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القا�ضي فيها  - الأحــوال التي مينع 
من نظر الدعوى واحلكم فيها ما يلي:

لأحـــد  زوجـــــاً  كـــان  اإذا  الـــقـــرابـــة:   -1
ع���اق���ة  ت����ك����ون  �أن  ب�������ش���رط  �خل���������ش����وم 
الزوجية قائمة. اأما املطلقة طالقاً بائناً 
فال ت�ضمى زوجة بخالف الرجعية. كما 

هو اطالق الفقهاء.
قريباً  القا�ضي  كان  اإذا  اأي�ضاً  ومينع 
لأحد �خل�شوم �إلى �لدرجة �لر�بعة مثل 
اأبيه وابنه واأخيه وعمه وابن عمه وخاله 
وابن خاله واإذا كان القا�ضي �ضهراً لأحد 
�خل�����ش��وم �إل����ى �ل���درج���ة �ل��ر�ب��ع��ة ك��و�ل��د 
وعمها  واأخيها  غــره  من  وابنها  زوجته 

وابنه وخالها واأبيه وخالتها وابنها. 
ولــــــو كــــــان الـــقـــا�ـــضـــي قــــريــــبــــاً لــكــال 
�لدم  �أبي  �بن  �أي�شاً، قال  �خل�شمني منع 
يف اأدب الق�ضاء ولو رفعت ق�ضية لوالده 
عــلــى ولـــده ل يحكم لــوالــده عــلــى ولــده 

وكما ن�شت عليه �ملادة 13/90.
�أو بني  �أخ���وي���ه  م��ث��ًا ك��ق�����ش��ي��ة ب���ني 
�أخ�����وي زوج���ت���ه وب��ع�����ض �ل���ق���و�ن���ني منع 
الأقـــارب  ق�ضايا  يف  احلكم  مــن  القا�ضي 
حــتــى الــدرجــة الــ�ــضــاد�ــضــة واإلــــى الــدرجــة 
كــالــقــانــون  لــالأ�ــضــهــار  بالن�ضبة  الــرابــعــة 

التون�ضي.
اأو كانت له �ضلة قرابة حتى الدرجة 
�لر�بعة �أو كانت مطنونة ور�ثته له، كما 
لو كان �لقا�شي و�رث��اً لأحد �خل�شوم لو 
مـــات ولـــو كـــان حمــجــوبــا بحيث لــو مــات 
ن�شت عليه  ورث��ه ح�شبما  �حل��اج��ب  ه��ذ� 
اإذا  ومثله   90 املــادة  ال�ضاد�ضة من  الفقرة 
كان الوكيل قريباً اأو �ضهراً للقا�ضي حتى 
ولزم  وكالته  تقبل  فا  �لر�بعة  �لدرجة 
ح�ضبما  بنف�ضه  يح�ضر  اأو  اإبــدالــه  املوكل 

ن�شت عليه �ملادة رقم 7/90.
�لوقف  على  �لناظر  كان  �إذ�  وكذلك 
�ــضــهــراً  اأو  قــريــبــاً  الــــويل  اأو  الــو�ــضــي  اأو 
للقا�ضي حتى الدرجة الرابعة مينع من 

نظرها وحتال لقا�ضي اآخر. مادة 8/90.
للقا�شي  ك����ان  �إذ�  �خل�����ش��وم��ة:   -2
�أو مع  �أحد �خل�شوم  خ�شومة قائمة مع 
خ�شومة  �لقا�شي  لزوجة  كان  �أو  زوجته 
قائمة مع �أحد �خل�شوم يف �لدعوى �أو مع 

زوجته. ب�شرط �أن تكون هذه �خل�شومة 
قائمة قبل �حالة هذه �لدعوى �إليه.

�أو  �ل��ت��ي ح��ك��م فيها  �أم���ا �خل�����ش��وم��ة 
�لدعوى  نظر  يف  �ل��ب��دء  بعد  ن�شاأت  �أن��ه��ا 
ف���ا مي��ن��ع��ه م���ن �ل��ن��ظ��ر ح�����ش��ب��م��ا ن�شت 
يبد�أ  �خل�شومة  وقيام   3/90 املــادة  عليه 
املحكمة  الــدعــوى يف  اإيـــداع �ضحيفة  من 
لدى مكتب �ملو�عيد حتى يكت�شب �حلكم 
 4/90 �ملادة  �لقطعية ح�شبما ن�شت عليه 
و�مل��ق�����ش��ود م���ن ه����ذ� ك��ل��ه حت��ق��ي��ق ح��ي��اد 
على  بامليل  عنه  التهمة  ومــنــع  القا�ضي 
�أو خ�شم زوجته وهذ� مما يعني  خ�شمه 

على حتقيق العدل.
وكياًل  القا�ضي  كــان  اإذا  النيابة:   -3
قيماً  �أو  و���ش��ي��اً  ك���ان  �أو  �خل�����ش��وم  لأح���د 
هو  مــانــعــة  تــكــن  اأن  فيها  واملــعــتــر  عليه 
كونها قائمة وقت اإقامة الدعوى. اأو كان 
�لقا�شي م�شمونة ور�ثته لأحد �خل�شوم 
�أو ك���ان زوج����اً ل��و���ش��ي �أح���د �خل�����ش��وم �أو 
اأو  قــرابــة  �ضلة  لــه  كــانــت  اأو  عليه  القيم 
م�����ش��اه��رة �إل����ى �ل���درج���ة �ل���ر�ب���ع���ة ب��ه��ذ� 

الو�ضي اأو القيم.
ل��ل��ق��ا���ش��ي  ك�����ان  �إذ�  �مل�����ش��ل��ح��ة:   -4
�أو ك��ان  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل���دع���وى  م�����ش��ل��ح��ة يف 
اأ�ــضــهــاره  اأو  اأقـــاربـــه  لأحــــد  اأو  لــزوجــتــه 
�لآب��اء  وه��م  م�شلحة  �لن�شب  عمود  على 
و�لأم���ه���ات و�إن ع��ل��و و�لأب���ن���اء و�ل��ب��ن��ات، 
زوجته  والد  القا�ضي  واأ�ضهار  نزلوا  واإن 
فوجود  نــزلــوا  واإن  واأولدهـــمـــا  علو  واأن 
ينوب  مل��ن  �لقائمة  �ل��دع��وى  يف  م�شلحة 
ونحوها  و�ضاية  اأو  بوكالة  القا�ضي  عنه 

