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 احلامية اإلجرائية ملأموري الضبط القضائي 

 يف الترشيعات الالتينية واألنجلو أمريكية

 إعداد

   نصار حممود إبراهيم د . 

 مىجز عن البحث

ء حؿاية إضػا إلكهدفت التشريعات اإلجرائقة ، يف جؿقع الـظؿ الؼاكقكقة الؼائؿة ، 

، والجريؿة اإلرهابقة بصػة  طامة بصػةقاكقكقة طؾك الؿختصقـ بؿؽافحة الجريؿة 

 .خاصة

 إلكإيؿاكًا ، مـفا بؿدى خطقرة ، ومـفجقف األطؿال اإلجرامقة واإلرهابقة ، وسعقًا 

حؿاية الؼائؿقـ طؾك مجاهبة الجريؿة والتصدي لؽؾ مـ تسقل لف كػسف هتديد أمـ 

 وترويع أو إرهاب أفراده .واستؼرار الؿجتؿع ، 

واتساقا مع ما تؼدم ، فؼد حؿؾت كصقص هذا البحث ، بقاكًا لؾجفقد التشريعقة 

الؿبذولة ، هبدف تقفقر بقئة آمـة ، لؿلمقري الضبط الؼضائل الؿختصقـ بؿؽافحة 

 الجرائؿ الجـائقة ، واإلرهابقة . 

قـل ، والتل تؿثؾت يف هذا وإبراز جفقد التشريعات الؼاكقكقة  الؿـتؿقة لؾـظام الالت

الؿـتؿقة لؾـظام األكجؾق  خرىالتشريع الؿصري واإلمارايت ، والتشريعات األ يف البحث
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التشريع األمريؽل والربيطاين ، يف سعقفؿ الحثقث كحق التقفقؼ بقـ  يف ةأمريؽل ، مؿثؾ

ومـ  حؼ رجال الضبط الؼضائل، يف حؿايتفؿ مـ األخطار الؿرتتبة طؾك أداء وضائػفؿ ،

، حؼ الؿتفؿ يف طدم التعدي طؾك الحؼقق الدستقرية والؼاكقكقة الؿؽػقلة  أخرىجفة 

 لف.

سؾطة بدون قققد تعـك الطغقان ،  ":  أن إطالًء لؾؼاطدة البالغقة الؿتضؿـة الـص طؾك

 . "وحرية بدون قققد تعـك الػقضك 

ريعات الالتقـقة، الحؿاية اإلجرائقة ، الضبط الؼضائل ، التش الؽؾؿات الؿػتاحقة :

 األكجؾق أمريؽقة . 
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Abstract :  

In all existing legal systems، procedural legislation aimed at conferring legal 

protection on specialists in combating crime in general، and terrorist crime in particular.  

Believing، including the extent of the danger، and its methodology of criminal and 

terrorist acts، and seeking to protect those in charge of confronting crime and 

confronting anyone who may be tempted to threaten the security and stability of 

society، and intimidate or intimidate its members.  

In line with the foregoing، the texts of this research carried a statement of the 

legislative efforts exerted، with the aim of providing a safe environment، for the judicial 

control officers specialized in combating criminal and terrorist crimes. And to highlight 

the efforts of legal legislation belonging to the Latin system، which was represented in 

this research in the Egyptian and Emirati legislation، and other legislation belonging to 

the Anglo-American system، represented in the American and British legislation، in their 

relentless quest to reconcile the right of judicial officers to protect them from the 

dangers arising from the performance of their jobs.  

On the other hand، the accused has the right not to infringe on his constitutional and 

legal rights. In order to raise the rhetorical rule that includes the text: “Power without 

restrictions means tyranny، and freedom without restrictions means chaos.”  

 

Keywords: Procedural Protection، Judicial Control، Latin Legislation، Anglo-American. 
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 دمةمق
 لؿجتؿعاهتا البشرية  ، ةمـآ ةتقفقر بقئ ة، إلك محاول ةسعت جؿقع التشريعات القضعق

، اجتفدت جؿقع الدول إلك لساسأإلك مـع ارتؽاب الجريؿة،كفدف  لطـ صريؼ السع

 محاولف تحؼقؼف.

القصقل إلك مجتؿع بال  أن لؾشؽ، يدع مجاالً  ال ثبت بؿاأ القاقع العؿؾك ، أن غقر

 الؿـال. ةبعقد ةيغا له جريؿة،

 .(4)يتشار العـصر البشرأك ةوبداي ،ةهتا بظفقر الخؾقؼلفالجريؿة ارتبطت كش

َوَلَؼْد َخَؾْؼـَا اإلكسان َوَكْعَؾُم َما ُتَوْسِوُس بِِه  : كتابف الؽريؿ يف فؼقلف سبحاكف وتعالك 

 ، ةاإلكساكق ةن الطبقعأو ،يالؽائـ البشر ةلفق بؿثابف برهان واضح طؾك صبقع (2)  َكْػُسه

تحؼقؼ مآرهبا ة ومحاول ،لجبؾت طؾك ارتؽاب الؿعاص ،ةػس شريرأك تحركفا

 والؼاكقكقة. ةو االطتبارات الديـقأ ،ةخالققاطتبار لؾؼقؿ األ أيدون  صؿاطفا،أو

ردع كؾ مـ تسقل لف  ةإلك محاول سعت جؿقع الؿجتؿعات البشرية، جؾ ذلؽ،أمـ 

مـقـ مـ ترهقب وبث الذطر بقـ اآل يف تسببو الأ كػسف الخروج طـ الـظام العام،

 أفرادها.

صؾؼ طؾقفؿ ملمقري الضبط الؼضائك، حقث تحددت أ فتؿ تؽؾقػ فئف معقـة،مـفا ،

 أفعالطؾك ارتؽاهبؿ  ةضبط مرتؽبك الجرائؿ،وجؿع األدلة الؿثبت يف اختصاصاهتؿ

مرهؿ أ يف ك الـظر،لتتقل ل، وتؼديؿفؿ إلك جفات التحؼقؼ االبتدائ قاكقكًا ةممثؿ ةجرامقإ

                                                        

مـشقر طؾك  -ىف ذلؽ:قابقؾ وهابقؾ اكظر -أول جريؿة طرفتفا البشرية هك حادثف مؼتؾ هابقؾ طؾك يد أخاه قابقؾ (4)

 خبارى ويؽقبدياالؿققع اإل

 46ةيآ-سقره ق-الؼرآن الؽريؿ (2)
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 وطرضفؿ طؾك الؿحاكؿ الؿختصف.

 أن ،القارد بقـ ثـاياها الـص طؾكةالبالغق ةواتساقا مع الؼاطد ،أخرىؿـ كاحقة أهن غقر

مـ أفؽان مـ األولك تقفقر حؿاية قاكقكقة لؾؼائؿقـ طؾك تحؼقؼ  ،"فاقد الشكء اليعطقف"

 ؿالفؿ الؿـاط هبؿ آدائفا.واستؼرار الؿجتؿعات البشرية،حتك يستطقعقا الؼقام بلط

لؾؼائؿقـ  ةحقث حؿؾت بقـ صقاهتا حؿاية فعال: وسـت التشريعات فشرطت الؼقاكقـ،

 .ةجؿقع الـظؿ الؼاكقكقة الؼائؿ يف الجريؿة ةطؾك مؽافح

فنن،  كصقص هذا البحث تحؿؾ بقـ صقاهتا،بقاكا لبعض  واتساقا مع ماتؼدم،

إضػاء  يف براز جفقدها التشريعقةكجؾقأمريؽقة، إللؾـظؿ الالتقـقة واأل ةالتشريعات الؿـتؿق

فعال  وكبح جؿاح الؼائؿقـ طؾقفا، الجريؿة، ةحؿاية قاكقكقة طؾك الؼائؿقـ طؾك مجاهب

 .واشرتاكًا وتحريضًا

أو ططقة، بؾ هق غاية وهدف لؽافة الؿجتؿعات  ةفلمـ القصـ لقس مجرد مـح 

 البشرية.

 :داف االتقهدف البحث تحؼقق األهفيست

إضػاء الحؿاية الؼاكقكقة طؾك ملمقري الضبطقة  يف يضاح دور الؿشرع الؿصريإ  -4

 .الؼضائقة

كقػقف تقفقرها الحؿاية الؼاكقكقة  يف بقان مـفج التشريعات الؿـتؿقة لؾـظام الالتقـك -2

 الجريؿة لديفا. مؽافحةطؾك الؼائؿقـ طؾك 

حؿاية  يف كجؾقسؽسقكك،ظام األلؾـ بقان صريؼف التشريعات اإلجرائقة الؿـتؿقف، -3

 .الققائع اإلجرامقة   لالؿختصقـ بضبط مرتؽب
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الؿصري طؾك تؾؿس  اإلجرائلوحث الؿشرع  االستػادة مـ التشريعات الؿؼاركة، -4

 .مـ كصقصفا اإلجرائقة ةفادواإل درهبا،

 

 شرح وتػصقؾ ماورد متـاوالً  التحؾقؾك  الؿؼارن، لاطتؿد الباحث طؾك الؿـفج القصػ

 ثـايا التشريع الؿصري والؿؼارن. يف

تضؿـتف  والؿؼاالت الؼاكقكقة،وما والرسائؾ العؾؿقة، كؿا تؿت االستعاكة بالؿملػات، 

 والؼقاكقـ والتشريعات اإلجرائقة. كصقص الدساتقر،

 الؿراجع الؼاكقكقة ، ةدرك يف إطداد تؾؽ الدراسة، يف تؿثؾت الصعقبات التك واجفتـا

 ةحؿاية الؼائؿقـ طؾك مؽافح يف التك تعرضت لؿققػ التشريعات محؾ الؿؼاركة،

والؿختصقـ بؿؽافحة الجريؿة اإلرهابقة بصػة خاصة، خاصة  الجريؿة بصػة طامة،

 مريؽك .أكجؾقالؿـتؿقة لؾـظام األ التشريعات،

 يف لقة لؿلمقري الضبط الؼضائ)الحؿاية اإلجرائ تؿ تؼسقؿ مقضقع البحث

مطالب وتقصقات وخاتؿف طؾك الـحق  ةإلك خؿس التشريعات الالتقـقة واألكجؾقأمريؽقة(

 تك:اآل

 التشريع الؿصري    يف لول: الحؿاية الؼاكقكقة لؿلمقري الضبط الؼضائالؿطؾب األ

    مارايتاإل التشريع يف : الحؿاية الؼاكقكقة لؿلمقري الضبط الؼضائكالؿطؾب الثاين

    لالتشريع الػركس يف لالؿطؾب الثالث: الحؿاية الؼاكقكقة لؿلمقري الضبط الؼضائ

    لمريؽالتشريع األ يف لالؿطؾب الرابع: الحؿاية الؼاكقكقة لؿلمقري الضبط الؼضائ

  التشريع الربيطاين يف لالؿطؾب الخامس: الحؿاية الؼاكقكقة لؿلمقري الضبط الؼضائ

 .  قاتالخاتؿة والتقص
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 تمهيد

 الحماية اإلجرائية لمأمىري الضبط القضائى 

 فى التشريعات الالتينية واألنجلىأمريكية

، ملمقري الضبط الؼضائك ةجؿقع التشريعات القصـق يف اإلجرائلخص الؿشرع 

 االطتداء طؾقفؿ أو الؿساس هبؿ ، حالة يف وكص طؾك تقققع طؼقبة جـائقة، قاكقكقةبحؿاية 

 .طامة بصػةالجريؿة  ةمؽافح يف قاجباهتؿ أو اختصاصاهتؿ الؼاكقكقةققامفؿ ب أثـاء

لػداحة األضرار الـاتجة طـ  الجرائؿ اإلرهابقة،  ، وكظراً أخرىؿـ كاحقة أهن كؿا

وتعاضؿ خطقرة الؼائؿقـ طؾك ارتؽاهبا فؼد كصت جؿقع الؼقاكقـ والتشريعات، طؾك 

 حالة يف قـ اإلرهاب وتشديد العؼابتقفقر حؿاية خاصة لؾؼائؿقـ طؾك تـػقذ أحؽام ققاك

 الؿـاط هبؿ تـػقذ أو تطبقؼ أحؽام تؾؽ الؼقاكقـ. ة، أو مؼاوميالتعد

كؿا امتدت الحؿاية الؼاكقكقة لؾؿـاط هبؿ تـػقذ أحؽام ققاكقـ اإلرهاب ، لتؿتد لقس 

 ؿ وفروطفؿ.أصقلفوكؿا امتدت لتشؿؾ أزواجفؿ إؿ وففؼط ألشخاص

 :ةتقاآل الؿطالبضوء  يف وهو ما سـوضحه تباعا    

اط هبؿ الؿشرع أك صائػة مـ األشخاص يف يتحدد مسؿك ملمقري الضبط الؼضائك،

 الجريؿة وضبط مرتؽبقفا. ةالؿصري، مؽافح

يؽقن  " أن صري طؾكجراءت الجـائقة الؿ/آ (مـ قاكقن اإل23وقد كصت الؿادة)  

 دوائر اختصاصفؿ : يف لبط الؼضائضال ملمقريمـ 

 .( 4)أطضاء الـقابة العامة ومعاوكقفا-4

                                                        

طـد صدور قاكقن تحؼقؼ الجـايات الؿصري لؿ يؽـ معاوكقا الـقابة العامة مـ ماممرى الضبط الؼضائك وبتاريخ (4)

 -ىف ذلؽ : هاشؿ طبدالرحؿـ اكظر الضبطقة الؼضائقة صػةصدر امر طال اضػك طؾقفؿ  4944/فرباير/28

 .42ص-2644-االمارات الؿتحده -جامعف طجؿان -ة ماجستقررسال -الؿسئقلقف الؿدكقة لؿلمقري الضبط
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 مـاؤها والؽقكستبالت والؿساطدونأضباط الشرصة و -2

