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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

التفتيش مف اىـ اجراءات التحقيؽ ومف اكثرىا خطورة، سواء بػالنظر اليػو فػي  يعد
نػػو مػػف نتػػالت، فػػالتفتيش فيػػو مسػػاس بالحريػػات التػػي مػػف حيػػث مػػا رػػد يسػػفر  أو  ذاتػػو،

تكفميا الدساتير  ادة لذا فػنحف نجػد اف المعػرع رػد احاطػو بتػمانات  ديػدة، ووتػ  لػو 
توابط معينػة، وذلػؾ مػف حيػث السػمطة المخولػة بمباعػرة ىػذا اججػراء، وجػوىر التفتػيش 

التػػي ىػػي ىػػو البحػػث فػػي مسػػتودع اسػػرار العػػخص  ػػف اعػػياء تفيػػد فػػي كعػػؼ الحقيقػػة 
 الغرض مف التفتيش.

 :أهمية الموضوع

تتجمػػأ أىميػػة الموتػػوع ىػػو اف التفتػػيش يسػػا د فػػي البحػػث  ػػف اجدلػػة المتعمقػػة 
بارتكػػػار جريمػػػة معينػػػة، سػػػواء تفتػػػيش عػػػخص المػػػتيـ وتفتػػػيش مسػػػكنو بكافػػػة ممحقاتػػػو، 
وىنػػاؾ بعػػض اجسػػتثناءات المتعمقػػة باجعػػخاص واجمػػاكف التػػي ج يجػػوز تفتيعػػيا، نظػػرا 
لمحصانة القتالية التي يتمتعوف بيا، كتفتيش رجاؿ السمؾ الدبموماسي فيذه اجمػاكف ج 

 العرؼ الدولي والأ اجتفاريات الدولية ومبدء المعاممة بالمثؿ.إلأ  يجوز تفتيعيا استنادا
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 :اختيار الموضوع أسباب
رػػػانوف الرغبػػػة فػػػي اسػػػتحداث مػػػواد رانونيػػػة جديػػػدة متعمقػػػة باحكػػػاـ التفتػػػيش جغنػػػاء  -1

 اصوؿ المحاكمات الجزالية.
 خطورة ىذا اججراء )التفتيش( ومساسو بحريات اجفراد وحقوريـ. -2
 كثرة الجرالـ التي ترتكر في نقاط التفتيش ومنيا ما يكتعؼ ومنيا ما يبقأ مخفيًا . -3
مػػف التػػرورج ايجػػاد حػػؿ لمعػػكمة ايجػػاد تػػوازف بػػيف حػػؽ اجنسػػاف فػػي الخصوصػػية  -4

لمنػػازؿ بػػدوف مسػػوغ رػػانوني وبػػيف حػػؽ السػػمطات المختصػػة فػػي جمػػ  و ػػدـ ارتحػػاـ ا
 األدلة المتعمقة بالجريمة.

وت  معايير محددة لتفتيش اجعػخاص جسػديا ووتػ  مختصػيف فػي مجػاؿ الطػر  -5
والقانوف في حالة فحص الدـ وغسػيؿ المعػدة جنيػا مجػاجت تتعمػؽ بصػحة اجنسػاف 

 وج ينبغي اجستيانة بيا.
 :مشكمة البحث

جمػ  اجدلػة وكعػؼ حقيقػػة إلػػأ  التفتػيش ىػو اجػراء مػػف اجػراءات التحقيػؽ، ييػدؼ
جيػػة معينػػة، وىػػو يمػػس حقػػوؽ اجنسػػاف وحرياتػػو، لكػػف مػػف جيػػة إلػػأ  الجريمػػة ونسػػبتيا

ات مػػف ربػػؿ القػػالميف حػػدوث تجػػاوز أو  اخػػرال جبػػد مػػف وتػػ  حػػد لمتعسػػؼ فػػي اسػػتعمالو
 ؿ العنؼ مف ربؿ القالميف بالتفتيش.استعماأو  لفاظ خارجةأباستخداـ  اءً بالتفتيش سو 

 منهجية البحث:

ا تمػػدت الدراسػػة  مػػأ المػػنيت النظػػرج المقػػارف حيػػث ا تمػػدنا  مػػأ رػػوانيف بعػػض 
الدوؿ مثؿ رانوف اججراءات الجنالية العراري والسوداني واجردني والمصػرج لػذلؾ ارتاينػا 

 التكمـ  ف ىذا الموتوع مف خالؿ المباحث اآلتية:
 ل: ماهية التفتيشالمبحث األو

 المطمر اجوؿ: تعريؼ التفتيش
 التفتيش لغة :الفرع اجوؿ
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 التفتيش اصطالحاً  :الفرع الثاني
 التفتيش رانونا :الفرع الثالث

 عروط التفتيش وانوا و :المطمر الثاني
 عروط التفتيش :الفرع اجوؿ
 انواع التفتيش :الفرع الثاني

اناتـ  وجديتـ  ومو ـل الدسـاتير مـن الحكمـة مـن التفتـيش و م :المبحث الثاني
 الخصوصية

 الحكمة مف التفتيش :المطمر اجوؿ
 تمانات التفتيش وجديتو :المطمر الثاني

 المطمر الثالث: مورؼ الدساتير مف حؽ الخصوصية

 ادلبحث األول
 ماهية التفتيش

ف حريات الناس وحرمة مساكنيـ كانت وج تزاؿ مػف بػيف الحقػوؽ اجساسػية التػي إ
فػػي حػػدود معينػػة وتػػمف صػػي  إجا  اجنسػػاف  مػػأ تػػمانيا و ػػدـ المسػػاس بيػػايحػػرص 

يحػػػددىا القػػػانوف، والتفتػػػيش ىػػػو مػػػف بػػػيف اججػػػراءات التػػػي يبيحيػػػا القػػػانوف وفػػػي حػػػاجت 
لمتأكػد مػف تنفيػذ أو  معينة والتػي يبغػي مػف وراءىػا امػا حفػظ اجمػف والسػالمة لالعػخاص

لمبحث  ف ادلة الجريمة، لذلؾ ارتأينا أو  يذيةاجوامر والنواىي الصادرة  ف السمطة التنف
مطمبػػػيف نػػػتكمـ فػػػي المطمػػػر اجوؿ  ػػػف تعريػػػؼ التفتػػػيش وفػػػي إلػػػأ  تقسػػػيـ ىػػػذا المبحػػػث

 المطمر الثاني  ف عروط التفتيش وانوا و.

 ادلطلب االول
 تعريف التفتيش

 تي:ثالثة فروع كاآلإلأ  ـ ىذا المطمرارتأينا تقسي
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 التفتيش لغة :ولالفرع األ 

مة التفتيش تأتي بمعنأ بحث السمطة في مكاف معيف، اثناء التحقيؽ القتالي، كم
المكػاف الػذج يػتـ فيػو أو  لمعثور  مأ مػا يفيػد الكعػؼ  ػف الحقيقػة نقطػة تفتػيش الحػاجز

 التفتيش.

