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Announcement to the students of
Kuwait International Law School

Within the framework of KiLaw’s policy to encourage students to en-
gage in the �elds of academic research writing as well as academic think-
ing, the school’s journal would like to announce its willingness to publish 
students’ research which adhere and abide by the rules of academic pub-
lishing. It would also like to announce o�ering monetary rewards as well 
as granting the Prestigious Academic Contribution Award for students 
whose research is eligible for publication.  

The presented research papers should concern one of the legal issues 
of vital importance, and should abide by the rules of academic publish-
ing as stated at the introduction of the journal’s issues. Two copies, an 
electronic and a printed copy, of the paper should be submitted to the 
administration of the journal.

487 - 168 22280222
kilawjournal@kilaw.edu.kw
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الدور المحوري للقانون في مجال تنظيم المجتمعات وتطويرها
يتضمن هذا اجلزء الثاني من اإلصدار اخلاص بالبحوث املقدمة في املؤمتر السنوي 
الرابع لكلية القانون الكويتية العاملية الذي أقيم في 10 – 11 مايو 2017 حتت شعار 
»القانون..أداة لإلصالح والتطوير«، مجموعة من الدراسات التي تسعى إلى بيان 
دور القانون في إصالح املجاالت االجتماعية املختلفة وتطويرها، من خالل املنهج 
النقدي االيجابي، وذلك بدًءا من بيان محاذير السماح بتوسع السلطة التنفيذية في 
مجال اجلرائم، والتأكيد على عدم املس بحق التقاضي املكفول دستوريا حتت أي 
ذريعة والتحذير من التوسع في مجال أعمال السيادة، ومرورا ببيان أهمية الشراكة 
الدستور  في  متمثلة  بكاملها  التشريعية  املنظومة  بناء  إعادة  مجال  في  املجتمعية 
التي حتيط  الفشل والفوضى  والقوانني املختلفة، وهو ما يشكل ضمانة في وجه 
املستمر في  القانوني  التطوير  آليات  وانتهاًء بعرض  الكبرى،  املشاريع  مبثل هذه 
الكويت وغيرها من البلدان النامية من خالل جلان أو مفوضيات ملراجعة القوانني 
أو التأكيد على استخدام املعقولية واملنطق القانوني. كما شملت هذه األبحاث أحكام 
اخلليجي  التعاون  مجلس  في  املضافة  القيمة  لضريبة  املوحد  القانون  وضوابط 

وقانون املنافسة الكويتي.

تغطيها  التي  واملجاالت  القانوني  الطابع  ذات  البحثية  األوراق  في  التنوع  هذا  إن 
يؤكد حقيقة انتهت إليها املجتمعات احلديثة تتمثل في أن القانون أداة محورية في 
العامة الحترام  اإلرادة  ما توفرت  إذا  االجتماعية وتطويرها،  تنظيم احلياة  مجال 
املصالح  حتقيق  تستهدف  متكاملة  منظومة  باعتبارها  وتكريسه،  القانون  سيادة 

العليا للمجتمع وليس مصالح أقلية حاكمة أو فئة اجتماعية معينة. 

ونقصد في هذا اإلطار باإلرادة العامة أن ينشأ ويتعزز وعي وشعور عامني بأهمية 
القانون والنظام في حياة مجتمعاتنا، يسهم ويشارك اجلميع في نشره وتكريسه 
املجتمعية وممارسة يومية  املوارد  بتعبئة كل  من خالل إستراتيجية وطنية تقوم 

عملية. 

في  مهما  عامال  يشكل  ألنه  متزايدة  أهمية  للقانون  احملوري  الدور  هذا  ويكتسب 
العدل  على  قائما  كان  ما  إذا  خاصة  الشامل،  مبفهومه  واالستقرار  األمن  حتقيق 

واملساواة واحلرية والشرعية واملشروعية على حد سواء. 

كلمة العدد
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االيجابية  بأدوارها  تقوم  لكي  القانونية  املنظومة  هذه  حتتاج  أخرى  جهة  من 
السابقة إلى إعادة النظر فيها باستمرار مبا يكفل لها الفعالية في تأطير التحوالت 
االجتماعية ودفعها نحو آفاق أرحب، وهو ما يحتاج من القائمني عليها إلى تفكير 
مقدسا  كتابا  ليس  فالقانون  واملقارن،  النقدي  التحليلي،  املنهج  على  يقوم  إبداعي 
وال منظومة جامدة ال حتتمل التجديد وال االجتهاد. وفي هذا السياق، فإن اتساع 
قاعدة القائمني على هذه املنظومة القانونية، والذي يشمل رجال القانون من قضاة 
ومجالس  فتوى  وهيئات  ومحاكم  جامعية  ومؤسسات  وأكادمييني  ومحامني 
عمليات  إنضاج  في  يساعد  أن  شأنه  من  دستورية،  سلطات  وكذلك  دستورية 

املراجعة والتطوير وفي إقرار آليات دائمة لذلك. 

ومن املهم في هذا املقام اإلشارة إلى أن كليات القانون تشكل أحد العناصر الرئيسية 
القانوني  املجال  العاملون في  العملية، ألنه في مدارجها وفصولها يتلقى  في هذا 
واألساسي،  األول  تكوينهم  والتنفيذ  والتشريع  السياسة  في  العاملني  من  وكثير 
كما أن اجتهادات وحتليالت أساتذتها وفقهائها يشكل معينا ال ينضب في القضايا 
املستجدة. ولذلك فإن هذه الكليات حتتاج هي األخرى بني الفترة واألخرى للمراجعة 

مبا يكفل تطوير آدائها وتعزيز إسهاماتها االجتماعية املختلفة. 

متعددة  مجتمعاتنا  في  للقانون  احملوري  بالدور  املرتبطة  العوامل  كانت  وإذا 
من  لكنه  فيها،  واإلسهاب  لعرضها  املقام  هذا  في  املجال  يتسع  وال  ومتداخلة، 
الضروري اإلشارة إلى أن القانون يحتاج لألخالق ولتطبيقه بنية حسنة تستهدف 
مراعاتها  ينبغي  اجتماعية  بقيم  يتعلق  األمر  وهذا  للمجتمعات،  العليا  املصالح 
املطلوب  االستقرار  لتحقيق  رافعة  ويشكل  العام  الصالح  يكفل  مبا  وتكريسها 

والتقدم املنشود. 

د. بدرية عبدالله العوضي
رئيس التحرير 
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دور السلطة التنفيذية يف مجال الجرائم
دراسة مقارنة بني الكويت ومصر

امللخص: 
من املبادئ املستقرة واملسلّم بها دستورياً وتشريعياً ودولياً وشرعياً في قانون 
إال  عقوبة  وال  جرمية  ال  مبدأ  اجلزائية  واحملاكمات  اإلجراءات  وقانون  اجلزاء 
أمام محكمة مختصة  إدانته  املتهم بريء حتى تثبت  أن  بناء على قانون، ومبدأ 
عليهما  يرد  كان  وإن  املبدآن  وهذان  صحيحة.  وبإجراءات  عادلة  محاكمة  في 
التشريعي  التطبيق  أن  إال  القانون،  وينظمها  الدستور  عليها  ينص  استثناءات 
والقانون  الدستور  في  الواضح  مفهومهما  على  خروجاً  يشهُد  لهما  والعملي 

معاً.

له  يضع  دستوري،  مبدأ  وهو  قانون،  على  بناًء  إال  عقوبة  وال  جرمية  ال  فمبدأ 
يتم  معينة،  وبشروط  الضرورة  حالة  في  عليه  االستثناءات  حدود  الدستور 
اخلروج عليه عندما يفوض املشرع الوزير املختص )السلطة التنفيذية ( بتحديد 
بعض جوانب التجرمي والعقاب فيضيُف أفعاالً جديدة أو يحذف أفعاالً قائمة من 
نطاق التجرمي، كما يفوضه في حتديد العقوبات بالنسبة ملخالفة ما تنص عليه 

بعض اللوائح اإلدارية من قيود.

ومبدأ أصل البراءة ينقلُب وباالً على املتهم ويتحول إلى أن األصل هو اإلدانة كما 
في حاالت القبض واالستيقاف ملجرد الشبهة أو حينما يترك تقدير اتخاذ هذه 
األقل،  على  معاصرة  أو  سابقة  رقابة  دون  القضائي  الضبط  ملأمور  اإلجراءات 
التي  االبتدائي،  التحقيق  بأعمال  أغلب احلاالت يقوم  الضبط في  أن مأمور  كما 
هي بحسب األصل من اختصاص سلطة التحقيق عن طريق نظام الندب للتحقيق 
دون أن يكون مؤهالً للقيام بتلك الوظيفة، فضالً عن أنه ال يتمتع باحلياد الذي 

تتمتع به سلطة التحقيق.  

*أ.د. علي عبد القادر القهوجي

* رئيس قسم القانون اجلزائي - كلية القانون الكويتية العاملية
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ومصر  الكويت  من  كل  في  املقارنة  والدراسة  بالتحليل  عرضنا  البحث  هذا  في 
بينا  ثم  ذلك،  على  ترد  التي  والقيود  اجلرائم  مجال  في  التنفيذية  السلطة  لدور 
االختصاص.  لهذا  التنفيذية  السلطة  ممارسة  على  تطرأ  قد  التي  التجاوزات 
وانتهينا باإلشارة إلى ما يشكله تعاظم هذا الدور من محاذير ينبغي التنبه إليها، 
داعني السلطتني التشريعية والقضائية ملمارسة اختصاصاتهما في هذا املجال، 
وذلك تنفيذا ألحكام نص املادة 50 من الدستور الكويتي من أنه: »...ال يجوز ألي 

سلطة النزول عن كل أو بعض اختصاصها املنصوص عليه في هذا الدستور«. 
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املقدمة:
1- تخضع اجلرائم والعقوبات في نطاق قانون العقوبات )قانون اجلزاء( – ملبدأ 
هام هو مبدأ »ال جرمية وال عقوبة إال بنص«، أو مبعنى أدق – كما تنص على ذلك 
أغلب قوانني العقوبات – »ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون«. ومن املُسلَّم 
به أنه يقصد بكلمة قانون هنا تشريع أي نص مكتوب صادر عن سلطة مختصة 
بإجراءات صحيحة، كما أن عبارة بناء على قانون تفيد أن اجلرائم والعقوبات 
وفقاً  بالتشريع  املختصة  السلطة  عن  يصدر  بتشريع  وحتديدها  بيانها  يكون 
يبينه  كما  التفويض  ذلك  حدود  وفي  السلطة،  تلك  من  بتفويض  أو  للدستور، 

الدستور والقانون، إلى السلطة التنفيذية.

سن  في  األصيل  االختصاص  صاحبة  هي  التشريعية  السلطة  كانت  وملا 
القوانني، فإن تفويض السلطة التنفيذية في مجال اجلرائم والعقوبات يجب أن 
يكون االستثناء، وفي أضيق احلدود، حتى تتحقق مبررات تقرير هذا املبدأ، 
السلطتني،  واستبداد  تعسف  من  الفردية  واحلريات  احلقوق  حماية  وأهمها 
القضائية والتنفيذية. ولهذا السبب ُوِضَعْت الضوابط والقيود من قبل الدستور 

والقانون من أجل حماية تلك احلقوق واحلريات.

االحترازية  التدابير  أيضاً  يغطي  الشرعية  مبدأ  أن  وقضاًء  فقهاً  به  املسلم  ومن 
قانون  نصوص  فإن  املنطلق،  هذا  ومن   . اجلزائية(  )أو  اجلنائية  واإلجراءات 
من  وسلطاته  االختصاص  صاحب  هو  من  بدقة  حتدِّد  اجلنائية  اإلجراءات 
أجهزة السلطة التنفيذية الذي يعاون الهيئات القضائية في الكشف عن اجلرائم 
ومرتكبيها وجمع املعلومات األولية عن اجلرائم التي تقع وفقاً لضوابط حتول 
عن  التساؤل  ويثار  التجاوز،  منها  يقع  قد  ذلك  ومع  السلطة.  تلك  جتاوز  دون 

جزاء من ارتكب هذا التجاوز.

2- ولهذا فإن دور السلطة التنفيذية في مجال اجلرائم يدور حول قيود تفويض 
التشريعي  االختصاص  جتاوزها  وجزاء  التشريعي  واالختصاص  السلطة  تلك 

احملدد لها، وهو ما سنبحثه من خالل املبحثني التاليني:

املبحث األول-  قيود السلطة التنفيذية في التجرمي والعقاب.

املبحث الثاني- جتاوز السلطة التنفيذية حدود اختصاصها.
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املبحث األول
قيود السلطة التنفيذية في التجرمي والعقاب

التشريعية هي صاحبة االختصاص األصيل  أن السلطة  األصل- كما ذكرنا- 
في حتديد اجلرائم والعقوبات، وفي سن القوانني بصفة عامة بنص الدستور. 
وملبدأ  للدستور  احتراماً  بذاتها  االختصاص  هذا  متارس  أن  عليها  يجب  ولهذا 
ثانية.  ناحية  من  واحلريات  للحقوق  وحماية  ناحية،  من  السلطات  بني  الفصل 
وال يجوز لها أن تتنازل عن هذا االختصاص لغيرها من السلطات وإال أصبح 
السلطة  ذاته تفويض  الدستور  أباح  فقد  التنازل غير دستوري. ومع ذلك  هذا 
التنفيذية بإصدار التشريعات في حاالت، وبقيود يحددها الدستور والقانون، 
وُيعّد هذا التفويض في حدود حاالته وقيوده استثناًء على األصل العام. ومن 
ثم يجب عدم التوسع في تفسير هذا االستثناء، كما ال يجوز القياس عليه طبقاً 
للقواعد العامة في التفسير، وهذا يعني أن تفويض السلطة التنفيذية في مجال 
السلطة  من  يكون  وأن  الدستور،  حدود  في  يكون  أن  يجب  اجلنائي  التشريع 
التشريعية إلى سلطة تنفيذية مختصة، وأن هذا التفويض يجب أن يكون مقيداً 

بظروف محددة وفي نطاق جرائم وعقوبات معينة.

وهذا التفويض قد يكون في الظروف االستثنائية )املطلب األول( كما قد يكون في 
الظروف العادية )املطلب الثاني(، وذلك على التفصيل التالي، مع لفت االنتباه أنه 
إلى جانب هذا الدور املباشر للسلطة التنفيذية في مجال اجلرائم والعقوبات، فإنه 

يوجد لها دور غير مباشر في هذا املجال أيضاً.

املطلب األول
التفويض في الظروف االستثنائية

والتي  البالد،  بها  متر  التي  العاجلة  الظروف  تلك  االستثنائية  بالظروف  يقصد 
أو  احلرب  حالة  مثل  احلال،  في  مواجهتها  ضرورة  وتقتضي  التأخير  حتتمل  ال 
أخرى  أخطار  أي  أو  األوبئة  انتشار  أو  الفتنة  أو  الطبيعية  الكوارث  أو  الفيضانات 
تهدد البالد. وفي مثل هذه الظروف االستثنائية التي يتعذَّر دفعها بالوسائل العادية 
الالزمة  التدابير  تتخذ  أن  التنفيذية  السلطة  الدستور  يفوض  القائمة،  وبالقوانني 
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والضرورية ملواجهة األخطار التي تنجم عنها، ومن هذه التدابير إصدار لوائح أو 
مراسيم أو قرارات لها قوة القانون يطلق عليها مرسوم بقانون أو قرار بقانون، 
أي يكون لها قوة التشريع العادي الذي يصدر عن السلطة التشريعية بحيث يجوز 
أي مجال هو بحسب األصل من  بالتشريع  تتناول  أن  التنفيذية(  للسلطة  )أي  لها 
جترمي  احلال  بطبيعة  املجاالت  هذه  ومن  األصيل.  التشريعية  السلطة  اختصاص 
األفعال التي تراها ضرورية ملواجهة هذه الظروف وتقرير عقوبات لها، كما يجوز 
في  تعدِّل  أن  أيضا  لها  ويجوز  عقوبات،  لها  وتقرر  جديدة  أفعاالً  تضيف  أن  لها 
الدستور في تلك الظروف ليس مطلقاً  القائمة وعقوباتها. ولكن تفويض  اجلرائم 

وإمنا له قيود وضوابط يتعني على السلطة التنفيذية احترامها. 
ويوجد نوعان من اللوائح أو القرارات في نطاق هذا التفويض هما: لوائح الضرورة 

وإعالن حالة الطوارئ أو األحكام العرفية)1(، وهو ما سنتناوله على الشكل التالي:

)1( يوجد نوع ثالث من اللوائح الذي يصدر في الظروف االستثنائية تأخذ به بعض الدول ويطلق عليه 
اللوائح التفويضية والتي كان ينص عليها دستور 1971 املصري في املادة )108( منه والتي كانت 
تنص بأنه: »لرئيس اجلمهورية عند الضرورة في األحوال االستثنائية وبناء على تفويض من 
مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض 
ملدة محدودة وأن تبني فيه موضوعات هذه القرارات واألسس التي تقوم عليها. ويجب عرض هذه 
القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض  أو عرضت 
ولم يوافق املجلس عليها، زال ما كان لها من قوة القانون«. ولم ينص الدستور املصري احلالي 
الصادر سنة 2014 على هذه اللوائح، كما لم ينص عليها صراحة  الدستور الكويتي الصادر في 

سنة 1962، وإن كانت تأخذ بها بعض الدول األوروبية ومنها فرنسا.
والواقع أنه ال توجد ضرورة لتفويض السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لها قوة القانون طاملا      
يجب  إذا  غائبة،  وغير  قائمة  بالتشريع  األصيل  االختصاص  صاحبة  التشريعية  السلطة  أن 
أن  إلى  الكويت  الدستوري في  الفقه  الظروف. ويذهب  تلك  بنفسها ملواجهة  أن تتصدى  عليها 
السلطة التنفيذية يجوز لها أن تصدر مراسيم بقوانني تفويضية، على الرغم من أن املادة )50( 
من الدستور الكويتي متنع ذلك، ويستند هذا الرأي إلى املذكرة التفسيرية للدستور في تعليقها 
على املادة )50( من الدستور والتي جتيز إصدار هذه املراسيم، وان كان البعض منهم يفضل 
تعديل املادة 50 من الدستور لرفع التناقض بينها وبني املذكرة التفسيرية تعليقا على هذا النص. 
د.عثمان عبد امللك الصالح، النظام الدستوري واملؤسسات السياسية في الكويت، جزء أول، ط2، 
مؤسسة دار الكتاب الكويتي، 2003، ص 426، ود.محمد املقاطع، الوسيط في النظام الدستوري 
الكويتي ومؤسساته السياسية، مطبوعات كلية احلقوق، 2006، ص 306 وما بعدها، ود.عادل 

الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، ط 2009، بدون ناشر، ص 717. 
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الفرع األول
لوائح الضرورة

نصت املادة )71( من الدستور الكويتي الصادر في 11 نوفمبر 1962 على أنه: »إذا 
أو في فترة حله ما يوجب اإلسراع في  انعقاد مجلس األمة  أدوار  حدث فيما بني 
تكون  مراسيم  شأنها  في  يصدر  أن  لألمير  جاز  التأخير،  حتتمل  ال  تدابير  اتخاذ 
لها قوة القانون، على أن ال تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات املالية الواردة في 
قانون امليزانية، ويجب عرض هذه املراسيم على مجلس األمة خالل خمسة عشر 
يوماً من تاريخ صدورها إذا كان املجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة احلل 
لها من قوة  ما كان  بأثر رجعي  لم تعرض زال  فإذا  التشريعي،  الفصل  انتهاء  أو 
القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا ُعرضت ولم يقرها املجلس فقد 
زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إال إذا رأى املجلس اعتماد نفاذها في 

الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثرها بوجه آخر«.

ونصت املادة )156( من الدستور املصري لسنة 2014 على أنه: »إذا حدث في غير 
دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال حتتمل التأخير، 
يدعو رئيس اجلمهورية املجلس النعقاد طارئ لعرض األمر عليه، وإذا كان مجلس 
يتم  أن  على  بقوانني  قرارات  إصدار  اجلمهورية  لرئيس  يجوز  قائم،  غير  النواب 
املجلس  انعقاد  من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  عليها  واملوافقة  ومناقشتها  عرضها 
اجلديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها املجلس، زال بأثر رجعي 
ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إال إذا رأى املجلس 

اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ماترتب عليها من آثار«.

ويستخلص من النصني السابقني أن رئيس السلطة التنفيذية في الكويت )األمير( 
قوة  لها  قرارات  أو  مراسيم  إصدار  لهما  يجوز  اجلمهورية(  )رئيس  مصر  وفي 
اتخاذ  »إذا حدث ما يوجب اإلسراع في  القانون في حالة الضرورة، أي في حالة 
تدابير ال حتتمل التأخير«، وأن هذه املراسيم أو القرارات يتسع نطاقها إلى كل ما 
يدخل في اختصاص السلطة التشريعية، ومنها مجال اجلرائم والعقوبات، وأنها 
تخضع لرقابة السلطة التشريعية وفقاً ملا نص عليه الدستور في الدولتني، ولكن 
الدستور  في  يشمل  إنه  إذ  واحداً،  ليس  السابقتني  املادتني  في  التفويض  نطاق 
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الكويتي حالة غيبة مجلس األمة )السلطة التشريعية( سواء فيما بني أدور االنعقاد 
أو في حالة حل املجلس، بينما في الدستور املصري احلالي يقتصر فقط على حالة 

عدم قيام املجلس أي عدم وجوده أو حله)2(.
السلطات،  الفصل بني  الدستور املصري احلالي يتفق مع مبدأ  أن الوضع في  ونعتقد 
الذي يقتضي أن متارس كل سلطة اختصاصها طاملا أنها قائمة وموجودة مهما كانت 
أدوار  ما بني  أثناء فترة  قائمة وموجودة فعال  التشريعية  السلطة  أن  الظروف، وطاملا 
االنعقاد أي في غير أدوار االنعقاد، فليس هناك ما يحول أبداً من دعوتها النعقاد طارئ 
إذا حدث خالل تلك الفترة ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال حتتمل التأخير وذلك 
عن طريق سن التشريعات الالزمة لذلك، وال حاجة مطلقاً لتفويض السلطة التنفيذية في 
هذه األمر. وأيا ما كان األمر فإنه يتعنيَّ على السلطة التشريعية أن متارس رقابة حقيقية 
وصارمة عندما تعرض عليها لوائح الضرورة، وأن تناقشها بعمق ودقة وال تتردد وال 

تتسامح أبداً في رفضها وعدم إقرارها إذا وجدتها تخالف الدستور أو القانون.

