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 املقدمة:  

لى حماية املصلحة االجتماعية من خالل ما ينظمه  إ بشكل عام  - شأنه في ذلك شأن كافة الدول الحضارية  -الكويتيزائية الج اتجراءيهدف قانون ال 

لكشف الحقيقة واقرار سلطة الدولة في العقاب وبواسطة الضمانات التي يقررها لحماية حقوق وحريات املتهم التي تتعرض للخطر من جراء   اتإجراءمن  

ال  القانو   اتجراءهذه  املجتمع ويضمن سيره وفعاليته، ويوازن  يهم  املصلحتين ما  العامة، فيقرر من  املصلحة  بين  الجنائي بفرعية  يهم   ،ن  ويتوقف ما 

 .(1) املجتمع من املصالح على النظام السياس ي واالقتصادي واالجتماعي للدولة 
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 امللخص:

الداخلي من األخطار، إذ نص القانون تكفله  يتكفل جهاز الشرطة الكويتي بحفظ األمن والنظام العام فهو الجهاز األول املعني بحماية 

 
ا
واملجرمين وكال الجريمة  الدولة من  تأمين  لهم   بعملية  املعاونة  الشرطة والجهات  السائد. وأثناء قيام رجال  القانون والنظام  من يخرج عن 

 يام بإجراء التفتيش  بواجباتهم الوظيفية املتعلقة بتحقيق األمن الجنائي والداري فإنهم قد يضطرون في سبيل ذلك الق
ا
للقواعد املنظمة   وفقا

األمر الذي ترتب عليه القيام  له واملنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الجراءات واملحاكمات الجزائية والقوانين ذات الصلة واملكملة له.

فاملبحث االول يتم تحديد شروط صحة التفتيش ومحل بهذا البحث العلمي، فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطلبين،  

أما املبحث الثاني فيتناول تحديد إجراءات التفتيش و وخصائصه، والهدف من ذلك كله هو توجيه رجال الشرطة وتبصرتهم عن    التفتيش،

 ي تم اتخاذها.كيفية تنفيذ التفتيش، وتجنبهم ما هو مخالف لذلك حتى ال يترتب عليه أي دفع ببطالن لإلجراءات الت

التفتيش إجراء تحقيقي يمس حرمة الحياة  هم نتيجة بأن  ألى مجموعة من النتائج والتوصيات، تمثلت  إ وتوصل الباحث في نهاية البحث  

ذلك   من  وبالرغم  وممتلكاتهم،  وأسرارهم  لألفراد  لألمن  إ الخاصة  العام  الصالح  في  تصب  معينة  وظروف  العتبارات  الكويتي  املشرع  جازه 

توعية رجال الشرطة بأهمية التعامل بشكل حضاري وإنساني في حال جتمع وأفراده من الجريمة واملجرمين، وكانت التوصية األهم بأن  وللم

التفتيش، وعدم التعرض لكرامة الناس، ألن من شأن ذلك أن يبني جسور للتواصل والتعاون ما بين أفراد املجتمع   اضطرارهم للقبض أو 

 واألجهزة األمنية. 

 تفتيش؛ جهاز الشرطة؛ أمن عام؛ أخطار. لكلمات املفتاحية: ا
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 وطب
ا
نه في حال وقوع جريمة من نوع الجنايات تختص النيابة العامة بالتحقيق من خالل محققوها املعنيين، إالكويتي فالجزائية    اتجراءلقانون ال   قا

التي    اتجراءال   أهم ، ولعل من    (  2) عن التحقيق فيها هي وزارة الداخلية من خالل محققوها مالم ينص القانون على خالف ذلك    املسؤولن  إما الجنح فأ 

الجريمة واأل يتم استخدامها بعد وقوع   التفتيش بهدف معرفة مرتكب هذه  ارتكابها، فبصدور  إ   أدتالتي    سبابالجريمة هو  الجهة فتتال  أمرلى  يش من 

 به مرحلة الدعوة الجنائية.  ئ ة بالتحقيق لرجال الشرطة املعنيين نكون قد دخلنا في مرحلة التحقيق االبتدائي الذي تبتد املسؤول

وخطورة   ةيأهمكد  يؤ التي تباشره حال التحقيق في جريمة ما ، ومما    هاأعمالالقانون لجهة التحقيق وذلك ألنه من    والتفتيش من السلطات التي خولها