مينعه من النظر فيها.
منه  ح�شل  ق��د  �لقا�شي  ك��ان  �إذ�   -5

�أحد هذه �لأمور:
1- اإذا كان قد اأفتى يف فتوى حمررة 
�ل�شفهية  �لفتوى  �أما  نف�شها  �لق�شية  يف 
والــتــي مل حتــرر فــال متنعه مــن نظرها 

الفقرة التا�ضعة من املادة 90.
عن  تــرافــع  قــد  القا�ضي  كــان  اإذا   -2
�أح��د �خل�شوم يف �ل��دع��وى ول��و ك��ان قبل 

ا�ضتغاله بالق�ضاء.
فيها  ك��ت��ب  ق��د  �ل��ق��ا���ش��ي  ك���ان  3-�إذ� 
اأو  اأو جــوابــاً على دعــوى  �ضحيفة دعــوى 

�أو  ��شت�شارة  �أو  �ع��ر����ش��ي��ة  لئ��ح��ة  كتب 
نحوها مما فيه م�شلحة لأحد �خل�شوم 
بالق�شاء  ي�شتغل  �أن  قبل  ذل��ك  ك��ان  ول��و 
ح�شب ما ن�شت عليه �لفقرة �لعا�شرة من 
بالتوقيع  �أن يثبت ذلك  ب�شرط  املــادة 90 

عليها.
نظر  لـــه  �ــضــبــق  الــقــا�ــضــي  كـــان  4-اإذا 
يحكم  اأو  ق�ضية  ينظر  اأن  مثل  الق�ضية 
فيها ثم ينتقل �إلى حمكمة �أخرى فيمنع 
�إل��ى  �نتقل  ث��م  فيها  حكم  �أو  نظرها  م��ن 
حمكمة �لتمييز فا ي�شرك مع �لد�ئرة 
ن�شت  م��ا  ح�شب  �حلكم  ه��ذ�  تدقق  �لتي 
 90 �مل��ادة  من  ع�شر  �لر�بعة  �لفقرة  عليه 
وحتى لو نظرها ومل يحكم فيها ثم حكم 
ف��ي��ه��ا خ��ل��ف ف��اإن��ه ل ي�����ش��رك يف تدقيق 
التمييز  حمكمة  اإلـــى  انــتــقــل  اإذا  احلــكــم 
“هـ”  �لفقر  �آخ��ر  عليه  ن�شت  م��ا  ح�شب 

من املادة  “90”.
الق�ضية  نظر  للقا�ضي  �ضبق  اإذا   -5
�ضهادة  اأدى  قد  كان  اأو  حمكماً  اأو  خبراً 
اإجـــــــراءات  اإجـــــــراء مـــن  بــا�ــضــر  اأو  فــيــهــا 
ل��و ك���ان ع�����ش��و�ً يف  �لتحقيق ف��ي��ه��ا، ك��م��ا 
جلنة تخت�ض بهذه �لق�شية للتحقيق �أو 
تطبيق �ضكوك اأو وقوف على حمل نزاع 

فاإنه مينع من نظرها.
 �ل��ف��رق ب��ني م��ا ج��اء ب��ال��ف��ق��ر�ت وما 

جاء بالقرة “د” من �ملادة �لت�شعني:
اإن ما جاء بالفقرات “1، 2، 3”  حتى 
متنع  وم�شاهرة  قر�بة  �لر�بعة  �لدرجة 
�لقا�شي من نظرها لأنها تتعلق ب�شاحب 

الدعوى نف�ضها اإما اأ�ضياًل اأو نائباً.
�ملنع  فيح�شر   ”4“ الفقرة  يف  واأمـــا 
�لن�شب  عمودي  على  و�لأ�شهار  لاأقارب 
واإن علوا  الآبـــــاء والأمـــهـــات  فــقــط وهـــم 
ن�شب  قر�بة  نزلو�  و�إن  و�لبنات  و�لأب��ن��اء 
وم�شاهرة لأنها لي�شت �شاحب �لدعوى، 
�ل��دع��وى  ل��ه يف  ل��وج��ود م�شلحة  و�إمن����ا 
فقط. ومما يلحق باملنع لأجل �مل�شاهرة: 
اإذ هما من  اأخته  زوج بنت القا�ضي وزوج 

الأ�ضهار.

عبداهلل بن �شديد الب�شري

رئي�س املحكمة العامة بعنيزة
)من بحثه املقدم لإحدى الندوات 
العدلية(.

اأحوال منع القا�شي من النظر يف الدعوى

ــ ما هي الأحوال التي مينع القا�شي من نظر الدعوى واحلكم فيها؟
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-اخـــتـــلـــف فــقــهــاء احلــنــابــلــة يف 
– هل  – كــالــقــائــف  �شفة �خل��ب��ر 
هو حاكم اأو �ضاهد اأو خمر؟ وبناء 
على هذ� �خلاف �إن قلنا هو حاكم 
ُيردَّ بالأ�شباب �لتي ُيرُّ بها �حلاكم، 
ُي����َردُّ  ُردَّ مب���ا  ���ش��اه��د  ه���و  ق��ل��ن��ا  و�إن 
�حلالني  كا  يف  و�ل�شبب  �ل�شاهد، 
من حيث �جلملة �لتهمة من قر�بة 
�أو م�شلحة �أو عد�وة �أو نحو ذلك. 

