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قانىٌ جهاز يكافحة االرهاب رقى( )03نطنة 6302

تني قانىٌ انعقىتات وقانىٌ اصىل احملاكًات اجلسائية-)*(-
د .قيصر ضامل يىنص احلرتاوي
يدرش انقانىٌ اجلنائي

كهية انعهىو انطياحية /جايعة املىصم
صدز قاْ ٕٛدٗاش َهافخ ١االزٖاب زقِ( )30يطٓ6002 ١عكب تٛغٌ االزٖاب يف عدد
َٔ املدٕ ايعساق ١ٝألدٌ اختاذ مجٝع ايتدابري املالئُ ١ملٛادٗٚ ١ايكطاء عً ٢االزٖاب
ظُٝع اشهاي٘ ٚ ٚضع ارتطط االضرتاتٝذٚ ١ٝتٓفٝر عًُٝات آَٚ ١ٝعًُٝات املساقب١
ٚعًُٝات املساقبٚ ١ايكبض بٓاء عً ٢اٚاَس قطائ ٚ ١ٝادساء ايتخكٝل َع املتُٗني
باإلزٖاب ٚايتعاَ ٕٚع ادتٗات املاي ١ٝاملدتص ١يتذفٝف َٓابع مت ٌٜٛاالزٖاب ،ايرٟ
ٜطتٗدف ايدٚيٚ ١املٛاطٓني ٚاملُتًهات ايعاَٚ ١ارتاصٚ ،١هلرا ايكاْ ٕٛانجس َٔ داْب-:
ادتاْب ايكاْ-:ْٞٛ
 -0عسف املشسع يف قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ( )000يطٓ 0121 ١املعدٍ ايشسٚع يف
املاد َ٘ٓ )30( ٠باْ٘ (ايبدء يف تٓفٝر فعٌ بكصد ازتهاب دٓا ١ٜا ٚدٓخ ١اذا اٚقف اٚ
خاب اثس ٠ألضباب ال دخٌ إلزاد ٠ايفاعٌ فٗٝا  ) ....فال ٜدخٌ يف َفٗ ّٛايشسٚع
االعُاٍ ايتخطري ١ٜفع ٞتًو االعُاٍ اييت ٜتٗٝأ بٗا ادتاْ ٞيتٓفٝر ادتسمي ١مبعٓ٢
آخس نٌ فعٌ ٜطع ب٘ ادتاْْ ٞفط٘ يف املٛضع اير ٟميهٔ َٔ االقداّ بعد ذيو عً٢
تٓفٝر ادتسميَٚ ،١ع ذيو فال عكاب عًٗٝا ٚعً ١ذيو إ ٖر ٙاالعُاٍ َتذسدَٔ ٠
االُٖ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاذ ال تٓط ٟٛعً ٢خطس ٜٗدد حل اَ ٚصًخ ١نُا ْٗا اعُاٍ غاَط١
ٜصعب تبني ايػسض َٓٗا يف َععِ اذتاالت ٚحتتٌُ انجس َٔ تفطري ٜطتخ ٌٝايكطع
بإحداٖا ٚال تهشف يف صٛز ٠انٝد ٠عٔ ْ ١ٝادساَ ١ٝفشساء املاد ٠ايطاَ ١قد ٜدٍ
عً ٢اجتا ٙاضتعُاهلا يف دسميٚ ١قد ٜدٍ عً ٢اجتا ٙاضتعُاهلا يف اباد ٠اذتشسات
نريو فإٔ شساء ايطالح قد ٜدٍ اىل دسميٚ ١يهٓ٘ يف ذات ايٛقت قد ٜدٍ عً٢
اضتعُاي٘ يف ايدفاع عٔ ايٓفظ بايتايٜ ٞصعب اثبات عالقتٗا باإلزاد ٠املٓصسف ١اىل
(*) مقال مراجعة السهضهع.
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ازتهاب دسميَ ١ا نريو اجتا ٙايطٝاض ١ادتٓائ ١ٝيعدّ ايعكاب عًٗٝا يًتشذٝع عً٢
ايعد ٍٚعٔ ادتسمي ١قبٌ ايبدء يف تٓفٝرٖا(.)0

