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بالق�شاء  القائلون  اختلف   -
نكوله عن  املدعى عليه عند  على 
اليمني، يف حتديد مفهوم النكول 

على اأقوال:

القول الأول:
 اأن الــنــكــول بـــذل وبــهــذا قــال 
– رحمه اهلل-  اأبــو حنيفة  الإمــام 

وهو وجه عند احلنابلة.
القول الثاين: 

اأن النكول اإقرار باحلق.
وهــــــــذا قـــــــول �ـــشـــاحـــبـــي اأبـــــي 
بن  وحمــمــد  يو�شف  اأبـــي  حنيفة: 

احل�شن وهو وجه عند احلنابلة.
القول الثالث:

 اأن النكول يقوم مقام ال�شاهد 
والـــبـــيـــنـــة ل مـــقـــام الإقـــــــــرار ول 
الــبــذل. وهــذا قــول عند احلنابلة 

واختاره ابن القيم.

الأدلة:
دليل القول الأول: 

نــكــول  اإن  قــــال  مـــن  ا�ـــشـــتـــدل   
املدعى عليه بذل.

بــقــولــهــم: اإنـــنـــا لـــو اعــتــرنــاه 
اإقــراراً فاإنه يكون كاذباً يف اإنكاره، 
بالنكول  فيف�شق  حـــرام،  والــكــذب 
بعد الإنكار، وهذا باطل، فجعلناه 
بذًل واإباحة، �شيانة له عما يقدح 

يف عدالته، ويجعله كاذباً.
ونــوقــ�ــش: بــــاأن الـــبـــذل اإبــاحــة 
وتـــــــرع، وهـــــو مل يــقــ�ــشــد ذلــــك، 
يكون  وقــد  قلبه  ومل يخطر على 
فلو  املــوت،  مر�ش  املدعي مري�شاً 
كــان الــنــكــول بـــذًل واإبــاحــة اعتر 

خروج املدعى به من الثلث.
دليل القول الثاين: 

مفهوم الق�ضاء بالنكول

•  كيف يتم حتديد مفهوم الق�شاء بالنكول؟	

نــكــول  اإن  قـــــال  مــــن  ا�ـــشـــتـــدل 
املدعى عليه اإقرار باحلق.

كاملمتنع  الناكل  اإن  بقولهم: 
مــــن الـــيـــمـــني الــــكــــاذبــــة ظــــاهــــراً، 
به، لأنه  باملدعى  في�شري معرتفاً 
تخل�شه  اإمــــكــــان  – مـــع  نــكــل  ملـــا 
بــالــيــمــني – دل نــكــولــه عــلــى اأنـــه 
لــو حــلــف لــكــان كـــاذبـــاً وهـــو دليل 

اعرتافه.

ونوق�ش من وجوه:
�شرح  قــد  الــنــاكــل  اأن  الأول: 
املدعى  ي�شتحق  ل  واأنـــه  بــالإنــكــار 
بــه، وهــو م�شر على ذلــك، متورع 
عن اليمني، فكيف يقال: اأنه مقر 
ويجعل  الإنكار،  على  اإ�شراره  مع 

مكذباً لنف�شه؟
الــثــاين: اأنـــه لــو كــان مــقــراً مل 
بــالإبــراء  نكوله  بينة  منه  ت�شمع 
والأداء، فاإنه يكون مكذباً لنف�شه.

اإخـــبـــار  الإقـــــــرار  اأن  الـــثـــالـــث: 
فكيف  نف�شه،  على  للمرء  و�شهادة 
نف�شه  عــلــى  �ــشــاهــداً  مــقــراً  يجعل 

ب�شكوته.
دليل القول الثالث:

ا�ــشــتــدل مـــن قـــال اإن الــنــكــول 
يقوم مقام ال�شاهد والبينة.

ا�ــشــم ملا  الــبــيــنــة  اإن  بــقــولــهــم: 
– مع متكنه  يبني احلق، ونكوله 
يــراأ  الــتــي  ال�شادقة  اليمني  مــن 
بها من املدعى عليه به ويتخل�ش 
ظاهر  – دلــيــل  خ�شمه  مــن  بــهــا 
وبيان  خ�شمه  دعــوى  �شحة  على 
اأنــــهــــا حـــــق، فــــقــــام مــــقــــام �ــشــاهــد 

القرائن.
– �شلى  النبي  بــاأن  ونــوقــ�ــش: 
اهلل عليه و�شلم – اأجرى ال�شكوت 

جمـــرى الإقــــــرار والـــبـــذل يف حق 
البكر اإذا ا�شتوؤذنت.

