�أ�سئلة
وردود
مفهوم الق�ضاء بالنكول
• كيف يتم حتديد مفهوم الق�ضاء بالنكول؟
 اختلف القائلون بالق�ضاءعلى املدعى عليه عند نكوله عن
اليمني ،يف حتديد مفهوم النكول
على �أقوال:
القول الأول:
�أن ال��ن��ك��ول ب���ذل وب��ه��ذا ق��ال
الإم��ام �أب��و حنيفة – رحمه اهلل-
وهو وجه عند احلنابلة.
القول الثاين:
�أن النكول �إقرار باحلق.
وه��������ذا ق�������ول ����ص���اح���ب���ي �أب�����ي
حنيفة� :أب���ي يو�سف وحم��م��د بن
احل�سن وهو وجه عند احلنابلة.
القول الثالث:
�أن النكول يقوم مقام ال�شاهد
وال���ب���ي���ن���ة ال م���ق���ام الإق���������رار وال
ال��ب��ذل .وه��ذا ق��ول عند احلنابلة
واختاره ابن القيم.
الأدلة:
دليل القول الأول:
ا����س���ت���دل م���ن ق����ال �إن ن��ك��ول
املدعى عليه بذل.
ب��ق��ول��ه��م� :إن���ن���ا ل���و اع��ت�برن��اه
�إق��راراً ف�إنه يكون كاذباً يف �إنكاره،
وال��ك��ذب ح���رام ،فيف�سق بالنكول
بعد الإنكار ،وهذا باطل ،فجعلناه
بذ ً
ال و�إباحة� ،صيانة له عما يقدح
يف عدالته ،ويجعله كاذباً.
ون��وق�����ش :ب�����أن ال���ب���ذل �إب��اح��ة
وت���ب���رع ،وه�����و مل ي��ق�����ص��د ذل����ك،
ومل يخطر على قلبه وق��د يكون
املدعي مري�ضاً مر�ض امل��وت ،فلو
ك��ان ال��ن��ك��ول ب���ذ ً
ال و�إب��اح��ة اعترب
خروج املدعى به من الثلث.
دليل القول الثاين:
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ا����س���ت���دل م����ن ق�����ال �إن ن��ك��ول
املدعى عليه �إقرار باحلق.
بقولهم� :إن الناكل كاملمتنع
م����ن ال���ي���م�ي�ن ال����ك����اذب����ة ظ����اه����راً،
في�صري معرتفاً باملدعى به ،لأنه
مل���ا ن��ك��ل – م���ع �إم����ك����ان تخل�صه
ب��ال��ي��م�ين – دل ن��ك��ول��ه ع��ل��ى �أن���ه
ل��و ح��ل��ف ل��ك��ان ك���اذب���اً وه���و دليل
اعرتافه.
ونوق�ش من وجوه:
الأول� :أن ال��ن��اك��ل ق��د �صرح
ب��الإن��ك��ار و�أن���ه ال ي�ستحق املدعى
ب��ه ،وه��و م�صر على ذل��ك ،متورع
عن اليمني ،فكيف يقال� :أنه مقر
مع �إ�صراره على الإنكار ،ويجعل
مكذباً لنف�سه؟
ال��ث��اين� :أن���ه ل��و ك��ان م��ق��راً مل
ت�سمع منه بينة نكوله ب��الإب��راء
والأداء ،ف�إنه يكون مكذباً لنف�سه.
ال���ث���ال���ث� :أن الإق�������رار �إخ���ب���ار
و�شهادة للمرء على نف�سه ،فكيف
يجعل م��ق��راً ���ش��اه��داً ع��ل��ى نف�سه
ب�سكوته.
دليل القول الثالث:
ا���س��ت��دل م���ن ق���ال �إن ال��ن��ك��ول
يقوم مقام ال�شاهد والبينة.
ب��ق��ول��ه��م� :إن ال��ب��ي��ن��ة ا���س��م ملا
يبني احلق ،ونكوله – مع متكنه
م��ن اليمني ال�صادقة ال��ت��ي ي�بر�أ
بها من املدعى عليه به ويتخل�ص
ب��ه��ا م��ن خ�صمه – دل��ي��ل ظاهر
على �صحة دع��وى خ�صمه وبيان
�أن����ه����ا ح�����ق ،ف����ق����ام م����ق����ام ���ش��اه��د
القرائن.