أٌعِط َٞدتٗاش َهافخ ١االزٖاب مبٛدب املاد) 6(٠ايفكس(٠ثاْٝاً)َٔ قاْ ٕٛتأضٝط٘
صالح ١ٝاختاذ ادساءات ضبط قاْ ١ْٝٛاضتباقٚ ١ٝقبٌ حدٚخ ا ٟعٌُ ازٖاب ٞفأدخٌ -
رتطٛز ٠االزٖاب ٚآثاز -ٙاضتجٓاءً َٔ احهاّ ايشسٚع يف ادتسمي ١االعُاٍ ايتخطري١ٜ
ضُٔ االعُاٍ اييت ميهٔ َٛادٗتٗا ٚاعط ٢صالح ١ٝذيو دتٗاش َهافخ ١االزٖاب
بايٓص(ٜكصد مبهافخ ١االزٖاب ايتدابري  ٚاالدساءات اييت َٔ شأْٗا َٓع  ٚزدع االزٖاب
بٗدف ايكطاء عً )٘ٝفعبازَٓ( ٠ع) ٜٓصسف َعٓاٖا ملٓع االعُاٍ ايطابك ١عً ٢ايتٓفٝر َٔ
ختطٝط ٚتٗٝئ ١يًذسمي ١االزٖاب ١ٝبايتاي ٞقد مت اعتباز ايعٌُ ايتخطري ٟيف ادتسمي١
االزٖاب ١ٝفعالً ٜهشف عً ٢ضتٚ ٛاضح عٔ خطٛزَ ٠ستهبٗا فهإ ي٘ اُٖ ١ٝقاْ ١ْٝٛاعتدَ
بٗا املشسع فُٓح عً ٢اضاضٗا تًو ايصالح ١ٝدتٗاش َهافخ ١االزٖاب.
 -6أضافَ ٖرا ايكاْ ٕٛيف املاد )3(٠ايفكس(٠ثاْٝاً)ايبٓد(أ،ب،ج،د) دٗاش َهافخ١
االزٖاب اىل فئ ١اعطاء ايطبط ايكطائ ٞاملٓصٛص عً ِٗٝيف املاد َٔ )31(٠قإْٛ
اص ٍٛاحملانُات ادتصائ ١ٝايعساق ٞزقِ ( )63يطٓ 0190١املعدٍ بتد ًِٜٗٛتٓفٝر
عًُٝات َساقب ١االتصاالت َٚا ٜصدز عٔ ادتٓا َٔ ٠خطط ٚاالضتُاع ملا ٜدٚز َٔ
احادٜح بني االزٖابٝني بايًذٛء يألدٚات ايفٓٚ ١ٝايدقٝك ١ايالشَ ١فٗ ٛزقابَ ١شسٚع١
يشدص اَ ٚهإ ا ٚاحادٜح اَ ٚساضالت َهتٛب ١اَ ٚطُٛع ١اَ ٚسئْ ١ٝتٝذ١
االشتبا ٙيف تصسفات غري قاْٚ ١ْٝٛذيو بصٛز ٠ال حيظ َعٗا ايػري مبباشستٗا
يطابعٗا ايطس ٟعً ٢إ ٜٓعِ ستطس مبا ٚزد يف عًُٝات املساقبٜٚ ١ؤٜد بأذٕ نتابٞ
َٔ قاض ٞايتخكٝل املدتص َٚصادقت٘ عً ٢احملطس(.)6

) )1يشظر د .محسهد نجيب حدشي :شرح قانهن العقهبات -القدم العام ،ط ،6دار الشهزة
العربية ،القاهرة ،1989 ،ص.353