ق���ال���و� يف �حل���اك���م: لي�ض  وق���د 
للحاكم – �أي �لقا�شي – اأن يحكم 
�أو  ول��ده  �أو  لو�لديه  وك��ذ�  لنف�شه، 
مـــن ل تــقــبــل �ــضــهــادتــه لـــه يف اأحـــد 
�حلكم  وقا�شو�  عندهم،  �لوجهني 

على �ل�شهادة لعلة �لتهمة. 
وق���ال���و� يف �ل�����ش��ه��ادة: ل جت��وز 
للولد  علوا  واإن  الــوالــديــن  �ضهادة 
و�إن  �ل��ول��د  ���ش��ه��ادة  ول  ���ش��ف��ل،  و�إن 
�ل���زوج  ع��ل��و�، ول  و�إن  ل��ه��م��ا  ���ش��ف��ل 
لم���ر�أت���ه، ول �مل�����ر�أة ل��زوج��ه��ا، ول 
�ل���ع���دو ع��ل��ى ع�����دوه، ول م���ن يجر 
عنها  يـــدفـــع  اأو  نــفــعــاً  نــفــ�ــضــه  اإلـــــى 
اأن  �ضك  ول  اأي�ضاً.   للتهمة  �ضرراً 
و�لتعليل  بينها،  كبر�ً  ت�شابهاً  فيه 

بالتهمة دليل على ذلك.
وق������د ن�������ش���ت �مل��������ادة �ل��ت��ا���ش��ع��ة 
و�ل��ع�����ش��رون ب��ع��د �مل���ائ���ة م���ن ن��ظ��ام 
يجوز  �أنه  على  �ل�شرعية  �ملر�فعات 
رد �أه�����ل �خل�����رة ل��اأ���ش��ب��اب �ل��ت��ي 
التا�ضعة  )املــادة  الق�ضاء:  رد  جتيز 
و�ل��ع�����ش��رون ب��ع��د �مل���ائ���ة: ي��ج��وز رد 
�خل���ر�ء ل��اأ���ش��ب��اب �ل��ت��ي جتيز رد 
�ل��ق�����ش��اة، وت��ف�����ش��ل �مل��ح��ك��م��ة �ل��ت��ي 
�ل��رد بحكم  عيَّنت �خلبر يف طلب 
غر قابل للتمييز، ول يقبل طلب 
�ختاره  �ل��ذي  �خل�شم  من  �خلبر 
�إل �إذ� كان �شبب �لرد قد وجد بعد 

اأن مت الختيار(.
وقد جاء يف الفقرة الأولــى من 
�لائحة �لتنفيذية لهذه �ملادة ذكر 
الأ�ضباب  على  ا�ضتملت  التي  املــواد 
�مل��ادة  �لتي جتيز رد �خل���ر�ء وه��ي 
)92( وعدم قبولهم وفق �ملادة )8( 
�ملر�فعات  )ن��ظ��ام  �لنظام  ه��ذ�  م��ن 

�ل�شرعية(.
�مل����ادة )92(: )يــجــوز رد  ون�����ض 

القا�ضي لأحد الأ�ضباب الآتية:
اأ –اإذا كان له اأو لزوجته دعوى 

مماثلة للدعوى �لتي ينظره.
لــزوجــتــه  اأو  لـــه  حــــدث  ب-اإذا 
مع  �أو  �خل�شوم  �أح��د  مع  خ�شومة 
�ملنظورة  �لدعوى  زوجته بعد قيام 
�أم�����ام �ل��ق��ا���ش��ي، م���ا مل ت��ك��ن ه��ذه 
�لدعوى قد �أقيمت بق�شد رده عن 

نظر الدعوى املنظورة اأمامه.
ج- اإذا كان ملطلقته التي له فيها 
�أ�شهاره  �أو  �أق��ارب��ه،  لأح��د  �أو  ول��د، 
ع��ل��ى �ل���درج���ة �ل���ر�ب���ع���ة خ�����ش��وم��ة 
ق���ائ���م���ة �أم�������ام �ل���ق�������ش���اء م����ع �أح����د 
�خل�شوم يف �لدعوى، �أو مع زوجته، 
م���ا مل ت��ك��ن ه����ذه �خل�����ش��وم��ة قد 

�أقيمت �أمام �لقا�شي بق�شد رده.
د- �إذ� كان �أحد �خل�شوم خادماً 
�أو ك����ان �ل��ق��ا���ش��ي ق���د �ع��ت��اد  ل����ه، 
�أو م�شاكنته،  �أحد �خل�شوم  موؤ�كلة 
قبيل  هــديــة  تلقى منه  قــد  كــان  اأو 

رفع الدعوى اأو بعده.
�أح��د  ك��ان��ت بينه وب��ني  �إذ�   - ه��� 
�خل�����ش��وم ع�����د�وة �أو م����ودة ي��رج��ح 
معها عدم ��شتطاعته �حلكم بدون 

جتيز(.
ع��دم قبول  �مل���ادة )8( يف  ون�ض 
ي��ج��وز  �أه�������ل �خل��������رة: )ل  ق������ول 
وغرهم  للكتبة  ول  للمح�ضرين 

– من اأعوان الق�ضاة- اأن يبا�ضروا 
عماًل يدخل يف حدود وظائفهم يف 
�لدعاوى �خلا�شة بهم �أو باأزو�جهم 
حتى  �أ�شحهارهم  �أو  باأقاربهم،  �أو 
ه��ذ�  ك����ان  و�إل  �ل���ر�ب���ع���ة  �ل����درج����ة 

العمل باطاًل(.
�لتنفيذية  �ل��ائ��ح��ة  يف  وج����اء 
ون�شها:  �لأق���ارب  بيان  �مل��ادة  لهذه 
الــــدرجــــة  حـــتـــى  الأقـــــــــــارب   1/8(
الـــرابـــعـــة هــــم: الــــدرجــــة الأولــــــى: 
�لآباء و�لأمهات و�لأجد�د و�جلد�ت 
�لأولد  �لثانية:  �لدرجة  و�إن علو�، 
و�ل���درج���ة  ن���زل���و�،  و�إن  و�أولده�������م 
الــــثــــالــــثــــة: الأخـــــــــــوة والأخـــــــــــوات 
و�أولده���م،  لأم  �أو  لأب  �أو  �لأ���ش��ق��اء 
�ل�������درج�������ة �ل������ر�ب������ع������ة: �لأع������م������ام 
ـــعـــمـــات واأولدهــــــــــم والأخــــــــوال  وال
تطبق   2/8 و�أولده������م،  و�خل�����الت 
ه��ذه �ل��درج��ات �لأرب���ع على �أق��ارب 
اأعوان   3/8 �لأ�شهار،  وهم  �لزوجة 
و�ملح�شرون،  �لكتبة  ه��م:  �لق�شاة 
وماأمورو  و�خل���ر�ء،  و�ملرجمون، 

بيوت املال ونحوهم(.
ومم���ا �شبق ق���ول �ل��ف��ق��ه��اء وم��ا 
جلياً  يت�شح  �لنظام  عليها  ��شتمل 
�أجاز رد �خلبر  �لتو�فق، فكاهما 
�ل�شاهد  �أو  �لقا�شي  رد  يجيز  مب��ا 
مم����ا ه����و جم�����ال ل��ت��ه��م��ة �مل���ح���اب���اة 
لاأقارب �أو �مل�شلحة �ل�شخ�شية �أو 

�لإ�شر�ر بالغر، و�هلل �أعلم.