ون��وق�����ش :ب���أن النبي – �صلى
اهلل عليه و�سلم – �أجرى ال�سكوت
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جم���رى الإق������رار وال���ب���ذل يف حق
البكر �إذا ا�ست�ؤذنت.
و�أج�����ي�����ب :ب�������أن ه�����ذا ن���ك���و ً
ال،
�إمن���ا ه��و دل��ي��ل ع��ل��ى ال��ر���ض��اء مبا
ا���س���ؤذن��ت فيه ،لأن��ه��ا ت�ستحي من
ال��ك�لام ،ويلحقها ال��ع��ار لكالمها
ال��دال على طلبها ،فنزل �سكوتها
منزلة ر�ضاها لل�ضرورة.
وههنا املدعى عليه ال ي�ستحي
من الكالم ،وال عار عليه فيه فال
ي�شبه البكر.
الرتجيح:
الراجح بعد ما �سبق هو القول
ال��ث��ال��ث �أن ال��ن��ك��ول ي���ق���وم م��ق��ام
ال�شاهد والبينة وذلك لقوة دليل
ه��ذا ال��ق��ول ،وورود املناق�شة على
�أدلة القولني الآخرين واهلل �أعلم.
ومن ثمرة اخلالف بني القول
الأول والثاين �أن ال�صبي امل���أذون
له بالتجارة هل يحلف �أم ال.
فعند �أب���ي حنيفة :ال يحلف،
لأن��ه لو نكل كان ب��اذ ًال ،وهو لي�س
من �أه��ل البذل ،وعند ال�صاحبني
يحلف ،لأن النكول �إقرار وهو من
�أه��ل الإق��رار .ومن ثمرة اخلالف
عند احلنابلة �إذا �أدعى نكاح امر�أة
وا�ستحلفت فنكلت ،فهل يق�ضي
عليها بالنكول ،وجتعل زوجته؟ �إذا
قيل :هو �إقرار حكم عليها بذلك،
و�إن قيل هو بذل مل يحكم بذلك،
لأن الزوجية ال ت�ستباح بالبذل.

د .عبدالعزيز بن �صالح ال�شاوي
الأ�ستاذ بجامعة الق�صيم
من بحثه املقدم لإحدى
الندوات العدلية

التفتي�ش اجلنائي للمتهم
• من �أعمال التحقيق اجلنائي م�س�ألة تفتي�ش املتهم ،فما هي �أنواع التفتي�ش؟
ي��خ��ت��ل��ف ال��ت��ف��ت��ي�����ش اجل��ن��ائ��يوه��و عمل من �أعمال التحقيق عن
التفتي�ش الإداري الذي يعد �إجراءه
�إج��������را ًء حت��ف��ظ��ي��اً ي���ق���وم ب���ه بع�ض
امل��وظ��ف�ين �أو م��ن يف حكمهم وذل��ك
ب��ق�����ص��د حت��ق��ي��ق �أه������داف �إداري������ة �أو
وقائية عامة فهذا الإجراء ال يعترب
ت��ف��ت��ي�����ش��اً ب��امل��ع��ن��ى امل��ف��ه��وم يف ن��ظ��ام
الإج�������راءات اجل��زائ��ي��ة لأن����ه ال يتم
بحثاً عن �أدل��ة جرمية معينة و�إمنا
بهدف حتقيق ح�سن �سري العمل �أو
لتفادي �أخ��ط��ار معينة وب��ال��ت��ايل ال
ي�شرتط ل�صحته ت��واف��ر ال�شروط
الالزمة للتفتي�ش اجلنائي.
و�أنواعه كما يلي:
الأول :التفتي�ش الوقائي:
وه�����و �إج��������راء اح���ت���ي���اط���ي ي��ت��خ��ذ
لتجريد املقبو�ض عليه مما يحمله
م���ن �أ���س��ل��ح��ة �أو �أدوات �أخ������رى قد
ي�ستعني بها على الإفالت من القب�ض
عليه �أو مقاومة رجال ال�شرطة عند
حماولة �إخ�ضاعه للتفتي�ش.
�إذاً فالتفتي�ش ال��وق��ائ��ي متليه
ال�����������ض�����رورة وم���ق���ت�������ض���ي���ات الأم������ن
للوقاية من خطر اعتداء املقبو�ض
عليه على �أف���راد ال�شرطة املكلفني
باملحافظة على الأم��ن والطم�أنينة
يف املجتمع .مثل تفتي�ش ال�شخ�ص
ق���ب���ل �إي�����داع�����ه ال���ت���وق���ي���ف مت��ه��ي��داً
لعر�ضه على �سلطة التحقيق.