تفتيش ادارج تفقد ادارج ججراء كعؼ وتدريؽ في سػير العمػؿ دورة تفتيعػية، امػر 
 .(1)انوني لمتفتيشتفتيش ترخيص يمنح التفويض الق

 .(2)باجنكميزية searchبالفرنسية و  parquis itionكما وتأتي بمعنأ 
 . باجنكميزية.factory inspection  (3)وتأتي بمعنأ 
  Looking for/ seeking/ pros pection (investigation)وتػأتي بمعنػأ 

 .(4)باجنكميزية

 التفتيش اصطالحا :الفرع الثاني
طالع  مأ محؿ منحو القػانوف حرمػة خاصػة لتػبط مػا  سػأ رػد التفتيش ىو اج

 .(5)يوجد فيو مما يفيد في كعؼ الحقيقة  ف جريمة معينة

ادلػػة جريمػػة إلػػأ  ويعػػرؼ ايتػػًا ىػػو اجػػراء مػػف اجػػراءات التحقيػػؽ ييػػدؼ التوصػػؿ
ارتكبػت فعػػال، وىػو اجػػراء تقػوـ بػػو السػمطة القتػػالية بقصػد الكعػػؼ  مػأ كػػؿ عػيء مػػف 

                                                           

 :ربي، متاح  مأ المور  اجلكترونيمعجـ المعاني الجام ، معجـ  ربي   (1)

www.almaahy.com  9/7/2018. 
 .91، ص2004ةبانأ فةرىةنطأ رانونأ ، تاثأ يةكةـ، لاراس، ىةولي ر، د. نورج تال   (2)
 .27، بيروت، ص2009، منعورات الحمبي الحقورية، 1مطر، راموس رانوني، طليف صالح  (3)
 .346، ص2010ممالييف، بيروت، ، دار العمـ ل19د. روحي البعمبكي، راموس المورد، ط (4)
، دار الحكمة لمطبا ة 1د. سعيد حسر اهلل  بداهلل، عرح رانوف اصوؿ المحاكمات الجزالية، ط (5)

 .189، ص1990والنعر، الموصؿ، 
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سيؿ  مأ ارتكار الجريمة، وتبطو في محؿ يتمت  بحرمػة أو  رد سا دعأنو اف يكوف 
 .(1)حؽ السرية

ويعػػػرؼ بانػػػو البحػػػث فػػػي مسػػػتودع اسػػػرار العػػػخص  ػػػف اعػػػياء تفيػػػد فػػػي كعػػػؼ 
، وىػو  مػؿ مػف ا مػاؿ التحقيػؽ تباعػره سػمطة (2)الحقيقػة التػي ىػي الغػرض مػف التفتػيش

 التحقيؽ اصال.

 التفتيش  انونا :الفرع الثالث
ج يجػوز  (3)مف رانوف اصوؿ المحاكمػات الجزاليػة العرارػي 1ؼ 72لمادة نصت ا

فػي اجحػواؿ إجا  اج محػؿ تحػت حيازتػوأو  تفتيش منزلػوأو  دخوؿأو  تفتيش اج عخص
 المبينة في القانوف.

 تػػو التػبط القتػػالي بػػامر أو  المحقػؽأو  يقػوـ بػػالتفتيش راتػي التحقيػػؽ -ر
 راءه.مف يخولو القانوف اجأو  مف القاتي

، يجػػػرج (4)مػػػف رػػػانوف اججػػػراءات الجناليػػػة اجردنػػػي 1( ؼ83وجػػػاء فػػػي المػػػادة )
فػػػػاف لػػػػـ يكػػػػف موروفػػػػا وأبػػػػأ  -2التفتػػػػيش بحتػػػػور المعػػػػتكأ  ميػػػػو اذا كػػػػاف موروفػػػػا ؼ

كػػػاف موروفػػػا خػػػارج المنطقػػػة التػػػي يجػػػر اف يحصػػػؿ أو  تعػػػذر  ميػػػو ذلػػػؾأو  الحتػػػور
أو  مف يقـو مقاموأو  مختار محمتو يجرج التفتيش بحتور -كاف غالباأو  التفتيش فييا

 عاىديف يستد ييما المد ي العاـ.أو  بحتور اثنيف مف اراربو

                                                           

لمنعر،  P.L.C، مؤسسة 1د. رزكار محمد رادر ، عرح رانوف اصوؿ المحاكمات الجزالية، ط (1)
 .191، ص2003اربيؿ، 

، 2005، دار الثقافة لمنعر والتوزي ، 1ججراءات الجزالية، طد. محمد سعيد نمور، اصوؿ ا (2)
 .123ص

 .1971لسنة  23رانوف ررـ  (3)
 .2001لسنة  16رانوف ررـ  (4)
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، تفتػيش المنػازؿ (1)مػف رػانوف اججػراءات الجناليػة المصػرج 91كما نصت المادة 
بمقتتػأ امػر مػف راتػي التحقيػؽ إجا   مؿ مف ا مػاؿ التحقيػؽ وج يجػوز اجلتجػاء اليػو

 جنحةأو  عخص يقيـ في المنزؿ المراد تفتيعو بارتكار جنايةإلأ  بناء  مأ اتياـ موجو
 اذا وجدت ررالف تدؿ  مأ انو حالز جعياء تتعمؽ بالجريمة.أو  باعتراكو في ارتكابياأو 

وجػػاء فػػي رػػانوف اجػػراءات الجزاليػػة السػػػوداني )التفتػػيش ىػػو اجػػراء رػػانوني يكػػػوف 
ورو يػا وذلػؾ اذا تػوافرت الػدجلؿ  يتػرجحأو  الغرض منو ىو كعؼ اجدلة لجريمة ورعت

 .(2) الكافية لذلؾ(

(  المادة 2001( لسنة)3كما ورد في القانوف اججراءات الجزالية الفمسطيني ررـ )
 ف اجعياء الخاصة بالجريمػة الجػارج التحقيػؽ بعػأنيا ومػ  إجا  ( جيجوز  التفتيش50)

تفيد أو  تيا في حد ذاتيا جريمةذلؾ اذا ظير  رتا اثناء التفتيش وجود اعياء تعد حياز 
 في كعؼ الحقيقة  ف جريمة اخرال جاز لمامؤر التبط القتالي تبطيا.

(  جيجػوز 1994( لسػنة )13كما ورد في رانوف اججراءات الجزالية اليمني ررػـ )
سػػػجؿ أو  اجطػػػالع  مػػػأ المراسػػػالت البريديػػػةأو  دخػػػوؿ المسػػػاكفأو  تفتػػػيش اجعػػػخاص

بػػػأمر مػػػف إجا  العخصػػػية، وكػػػذا  تػػػبط اجعػػػياءأو  الالسػػػمكيةأو  المحادثػػػات السػػػمكية 
 النيابة العامة اثناء التحقيؽ ومف القاتي اثناء المحاكمة.

 ادلطلب الثاوي
 شروط التفتيش واوواعه

 صحيحا يكوف التفتيش التفتيش ىو اجراء مف اجراءات التحقيؽ لو عروط معينة وج    
العػروط  يكمؿ العرط اجخر وفقػداف احػد ىػذهرط كؿ عألف  اج اذا اكتممت ىذه العروط

فػػي حػػاجت اسػػتثنالية وتػػمف إجا  وج يػػتـ المجػػوء اليػػو يجعػػؿ التفتػػيش بػػاطاًل ، والتفتػػيش

                                                           

 .2003، لسنة 95رانوف ررـ  (1)
 .1991لسنة  65رانوف اججراءات الجزالية السوداني ررـ  (2)
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تجاوزىػػا ورػػد حصػػر القػػانوف اجػػراءات التفتػػيش وريػػدىا أو  حػػدود تػػيقة ج يجػػوز خرريػػا
ـ التعسػػؼ واجلتػػزاـ بعػػروط ممزمػػة لمسػػمطة القالمػػة بػػو بعػػدـ إسػػاءة اسػػتعماؿ السػػمطة و ػػد

 فر يف كاآلتي:إلأ  بما جاء في اذف التفتيش، لذلؾ ارتأينا تقسيـ ىذا المطمر

 الفرع االول: شروط التفتيش
 نو يف عروط عكمية وعروط موتو يةإلأ  تقسـ عروط التفتيش

 أواًل: الشروط الشكمية:

ىػػو اجػػراء  المسػػكفأو  اف يػػتـ التفتػػيش بحتػػور المػػتيـ، اف اجػػراء تفتتػػيش العػػخص -1
خطير يمس الحقوؽ والحريات وينتيؾ حرمة المساكف، ولذلؾ فاف القانوف ج يسمح 

  ند وجود مبرر يقتتيو.إجا  بو

 يجرج التفتػيش بحتػور المػتيـ ومختػار محمتػو بحتػور عػاىديف مػف ارػارر المػتيـ -2
جيرانو. وحتور المحقؽ لكف سمطة المحقؽ جتعطيو الحػؽ فػي أو  حالز المنزؿأو 
 .(1)لتعسؼ في استعماؿ  سمطتوا