 رؤساء كؼاط الشرصة -3

 العؿد ومشايخ الخػراء -4

 كظار ووكالء محطات السؽؽ الحديدية -5

 أن بقزارة الداخؾقة،  (4)تػتقش العامال ةمصؾح لمـ الؿحافظات ومػتشأ يولؿدير

 حدود اختصاصفؿ. يف الضبط الؼضائك ملمقرييمدوا األطؿال التك يؼقم هبا 

كان  يًاأضبط جؿقع الجرائؿ  يف الحؼ لالضبط الؼضائ ملمقريفؾفذه الطائػة مـ 

 دائره اختصاصفؿ. يف تؽقن واقعف أن كقطفا بشرط

 يذو لالضبط الؼضائ يملمقرن أ": (2)الـؼض الؿصرية  ةحقث قضت محؽؿ

دائره  يف القاقعةقاع الجرائؿ أك االختصاص العام تـبسط واليتفؿ طؾك جؿقع

 . "اختصاصفؿ

يؽقن  "أكف /ب (مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة الؿصري طؾك23كؿا كصت الؿادة) 

 حاء الجؿفقرية:أك جؿقع يف الضبط الؼضائك ملمقريمـ 

 .(3)مـارة الداخؾقة وفروطفا بؿديريات األمدير وضباط الؿباحث العامة بقز  -4

مـاء الشرصة أدارات واألقسام ورؤساء الؿؽاتب والؿػتشقن والضباط ومديرو اإل  -2

                                                        

التػتقش العام الك اإلدارة العامة  ةتعدل اسؿ مصؾح 4974 ةلسـ 4844رقؿ  يبؿقجب الؼرار الجؿفقر (4)

 29ع-22/7/4974ىف  ةالرسؿق ةالجريد ىف ذلؽ: اكظر –لؾتػتقش 

 769ص – 2552رقؿ -59أحؽام الـؼض س مجؿقطة 4/46/4998كؼض (2)

تعدل اسؿ اإلدارة العامة لؾؿباحث العامة الك اإلدارة العامة  4974 ةلسـ4844رقؿ  يبؿقجب الؼرار الجؿفقر(3)

 شبؽف ققاكقـ الشرق  -طؾك شبؽف الؿعؾقمات الدولقف  إلقف مشار4974/ 22/7ىف  الدولةلؿباحث امـ 
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األمـ العام  ةبؿصؾح توالؽقكستبالت والؿساطدون وباحثات الشرصة العامال

 .(4)بؿديريات األمـ 

 السجقن ةضباط مصؾح  -3

 هد والـؼؾ والؿقاصالت وضباط هذالحدي ةالسؽ شرصةالعامة ل ةدارمدير اإل  -4

 .داراتاإل

 .الشرصة ةساس هجاكأقائد وضباط   -5

 . ةالسقاح وزارةمػتشق   -6

 كافةاختصاصتفا تجاه  ةمؿارس يف لفا الحؼ  لالضبط الؼضائ ملمقريمـ  ةففذه الػئ

قاع أك كافةيحد مـ كطاق واليتفؿ العامة طؾك  أو مؽاين لققد كقط أيالجرائؿ دون 

 .  الجرائؿ

 ةخقرقبؾ األ ةالػؼر يف ( مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة الؿصري23ؿا كصت الؿادة )ك

ويجقز بؼرار مـ وزير العدل باالتػاق مع القزير الؿختص تخقيؾ بعض  "أكف مـفا طؾك

دوائر  يف الجرائؿ التك تؼع إلك ةبالـسب لالضبط الؼضائ ملمقري ةالؿقضػقـ صػ

 ."ئػفؿ بلطؿال وضا ةاختصاصفؿ وتؽقن متعؾؼ

الضبطقة الؼضائقة  صػةفؿـ حؼ وزير العدل باالتػاق مع القزير الؿختص مـح 

تحددها لفؿ صبقعف  معقـةكطاق محدد لضبط جرائؿ  يف لبعض الؿقضػقـ العؿقمقـ

 .وضائػفؿ

                                                        

وافؼ مجؾس  4953ـ العام وىف فرباير وكاكت تسؿك اداره طؿقم األم 4943شاء مصؾحف األمـ العام طام أك تؿ (4)

كشاه مصؾحف  -ىف ذلؽ : ابراهقؿ الػحام اكظر القزراء طؾك تغققر اسؿفا واصبحت تسؿك مصؾحف األمـ العام

 . 65ص-38ع 4967-مجؾف األمـ العام-األمـ العام
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حقث يؼتصر اختصاصفؿ طؾك الجرائؿ التك يرتؽبفا  ةدارياإل ةكرجال الرقاب

حاد الـاس آهتؿ لقضائػفؿ ، فال تـبسط واليتفؿ طؾك مباشر أثـاء يف الؿقضػقن العؿقمققن

 .(4)الجريؿة التك ارتؽبفا الؿقضػ يف صرافاأمالؿ يؽقكقا 

اث مـ حداث حقث يؼتصر اختصاصفؿ طؾك مايرتؽبف األحدوضباط مؽتب األ

كشاء مؽاتب نقضك ب يالذ 4963( لسـف 26قرار وزير الداخؾقة رقؿ ) إلكجرائؿ استـادا 

 .(2)اثحدفرطقف لأل

هـاك  أن تؽؿـ ةلتؾؽ الػئ لالضبط الؼضائ ةمـ جراء مـح الؿشرع صػ ةوالحؽؿ

مؽتسبف مـ صبقعة العؿؾ الؿـاط بف  معقـة ةبعض الجرائؿ التك تتطؾب تقافر خربات فـق

 التعامؾ مع تؾؽ الجرائؿ. يف قدر مـ غقرهأدائف، تجعؾف أ

 لعؼقبات الؿصري طؾك( مـ قاكقن ا 433فؼد كصت الؿادة ) واتساقا مع ماتؼدم، 

أي  رجال الضبط أو أحدأو  طؿقمقًا شاره أو الؼقل أو التفديد مقضػًاهان باإلأمـ "أكف

 ةديتفا يعاقب بالحبس مدلتلديف وضقػتف أو بسبب ت أثـاء، ةطؿقمق ةسان مؽؾػ بخدمأك

 .(3)"التتجاوز مائتك جـقف ةالتزيد طؾك ستة أشفر أو بغرام

 أحدطؾك  (4)كؾ مـ تعدى "أكف ذات الؼاكقن طؾك( مـ  436كؿا كصت الؿادة )

                                                        

 .95، ص 2965، رقؿ  35س -أحؽام الـؼض مجؿقطة 34/4/4984كؼض  (4)

 .639ص ، 434 رقؿ ، 24 س –أحؽام الـؼض  ةمجؿقط 24/5/4973كؼض  (2)

يحؽؿ بالعؼقبة الؿؼررة بالػؼرة األولك مـ الؿادة السابؼة إذا " أكف مـ ذات الؼاكقن طؾك 434كصت الؿادة  (3)

 ."وجفت اإلهاكة بقاسطف التؾغراف أو التؾقػقن أو الؽتابف أو الرسؿ

لك حد الضرب إشؽال التك التصؾ مـ األشؽؾ  ليطؾقف ب لهق الؿساس بجسد الؿجـ ييؼصد بالتعد (4)

مرجع  -رسالة ماجستقر -الؿسئقلقة الؿدكقة لؿلمقري الضبط -ىف ذلؽ : هاشؿ طبدالرحؿـ اكظر الجرح  أو

 .56ص-سابؼ
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أو العـػ  ة، أو قاومف بالؼقطامة ةسان مؽؾػ بخدمأك أيالؿقضػقـ أو رجال الضبط أو 

 غرامةالتزيد طـ ستة أشفر أو ب لؿدةوضقػتف أو بسبب تاديتفا يعاقب بالحبس  ةتلدي أثـاء

 ."التتجاوز مائتك جـقف

 يحصؾ مع التعد إذاو "أكف طؾك يضًاأ ( مـ الؼاكقن 437كؿا كصت الؿادة )

مدة التزيد طـ سـتقـ طـفؿا جرح، تؽقن العؼقبة الحبس  لالؿؼاومة ضرب أو كش أو

 .جـقف لالتتجاوز مائت غرامة أو

و أدوات أالت آأو  لص  أو ط   أسؾحة أيحصؾ الضرب أو الجرح باستعؿال  نذاف

 (4)( 244الؿادة ) يف قفاالؿـصقص طؾ ةالجسام درجةأو بؾغ الضرب أو الجرح  أخرى

 ."تؽقن العؼقبة الحبس

التزيد طؾك خؿس  مدةيعاقب بالسجـ  "أكف مؽرر )أ ( طؾك 437كؿا كصت الؿادة 

أو العـػ أو التفديد مع مقضػ طام، أو شخص مؽؾػ  الؼقةسـقـ كؾ مـ استعؿؾ 

ـف ولؿ وطؾك االمتـاع طألقحؿؾف بغقر حؼ طؾك أداء طؿؾ مـ أطؿال وضقػتف،  طامةبخدمف 

التزيد طـ طشر  مدةبؾغ الجاكك مؼصده تؽقن العؼقبة السجـ  نذايبؾغ بذلؽ مؼصده ،ف

 سـقـ.

                                                        

كشل طـف مرض  ث بغقره جرحا أو ضربًاأحدكؾ مـ "  : أكف ( مـ قاكقن العؼقبات طؾك 244كصت الؿادة ) (4)

قة مدة تزيد طؾك طشريـ يقما يعاقب بالحبس مدة ال تزيد طـ سـتقـ أو بغرامة ال طجز طـ األشغال الشخص أو

ما إذا صدر الضرب أو الجرح طـ سبؼ أتؼؾ طـ طشريـ جـقفا مصريا ، وال تجاوز ثالثؿائة جـقف مصري . 

 ات أخرى فتؽقن العؼقبة الحبس .إصرار أو ترصد أو حصؾ باستعؿال أية أسؾحة أو طصك أو آالت أو أدو

إذا  244وتؽقن العؼقبة السجـ الذي ال تريد مدتف طؾك خؿس سـقات يف الجرائؿ الؿـصقص طؾقفا يف الؿادة 

 ."إرهابلارتؽبت أي مـفا تـػقذا لغرض 
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 يحؿؾ سالحا. كان الجاين إذاالحالتقـ  يف وتؽقن العؼقبة السجـ

ضرب  صدر مـ الجاين إذاطشر سـقات  إلكوتؽقن العؼقبة األشغال الشاقة الؿمقتة 

 .(4)طـف طاهة مستديؿة لأو جرح كش

 إلقف يف أفضك الضرب أو الجرح الؿشار إذاقن العؼقبة األشغال الشاقة الؿمقتة وتؽ

 مقت. إلكالػؼرة السابؼة 

 فعؾ يحؿؾ، أي الؿشرع الؿصري جرم أن وطؾك ذلؽ وباستؼراء ما تؼدم ،يتبقـ جؾقا

تمديف  أثـاء طامةمقضػ طؿقمك أو مؽؾػ بخدمف  أي مؼاومةصقاتف مػفقم التعدى أو  يف

 تف..مفام وضقػ

 يف كؿا تدرجت العؼقبات الؿؼررة، وتـقطت بحسب صبقعة القسقؾة الؿستخدمة ،

 التعدى والـتقجة الؿرتتبة طؾك ارتؽاهبا.

 أي إلكأو الؿؼاومة ، يالتعد أفعالمـ  أيتقان إأو  ةوسقؾ بلي( 2)فؿجرد تقجقف اإلهاكة

مرتؽبفا أضرار جسديف يعاقب   أي ، دون ترتبطامة ةأو مؽؾػ بخدم لمقضػ طؿقم

 التتجاوز مائتك جـقف. مالقة غرامةالتتجاوز ستة أشفر وب مدة (3)بالحبس

                                                        

 -هقثؿ البؼؾك -ىف ذلؽ: د اكظر-طضق مـ أطضاء الجسد أو أكػصالف طـفا ةيؼصد بالعاهة الؿستديؿة فؼد مـػع (4)

 365ص-2646 -الؼاهره-دار العؾقم لؾـشر - -األطضاء البشرية ةزراطالحؿاية الجـائقة لـؼؾ و

 إلقف ذالل واالستحؼار تجاه الصادرتعبقر أو حديث أو تصرف معقـ يحؿؾ معـك اإل أي يؼصد باإلهاكة تقجقف (2)

أحؽام  مجؿقطة 4984-46-36ىف ذلؽ: كؼض  اكظر يأو هتديد معـق يتعدى جسد أي يصحبف أن دون

 277قؿ ر -54الـؼض س 

السجقن الؿركزية أو العؿقمقة الؿدة الؿحؽقم هبا طؾقف، وال  أحدطؼقبة الحبس هك وضع الؿحؽقم طؾقف ىف "  (3)

تزيد طؾك ثالث سـقـ إال ىف األحقال الخصقصقة  أن تـؼص هذه الؿدة طـ أربع وطشريـ ساطة وال أن يجقز

  قاكقن العؼقبات ( مـ 48ىف ذلؽ كص الؿادة ) اكظر.   الؿـصقص طؾقفا قاكقًكا
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 حدوث أضرار جسديف، وجروح لؾؿجـك طؾقف تبعا لػعؾ التعدى القاقع، حالةوىف 

 التزيد طـ خؿس سـقات. مدة (4)يعاقب محدثفا بالسجـ

، أو العـػ قةالؼسالقب أمـ  أي بؾغ الجاكك مؼصده وتحؼؼت ملربف باستخدام نذاف   

 التزيد طـ طشر سـقات. مدةأو التفديد يعاقب بالسجـ 

كتج طـ فعؾ الجاكك، تجاه  إذاطشر سـقات  لؿدة (2)وباألشغال الشاقة الؿمقتة

 ػصال طضق مـ جسده أو فؼد مـػعتف.كا طؿقمقةالؿقضػ العام أو الؿؽؾػ بخدمف 

 يف فعؾ الجاكك والؿتؿثؾكتج طـ  إذاكؿا يعاقب الجاكك باألشغال الشاقة الؿمقتة، 

 .طؿقمقة ةالؿقضػ أو الؿؽؾػ بخدم ةالضرب أو الجرح وفا

فعؾ يـدرج، تحت   أي الؿصري قد جرم اإلجرائلالؿشرع  أن إلككخؾص مؿا تؼدم 

 .طامة ةالؿقضػقن العؿقم، أو الؿؽؾػقن بخدم ةحاالت التفديد أو التعدى أو مؼاوم

، قد اإلجرائلالؿشرع  أن ا الؼاكقن،  يتبقـ لـاوجبفأالحؿاية التك  يف بالتعؿؼ أكف غقر