الثاين :التفتي�ش الإدراي:
وه������و ال��������ذي ي���ب���ا����ش���ر ل��غ��ر���ض
�إداري ال عالقة له بجرمية يجري
فيها التحقيق ب��ه��دف جمع الأدل���ة
وك�شف احلقيقة .وعلى ذل��ك ،فهو
يخرج عن نطاق �إج��راءات التحقيق
اجل��ن��ائ��ي ،وال تلزم لإج��رائ��ه توافر
دالئ��ل على وق��وع جرمية �أو توافر

�صفة االخت�صا�ص بالتحقيق فيمن
ي���أذن به .ومثال ذلك تفتي�ش عمال
امل�صانع عند خروجهم لك�شف ما قد
يوجد بحوزتهم من �أدوات و�أ�شياء
ت���ع���ود م��ك��ل��ي��ت��ه��ا ل��ل��م�����ص��ان��ع ،ك��ذل��ك
ت��ف��ت��ي�����ش ال����رك����اب ق���ب���ل ���ص��ع��وده��م
ل��ل��ط��ائ��رة ،وم��ث��ال��ه ك��ذل��ك م��ا ن�صت
عليه املادة الثامنة من نظام ال�سجن
والتوقيف «من �أنه يجب �أن يفت�ش
كل م�سجون �أو موقوف قبل دخوله
ال�سجن �أو دار التوقيف و�أن ي�ؤخذ
م��ا ي��وج��د م��ع��ه م��ن ن��ق��ود �أو �أ���ش��ي��اء
ذات قيمة وت��ودع خزانة ال�سجن �أو
دار ال��ت��وق��ي��ف لت�سليمها �إل��ي��ه عند
الإف��راج عنه» ،و�أي�ضاً من التفتي�ش
الإداري ما يقوم به رج��ل الإ�سعاف
م���ن ال��ب��ح��ث يف ج���ي���وب ال�����ش��خ�����ص
ال��غ��ائ��ب ع���ن وع��ي��ه ق��ب��ل ن��ق��ل��ه �إل���ى
امل�ست�شفى جلمع ما فيها والتعرف
ع��ل��ي��ه .وك��ذل��ك م��ن ه���ذا ال��ن��وع من
ال��ت��ف��ت��ي�����ش م����ا ي���وج���د م����ن م���راك���ز
تفتي�ش يف م��داخ��ل وخم����ارج امل��دن

واملحافظات ،وكذلك التفتي�ش الذي
يقوم به رجال احلرا�سات للداخلني
�إلى الدوائر الأمنية ومن يف حكمها.
وه��������ذان ال����ن����وع����ان ال�������س���اب���ق���ان
خ��ارج��ان ع��ن امل��و���ض��وع لكونهما ال
يدخالن �ضمن �إج��راءات التحقيق،
و�إمن����ا ي��دخ�لان ���ض��م��ن الإج�����راءات
الإدارية والوقائية.
الثالث :التفتي�ش احلقيقي:
وه���و ال��ت��ف��ت��ي�����ش ال����ذي ي��ق��وم به
امل��ح��ق��ق �أو م���ن ي��ن��دب��ه م���ن رج���ال
ال�����ض��ب��ط اجل���ن���ائ���ي ،ك������إج�����راء م��ن
�إج�����راءات التحقيق بق�صد البحث
ع��ن �أدل���ة اجل��رمي��ة ،والك�شف عنها
للو�صول �إلى احلقيقة ،وهو ق�سمان:
�أ) تفتي�ش الأ�شخا�ص.
ب)تفتي�ش امل�ساكن.
�إبراهيم بن عبدالعزيز الدهي�ش
املدعي العام لهيئة التحقيق
والإدعاء العام بالق�صيم ,من بحثه
املقدم لإحدى الندوات العدلية

نكول املدعي عن اليمني بعد ردها �إليه؟
• ما كيفية نكول املدعي عن اليمني بعد ردها �إليه؟

�إذا توقف املدعي عن احللف بعد رد اليمني �إليه دون �أن يكونله عذر فقد اتفق الفقهاء القائلون برد اليمني على احلكم بنكوله،
و�سقوط ال��دع��وى وال يحكم بنكوله حتى ي�س�أله القا�ضي عن �سبب
توقفه عن اليمني ،ف�إن ذكر �أنه متوقف عن اليمني لريجع �إلى ح�سابه،
وي�ستظهر لنف�سه ،انظر بها ،وكان على حقه يف اليمني وال ت�ضيق عليه
املدة.