الفرع الثاني
قرار أو مرسوم إعالن حالة الطوارئ )األحكام العرفية(

العرفي  احلكم  األمير  »يعلن  أن:  على  الكويتي  الدستور  من   )69( املادة  نصت 
في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وباإلجراءات املنصوص عليها فيه. 
ويكون إعالن احلكم العرفي مبرسوم، ويعرض هذا املرسوم على مجلس األمة 
خالل اخلمسة عشر يوماً التالية له للبت في مصير احلكم العرفي. وإذا حدث 
ذلك في فترة احلل وجب عرض األمر على املجلس اجلديد في أول اجتماع له. 
بأغلبية  املجلس  من  قرار  بذلك  يصدر  أن  العرفي  احلكم  الستمرار  ويشترط 
األمر  عرض  يعاد  أن  يجب  األحوال  جميع  وفي  منهم.  يتألف  الذين  األعضاء 

على مجلس األمة بالشروط السابقة كل ثالثة أشهر«.

اجلمهورية،  رئس  »يعلن  أنه:  على  املصري  الدستور  من   )154( املادة  وتنص 
بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، 

الدستور  في  السائد  بالوضع  تأخذ  احلالي  الدستور  على  السابقة  املصرية  الدساتير  كانت   )2(
الكويتي اآلن. انظر: املادة )41( من دستور 1923، واملادة )135( من دستور 1956، واملادة )174( 

من دستور 1971.
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ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس النواب خالل األيام السبعة التالية ليقرر 
ما يراه بشأنه، وإذا حدث اإلعالن في غير دور االنعقاد العادي، وجب دعوة 
للعرض عليه. وفي جميع األحوال يجب موافقة أغلبية  املجلس لالنعقاد فوراً 
عدد أعضاء املجلس على إعالن حالة الطوارئ، ويكون إعالنها ملدة محددة ال 
جتاوز ثالثة أشهر وال متد إال ملدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء 
املجلس، وإذا كان املجلس غير قائم يعرض األمر على مجلس الوزراء للموافقة، 
على أن يعرض على مجلس النواب اجلديد في أول اجتماع له. وال يجوز حل 

مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ«.

ونصت املادة اخلامسة من القانون رقم 22 لسنة 1967 الكويتي في شأن األحكام 
العرفية على أنه: »يعاقب من يخالف األوامر والنواهي الصادرة من السلطة القائمة 
أن تزيد  العرفية بالعقوبات املنصوص عليها فيها، وال يجوز  على إجراء األحكام 
هذه العقوبات على احلبس ملدة سنتني وال عن غرامة مقدارها 500 دينار«. كما نصت 
املادة اخلامسة من القانون رقم 162 لسنة 1958 املصري بشأن حالة الطوارئ على 
أنه: »مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانني املعمول بها، يعاقب كل 
بالعقوبات  مقامه  يقوم  من  أو  اجلمهورية  رئيس  من  الصادرة  األوامر  خالف  من 
الشاقة  العقوبة على األشغال  أالَّ تزيد هذه  األوامر على  املنصوص عليها في تلك 

املؤقتة )السجن املشدد( وعلى غرامة قدرها أربعة آالف جنيه ...«. 

يتضح من النصوص الدستورية والقانونية السابقة أن إعالن حالة األحكام العرفية 
أو الطوارئ تعطي لرئيس الدولة أو من يقوم مقامه أن يصدر أوامر بأي قرارات 
والقيود والرقابة  للشروط  أو مراسيم تنطوي على جرائم وعقوبات وفقاً  إدارية 
التي نصت عليها تلك النصوص. ونعتقد أن هذه األوامر أو القرارات تكون لها قوة 
إليها،  القانون كما هو الشأن بالنسبة ملراسيم أو لوائح الضرورة سابق اإلشارة 
بحيث يجوز لها أن تقرر جرائم وعقوبات جديدة أو تعدِّل جرائم وعقوبات قائمة. 
التشريعية على هذه األوامر دقيقة وصارمة  ولهذا يتعنيَّ أن تكون رقابة السلطة 
حالة  إلى  استثنائية  حالة  من  الطوارئ  أو  العرفية  األحكام  حالة  تتحول  ال  حتى 
أو تدقيٍق أو مناقشٍة، بحيث تصبح  عادية في صورة موافقة شكلية دون فحٍص 

موافقة شبه آلية، وهو ما يعني ضعف أو تخاذل الرقابة التشريعية.
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أو  أوقرارات  لوائح  إصدار  في  التنفيذية  السلطة  تفويض  أن  سبق  مما  ونخلص 
هو  إمنا  االستثنائية،  الظروف  في  وعقوبات  جرائم  تتضمن  أوامر  أو  مراسيم 
تفويٌض استثنائٌي مقيٌد بظروف الضرورة وملدة محددة وتتبع في شأنه آلية معينة 
التفويض لرقابة دقيقة من قبل املجلس  الدستور والقانون. ويخضع هذا  حددها 
النيابي الذي يبقى هو صاحب االختصاص األصيل في هذا الصدد، والذي ال ُيقبل 
كما  السلطات  بني  الفصل  ملبدأ  وتطبيقاً  احتراماً  االختصاص  هذا  عن  التنازل  منه 

يخضع لرقابة احملكمة الدستورية.

التجرمي  في  الدولة(  )رئيس  التنفيذية  للسلطة  االستثنائي  االختصاص  وهذا 
والعقاب عن طريق اللوائح أو مراسيم لها قوة القانون ال يتعارض مع مبدأ شرعية 
أنه:  فيه  جاء  املبدأ  هذا  عن  يعبِّر  الذي  الدستوري  النص  ألن  والعقوبات،  اجلرائم 
»إال  فعبارة  بقانون«  »إال  فيه  يرد  ولم  قانون«،  على  بناًء  إال  عقوبة  وال  جرمية  »ال 
القانون  للتجرمي والعقاب هو  إذا كان املصدر األصيل  بأنَُّه  بناًء على قانون« تفيد 
العادي الذي يصدر عن السلطة التشريعية املختصة، فإن هذا ال يحول أن يكون هذا 
املصدر السلطة التنفيذية حني مينحها الدستور ذاته اختصاصاً تشريعياً، ويكون 

التجرمي والعقاب في هذه احلالة بناًء على قانون. 

وهكذا ال ينحصر مبدأ الشرعية في القوانني العادية الصادرة عن املجلس النيابي، 
في  الدولة  رئيس  عن  تصدر  التي  بقوانني  القرارات  أو  املراسيم  ليشمل  ميتد  بل 
لضوابَط  يخضع  االستثنائي  االختصاص  هذا  أن  كما  االستثنائية.  الظروف 
وشروٍط محدَّدة ينص عليها الدستور، كما يخضع لرقابة دقيقة وصارمة للسلطة 

التشريعية والقضاء الدستوري.
وتطبيقاً ملا سبق، فقد قالت احملكمة الدستورية العليا في مصر: »إن حالة الطوارئ 
التي  التدابير  تلك  أحياناً  تالئمها  ال   – بها  املرتبطة  املخاطر  طبيعة  إلى  بالنظر   –
من  تفرض  ومداها  طبيعتها  أن  باعتبار  املعتادة  األوضاع  في  الدولة  تتخذها 
التدابير االستثنائية ما يناسبها، وُيعّد الزماً ملواجهة تبعاتها، وتنص تلك التدابير 
االستثنائية بالضرورة على ما يكون ضرورياً منها ملواجهة اجلرائم التي تهدِّد أمن 
تتناول في عديٍد من صورها وتطبيقاتها جرائم  أو اخلارجي، بل  الداخلي  الدولة 

أخرى تخرج عن هذا النطاق وتتجاوزه«)3(.

– اجلريدة  15 قضائية )تفسير(  1 لسنة  1993، طلب التفسير رقم  30 يناير  )3( دستورية عليا في 
الرسمية العدد 4 مكرراً في 30 يناير 1993.
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كما قضت بأنه إذا كانت البواعث واألهداف التي تدعو سلطة التشريع األصلية إلى 
سن قواعد قانونية جديدة، أو استكمال ما يشوب التشريع القائم من قصور حتقيقا 
لصالح مرجتى، إال أنه ال يصلح سنداً لقيام حالة الضرورة املبررة إلصدار القرار 
بقانون طبقا للدستور إذا لم يطرأ خالل غيبة مجلس الشعب ظرف معني ميكن أن 

تتوافر معه تلك الضرورة التي تبيح ممارسة سلطة التشريع االستثنائية )4(.
السلطة  به  تختص  تشريعٌي  عمٌل  القوانني  سن  إن  »حيث  أيضاً:  قضت  وقد 
التشريعية التي تتمثل في مجلس الشعب طبقا للمادة )86( من الدستور املصري 
هذه  مباشرة  بذاتها  السلطة  هذه  تتولى  أن  األصل  كان  ولئن   ،)1971 )دستور 
الوظيفة التي أسندها الدستور لها، وأقامها عليها، إال أن الدستور قد وازن بني ما 
يقتضيه الفصل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية من تولي كل منهما لوظائفها 
في املجال احملدد لها أصال، وبني ضرورة احملافظة على كيان الدولة وإقرار النظام 
في ربوعها إزاء ماقد تواجهه في غيبة مجلس الشعب من مخاطر تلوح نذرها أو 
ص األضرار التي تواكبها، يستوي في ذلك أن تكون هذه املخاطر من طبيعة  تشخِّ
مادية أو أن يكون قيامها مستنداً إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظيم تشريعي يكون 
هي  وتلك  الشعب،  مجلس  انعقاد  حلني  التأخير  حتتمل  ال  عاجلة  بصورة  الزماً 
هذا  ملزاولة  تطلبها  التي  الشرائط  من  قيامها  الدستور  اعتبر  التي  الضرورة  حالة 

االختصاص االستثنائي، 

ل للسلطة التنفيذية في هذا النطاق ال يعدو أن يكون استثناًء  ذلك إن االختصاص املخوَّ
من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها األصلية في املجال التشريعي، إذا كان 
ذلك، وكانت التدابير العاجلة التي تتخذها السلطة التنفيذية ملواجهة حالة الضرورة 
نابعة من متطلباتها، فإن انفكاكها عنها يوقعها في حومة املخالفة الدستورية، ذلك 
التنفيذية  السلطة  تستقل  ال  التي  املوضوعية  بضوابطها  الضرورة  حالة  ر  توفُّ إن 
بتلك  والضاغطة  الطارئة  األوضاع  مبواجهة  اختصاصها  علة  هي   – بتقديرها 
الرقابة  متتد  إليها  االختصاص،  لهذا  مباشرتها  مناط  هي  بل  العاجلة،  التدابير 
الدستورية التي تباشرها احملكمة الدستورية العليا للتحقق من قيامها في احلدود 
18 قضائية )دستورية(، وفي ذات  15 لسنة  1999 في القضية رقم  2 يناير  )4( دستورية عليا في 
)املجلد   5 ج  عليا  دستورية  أحكام  مجموعة   1992 سنة  أبريل   18 عليا  دستورية  انظر:  املعنى 
األول( قاعدة رقم 31 ص 285، 3 يوليو سنة 1995 املجموعة السابقة ج 7 قاعدة رقم 2 ص 45 

دستورية عليا في 15 يناير 2006 قضية رقم 74 لسنة 23 قضائية )دستورية(.
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– وهي من  التي رسمها الدستور. ولضمان أال تتحول هذه الرخصة التشريعية 
طبيعة استثنائية – إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة ال قيد عليها وال عاصم من 
جموحها وانحرافها، وأن إقرار مجلس الشعب للقرار بقانون ال يترتب عليه سوى 
مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذي نشأ عليه كقرار بقانون دون تطهيره من العوار 

الدستوري الذي الزم صدوره«)5(.

السلطة  تفويض  أي  التفويض،  هذا  تبرر  االستثنائية  الظروف  كانت  وإذا 
التنفيذية في إصدار لوائح أو مراسيم بقانون تتضمن جرائم وعقوبات، فهل 
ما  ؟ هذا هو  االستثنائية  العادية غير  الظروف  التفويض مبرر في  لهذا  يكون 

جنيب عليه اآلن.

املطلب الثاني
التفويض في الظروف العادية

إذا كان تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في إصدار لوائح أو قرارات أو 
مراسيم لها قوة القانون في الظروف االستثنائية له ما يبرره نظراً حلالة الضرورة 
ليس  االستثنائي  التشريعي  االختصاص  هذا  فإن  مواجهتها،  تتطلب  التي  امللحة 
التنفيذية  السلطة  على  يجب  وقيود  لشروط  يخضع  بل  دائماً،  مطلقاً  تفويضاً 

)5( قضية رقم 15 لسنة 18 قضائية )دستورية( في 1999/1/2، الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية احملكمة 
الدستورية العليا )دستورية( 4 مايو 1985 اجلريدة الرسمية، العدد 20 الصادر في 1985/5/16، 
 5 لسنة   8 رقم  قضية   1975/4/5 في  »دستورية«  العليا  احملكمة  قضائية   4 لسنة   12 رقم  قضية 
قضائية احملكمة العليا )دستورية( في 1976/3/6. ومع ذلك كانت احملكمة الدستورية في الكويت 
قد قضت سنة 1993، 1994 بأن قرار مجلس األمة بعدم إقرار مرسوم بقانون ال يعد من التشريعات 
التي حدَّدها الدستور والقانون وأخضعها لرقابة احملكمة الدستورية. وهذا القضاء يحتاج إلى إعادة 
نظر، ألننا نعتقد بصحة الرأي الذي يرى أن ما يصدر عن مجلس األمة سواء بالرفض أو اإلقرار هو 
َثمَّ لرقابة احملكمة الدستورية، د. يسري العصار،  عمل تشريعي صادر عن املجلس ويخضع من 
نظرية الضرورة في القانون الدستوري والتشريع احلكومي في فترات إيقاف احلياة النيابية، مجلة 
املقاطع، دراسة في  د. محمد  94 وما بعدها،  1996، ص  يوليو  العدد   ،20 السنة  الكويت،  احملامي، 
اجتاهات القضاء الدستوري الكويتي، دراسة حتليلية مقارنة، مطبوعات جامعة الكويت، 1999، ص 
207 وما بعدها، ولكنها عدلت عن هذا القضاء في سنة 2013 وأخضعت تلك القوانني مبراسيم لرقابة 
احملكمة الدستورية باعتبارها من األعمال التشريعية. حكم دستورية كويتي في 16 /2013/7 برقم 
2015؛  24 لسنة  2015/12/20 برقم  املعنى حكم دستوري كويتي في  2012، وفي ذات  15 لسنة 

حكم دستوري كويتي في 2016/5/11 برقم 5 لسنة 2016.
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فعالً  االختصاص  هذا  ممارسة  أن  كما  االختصاص،  هذا  ممارسة  قبل  مراعاتها 
أنه  كما  ذلك،  بعد  التشريعية  السلطة  قبل  من  وتدقيق  ومتحيص  ملراجعة  يخضع 

يخضع ملراقبة القضاء الدستوري دائماً.

إذا كان ذلك كذلك، فهل يجوز للسلطة التشريعية أن ُتَفوِّض السلطة التنفيذية في 
التساؤل  هذا  على  اإلجابة  إن  العادية؟  الظروف  في  منه  جزء  في  أو  اختصاصها 
تقتضي التعرُّض ملبدأ الفصل بني السلطات واختصاص السلطة التشريعية أوالً، 
اللوائح التي  ثم بعد ذلك بيان مدى إمكانية اخلروج على هذا املبدأ ثانياً من خالل 

تصدرها السلطة التنفيذية.

الفرع األول
اختصاص السلطة التشريعية

تنص املادة )50( من الدستور الكويتي على أنه: »يقوم نظام احلكم على أساس فصل 
السلطات مع تعاونها وفقاً ألحكام الدستور، وال يجوز ألي سلطة منها النزول عن 
كل أو بعض اختصاصها املنصوص عليه في هذا الدستور«. وتنص املادة اخلامسة 
من الدستور املصري لسنة 2014 على الفصل بني السلطات والتوازن بينها، إذ جاء 
والتداول  واحلزبية،  السياسية  التعددية  أساس  على  السياسي  النظام  »يقوم  فيها: 
مع  املسؤولية  وتالزم  بينها،  والتوازن  السلطات  بني  والفصل  للسلطة،  السلمي 

السلطة، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته، على الوجه املبني في الدستور«. 

يتوالها  التشريعية  »السلطة  أن:  على  الكويتي  الدستور  من   )51( املادة  تنص  كما 
املصري  الدستور  من   )101( املادة  وتنص  للدستور«.  وفقاً  األمة  ومجلس  األمير 

على أن: »يتولى مجلس النواب سلطة التشريع«.

الدولة   هذه النصوص الدستورية تكشف بوضوح ضرورة الفصل بني سلطات 
الثالث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنه ال يجوز ألي سلطة أن تتدخل في 
اختصاص السلطة األخرى، كما ال يجوز ألي سلطة منها أن تتنازل عن اختصاصها 
كله أو جزء منه لسلطة أخرى، وأن السلطة التشريعية هي التي تختص بالتشريع 

أي تختص بسن أو وضع القوانني العادية.

إن اختصاص السلطة التشريعية بالتشريع اختصاص أصيل واستئثاري متارسه 
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هي، ليس باعتباره رخصة وإمنا باعتباره مسؤولية وواجباً أسنده إليها الدستور، 
ال متلك بصدده التفويض إال إذا أجاز لها الدستور ذلك في بعض الظروف ووفقاً 
للضوابط التي يضعها الدستور. وإذا كان التفويض له ضرورة ومبرر في الظروف 
لذلك،  وتطبيقاً  العادية.  الظروف  في  املبرر  إلى  يفتقر  التفويض  فإن  االستثنائية، 
فإن السلطة التشريعية ال يجوز لها تفويض السلطة التنفيذية في األحوال العادية 
قائمة وموجودة ومتارس  التشريعية  السلطة  إن  حيث ال توجد ضرورة، وحيث 
اختصاصها في التشريع، وتلك النتيجة هي التي جتعل ملبدأ الشرعية قيمة وتطبيقا 
واقعيا وحقيقيا، ألن هذا املبدأ يستند في وجوده إلى الفصل بني السلطات وعدم 
تدخل سلطة في اختصاص األخرى، وعدم جتميعها في يد سلطة واحدة ولو عن 

طريق التفويض من إحداهما لألخرى. 

اختصاصها  من  جزء  في  التنفيذية  للسلطة  التشريعية  السلطة  تفويض  ويكون 
من  وعقوباتها  اجلرائم  حتديد  يكون  أن  يتعني  ولهذا  متلكه.  ال  تنازل  مبثابة 
اختصاص السلطة التشريعية، تنفرد به وحدها وال يجوز لها أن تتهرب من تلك 
املسؤولية حتت ستار التفويض حتى تتحقق احلماية احلقيقية للحقوق واحلريات، 

التي أسند الدستور تنظيمها وممارستها لتلك السلطة فقط.

في  »األصل  أن:  إلى  مصر  في  العليا  الدستورية  احملكمة  ذهبت  املعنى  هذا  وفي 
تلك  جوهر  أن  باعتبار  إطالقها،  هو  احلقوق  تنظيم  موضوع  في  املشرِّع  سلطة 
السلطة هو املفاضلة التي يجريها بني البدائل املختلفة التي تتصل باملوضوع محل 
التنظيم التشريعي، موازناً بينها، مرجحاً ما يراه أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق 
األغراض التي يتوخاها، وأكفلها ألكثر املصالح وزناً في مجال إنفاذها. وليس ثمة 
قد فرض في شأن  الدستور  يكن  لم  ما   ، املشرِّع لسلطته هذه  قيد على مباشرة 

ممارستها ضوابط محددة«)6(. 

الصالح  جوانب  استجالء  على  السلطات  أقدر  من  صادراً  باعتباره  التشريع  إنَّ 
العام، والتعبير عن مقتضياته – الرتباط هذه السلطة بإرادة الشعب – هو الذي 
إذ  وهو  العامة،  املصلحة  وبني  واحلريات  احلقوق  بني  التوازن  يضمن  أن  ميكن 
يفعل ذلك ال يجوز أن ينال من تلك احلقوق واحلريات مبا يقلص من محتواها، أو 

)6( دستورية عليا في 2 يناير سنة 1999 في القضية رقم 31 لسنة 17 قضائية )دستورية(.
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يجردها من خصائصها أو يقيد من آثارها، وإال كان هذا التنظيم مخالفاً للدستور)7(، 
وأن األصل في سلطة املشرِّع في مجال تنظيم احلقوق، أنها سلطة تقديرية، ما لم 
لها ال يجوز  يقيد الدستور ممارستها بضوابط حتدُّ من إطالقها، وتكون تخوماً 
اقتحامها أو تخطيها، والدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم موضوع 
ه من القواعد القانونية في شأن هذا املوضوع، ال يجوز أن ينال  معني، فإن ما تقرُّ
من احلقوق التي كفل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها، 
ذلك أن إهدار هذه احلقوق أو تهميشها عدوان على مجاالتها احليوية التي ال تتنفس 
إال من خاللها، وال يجوز بالتالي أن يكون تنظيم هذه احلقوق اقتحاما لفحواها، بل 

يتعني أن يكون منصفاً ومبرراً.