د. عبدالعزيز بن حممد 
احلجيالن

اأ�صتاذ الفقه يف جامعة الق�صيم
)من بحثه املقدم لإحدى الندوات 
العدلية(.

كيفية رد اأهل اخلربة يف الحتكام؟

ــ ما هي الطريقة املثلى لرد اأهل اخلربة يف الحتكام؟



�أ�سئلة
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- ي��خ��ت��ل��ف �ل��ت��ف��ت��ي�����ض �جل��ن��ائ��ي وه��و 
�لتفتي�ض  ع��ن  �لتحقيق  �أع��م��ال  م��ن  عمل 
�لإد�ري �لذي يعد �إج��ر�ءه �إج��ر�ًء حتفظياً 
يقوم به بع�ض �ملوظفني �أو من يف حكمهم، 
�أو  �إد�ري������ة  �أه�����د�ف  وذل����ك بق�شد حت��ق��ي��ق 
وق��ائ��ي��ة ع���ام���ة، ف��ه��ذ� �لإج������ر�ء ل يعتر 
تفتي�شاً باملعنى �ملفهوم يف نظام �لإجر�ء�ت 
�جلز�ئية، لأنه ل يتم بحثاً عن �أدلة جرمية 
�شر  ح�شن  حتقيق  ب��ه��دف  و�إمن���ا  معينة، 
�لعمل �أو لتفادي �أخطار معينة وبالتايل ل 
�لازمة  �ل�شروط  تو�فر  ي�شرك ل�شحته 

للتفتي�ض �جلنائي.
و�أنو�ع �لتفتي�ض ثاثة وهي:

الأول: التفتي�ش الوقائي: 
لتجريد  يتخذ  �حتياطي  �إج���ر�ء  وه��و 
�أو  �أ�شلحة  من  يحمله  مما  عليه  �ملقبو�ض 
�أدو�ت �أخرى، قد ي�شتعني بها على �لإفات 
�أو م���ق���اوم���ة رج����ال  �ل��ق��ب�����ض ع��ل��ي��ه  م����ن 
�ل�شرطة عند حماولة �إخ�شاعه للتفتي�ض.

�إذ�ً فالتفتي�ض �لوقائي متليه �ل�شرورة 
ومــقــتــ�ــضــيــات الأمـــــن لــلــوقــايــة مـــن خطر 
�أفر�د �ل�شرطة  �عتد�ء �ملقبو�ض عليه على 
�ملكلفني باملحافظة على �لأمن و�لطماأنينة 
قبل  �ل�شخ�ض  تفتي�ض  م��ث��ل  �مل��ج��ت��م��ع،  يف 
اإيـــداعـــه الــتــوقــيــف متــهــيــداً لــعــر�ــضــه على 

�ضلطة التحقيق.
الثاين – التفتي�ش الإداري: 

�إد�ري ل  ل��غ��ر���ض  ي��ب��ا���ش��ر  �ل����ذي  وه���و 
�لتحقيق  فيها  يجري  بجرمية  له  عاقة 
ب���ه���دف ج��م��ع �لأدل�������ة وك�����ش��ف �حل��ق��ي��ق��ة. 
وعلى ذلك، فهو يخرج عن نطاق �إجر�ء�ت 
�لتحقيق �جلنائي، ول تلزم لإجر�ئه تو�فر 
تــوافــر �ضفة  اأو  وقــوع جرمية  دلئــل على 
ب��ه.  ي����اأذن  فيمن  بالتحقيق  �لخ��ت�����ش��ا���ض 
�مل�����ش��ان��ع عند  وم��ث��ال ذل���ك تفتي�ض ع��م��ال 
بحوزتهم  يوجد  ق��د  م��ا  لك�شف  خروجهم 
من �أدو�ت و�أ�شياء تعود ملكيتها للم�شانع، 
ك���ذل���ك ت��ف��ت��ي�����ض �ل���رك���اب ق��ب��ل ���ش��ع��وده��م 

للطائرة، ومثاله كذلك ما ن�شت عليه �ملادة 
من  و�لتوفيق،  �ل�شجن  نظام  من  �لثامنة 
�أنه يجب �أن يفت�ض كل م�شجون �أو موقوف 
و�أن  �لتوقيف،  د�ر  �أو  �ل�شجن  دخوله  قبل 
يوؤخذ ما يوجد معه من نقود �أو �أ�شياء ذ�ت 
قيمة وتودع خزانة ال�ضجن اأو دار التوقيف 
و�أي�شاً  عنه،  �لإف���ر�ج  عند  �إليه  لت�شليمها 
رج��ل  ب��ه  ي��ق��وم  م��ا  �لإد�ري  �لتفتي�ض  م��ن 
�ل�شخ�ض  جيوب  يف  �لبحث  من  �لإ�شعاف 
�إلى �مل�شت�شفى  �لغائب عن وعيه قبل نقله 
جل��م��ع م��ا فيها و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه. وك��ذل��ك 
من هذ� �لنوع من �لتفتي�ض ما يوجد من 
م��ر�ك��ز تفتي�ض يف م��د�خ��ل وخم���ارج �مل��دن 
و�ملحافظات، وكذلك �لتفتي�ض �لذي يقوم 
به رجال �حلر��شات للد�خلني �إلى �لدو�ئر 

الأمنية ومن يف حكمها.
وهذ�ن �لنوعان �ل�شابقان خارجان عن 
مو�ضوع بحثنا لكونهما ل يدخالن �ضمن 
و�إمن��ا يدخان �شمن  �لتحقيق،  �إج���ر�ء�ت 

الإجراءات الإدارية والوقائية.
الثالث – التفتي�ش التحقيقي: 

�ملحقق  ب��ه  يقوم  �ل��ذي  �لتفتي�ض  وه��و 
�أو من يندبه من رجال �ل�شبط �جلنائي، 
ك���اإج���ر�ء م��ن �إج������ر�ء�ت �ل��ت��ح��ق��ي��ق بق�شد 
عنها  و�لك�شف  �أدل��ة �جلرمية،  �لبحث عن 

للو�شول �إلى �حلقيقة، وهو ق�شمان:
�أ ( تفيت�ض �لأ�شخا�ض.

