
 

 

                  

 

 

 

 

 (1)دكتور/ محمد أحمد محمد النونه المخالفي

 الملخص:
 

تهدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على آثار 

تفتيش مأمور الضبط القضائي ملنزل املتهم يف إحدى 

أحوال اجلرمية املشهودة لضبط كل ما يفيد يف 

كشف حقيقة اجلرمية اليت وقعت، وفقًا للضوابط 

املوضوعية والشكلية للتفتيش املقررة قانونًا؛ فإذا قام 

ن مراعاة ذلك مأمور الضبط القضائي بالضبط دو

ترتب عليه جزاء إجرائي، يتمثل ببطالن اإلجراء الذي 

قام به، باإلضافة إىل قيام مسؤوليته اجلنائية 

 والتأديبية واملدنية.

التفتيش، املسكن، املتهم، مأمور  الكلمات المفتاحية:

 الضبط القضائي، القانون اليمين.

 

Abstract:                                                                                       

This study aims to shed light on the 

effects of searching a suspect’s house by 

the judicial officer in flagrante delicto to 

seize evidence to reveal the facts of the 

crime in accordance with objective and 

formal controls of searching as 

stipulated by the law. If the judicial 

officer executes the legal seizure without 

consideration to such controls, he/she 

shall be subjected to a procedural 

sanction, i.e. revoking the undertaken 

procedure by the judicial officer and 

bearing the criminal, disciplinary and 

civil liability. 

Key terms: Searching, House, Suspect, 

Judicial officer, Yemeni law. 

 

 

                                                             

 أستاذ العلوم الجنائية املشارك ـ كلية الدراسات العليا ـ أكاديمية الشرطة. )1)

 

 

 آثار تفتيش مأمور الضبط القضائي ملنزل املتهم

 دراسة يف القانون اليمني

Effects of Searching a Suspect’s House by the Judicial Officer 

A Study on Yemeni Law  
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 املقدمة

احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد بن عبداهلل وعلى آله 

 وصحبه أمجعني... أما بعد:

فإّن القانون اليمين، قد منح مأمور الضبط القضائي سلطة تفتيش مسكن املتهم إذا توافرت 

يف كشف حقيقة اجلرمية اليت وقعت، طاملا إحدى أحوال اجلرمية املشهودة، بهدف ضبط كل ما يفيد 

توافرت الضوابط املوضوعية والشكلية للتفتيش، واحملددة قانونًا، أما إذا مت مباشرة التفتيش بدون 

مراعاة تلك الضوابط؛ فإّن ما قام به مأمور الضبط يف هذه احلالة، يعد  خمالفًا للقانون، األمر الذي 

طالن التفتيش، فضاًل إىل قيام املسؤولية اجلنائية و املدنية و التأديبية متمثل بب جزاء اجرائييرتتب عليه 

للقائم به، ولذلك فإّن دراستنا هلذا املوضوع ستكون عن أحكام ضبط األشياء واألوراق اليت تفيد يف 

كشف احلقيقة، وجزاء خمالفة ضوابط التفتيش القانونية، واليت تتعدد ما بني جزاء إجرائي، يصيب 

ء بالبطالن، وجزاء جنائي )موضوعي( ومدني )التعويض( وتأدييب، سيتم توقيعها على القائم اإلجرا

 بإجراء التفتيش ملخالفته للضوابط املقررة قانونًا للتفتيش.

 

 منهج الدراسة:  

ترتكز هذه الدراسة على املنهج االستقرائي، الذي يقوم على استقراء األجزاء املتعلقة مبوضوع 

ليستدل منها على جزائيات ميكن تعميمها على الكل على اعتبار أّن ما يسري على اجلزء الدراسة، 

يسري على الكل، وكذلك على املنهج االستنباطي التحليلي، ويتحقق ذلك بدراسة املبادئ والقواعد 

 العامة اليت حتكم موضوع الدراسة، ومن ثم ميكن ذلك تطبيقها على أجزاء الدراسة.
 

 سة:مصطلحات الدرا

التفتيش: إجراء يقصد به" الدخول إىل منزل املتهم وبدون ارادته للبحث عن األوراق واألشياء وكل  -1

ما حيتمل أنه استعمل يف ارتكاب اجلرمية ويفيد يف كشف حقيقتها لضبطها إذا وجدت دالئل 

 كافية على وجودها فيه ونسبتها إىل فاعلها".
.. وحرمة املسكن "  (2)من قانو االجراءات جزائية (131املسكن: ويقصد به وفقًا لنص املادة ) -2

تشمل كل مكان مسور أو حماط بأي حاجز متى كان مستعماًل أو معدًا للمأوى أو حلفظ 

"...من دخل مكاناً مسكونًا ( 3)( من قانون اجلرائم والعقوبات253األشياء..." ويعين وفقاً لنص املادة )

                                                             

لسنة  4ج19م، بشأن اإلجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد، 1994لسنة  13القرار الجمهوري بالقانون رقم  )2)
 م.1994

لسنة  3ج19م، بشأن الجرائم والعقوبات، الجريدة الرسمية، العدد، 1994لسنة  12القرار الجمهوري بالقانون رقم  )3)
 م.1994
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حمل معدًا حلفظ املال أو عقارًا خالفًا إلرادة صاحب أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته أو أي 

 الشأن...".
املتهم: وهو ذلك" الشخص الذي يتخذ ضده أي إجراء من اإلجراءات القانونية مبعرفة السلطة املختصة  -3

 نتيجة وجود شبهات قوية أو دالئل كافية على اتهامه بارتكاب جرمية أو اشرتاكه فيها".
 ( من قانون إجراءات جزائية.84األشخاص احملددون يف املادة) مأمورو الضبط القضائي: هم -4

يكون من حسن الرتتيب ألحكام هذه الدراسة تقسيمها إىل مبحثني، يتفرع عنهما  تقسيم الدراسة:

 مطالب، وعلى النحو اآلتي:

 املبحث األول: ضبط األشياء.

 املطلب األول: قواعد الضبط.

 املضبوطة.املطلب الثاني: التصرف يف األشياء 

 املبحث الثاني: جزاء خمالفة ضوابط التفتيش.

 املطلب األول: اجلزاء اإلجرائي )البطالن(. 

 املطلب الثاني: اجلزاء املوضوعي )اجلزائي والتأدييب واملدني(. 

 

 املبحث األول

 ضبط األشياء

 متهيد وتقسيم:

احلقيقة املتعلقة باجلرمية يهدف تفتيش املسكن إىل ضبط األدلة املادية اليت تفيد يف كشف    

اجلاري مجع االستدالل أو حصول التحقيق بشأنها، ويعد ضبط األدلة األثر املباشر والغاية من التفتيش، 

والقصد منه هو البحث عن كل ما يعد دليالً أو قرينة على ارتكاب املتهم للجرمية لتقدميه إىل القضاء، 

ويف  (4)ُتشكل اجلرمية، أو نتجت عنها، أو قد وقعت عليهاوالتحفظ على تلك األشياء املادية اليت قد 

اجلملة ضبط كل ما يفيد يف كشف احلقيقة املوضوعية من أدلة مادية سواء أكانت أدلة إدانة أم أدلة 

الرباءة، وبغري ذلك يكون التفتيش حتكميًا، كما لو مت التفتيش من أجل جرمية ليس من شأنها أن 

املسكن، مثل جرائم السب والقذف والبالغ الكاذب، ولذلك فإننا سنتحدث عن ختلف آثارًا مادية يف 

 قواعد الضبط، والتصرف يف األشياء املضبوطة يف املطلبني اآلتيني:

                                                             

إجراءات جزائية يمني على أنه " للنيابة العامة إذا توافرت القرائن الكافية أن تفتش أي مكان لضبط  136تنص المادة  )4)
استعمل في ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها أو نتج عنها أو وقعت عليه األوراق واألسلحة وكل ما يحتمل أنه 

 أو كل ما يفيد في كشف الحقيقة"
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 املطلب األول: قواعد الضبط.

 املطلب الثاني: التصرف يف األشياء املضبوطة.

 

 املطلب األول

 قواعد الضبط

 متهيد:

القضائي يف ضبط األوراق واألشياء بوجود سببه. فالضبط اليكون يف هذه يتقيد مأمور الضبط 

احلالة إاّل إذا توافرت إحدى أحوال اجلرمية املشهودة، وظهر أن هناك احتمااًل بوجود أشياء يف منزل 

املتهم، هلا فائدة يف ظهور حقيقة اجلرمية اليت وقعت، ولذلك؛ فإّن حديثنا سيكون عن ماهية الضبط 

 ه وحمله، واجراءات تنفيذه، وفقًا ملا يأتي:وطبيعت

 الفرع األول

 ماهية الضبط وطبيعته

 أواًل: ماهية الضبط.

يقصد بالضبط وضع اليد على شيء يتصل جبرمية وقعت ويفيد يف كشف احلقيقة عنها وعن   

ويعين ذلك بداهة وضع اليد على "شيء" ألن وضع  (5)مرتكبها، وحبسه واحملافظة عليه ملصلحة التحقيق

اليد على األشخاص ُيسمى "قبضًا" وشتان بني القبض وضبط األشياء. فاألول من اإلجراءات االحتياطية 

اليت تنصب على املتهم نفسه، أما الضبط  فهو من إجراءات مجع األدلة اليت تنصب على أشياء تتعلق 

ض أخطر من الضبط ألنه ميس حريات األفراد، أما الضبط ال يقيد إاّل باملتهم، باإلضافة إىل أّن القب

وغين عن البيان؛ فإّن الضبط ال يكون إاّل بوضع األشياء حتت يد السلطة العامة  (6)حقوق األفراد املالية

للتحفظ عليها إىل حني انتهاء اإلجراءات يف الدعوى اجلزائية سواء بإصدار أمر حبفظ األوراق، أو قرار 

                                                             

م، 1954د.توفيق الشاوي، فقه اإلجراءات الجنائية، الجزء األول، دار الكتاب العربي المصري، الطبعة الثانية،  )5)
اإلجراءات الجنائية، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  ، د.عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون 363ص

، د.سدران محمد خلف، سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي المقارن، رسالة دكتوراه، كلية 395، ص2002
 .208، ص1985الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 

 .430م، ص2003لجامعة الجديدة، اإلسكندرية، د.جالل ثروت، نظم اإلجراءات الجنائية، دار ا )6)
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باألوجه إلقامتها أو حكم يف موضوعها، وعلى ذلك فإّن بقاء األشياء املضبوطة حتت يد السلطة العامة 

 (7)مؤقت

ويتعني أن ينصب الضبط على أشياء مادية معينة؛ فال ميكن أن ميتد إىل كافة األشياء اليت حيوزها 

 تفيد يف كشف احلقيقة، أيًا كان املتهم أو الغري. فالضبط الجيوز القيام به إاّل بالنسبة لألشياء اليت

نوعها أسلحة أو أوراق أو آالت أو سائر األشياء اليت تعني على إظهار حقيقة، يستوي يف ذلك بأن تكون 

هذه األشياء من أدلة االتهام أو أدلة النفي، وأن يكون الضبط ألجل كشف حقيقة اجلرمية اليت ُأمر 

 ى، وجيب أن يكون الضبط يف منزل املتهم.فيها الضبط، وليس يف كشف حقيقة جرمية أخر

 ثانيًا: طبيعة الضبط.

تتحدد طبيعة الضبط حبسب الطريقة اليت يتم بها وضع اليد على الشيء املضبوط؛ فإذا كان الشيء 

وقت ضبطه يف حيازة شخص ما واقتضى األمر جتريده من حيازته، كان هذا الضبط اجراء حتقيق، 

تهم، أو يف منزله نتيجة للتفتيش، أما إذا أمكن احلصول على الشيء كما لو مت ضبط األشياء مع امل

كما لو عثر مأمور الضبط القضائي على  (8)دون االعتداء على حيازة قائمة؛ فإنه يكون اجراء استدالل

املضبوطات خارج املنازل يف الطرقات العامة أو املزارع، وحنوها، مما جيوز له دخوهلا، واستدل منها 

وحيث أنه جيوز ملأمور الضبط القضائي، تفتيش منزل املتهم  (9)استعملت يف ارتكاب جرمية على أنها

يف إحدى أحوال اجلرمية املشهودة لضبط كل ما له عالقة باجلرمية اليت وقعت، وكشف حقيقتها؛ 

يق، فإن الضبط يف هذه احلالة يكون أثراً مباشرًا للتفتيش، ومن ثم يعد هذا الضبط من إجراءات التحق

تنطبق عليه القواعد اليت تنطبق على التفتيش ذاته، وينبين على ذلك نتيجتان، أوهلما: أن الضبط 

اليكون على شيء، إاّل إذا كان دلياًل من أدلة اجلرمية اليت جيري التفتيش من أجلها، ألن التفتيش 

من وجود عالقة ترتبط  الجيوز القيام به إاّل للبحث عن أدلة جرمية معينة وقعت؛ فكذلك الضبط، البد

بينه وبني األشياء املتعلقة باجلرمية اليت جيري التحقيق بشأنها، أي أنه البد من وجود عالقة بني اجلرمية 

اليت ُارتكبت والدليل املضبوط، ثانيهما: أّن التفتيش يهدف إىل الكشف عن احلقيقة اجملردة سواء 

                                                             

 .390م، ص1987د.حسن صادق المرصفاوي، أصول قانون اإلجراءات الجزائية بالجمهورية العربية اليمنية،  )7)

 .395د.عوض محمد عوض، المبادئ العامة في اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص )8)

 .210ي في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن، مرجع سابق، صد.سدران محمد خلف، سلطة التحقيق اإلبتدائ )9)
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ته؛ فكذلك الضبط ينبغي أن يكون هدفه اليقتصر على أكانت تلك احلقيقة يف إدانة املتهم أم يف براءا

 .(10)األشياء اليت تدين املتهم، وإمنا ينبغي ضبط األشياء مجيعًا وإن أدت إىل تربئة املتهم

وقد يكون الضبط من إجراء غري إجراء التفتيش، إذ من اجلائز أن يكون الضبط من املعاينة، أو  

د أو املتهمون بأنفسهم، بل إنه جيوز للمحقق أن يطلب من أحد أن يتم ضبط األشياء اليت يقدمها الشهو

 .(11)األفراد بتقديم شيء ما، وله بعد ذلك أن يأمر بضبط هذا الشيء بعد تقدميه

 الفرع الثاني

 حمل الضبط وإجراءات تأمينه

 ( إجراءات جزائية ملأمور الضبط القضائي يف حالة اجلرمية102منحت املادة ) أواًل: حمل الضبط:

ومؤدى ذلك أن حمل الضبط  (12)املشهودة سلطة ضبط األشياء واألوراق اليت تفيد يف كشف احلقيقة

يكون لألشياء املنقولة، وهذه األشياء ميكن نقلها من مكان آلخر، وهي ال خترج عن أحد أمور ثالثة: 

قتل، أو ما وهي إما أنها استعملت يف ارتكاب اجلرمية مثل السكني املستخدم يف ارتكاب جرمية ال

نتج عن ارتكاب اجلرمية، كضبط النقود املزورة يف جرائم تزييف وتزوير العملة، أو ما وقعت عليه 

 اجلرمية، كضبط املال املسروق يف منزل املتهم.