 الجزائية. اتجراءن املشرع قد خصه في قانون ال أ عليه  ةنتائجه واآلثار املترتب

 و  أ   ةستثنائياال   األحوالذن وذلك في  إ ولرجال الشرطة الحق بالتفتيش دون الحصول على  
ا
موري الضبط القضائي أملا هو منصوص عليه، فم  وفقا

  . يتمتعون بصفة الضبطية القضائية التي يقومون من خاللها بحفظ األمن والنظام العام

التالي  ، وبةن الشرطة هي الجهة الدارية املكلفة بحفظ النظام ومنع الجريمأ الكويتي   واملحاكمات الجزائية اتجراء( من قانون ال 39وقد بينت املادة )

 . ة الداريةيصفة الضبط فأن لهم 

 ماهية التفتيش: 

 و   في حال الجريمة املشهودة   ضبط القضائيلرجال ال  الكويتياملشرع    أجاز
ا
ذن مسبق من قبل سلطة  إ الحق بالقبض على املتهم دون  لقانون  ل  وفقا

 .  بسبب حالة التلبس كأثر إجرائي أحله املشرع  التحقيق

( من قانون 43املشرع لرجل الشرطة الحق بتفتيش املتهم ومسكنه فنصت املادة )  أجازوملقتضيات هذه الحالة وما تتطلبه من سرعة التصرف   

ن يقوم بتفتيش املتهم  أ لى محل الحادث والجريمة ال تزال مشهودة إ و حضر أ و جنحة  أ شهد ارتكاب جناية  إذا نه " لرجل الشرطة أ على  الجزائية اتجراءال 

 . و مسكنه"أ 

ال تسري في  لبعض الجرائم كجريمة السب والقذف في الطريق العام إذ أن طبيعتها   - ي الجريمة املشهودة أ - ( سالفة الذكر43ويرى الفقه أن املادة )

    .3مادية أدلة ليس من شأنها ترك 

ن السلطة التي تباشره هي سلطة التحقيق، ولكن املشرع قد خول رجال الشرطة القيام  إالتحقيق، وبالتالي ف  أعمالن التفتيش عمل من  أ واألصل  

العمل على سبيل االستثناء وذلك من   التحقيق و   أجلبهذا  الفصل في  العام، وسرعة  الصالح  األ أعمالتحقيق  املتهم، وتفيد في   دلةه، وضبط  التي تدين 

 .كشف الحقيقة

ب  تذ يتر إ ن كافة الدساتير الحضارية، أفي ذلك ش هنألشخصية، وهذه الحقوق قد كفلها الدستور الكويتي شوالتفتيش بطبيعته يمس حقوق املتهم ا 

 التفتيش ولكن وفق حاالت محددة نص عليها القانون. أجازسرارهم، لذلك أ ألفراد و لعلى التفتيش املساس بحرمة الحياة الخاصة 

فرد له مواد أ و   جزائي نص عليه املشرع الأن  ثبات الحقيقة وكشف الغموض في الكثير من الجرائم  إ ية التفتيش ودوره األساس ي في  أهمكد  ؤ ومما ي 

 . 4خاص به

 ية البحث:أهم

لى معرفة الشروط املتعلقة بصحته والتي يمكن من خاللها  إ التحقيق ولخطورته  أعمالية البحث عن موضوع التفتيش باعتباره عمل من أهمتظهر 

 الكويتي  املجتمعفي  تنفيذه دون أي أخطاء من قبل املنفذين املعنين بحفظ األمن العام والنظام السائد  
ا
بالتصريح    ، وكذلك معرفة السلطة املخولة قانونا

ال  املشرع    ، ومحلجراءبمثل هذا  يتطلب  ل  ات إجراءالتفتيش، وهل  تظهر  معينه  كما  بالتفتيش،  بها  أهملقيام  يتميز  التي  الخصائص  تحديد  البحث  ية 

 التفتيش. 