ب( تفتي�ض �مل�شاكن.

الأول: تفتي�ش الأ�شخا�ش
ت��ف��ت��ي�����ض �لأ�����ش����خ����ا�����ض �إج����������ر�ء م��ن 
به  ت��اأم��ر  �أن  يجوز  ل  �لتحقيق،  �إج����ر�ء�ت 
�ضلطة التحقيق اإل من اأجل جرمية وقعت 
اإلى  ن�ضبتها  القرائن على  لديها  وتوافرت 
���ش��خ�����ض م��ع��ني، ك��م��ا �أن����ه ي��ج��ب �أن ُي��ع��ني 
�ل�����ش��خ�����ض �مل�����ر�د ت��ف��ت��ي�����ش��ه ت��ع��ي��ي��ن��اً ن��اف��ي��اً 

للجهالة.
ما  ك��ل  �لأ���ش��خ��ا���ض  بتفتي�ض  ويق�شد 

يت�شل  وم��ا  �مل��ادي،  �ل�شخ�ض  بكيان  يتعلق 
به مما يرت�شيه من ماب�ض، �أو ما يحمله 
من �أمتعة، و�أ�شياء منقولٍة، �أو ما ي�شتعمله 
من �أغر��ض، �أو �شيارته �خلا�شة. و�لأ�شل 
بالتفتي�ض؛  لل�شخ�ض  �لتعر�ض  جو�ز  عدم 
لالإن�ضان  تعالى  اهلل  تكرمي  مقت�ضى  لأن 
تتعلق  م���ا  و�أخ�������ض  ح���رم���ات���ه،  ُت�����ش��ان  �أن 
ب���ه �حل���رم���ة ���ش��خ�����ض �لإن�������ش���ان و�أم��ت��ع��ت��ه 
ومم��ت��ل��ك��ات��ه، ف���ا ي��ج��وز ل��ل��غ��ر �لع���ت���د�ء 
تعالى:  ق��ال  ب��غ��ره.  �أو  بالتفتي�ض  عليها 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئېئ  ژۈئ 
ی ی ژ)البقرة(.

عنه-  اهلل  –ر�ضي  هــريــرة  اأبـــي  وعـــن 
قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 
وماله  دمه  ح��ر�م،  �مل�شلم  على  �مل�شلم  )كل 

وعر�ضه(.
يحمل  �لأ�شل  �لأ�شخا�ض يف  وتفتي�ض 
معنى �ل��ت��ع��دي، و�ن��ت��ه��اك �حل��رم��ات بغر 
�أو من  �لأم��ر  وجه حق، ولكن يجوز لويل 
تقت�شي  ع��ن��دم��ا  �لتفتي�ض  �إج�����ر�ء  ينيبه 

�مل�شلحة و�ل�شرورة ذلك.
وق��د �أك���د ن��ظ��ام �لإج�����ر�ء�ت �جلز�ئية 
�ل�����ش��خ�����ض من  ت��ف��ت��ي�����ض  �أن  ق���اع���دة  ع��ل��ى 
�لثانية  �مل��ادة  فن�شت  عليه،  �لقب�ض  تو�بع 
و�لأرب���ع���ني م��ن��ه ع��ل��ى �أن����ه )ي��ج��وز لرجل 
�ل�����ش��ب��ط �جل��ن��ائ��ي – يف الأحـــــــوال الــتــي 
يجوز فيها �لقب�ض نظاماً على �ملتهم – اأن 
يفت�شه. وي�شمل �لتفتي�ض ج�شده وماب�شه 
�لتقيد  ي�شرط  ل  ذل��ك،  ومع  و�أمتعته(.. 
�إذ�  �ملتهم،  تفتي�ض  جل��و�ز  �لقب�ض  باأحو�ل 
يكفي لتفتي�ض �ل�شخ�ض من جانب �شلطة 
�إليه  �أن يكون هناك �تهام موجه  �لتحقيق 
تفتي�ض  �إج���ازة  �أن  غ��ر  ج��رمي��ة،  بارتكابه 
�ل�شخ�ض ل يرتب عليها بال�شرورة �إجازة 
�لقب�ض عليه، ملا بني �لإجر�ءين من فروق 
وا�ــضــحــة يف الــطــبــيــعــة والــ�ــضــوابــط الــتــي 
م�شا�شاً  �أك��ر  فالقب�ض  �لقانون.  يحددها 
�لتي  �لعامة  �ل�شلطة  باحلرية، ولهذ� فاإن 

تفتي�ش الأ�شخا�ش وامل�شاكن اجلنائي)اأنواعه واأق�شامه(
ــ ما هي اأنواع التفتي�ش وما الفرق بينها؟وما كيفية تفتي�ش الأ�شخا�ش وامل�شاكن؟ 
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مت��ل��ك �ل��ق��ب�����ض ع��ل��ى �مل��ت��ه��م مت��ل��ك �أي�����ش��اً 
�ل�شلطة  م��ل��ك  م��ن  �أن  ب��اع��ت��ب��ار  تفتي�شه، 

الأعلى متلك اأي�ضاً الأقل والأدنى درجة.
على  �ل�شابقة كذلك  �مل��ادة  ن�شت  وق��د 
�أن يكون  �أن��ث��ى وج��ب  �ملتهم  ك��ان  »�إذ�  �أن���ه: 
�ل��ت��ف��ت��ي�����ض م���ن ق��ب��ل �أن���ث���ى ي��ن��دب��ه��ا رج��ل 
�لثانية  �مل����ادة  وت��ن�����ض  �جل��ن��ائ��ي.  �ل�شبط 
و�خل��م�����ش��ون م���ن ن��ظ��ام �لإج��������ر�ء�ت على 
تفتي�شه  �مل��ر�د  �مل�شكن  يكن يف  �إذ� مل  �أن��ه: 
�لقائمني  م��ع  ي��ك��ون  �أن  وج��ب  �ملتهمة  �إل 