أما األوراق فهي تلك اليت توجد يف مسكن املتهم، وتشمل كل أنواع األوراق سواء أكانت خطابات، 

 (13)خبط اليد أم مطبوعة، حتوي كتابة أو رموزًا أو نقوشًا أو شيء آخرأم كتب أم منشورات حمررة 

بينما كل ما يفيد يف كشف احلقيقة، يعين أّن ملأمور الضبط القضائي ضبط كل ما يرى ضبطه من 

أشياء هلا عالقة باجلرمية اليت وقعت، وتشمل كل األشياء اليت قد توجد يف مكان وقوع اجلرمية أو 

وتؤدي بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل معرفة مرتكب اجلرمية، أو املساهمني  غريه من األماكن،

فيها من حيث طبيعتها ومميزاتها ُتمثل دالئل تفيد التحقيق، ومن ذلك مالبس املتهم امللطخة بالدماء، أو 

غري ما  مالبس اجملين عليه املمزقة، واليت تشري إىل الفعل الذي أدى إىل اجلرح أو القتل، وهذه أشياء

ُاستعمل يف ارتكاب اجلرمية، ومل تنتج عنها، ولكنها تفيد يف كشف احلقيقة، وتصلح دلياًل أو قرينة 

                                                             

د.سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المقارن والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  )10)
 .304م، ص1972

 .431د.جالل ثروت، نظم اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص )11)

إجراءات جزائية للنيابة العامة سلطة ضبط األوراق واألسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في  136أعطت المادة  )12)
 ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها أو نتج عنها أو وقعت عليه، أو كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

 .466، ص2003دار النهضة العربية، القاهرة،  د.عبدالرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، )13)
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( ويذهب رأي إىل أن عبارة "اليت تفيد يف كشف 14ضد مرتكب اجلرمية، ومن ثم جاز ضبطها)

الالزمة اليت ال تقيم احلدود  ااحلقيقة" متنح مأمور الضبط القضائي سلطة تقديرية واسعة حيث أنه

متكنه من العمل مستنريًا، بل أنها تضفي فكرة العمل البوليسي السائد يف األذهان على كل إجراء 

يقوم به مأمور الضبط القضائي، خاصة عندما يطلق لسلطته التقديرية العنان يف أعمال الضبط، ثم 

ابها، واليت تستبعد ضبط يأتي دور سلطة التحقيق لتأخذ دورها املشروع يف إعادة األشياء إىل أصح

األشياء املبين على احلدس والتخمني أو األمل بإمكانية إجياد العالقة املطلوبة على ضوء ما حيتمل بأن 

 .(15)يتكشف من وقائع

وعلى أية حال يتعني بأن يكون البحث عن األشياء واآلثار اخلاصة باجلرمية اليت وقعت واليتجاوز 

أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جرمية أو تفيد يف كشف احلقيقة عن إىل سواه إاّل اذا ظهرت عرضًا 

ولكن ذلك مقيد بأن تظهر هذه األشياء عرضًا  (16)جرمية أخرى؛ فيجوز ضبطها وإثبات ذلك يف احملضر

( وعدم التعسف يف ضبطها، مبعنى أنه الجيوز 17أثناء التفتيش، ودون سعي يستهدف البحث عنها)

يستحيل بطبيعتها أن حتتوي على أشياء تفيد يف الكشف عن أدلة اجلاري ضبط أشياء يف أماكن 

البحث عنها، وأن ال يستمر التفتيش والضبط بعد حتقيق أغراضهما الرئيسية،  ويستند ضبط هذه 

وهذه األحوال ُتزود مأمور  (18)األشياء اليت تعد حيازتها جرمية إىل إحدى أحوال اجلرمية املشهودة

طات إضافية مستمدة من القانون لالستمرار يف التفتيش، وضبط كل ما يعتقد الضبط القضائي سل

أنه يفيد يف كشف حقيقة اجلرمية اجلديدة، إذا وجدت دالئل على وجودها يف املسكن، خاصة وأّن 

 (.19)حالة اجلرمية املشهودة، تتوافر مبجرد إدراك الشيء بإحدى احلواس، وقبل تقرير ضبطه

                                                             

 .309د.سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتيش، مرجع سابق، ص )14)

د.محمد عودة الجبور، االختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي، دراسة مقارنة، الدار العربية للموسوعات،  )15)
 .494، ص1986بيروت، الطبعة األولى، 

 إجراءات جزائية. 371المادة  )16)

د.محمود محمود مصطفى، اإلثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، الجزء الثاني، التفتيش والضبط، مطبعة  )17)
 .82، ص1978جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، الطبعة األولى، 

 إجراءات جزائية. 98المادة  )18)

 .483مأمور الضبط القضائي، مرجع سابق، صد.محمد عودة الجبور، االختصاص القضائي ل )19)
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و املستندات اليت سلمها املتهم أو أحد أقاربه أو أحد أصدقائه للمدافع عنه وحيظر ضبط األوراق أ 

 (20)أو اخلبري االستشاري ألداء املهمة اليت عهد إليهما بها، وال املراسالت املتبادلة بينهما يف القضية

نه وواضح بأن العلة يف ذلك هي كفالة حق الدفاع وتقدميه على حق اجملتمع يف تهيئة الدليل، على أ

 يشرتط لتطبيق هذا احلظر:

أن تكون هذه األوراق أو املستندات قد سلمت فعاًل إىل املدافع أو اخلبري االستشاري، وإاّل جاز  -أ

ضبطها، وعلى ذلك جيوز ضبط هذه األوراق أو املستندات لدى مكاتب الربيد قبل ارساهلا أو بعد 

 .(21)ارساهلا ولكن قبل استالمها

أن تكون األوراق أو املستندات متعلقة بأداء مهمة املدافع أو اخلبري االستشاري والزمة هلا؛ فإذا مل   -ب

تكن متعلقة بتلك املهمة، كما لو كان هدف املتهم إبعاد جسم اجلرمية أو أداة ارتكابها واخفائها 

 .(22)لدى حماميه أو اخلبري االستشاري، جاز ضبطها

 .(23)املستندات هي موضوع اجلرمية، أوأدتها، أو نتيجتهاأن تكون األوراق أو ج ـ 

إذا كان الضبط يتم بوضع اليد على ما يفيد يف كشف  ثانيًا: اإلجراءات الالزمة لتأمني حمل الضبط:

احلقيقة؛ فإّن تأمني هذا الشيء يقتضي اختاذ بعض اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سالمة الدليل، 

نوع الشيء املضبوط؛ فإذا كان حمل الضبط مكانًا به آثار أو أشياء تفيد وختتلف اإلجراءات حبسب 

يف كشف حقيقة اجلرمية اليت وقعت جاز ملأمور الضبط القضائي أن يضع عليها األختام حتى ال تفتح 

 . (24)يف غيابه، وأن يقيم عليه حارسًا أو أكثر، وعليه اخطار النيابة العامة فورًا

منقواًل وجب وضعه يف حرز مناسب حلجمه وطبيعته وخيتم باخلتم  وإذا كان الشيء املضبوط

الرمسي وتلصق عليه بطاقة بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية اليت تتعلق بها وتوقيع من قام 

                                                             

 إجراءات جزائية. 154المادة  )20)

، 2001د.مأمون محمد سالمة، اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري )الجزء األول( دار النهضة العربية، القاهرة،  )21)
 .662ص

 .396د.عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون اإلجراء ات الجنائية، مرجع سابق، ص )22)

د.حامد راشد، أحكام تفتيش المسكن في التشريعات اإلجرائية العربية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )23)
 .202م، ص1998الطبعة األولى، 

 إجراءات جزائية 145المادة  )24)
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( ويقصد باحلرز أي غطاء 25بضبطه، وتتم هذه اإلجراءات قبل مغادرة مكان الضبط إن أمكن ذلك)

فظ الشيء املضبوط؛ فقد يكون مظروفًا من الورق إذا تعلق األمر بضبط خارجي يهدف إىل صيانة وح

أوراق، وقد يكون زجاجة إذا تعلق األمر ببقايا مشروب موجود يف كأس تناوله اجملين عليه مما أدى 

إىل وفاته بالتسمم، ويتم ربط احلرز برباط، قد يكون من احلبال أو القماش أو السلك، وجيب أن يغلق 

ة حمكمة، ووضع الشمع األمحر على فتحات احلرز، وخيتم كل مكان من أماكن احلرز بصور

الشمع خبامت، ويشار إىل ما هو مدون على هذا اخلامت على قصاصة من الورق توضع على احلرز من 

اخلارج وتتضمن بيانات معينة تتعلق برقم القضية، والسنة، ودائرة االختصاص الذي ضبطت به، واسم 

ألختام اليت وضعت على احلرز، ونوع الشمع الذي ختم به احلرز، واسم صاحب املتهم، وعدد ا

( والعلة من حتريز املضبوطات، هي ال ضفاء مزيد من الثقة على الدليل  املستمد منها، ودفع 26اخلامت)

مظنة العبث بها، ومير التحريز مبرحلتني أوهلما: مؤقتة وتكون عندما يواجه فرز األشياء صعوبة عملية، 

ثانيهما: نهائية وتكون بعد فرز األشياء، وضبط الالزم منها ضبطًا نهائيًا، ويتم ذلك حبضور األشخاص 

الذين حضروا التفتيش، وتعود احلكمة من وضع األختام على احلرز املغلق، إىل أنه الميكن االطالع 

 .(27)على ما بداخله بدون املساس باخلتم، أو اإلشارات املميزة للحرز

 االطالع على حمل الضبط.ثالثًا: 

قرر القانون بأنه ليس للقائم بالتفتيش أن يضبط أو يطلع على األشياء اليت متس األسرار الشخصية 

أو العائلية للشخص حائز املكان اجلاري تفتيشه أو األشخاص اآلخرين وعلى من يقوم بالتفتيش أن 

ما ال جيوز له ـ أيضًا ـ فض ما يوجد يتخذ االحتياطات الضرورية ملنع انكشاف مثل هذه األسرار، ك

يف مسكن املتهم أو غريه من أوراق مغلقة، ويباح عند الضرورة التحفظ عليها لعرضها على احملكمة 

وعلى ذلك فإن هذا احلظر يشمل الضبط أو االطالع على كل ما ميس (  28)املختصة لتفضها بنفسها

يشه، وكذلك  الجيوز للقائم بالتفتيش فض احلياة اخلاصة للشخص احلائز للمكان الذي جيري تفت

األوراق املغلقة دون األوراق املكشوفة، مبظنة أّن التغليف يضفي عليها مزيدًا من السرية، كون صاحب 

                                                             

 إجراءات جزائية. 151المادة  )25)

، 1997د.ابراهيم حامد طنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، المكتبة القانونية، القاهرة، الطبعة الثانية،  )26)
 .905ص

 .498د.محمد عودة الجبور، االختصاص القضائي لمأمور الضبط، مرجع سابق، ص )27)

 إجراءات جزائية. 140المادة  )28)
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هذه األوراق ال يريد أن يطلع عليها أحد، وإذا تبني من ظاهر احلال ودون أن تفض أّن ما بداخلها ال 

 .(29)ى جسم صلب؛ فيجوز للقائم بالتفتيش فضهاينطوي على أوراق، وإمنا حيتوي عل

أما األوراق املضبوطة واملكشوفة؛ فال يوجد هناك من سبيل ملعرفة ما يتصل منها يف االستدالل أو 

التحقيق إاّل باالطالع على ما يوجد فيها، ولذلك فقد أعطى القانون لعضو النيابة املختص وحده سلطة 

الربقيات واألوراق األخرى املضبوطة على أن يتم ذلك حبضور املتهم، االطالع على اخلطابات والرسائل و

أو احلائز هلا، أو املرسلة إليه، وُتدون مالحظاتهم عليها، وله عند الضرورة أن يستعني يف فحص األوراق 

املضبوطة، أو ترمجتها بكاتب التحقيق، أو أحد مأموري الضبط القضائي أو املرتمجني حبضوره وحتت 

 .(30)إشرافه

ورعاية ملصاحل ذوي الشأن؛ فقد قرر القانون بأن تبلغ صورة من اخلطابات والرسائل التلغرافية 

ويجوز  (31)املضبوطة إىل الشخص املرسلة إليه يف أقرب وقت، إالّ إذا كان يف ذلك إضرار بسري التحقيق

ضبوطة سواًء كان ملن يدعي حقًا على األشياء املضبوطة، وملن له اعرتاض على ضبطها أو بقائها م

املعرتض هو من ُضبطت لديه هذه األشياء أو كان شخصًا آخر، أن يطلب من احملقق أن يسلمها إليه، 

وله يف حالة الرفض أن يتظلم إىل احملكمة املختصة اليت تفصل يف هذا التظلم منعقدة يف غرفة املداولة 

 .(32)ضرورة لذلك بعد االطالع على أوراق التحقيق ومساع أقوال املتظلم إن رأت

 املطلب الثاني

 التصرف يف األشياء املضبوطة

 متهيد:

يرتتب على الضبط وضع عناصر الدليل الذي ُعثر عليه حتت يد العدالة؛ فإذا استنفد الضبط 

غرضه، ومل تعد هناك حاجة إىل االحتفاظ باألشياء املضبوطة، وجب التصرف فيها بردها إىل أصحاب 

 (33)تعد الزمة للتحقيق وللسري يف الدعوى اجلزائية، أو مل تكن حماًل للمصادرةاحلق، طاملا أنها مل 

ولذلك فإّن جمال التصرف يف األشياء املضبوطة تكون برد األشياء املضبوطة، أو مصادرتها، وهو ما 

 سنوضحه يف اآلتي:

                                                             

 .716، ص180، ق9، مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، س14/6/1958نقض مصري  )29)

 إجراءات جزائية. 146المادة  )30)

 إجراءات جزائية. 147المادة  )31)

 إجراءات جزائية. 153المادة  )32)

 إجراءات جزائية. 155المادة  )33)
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 الفرع األول

 رد األشياء املضبوطة

ت يف حيازته وقت ضبطها، ومؤدى ذلك أّن الرد يقصد بالرد إعادة األشياء املضبوطة إىل من كان

يقتضي إعادة احلال إىل ما كان عليه وقت الضبط، برد األشياء املضبوطة بذاتها إىل الشخص الذي 

وتعود  (34)كان حيوزها أثناء الضبط، وآية ذلك أّن الرد يعد إنهاًء لضبط األشياء، ورد الشيء إىل أصله

 أنه ليس من املنطق بقاء األشياء املضبوطة، واالحتفاظ بها يف يد العلة يف رد األشياء املضبوطة إىل

سلطات التحقيق أواحلكم، طاملا أنها ليست الزمة للفصل يف الدعوى وبعيدة عن متناول املصادرة، 

 خاصة بعد أن أدت دورها يف كشف حقيقة اجلرمية اليت وقعت.

ولو من غري طلب إىل صاحب احلق فيه،  وينصرف الرد إىل كافة األشياء املضبوطة، ويؤمر بالرد 

وال ترد األشياء اليت تعد حيازتها جرمية مثل املخدرات املضبوطة؛  (35)ويعد ذلك إلغاءً لقرار ضبط األشياء

فهذه األشياء الميكن ردها، و ال يشمل الرد األشياء املضبوطة إذا كانت الزمة للتحقيق أو للفصل يف 

 من له احلق يف تسلم الشيء املضبوط، أو قام نزاع جدي بشأنه وكذلك عند وجود شك يف (36)القضية

 (37)ويف هذه احلالة، يرفع األمر إىل احملكمة املختصة منعقدة يف غرفة املداولة لتأمر مبا تراه مناسبًا

ويكون رد األشياء إىل من كانت يف حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت املضبوطات من األشياء اليت 

مية أو املتحصلة منها يكون ردها إىل من فقد حيازته باجلرمية، ما مل يكن ملن وقعت عليها اجلر

( فال ترد للمجين عليه، كمشرتي املال املسروق حبسن 38ُضبطت معه حق يف حبسها مبقتضى القانون)

( 39)نية من سارقه، ويلتزم من تسلم املضبوطات إليه بسداد نفقات صيانتها اليت دفعتها اخلزينة العامة

                                                             

لسنة  17القرار الجمهوري بالقانون رقم  من 5من العقوبات المقررة على المخالف "رد الشيء إلى أصله" تراجع المادة  )34)
من القرار  11م، والمادة 1994لسنة  1ج20م بشأن األحكام العامة للمخالفات، الجريدة الرسمية، العدد 1994

 م.2010لسنة  4م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون المخالفات، الجريدة الرسمية، العدد 2010لسنة  41الجمهوري رقم 

 إجراءات جزائية. 158المادة  )35)

 إجراءات جزائية. 153المادة  )36)

 إجراءات جزائية. 158المادة  )37)

 إجراءات جزائية. 156المادة  )38)

 إجراءات جزائية. 152المادة  )39)
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وإذا مل يعرف للشيء املضبوط صاحب، ومل يطالب به أحد، ُيعلن عنه بوسيلة من وسائل اإلعالن، ويلزم 

  (.40)من يتقدم الستالمه بتقديم ما يؤيد طلبه

وجيب عند صدور أمر باحلفظ، أو بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلزائية أن ُيفصل يف كيفية  

عند احلكم يف الدعوى إذا متت املطالبة بالرد أمام  التصرف يف األشياء املضبوطة، وكذلك احلال

وإذا كان الشيء املضبوط مما يتلف مبرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته  (41)احملكمة

جاز بيعه بالسعر القائم كلما أمكن ويودع مثنه اخلزينة، وحيل الثمن حملها فيما يتعلق بأحكام 

ب الشأن باألشياء املضبوطة يف ميعاد سنة من تاريخ احلكم نهائيًا وينبغي أن يطالب أصحا (42)الضبط

يف الدعوى؛ فإذا مضت تلك املدة دون أن يطالب أحد بتلك األشياء، أصبحت ملكًا للدولة بغري حاجة 

ويعد يف هذه احلالة نوع من التقادم املسقط حبق صاحب الشأن املتساهل  (43)إىل حكم يصدر بذلك

 .(44) إعادة األشياء املضبوطةعن املطالبة حبقه يف

ويصدر األمر بالرد من النيابة العامة أو احملكمة يف حالة التظلم إليها، وجيوز للمحكمة اليت تنظر 

وآية ذلك أن مأمور الضبط القضائي ليس له سلطة يف التصرف  (45)الدعوى أن تأمر بالرد أثناء ذلك

ـ وحبق ـ إىل أّن حرمان مأمور الضبط القضائي من  باألشياء املضبوطة بردها إىل أصحابها، ويذهب رأي

سلطة الرد ليس له ما يربره، وخباصة عندما يتبني عدم الفائدة من االحتفاظ ببعض األشياء املضبوطة، 

باإلضافة إىل ذلك فإّن مأمور الضبط القضائي يتصل باألشياء املضبوطة قبل النيابة العامة، وأن حرمانه 

مشقة لصاحب األشياء كان يغين عنها، ولذلك فإنه من األسلم منح مأمور الضبط  من الرد املباشر فيها

القضائي بنصوص صرحية مكنة إعادة املضبوطات بعد استنفاد الغرض منها، أو حينما يتبني عدم 

                                                             

 إجراءات جزائية. 161المادة  )40)

 إجراءات جزائية. 160المادة  )41)

 إجراءات جزائية. 152المادة  )42)

 إجراءات جزائية. 162المادة  )43)

 .502د.محمد عودة الجبور، االختصاص القضائي لمأمور الضبط، مرجع سابق، ص )44)

 إجراءات جزائية. 157المادة  )45)
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جدوى االحتفاظ بها، ومبحضر الحق موقع من مأمور الضبط القضائي، ومن ردت إليه املضبوطات، 