 مشكلة الدراسة:

أو مساكن دارت الشبهات حولهم    شخاصمن جهات التحقيق بالتفتيش أل  مرو األ أ صدور الذن    أثناءرجال الشرطة  بعض  ن  أ تتمثل مشكلة الدراسة  

بضبط شخص    ا منه وقامو أ ملجتمع و ا   داخل  قيامهم بواجباتهم األمنية املنوطة بهم واملتمثلة بحفظ النظام العام  أثناءو  أ لضلوعهم بالجريمة املرتكبة،  

 لتنفيذ   اتجراءيعلم بال ن البعض من رجال الشرطة ال  إلنصوص القانونية، فل  شخاصاأل حد  عند مخالفة أ   وأ   ،بالجرم املشهود
ا
املنصوص عليها قانونا

 . الصادر من رجال الشرطة أالشخص املنفذ عليه بسبب الخطئة باطلة ربما ينتج عنها تبر  اتإجراءالتفتيش، وقد يترتب على هذا 

 
 ( من قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي.9انظر املادة  ) 2
 .  148ص،  2011 -2010د. فاضل نصرهللا وأحمد السماك، شرح قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي، الطبعة الثانية  3
 من قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي.  89الى  78واملواد من  43انظر املادة  4
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وبذات الوقت ينتج عنه الساءة للصورة الذهنية ،  والقانون   الكويتي  ستور شك االعتداء على الحقوق والحريات التي كفلتها الد  كما ينتج عنه وبال

الذي استوجب البحث حتى يتعرف رجال الشرطة بشكل خاص   مر، األ أفراده ملنظمة الشرطة وأعضائها وسمعتهم وفقدان الثقة بهم من قبل املجتمع و 

بال  بشكل عام  والدارسين  ال   اتجراءواملهتمين  قانون  في  عليها  ا   اتجراءاملنصوص  املكملواملحاكمات  والقوانين  الكويتي  لهلجزائية  بموضوع املتعلقة    ة 

 التفتيش. 

 أهداف الدراسة:

 ذن التفتيش.إ تحديد الجهات التي خولها القانون بإصدار  .1

 بيان شروط صحة التفتيش.  .2

 التفتيش. بيان محل .3

 التي يتم من خاللها التفتيش. اتجراءمعرفة ال  .4

 تحديد خصائص التفتيش. .5

 الدراسة:تساؤالت 

 التحقيق؟ أعمالهل التفتيش من  .1

 ما هي الغاية من التفتيش؟ .2

 هل يمكن إكمال التفتيش بعد ضبط الش ي املراد تفتيشه؟  .3

 تنفيذ التفتيش؟   أثناءهل يجوز استخدام القوة  .4

 ؟األنثىكيف يتم تفتيش  .5

 خطة الدراسة:

 لى مطلبين على النحو التالي:  إ لى مبحثين وكل مبحث إ تم تقسم الدراسة 

 . لتفتيش: شروط صحة التفتيش واملحل ا األول املبحث 

 : شروط صحة التفتيش.األول املطلب 

 التفتيش. إجراءنطاق املطلب الثاني: 

 . هالتفتيش وخصائص اتإجراءاملبحث الثاني: 

 التفتيش. اتإجراء: األول املطلب 

 املطلب الثاني: خصائص التفتيش.

   تمهيد:

التي   دلة بهدف الوصول للحقيقة املتعلقة بموضوع التحقيق وجمع األ   هاأهمو   به   أمرو تأ التي تقوم به سلطة التحقيق    اتجراءحد ال أ التفتيش هو  

 على وقوع الجريمة.ال حق  إجراءفهو ، بهاو املتهم أ لى املشتبه به إ تؤكد أو تنفي الجريمة ونسبتها 

قد   شرع الكويتين امل أ يته ولخطورة النتائج املترتبة عليه، واالستثناء من ذلك هموذلك أل بنفسها  باشر التفتيشتن سلطة التحقيق هي من أ واألصل 

 .في أوضاع محددة ولضرورات عملية هللقيام ب يسمح لسلطات التحقيق بتخويل مأموري الضبط القضائ

الدستور الكويتي على  أ وقد   وترك للمشرع الجزائي تنظيم ذلك، وجعلها في   في مواده   ية عدم التعرض للحقوق والحريات العامة والخاصةأهمكد 

الدستورية القواعد  إال في أحوال وظروف  إ مخالفتها، و تم  بحيث ال ي  ومصافه  درجة  الحقوق والحريات  لهذه  التعرض  التي تكفل عدم  بالضمات  حاطها 

 ما نص عليه   ال وفقإ ال تكون  والحقوق اللصيقة بالشخصية  الجزائية والتي قد ينتج عنها التعرض لحرمة الحياة    اتجراء، فالتفتيش وغيره من ال معينة 