واأجـــــيـــــب: بــــــاأن هـــــذا نـــكـــوًل، 
اإمنـــا هــو دلــيــل عــلــى الــر�ــشــاء مبا 
ت�شتحي من  لأنــهــا  فيه،  ا�ــشــوؤذنــت 
لكالمها  الــعــار  ويلحقها  الــكــالم، 
�شكوتها  فنزل  الــدال على طلبها، 

منزلة ر�شاها لل�شرورة.
وههنا املدعى عليه ل ي�شتحي 
من الكالم، ول عار عليه فيه فال 

ي�شبه البكر.

الرتجيح: 
الراجح بعد ما �شبق هو القول 
يـــقـــوم مــقــام  الــنــكــول  اأن  الــثــالــث 
ال�شاهد والبينة وذلك لقوة دليل 
على  املناق�شة  وورود  الــقــول،  هــذا 
اأدلة القولني الآخرين واهلل اأعلم.
ومن ثمرة اخلالف بني القول 
املــاأذون  ال�شبي  اأن  والثاين  الأول 

له بالتجارة هل يحلف اأم ل.
يحلف،  ل  حنيفة:  اأبـــي  فعند 
لأنــه لو نكل كان بــاذًل، وهو لي�ش 
ال�شاحبني  وعند  البذل،  اأهــل  من 
يحلف، لأن النكول اإقرار وهو من 
اأهــل الإقــرار. ومن ثمرة اخلالف 
اأدعى نكاح امراأة  اإذا  عند احلنابلة 
يق�شي  فهل  فنكلت،  وا�شتحلفت 
عليها بالنكول، وجتعل زوجته؟ اإذا 
قيل: هو اإقرار حكم عليها بذلك، 
واإن قيل هو بذل مل يحكم بذلك، 

لأن الزوجية ل ت�شتباح بالبذل.

د. عبدالعزيز بن �ضالح ال�ضاوي 
الأ�ضتاذ بجامعة الق�ضيم
من بحثه املقدم لإحدى 
الندوات العدلية
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-يــخــتــلــف الــتــفــتــيــ�ــش اجلــنــائــي 
عن  التحقيق  اأعمال  من  عمل  وهــو 
التفتي�ش الإداري الذي يعد اإجراءه 
يـــقـــوم بـــه بع�ش  اإجــــــــراًء حتــفــظــيــاً 
وذلــك  اأو مــن يف حكمهم  املــوظــفــني 
ــــــة اأو  بــقــ�ــشــد حتــقــيــق اأهــــــداف اإداري
وقائية عامة فهذا الإجراء ل يعتر 
تــفــتــيــ�ــشــاً بــاملــعــنــى املــفــهــوم يف نــظــام 
الإجـــــــراءات اجلــزائــيــة لأنــــه ل يتم 
اأدلــة جرمية معينة واإمنا  بحثاً عن 
اأو  العمل  بهدف حتقيق ح�شن �شري 
ل  وبــالــتــايل  معينة  اأخــطــار  لتفادي 
ال�شروط  ت��واف��ر  ل�شحته  ي�شرتط 

الالزمة للتفتي�ش اجلنائي.
واأنواعه كما يلي:

الأول: التفتي�ش الوقائي:
وهـــــو اإجــــــــراء احـــتـــيـــاطـــي يــتــخــذ 
يحمله  مما  عليه  املقبو�ش  لتجريد 
قد  اأخــــــرى  اأدوات  اأو  ــلــحــة  اأ�ــش مـــن 
ي�شتعني بها على الإفالت من القب�ش 
عليه اأو مقاومة رجال ال�شرطة عند 

حماولة اإخ�شاعه للتفتي�ش.
متليه  الــوقــائــي  فالتفتي�ش  اإذاً 
الـــــ�ـــــشـــــرورة ومـــقـــتـــ�ـــشـــيـــات الأمــــــن 
املقبو�ش  اعتداء  للوقاية من خطر 
املكلفني  ال�شرطة  اأفـــراد  على  عليه 
والطماأنينة  الأمــن  على  باملحافظة 
ال�شخ�ش  تفتي�ش  مثل  املجتمع.  يف 
قـــبـــل اإيـــــداعـــــه الـــتـــوقـــيـــف متــهــيــداً 

لعر�شه على �شلطة التحقيق.
الثاين: التفتي�ش الإدراي:

وهــــــو الــــــــذي يـــبـــا�ـــشـــر لــغــر�ــش 
له بجرمية يجري  اإداري ل عالقة 
الأدلـــة  جمع  بــهــدف  التحقيق  فيها 
فهو  ذلــك،  وعلى  احلقيقة.  وك�شف 
يخرج عن نطاق اإجــراءات التحقيق 
توافر  لإجــرائــه  تلزم  ول  اجلــنــائــي، 
توافر  اأو  جرمية  وقــوع  على  دلئــل 

فيمن  بالتحقيق  الخت�شا�ش  �شفة 
يــاأذن به. ومثال ذلك تفتي�ش عمال 
امل�شانع عند خروجهم لك�شف ما قد 
واأ�شياء  اأدوات  من  بحوزتهم  يوجد 
تـــعـــود مــكــلــيــتــهــا لــلــمــ�ــشــانــع، كــذلــك 
تــفــتــيــ�ــش الــــركــــاب قـــبـــل �ــشــعــودهــم 
لــلــطــائــرة، ومــثــالــه كــذلــك مــا ن�شت 
عليه املادة الثامنة من نظام ال�شجن 
يفت�ش  اأن  اأنه يجب  »من  والتوقيف 
كل م�شجون اأو موقوف قبل دخوله 
يوؤخذ  واأن  التوقيف  دار  اأو  ال�شجن 
مــا يــوجــد مــعــه مــن نــقــود اأو اأ�ــشــيــاء 
اأو  ال�شجن  خزانة  وتــودع  قيمة  ذات 
عند  اإلــيــه  لت�شليمها  الــتــوقــيــف  دار 
التفتي�ش  من  واأي�شاً  عنه«،  الإفــراج 
الإ�شعاف  رجــل  به  يقوم  ما  الإداري 
مـــن الــبــحــث يف جـــيـــوب الــ�ــشــخــ�ــش 
الــغــائــب عـــن وعــيــه قــبــل نــقــلــه اإلـــى 
والتعرف  فيها  ما  جلمع  امل�شت�شفى 
عــلــيــه. وكــذلــك مــن هـــذا الــنــوع من 
الــتــفــتــيــ�ــش مــــا يـــوجـــد مــــن مـــراكـــز 
املــدن  وخمــــارج  مــداخــل  يف  تفتي�ش 

التفتي�ش اجلنائي  للمتهم

•  من اأعمال التحقيق اجلنائي م�شاألة تفتي�ش املتهم، فما هي اأنواع التفتي�ش؟	

واملحافظات، وكذلك التفتي�ش الذي 
يقوم به رجال احلرا�شات للداخلني 
اإلى الدوائر الأمنية ومن يف حكمها.
وهــــــــذان الــــنــــوعــــان الـــ�ـــشـــابـــقـــان 
لكونهما ل  املــو�ــشــوع  عــن  خــارجــان 
التحقيق،  اإجــراءات  �شمن  يدخالن 
واإمنــــا يــدخــالن �ــشــمــن الإجـــــراءات 

الإدارية والوقائية.
الثالث: التفتي�ش احلقيقي:

وهـــو الــتــفــتــيــ�ــش الــــذي يــقــوم به 
اأو مـــن يــنــدبــه مـــن رجـــال  املــحــقــق 
الــ�ــشــبــط اجلـــنـــائـــي، كـــــاإجـــــراء مــن 
البحث  بق�شد  التحقيق  اإجـــــراءات 
عنها  والك�شف  اجلــرميــة،  اأدلـــة  عــن 
للو�شول اإلى احلقيقة، وهو ق�شمان:

اأ( تفتي�ش الأ�شخا�ش.
ب(تفتي�ش امل�شاكن.

اإبراهيم بن عبدالعزيز الدهي�ش
املدعي العام لهيئة التحقيق 
والإدعاء العام بالق�ضيم, من بحثه 
املقدم لإحدى الندوات العدلية

نكول املدعي عن اليمني بعد ردها اإليه؟

•  ما كيفية نكول املدعي عن اليمني بعد ردها اإليه؟	
يكون  اأن  دون  اإليه  اليمني  رد  بعد  احللف  عن  املدعي  توقف  -اإذا 
بنكوله،  احلكم  على  اليمني  برد  القائلون  الفقهاء  اتفق  فقد  عذر  له 
�شبب  عن  القا�شي  ي�شاأله  حتى  بنكوله  يحكم  وال  ال��دع��وى  و�شقوط 
توقفه عن اليمني، فاإن ذكر اأنه متوقف عن اليمني لريجع اإلى ح�شابه، 
وي�شتظهر لنف�شه، انظر بها، وكان على حقه يف اليمني ول ت�شيق عليه 