ودليل �سقوط الدعوى بنكوله� :أن اليمني حق ل��ه ،ينبني عليها
ثبوت املدعى به ،ف�إذا �أ�سقطها �سقطت دعواه.
د .عبدالعزيز بن �صالح ال�شاوي
الأ�ستاذ بجامعة الق�صيم
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية
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�أ�سئلة
وردود
�إجراءات تنفيذ التفتي�ش للمتهم
•ما هو الإجراء املتبع يف تنفيذ التفتي�ش للمتهم وفقاً لنظام الإجراءات اجلزائية؟
�أ�سلوب تنفيذ التفتي�ش م�تروك لتقدير القائمب��ه ولفطنته ،فيجوز للمكلف ب���إج��راء التفتي�ش �أن
يتخذ ما ي��راه منا�سباً لتنفيذ �أم��ر التفتي�ش دون �أن
يلتزم يف ذلك طريقة بعينها ما دام قد التزم ب�أحكام
النظام يف �إجراءاته.
وم��ع ذل��ك ،يجب �أن يراعي يف التفتي�ش احلفاظ
ع��ل��ى ك��رام��ة الإن�����س��ان وع���دم ج���واز �إي���ذائ���ه ب��دن��ي��اً �أو
معنوياً.
وعليه و�إن كان للقائم بالتفتي�ش �سلطة تقديرية
يف طريقة تنفيذه التي رمبا تطلبت قدراً من الإكراه
�إن مل ي��ذع��ن املتهم لإج�����راءات التفتي�ش� ،إال �أن���ه ال
يجوز اللجوء لأي عنف غري م�برر من �ش�أنه احلط
من كرامة الإن�سان ،كما �أ�شرت لذلك املادة الثانية من
نظام الإجراءات اجلزائية.
�إال �أن���ه ينتبه �أن���ه يتعني على م��ن ي��ق��وم ب���إج��راء
التفتي�ش يف التحقيقات اجلنائية �أن يحرر حم�ضراً
يبني فيه الأ�شياء التي �أ�سفر التفتي�ش عن �ضبطها.
وتطبيقاً لذلك ،تن�ص امل��ادة ال�سابعة والأرب��ع�ين من
ن��ظ��ام الإج�����راءات على «وج���وب �أن يت�ضمن حم�ضر
التفتي�ش ما ي�أتي:
-1ا�سم من قام ب�إجراء التفتي�ش ووظيفته وتاريخ
التفتي�ش و�ساعته.
-2ن�ص الإذن ال�صادر ب���إج��راء التفتي�ش� ،أو بيان
ال�ضرورة امللحة التي اقت�ضت التفتي�ش بغري �إذن.
�-3أ���س��م��اء الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ح�����ض��روا التفتي�ش
وتوقيعاتهم على املح�ضر.
-4و�صف الأ�شياء التي �ضبطت و�صفاً دقيقاً.
�-5إث���ب���ات جميع الإج������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت �أث��ن��اء
التفتي�ش والإج�������راءات امل��ت��خ��ذة بالن�سبة ل�ل�أ���ش��ي��اء
امل�ضبوطة.
وقد يح�سن الإ�شارة لبع�ض التوجيهات والو�صايا
�أثناء القيام ب�إجراء التفتي�ش ومنها على �سبيل التنبه
والتذكري:
-1غ�����ض الب�صر ع��ن احل��رم��ات وال���ع���ورات �أث��ن��اء
التفتي�ش لأن امل�ؤمن م�أمور بحفظ ب�صره وغ�ضه عما
ح ّرم اهلل تعالى .قال تعالى:ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
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ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ.
-2ينبغي قبل البدء بعملية التفتي�ش� ،أمر الن�ساء
باالحتجاب واال�ستتار ،وعدم املبادرة بالتفتي�ش ،ملا قد
يرتتب على ذلك من ك�شف للعورات املحرمة �شرعاً.