من   )1/41( املادة  مؤدى  أن  على  املصرية)8(  النقض  محكمة  قضت  لذلك  وتطبيقاً 
حقاً  بوصفها  الشخصية  احلرية  على  يرد  قيد  أي  »أن   )9()1971 )دستور  الدستور 
طبيعياً من حقوق اإلنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً 
أو منعاً من التنقل أو كان دون ذلك من القيود، ال يجوز إجراؤه إال في حالة من حاالت 
التلبس كما هو معرف قانوناً، أو بإذن من السلطات القضائية املختصة، وال يغير من 
ذلك عبارة )وفقا ألحكام القانون( التي وردت في نهاية تلك املادة )تلك الفقرة( بعد 
إيرادها احلالتني اللتني يجوز فيهما القبض والتفتيش على السياق املتقدم، ألن هذه 
العبارة ال تعني تفويض الشارع العادي في إضافة حاالت أخرى تتيح القبض على 
الشخص وتفتيشه، والقول بغير ذلك يفضي إلى إمكان تعديل نص وضعه الشارع 
الدستوري بإرادة الشارع القانوني وهو ما ال يفيده نص املادة )41( من الدستور، 
حتديد  في  العادي  القانون  إلى  لإلحالة  القانون(  ألحكام  )وفقا  عبارة  تشير  وإمنا 
اجلرائم التي يجوز فيها صدور األمر بالقبض على الشخص وتفتيشه، وبيان كيفية 
ما  على  بناء  والتفتيش.  القبض  بها  يتم  التي  اإلجراءات  من  ذلك  غير  إلى  صدوره 
تقدم أن ما قضى به الدستور في املادة )41( من عدم جواز القبض والتفتيش في 

مجموعة  )دستورية(  قضائية   16 لسنة   2 رقم  القضية  في   1996 فبراير   3 في  عليا  دستورية   )7(
أحكام الدستورية العليا ج7 قاعدة رقم 27 ص 470.

)8( نقض 1993/9/15، مجموعة أحكام النقض س 44 رقم 110 ص 703.
1971 على أن »احلرية الشخصية حق طبيعي  )9( تنص املادة )1/41( من الدستور املصري لسنة 
وهي مصونة ال متس، وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو 
تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن املجتمع، 

ويصدر هذا األمر من القاضي املختص أو من النيابة العامة ، وذلك وفقا ألحكام القانون«.
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غير حالة التلبس إال بأمر يصدر من القاضي املختص أو النيابة العامة وفقاً ألحكام 
القانون، يكون حكماً قابالً لإلعمال بذاته، وأن ما نصت عليه املادة )49( من قانون 
اإلجراءات اجلنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي احلق في تفتيش الشخص 
إذا قامت ضده في أثناء تفتيش منزل املتهم قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئاً يفيد 
في كشف اجلرمية دون أن يصدر أمر قضائي ممن ميلك سلطة إصداره،  وأن تتوافر 
في حقه حالة التلبس يخالف حكم املادة )41( من الدستور على السياق املتقدم، مما 
يجعل املادة )49( من قانون اإلجراءات اجلنائية ُتَعّد منسوخة ضمنا بقوة الدستور 
نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص إصدار قانون أدنى ال يجوز االستناد 

إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ«.

هذا االختصاص االستئثاري للسلطة التشريعية في مجال اجلرائم والعقوبات في 
غير حالة الضرورة وفي غير الظروف االستثنائية، أي في الظروف العادية وفي 
يقبل  بهذا االختصاص، هل  بواجبها  قيامها  وأثناء  التشريعية  السلطة  ظل وجود 

التفويض إلى السلطة التنفيذية لكي تصدر لوائح في مجال اجلرائم والعقوبات؟.

الفرع الثاني
دور اللوائح اإلدارية في التجرمي والعقاب

عامة  قانونية  قواعد  وتتضمن  اإلدارة  عن  تصدر  التي  تلك  هي  اإلدارية  اللوائح 
الزاوية  هذه  من  ُتَعّد  وهي  التشريعية،  السلطة  عن  تصدر  التي  تلك  مثل  ومجردة 
تشريعات من حيث املضمون وقرارات إدارية من حيث الشكل، أي من حيث السلطة 
التي تصدر عنها، وهي لهذا السبب أقل درجة من التشريع العادي الذي يصدر عن 
السلطة التشريعية. وأقصد بدور هذه اللوائح في مجال التجرمي والعقاب بيان هذا 
الدور في الظروف العادية، أي الظروف التي تكون فيها السلطة التشريعية صاحبة 
االختصاص األصيل في التجرمي والعقاب قائمة ومتارس وظيفتها الطبيعية والعادية 

في التشريع دون أي عائق قانوني أو مادي.

وإذا كان الدستور أو القانون قد منح اإلدارة )السلطة التنفيذية( سلطة إصدار 
ناحية  من  العملية  الضرورات  تبررها  السلطة  تلك  فإن  اإلدارية،  القرارات 
ناحية أخرى، فاملشرِّع ال يحيط عادة بجميع  اإلدارية من  السياسة  وحسن 
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التشريعات  إصدار  وأن  القوانني،  تنفيذ  شروط  تتغير  قد  كما  التفصيالت، 
البرملانية حتتاج إلى وقت طويل، باإلضافة إلى خبرة السلطة التنفيذية التي 
التي تتسم بها عند وضع  السرعة  اليومية، وأخيراً  املمارسات  تكتسبها من 
الالئحة)10(، كل هذه األسباب وغيرها هي التي تبرر منح اإلدارة سلطة إصدار 

اللوائح اإلدارية.

عدم  أو  عليها،  الدستور  نص  حيث  من  قسمني  إلى  تنقسم  اإلدارية  واللوائح 
النص عليها فيه، فبعضها ينظمه الدستور صراحة والبعض اآلخر منها يصدر 
على الرغم من عدم النص عليها في الدستور. والبحث في دور اللوائح اإلدارية 
اللوائح،  النوعني من  الدور في هذين  والعقاب يقتضي بحث هذا  التجرمي  في 

وذلك على الشكل التالي:
أوالً - دور اللوائح اإلدارية التي ينظمها الدستور في التجرمي والعقاب:

تنظم الدساتير عادة بعض اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية في نصوص 
صريحة، ويكون السند القانوني لهذه اللوائح هو الدستور ذاته، وهذه اللوائح 
التنفيذية،  اللوائح  وهي:  العادية  الظروف  في  التنفيذية  السلطة  تصدرها 
واللوائح الالزمة لترتيب املصالح، أو إنشاء املرافق واملصالح العامة وتنظيمها، 

ولوائح الضبط. 

التجرمي  في  اللوائح  هذه  من  نوع  كل  لدور  التفصيل  من  بشيء  يلي  فيما  نعرض 
والعقاب: 

1- اللوائح التنفيذية:

قائم وموجود،  قانون  تنفيذ  يدل عليها اسمها- تصدر بقصد  اللوائح - كما  هذه 
تنفذه وتدور في فلكه، وال تتضمن  الذي  القانون  أن وجودها مرتبط بوجود  أي 
أحكاماً مستقلة خارج نطاق وحدود القانون التي تصدر تنفيذاً له، فهي ترتبط به 
األمير  أنه: »يضع  الكويتي على  الدستور  )72( من  املادة  له. وقد نصت  وتخضع 
مبراسيم اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني مبا ال يتضمن تعديالً فيها أو تعطيالً لها أو 
إعفاًء من تنفيذها. ويجوز أن يعني القانون أداة أدنى من املرسوم إلصدار اللوائح 

دار  البنا،  د.عاطف  وتنقيح  مراجعة  اإلدارية،  للقرارات  العامة  النظرية  الطماوي،  د.سليمان   )10(
الفكر العربي، القاهرة، 2006، ص 470. 
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الالزمة لتنفيذه«، وتنص املادة )170( من الدستور املصري على أن: »يصدر رئيس 
مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني مبا ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو 
إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إال إذا حدَّد القانون من يصدر 

اللوائح الالزمة لتنفيذه«.

وفي شأن بيان النطاق الذي يجوز لالئحة التنفيذية تنظيمه، قضت محكمة القضاء 
التفصيلية  القواعد  وضع  على  تقتصر  التنفيذية  اللوائح  بأن  مصر  في  اإلداري 
الالزمة لتنفيذ القوانني، وال يجوز أن تزيد عليها شيئاً جديداً، وأن تعدل فيها أو أن 
تعفي من تنفيذها أوأن تعطل هذا التنفيذ«)11(. وفي ذات السياق قضت أيضاً بأن: »ما 
أياً  تصدره اجلهة املختصة من قرارات تنفيذية يجب أن تتقيد بأال تتضمن تعديالً 
كان أو تعطيالً مهما قلَّ شأنه، أو إعفاًء من تنفيذ القانون مهما كان هيناً يسيراً«)12(. 

ويقال تبريراً ملنح هذا االختصاص للسلطة التنفيذية، إن املشرِّع يهتم عادة ببيان 
القواعد الرئيسية أو العامة ويترك تنظيم التفاصيل واجلزئيات للسلطة التنفيذية، 
ألنها بحسب طبيعة وظيفتها وبحكم اتصالها املستمر باجلمهور تكون أكثر قدرًة 
موضع  القواعد  هذه  لوضع  الالزمة  واجلزئيات  التفصيالت  على  التعرف  على 
بعد  إال  عام  محل  فتح  جواز  عدم  على  املشرِّع  ينص  أن  ذلك  مثال   ،)13( التنفيذ 
املتعلقة بإجراءات تقدمي طلب  التفاصيل  أما  بذلك،  احلصول على ترخيص مقدماً 
الرخصة والبيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الطلب وكيفية فحصه واملراحل التي 

مير بها حتى يبت فيها فيترك أمرها لالئحة التنفيذية لهذا القانون.

واملتعلقة  التشريعية  السلطة  تصدرها  التي  القوانني  أن  تقدم  ما  على  يترتب 
كل  منها  تتكوَّن  التي  األفعال  ووضوح  بدقة  تبنيِّ  أن  يجب  والعقوبات  باجلرائم 
جرمية، ووصف كل فعل ومالبساته وظروفه، وأن حتدِّد بالتفصيل نوع العقوبة 
تصدر  عندما  مهمتها  تقتصر  التنفيذية  السلطة  وأن  تقديرها،  وكيفيه  ومقدارها 

)11( محكمة القضاء اإلداري قضية 99 لسنة 2ق في 1950/4/18 مجموعة احملكمة س 4 بند 181 
ص 581.

)12( طعن رقم 3979 سنة 42 ق في 2001/6/23 مجموعة احملكمة س 46 ج 3 بند 264 ص 2252.
االدارية  األعمال  الباسط،  عبد  فؤاد  محمد  د.   ،487 ص  السابع،  املرجع  الطماوي،  د.سليمان   )13(
 ،  121 ص   ،2012 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار   – االداري  القرار  األول  الكتاب   – القانونية 

د.عثمان عبد امللك الصالح، املرجع السابق، ص 375.



دور السلطة التنفيذية في مجال الجرائم – دراسة مقارنة في الكويت ومصر

أبحاث المؤتمر السنوي الرابع – »القانون أداة لإلصالح والتطوير«- 9 / 10 مايو 2017م 36

لتنفيذ  الالزمة  والتفصيالت  اجلزئيات  بيان  على  القوانني  لهذه  التنفيذية  اللوائح 
تلك القوانني دون أن حتذف من األفعال الواردة فيها، ودون أن تضيف إليها أفعاالً 
جديدة أو تعدل في أوصافها أو تعدل في عقوباتها أو تضيف شروًطا جديدة لم 
ينص عليها القانون الذي تصدر الالئحة لتنفيذه، فإن فعلت ذلك تكون قد خرجت 
عن النطاق املرسوم لها من الدستور، ويكون ما أضافته أو حذفته باطالً ال يعمل 

به، ويكون غير دستوري.

للسلطة  يجوز  ال  بأنه  مصر  في  العليا  الدستورية  احملكمة  قضت  لذلك  وتطبيًقا 
لسنة   )106( رقم  القانون  من  الثاني  الباب  أحكام  سريان  نطاق  متد  أن  التنفيذية 
1979 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إلى غير النطاق املكاني احملدد في هذا 
املختصة  السلطة  غير  عن  وصادراً  التشريع  سلطة  منتحالً  عمالً  كان  وإال  الباب، 
دستورياً بإصداره، وواقعاً في حمأة مخالفة املادتني )86( و )114( من الدستور 

)لسنة 1971( مما يجعله عدماً متعيناً بالتالي احلكم بعدم دستوريته)14(.

وإذا كان الدستور قد بنّي النطاق احملدد لالئحة التنفيذية على هذا النحو، فإننا نعتقد 
أن السلطة التشريعية ال متلك تفويض السلطة التنفيذية في إصدار لوائح تنفيذية 
تتضمن جرائم أو عقوبات حتى ولو كان هذا التفويض صريحاً ومحدداً، ألن هذا 
التفويض يصطدم بالنص الدستوري الواضح في شأن هذه اللوائح ويكون غير 
دستوري)15(. وال نكون في هذا احلالة أمام الئحة تنفيذية للقانون ألنها تكون قد 

خرجت عن النطاق احملدد لها في الدستور. 

األحكام  أن يضع جرائم وعقوبات عند اإلخالل ببعض  املشرِّع  ولكن هذا ال مينع 
الواردة في هذه الالئحة التنفيذية، ولكن هذا التدخل التشريعي يجب أن يكون بعد 
صدور تلك الالئحة ال قبل ذلك. وفي هذه احلالة قد يتضمن النص التشريعي ذاته 
بيان األفعال التي ُيعّد اإلخالل بها جرمية بدقة ووضوح وكذلك العقوبات املقررة 
لها، وإما أن يحيل إلى هذه األفعال دون النص عليها في التشريع إذا كانت تتوافر فيها 
)14( دستورية عليا في 1998/8/13 قضية رقم 3 لسنة 19 قضائية )دستورية(، اجلريدة الرسمية 

العدد 33 في 1998/8/13.
)15( انظر عكس ذلك: د. أحمد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، طبعة نادي 
القضاة، طبعة أولى، دار الشروق، القاهرة 1999، ص387، حيث يرى: »أن اللوائح التنفيذية ال 

متلك وضع جرائم أو عقوبات بغير تفويض صريح من املشرِّع«. 
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الدقة والوضوح اللذان يجب أن تتصف بهما طبقاً ملبدأ الشرعية، وأن يحدد العقوبات 
املقررة لها، ومثل هذه النصوص التشريعية يقال عنها »التشريع على بياض«، حيث 
يتضمن التشريع ذاته القاعدة العقابية أمراً أو نهياً بتجرميها وعقابها، ولكنه يحيل 
في حتديد األفعال إلى ما ورد في الالئحة التنفيذية، بشرط أن يتوافر في بيان هذه 

األفعال في الالئحة التنفيذية الدقة والوضوح احتراًما ملبدأ الشرعية)16(. 

2- اللوائح التنظيمية: 

هذه اللوائح ال تصدر استناداً إلى قانون أو تنفيذاً ألحكامه كما هي احلال في اللوائح 
التنفيذية، وإمنا تصدرها السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة أصلية ومستقلة، ولذلك 
يطلق عليها الفقه الدستوري »اللوائح املستقلة«. ونصت على هذه اللوائح املادة )73( 
من الدستور الكويتي التي جاء فيها: »يضع األمير، مبراسيم، لوائح الضبط واللوائح 
الالزمة لترتيب املصالح واإلدارات العامة مبا ال يتعارض مع القانون«. ونصت املادة 
)171( من الدستور املصري على أن: »يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة 

إلنشاء املرافق واملصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء«.

سير  وتنسيق  إنشاؤها،  حيث  من  العامة،  املرافق  لتنظيم  تنقطع  اللوائح  وهذه 
في  )األمير  التنفيذية  السلطة  كانت  وإذا  احلكومية.  واإلدارات  املصالح  في  العمل 
هذه  بإصدار  اختصاصاتها  تستمد  مصر(  في  الوزراء  مجلس  ورئيس  الكويت، 
اللوائح من الدستور مباشرة، إال أنه يتعنيَّ عليها أال تخالف القانون في هذا الصدد 
ألن »املشرِّع ميلك هو أيضاً وبحكم اختصاصه الدستوري ترتيب املصالح العامة 
بقانون يصدره. ومتى تدخل املشرِّع من ناحيته مبمارسة هذا االختصاص... فإنه 
ال يسوغ )للسلطة التنفيذية( أن تعدِّل من القانون بقرار )منها( ال يرقى في قوته 

إلى قوة القانون الصادر من السلطة التشريعية«)17(.

وهذه اللوائح وإن كانت تهتم بتنظيم اجلهاز اإلداري في الدولة إنشاًء وتنظيماً، إال 
أنه ال شأن لها في الغالب بإنشاء اجلرائم والعقوبات، وبالتالي ال اختصاص لها في 

هذا الصدد، كما أن النص الدستوري لم مينحها هذا االختصاص. 

)16( د.أحمد فتحي سرور، املرجع السابق، ص387.
)17( احملكمة اإلدارية العليا – طعن رقم 208 لسنة 24 ق في 1983/3/19، مجموعة احملكمة السنة 

28 بند 87 ص583.
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3- لوائح الضبط: 

هذه اللوائح ال تصدر هي األخرى مثل اللوائح التنظيمية استناداً إلى قانون، أو تنفيذا 
التنفيذية باعتبارها سلطة أصلية ومستقلة، ولذلك  ألحكامه، وإمنا تصدرها السلطة 
يطلق عليها الفقه الدستوري: »اللوائح املستقلة«. ونصت على هذه اللوائح املادة )73( 
من الدستور الكويتي السابق اإلشارة إليها، ونصت املادة )172( من الدستور املصري 
الوزراء«.  مجلس  موافقة  بعد  الضبط  لوائح  الوزراء  مجلس  رئيس  »يصدر  أن:  على 
ويطلق الفقه الدستوري على هذه اللوائح أيضاً اسم »لوائح البوليس«، وهي تلك التي 
مصر(  في  الوزراء  مجلس  ورئيس  الكويت،  في  )األمير  التنفيذية  السلطة  تصدرها 
لتحقيق هدف أو غرض محدد وهو حماية النظام العام بعناصره املختلفة، أو حتقيق 
العامة، والسكينة  العام، والصحة  املختلفة: األمن  اإلداري بعناصره  الضبط  أغراض 
العامة، واألخالق واآلداب العامة. وقد اتسع نطاق هذه اللوائح باتساع سلطات الدولة، 
هذه  أمثلة  ومن  والبيئة.   الصناعي  واألمن  العام  واجلمال  الذوق  حماية  إلى  فامتدت 
اللوائح لوائح املرور واللوائح اخلاصة مبراقبة األغذية واملشروبات واملطاعم، واتخاذ 
للمحال  املنظمة  واللوائح  األوبئة،  انتشار  أو  الشرب  مياه  تلوث  ملنع  االحتياطات 

العمومية واخلطرة واملضرة بالصحة العامة أو املقلقة للراحة والهدوء. 

وتتضمن هذه اللوائح أوامَر ونواهَي موجهة إلى األفراد، مما يجعلها متس حقوقهم 
وحرياتهم، وتنطوي على تقييد لتلك احلقوق واحلريات، األمر الذي اقتضى النص 
لبيان اجلهة املختصة بإصدارها وبنطاقها، فال تصدر إال من  الدستور  عليها في 
األمير في الكويت، أو رئيس مجس الوزراء في مصر، وال يجوز أليهما أن يفوض 
يقتصر  الذي  إصدارها  من  الغرض  تنظيمها  نطاق  يتجاوز  وال  بإصدارها،  غيره 
فقط على الضبط اإلداري بعناصره املختلفة، وضرورة احملافظة على النظام العام. 
فإذا خرجت عن النطاق املرسوم لها تكون باطلة وغير دستورية، وإذا صدرت في 
حدود االختصاص والنطاق احملدد لها تصبح ملزمة لألفراد يتقيدون بأحكامها، 
أن  به  املسلَّم   من  كان  وإذا  األحكام.  تلك  مخالفة  حالة  في  للجزاء  ويتعرضون 
إدارية  جزاءات  على  النص  متلك  اللوائح  تلك  بإصدار  املختصة  اإلدارية  السلطة 
في حالة مخالفة أحكامها، إال أن األمر لن يكون بهذه السهولة بالنسبة للجزاءات 
أن تنص على توقيع عقوبات جنائية  السلطة  لتلك  أنه هل يجوز  اجلنائية، مبعنى 

على من يخالف أحكام لوائح الضبط أم ال؟
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إن النظرة السريعة ثم املدققة والفاحصة لنص املادة )73( من الدستور الكويتي، 
كال  في  الدستور  بأن  القول  إلى  تنتهي  املصري  الدستور  من   )172( املادة  ونص 
بجزاء  الضبط  لوائح  مخالفة  تقرن  بأن  التنفيذية  السلطة  مطلقاً  مينح  ال  البلدين 
جنائي أي بعقوبات جنائية، كما تنتهي إلى القول أيضاً إن الدستور في كال البلدين 
عقوبات  على  بالنص  التنفيذية  السلطة  تفوِّض  أن  التشريعية  للسلطة  يجيز  ال 
عقوبات  توقيع  على  النص  التنفيذية  السلطة  متلك  ال  التحليل  لهذا  ووفقاً  جنائية. 

جنائية على من يخالف أحكام لوائح الضبط. 

بقي أن نتساءل، هل متلك السلطة التشريعية من تلقاء نفسها أن تنص على عقوبات 
محددة بحد أدنى وحد أقصى لكل من يخالف لوائح الضبط، التي تضعها السلطة 
التي  األفعال  إلى  منها  صريحة  إحالة  دون  املستقبل،  وفي  احلال  في  التنفيذية 
تتضمنها تلك اللوائح. مبعنى آخر هل متلك السلطة التشريعية منح السلطة التنفيذية 
سلطة »السحب على املكشوف« من الرصيد اخلاص بالسلطة التشريعية في حتديد 
األفعال التي تقع بها اجلرائم بدقة ووضوح العقوبات املقررة لها وحتديدها بدقة 

ووضوح أيضاً؟ 

نعتقد أن السلطة التشريعية ال متلك ذلك، وإال تكون قد أهدرت متاماً مبدأ شرعية 
اجلرائم والعقوبات، ألن منح السلطة التنفيذية مثل هذا االختصاص يعني تفويض 
تلك السلطة في أن حتل محل املشرِّع في حتديد األفعال، التي تقع بها اجلرائم عند 
مخالفة لوائح الضبط، كما حتل محله في حتديد عقوبات تلك اجلرائم بني احلدين 

اللذين يحددهما املشرِّع. 