بالتفتي�ض �مر�أة«.
تفتي�ض  عند  �أح��د  ح�شور  يق�شي  ول 
�مل��ر�د  لل�شخ�ض  يحق  �أن��ه  �إل  �لأ�شخا�ض، 
تفتي�شه، �أن يطلب �إجر�ء تفتي�شه بح�شور 
على  وي��ج��ب  ك��م��ح��ام��ي��ه...،  معني  �شخ�ض 
�لطلب  لهذ�  �ل�شتجابة  بالتفتي�ض  �لقائم 
�لتفتي�ض،  تاأخر  عليه  يرتب  كان  �إذ�  �إل 
�لطلب  هذ�  بالتفتي�ض  �لقائم  رف�ض  ف��اإذ� 
كان ذلك تع�شفاً منه يرتب عليه �إ�شعاف 

�لدليل �مل�شتمد من هذ� �لتفتي�ض.
�شبق  كما  �لتفتي�ض،  يكون  �أن  ويجب 
يلحق  الإن�ضان ول  باأ�ضلوب يحفظ كرامة 
مــراعــاة  مــع  مــعــنــويــاً  اأو  بــدنــيــاً  بــه  الأذى 
يندبها  �أن��ث��ى  �لأن���ث���ى  تفتي�ض  ي��ت��ول��ى  �أن 
كان  و�إذ�  بذلك،  للقيام  بالتفتي�ض  �لقائم 
يف �مل�����ش��ك��ن ن�����ش��اء ومل ي��ك��ن �ل��غ��ر���ض من 
فيمكن  تفتي�شهن  ول  �شبطهن  �ل��دخ��ول 
ومينحن  املنزل  مغادرة  اأو  الحتجاب  من 
ي�شر  ل  مب��ا  ل��ذل��ك  �ل��ازم��ة  �لت�شهيات 
مب�شلحة �لتفتي�ض ونتيجته، وهو ما �أكدت 
نظام  م��ن  و�خلم�شون  �لثالثة  �مل���ادة  عليه 

�لإجر�ء�ت �جلز�ئية.
وت��ف��ت��ي�����ض �لأ����ش���خ���ا����ض ب�����ش��ف��ة ع��ام��ة 
�خلارجية  لاأجز�ء  �شامًا  يكون  �أن  يجب 
ل��اإن�����ش��ان ك��ال��ي��دي��ن و�ل��ق��دم��ني و�لأج����ز�ء 
والفم  الأنــف  كفجوات  لالإن�ضان  الداخلية 
�أخ��ذ عينة  يجوز  �إذ�ً  و�ملعدة،  و�ل��دم  و�لأذن 
من �لدم للك�شف عن ن�شبة ما يحتويه من 
�ملتهم  ويجوز كذلك غ�شيل معدة  �لكحول 
للح�شول منها على �أثر �ملخدر، كما يجوز 
�لذي  �حل�شا�ض  �ملو�شع  من  �ملخدر  �إخ��ر�ج 
�أخفاه فيه �ملتهم مبعرفة �لطبيب �ملخت�ض، 

�إلى كل  وين�شرف تفتي�ض �ل�شخ�ض كذلك 
ما يت�شل بكيانه �ملادي �شو�ء ما يرتديه من 
ماب�ض د�خلية �أو خارجية من غطاء ر�أ�شه 
وي�شمل  وثناياها  �أجز�ئها  بكل  حذ�ئه  �إل��ى 
ذلك ما يغطي �جل�شم من �شماد�ت بزعم 
وجود جروح اأو ك�ضور اأو حروق حتتها اأو ما 
يحمله من متاع كاحلقائب ونحوها ويكره 
�ملتهم بالقدر �لازم يف حال عدم خ�شوعه 

للتفتي�ض طو�عية.

الثاين تفتي�ش امل�شاكن:
�مل�����ش��ك��ن ك���ل م��ك��ان خ��ا���ض ي��ق��ي��م فيه 
م��وؤق��ت��ة بحيث  �أو  د�ئ���م���ة،  ب�����ش��ف��ة  �مل��ت��ه��م 
يقيم  �لتي  و�لأم��اك��ن  �مللحقات،  �إل��ى  ميتد 
بعمله،  تت�شل  حم��دودة  ف��رة  �ملتهم  فيها 
يف  �مل��وؤق��ت  �شكنه  ي�شمل  وه���ذ�  ن�شاطه،  �أو 
�لفندق، �أو �ل�شقق �ملفرو�شة �أو �ل�شر�حة، 
وغر ذلك من الأماكن التي اأعتاد الإقامة 
�ملحامي،  كمكتب  موؤقت،  ب�شكل  ولو  فيها، 
تفتح  ل  �لأم��اك��ن  فهذه  �لطبيب،  وع��ي��ادة 
من  يدخلها  و�إمن��ا  متييز،  بغر  للجمهور 
تت�شل  ف��اإن��ه��ا  ول��ه��ذ�  �شاحبها،  لهم  ي���اأذن 

باحلياة �خلا�شة ل�شاحبها.
وق��د ن�شت �مل���ادة �لأرب��ع��ون م��ن نظام 
�أن »لاأ�شخا�ض  �لإج��ر�ء�ت �جلز�ئية على 
حرمة  ومراكبهم  ومكاتبهم  وم�ضاكنهم 
حتمي  �ل�شخ�ض  وح��رم��ة  �شيانتها  جت��ب 
معه  يــوجــد  ومــا  ومــالــه  ومالب�ضه  ج�ضده 
ما  ك��ل  �مل�شكن  حرمة  وت�شمل  �أمتعة،  م��ن 
�أو حمافظ باأي حاجز �أو معد  كان م�شور�ً 

ل�ضتعماله ماأوى«.
ال�ضرية  حــق  بحرمة  يتمتع  فامل�ضكن 
م��ه��م��ا ك���ان ن��وع��ه �أو ���ش��ك��ل��ه، ك��م��ا ���ش��ب��ق يف 
�مل���ف���ه���وم، ول ت��ت��م��ت��ع ب��ال�����ش��ري��ة �لأم���اك���ن 
يف  املفتوحة  تلك  وهــي  بطبيعتها  العامة 
و�لتي  �لعامة،  ل�شتعماله  �لأوق��ات  جميع 
ي��ب��اح ل��ه��م �رت��ي��اده��ا دون ق��ي��د، ك��ال�����ش��و�رع 
و�مل�����ز�رع و�حل��ق��ول وو���ش��ائ��ل �ل��ن��ق��ل �ل��ع��ام 