�-3أن ال يظهر ال��ق��ائ��م بالتفتي�ش مبظهر العلو
والكرب والقوة والت�سلط ،بل يظهر مبظهر التوا�ضع
يف غ�ير �ضعف ،لأن مق�صوده �إح��ق��اق احل��ق ،و�إق��ام��ة
ال�شرع ،ولي�س التكرب على اخللق ،و�إظ��ه��ار الت�سلط
واجلربوت .وباهلل التوفيق.
�إبراهيم بن عبدالعزيز الدهي�ش
املدعي العام بهيئة التحقيق واالدعاء العام
بالق�صيم
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية

مفهوم الق�ضاء باليمني املردودة
•�إذا ردت اليمني على امل��دع��ي فكيف
يكون تكييفها؟
اختلف القائلون برد اليمني على املدعي يفهذه امل�س�ألة على قولني:
القول الأول� :أن ميني املدعي تكون كالبينة.
وهذا قول لل�شافعية ،وقول عند احلنابلة .
القول الثاين� :أن ميني املدعي تكون ك�إقرار
املدعى عليه.
وه���ذا �أظ��ه��ر ال��ق��ول�ين عند ال�شافعية وق��ول
احلنابلة.
الأدلة:
دليل القول الأول :ا�ستدل من قال� :إن ميني
املدعي كالبينة.
بقولهم :لأنها حجة من جهة املدعي.
دليل القول الثاين :ا�ستدل من قال� :إن ميني
املدعي ك�إقرار املدعى عليه.
بقولهم� :إن النكول ���ص��ادر م��ن جهة املدعى
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تفتي�ش امل�سكن للمتهم
•من �أعمال التحقيق اجلنائي م�س�ألة التفتي�ش ،فما هي الكيفية يف تفتي�ش م�سكن املتهم؟
 امل�سكن كل مكان خا�ص يقيم فيه املتهم ب�صفةدائمة� ،أو م�ؤقتة بحيث ميتد �إلى امللحقات ،والأماكن
التي يقيم فيها املتهم فرتة حمدودة تت�صل بعمله� ،أو
ن�شاطه ،وهذا ي�شمل �سكنه امل�ؤقت يف الفندق� ،أو ال�شقق
املفرو�شة �أو اال�سرتاحة ،وغري ذلك من الأماكن التي
اعتاد الإقامة فيها ،ولو ب�شكل م�ؤقت ،كمكتب املحامي،
وع��ي��ادة الطبيب ،ف��ه��ذه الأم��اك��ن ال تفتح للجمهور
بغري متييز ،و�إمن���ا يدخلها م��ن ي����أذن لهم �صاحبها،
ولهذا ف�إنها تت�صل باحلياة اخلا�صة ل�صاحبها.
وق��د ن�صت امل���ادة الأرب��ع��ون م��ن ن��ظ��ام الإج����راءات
اجلزائية على �أن «للأ�شخا�ص وم�ساكنهم ومكاتبهم
ومراكبهم حرمة جتنب �صيانتها وحرمة ال�شخ�ص
حتمي ج�سده ومالب�سه وم��ال��ه وم��ا ي��وج��د معه من
�أمتعة وت�شمل ح��رم��ة امل�سكن ك��ل م��ا ك��ان م�����س��وراً �أو
حماط ب�أي حاجز �أو معد ال�ستعماله م�أوى».
فامل�سكن يتمتع بحرمة ح��ق ال�سرية مهما كان
نوعه �أو �شكله كما �سبق يف املفهوم ،وال تتمتع بال�سرية
ع��ل��ي��ه ،ومي�ي�ن امل��دع��ي مبنية ع��ل��ى ن��ك��ول امل��دع��ى
عليه ُتو�صل بها �إلى احلق ،ف�أ�شبه �إق��رار املدعى
عليه.
ويناق�ش :ب���أن نكول املدعى عليه مع متكنه
من اليمني دليل على �صحة دعوى املدعي ،وبيان
�أن��ه��ا ح��ق ،ف����إذا ردت اليمني وحلف امل��دع��ي ازداد
الأمر و�ضوحاً فكان كالبينة.
وينبني على اخل�لاف يف امل�س�ألة �أن��ه لو �أق��ام
املدعى عليه بينة بالأداء بعد ما حلف املدعي ،ف�إن
قيل :ميني املدعي كالبينة �سمعت بينة املدعى
ع��ل��ي��ه ،و�إن ق��ي��ل :مي�ين امل��دع��ي ك����إق���رار امل��دع��ى
عليه مل ت�سمع بينة املدعى عليه لكونها مكذبة
لإقراره.