تفتيش اجنثأ: تفتيش اجنثأ يقصػد بػو تحسػس المواتػ  الجسػمانية لممػرأة والكعػؼ  -3
 مييػا ومعػاىدتيا الظػاىرة منيػػا والخفيػة وفحػص مالبسػػيا، فالمواتػ  الظػاىرة منيػػا 
كاليػػديف والقػػدميف، امػػا المواتػػ  المخفيػػة فيػػي كػػؿ اجػػزاء جسػػـ المػػرأة التػػي تخػػدش 

ذا ما تـ تفتيعيا مػف ربػؿ رجػؿ لػذلؾ اوجػر المعػرع تفتػيش اجنثػأ مػف ربػؿ حياليا ا
انثأ حفاظا  مأ حياء المرأة وصيانة لعرتيا مف الخدش وتمسكا بقوا ػد اجخػالؽ 

، وا تبػػػر ذلػػػؾ مػػػف اجحكػػػاـ الجوىريػػػة المتعمقػػػة بالنظػػػاـ العػػػاـ الػػػذج واجدار العامػػػة

                                                           

(1) Walterc. Regkless the crime problem copyright 1950, by Appleton- 

century- Crof-ts, inc, edited by gohn fguber, the ohio state unevirdsty 

1950,p7. 
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مػف ربػؿ أو  يعػيا مػف ربػؿ زوجيػايترتر الػبطالف  مػأ مخالفتيػا ولػذلؾ ج يجػوز تفت
 .(1)طبير وج يحؽ لالنثأ التنازؿ  ف ىذا الحؽ جنو مف النظاـ العاـ

: التفتػػيش ىػػو اجػػراء مػػف اجػػراءات التحقيػػؽ ينطػػوج  مػػأ (2)رتػػاء المػػتيـ بػػالتفتيش -4
مساس بحقوؽ وحريػات ومسػاكف مػف يػراد تفتيعػيـ ارػره المعػرع تػمف حػدود معينػة 

اليػػدؼ مػػف التفتػػيش جمػػ  اجدلػػة ألف  ؛والمحافظػػة  ميػػوجػػؿ مصػػمحة المجتمػػ  مػػف ا
المتعمقػة بالجريمػػة مػػف اجػػؿ كعػػؼ الحقيقػة وتحقيػػؽ العدالػػة ومجػػازاة الجػػاني، ولػػذلؾ 
احاطػػو المعػػرع بتػػمانات ثابتػػة واف تػػمانات الحريػػة العخصػػية وتػػمانات حرمػػة 

                                                           

، دار الثقافة لمنعر 1د. محمد  مي سالـ الحمبي، الوجيز في اصوؿ المحاكمات الجزالية، ط (1)
 .159، ص2005والتوزي ،  ماف، اجردف، 

 التفتيش بناء  مأ الرتاء مايأتي:( مف الجدير بالذكر انو يعترط لصحة 2)
تيديد لمعخص بحيث أو  صدور الرتاء بالتفتيش  ف ارادة حرة وا ية، فاذا كاف رد ور  اكراه -أ

صدر رتاؤه متأثرا بذلؾ فاف التفتيش  يكوف باطال. كذلؾ يكوف  الرتاء معيبا اذا كاف ثمرة 
 خوؼ مف مأمور التبط القتالي الذج باعره.

مف صاحر الحؽ فيو فبالنسبة لتفتيش العخص يتعيف اف يكوف ردر صدر مف صدور الرتاء  -ر
 العخص نفسو، وذلؾ يجر اف تكوف ارادتو معتبرة رانونا. ومف ثـ ج برة برتاء معدـو  اجىمية

نارصيا في ىذا الصدد وج ريمة لرتاء مف يمثمو رانونا وبالبناء  مأ ذلؾ فاف رتاء اجر أو 
 يصحح  التفتيش المترتر  ميو. بتفتيش ابنو القاصر ج

وبالنسبة لتفتيش المسكف يجر اف يكوف الرتاء رد صدر مف جالزه وفي حالة   دـ وجودة يمكف اف 
 يصدر الرتاء ممف يقيموف معو بو كزوجو ، واوجده البالغيف.

 اف يكوف  الرتاء رد صدر صريحا وربؿ مباعرة التفتيش  فال يكفي  مجرد  دـ اج تراض   مأ -ج
التفتيش، وبالبناء  مأ ذلؾ حكـ بانو جيكفي لصحة التفتيش الذج اجرج بمنزؿ المتيـ القوؿ باف 

 الزوجة اجازتو بعدـ ا تراتيا  ميو.
اف يعمـ مف صدر  نو الرتاء بعدـ جواز التفتيش بغير رتاءه فاف  كاف يجيؿ الظروؼ التي  -د

اجد اء العاـ لذلؾ كاف رتالو معير اوترتر يتـ فييا التفتيش باف ا تقد باف  التابط ماذونا مف 
 ميو بطالف التفتيش ومانتت  نو مف اعار. معار اليو لدال د. حاتـ بكار، اصوؿ اججراءات 

 .415-414، ص2007اجسكندرية،  -الجنالية، منعأة المعارؼ
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لة متعمقػػة المسػػكف المتمثمػػة فػػي القوا ػػد اججراليػػة، ج يجػػوز التنػػازؿ  نيػػا جنيػػا مسػػأ
 .(1)بالنظاـ العاـ

 ثانيًا: الشروط الموضوعية:

 يعترط لمباعرة اجراء التفتيش با تباره مف اجراءات التحقيؽ توفر  دة عروط:

أو  اف يكوف اجراء التفتيش متعمقا بجريمة ورعت فعال وتعكؿ في القانوف امػا جنايػة -1
المقػػررة  مييػػا ولػػو كانػػت  طبيعتيػػا وايػػًا كانػػت العقوبػػةأو  جنحػػة ايػػًا كانػػت جسػػامتيا

 المنػػازؿ بصػػددىا،أو  الغرامػػة وحػػدىا، امػػا المخالفػػات فػػال يجػػوز تفتػػيش اجعػػخاص
 .(2)بساطتيا ج تسوغ المساس بالحريات العخصية وحرمات المنازؿ مف اجمياألف 

اف أو  تفتػػػيش مسػػػكنوأو  العػػػخص المػػػراد تفتيعػػػوإلػػػأ  اف يكػػػوف ىنػػػاؾ اتيػػػاـ موجػػػو -2
فػػال تكفػػي اف تكػػوف ىنػػاؾ أ انػػو حػػالز جعػػياء تتعمػػؽ بالجريمػػة توجػػد رػػرالف تػػدؿ  مػػ

اجذف بػػو، اف تتػػوفر لػػدال أو  جنحػػة رػػد ورعػػت، بػػؿ يمػػـز ججػػراء التفتػػيشأو  جنايػػة
حيازتو جعياء تتعمؽ أو  المحقؽ دجلؿ كافية اما  مأ اتياـ عخص معيف بارتكابيا

 .(3)تفتيش منزلوأو  اجذف بتفتيعوأو  بيا حتأ يمكف تفتيعو

                                                           

لمنعر  ، دار الثقافة1 مي سالـ الحمبي، الوجيز في اصوؿ المحاكمات الجزالية ، ط د. محمد (1)
 .159، ص2005اجردف،   –والتوزي ،  ماف 

؛ مف 161د. محمد سالـ الحمبي، الوجيز في اصوؿ المحاكمات الجزالية، المصدر نفسو ص (2)
الجدير بالذكر اف المنازؿ ليا حرمة خاصة جنيا مكاف اجتماع اجسرة، واجسرة ىي اجطار الذج 

 ية، لذلؾ كاف مف الترورج اف تسودىا  الرات يتمقأ فييا اجنساف اوؿ دروس الحياة اججتما
 .الود والتفاىـ والحرية ينظر:

David M.Estiund and marhac: Nussbaum, sex, Prefemcy, and family 

essayson Law and Nature, university, marthac. Nussbuam is cover 

paintibg, Bridgem mIArt RSourcr Ny, p258 

، دار الجامعة الجديدة لمنعر، اجسكندرية، 7ابو  امر ، اججراءات الجنالية، طد. محمد زكي  (3)
 ..538، ص2005
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تفتيش عخص المتيـ: اذا كاف اجصؿ في اف تفتيش اجعخاص اجػراء مسػتقؿ  ػف  -3
تفتيش المنازؿ، فالقا دة اف ىذا التفتيش ج يجيػز تفتػيش اجعػخاص المتواجػديف بػو 

اذا د ػػػت مقتتػػػيات اجراءاتػػػو بػػػاف رامػػػت دجلػػػؿ رويػػػة  مػػػأ إجا  غيػػػره،أو  صػػػاحبو
تتعمػؽ بالجريمػة موتػوع البحػث تفيػد فػي اوراؽ أو  اخفاء احد المتواجػديف بػو اعػياء

. وتفتيش المتيـ  ادة يكوف بالبحث فػي مالبسػو التػي (1)اظيار الحقيقة جاز تفتيعو
اجعػػياء التػػي يخفييػػا أو  يرتػػدييا وفػػي جيوبػػو  ػػف اجسػػمحة والميربػػات والممنو ػػات

 .(2)تحت مالبسو كاجسمحة والمخدرات

تػيش مسػكف كػؿ مػف سػاىـ فػي الجريمػة تفتيش مسكف مساىـ في الجريمػة: يجػوز تف -4
اذف التفتػػيش مػػف الجريمػػة القتػػالية أو  المتمػػبس بيػػا طبعػػا بعػػد الحصػػوؿ  مػػأ امػػر

 .(3)المختصة

اجصػػؿ اف تفتػػيش العػػخص ينصػػر  ميػػو دوف التقيػػد بحػػدود الغػػرض مػػف التفتػػيش:  -5
منزلو واف تفتيش المكاف ينصر  ميو و مأ مػا بػو مػف منقػوجت وج إلأ  اف يتخطاه

حريػػػة العػػػخص منفصػػػمة  ػػػف حرمػػػة ألف  اجعػػػخاص الموجػػػوديف فيػػػو،إلػػػأ  يتعػػػداه
لمبحػػػػث  ػػػػف اجعػػػػياء إجا  منزلػػػػو، واجصػػػػؿ مػػػػف جيػػػػة اخػػػػرال اف التفتػػػػيش ج يجػػػػوز

 .(4)حصوؿ التحقيؽ بعأنياأو  الخاصة بالجريمة الجارج جم  اجستدججت
 :يرى الباحثو 

ع العرارػػي موفقػػا  نػػدما اعػػترط بالنسػػبة لمعػػرط المتعمػػؽ بتفتػػيش اجنثػػأ كػػاف المعػػر 
اف يػػتـ تفتػػيش اجنثػػأ مػػف ربػػؿ انثػػأ ونػػرال تعميمػػو فػػي كػػؿ اجمػػاكف والمراكػػز التػػي فييػػا 

                                                           

 .539المصدر السابؽ، ص (1)
الجزالرج، جامعة محمد خيتر، بسكرة،   ردورج ابراىيـ، التفتيش في رانوف اججراءات الجزاليو (2)

  مأ المور  اجلكتروني: ، متاح27، ص2016كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، الجزالر، 
 www.fil.unv-bickrd.net 10/7/2018   

 .28المصدر نفسو، صردورج ابراىيـ،  (3)
 .542د. محمد زكي ابو  امر، مصدر سابؽ، ص (4)
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نقػػاط تفتػػيش فػػي جميػػ  انحػػاء العػػالـ ونظػػرا لطبيعػػة المػػرأة التػػي تتطمػػر خصوصػػية فػػي 
تفتػػيش ممتمكاتيػػا، فمنػػو مػػف الصػػعوبة بمكػػاف اجػػراء ىػػذا التفتػػيش، أو  اجػػراءات تفتيعػػيا

الـ يكف ىناؾ احتمػاؿ راجػح فػي العثػور  مػأ دليػؿ مػف ورالػو جنػو يجػر  مػأ المحقػؽ م
مرا اة كرامة المرأة والحفاظ  مأ حقوريا العر ية والنظامية التي رررت كرامتيا، وكفمت 
صػػػيانة حقوريػػػػا الماديػػػة والمعنويػػػػة، بعػػػػدـ التعػػػدج  مييػػػػا دوف مسػػػوغ مقبػػػػوؿ، وحفظػػػػت 

كؿ مخالفة ليذه القا دة يجعؿ التفتيش باطال، وبيذا خصوصيتيا التي تناسر فطرتيا، و 
 نحقؽ التوازف بيف حؽ التفتيش وحؽ اجنساف في الخصوصية.

 نواع التفتيشأالفرع الثاني: 
 تفتيش االشخاص: -1

لسػػنة  23مػػف رػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػات الجزاليػػة العرارػػي ررػػـ  75نصػػت المػػادة 
أج مكػػاف رخػػر فػػي أو  منزلػػوأو  )لقاتػػي التحقيػػؽ اف يقػػرر تفتػػيش أج عػػخص 1971

حيازتو اذا كػاف متيمػا بارتكػار جريمػة وكػاف مػف المحتمػؿ اف يسػفر التفتػيش  ػف وجػود 
 حجزوا بغير حؽ(.أو  وجود اعخاص اعتركوا في الجريمةأو  اجتأو  اسمحةأو  اوراؽ

لكػػػف القػػػرار يصػػػدر مػػػف راتػػػي التحقيػػػؽ و تػػػو التػػػبط القتػػػالي فمػػػيس لػػػو اف 
فممقػػالـ بػػالتفتيش اف يفػػتش أج عػػخص موجػػود فػػي ، (1)جكػػراه المػػادجاأو  يسػػتخدـ العنػػؼ

ذج يػػتـ البحػػث  نػػو فػػي المكػػاف الػػذج يجػػرج فيػػو التفتػػيش اذا اعػػتبو انػػو يخفػػي العػػيء الػػ
و مػأ العػخص المػراد تفتيعػو اف يمكػف القػالميف بػالتفتيش  ػف تفتيعػو واذا ، ذلؾ المكاف

اف يطمػػػػػر مسػػػػػا دة أو  يش  نػػػػػوةامتنػػػػػ   ػػػػػف ذلػػػػػؾ فممقػػػػػالـ بػػػػػالتفتيش اف يجػػػػػرج التفتػػػػػ
 .(2)العرطة

                                                           

)1( rg Kenny, an introduction to crimihal Law queensland and westren 

Australia buter Wo rths, tower 2.475-495 victorai avenue, chatswood, nsw 

2067.111 gawler place Adelaide. Sa5000. priuted in austalalai by ligara 

ptylts. P1 

 .196رزكار محمد رادر، مصدر سابؽ، صد.  (2)
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 ما يأتي:إلى  ويقسم تفتيش االشخاص
الفحص الجسدج: يق  ىػذا التفتػيش  مػأ اججػزاء الخارجيػة لمجسػد وتفحػص  اواًل:

 ـ اذا حاوؿ ابتال و كما يجوز اخذالجمد مف الخارج، كذلؾ انتزاع العيء مف فـ المتي
 فحص باطف الكؼ والقدـ.أو  تأخذ البصماأو  العخص ينات مف تحت اظافر 

 تواب  العخص: ىو التفتيش الذج يمتد لداخؿ جسـ اجنساف: ثانيًا:
فحػػػػص الػػػػدـ: بعػػػػد تحميػػػػؿ الػػػػدـ مػػػػف اججػػػػراءات التػػػػي ارػػػػرت عػػػػر يتيا العديػػػػد مػػػػف  -1

النصػػوص القانونيػػة اذ يجػػوز أل تػػاء التػػبط القتػػالي بغيػػة تحديػػد نسػػبة الكحػػوؿ 
  ينات مف دـ العخص. في الدـ مف اجؿ كعؼ الحقيقة أخذ