فإذا كان الدستور قد منح السلطة التنفيذية سلطة إصدار لوائح الضبط، وأن تلك 
الغرض  لتحقيق  األفراد  وحريات  حقوق  تقييد  طبيعتها  بحسب  تتضمَّن  اللوائح 
القانوني  املنطق  فإن  قبل،  من  ذكرنا  كما  العام  النظام  حماية  وهو  منها،  املقصود 
تلك  أحكام  يخالف  من  على  إدارية  جزاءات  توقيع  حق  السلطة  تلك  منح  يقتضي 
تفويض  حق  التشريعية  السلطة  منح  على  ينص  ال  ذاته  الدستور  ولكن  اللوائح، 

السلطة التنفيذية في وضع جزاءات جنائية ملخالفة تلك اللوائح. 

يجوز  ال  وأنه  القانون،  بها  ينفرد  التي  األمور  من  واحلريات  احلقوق  كانت  وملا   
من  والعقوبات  اجلرائم  وكانت  للدستور،  ووفقاً  القانون  بنص  إال  بها  املساس 
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يكون  أن  يتعني  فإنه  وُتقيِّدها،  واحلريات  احلقوق  تلك  متس  التي  املوضوعات 
تنظيم احلقوق واحلريات واملساس بها وتقييدها من األمور التي تدخل في النطاق 
احملجوز للقانون. ومن أمثلة تلك احلقوق واحلريات التي ال يجوز املساس بها إال 
القانون وطبًقا للدستور: احلرية الشخصية، حرمة املسكن، حرية وسرية  بنص 

املراسالت واالتصاالت، حرية الرأي والتعبير، حرية التنقل...إلخ. 

ولذلك نعتقد أن النص في قانون اجلزاء )قانون العقوبات( على معاقبة من يخالف 
أحكام لوائح الضبط كما ورد النص عليها في الدستور، ال يتفق وأحكام الدستور 
التي ال متنح هذا احلق صراحة للسلطة التنفيذية، وال تعطي حق التفويض في هذا 
)135( مكرراً من قانون  املادة  أن نص  التشريعية. ولهذا نرى  السلطة  إلى  الشأن 
اجلزاء الكويتي، والتي أضيفت باملرسوم بقانون رقم )44( لسنة 1987 فيه شبهة 
عدم الدستورية. وقد نصت هذه املادة على أنه: »مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 
املادة  التي نصت عليها  الضبط  لوائح  أحكام  يعاقب كل من يخالف  قانوناً  مقررة 

)73( من الدستور بغرامة ال جتاوز مائة دينار«.

وقد يقال دفاعاً عن هذا النص، أنه دستوري، ما ورد في الدستور ذاته من أنه: 
»ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون« )املادة 32 دستور كويتي، واملادة 95 
أن  التشريعية  للسلطة  يجوز  أنه  تفيد  هنا  »بناء«  كلمة  وأن  مصري(،  دستور 
تفوِّض السلطة التنفيذية في بعض جوانب التجرمي والعقاب، وسوف نناقش 
في  عليها  املنصوص  غير  اللوائح  دور  في  البحث  عند  الدستوري  النص  هذا 

الدستور جتنباً للتكرار. 

ثانياً- دور اللوائح اإلدارية التي ال ينظمها الدستور في التجرمي والعقاب: 
ال يقتصر تنظيم النشاط اإلداري في الدولة على اللوائح التي نص عليها الدستور 
العملية  للضرورات  استجابة  أخرى  لوائح  إصدار  سلطة  لها  اإلدارة  إن  بل  فقط، 
التجرمي  مجال  في  دور  اللوائح  لهذه  يكون  فهل  اإلدارية،  السياسية  حسن  وإلى 

والعقاب؟

أنها ليست لها ذات األهمية  اللوائح قد يعني  الدستور لهذه  ال شك أن عدم تنظيم 
التي للوائح التي نص عليها الدستور صراحة، وعلى أي حال فإن عدم وجود تنظيم 
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لهذه اللوائح في الدستور يفيد بوضوح أن السلطات اإلدارية املختصة بإصدار هذه 
اللوائح لم يفوِّضها الدستور في مجال اجلرائم والعقوبات، كما يفيد بوضوح أيضاً 
أنه )أي الدستور( لم مينح السلطة التشريعية حق تفويض تلك السلطات اإلدارية 
في التدخل في مجال التجرمي والعقاب، ويكون تدخلها تبعاً لذلك في هذا الشأن ال 

سند له من الدستور. 

قد يقال – وقد قيل فعاًل – أن دور هذه اللوائح في مجال اجلرائم والعقاب يجد له 
سنداً في الدستور حيث نص على أنه: »ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون«، 
ولم ينص على أنه ال جرمية وال عقوبة إال بقانون«، أي أن تفسير النص الدستوري 
بوضعه احلالي يؤدي إلى القول إن النص على اجلرائم والعقوبات قد يكون بقانون 
وقد يكون أيضاً عن طريق تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في بعض 
التجرمي والعقاب، فيكون حتديد اجلرائم والعقوبات في هذه احلالة »بناء  جوانب 
التي  اإلدارية  السلطة  عن  تصدر  إدارية  الئحة  طريق  عن  يكون  أي  قانون«،  على 

يحددها القانون في نص التفويض. 

وهذا التفسير هو الذي قيل به بالنسبة للمادة )135( مكرًرا من قانون اجلزاء 
يخالف  من  معاقبة  على  نصت  حينما  وذلك  إليها،  اإلشارة  السابق  الكويتي 
أحكام لوائح الضبط بغرامة ال تتجاوز مائة دينار، وهو أيضاً ما نصت عليه 
 1981 لسنة   )269( رقم  بالقانون  تعديلها  بعد  مصري  عقوبات   )380( املادة 
من  الصادرة  احمللية  أو  العامة  اللوائح  أحكام  خالف  »من  إنه:  فيها  جاء  حيث 
اللوائح،  تلك  في  املقررة  بالعقوبات  يجازى  احمللية،  أو  العامة  اإلدارة  جهات 
اللوائح  في  املقررة  العقوبة  كانت  فإذا  جنيهاً.  خمسني  على  تزيد  أال  بشرط 
تنص  ال  الالئحة  كانت  فإذا  إليها.  إنزالها  حتماً  وجب  احلدود  هذه  عن  زائدة 
خمسة  على  تزيد  ال  غرامة  بدفع  أحكامها  يخالف  من  يجازى  ما  عقوبة  على 

وعشرين جنيهاً«.

ونص املادة )380( عقوبات مصري أوسع نطاقاً من نص املادة )135( مكرًرا 
جزاء كويتي، حيث يقتصر النص الكويتي فقط على لوائح الضبط التي يكون 
بينما  اإلداري،  الضبط  أغراض  حتقيق  أو  العام،  النظام  حماية  منها  الغرض 
يغطي النص املصري جميع أنواع اللوائح اإلدارية – باستثناء اللوائح التنفيذية 
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واللوائح التنظيمية – التي تصدر عن رئيس الدولة، أو رئيس مجلس الوزراء، 
أو الوزراء، أو احملافظني، أو مديري اإلدارات احمللية. وسواء كانت من لوائح 

الضبط أو غيرها من اللوائح التي لم ينص عليها الدستور.

الفقه يؤيد هذا التفسير ويرى أن له سنداً في الدستور،  الغالب في  واالجتاه 
الدستور  أجازه  فالتفويض  قانون«،  على  »بناء  عبارة  هو  السند  هذا  وأن 
التفويض  هذا  حدود  في  تصدر  التي  الالئحة  وتكون  التشريعية،  للسلطة 

دستورية)18(. 

)380(عقوبات  املادة  أن  يرى  الذي  وهو  نؤيده،  الفقه  في  آخر  اجتاه  يوجد  ولكن 
سلطة  احمللية  أو  العامة  اإلدارة  لتخويل  قانونياً  أساساً  بذاتها  تصلح  ال  مصري 
ألن  التفويض،  لعمومية  محلية  أو  عامة  لوائح  من  تصدره  فيما  والعقاب  التجرمي 
املشرِّع لم يحدد مقدماً األهداف التي يجب أن تهدف إليها تلك اللوائح أو املصالح 
التي يجب أن حتميها)19(. وأضيف هنا ما سبق ذكره من أن السلطة التشريعية هي 
السلطة  تفويض  هو  االستثناء  وأن  التشريع،  في  األصيل  االختصاص  صاحبة 
أن يكون صريحاً ومحدداً من  الصدد، وأن هذا االستثناء يجب  التنفيذية في هذا 
وشروطها،  التفويض  فيها  يجوز  التي  واملوضوعات  به  املختصة  السلطة  حيث 
التشريعية  السلطة  التفويض وهي حيث تكون  تتوافر مبررات هذا  أن  ذلك  وقبل 
ذلك  وبعد  مثالً(.  احلرب  حالة  )مثل  القصوى  الضرورة  حالة  أو  موجودة  غير 
يعرض ما صدر عن السلطة التنفيذية في حدود التفويض على السلطة التشريعية 
عند وجودها لتمارس إشرافها ورقابتها سواء باإلقرار أو اإللغاء، وهذا هو ما تفعله 

الدساتير في حالة اللوائح التفويضية ولدواعي الضرورة. 

ومن املسلَّم به أن االستثناء يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وال يقاس عليه، ولهذا فإن 
عبارة »بناء على قانون« في حد ذاتها ال ميكن تفسيرها على أنها تتضمن تفويضاً 
)18( د. محمود جنيب حسني، شرح قانون العقوبات - القسم العام - دار النهضة العربية، القاهرة، 
العربية،  النهضة  دار  اجلنائي،  والقانون  الدستور  أيًضا:  له  وانظر  ص75؛   68 رقم   1989
القاهرة، 1992، رقم 14 ص12،13؛ د.عوض محمد عوض، قانون العقوبات- القسم العام، دار 

املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 1998 ص7. 
)19( د.أحمد فتحي سرور، املرجع السابق، ص 389-388.
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من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية في مجال اجلرائم والعقوبات، ألنها أوالً 
غير صريحة في هذا املعنى، وألنها ثانياً تفتقر إلى بيان ضوابط هذا التفويض إن 
وجد. وقد نلتمس تأييداً ملا تقول به أن املادة اخلامسة من قانون العقوبات املصري 
التي نصت على مبدأ الشرعية بصورة ضمنية وليست صريحة كما فعل املشرِّع 
الكويتي، فقد نصت املادة األولى من قانون اجلزاء الكويتي على أنه: »ال ُيعد الفعل 
املادة  إال بناء على قانون«؛ بينما نصت  جرمية وال يجوز توقيع عقوبة من أجله، 
مبقتضى  اجلرائم  على  »يعاقب  أنه:  على  املصري  العقوبات  قانون  من  اخلامسة 
تفويضاً،  تفيد  ال  هنا  »مبقتضى«  وكلمة  ارتكابها...«.  وقت  به  املعمول  القانون 
عليها  النص  ورد  التي  قانون«  على  »بناء  عبارة  فهم  قد  املصري  املشرِّع  ويكون 
في الدستور بهذا املعنى، وأن »بناء على القانون« ال تختلف من حيث املضمون عن 
»مبقتضى القانون« و»في حدود القانون« و»وفقاً ألحكام القانون«، وهي عبارات 
يستخدمها الدستور في أكثر من نص ال تفيد أكثر من التأكيد على ضرورة االلتزام 

م املسائل التي أشار إليها الدستور.  بأحكام القانون التي تنظِّ

وقد حاول جانب من الفقه الغالب أن ُيقلِّل من خطورة تفويض السلطة التشريعية 
للمادة )135( جزاء كويتي،  للسلطة التنفيذية في مجال اجلرائم والعقوبات، طبقاً 
واملادة )380( عقوبات مصري، على أساس أن اجلرائم التي يجوز فيها التفويض 
قليلة أو ضئيلة اخلطورة، وأن العقوبات املقررة لها ال يجوز فيها احلبس وتقتصر 
على غرامة فقط ضئيلة القيمة )مائة دينار كويتي وخمسون جنيهاً مصرياً(، وهو 
ما ينطبق على اجلنح قليلة األهمية في الكويت وعلى املخالفات البسيطة في مصر. 

أن  وهي  شيئاً  احلقيقة  من  يغير  ال  أنه  إال  وجاهته،  من  الرغم  على  التبرير  وهذا 
املادتني )135( جزاء كويتي، )380( عقوبات مصري فيهما شبهة عدم الدستورية. 

وليت األمر توقف عند هذا احلد في تفسير عبارة »بناء على قانون«، وكما يقال: )إن 
معظم النار تأتي من مستصغر الشرر(، بل جتاوزه إلى جواز التفويض في اجلنح 
جترِّم  النافذة  التشريعات  من  كثيراً  أن  اآلن  املالحظ  من  إذ  واجلنايات،  اجلسيمة 
الفعل في صورة عامة أو غير كاملة، وحتيل إلى الالئحة لتفصيل هذا الفعل وبيان 
حدوده، أو حتيل في شأن بعض جوانب التجرمي إلى قرار يصدره الوزير املختص، 
ومن أمثلة هذه التشريعات املادة )30( من القانون الكويتي ملكافحة املخدرات وتنظيم 
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استعمالها واالجتار فيها واملادة )32( من القانون املصري الذي ينظم ذات الشأن، 
والتي جاء النص فيهما على أنه يجوز لوزير الصحة )الوزير املختص( بقرار منه 
أن يعدِّل في »اجلداول امللحقة بهذا القانون باحلذف أو باإلضافة أو بتغيير النسب 

الواردة فيها«)20(.
قانون  في  النص  أن  على  القضاء  أحكام  وجُتمع  الفقه  في  الغالب  االجتاه  ويفسر 
املخدرات – وفي غيره من القوانني املشابهة- على تفويض الوزير املختص )وزير 
إدارية يصدرها  أو قرارات  بلوائح  القانون  بهذا  امللحقة  بتعديل اجلداول  الصحة( 
ص للسلطة  لهذا الغرض ال تتعارض مع الدستور، ألن الدستور ذاته هو الذي رخَّ
التشريعية أن تفوِّض السلطة التنفيذية في بعض جوانب التجرمي والعقاب حينما 

نص على عبارة »بناء على قانون«.

وتطبيقاً لذلك قضت احملكمة الدستورية العليا في مصر أن الفقرة الثانية من املادة )66( 
من الدستور املصري )دستور سنة 1971( تنص في فقرتها الثانية على أن: »ال جرمية 
وال عقوبة إال بناًء على قانون«، وأنها قاعدة دستورية وردت بذات العبارة في جميع 
الدساتير املتعاقبة منذ دستور سنة 1923 الذي نص عليها في املادة السادسة منه: حيث 
إنه يتبنيِّ من األعمال التحضيرية لدستور سنة 1923 أن صياغة هذه املادة في املشروع 
الذي أعدته اللجنة املكلفة بوضعه كانت تقضي بأنه: »الجرمية وال عقوبة إال بقانون«، 
فعدَّلتها اللجنة االستشارية التشريعية التي نقَّحت املشروع إلى: »ال جرمية وال عقوبة 
إال بناًء على قانون«، وذلك – وعلى ما جاء بتقريرها- ألنه ال يصح وضع مبدأ يقرر أن 
ال جرمية وال عقوبة إال بقانون ألن العمل جرى في التشريع على أن يتضمن القانون 
وتقرير  اجلرائم  حتديد  في  التنفيذ  لوائح  بسن  املكلفة  السلطة  إلى  تفويضاً  نفسه 

العقوبات، فاألصوب إذن أن يقال: »ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون«. 
نصت  الذي   ،1954 لسنة   394 رقم  املصري  والذخائر  األسلحة  قانون  أيضاً  ذلك  أمثلة  ومن   )20(
مادته على أنه يجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل اجلداول امللحقة بهذا القانون باإلضافة 
 1954 354 لسنة  أو احلذف، وكذلك ما نصت عليه املادة الثانية من قانون حماية املؤلف رقم 
واملعّدلة في سنة 1992 من شمول احلماية املنصوص عليها في هذا القانون مصنفات احلاسب 
اآللي من برامج وقواعد بيانات وما مياثلها من مصنفات حتدد بقرار من وزير الثقافة؛ واملادة 
األولى من القانون املصري رقم 453 لسنة 1954 في شأن احملال التجارية والصناعية من أنه 
يجوز بقرار من الوزير املختص أن يعني املناطق أو األحياء التي يحظر فيها إقامة هذه احملال أو 
نوع منها، وهي تقابل املادة )9( من القانون رقم 32 لسنة 1969 كويتي بشأن تنظيم تراخيص 

احملالت التجارية؛ كما تنص على نفس املعنى قوانني قمع الغش والتدليس والبيئة واآلثار. 
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ملعنى  ما  نٍص  في  معيناً  مصطلحاً  أورد  إذا  املشرِّع  أن  املقرر  من  وكان  ذلك،  كان  ملَّا 
وكان  املصطلح،  ذات  يردد  آخر  نص  كل  في  املعنى  هذا  إلى  صرفه  وجب  معني، 
على  »بناء  عبارة  منه   )66( املادة  في  د  ردَّ قد   )1971 سنة  )دستور  احلالي  الدستور 
قانون« – الواردة في املادة السادسة من دستور سنة 1923، والتي أفصحت أعماله 
التحضيرية عن املدلول املقصود بها – في حني أنه أورد عبارة مغايرة في نصوص 
التأميم في  أو تنظيم مسائل معينة »بقانون« مثل  أن يتم حتديد  أخرى اشترط فيها 
املادة )35(، وإنشاء الضرائب وتعديلها في املادة )119(، فإن مؤدى ذلك أن املادة )66( 
الئحية  قرارات  بإصدار  التنفيذية  السلطة  إلى  القانون  يعهد  أن  جتيز  الدستور  من 
حتدد بها بعض جوانب التجرمي أو العقاب، وذلك العتبارات تقدرها سلطة التشريع، 

وفي احلدود، وبالشروط التي يعينها القانون الصادر منها. 

 1960 لسنة   182 رقم  القانون  من   )32( املادة  في  املشرِّع  وكان  تقدم  ما  كان  ملا 
من   )66( املادة  مبقتضى  له  املتاحة  الرخصة  هذه  أعمل  قد  املخدرات(  )قانون 
الدستور وقصر ماناطه بالوزير املختص على تعديل اجلداول امللحقة بهذا القانون 
يتطلبه  ملا  منه  تقديراً  وذلك  فيها،  الواردة  النسب  بتغيير  أو  وباإلضافة  باحلذف 
كشف وحتديد اجلواهر املخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار ميكن معها 
املجتمع،  لصالح  حتقيقاً  وعناصرها  مسمياتها  في  املتالحقة  التغيرات  مواجهة 
وكانت القرارات التي يصدرها الوزير املختص في هذا الشأن ال تستند في سلطة 
إصدارها إلى املادة )18( أو املادة )144( من الدستور بشأن اللوائح التفويضية أو 
اللوائح التنفيذية، وإمنا إلى املادة )66( من الدستور على ماسلف بيانه، فإن النعي 
على املادة )32( املشار إليها بعدم الدستورية يكون على غير أساس)21(. كما سارت 

في ذات االجتاه محكمة النقص املصرية)22(.

)21( دستورية عليا 1981/5/9 قضية رقم 15 لسنة قضائية »دستورية« اجلــــريدة الرسمية في 
28 / 5/ 1981 العدد الثاني، والقضية رقم 30 لسنة قضائية«دستورية« بنفس العدد املشار 
إليه في اجلريدة الرسمية، قضية 43 لسنة 7 قضائية »دستورية« في 1992/3/7 قضية رقم 

12 لسنة13 قضائية في 1992/11/7 اجلريد الرسمية في 1992/12/3 العدد 49.
)22( انظر: الطعن بالنقص رقم 1680 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31، وكذلك الطعن بالنقص 
رقم 2475 لسنة 51 قضائية جلسة 1982/2/4 أشار إلى هذين احلكمني املستشار مصطفى 
مجدي هرجه. جرائم املخدرات في ضوء الفقه والقضاء، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية 

1992 ص 97 -98 .
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حيث  احلذف،  طريق  عن  وذلك  املعنى  بذات  الكويتية  التمييز  محكمة  أخذت  وقد 
بأن  امللحقة  اجلداول  في  تعديالً  يتضمَّن  قرار  الكويتي  الصحة  وزير  عن  صدر 
أخرج بذور اخلشخاش محموسة أو غير محموسة من مجال التجرمي، ونقلها إلى 
اجلداول املستثناة من التجرمي، بعد أن كان اجلدول السابق ُيعّد بذور اخلشخاش 
جلبها  على  ويعاقب  مجرَّمة  لإلنبات  صاحلة  تكون  والتي  حمساً  احملموسة  غير 
وتصديرها وحيازتها. وقد جاء في هذا احلكم أنه: »ملا كان هذا القرار )قرار وزير 
الصحة( املعدل للجدول رقم 6 املرافق لقانون مكافحة املخدرات من شأنه أن يجعل 
القانون،  ذلك  حكم  في  مؤثمة  غير  احملموسة  غير  اخلشخاش  بذور  جلب  واقعة 
ل له في املادة  ويكون هذا القرار الصادر من وزير الصحة مبقتضى التفويض املخوَّ
)30( من ذلك القانون هو الواجب التطبيق إذ بنفاذه يصبح القانون أصلح للمطعون 

ضدها مبا يترتب عليه انتفاء التهمتني املسندتني إلى املطعون ضدها)23(. 

ويالحظ على القضاء السابق أن تفويض السلطة التنفيذية ال يقتصر على املخالفات 
أو اجلنح البسيطة املقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وإمنا ميتد هذا التفويض إلى اجلرائم 
األشد خطورة وهي اجلنايات، فأصبحت الالئحة التي تصدر عن السلطة التنفيذية 
املختصة متلك إضافة حاالت جديدة يتوسع بها نطاق التجرمي بعد أن كانت مباحة 
التجرمي فتصبح مباحة  من قبل، كما متلك حذف حاالت قائمة موجودة من نطاق 
األول، ويباح  الفرض  الالئحة يرتكب جناية في  تلك  فالفرد مبقتضى  ومشروعة، 
فعله في الفرض الثاني فال يكون جرمية على اإلطالق، ويطبق عليه في هذه احلالة 
االستثناء من عدم الرجعية وهو اخلاص بالقانون األصلح إذا كان متهماً قبل صدور 
التزمت  إذا  دستورية  الالئحة  ُتَعّد  الفرضني  وفي  اجلناية.  تلك  بارتكاب  الالئحة 
بحدود التفويض من السلطة التشريعية استنادا إلى عبارة: »بناء على قانون« التي 

وردت في النص الدستوري.