الراجح :هو القول الأول �أن اليمني املردودة
كالبينة ولي�ست ك�إقرار املدعى عليه وذلك لقوة
دليل هذا القول و�ضعف دليل القول الثاين مبا
�أورد عليه من مناق�شة.
وباهلل التوفيق.

د .عبدالعزيز بن �صالح ال�شاوي
الأ�ستاذ بجامعة الق�صيم
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية

الأماكن العامة بطبيعتها وهي تلك املفتوحة يف جميع
الأوق��ات ال�ستعمال العامة ،والتي يباح لهم ارتياتها
دون قيد ،كال�شوارع وامل��زراع واحلقول وو�سائل النقل
العام والقطار وما �إليها.
ون�صت امل���ادة اخلام�سة والأرب��ع�ين «�أن���ه ل��و ظهر
ع��ر���ض��اً �أث��ن��اء التفتي�ش وج���ود �أ���ش��ي��اء ت��ع��د حيازتها
جرمية �أو لها فائدة يف التحقيق �أو ت�ساعد يف ك�شف
احلقيقة يف جرمية �أخرى ف�إن الأمر يقت�ضي وجوب
�ضبط تلك الأ�شياء و�إثباتها يف حم�ضر التفتي�ش» ويف
هذه احلالة �إذا ثبت حيازة املتهم لأ�شياء تعد حيازتها
جرمية ف���إن رج��ل ال�ضبط اجلنائي هنا يكون حيال
جرمية تلب�س( .انظر يف هذا ما جاء يف املادة  45من
نظام الإجراءات اجلزائية).
وحتى تكفل حرمة امل�سكن وعدم �إثارة �أي م�شاكل،
ف���إن عملية التفتي�ش تتم بح�ضور �صاحب امل�سكن �أو
من ينيبه �أو �أح��د �أف��راد �أ�سرته ف���إن تعذر ح�ضورهم
وجب �أن يكون التفتي�ش بح�ضور عمدة احلي �أو من
يف حكمه� ،أو �شاهدين وهذا ما جاء يف املادة ( )46من
نظام الإجراءات اجلزائية ،بقولها «يتم تفتي�ش امل�سكن
بح�ضور �صاحبه �أو م��ن ينيبه �أو �أح��د �أف���راد �أ�سرته
البالغني املقيمني معه ،و�إذا تعذر ح�ضور �أحد ه�ؤالء
وجب �أن يكون التفتي�ش بح�ضور عمدة احلي �أو من
يف حكمه �أو �شاهدين ،ومي ّكن �صاحب امل�سكن �أو من
ينوب عنه من االطالع على �إذن التفتي�ش ويثبت ذلك
يف املح�ضر.
و�إمعاناً يف احرتام امل�ساكن ،و�صيانة حرمتها ،ف�إن
دخولها بغر�ض التفتي�ش يتم نهاراً بعد �شروق ال�شم�س
وق��ب��ل ال��غ��روب وه���ذا م��ا بينته امل���ادة ( )51م��ن نظام
الإجراءات اجلزائية ،بقولها «يجب �أن يكون التفتي�ش
نهاراً من بعد �شروق ال�شم�س وقبل غروبها.»...
وهذا كقاعدة عامة غري �أنه ي�ستثنى من ذلك حالة
التلب�س باجلرمية �أو اال�ستعانة �أو ك��ان��ت ���ض��رورات
وحتمية التحقيق ت�ستدعي اال�ستعجال ،وكذلك بينت
امل��ادة ( )41مع حالة التلب�س ح��دوث هدم �أو غرق �أو
ح��ري��ق �أو نحو ذل��ك لأن اال�ستغاثة مبثابة �إذن من
�صاحب املنزل وامل�سكن بالدخول للمنزل.
�إبراهيم بن عبدالعزيز الدهي�ش
املدعي العام بهيئة التحقيق واالدعاء العام
بالق�صيم
من بحثه املقدم لإحدى الندوات العدلية
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�أ�سئلة
وردود
�ضوابط تفتي�ش ال�شخ�ص املتهم
• من �أعمال التحقيق اجلنائي م�س�ألة التفتي�ش ،فما هي ال�ضوابط والإجراءات يف تفتي�ش ال�شخ�ص املتهم؟
 تفتي�ش الأ�شخا�ص �إج���راء من�إج���راءات التحقيق ،ال يجوز �أن ت�أمر
به �سلطة التحقيق �إال من �أجل جرمية
وقعت وت��واف��رت لديها القرائن على
ن�سبتها �إل���ى �شخ�ص م��ع�ين ،كما �أن��ه
يجب �أن يُعني ال�شخ�ص املراد تفتي�شه
تعييناً نافياً للجهالة.