تؿتد،  أن دون طامة ةقصر، كطاق حؿايتف فؼط طؾك شخص الؿقضػ أو الؿؽؾػ بخدم

 قاربف.أسرتف أو أمـ أفراد  أي إلك

                                                        

السجقن العؿقمقة وتشغقؾف داخؾ السجـ أو خارجف ىف األطؿال  أحدطؼقبة السجـ هك وضع الؿحؽقم طؾقف ىف (4)

تـؼص تؾؽ الؿدة طـ ثالث سـقـ وال تزيد طؾك  أن التك تعقـفا الحؽقمة الؿدة الؿحؽقم هبا طؾقف، وال يجقز

مـ قاكقن  46ىف ذلؽ كص الؿادة  اكظر طؾقفا قاكقكا .خؿس طشرة سـة إال ىف األحقال الخصقصقة الؿـصقص 

 العؼقبات 

كاكت العؼقبة ممبدة ،  أن هل سؾب حرية الؿحؽقم طؾقف وإلزامف بلطؿال شاقة صقؾة حقاتف : ألشغال الشاقةا (2)

سجقن ال يف ةالعؼابق ةسس السقاسأ-كبقؾ العبقدى -ىف ذلؽ :د اكظر كاكت ممقتة أن الؿدة التل يحددها الحؽؿ أو

 436ص – 2645-ةالؼاهر-صدارات الؼاكقكقةلإل لالؿركز الؼقم -ةبالؿقاثقؼ الدولق ةومدى التزام الدول



 

 

4647  

بدافع هتديده  ة الؿقضػ العام ،وققع تعد طؾك أفراد أسر حالة يف وطؾك ذلؽ

 مـ أطؿال وضقػتف ،يعاقب الجاين أي المتـاع طـجباره طؾك أداء أو اإاالكتؼام مـف أو  أو

طؾك األشخاص  القاقعةالؿؼررة  لؾجرائؿ  العؼابقةصبؼا لؾـصقص  فعالاألطـ تؾؽ 

 طؿؾ الؿقضػ العام. بطبقعةالعاديقـ ودون االطتداد 

 لوبقان الجرائؿ، التك التـؼض (4)وباستؼراء أحؽام التؼادم أخرىؿـ كاحقة أهن كؿا

لؿ يرد بقـ صقاهتا، جرائؿ  أكف الـاشئة طـفا أو تسؼط بؿضك الؿدة ، يتبقـ الدطقى الجـائقة

إفالت  إلكأو بسبب أداء أطؿال وضقػتف،مؿا قد يمدى  أثـاءالتعدى طؾك الؿقضػ العام 

فؿ الؿؼررة لسؼقط العؼقبة أفعالالجـاة مـ الجزاء الجـائك وطدم إمؽان محاسبتفؿ طؾك 

 الؿدة. لؼضاء الدطقى الجـائقة بؿضكا أو

فؾؼد حؿؾت ثـاياه  ، 2645لسـف  94ضقء أحؽام قاكقن اإلرهاب الؿصري رقؿ  يف ماأ

                                                        

َؼؿ الدطقى خالل مدة يؼصد بالتؼادم  (4) هق مرور الّزمـ الؿاكع مـ الحؼ، وهذا الزمـ يحّدده الؼاكقن، فنذا لؿ ت 

 لبة بالحؼ الؿتـاَزع فقف زمـّقة معّقـة فال يجقز رفعفا بعد ذلؽ إلك الؼضاء لؾؿطا

تـؼضك الدطقى الجـائقة ":  أكف (مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة الؿصري  طؾك 45/4كصت الؿادة) حقث  

ىف مقاد الجـايات بؿضك طشرة سـقات مـ يقم وققع الجريؿة وىف مقاد الجـح بؿضك ثالث سـقات وىف مقاد 

لجـائقة ىف الجـايات هك طشرة سـقات، وىف الجـح ثالث ؼضاء الدطقى اأك مدة أي أن ،"الؿخالػات بؿضك سـة

  ةأحدسـقات وىف الؿخالػات سـة و

تسؼط العؼقبة الؿحؽقم هبا ىف جـاية بؿضك "مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة طؾك:  (528) كؿا كصت الؿادة 

ؿحؽقم هبا ىف جـحة طشريـ سـة مقالدية إال طؼقبة اإلطدام فنهنا تسؼط بؿضك ثالثقـ سـة، وتسؼط العؼقبة ال

مدة سؼقط العؼقبة ىف  أي أن ،"بؿضك خؿس سـقـ، وتسؼط العؼقبة الؿحؽقم هبا ىف مخالػة بؿضك سـتقـ

الجـايات هك طشريـ سـة إال طؼقبة اإلطدام ففك ثالثقن سـة، وىف الجـح خؿس سـقات، وىف الؿخالػات 

 .سـتقـ
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جؿقع  إلككؿا تؿتد إو،التؼتصر فؼط طؾك شخص الؿقضػ العام  ةحؿاية خاصة وفعال

 أفراد أسرتف.

تجاه الؿؽؾػقـ بتطبقؼ أحؽام   والؿؼاومة الصادرةي جرائؿ التعد يف كؿا شدد العؼاب 

 ن.هذا الؼاكق

شد أطؼقبة  ةمع طدم اإلخالل بلي"أكف ( مـ الؼاكقن طؾك 27حقث كصت الؿادة )

التؼؾ  مدةخر ،يعاقب بالسجـ الؿشدد آقاكقن  يف أي هذا الؼاكقن أو يف مـصقص طؾقفا

 الؼائؿقـ طؾك تـػقذ أو تطبقؼ أحؽام هذا الؼاكقن ، أحدطـ سبع سـقـ كؾ مـ تعدى طؾك 

أو بسبب تـػقذ  أثـاءبالتفديد باستعؿالفا،وكان ذلؽ  و قاومف بالؼقة أو العـػ أوأ

 تطبقؼ أحؽام هذا الؼاكقن. أو

أو الؿؼاومة طاهة مستديؿة،  يطـ التعد لكش إذاوتؽقن العؼقبة السجـ الؿمبد  

مـ الؼائؿقـ  أي أو قام بخطػ أو احتجاز، يحؿؾ سالحًا يستحقؾ برؤها أو كان الجاين

 الؼاكقن.طؾك تـػقذ أو تطبقؼ أحؽام هذا 

 شخص تؽقن العؼقبة اإلطدام. ةترتب طؾك الػعؾ وفا نذاف

أحد الؼائؿقـ طؾك تـػقذ كان الؿجـك طؾقف زوج  إذاوتسرى أحؽام هذه الؿادة 

 . "أو فروطف أصقلف أحدتطبقؼ أحؽام هذا الؼاكقن أو  أو

 خاصة لجؿقع قاكقكقةقر حؿاية أصبؼا لـص الؿادة سالػف الذكر،  اإلجرائلفالؿشرع 

 أثـاءطؾقفؿ  القاقعةحاالت االطتداء  يف الؼائؿقـ طؾك تطبقؼ أو تـػقذ أحؽام هذا الؼاكقن،

ذلؽ  يف يالجريؿة اإلرهابقة، يستق مؽافحة يف أو بسبب مؿارستفؿ لؿفامفؿ القضقػقة

تطبقؼ  يف بالؿعاوكة (4)أو مقضػ طام مؽؾػ قضائقةأو طضق هقئف  شرصةكقكف رجؾ 

                                                        

الجرائؿ  ةجرائؿ تؿقيؾ اإلرهاب وخرباء مؽافح مؽافحة يشؿؾ ذلؽ ايضا، الخرباء الذيـ يستعان هبؿ ىف مجال(4)

 . ( مـ الؼاكقن 27ىف ذلؽ كص الؿادة ) اكظر ذات العالقف بالجرائؿ اإلرهابقة ةااللؽرتوكق
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 أحؽام هذا الؼاكقن .

وفروع الؼائؿقـ طؾك  وأصقلأزواج  إلككؿاتؿتد كطاق الحؿاية الؼاكقكقة الؿؼررة   

 تطبقؼ أحؽام قاكقن اإلرهاب.

 يالتؼؾ طـ سبع سـقات جراء التعد لؿدة (4)وقد حدد الؿشرع طؼقبة السجـ الؿشدد

 مـ الؼائؿقـ طؾك تـػقذ أو تطبقؼ أحؽام هذا الؼاكقن. أي مؼاومةأو 

 الحاالت، التك يحؿؾ فقفا الجاكك السالح ، يف الؿمبد وكص طؾك طؼقبة السجـ

و خطػ أو احتجاز أأو الؿؼاومة حدوث طاهة مستديؿة ، يالتك يـتج طـ فعؾ التعد وأ

 الؿؽؾػقـ بتـػقذ أو تطبقؼ أحؽام قاكقن اإلرهاب. أحد

 طـ فعؾ االطتداء. ةالـاتج ةحدوث القفا حالة يف تقققع طؼقبة اإلطدامقرالؿشرع أ كؿا

الؿشرع  أن مـ قاكقن اإلرهاب يتبقـ (2)( 24،22،46باستؼراء كصقص الؿقاد )و

                                                        

السجقن الؿخصصة لذلؽ قاكقكًا، وتشغقؾف داخؾفا يف  أحدالسجـ الؿشدد هؿا وضع الؿحؽقم طؾقف يف  (4)

 ذلؽ مدة حقاتف إذا كاكت العؼقبة ممبدة، أو الؿدة الؿحؽقم هبا إذا كاكت مشددةاألطؿال التل تعقـفا الحؽقمة، و

ي عاقب بالسجـ الؿمبد أو السجـ الؿشدد الذي تؼؾ مدتف طـ " أكف ( مـ قاكقن اإلرهاب طؾك46كصت الؿادة )  (2)

الؿؼار الرئاسقة  أحدالرتويع، طشر سـقـ، كؾ مـ استقلك أو هاجؿ أو دخؾ بالؼقة أو العـػ أو التفديد أو 

أو الؼقات الؿسؾحة أو الؿحاكؿ مؼار الؿجالس الـقابقة أو مجؾس القزراء أو القزارات أو الؿحافظات  أو

األجفزة األمـقة أو الرقابقة  الـقابات أو مديريات األمـ أو أقسام ومراكز الشرصة أو السجقن أو الفقئات أو أو

الؿستشػقات أو أي مـ الؿباين أو الؿـشآت ور العبادة أو التعؾقؿ أومة أو داألماكـ األثرية أو الؿرافؼ العا أو

ه الؿادة طؾك كؾ مـ وضع أجفزة العامة بؼصد ارتؽاب جريؿة إرهابقة. وتسري أحؽام الػؼرة األولك مـ هذ

مقاد يف أي مـ الؿؼار السابؼة، متك كان مـ شلن ذلؽ تدمقرها أو إلحاق الضرر هبا، أو بلي مـ األشخاص  أو

لؿقجقديـ هبا أو الؿرتدديـ طؾقفا، أو هدد بارتؽاب أي مـ هذه األفعال. وتؽقن العؼقبة السجـ الؿمبد إذا ا

وقع الػعؾ باستعؿال السالح، أو مـ أكثر مـ شخص، أو قام الجاين بتدمقر أو إتالف الؿؼر، أو قاوم بالؼقة 

طؾك ارتؽاب أي مـ األفعال السابؼة وفاة  السؾطات العامة أثـاء تلدية وضقػتفا الستعادة الؿؼر، فنذا ترتب

 . "شخص تؽقن العؼقبة اإلطدام



–

  4626    

 الؿؽؾػقـ بتـػقذ أحؽام هذا الؼاكقن. مؼاومة حالة يف قد شدد العؼاب اإلجرائل

 السؾطات العامة ، مؼاومةحاالت  يف لحقث كص طؾك السجـ الؿمبد كجزاء طؼاب

 أشخاص. أي وفاة حالة يف واإلطدام

كطاق الحؿاية الؿؼررة لؾؼائؿقـ، طؾك تطبقؼ أو تـػقذ  اإلجرائلشرع ،الؿأفردكؿا  

                                                                                                                                                                     

ي عاقب بالسجـ الؿشدد مدة ال تؼؾ طـ طشر سـقـ، كؾ " أكف ( مـ ذات الؼاكقن طؾك22كؿا كصت الؿادة)  

مـ قبض طؾك شخص أو خطػف أو احتجزه أو حبسف أو ققد حريتف بلي ققد، إذا كان الغرض مـ ذلؽ إجبار 

لسؾطات أو الجفات بالدولة طؾك الؼقام بعؿؾ أو االمتـاع طـف أو الحصقل طؾك مزية أو مـػعة مـ أي ى اأحد

( 2كقع. وتؽقن العؼقبة السجـ الؿمبد إذا لجل الجاين الرتؽاب أي مـ األطؿال الؿـصقص طؾقفا يف الؿادة )

حؿؾ بطاقة أو طالمة مؿقزة لعؿؾ مـ هذا الؼاكقن، أو اتخذ صػة كاذبة، أو تزيا بدون وجف حؼ بزي رسؿل، أو 

أو وضقػة مـ غقر حؼ، أو أجرى طؿالً مـ مؼتضقات هذه القضائػ، أو أبرز أمرًا مزورًا مدطقًا صدوره طـ 

ى سؾطات الدولة، أو إذا كشل طـ الػعؾ جرح، أو إذا قاوم السؾطات العامة أثـاء تلدية وضقػتفا يف إخالء أحد

 اإلطدام إذا كجؿ طـ الػعؾ وفاة شخص سبقؾ الؿجـل طؾقف. وتؽقن العؼقبة

ي عاقب بالسجـ الؿشدد مدة ال تؼؾ طـ سبع سـقـ كؾ مـ استقلك بالؼقة أو " أكف ( طؾك 24) وكصت الؿادة