وقد ذهبت محكمة النقص املصرية إلى أبعد من ذلك حني قبلت بصورة ضمنيه جتزئة 
التفويض، حني قضت بأنه ال يعد من قبيل اإلباحة والتمسك من ثم بتطبيق القانون 
األصلح للمتهم إصدار وزير الصحة قراراً باستبدال اجلدول األول امللحق بقانون 
مكافحة املخدرات ونشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية دون نشر اجلدول املرفق 
)23( متييز طعن رقم 87/226 جزائي – جلسة 1987/12/21 مجلة القضاء والقانون، س 15، عدد 

2، ص 497.
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سهواً، ثم استدراك هذا السهو بنشر اجلدول فيما بعد، الفترة ما بني التاريخني ال ُتَعّد 
القرار كامالً مبا يتضمنه من جدول، فإذا  إباحة، ذلك أن املقصود بالنشر هو نشر 
العمل باجلدول األول  املذكور نشر اجلدول اجلديد فإنه يظل  الوزاري  القرار  أغفل 
امللحق بالقانون سارياً لعدم نشر اجلدول اجلديد. وال يعد اجلدول القدمي منسوخاً 
إال من تاريخ نشر اجلدول اجلديد كامالً، والقول بغير ذلك ال يتفق مع العقل أو املنطق، 
كما ال يتفق والقواعد األساسية ملشروعية العقاب التي تقضي بأن أحكام القوانني ال 
تسري إال على ما يقع من تاريخ نفاذها، وال يترَّتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ما لم 
ينص على ذلك بنص خاص، هذا فضالً عن أن عدم نشر اجلدول اجلديد خطأ أو سهو 

ال ميكن أن يقصد به املشرِّع عدم العقاب على املواد الواردة باجلدول القدمي)24(.

القانونية الواضحة، وغلَّب االعتبارات  ى باالعتبارات  وأعتقد أن هذا القضاء ضحَّ
االجتماعية ورمبا السياسية العقابية.

الدستوري  النص  في  وردت  التي  قانون«  على  »بناء  عبارة  أن  سبق  مما  ويبدو 
التشريعية  السلطة  تعتمد عليه  أكثر مما حتتمل، فهي ال تصلح سنداً  مت حتميلها 
التأكيد  هو  العبارة  تلك  تفيده  ما  فأكثر  نظري،  في  التنفيذية  السلطة  تفويض  في 
يؤيد  لها.  املقررة  والعقوبات  اجلرائم  بيان  في  وضوابطه  القانون  احترام  على 
»وفقاً  مثل:  املعنى  هذا  من  أكثر  تفيد  ال  عبارات  من  الدستور  يستخدمه  ما  ذلك 
املبني  الوجه  »على  القانون«،  حدود  »في  القانون«،  »يحددها  القانون«،  ألحكام 
التفويض  هذا  مثل  يريد  حينما  ذاته  الدستور  أن  أيضاً  ذلك  ويدعم  القانون«.  في 
ينص عليه صراحة في الدستور، وينص على احلاالت التي يجوز فيها التفويض 
من  يتبع  أن  يجب  وما  التفويض،  وظروف  التفويض،  تقبل  التي  واملوضوعات 
إشراف السلطة التشريعية على ما صدر من لوائح بناء على هذا التفويض. وهذا 
ما الحظناه وعرضناه بصدد لوائح الضرورة واللوائح التفويضية، واللوائح التي 

تصدر استناداً إلى إعالن حالة الطوارئ أو األحكام العرفية.  

فإذا كان الدستور يضع هذه الضوابط في الظروف االستثنائية، فهل يتصور أن 
يقبل تفويض السلطة التنفيذية  من دون ضوابط أو قيود على اإلطالق ومن دون 
النص  دون  ومن  بل  العادية،  الظروف  في  التشريعية  السلطة  من  الحق  إشراف 

)24( نقض 1/18/ 1998 مجموعة أحكام النقض س49 رقم 16 ص 111.
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صراحة على هذا التفويض)25(؟

ولو فرضنا جدالً– وهذا الفرض اجلدلي ال يلزمني بشيء– أن العبارة محل النقاش 
أو محصوراً  التفويض أو نطاقه ال يكون مقيداً  التفويض، فإن مدى  تفيد إمكانية 
بحسب الصياغة العامة لتلك العبارة، وال يتصور عقٌل وال منطٌق أن يكون هذا هو 
في  الدستورية  احملكمة  حاولت  ما  هو  وهذا  الدستور،  واضع  ذهن  في  كان  الذي 
مصر أن تنبه إليه حني قضت بأن الدستور )دستور1971( إذ نص في املادة )66( 
منه على أن: »ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون« قد دلَّ على أن األصل هو أن 
تتولى السلطة التشريعية بنفسها ومن خالل قانون باملعنى الضيق تقرره – وفقاً 
للدستور – حتديد اجلرائم وبيان عقوباتها، وليس لها بالتالي أن تتخلى كلية على 
واليتها هذه، بأن تعهد بها بأكملها إلى السلطة التنفيذية وإن كان يكفيها أن حتدد 
إطاراً عاماً لشروط التجرمي وما يقارنها من جزاء لتفصل السلطة التنفيذية بعض 
واألوضاع  للشروط  وفقاً  إال  العقابي  املجال  في  عندئذ  تدخلها  ُيعّد  فال  جوانبها، 

التي نظمها القانون«)26(.

التشريعية  السلطة  ألزمت  قد  السابق  حكمها  في  الدستورية  احملكمة  كانت  وإذا 
اجلرائم  حتديد  في  الدستور  مبقتضى  لها  املوكولة  التشريعية  بوظيفتها  القيام 
وبيان عقوباتها، إال أنها عادت وقررت أنه يكفي تلك السلطة أن تضع اإلطار العام 
لتلك الوظيفة ثم ُتفوِّض السلطة التنفيذية لتفصيل بعض جوانب التجرمي والعقاب 
في حدود هذا اإلطار العام. وسند احملكمة الدستورية في هذا التفويض هي العبارة 

التي أشارت إليها في أحكامها السابقة »بناء على قانون«.

في  التشريعية  السلطة  تقييد  محاولة  العليا  الدستورية  للمحكمة  ُيحمد  كان  وإذا 
التفويض فال يكون كلياً وشامالً، فال تتخلى كلية عن واليتها في التشريع، إال أن 
تلك احملاولة ال سند لها من الدستور ألن العبارة محل النقاش جاءت عامة خالية من 
أي قيد كما ذكرت من قبل، وال تفيد أكثر من االلتزام بأحكام القانون، وال تفيد من 

وجهة نظري جواز التفويض.

)25( د. فوزية عبد الستار، شرح قانون مكافحة املخدرات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص 
.15 -14

)26( دستورية عليا 5 / 7 / 1997، مجموعة املكتب الفني، ج ا ص 709.
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وال يجدي في نظري الرجوع لألعمال التحضيرية التي صاحبت إعداد دستور سنة 
هذا  من  السادسة  املادة  صياغة  أعادت  التشريعية  االستشارية  اللجنة  وأن   ،1923
الدستور استجابة ملا كان يجري عليه العمل  وقتئذ من تفويض السلطة التشريعية 
للسلطة التنفيذية في حتديد اجلرائم وتقرير العقوبات، ألن هذا التفسير إذا جاز األخذ 
النص  ذات  لتفسير  أبداً  حجًة  يكون  أن  ميكن  ال  فإنه   1923 سنة  دستور  ظل  في  به 
السياسية  الظروف  ألن  احلالي،   2014 دستور  إلى  وصوالً  الالحقة  الدساتير  في 
بني  الفصل  مفهوم  وألن  الظروف،  ذات  هي  ليست  واالقتصادية  واالجتماعية 
السلطات حلقه التطور بفعل هذه الظروف، وبالتالي يكون األولى الرجوع إلى األعمال 
على  تساعد  حتضيرية  أعمال  توجد  لم  فإذا  وضعه،  وقت  دستور  لكل  التحضيرية 

التفسير فال مناص من تفسير عبارات النص كما هي واألخذ مبفهومها الواضح.

صاحبة  هي  التشريعية  السلطة  وأن  السلطات،  بني  الفصل  هو  األصل  كان  وملا 
إذا  إال  األصل،  هذا  عن  العدول  يجوز  ال  فإنه  التشريع،  في  األصيل  االختصاص 
ُوجد استثناٌء صريٌح ومحدٌد بجواز التفويض إلى السلطة التنفيذية، ألن اختصاص 
فرضها  ومسؤولية  وإلزام  تكليف  هو  وإمنا  لها  رخصة  ليس  التشريعية  السلطة 

الشعب صاحب السيادة عليها.   

بنطاق  املشرِّع  يخص  ذاته  الدستور  أن  معه  وينسجم  التفسير  هذا  ويستقيم 
يستأثر به وال يزاحمه فيه سلطة أخرى، ومن هذا النطاق احملجوز للمشرع ينفرد 
به هو ما يتعلق باحلقوق واحلريات وأنه ال يجوز املساس بها إال بنص القانون طبقاً 
للدستور، وملا كانت اجلرائم والعقوبات تنطوي على مساس باحلقوق واحلريات 
املشرِّع  بيد  حصراً  يكون  أن  يجب  عقوباتها  وبيان  اجلرائم  حتديد  فإن  وتقيدها، 

حتى ال ينسب للدستور التناقض بني نصوصه.

هو  أو  األساسية  املدونة  هو  اجلزاء(  قانون  )أو  العقوبات  قانون  أن  املعلوم  ومن 
التقنني للجرائم والعقوبات التي تتميز أحكامها بالثبات واالستقرار نوعاً ما، وأنه 
»قانون  عليها  يطلق  العقوبات  لقانون  مكملة  القوانني  من  أخرى  مجموعة  توجد 
وقانون  املرور  وقانون  املخدرات،  مكافحة  قانون  منها  التكميلي«،  العقوبات 
اجلمارك وغيرها، وأن هذه القوانني املكملة ال ينص عليها املشرِّع في التقنني األصلي 
)قانون العقوبات( ألنها تنظم موضوعات يعتريها التغيير والتطور، ولذلك ال تتميز 
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أحكامها بالثبات واالستقرار، فجعلها قوانني مستقلة حتى يستطيع هو التدخل في 
ب لهذا األمر مسبقاً ونّظم كل  أي وقت بتغييرها حسب الظروف، أي أن املشرِّع حتسَّ
موضوع في قانون مستقل، بحيث يستطيع في الظروف العادية وغير االستثنائية 
أن يجري عليها هو التعديالت الالزمة، فمن ميلك األكثر وهو وضع القانون برمته، 

ميلك األقل وهو إجراء التعديالت التي تفرضها ظروف تطبيق هذا القانون، بل.
املادة  الكويتي كان أكثر وضوحاً وصراحة حني نّصت  بل إن املشرِّع الدستوري 
بعض  أو  كل  عن  النزول  منها  سلطة  ألي  يجوز  »ال  أنه:  على  الدستور  من   )50(
اختصاصاتها املنصوص عليها في الدستور«. ووفقاً لهذا النص ال يجوز للسلطة 
التشريعية أن تفوِّض السلطة التنفيذية في كل أو حتى مجرد جزء من اختصاصها 
ذلك  بغير  يقضي  الدستور  في  صريٌح  نٌص  ُوِجَد  إذا  إال  التنفيذية،  السلطة  إلى 
وعبارة »بناًء على قانون« ال تفيد هذا التفويض الصريح، وإذا قلنا بغير ذلك لوقع 

التناقض بني نصوص الدستور.
)77( منه على  املادة  2012 ينص في  الصادر سنة  امللغى  الدستور املصري  وكان 
الفرنسي  الدستور  أما  أو قانوني«.  أنه: »ال جرمية وال عقوبة إال بنص دستوري 
احلالي لسنة 1958 فقد نّصت املادة )34( منه على أن املشرِّع هو الذي يضع القواعد 
التي حتدد اجلنايات واجلنح وكذلك العقوبات املقدرة لها، بينما نّصت املادة )37( 
»يقصد  القانون  مجال  عن  تخرج  التي  األخرى  املوضوعات  تنظيم  أن  على  منه 
العقوبات  قانون  من   )2-111( املادة  ونّصت  اللوائح.  طريق  عن  يكون  املخالفات« 
الفرنسي على أن يحدِّد التشريع اجلنايات واجلنح والعقوبات املقررة لها، وحتدد 
اللوائح املخالفات، وتنص على العقوبات طبقاً ملا نص عليه املشرِّع بالنسبة لعقوبة 

كل نوع من أنواع املخالفات.
وُيعّد جانب من الفقه الفرنسي أن توزيع االختصاص في بيان اجلرائم وعقوباتها 
املخالفات  مجال  في  تشريعياً  اختصاصاً  التنفيذية  السلطة  ومنح  النحو  هذا  على 
على  صارخاً  وخروجاً  اجلنائي  القانون  مجال  في  ثورة  ميثل  اللوائح  طريق  عن 
أيِّ حال فإن صاحب االختصاص األصيل والوحيد في  الشرعية)27(. وعلى  مبدأ 
حتديد اجلنايات واجلنح وبيان عقوبتها هو املشرِّع وحده وال أحد غيره الذي ميلك 

)27(  Levasseur )G.(، Une Révolution en Droit Pénal: Le Nouveau Régime Des 
Contraventions، 1959، Ch. DP 121.
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هذا التحديد وال يجوز له مطلقاً أن يفوض غيره في ذلك، فهو الذي يحدد األفعال 
ومقدارها  العقوبات  نوع  يحدِّد  الذي  وهو  وظروفها،  وأوصافها  وخصائصها 

وكيفية تقديرها)28(.
وعلى الرغم من وضوح نصوص الدستور الفرنسي وقانون العقوبات الفرنسي 
املشار إليها سابقاً، إال أن محكمة النقض )التمييز( الفرنسية فسرت هذه النصوص 
بصورة يبدو منها اخلروج على معناها احلقيقي. ففي قضية تتلخص وقائعها أن 
أحد األفراد ُضبط متلبساً بزراعة نبات احلشيش وقدم للمحاكمة وقضت محكمة 
محكمة  أمام  وطعن  باإلدانة  ضده  الصادر  احلكم  فاستأنف  بإدانته،  درجة  أول 
ألنها  الفرنسي  العقوبات  قانون  من   )37-222( املادة  دستورية  بعدم  االستئناف 
لم حتدد املقصود باملواد املخدرة وأنواعها، وإمنا أحالت في هذا التحديد إلى املادة 
)3215-7( من قانون  املادة  إلى  التي أحالت بدورها  )222-41( عقوبات فرنسي، 
الصحة العامة، الذي أحال هو أيضاً إلى قرار وزير الصحة الذي ينص على قائمة 
نظر  االستئناف  محكمة  أوقفت  الدفع  هذا  على  وبناًء  احملظورة.  املخدرات  أنواع 
الدعوى وأحالت الدفع إلى محكمة النقض )التمييز( كي تنظر في جديته قبل إحالته 
إلى املجلس الدستوري، فقضت محكمة النقض الفرنسية بأن الدفع غير جدي، وأن 
نصوص قانون العقوبات الفرنسي التي أحالت إلى قانون الصحة العامة الذي أحال 

بدوره إلى وزير الصحة العامة في هذا الشأن ال تتعارض مع مبدأ الشرعية)29(.
وأعتقد أن اإلحالة إلى قرار وزير الصحة الفرنسي املشار إليه ليست مثل التفويض 
النسب  بتغيير  أو  وباإلضافة  باحلذف  يقوم  عندما  الصحة  لوزير  به  املسلم 
الواردة باجلداول، وإمنا هي إحالة إلى قائمة محددة موجودة سلفاً، وفيها بيان 

)28( Bertrand de Lamy، Dérives et évolution du principe de la légalité en droit penal 
Français: contribution à lʼétude des sources du droit penal français، les cahiers de 
droit، 2009، v. 5 n° 34- p.585609-.

لتحديد  التنفيذية  السلطة  إلى  اجلزئي  التفويض  إمكانية  إلى  الفقه  في  رأي  يذهب  ذلك  ومع 
العناصر التفصيلية للتجرمي دون أن يعد ذلك خروًجا على مبدأ الشرعية.

 Rassat M-L.: Droit penal général، 2eme. Ed. Ellipse، Paris، 2006، n° 112. 
)29(  Cass. Crim. 11 Jan. 2011، La Semaine Juridique، Edition Générale n° 13، 28 mars 

2011، 347 et note Jerome fhuet: fin du principe de légalité criminelle en matiére de 
stupéfiants: Claverie-Rousset: la légalité criminelle، . Droit pénal n° 9، Septembre 
2011، étude 16.
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قائمة باملواد املخدرة احملظورة والتي تبناها املشرِّع الفرنسي واعتبرها قائمته 
هو وإن لم يذكرها في التشريع وإمنا أحال في شأنها إلى قرار وزير الصحة، 
الفرنسي  الدستور  ملبدأ الشرعية في  وإن كان يفضل بطبيعة احلال - احتراماً 
القانون ذاته.  - أن يذكر املشرِّع نفسه وبالتفصيل قائمة بهذه املواد في صلب 
ومن هنا رأت محكمة النقض الفرنسية أن اإلحالة في هذه احلدود ال تتعارض 

مع مبدأ الشرعية.

نهاية وموت  السابق مبثابة  النقض  أن حكم  الفرنسي  الفقه  اُعتبر جانب من  وقد 
ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات الذي اختفى ولم يصبح له وجود)30(.

إلى جانب هذا الدور املباشر السابق بيانه للسلطة التنفيذية في التجرمي والعقاب، 
فإن لها دوراً غير مباشر في هذا املجال، مثل اقتراح مشروعات القوانني، والذي 
قد  والتي  التشريعية،  السلطة  تصدرها  التي  القوانني  ملعظم  الغالبة  السمة  أصبح 
توافق عليها كما هي أو جتري عليها مجرد تعديالت طفيفة، وكذلك اعتراض رئيس 
املجلس  توجيه  أو  التشريعية،  السلطة  إلى  وإعادته  القانون  إصدار  على  الدولة 
التشريعي إلى تعديل قانون سبق إصداره )قانون البصمة الوراثية في الكويت(، 

أو اقتراح تنظيم موضوع معني بطريقة معينة )الطالق الشفوي في مصر(.

خالل  من  والعقاب  التجرمي  في  مباشر  غير  دور  التنفيذية  للسلطة  يكون  كما 
الدولة باالشتراك مع األجهزة املختصة في  التي يبرمها رئيس  الدولية  املعاهدات 
السلطة  على  املعاهدات  هذه  تعرض  إذ  اخلارجية،  وزارة  خاصة  وبصفة  الدولة 
والتي  فيها  التعديل  حق  دون  جملة  رفضها  أو  جملة  عليها  للموافقة  التشريعية 
السلطات  من  عليها  والتصديق  التشريعية  السلطة  من  عليها  املوافقة  بعد  تصبح 

املختصة حسب الدستور في قوة القانون أو أعلى من القوانني في بعض الدول.

)30( Cass. Crim. 11 Jan. 2011، La Semaine Juridique، Edition Générale، n° 13، 28 mars 
2011، 347 et note Jerome huet: fin de principe de légalité criminelle en matiere de 
stupéfiants: Claverie-Rousset: la legalite Criminelle، . Droit pénal n° 9، Septembre 
2011، étude 16.
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املبحث الثاني
جتاوز السلطة التنفيذية حدود اختصاصها

إذا قامت السلطة التنفيذية بدورها في مجال التجرمي والعقاب في نطاق االختصاص 
وال  شرعية  عنها  تصدر  التي  اللوائح  كانت  والقانون،  الدستور  في  لها  احملدد 
تقبل الطعن عليها، ويعاقب من يخالفها بالعقوبة املقررة ملخالفة أحكامها. أما  إذا 
خرجت عن حدود اختصاصها املرسوم لها، فتصبح غير شرعية ويحق للقضاء 
إذا صدرت عن سلطة  مراقبة صحتها من حيث الشكل ومن حيث املوضوع، كما 
السلطة  عن  الصادر  منها  األعلى  التشريع  خالفت  إذا  أو  بإصدارها  مختصة  غير 

التشريعية، ومن باب أولى إذا خالفت أحكام الدستور)31(.

اجلرائم  في  املوضوعي  الختصاصها  التنفيذية  السلطة  جتاوز  حكم  عن  هذا 
أهمية  من  الرغم  وعلى  خطورته  من  الرغم  على  التجاوز  هذا  ولكن  والعقوبات، 
تصدي القضاء له، إال أنه ليس هو محل االهتمام في هذا املبحث، وإمنا الذي نهتم به 
ونركز عليه هو حكم التجاوز اإلجرائي )إذا جاز التعبير( للسلطة التنفيذية، حينما 
وجمع  واملجرمني  اجلرائم  كشف  مجال  في  محددة  بإجراءات  القيام  منها  يطلب 
املعلومات والتحريات عن اجلرائم واملجرمني، وهذه اإلجراءات تقوم بها الشرطة 
على اختالف مستوياتها، بل هي تقوم ببعض إجراءات التحقيق باجلرمية وتقوم 

مبعظم هذه اإلجراءات عند ندبها للتحقيق.

وهذه التجاوزات أكثر ما تتحقق في حاالت االستيقاف والقبض والتفتيش والقيام 
التفتيش أو القبض من  بالتحريات اجلادة والكافية التي يصدر على أساسها إذن 

)31( وتطبيقاً لذلك قضت احملكمة الدستورية العليا في مصر بأن: »ُيعد خروجاً على التفويض 
ينص  القانون  كان  مسألة  في  احملافظ  من  قرار  يصدر  حينما  القانون  عليه  نص  الذي 
 1992/7/3 جلسة  عليا  دستورية  غيره«.  دون  التموين  وزير  من  يصدر  القرار  هذا  أن 
214، نقض جنائي  25 ص  القاعدة رقم  العليا، س5  الدستورية  أحكام احملكمة  مجموعة 
1994/3/2 مجموعة أحكام النقض س45 قاعدة 50 ص 340، كما قضت محكمة النقض 
أيضاً أنه ينبغي تطبيق النص الوارد في القانون دون اآلخر الوارد بالئحته التنفيذية حال 
 ،309 ص   1 قاعدة  س8  النقض  أحكام  مجموعة   1957/7/1 جنائي  نقض  تعارضهما. 
جنائي  نقض  ؛   875 ص   167 رقم  س16  النقض  أحكام  مجموعة   1965/11/22 نقض 

1986/4/17 مجموعة أحكام النقض س 37 ص 499.
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سلطة التحقيق، وكذلك املمارسات اخلاطئة أثناء تنفيذ هذا اإلذن. فما هي أسباب 
املتجاوزة  اإلجراءات  تتم مواجهتها؟ وقبل ذلك فإن هذه  التجاوزات؟ وكيف  هذه 
البراءة ويستفيد من  الذي يستظل بقرينه  املتهم  أو  تتخذ في مواجهة املشتبه فيه 

نتائجها.