) (2يشظر د .تهفيق دمحم الذاوي :حرمة اسرار الحياة الخاصة ونظرية عامة لمتفتيش ،ط،1
مشذأة السعارف ،االسكشدرية ،2006 ،ص.221
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َٚساقبَٛ ١اقع ايتٛاصٌ االدتُاعٚ ٞايتفتٝش يألشداص ٚاالَانٔ ٚاملساضالت
ايعادٚ ١ٜااليهرت ١ْٝٚعً ٢حدٍ ضٛاء ٚايرٜ ٟشرتط إلدسائ٘ عطب االصٌ ٚقٛع دسمي١
فعالً ٚإ االَازات ٚايدالئٌ ناف ١ٝيتٛد ٘ٝاالتٗاّ يشدص َعني فطالً عٔ اْ٘ البد َٔ
ٚدٛد فائدَ ٠سد َٔ ٠ٛادساء ايتفتٝش اٚ ٟدٛد قسائٔ ق ١ٜٛعًٚ ٢دٛد اشٝاء ا ٚآثاز

تتعًل بادتسميَٛ ١دٛد ٠يف حٝاش ٠ايشدص ا ٚاملهإ املساد تفتٝش٘( ،)0إال اْ٘ ٜطتجٓ٢
َٔ احهاّ ايتفتٝش اشرتاط ادساء ٙبعد ٚقٛع ادتسميٚ ١املد ٍٛدتٗاش َهافخ ١االزٖاب
اضتٓاداً يًُاد) 6(٠ايفكس(٠ثاْٝاً) اَهإ ايتفتٝش قبٌ ٚقٛع ادتسمي ١االزٖابَ ٖٛٚ ١ٝا
ٜطًل عً ٘ٝبايتفتٝش ايٛقائٚ ،ٞايتخسٚ ٟمجع االضتدالالت عٔ ادتسائِ االزٖاب ١ٝيًتعسف
عً ٢حكٝكٚ ١نٝفٚ ١ٝقٛعٗا ٚاضبابٗا ٚتشدٝص فاعًٗا ا ٚفاعًٗٝا بٌ ٚمجع االدي ١عٔ
املدططات االزٖاب ١ٝقبٌ ٚقٛعٗا.
فطالً عٔ تٓفٝر اٚاَس ايكبض ٚفكاً يكاَْ ٕٛهافخ ١االزٖاب بٓاءً عً ٢اَس
قطائ ٞيتكٝٝد حس ١ٜاملكبٛض عًٚٚ ٘ٝضع ١حتت تصسف ادتٗ ١املدٛي ١بإيكاء ايكبض
عً ٘ٝيفرت ٠شََٓ ١ٝؤقت ١بٗدف َٓع٘ َٔ ايفساز متٗٝداً الضتذٛاب َٔ ١قبٌ ادتٗات
(.)6
املدتص١
ٜٚه ٕٛألعطاء دٗاش َهافخ ١االزٖاب ضًط ١ايكبض د ٕٚصدٚز اَس َٔ ايطًط١
املدتصٚ ١مبا ٜتالءّ ٚطبٝع ١ايتعاٌَ َع ادتسمي ١االزٖاب ١ٝشأِْٗ يف ذيو شإٔ ضائس
اعطاء ايطبط ايكطائ ٞاذا ناْت ادتسمي ١االزٖابَ ١ٝشٗٛد ٠نُا ي ٛشٖٛد االزٖابٞ
اثٓاء تٓفٝر دسميت٘ َباشس ٠ا ٚبعدٖا بربٖٜ ١طري ٖٛٚ ٠حاٌَ يًطالح ا ٚاذا فس املتِٗ
فٗٝا بعد ايكبض عً ٘ٝا ٚنإ ستهَٛاً عً ٘ٝا ٚنإ حيٌُ ضالح ظاٖس ا ٚشتبأ ،بايتايٞ
فِٗ خيطع ٕٛيف ادائِٗ إلدساءات ايتخسٖ ٟر ٙيسقابٚ ١اشساف قاض ٞايتخكٝل فطال عٔ
إ ايكاْ ٕٛقد خٛهلِ ادساء ايتخكٝل َع املًك ٢ايكبض عً َٔ ِٗٝقبٌ ستكل بأشساف