العـػ أو التفديد أو الرتويع طؾك وسقؾة مـ وسائؾ الـؼؾ الجقى أو الربي أو البحري أو الـفري، أو الؿـصات 

ؽؾ دائؿ يف  قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغالل الؿقارد، أو ألية أغراض اقتصادية الثابتة التل يتؿ تثبقتفا بش

أخرى، وذلؽ تحؼقؼًا لغرض إرهابل. وتؽقن العؼقبة السجـ الؿمبد إذا كاكت وسقؾة الـؼؾ أو الؿـصة الثابتة 

ـػ ضد شخص يقجد يف أي مـفا، أو  تابعة لؾؼقات الؿسؾحة أو الشرصة، أو ارتؽب الجاين طؿالً مـ أطؿال الع 

دمر القسقؾة أو الؿـصة الثابتة، أو تسبب يف إلحاق أضرار هبا يرتتب  طؾقفا تعطقؾفا طـ العؿؾ بشؽؾ دائؿ أو 

ممقت. وي عاقب بذات العؼقبة الؿـصقص طؾقفا يف الػؼرة الثاكقة مـ هذه الؿادة كؾ مـ وضع يف القسقؾة أو 

ث التدمقر أو اإلضرار بالـػس أو الؿال، أو دمر أو خرب مـشآت أو اأحدالؿـصة الثابتة أجفزة أو مقاد مـ شلهنا 

مرافؼ خدمة وسائؾ الـؼؾ، أو قاوم بالؼقة أو العـػ السؾطات العامة أثـاء تلدية وضقػتفا يف استعادة القسقؾة أو 

شل طـ الػعؾ الؿـصة الثابتة مـ سقطرتف، أو لؿـع هذه السؾطات مـ أداء وضقػتفا. وتؽقن العؼقبة اإلطدام إذا ك

 .وفاة شخص
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جؿع بقاكات، أو الحصقل طؾك  إلكوسقؾف أو صريؼف هتدف  أي أحؽام هذا الؼاكقن وجرم

اإلرهاب هبدف إلحاق األذى هبؿ مـ الؿؽؾػقـ بتـػقذ أحؽام قاكقن  أي معؾقمات طـ

 ذويفؿ. أو

ي عاقب بالحبس مدة ال تؼؾ  "أكف رهاب طؾك( مـ قاكقن اإل 34حقث كصت الؿادة ) 

 أحدطـ سـة وال تجاوز خؿس سـقـ، كؾ مـ جؿع دون سـد مـ الؼاكقن، معؾقمات طـ 

الؼائؿقـ طؾك تـػقذ أو تطبقؼ أحؽامف، وذلؽ بغرض استخدامفا يف هتديده أو يف اإلطداد 

طؾك أي مـ بف أو بؿصالحف أو مصالح جفة طؿؾف، أو التعدي طؾقف أو  األذىإللحاق 

 .أو فروطف بلية صقرة مـ صقر اإليذاء أصقلف

 الؼقةفؿـ حؼ الؿؽؾػقن طؾك تـػقذ أحؽام هذا الؼاكقن، استخدام  أخرىومـ جفة  

جزاء  أي الجرائؿ اإلرهابقة، دون مخافة تقققع مؽافحةطـد الؼقام بلداء أطؿال وضائػفؿ و

اه طدم إمؽان تحريؽ الدطقى تجاهفؿ بؿا ممد (4)طؼابك  أو ققام الؿسملقف الجـائقة

 ضقء تقافر الؿؼتضقات الؿقجبة لف. يف الجـائقة قبؾفؿ باطتباره حؼ اتقح لفؿ اتخاذه

ال ي سلل جـائقًا الؼائؿقن طؾك  "أكف ( مـ قاكقن اإلرهاب طؾك 8حقث كصت الؿادة) 

مـ خطر ػسفؿ أك استعؿؾقا الؼقة ألداء واجباهتؿ، أو لحؿاية إذاتـػقذ أحؽام هذا الؼاكقن 

يؼع طؾك الـػس أو األمقال، وذلؽ كؾف متك كان استخدامفؿ لفذا  أن محدق يقشؽ

 .الحؼ ضروريًا وبالؼدر الؽايف لدفع الخطر

                                                        

ىف ذلؽ : محؿد  اكظر أهؾقة الشخص ألن يتحؿؾ كتائج أفعالف ويحاسب طؾقفايؼصد بالؿسملقف الجـائقة  (4)

دار الـفضة  -دراسة مؼاركف -الؿسئقلقة الجـائقة لألشخاص الؿعـقية ىف التشريع الؿصري-يطبدالؼادر العبقد

 289 ص – 2665-الؼاهرة -العربقة
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 يف (4)الؼقةوطؾك ذلؽ فؿـ حؼ السؾطات الؿختصة بنكػاذ قاكقن اإلرهاب استخدام 

ـ خطر حال ػسفؿ وأشخاص غقرهؿ أو مؿتؾؽاهتؿ مأك الؿؼاومة أو التعدى لحؿاية حالة

 طؾك األكػس والؿال.

يؽقن مـ  "أكف طؾك ي( مـ قاكقن اإلجراءات الجزائقة االتحاد 33كصت الؿادة )

 : لدوائر اختصاصفؿ مايؾ يف لملمقري الضبط الؼضائ

 عامةأطضاء الـقابة ال -4

 صة وصػ ضباصفا وأفرادهاضباط الشر -2

 ضباط وصػ ضباط حرس الحدود -3

 ضباط الجقازات -4

 ضباط الؿقاكك البحرية والجقية مـ رجال الشرصة -5

 ضباط الدفاع الؿدين -6

 مػتشق البؾديات -7

 العؿؾ وزارةمػتشق  -8

 الصحة وزارةمػتشق  -9

  لمقر الضبط الؼضائلم ةالؿقضػقن الؿخقلقن صػ -46

                                                        

لؿلمقري الضبط الؼضائل يف حالة ققامفؿ  " أكف ( مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة طؾك 66ؿادة رقؿ )كصت ال(4)  

 .يستعقـقا مباشرة بالؼقة العسؽرية أن بقاجباهتؿ
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يجقز بؼرار مـ وزير العدل  "أكف ت الؼاكقن طؾك( مـ ذا 34كؿا كصت الؿادة )

 صػةوباالتػاق مع القزير الؿختص أو السؾطة الؿختصة تخقيؾ بعض الؿقضػقـ 

اختصاصفؿ وتؽقن  ةدائر يف الجرائؿ التك تؼع إلكملمقري الضبط الؼضائك بالـسبة 

 ."متعؾؼة بلطؿال وضائػفؿ

( مـ قاكقن العؼقبات  248تؼدم، فؼد كصت الؿادة ) وىف ضقء ما وطؾك ذلؽ، 

 الؼقةالتؼؾ طـ ستة أشفر كؾ مـ استعؿؾ  مدةيعاقب بالحبس  "أكف يت طؾكااإلمار

حؿؾف بغقر حؼ طؾك  ةبـق طامة ةالعـػ أو التفديد مع مقضػ طام، أو مؽؾػ بخدم أو

بؾغ  نذاف أداء طؿؾ مـ أطؿال وضقػتف أو طؾك االمتـاع طـف، ولؿ يبؾغ بذلؽ مؼصده،

 تؼؾ طـ سـف. ال مدةالعؼقبة الحبس مؼصده تؽقن 

تؼؾ  ال مدةيعاقب بالحبس  "أكف ( مـ ذات الؼاكقن طؾك 249كؿا كصت الؿادة رقؿ )

لػ درهؿ كؾ مـ تعدى طؾك مقضػ طام، أتؼؾ طـ خؿسقـ  ال غرامةطـ ستة أشفر وب

أو بسبب تلديف وضقػتف  أثـاءأو العـػ ، وذلؽ  الؼقةأو قاومف ب طامة ةأو مؽؾػ بخدم

تؼؾ طـ خؿسقـ  وبالغرامة التك ال ةتؼؾ طـ سـ ال مدةخدمتف،وتؽقن العؼقبة الحبس  وأ

 أو الؿؼاومة ضرب. يحصؾ مع التعد إذاألػ درهؿ 

هذه  يف ى الجرائؿ الؿـصقص طؾقفاحدإوقعت  إذاوتؽقن العؼقبة السجـ الؿمقت 

، كثر مـ شخص أو مـ شخص، يحؿؾ سالحا ضاهراأصرار مـ الؿادة، مع سبؼ اإل

 األجفزة األمـقة أو الشرصقة. يف العامؾقـ أحدكان الؿقضػ العام الؿعتدى طؾقف  إذا أو

واستعؿال  يصقرالتعد كافةفؼد تؿ تجريؿ ، يت اوطؾك ذلؽ فطبؼا لؾتشريع اإلمار

 .طامةـ العؿقم أو الؿؽؾػقن بلداء خدمات قمـ الؿقضػ أي أو العـػ أو التفديد مع الؼقة

 الؼقةحاالت استعؿال،  يف ستة أشفر لؿدةققع الحبس حقث كص الؿشرع طؾك تق
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هبدف مـعفؿ، مـ أداء  طامةـ بخدمات قوالؿؽؾػـ قالعـػ أو التفديد مع الؿقضػ أو

واجباهتؿ ، أو إجبارهؿ طؾك االمتـاع طـ أداء أطؿال وضائػفؿ دون تحؼؼ الـتقجة التك 

 اتقاهنا. إلكتصبق كػس الجاكك 

 لؿدةلؿرجقة جراء الػعؾ الؿجرم يعاقب فاطؾفا بالحبس تحؼؼ الـتقجة ا حالة يف ماأ

 ال تؼؾ طـ سـف.

ال تؼؾ  مالقة غرامةال تؼؾ طـ ستة أشفر و لؿدةكؿا كص الؿشرع طؾك طؼقبة الحبس 

أو الؿؼاومة ،تجاه الؿقضػقـ العؿقم  يحاالت التعد يف لػ درهؿأطـ خؿسقـ 

 ؿفامفؿ القضقػقة.أو بسبب ققامفؿ ب أثـاء طامةـ بلداء خدمات قوالؿؽؾػ

ىف حاالت  لػ درهؿ ،أتؼؾ طـ خؿسقـ  ال غرامةال تؼؾ طـ سـف و لؿدةوبالحبس 

 أو الؿؼاومة بالضرب والتعرض الجسدى. يالتعد أفعالاقرتان 

الذكر،  ةمـ الجرائؿ سالػ أي حاالت وققع يف وكص طؾك طؼقبة السجـ الؿمقت

 فقفا لسالح ضاهر . زة الجاينطؾك ارتؽاهبا أو ثبقت حقا وتصؿقؿًا وقصداً  طؿداً 

و كقن الؿجـك طؾقف محؾ أحاالت تعدد الجـاة  يف ويعاقب بذات العؼقبة السابؼة

 األجفزة األمـقة أو الشرصقف. يف االطتداء مـ العامؾقـ

وقع  إذاال جريؿة  " أكف ( مـ قاكقن العؼقبات الـص طؾك 54كؿا تضؿـت الؿادة )

كان مـ وقع مـف الػعؾ مخقال بذلؽ  إذايعة أو الؼاكقن بقاجب تلمر بف الشر الػعؾ ققامًا

 ."قاكقكا

وقع الػعؾ مـ مقضػ  إذاال جريؿة  "أكف ( مـ ذات الؼاكقن طؾك 55وكصت الؿادة )

 مـ الحالتقـ اآلتقتقـ: يف أي طامة ةطام أو شخص مؽؾػ بخدم

صدار هذا مـ رئقس مخقل قاكقكا بن إلقف مر صادرأل رتؽب الػعؾ تـػقذاً أ إذا: أوالً 
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 .األمر وتجب طؾقف صاطتف

 .مرت بف الؼقاكقـأتـػقذا لؿا  فعؾ ةرتؽب بحسـ كقأ إذاثاكقا: 

وطؾك ذلؽ فؿمدى ماتؼدم ،طدم وققع الؿسئقلقف الجـائقة طؾك  الؼائؿقن طؾك تـػقذ 

ؿ مـ جفاهتؿ إلقف وامر الصادرةلأل ققامفؿ بلداء واجباهتؿ صبؼًا حالة يف أحؽام الؼاكقن

 .وبؿا يتػؼ مع  صحقح وكص الؼاكقن  ةالرئاسق

الجريؿة اإلرهابقة  بؿؽافحةوالخاص  2644لستة 7ضقء أحؽام الؼاكقن رقؿ  يف ماأ

يعاقب بالسجـ الؿمبد أو الؿمقت كؾ -4 "أكف ( مـ الؼاكقن طؾك 37فؼد كصت الؿادة )

ف أو بسببفا تلديتف لقاجبات أثـاءالؼائؿقـ طؾك تـػقذ أحؽام هذا الؼاكقن  أحدمـ تعدى طؾك 

 أو العـػ أو بالتفديد باستعؿالفا. الؼقةأو قاومف ب

أو الؿؼاومة طاهة مستديؿة  يكتج طـ التعد إذاتؽقن العؼقبة السجـ الؿمبد -2

مـ الؼائؿقـ طؾك تـػقذ  أي كان الجاكك يحؿؾ سالحا أو قام بخطػ أو احتجاز أو

 إلك أصفارهقاربف أو أ حدأأو فروطف أو  أصقلف أحدزوجف أو  وأأحؽام هذا الؼاكقن 

 الدرجة الثاكقة.