املدة.
عليها  ينبني  ل��ه،  حق  اليمني  اأن  بنكوله:  الدعوى  �شقوط  ودليل 

ثبوت املدعى به، فاإذا اأ�شقطها �شقطت دعواه.
د. عبدالعزيز بن �ضالح ال�ضاوي
الأ�ضتاذ بجامعة الق�ضيم 
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية
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اإجراءات تنفيذ التفتي�ش للمتهم 

• ما هو الإجراء املتبع يف تنفيذ التفتي�ش للمتهم وفقاً لنظام الإجراءات اجلزائية؟	

القائم  لتقدير  مــرتوك  التفتي�ش  تنفيذ  -اأ�شلوب 
اأن  التفتي�ش  بــاإجــراء  للمكلف  فيجوز  ولفطنته،  بــه 
اأن  دون  التفتي�ش  اأمــر  لتنفيذ  منا�شباً  يــراه  ما  يتخذ 
يلتزم يف ذلك طريقة بعينها ما دام قد التزم باأحكام 

النظام يف اإجراءاته.
التفتي�ش احلفاظ  يراعي يف  اأن  ذلــك، يجب  ومــع 
عــلــى كــرامــة الإنــ�ــشــان وعـــدم جـــواز اإيـــذائـــه بــدنــيــاً اأو 

معنوياً.
وعليه واإن كان للقائم بالتفتي�ش �شلطة تقديرية 
يف طريقة تنفيذه التي رمبا تطلبت قدراً من الإكراه 
ل  اأنـــه  اإل  التفتي�ش،  لإجـــــراءات  املتهم  يــذعــن  مل  اإن 
�شاأنه احلط  مــرر من  لأي عنف غري  اللجوء  يجوز 
من كرامة الإن�شان، كما اأ�شرت لذلك املادة الثانية من 

نظام الإجراءات اجلزائية.
بــاإجــراء  يــقــوم  مــن  يتعني على  اأنـــه  ينتبه  اأنـــه  اإل 
حم�شراً  يحرر  اأن  اجلنائية  التحقيقات  يف  التفتي�ش 
التفتي�ش عن �شبطها.  اأ�شفر  التي  الأ�شياء  فيه  يبني 
من  والأربــعــني  ال�شابعة  املــادة  تن�ش  لذلك،  وتطبيقاً 
حم�شر  يت�شمن  اأن  »وجـــوب  على  الإجـــــراءات  نــظــام 

التفتي�ش ما ياأتي:
1-ا�شم من قام باإجراء التفتي�ش ووظيفته وتاريخ 

التفتي�ش و�شاعته.
بيان  اأو  التفتي�ش،  بــاإجــراء  ال�شادر  الإذن  2-ن�ش 

ال�شرورة امللحة التي اقت�شت التفتي�ش بغري اإذن.
الــذيــن حــ�ــشــروا التفتي�ش  3-اأ�ــشــمــاء الأ�ــشــخــا�ــش 

وتوقيعاتهم على املح�شر.
4-و�شف الأ�شياء التي �شبطت و�شفاً دقيقاً.

5-اإثـــبـــات جميع الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذت اأثــنــاء 
لــالأ�ــشــيــاء  بالن�شبة  املــتــخــذة  والإجـــــــراءات  التفتي�ش 

امل�شبوطة.
وقد يح�شن الإ�شارة لبع�ش التوجيهات والو�شايا 
اأثناء القيام باإجراء التفتي�ش ومنها على �شبيل التنبه 

والتذكري:
اأثــنــاء  1-غــ�ــش الب�شر عــن احلــرمــات والـــعـــورات 
التفتي�ش لأن املوؤمن ماأمور بحفظ ب�شره وغ�شه عما 

حّرم اهلل تعالى. قال تعالى:ژ ڇ  ڇ   ڇ  
ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ.
2-ينبغي قبل البدء بعملية التفتي�ش، اأمر الن�شاء 
بالحتجاب وال�شتتار، وعدم املبادرة بالتفتي�ش، ملا قد 

يرتتب على ذلك من ك�شف للعورات املحرمة �شرعاً.
العلو  مبظهر  بالتفتي�ش  الــقــائــم  يظهر  ل  3-اأن 
التوا�شع  بل يظهر مبظهر  والت�شلط،  والقوة  والكر 
واإقــامــة  احلــق،  اإحــقــاق  يف غــري �شعف، لأن مق�شوده 
الت�شلط  واإظــهــار  اخللق،  على  التكر  ولي�ش  ال�شرع، 

واجلروت. وباهلل التوفيق.