) (1يشظر د .دمحم زكي ابه عامر  :اإلجراءات الجشائية ،ط ،1مشذهرات الحمبي الحقهقية,
بيروت ،لبشان ،2010 ،ص633
) )2يشظر د .عبد الرحسن تهفيق احسد  :شرح االجراءات الجشائية،ط ،1دار الثقافة لمشذر
والتهزيع ،عسان ،االردن ،2011،ص.245
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قاض ٞحتكٝل شتتص االَس ايرٜٛ ٟفس ايطُاْات ايالشَ ١اييت حت ٍٛد ٕٚايتعطف يف
اختاذ ٖر ٙاالدساءات(.)0

ٚملا نإ َٓتطب ٛدٗاش َهافخ ١االزٖاب اعطاء يًطبط ايكطائ ٞفُٝا ٜتعًل
ظسائِ االزٖاب ٜه ٕٛهلِ عطب املاد )26( ٠ايفكس(٠أ) َٔ قاْ ٕٛاص ٍٛاحملانُات
ادتصائَ ١ٝباشس ٠ادساء َعني َٔ ادساءات ايتخكٝل يف دسائِ االزٖاب عٓدَا ٜٓتدب َٔ
قبٌ قاض ٞايتخكٝل عً ٢إ ٜه ٕٛقساز ايٓدب صادزاً َٔ ذ ٟاختصاص َٔ ايٓاح١ٝ
ايكاْ ١ْٝٛمبباشس ٠االدساء اير ٟصدز ايٓدب َٔ ادً٘ نُا ًٜٚصّ تعٝني املٓدٚب َٔ
َٓتطيب دٗاش َهافخ ١االزٖاب تعٓٝٝاً شدصٝاً اٚ ٚظٝفٝاً يًتأند َٔ اختصاص٘ َهاْٝاً
ًٜٚصّ فطالً عٔ ذيو إ ٜه ٕٛايٓدب صسحياً ٚثابتاً بايهتابَٛٚ ١قعاً ممٔ اصدزَ ٙتعًكاً
بعٌُ ستدد ا ٚانجس َٔ اعُاٍ ايتخكٝل يف ادتسمي ١االزٖاب ١ٝفال جيٛش اْتداب٘ إلدساء
ايتخكٝل يف قط ١ٝبسَتٗاٚ ،جيب عً ٢عط ٛدٗاش َهافخ ١االزٖاب املٓتدب إ ٜتكٝد يف
االَس ايصادز باْتداب٘ ا ٚتهًٝف٘ اال اذا نإ االدساء مما ٜدخٌ اصالً يف ْطام اختصاص٘
بصفت٘ عط ٛضبط قطائ.)6(ٞ

