة وواضحة لحماية الشيود بما يوائـ االتفاقيات الدولية الخاصة
بحماية الشيود والتي انضمت إلييا السمطة الوطنية الفمسطينية.
وال شؾ أف ىذه الحماية ذات أىمية كبيرة سواء تمؾ الحماية البلحقة لمشيادة وىي الحماية الجنائية
الموضوعية الواردة في قانوف العقوبات والتي حظرت مف أي مساس بالشاىد وعاقبت االعتداء عميو,
وىو ما أكدت عميو المادة  300مف قانوف العقوبات المصري رقـ  58لسنة 1937ـ والمعدؿ لسنة
2015ـ

() 3

ويقابميا المواد  215إلى  217مف قانوف العقوبات األردني رقـ  16لسنة  1960والساري

المفعوؿ في الضفة الغربية وأف كنا ال نجد نص يعالج ذلؾ كحالة خاصة في القانوف المذكور ,أو اعتباره
ظرفاً مشدداً إذا وقع عمى الشاىد بسبب شيادتو ( ,)4أما قانوف العقوبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة
فقد خبل مف النص عمى حماية الشيود ,مما يمزـ المشرع الفمسطيني تبني ذلؾ في مشروع قانوف العقوبات
المقترح واف يساير في ذلؾ بعض الدوؿ التي حمت الشاىد في قانوف عقوباتيا مف أي اعتداء واقع عميو
( )1نص المادة  14مف االتفاقية العربية لمكافحة الفساد ,الصادرة في القاىرة سنة 2010ـ (توفر الدولة الطرؼ الحماية القانونية البلزمة لممبمغيف
والشيود والخبراء والضحايا يدلوف بشيادة تتعمؽ بأفعاؿ تجرميا ىذه االتفاقية وتشمؿ ىذه الحماية أقاربيـ واألشخاص وثيقة الصمة بيـ ,مف أي انتقاـ
أو ترىيب محتمؿ ,ومف وسائؿ ىذه الحماية :
 -1توفير الحماية ليـ في أماكف إقامتيـ.
 -2عدـ إفشاء المعمومات المتعمقة بيويتيـ وأماكف تواجدىـ.
 -3أف يدلي المبمغوف والشيود والخبراء والضحايا بأقواليـ عمى نحو يكفؿ سبلمتيـ مثؿ اإلدالء بالشيادة عبر استخداـ تقنية االتصاالت.
 -4اتخاذ اإلجراءات العقابية بحؽ كؿ مف أفشى معمومات متعمقة بيوية أو باماكف تواجد المبمغيف أو الشيود أو الخبراء أو الضحايا( .
( )2انظر المواد  38/37/36/35/34مف االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب لعاـ 1998ـ
وانظر المادة  38مف االتفاقية العربية لمكافحة غسيؿ األمواؿ ومحاربة اإلرىاب وحماية الشاىد في :
أ -كفالة سرية تاريخ ومكاف وصولو إلى الدولة الطالبة ,ووسيمة ذلؾ.
ب -كفالة سرية محؿ إقامتو وتنقبلتو وأماكف تواجده.
ت -تتعيد الدولة الطالبة بتوفير الحماية البلزمة التي تقتضييا حالة الشاىد أو الخبير وأسرتو ,وظرؼ القضية المطموب فييا ,وأنواع المخاطر
المتوقعة.".

( )3حيث نص في المادة  300مف قانوف العقوبات المصري إلى أنو (:مف اكره شاىداً عمى عدـ أداء الشيادة أو عمى الشيادة زو اًر يعاقب بمثؿ
عقوبة شاىد الزور مع مراعاة األحواؿ المقررة في المواد السابقة)

( )4انظر المواد  215إلي  217مف قانوف العقوبات األردني رقـ  16لسنة  1960ـ المعدؿ سنة 2010ـ واف كنا ال نجد نص يعالج ذلؾ كحالة
خاصة في القانوف المذكور ,أو اعتباره ظرفا مشددا أذا وقع عمى الشاىد بسبب شيادتو.
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بسبب شيادتو

( )1

أو تمؾ الحماية السابقة لمشيادة وىي الحماية الجنائية اإلجرائية التي ييتـ بيا قانوف

اإلجراءات الجزائية عمى نحو يضمف عدـ االعتداء عمى الشاىد قبؿ أو أثناء شيادتو ,وبتدقيؽ النظر في
خطير
قصور
القوانيف اإلجرائية المقارنة نجد أنيا لـ تقـ بتنظيـ تشريعي لحماية الشيود وىو ما يعتبر
اً
اً
ونقصاً يمزـ عبلجو سريعاً لحماية المصمحة االجتماعية المتمثمة في الكشؼ عف الحقيقة ,و أماـ ىذا
النقص التشريعي نتساءؿ ما مدى شرعية إجراء حماية الشيود خاصة تمؾ التي يجرى سماعيا مف وراء
حجاب أو باستخداـ تقنية تغيير أصواتيـ أو القياـ بتغير شخصيتيـ أو شتى وسائؿ الحماية البلزمة لعدـ
الكشؼ عف ىوية الشاىد وحمايتو قبؿ وأثناء وبعد شيادتو .وىؿ ىذا يتعارض أيضاً مع ما أكدت بو
القوانيف اإلجرائية مف حؽ المتيـ في معرفة اسـ وتفاصيؿ الشاىد الذي يدلي بشيادة ضده ,ألنو مف
الجائز أف يحمؿ ضغينة ضده وىذا ما يسمى بضمانات وحقوؽ المتيـ في مواجية الشاىد ,وجميعنا
يذكر المحاكمات الشييرة لمرئيس العراقي الراحؿ صداـ حسيف كيؼ كانت تدلى أقواؿ بعض الشيود مف
وراء حجاب ,أو باستخداـ تقنية المعمومات ,وتعد ىذه ىي المرة األولى في الوطف العربي التي تجد نظاـ
لحماية الشيود بإجراءات خاصة ,ويمكف القوؿ أف عدـ اإلفصاح عف محؿ إقامة الشاىد أو شخصيتو
اء شاذاً يتعارض مع ما يمزـ أف تتمتع بو إجراءات التحقيؽ والمحاكمة مف الوقوؼ عمى كافة
يمثؿ إجر ً

المعمومات المتعمقة بالشاىد ,فالمادة  77مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,جاءت صريحة فيما
تتطمبو مف تدويف سمطة التحقيؽ لبيانات الشاىد سواء تعمؽ األمر باسمو ولقبو وسنو وصناعتو وسكنو
وعبلقتو بالمتيـ