غسػػيؿ المعػػدة: رػػد يسػػفر غسػػيؿ المعػػدة  ػػف تػػبط عػػيء مػػادج ابتمعػػو المػػتيـ وىػػذا  -2
دليػؿ مػادج فػي جريمػة يجػرج إلػأ  تفتيعا كوف اليدؼ منو ىو التوصؿ يعداججراء 

 .(1)البحث  ف ادلتيا
 تفتيش االماكن: -2

 23رػػي ررػػـ / مػػف رػػانوف اصػػوؿ المحاكمػػات الجزاليػػة العرا1ؼ 73نصػػت المػػادة 
اج مكػاف تحػت أو  تفتػيش منزلػوأو  دخػوؿأو  ج يجوز تفتػيش أج عػخص 1971لسنة 

/ يجػوز تفتػيش اج مكػاف 5حيازتو اجبناء  مأ امر صادر مف سمطة مختصة رانونػا ؼ
حػدوث أو  دوف مرا اة العروط السػابقة فػي حالػة طمػر المسػا دة ممػف يكػوف فػي داخمػو

 واؿ الترورة.ما عابو ذلؾ مف احأو  غرؽأو  حريؽ

امػػا بالنسػػبة لتفتػػيش المسػػاكف فتسػػمتد حرمػػة المسػػكف مػػف حرمػػة الحيػػاة الخاصػػػة 
موسػػمية وتمتػػػد حرمػػة المسػػػكف أو  مؤرتػػػةأو  لصػػاحبو الػػذج يقػػػيـ فيػػو امػػػا بصػػورة دالمػػة

لتعػػمؿ الحديقػػة التػػي يحيطيػػا المسػػكف سػػور واحػػد وكػػذلؾ تعػػتمؿ غرفػػة الحػػارس والكػػراج 
افػراد أو  المسكف جمي  القانطيف فيو سواء صاحر البيتوالمستودع، ويستفيد مف حرمة 

                                                           

 لرج، متاح  مأ المور  اجلكتروني:حث بعنواف التفتيش في رانوف اججراءات الجزالية الجزاب (1)
www.djelfa.info/vb/show thard, 27/6/2018. 
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أو  مستأجر جزء منػو وتتػوافر الحرمػة سػواء كػاف سػاكناأو  تيوفوأو  اصحابوأو  اسرتو
 سػػكف اذا ازاؿ صػػاحبو خصوصػػيتو وسػػمحمنتفعػػا بػػو وتتورػػؼ حرمػػة المأو  مسػػتأجرا لػػو

 .(1)لمناس بدخولو والتردد  ميو دوف تمييز

يقتصػػر  مػػأ المفيػـو التػػيؽ ليػػذا المصػػطمح، وانمػػا يعػػمؿ ف المسػػكف جموىكػذا فػػ
امػػاكف أو  اذا كػؿ مكػػاف يعػػد مسػتود ًا جسػػرار العػػخص سػواء كػػاف مػػف ممحقاتػو وتوابعػػو

 . .(2)مستقمة مادامت تمثؿ مستود ا جسراره ووطنا يأويو ويؤمف خصوصياتو 
 تفتيش االشياء المنقولة: -3

وراؽ والمسػػػػػػػتندات واجسػػػػػػػمحة واججت ويقصػػػػػػػد باجعػػػػػػػياء المنقولػػػػػػػة الرسػػػػػػػالؿ واج
والمالبػػس واجدوات وكػػؿ مػػا مػػف عػػأنو يفيػػد فػػي التحقيػػؽ يجػػر اف يػػتـ التفتػػيش  ػػف ىػػذه 
اجعياء وغيرىا التي ليا  الرة بالجريمة الجارج التحقيؽ  نيا لذلؾ فانو ج يجوز لمقػالـ 

ي المنػػزؿ الػػذج اجطػػالع  مػػأ الوثػػالؽ والمسػػتندات الموجػػودة فػػأو  بػػالتفتيش فػػؾ الرسػػالؿ
 .(3)يجرج التفتيش فيو لمبحث  ف السالح الذج استعمؿ في الجريمة

غيػػر اف القػػالـ بػػالتفتيش متػػأ مػػا وجػػد  رتػػا بعػػض اجعػػياء التػػي يعػػد حيازتيػػا 
جريمة رالمة بحد ذاتيا جاز لو وت  اليد  ميو وكذلؾ فيمػا لػو كػاف تػبط تمػؾ اجعػياء 

يجػػوز لمقػػالـ بػػالتفتيش متػػأ مػػا رػػاـ بتػػبط يفيػػد فػػي الكعػػؼ  ػػف جريمػػة اخػػرال، ىػػذا وج 
تفتيعػا جحقػا  يعػدنو أل؛ مسدس مثال اف يستمر في بحثوالعيء الذج جاء لمبحث  نو ك

 فتيش بوت  اليد  مأ اجعياء التيج يقره القانوف، أما األساس القانوني لحؽ القالـ بالت

                                                           

، ينظر في نفس المعنأ سعيد محمود الدير، 165محمد  مي سالـ الحمبي، مصدر سابؽ، ص (1)
 .291، ص2006القبض والتفتيش في رانوف اججراءات  الجنالية، دار الكتر القانونية، مصر، 

مطبعة ىاوار ،دىوؾ، ( د. مجيد ختر السبعاوج، الحماية الجنالية والدستورية لحرمة المسكف، 2)
 .36، ص2009

، المكتبة 1اجستاذ  بداجمير العكيمي و د. سميـ ابراىيـ الجربة، اصوؿ المحاكمات الجزالية، ج (3)
 .131، ص1988القانونية، بغداد، 
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 .(1)تعد حيازتيا جريمة بحد ذاتيا ىي توفر حالة التمبس

 االشياء المتعمقة بالجريمة: ضبط  -4
 يفترض في تفتيشلذلؾ  ،(2)بما اف الجرالـ في الورت الحاتر في ازدياد مستمر

تفتػػيش منزلػػو انػػو اجػػراء اليػػدؼ منػػو ىػػو البحػػث  ػػف اعػػياء تفيػػد فػػي أو  عػػخص المػػتيـ،
كعػػػؼ الحقيقػػػة، ولػػػو كانػػػت ىػػػذه اجعػػػياء ممػػػا ج تعػػػد حيازتيػػػا فػػػي حػػػد ذاتيػػػا جريمػػػة، 

خػػػالؼ صػػػوره، لػػػيس غايػػػة فػػػي حػػد ذاتػػػو، وانمػػػا ىػػػو وسػػػيمة تمكػػػف رجػػػؿ  فػػالتفتيش  مػػػأ
التبط القتالي مف وت  يده  مأ ادلة الجريمة، و مػأ رجػاؿ التػبط القتػالي القيػاـ 

ا ػد ليػذا الغػػرض، أو  بتػبط اجسػمحة وكػؿ مػا يظيػػر انػو اسػتعمؿ فػي ارتكػػار الجريمػة
ي تسػػػا د  مػػػأ اظيػػػار كمػػػا يتػػػبط كػػػؿ مػػػا يػػػرال مػػػف رثػػػار الجريمػػػة وسػػػالر اجعػػػياء التػػػ

البػراءة فعميػو أو  اعياء تؤيد التيمةأو  الحقيقة، واذا وجد في مسكف المعتكي  ميو اوراؽ
 اف يتبطيا واف ينظـ بيا محترا.