ٜٚه ٕٛدتٗاش َهافخ ١االزٖاب ايطبط ايكطائ ٞنريو بايٓطب ١يألَٛاٍ بتعكب
َصادز مت ٌٜٛاالزٖاب  ٚزفد ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞبأمساء ادتٗات ايداعُ ١يإلزٖاب
يػسض جتفٝف َصادز ايتُ ٌٜٛمبٛدب املاد )3(٠ايفكس(٠ثاْٝاً) ايبٓد(ش) َٔ قاْ ٕٛدٗاش
َهافخ ١االزٖاب.
اجلانة االداري-:
حددت املاد َٔ )2(٠قاْ ٕٛدٗاش َهافخ ١االزٖاب ايتشه ٌٝاالداز ٟيًذٗاش
فٝته َٔ ٕٛتشهٝالت ٚ ٚحدات عطهس ٚ ١ٜاضتدباز ٚ ١ٜاداز ١ٜال ختتًف يف تشهٝالتٗا
عٔ ايٛحدات ايعطهس ١ٜيف ايٓعاّ ايعطهس ٟايعساقَ َٔ ٞدٜس ١ٜاضتدبازات َٚدٜس١ٜ
) (1يشظر د .سعيد حدب هللا عبدهللا  :شرح قانهن اصهل السحاكسات الجزائية ،دار الحكسة
لمطباعة والشذر  ،السهصل ،1990،ص ص.213-212
) )2يشظر د .دمحم زكي ابه عامر ،مردر سابق ،ص601؛ كذلك يشظر د .سعيد حدب هللا
عبدهللا ،مردر سابق ،ص.147
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عًُٝات َٚدٜس ١ٜتدزٜب َٚدٜس ٜ٘فَٓٚ ١ٝدٜس ١ٜاملريٚ ٠باق ٞاملدٜسٜات ٜطاف ايٗٝا
عطب ايدٚز ايكاْ ْٞٛيًذٗاش-ايطبط ايكطائَ -ٞدٜس ١ٜايتخكٝلٜٚ ،طِ ادتٗاش
َٛظفني َدْٝني ٚعطهسٜني املاد )09(٠ايفكستني(اٚالً،ثاْٝاً) فتدطع ايطائف ١االٚىل اىل
ٚقاْ ٕٛارتدَ ١املدْ ١ٝزقِ( )62يطٓ 0120 ١املعدٍ ٚقاْ ٕٛايتكاعد املٛحد زقِ()1
يطٓ.6002 ١
فُٝا ٜتعًل بايتٓع ِٝايٛظٝف ٞهلِ َٔ عالٚات ضٓٚ ١ٜٛتسفٝع ٚتٓعٖ ِٝرٙ
ايعًُ ١ٝمبٛاشاتٗا َع املٛظفني يف ايدٚائس املدْ ١ٝبني ارتدَٚ ١دداز ٠املٛظف بشسط
ٚدٛد دزد ١شاغس ٠يف املالى تعادٍ ا ٚتفٛم ايٛظٝف ١املساد تسفٝع٘ ايٗٝا ٚثبٛت َكدز٠
املٛظف عً ٢اشػاٍ ايٛظٝف ١ا ٚتفٛق٘ عً ٢غري َٔ ٠املٛظفني فطالً عٔ انُاٍ املد٠
ايكاْ ١ْٝٛيًرتفٝع َٔ دزد ١اىل دزد ١اعًَٗٓ ٢ا ،نُا ٚخيطع ٕٛيرات ايٓعاّ االْطباطٞ
فف ٞزتاٍ ايٛظٝف ١ايعاَٚ ١ايكٛاعد اييت حتهِ َطاءي ١املٛظف ايعاّ ٚاييت تتٓا ٍٚبٝإ
ايعكٛبات اييت ميهٔ فسضٗا عً ٢املٛظف ٚادتٗات ا ٚايطًطات اييت هلا إ تفسض ٖرٙ
ايعكٛبات ٚاالدساءات اييت ٜٓبػ ٞاتباعٗا يف َطاءيت٘ ٚايطعٔ يف ايكسازات ايصادز ٠بفسض
ايعكٛبٚ ١املٓصٛص عًٗٝا يف قاْ ٕٛاْطباط َٛظف ٞايدٚيٚ ١ايكطاع ايعاّ زقِ( )02يطٓ١
 0110املعدٍ يف املادٚ َ٘ٓ )8(٠ملا نإ دٗاش َهافخ ١االزٖاب َٔ ايدٚائس غري املستبط١
بٛشازٜ ٠عد زئٝظ ادتٗاش مبجاب ١ايٛشٜس بايٓطب ١ملٛظف ٞادتٗاش املدْٝني فٝفسض
ايعكٛبات برات االدساءات اييت تدخٌ يف ضًط ١ايٛشٜس بايٓطب ١ملٛظفٚ ٞشازت٘(.)0