()2

ويرى الباحث  /انو طالما لـ توجد نصوص تبيح ىذه اإلجراءات الخاصة بحماية الشيود فانو يمكف القوؿ
انو إذا كانت الضرورة تقتضي عدـ اإلفصاح عف ىوية الشاىد أو شخصيتو فاف شرعية ذلؾ اإلجراء
يستمد مف نظرية الضرورة اإلجرائية ,تمؾ الضرورة التي لـ نعارضيا بالنسبة لئلجراءات التنظيمية
وعارضناىا بالنسبة لئلجراءات الماسة بحقوؽ وحريات المتيـ ومنيا حقو في معرفة اسـ الشاىد وبياناتو
بناء عمى الضرورة اإلجرائية ,طالما لـ يوجد نصوص تحدد معالـ
ليذا ال يمكف أف نقر تمؾ اإلجراءات ً
( )1انظر د .احمد براؾ ,قصور حماية الشيود في التشريع الجنائي الفمسطيني والعربي ,مقاؿ منشور عمى صفحتو الشخصية بتاريخ
 http://www.ahmadbarak.com/Category/StudyDetails/1050 2015/1/23تاريخ الزيارة 2015/8 /27ـ
-

ونجد في قانوف العقوبات الفرنسي الجديد المعموؿ بو في عاـ  1994نموذج لذلؾ بما قضت بو المادة  4-221مف تشديد لمعقاب
لمسجف المؤبد إذا وقع فعؿ القتؿ عمى شاىد ,و المادة  242مف قانوف العقوبات االتحادي اإلماراتي لسنة  ,1987حيث جرمت االعتداء
عمى شاىد أو خبير لتغيير أقوالو أو اإلدالء بأقواؿ أو معمومات ,واذا وقع االعتداء مف موظؼ عاـ يعاقب بالسجف المؤقت.

( )2انظر المادة  77مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  3لسنة  ,2001وتقابميا المادة  113مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري رقـ
 150لسنة  1950والمعدؿ سنة 2015ـ ,و المادة  71مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  9لسنة  1961والمعدؿ سنة 2010ـ.
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وطبيعة وشروط تمؾ اإلجراءات ,خاصة أنيا تمس حقاً مف حقوؽ المتيـ وتتعارض مع بعض النصوص
في القانوف اإلجرائي ,لذلؾ يجب تعديؿ تمؾ النصوص بحيث تسمح بعدـ اإلفصاح عف تمؾ البيانات
لمضرورة وىذا ما سمكو المشرع الفرنسي في قانوف اإلجراءات الجنائية بأف األشخاص الذيف ال يوجد سبب
يبرر االشتباه في ارتكابيـ لجريمة أو الشروع فييا ,وتتوافر لدييـ عناصر إثبات ميمة يكوف عنوانيـ ىو
عنواف قسـ الشرطة أو مدير األمف وذلؾ بعد الحصوؿ عمى موافقة النائب العاـ أو قاضي التحقيؽ ,بحيث
يتـ قيد عنواف ىؤالء األشخاص بسجؿ مرقوـ يوقع عميو باألحرؼ األولي ُيعد خصيصاً ليذا الغرض

وىكذا يتضح مف مواد قانوف اإلجراءات الفرنسي عف الشروط التي يجب توافرىا إلخفاء عنواف الشاىد,
وذلؾ دوف أف يمتد ذلؾ إلى عدـ اإلفصاح عف شخصيتو ,وتتطمب ىذه المادة توافر ثبلثة شروط إلخفاء
عنواف الشاىد تتمثؿ في ضرورة استبعاد شبية ارتكاب الشاىد لجريمة أو الشروع فييا ,فضبلً عف توافر
قدرتو عمى تقديـ أدلة إثبات مفيدة لئلج ارءات ,باإلضافة لضرورة الحصوؿ عمى موافقة النائب العاـ أو
قاضي التحقيؽ عمى عدـ اإلفصاح عف عنواف الشاىد

()1

و ىذا ما سمكو أيضاً المشرع السويسري عاـ

 2013فقد طبؽ أوؿ برنامج وطني لحماية الشيودُ ,وضع خصيصاً لمحاالت المرتبطة باالتجار بالبشر,
واإلرىاب ,والجريمة المنظمة (.)2
ويرى الباحث انو يشترط ليذا التعديؿ لكي يضمف توفير الحماية الجنائية لمشيود ,أف يكوف عبر
إجراءيف:

( )1د .أميف مصطفي أستاذ القانوف الجنائي يتحدث عف شيود قتمة الثوار ورموز الفساد: http://www.masress.com/elakhbar/60527
تاريخ الزيارة 2015/8 /27ـ
( * )2أ.خالد العطاوي ,الحماية األمنية والجنائية لمشيود ,مقاؿ منشور  /http://www.assabah.press.ma :تاريخ الزيارة 2015/8 /27ـ
* تتمثؿ أىـ تجارب حماية الشيود في الواليات المتحدة األمريكية ,إذ ظير برنامج «حماية الشيود» بيا سنة  1976مع المافيات ,إذ كانت األخيرة
تأخذ تعيداً عمى أفرادىا بكتـ األسرار ,وما إف يقرر أحدىـ خبلؼ وعده حتى تقوـ عائمة المافيا بقتؿ أسرة «الخائف» ,ويمتد القتؿ إلى والديو
وأطفالو ,ولكف عندما قبضت الشرطة عمى أربعة مف أفراد المافيا بسبب بعض الجنايات البسيطة ,مف بينيـ رجؿ اسمو «باربو از ,ومف ثـ أخرجت

الشرطة الثبلثة ,وأبقت «باربو از» عندىا ,طمب األخير مف رئيسو دفع الكفالة إلخراجو ,ولكف بدال مف ذلؾ قرر رئيسو قتؿ أصدقائو الثبلثة المفرج
عنيـ ,وعمـ عندىا «باربو از» أف دوره سيحيف ما إف يخرج مف السجف ,فطمب مف السمطات حماية أسرتو مقابؿ أسرار عائمة المافيا التي ينتمي إلييا
والشيادة ضد رئيسو في المحكمة ,فوافقت السمطات ,ولدواعي حماية أسرة «باربو از» ظمت الشرطة تنقؿ أسرتو مف مكاف إلى آخر طيمة فترة
المحاكمة التي استمرت عاميف ,وبعد خروج «باربو از» بدأت مشكمة حمايتو وعائمتو ,إذ مف الصعب نقميـ مف مكاف إلى آخر طيمة الوقت ,إضافة
إلى أفراد الشرطة التي ظمت مع األسرة خبلؿ ىذا الوقت كمو لتوفير الحماية ,حينيا اقترح أحد المحاميف في و ازرة العدؿ منح الشيود وعائبلتيـ
ىويات مزيفة وارساليـ إلى مكاف ال يعرفيـ فيو أحد مع توفير السكف والعمؿ ,وفي سنة  1970تحوؿ اقتراح المحامي إلى قانوف يعمؿ بو حتى
اآلف ,فشجع القانوف عمى كشؼ الكثير مف الجرائـ تجاوز عددىا  12ألؼ قضية ,وقاـ البرنامج بحماية أكثر مف  7000شاىد مع عائبلتيـ.
(انظر.أ.خالد العطاوي ,الحماية األمنية والجنائية لمشيود ,المرجع السابؽ)
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اإلجراء األوؿ  /عدـ اإلفصاح عف محؿ إقامة الشاىد وذلؾ عف طريؽ النيابة العامة مع تخصيص إدارة
معينة في كؿ مديرية لمشرطة بكافة المحافظات لتطبيؽ نظاـ حماية الشيود واإلشراؼ عميو.
اإلجراء الثاني  /عدـ اإلفصاح عف شخصية الشاىد وذلؾ في الحاالت الصعبة والقضايا الجسيمة مع
وضع قيود عمى ىذا األجراء مف أال يطغى ذلؾ عمى حقوؽ الدفاع  ,وأال تكوف الشيادة ىي الدليؿ
الوحيد لئلدانة ,وكذلؾ كفالة حؽ المتيـ في الطعف واف يكوف ذلؾ في كافة الجرائـ مف نوع الجناية و
الجنح شريطة توافر خطر حقيقي ييدد الشاىد أو أسرتو.