 . (46)األصلييضم حملضر الضبط 

 

 الفرع الثاني

 املصادرة

 (47)املصادرة إجراء يقصد به نزع ملكية مال جربًا من مالكه واضافته إىل ملك الدولة دون مقابل

 (48)واملصادرة نوعان، أوهلما: عامة تشمل كل أموال احملكوم عليه، وهي حمظورة مبقتضى الدستور

ثروته، وجتاوزها لشخص احملكوم عليه إىل غريه ملا يرتتب عليها من حرمان احملكوم عليه من كل 

ممن يرتب هلم القانون حقوقًا يف أمواهلم، كالورثة أو الدائنني، وثانيهما: خاصة ترد على شيء أو مال 

( من قانون 103وقد نصت املادة ) (49)أو جمموعة أموال حمددة أو معينة بالذات هلا عالقة باجلرمية

رة وحددت أحكامها بقوهلا على أنه" جيوز للمحكمة عند احلكم اجلرائم والعقوبات على املصاد

باإلدانة أن حتكم مبصادرة األشياء املضبوطة اليت حتصلت من اجلرمية، أو اليت استعملت يف 

ارتكابها، أو اليت كانت معدة الستعماهلا فيها، وجيب األمر مبصادرة األشياء املضبوطة اليت يعد 

ا أو استعماهلا أو بيعها أو عرضها للبيع جرمية يف ذاتها ولو مل تكن مملوكة صنعها أو حيازتها أو احرازه

للمتهم أو مل حيكم بإدانته ويف احلالتني تراعي احملكمة حقوق الغري حسن النية" ويستفاد من النص 

 بأّن األشياء اليت حيكم مبصادرتها هي:

نفعًا للجاني من ارتكاب اجلرمية، ويشمل أي شيء حيقق  أواًل: األشياء اليت حتصلت من اجلرمية،

كالبضائع املهربة يف جرمية التهريب، ومثن املخدرات يف جرمية االجتار باملواد املخدرة، واملبالغ اليت 

حصل عليها املوظف املرتشي، وحصيلة ترويج النقود املزيفة، ويندرج حتتها جسم اجلرمية، مثل املواد 

 .(50)اليت زيفها اجلانياملخدرة اليت حازها املتهم، والنقود 

                                                             

 .503د.محمد عودة الجبور، االختصاص القضائي لمأمور الضبط، مرجع سابق، ص )46)

 .669، ص1991د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  )47)

من الدستور اليمني على أّن" المصادرة لألموال محظور، وال تجوز المصادرة الخاصة إاّل بحكم  20تنص المادة  )48)
 قضائي"

 .544، ص1980ات، القسم العام، د.أحمد عبد العزيز األلفي، شرح قانون العقوب )49)
د.عبداألحد جمال الدين، د.جميل عبدالباقي الصغير، المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي، القسم العام، دار النهضة  )50)

 .711، ص1999العربية، القاهرة، 
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وتنصرف إىل أي شيء يكون اجلاني قد اختذه وسيلة  ثانيًا: األشياء اليت استعملت يف ارتكاب اجلرمية،

له يف ارتكاب اجلرمية، كالسالح الذي استخدمه اجلاني يف القتل، والسيارة اليت استعملت يف نقل 

 املخدرات، أو اليت استعملت يف نقل املسروقات. 

وتشمل األشياء اليت من شأنها أن تستعمل يف ثالثًا: األشياء املعدة لالستعمال يف ارتكاب اجلرمية، 

ارتكاب اجلرمية؛ فتشمل األشياء اليت يكون اجلاني قد أعدها فعالً الرتكاب اجلرمية، إالّ أنه نفذها 

ذلك األشياء اليت بوسيلة أخرى، كالبندقية اليت أعدها للقتل، لكنه ارتكب اجلرمية بسكني، وك

 .(51)ُأعدها اجلاني الستعماهلا يف ارتكاب اجلرمية غري أّن فعله وقف عند حد الشروع

جيب أن ترد عقوبة املصادرة على مال مملوك للجاني إعمااًل ملبدأ رابعًا: مراعاة حقوق الغري حسن النية، 

ة وقبل اختاذ إجراءات شخصية العقوبة، غري أن اجلاني قد يتصرف باألموال وقت ارتكاب اجلرمي

حتريك الدعوى اجلزائية إىل الغري بالبيع أو الرهن أو االنتفاع بها، ويقصد بالغري كل من كان أجنبيًا 

عن اجلرمية، أي كل من ال يعد فاعاًل أو شريكًا فيها، وحسن نية الغري، يعين أنه ال يتوافر لديه قصد 

كن عاملًا بأن الشيء الذي تعلق به حقه قد حصل أو أو خطأ بالنسبة للجرمية، مبعنى أن الغري مل ي

استخدم، أو أعد لالستخدام يف ارتكاب اجلرمية، ومن ثم الجيوز توقيع  عقوبة املصادرة عليه، ولفظ 

"احلقوق" عام حبيث اليقتصر على حق امللكية، وإمنا يشمل كذلك احلقوق العينية املتفرعة عنها 

( ومراعاة حقوق الغري حسن النية ال تعين عدم جواز املصادرة إطالقًا، وإمنا 52كحق االنتفاع والرهن)

 تنتقل ملكية املال الذي حكم مبصادرته إىل الدولة حمماًل حبقوق الغري. 

وجيب يف هذه األشياء مجيعها أن تكون مضبوطة وقت احلكم باملصادرة، يستوي يف ذلك بأن 

أو النيابة العامة أو احملكمة، سواء ضبطت مبعرفتها، أو تكون األشياء املضبوطة حتت يد الشرطة 

قدمها إليها أحد األفراد، أو املتهم نفسه، أي أنه يتعني بأن تكون هذه األشياء قد ُضبطت فعاًل قبل 

احلكم، ألنه ال مصادرة بغري ضبط، ومتى كان الشيء مضبوطًا؛ فال مينع من املصادرة أن يكون 

( إجراءات جزائية، ويف هذه 152ابة العامة عند ضبطه طبقًا لنص املادة )الشيء قد بيع بواسطة الني

احلالة تنصرف املصادرة إىل مثنه، ويذهب رأي إىل أنه يتعني بأن يكون الشيء املضبوط منقواًل؛ فهو 

ويرى البعض ـ وحبق ـ إىل أّن املصادرة تشمل العقارات أيضًا، ألن لفظ  (53)وحده الذي ميكن ضبطه

( منه يشمل املنقوالت والعقارات على 102" الذي استعمله قانون اجلرائم والعقوبات يف املادة )"األشياء

                                                             

 .670د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص )51)

 .713عبداألحد جمال الدين، د.جميل عبدالباقي الصغير، المبادئ الرئيسية في القانون الجنائي، مرجع سابق، صد. )52)

 .670المرجع السابق ص )53)



 

 
20 

 " دراسة يف القانون اليمني"    آثار تفتيش مأمور الضبط القضائي ملنزل املتهم

 دكتور/ محمد أحمد محمد النونه المخالفي                                                                             
 

                                                                                           

 

ISSN : 2410-1818 

 م2021 مارس -يناير( 8) ( المجلد39) العدد

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 

السواء، وأّن العقار يتصور ضبطه بوضعه حتت احلراسة أو احلجز عليه ثم تنتقل ملكيته إىل الدولة، 

 .(54)كما لو كان مقابل الرشوة عقارًا أعطاه الراشي للمرتشي؛ فليس مثة ما مينع مصادرته

وعلى أية حال فإّن املصادرة، قد تكون عقوبة لورودها على أشياء يباح حيازتها وتداوهلا، ولكنها 

حتصلت من اجلرمية أو استعملت أو من شأنها أن تستعمل فيها، أو كعقوبة تكميلية، ُتكمل العقوبة 

 ينص احلكم األصلية وتتوقف على نطق القاضي بها والجيوز تنفيذها على احملكوم عليه إذا مل

( فإذا حكم برباءة املتهم امتنع احلكم باملصادرة، واألصل يف هذه العقوبة أنها جوازية؛ فيجوز 55عليها)

وقد تكون وجوبية إذ نص القانون على ذلك صراحة كما يف  (56)للقاضي احلكم بها أو ال حيكم بها

من قانون اجلرائم والعقوبات بشأن إدارة حمل للفسوق أو الدعارة، أو إدارة  (287/2، 281)املادتني 

 مكان أللعاب القمار. 

وقد تكون املصادرة كتدبري احرتازي إذا كانت األشياء حمل املصادرة جمرمة، وكما عربت عن 

ا أو احرازها أو ( من قانون اجلرائم والعقوبات هي األشياء".. اليت يعد صنعها أو حيازته103ذلك املادة )

والنقود املزيفة، واألدوية  (57)استعماهلا أو بيعها أو عرضها للبيع جرمية يف ذاتها" كاملواد املخدرة

واألغذية املغشوشة، واملوازين واملكاييل واملقاييس غري املضبوطة، واملصادرة كتدبري احرتازي حيكم 

ل حيكم بها ولو ُبرئ املتهم، أو سقطت بها وجوبًا، وال يشرتط لذلك صدور حكم بإدانة املتهم، ب

 الدعوى لوفاته أثناء نظر الدعوى.

وقد تكون املصادرة كتعويض، وذلك إذا نص القانون بأن تؤول األشياء املصادرة إىل اجملين عليه  

يف اجلرمية ال إىل الدولة خالفًا للقواعد العامة، أو مسح بالتصرف فيها لصاحل اجملين عليه، وال يشرتط 

                                                             

، د.عبداألحد جمال الدين، 546د.أحمد عبدالعزيز األلفي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص )54)
 .709دئ الرئيسية في القانون الجنائي، القسم العام، مرجع سابق، صد.جميل عبدالباقي الصغير، المبا

 من قانون الجرائم والعقوبات. 100المادة  )55)

 جرائم وعقوبات 103المادة  )56)

لسنة  3من قانون مكافحة االتجار واالستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم  43تنص المادة  )57)
م على أنه" يحكم في جميع األحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول 1993
مصادرة األدوات ووسائل النقل التي تكون قد استخدمت  ( واتالفها بنظر السلطة القضائية المختصة وكذلك5رقم )

في ارتكاب الجريمة وتخصص األدوات ووسائل النقل التي قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمحكوم بمصادرتها 
 م.1993لصالح الجهة التي تولت ضبطها" الجريدة الرسمية، العدد السادس لسنة 
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ويجوز  (58)هذه احلالة صدور حكم باإلدانة، بل حيكم بها على الرغم من وفاة املتهم أو تربئته يف

( وتكون املصادرة يف اجلرائم اجلسيمة وغري اجلسيمة ويف 59احلكم بها من احملكمة املدنية)

نه جيوز وإذا كانت األصل بأن املصادرة، الجيوز توقيعها إاّل مبوجب حكم قضائي، إاّل أ (60)املخالفات

يف أحوال معينة توقيع املصادرة مبعرفة النيابة العامة، وذلك إذا أصدرت أمرًا باحلفظ، أو أمرًا بأاّل وجه 

إلقامة الدعوى اجلزائية فيها؛ فيتعني عليها التصرف يف املضبوطات يف القضية، وإذا تبني أن هذه 

إىل مرتكبيه؛ فيجب ابقاؤها  املضبوطات قد تساعد على كشف احلقيقة يف احلادث أو يف الوصول

( وجيوز لبعض اجلهات اإلدارية توقيع 61مبخزن النيابة العامة حتى تنقضي الدعوى اجلزائية مبضي املدة)

ب( من /49املصادرة، وذلك استنادًا إىل نصوص قانونية ختوهلا ذلك، من ذلك ما نصت عليه املادة )

بأن" تصادر إداريًا  (62)بشأن تنظيم محل األسلحة والذخائر واالجتار بها 1993( لسنة 40القانون رقم )

األسلحة واجزائها والذخائر واملفرقعات اليت تدخل بعد صدور هذا القانون إىل أراضي اجلمهورية بغري 

الطرق القانونية أو مل يصدر بها ترخيص من اجلهات الرمسية املختصة" وتؤول مجيع األسلحة والذخائر 

اد املفرقعات أو أية أجزاء منها، أو تابعة هلا، واليت تصادر إىل وزارة الداخلية، وتقيد يف السجالت ومو

 (.63)اخلاصة بذلك

خالصة القول أنّ املصادرة إجراء ال ميلك مأمور الضبط القضائي القيام بها حيال األشياء املضبوطة، 

بذلك القضاء بصورة أصلية، واستثناًء جيوز  واليت تكون هلا عالقة باجلرمية اليت وقعت، وامنا يستقل

 للجهات اإلدارية توقيع املصادرة استنادًا إىل نصوص قانونية صرحية بذلك. 

 

 

                                                             

 .672العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون  )58)

 م.2002، لسنة 1م، الجريدة الرسمية، العدد السابع ج2002لسنة  14من القانون المدني اليمني رقم  304المادة  )59)

 1994لسنة  17من قانون األحكام العامة للمخالفات رقم  5المادة  )60)

امة لتطبيق قانون اإلجراءات الجزائية، والصادرة بقرار النائب العام رقم من التعليمات العامة للنيابة الع 322المادة  )61)
 م.1998لسنة  20

 م.1992لسنة  10الجريدة الرسمية، العدد  )62)

بشأن الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم حمل األسلحة والذخائر  1994لسنة  1من القرار الجمهوري رقم  51المادة  )63)
 م.1994رسمية، العدد الثاني لسنة واالتجار بها، الجريدة ال
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 املبحث الثاني

 جزاء خمالفة ضوابط التفتيش

 متهيد وتقسيم:

يرتتب على خمالفة مأمور الضبط القضائي لضوابط تفتيش مسكن املتهم جزاءات خمتلفة، إما يف 

استبعاد اإلجراءات اليت اتسمت بعدم املشروعية بتقرير بطالنها كجزاء تنفيذي، بهدف إعادة صورة 

احلال إىل ما كان عليه قبل مباشرة مأمور الضبط القضائي إلجراءاته غري املشروعة، وللحيلولة بني 

جزاءات خمتلفة، العمل االجرائي وحتقيق آثاره القانونية، وما أسفر عنه من نتائج مباشرة، وإما بتقرير 

بعضها قد يكون يف شكل عقوبة جزائية فيما لو مت تكييف العمل املخالف للعمل االجرائي جبرمية 

جنائية، أو يف صورة جزاءات تأديبية، وذلك باحلرمان من االمتيازات الوظيفية، أو ختفيفها أو باحلرمان 

ة مدنية ملن أصابه ضرر بسبب خمالفة من الوظيفة ذاتها، بصفة دائمة أو مؤقتة، وإما يف صورة مسئولي

مأمور الضبط للقواعد اإلجرائية، وقد يكون مأمور الضبط القضائي حمل مسئولية لتلك اجلزاءات 

 جمتمعة، فيما لو توافرت مقتضياتها، وعلى ذلك؛ فإّن دراستنا هلذا املبحث ستكون يف املطلبني اآلتيني:

 املطلب األول: اجلزاء اإلجرائي )البطالن(

 املطلب الثاني: اجلزاء املوضوعي )اجلنائي والتأدييب واملدني(

 املطلب األول

 بطالن التفتيش

 متهيد:

قرر قانون اإلجراءات اجلزائية البطالن، كجزاء اجرائي على اإلجراء املخالف للقانون سواء أكان 

بصورة خمالفة ذلك عند إغفال عنصر يتطلب القانون توافره يف اإلجراء، أم عند مباشرة اإلجراء 

فاجلزاء اإلجرائي، يعرب عن الطبيعة اإللزامية للقاعدة اإلجرائية، وأداة الرقابة القضائية  (64)للقانون

وليس كل خمالفة لقواعد وأشكال اإلجراءات اجلزائية، أو أي اجراء  (65)على اإلجراءات اجلزائية

م القانون املتعلقة بأي إجراء بسيط يرتتب عليه البطالن، وإمنا يكون ذلك عند عدم مراعاة أحكا

جوهري، أما إذا كان الغرض من اإلجراء اإلرشاد والتوجيه؛ فال بطالن إذا مل يراَع هذا اإلجراء؛ ألنه 

                                                             

د.حسني الجندي، الدفع ببطالن التفتيش في ضوء أحكام محكمة النقض، دراسة تأصيلية تحليلية ألحكام محكمة  )64)
 .2، ص1988/1989النقض المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

اإلمارات العربية المتحدة، بحث منشور في مجلة د.حامد راشد، تفتيش المسكن في قانون اإلجراءات الجزائية لدولة  )65)
 .215م، ص1993الفكر الشرطي، شرطة الشارقة، المجلد األول، العدد الرابع، مارس 
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ويرتتب على تقرير بطالن إجراء ما، يشمل البطالن كل ما ترتب عليه  (66)ليس جوهريًا يف التحقيق

 املطلب ستكون يف الفرعني اآلتيني:ولذلك فإّن دراستنا هلذا  (67)مباشرة من اآلثار

 الفرع األول

 ماهية البطالن ومذاهبه

 أواًل: ماهية البطالن.