ٚخيطع ٕٛاٜطاً ألحهاّ قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساقٚ ٞالختصاص احملانِ
ادتٓائ ١ٝايعساق ١ٝفُٝا ٜصدز عِٓٗ َٔ دسائِ ٚإ ناْت اثٓاء تأدٚ ١ٜادبات ايٛظٝف. ١
اَا ايطائف ١ايجاْ ١ٝفٗ ٞطائفَٓ ١تطيب دٗاش َهافخ ١االزٖاب َٔ ايعطهسٜني
فٝدطع ٕٛيًكٛاْني ايعطهس ١ٜقاْ ٕٛارتدَٚ ١ايتكاعد ايعطهس ٟزقِ( )3يطٓ6000 ١
ٚقاْ ٕٛايعكٛبات ايعطهس ٟزقِ( )01يطٓٚ 6009 ١قاْ ٕٛاص ٍٛاحملانُات ايعطهس١ٜ
) (1يشظر د .عمي دمحم بدير و د .عرام عبدالههاب البرزنجي ود .مهدي ياسين الدالمي:
مبادئ واحكام القانهن االداري ،ط ،4العاتك لرشاعة الكتاب ،القاهرة ،2009 ،ص
ص.359،335
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زقِ( )66يطٓٚ 6002١الختصاص احملانِ ادتٓائ ١ٝايعطهس ١ٜبايٓطب ١يًذسائِ اييت تكع
باملدايف ١يًكاْ ٕٛايعطهس ٟنٓٛع َٔ ارتطأ املٗين ا ٚايٛظٝفٜ ٞستهب٘ احد ايعطهسٜني
بطبب ٚظٝفت٘  ٖٛٚخطأ ميظ َباشس ٠ايٓعاّ ايعطهس ٟايداخًٜٚ ٞطبب ضسزاً َادٜاً اٚ
ادبٝاً بايكٛات املطًخ ١اثٓاء تأد ١ٜارتدَ ١ايعطهس ١ٜضٛاء تًو املدايفات اييت تدخٌ يف
ضًط ١زئٝظ دٗاش َهافخ ١االزٖاب ا ٚايكاد ٠ايعطهسٜني يف ادتٗاش يتٛقٝع ادتصاء ايتأدٜيب
املٓاضب عٓٗا ٚاملٓصٛص عً ٘ٝيف قاْ ٕٛايعكٛبات ايعطهس ٟا ٚتًو ادتسائِ اييت
ٜطتٛدب ازتهابٗا االحاي ١اىل ايكطاء ادتٓائ ٞايعطهس.ٟ
املصـادر
 .0د .تٛفٝل ستُد ايشا : ٟٚحسَ ١اضساز اذتٝا ٠ارتاصْٚ ١عس ١ٜعاَ ١يًتفتٝش ،ط،0
َٓشأ ٠املعازف ،االضهٓدز.6002 ،١ٜ
 .6د .ضعٝد حطب اهلل عبداهلل  :شسح قاْ ٕٛاص ٍٛاحملانُات ادتصائ ،١ٝداز اذتهُ١
يًطباعٚ ١ايٓشس  ،املٛصٌ.0110،
 .3د .عبدايسمحٔ تٛفٝل امحد  :شسح االدساءات ادتٓائ،١ٝط ، 0داز ايجكاف ١يًٓشس
ٚايتٛشٜع ،عُإ ،االزدٕ.6000،
 .2د .عً ٞستُد بدٜس  ٚد .عصاّ عبدايٖٛاب ايربشصت ٚ ٞدَٗ .دٜ ٟاضني ايطالَ:ٞ
َبادئ ٚاحهاّ ايكاْ ٕٛاالداز ،ٟط ،2ايعاتو يصٓاع ١ايهتاب ،ايكاٖس.6001 ،٠
 .2د .ستُد شن ٞاب ٛعاَس  :اإلدساءات ادتٓائ ،١ٝطَٓ ،0شٛزات اذتًيب اذتكٛق,١ٝ
بريٚت ،يبٓإ.6000 ،
 .2د .ستُٛد صتٝب حطين  :شسح قاْ ٕٛايعكٛبات -ايكطِ ايعاّ ،ط ،2داز ايٓٗط١
ايعسب ،١ٝايكاٖس.0181 ،٠

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23