الفرع الثالث
إعالن ورقة التكميف بالحضور لغير شخص المعمن إليو لمضرورة
إف مباشرة التحقيؽ بحضور الخصوـ يعتبر مف الضمانات العامة لمتحقيؽ االبتدائي ألنو بفرض الثقة و
االطمئناف في نفوسيـ و يمنحيـ الفرصة لمعرفة سير التحقيؽ ,و فيما إذا كاف ليـ اعتراض عميو أـ ال

الف جميع أطراؼ الدعوى يحضروف ىذا التحقيؽ سواء النيابة العامة أو المشتكي عميو أو المشتكي أو
المدعي بالحؽ المدني أو المسؤوؿ بالماؿ أو وكبلئيـ

()1

فيو ركيزة أساسية في القانوف اإلجرائي ,يحرص

العمؿ القضائي أشد الحرص عمى احترامو ,فالتبميغ أو اإلعبلف بصفة عامة ىو إجراء محمو إخبار
المعني باألمر بشيء معيف ,و التبميغ القضائي " يقصد بو تمؾ العممية القانونية بيف ِ
المبمَغ إليو
المبمغ و ُ
ُ
و مصمحة التبميغ ,أو تمؾ الشكمية التي يتـ وبواسطتيا إعبلـ المبمغ إليو باإلجراءات التي تتخذ ضده "

( ,)2أو بأنو الوسيمة الرسمية التي يبمغ فييا الخصـ واقعة معينة إلى عمـ خصمو .و ذلؾ بتسميمو صورة
عف الورقة .و يكوف التبميغ بطريقة رسميا القانوف و ىي ورقة المحضريف يسممونيا لما يراد تبميغو أو لمف
يستطيع تسمميا نيابة عنو كوكيمو أو مف يقوـ مقامو قانونياً ( ,) 3و ىذا وفقا لممادة  185مف قانوف

( )1د .محمد صبحي نجـ ,الوجيز في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ,مرجع سابؽ ,ص .213
( )2أ.نبيؿ اسماعيؿ عمر ,إعبلف االوراؽ القضائية ,دراسة تحميمية وعممية في الفقو والقضاء المصري والفرنسي ,دار الجامعة الجديدة لمنشر,
2004ـ ,ص .13
-

و تبميغ االستدعاء – ىو إ عبلف قانوني عف بداية الخصومة أو عف إجراء مسطري محدد زمنيا و يشكؿ فعميا في إيصاؿ واقعة قانونية إلي
عمـ المبمغ إلية ليكوف موجودا بالجمسة و ليييئ مواجيتو مع الخصـ ليناقش الدعوي التي تمكنو مف الوصوؿ إلي مرماه في التقاضي لتفرض
عميو التزاما عميو تنفيذه أو القياـ بو(.أ .اسماعيؿ عمر ,إعبلف االوراؽ القضائية ,دراسة تحميمية وعمممية ,مرجع سابؽ ,ص )15

( )3د .عثماف التكروري ,الوجيز في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية و التجارية ,الجزء األوؿ ,ص .205
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اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ( ,)1و ىذه المادة تحدث عف كيفية تبميغ األوراؽ القضائية عمي يد محضر

أو أحد رجاؿ الشرطة لمشخص المبمغ إليو أو محؿ إقامتو ,فإذا لـ يجدوا الشخص المراد تبميغ أو لـ يتـ
معرفو محؿ إقامتو فيتـ التبميغ وفقاً لمقواعد المقرر في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية و التجارية رقـ 2

لسنة  ,2001وذلؾ لضرورة األجراء.

والمستفاد مف ىذه النصوص أف الم ّشرع التزـ قاعدة الترتيب في تبميغ الشخص المطموب تبمغيو وليس
قاعدة التخيير بحيث يكوف التبميغ لمشخص المراد تبميغو في موطنو األصمي أو في محؿ عممو أو لوكيمة
واذا تعذر ذلؾ فإلى أي فرد مف أفراد عائمتو الساكنيف معو ,مما تدؿ مبلمحو عمى أنو بمغ الثامنة عشر

مف عمره .و قد أوجب المشرع أف يكوف التبميغ ما بيف الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة السابعة

مساءاً والتبميغ خارج ىذا الوقت ال يصح إال بإذف كتابي (خطي) مف قاضي األمور المستعجمة أو قاضي

التنفيذ طبقاً لحالة الضرورة

()2

واشترط شموؿ ورقة التبميغ عمى بيانات فييا أسـ مف يقوـ بالتبميغ

()3

ورتب

البطبلف عمى عدـ االلتزاـ بمواعيد إجراءات التبميغ المنصوص عمييا آنفاً ( ,)4وال يجوز التبميغ بالنشر

استناداً لممادة  20مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني إال بعد تطبيؽ المادة  18مف
ذات القانوف ما داـ أف لممدعي موطف معموـ خارج الببلد

() 5

فإذا تعذر إعبلنو بالطرؽ العادية جاز

لمقاضي أف يأمر باإلعبلف عف طريؽ النشر بإحدى الصحؼ اليومية بعد أوؿ جمسة محاكمة يتعذر

حضور المدعي عميو .حيث حدد القانوف جزاء مف ثبت تعمده ذكر موطف غير صحيح ,ألنو جاز
لممحكمة أف تحكـ بغرامة مالية إذا ثبت تعمد المدعي ذكر موطف غير صحيح لممراد إعبلنو بقصد عدـ

وصوؿ اإلعبلف إليو (.)6

( )1المادة  185مف قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني (تبمغ األوراؽ القضائية بواسطة محضر أو أحد رجاؿ الشرطة ,لشخص المبمغ إليو ,أو
في محؿ إقامتو ,وفقا لمقواعد المقررة في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية ,مع مراعاة األحكاـ الخاصة الواردة بيذا القانوف).
( )2انظر المادة  2/8مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ  2لسنة 2001ـ.
( )3انظر المادة  9مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ  2لسنة 2001ـ.
( )4انظر المادة  22مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ  2لسنة 2001ـ.
( )5أصوؿ التبميغ وفؽ المادة  20مف قانوف أصوؿ المحاكمات الفمسطيني ,منشور عمى شبكة االنترنت ,مرجع سابؽ.
-

انظر المادة مف  22أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ  2لسنة  2001ـ.