يقصد بالبطالن بأنه تكييف قانوني لعمل خيالف منوذجه القانوني خمالفة تؤدي إىل عدم إنتاج 

القواعد األساسية أو هو جزاء إجرائي على خمالفة  (68)اآلثار اليت يرتبها عليه القانون إذا كان كاماًل

 (70)أو هو جزاء اجرائي ينال من العمل اإلجرائي؛ فيهدر مجيع آثاره القانونية (69)يف اإلجراءات اجلنائية

ومؤدي ذلك أّن البطالن جزاء إجرائي يستهدف كل إجراء ال تتوافر فيه عنصر أو أكثر من العناصر 

أثر قانوني، وعلى ذلك فإنه يعد أبلغ اجلزاءات اجلوهرية اليت يستلزمها فيه القانون، وال يرتتب عليه أي 

اإلجرائية أثرًا، إذ به يعدم العمل اإلجرائي املعيب، ويصبح كأن مل يكن، كما أنه الوسيلة القانونية 

 .(71)لتحقيق العدالة وهيبتها يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية

 ثانيًا: مذاهب البطالن.

لبطالن العمل اإلجرائي إىل األخذ إما مبذهب البطالن القانوني، تتجه القوانني االجرائية يف تقريرها 

 وإما مبذهب البطالن الذاتي، أو اجلمع بني املذهبني وتغليب أحدهما، وهو ماسنبينه يف اآلتي:

ويقوم هذا املذهب على أنه" ال بطالن بغري نص" ومؤدى ذلك أّن القانون  مذهب البطالن القانوني: -1

هو الذي حيدد أحوال البطالن على سبيل احلصر، ومن ثم ال ميلك القاضي أن يقرر البطالن يف غري 

                                                             

د.عادل إبراهيم إسماعيل صفا، سلطات مأمور الضبط القضائي بين الفعالية وضمان الحريات والحقوق الفردية،  )66)
 .400م، ص2001دراسة مقارنة، القاهرة، 

 إجراءات جزائية. 402المادة  )67)

 .8، ص1997د.فتحي والي، نظرية البطالن في قانون المرافعات، الطبعة الثانية،  )68)

 .99د.محمود محمود مصطفى، اإلثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص )69)

، 1959إلجراءات الجنائية، مطبعة النهضة المصرية، القاهرة، د.أحمد فتحي سرور، نظرية البطالن في قانون ا )70)
 .12ص

د.عادل إبراهيم إسماعيل صفا، سلطات مأمور الضبط القضائي بين الفعالية وضمان الحريات والحقوق الفردية،  )71)
 :402مرجع سابق، ص
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ويتميز هذا املذهب بالوضوح والتحديد؛ ألن القانون هو الذي حيصر كل ( 72)األحوال احملددة قانونًا

ن، أي أنه ينص صراحة على وقوع البطالن؛ فيوفر بذلك على القضاء عبء تأويل حاالت البطال

نصوصه، وحيول دون حتكم وتعسف القضاة يف حتديد أحوال البطالن، ويعاب عليه أنه من املتعذر 

( 73على القانون حتديد أحوال البطالن سلفًا يف قائمة جامعة مانعة خالية من اإلفراد أو التفريط)

نه يتعذر على القانون أن حييط بكل احلاالت اليت تقتضي املخالفة؛ فيحصل يف بعض وأية ذلك أ

األحيان قصور يف استيعاب كل حاالت املخالفة، ومن ثم ال ميلك القاضي إزاءها حيلة، وهذا وجه 

التفريط، ويف أحيان أخرى جيد القاضي نفسه ملزمًا بتقرير البطالن امتثااًل حلكم القانون رغم أن 

خالفة اليت وقعت مل تؤثر تأثريًا يذكر على املصلحة اليت تتعلق باإلجراء، وهذا هو وجه امل

 .(74)التفريط

ويقوم هذا املذهب على عدم حصر أحوال البطالن صراحة، ولكن يعد  مذهب البطالن الذاتي: -2

نص عليها اإلجراء باطاًل متى انبنى على خمالفة ألي نوع من القواعد اجلوهرية، وبغري حاجة إىل ال

ويتميز هذا املذهب أن القانون ال يتوىل حصر أحوال البطالن مقدمًا، وإمنا ترك األمر  (75)يف القانون

للقضاء حتديد األعمال اجلوهرية، مما جيعله يتسم باملرونة والواقعية، ويعاب عليه أنه من الصعوبة 

باإلضافة إىل أّن القضاء، قد مبكان التفرقة بني األعمال أو األشكال اجلوهرية وغري اجلوهرية، 

يتجه حنو أمر معني؛ فيسرف يف البطالن، أو يقيد منه، كما يؤدى ذلك إىل تضارب اآلراء 

 .(76)واألحكام، األمر الذي يرتتب عليه عدم االستقرار القضائي

وضع قانون اإلجراءات اجلزائية األساس الذي سار عليه يف  مذهب البطالن يف القانون اليمين، -3

( منه على أن " يقع باطاًل كل إجراء جاء خمالفًا ألحكام هذا 369ن، إذ نصت املادة )البطال

( 77القانون، إذا نص القانون صراحة على بطالنه أو إذا كان اإلجراء الذي خولف أو أغفل جوهريًا")

                                                             

 .627د.حسن صادق المرصفاوي، أصول قانون اإلجراءات الجزائية بالجمهورية العربية اليمنية، مرجع سابق، ص )72)

، د.فتحي والي، نظرية 116د.أحمد فتحي سرور، نظرية البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص )73)
 .215البطالن في قانون المرافعات، مرجع سابق، 

 .573د عوض، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، صد.عوض محم )74)

 .401د.سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتيش، مرجع سابق، ص )75)

 .118د.أحمد فتحي سرور، نظرية البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص )76)

م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني على أن" يقع باطاًل 2002لسنة  40من القانون رقم  47تنص المادة  )77)
من القانون ذاته على أن" يقع باطاًل كل  48كل إجراء نص القانون صراحة على بطالنه" وتنص المادة 

 م.2002لسنة  17إجراء أُغفل أو جاء مخالفًا لغرض جوهري" تراجع الجريدة الرسمية، العدد 
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( والبطالن 78وبذلك يكون قد أخذ بالبطالن القانوني ببيانه يف أحواله معينة ببطالن اإلجراء)

 الذاتي، وذلك ببطالن اإلجراء اجلوهري الذي خولف أو أغفل.

 الفرع الثاني

 أنواع اإلجراءات الباطلة وآثارها

ُتقسم اإلجراءات اجلزائية وفقًا لقواعد البطالن اليت أوردها القانون إىل  أواًل: أنواع اإلجراءات الباطلة:

 ثالثة أنواع وفقًا ملا يأتي:

وهي تلك اإلجراءات اليت يكون فيها البطالن راجعًا لعدم مراعاة  م:إجراءات تتعلق بالنظام العا -1

أحكام القانون املتعلقة بكيفية رفع الدعوى اجلزائية، أو بتشكيل احملكمة أو بواليتها باحلكم 

يف الدعوى، أو بعالنية اجللسات، أو بتسبيب األحكام، أو حرية الدفاع، أو عالنية النطق 

طعن، أو العيب اإلجرائي اجلوهري املهدر ألي حق من حقوق املتقاضني باألحكام، أو إجراءات ال

فيها، أو غري ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به يف أية حالة كانت عليها الدعوى 

( ويتبني من ناحية أوىل، بأن هذه األحوال قد وردت على 79وتقضي به احملكمة من تلقاء نفسها)

( إجراءات جزائية قد 397ومن ناحية ثانية؛ فإن ظاهر نص املادة ) (80)صرسبيل املثال وليس احل

يوحي بأنه ال يتناول سوى األحكام املتعلقة باحملاكمة، والواقع غري ذلك، إذ أّن عبارة" أو غري ذلك 

مما هو متعلق بالنظام العام" تنسحب على سائر اإلجراءات السابقة على احملاكمة التحقيق االبتدائي 

ومن ناحية ثالثة مل يضع القانون تعريفًا دقيقًا لتلك اإلجراءات، أو ضابطًا معينًا  (81)واالستدالل

لتحديدها، بيد أنه ميكن تعريفها بأنها" تلك اإلجراءات اليت تهدف أساسًا إىل حتقيق املصلحة 

 .(82)العامة، وليس مصلحة اخلصوم ابتداًء"

                                                             

، ومن تطبيقات البطالن 355، ص1982د.محمد إبراهيم زيد، تنظيم إلجراءات الجزائية في القانون اليمني، صنعاء  )78)
إجراءات جزائية بطالن الحكم إذ لم تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعة من  375القانوني ما قررته المادة 

ن الحكم باطاًل إذا لم يكتب القاضي األسباب بخط يده. وكذلك يكون الحكم القضاة الذين اشتركوا في أصداره، ويكو 
اإلدانة باطاًل إذا لم يشتمل على األدلة التي تثبت صحة الواقعة ونسبتها للمتهم، وكذا عدم إيراد الحكم بتوقيع العقوبة 

 إجراءات جزائية(. 372على نص التجريم )مادة 

 إجراءات جزائية. 397المادة  )79)

 .529د.جالل ثروت، نظم اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص )80)

د.محمود محمود مصطفى، االثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، الجزء الثاني، التفتيش والضبط، مرجع  )81)
 .107سابق، ص

 .630ة، مرجع سابق، صد.حسن صادق المرصفاوي، أصول قانون اإلجراءات الجزائية بالجمهورية العربية اليمني )82)
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العام أنه جيوز للخصوم يف الدعوى اجلزائية التمسك بالبطالن ويرتتب على اعتبار اجراء ما من النظام 

والدفع به يف أية حالة تكون عليها الدعوى، حتى ولو ألول مرة أمام احملكمة العليا، بل أنه جيب 

 (83)على احملكمة إذا تبني هلا البطالن أن حتكم به من تلقاء نفسها، ولو بغري طلب من أحد اخلصوم

 جراء استتبع بطالن ما ترتب عليه، إذ ما بين على باطل يعد بدوره باطاًل.ومتى تقرر بطالن اإل

بنّي القانون على أنه يرتتب البطالن على خمالفة أحكامه، إذا كان اإلجراء  اإلجراءات اجلوهرية: -2

( ومل يوضح القانون املراد باإلجراء اجلوهري، تاركًا للقاضي 84الذي ُخولف أو ُأغفل جوهريًا)

إذا كان اإلجراء جوهري من عدمه، وعلى ذلك ميكن تعريفه بأنه" ذلك اإلجراء الذي تقدير ما 

 يهدف إىل محاية مصلحة معينة للخصم وحده".

وقد وضح القانون عدة صور اعتربها نزواًل ضمنيًا عن الدفع ببطالن اإلجراء املخالف للقانون؛ ففي 

اخلصم يف الدفع ببطالن اإلجراءات اخلاصة جبمع غري أحوال البطالن املتعلقة بالنظام العام، يسقط حق 

االستدالالت، أو التحقيق النيابة العامة أو احملكمة، إذاكان له حماٍم وحصل اإلجراء حبضوره بغري 

وبذلك  (85)اعرتاض منه، ويسقط حق الدفع بالبطالن بالنسبة للنيابة العامة إذا مل تتمسك به يف حينه

ن املتعلق باإلجراء اجلوهري ـ مع وجود فرق بني اخلصوم والنيابة العامة ـ يتبني بأن سقوط الدفع بالبطال

 يكون وفقًا ملا يأتي:

بالنسبة للخصوم إذا حضر حمام مع املتهم أثناء مباشرة اإلجراء وكان خمالفًا للقانون، ومل يعرتض  -أ

الت، أم عليه سقط احلق يف الدفع بالبطالن سواء أكان من اإلجراءات اخلاصة جبمع االستدال

التحقيق اإلبتدائي أو احملاكمة، وإذا مل يكن مع املتهم حمام وقت مباشرة اإلجراء املخالف للقانون؛ 

فال ُيسقط سكوته حقه يف الدفع بالبطالن، غري أنه يستثنى من ذلك حضور اخلصم بنفسه أو 

تكليف احلضور، بوكيل عنه بناءً على ورقة تكليف باحلضور باطلة يصحح هذا البطالن الواقع يف 

فورقة التكليف  (86)وله أن يطلب أجاًل لتحضري دفاعه، ويتعني على اآلمر باحلضور إجابته إىل ذلك

ليعد دفاعه  (87)باحلضور قصد بها إخطار اخلصم بالواقعة ومواد االتهام وتاريخ ومكان احملاكمة

ن ورقة التكليف فيها، وهي تعد من اإلجراءات اجلوهرية، ومن ثم كان األصل التقرير ببطال

                                                             

 .329د.أحمد فتحي سرور، نظرية البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص )83)

 إجراءات جزائية. 396المادة  )84)

 إجراءات جزائية. 398المادة  )85)
 إجراءات جزائية. 400المادة  )86)

 إجراءات جزائية. 310المادة  )87)
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باحلضور إن متسك اخلصم مبخالفتها للقانون، بيد أّن القانون رأى أنه إذا كانت ورقة التكليف 

باحلضور قد وصلت إىل اخلصم وحضر إىل احملكمة، أو حضر وكياًل عنه يف األحوال اليت جيوز 

اجللسة، ومكان  فيها ذلك؛ فإنها تكون قد أدت جزءًا مما قصد بها، وهو اخطاره مبوعد وتاريخ

احملاكمة؛ فإن حدث بعد ذلك خطأ أو نقص، جيوز للخصم إعدادًا لدفاعه، أن يطلب إكمال 

النقص أو تصحيح اخلطأ، وعلى احملكمة أن متنحه أجاًل لتحضري دفاعه؛ فإن هي رفضت كان 

هذا الرفض منها إخالاًل حبقه يف الدفاع موجبًا لبطالن احلكم، ويشمل كذلك حق اخلصم يف 

العمل اإلجرائي إذا كان حيقق له مصلحة خاصة، مثل عدم مراعاة أحكام التفتيش، بطالن طلب 

  (.88)والضبط، والقبض، واحلبس االحتياطي، واالستجواب، واالختصاص من حيث املكان

ال تكفي املصلحة بالنسبة للخصوم لكي يكون له احلق يف التمسك بأوجه البطالن، وإمنا ذلك  -ب

ب يف وقوع اإلجراء الباطل، أو أّن اإلجراء مقرر ملصلحة غري اخلصم، أو إذا كانت مقيد بعدم التسب

وآية ذلك أنه الجيوز للخصم التمسك ( 89)الغاية من اإلجراء قد حتققت رغم ما اعرتاه من عيب

بالبطالن إذا كان قد ساهم يف حتقيقه، فثاًل الجيوز للخصم الدفع ببطالن إعالنه مبحل إقامته إذا 

و الذي أعطى عنوانًا غري صحيح، واملتهم الذي حيلف اليمني، الجيوز له التمسك ببطالن كان ه

االستجواب طاملا أنه مل يطلب منه حلف اليمني، والجيوز للمتهم الدفع بالبطالن لعدم دعوة احملامي 

ان إذا ما أخطأ  يف ذكر امسه أو مل يذكر للمحقق اسم حماميه رغم سؤاله عنه، واليهم ما إذا ك

مساهمة اخلصم بوقوع البطالن يف صورة مباشرة أو غري مباشرة، ويدخل ذلك يف القاعدة الفقهية 

 .  (90)اليت تقول "من سعى يف نقض ما مت من جهته فسعيه مردود عليه"

ويسقط حق النيابة العامة يف الدفع ببطالن اإلجراء إذا مل تتمسك به وقت مباشرة اإلجراء، وبذلك  -ج

القانون قد جعل النيابة العامة مثل باقي اخلصوم، ويذهب رأي إىل ضرورة توافر املصلحة يتبني بأن 

اخلاصة للنيابة العامة يف الدفع بالبطالن، ومن ثم فإّن عدم توافر املصلحة يسقط حقها يف التمسك 

 . (91)بالبطالن

مبصلحة اخلصوم، ومن أما بطالن تفتيش املسكن؛ فإّن الرأي الراجح يف الفقه يذهب إىل أنه يتعلق  -د

ثم الميكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإمنا يتعني الدفع به من صاحب الشأن الذي 

                                                             

 .387د.محمد إبراهيم زيد، تنظيم اإلجراءات الجزائية في القانون اليمني، مرجع سابق، ص )88)

 إجراءات جزائية. 399المادة  )89)

د.عبدالكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى،  )90)
 .177م، ص1997

 .388زيد، تنظيم اإلجراءات الجزائية في القانون اليمني، ص د.محمد إبراهيم )91)
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وقع التفتيش اعتداء على حرمة مسكنه، وجيب الدفع به أمام حمكمة املوضوع؛ فال جيوز ابداؤه 

 .(92)ألول مرة أمام احملكمة العليا

نون اإلجراءات اجلزائية املقصود باإلجراءات غري اجلوهرية مل يبني قا اإلجراءات غري اجلوهرية: -3

وهذه االجراءات ال يرتتب على خمالفتها أي بطالن، من ذلك ترتيب اإلجراءات ( 93)بنصوص خاصة

يف اجللسة، وأّن ما يتطلبه القانون من سؤال احملكمة للمتهم عن الفعل املسند إليه هو من قبيل 

( كما أّن القانون مل يرتب البطالن على 94يرتتب البطالن على إغفاهلا)اإلجراءات التنظيمية اليت ال 

ألنه قصد به تنظيم العمل واحلرص على عدم توهني  (95)عدم حتريز املضبوطات املتعلقة باجلرمية

وأن تراخي مأمور الضبط القضائي يف تبليغ  (96)الدليل دون أن يرتتب على اإلهمال يف ذلك أي بطالن

وأن حضور املتهم أو من ينيب عنه أو شاهدين،  (97)عن اجلرائم ال يرتتب عليه البطالنالنيابة العامة 

 .(98)ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي ُيجرى يف مسكنه

حدد القانون ما يرتتب على بطالن إجراء ما من آثار، إذ أّن التقرير  ثانيًا: اآلثار املرتتبة على البطالن:

اآلثار املباشرة له، ويتعني تصحيح هذا البطالن متى كان ذلك ببطالن أي إجراء يشمل بطالن كل 

حتى ولو كان  (100)ومؤدى ذلك أّن البطالن ال يقع بقوة القانون (99)ممكنًا من آخر إجراء مت صحيحًا

                                                             

 .388( د.حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، مرجع سابق، ص92)

 49اعتد قانون المرافعات بطبيعة الغاية وجعلها أساسًا للتفرقة بين اإلجراء الجوهري وغير الجوهري إذ نصت المادة  )93)
باطاًل كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة" والشك أن معيار الغاية يعد أفضل  منه على أنه " يقع

المعايير؛ فإذا كانت الغاية هي المحافظة على مصلحة عامة أو خاصة بأحد الخصوم كان اإلجراء جوهريًا، أم إذا 
؛ فإنه يكون غير جوهري، يراجع د.عوض كانت الغاية من اإلجراء هي مجرد التوسعة أو التيسير أو األخذ باألولى

 .574محمد عوض، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص

 إجراءات جزائية. 350المادة  )94)

 إجراءات جزائية. 151المادة  )95)

 .222، ص28، ق44مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، س 21/2/1993نقض مصري  )96)

 .209، ص22، ق45مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، س 6/2/1994نقض مصري  )97)

 .795، ص124، ق45مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، س 26/9/1994نقض مصري  )98)

 إجراءات جزائية. 402المادة  )99)

 مرافعات على أن " يعتبر العمل اإلجرائي منتجًا آلثاره حتى يحكم ببطالنه". 50نصت المادة  )100)
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وعند التقرير به؛ فاألصل أّن  (101)هذا البطالن متعلقًا بالنظام العام، وإمنا يتعني أن يقرره القضاء

باطاًل استتبع بطالن كل ما بين عليه، إذ أنه من املنطقي أّن ما بين على باطل؛ فهو  اإلجراء متى كان

جوهريًا ميس مصلحة  باطل، سواء أكان ذلك اإلجراء متعلق بالنظام العام، أم كان إجراًء

( أما اإلجراءات غري اجلوهرية؛ فال يرتتب عليها بطالن، وعلى أية حال؛ فإنه ميكن إعادة 102اخلصوم)

راء الباطل ما أمكن، أي تصحيح اإلجراء واعادته، كلما تيسر ذلك بغري مساس مبصلحة اإلج

اخلصوم، كما لو مسعت احملكمة أقوال شاهد بغري حلف اليمني، ومل يكن مع املتهم حمام، ثم يدفع 

 ببطالن تلك الشهادة أمام حمكمة االستئناف؛ فإّن عليها أن تسمع أقوال الشاهد بعد حتليفه اليمني.

وهذه  (103)وجيوز للنيابة العامة أو احملكمة أن تصحح من تلقاء نفسها كل إجراء يتبني هلا بطالنه

السلطة ال يتصور إعماهلا بالنسبة إىل اإلجراءات غري اجلوهرية طاملا أنه ال يرتتب عليها أي بطالن، وال 

معدومة أصاًل، وأما اإلجراء  بالنسبة إىل اإلجراءات املتعلقة بالنظام العام؛ فال جيوز تصحيحها ألنها

اجلوهري املتعلق مبصلحة اخلصوم؛ فهو الذي يصح أن يكون حماًل للتصحيح، وتتميز هذه احلالة بأّن  

القاضي يستطيع أن يصحح اإلجراء الباطل قبل التقرير ببطالنه، وقبل أن يدفع اخلصوم بالبطالن، 

مة، وكان مبنيًا على أساس سليم من القانون، تعني وإذا مت الدفع ببطالن إجراء معني أمام النيابة العا

 .(104)أن ُينتج الدفع أثره، ويرتتب عليها إصدار قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلزائية

 املطلب الثاني

 اجلزاء املوضوعي

 متهيد:

يرتتب على خمالفة مأمور الضبط القضائي لضوابط تفتيش مسكن املتهم للمسؤولية، وهذه 

املسؤولية قد تكون جنائية ينتج عنها جزاء جنائي ناشئ على ارتكابه فعل غري مشروع بسبب تصرفات 

ملسؤولية قام بها متجاوزًا حلدود صالحياته أثناء أدائه لواجباته طاملا أنه نتج عنها جرمية، وقد تكون ا

تأديبية يرتتب عليها جزاء تأدييب،  خلروجه على الواجبات اليت تنص عليها القوانني، أو اللوائح أو 

                                                             

 .582د.عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص )101)

مرافعات على أّنه " ال يترتب على بطالن اإلجراءات السابقة عليه وال اإلجراءات الالحقة  51نصت المادة  )102)
 عليه التي التكون مبنية عليه، أم اإلجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعًا لبطالنه"

 إجراءات جزائية. 401المادة  )103)

د.حسن صادق المرصفاوي، أصول قانون اإلجراءات الجزائية بالجمهورية العربية اليمنية، مرجع سابق،  )104)
 .635ص
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القواعد التنظيمية العامة، أو مقتضى الواجب يف أعمال الوظيفة، أو يقصر يف تأديتها مبا تتطلبه من 

ي، نتيجة اإلجراءات غري املشروعة حيطة ودقة وأمانة، وقد تكون املسؤولية مدنية ينتج عنها جزاء مدن

 اليت قام بها، وهو ما سنوضحه يف اآلتي:

 الفرع األول

 اجلزاء اجلنائي

يقصد باجلزاء اجلنائي توقيع العقوبة على مأمور الضبط القضائي نتيجة للتصرفات غري القانونية 

ينال من شخصه مع انطوائها اليت جتاوز بها حدود وظيفته وخمالفته لإلجراءات القانونية، وهذا اجلزاء 

على عنصر األمل، ومن ثم تكون رادعة للمتجاوز حدود الوظيفة، وال ميكن توقيع العقوبة عليه، إاّل 

إذا كان الفعل الذي قام به معاقب عليه نتيجة خمالفته شروط صحة العمل اإلجرائي الذي أتاه، ومن 

رته لتفتيش منزل املتهم، وينتج عنها جمازاته األفعال اليت يقوم بها مأمور الضبط القضائي عند مباش

 جنائيًا ما يأتي:

إذ أنه "يعاقب باحلبس مدة التزيد على ثالث سنوات كل موظف عام أجرى  أواًل: التفتيش غري القانوني: 

تفتيش شخص أو سكنه أو حمله بغري رضاه أو يف غري األحوال أو دون مراعاة الشروط اليت ينص عليها 

 وتقوم هذه احلالة على العناصر اآلتية:( 105)"لمه بذلكالقانون مع ع

يتطلب القانون بأن يكون اجلاني موظفًا عامًا وفقًا للمعنى الوارد يف قانون اجلرائم  صفة اجلاني: -1

وجيب أن تتوافر هذه الصفة وقت ارتكاب الفعل املادي املكون للجرمية؛ فإذا  (106) والعقوبات

انتفت هذه الصفة يف هذا الوقت ال تقع هذه اجلرمية، إمنا يسأل الفاعل عن جرمية انتهاك حرمة 

                                                             

 جرائم وعقوبات. 169المادة  )105)

ذا القانون موظفًا من قانون الجرائم والعقوبات الموظف العام ومن في حكمه بأنه" يعد وفقًا ألحكام ه 1عرفت المادة  )106)
عامًا رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو 
بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل أعضاء السلطة القضائية وأفراد القوات المسلحة 

لمحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكالء والشرطة وأعضاء المجالس النيابية العامة أو ا
والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم األموال وأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك وموظفيها التي 

عموميين، وبالتالي  تسهم الدولة في رأس مالها" ويذهب رأي إلى أّن التعريف اعتبر األفراد من الشرطة فقط موظفين
 15أخرج الضباط من الفئات العاملة في الشرطة إذ أن المقصود بمصطلح )األفراد( في قانون هيئة الشرطة رقم 

م هم" ضباط الصف والجنود فقط وكان من األصوب أن يقول " العاملون بالقوات المسلحة والشرطة 2000لسنة 
ائية للموظف العام بالتطبيق على رجل الشرطة، الطبعة الثانية، واألمن" يراجع د.عوض محمد يعيش، الحماية الجن

 .10م، ص2001
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( جرائم وعقوبات، ومل يبني القانون ما إذا كان املوظف العام 253مسكن واليت نصت عليها املادة )

 الفعل اعتمادًا على وظيفته. يقوم بذلك
ويقوم هذا الرضاء على املوافقة احلرة املستندة  صاحبه، (107)تفتيش املوظف للمسكن بغري رضاء -2

على فهم تام ألسبابها، أي على معرفة تامة بعدم شرعيتها، وهو ما اليتحقق إاّل إذا كان صاحب 

يف هذا ويلزم  (108)ومنع حصوله الشأن عاملًا بعدم شرعية الدخول، وعاملًا حبقه يف معارضته،

( أما إذا كان باطاًل لغش أو إكراه أو عدم أهلية؛ فيكون كعدم 109الرضاء أن يكون صحيحًا)

الرضاء سواء بسواء، ألّن وقوع فعل التفتيش برضاء صاحب املسكن، ينفي عنه عدم املشروعية، 

 جمال التجريم املؤثم قانونًا، وإذا انتفى هذا الرضاء؛ فيأخذ الفعل الصفة غري املشروعة، ويدخل يف

ويتعني تطبيقًا للقواعد العامة أن يكون الرضاء سابقًا أو معاصرًا لفعل التفتيش، أما الرضاء 

الالحق؛ فال يؤثر يف قيام التفتيش غري القانوني، وإن كان ميكن أن يكون له أثره يف تقدير 

ة يف عقله أو عدم التمييز؛ فال يؤثر هذا ( وإذا كان معطي الرضاء بالتفتيش مصابًا بعاه110العقوبة)

الرضاء يف وقوع التفتيش غري القانوني، ويقاس على صاحب املسكن يف الرضاء بالتفتيش، كل 

شخص يقوم مقامه يف غيبته مثل االبن أو األخ أو الزوجة، ويتعني بأن يكون الراضي بتفتيش املنزل 

ون مالكًا أو مستأجرًا أو شريكًا مع غريه له صفة حيازة هلذا املسكن، يستوي يف ذلك بأن يك

والعربة حبصول الرضاء الفعلي، يستوي يف ذلك بأن يكون هذا الرضاء  (111)يف حيازة املسكن

 صرحيًا أو ضمنيًا، وإن كان من الالزم التحرز يف استظهار الرضاء الضمين.

                                                             

الرضاء هو "اإلذن الصادر من شخص من أشخاص القانون الخاص بإرادته الحرة الحقيقية أو شخص من أشخاص  )107)
اإلذن من اعتداء أو القانون العام إذا ما عمل في نطاق القانون الخاص إلى الغير مدركًا وعالمًا لما سيقع من هذا 

إيذاء أو ضرر ضد من صدر منه هذا الرضاء" يراجع د.محمد صبحي نجم، رضاء المجني عليه وأثره على 
 .24، ص2001المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن، 

، 1989حافة، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، د.محمد زكي أبوعامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة الص )108)
 .691ص

من القانون المدني اليمني التراضي بأنه" تعبير كل من طرفي العقد عن إرادته وأن تكون اإلرادتان  147عرفت المادة  )109)
منه على أنه"  152متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد" وقررت المادة 

يجاب والقبول ولو ضمنًا، ثانيًا: أن تكون الصيغة منجزة فيما ال يشترط لصحة التراضي ما يأتي: أواًل: توافق اإل
 يجيز القانون الشرعي إضافته إلى أجل أو تعليقه على شرط كالزواج".

د.حسني الجندي، د.مجدي عقالن، شرح قانون العقوبات اليمني، القسم الخاص، دار اقرأ للنشر والتوزيع، صنعاء،  )110)
 .197، ص1993الطبعة األولى، 

 .505، ص1984د.رمسيس بهنام، اإلجراءات الجنائية تحليال وتأصياًل، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  )111)
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ومؤدى ذلك أن  القانون، أن يكون التفتيش يف غري األحوال أو دون مراعاة الشروط اليت ينص عليها -3

أو عدم توافر الشروط  (112)التفتيش غري القانوني يتوافر إذا وقع يف غري األحوال احملددة قانونًا لذلك

 .(113)أو الضوابط املوضوعية للتفتيش

أي أّن القصد اجلنائي متوفر هلذه اجلرمية يف صورته العمدية، ويقوم  العلم بالتفتيش غري القانوني، -4

على النية والوعي، نية اختاذ السلوك املادي وهو التفتيش ملسكن أو حمل إنسان بدون هذا القصد 

رضائه، والعلم باملالبسات احمليطة بهذا التفتيش واليت اعترب من أجلها جرمية، أي العلم بأّن التفتيش 

 وتقوم هذه اجلرمية على سلوك إجيابي يتمثل يف تفتيش مسكن شخص ما. (114)يف مسكن إنسان
يقرر القانون عقوبة احلبس للتفتيش غري القانوني مدة التزيد على ثالث سنوات، كجرمية  العقوبة: -5

واحلبس فيها وجوبي، ويعاقب على الشروع فيها مبدة التزيد عن نصف احلد  (115)غري جسيمة

ث ( ويالحظ أن القانون قرر احلد األعلى للعقوبة )التزيد على ثال116األقصى املقرر للجرمية التامة)

سنوات( دون حتديد للحد األدنى، ومن ثم ميكن للقاضي احلكم فيها بعقوبة احلبس مدة أربع 

وعلى ذلك يستحسن تعديل هذه املادة، بأن ال يقل احلبس فيها عن سنتني  (117)وعشرين ساعة

واليزيد على ثالث سنوات حتى تؤدي العقوبة دورها يف الردع والزجر، ومل يقرر القانون عقوبة 

ُتكمل العقوبة األصلية، كون اجلرمية ارتكبت من موظف عام ويستحسن إضافة  (118)يةتكميل

عبارة " وحيكم بعزل املوظف العام من الوظيفة" وعلى ذلك نقرتح بأن يكون نص املادة بعد التعديل 

                                                             

إجراءات جزائية على أنه " يجوز دخول أي مكان دون مراعاة الشروط الواردة في هذا الفصل  149نصت المادة  )112)
 غرق أو ما شابه ذلك من أحوال الضرورة".وهذا القانون في حالة طلب المساعدة من الداخل أو حدوث حريق أو 

إجراءات جزائية على أنه " لمأمور الضبط القضائي في الحاالت المنصوص عليها في المادة  102نصت المادة  )113)
السابقة أن يفتش المتهم ومنزله ويضبط األشياء واألوراق التي تفيد في كشف الحقيقة متى وجدت أمارات قوية تدل 

 على وجودها فيه"

 .543، ص2005د.رمسيس بهنام، قانون العقوبات، جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  )114)

جرائم وعقوبات الجرائم غير الجسيمة بأنها" التي يعاقب عليها أصاًل بالدية أو باألرش أو بالحبس  17عرفت المادة  )115)
 مدة التزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة".

 جرائم وعقوبات. 91المادة  )116)

جرائم وعقوبات مدة الحبس بأنه" اليقل عن أربع وعشرين ساعة وال يزيد على عشر سنوات ما لم  39حددت المادة  )117)
 ينص القانون على خالف ذلك".

جرائم وعقوبات العقوبة التكميلية بأنها" عقوبة ُتكمل العقوبة األصلية وتتوقف على نطق القاضي  100عرفت المادة  )118)
 بها واليجوز تنفيذها على المحكوم عليه إذا لم ينص عليها الحكم...."
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" يعاقب باحلبس مدة التقل عن سنتني وال تزيد على ثالث سنوات كل موظف عام اعتمادًا على 

رى تفتيش شخص أو سكنه أو حمله بغري رضاه، أو يف غري األحوال املقررة قانونًا أو دون وظيفته أج

 مراعاة الشروط اليت ينص عليها القانون مع علمه بذلك، وحيكم بعزل املوظف من الوظيفة".