اإبراهيم بن عبدالعزيز الدهي�ش 
املدعي العام بهيئة التحقيق والدعاء العام 
بالق�ضيم
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية 

 مفهوم الق�ضاء باليمني املردودة

• فكيف 	 املــدعــي  على  اليمني  ردت  اإذا 
يكون تكييفها؟

-اختلف القائلون برد اليمني على املدعي يف 
هذه امل�شاألة على قولني:

القول الأول: اأن ميني املدعي تكون كالبينة.
وهذا قول لل�شافعية، وقول عند احلنابلة .

كاإقرار  تكون  املدعي  اأن ميني  الثاين:  القول 
املدعى عليه.

وقــول  ال�شافعية  عند  الــقــولــني  اأظــهــر  وهـــذا 
احلنابلة.

الأدلة:
دليل القول الأول: ا�شتدل من قال: اإن ميني 

املدعي كالبينة.
بقولهم: لأنها حجة من جهة املدعي.

دليل القول الثاين: ا�شتدل من قال: اإن ميني 
املدعي كاإقرار املدعى عليه.

املدعى  جهة  مــن  �ــشــادر  النكول  اإن  بقولهم: 
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تفتي�ش امل�ضكن للمتهم 

• من اأعمال التحقيق اجلنائي م�شاألة التفتي�ش، فما هي الكيفية يف تفتي�ش م�شكن املتهم؟	
ب�شفة  املتهم  فيه  يقيم  كل مكان خا�ش  امل�شكن   -
دائمة، اأو موؤقتة بحيث ميتد اإلى امللحقات، والأماكن 
التي يقيم فيها املتهم فرتة حمدودة تت�شل بعمله، اأو 
ن�شاطه، وهذا ي�شمل �شكنه املوؤقت يف الفندق، اأو ال�شقق 
املفرو�شة اأو ال�شرتاحة، وغري ذلك من الأماكن التي 
اعتاد الإقامة فيها، ولو ب�شكل موؤقت، كمكتب املحامي، 
للجمهور  تفتح  ل  الأمــاكــن  فــهــذه  الطبيب،  وعــيــادة 
�شاحبها،  لهم  يـــاأذن  مــن  يدخلها  واإمنـــا  متييز،  بغري 

ولهذا فاإنها تت�شل باحلياة اخلا�شة ل�شاحبها.
وقــد ن�شت املـــادة الأربــعــون مــن نــظــام الإجــــراءات 
ومكاتبهم  وم�شاكنهم  »لالأ�شخا�ش  اأن  على  اجلزائية 
ال�شخ�ش  وحرمة  �شيانتها  جتنب  حرمة  ومراكبهم 
من  معه  يــوجــد  ومــا  ومــالــه  ومالب�شه  ج�شده  حتمي 
اأو  مــ�ــشــوراً  كــان  مــا  كــل  امل�شكن  حــرمــة  وت�شمل  اأمتعة 

حماط باأي حاجز اأو معد ال�شتعماله ماأوى«.
كان  مهما  ال�شرية  حــق  بحرمة  يتمتع  فامل�شكن 
نوعه اأو �شكله كما �شبق يف املفهوم، ول تتمتع بال�شرية 

الأماكن العامة بطبيعتها وهي تلك املفتوحة يف جميع 
ارتياتها  لهم  يباح  والتي  العامة،  ل�شتعمال  الأوقــات 
دون قيد، كال�شوارع واملــزراع واحلقول وو�شائل النقل 

العام والقطار وما اإليها.
لــو ظهر  »اأنـــه  والأربــعــني  اخلام�شة  املـــادة  ون�شت 
حيازتها  تــعــد  اأ�ــشــيــاء  وجـــود  التفتي�ش  اأثــنــاء  عــر�ــشــاً 
ت�شاعد يف ك�شف  اأو  التحقيق  فائدة يف  لها  اأو  جرمية 
احلقيقة يف جرمية اأخرى فاإن الأمر يقت�شي وجوب 
�شبط تلك الأ�شياء واإثباتها يف حم�شر التفتي�ش« ويف 
هذه احلالة اإذا ثبت حيازة املتهم لأ�شياء تعد حيازتها 
حيال  يكون  هنا  اجلنائي  ال�شبط  رجــل  فــاإن  جرمية 
جرمية تلب�ش. )انظر يف هذا ما جاء يف املادة 45 من 