-

( البد مف التنويو أف اإلجراءات المتبعة بالتبميغ داخؿ الدولة المطموب بيا الشخص المطموب تبميغو إما أف تتبع اإلجراءات المقررة في
قوانيف الدولة المطموب التبميغ فييا واما أف يتـ وفق ا لئلجراءات المقررة في قوانيف الدولة طالبة التبميغ ويشترط في ذلؾ أال تتعارض ىذه
اإلجراءات مع ما ىو مقرر في قوانيف الدولة المطموب التبميغ فييا (محكمة نقض فمسطيف رقـ  2004/17الصادر بتاريخ
 ,2004/10/13راـ اهلل ,نقبل عف المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فمسطيف  http://muqtafi.birzeit.edu :تاريخ الزيارة /28
2015/8ـ.

-

وكذلؾ انظر قرار محكمة التمييز األردني  ,180/66ص .1996 ,907نقبل عف شبكة قانوف األردف ,منشور ,مرجع سابؽ.

( )6المتقاضوف التبميغ عبر الصحؼ تشيير يسبب حرجا اجتماعيا ,مقاؿ منشور عمى شبكة االنترنت :
 http://www.shabiba.com/News/Article-14233.aspxتاريخ الزيارة 2015/8 /28ـ
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وىذا ما أكدت عميو المادة  20مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني

 185مف قانوف اإلجراءات الفمسطيني

اإلجرائية العربية (.)3

()2

() 1

و المادة

وىذا ما سار عميو الكثير مف االحكاـ القضائية و التشريعات

إذا كانت الضرورة اإلجرائية ىي التي أباحت االستثناء الوارد في نص المادة  234قي القانوف المصري

لمجية اإلدارية التابعة ليا أخر محؿ إقامة كاف يقيـ فيو في مصر ,فإنيا نفس الضرورة التي أعطت المادة

 185بالرجوع إلي المادة  20مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية وخاصة بالنشر في إحدى الصحؼ
اليومية وىذه الضرورة جاءت عمى سبيؿ االستثناء ىي ضرورة تشريعية أجازت لمقائـ باإلجراء أف يطبؽ

ىذه النصوص في حاؿ تعذر التبميغ لمشخص المراد تبميغو ,فبل مجاؿ لمسمطة التقديرية لمقائـ باإلجراء مف
استثناء عمى نصوص تعمقت بشروط التبميغ بالحضور,
إعماؿ ىذه النصوص مف عدميا كونيا جاءت
ً
فإذا تعذر التبميغ بيذه الشروط اوجب عمى القائـ أف يطبؽ النصوص االستثنائية في القضايا الجنائية التي
شرعتيا الضرورة اإلجرائية حتى يكتمؿ الشكؿ اإلجرائي الصحيح النعقاد الخصومة فيو طريؽ استثنائي ال

يعمؿ فييا القائـ باإلجراء تقديره ,أنما يطبقيا في حالة عدـ توافر شروط التبميغ الصحيحة الواردة في
قانوف اإلجراءات الجزائية أو في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية في حالة التبميغ بالحضور.

ويرى الباحث بأف إعماؿ شروط التبميغ وصوالً لبلستثناء منو والتي منيا النشر بإحدى الصحؼ اليومية
العتباره دليبلً كافياً عمى إعبلف الشخص المطموب إعبلنو إعبلناً صحيحاً وقانونياً ,إنما ذلؾ ال يكفي بحد

ذاتو لعدة أسباب منيا  :أف إعماؿ شروط التبميغ يجب أف يكوف ألشخاص أو ىيئة مدربة تدريباً سميماً
بكيفية التبميغ الصحيح وكيفية الوصوؿ إلى الشخص المراد تبميغو بموطنو لكوف إقميـ دولة فمسطيف ىو

( )1انظر المادة  20مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية الفمسطيني رقـ  2لسنة  ,2001ووتقابيا المادة  10و 11مف قانوف أصوؿ
المحاكمات المدنية المصري رقـ  32لسنة 1963ـ ,والمادة  8و 9مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني رقـ  24لسنة .1988
( )2انظر المادة  185مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني ,وتقابميا المادة  234مف قانوف اإلجراءات الجزائية المصري ,والمادة  146مف
قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني.
( - )3حيث قضت محكمة النقض المصرية بقوليا (وكاف البيف مف مفردات المضمومة أف الطاعف قد أعمف بالحضور بالجمسة ,واف المحضر
اكتفى بإعبلنو لجية اإلدارة لعدـ االستدالؿ عميو ,ولما كاف مف المقرر أف إعبلف المعارض بالحضور لجمسة المعرضة يجب أف يكوف لشخصو أو
لمحؿ إقامتو ,وكانت إجراءات اإلعبلف طبقا لنص المادي  234مف قانوف اإلجراءات الجزائية ,تتـ بالطرؽ المقررة في قانوف المرافعات ,وكانت
المادتيف  10و 11مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية توجباف أف يتـ تسميـ األوراؽ المطموب إعبلنيا إلي الشخص نفسو أو في موطنو .واذا لـ
يجد المحضر المطموب إعبلنو في موطنو ,كاف عميو تسميـ الورقة إلي مف يقرر انو وكميو أو انو يعمؿ في خدمتو أو انو مف الساكنيف معو مف
األزواج واألقارب واألصيار واذا لـ يجد المحضر مف يصح تسميـ الورقة إليو طبقا لما ذكر أو امتنع مف وجده منيـ عف االستبلـ وجب عميو
تسميميا في اليوـ ذاتو لجية اإلدارة التي يقع موطف المعمف إليو في دائرتيا)(نقض رقـ  ,24369س  ,448ص  ,1102سنة  )1997وقضت
أيضا  ( :ويعد استبلـ ورقة اإلعبلف عمى ىذه الحاؿ قرينة عمى عمـ الشخص المطموب إعبلنو ما لـ يدحضيا بإثبات العكس) (نقض,
 ,1967/5/16نقض س  18ؽ ,ص .)132
 يبمغ األمر بالحضور إلي الشخص المطموب التحقيؽ معو بواسطة احد المحضريف أو رجاؿ السمطة العامة وتسمـ إليو صورة منو إف وجد ,واالستسمـ إلي احد أفراد أسرتو الكامؿ األىمية الساكف معو) (المادة  105مف قانوف اإلجراءات السعودي الصادر بمرسوـ ممكي رقـ  2سنة )2014
ويقابميا نص المادة  177مف قانوف اإلجراءات الجزائية القطري.
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إقميـ صغير نسبياً بالمقارنة لدوؿ أخرى باإلضافة إلى أف طبيعة الناس في مجتمعنا ال يخفى عنيا سؤاؿ

سائؿ وخاصة في منطقة سكناه وىذا عكس ما يحصؿ مف إجراءات تبميغ ىذه األياـ مف قبؿ المكمفوف

بالتبميغ في عدـ العناء في البحث لموصوؿ إلى الشخص المطموب تبميغو مما يسيؿ لموصوؿ إلى استثناء

المادة السابقة .واذا كانت غايات المشرع عندما وضع النص في حينو إعبلـ الشخص أو العتباره معمناً

قانونياً بوسيمة النشر بإحدى الصحؼ اليومية باعتبارىا الوسيمة الوحيدة لنقؿ األخبار وتوافد عامة الناس
لقراءتيا فإف ىذه الوسيمة مع التطور الممحوظ لمتكنولوجيا أصبحت بالية بعد اإلقباؿ الشديد لمتابعة المواقع
اإلخبارية االلكترونية والتي يجب استغبلليا االستغبلؿ االمثؿ لمصمحة التبمغ ,ولذلؾ يقترح الباحث اف

يكوف التبميغ الكترونياً باحدى الوسائؿ االلكترونية ووفقاً إلمكانيات الدولة الموجستية وعبلقتيا بالتطورات

التكنولوجية.
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الخاتمة
الحمد اهلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو أجمعيف

وبعد..