أو الؿؼاومة أو الخطػ او االحتجاز  يكتج طـ التعد إذاتؽقن العؼقبة اإلطدام -3

 شخص. وفاة

ططك لؾؼائؿقـ أيت ااإلمار اإلجرائلالؿشرع  أن وطؾك ذلؽ واتساقا مع ما تؼدم ،يتبقـ

قبة رادطف، تجاه كؾ مـ وكص طؾك طؼ قاكقكقةطؾك تـػقذ أحؽام قاكقن اإلرهاب حؿاية 

مـ الؼائؿقـ طؾك تـػقذ  أي أو خطػ واحتجاز إصابةأو  مؼاومةتسقل لف كػسف التعدى أو 

دائف أوبسبب  أثـاء أصفارهأو فروطف أو  أصقلفأحؽام قاكقن اإلرهاب، أو زوجف أو 

 الجريؿة اإلرهابقة. ؿؽافحةبف ل ةلؿفامف الؿـاص
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تجاه كؾ مـ تسقل لف كػسف  اإلجرائلجزاء فعؼقبة السجـ الؿمقت أو الؿمبد هك ال

 الؼائؿقـ طؾك تـػقذ أحؽام قاكقن اإلرهاب. مؼاومةأو  يالتعد

 :الحاالت االتقه يف وتؽون العؼوبة السجن الؿمبد فؼط

 حدوث طاهة مستديؿة جراء فعؾ التعدى أو الؿؼاومة -4

 حؿؾ الجاكك لؾسالح  -2

 أصقلف أحدإلرهاب أو زوجف أو خطػ أو احتجاز الؿؽؾػقـ بتـػقذ أحؽام قاكقن ا -3

 .الثاكقة الدرجة إلك (4)أصفارهأو فروطف أو اقاربف أو 

أو الؿؼاومة أو الخطػ  يالتعد أفعالالـاتجف طـ  قفاةحاالت ال يف ويحؽؿ باإلطدام

 أو االحتجاز.

مـ (2)( 46، 44، 43، 44، 5وباستؼراء كصقص الؿقاد) أخرىمـ كاحقة  أكف كؿا

                                                        

الصفر هق: اسؿ لؿا بقـ الؿرء وبقـ قرابة زوجف وأقاربف مـ العالقة، ويسؿك أيضا مصاهرة :ألكف يؽقن مـ  (4)

تػسقر التحرير -ىف ذلؽ : محؿد الطاهر اكظر.  قرابة امرأتف، وصفر الؿرأة قرابة زوجفاجفتقـ ، فصفر الرجؾ 

 432ص -4984-تقكس -لؾـشر ةالدار التقكسق -والتـقير

 :أكف طؾك اإلمارايت( مـ قاكقن اإلرهاب  5كصت الؿادة ) (2)

 ل.أو الؿائ يأو الرب مـ وسائؾ الـؼؾ الجقى ةوسقؾ لرهابإيعاقب بالسجـ الؿمبد كؾ مـ اختطػ لغرض - 

شخص أو قاوم  أي تؽقن العؼقبة اإلطدام أو السجـ الؿمبد إذا كتج طـ الػعؾ الؿذكقر ىف البـد السابؼ اصابف-

 .مـ سقطرتف القسقؾة استعادةوضقػتفا ىف  تلديةأو العـػ السؾطات العامة أثـاء  الؼقةالجاكك ب

 .شخص ةوفا تؽقن العؼقبة اإلطدام إذا كتج طـ فعؾ الجاين-

الك العـػ أو التفديد بف لحؿؾ  ليعاقب بالسجـ الؿمبد مـ لج " أكف ( مـ ذات الؼاكقن طؾك 44كؿا كصت الؿادة )

 أحدأطضائف أو  أحدأو  يالقزراء أو رئقس الؿجؾس القصـك االتحاد أحدكقابف أو  أحدرئقس مجؾس القزراء أو 

 .قكا أو طؾك االمتـاع طـفأطضاء السؾطة الؼضائقة طؾك أداء طؿؾ مـ اختصاصف قاك

التؼؾ مدتف طـ سبع سـقات كؾ مـ  الذييعاقب بالسجـ الؿمبد أو الؿمقت -4 أكف ( طؾك 43وكصت الؿادة )
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 إرهابلوكان ذلؽ لغرض  وسقؾة ةيلخطػ شخصا أو قبض طؾقف أو حجزه أو حبسف كرهقـة أو حرمف مـ حريتف ب

 حقال االتقف:وتؽقن العؼقبة اإلطدام أو السجـ الؿمبد ىف األ-

 .كاذبة صػةأو االتصاف ب طامة بخدمةأو ادطاء الؼقام أو التؽؾقػ  طامة صػةإذا حصؾ الػعؾ باكتحال  -أ

ذى الجسقؿ أو أطؿال تعذيب أو التفديد بالؼتؾ أو باأل الؼقةإذا ارتؽب الػعؾ بطريؼ الحقؾة أو صحبف استعؿال  -ب

 ة.أو كػسق ةبدكق

 .كثر أو مـ شخص يحؿؾ سالحًاإذا وقع الػعؾ مـ شخصقـ فل -ج

 .إذا زادت مده الخطػ أو الؼبض أو الحجز أو الحرمان مـ الحرية طؾك أربع وطشريـ ساطة -د

 .ثكأك إذا كان الؿجـك طؾقف -ـه

 .إذا كان الؿجـك طؾقف حدثا أو مجـقكا أو معتقها أو معاقا -و

 .لؽوضقػتف أو بسبب ذ تلديةإذا وقع الػعؾ طؾك مقضػ طام أثـاء  -ز

 .إذا قاوم أفراد السؾطة العامة أثـاء ققامفؿ بتحرير الرهقـف -ح

 .شخص ةصابإإذا كتج طـ الػعؾ جرح أو  -ط

 .شخص وفاةوتؽقن العؼقبة اإلطدام إذا كتج طـ الػعؾ 

 . مع طؾؿف بذلؽ مخطقفًا خػك شخصًاأكؾ مـ  لصؾويعاقب بالعؼقبة الؿؼررة لؾػاطؾ األ

يعاقب باإلطدام أو السجـ الؿمبد كؾ مـ ارتؽب فعال أو امتـع طـ فعؾ مـ شلكف  كفأ ( طؾك 44كؿا كصت الؿادة )

التك  األساسقةأو سالمتفا أو وحدهتا أو سقادهتا أو امـفا أو مـاهضا لؾؿبادىء  الدولةأو قصد بف هتديد استؼرار 

و تعطقؾ بعض أحؽام الدستقر يؼقم طؾقفا كظام الحؽؿ فقفا أو قصد بف قؾب كظام الحؽؿ فقفا أو االستقالء طؾقف أ

ى السؾطات العامة طـ مؿارسف أطؿالفا أو اإلضرار حدإأو  الدولةى ممسسات حدإأو مـع  ةغقر مشروط ةبطريؼ

 بالقحدة القصـقة أو السؾؿ االجتؿاطك.

 : أكف ( طؾك 46كؿا كصت الؿادة )

ى حدإسقة أو الؼـصؾقة أو مؼر ى البعثات الدبؾقماحدإيعاقب بالسجـ الؿمبد أو الؿمقت كؾ مـ دخؾ مؼر  -

 جـبقف بؼصد ارتؽاب جريؿة إرهابقةالفقئات والؿـظؿات الدولقة ىف الدولة أو الؿصالح األ

 السالح باستعؿال مؼرتكا أو الؿختصة السؾطات ةبؿؼاوم أوة طـق الػعؾ وقع إذا الؿمبد السجـ العؼقبة تؽقن -

 .شخص مـ كثرأ مـ وقع أو

 .شخص وفاةإذا كتج طـ الػعؾ تؽقن العؼقبة اإلطدام  -



–
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 مؼاومةأو  يحاالت التعد يف قد شدد العؼاب اإلجرائلالؿشرع  أن ـقاكقن اإلرهاب يتبق

 مؽافحةققامفؿ بقاجباهتؿ الؼاكقكقة و أثـاءالؼائؿقـ طؾك تطبقؼ أحؽام قاكقن اإلرهاب 

حقث كص طؾك السجـ الؿمبد كجزاء  السابؼةالؿقاد  يف (4)الجرائؿ القارد ذكرها حصرا

 اشخاص أي وفاة حالة يف واإلطدامالسؾطات العامة ، مؼاومةحاالت  يف طؼابك

االختصاص الؿؽاين  يحدد قاكقن اإلجراءات الػركسل أطضاء الضبط الؼضائل ذو

 :فئتقـ طؾك الـحق التالل إلكالعام 

 : ضباط الضبط الؼضائي األولىلػئة ا

( مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة الػركسل األشخاص الؿشؿقلقـ  46حددت الؿادة) 

                                                        

 تتؿثؾ هذه الجرائؿ ىف : (4)

السؾطات العامة  ةومؼاوم إرهابلتـػقذا لغرض  لأو الؿائ يأو الرب يمـ وسائؾ الـؼؾ الجق وسقؾةاختطاف  -   

 .الجرائؿ اإلرهابقة ة( مـ قاكقن مؽافح 5ىف ذلؽ كص الؿادة رقؿ)  اكظر أثـاء ققامفا بقاجباهتا الؼاكقكقة.

 يمـ القزراء أو رئقس الؿجؾس االتحاد أي كقابف أو أحدجرائؿ العـػ والتفديد ضد رئقس مجؾس القزراء أو  -

مـ أطؿال  أي مـفؿ طؾك أداء أو االمتـاع طـ أي جبارإأطضاء السؾطة الؼضائقة هبدف  أحدطضائف أو أ أحد أو

 .الجرائؿ اإلرهابقة فحةمؽا(مـ قاكقن  44ىف ذلؽ كص الؿادة رقؿ ) اكظر وضائػفؿ الؼاكقكقة.

 مؽافحة( مـ قاكقن  43ىف ذلؽ كص الؿادة  رقؿ ) اكظر. إرهابلجرائؿ الخطػ أو الؼبض أو االحتجاز لغرض  -

 .الجرائؿ اإلرهابقة

ىف  اكظر جرائؿ قؾب كظام الحؽؿ وهتديد استؼرار الدولة  وتعطقؾ أحؽام الدستقر أو اإلضرار بالقحدة القصـقة  . -

 الجرائؿ اإلرهابقة. مؽافحة( مـ قاكقن  44دة رقؿ )ذلؽ كص  الؿا

ىف ذلؽ  اكظر الك مؼر البعثات والفقئات والؿـظؿات الدولقة هبدف ارتؽاب جريؿة إرهابقة.  الؼقةجرائؿ الدخقل ب

 الجرائؿ اإلرهابقة. مؽافحة( مـ قاكقن 46كص الؿادة رقؿ)
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 :  هبذه الػئة، وهؿ

العؿد ومعاوكقهؿ: يعد همالء مـ الشخصقات السقاسقة التل أضػك الؼاكقن  -4

 .طؾقفا صػة الضبطقة الؼضائقة

الضباط وأصحاب الرتب مـ الحرس اإلداري والدركققن الذيـ أمضقا يف  -2

ك األقؾ، وال سقؿا الذيـ طقـقا بؼرارات مـ وزيري وضقػتفؿ خؿس سـقات طؾ

 .العدل والدفاع

 وتضؿ هذه الػئة:  -مػقضق الشرصة بالبقلقس الؼقمل  -3

 التل الؿدن يف الؿػقضقن همالء يعؿؾ: الؿحؾقة والفقئات الؿدن شرصة مػقضق(  )أ

عؿد لا طـ اختصاصاهتؿ مؿارسة يف ويستؼؾقن مقاصـ، آالف طشرة طـ سؽاهنا طدد يزيد

 .وحؽام الؿؼاصعات، وإن كاكقا يتبعقهنؿ يف بعض األحقان

 بغرض طؿؾفا بداية يف الػئة هذه شئتأك :العامة لؾؿعؾقمات الشرصة مػقضق(  )ب

 الؿعؾقمات جؿع لفؿ وأسـد اختصاصفؿ تطّقر ثؿ الحديدية، السؽؽ محطات مراقبة

 .ء ومقاديـ السباقوالؿقاين الؿطارات ومراقبة والـؼابقة، السقاسقة الجؿاطات طـ

 يف يـحصر األمر بداية يف الػئة هذه اختصاص كان: الؼضائقة الشرصة مػقضق(  )ج

 طشرة ثـتلا إلك فركسا تؼسقؿ كتقجة طؿؾفا تطّقر ثؿ ،"الشريرة" الجؿاطات مالحؼة

 .الؿتـؼؾة الشرصة تسؿك فرقة لرقابة مـفا كؾ تخضع مـطؼة،

 .صر طؿؾفا يف مؽافحة أطؿال الجاسقسقةحويـ: اإلقؾقؿقة الؿراقبة مػقضقات(  د

ضباط الشرصة يف البقلقس الؼقمل: يتؿ إختقار همالء مـ بقـ ملمقري الضبط  -4

الؼضائل الؿعاوكقـ الذيـ أمضقا يف الخدمة خؿس سـقات طؾك األقؾ، بـاء طؾك 

 .ترشقح لجـة معقـة. ويعقـقن بؼرار مـ وزير العدل أو الداخؾقة
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تتؽقن هذه الػئة مـ كبار الؿقضػقـ، مثؾ مدير وكائب الؿراقبقن العؿقمققن:  -5

مدير الضبط الؼضائل التابعقـ لقزير الداخؾقة، ومدير وكائب مدير قّقات الحرس 

 .اإلداري التابعقـ لقزير الدفاع

 الػئة الثاكقة: معاوكــو الضبــط الؼضائـــي:

اإلجراءات ( مـ قاكقن 24، 26يـؼسؿ معاوكق الضبط الؼضائل وفؼا لؾؿادتقـ )

 قسؿقـ: إلك الجـائقة الػركسل

( مـ قاكقن اإلجراءات 26طؿال الضبط الؼضائل الؿذكقريـ يف الؿادة)  أوالً :

مـ غقر ملمقري الضبط الؼضائل، ومػتشق  "الدركققـ"الػركسل الؿذكقر، والتل تشؿؾ 

 .الشرصة بالبقلقس الؼقمل الذيـ لؿ يؿض طؾك وجقدهؿ بالخدمة أكثر مـ طامقـ

(مـ قاكقن  24طؿال الضبط الؼضائل الؿعاوكقن الذيـ كّصت طؾقفؿ الؿادة)  كقا :ثا

 26قلقس مـ غقر الؿذكقريـ يف الؿادةاإلجراءات الػركسل وهؿ: العامؾقن يف إدارات الب

 .سالػة الذكر، وأفراد شرصة البؾديات

لضبط ( مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة الػركسك واجبات أطضاء ا 44وبقـت الؿادة )