نظام الإجراءات اجلزائية(.
وحتى تكفل حرمة امل�شكن وعدم اإثارة اأي م�شاكل، 
اأو  امل�شكن  �شاحب  بح�شور  تتم  التفتي�ش  عملية  فــاإن 
فــاإن تعذر ح�شورهم  اأ�شرته  اأفــراد  اأحــد  اأو  من ينيبه 
اأو من  التفتي�ش بح�شور عمدة احلي  يكون  اأن  وجب 
يف حكمه، اأو �شاهدين وهذا ما جاء يف املادة )46( من 
نظام الإجراءات اجلزائية، بقولها »يتم تفتي�ش امل�شكن 
اأ�شرته  اأفـــراد  اأحــد  اأو  ينيبه  مــن  اأو  �شاحبه  بح�شور 
اأحد هوؤلء  البالغني املقيمني معه، واإذا تعذر ح�شور 
اأو من  التفتي�ش بح�شور عمدة احلي  يكون  اأن  وجب 
من  اأو  امل�شكن  �شاحب  وميّكن  �شاهدين،  اأو  حكمه  يف 
ينوب عنه من الطالع على اإذن التفتي�ش ويثبت ذلك 

يف املح�شر.
واإمعاناً يف احرتام امل�شاكن، و�شيانة حرمتها، فاإن 
دخولها بغر�ش التفتي�ش يتم نهاراً بعد �شروق ال�شم�ش 
وقــبــل الــغــروب وهـــذا مــا بينته املـــادة )51( مــن نظام 
الإجراءات اجلزائية، بقولها »يجب اأن يكون التفتي�ش 

نهاراً من بعد �شروق ال�شم�ش وقبل غروبها...«.
وهذا كقاعدة عامة غري اأنه ي�شتثنى من ذلك حالة 
�ــشــرورات  كــانــت  اأو  ال�شتعانة  اأو  باجلرمية  التلب�ش 
وحتمية التحقيق ت�شتدعي ال�شتعجال، وكذلك بينت 
اأو  اأو غرق  التلب�ش حــدوث هدم  املــادة )41( مع حالة 
من  اإذن  مبثابة  ال�شتغاثة  لأن  ذلــك  نحو  اأو  حــريــق 

�شاحب املنزل وامل�شكن بالدخول للمنزل.

اإبراهيم بن عبدالعزيز الدهي�ش 
املدعي العام بهيئة التحقيق والدعاء العام 
بالق�ضيم
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية 

عــلــيــه، وميـــني املــدعــي مبنية عــلــى نــكــول املــدعــى 
املدعى  اإقــرار  فاأ�شبه  اإلى احلق،  بها  ُتو�شل  عليه 

عليه.
متكنه  مع  عليه  املدعى  نكول  بــاأن  ويناق�ش: 
من اليمني دليل على �شحة دعوى املدعي، وبيان 
ازداد  املــدعــي  فـــاإذا ردت اليمني وحلف  اأنــهــا حــق، 

الأمر و�شوحاً فكان كالبينة.
اأقــام  لو  اأنــه  امل�شاألة  وينبني على اخلــالف يف 
املدعى عليه بينة بالأداء بعد ما حلف املدعي، فاإن 
املدعى  بينة  �شمعت  كالبينة  املدعي  ميني  قيل: 
عــلــيــه، واإن قــيــل: ميــني املــدعــي كـــاإقـــرار املــدعــى 
مكذبة  لكونها  عليه  املدعى  بينة  ت�شمع  عليه مل 

لإقراره.
املردودة  اليمني  اأن  الأول  القول  الراجح: هو 
لقوة  وذلك  عليه  املدعى  كاإقرار  ولي�شت  كالبينة 
الثاين مبا  القول  القول و�شعف دليل  دليل هذا 

اأورد عليه من مناق�شة.
وباهلل التوفيق.