ذكرنا في مقدمة ىذه الدراسة اف نظرية الضرورة في جميع فروع القانوف قد حظيت بأىتماـ وافر ودراسات
متعددة ساىمت في بروز معالميا الى الواقع العممي والنظري بحيث تعاممت معيا مختمؼ فروع القانوف

االخرى ونظمت العبلقة بيا بشكؿ واضح وسميـ ,اال اف نظرية الضرورة االجرائية في قانوف االجراءات

الجزائية لـ تطرؽ بحثاً بالشكؿ الكافي و ىذا ىو العائؽ الرئيسي الذي واجو الباحث وىو نقص المراجع
القانونية المتخصصة في ىذا الموضوع ,لذا فقد تـ االعتماد غالباً في معرض انجازه عمى المراجع

القانونية العامة ,وىو أمر وفقاً لرأينا الشخصي بقدر ما ىو نقطة تسجؿ عمى البحث ,بقدر ما ىو نقطة
تسجؿ لصالح البحث ,النو يبرر أىمية البحث وجديتو وأصالتو ,و لذا عمد ُّ
ت في ىذه الدراسة البحث في
ىذه النظرية ومدى تطبيقيا في قانوف االجراءات الجزائية حيث تعرضت لمفيوميا و ضوابطيا وبينت

معالميا الدفينة واوضحت شروطيا واركانيا ومدي دستوريتيا في القانوف االجرائي الجنائي ,وكيؼ اسيمت
في ىذه النظرية في الكشؼ عف حقيقة قدسية الحقوؽ والحريات العامة لبلفراد التي كفميا الدستور في

صمب مواده ,ف أشرت مف خبلؿ ىذه الدراسة الى اىـ المسائؿ التي يمكف اف تثار بشأف الضرورة
االجرائية ,ومدى إمكانية إعماليا كنظرية عامة في قانوف االجراءات الجزائية اـ االقتصار عمى التطبيقات

التي وردت حص اًر ,كما تناولت انواعيا ومصاردىا ورأي الفقو والقضاء فييا وقد سعيت مف خبلؿ تفنيد
النصوص االجرائية المتعمقة بالضرورة في قانوف االجراءات الجزائية وبياف الثغرات التي تعتري قانوف

االجراءات الجزائية والتي ما زالت قائمة في تشريعنا االجرائي الجنائي .وقد خمصت في نياية ىذا البحث

إلى جممة مف النتائج والتوصيات التي يمكف إيجازىا عمى النحو التالي -:
أول  /النتائج-:

 )1إف نظرية الضرورة قد تجمت صورىا بكؿ فروع القانوف بشكؿ واضح اال اف القوانيف االجرائية
الجزائية ذات خصوصية معينة في تعامميا مع نظرية الضرورة ,فعبلقة السمطة باألفراد في قانوف
اإلجراءات إنما ىي عبلقة تنظيمية بينما عبلقة السمطة باألفراد في حاؿ الضرورة عبلقة قيرية.

 )2إف قاعدة الضرورات كأعماؿ تحقيؽ تيدؼ لمكشؼ عف الجرائـ (تبيح المحظورات) وىي حقوؽ
وحريات األفراد المصونة لكف البد أف تقدر الضرورة بقدرىا.

 )3الضرورة اإلجرائية تعني أف يضطر القائـ باإلجراء الى اتباع ما يخالؼ القواعد الواجبة االتباع
تحت ضغط الظرؼ االضطراري المفاجئ الذي يممي بضرورة اتخاذ اإلجراء فو اًر دوف تراخى و إال

قد يتعذر اتخاذه عمى نحو يضر بالمصمحة العامة.
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 )4يعمد المشرع اإلجرائي الى الموازنة بيف المصمحتيف في قانوف اإلجراءات الجزائية بيف المصمحة
العامة وبيف حقوؽ وحريات األفراد واف كانت الفضمى في بعض النصوص لممصمحة العامة التي
يسعي إلي حمايتيا فيضع مف النصوص التي قد تكوف غير كافية في حد ذاتيا ليذه الحماية فيمجأ

إلي أسموب أخر (الضرورة) ويضفي عمى العمؿ مشروعيتو.

 )5أراد المشرع اإلجرائي في قانوف اإلجراءات الفمسطيني رقـ  3لسنة 2001ـ إعماؿ حالة الضرورة
كنظرية عامة وكاستثناء فجاء بمواضع يتحدث عف الضرورة كنظرية عامة وىي تسمى الضرورة

العممية يقدرىا ويطبقيا القائـ باإلجراء حتى لو لـ ينص عمييا بالقانوف وتحدث في مواضع أخرى
عف الضرورة التشريعية كاستثناء نصي قدرىا وقررىا المشرع وترؾ مجاؿ توافرىا مف عدمو

لمشخص القائـ باإلجراء.

 )6تعتبر نظرية الضرورة في اإلسبلـ ثابتة ومتينة وال خبلؼ بيف فقيائو عمى أصميا ومصدرىا ,عمى
عكس فقياء القانوف الذيف اتفقوا عمى وجودىا واختمفوا عمى مصدرىا فالبعض رآىا نظرية قانونية

وأخر رآىا نظرية واقعية.

 )7ال تعارض بيف مبدأ المشروعية وحالة الضرورة وال تشكؿ إعماؿ الضرورة انييار لمبنياف القانوني
بؿ تمثؿ الضرورة مشروعية استثنائية تيدؼ إلي حماية المصمحة العامة.

 )8ضيؽ االختيار لمف يقع تحت وطأة الضرورة يفسح لو النظر في مجاليف إما مصمحتو الخاصة

وىي الغالب واما المصمحة العامة بحيث تكوف الكفة الراجحة إلحداىما بحجـ الضرر الواقع عميو
بعد الموازنة بيف تمؾ المصمحتيف وتضرر المصمحة المحمية.

 )9القانوف الفمسطيني ونظيره األردني والمصري تبنوا حالة الضرورة في تشريعاتيـ الجنائية الموضوعية
واتفقوا عمى إعفاء المضطر مف المسئولية الجزائية.

 )10حقيقة نظرية الضرورة االجرائية إنما جاءت لممصمحة العامة مف اجؿ الحفاظ عمى سبلمة الدولة
التي تمثؿ الغاية في كؿ نظاـ قانوني.

 )11أف الضرورة اإلجرائية و الشرعية اإلجرائية أمراف غير متناقضيف ,بؿ يتفقاف في سبيؿ تحقيؽ
اليدؼ المنشود مف النظاـ الجنائي بأكممو ,وىو مكافحة ظاىرة اإلجراـ مع احتراـ حقوؽ اإلنساف

وحرياتو في آف واحد.