واجصؿ اف اجعياء التي يتبطيا التابط القتالي اثناء التفتيش ىػي تمػؾ التػي 
التفتػيش اعػياء تعػد حيازتيػا يكوف ليا صمة بالجريمة، ومػ  ذلػؾ، فػاذا وجػد اثنػاء مباعػرة 

جريمة، فاننا سنكوف بصػدد جػـر معػيود كعػفت  نػو اجػراءات صػحيحة، فيسػتطي  ليػذا 
 .(3)السبر اف يتبط ىذه اجعياء

 وبما أف لمأمور التبط القتالي تبط كؿ مايفيد في كعؼ الحقيقة مف اسمحة
                                                           

 .129المصدر السابؽ، ص (1)
(2) Gosephine bel, crime in our time, torinto, Abelard, Schuman , Canada 

limited 896 queen streetw, copyright  c, doris ball. Library of Congress 

catalogue, card number 62-17502, Abelard Schuman- Lonhdon new yourk 

torinto 1962, p9 
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  C.M.V Clarcson, undersandin Criminal Law , j. ag Griffth is 

emerituse professor of pyblic Lae in the university of Lindon , first 

published by Fontan a Paper baks 8 grafton street London Wix 3La 

copyright C.M.V. britaniun, 1987, p15 

 .132اجستاذ  بداجمير العكيمي و د. سميـ ابراىيـ الجربة ، مصدر سابؽ، ص(3)
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قػػػػة بايػػػػة طريقػػػػة مغمأو  اوراؽ اواجت، ولكػػػػف يالحػػػػظ انػػػػو اذا كانػػػػت اجوراؽ مختومػػػػةأو 
اخػػرال فػػال يجػػوز لمػػأمور التػػبط القتػػالي اف يفتػػيا ذلػػؾ اف فػػض مثػػؿ ىػػذه اجوراؽ 

بمعرفػػػػة سػػػػمطة التحقيػػػػؽ، وتحريػػػػز المتػػػػبوطات يجػػػػر اف يباعػػػػره مػػػػأمور إجا  جيكػػػػوف 
كاف أو  التبط القتالي سواء اكاف التفتيش الذج تـ بمعرفتو بناء  مأ ما خولو القانوف

جد ػػاء العػػاـ، وجيجػػوز فػػض اجختػػاـ الموتػػو ة  مػػأ اجمػػاكف بنػػاء  مػػأ انتػػدار مػػف ا
إجا  التي بيا رثار اواعياء تفيد في كعػؼ الحقيقػة وكػذلؾ اجسػرار المتعمقػة بالمتػبوطات

 .(1)وكيمو ومف تبطت  نده ىذه اجعياء اوبعد د وتيـ لذلؾأو  بحتور المتيـ
 يرى الباحث:و 

نوني في حؽ القالـ بالتفتيش لوت  اليد نرال بانو ج يعترط اف يكوف اجساس القا
 مػػػأ اجعػػػياء التػػػي تعػػػد حيازتيػػػا جريمػػػة بحػػػد ذاتيػػػا تػػػوفر حالػػػة التمػػػبس، بػػػؿ نػػػرال مػػػف 
اجفتؿ اف يعترط اجذف بالتفتيش وليس التمبس، جنو ليست كػؿ الجػرالـ معػيودة، لكػف 

وفػػي  وجػػود اذف التفتػػيش يعطػػي صػػالحية اكثػػر لمقػػالـ بػػالتفتيش لمبحػػث  ػػف أدلػػة كافيػػة
 نفس الورت يسا د ا تاء التبط القتالي في التحقيؽ.

جيػػػػػات التحقيػػػػػؽ ليػػػػػػا الحػػػػػؽ فػػػػػػي تفتػػػػػيش اجمػػػػػاكف واجعػػػػػػخاص لكػػػػػف اجمػػػػػػاكف 
واجسػػخاص ليػػا حرمػػػة فػػال بػػد  مػػػف التػػوازف بػػيف حػػػؽ التفتػػيش وبػػيف حػػػؽ اجنسػػاف فػػػي 

 الخصوصية.

 ادلبحث الثاوي
مه  احلكمة مه التفتيش وضماواته وجديته وموقف الدساتري

 اخلصوصية
 ؛جبتدالي فيو اجراء خطير بطبيعتوالتفتيش احد أخطر وأىـ اجراءات التحقيؽ ا

                                                           

توابط التفتيش في التعري  المصرج والمقارف، منعأءة المعارؼ، د. ردرج  بدالفتاح العياوج،  (1)
 ..97، ص2005اجسكندرية، 
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حػؽ اجنسػاف فػي المحافظػة  مػأ اسػراره أو  ألنو يمس مستودع السر لدال المػد ي  ميػو
متا ػػػو، وج يخفػػػأ اف أو  رسػػػالموأو  مسػػػكنوأو  الخاصػػػة، وذلػػػؾ بػػػالتفتيش فػػػي عخصػػػو

خػر لحػؽ اجنسػاف فػي الحيػاة الخاصػة، والتفتػيش مػف أىػـ الحؽ في السرية ىو الوجو اآل
اجراءات التحقيؽ وأكثرىا فا مية بسبر ما رد يسفر  نو مف األدلة المادية التي تفيد فػي 

ا تػاء إلػأ  المػد ي  ميػو، فيحتػاجإلػأ  الكعؼ  ف الحقيقة في عػأف الجريمػة ونسػبتيا
مطمبػيف نػتكمـ إلأ  ذا المبحثتبط رتالي يمارسوف  مميـ بجدية لذلؾ ارتأينا تقسيـ ى

في المطمر األوؿ  ف الحكمة مف التفتيش وخصصنا المطمر الثاني لتمانات التفتيش 
 .وجديتو وخصصنا المطمر الثالث لمورؼ الداساتير مف الخصوصية

 ادلطلب االول
 احلكمة مه التفتيش

ة حفاظػػًا  مػػأ حقػػوؽ وحريػػات األفػػراد يجػػر أف ج يكػػوف التفتػػيش  بػػارة  ػػف وسػػيم
بيػػد السػػمطة المختصػػة، تسػػتغميا بيػػدؼ التعػػدج  مػػأ حريػػات اجفػػراد، و ميػػو، يجػػر أف 
تكوف ىناؾ فالدة مػف اجػراء التفتػيش لمكػاف معػيف، وبػاف الفالػدة تتمثػؿ فػي النتيحػة التػي 

تػػبط اعػػياء تتعمػػؽ بالجريمػػة أو  يسػػفر  نيػػا التفتػػيش، مثػػؿ تػػبط مػػواد ممنو ػػة رانونػػا،
سػػا د فػػي كعػػؼ الجريمػػة، سػػواء كػػاف تػػبط تمػػؾ اجعػػياء وجػػود عػػيء رػػد يأو  المرتكبػػة،

 في مصمحتو.أو  تد مصمحة المتيـ

مػا اذا كانػت ىنػاؾ فالػدة محتممػة أـ ج ىػو المصػمحة والمعيار اجساسي لمعرفػة في
العامة فاذا كاف التفتيش يحقؽ تمؾ المصمحة، فذلؾ يعني اف ىناؾ فالدة محتممة وبدوف 
ذلؾ، فاف اجراء التفتيش يكػوف اجػراء تحكميػا، ومػف الممكػف اف يكػوف ىنػاؾ تعسػؼ مػف 

 .(1)ربؿ السمطة المختصة

                                                           

المتيـ في مرحمة التحقيؽ اجبتدالي، الييلة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ ثالر أبو بكر ، تمانات  (1)
 :اجنساف، تقرير متاح  مأ المور  اجلكتروني

 www.ichr.ps/attach.net,29/6/2018, 43 lear67  
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امكاف إلأ  تفتيش جبد اف يتب  وجود ررالف تعيروبالتالي فاف اتخاذ القرار باجراء 
العػخص المػراد أو  الحصوؿ  مأ ادلػة، وتػبط مػا يمكػف اف يفيػد التحقيػؽ لػدال المػتيـ،

محتػر تحريػات إلػأ  ، وررار التفتيش يجر أف يسػتندتفتيش المحؿ العالد لوأو  تفتيعو،
دير جديػػة ىػػذه تقػػ يعػػدوجػػود أدلػػة تسػػتد ي القيػػاـ بػػالتفتيش و إلػػأ  مفصػػؿ وجػػدج، يعػػير