ولذلك قبل بيان أسباب جتاوزات الشرطة وكيفية مواجهتها، نعرض ملاهية قرينة 
البراءة، ونذكر هنا فقط أن حتديد اإلجراءات اجلنائية من عمل التشريع وحده وبصفة 
خاصة تلك التي تنطوي على مساس باحلريات، بل قد ينظم بعضها الدستور ذاته. 
ومن ثم ال متلك السلطة التنفيذية مطلقاً حتديد تلك اإلجراءات أو تنظيمها عن طريق 
وزير  أو  العدل،  وزير  منشورات  تصلح  ال  ولهذا  الشأن.  هذا  في  تصدرها  لوائح 

الداخلية، وال تعليمات النائب العام أن تكون مصدراً لإلجراءات اجلنائية.

املطلب األول
ماهية قرينة البراءة

نتائج  عليه  ويترتب  محدد  مفهوم  لها  اجلنائية  اإلجراءات  مجال  في  القرينة  هذه 
محددة أيضاً.

الفرع األول
معنى قرينة البراءة

يعني األصل في املتهم البراءة، إذ إن كل من يتهم بارتكاب جرمية أياً كانت جسامتها 
يجب معاملته على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات. وهذا األصل نّصت 
اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  مثل؛  واإلقليمية،  العامة  الدولية  املعاهدات  عليه 
واالتفاقية   ،1966 والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي  والعهد   ،1948 سنة  الصادر 
األوروبية حلقوق اإلنسان 1950. وقد أكد على هذا املبدأ الدستور الكويتي في املادة 
)34( منه حيث نّصت على أن: »املتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية 
تؤمن له فيها الضمانات الضرورية ملمارسة حق الدفاع«، ونصت على ذات املعنى 
املادة )96( من الدستور املصري، التي جاء فيها: »املتهم بريء حتى تثبت إدانته في 

محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه...«. 



أ.د. علي عبد القادر القهوجي

55 ملحق خاص – العدد )2( – الجزء الثاني – صفر/ ربيع األول 1439هـ - نوفمبر 2017 م

وأصل البراءة في اإلنسان ثابت بيقني، وهذا األصل يظل ثابتاً للمتهم بيقني طوال 
مراحل الدعوى اجلنائية إلى ما قبل صدور حكم بات باإلدانة، فإذا صدر هذا احلكم 
زال ومحى يقني البراءة وحل محله يقني اإلدانة، فال يكفي مجرد الشك حول اإلدانة 
حتى لو بلغ أقصى درجاته حملو يقني البراءة، فاليقني البد وأن يقابله يقني، ولذلك 

عند الشك في اإلدانة يتعني االلتزام باألصل الثابت بيقني وهو يقني البراءة.

وتطبيقاً لهذا املعنى قضت احملكمة الدستورية في مصر أنه: »وحيث إن أصل 
قاعدة  باعتباره  متهماً،  أو  فيه،  مشتبهاً  أكان  سواًء  فرد  كل  إلى  ميتد  البراءة 
أساسية في النظام االتهامي أقرتها الشرائع جميعها- ال لتكفل مبوجبها حماية 
املذنبني – إمنا لتدرأ مبقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة املوجهة إليه قد 
أحاطتها الشبهات مبا يحول دون اليقني من مقارفة املتهم للواقعة محل االتهام، 
ذلك أن االتهام اجلنائي في ذاته ال يزحزح أصل البراءة الذي يالزم الفرد دوماً 
وال يزايله، سواء في مرحلة ما قبل احملاكمة، أوأثناءها وعلى امتداد حلقاتها، 

وأياً كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها.

وال سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير األدلة التي تبلغ قوتها اإلقناعية مبلغ 
اجلزم واليقني، مبا ال يدع مجاالً معقوالً لشبهة انتفاء التهمة، بشرط أن تكون 
داللتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفد طرق الطعن فيه وصار باتاً. 
وحيث إن افتراض البراءة ال يتمخض عن قرينة قانونية، وال هو من صورها، 
ذلك أن القرينة القانونية تقوم على حتويل اإلثبات من محله األصلي ممثالً في 
الواقعة مصدر احلق املدعى به، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها، وهذه 

الواقعة البديلة هي التي ُيعّد إثباتها إثباتاً للواقعة األولى، بحكم القانون.

وليس األمر كذلك بالنسبة إلى البراءة التي افترضها الدستور، فليس ثمة واقعة 
أحلها الدستور محل واقعة أخرى وأقامها بديال عنها، وإمنا يؤسس افتراض 
البراءة على الفطرة التي جبل اإلنسان عليها، فقد ولد حرا مبرءاً من اخلطيئة أو 
املعصية. ويفترض على امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة مازال كامناً فيه، 
مصاحباً له فيما يأتيه من أفعال إلى أن تنقض محكمة املوضوع بقضاء جازم 
ال رجعه فيه هذا االفتراض، على ضوء األدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبته 
واقعة  لكل  وبالنسبة  أركانها،  من  ركن  كل  في  إليه  نسبتها  التي  اجلرمية  بها 
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ضرورية لقيامها، مبا في ذلك القصد اجلنائي بنوعيه إذا كان متطلبا فيها. وبغير 
ذلك ال ينهدم أصل البراءة، إذاً هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم احملاكمة 
املنصفة التي كفلها الدستور، ويعكس قاعدة مبدئية ُتَعّد في ذاتها مستعصية 
اإلجرائية.  الشرعية  تقتضيها  ذاتها،  احلقيقة  وضوح  واضحة  اجلدل،  على 
وُيعّد إنفاذها مفترضاً أولياً إلدارة العدالة اجلنائية ويتطلبها الدستور لصون 
األمن  فرد  لكل  خاللها  من  وليوفر  احليوية،  مجاالتها  في  الشخصية  احلرية 
في مواجهة التحكم والتسلط والتحامل، مبا يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها 
اجلرمية ثابتة بغير دليل، ومبا يرد املشرِّع عن افتراض ثبوتها بقرينه قانونية 

ينشئها)32(.

النحو فرعاً من أصل عام وهو حرية  ُيعّد على هذا  املعنى  البراءة بهذا  وأصل 
املتهم، ومن ثم يتعني حماية احلقوق واحلريات حتى يكون لقرينة البراءة معناها 
احلقيقي، إذ من دون تلك احلماية تفقد تلك القرينة معناها)33(. يترتب على ذلك 
أن اإلجراءات التي تتخذ أثناء مراحل الدعوى اجلنائية املختلفة والتي يكون من 
شأنها انتهاك حقوق وحريات املتهم خارج إطار تنظيم الدستور والقانون لتلك 
احلريات جتعل قرينة البراءة بال معنى وبال قيمة. ومن هنا كان احترام قرينه 

البراءة يستلزم ضرورة التمسك بالنتائج التي تترتب عليها وتطبيقها بدقة.

الفرع الثاني
النتائج التي تترتب على قرينة البراءة

يترتب على قرينة البراءة أن عبء إثبات وقوع اجلرمية ونسبها إلى املتهم يقع على 
عاتق سلطة االتهام أي على عاتق النيابة العامة أو االدعاء العام في الكويت، وعلى 
عاتق النيابة العامة في مصر. ويترتب على تلك القرينة أيضاً أن الشك يفسر لصالح 
املتهم، أي أن الشك حول أدلة اإلثبات يجب أن يفسر لصالح املتهم ويحكم له بالبراءة 
انسجاماً مع أصل البراءة وعدم توافر يقني اإلدانة، ويكفي لتوافر هذا الشك االستناد 

)32( دستورية عليا، قضية رقم 5 لستة 15 قضائية دستورية بجلسة 1995/5/20؛ دستورية عليا 
في 1995/7/3 في القضية رقم 25 لستة 16 قضائية »دستورية«.

)33( د. أحمد فتحي سرور، املرجع السابق، ص 562.
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في  بالشك  االكتفاء  ولكن  مشروع)34(.  غير  إجراء  وليد  كان  ولو  حتى  دليل  أي  إلى 
صت الدعوى  إثبات التهمة مشروط بأن يتضمن حكم البراءة ما يفيد أن احملكمة محَّ
أدلة  بينها وبني  االتهام، ووازنت  قام عليها  التي  الثبوت  وأحاطت بظروفها وبأدلة 
نتائج  ومن  اإلثبات)35(.  عناصر  في  الريبة  داخلتها  أو  املتهم،  دفاع  فرجحت  النفي، 
قرينة البراءة أيضاً عدم التزام املتهم بإثبات براءته، وعدم إجباره على تقدمي دليل 

ضد نفسه، ونشرح بشيء من التفصيل هاتني النتيجتني األخيرتني.

أوالً - عدم التزام املتهم بإثبات براءته:
يقع  والتي  قبل،  من  ذكرنا  كما  االتهام  سلطة  عاتق  على  يقع  اإلدانة  إثبات  عبء 
للقواعد والشروط  التهمة ضد املتهم وفقاً  عليها وحدها عبء تقدمي األدلة إلثبات 
والضمانات التي ينص عليها الدستور والقانون. وال يفرض على املتهم عبء إثبات 
براءته، فهذه البراءة أمر مفترض وال مجال إلثباتها أمام احملكمة أو أي جهة أخرى 
موضوع  باجلرمية  تتعلق  التي  املعلومات  أو  اإلثبات  أدلة  عن  بالبحث  اتصال  لها 
االتهام، وعلى تلك اجلهات أن جتتهد في حشد األدلة التي تستخلص من إجراءات 
أدلة  يناقش  أن  احلالة  هذه  في  وللمتهم  صحتها  شروط  فيها  تتوافر  مشروعة 

اإلثبات التي جتمعت ضده كي يفندها أو يثير الشك حولها. 

املتهم  يلتزم  ال  االتهام،  صحة  على  ويقيني  قاطع  دليل  من  الدعوى  خلت  فإذا 
أن  ماسبق  إلى  يضاف  البراءة.  هو  فيه  األصل  الن  براءته،  على  دليل  أي  بتقدمي 
املتهم بتقدمي دليل براءته قول يجافي املنطق كما يذهب  القول بعكس ذلك وإلزام 
إلى ذلك بعض الفقهاء)36(، ألنه التزام بتقدمي دليل سلبي، وهذا أمر مستحيل ألنه 
يضع املتهم أمام صعوبة يستحيل تخطيها، إذ سيكون ملزماً بتقدمي وقائع سلبية 
وهو دليل يستحيل تقدميه. ويترتب على ذلك أن يصبح املتهم غير قادر على إثبات 
يقدم  لم  ولو  حتى  للجرمية،  بارتكابه  التسليم  إلى  النهاية  في  يؤدي  مما  براءته، 
عدم  من  عنها  ينتج  وما  البراءة  قرينة  أهمية  كانت  وهنا  عليه.  دليالً  االتهام  ممثل 

التزام املتهم بإثبات براءته.
 1984/2/15 767؛ نقض  187، ص  13 رقم  1965/1/25، مجموعة أحكام النقض، س  )34( نقض 

مجموعة أحكام النقض س 35 رقم 31 ص 135
)35( متييز جزائي 12/10/ 1079..... ص 27 من األصل.

)36( Polkansky: la présomption d’innocence dans la procédure pénale soviétique، Rev. 
L’Etat et le droit soviétique N. 9، Septembre 1949 P.3 et s. مشار إليه لدى د.أحمد فتحي 
سرور : المرجع السابق ص 558
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ثانياً- عدم إجبار املتهم على تقدمي دليل إدانته:
طاملا أن عبء اإلثبات يقع على عاتق سلطة االتهام وال يلتزم املتهم بإثبات براءته، 
فإن على تلك السلطة أن تسعى إلى احلصول على أدلة اإلثبات ضد املتهم بعيداً 
املتهم أن يصمت وال  عنه ودون إجباره على تقدمي دليل ضد نفسه. فمن حق 
يتكلم عند سؤاله أو استجوابه، ويجب أال يفسر هذا الصمت ضده ، كما ال يجوز 
إجباره على الكالم وقول ما ال يريد أن يقوله حتت وسائل الضغط أو التعذيب 
املادي أو املعنوي. فمثل هذا التجاوز يعاقب عليه القانون، ويجعل الدليل املستمد 
بإرادته  يعترف  وقد  واختياراً،  طواعية  يتكلم  أن  للمتهم  كان  وإن  باطالً،  منه 

احلرة الواعية بارتكاب اجلرمية.

وإذا كانت الدساتير تنص على أن احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة 
ال متس »املادة )54( من الدستور املصري واملادة )30( من الدستور الكويتي«، 
إال أن تلك احلرية ليست مطلقة، وإمنا ترد عليها قيود في سبيل حتقيق املصلحة 
العامة في الكشف عن اجلرائم، وضبط املجرمني، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم، 
تنص  ذلك  أجل  ومن  ضدهم.  تصدر  التي  العقوبات  وتنفيذ  عليهم،  واحلكم 
ال  حتى  الضمانات  من  مجموعة  على  اجلنائية  اإلجراءات  وقوانني  الدساتير 
أو ال تتعسف في  الواردة على تلك احلرية،  القيود  السلطات املختصة  تتجاوز 
استخدامها عند قيامها باإلجراءات اجلنائية التي تقتضي املساس بتلك احلرية. 

ففي سبيل حماية احلق في سالمة اجلسم نصت الدساتير على أن من يقبض 
عليه أو يحبس أو تقيد حريته جتب معاملته مبا يحفظ كرامته وال يجوز تعذيبه 
وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنياً أو معنوياً وال يجوز حجزه أو حبسه إال 
في أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانياً وصحياً)37(. كما كفلت الدساتير حرية 
التنقل وأن يكون تقييدها وفقاً للدستور والقانون في حاالت االستيقاف والقبض 
للمساس  والقانونية  الدستورية  الضمانات  وضعت  كما  االحتياطي،  واحلبس 
باحلق في احلياة اخلاصة من تفتيش الشخص وتفتيش املنازل، واإلطالع على 

املراسالت البريدية والبرقية وغيرها من وسائل االتصال الشخصية.

وعلى الرغم من وجود هذه الضمانات الدستورية والقانونية، والتي قد تكون في 

)37( »املادة )55( من الدستور املصري، واملادة )31( من الدستور الكويتي«.
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العملي  الواقع  في  نشهد  حيث  محترمة،  دائماً  ليست  إنها  إال  دقيقة،  غير  بعضها 
ومخافر  وأقسام  اخلاصة  واألماكن  العامة  الشوارع  في  الضمانات  هذه  جتاوز 
املؤمترات  وتعقد  التجاوزات.  لهذه  أمثلة  احملاكم  ساحات  تشهد  كما  الشرطة، 
والندوات وتوضع الدراسات واألبحاث في سبيل احلد من تلك الظاهرة اخلطيرة 
نرى  هذه  التجاوزات  ظاهرة  مواجهة  سبيل  وفي  اإلنسان.  حقوق  على  وتأثيرها 

البحث في أسبابها قبل بيان مكافحتها.

املطلب الثاني
أسباب جتاوز رجال الشرطة

نفسية،  أسباب  رئيسية:  أسباب  ثالثة  في  األسباب  هذه  تركيز  ميكن  أنه  أعتقد 
وأسباب وظيفية، وأسباب قانونية.

الفرع األول
األسباب النفسية

الضبط  صفة  أصلية  بصفة  لهم  تثبت  مصر  وفي  الكويت  في  الشرطة  رجال  كل 
في  بها  يقومون  التي  واألساسية  األصلية  الوظيفة  هي  الوظيفة  وهذه  اإلداري، 
 109 املصري رقم  الشرطة  قانون هيئة  الثالثة من  للمادة  املجتمع احلديث، فوفقاً 
لسنة 1971 املستبدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998 تختص هيئة الشرطة باحملافظة 
وعلى  واألموال  واألعراض  األرواح  وبحماية  واآلداب،  العام  واألمن  النظام  على 
األخص منع اجلرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة واألمن للمواطنني في 
كافة املجاالت، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانني واللوائح من واجبات. ويطلق على 
اإلداري«.  »الضبط  صفة  اجلرائم  ومنع  واألمن،  النظام  حفظ  في  الشرطة  نشاط 
الشرطة  قوة  نظام  بشأن   1968 لسنة   23 رقم  القانون  من  الثانية  املادة  ونصت 
في الكويت على أنها تقوم على حفظ األمن والنظام داخل البالد وحماية األرواح 
من   )39( املادة  وتبني  واللوائح،  القوانني  تفرضه  ما  وتنفيذ  واألموال  واألعراض 
للشرطة  اإلداري  الضبط  وظيفة  الكويتي  اجلزائية  واحملاكمات  اإلجراءات  قانون 

بقولها إن: »الشرطة هي اجلهة اإلدارية املكلفة بحفظ النظام ومنع اجلرائم....«.

ولرجال الشرط بصفتهم من مأموري الضبط اإلداري، وفي سبيل منع اجلرمية 
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وفي  املظلمة،  األماكن  وفي  التجمعات،  أماكن  في  الدوريات  بتسيير  يقوموا  أن 
التي يشتبه  األماكن  الليلية واملقاهي وغيرها من  املالهي  التي توجد فيها  األماكن 
فيها أو التي يتردد عليها األشرار أو التي يتواجد فيها متعاطو ومدمنو املسكرات 
السيارات  أوراق  وطلب  األفراد  بعض  شخصية  من  التحقق  وكذلك  واملخدرات، 
للتسلل  يدفعوهم  سريني  مبخبرين  يستعينوا  أنه  ولهم  العامة،  احملال  ومراقبة 
بني التجمعات واألماكن التي يحتمل فيها ارتكاب اجلرائم أو التخطيط الرتكابها، 
كل ذلك بهدف توقي وقوع اجلرائم وإفساد املخططات املرسومة لها ومنعها قبل 

وقوعها.

وال يخفى على أحد ما ملهام رجال الشرطة من خطورة وأهمية في سبيل حتقيق 
أهميتهم وضرورة وجودهم  املختلفة اجللية، وكذلك  األمن اجلماعي في مظاهره 
هو  وهذا  واملجرمني،  اجلرمية  ومكافحة  األفراد  وحماية  األمن  على  للحفاظ  امللح 

جوهر وظيفتهم األصلية وأهميتها القصوى.

رجال  بها  يتمتع  التي  الوحيدة  الصفة  هي  ليست  اإلداري  الضبط  صفة  ولكن 
الشرطة، فهم جميعاً في الكويت، أو أغلبهم في مصر يتمتعون بصفة ثانية تثبت 
لهم بعد وقوع اجلرمية، وهي صفة »الضبط القضائي«، بل ويتمتعون بصفة ثالثة 
أخطر وهي صفة »احملقق«، حينما ينتدبون للقيام ببعض أعمال التحقيق كلها في 

الكويت، أو أغلبها في مصر من قبل سلطة التحقيق املختصة. 

وصفة »الضبط القضائي« تثبت لرجال الشرطة فور وقوع اجلرمية، وتبدأ معها 
جمع  أو  التحريات  مرحلة  وهي  اجلنائية  للدعوى  األولية  أو  التمهيدية  املرحلة 
الكشف  أو  البحث  هي  املرحلة  تلك  خالل  الشرطة  رجال  مهمة  إِنَّ  االستدالالت. 
عن اجلرائم ومعرفة مرتكبيها، وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات تكون الزمة 
للتحقيق في الدعوى)38(. ولرجل الشرطة في سبيل ذلك تلقي البالغات والشكاوى 
بتلك  الكويت  في  الداخلية  وزارة  في  احملقق  أو  العامة  النيابة  وإخطار  وفحصها 
املعلومات، واالنتقال إلى محل اجلرمية واحملافظة على ما يوجد به من أدلة وإجراء 
املعاينات الالزمة وندب اخلبراء واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم وسماع أقوال 

املتهم وتدوين اإلجراءات في محاضر التحري.

)38( »املادة )30/ أوالً إجراءات كويتي(، املادة )21 إجراءات مصري(«.
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إن وقوع اجلرمية أصدق دليل على فشل وإخفاق الشرطة في أداء وظيفة الضبط 
اإلداري، ومنع وقوع اجلرمية، وعندما تقوم بوظيفتها بصفة »ضبط قضائي« فور 
هذا  الوظيفة، وترفض مطلقاً  تلك  أداء  أن تفشل في  تقبل  وقوع اجلرمية، فهي ال 
اإلخفاق مرة ثانية، فتسعى جاهدة وبكل ما لديها من إمكانيات وقدرات إلى كشف 
غموض تلك اجلرمية وضبط املتهمني في ارتكابها. ووسط هذه الظروف النفسية 
قد تكون خطيرة،  أخطاء  وبنسبة مرتفعة، فتقع في  التجاوز كبيراً  احتمال  يكون 
لبعضهم  أو  لهم  صلة  ال  متهمني  تقدم  وقد  مشروعة،  غير  بإجراءات  تقوم  وقد 

باجلرمية من قريب أو بعيد.  

وبسبب هذه احلالة النفسية قد يلجأ رجل الشرطة بصفته مأمور »ضبط قضائي« 
إلى حمل املتهم على االعتراف بكل السبل والوسائل، والتي قد يكون منها التعذيب 
ووسائل اإلكراه املادي من ضرب وإيذاء وآالم بدنية أخرى مثل احلرمان من النوم 
أو األكل لفترات طويلة، أو جعل جلسات استماع األقوال طويلة ومرهقة، أو وسائل 
اإلكراه املعنوي من تهديد ووعد ووعيد وتعذيب املتهمني اآلخرين أمامه، والتهديد 
بجلب األهل وبخاصة النساء، بل وجلبهم فعالً للضغط على املتهم لالعتراف بذنب 
والتفتيش  والقبض  االستيقاف  إجراءات  في  يتعسف  قد  كما  ارتكبه.  يكون  ال  قد 

سواء بالنسبة لألشخاص أو املنازل.