 )12اختبلؼ الفقياء في أساس ىذه النظرية في القانوف اإلجرائي يجعؿ الرؤية لمنظـ التشريعية في
مسايرتيـ واالقتناع في صحة نتائجيـ غير واضحة ,فيكوف مف السيؿ الطعف بعدـ دستورية ىذه

النظرية.

 )13عمة الضرورة اإلجرائية الخوؼ مف تعذر اتخاذ اإلجراء فيما بعد بشرط أف يكوف عمى قدر مف
الجسامة التي تبيح اتخاذه عمى شكؿ معيف ومتناسبا والخطر الحقيقي الميدد لممصمحة العامة.
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ثانيا  /التوصيات -:
 )1حداثة نظرية الضرورة اإلجرائية توجب عمى المشرع د ارسة موائمتيا مع نظامو اإلجرائي وينصح
الباحث أف يقتصر عمى حاالت الضرورة التي وردت نصاً كإستثناء وتقميص حجـ السمطة التقديرية

لكثير مف الحاالت لمقائـ باإلجراء مف خبلؿ النص عمييا كاستثناء.

 )2ليس ما يمنع مف يتبنى المشرع تعريفاً لمضرورة االجرائية في قانوف اجراءاتو الجزائية يوضح مفيوميا
ويبيف شروط تطبيقيا ,كما فعؿ ببياف مفيوـ الضرورة الموضوعية وشروطيا في القانوف الجنائي

العقابي في نص ـ  18المطبؽ بقطاع غزة عمى اف يكوف تعريفيا كاآلتي  " :ىي الحالة الممجئة التي
تتيح لمقائـ باالجراء حماية المصمحة االجدر بالرعاية سواء خالؼ الشكؿ االجرائي العادي او كاف

متمماً لو شريطة اف تكوف المخالفة الوسيمة الوحيدة والبلزمة لذلؾ ومتناسبة و الخطر الحقيقي وتحقؽ

غاية العمؿ االجرائي ذاتو ".

 )3نوصي المشرع الفمسطيني بصياغة نص يعالج حالة خروج مأمور الضبط القضائي عف دائرة
اختصاصو المكاني ولذلؾ نقترح اف يكوف النص كالتالي " أذا صادؼ مأمور الضبط القضائي
شخصاً وبدا منو ومف المظاىر واألفعاؿ التي أتاىا أنو يخفي شيئاً غير مشروع ويشكؿ خط اًر جسيماً
عمى المصمحة العامة جاز لو اف يستوفقو و يقوـ بتفتيشة دوف أنتظار الحصوؿ عمى أذف التفتيش ".

 )4ولتجنب التعارض بيف نصوص القانوف االساسي ونصوص قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني,
والجؿ حماية المصمحة العامة و مكافحة الجريمة ,نوصي المشرع بتعديؿ نص المادة  11مف القانوف

االساسي ,بحيث تصبح (الحرية الشخصية حؽ طبيعي وىي مصونة ال تمس ,وفيما عدا حالة التمبس
ال يجوز القبض عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو بأي قيد أو منعو مف التنقؿ إال بأمر

تستمزمو ضرورة التحقيؽ وصيانة أمف المجتمع ,ويصدر وفقاً ألحكاـ القانوف ,ويحدد القانوف مدة

الحبس االحتياطي ,و ال يجوز الحجز او الحبس في غير االماكف الخاضعة لمقوانيف الصادرة بتنظيـ

السجوف).

 )5نييب بالمشرع بأف يستحدث نصاً يعطي لرجاؿ الشرطة حؽ االستيقاؼ فنقترح اآلتي  " :لكؿ

شرطي الحؽ في أف يستوقؼ أي شخص ويطمب منو بيانات عف أسمو وشخصو إذا كاف الزماً

لمتحريات التي يقوـ بيا واذا رفض الشخص تقديـ البيانات المطموبة أو قدـ بيانات غير صحيحة أو

قامت قرائف قوية عمى ارتكاب جريمة جسيمة صحبو الشرطي إلى مركز الشرطة ".
بناء عمى حالة الضرورة في قانوف
 )6نوصي المشرع باف يتناوؿ جميع االستثناءات النصية التي جاءت ً
االجراءات الجزائية الفمسطيني واف يعاود صياغتيا ومدى أىميتيا وجوداً وعدماً بعد الموازنة بيف
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مصمحة الدولة ومصمحة الفرد وأف يراعي فييا الحقوؽ والحريات العامة لؤلفراد ,ولذلؾ نوصي بتعدؿ

بعض النصوص وأىميا -:

 -1نوصي المشرع بتعديؿ نص المادة  47مف قانوف االجراءات الجزائية المتعمؽ بتفتيش االنثى وذلؾ
لمعالجة بعض الحاالت الضرورية والقاصرة معالجتيا بالنص السابؽ فنقترح اآلتي  " :إذا كاف

الشخص المراد تفتيشو أنثى ,فبل يجوز تفتيشيا إال بواسطة أنثى ينتدبيا لذلؾ القائـ بالتفتيش ,فإف
لـ يجد أنثى يقتادىا إلى أقرب مركز شرطة بو أنثى لتقوـ بدورىا في التفتيش ,بعد أف يجري عمييا

المبلحظة والمتابعة الدقيقة طواؿ فترة االقتياد ".

 -2بتعديؿ نص المادة  39مف قانوف االجراءات الجزائية بأف تضاؼ الى الفقرة االولى كممة كتابية
او الكترونية فتصبح كالتالي  ":دخوؿ المنازؿ وتفتيشيا عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ال يتـ اال بمذكرة
كتابية او الكترونية مف قبؿ النيابة العامة او في حضورىا ....الخ ".

 -3تعديؿ نص المادة  17مف القانوف االساسي الفمسطيني لتتوائـ مع المادة  48مف قانوف االجراءات

الجزائية الفمسطيني المتعمقة بحالة دخوؿ المساكف ببل مذكرة ونقترح التعديؿ اآلتي  " :لممساكف

حرمة ,وفيما عدا حاالت الخطر ,أو االستغاثة ال يجوز دخوليا ,وال تفتيشيا ,وال مراقبتيا أو
التنصت عمييا إال بأمر قضائي مسبب وفقا ألحكاـ القانوف ".

 -4تعديؿ نص المادة  98مف قانوف االجراءات الجزائية والمتعمقة باستجواب المتيـ قبؿ دعوة محامية
لمضرورة ونقترح اف يكوف اآلتي " لوكيؿ النيابة استجواب المتيـ قبؿ دعوة محامية لمحضور في

حاالت التمبس او الضرورة او االستعجاؿ او الخوؼ مف ضياع االدلة عمى أف تدوف موجبات
التعجيؿ في المحضر شريطة اف تعيف النيابة لممتيـ محامي لمحضور مف قبؿ المحاميف المقيديف
بجدوؿ النيابة ولممدعي الحؽ في االطبلع عمة اقواؿ المتيـ عند انتياء االستجواب ,عمى اف

يحظر االستجواب ليبلً باي حاؿ مف االحواؿ ".