والقطارات وما اإليها.
ون�����ش��ت �مل����ادة �خل��ام�����ش��ة و�لأرب���ع���ني: 
�لتفتي�ض وجود  �أثناء  لو ظهر عر�شاً  »�أنه 
اأ�ضياء تعد حيازتها جرمية اأو لها فائدة يف 

يف  �حلقيقة  ك�شف  يف  ت�شاعد  �أو  �لتحقيق 
�أخ��رى، فاإن �لأمر يقت�شي وجوب  جرمية 
و�إث��ب��ات��ه��ا يف حم�شر  �لأ���ش��ي��اء  تلك  �شبط 
ثبت حيازة  �إذ�  �لتفتي�ض« ويف هذه �حلالة 
فــاإن  جــرميــة  حيازتها  تعد  لأ�ــضــيــاء  املتهم 
ي��ك��ون حيال  ه��ن��ا  �جل��ن��ائ��ي  �ل�شبط  رج���ل 
جرمية تلب�ض. )�ن��ظ��ر يف ه��ذ� م��ا ج��اء يف 

املادة 45 من نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية(.
وح���ت���ى ُت��ك��ف��ل ح���رم���ة �مل�����ش��ك��ن وع���دم 
�لتفتي�ض  عملية  ف���اإن  م�����ش��اك��ل،  �أي  �إث����ارة 
ينيبه  �أو من  �مل�شكن  بح�شور �شاحب  تتم 
�أ�شرته، فاإن تعذر ح�شورهم  �أفر�د  �أحد  �أو 
عمدة  بح�شور  �لتفتي�ض  ي��ك��ون  �أن  وج��ب 
وهذ�  �شاهدين  �أو  حكمه،  يف  من  �أو  �حل��ي 
ما جاء يف املادة )46( من نظام �لإجر�ء�ت 
�مل�شكن  تفتي�ض  »ي��ت��م  بقولها:  �جل��ز�ئ��ي��ة، 
بح�ضور �ضاحبه اأو من ينيبه اأو اأحد اأفراد 
تعذر  و�إذ�  معه،  �ملقيمني  �لبالغني  �أ�شرته 
ح�شور �أحد هوؤلء وجب �أن يكون �لتفتي�ض 
اأو  مــن يف حكمه  اأو  احلــي  عــمــدة  بح�ضور 
من  �أو  �مل�شكن  �شاحب  ��ن  ومي��كَّ �شاهدين، 
ينوب عنه من �لإطاع على �إذن �لتفتي�ض 

ويثبت ذلك يف املح�ضر«.
و�شيانة  �مل�شاكن،  �ح��ر�م  يف  و�إم��ع��ان��اً 
�لتفتي�ض  بغر�ض  دخولها  ف��اإن  حلرمتها، 
ي��ت��م ن����ه����ار�ً ب��ع��د ����ش���روق �ل�����ش��م�����ض وق��ب��ل 
�مل����ادة )51( من  بينته  م��ا  �ل���غ���روب، وه���ذ� 
نظام �لإجر�ء�ت �جلز�ئية، بقولها: »يجب 
�شروق  بعد  م��ن  ن��ه��ار�ً  �لتفتي�ض  ي��ك��ون  �أن 

�ل�شم�ض وقبل غروبها...«.
ي�شتثنى  �أن��ه  وه��ذ� كقاعدة عامة غر 
م���ن ذل����ك ح���ال���ة �ل��ت��ل��ب�����ض ب���اجل���رمي���ة �أو 
ــــرورات وحــتــمــيــة  �ــــض كــــان  اأو  ال�ــضــتــعــانــة 
وكذلك  �ل�شتعجال،  ت�شتدعي  �لتحقيق 
�لتلب�ض حدوث  املادة )41( مع حالة  بينت 
ذل��ك لأن  �أو نحو  �أو ح��ري��ق  �أو غ��رق  ه��دم 
�ملنزل  �شاحب  من  �إذن  مبثابة  �ل�شتغاثة 

وامل�ضكن بالدخول للمنزل.

اأما كيفية تنفيذ التفتي�ش وفقًا 
لنظام الإجراءات اجلزائية:

ف��ه��و م�����روك ل��ت��ق��دي��ر �ل��ق��ائ��م��ة به 



�أ�سئلة
وردود

  العدد 55 - رجب 1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة350ـ ــ 

ولفظنته، فيجوز للمكلف باإجر�ء �لتفتي�ض 
�أم���ر  لتنفيذ  م��ن��ا���ش��ب��اً  ي����ر�ه  م���ا  ي��ت��خ��ذ  �أن 
طريقة  ذل��ك  يف  يلتزم  �أن  دون  �لتفتي�ض 
يف  �لنظام  باأحكام  �لتزم  قد  د�م  ما  بعينها 

اإجراءاته.
�إل �أنه ينتبه �أنه يتعني على من يقوم 
�جلنائية  �لتحقيقات  يف  �لتفتي�ض  باإجر�ء 
�لتي  �لأ�شياء  يبني فيه  �أن يحرر حم�شر�ً 
وتطبيقاً  �شبطها.  ع��ن  �لتفتي�ض  �أ���ش��ف��ر 
�ل�شابعة و�لأربعني من  �ملادة  لذلك، تن�ض 
نظام �لإجر�ء�ت على: »وجوب �أن يت�شمن 

حم�شر �لتفتي�ض ما ياأتي:
�لتفتي�ض  ب����اإج����ر�ء  ق����ام  م���ن  1-�����ش���م 

وظيفته وتاريخ �لتفتي�ض و�شاعته.
ب�����اإج�����ر�ء  �ل���������ش����ادر  �لإذن  2-ن�����������ض 
�لتي  �مللحة  �ل�����ش��رورة  بيان  �أو  �لتفتي�ض، 

�قت�شت �لتفتي�ض بغر �إذن.