كؿا كؾػتفؿ بجؿع األدلة إو، كقع معقـ مـ الجرائؿ  يف الؼضائك ولؿ تحصر طؿؾفؿ

 والبحث طـ مرتؽبك الجرائؿ سقاء كاكت جـايف أو جـحف أو مخالػف

(مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة  29-22كؿا اسـد الؿشّرع الػركسل بؿقجب الؿقاد)  

قـ الؼقام بقضائػ الضبط بعض الؿقضػ إلك، خرىوطدد مـ كصقص الؼقاكقـ األ

الؼضائل. ويـحصر اختصاص همالء الؿقضػقـ يف إثبات الجرائؿ الؿتعؾؼة بلطؿال 

 وضائػفؿ فؼط. 
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  ومن مثل هذه الػئات ما يؾي:

فئة الؿقضػقـ الؿختصقـ بضبط الجـح والؿخالػات يف األمقر الزراطقة  -4

 .(4)والغابات

طؾك الؿؽتبات التل يتقلقن فئة الؿقضػقـ الؿختصقـ بضبط جرائؿ اإلطتداء  -2

 .(2)الحراسة طؾقفا

 .(3)فئة الؿقضػقـ الؿختصقـ بضبط جرائؿ صقد السؿؽ وصقد الحققاكات -3

فئة الؿقضػقـ الؿؽّؾػقـ بضبط جرائؿ السؽر العام ومخالػات محالت شرب  -4

 .( 4)الخؿقر

ـحق -5 بؿقجب ققاكقـفؿ الخاصة سؾطات الضبط الؼضائل  افئة الؿقضػقـ الذيـ م 

ا يتعؾؼ بالضرائب الؿباشرة، التسجقؾ، الجؿارك، الربيد والتؾغراف، التلمقـ فقؿ

اإلجتؿاطل، جرائؿ السؽؽ الحديدية، أطؿال الغش، وجرائؿ الؿقازيقـ 

 .  والؿؼايقس

 أكف طؾك (5)( مـ قاكقن الخدمة الؿدكقة 44وطؾقف واتساقا مع ماتؼدم، كصت الؿادة )

الخدمة الؿدكقة مـ العـػ أو االطتداءات  تؾتزم السؾطة العامة بحؿاية مقضػك"

 ."لفا طـد مؿارسف مفامفؿ القضقػقف ةهاكات الؿقجفة لفؿ والتك يؽقكقا ضحقواإل

                                                        

 الجـائقة الػركسك( مـ قاكقن اإلجراءات  22ىف ذلؽ كص الؿادة ) اكظر (4)

 ( مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة الػركسك 29ىف ذلؽ كص الؿادة ) اكظر (2)

 ( مـ قاكقن الزراطة الػركسك446،385ىف ذلؽ كص الؿادة ) اكظر  (3)

 ( مـ قاكقن البؾدية الػركسك 462ىف ذلؽ كص الؿادة ) اكظر  (4)

 .الػركسقة التشريعات مقسقطة – 4983صدر هذا الؼاكقن ىف طام  (5)
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 دارتف ورئاستف بالتعدى القاقع تجاهف ،إبالغ جفف إكؿا يؼع طؾك طاتؼ الؿقضػ العام 

اتخاذ  يف ن تحؾ محؾ الؿقضػ الؿعتدى طؾقف،أويؼع طؾك طاتؼفا التصدى لؾؿعتدى و

جؿقع القسائؾ الؼاكقكقة ومخاصبف الجفات الؼضائقة بعد االستقثاق مـ وجقد طالقة 

 .إلقف سببقف بقـ االطتداء الذى تعرض لف الؿقضػ والؿفام القضقػقة الؿعفقدة

التك تتضؿـ  فعالـ قاكقن الخدمة الؿدكقة حصرا  لأل(م 5-433كؿا تضؿـت الؿادة) 

 مايؾك : يف قم حقث أجؿؾتفاهاكف أو ازدراء لؾؿقضػقن العؿإ

 تقجقف اهاكات شػفقف.-

 رسال خطابات تتضؿـ هتديدات وإساءات.إ -

 التفديدات الشػفقة والؽتابقة. -

 .ةأو هتديدي ةيؿاءات مفقـإ أي -

 7566وقدرها  مالقة غرامةشخص الجاكك ب ةوتضؿـت كصقص تؾؽ الؿادة معاقب

 .أحدوققع التعدى مـ شخص و حالة يف يقرو

 ةاشرتاك طد حالة يف يقرو 7566قدرها  مالقة غرامةستة أشفر و لؿدةجـ وبالس

 واإلهاكة. يارتؽاب جريؿة التعد يف أشخاص

حاالت  يف لؾؿقضػ العام، قاكقكقةتقفقر حؿاية  إلك لكؿا هنج مجؾس الدولة الػركس

 كافة، بتحؿؾ يلؾؿقضػ محؾ التعد اإلداريةالجفة  ةخالقك واقر بؿسملقالتحرش األ

 مـ قبؾ الؿقضػ محؾ الحؼ. ةالؼائؿ ةلقػ الدطقى الجـائقة أو الؿدكقتؽا

فؼد تضؿـت كصقص قاكقن العؼقبات  يالجسد يلحاالت التعد ةما بالـسبأ

 تجاه مؿثؾ السؾطة العامة. ةتجاه أطؿال العـػ الؿرتؽب ة، جزاءات صارملالػركس

ف كؾ مـ يؼقم ( مـ قاكقن العؼقبات طؾك معاقب 42-222حقث تضؿـ  كص الؿادة )
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الؿجـك طؾقف  إصابةمـ رجال السؾطة العامة وترتب طؾك ذلؽ  أي بلطؿال طـػ ضد

قدرها  غرامةثالث سـقات و لؿدةبالسجـ  أيام 8تؼؾ طـ  لؿدةبعجز ممقت طـ العؿؾ 

 .يقرو 45666

 حالة يف يقرو 75666قدرها  غرامةخؿس سـقات و لؿدةوتؽقن العؼقبة السجـ 

 .أيام 8تزيد طـ  لؿدةالعجز طـ العؿؾ 

حاالت  يف أكف ( مـ ذات الؼاكقن طؾك 4-44-222كؿا تضؿـت كصقص الؿادة)

مـ رجال السؾطة  العامة،  وترتب طؾك ذلؽ  أي العـػ الشديد باستخدام سالح تجاه

 طام ، 45 لؿدةتؽقن العؼقبة السجـ   أيام ةتزيد طـ ثؿاكق لؿدةالعجز التام طـ العؿؾ 

 حاالت العجز الدائؿ وحدوث طاهة مستديؿة يف طام 26 إلكوتزداد العؼقبة 

الؿجـك  وفاةوترتب طؾك ذلؽ  ةحاالت حدوث االطتداء بقاسطة طصابة مـظؿ يف ماأ

 ثالثقن طام. لؿدةطؾقف تؽقن العؼقبة السجـ 

طؾك  ل( مـ قاكقن اإلجراءات الجـائقة الػركس 434، 76كدت كصقص الؿقاد )أكؿا 

إجراء  أي دون مخافة تقققع الؼقةاستخدام  يف م الؼاكقنحؼ الؿـاط هبؿ تـػقذ أحؽا

بالؼدر  الؼقةن يؽقن استخدام أا، وإلقف تقافر الحاجة الداطقة حالة يف طؼابك تجاهفؿ،

 .(4)الالزم لتـػقذ الؼاكقن

الجريؿة اإلرهابقة فؼد  بؿؽافحةضقء أحؽام قاكقن األمـ الداخؾل الخاص  يف ماأ

ألهدافف  يضاحًاإوالخاص باألمـ الؿدكك  اينتضؿـت كصقص مقاد الػصؾ الث

طؾك تقفقر الحؿاية الؼاكقكقة الالزمة لحسـ ققامف بالؿفام الؿـاط هبا  وتاكقداً ، وضؿاكاتف 

                                                        

(1)Pradel(Jean) Procedure Penal-Paris-1979-p.214   
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 حؿاية األمـ الداخؾل. يف أدائف

مـع  إلكيفدف  األمـ الؿدين أن (مـ الؼاكقن طؾك إيضاح442-4فؼد كصت الؿادة )

 .شخاص والؿؿتؾؽات والبقئة ضد الحقادث والؽقارث .الؿخاصر والجرائؿ وحؿاية األ

( مـ ذات الؼاكقن طؾك الحؿاية التك يتؿتع هبا ضباط 443-4كؿا أوضحت الؿادة )

هتديدات  أي ضد ورجال اإلصػاء، لوالدرك القصـ والحرس الؿقداين ةالشرصة القصـق

 هاكات أو استخدام العـػ قبؾفؿ أو احتؼارهؿ والتشفقر هبؿ.إ أو

الحؿاية الؼاكقكقة تؿتد لتشؿؾ، أزواجفؿ وأصػالفؿ  أن كدت كصقص تؾؽ الؿادةأكؿا 

هتديدات بسب وضائػ ذويفؿ والؿفام التك   أي وققع حالة يف ؿ الؿباشرهأصقلفو

 .الجريؿة  مؽافحة يف يمدوهنا

ت البقلقس صبؼا لؾتشريع االكجقؾزى حسب صبقعف تؼسقؿ البقلقس مـ تاتك تؼسقؿا

حقث االصؾ بؿا يربر طدم تجاوز الحدود االقؾقؿقف لؽؾ فئف مـ تؾؽ الػئات حقث 

 : (4)تتضؿـ

 بقلقس مديـف لـدن  -4

 بقلقس مـطؼف العاصؿف  -2

  county مؼاصعف  -3

  county Boroughقسؿ   -4

 combined Areaمـطؼف   -5

                                                        

(1)  Andrew Sander and Richard young-criminal Justice-Butter Worth-London-1992-  
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 يؿزمـطؼف هنر التا  -6

 بقن فئتقن من رجال الشرصة: يكجقؾزكؿا يؿقز الؿشرع اإل 

 .جؾرتاكا حاءأك : ويشؿؾ اختصاصفا جؿقع األولىالػئه 

 ( يؿتد اختصاصفا لقشؿؾ جؿقع (4)الؿباحث الجـائقة )سؽقتالكديارد ةدارإ شرصةف

 .حاء بريطاكقاأك

 .دائرة طؿؾفا يف : ويتحدد اختصاصفا الػئة الثاكقة

 .(2)الشرصة حقث يؼتصر اختصاصفؿ طؾك دوائر طؿؾفؿ ةجفزأ ةوتشؿؾ بؼق

الدطقى  يف بعض الفقئات الـظامقة حؼ التصرف يكؿا مـح الؿشرع االكجؾقز

 .إجراءات الدطقى يف الؿالحؼة أو طدم السقر ةفؾفؿ بحؽؿ الؼاكقن مؽـ ،الجـائقة

ة هذه فلطؿال هذه الفقئات ذات صابع خاص يغؾب طؾقف الطابع الػـك ، ومـ أمثؾ

 الفقئات مػتشك الجؿارك والصحة والتؿقيـ 

الؿقاصالت  شرصة) ك يقزؾمـ البقلقس االكج أخرىكؿا يتحدد اختصاص فئات 

 ةدائره طؿؾف وجرائؿ محدده بذاهتا ووفؼا لؾتشريعات الؿـظؿ يف والشرصة العسؽرية (

 .(3)لف

                                                        

، وهل ققة شرصة إقؾقؿقة مسئقلة طـ حػظ  (MPS) لدائرة  شرصة العاصؿة اسؿ الؿؼر الرئقسل اسؽقتالكد يارد( 4)

 يف األصؾقة العاصؿة شرصة مؼر مققع مـ مشتؼ االسؿ داخؾل،حاء لـدن باستثـاء الجزء الأك األمـ يف جؿقع

 يؽقن الذي اسؽتؾـدا مؾقك إلك كسبةً . يارد سؽقتالكد غريت ي سؿك الشارع هذا الحؽقمة مؼر بؾقس هقل وايت

ن ، أصبح مدخؾ سؽقتالكد يارد الؿدخؾ العام لؿركز الشرصة ، وبؿرور قرو قبؾ هذ األرض قطعة فقق قصراً 

 ىف ذلؽ : اكظر   الشارع وشرصة العاصؿة مرادًفا لفؿاالققت أصبح 

metropolitan police service –BBC NEWS- 20-MAY-2013 
(2) Richard Card- Introduction to criminal law Butterworth-london1988-p28  
(3)  John SPARK emines on criminal procedure-Black stone – london-1995-p.16             

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
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الطتداء طؾك قاكقن ا قر الؿشرع الربيطاينأ 2648وبتاريخ الثالث طشر مـ كقفؿرب

 طؿال الطقارىء.

  أن كقده، طؾكلالؿبادئ األساسقة لؾؼاكقن بت حقث حدد وزير العدل الربيطاين

االطتداء طؾك أي فرد أو مقاصـ يف مجتؿعـا هق أمر فظقع ، لؽـ االطتداء طؾك طامؾ "

 ؿ يؼدمقن الخدمات ويؽافحقن الجريؿة ،هنإ حقث: الطقارئ يؿثؾ اطتداء طؾقـا جؿقعا 

 ةثؿ فنن الفجقم طؾقفؿ يعترب هجقم طؾقـا وطؾك الدولف ويجب معاقبتف بصقرومـ 

 .(4)مشدده

 ( من الؼاكون عؿال الطوارىء عؾى الـحو التالي : 3/1كؿا حددت الؿادة )

  لالشرص. 

    الشخص )بخالف الشرصل( الذي يتؿتع بسؾطات الشرصل أو الذي يقضػ بطريؼة

 ألغراض الشرصة أو يشارك يف تؼديؿ الخدمات ألغراض الشرصة.  أخرى

 . ضابط القكالة القصـقة لؾجريؿة 

 .ضابط السجـ 

   شخص )بخالف ضابط السجـ( يعؿؾ أو يشارك يف أداء مفام يف ممسسة احتجاز مـ

 كػس الـقع لتؾؽ التل يؼقم هبا ضابط السجـ .