الفرع الثاني
األسباب الوظيفية

توافر  لعدم  سواء  بوظيفته  تتعلق  أسباب  إلى  الشرطة  رجل  جتاوز  يرجع  قد 
عدد  عن  ل  مفصَّ تقرير  تقدمي  لضرورة  أم  القضائي،  الضبط  مأمور  مؤهالت 
القضايا التي كشف عنها املتهمون الذين ارتكبوها، أم  حينما ينتدب للقيام بعمل 

أو أكثر من أعمال التحقيق. 

فرجل الشرطة ُمَعدٌّ أساساً للقيام مبهمة الضبط اإلداري التي تتطلب لياقًة بدنيًة 
معينًة، ومهاراٍت في فن التعامل مع اخلطرين واملشتبه فيهم، وعلوماً شرطية 
متكنه من التعرف على أماكنهم وشخصياتهم، وقدرًة على منع اجلرائم وإفشال 
التحقيق في  كي يعاون سلطات  ارتكابها، ولكنه غير مؤهل وظيفياً  مخططات 
أقوال  وسماع  بشأنها،  املعلومات  وجمع  تقع،  التي  اجلرائم  غموض  كشف 
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كان  سواء  أقواله  ُتسمع  من  ألن  احملتملني،  واملتهمني  فيهم  املشتبه  أو  الشهود 
متهماً أو مشتبهاً فيه أو شاهداً أو فرداً عادياً يتوافر بالنسبة لهم أصل البراءة 
الذي أشرنا إليه من قبل، ولذلك يجب التعامل معهم وفقاً ملقتضيات هذا األصل 
البراءة هذا، والتعامل على أساسه  التسليم بأصل  أقوالهم. وثقافة  عند سماع 
ال تنال اهتمام ورعاية رجل الضبط اإلداري، فينظر لألمور نظرة مختلفة عما 
متليه تلك الثقافة ويتصرف على عكسها، وينطلق عند سماعه ألقوال املتهم أو 
أقواله هو  املشتبه فيه من مقدمة أساسية يعتقد بصحتها، وهي أن من يسمع 
متهم حقيقي وال ينقصه سوى بعض األدلة التي يسعى إلى جمعها ضده، ومن 
هنا تبدأ التجاوزات التي أشرنا إليها من قبل، فضاًل عن أن تلك الوظيفة )وظيفة 
الضبط القضائي( قريبة الصلة بسلطة التحقيق ويتعاون معها في سبيل إجناز 
التحقيق على أكمل وجه، ومن ثم يجب أن تكون مؤهالت وثقافة من يقومون بها 

قريبة من مؤهالت وثقافة سلطة التحقيق، وهو ما تفتقده في الواقع العملي. 

يضاف إلى ذلك سبب وظيفي آخر للتجاوز يتعلق بضرورة كتابة تقرير مفصل 
الكشف  ومت  وقعت  التي  اجلرائم  بعدد  شرطة  مخفر  أو  شرطة  قسم  كل  من 
عنها وأنواعها واملتهمني بارتكابها. ومثل هذا التقرير ال غبار عليه، بل إنه مفيد 
جًدا وله قيمة علمية وعملية مهمة جًدا عند إعداد اإلحصائيات وتفسير النتائج 
احلد،  هذا  عند  يتوقف  ال  قد  األمر  ولكن  منها،  واالستفادة  منها  املستخلصة 
وذلك حينما يفرض على كل قسم أو مخفر عدد معني من املجرمني كحدِّ أدنى 
كل فترة زمنية معينة: كل شهر مثاًل أو كل ثالثة أو ستة أشهر أو سنة. فمثل 
هذا احلد األدنى هو الذي يفتح باب التجاوز على مصراعيه أمام رجال الشرطة 
املطلوب  األدنى  احلد  هذا  إلى  يصلوا  كي  قضائي«  »ضبط  مأموري  بصفتهم 
وظيفياً. وقد يؤدي ذلك إلى تلفيق تهم ألبرياء، أو حشد أدلة دامغة مستمدة من 
إجراءات غير مشروعة، أو دون القيام بتلك اإلجراءات على اإلطالق. وأصبحنا 
منها  الهدف  واألفراد،  الشرطة  رجال  بني  ومخدرات  سالح  جتارة  عن  نسمع 
تزويدهم مبضبوطات ينسبونها على خالف احلقيقة إلى املتهمني احملتملني أو 
األبرياء، وهو أمر يتردد في األوساط الشرطية ولدى العامة وفي جميع الدول 
املتقدم منها وغير املتقدم. وهذا جتاوز جد خطير يحتاج إلى مالحقته بكل جدية 

ومحاسبة مرتكبيه بكل حسم وقوة. 
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التحقيق، ومع ذلك  للقيام بوظيفة سلطة  الشرطة غير مؤهل وظيفياً  أن رجل  كما 
فإنه من الشائع في الواقع العملي أنه ينتدب للقيام بعمل من أعمال التحقيق، ويتمتع 
أثناء قيامه بهذا العمل بسلطات واختصاصات سلطة التحقيق ويتحمل بالتزاماتها. 
فكيف يتأتى له القيام بتلك الوظيفة التي تتطلب مواصفات معينة في من يقوم بها 
من مؤهالت وضمانات أهمها االستقالل واملوضوعية واحلياد والبعد عن كل تأثير 

أو نفوذ وهي ال تتوافر فيه؟

الفرع الثالث
األسباب القانونية

»الضبط  بأعمال  قيامهم  عند  الشرطة  رجال  لتجاوز  القانونية  باألسباب  أقصد 
حتديد  عند  جداً  ومرن  عام  بأسلوب  تصاغ  التي  القانونية  النصوص  القضائي« 
الكويتي  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من   )52( فاملادة  بالتحريات،  اختصاصهم 
تنص على أن: »لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه 
التي يقوم بها. وللشرطي أن يطلب من  للتحريات  إذا كان ذلك الزماً  وشخصيته 
عن  املطلوبة  البيانات  تقدمي  رفض  إذا  الشرطة  مركز  إلى  يصحبه  أن  الشخص 
شخصيته، أو إذا قدَّم بيانات غير صحيحة، أو إذا كانت هناك قرائن جدية على أنه 

ارتكب جناية أو جنحة«. 

وال يوجد في قانون اإلجراءات املصري نصٌّ مماثل للنص الكويتي، ومع ذلك فإن 
الفقه والقضاء في مصر يسلمان مبشروعية إجراء االستيقاف. 

وُيعرَّف الفقه والقضاء في الكويت وفي مصر االستيقاف بأنه إجراء يقوم به رجل 
الضبط في سبيل التحري عن اجلرائم، وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره 
الظروف، وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة متى وضع الشخص نفسه طواعية 
واختياراً في موضع الريب والظنون على نحو ينبئ عن ضرورة تدخل املستوقف 

للتحري والكشف عن حقيقته. 

باستمرار،  الشرطة  رجال  إليها  يلجأ  والتي  الشائعة  اإلجراءات  من  واالستيقاف 
ويكون لهم – استناداً إليه – سلطات واسعة في املساس بحرية األفراد وتقييدها 
على  قوية  أدلة  أو  تلبس  حالة  عن  يكشف  حينما  األمر،  لزم  إذا  منها  واحلرمان 

ارتكاب جرمية.
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حتريات  من  يجريه  ملا  لزومه  الشرطة  رجل  ُيقدَّر  أن  اإلجراء  هذا  التخاذ  ويكفي 
بشأن الكشف عن جرمية وقعت وضبطها ومعرفة مرتكبيها، وأن ُيقدِّر هو أيضاً 
بقصد  وذلك  يستوقفه  أن  يريد  الذي  الشخص  عليها  يوجد  التي  والريبة  الشك 

التحري وكشف حقيقة أمره. 

سلطة  إلشراف  السابقني  األمرين  في  يخضع  الشرطة  رجل  تقدير  كان  وإذا 
بعد  يقعان  الرقابة  وتلك  اإلشراف  هذا  أن  إال  املوضوع،  محكمة  ورقابة  التحقيق 
تنفيذ االستيقاف أي هما الحقان له وليس أثناءه، كما أن هذا التقدير نفسه ال توجد 
له ضوابط محددة في صورة أفعال أو تصرفات بعينها جتيز هذا اإلجراء اخلطير. 
ولهذا يبدو تضارب األحكام بشأن صحة أو عدم صحة االستيقاف على الرغم من 

تقارب الظروف كما سنبني ذلك الحقاً. 

التي يجريها  التحريات  إن لزوم االستيقاف للتحريات؛ يقصد به ألول وهلة 
وقعت،  جلرمية  بالنسبة  أي  قضائي«،  »ضبط  سلطة  بصفته  الشرطة  رجل 
يستقران  والقضاء  الفقه  ولكن  قضائي،  ضبط  إجراء  احلالة  هذه  في  ويكون 
يكون  عندما  الشرطة  رجل  من  صدر  إذا  إداري«  »إجراء  االستيقاف  أن  على 
يتعنيَّ  ولهذا  وقوعها.  قبل  أي  اجلرمية  ومنع  األمن  على  باحملافظة  مكلفاً 
أم بعد  قبل وقوع أي جرمية  إذا كان االستيقاف جائزاً  ُيحدد بوضوح ما  أن 
وبصفة  حالة  لكل  بالنسبة  الشرطة  رجل  سلطات  بدقة  ُيحدِّد  وأن  وقوعها، 

خاصة اصطحاب الشخص إلى مركز الشرطة. 

الشخص  رفض  إذا  حالة  االستيقاف  يثيرها  التي  األخرى  املشاكل  ومن 
املستوقف أن يقدم ما يثبت شخصيته أو قدم بيانات غير صحيحة، فإن قانون 
اإلجراءات اجلزائية الكويتي يجيز لرجل الشرطة أن يطلب منه أن يصحبه إلى 
مركز الشرطة، وهو أيضاً ما يجيزه الفقه والقضاء في مصر. وطلب املصاحبة 
لفرض  إكراه  على  ينطوي  ال  أي  الشرطة  مركز  إلى  معه  الذهاب  طلب  يفيد 
املصاحبة  الشخص  رفض  لو  احلكم  يكون  فماذا  عليها،  إجبار  وال  املصاحبة 
مفهوم  مع  يتفق  وما  األصل  الشرطة؟!  رجل  مصاحبة  عدم  بإرادته  واختار 
النص ال يجبر املستوقف على املصاحبة، ولكن في الواقع العملي يتحقق هذا 

اإلجبار إما عن طريق القوة أو التهديد أو الرهبة أو اخلوف. 
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ولذلك يقتضي األمر إيضاح مفهوم »طلب املصاحبة« وأنه ال ينطوي على إكراه أو 
تهديد، فإذا قبل الشخص املصاحبة بإرادته فيجب أال يصحبه استخدام أي عنف، 
أي  أو  إلى منزله  الشرطة اصطحابه  أن يطلب من رجل  الشخص  لهذا  ُيسمح  وأن 
مكان يستطيع من خالله تقدمي البيانات الصحيحة التي تتعلق بشخصيته، أو على 
الذهاب إلى مركز الشرطة بكل حرية وال يبقى فيه إال الوقت الالزم لتقدمي  األكثر 
تلك البيانات عن طريق االتصال بأهله مثالً أو أحد أقربائه أو أي شخص آخر يطلب 
االتصال به. فإذا رفض املصاحبة بإرادته احلرة، نعتقد أنه ال ُيجبر على ذلك، وإال 
حتول االستيقاف في هذه احلالة إلى قبض غير مشروع، وأقصى ما يكون لرجل 
يعرف  أن  إلى  بعد  من  ويتبعه  يراقبه  ولكن  سبيله  حلال  يتركه  أن  احلالة  هذه  في 

وجهته أو مكان إقامته ثم يقوم بالتحريات الالزمة بعد ذلك جلمع املعلومات عنه. 

وما كانت املادة )52( إجراءات كويتي في حاجة إلى النص في نهايتها على املصاحبة: 
»إذا كانت هناك قرائن جدية على أنه ارتكب جناية أو جنحة«، ألن هذا الوضع يجيز 
لرجل الشرطة في هذه احلالة أن يقبض قبضاً صحيحاً ومشروعاً طبقاً للمادتني 

)54، 55( من قانون اإلجراءات الكويتي. 

القبض  بسلطة  تتعلق  التي  تلك  الشرطة  رجال  لتجاوز  القانونية  األسباب  ومن 
والتفتيش دون أمر، حيث يكون لرجل الشرطة حق القبض من دون أمر على من 
اتهم في جناية وقامت على اتهامه »أدلة قوية« أو من اتهم في جنح محددة أو كان 
يشتبه فيه »اشتباهاً جدياً« أنه كان مقبوضاً عليه ثم هرب )املادة 54 إجراءات جزائية 
كويتي(، أو من اتهم بجنحة يعاقب عليها باحلبس وتأيد هذا االتهام »بأدلة جدية« 

وتوافرت في املتهم شروط معينة. )املادة 55 إجراءات جزائية كويتي(. 

التحفظية  اإلجراءات  اتخاذ  املصري  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  في  ويجوز 
املناسبة إذا وجدت »دالئل كافية« على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة 

معينة )املادة 35 إجراءات مصري(. 

ومن املسلم به أنه حيث يجوز القبض قانوناً على املتهم يجوز ملأمور الضبط 
46 إجراءات مصري(. كما أنه إذا وجد أشخاص  القضائي أن يفتشه )املادة 
أو غيره(، وقامت قرائن جدية )قوية( على  )املتهم  املتهم  أثناء تفتيش منزل 
يفيد في كشف احلقيقة، فللقائم  أن أحد هؤالء األشخاص يخفي معه شيئاً 
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بالتفتيش )مأمور الضبط( أن يفتشه فوراً )املادة 84 إجراءات جزائية كويتي(، 
)املادة 49 إجراءات جنائية مصري(. 

يجوز  أساسها  على  والتي  السابقة  النصوص  في  املستخدمة  العبارت  إن 
ملأمور الضبط القضائي القبض أو التفتيش دون أمر جاءت في صياغة عامة، 
ترك أمر تفسيرها وحتديدها وتقديرها لرجل الضبط القضائي بداءة حتت 
رقابة  توجد  وال  الحقا،  املوضوع  محكمة  ورقابة  التحقيق  سلطة  اشراف 
معاصرة أو حتديد واضح ودقيق يحصر احلاالت التي يتوافر فيها ما يطلق 
عليه »أدلة قوية« أو »اشتباها جديا« أو » أدلة جدية« أو »دالئل كافية« أو »قرائن 

جدية« أو »قرائن قوية«.

فمثل هذه الصياغة العامة واملرنة تفتح الباب واسعاً أمام سلطة مأمور الضبط 
القضائي حول تقدير توافر احلاالت التي يجوز فيها القبض أو التفتيش أو 
حتى مايسمى »باإلجراءات التحفظية املناسبة« في القانون املصري. ومأمور 
الضبط القضائي يقوم بهذه االجراءات حسب تقديره الشخصي دون توافر 
إجراءات  وهي  االجراءات،  تلك  اتخاذه  اثناء  التحديد  أو  الرقابة  من  نوع  أي 
خطيرة كما ترى ألنها متس احلرية الشخصية وحرمة املسكن التي ال يجب 
وعدم  بدقة.  حاالتها  يحدد  الذي  للقانون  وفقاً  لضرورة  اال  بهما  املساس 

وجود هذا التحديد الدقيق هو الذي يؤدي في الغالب إلى التجاوز.

كما يدخل في التجاوز ألسباب قانونية أيضاً نظام الندب للتحقيق الذي يجيز 
لسلطة التحقيق أن تنتدب أحد أعضاء الضبط القضائي للقيام بعمل أوأكثر من 
أعمال التحقيق ما عدا استجواب املتهم في القانون املصري )املادة 70 اجراءات 
في  املتهم  استجواب  فيها  مبا  التحقيق  أعمال  بكل  القيام  أو  مصري(  جنائية 
القانون الكويتي )املادة 45/2 من قانون االجراءات اجلزائية الكويتي(. ويكون 
للمندوب في حدود ندبه سلطات احملقق. وعلى الرغم من أن إجراءات التحقيق 
االبتدائي من اختصاص سلطة التحقيق تتوالها هي بنفسها، إال أنه جرى العمل 

على جلوء تلك السلطة لنظام الندب للتحقيق.

يضاف إلى ذلك أن مأمور الضبط القضائي غير مؤهل للقيام بتلك الوظيفة كما 
ذكرنا من قبل، إال أنه وبالنظر الى السلطات الواسعة التي تنقل إليه مبقتضى 
القيام  في  يتسرع  أن  ذلك  ومثال  السلطات.  تلك  يتجاوز  ما  كثيراً  الندب  قرار 
التحقيق  سلطة  من  اإلذن  صدور  قبل  التفتيش  مثل  التحقيق،  إجراءات  بأحد 
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)39(، فال يصح االستناد  أدلة  التفتيش وما ينتج عنه من  املختصة، فيبطل هذا 
في  اإلذن  صدور  البطالن  هذا  يصحح  وال  باإلدانة،  للحكم  األدلة  تلك  إلى 
تاريخ الحق. كما ال يجوز له أن يتجاوز حدود اإلذن بالتفتيش فإذا كان اإلذن 
صادراً بالتفتيش للبحث عن سالح أو عن مسروقات فال يجوز له فحص ورقة 
صغيرة في داخل حافظة نقود للمتهم عثر عليها بني طيات فراشه، وال يعقل 
أن حتتوي على شيء مما يجري البحث عنه، فإذا عثر فيها على مخدر ال تكون 
املستمد  الصغيرة والدليل  الورقة  )40(، ولهذا يبطل تفتيش  قائمة  التلبس  حالة 

منها وهو العثور على مخدر.

املطلب الثالث
مكافحة التجاوز

القضائي  الضبط  بإجراءات  قيامه  أثناء  القضائي  الضبط  مأمور  جتاوز  مكافحة 
من  أو  منهم  تقع  التي  التجاوزات  مكافحة  وكذلك  اجلرمية،  وقوع  بعد  تتخذ  التي 
غيرهم بصفتهم رجال ضبط إداري قبل وقوع اجلرمية واحليلولة دون وقوعها، 
ميكن تصورها على مستويني: املستوى األول يتصل باإلجراء غير املشروع الذي 
وقع بسبب التجاوز، واملستوى الثاني يتعلق بسد منافذ التجاوز، فاألول له طابع 

اجلزاء والثاني يهتم بالوقاية، وهذا هو ما سنحاول بيانه بشيء من التفصيل. 

الفرع األول

جزاء التجاوز
هذا اجلزاء قد يتخذ ضد الشخص القائم باالجراء غير املشروع، وقد يوجه مباشرة 
إلى االجراء غير املشروع ذاته ، ففي احلالة األولى يكون للجزاء طابع شخصي، 

بينما في احلالة الثانية  يكون له طابع إجرائي.

احملكمة،  احكام  مجموعة   93/40 رقم   1993/4/14 جلسة  الكويت،  استئناف  محكمة    )39(
92/2227 جزائي غير منشور، مشار اليه لدى د. مبارك النويبت، الوسيط في شرح قانون 
االجراءات واحملاكمات اجلزائية الكويتي، الطبعة الثانية، بدون دار نشر او مكان نشر 2008 

ص 128-127.
)40( نقص مصري 1950/11/27 مجموعة أحكام النقص س2 رقم 84 ص 217 نقص 1941/1/13 

مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 85 ص 351.
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أوالً - اجلزاء املوجه للشخص القائم باالجراء غير املشروع:
هذا اجلزاء يتمثل في املسؤوليات التي ميكن أن تقع على عاتق رجل الضبط القضائي 
املسؤولية  على  تتوزع  املسؤوليات  وتلك  املشروع،  غير  باالجراء  القيام  عن  نفسه 
اجلنائية واملسؤولية املدنية واملسؤولية التأديبية. ففي املسؤولية اجلنائية يتعرض 
رجل الضبط القضائي إلى إمكانية توقيع عقوبات جنائية عليه إذا انطوت اإلجراءات 
غير املشروعة على جرمية وتوافرت أركانها وثبت مسؤوليته اجلنائية عنها. وفي 
هذا الصدد ميكن أن يسأل رجل الضبط القضائي عن جرمية تعذيب متهم حلمله على 
االعتراف )126 عقوبات مصري( أو جرمية دخول منزل أحد األفراد دون رضائه في 
أو  مصري(  عقوبات   128 م  كويتي،  جزاء  )م.122  القانون  في  املبنية  األحوال  غير 
جرمية استعمال القسوة مع الناس اثناء تأدية وظيفته )م.121 جزاء كويتي، م.129 
التي  األحوال  أو حبسه في غير  القبض على شخص  أو جرمية   عقوبات مصري( 
يقررها القانون أو بغير مراعاة اإلجراءات التي يقرها )م 184 جزاء كويتي(، )م 280 
بالقتل  بالتهديد  أو  البدني  بالتعذيب  األعمال  هذه  اقترنت  فإذا  مصري(،  عقوبات 

تشدد العقوبة )م 184 جزاء كويتي(. 

ويالحظ هنا أنه إذا كان ميكن إثبات جرائم دخول املنازل غير املشروع أو القبض 
غير املشروع، فإنه من الصعوبة مبكان إثبات جرائم التعذيب أو استعمال القسوة، 
ألن هذه اجلرائم تقع في الغالب في حجرات أقسام ومخافر الشرطة، ومن دون 
أنه  املتهم، كما  على جسم  آثاراً  تترك  الشرطة، وقد ال  أحد غير رجال  حضور 
من املتصور أن يدعي املتهم على خالف احلقيقة أنه تعرض لتعذيب أو قسوة، 
وقد يقوم بإصابة نفسه لهذا الغرض، بل قد تكون اإلصابات التي تعرض لها 
بسبب مشاجرات بينه وبني زمالئه احملتجزين معه. أما مصير املسؤولية املدنية 
تثبت  فحيث  اجلرمية،  عن  اجلنائية  املسؤولية  مبصير  الغالب  في  يرتبط  فهو 
بالتعويض عن  – أن يطالب  أو غيره  – املتهم  تلك املسؤولية يجوز للمضرور 
الضرر الذي أصابه من وقوع تلك اجلرمية. وقد يواجه إثبات املسؤولية املدنية 
بعض الصعوبات التي رأيناها بالنسبة للمسؤولية اجلنائية. ولهذا يجب وضع 
التي يقوم بها رجال الشرطة  اتخاذ وتنفيذ اإلجراءات  أثناء  الضوابط والقيود 
مثل ضرورة أن يتم التفتيش في حضور أحد األفراد، وأن ينظم االحتجاز من 
خالل ضرورة وجود طبيب يقوم بالكشف على املتهم منذ حلظة حجزه وعلى 
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فترات دورية أو بناء على طلبه أو طلب ذويه أو محاميه، وكذلك ضرورة وضع 
كاميرات تصوير في أقسام ومخافر الشرطة وبصفة خاصة في أماكن احلجز 

وأماكن التحقيق وسماع األقوال. 