سػػػػمطة إلػػػػأ  التحريػػػػات مػػػػف  ػػػػدميا مػػػػف المسػػػػالؿ الموتػػػػو ية التػػػػي يوكػػػػؿ اجمػػػػر فييػػػػا
التحقيػػؽ، وذلػػؾ تحػػت اعػػراؼ محكمػػة الموتػػوع ويجػػر اف يػػتـ ارتنػػاع المحكمػػة لجديػػة 
اجسػػتدججت التػػي يبنػػي  مييػػا امػػر التفتػػيش وكفايتيػػا لتسػػوي  اصػػدار القػػرار مػػف النيابػػة 

 .(1)العامة في حالة الطعف

عػػػخص معػػػيف بارتكػػػار جريمػػػة  إلػػأ  اذف ج يكفػػي لصػػػحة التفتػػػيش توجيػػػو اتيػػػاـ 
معينػػة، بػػؿ جبػػػد فتػػاًل  ػػف ذلػػػؾ اف تكػػوف ىنػػػاؾ فالػػدة مرجػػوة منػػػو،وىي تػػبط اجدلػػػة 

اثبػات إلػأ  المادية لمجريمة، اج اجعياء التي تفيد في كعؼ الحقيقة، سػواء كانػت تػؤدج
اخػػرال غيػػر فالػػدة مرجػػوه مػػف اجرالػػو،  سػػبارأل التيمػػة اونفييػػا امػػا اذاصػػدر امػػر التفتػػيش

بػاطال،  كػاف تكػوف طبيعػة الجريمػة لػيس مػف عػأنيا تػرؾ ،  و  كاف التفتيش اجراء تحكميػا
أو  رػػدح فػػي مكػػاف  ػػاـ، اوجريمػػة التيديػػد العػػفوجأو  ادلػػة ماديػػة، مثػػؿ ورػػوع جريمػػة ذـ

جمػ  اجدلػة التفتػيش الػذج  يجػرج رغػـ اف المحقػؽ رػد اسػتنفذ أو  بواسطة عخص ثالث،
العاديػػػة لمجريمػػػة فيكػػػوف رػػػد بوعػػػر دوف احتمػػػاؿ فالػػػدة مرجػػػوة مػػػف اجرالػػػو وىػػػي احتمػػػاؿ 

 .(2)العثور  مأ دليؿ، فيكوف  اجراءه باطال

 ادلطلب الثاوي
 ضماوات التفتيش وجديته

 تمس مصالح الناس وحرياتيـ، فالبدبما اف التفتيش مف القرارات الخطيرة التي 

                                                           

 .27ثالر ابوبكر ، مصدر سابؽ، ص (1)
، دار الثقافة لمنعر 1د. حسف الجوخدار، التحقيؽ اجبتدالي في رانوناصوؿ الحاكمات الجزالية، ط (2)

 .136، ص2008اجردف،  -والتوزي ،  ماف
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 بػػالتفتيش مػػالـ تكػػف ىنػػاؾ جريمػػة رػػدجػػراء منيػػا  ػػدـ األمػػر مػػف وجػػود تػػمانات ليػػذا اج
ورعت وفي نفس الورت وجود فالدة يحتمؿ الوصوؿ الييػا بػالتفتيش، وتحديػد ورػت معػيف 
ألجراء التفتػيش فػالتفتيش اجػراء يمػس الحريػة العخصػية وىػذا اججػراء سػيكوف أعػد ورعػًا 

تفتػيش أو  ص المػراد تفتيعػو مأ العخص اذا ما تـ مباعرتو في اورات راحة ذلػؾ العػخ
منزلو ولقد حرصت أغمر التعػريعات  مػأ تخصػيص فتػرة معينػة يباعػر اثناليػا التفتػيش 

 .(1)فمعظـ روانيف اججراءات الجنالية العربية تمن  اجراءىا ليالً 

حتػػور المػػتيـ ألف  ؛ومػػف تػػمانات التفتػػيش ايتػػًا حتػػور المػػتيـ اثنػػاء التفتػػيش
و اثنػػاء التفتػػيش الػػذج يقػػ   مػػأ منزلػػو امػػر ميػػـ وذلػػؾ بواسػػطة مػػف ينػػور  نػػأو  بنفسػػو

تنفيذ إلأ  لخطورة ىذا األمر وىو نوع مف الررابة المحفزة لمقالموف بالتفتيش باف يحرصوا
ىذا األمر بعكؿ رػانوني سػميـ بعيػد  ػف أج تعسػؼ، وجبػد مػف تسػبير امػر التفتػيش مػف 

الت التػي يسػفر  نيػا ىػذا اججػراء اجؿ مراربة المبررات القانونيػة لمتفتػيش لكػي تكػوف النتػ
 .(2)الخطر محؿ ثقة المحكمة مف حيث اجستناد الييا في الحكـ

امػػا بالنسػػبة لجديػػة التفتػػيش، فكمػػا نعمػػـ اف التفتػػيش اجػػراء مػػف اجػػراءات التحقيػػؽ 
يراد بو الحصوؿ  مأ ما لو  الرة بكعؼ حقيقػة الجريمػة وفا ميػا، لػذلؾ فيػو يػرد  مػأ 

عامػػػػة والخاصػػػػة و مػػػػأ المراسػػػػالت والمعػػػػدات وحسػػػػر تػػػػرورة اجعػػػػخاص واجمػػػػاكف ال
. ولتػػماف جديػػة التفتػػيش يجػػر  مػػأ ا تػػاء التػػبط القتػػالي اف يكونػػوف (3)التحقيػػؽ

جػاديف فػي اجػػراء التفتػيش وفػي جمػػ  المعمومػات المتعمقػة بالجريمػػة، فػالتفتيش كممػا كػػاف 
جنحة معينة أو  ةأدلة معينة تد متيـ معيف في جنايإلأ  جادا كمما سا د في الوصوؿ

 .(4)بعد ظيورىا بالفعؿ، وبعد اتجاه الدجلؿ الكافية اليو بوصفو مرتكبا ليا

                                                           

 كتروني ماد حامد احمد القدو، تقرير بعنواف تمانات المتيـ في التفتيش متاح  مأ المور  اجل (1)
 www.almerja.com/reading,php29/6/2018   

 سابؽ.المصدر ال (2)
 .191سعيد حسر اهلل  بداهلل، مصدر سابؽ، ص (3)
 .128د. محمد سعيد نمور، مصدر سابؽ، ص (4)
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 ادلطلب الثالث
 موقف الدساتري مه حق اخلصوصة

(  )اوج لكػػػؿ فػػػرد الحػػػؽ فػػػي 17( مػػػادة )2005جػػػاء فػػػي دسػػػتور العػػػراؽ لسػػػنة )
 الخصوصية العخصية بما جيتنافأ م  حقوؽ اجخريف واجدار العامة.

( سػابعا )لكػؿ 19( المػادة )2012وجاء في معروع ارميـ كوردستاف العراؽ لسنة )
عػػػخص الحػػػؽ فػػػي احتػػػراـ حياتػػػو الخاصػػػة والعالميػػػة والمنزليػػػة وجميػػػ  اتصػػػالتو وتتمتػػػ  

إجا  تفتيعػيا اومراربتيػاأو  دخوليػاأو  المساكف ومػا فػي حكميػا بحرمػة وج يجػوز انتياكيػا
ممتكالتو دوف أو  رتالي كما يحظر تفتيش اج عخصبموجر القانوف وبناء  مأ امر 

 مسوغ  رانوني.

 ( :2712( لسنة  )102( من الدستور االردني ر م )07نصت المادة )

 الحرية العخصية مصونة. -1

حرمة الحياة الخاصػة لالردنػيف جريمػة أو  كؿ ا تداء  مأ الحقوؽ والحريات العامة -2
 يعارر  مييا القانوف.

( لكػػؿ عػػخص 24مػػادة ) 2011( لسػػنة 157المغربػػي ررػػـ )  وجػػاء فػػي الدسػػتور
 الحؽ في حماية حيانو الخاصة.