مكانًا إذ أنه " يعاقب باحلبس مدة التزيد على سنة أو بالغرامة من دخل  ثانيًا: انتهاك حرمة املسكن:

مسكونًا أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته، أو أي حمل معد حلفظ املال، أو عقارًا خالفًا إلرادة صاحب 

الشأن ويف غري األحوال املبينة يف القانون، وكذلك من بقي فيه خالفًا إلرادة من له احلق يف إخراجه، 

وقعت اجلرمية لياًل أو بواسطة وتكون العقوبة السجن مدة التزيد على مخس سنوات أو الغرامة إذا 

العنف على األشخاص أو األشياء أو باستعمال سالح أو من شخصني فأكثر أو من موظف عام أو ممن 

  وتقوم هذه احلالة على العناصر اآلتية: (119)ينتحل صفته"

صفة اجلاني، اجلاني هو الشخص الذي حيقق بسلوكه اجلرمية، وكل جرمية البد أن يرتكبها  -1

ما كانت الوسائل اليت استعملها يف ارتكاب اجلرمية، وغالبية قواعد التجريم ختاطب إنسان مه

مجيع األفراد اخلاضعني لسلطان القانون، ولكن قد يتطلب القانون توافر صفة معينة يف اجلاني، 

وهذه اجلرمية من اجلرائم اليت جتمع بني املسلكني؛ فقد يرتكبها فردًا عاديًا، أو موظفًا 

 .(120)عامًا

أّن جرمية انتهاك حرمة مسكن ال تكون إاّل إذا وقعت يف مسكن لشخص آخر غري اجلاني، و  -2

يكون ذلك بإقدامه على الدخول ملكان مسكون لغريه أو معد للسكن أو أحد ملحقاته، ويتحقق 

الدخول بالولوج إىل املكان احملظور دخوله بأية طريقة كانت، يستوي أن يكون الدخول من الباب 

لذلك أو من إحدى النوافذ، واليهم بالوسيلة املستعملة يف الدخول؛ فقد تكون بالتسور أو  املعد

الكسر أو باستعمال مفتاح مصطنع، وجيب أن يقع الدخول الفعلي للشخص كاماًل؛ فال يكفي 

دخول جزء من الشخص فقط كدخول أحد الذراعني أو الساقني أو الرأس يف فتحة ما أو مدخل 

 .(121)املنزل

                                                             

 جرائم وعقوبات. 253المادة  )119)

ائي في التحقيق، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، د.ممدوح إبراهيم السبكي، حدود سلطات مأمور الضبط القض )120)
 .554، ص1997أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 

د.حامد عبدالحكيم محمود راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن )دراسة مقارنة( رسالة دكتوراه، كلية  )121)
 .188، ص1987الحقوق، جامعة القاهرة، 
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يكون الدخول بصورة غري مشروعة، أي أن يكون الدخول إىل املسكن يف غري األحوال اليت  أن -3

 .(122)جييز فيها القانون الدخول إىل املسكن

أن يكون الدخول خالفًا إلرادة صاحب املسكن، ويتحقق ذلك بدخول اجلاني إىل املسكن برغم  -4

 نفسه ما مل يعرب عنها بأي مظهر معارضة صاحبه، وهلذا اليعتد بإرادة صاحب الشأن الكامنة يف

من مظاهر التعبري عن اإلرادة. فالتعبري هو مظهر اإلرادة اخلارجي احملسوس، وقد يكون صرحيًا 

( والواقع 124ويتحقق الدخول ضد إرادة صاحب الشأن إذا مت خلسة أو خفية أو احتيااًل) (123)أو ضمنيًا

يكون الدخول قد مت برغم إرادة صاحب الشأن، ( يف تطلبها لقيام اجلرمية أن 253أّن نص املادة )

أعطت مفهوم  املعارضة ال مفهوم املوافقة، وهذا معناه أّن اجلرمية ال تقوم إاّل برفض صاحب الشأن 

دخول أي شخص إىل مسكنه، وهذا الرفض قد يتخذ شكل املقاومة املادية أو املعارضة الشفهية؛ 

واختذ موقفًا سلبيًا ال وافق فيه، وال عارض؛ فإّن  فإذا مل تصدر من صاحب الشأن هذه املعارضة

 .  (125)اجلرمية ال تقوم، كون الدخول مل يتم رغم إرادته

البقاء يف املسكن، ويتمثل ذلك باالمتناع عن اخلروج من املسكن أو من مكان اإلقامة اخلاص،  -5

أن يكون الدخول ويفرتض ذلك  (126)أو من ملحقاتهما رغم إرادة صاحب الشأن الذي حتتم عليه ذلك

مشروع، فاالستمرار يف املسكن بعد الدخول املشروع يظل مشروعًا حتى يعرب صاحب الشأن عن 

ارادته صراحة برفضه ذلك البقاء، ومن ثم يعد االمتناع أو رفض اخلروج والبقاء يف املسكن منذ 

 .(127)تلك اللحظة ضد أو رغم إرادة صاحب املسكن، عماًل غري مشروع تقوم به اجلرمية

تعد جرمية انتهاك حرمة مسكن من اجلرائم العمدية؛ فال ميكن أن تقوم هذه اجلرمية دون توافر  -6

القصد اجلنائي لدى اجلاني، ويتكون القصد من إرادة فعل الدخول إىل مسكن الغري أو البقاء 

ري فيه، أي أن يتم الدخول بفعل إرادي مقصود، وأن يكون اجلاني على علم بأنه يدخل مسكن الغ

 دون رضاه.

                                                             

 راءات جزائية.إج 149المادة  )122)

 .193د.حامد راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، مرجع سابق، ص )123)

د.علي خطار شطناوي، حرمة المسكن في القانونين اإلماراتي واألردني )دراسة مقارنة( بحث منشور في مجلة األمن  )124)
 .225م، ص2001والقانون، كلية الشرطة دبي، السنة التاسعة، العدد األول، يناير 

 .692د.محمد زكي أبوعامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص )125)

 .205د راشد، الحماية الجنائية للحق في حرمة المسكن، مرجع سابق، صد.حام )126)

د.محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء األول، الجرائم الواقعة على األشخاص، الدار  )127)
 .326، ص2002العلمية للنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األولى، 
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( ويالحظ 128العقوبة: حدد القانون عقوبة هذه اجلرمية احلبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة) -7

على عقوبة احلبس بأن احلد األعلى هلا اليزيد على سنة دون حتديد للحد األدنى، كجرمية غري 

يكون حدها جسيمة والذي اليقل احلبس فيها عن أربع وعشرين، وهذا غري كاٍف ويستحسن بأن 

األدنى اليقل عن سنة، وال يزيد حدها األعلى على سنتني، أما بالنسبة للغرامة؛ فلم حيدد القانون 

مقدارها، ومن ثم ستكون بني حديها األدنى الذي اليقل عن مائة ريال و والتزيد سبعني ألف ريال، 

ل، وال يزيد عن مائيت ويستحسن أن حيدد النص عند تعديله مقدارها الذي اليقل عن مائة ألف ريا

 ألف ريال.

 وتشدد العقوبة إىل السجن مدة التزيد على مخس سنوات أو الغرامة يف األحوال اآلتية:ـ

مل يضع القانون تعريفًا ملعنى الليل؛ فاجته رأي إىل القول بأّن الليل هو الفرتة اليت  وقوع اجلرمية لياًل: -أ

ومن ثم خيرج من ( 130)إىل الفجر (129)من الغسق ميتد فيها الظالم واهلدوء وقلة احلركة، ويبدأ

مدة الليل فرتتا الشفق والفجر، وهما من النهار لوجود احلركة فيهما؛ فإذا وقعت اجلرمية يف أي 

منهما ال تشدد العقوبة، وآية ذلك أّن الليل حيدد بفرتة الظالم اليت تبدأ من الغسق الذي يلي غروب 

( وتعود احلكمة من التشديد 131ي يسبق شروق الشمس)الشمس، وينتهي ببزوغ ضوء الفجر الذ

إىل أّن اجلاني ينتهز فرصة اهلدوء الذي يسود أثناء الظالم ليستفيد من سهولة ارتكاب اجلرمية، 

والفرار بعد ارتكابها والظالم  الينتشر متامًا حبيث يسهل له ارتكاب اجلرمية إاّل فيما بني الغسق 

أي عدم انضباطه على أساس أن حتديد الليل على هذا النحو وقد نعى على هذا الر( 132)والفجر

واجته رأي إىل  (.133)جيعله قاباًل للتنوع بني املدن والقرى، وبني أيام الشهر القمري بعضها والبعض

ومن ثم يندرج ضمن ( 134)األخذ باملعنى الفلكي لليل. فالليل هو الفرتة بني غروب الشمس وشروقها

                                                             

جرائم وعقوبات الغرامة بأنها" إلزام المحكوم عليه بأن يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها  43عرفت المادة  )128)
المحكمة في الحكم وال تنقص الغرامة عن مائة ريال وال تجاوز سبعين ألف ريال مالم ينص القانون على خالف 

 ذلك"

 التي يكون فيها الضوء منتشرًا بعد الغروب.الغسق: هو الوقت الذي تزول فيه فترة الشفق و  )129)

 الفجر: هو الفترة التي يبدأ فيها الضوء في البزوغ قبل الشروق. )130)

 .740، ص2000د.فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  )131)

 .960مرجع سابق، صد.محمد زكي أبوعامر، قانون العقوبات، القسم الخاص،  )132)

 المرجع السابق والصفحة. )133)

 .376، ص1985د.رؤوف عبيد، جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، دار الفكر العربي، القاهرة،  )134)
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والفجر، وقد تبنى القانون اليمين املعنى الفلكي، إذ يراد بلفظ "الليل" حسب فرتة الليل فرتتا الشفق 

 .(135)أ( إجراءات جزائية، الفرتة اليت تقع بعد شروق الشمس وقبل غروبها/144أحكام املادة )

ويقصد بالعنف استعمال الشدة والقسوة يف مواجهة  دخول املسكن أو البقاء فيه باستعمال العنف: -ب

شياء لتسهيل ارتكاب اجلرمية، ويشمل مجيع الوسائل القسرية اليت يستخدمها األشخاص أو األ

 (136)اجلاني مع األشخاص لتعطيل قوة مقاومتهم أو إنهائها عندهم تسهياًل الرتكاب اجلرمية

ويقتضي استعمال العنف قيام الفاعل بعمل مادي يوقعه على شخص ليتغلب على أية مقاومة منه، 

ء على مقاومته نهائيًا، أو اقناع اجملين عليه عن طريق العنف بأنه ال فائدة سواء أكان ذلك بالقضا

وال يشرتط أن يقع العنف على صاحب الشأن، بل ميكن أن يقع على أي  (137)من االستمرار فيها

شخص أبدى مقاومة للجاني، أو ظن اجلاني أنه سوف يقاومه، ويتعني أن يكون العنف على 

يكون صاحب املسكن، أو أحد أفراد عائلته، أو أحد ضيوفه، وأن األشخاص يستوي يف ذلك أن 

 يقع فعاًل على أي من هؤالء.

ويعين استعمال العنف على األشياء قيام الفاعل باستخدام العنف املادي، بتحطيم أو نزع جزء من عائق 

أو البلك  لتسهيل دخوله إىل املسكن أو البقاء فيه، ويدخل ضمن نطاق ذلك إزالة بعض قوالب الطوب

أو احلجر اليت ُبين بها السور، أو نزع األعمدة اخلشبية اليت يتكون منها، أو نقب جزء من احلائط 

وينبين على  (138)املكون له، أو إزالة الباب أو النوافذ، أو خلع قفل الباب الذي يغلقه بنزع مسامريه

فيه دون استعمال للعنف،  ذلك أن خيرج من نطاق العنف متكن الفاعل من دخول املسكن أو البقاء

 .(139)كأن يتمكن من فتح أحد أبواب املسكن دون أن يلجأ إىل العنف بالتحطيم أو الكسر

يقصد بالسالح كل أداة تصلح ألن يستخدمها اجلاني  دخول املسكن أو البقاء فيه باستعمال السالح: -ج

( 140أو االستعمال)يف حتقيق النتيجة اإلجرامية، سواء أكانت أسلحة بطبيعتها أوبالتخصيص 

                                                             

م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني على أنه" اليجوز إجراء إعالن 2002لسنة  40من القانون رقم  40نصت المادة  )135)
 م.2002لسنة  17ل الساعة السادسة صباحًا وبعد السادسة مساًء..." الجريدة الرسمية، العدد أو استدعاء قب

 .233د.علي خطار شطناوي، حرمة المسكن في القانونين اإلماراتي واألردني، مرجع سابق، ص )136)

األشخاص، مرجع  د.محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء األول، الجرائم الواقعة على )137)
 .329سابق، ص

 . 735د.فوزية عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ص )138)

 .373د.رؤوف عبيد، جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، مرجع سابق، ص )139)
 .752د.فوزية عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ص )140)
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فاألوىل: هي تلك األدوات اليت أعدت خصيصًا للجرح أو القتل حبيث التستعمل يف غري ذلك الغرض، 

كالبنادق واملسدسات والسيوف واخلناجر والعصي الغليظة املركب عليها قطع من احلديد، وغريها 

محل األسلحة النارية  مما هو معاقب على حيازته أو محله، أو االجتار به، وفقًا لقانون تنظيم

أما الثانية: وهي تلك األدوات اليت أعدت أساسًا الستعماهلا يف أغراض  (141)والذخائر واالجتار بها

احلياة اليومية، وحيازتها مباحة، وتشمل كل أداة غري معدة يف األصل لالعتداء على األنفس، ولكن 

لنتيجة اإلجرامية، مثل السكاكني ميكن استعماهلا يف ظروف معينة كوسيلة لالعتداء، وحتقيق ا

اليت تستخدم لالستعمال املنزلي يف املطابخ، والفؤوس واملطارق، واملفكات، واملقصات اليت 

وال تعد هذه األدوات سالحًا إاّل إذا مت  (142)تستخدم يف الصناعة، أو الزراعة أو مزاولة املهن احلرة

السالح يدل على خطورة اجلاني، ويسهل له انتهاك استعماهلا فعاًل، وعلى أية حال فإّن استعمال 

حرمة املسكن بالدخول أو البقاء فيه، ويصيب اجملين عليه باخلوف والرعب وخبطورة مقاومته 

 .(143)للجاني للدفاع عن مسكنه

ويتطلب لتحقيق ذلك أمران أوهلما: تعدد الفاعلني األصليني يف ارتكاب اجلرمية من شخصني فأكثر:  -د

فال يتحقق الدخول إىل املسكن أو البقاء فيه يف هذه احلالة إذا كان الفاعل شخصًا  (144)اجلرمية

واحداً ساهم معه شخص آخر باالتفاق أو التحريض، أو االشرتاك، ومؤدى ذلك بأنه يتعني بأن يكون 

اجلناة أكثر من اثنني على األقل على أن يكونوا فاعلني أصليني، وهو ما يعين أن كل واحد منهم 

ثانيهما:  (145)وصفه مبرتكب اجلرمية مستقاًل عن غريه، وأن يتواجدوا يف مكان التنفيذ يصح

وحدة اجلرمية املرتكبة، أي أن تكون اجلرمية املرتكبة واحدة، بأن يقوم كل مساهم بارتكاب 

 (146)الفعل املادي املكون للجرمية، أو جزء منه، وأن يتوافر لدى كل واحد منهم قصد املساهمة

ق األمران ُتشدد العقوبة، حتى ولوكان أحد املساهمني غري معروف، أو حكم برباءته وإذا حتق

                                                             

م، وقد عرفت المادة 1994لسنة  1والئحته التنفيذية والصادرة بالقرار الجمهوري رقم ، 1992لسنة  40( القانون رقم 141)
من هذا القانون السالح بأنه" كل سالح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه أو قطعة من قطع، ويشمل  2

 البنادق والبنادق األلية والمسدسات وبنادق الصيد"

 .753المرجع السابق، ص )142)

 .388ف عبيد، جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، مرجع سابق، صد.رؤو  )143)

 .474، ص88، ق29مجموعة أحكام محكمة النقض، س 7/5/1978نقض مصري  )144)

، 2010د.فتوح عبدهللا الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  )145)
 .266ص

 .743، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، صد.فوزية عبدالستار )146)
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المتناع مسئوليته كالصغري أو اجملنون، أو كان قد توفى فانقضت الدعوى اجلزائية قبله، أو كان 

وتعود  (147)ممن يقيد القانون رفع الدعوى اجلزائية عليه بشكوى اجملين عليه، ومل تقدم الشكوى

تشديد إىل أّن تعدد اجلناة يضاعف من قوتهم وجرأتهم واتفاقهم واجتماعهم على ارتكاب علة ال

اجلرمية، مما يدل على أن لديهم خطورة خاصة، وأن القيام بهذا الفعل جاء نتيجة اتفاق، وينم عن 

قصد مسبق، واتفاق مستمر يف الزمن، ومن ثم يسهل هلم التنفيذ، ويضعف قدرة اجملين على 

 (. 148)؛ فهو اكراه معنوي، وتلوحيًا باستعمال القوة إذا اقتضى ذلكمقاومتهم

ويقصد باملوظف العام وفقًا للمدلول الوارد  ارتكاب اجلرمية من موظف عام أو ممن ينتحل صفته: -ه

يف قانون اجلرائم والعقوبات، اعتمادًا على وظيفته، أما انتحال صفة املوظف العام؛ فيعين ادعاء 

الصفة، وهو ال يتمتع بها، يستوي بأن يكون انتحال هذه الصفة كتابيًا أو اجلاني لنفسه هذه 

شفهيًا، انتحااًل صرحيًا أو ضمنيًا، ويستفاد ذلك من جمرد اختاذ اجلاني مظهر صفة املوظف العام 

أو أنه مكلف من السلطات  (149)توقع صاحب الشأن يف وهم غري حقيقي أنه صاحب هذه الصفة

راقبة من بداخله ليتوصل بذلك إىل دخول املكان، والعلة يف تشديد العقوبة بتفتيش املكان، أو مب

تعود إىل خطورة الفاعل وقدرته على ايهام األخرين وخداعهم حول شخصيته، وقدرته على إخفاء 

شخصيته احلقيقية، ويستحسن تعديل " أو ممن ينتحل صفته" إىل "ممن ينتحل صفة كاذبة" حتى 

 ل، وليس قصرها على من ينتحل صفة املوظف العام.يكون االنتحال أعم وأمش
والتزيد العقوبة عن نصف احلد األقصى املقرر للجرمية  ( يف هذه اجلرمية:150يعاقب على الشروع) -و

 .(151)التامة

                                                             

 .267( د.فتوح عبدهللا الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص147)

، د.علي خطار شطناوي، حرمة 957د.محمد زكي أبوعامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص )148)
 .236ألردني، مرجع سابق، صالمسكن في القانونين االماراتي وا

 .1083، ص2003ـ  2002د.محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الرابعة،  )149)

جرائم وعقوبات الشروع بأنه" البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو  18عرفت المادة  )150)
خاب أثره لسبب ال دخل إلرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة 

 ه"أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود المجني علي

 جرائم وعقوبات. 19المادة  )151)
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يقتضي الختاذ اإلجراءات اجلزائية وتوقيع العقاب على اجلاني يف  تقديم اجملين عليه للشكوى: -ز

من اجملين عليه، ومؤدى ذلك أّن النيابة  (152)مسكن، تقديم شكوىجرمية انتهاك حرمة انتهاك 

وتعود احلكمة   (153)العامة ال ميكنها حتريك الدعوى اجلزائية ضد املتهم، إاّل بناًء على شكوى

يف ذلك إىل أن احلق يف حرمة املسكن هو حق شخصي حبت، ويعود األمر لصاحب الشأن يف أن 

من الدخول إىل مسكنه، وهو ما ال مساس فيه باملصلحة العامة،  يدخل إليه أحد، أو أن مينع أحدًا

 ومن ثم يكون من املنطق أن يعلق حتريك الدعوى اجلزائية على شكوى من اجملين عليه.