وبالنسبة للمسؤولية التأديبية، فقد نصت املادة )22( من قانون اإلجراءات اجلنائية 
العام وخاضعني  للنائب  تابعني  القضائي  الضبط  أن يكون مأمورو  املصري على 
إلشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم،  وللنائب العام أن يطلب إلى اجلهة املختصة 
النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع 
يتضمن  وال  اجلنائية.  الدعوى  رفع  من  مينع  ال  كله  وهذا  عليه،  التأديبية  الدعوى 
فمن  ذلك  ومع  السابق،  للنص  مماثالً  نصاً  الكويتي  اجلزائية  اإلجراءات  قانون 
التي  التحري واالستدالل  أعمال  العامة على  النيابة  أن إشراف  املستقر عليه فقهاً 
يقوم بها رجال الشرطة في مواد اجلنايات أمر مسلم به، فهم قد يكلفون بها من 
النيابة العامة املختصة، وقد يتلقون أوامر منها عند التحقيق أو الندب للتحقيق أو 

القبض على املتهم أو غير ذلك من اإلجراءات. 

وفي جميع األحوال سواء في مصر أو في الكويت، إذا أخطأ رجل الضبط القضائي 
عند قيامه بأعمال التحري واالستدالل أو ما يكلف به أو يندب له من أعمال التحقيق، 
فإن محاسبته على هذا اخلطأ ال يقوم بها عضو النيابة الذي يشرف عليه فعالً أو 
حتى النائب العام، فال يجوز له أن يحقق معه بخصوص هذا اخلطأ، وال يجوز له 
هو  ميكله  ما  كل  وإمنا  اخلطأ،  لهذا  ارتكابه  ثبت  إذا  إدارية  جزاءات  عليه  يوقع  أن 
هنا  وهي  يتبعها  التي  اإلدارية  اجلهة  إلى  ويحيله  اخلطأ  هذا  عن  تقريراً  يكتب  أن 
وزارة الداخلية، كي تتولى هي التحقيق في األمر وتوقيع اجلزاء منها أو إحالته إلى 

احملكمة التأديبية املختصة. 

وهذا يعني أن إشراف سلطة التحقيق على التحريات التي يقوم بها مأمورو الضبط 
هذا  قيمة  ما  ألنه  مضمون،  كل  من  إفراغه  مت  محض  شكلي  إشراف  القضائي 
اإلشراف إذا لم تقترن به سلطة احملاسبة والتأديب على مأمور الضبط الذي يخطئ 
أو يقّصر أثناء قيامه بتلك التحريات؟! إن هذا الوضع هو الذي قد يفتح الباب أمام 
التأديبية ويضعها بني  التجاوزات ألنه ينزع من سلطة التحقيق تقرير املسؤولية 
أيدي وزارة الداخلية، وال شك أن تقدير املسؤولية التأديبية يختلف في احلالتني؛ 
فتقدير سلطة التحقيق يرتبط بخطورة ما يتخذ من إجراءات أثناء التحريات، بينما 
سلطة  نظر  في  خطأ  ُيعّد  فما  األولى،  بالدرجة  أمني  تقدير  الداخلية  وزارة  تقدير 
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التحقيق قد ال يكون كذلك في نظر وزارة الداخلية، كما أن التعاطف بني أصحاب 
املهنة الواحدة قد يكون سبيالً لتغطية التجاوز أو توقيع جزاءات إدارية بسيطة غير 

متناسبة مع درجة اخلطأ. 

القضائي  الضبط  رجال  أعمال  على  التحقيق  سلطة  إشراف  ربط  نفضل  ولهذا 
الضبط  رجل  مع  اإلداري  التحقيق  إجراءات  باتخاذ  السلطة  تلك  باختصاص 
القضائي، الذي ينسب إليه خطأ وتوقيع اجلزاء اإلداري املناسب عليه أو إحالته إلى 

احملكمة التأديبية إذا لزم، وذلك إذا أُريد لهذا اإلشراف أن يكون فّعاالً. 

ثانياً - اجلزاء الذي يترتب على اإلجراء غير املشروع ذاته: 
يتمثل هذا اجلزاء في بطالن اإلجراء غير املشروع وما يترتب عليه من آثار، وبطالن 
ما يستمد منه من أدلة، وهذا البطالن يقرِّره القضاء وال متلك سلطة التحقيق تقريره، 
ولكنها متلك – إذا تبنيَّ لها بطالن اإلجراء – أن تصرف النظر عنه متاماً وال تعتمد 
على ما نتج عنه من أدلة أو معلومات، وجتتهد في القيام بإجراءات أخرى، أو إعادة 
اعتمدت على  أنه باطل، بصورة صحيحة، فتكون بذلك قد  لها  الذي تبني  اإلجراء 

إجراءات صحيحة وأدلة صحيحة أيضاً. 

فإذا لم تكتشف سلطة التحقيق بطالن اإلجراء خلفاء ما به من عوار، أو إذا لم تبذل 
اجلهد الكافي للتحقق من صحة اإلجراء أو بطالنه – وقد يكون هذا هو الغالب – فإن 
األمر يؤول إلى احملكمة املختصة التي تراقب صحة اإلجراءات وحتكم ببطالنها إذا 

كانت باطلة وببطالن ما ينتج عنها من أدلة. 

وقد يتصادف أن تكون األدلة املترتبة على اإلجراء الباطل هي أدلة اإلدانة الوحيدة 
في الدعوى فتنتهي احملكمة إلى احلكم بالبراءة لبطالن الدليل، وقد ال يتحقق ذلك إال 
أمام محكمة التمييز )النقض( فيهدر وقت طويل منذ اتخاذ اإلجراء الباطل يصاحبه 
ضياع مجهود ضخم يبذله القضاة أثناء احملاكمات واألخطر من ذلك إفالت املجرم 

احلقيقي من العقاب. 

ومما يزيد األمر خطورة، أن البراءة التي يصدر بها احلكم لهذا السبب أكثر ما تكون 
وجرائم  املخدرات  جرائم  مثل  وأمنهم  املجتمع  أفراد  على  جداً  خطيرة  جرائم  في 
به  قضت  ما  ذلك،  على  القضائية  التطبيقات  ومن  الدولة.  أمن  وجرائم  اإلرهاب، 
محكمة التمييز الكويتية من أن وجود الشخص بحالة غير طبيعية ال يجعله – في 



أ.د. علي عبد القادر القهوجي

71 ملحق خاص – العدد )2( – الجزء الثاني – صفر/ ربيع األول 1439هـ - نوفمبر 2017 م

حد ذاته – مرتكباً ألي جرمية في القانون سواء على مستوى اجلنايات أو اجلنح، 
وقد يكون سبب احلالة التي يوجد عليها هذا الشخص مرضاً أو إرهاقاً أو أنه يعاني 
من حالة نفسية، وليس بالضرورة أن يكون متعاطياً ملواد مخدرة أو مؤثرة عقلياً 

أو مسكرة مما يدخل في دائرة التجرمي اجلزائي)41(. 

أو كان  أو عينه حمراء  الكالم أو كالمه غير مفهوم  إذا كان الشخص ثقيل  وكذلك 
يسير بطريقة غير متزنة ُتَعّد حالة من حاالت التلبس باجلرمية التي جتيز القبض 
توافرحالة  لعدم  باطالً  يكون  فإنه  فعالً،  التفتيش  أو  القبض  مت  فإذا  التفتيش.  أو 

التلبس باجلرمية الذي يجب أن يدركها مأمور الضبط القضائي بنفسه)42(. 

وقضت محكمة النقض املصرية أن ارتباك املتهم عندما رأى الضابطني ومدَّ يده إلى 
صديرية )جاكت( وحاول اخلروج من املقهى ثم عدل عن ذلك، فليس في هذا كله ما 
يدعو إلى االشتباه في أمره واستيقافه، ألن ما أتاه ال يتنافى مع طبائع األمور، ومن 
ثم فإن استيقاف أحد الضابطني له وإمساكه بيده وفتحها )يده( إمنا هو القبض الذي 
أن مجرد سبق ضبط حقيبة حتتوي على  )43(، وقضت أيضاً  القانون  له من  ال سند 
ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق، فسمح )مأمور الضبط( لنفسه باستيقاف املتهمني 

والقبض عليهم، فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره وال سند له في القانون )44(.

وتوافر  االستيقاف  بصحة  قضت  الكويتية  التمييز  محكمة  فإن  سبق،  ما  بخالف 
نائم  شخص  بوجود  تفيد  الداخلية  وزارة  عمليات  من  بالغ  ورد  عندما  مبرراته 
داخل سيارته مبنطقة صحراوية في الساعة الثالثة فجراً وبجانبه شنطة مفتوحة 
بإيقاظه  الضابط  قام  أن  وبعد  األقراص،  من  كبيرة  كمية  ظاهر  بشكل  وبداخلها 
للتحقق من حقيقة أمره وطلب منه النزول من مركبته تبني أنه ال يستطيع الوقوف 
الشرطة  مركز  إلى  املتهم  بإحالة  فقام  الضابط،  كالم  يستوعب  ولم  طبيعية  بحالة 
بصحبته بعد أن قامت لديه القرائن اجلدية على أنه مرتكب جناية على النحو السالف 

بيانه)45(.

)41( متييز الطعن رقم 319 لسنة 2001 جلسة 2002/2/19.
)42( متييز الطعن رقم 2001/792 جزائي جلسة 2002/7/2.

)43( نقض مصري 1962/4/10 مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 85 ص 339.

)44( نقض مصري 1960/5/30 مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 96 ص 505.
)45( متييز 2007/3/27 الطعن رقم 491 لسنة 2006 جزائي. 
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وقضت محكمة النقض املصرية بصحة االستيقاف في احلالة التي يقف فيها املتهم 
بسيارة األجرة في عدة أوضاع مريبة وغريبة في أوقات متأخرة من الليل ومعه 
آخرون)46(، أو إذا أشار رجل الضبطية القضائية لقائد الدراجة النارية بالوقوف فلم 

ميتثل لذلك بل زاد من سرعته محاوالً الفرار )47(.

الفرع الثاني
الوقاية من التجاوز

الوقاية من جتاوز مأموري الضبط القضائي التابع إدارياً لوزارة الداخلية حتتاج 
إلى إعادة صياغة النصوص التي متنحهم االختصاص بالتحريات في حالة التلبس 
وبصفة  للتحقيق،  الندب  حالة  وفي  باجلرمية  التلبس  حالة  غير  وفي  باجلرمية، 
يحتاج  فاالستيقاف  والتفتيش.  والقبص  االستيقاف  إلجراءات  بالنسبة  خاصة 
الشك والريبة لدى من يستوقفه، وال  التي تثير  التصرفات  أو  إلى حتديد األفعال 
يكفي مجرد النص على حالة الشك والريبة وترك أمر تقديرها ملأمور الضبط. كما 
يسمى  ما  سلطة  تلغي  أنه  مبعنى  للمستوقف،  فعالً  املادي  التعرض  عدم  يفضل 
عن  يكشف  ما  املستوقف  يقدم  لم  ولو  حتى  الشرطة  مركز  إلى  باالصطحاب 
شخصيته أو ما يزيل الشك والريبة لدى رجل الضبط القضائي، وأن لهذا األخير 
أن يراقبه من بعيد ويجمع عنه التحريات املناسبة، ثم يستصدر أمراً بالقبض من 
سلطة التحقيق املختصة بعد ذلك، ألن االصطحاب في غالب أحواله قبض وهو ما 

ال يجوز عند الشك والريبة فقط. 

مأمور  بها  يقوم  التي  اإلجراءات  على  العامة  النيابة  إشراف  معنى  بيان  ويتعنيَّ 
القضائي، على أن يكون هذا اإلشراف بصفة أساسية معاصراً ومباشراً  الضبط 
اجلزاء  وتوقيع  التحقيق  سلطة  العامة  النيابة  إلى  يسند  وأن  اإلجراء،  التخاذ 
أثناء قيامه باإلجراءات  التأديبي في إحالة إرتكاب رجل الشرطة خطأ أو تقصيراً 
الذي  هو  احلالة  هذه  في  العامة  النيابة  من  التأديبي  اجلزاء  وتوقيع  إليه،  املوكولة 

يجعل لإلشراف قيمة ومضموناً وفعالية. 

)46( نقض 1976/1/5 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 4 ص 33.
)47( نقض 1971/11/8 مجموعة أحكام النقض س 22 رقم 152 ص 74.
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ولعل احلل اجلذري ملنع التجاوز في االختصاص يكمن في إنشاء إدارة خاصة 
الضبط  بإجراءات  القيام  على  مهمتها  تقتصر  العدل  وزارة  في  ومتخصصة 
علمية  مؤهالت  على  حاصل  مدني  موظف  إلى  املهمة  تلك  فتسند  القضائي، 
املعلومات  وجمع  املجرمني  وضبط  اجلرائم  عن  الكشف  مجال  في  وتربوية 
عنهم، إلى جانب متتعه مبهارات عالية ولياقة بدنية في هذا الشأن، وأن يدرب 
حقوقاً  له  وأن  البراءة«،  هو  اإلنسان  في  »األصل  أن  ثقافة  على  عالياً  تدريباً 
يجب احترامها وعدم املساس بها إال في حدود القانون. ولعل في تبعية هؤالء 
املوظفني لوزارة العدل من حيث اإلشراف واملساءلة ما يقلل إلى حد كبير نسبة 

التجاوزات التي تقع من رجال الشرطة. 

يكون  بحيث  صياغته  إعادة  فيجب  للتحقيق،  الندب  ملوضوع  بالنسبة  أما 
التحقيق،  بإجراءات  غيرها  أحد  وال  بذاتها  التحقيق  سلطة  قيام  هو  األصل 
القضائي  الضبط  رجال  أحد  ندب  القصوى  وللضرورة  االستثناء  ويكون 
للقيام ببعض اإلجراءات ال كلها، وباإلجراءات التي يستحيل أو يصعب على 
هذه  متَّت  لو  حبذا  ويا  املعاينة.  أو  التفتيش  مثل  بها  القيام  التحقيق  سلطة 
اإلجراءات في حضور احملقق وحتت إشرافه املباشر أو على األقل في غير 
بأول،  وأوالً  باإلجراء  املندوب  قيام  أثناء  املعاصر  بإشرافه  ولكن  حضوره 
وأن يراعى عند حجز املتهم في مركز الشرطة ما سبق أن قلناه من إجراءات 
وعلى  وصوله  فور  عليه  املقبوض  على  الطبي  الكشف  توقيع  ضرورة  من 

فترات أو بناء على طلبه أو طلب ذويه. 

وأخيراً يجب إعادة النظر في الصياغة العامة واملرنة التي تبرر القبض بأن 
يحدد القانون املقصود منها بكل وضوح وتفصيل وما يلزم من أدلة وقرائن 
في هذا الشأن، مثل عبارات أدلة قوية، أدلة جدية، دالئل كافية، قرائن جدية، 

قرائن قوية، اشتباهاً جدياً...إلخ. 



دور السلطة التنفيذية في مجال الجرائم – دراسة مقارنة في الكويت ومصر

أبحاث المؤتمر السنوي الرابع – »القانون أداة لإلصالح والتطوير«- 9 / 10 مايو 2017م 74

اخلامتة:
مجال  في  التنفيذية  السلطة  دور  تعاظم  مدى  السابق  العرض  من  يتضح 
والشق  وعقوباتها،  باجلرائم  يتعلق  األول  الشق  شقني:  ذو  دور  فهو  اجلرائم، 
أما  الثاني يتضمن الكشف عن تلك اجلرائم وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم. 
للسلطة  التشريعية  السلطة  تفويض  أن  الدراسة  كشفت  فقد  األول  الشق  عن 
التنفيذية في مجال اجلرائم والعقوبات ال يقتصر فقط على الظروف غير العادية 
أو االستثنائية أو حالة الضرورة، بل ميتد إلى الظروف العادية وهذا هو األخطر. 
ويخضع  الضرورة  بحالة  يرتبط  العادية  غير  الظروف  في  التفويض  كان  فإذا 
لقيود ورقابة الحقة من السلطة التشريعية التي تكون غير قائمة في الغالب أثناء 
تدخل السلطة التنفيذية في هذا الصدد، وتلك الرقابة تتمثل إما في إقرار ما صدر 
عن السلطة التنفيذية من قرارات )مراسيم( بقوانني بحيث تتحول مبقتضى هذا 
لرقابة  ذلك  كل  ويخضع  وإلغائها.  رفضها  في  وإما  عادية،  قوانني  إلى  اإلقرار 

القضاء الدستوري )احملكمة الدستورية العليا(. 

أما التفويض في الظروف العادية فأمره محيّر، ألنه يتم أثناء قيام املجلس النيابي 
أدق ملسؤوليتها  أو مبعنى  التشريعية لوظيفتها األصلية،  السلطة  وأثناء ممارسة 
والذي  الشعب  إرادة  عن  يعبر  الذي  الدستور  لها  حددها  التي  األصلية  ملهمتها  أو 
طلب منها أن تتصدى لها وحدها دون غيرها من السلطات احتراما ملبدأ الفصل بني 

السلطات، وحظر عليها التفويض الكلي أو اجلزئي لهذا التكليف.

ومع ذلك هي تلجأ لهذا التفويض مستندة في ذلك إلى عبارات وردت في الدستور 
تؤكد على احترام القانون وااللتزام بأحكامه في نظرنا مثل عبارة »بناء على قانون« 
أو وفقاً ألحكام القانون. وسار الواقع العملي في هذا االجتاه اخلطير الذي تنازلت 
فيه السلطة التشريعية حلساب السلطة التنفيذية في أشد اجلرائم خطورة وأكثرها 
ذاته.  االستثناء  طبيعة  ومع  وروحه  الدستور  نصوص  مع  يتعارض  مبا  جسامة 
فنصوص الدستور واضحة في حماية احلريات الفردية وأنها ال تقيد إال بقانون، 
وفي  ورقابة  وقيود  بشروط  إال  التفويض  جتيز  ال  وروحه  الدستور  ونصوص 
موضوعات محددة سلفاً استثناء. ومن املعلوم أن االستثناء ال يتوسع في تفسيره 
وال يقاس عليه. فكيف نقبل هذا االستثناء في الظروف العادية دون شروط أو قيود 
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أو ضوابط أو رقابة؟!

إلى  نظرنا  في  مبرر  وبغير  حق  بغير  تنازلت  قد  التشريعية  السلطة  تكون  وهكذا 
السلطة التنفيذية في بيان اجلرائم أو التعديل في أركانها بدون ضوابط تذكر، بل 
أن  األصلية  بوظيفتها  القيام  عن  التشريعية  السلطة  تخلي  مجال  في  األمر  وصل 
قانون  مشروع  تقدمي  عدم  في  الوزراء(  أحد  أو  )احلكومة  التنفيذية  السلطة  تلوم 
أنها هي التي يجب  معني أو التأخير في تقدميه أو التراخي في ذلك، ناسية متاماً 
أن تالم وأن حتاسب من الشعب ومن الدستور بسبب إهمالها أو تخليها عن القيام 

بوظيفتها األصلية.

أما فيما يتعلق بقيام مأموري الضبط القضائي )وهم أحد أجهزة السلطة التنفيذية( 
الثاني  الشق  – وهذا هو  بالكشف عن اجلرائم وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم 
أصل  إهدار  مت  كيف  الحظنا  – فقد  اجلرائم  مجال  في  التنفيذية  السلطة  دور  من 
البراءة وقلب مفهومه من خالل االختصاصات اخلطيرة املمنوحة لرجال الشرطة 
للبدء  والتحضير  املعلومات  جمع  مبرر  حتت  والتفتيش  والقبض  االستيقاف  في 
نظام  خالل  من  األمر  وصل  بل  رفعها،  أو  اجلنائية  الدعوى  حتريك  إجراءات  في 
الندب للتحقيق أن تتنازل سلطة التحقيق - وهي جزء من السلطة القضائية- عن 
القيام بإجراءات التحقيق بحيث يؤول األمر في النهاية إلى رجال الشرطة )السلطة 
التنفيذية(، ورجال الشرطة غير مؤهلني ال ثقافياً وال عملياً للقيام بوظيفة احملقق 
كل  عن  والبعد  واحلياد  االستقالل  أهمها  معينة  وضمانات  مؤهالت  تتطلب  التي 

تأثير أو نفوذ حتى يسود االطمئنان على نزاهتها وحيادها.

السلطتني  من  اجلرائم  مجال  في  التنفيذية  السلطة  إلى  التنازل  يتحقق  وهكذا 
التنفيذية!، وملاذا ال  السلطة  التشريعية والقضائية، ثم نشكو بعد ذلك من جتاوز 

نشكو بالدرجة األولى أيضاً من السلطتني التشريعية والقضائية؟!.
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56الفرع الثاني- النتائج التي تترتب على قرينة البراءة

57أوالً- عدم التزام املتهم بإثبات براءته

58ثانياً- عدم إجبار املتهم على تقدمي دليل إدانته

59املطلب الثاني- أسباب جتاوز رجال الشرطة

59الفرع األول- األسباب النفسية

61الفرع الثاني- األسباب الوظيفية
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63الفرع الثالث- األسباب القانونية

67املطلب الثالث- مكافحة التجاوز

67الفرع األول- جزاء التجاوز 

68أوالً- اجلزاء املوجه للشخص القائم باإلجراء غير املشروع

70ثانياً- اجلزاء الذي يترتب على اإلجراء غير املشروع ذاته

72الفرع الثاني- الوقاية من التجاوز

74اخلامتة

76املراجع