 .  5القانون 

 عن موضوع التفتيش من خالل التقسيم التالي:   بحثسوف نتناول الوعليه 

 التفتيش .  إجراءنطاق شروط صحة التفتيش و  :األول املبحث 

 التفتيش وخصائصه . اتإجراء : املبحث الثاني

 
 وما بعدها من الدستور الكويتي.  30انظر املواد  5



 عبد هللا الدوسري                                                                                                               التفتيش كإجراء جنائي في العمل األمني وفق التشريع الكويتيتنفيذ  

Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 2(1) (2021), 39-52 
 42 

 

 التفتيش  إجراءنطاق  شروط صحة التفتيش و : األول املبحث 

 أ  بحثال وف يتم س
ا
 التفتيش وذلك من خالل التقسيم التالي:  إجراءعن نطاق  البحثعن شروط صحة التفتيش، ثم  وال

 شروط صحة التفتيش.: األول املطلب 

 . يشتالتف إجراءنطاق املطلب الثاني: 

 

 شروط صحة التفتيش : األول املطلب 

ال بتوافر شروط  إ ذن به أن املحقق ال يإوحرمة مساكنهم وممتلكاتهم، وقد يترتب عليه نتائج خطيرة، لذلك ف شخاصاأليمس بحرمة  إجراءالتفتيش 

 معينه وهي: 

 أ
ا
افر  :وال  جريمة: العلى ارتكاب  دالئل تو

و تفتيش منزله أ نها كافية لتوجيه االتهام للشخص املراد تفتيشه أ صداره و إ ارات جدية سابقة على إشن توجد دالئل و أ التفتيش  أمريشترط لصحة 

  .متعلقة بالجريمة موضوع التحقيق أشياء ن بحوزته أ و بارتكابه للجريمة موضوع التحقيق 

و من خالل  أ ، و مسكنهأ تفيد التدخل بإصدار إذن يقض ى بتفتيش املتهم  القضائي مور الضبطأالتحريات التي يقوم بها مويتم االستدالل من خالل 

 . خرآ ي مصدر أ و ما وصل إلى علمه من أ من خالل ما توصل إليه املحقق من محاضر التحقيق  كذلك، و التحقيق الذي يجريه محقق الواقعة

القضائي بعمل التحرياتأن يقوم مأ التفتيش، فيجب    أمرمة ال يكفي لصدار  وحده عن وقوع جري  ن البالغ  أ كما   املعلومات   مور الضبط   وجمع 

 ذن بالتفتيش . تم ال  كيد صحة البالغأسفرت هذه التحريات بتأ  إذا الالزمة عن صحة هذا البالغ ، ف

فالواجب على املحقق   ،ن تمس ملجرد الظن بوقوع الجريمةأ يعد ضمانة من ضمانات املحافظة على الحرية الفردية من    كافية  دالئل   واشتراط وجود  

 . صحته دلةأل التفتيش من وقوع الجريمة، حتى ال يترتب على ذلك البطالن الفتقاره  مرن يتأكد قبل إصداره أل أ 

 
ا
 : ن تستلزم مصلحة التحقيق القيام به أ :ثانيا

التي    شياء و رسائله بمعرفة املحقق لضبط األ أ و مسكنه  أ بجواز تفتيش الشخص    الجزائية  ات جراء( من قانون ال 80املادة )  املشرع الكويتي في  أجاز

كان هناك فائدة منه للتحقيق،   إذا بالتفتيش  أمرن يأ للمحقق  إذا متى استلزم ذلك ضرورة التحقيق،  و تعلقت بها  أ و نتجت عنها، أ استعملت في الجريمة، 

و أ بها    ةو متعلقأ و كانت ناتجه  أ التي من خاللها ارتكبت الجريمة    شياءو ضبط األ أ رتكاب الجريمة  االذين قاموا ب  شخاصوتتمثل الفائدة في الوصول لأل

و مالبس املجني أ مالبس املتهم امللطخة بالدماء    التفتيش القصد منه البحث عن  أمرن يكون  أاستعملت فيها، ومن ثم معرفة حقيقة الجريمة املرتكبة، ك 

 عليه املمزقة. 

   أمرلم يكن هناك فائدة من هذا التفتيش وقع    إذا و 
ا
 من التحكم، فالتفتيش ليس وسيلة لجمع معلومات عن  إ ألنه ال يكون    التفتيش باطال

ا
ال ضربا

 ن تسبقه تحريات ومعلومات عن وقوع جريمأ تحقيق يجب  إجراءجريمة، بل هو 
ا
 .(6) ة فعال

ال امتع في حال تبين له عدم وجود فائدة من إ به و   أمرمنه   ة تبين له وجود فائد  إذا التفتيش يكون من صالحية املحقق ، ف  أمري لصدار  األولوالتقدير  

 ذلك. 