  ائػ الحراسة .ضابط احتجاز السجـاء ، فقؿا يتعؾؼ بؿؿارسة وض 

 . ضابط الحراسة ، فقؿا يتعؾؼ بؿؿارسة وضائػ الحراسة  

                                                        

 الؿققع طؾك –مـشقر طؾك شبؽف الؿعؾقمات الدولقف  -ىف ذلؽ : االطتداء طؾك طؿال الطقارىء اكظر (4)

 2648-4-27ىف  www.parliament.uk االلؽرتوكك

http://www.parliament.uk/
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  . الشخص الذي يعؿؾ ألغراض الؿشاركة يف تؼديؿ خدمات اإلصػاء واإلكؼاذ 

  تؼديؿ خدمات البحث أو خدمات اإلكؼاذ )أو كؾقفؿا( . يف الشخص الذي يعؿؾ  

ة لؿؼاضاة مرتؽبي محل جرائم موجزة قائؿمن الؼاكون،  حؾت الؿادة األولىكؿا 

  تقه:   االعتداءات األ

 (قاكقن السجقن االطتداء طؾك ضابط شرصة أو ضابط السجـ )بسبب . 

  مـ بؿركز تدريب يعؿؾ وفًؼا لرتتقبات الؿرافؼة. أجرائؿ االطتداء طؾك ضابط حضاكة 

الجرائؿ الحالقة الؿتؿثؾة يف االطتداء   أن ( مـ الؼاكقن  طؾك2كؿا كصت الؿادة  ) 

  ة.غقر محدد غرامةشفر أو ب 42قصك أفقفا بالحبس بحد  ةالؿحؽؿ لضتؼ

 أن ةوجب طؾك الؿحؽؿأالؼسؿ الثاكك مـ الؼاكقن الجرائؿ الخطرة، والتك  كؿا تـاول

يستقجب تغؾقظ العؼاب وتستحؼ تجاوز  مشدداً  مـفا باطتبارها ضرفًا أي تتعامؾ مع

 مايؾك : يف الحد األقصك لؾعؼقبة وتتؿثؾ

 (4)الؼتؾ الؿقجفة ضد األشخاص هتديدات. 

 (2)الجرائؿ التك يـتج طـفا جروح وأضرار جسديف خطقرة. 

  (3)باستخدام السؿ القاقعةالجرائؿ. 

  (4)صابات جسديفإكاريف ويـتج طـفا  أسؾحةالجرائؿ التك تتؿ باستخدام . 

  (5)القاقعةالجرائؿ  ر جسديف خطقرهاضرأباستخدام مقاد متػجرة ويـتج طـفا  . 

                                                        

 ( مـ قاكقن االطتداء طؾك األشخاص 46ىف ذلؽ كص الؿادة ) اكظر (4)

 ( مـ قاكقن االطتداء طؾك األشخاص 48ذلؽ كص الؿادة ) ىف اكظر (2)

 ( مـ قاكقن االطتداء طؾك األشخاص 23ىف ذلؽ كص الؿادة ) اكظر (3)

 ( مـ قاكقن االطتداء طؾك األشخاص28ىف ذلؽ كص الؿادة ) اكظر (4)

 ( مـ قاكقن االطتداء طؾك األشخاص29ىف ذلؽ كص الؿادة ) اكظر (5)
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 (4) لائؿ االطتداء الجـسجر. 

 جرائؿ الخطػ. 

ن االطتداء ن(ف 4966لسـف)  ( مـ قاكقن الشرصة89بؿقجب كص  الؿادة ) أكف كؿا

 لؿدةتـػقذ واجبف يعد جريؿة جـائقة، تستقجب معاقبف فاطؾفا بالسجـ  أثـاءطؾك شرصك 

 جـقف اسرتلقـك. 5666ستة أشفر أو تغريؿف 

 ل، دون مخافف تقققع جزاء جـائةالؿعؼقل لؼقةان مـ حؼ رجؾ الشرصة استخدام أو

 .القاقعةبشرط تـاسبفا وفؼا لظروف 

 مـ الشخص محؾ الؼبض ، ةطـقػ مؼاومةكاكت مؼتضقات الحال تبقـ وجقد  نذاف

حتك ولق كاكت  ةالؿعؼقلة بصقره تصاطدي الؼقةفؿـ حؼ رجؾ الشرصة استخدام 

 طة.تـدرج تحت مسؿك الجرائؿ البسق ةالجريؿة الؿرتؽب

 الؼقة، فال يرخص لرجؾ الشرصة باستخدام ةالجرائؿ الخطقر يف مر كػسفو يـطبؼ األ

 حاالت الؿؼاومة واالطتداء العـقػ. يف الإ

لؾتشريع الربيطاكك، يتعؾؼ بػعؾ االطتداء والؿؼاومة  صبؼًا ةفحؼ استخدام الؼق

قع الجريؿة اطتداد بـ أيدون ، تجاه رجؾ السؾطة العامة  الصادريـ مـ شخص الجاين

 .ةالخطقر الدرجةأو ذات  ةطداد الجرائؿ البسقط يف كاكت تـدرج إذا، وطؿا ةالؿرتؽب

                                                        

 2663مـ قاكقن الجرائؿ الجـسقة لعام  3ادة  ىف ذلؽ كص الؿ اكظر)4(
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تخابف كا يتؿ يالذ (2)إلك الشريػ (4)ةمريؽقالقاليات األ يف حػظ األمـ ةتـاط مسئقلق

 القالية. شرصةست سـقات ويشرف طؾك تعققـ قائد ل إلك أربعة ترتاوح مـ لؿدة

األشخاص الذيـ يتقلقن مفام الضبطقة الؼضائقة بشؽؾ  (3)وحدد قاكقن والية كققيقرك 

 صؾؼ طؾقفؿ ضباط البقلقس.أواضح و

ضقء تؼسقؿ القاليات  يف لمريؽلؾبقلقس األ كؿا تتؿثؾ حدود االختصاص الؿؽاين

 (4): يف حقث تتؿثؾ ػقدراللالوالؿدن طؾك الؿستقى 

 ال يفإولقس لف الحؼ بتجاوزه  لومؼقد بحدود اختصاصف الؿحؾ لالبقلقس الؿحؾ -4

 .ةالؿطارد حالة

                                                        

ىف ذلؽ القاليات  اكظر تتؽقن القاليات الؿتحدة األمريؽقة مـ خؿسقـ والية  اكربهؿ مساحف والية االسؽا  (4)

 الؿرجع السابؼ -الؿتحدة معؾقمات وتاريخ

وهذا  : )reeve Shire(ةباإلكجؾقزي) "شقر ريػ"اختصار لؿصطؾح : )Sheriff (باإلكجؾقزية الشريػ"كؾؿة ( 2(

( بقـؿا الؿؼطع "شريػحقث يقصػ بف الؿختص بحػظ األمـ )الـ جؾقسؽسقينأك الؿصطؾح يليت مـ أصؾ

ؿثؾ يعـل "شقر"اآلخر  ؿث ؾ":  هق فالؿعـك وبالتالل الَؿؾ ؽ، م  مـ  الؿصطؾح تؼؾكا وقد. "األمـ لحػظ الَؿؾ ؽ م 

يختؾػ دور الشريػ باختالف القاليات  ؿتحدة األمريؽقةالقاليات الوىف  ، إلك البؾدان األخرى اكجؾرتا

مـشقر طؾك  -ىف ذلؽ : معؾقمات طـ لؼب شريػ اكظر الشرصة والؿؼاصعات ولؽـف غالًبا ما يقصػ بف قائد

 2/7/2649ىف   universails.frطؾك الؿققع االلؽرتوكك  ةشبؽف الؿعؾقمات الدولق

األمريؽقة طؾك  شؿال شرق القاليات الؿتحدة تؼع يف األمريؽقةالقاليات الؿتحدة  واليات ىحدإ كققيقرك( 3(

مـ حقث الؿساحة، والثالثة مـ حقث تعداد السؽان،  27القالية ال وهل .األباكق الؿحقط األصؾـطل طاصؿتفا

 ىف ذلؽ : اكظر طؾك مستقى القاليات الؿتحدة والسابعة مـ حقث الؽثافة السؽاكقة

list of state capitals in united state-www.britannica.com-on 2-11-2019 
(4 )    See Research-Retribution and sentencing Americana criminal law-1981.  
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 .بقلقس القالية ويؿارس اختصاصف ضؿـ حدود القالية -2

حاء أك جؿقع يف الػقدرالل يويؿارس اختصاصف طؾك الؿستق يالبقلقس االتحاد -3

 فئتقـ : إلكالبالد ويـؼسؿ 

جؿقع الجرائؿ  يف ل( ويختص بالبحث الجـائI -B-F) ةمؽتب الؿباحث الػقدرالق - أ

كالجاسقسقة والتزيقػ والؼضايا الؿتعؾؼف باألمـ ، االتحاديف والجرائؿ الؽربى 

 ة.لفا والؼقاكقـ الػقدرالق ةضقء الصالحقات الؿـظؿ يف الداخؾل

قـ الفجرة والجـسقة الفجرة والجـسقة وتختص بالؿخالػات الؿتعؾؼة بؼقاك ةدارإ - ب

 .الحدود لؿـع التسؾؾ غقر الؿشروع ةوحراس

 لاالختصاص الـقط يفئات مـ البقلقس ذو ةكؿا حدد قاكقن والية كققيقرك طد

 وهؿ: معقـةالؿحدد بجرائؿ 

 مقضػق الضرائب -4

 ضباط الؿطاىفء -2

 اثحداأل شرصةضباط  -3

 ضباط الغابات -4

 الزراطة واألسقاقة دارإمراقبق  -5

 ةمػتشق الصح -6

تجريؿ فعؾ االطتداء طؾك ضباط الشرصة  إلك ةمريؽقالقاليات األ ةهنجت غالبق كؿا، 

 والؿـاط هبؿ تـػقذ أحؽام الؼاكقن.

أفراد البحث واإلكؼاذ ، : مـ  كالً  يحقث شؿؾت الحؿاية الؼاكقكقة ضد جرائؿ التعد

 .وحراس الحديؼة ، وحراس السجقن ، وشرصة الحرم الجامعل ، وغقرهؿ
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لؽؾ الؼائؿقـ طؾك  ،قاكقكقةت  ققاكقـ جؿقع  القاليات أيًضا إضػاء حؿاية كؿا تضؿـ

 .كاألصباء ومؿرضل الطقارئ ورجال اإلصػاء ورجال اإلكؼاذ. طامةتؼديؿ خدمات 

ػاذ الؼاكقن أك مـ سؾطات أيتؿ تجريؿ فعؾ التعدى القاقع، طؾك (4)فػك مديـف كققيقرك

 قصك سبع سـقات.أائقة التؼؾ طـ طامقـ وبحد ققامفؿ بقاجباهتؿ وتقققع طؼقبة جـ أثـاء

، تؽقن ةيـتج طـفا إصابات قاتؾ ةحاالت االطتداء الؿشدد واستخدام أسؾح يف ماأ

 خؿسف وطشرون طام. ةالعؼقبة السجـ لؿد

 تتساكد مع عؼوبة السجن وترتبط بفا وتتؿثل أخرىتم الـص عؾى توققع عؼوبات  اكؿ

 مايؾى: يف

 ةالغرام -

 التعقيض -

 الؿجتؿع ةخدم -

التؼؾ طـ خؿس سـقات  ةكؿا يػرض قاكقن والية فؾقريدا، طؼقبات السجـ لؿد

 تجاه كؾ مـ يؼقم بالتعدى طؾك الؼائؿقـ بتـػقذ أحؽام الؼاكقن .

 ـ طام.قثالث إلكالعؼقبة  ةطـ االطتداء تصؾ مد ةالشديدة الـاتج اإلصابةوىف حاالت  

طـد  "فأك (  مـ قاكقن العؼقبات طؾك244كصت  الؿادة )والية كالقػقركقا  يف ماأ

فـل  أو، أو رجؾ اإلصػاء ، ضابط الشرصة : ارتؽاب اطتداء طؾك ضابط سالم مثؾ 

أو ضابط تطبقؼ ، الؿرور أو ضابط ، أو الحارس ، أو الؿسعػ ،   )EMT(الطقارئ الطبقة

ذي يشارك أو ضابط مراقبة الحققاكات ال، ضابط مراقبة مقاقػ السقارات  أو، الؼاكقن 

                                                        

 : ىف ذلؽ اكظر مريؽاأمـ حقث طدد السؽان وتؼع ىف شؿال غرب  ةمريؽقكرب الؿدن األأتعد مديـف كققيقرك  (4)

the largest cities in U- S-A-WWW.worldatles.com      
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     . "دوالر 2666 إلكسـف اوغرامة تصؾ  لؿدةيف أداء واجباتف، تؽقن العؼقبة السجـ 

كان الضابط يعاين مـ  إذا "فأك ( مـ ذات الؼاكقن طؾك 243الؿادة) كؿا كصت  

 ."ثالث سـقات لؿدةالسجـ  إلكتصؾ العؼقبة  أن ، يؿؽـ "إصابة جسدية خطقرة"

بف  األذىحاولة لالطتداء طؾك ضابط شرصة، أو إلحاق م  أيوىف والية أريزوكا فنن 

هتؿ جـائقة خطقرة حقث سقتؿ تحديد شدة العؼقبات الـاتجة طـ صريؼ  إلكستمدي 

 العـاصر الؿحدده لؾجريؿة.

تؿ االطتداء طؾك ضابط  إذا  (1)الجريؿة طؾك جـاية مـ الػئة الخامسة إدراجحقث يتؿ  

كقع مـ  أي اثأحد إلكادى االطتداء  إذام الرسؿقف ،وتـػقذ الؿفا يف مشاركتف أثـاءشرصة 

 (2)الرابعة جـاية مـ الػئة إلكاإلصابات الجسدية تدرج الجريؿة 
 . 