 -5تعديؿ نص المادة  58مف قانوف االجراءات الجزائية والمتعمؽ بتدويف المحاضر فنقترح اآلتي :
" يصطحب وكيؿ النيابة في جميع اجراءات التحقيؽ كاتباً مختصاً لتدويف المحاضر ويوقعيا

معو ,وعند تعذر وجود الكاتب جاز لوكيؿ النيابة أف يستعيف بأحد افراد قوى األمف الحاضريف بعد
أف يحمفو اليميف بأف يقوـ بعممو بصدؽ و أمانو ويثبت ذلؾ في محضر التحقيؽ "

 -6تعديؿ المادة  243المتعمقة بحضور المتيـ الجمسات لتصبح " يحضر المتيـ الجمسة بغير قيود
وال أغبلؿ ,إنما تجرى عميو المبلحظة البلزمة ,واذا صدر مف المتيـ تشويش يوضع في قفص
زجاجي محكـ بحيث يسمع المتيـ ويرى اجراءات المحاكمة و يتحكـ رئيس الجمسة في سماع

المتيـ متى رأى ضرورة لذلؾ ".
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 -7نقترح عمى المشرع النص في قانوف اجراءاتو الجزائية عمى حماية الشيود مف بطش المتنفذيف
ورجاؿ العصابات فيكوف النص كاآلتي " يكوف عنواف شيادة الشيود الذيف لدييـ عناصر اثبات
ميمة وأدلة قوية في القضايا الميمة والخطيرة قسـ الشرطة بعد الحصوؿ عمى موافقة النائب العاـ

بحيث يتـ قيد ىؤالء االشخاص بسجؿ مرقوـ يوقع عميو باالحرؼ االوى ويعد خصيصاً ليذا

الغرض ".

في االنياية ل أستطيع إل أن أقول :
إف نشداف الكماؿ جزء مف طبيعة اإلنساف ,ولكف الكماؿ ال يتحقؽ لعمؿ بشري ميما كاف قدر الجيد
المبذوؿ فيو ,فالكماؿ هلل وحده ,وىذه الرسالة التي بيف أيدي سيادتكـ ىي جيد إنساني ,فإف كاف حسناً
فمف اهلل " وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت واليو أنبت " واف كانت األخرى فمف عندي وحسبي قوؿ
الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ  " :مف اجتيد فأصاب فمو أجراف ,ومف اجتيد وأخطأ فمو أجر واحد ,فنسأؿ
اهلل سبحانو وتعالى أجر المجتيديف وتوفيؽ المصيبيف واحساف العامميف في الدنيا واآلخرة وهلل األمر مف
قبؿ ومف بعد ,واهلل المستعاف.

وباهلل التوفيق وعميو قصد السبيل......
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المشروعية ,الطبعة الثانية ,دار النيضة العربية1999 ,ـ.

 د .محمد صبحي نجـ ,الوجيز في أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ,الجامعة األردنية ,مكتبة دار
الثقافة ,الطبعة األولى1991 ,ـ.

 د .محمد سعيد نمور ,أصوؿ اإلجراءات الجزائية ,شرح لقانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ,الطبعة
الثانية ,دار الثقافة لمنشر و التوزيع2011 ,ـ.

 د .محمد عمي السالـ الحمبي ,الوجيز في أصوؿ المحاكمات الجزائية ,عماف ,دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ,الطبعة األولى ,اإلصدار الثاني2009 ,ـ.

 د .محمد عبد العاؿ السنارى ,تطور مبد أ المشروعية مف الفردية الشكمية إلي الموضوعية و المذىبية
_ دراسة مقارنة ,دار النيضة العربية( ,معمومات النشر  :بدوف).

 د .مصطفى محمود عفيفي ,الوسيط في مبادئ القانوف االداري وتطبيقاتو في تنظيـ ونشاط االدارة
العامة ,الكتاب الثاني ,الطبعة الرابعة.

 د .ىبللي عبد اهلل أحمد ,النظرية العامة لئلثبات الجنائي – دراسة مقارنة بيف النظـ اإلجرائية البلتينية
و االنجموسكسونية و الشريعة اإلسبلمية ,جامعة أسيوط ,دار النيضة العربية( ,معمومات النشر :

بدوف).

سابعاً  :المراجع القانونية المتخصصة.
 د .محمد السعيد عبد الفتاح ,الضرورة اإلجرائية في قانوف اإلجراءات الجزائية ,دار النيضة العربية
(سنة النشر  :بدوف).

 د .يسري محمد العصار ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و التشريع الحكومي في فترات إيقاؼ
الحياة النيابة – دراسة مقارنة ,دار النيضة العربية1995 ,ـ.

 د .يحيي الجمؿ ,نظرية الضرورة في القانوف الدستوري و بعض تطبيقاتيا المعاصرة – دراسة مقارنة,
دار النيضة العربية2005 ,ـ.
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ثامناً  :الرسائل العممية.
 أ .أسامة عبد اهلل زيد الكيبلني ,البطبلف في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,دراسة مقارنة,
جامعة النجاح الوطنية ,فمسطيف2008 ,ـ ,رسالة ماجستير.

 أ .أحمد بف إبراىيـ بف عبد هلل آؿ الشيخ ,مبدأ الشرعية اإلجرائية في نظاـ اإلجراءات الجزائية
السعودي _ دراسة تأصيمية مقارنو ,جامعة نايؼ _ الرياض ,رسالة ماجستير 2011ـ.

 أ .تونصير إبراىيـ ,تشريعات الضرورة ,دراسة مقارنة بيف التشريع الجزائري والمصري ,رسالة
ماجستير جامعة محمد حيدر بسكرة ,كمية الحقوؽ والعموـ السياسية2014 ,ـ.

 د .حساـ محمد فتحي أحمد البكري ,مبدأ الشفوية في اإلجراءات الجزائية ,دراسة مقارنة ,جامعة
المنصورة ,رسالة دكتوراه2011 ,ـ.

 أ .صالح راشد الدوسري ,السمطات االستثنائية لمأموري الضبط القضائي في قانوف اإلجراءات الجزائية
البحريني ,دراسة مقارنة ,جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ,رسالة ماجستير2008 ,ـ

 أ .عماد حامد احمد القدو ,التحقيؽ االبتدائي ,األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارؾ ,كمية القانوف
والعموـ والسياسية ,رسالة ماجستير 2009ـ.

 أ .ميند عارؼ عودة صواف ,القبض في التشريع الجزائي الفمسطيني ,دراسة مقارنة ,جامعة النجاح
الوطنية ,رسالة ماجستير2007 ,ـ.

 أ .محمد عمي مصطفى غانـ ,تفتيش المسكف في قانوف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,دراسة مقارنة,
جامعة النجاح الوطنية ,رسالة ماجستير2008 ,ـ.