ويق�صد بتفتي�ش الأ�شخا�ص كل
ما يتعلق بكيان ال�شخ�ص امل��ادي ،وما
يت�صل به مما يرت�ضيه من مالب�س� ،أو
ما يحمله من �أمتعة ،و�أ�شياء منقولة،
�أو م���ا ي�����س��ت��ع��م��ل��ه م���ن �أغ�����را������ض� ،أو
�سيارته اخلا�صة .والأ�صل عدم جواز
ال��ت��ع��ر���ض لل�شخ�ص ب��ال��ت��ف��ي�����ش؛ لأن
مقت�ضى تكرمي اهلل تعالى للإن�سان
�أن ُت�صان حرماته ،و�أخ�ص ما تتعلق
به احلرمة �شخ�ص الإن�سان و�أمتعته
وممتلكاته ،فال يجوز للغري االعتداء
ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ت��ف��ت��ي�����ش �أو ب����غ��ي�ره .ق���ال
تعالى:ﮋﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ.
وع���ن �أب���ي ه��ري��رة ر���ض��ي اهلل عنه
ق��ال :ق��ال ر���س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم« :كل امل�سلم على امل�سلم حرام،
دمه وماله وعر�ضه».
وت��ف��ت��ي�����ش الأ���ش��خ��ا���ص يف الأ���ص��ل
ي���ح���م���ل م���ع���ن���ى ال����ت����ع����دي ،وان���ت���ه���اك
احل�����رم�����ات ب���غ�ي�ر وج�����ه ح�����ق ،ول��ك��ن
يجوز لويل الأمر �أو من ينيبه �إجراء
التفتي�ش ع��ن��دم��ا تقت�ضي امل�صلحة
وال�ضرورة ذلك.
وقد �أكد نظام الإجراءات اجلزائية
على قاعدة �أن تفتي�ش ال�شخ�ص من
ت���واب���ع ال��ق��ب�����ض ع��ل��ي��ه ،ف��ن�����ص��ت امل���ادة
الثانية والأربعني منه على �أنه يجوز
لرجل ال�ضبط اجلنائي – يف الأحوال
التي يجوز فيها القب�ض نظاماً على
املتهم – �أن يفت�شه .وي�شمل التفتي�ش
ج�����س��ده وم�لاب�����س��ه و�أم��ت��ع��ت��ه» ...وم��ع
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ذل� ��ك ،ال ي �� �ش�ترط ال �ت �ق �ي��د ب ��أح ��وال
ال��ق��ب�����ض جل����واز ت��ف��ت��ي�����ش امل��ت��ه��م� ،إذا
يكفي لتفتي�ش ال�شخ�ص م��ن جانب
�سلطة التحقيق �أن يكون هناك اتهام
موجه �إليه بارتكابه جرمية ،غري �أن
�إج�����ازة تفتي�ش ال�����ش��خ�����ص ال يرتتب
عليها بال�ضرورة �إجازة القب�ض عليه،
ملا بني الإجراءين من فروق وا�ضحة
يف الطبيعة وال�ضوابط التي يحددها
ال���ق���ان���ون .ف��ال��ق��ب�����ض �أك��ث��ر م�����س��ا���س��اً
باحلرية ،ولهذا ف���إن ال�سلطة العامة
التي متلك القب�ض على املتهم متلك
�أي�����ض��اً تفتي�شه ،باعتبار �أن م��ن ملك
ال�سلطة الأع��ل��ى مت��ل��ك �أي�����ض��اً الأق���ل
والأدنى درجة.
وق��د ن�صت امل���ادة ال�سابقة كذلك
ع��ل��ى �أن���ه «�إذا ك���ان امل��ت��ه��م �أن��ث��ى وج��ب
�أن ي���ك���ون ال��ت��ف��ت��ي�����ش م���ن ق��ب��ل �أن��ث��ى
يندبها رجل ال�ضبط اجلنائي .وتن�ص
امل����ادة ال��ث��ان��ي��ة واخل��م�����س��ون م��ن نظام
الإج����راءات على �أن���ه�« :إذا مل يكن يف
امل�سكن املراد تفتي�شه �إال املتهمة وجب
�أن ي��ك��ون م���ع ال��ق��ائ��م�ين بالتفتي�ش
امر�أة».