وىف الحاالت  التك يـتج طـفا حدوث  تشقه ممقت أو اإلضرار بلي جزء مـ الجسؿ 

سدية أو استخدام سالح قاتؾ، أو أداة خطقرة يف االطتداء أو تعرض الضابط إلصابات ج

 .  (3)الثاكقة الدرجةطداد الجـايات الؿعاقب طؾقفا مـ  يف خطقرة تـدرج   الجريؿة

حالة  يف (4)جـايات الػئه الثالثة يف وفؼا لؼاكون ذات الوالية تـدرج الجريؿة أكه كؿا

 تقه:األ فعالاألمن  أيارتؽاب 

 لضابط الشرصة. لكزع أو محاولف االستقالء طؾك السالح الشخص -

 لضابط الشرصة. أخرىدوات أأو ،  أسؾحةقالء طؾك االست-

                                                        

 طؼقبة الجرائؿ مـ الػئة الخامسة صبؼا لتسريع القالية السجـ لؿده طامققـ ةمد (4)

 طؼقبة الجرائؿ مـ الػئة الرابعة صبؼا لتسريع القالية السجـ لؿده طامققـ وكص ةمد (2)

 طؼقبة الجرائؿ مـ الػئة الثاكقة صبؼا لتسريع القالية السجـ لؿده خؿس سـقات ةمد (3)

 طؼقبة الجرائؿ مـ الػئة الثالثة صبؼا لتسريع القالية السجـ لؿده ثالث سـقات وكص ةمد(4)
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وضباط الشرصة  ة، طؾك الؼضايوالية تؽساس فؼد تؿ تشديد وقائع التعد يف ماأ

ققامفؿ  أثـاءوضباط الشرصة،  ةفعؾ سقشؽؾ اطتداء طؾك الؼضا أي والـص طؾك تجريؿ

عاقب فاطؾفا وي األولك الدرجةمـ  ةجـاي ةالقاقع بؿثاب يبلطؿالفؿ واطتبار فعؾ التعد

 ة.بالسجـ مدى الحقا

تؿ بؿؼتضاه، تشديد  يوالذ (4)عامةال ةىف ضقء أحؽام قاكقن الحؿاية والخدم أكف كؿا

ضد الؿعتديـ طؾك الؼائؿقـ طؾك تـػقذ أحؽام الؼاكقن، والـص طؾك  ةالعؼقبات الػقدرالق

 ةسجـ لؿدققامف بؿفام طؿؾف بال أثـاءطؼاب كؾ مـ يتعؿد االطتداء طؾك ضابط الشرصة 

 .  حاالت االطتداء الؿؼرتن بالخطػ أو الؼتؾ يف ةوالسجـ مدى الحقا،  طشر سـقات

                                                        

 .2648بريؾ أدوكالد ترامب ىف   لمريؽقره الرئقس األأصدر هذا الؼاكقن و(4)
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 الخاتمه

الـظؿ  يف لالضبط الؼضائ ؿلمقريوجف الحؿاية اإلجرائقة لاستعراضـا ،أل ةىف هناي

 .  الالتقـقة واألكجؾقأمريؽقة

 :التالييتبقن لـا مجؿوعه من الـتائج، كبرزها عؾى الوجه  

طؾك  يمظاهر التعد كافةبتشديد العؼاب طؾك  الؿؼاركةام جؿقع التشريعات محؾ قق -4

الجريؿة اإلرهابقة  بؿؽافحة،والؿختصقـ طامة بصػة لملمقري الضبط الؼضائ

 خاصة. بصػة

طؾك  تعد   أيتجريؿ  يف الؿؼاركةمسايره الؿشرع الؿصري،لجؿقع التشريعات محؾ  -2

 ومقاجفف الجريؿة.حطام الؼاكقن أالؼائؿقـ طؾك تـػقذ 

بالـص  ،الؿؼاركةطـ التشريعات محؾ  اإلمارايتتػرد الؿشرع الؿصري والػركسك و-3

الضبط الؼضائك، أزواج  ملمقريجاكب بلتشؿؾ ، طؾك امتداد الحؿاية الؼاكقكقة 

 وفروع الؼائؿقـ طؾك تطبقؼ أحؽام قاكقن اإلرهاب. وأصقل

الضبط  ؿلمقريل قاكقكقة حصاكة ةالؿؼاركمـح الؿشرع الؿصري والتشريعات محؾ -4

مساءلتفؿ  إمؽاكقةالجريؿة اإلرهابقة،تتقح لفؿ طدم  بؿؽافحةالؼضائك الؿختصقـ 

ػسفؿ مـ خطر أك الؼقة ألداء واجباهتؿ، أو لحؿايةحاالت استخدام  يف جـائقًا

يؼع طؾك الـػس أو األمقال، وذلؽ كؾف متك كان استخدامفؿ لفذا  أن محدق يقشؽ

 .وبالؼدر الؽايف لدفع الخطر الحؼ ضروريًا

بالـص طؾك طؼاب  ،الؿؼاركةتػرد الؿشرع الؿصري طـ جؿقع التشريعات محؾ -5

الؼائؿقـ طؾك  أحدوتجريؿ كؾ مـ يؼقم بجؿع معؾقمات  دون سـد مـ الؼاكقن، طـ 

تـػقذ أو تطبقؼ أحؽام قاكقن اإلرهاب ، وذلؽ بغرض استخدامفا يف هتديده أو يف 
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الح جفة طؿؾف، أو التعدي طؾقف بف أو بؿصالحف أو مص األذى اإلطداد إللحاق

 .أو فروطف بلية صقرة مـ صقر اإليذاء أصقلفطؾك أي مـ  أو

مظاهر  كافةكقد طؾك وجقب تقفقر لبالت البحث، مؼدمة يف ،إلقف اتساقا مع ماتؿ التطرق

 مـفؿ، ةالؿبتغا ةؼ الغايقتحؼ إلك ًاسعق الحؿاية الؼاكقكقة لؾؿؽؾػقـ بتـػقذ أحؽام الؼاكقن،

هنج صريؼ  وردع كؾ مـ تسقل لف كػسف، بصػتفؿ الؿـاط هبؿ تقفقر األمـ واالستؼرار ،

 الذطر وبث الخقف بقـ أفراد الؿجتؿع. ةثارإو جرام،اإل

 مايؾى: إقراربالعؿل عؾى  يكـا كـادنف وعؾى ذلك، فػاقد الشىء اليعطقه،

إمؽاكقة مؼاضاهتؿ مقري الضبط الؼضائك،تتقح لفؿ طدم لؿل قاكقكقةحؿاية  إقرار -4

 أثـاء قاكقكًا ةؿممث أفعال ليققامفؿ ب حالة يف تحريؽ الدطقى الجـائقة قبؾفؿ، أو

بتؾؽ  أسقة ،معقـة قضائقة لجـةال بعد العرض طؾك إ ةققامفؿ بقاجباهتؿ القضقػق

الطؾبات  يف بالـظر ةختصوالؿ (4)ؼضائقةقاكقن السؾطة ال يف القارد الـص طؾقفا ؾجـةال

 أطضاءالخاصة بنجراء التحؼقؼ ، أو برفع الدطاوى الجـائقة طؾك أي مـ الؼضاة أو 

 هبدف غؾؼ باب الؽقد واالختالق، غقر حاالت التؾبس بالجريؿة، يف الـقابة العامة

                                                        

 (  تتشؽؾ تؾؽ الؾجـة برئاسة رئقس محؽؿة الـؼض ، وطضقية كالً مـ:    4)  

 رئقس محؽؿة استئـاف الؼاهرة -     

 الـائب العام. -    

 أقدم اثـقـ مـ كقاب رئقس محؽؿة الـؼض -   

( مـ قاكقن السؾطة  96، 94،  77يف ذلؽ كص الؿادة ) اكظر أقدم اثـقـ مـ رؤساء محاكؿ االستئـاف األخرى . -   

 الؼضائقة                                                                                   

 



–

  4646    

أو االكتؼام مـفؿ باالدطاء  لتجاه كؾ مـ يحاول تشتقت ذهـ ملمقري الضبط الؼضائ

 ائع غقر صحقحة.طؾقفؿ بقق

والتل ، ( مـ قاكقن السؾطة الؼضائقة الؿصري 95اتساقا مع ما تضؿـتف ثـايا الؿادة )-2

الؿؽان يعقـ  إلكاستثـاًء مـ أحؽام االختصاص العامة بالـسبة  "أكف كصت طؾك

الؿجؾس الؿـصقص طؾقف يف الؿادة السابؼة بـاًء طؾك صؾب الـائب العام الؿحؽؿة 

تػصؾ يف الجـح أو الجـايات التل قد تؼع مـ الؼضاة ولق كاكت  أن التل يؽقن لفا

 ."غقر متعؾؼة بقضائػفؿ

مـ ملمقري  أيتجاه  الحاالت التك يتؿ فقفا تحريؽ الدطقى الجـائقة يف فنكف يجب

يتؿ  أن،  ققامفؿ بؿفامفؿ القضقػقة أثـاءالضبط الؼضائك ، بسبب جرائؿ وقعت مـفؿ 

وذلؽ الطتبارات تؼتضقفا  قامتفؿ،إؾفؿ أو محؾ ماكـ طؿأطـ  محاكؿتفؿ بعقداً 

 محقط طؿؾفؿ. يف والحالة الـػسقة لفؿ ولزمالئفؿ ،الؿصؾحة العامة

الصادرة بحؼ  ةلؾحري ةطؾك تـػقذ العؼقبات الجـائقة الؿؼقد ،ةوجقب الـص  صراح-3

ومستؼؾة طـ األماكـ  ، ةماكـ خاصة مـػصؾأ يف مـ ملمقري الضبط الؼضائك أي

مـ الؿادة  ةخقركص الػؼرة األطؾك هنج  سقراً  ،لحبس السجـاء اآلخريـالؿخصصة 

حبس  يويجر "فأك ( مـ قاكقن السؾطة الؼضائقة الؿصري والتك كصت طؾك96)

الؼضاة وتـػذ العؼقبات الؿؼقدة لؾحرية بالـسبة لفؿ يف أماكـ مستؼؾة طـ األماكـ 

 الؿخصصة لحبس السجـاء اآلخريـ.

تؼدم بخالص شؽري وتؼديرى أ أن الإهذا البحث  ةهناي يف ، فاليسعـكخقراً أو

 قاع الجرائؿ الجـائقة واإلرهابقة.أك جؿقع ةومجاهب مـ هذا البؾد،ألؾؼائؿقـ طؾك حؿاية 

 ويجقر فقف الظالؿ، الضعقػ، ييؼتـص فقفا الؼق ،ةهق بؿثابة غاب، مـ أفقصـ بدون  
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 بال رققب أو حسقب. ويتؿادى،

يحؿؾ ، (4)اْدُخُؾوا ِمْصَر إِْن َشاَء اهَّللُ َآِمـِقَن  : كتابف العزيز يف ك وتعالوققلف سبحاكف     

 .يمجتؿع بشر أياألمـ ألفراد  ةطؾك أهؿق ةكبقر ةدالل

 .أو رخاء(، أو وصـ ، تؿاء كا أو، مـ،اليقجد بـاء أ) فبدون 

مـ أفراده لمـ ومجتؿع يآسبقؾ وصـ  يف فشؽرا لؿـ يضحقن بلكػسفؿ وأرواحفؿ 

 من"هلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حقـ قالػسفؿ وأطراضفؿ وأمقالفؿ،وصدق رسقل اأك ؾكط

َؿا َيْوِمهِ  ُقوُت  ِعـَْدهُ  َجَسِدهِ  فِي ِسْربِِه ُمَعاًف  فِي آِمـًا ِمـُْؽمْ  َأْصَبَح  ْكَقا َلهُ  ِحقَزْت  َفَؽَلكَّ  الدُّ

 .  صدق رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ - (2)"بَِحَذافِقرَِها

                                                        

 . 99آية  -سقره يقسػ -الؼرآن الؽريؿ (4)

( مختصرًا، وأبق كعقؿ يف ))حؾقة األولقاء(( 539(، والؼضاطل يف ))مسـد الشفاب(( )674أخرجف ابـ حبان ) (2)

 . ( والؾػظ لف5/249)
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 المراجع     

 )أ( الؿملػات العامة والؿتخصصة

دار العؾقم  - -األطضاء البشرية ةالحؿاية الجـائقة لـؼؾ وزراط -لهقثؿ البؼؾ -د  -4

 .2646 -الؼاهرة-لؾـشر

السجقن ومدى التزام الدولة بالؿقاثقؼ  يف أسس السقاسة العؼابقة-كبقؾ العبقدى -د -2

 .2645-الؼاهرة-لإلصدارات الؼاكقكقة لالؼقمالؿركز  -الدولقة

التشريع  يف الؿسئقلقة الجـائقة لألشخاص الؿعـقية-يمحؿد طبدالؼادر العبقد -د-3

 .2665-الؼاهرة -دار الـفضة العربقة -ةالؿصري دراسة مؼارك

 .4984-تقكس -الدار التقكسقة لؾـشر -تػسقر التحرير والتـقير-محؿد الطاهر  -4

 العؾؿقة)ب( الرسائل 

 ةجامع -رسالة ماجستقر -الؿسئقلقة الؿدكقة لؿلمقري الضبط -هاشؿ طبدالرحؿـ 

 .2644-اإلمارات الؿتحدة -طجؿان

 الؿؼاالت واألبحاث)ج( 

 38ع 4967-األمـ العام ةمجؾ-األمـ العام ةمصؾح لةكش -إبراهقؿ الػحام -1

 .22/7/4974 يف 29ع-الجريدة الرسؿقة -2

 .49744/ 22/7 يف 4974لسـف 4844 الؼرار الجؿفقري رقؿ-3

 )د( الؼواكقن والتشريعات

 قاكقن اإلجراءات الجـائقة الؿصري-4

 قاكقن العؼقبات الؿصري-2
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 قاكقن اإلرهاب الؿصري-3

 قاكقن تـظقؿ الؽقاكات اإلرهابقة الؿصري-4

 قاكقن السؾطة الؼضائقة الؿصري-5
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