د. عبدالعزيز بن �ضالح ال�ضاوي
الأ�ضتاذ بجامعة الق�ضيم
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية
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من  اإجـــراء  الأ�شخا�ش  تفتي�ش   -
تاأمر  اأن  التحقيق، ل يجوز  اإجـــراءات 
به �شلطة التحقيق اإل من اأجل جرمية 
على  القرائن  لديها  وتــوافــرت  وقعت 
اأنــه  كما  مــعــني،  �شخ�ش  اإلـــى  ن�شبتها 
يجب اأن ُيعني ال�شخ�ش املراد تفتي�شه 

تعييناً نافياً للجهالة.
كل  الأ�شخا�ش  بتفتي�ش  ويق�شد 
املــادي، وما  ال�شخ�ش  بكيان  يتعلق  ما 
يت�شل به مما يرت�شيه من مالب�ش، اأو 
ما يحمله من اأمتعة، واأ�شياء منقولة، 
اأو  اأغـــــرا�ـــــش،  مـــن  يــ�ــشــتــعــمــلــه  مـــا  اأو 
جواز  عدم  والأ�شل  اخلا�شة.  �شيارته 
لأن  بــالــتــفــيــ�ــش؛  لل�شخ�ش  الــتــعــر�ــش 
لالإن�شان  تعالى  اهلل  تكرمي  مقت�شى 
تتعلق  ما  واأخ�ش  حرماته،  ُت�شان  اأن 
واأمتعته  الإن�شان  �شخ�ش  احلرمة  به 
وممتلكاته، فال يجوز للغري العتداء 
قـــال  بــــغــــريه.  اأو  بــالــتــفــتــيــ�ــش  عــلــيــهــا 

تعالى:ژۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  
ىئ  ی  ی   ژ.  

وعـــن اأبـــي هــريــرة ر�ــشــي اهلل عنه 
قــال: قــال ر�ــشــول اهلل �شلى اهلل عليه 
حرام،  امل�شلم  على  امل�شلم  »كل  و�شلم: 

دمه وماله وعر�شه«.
وتــفــتــيــ�ــش الأ�ــشــخــا�ــش يف الأ�ــشــل 
يـــحـــمـــل مـــعـــنـــى الــــتــــعــــدي، وانـــتـــهـــاك 
احلـــــرمـــــات بـــغـــري وجـــــه حـــــق، ولــكــن 
يجوز لويل الأمر اأو من ينيبه اإجراء 
امل�شلحة  تقت�شي  عــنــدمــا  التفتي�ش 

وال�شرورة ذلك.
وقد اأكد نظام الإجراءات اجلزائية 
من  ال�شخ�ش  تفتي�ش  اأن  قاعدة  على 
ـــادة  تـــوابـــع الــقــبــ�ــش عــلــيــه، فــنــ�ــشــت امل
اأنه يجوز  الثانية والأربعني منه على 
لرجل ال�شبط اجلنائي – يف الأحوال 
على  نظاماً  القب�ش  فيها  يجوز  التي 
املتهم – اأن يفت�شه. وي�شمل التفتي�ش 
جــ�ــشــده ومــالبــ�ــشــه واأمــتــعــتــه«... ومــع 

�ضوابط تفتي�ش ال�ضخ�ش املتهم 

•  من اأعمال التحقيق اجلنائي م�شاألة التفتي�ش، فما هي ال�شوابط والإجراءات يف تفتي�ش ال�شخ�ش املتهم؟	

ذل�����ك، ال ي�����ش��رتط ال��ت��ق��ي��د ب���اأح���وال 
الــقــبــ�ــش جلــــواز تــفــتــيــ�ــش املــتــهــم، اإذا 
جانب  مــن  ال�شخ�ش  لتفتي�ش  يكفي 
اتهام  يكون هناك  اأن  التحقيق  �شلطة 
اأن  بارتكابه جرمية، غري  اإليه  موجه 
يرتتب  ل  الــ�ــشــخــ�ــش  تفتي�ش  اإجـــــازة 
عليها بال�شرورة اإجازة القب�ش عليه، 
وا�شحة  الإجراءين من فروق  ملا بني 
يف الطبيعة وال�شوابط التي يحددها 
الـــقـــانـــون. فــالــقــبــ�ــش اأكـــــر مــ�ــشــا�ــشــاً 
العامة  ال�شلطة  فــاإن  ولهذا  باحلرية، 
التي متلك القب�ش على املتهم متلك 
ملك  مــن  اأن  باعتبار  تفتي�شه،  اأيــ�ــشــاً 
الأقـــل  اأيــ�ــشــاً  الأعــلــى متــلــك  ال�شلطة 

والأدنى درجة.
كذلك  ال�شابقة  املـــادة  ن�شت  وقــد 
عــلــى اأنـــه »اإذا كـــان املــتــهــم اأنــثــى وجــب 
اأن يـــكـــون الــتــفــتــيــ�ــش مـــن قــبــل اأنــثــى 
يندبها رجل ال�شبط اجلنائي. وتن�ش 
املــــادة الــثــانــيــة واخلــمــ�ــشــون مــن نظام 
»اإذا مل يكن يف  اأنـــه:  الإجــــراءات على 
امل�شكن املراد تفتي�شه اإل املتهمة وجب 
بالتفتي�ش  الــقــائــمــني  مـــع  يــكــون  اأن 