( تحمػػػي الدولػػػة 24( الفصػػػؿ )2014( لسػػػنة 27وجػػػاء فػػػي دسػػػتور تػػػونس ررػػػـ )
 الحياة الخاصة والعطيات العخصية.

( جيجػػػػوز 46( المػػػػادة )2016( لسػػػػنة 1601وجػػػػاء فػػػػي دسػػػػتور الجزالػػػػر ررػػػػـ ) 
 خاصة  ونحمميا القانوف.انتياؾ حرمة المواطف ال

 :ي الباحثأر 
 اءات الد وال الجزالية وىو في اىـنرال اف التفتيش كاجراء تحقيقي مف اجر 
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التحقيػؽ الجنػالي مرحمػة  صػعبة وخطيػرة ألف  مرحمة مف مراحػؿ الػد وال الجزاليػة لمػاذا 
جيػػد واتقػػاف ودرػػة فػػي العمػػؿ، وىػػو اجػػراء تػػرورج وجـز جنػػو يػػد ـ اجدلػػة إلػػأ  وتحتػػاج

لجناليػة اجخػرال المتعمقػة بالجريمػػة وكممػا كػاف القػالميف بػػالتفتيش مخمصػيف وجػدييف فػػي ا
اجػػراء التفتػػيش كممػػا كػػاف التفتػػيش صػػحيحا ومنتجػػا جثػػره، اذف الحكمػػة مػػف التفتػػيش انػػو 
اجراء يسا د  مأ الحصوؿ  مأ اجوراؽ والمراسػالت واجدلػة واجسػمحة، مخػدرات، اثػار 

ىػػذا التفتػػيش يجػػر اف يكػػوف فػػي حػػدود عػػروط القػػانوف  مسػػرورة، لكػػف فػػي نفػػس الورػػت
 والحفاظ  مأ حرمو المنازؿ  وحرمة اجعخاص.

وبيذا نحقؽ التوازف بػيف حػؽ اجنسػاف فػي الخصوصػية وحػؽ الجيػات  المختصػة 
 بالتفتيش.
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 الخاتمة
اجسػػػتنتاجات واجرتراحػػػات إلػػأ  بعػػد اجنتيػػػاء مػػف كتابػػػة بحثنػػػا المتواتػػ  توصػػػمنا

 -اجتية:
 واًل: االستنتاجات:ا

ادلػة الجريمػة ارتكبػت إلػأ  التفتيش ىو اجػراء مػف اجػراءات التحقيػؽ ييػدؼ التوصػؿ -1
فعال، وىو اجراء تقوـ بو السمطة القتالية بقصد الكعؼ  مأ كػؿ عػيء مػف عػأنو 

 سيؿ  مأ ارتكار الجريمة.أو  اف يكوف رد سا د

التػػبط القتػػالي بػػامر مػػف  تػػو أو  المحقػػؽأو  التفتػػيش يقػػوـ بػػو راتػػي التحقيػػؽ -2
 مف يخولو القانوف اجراءه.أو  القاتي

إجا  اج مكاف تحت حيازتوأو  تفتيش منزلوأو  دخوؿأو  ج يجوز تفتيش أج عخص -3
 بناء  مأ أمر صادر مف سمطة مختصة رانونا.

تحميػؿ الػدـ مػف اججػراءات ألف  جسـ اجنساف فيعػمؿ فحػص الػدـإلأ  التفتيش يمتد -4
عر يتيا العديد مف النصوص القانونية ويعمؿ أيتًا غسيؿ المعدة الذج  التي اررت

يمكػػف أف يكعػػؼ  ػػف تػػبط عػػيء مػػادج ابتمعػػو المػػتيـ التػػي يعػػد حيازتيػػا جريمػػة 
 رالمة بحد ذاتيا جاز لو وت  اليد  ميو.

 التفتيش ليس غاية في حد ذاتو وانما ىو وسيمة لوت  اليد  مأ ادلة الجريمة.-6
 اال تراحات:

اتػػػافة مػػػادة رانونيػػػة تمنػػػ  تفتػػػيش المسػػػاكف لػػػياًل فيمػػػا بػػػيف التاسػػػعة لػػػياًل والسادسػػػة  -1
 صباحًا  دا حاجت الترورة والطوارج التي ج تحتمؿ التأخير.

تعػػػػكيؿ دورات تدريبيػػػػة لتػػػػدرير ا تػػػػاء التػػػػبط القتػػػػالي  مػػػػأ فػػػػف التعامػػػػؿ مػػػػ   -2
ج اعػػػػعار أىػػػػؿ اجعػػػػخاص المتواجػػػػديف فػػػػي اجمػػػػاكف المػػػػراد تفتيعػػػػيا بحيػػػػث تفػػػػاد

 المساكف بالرىبة والخوؼ  ند تفتيش منازليـ.



  (9102لعام )ا(/92(/العدد )8لمجلد )/اةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادي

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

254 

تػػرورة تأكػػػد المحققػػػيف اف األدلػػػة المسػػػتمدة والخاصػػػة بػػػالتفتيش صػػػحيحة ومطابقػػػة  -3
 لموار .

وت  تعري  خاص باحكاـ التفتيش الجنػالي مسػتقؿ  ػف رػانوف اصػوؿ المحاكمػات  -4
 الجزالية.

 فييا يتعمؽ بالتفتيش  بر الحدود. ترورة التعاوف الدولي في المجاؿ الجنالي -5

وتػػ  مػػادة رانونيػػة تػػنص بػػاف يتقيػػد القػػالموف بػػالتفتيش بمػػا يبػػرره وبمػػا يرتجػػأ مػػف  -6
 ورالو في كعؼ الحقيقة.

فػػي حػػاجت التػػرورة إجا  اسػػتحداث مػػادة رانونيػػة بعػػدـ اسػػتخداـ القػػوة اثنػػاء التفتػػيش -7
 القصوال.
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 :ـمخــــصــالمـ
 التػي اجساسػية الحقػوؽ بػيف مػف تػزاؿ وج كانت مساكنيـ وحرمة الناس حريات إف
 صػػي  وتػػمف معينػػة حػػدود فػػيإجا  بيػػا المسػػاس و ػػدـ تػػمانيا  مػػأ اجنسػػاف يحػػرص
 معينػة حػاجت وفػي القانوف يبيحيا التي اججراءات بيف مف ىو والتفتيش القانوف يحددىا
 اجوامػر تنفيػذ مػف التأكػدأو  لالعػخاص والسػالمة اجمػف حفظ اما وراءىا مف يبغي والتي

 نحػف الػذج والتفتػيش الجريمػة ادلػة  ف لمبحثأو  التنفيذية السمطة  ف الصادرة والنواىي
 مػػػفأو  التحقيػػؽ راتػػي بيػػا يػػأمر رػػد التػػي اججػػراءات بػػيف مػػف ىػػو  نػػو الكػػالـ بصػػدد
 يتػػػولأ التػػػي الجريمػػػة ادلػػػة  ػػػف البحػػػث وراءه مػػػف ييػػػدؼ والػػػذج اجػػػراءه القػػػانوف يخولػػػو

 تقتتيو والذج ورو يا ربؿ الجريمة مف التوري اجراءه  ف اذف يختمؼ فيو فييا تحقيؽال
 .السالـ وحفظ اجمف ترورات
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ABSTRACT : 

The freedoms of the people and inviolability of their homes 

have been and remain amony the basic rights that aperson is keen 

to ensure and not to be affected except within certain limits and 

within formulas determined by the Law and the inspection is one 

of the procedures permitted by Law and in certain cases wich seek 

to either keep the security and safety of people or to make sure of 

the execution of orders and prohibitions issued by the excutive 

authority or to search for eviduce of the erime. 

The search we are talking about is among the procedures that 

may be orderd by the investigation judge or authorized by the 

Low to conduct it wich aims to search for evidence of the crime, 

The preventive inspection, wich aims to prevent the crime be for it 

occurs and wich is necessitated by the necessities of security and 

peacekeeping. 