ويالحظ على تشديد العقوبة يف هذه اجلرمية أّن القانون استعمل كلمة )السجن( مع اّن احلبس هو 

( جرائم وعقوبات، وأّن القانون اعترب التشديد يف العقوبة 38ملادة )أحد العقوبات األصلية احملددة يف ا

مدة التزيد على مخس سنوات جرمية جسيمة، إاّل أنه جعلها اختيارية بني احلبس أو الغرامة، وهذا ال 

ومل حيدد القانون احلد  (154)ينسجم مع عقوبة اجلرمية اجلسيمة اليت يكون فيها احلبس وجوبي

األدنى، مما يفسح اجملال للحكم باحلبس قد تصل إىل اربع وعشرين ساعة، وعلى ذلك يستحسن تعد 

يل نص املادة على النحو اآلتي" يعاقب باحلبس مدة التقل عن سنة والتزيد على سنتني أو بالغرامة التقل 

دخل مكانًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو أحد عن مائة ألف ريال والتزيد على مائيت ألف ريال على من 

ملحقاته، أو أي حمل معد حلفظ املال أو عقار خالفًا إلرادة صاحب الشأن ويف غري األحوال املبينة يف 

القانون، وكذلك من بقي فيه خالفًا إلرادة من له احلق يف إخراجه، وتكون العقوبة احلبس مدة التقل 

سنوات إذا وقعت اجلرمية لياًل أو بواسطة العنف على األشخاص  عن ثالث سنوات والتزيد على مخس

أو األشياء أو باستعمال سالح أو من شخصني فأكثر أو من ينتحل صفة كاذبة أو من موظف عام 

 اعتمادًا على وظيفته وحيكم بعزله من الوظيفة"

بالغرامة من كان حبكم مهنته إذ أنه" يعاقب باحلبس مدة التزيد على سنة أو  ثالثًا: إفشاء أسرار املهنة:

أو حرفته أو وضعه مستودع سر فأفشاه يف غري األحوال املصرح بها قانونًا، أو استعمله ملنفعته أو ملنفعة 

شخص آخر ما مل يأذن صاحب الشأن يف السر بإفشائه أو استعماله، وتكون العقوبة احلبس مدة التزيد 

 (155)"تودع السر أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية وظيفتهعلى ثالث سنوات إذا اجلاني موظفًا عامًا اس

                                                             

إجراءات جزائية الشكوى بأنها: تعني االدعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأّن شخصا  2عرفت المادة  )152)
 ما معلومًا كان أو مجهواًل قد ارتكب الجريمة.

 إجراءات جزائية. 27المادة  )153)

جرائم الجسيمة بأنها" ما عوقب عليه بحد مطلقًا أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة جرائم وعقوبات، ال 16عرفت المادة  )154)
 طرف أو أطراف، وكذلك كل جريمة يعز عليها باإلعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثالث سنوات"

 جرائم وعقوبات 258المادة  )155)
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ويتبني من نص املادة أنها قررت عقوبة إفشاء األسرار واليت تصل إىل الغري، دون أن تعطي تعريفًا أو 

ورمبا أّن احلكمة يف ذلك تعود إىل إفساح اجملال أمام القضاء واجلهات  (156)معيارًا حمددًا هلذه األسرار

يعاب ما قد يظهر من مستجدات جديد نتيجة التطور العلمي، واليت ميكن أن تكون من اإلدارية الست

 ضمن األمور السرية، وعلى ذلك فإّن هذه احلالة تقوم على العناصر اآلتية:

ويقصد إفضاء من أومتن على سر حبكم وظيفته أو حرفته أو مهنته عمدًا يف غري  إفشاء األسرار: -1

( ويقوم إفشاء السر على أمرين: أوهلما، 157أو بدون رضا صاحب السر) األحوال املصرح بها قانونًا

السر: ويعين واقعة ينحصر نطاق العلم بها يف عدد حمدود من األشخاص، إذا كانت مثة مصلحة 

ومؤدى ذلك  (158)يعرتف بها القانون لشخص أو أكثر يف أن يظل العلم بها حمصورًا يف ذلك النطاق

وجدت مصلحة لشخص ما، يف عدم إفشائها، سواء كان اجملين عليه،  أن الواقعة تعد سرًا طاملا

قد أفضى بها إىل األمني صراحة، أو كان األمني قد توصل إىل العلم بها عن طريق ذكائه أو خربته 

ويتعلق السر بشخص املرء وميس الدائرة الشعورية احلساسة من نفسه، حبيث يكون  (159)الفنية

نيهما اإلفشاء: ويقصد به اإلفضاء بالسر إىل الغري، أيًا كانت وسيلة ثا (160)البوح به حرج كبري له

اجلاني يف ذلك، سواء أكانت بالقول، أم بالكتابة، أم باإلشارة، أم بالنشر يف إحدى الصحف أم 

بإلقاء حماضرة، ويتحقق اإلفشاء ولو كان متعلقاً جبزء من السر، كما يتحقق ولو كان غري علين؛ 

 .(161)يفضي األمني بالسر إىل شخص واحد مهما كان وثيق الصلة بهفيكفي لوقوعه أن 

ال يقع فعل إفشاء السر إاًل من شخص توافرت فيه صفة األمني على السر، والعربة يف  صفة الفاعل: -2

توافر هذه الصفة بوقت علمه بالسر وليس بوقت إفشائه للسر، وعلى ذلك يقع اإلفشاء بالسر من 

( 258وقد أشارت املادة ) (162)العلم، ولو كانت قد انتفت وقت اإلفشاء توافرت فيه هذه الصفة وقت

جرائم وعقوبات إىل أنه" ... من كان حبكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر.." ومؤدى ذلك أن 

يكون املودع لديه السر ذا مهنة أو حرفة يستوجب القيام بها معرفة هذا السر، وأن تكون تلك 

                                                             

سالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين د.السيد محمد مرسي سويلم، أداء الواجب، كسبب لإلباحة )دراسة مقارنة( ر  )156)
 .90، ص1990شمس، 

 .722، ص1988د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  )157)

 .735المرجع السابق، ص )158)

 .628د.فوزية عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص )159)

 .1088د.رمسيس بهنام، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، )160)

 .629د.فوزية عبدالستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق،  )161)

 المرجع السابق والصفحة. )162)
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ممارسة احلرفة أو املهنة، أو وضعه مستودع سر، ويشمل األطباء واجلراحون املعرفة من مقتضيات 

( والقضاة، 166واملوظفون العموميون) (165)واحملاسبون (164)والقوابل، واحملامون (163)والصيادلة

وخيضع للعقاب الوارد  (169)ورجال القوات املسلحة (168)ورجال الشرطة (167)وأعضاء النيابة العامة

( 121وعقوبات من يقوم بإفشاء إجراءات التحقيق، ويفهم ذلك من نص املادة ) ( جرائم358يف املادة )

 .(170)إجراءات جزائية

قرر القانون عقوبة احلبس مدة التزيد على سنة كجرمية غري جسيمة، ومل حيدد احلد  العقوبة: -3

األدنى، واليت قد التقل عن أربع وعشرين ساعة، ويستحسن بأن تكون عقوبة احلبس التقل عن 

تة أشهر والتزيد على سنة، أو عقوبة الغرامة ومل حيدد النص مقدارها وستكون بني حديها األدنى س

الذي اليقل عن مائة ريال و التزيد على سبعني ألف ريال، وهذا غري كافٍ ويفضل بأن تكون الغرامة 

غري األحوال  التقل عن مخسني ألف ريال وال تزيد على مائة ألف ريال، و ذلك إذا مت إفشاء السر يف

                                                             

رسمية، العدد بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدالنية، الجريدة ال 2002لسنة  26من القانون رقم  23تراجع المادة  )163)
 م.2002لسنة  15

لسنة  1ج12م، الجريدة الرسمية، العدد 1999لسنة  31من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم  71تراجع المادة  )164)
 م.1999

م، الجريدة الرسمية، العدد الثامن 1999لسنة  26من قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات رقم  55تراجع المادة  )165)
 م.1999لسنة 

م على أن" ب ـ يحظر على الموظف أن 1991لسنة  19ب، ج من قانون الخدمة المدنية رقم  /14تنص المادة  )166)
يفشي األمور والمعلومات الرية التي يطلع عليها بحكم وظيفته ويعتبر هذا الحظر قائمًا حتى بعد انتهاء خدمته وألي 

لحصول على منافع شخصية له أو للغير" الجريدة سبب كان ج ـ يحظر على أن يقبل أو يستعمل نفوذه الوظيفي ل
 م.1991لسنة  6الرسمية، العدد 

 م1991لسنة  2م، الجريدة الرسمية، العدد 1991لسنة  1من قانون السلطة القضائية رقم  84تراجع المادة  )167)

 م.2000لسنة  2ج12م، الجريدة الرسمية، العدد 2000لسنة  15من قانون هيئة الشرطة رقم  90تراجع المادة  )168)

لسنة  20م، الجريدة الرسمية، العدد 1991لسنة  67من قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم  59تراجع المادة  )169)
 م.1991

والتي تنص على أنه" مع عدم المساس بحقوق الدفاع ُتجرى إجراءات التحقيق في سرية ما لم ينص القانون على  )170)
هذه اإلجراءات أو يشترك فيها بعدم إفشائها ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة خالف ذلك ويلتزم كل من يباشر 

 المقررة في قانون العقوبات".
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أو بدون إذن صاحب الشأن يف السر، وتكون العقوبة مدة التزيد على ثالث  (171)املصرح بها قانونًا

سنوات كجرمية غري جسيمة، واحلبس فيها وجوبي، إذا كان اجلاني موظفًا عامًا استودع السر 

يفضل بأن اليقل يف أثناء أو بسبب أو مبناسبة وظيفته، ويالحظ عدم حتديد احلد األدنى للحبس و

وعلى ذلك تكون صياغة النص بعد التعديل" يعاقب ( 172)عن سنتني وال يزيد على ثالث سنوات

باحلبس مدة التقل عن ستة أشهر والتزيد على سنة أو بالغرامة التقل عن مخسني ألف ريال والتزيد 

ه يف غري على مائة ألف ريال على من كان حبكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر فأفشا

األحوال املصرح بها قانوناً أو استعمله ملنفعته أو ملنفعة شخص آخر ما مل يأذن صاحب الشأن يف السر 

بإفشائه أو استعماله، وتكون العقوبة احلبس مدة التقل عن سنتني والتزيد على ثالث سنوات إذا 

ه وحيكم بعزل املوظف من كان اجلاني موظفًا عامًا استودع السر أثناء أو بسبب أو مبناسبة وظيفت

  الوظيفة".

 الفرع الثاني

 اجلزاء التأدييب واملدني

يتعرض مأمور الضبط القضائي للجزاء التأدييب إذا خالف واجبات وظيفته اليت  أواًل: اجلزاء التأدييب:

أعمال تنص عليها القوانني أو اللوائح أو القواعد التنظيمية العامة، أو خيرج على مقتضى الواجب يف 

وظيفته، أو يقصر يف تأديتها مبا تتطلبه من حيطة وحذر وأمانة، وليس معنى ذلك أن املساءلة التأديبية 

ملأمور الضبط القضائي تقف عند حدود خمالفة نصوص قانون هيئة الشرطة، وإمنا تتسع هذه املسؤولية 

فة لقانون اإلجراءات كذلك عند وقوع فعل جيرمه قانون اجلرائم والعقوبات، أو عند وقوع خمال

 اجلزائية، وهو ما سنبينه يف اآلتي:

يعد مأمورو الضبط القضائي)ضباط الشرطة( من  اجلزاء التأدييب يف قانون اإلجراءات اجلزائية: -1

رجال السلطة التنفيذية، ويتبعون إداريًا وزارة الداخلية، وهم حبكم وظائفهم اإلدارية خيضعون 

م قيامهم بأعمال الضبط القضائي يتبعون النائب العام ـ أيضًا ـ إلشراف رؤسائهم، غري أنهم حبك

                                                             

م على أنه" يجب على المحاسب 1999لسنة  26من قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات رقم  50تنص المادة  )171)
القانوني أن يقوم بإبالغ الجهات ذات العالقة كتابيًا بما تم اكتشافه من اختالسات في أموال الجهة التي يقوم بمرجعة 

ل في الحسابات والسجالت والمستندات والوثائق وبصفة حساباتها وكذا بما تم اكتشافه من تزوير أو غش أو تحاي
عامة يجب عليه إبالغ الجهات المعنية كتابياً بكافة األعمال غير المشروعة التي اكتشفها أثناء تأدية مهامه واإلفصاح 

دد م بشأن حق الحصول على المعلومات، الجريدة الرسمية، الع2012لسنة  13عنها في تقريره" وصدر القانون رقم 
 م.2012، لسنة 1ج13

 إجراءات جزائية. 27وتعد جريمة إفشاء األسرار من جرائم الشكوى طبقًا لنص المادة  )172)
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ولكي يتيح القانون للنائب العام  (173)وخيضعون إلشرافه يف نطاق صالحيات الضبط القضائي

بسط إشرافه على مأموري الضبط القضائي؛ فقد منحه القانون قدرًا من السلطة عليهم، وخوله يف 

النظر يف أمر كل من تقع منه خمالفة لواجباته أو تقصري يف عمله،  أن يطلب من اجلهة اليت يتبعونها

وله أن يطلب منها رفع الدعوى التأديبية على املخالف، أما إذا كان ما وقع منه جرمية؛ فللنيابة 

العامة أن ترفع الدعوى اجلزائية عليه، سواء أكانت اجلهة اإلدارية اليت يتبعها، قد وقعت عليه جزاًء 

وال يسمح القانون للنائب العام رفع الدعوى التأديبية على مأمور ( 174)أم مل توقع عليه أي جزاءإداريًا، 

الضبط القضائي، وال بتوقيع أي جزاء إداري عليه مهما كان خطؤه، حتى ولو كان اجلزاء جمرد 

اجلهة إنذار، وكل ما ميلكه هو أن يطلب ذلك من اجلهة اإلدارية اليت يتبعها مأمور الضبط، وهلذه 

 أن تستجيب هلذا الطلب، أو ال تستجيب له.