وال ي��ق��ت�����ض��ي ح�����ض��ور �أح�����د عند
ت��ف��ت��ي�����ش الأ����ش���خ���ا����ص� ،إال �أن�����ه يحق
لل�شخ�ص امل����راد تفتي�شه� ،أن يطلب
�إجراء تفتي�شه بح�ضور �شخ�ص معني
ك���م���ح���ام���ي���ه ،...وي���ج���ب ع��ل��ى ال��ق��ائ��م
بالتفتي�ش اال�ستجابة لهذا الطلب �إال
�إذا كان يرتتب عليه ت�أخري التفتي�ش
ف������إذا رف�����ض ال��ق��ائ��م بالتفتي�ش ه��ذا
الطلب ك��ان ذل��ك تع�سفاً منه يرتتب
عليه �إ�ضعاف الدليل امل�ستمد من هذا
التفتي�ش.
وي��ج��ب �أن ي��ك��ون ال��ت��ف��ت��ي�����ش كما
�سبق ب�أ�سلوب يحفظ كرامة الإن�سان
وال يلحق الأذى به بدنياً �أو معنوياً
م���ع م���راع���اة �أن ي��ت��ول��ى ت��ف��ت��ي�����ش وال
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يلحق الأذى ب��ه بدنياً �أو معنوياً مع
م���راع���اة �أن ي��ت��ول��ى ت��ف��ت��ي�����ش الأن���ث���ى
�أنثى يندبها القائم بالتفتي�ش للقيام
بذلك ،و�إذا ك��ان يف امل�سكن ن�ساء ومل
يكن الغر�ض م��ن ال��دخ��ول �ضبطهن
وال تفتي�شهن فيمكن من االحتجاب
�أو مغادرة املنزل ومينحن الت�سهيالت
الالزمة لذلك مبا ال ي�ضر مب�صلحة
التفتي�ش ونتيجته ،وهو ما �أكدت عليه
امل����ادة ال��ث��ال��ث��ة واخل��م�����س��ون م��ن نظام
الإجراءات اجلزائية.
وتفتي�ش الأ�شخا�ص ب�صفة عامة
ي���ج���ب �أن ي���ك���ون ����ش ً
���ام�ل�ا ل��ل��أج����زاء
اخل�����ارج�����ي�����ة ل��ل��إن���������س����ان ك���ال���ي���دي���ن
وال����ق����دم��ي�ن والأج�������������زاء ال���داخ���ل���ي���ة
للإن�سان كفجوات الأنف والفم والإذن
والدم واملعدة� ،إذا يجوز �أخذ عينة من
ال���دم للك�شف ع��ن ن�سبة م��ا يحتويه
م���ن ال��ك��ح��ول وي���ج���وز ك��ذل��ك غ�سيل
معدة املتهم للح�صول منها على �أثر
املخدر ،كما يجوز �إخ��راج املخدر من
امل��و���ض��ع احل�����س��ا���س ال����ذي �أخ���ف���اه فيه
امل��ت��ه��م مب��ع��رف��ة ال��ط��ب��ي��ب امل��خ��ت�����ص،
وي��ن�����ص��رف تفتي�ش ال�شخ�ص كذلك
�إل��ى كل ما يت�صل بكيانه امل��ادي �سواء
م���ا ي��رت��دي��ه م���ن م�لاب�����س داخ��ل��ي��ة �أو
خارجية من غطاء ر�أ�سه �إل��ى حذائه
بكل �أج��زائ��ه��ا وثناياها وي�شمل ذلك
ما يغطي اجل�سم من �ضمادات بزعم
وجود جروح �أو ك�سور �أو حروق حتته
�أو م���ا ي��ح��م��ل��ه م���ن م��ت��اع ك��احل��ق��ائ��ب
ونحوه ويكره املتهم بالقدر الالزم يف
حال عدم خ�ضوعه للتفتي�ش طواعية.
وباهلل التوفيق.

�إبراهيم بن عبدالعزيز الدهي�ش
املدعي العام بهيئة التحقيق
والإدعاء العام بالق�صيم
من بحثه املقدم لإحدى الندوات
العدلية