امراأة«.
اأحـــــد عند  يــقــتــ�ــشــي حــ�ــشــور  ول 
يحق  اأنـــــه  اإل  الأ�ـــشـــخـــا�ـــش،  تــفــتــيــ�ــش 
يطلب  اأن  تفتي�شه،  املــــراد  لل�شخ�ش 
اإجراء تفتي�شه بح�شور �شخ�ش معني 
كـــمـــحـــامـــيـــه...، ويـــجـــب عــلــى الــقــائــم 
بالتفتي�ش ال�شتجابة لهذا الطلب اإل 
التفتي�ش  تاأخري  كان يرتتب عليه  اإذا 
هــذا  بالتفتي�ش  الــقــائــم  رفــ�ــش  فـــــاإذا 
يرتتب  منه  تع�شفاً  ذلــك  كــان  الطلب 
عليه اإ�شعاف الدليل امل�شتمد من هذا 

التفتي�ش.
كما  الــتــفــتــيــ�ــش  يــكــون  اأن  ويــجــب 
الإن�شان  كرامة  يحفظ  باأ�شلوب  �شبق 
معنوياً  اأو  بدنياً  به  الأذى  يلحق  ول 
اأن يــتــولــى تــفــتــيــ�ــش ول  مـــع مـــراعـــاة 

مع  معنوياً  اأو  بدنياً  بــه  الأذى  يلحق 
تــفــتــيــ�ــش الأنـــثـــى  يــتــولــى  اأن  مـــراعـــاة 
للقيام  بالتفتي�ش  القائم  يندبها  اأنثى 
ومل  ن�شاء  امل�شكن  يف  كــان  واإذا  بذلك، 
�شبطهن  الــدخــول  مــن  الغر�ش  يكن 
الحتجاب  من  فيمكن  تفتي�شهن  ول 
اأو مغادرة املنزل ومينحن الت�شهيالت 
الالزمة لذلك مبا ل ي�شر مب�شلحة 
التفتي�ش ونتيجته، وهو ما اأكدت عليه 
املــــادة الــثــالــثــة واخلــمــ�ــشــون مــن نظام 

الإجراءات اجلزائية.
عامة  ب�شفة  الأ�شخا�ش  وتفتي�ش 
لــــالأجــــزاء  �ـــشـــامـــاًل  يـــكـــون  اأن  يـــجـــب 
اخلـــــارجـــــيـــــة لــــالإنــــ�ــــشــــان كـــالـــيـــديـــن 
والــــقــــدمــــني والأجـــــــــــــزاء الـــداخـــلـــيـــة 
لالإن�شان كفجوات الأنف والفم والإذن 
والدم واملعدة، اإذا يجوز اأخذ عينة من 
يحتويه  مــا  ن�شبة  عــن  للك�شف  الـــدم 
مـــن الــكــحــول ويـــجـــوز كــذلــك غ�شيل 
اأثر  على  منها  للح�شول  املتهم  معدة 
اإخــراج  املخدر من  املخدر، كما يجوز 
املــو�ــشــع احلــ�ــشــا�ــش الــــذي اأخـــفـــاه فيه 
املــتــهــم مبــعــرفــة الــطــبــيــب املــخــتــ�ــش، 
كذلك  ال�شخ�ش  تفتي�ش  ويــنــ�ــشــرف 
املــادي �شواء  اإلــى كل ما يت�شل بكيانه 
مـــا يــرتــديــه مـــن مــالبــ�ــش داخــلــيــة اأو 
حذائه  اإلــى  راأ�شه  غطاء  من  خارجية 
ذلك  وي�شمل  وثناياها  اأجــزائــهــا  بكل 
بزعم  �شمادات  من  اجل�شم  يغطي  ما 
اأو حروق حتته  اأو ك�شور  وجود جروح 
اأو مـــا يــحــمــلــه مـــن مــتــاع كــاحلــقــائــب 
ونحوه ويكره املتهم بالقدر الالزم يف 
حال عدم خ�شوعه للتفتي�ش طواعية. 

وباهلل التوفيق.
اإبراهيم بن عبدالعزيز الدهي�ش
املدعي العام بهيئة التحقيق 
والإدعاء العام بالق�ضيم
من بحثه املقدم لإحدى الندوات 
العدلية 