تاسعاً  :البحوث والدراسات.
 د .أحمد لطفي السيد ,الشرعية اإلجرائية و حقوؽ اإلنساف ,بحث منشور ضمف أعماؿ مركز بحوث
الشرطة حوؿ (دور الشرطة في حماية حقوؽ اإلنساف) ,في إطار مشروع أعده نخبة مف
المتخصصيف لدراسة حقوؽ اإلنساف وآليات حمايتيا عمى الصعيديف الوطني والدولي ,اإلصدار

األوؿ ,يوليو 2005ـ.

 أ .سعيد محمود الديب ,حقوؽ المواطف ووجبات السمطة في قانوف اإلجراءات الجزائية ,حقوؽ المتيـ
في مرحمتي التحقيؽ والمحاكمة ,بحث منشور عمى موقع جمعية حقوؽ اإلنساف لمساعدة السجناء
2004ـ.Website: www.hrcap.org ,

 أ .أيمف جماؿ نسماف ,ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي وفقا لقانوف اإلجراءات الفمسطيني

رقـ  3لسنة 2001ـ ,بحث منشور عبر موقع الكمية الجامعية لمعموـ التطبيقية2009 ,ـ :
http://www.ucas.edu.ps/sru/research_desc.aspx?id=73
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 د .احمد محمد براؾ ,استجواب المتيـ وسماع الشيود في الدعوى الجزائية ,بيف النظرية والتطبيؽ,
دراسة مقارنة ,منشورة عبر صفحتو الشخصية ,بتاريخ 2015ـ :
.http://www.ahmadbarak.com

. د .رفعت رشواف ,التنظيـ القانوني لمضبطية القضائية ,في دولة اإلمارات العربية المتحدة ,كمية
الشرطة ,أبو ظبي ,دراسة مقدمة ضمف الخطة التدريبية السنوية الدارة الشئوف القانونية بو ازرة

الداخمية2012 ,ـ.


عوض ماطر المطيري ,بحث منشور عبر موقع جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ,كمية

الدراسات القانونية /http://www.indexsignal.com/community/threads/169218:

 أ .نجاد البرعي ,مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف ,حقوؽ اإلنساف بيف سيادة القانوف والحاالت
االستثنائية ,دراسة منشورة ضمف برنامج االمـ المتحدة االنمائي2009 ,ـ.

عاش ارً  :المجالت والدوريات.
 د .أمير حسف جاسـ ,نظرية الظروؼ االستثنائية و بعض تطبيقاتيا المعاصرة ,مجمة جامعة تكريت
لمعموـ اإلنسانية ,المجمد  ,14العدد  ,8أيموؿ 2007ـ.

 أ .فيصؿ شنطاوي الرقابة عمى مشروعية القوانيف المؤقتة في األردف 2007ـ ,مجمة المنارة االردنية,
المجمد  ,13عدد2007 ,8ـ ,ص .312

 د .رائد سميماف الفقير ,تطبيؽ مبدأ عدـ تجريـ الذات في الدعاوي الجزائية في كؿ مف األردف

والواليات المتحدة واليند ,دراسة قانونية مقارنة ,مجمة الواحات لمبحوث والدراسات ,العدد 11

(2011ـ) ,جامعة البمقاء التطبيقية األردف ’ بحث منشور.

الحادي عشر  :التشريعات.
 -1التشريعات الدولية :
 اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادر عف األمـ المتحدة عاـ 1948ـ.
 االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف الصادرة عاـ 1950ـ.
 العيد الدولي لمحقوؽ المدنية و السياسية لعاـ 1966ـ.
 -2التشريعات الدستورية :
 القانوف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 2003ـ ,المنشور عمى الصفحة  5مف العدد 0مف الوقائع
الفمسطينية (السمطة الوطنية الفمسطينية) بتاريخ 2003/3/19ـ.
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 الدستور االردني لسنة 1952ـ ,الصادر في الثامف مف يناير/كانوف الثاني ,الجريدة الرسمية ,عدد
رقـ  ,1093مع كامؿ تعديبلتو لسنة 2014ـ.

 الدستور المصري لسنة 2014ـ ,المنشور في الجريدة الرسمية ,العدد  ,46420بتاريخ 9يناير
2014ـ

 -3التشريعات العادية :
 قانوف العقوبات الفمسطيني رقـ  74لسنة 1936ـ النافذ في المحافظات الجنوبية ,قانوف العقوبات رقـ
 16لسنة 1960ـ النافذ في المحافظات الشمالية ,والمعدال بقانوف رقـ  17لسنة 2011ـ.

 قانوف العقوبات المصري رقـ  58لسنة 1937ـ والمعدؿ بقانوف رقـ  100لسنة 2015ـ.

 قانوف العقوبات األردني رقـ  16لسنة 1960ـ ,والمعدؿ بقانوف رقـ  12لسنة 2010ـ ,المنشور في
الجريدة الرسمية ,رقـ  ,5034بتاريخ 2010/6/1ـ.

 قانوف اإلجراءات الفمسطيني رقـ  3لسنة 2001ـ والمعدؿ بقانوف رقـ  17لسنة 2014ـ ,المنشور
عمى الصفحة  94مف العدد  ,38مف الوقائع الفمسطينية (السمطة الوطنية الفمسطينية) ,بتاريخ
2001/9/5ـ.

 قانوف اإلجراءات الجنائية المصري رقـ  150لسنة 1950ـ والمعدؿ بقرار بقانوف رقـ  16لسنة

2015ـ والمنشور في دليؿ الوقائع المصرية الجريدة الرسمية المصرية والصادرة عف وزراة العدؿ

المصرية في العدد.29

 مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ 9لسنة  1961والمعدؿ بقانوف رقـ  11لسنة
2010ـ ,المنشور عمى الصفحة  311مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  1039بتاريخ 1961/3/16ـ

 مف قانوف تشيكؿ المحاكـ النظامية لسنة 2001والمعدؿ بقرار رقـ  15لسنة 2014ـ ,المنشور عمى
الصفحة  36مف العدد  60مف الوقائع الفمسطينية (السمطة الوطنية الفمسطينية) ,بتاريخ
2001/5/12ـ.

 مف قانوف السمطة القضائية لسنة  2002والمعدؿ بقرار رقـ  2لسنة 2006ـ ,المنشور عمى الصفحة
 33مف العدد  60مف الوقائع الفمسطينية (السمطة الوطنية الفمسطينية) ,بتاريخ 2005/11/9ـ.

 وقا وقانوف اإلجراءات الجنائية المصري رقـ ( )150لسنة 1950ـ والمعدؿ بقرار بقانوف رقـ 16
لسنة 2015ـ والمنشور في دليؿ الوقائع المصرية الجريدة الرسمية المصرية والصادرة عف وزراة
العدؿ المصرية في العدد.29
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. السوابق القضائية: الثاني عشر
.) وليد الحايؾ (أحكاـ فمسطينية – قطاع غزة. مجموعات متفرقة لؤلستاذ
.http://muqtafi.birzeit.edu :  منظومة القضاء والتشريع في فمسطيف, المقتفي

http://www.cc.gov.eg :  جميع دوائر المحكمة, موقع محكمة النقض المصرية
.http://www.jc.jo/ejthadat :  مجمس القضاء االردني, أحكاـ محكمة التمييز االردنية

. المواقع اللكترونية: الثالث عشر
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