وإذا رأى النائب العام أّن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم، أو أّن اجلزاء التأدييب املوقع 

عليه غري كاٍف، وكذلك إذا مل تستجب اجلهة اإلدارية ملا ُطلب منها من نظر يف مأمور الضبط 

مة االستئناف للنظر يف إسقاط صفة الضبطية القضائية القضائي، جاز عرض األمر على حمك

عنه، وهذا كله ال مينع من رفع الدعوى اجلزائية، وجيوز كذلك هلذه احملكمة أن تتصدى من 

تلقاء نفسها، أو بناًء على طلب الرئيس مبناسبة قضية معروضة عليها، وتنظر يف أمر إسقاط 

 .(175)الضبطية القضائية

حدد قانون هيئة الشرطة اجلزاءات التأديبية اليت ميكن توقيعها  الشرطة:اجلزاء يف قانون هيئة  -2

هي: أـ اللوم ب ـ اإلنذار الشفوي أو الكتابي ج ـ اخلصم من  (177)وهذه اجلزاءات (176)على الضباط

                                                             

 إجراءات جزائية. 85المادة  )173)

 إجراءات جزائية. 85المادة  )174)

 إجراءات جزائية. 86المادة  )175)

 م بشأن هيئة الشرطة.2000لسنة  15من القانون رقم  92المادة  )176)

الجزاء التأديبي:  هو" عقوبة ُتوقع على الموظف الذي ثبت مسؤوليته التأديبية" أو "هو القرار أو الحكم الصادر من  )177)
السلطة المختصة بحرمان الموظف العام من مزايا الوظيفة المادية أو المعنوية أو قطع الصلة الوظيفية بينه وبين 

ل مخالفة لواجباته الوظيفية ومقتضياتها وذلك باتباع إجراءات وضمانات المرفق الرتكابه فعاًل ايجابًا أو سلبيًا ُيشك
معينة ردعًا للموظف المخالف وتحذيرًا لغيره داخل  الجماعة الوظيفية من سلوك سبيل المخالفة بهدف الحفاظ على 

دار النهضة العربية، نظام المرفق وتحقيق أهدافه" يراجع د.محمد جودت الملط ، المسئولية التأديبية للموظف العام، 
، د.علي أمين سليم عيسى، التأديب في الشرطة، دراسة تطبيقية مقارنة على ضباط 297م، ص1967القاهرة، 

 .208م، ص2002الشرطة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا المصرية، القاهرة، 



 

 
44 

 " دراسة يف القانون اليمني"    آثار تفتيش مأمور الضبط القضائي ملنزل املتهم

 دكتور/ محمد أحمد محمد النونه المخالفي                                                                             
 

                                                                                           

 

ISSN : 2410-1818 

 م2021 مارس -يناير( 8) ( المجلد39) العدد

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 

الراتب مبا ال يتجاوز سبعة أيام يف كل مرة وحبد أقصى شهرين يف السنة د ـ التوقيف عن العمل هـ 

استحقاق العالوة السنوية مدة ال تزيد على ستة أشهر وـ احلرمان من العالوة السنوية  ـ تأجيل موعد

لسنة واحدة زـ تأخري موعد استحقاق الرتقية مبا اليقل عن سنة وال يزيد على سنتني ح ـ االستغناء عن 

اخلدمة مع احتفاظ الضابط حبقوقه التقاعدية، وميكن تصنيف هذه اجلزاءات إىل ثالثة 

 :(178)أصناف

وهي تلك اليت متس الكيان املعنوي)األدبي( للمعاقب بها  الصنف األول جزاءات معنوية أو أدبية: -

كاللوم واإلنذار الشفوي أو الكتابي، وهي أخف اجلزاءات التأديبية، وميكن توقيعها على 

رئيس من وزير الداخلية أو نائب الوزير أو وكيل الوزارة أو من  (179)الضابط حتى رتبة مقدم

وللوزير أو نائب الوزير جمازاة الضابط من رتبة عقيد فأعلى جبزاء  (180)املصلحة ومن يف حكمه

اللوم وجزاء اإلنذار وللوزير كذلك يف ثالثني يوماً من تاريخ إصدار توقيع اجلزاء من وكيل الوزارة، 

و إحالة الضابط أو رئيس املصلحة تعديل اجلزاء بتشديده أو خفضه أو الغائه مع حفظ املوضوع، أ

 .(181)إىل جملس التأديب

وهذه اجلزاءات متس الراتب الذي يتقاضاه ضابط الشرطة شهريًا، أو  الصنف الثاني جزاءات مالية: -

الزيادات املالية اليت يتوقع حصوله عليها مستقباًل، وهي اخلصم من الراتب مبا ال يتجاوز سبعة 

وتأجيل موعد استحقاق  (182)التوقيف عن العملأيام يف كل مرة وحبد أقصى شهرين يف السنة، 

العالوة السنوية، واحلرمان من العالوة السنوية لسنة واحدة، وتأخري موعد استحقاق الرتقية، 

                                                             

راه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة د.سالم بن راشد العلوي، السلطة التأديبية لرجال الشرطة، رسالة دكتو  )178)
 .467م، ص2004المصرية، القاهرة، 

 من قانون هيئة الشرطة. 94المادة  )179)

يعد في حكم رئيس المصلحة مديرو اإلدارات العامة، ومديرو األمن في المحافظات ومديرو الكليات ومركز البحوث  )180)
في الشرطة، يراجع د.ممدوح إبراهيم السبكي، حدود سلطات مأمور بأكاديمية الشرطة، وقادة الوحدات النظامية 

، محمد ماجد ياقوت، اإلجراءات والضمانات في تأديب ضباط 597الضبط القضائي في التحقيق، مرجع سابق، ص
 .205م، ص1996الشرطة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، 

 من قانون هيئة الشرطة. 94المادة  )181)

م بشأن الخدمة المدنية بأنه" ... أما إذا تم توقيف الموظف 1999لسنة  19ب من القانون رقم  /117تقرر المادة  )182)
فإنه يتقاضى نصف راتبه أثناء فترة التحقيق التي اليجوز أن تتعدى أربعة أشهر". "ج ـ اليستحق الموظف الموقوف 

عقوبة الفصل من الخدمة أو عقوبة قيد الحرية في جريمة  نصف الراتب المتبقي إذا كانت العقوبة المتخذة بحقه هي
 مخلة بالشرف أو األمانة واليكون مطالبًا في هذه الحالة باسترداد ما صرف له أثناء فترة التحقيق".
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ويكون توقيع جزاء اخلصم من الراتب ملدة ال تتجاوز على ثالثني يومًا يف السنة الواحدة حبيث 

على الضابط من الوزير، أو نائب الوزير، أو وكيل  اليزيد اخلصم يف املرة الواحدة عن سبعة أيام 

 .(183)الوزارة، أو رئيس املصلحة ومن يف حكمه

وتعد هذه اجلزاءات أقسى ما يوقع على ضابط الشرطة؛  الصنف الثالث جزاءات منهية للخدمة:  -

ن فتوقيع االستغناء عن اخلدمة يف حقه يؤدي إىل إنهاء خدمته فور التصديق على هذا اجلزاء م

( من 92وجمللس التأديب توقيع أي من اجلزاءات الواردة يف املادة ) (184)الوزير أو نائب الوزير

وتنتهي خدمة الضابط يف الشرطة باالستغناء، أو بالطرد، أو صدور جنائي حكم يف  (185)القانون

 .(186)جرمية خملة بالشرف واألمانة، أو االستقالة

الضابط ـ عدا اللوم واإلنذار الشفوي ـ إاّل بعد التحقيق مع وعلى أية حال الجيوز توقيع أي جزاء على 

الضابط كتابة ومساع أقواله وحتقيق دفاعه، وجيب أن يكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء مسببًا من 

ويصدر القرار باإلحالة إىل احملاكمة  (188)وللضابط احلق يف اللجؤ إىل القضاء (187)اجمللس التأدييب

الوزير أو من نائب الوزير، ويتضمن بيانًا بالتهم املنسوبة إىل الضابط، ويبلغ الضابط بهذا التأديبية من 

القرار وبتاريخ اجللسة املعينة حملاكمته، ويكون اإلبالغ قبل التاريخ احملدد النعقاد اجمللس بثمانية أيام 

 .(189)على األقل

                                                             

 من قانون هيئة الشرطة. 94المادة  )183)

 م.2002لسنة  35يس مجلس الوزراء رقم من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة والصادرة بقرار من رئ 132المادة  )184)

 من قانون هيئة الشرطة. 94المادة  (185)

 من قانون هيئة الشرطة. 134، 133، 132، 131، 130، 129، 128، 127المواد  )186)

ـ أحد رؤساء 2ـ أحد وكالء الوزارة رئيسًا 1من قانون هيئة الشرطة بأن يتكون المجلس التأديبي من:  99قررت المادة  )187)
ـ مدير اإلدارة العامة للشؤون القانونية عضوًا، ويصدر بتسميتهم وتسمية عضوين احتياطين قرار 3المصالح عضوًا 

 من الوزير بداية كل سنة.

 ن هيئة الشرطة.من قانو  93المادة  )188)
من القانون بأن للضابط المحال إلى المجلس  101أ من قانون هيئة الشرطة، وبينت الفقرة ب من المادة /101المادة  )189)

التأديبي أن يطلع على جمع أوراق التحقيق وله أن يأخذ صور منها وأن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته أو 
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األفعال غري املشروعة اليت قام بها مأمور جيوز للشخص الذي أصابه ضرر من  :(190)ثانيًا: اجلزاء املدني

الضبط القضائي، واليت قد ُتشكل جرائم جزائية املطالبة بالتعويض عن األضرار اليت أصابته جراء 

فمأمور الضبط القضائي يسأل عن كل خطأ وقع منه طبقًا للقواعد العامة يف املسؤولية  (191)ذلك

 (192)الكيان املادي، أو بالكيان املعنوي للمضروراملدنية، يستوي يف ذلك بأن يكون اخلطأ ماس ب

وعلى ذلك جيوز لكل من حلقه ضرر من اجلرمية رفع دعوى مدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر 

وجيوز مباشرة الدعوى  (193)الناشئ عن اجلرمية أمام احملاكم اجلزائية لنظرها مع الدعوى اجلزائية

ية، ويف هذه احلالة جيب وقف الفصل فيها حتى حيكم نهائيًا املدنية بصفة مستقلة عن الدعوى اجلزائ

وإذا رفع من حلقه ضرر من اجلرمية  (194)يف الدعوى اجلزائية املقامة قبل رفعها، أو يف أثناء السري فيها

دعواه بطلب التعويض إىل احملكمة ثم ُرفعت الدعوى اجلزائية بعد ذلك جاز له إذا ترك دعواه األوىل أن 

مدنيًا أمام احملكمة اليت تنظر الدعوى اجلزائية، وليس له يف هذه احلالة جتديد دعواه أمام يدعي 

 .(195)احملكمة املدنية، مامل تقرر احملكمة اجلزائية ذلك

وعلى أية حال فإن كل فعل أو ترك غري مشروع سواء كان ناشئًا عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا 

بتعويض الغري عن الضرر الذي أصابه، وال خيل ذلك بالعقوبات سبب للغري ضررًا، يلزم من ارتكبه 

واليكون املوظف العام مسئواًل عن عمله الذي أحلق الضرر ( 196)املقررة للجرائم طبقًا للقوانني النافذة

                                                             

وله الحق في حضور جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعًا شفهيًا أو كتابيًا، وأن أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى، 
 يوكل محاميًا، وإذا لم يحضر الضابط رغم إعالنه؛ فللمجلس محاكمته غيابيًا.

يقصد بالجزاء المدني: التزام من يرتكب مخالفة ألحكام اإلجراءات الجزائية، بتعويض المضرور من هذه المخالفة،  )190)
قًا ألحكام المسؤولية المدنية، يراجع د.حفيظ بن عامر الشنفرى، دور الشرطة في الدعوى الجنائية في وذلك طب

التشريع الُعماني والتشريعات المقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 
 .548م، ص2000

شخاص في قانون اإلجراءات الجنائية، دراسة مقارنة بالتشريع الفرنسي، د.كمال عبدالرشيد محمود، التحفظ على األ )191)
 .786، ص1989رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة، 

 د.عماد محمود أبوسمرة، المسئولية المدنية لمأمور الضبط القضائي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، )192)
 .147م، ص2005جامعة المنصورة، 

 إجراءات جزائية. 43المادة  )193)

 إجراءات جزائية. 44المادة  )194)

 إجراءات جزائية. 61المادة  )195)
 م.2002لسنة  14من القانون المدني رقم  304المادة  )196)
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بالغري، إذا قام به تنفيذًا ألمر صدر إليه من رئيس متى كانت طاعة هذا األمر واجبة عليه شرعًا، أو 

نها واجبة عليه، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وأّن اعتقاده مبين كان يعتقد أ

على أسباب معقولة شرعًا، وأنه راعى جانب احليطة يف عمله، ويسأل اآلمر إذا توافرت يف أمره صفات 

مشروع  ( ويكون املتبوع مسئواًل عن تعويض الضرر الذي حيدثه تابعه بعمل غري197الفعل غري املشروع)

أمره به؛ فإن عمل التابع عماًل غري مشروع أضر بالغري ومل يأمره املتبوع كانت املسئولية على التابع، 

وللمسئول عن عمل الغري حق الرجوع  (198)وعلى املتبوع أن ُيحضر العامل لتعويض الضرر الذي أحدثه

 .(199)عليه يف احلدود اليت يكون فيها الغري مسئواًل عن تعويض الضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 من القانون المدني. 308المادة  )197)

 من القانون المدني. 313المادة  )198)

 من القانون المدني. 314المادة  )199)
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 اخلامتة

 أواًل: النتائج:

أوضحت الدراسة أن قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين مل مينح مأمور الضبط القضائي سلطة اختاذ  -1

اإلجراءات املقررة ألعضاء النيابة العامة يف ضبط األوراق واألشياء اليت تتعلق باجلرمية اليت ارتكبت 

 القانون.وهذا عيب يتعني تالفيه عند تعديل هذا 
بينت الدراسة أن قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين مل يعِط مأمور الضبط القضائي سلطة رد األشياء  -2

املضبوطة إىل أصحابها بعد استنفاذ الغرض منها أو حينما يتضح عدم جدوى االحتفاظ بها، األمر 

 الذي يرتتب عليه إيراد نصوص صرحية ملعاجلة ذلك.
( من قانون اجلرائم والعقوبات غري كافية ملواجهة جرمية التفتيش 169) كشفت الدراسة أن املادة -3

غري القانوني حيث أنها مل تبني احلد األدني للعقوبة، وكذا عدم إيراد أن املوظف العام عندما قام 

بذلك الفعل كان معتمدًا على وظيفته، ومل حتدد ايضًا العقوبة التكميلية اليت ميكن توقيعها على 

 لعام إىل جانب العقوبة األصلية.املوظف ا
( مل تبني احلد األدني لعقوبة احلبس وأن الغرامة غري متناسبة مع 253أوضحت الدراسة أن املادة ) -4

اجلرمية، وكذا إيرادها للفظ )السجن( على الرغم من أن اللفظ املستخدم يف قانون اجلرائم 

بس بعد تشديدها،  وجعلت العقوبة هي والعقوبات هو )احلبس( ومل حتدد احلد األدنى لعقوبة احل

احلبس الذي ال يزيد على مخس سنوات أو الغرامة بعد التشديد على الرغم من أن الفعل من اجلرائم 

اجلسيمة اليت ال ميكن احلكم فيها بالغرامة إطالقًا، ومل تبني أن املوظف العام عندما قام بذلك 

وبة التكميلية اليت ميكن توقيعها على املوظف الفعل كان معتمدًا على وظيفته، ومل توضح العق

 العام إىل جانب العقوبة األصلية.
( من قانون اجلرائم والعقوبات مل تبني احلد األدني لعقوبة احلبس، 258كشفت الدراسة أن املادة ) -5

وأن الغرامة غري متناسبة مع الفعل اإلجرامي كونها اختيارية بينها وبني احلبس كجرمية غري 

وكذا مل تبني احلد األدني لعقوبة احلبس يف حالة التشديد، ومل ترد فيها العقوبة  جسيمة،

 التكميلية اليت ميكن توقيعها على املوظف العام إىل جانب العقوبة األصلية.

 

 

 

 



 

 
49 

 " دراسة يف القانون اليمني"    آثار تفتيش مأمور الضبط القضائي ملنزل املتهم

 دكتور/ محمد أحمد محمد النونه المخالفي                                                                             
 

                                                                                           

 

ISSN : 2410-1818 

 م2021 مارس -يناير( 8) ( المجلد39) العدد

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 

 ثانيًا: التوصيات:

توصي الدراسة بضرورة النص صراحة يف قانون اإلجراءات اجلزائية، بأن يسلك مأمور الضبط  -1

القضائي املسلك ذاته املقرر قانونًا للنيابة العامة يف ضبط األوراق واألشياء املتعلقة باجلرمية 

 املرتكبة.
توصي الدراسة بضرورة النص صراحة يف قانون اإلجراءات اجلزائية مبنح مأمور الضبط القضائي  -2

اظ بها، أو بعد مكنة رد األشياء املضبوطة إىل صاحب الشأن عندما يتبني له عدم جدوى االحتف

 استنفاذ الغرض منها، واثبات ذلك يف حمضر يضم حملضر الضبط األصلي.
( من قانون اجلرائم والعقوبات بالصيغة اآلتية:" يعاقب 169توصي الدراسة بتعديل نص املادة ) -3

باحلبس مدة التقل عن سنتني والتزيد على ثالث سنوات كل موظف عام اعتمادًا على وظيفته أجرى 

شخص أو سكنه أو حمله بغري رضاه أو يف غري األحوال املقررة قانونًا أو دون مراعاة الشروط تفتيش 

 اليت ينص عليها القانون مع علمه بذلك، وحيكم بعزل املوظف من الوظيفة".
( من قانون اجلرائم والعقوبات بالصيغة اآلتية:" يعاقب 253توصي الدراسة بتعديل نص املادة ) -4

عن سنة وال تزيد على سنتني أو بغرامة التقل عن مائة ألف ريال والتزيد على باحلبس مدة التقل 

مائيت ألف ريال على من دخل مكانًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته أو أي حمل معد 

حلفظ املال أو عقار خالفًا إلرادة صاحب الشأن  ويف غري األحوال املبينة يف القانون وكذلك من بقي 

فًا إلرادة من له احلق يف إخراجه، وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات فيه خال

والتزيد على مخس سنوات إذا وقعت اجلرمية لياًل أو بواسطة العنف على األشخاص أو األشياء أو 

باستعمال سالح أو من شخصني فأكثر أو ممن ينتحل صفة كاذبة أو من موظف عام اعتمادًا على 

 حيكم بعزله من الوظيفة".وظيفته و
( من قانون اجلرائم والعقوبات بالصيغة اآلتية" يعاقب باحلبس 258توصي الدراسة بتعديل نص املادة ) -5

مدة التقل عن ستة أشهر والتزيد على سنة أو بالغرامة التقل عن مخسني ألف ريال والتزيد على مائة 

ستودع سر فأفشاه يف غري األحوال املصرح ألف ريال على من كان حبكم مهنته أو حرفته أو وضعه م

بها قانونًا أو استعمله ملنفعته أو ملنفعة شخص آخر ما مل يأذن صاحب الشأن يف السر بإفشائه أو 

استعماله، وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنتني والتزيد على ثالث سنوات إذاكان اجلاني 

 مبناسبة وظيفته وحيكم بعزله من الوظيفة". موظفًا عامًا استودع السر أثناء أو بسبب أو
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