ح�شرو�  �لذين  �لأ�شخا�ض  �أ�شماء   -3
�لتفتي�ض وتوقيعاتهم على �ملح�شر.

و�ضفاً  �ضبط  التي  الأ�ضياء  4-و�ــضــف 
دقيقاً.

5-�إث�����ب�����ات ج��م��ي��ع �لإج�����������ر�ء�ت �ل��ت��ي 
�تخذت �أثناء �لتفتي�ض و�لإجر�ء�ت �ملتخذة 

بالن�ضبة لالأ�ضياء امل�ضبوطة«.
وقد يح�شن �لإ�شارة لبع�ض �لتوجيهات 
�لتفتي�ض  ب��اإج��ر�ء  �لقيام  �أث��ن��اء  و�لو�شايا 

ومنها على �شبيل �لتنبه و�لتذكر:
1-غ�����������ض �ل���ب�������ش���ر ع�����ن �حل�����رم�����ات 
و�لعور�ت �أثناء �لتفتي�ض لأن �ملوؤمن ماأمور 
بحفظ ب�شره وغ�شه عما حّرم �هلل تعالى. 

قال تعالى:ژ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 
کژ  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ 

)النور(. 

2-ينبغي قبل �لبدء بعملية �لتفتي�ض، 
وعدم  و�ل�شتتار،  بالحتجاب  �لن�شاء  �أم��ر 
�ملبادرة بالتفتي�ض، ملا قد يرتب على ذلك 

من ك�شف للعور�ت �ملحرمة �شرعاً.
بالتفتي�ض  �ل��ق��ائ��م  ي��ظ��ه��ر  ل  �أن   -3
و�لت�شلط،  و�ل��ق��وة  و�ل��ك��ر  �لعلو  مبظهر 
بل يظهر مبظهر �لتو��شع يف غر �شعف، 
لأن مق�شوده �إحقاق �حلق، و�إقامة �ل�شرع، 
ولي�ض �لتكر على �خللق، و�إظهار �لت�شلط 

و�جلروت.

اإبراهيـم بن عبدالعزيز 
الدهـي�ش
املدعي العام بهيئة التحقيق 
والإدعاء العام مبنطقة الق�صيم
)من بحثه املقدم لإحدى الندوات 
العدلية( .

�ل��ت��ي  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �جل��ه��ة  �إن   -
نــظــرت يف الـــدعـــوى الأ�ــضــلــيــة هي 
الــــتــــي تـــتـــولـــى تـــقـــديـــر الأ�ـــــضـــــرار 
يف  ويرجع  �لتقا�شي،  عن  �لنا�شئة 
ذلـــك اإلــــى اجــتــهــاد الــقــا�ــضــي ناظر 
الق�ضية اأو ما يعر عنه )بال�ضلطة 

التقديرية(.
وقد ورد يف كام �شماحة �ل�شيخ 
اهلل-  – رحمه  اإبراهيم  بن  حممد 
للحاكم  )�أن  قوله:  �ل�شدد  هذ�  يف 
�ل�����ش��رع��ي �لج���ت���ه���اد يف م��ث��ل ه��ذه 
�لأم�����ور، وت��ق��ري��ر م��ا ي���ر�ه حمققاً 
والــعــدوان... للظلم  مزياًل  للعدل 

�إلخ( �.ه�.
وعلى القا�ضي اأن يرجع يف ذلك 
اإلــــى الـــعـــرف والـــعـــادة وال�ــضــتــعــانــة 
�ملجال. وذكر  باأهل �خل��رة يف هذ� 
– رحمه  �شيخ �لإ���ش��ام �ب��ن تيمية 
اأن  اعــتــبــار  بــد مــن  اأنــــه ل  اهلل- يف 

تكون الأ�ضرار على الوجه املعتاد.

�لتنفيذية  �لائحة  ن�شت  وقد 
على   )236( �مل��ادة  �ملر�فعات  لنظام 
�ل�شفر  عن  للممنوع  �لتعوي�ض  �أن 
يــــقــــدره الـــقـــا�ـــضـــي بـــو�ـــضـــاطـــة اأهــــل 

�خلرة. 
ولعل من �ملنا�شب يف هذ� �ملو�شع 
ذكر بع�ض �أنو�ع �ل�شرر �لتي ميكن 
عند  فيها  والجــتــهــاد  اإليها  النظر 
�شبيل  على  وه��ي  �لتعوي�ض  تقدير 

�ملثال ل �حل�شر، فمن ذلك:
1-م�شروفات �لدعوى وت�شمل:

) اأ ( نفقات ال�ضفر.
)ب( نفقات الإقامة.

)ج( �أجرة �أهل �خلرة.
)د( اأجرة املحامي.

)ه������( �ل��ن��ف��ق��ات �ل���ت���ي ت�����ش��رف 
لإعد�د �ملذكر�ت و�لرد عليها.

ت�����ش��رف  �ل���ت���ي  �ل���ن���ف���ق���ات  )و( 
لات�شالت باأنو�عها.

2- ال�ضرر الالحق عن املنع من 

ال�ضفر.
الالحق عن احلجز  ال�ضرر   -3

التحفظي.
توقيف  الالحق عن  ال�ضرر   -4

التعامل اأو تقليله.
�إل���ى غ��ر ذل��ك مم��ا ي���ر�ه ناظر 
�لدعوى، لأن ما تقدم جمرد �أمثلة، 
�أن�������و�ع �ل�����ش��رر  ول مي��ك��ن ح�����ش��ر 
وجم�����الت �ل��ت��ع��وي�����ض، ف��رج��ع يف 
– كما  القا�ضي  اجــتــهــاد  اإلـــى  ذلــك 
– بــنــاًء على مــا يقدمه من  ت��ق��دم 
يتوجه له �لتعوي�ض من م�شتند�ت 
وغ��ره��ا، وم��ا ي��ر�ه �أه��ل �خل��رة يف 

هذ� �ملو�شوع.

يو�شف بن �شالح ال�شليم
القا�صي باملحكمة العامة بالفوارة 
مبنطقة الق�صيم
)من بحثه املقدم لإحدى الندوات 
العدلية(.

كيفية التعوي�ش عن اأ�شرار التقا�شي

ــ ما كيفية احت�شاب تقدير التعوي�ش الناجت عن اأ�شرار التقا�شي؟