 أمرن يكون أ يجب  األحوال نه " في كل أ  1972لسنة  37( املعدلة بالقانون رقم 91ونجد املشرع الجرائي املصري قد نص في الفقرة الثانية من املادة )

 التفتيش مسببا ". 

 
ا
 : عدم وجود طريقة :ثالثا

ب القول  التفتيش  أتقدم  الخاصة لأل  إجراء ن  املساس بالحرية  يترتب عليه  ي  شخاصتحقيقي  املحقق ال  يأ   أمرومساكنهم، لذلك فان  ذن لرجال  أ و 

فمتى وجد   املراد ضبطها، شياءو يمكن من خاللها ضبط األ أ  ،يءتمكنه من معرفة حقيقة الش  أخرى في حال كان هناك طريقة  جراءال الشرطة بمثل هذه  

   مراأل   اعتبر  طريقة يمكن أن تغني عن التفتيش
ا
بمعنى لو كان التفتيش يرمي فقط إلى إثبات الجريمة وكانت ثابته بالشهود واالعتراف،   ،  7بالتفتيش باطال

 .8إلى من كانت في حيازته  أمربتوجيه  دلةكان في المكان الحصول على األ  إذا وكذلك   فالتفتيش ممنوع

بقولها " .. متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق    الجزائية الكويتي  اتجراء( من قانون ال 80الفقرة األخيرة من املادة )  بشكل صريح   وهذا ما اشترطته

بالتفتيش للبحث   أمر للحصول عليها "، فعلى سبيل املثال لو كانت الجريمة ثابته باعتراف املتهم وشهادة الشهود فليس للمحقق ان ي  أخرى ولم توجد وسيلة  

 تثبت الجريمة.  أدلةعن 

   .املحقق بالتفتيش فان يكون بذلك قد خالف صحيح القانون  أمرغير التفتيش ومع ذلك  أخرى كان هناك طريقة  إذا وبالتالي ف

 
 . 638، ص 2013ق،  د. عبدالرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  72لسنة  8792طعن رقم  2002سبتمبر سنة  25محكمة النقض املصرية  6
 . 124الكويتي، مرجع سابق ، صد. فاضل نصرهللا و د. أحمد حبيب السماك ، شرح قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية  7
   .52، ص 1997د. عبدالوهاب حومد، الوسيط في الجراءات الجزائية الكويتية، مطبوعات جامعة الكويت،  8
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 راب
ا
 موضوع التحقيق:  دلةيكون الغرض منه ضبط األ  نأ :عا

وبالتالي   -املرتبطة بموضوع التحقيق  دلةي ضبط األ أ  -التفتيش بما هو مذكور فيه  إجراء تنفيذ أثناءن يلتزم أ مور الضبط القضائي أميتوجب على 

 التفتيش. أثناءال يتعسف أ ، كذلك يجب عليه دلةلى األ إ لوصول ا  في التي تفيده  شياءن يركز على األ أ عليه 

املرتكبة هي جريمة قتل، وصدر   الجريمة  السالح مسدس، فإ فلو كانت  الجريمة وضبطه كان يكون هذا  للبحث عن سالح  التفتيش  ملإذن  مور  أن 

ن  أ ن يبحث عن هذا السالح بكافة الطرق املشروعة منها البحث داخل الصناديق املغلقة املوجودة داخل املكان املصرح بتفتيشه ، وله أ الضبط القضائي 

و دواليب بفتح األغفال بقصد ضبط سالح الجريمة، وعلى هذا أ ن هناك غرفة مغلقة  أ و  أ صاحب هذا املكان في حال كانت هذه الصناديق مغلقة    أمري

تالف األثاث وغيره إن يقوم بأ مور الضبط القضائي ان يحافظ على املكان ومحتوياته ، فال يتصور  أ، وفي ذات الوقت يجب على مأمرن يمتثل لألو أ األخير  

 من محتويات هذا املكان، بحجة ضبط السالح املستخدم بالجريمة موضوع التحقيق.

 التفتيش  إجراءنطاق : ثانياملطلب ال

تفتيش   أجازاملشرع قد ، يتضح بأن و رسائله "أ و مسكنه أ نه " يجوز تفتيش الشخص أ الكويتي على  الجزائية اتجراءقانون ال ( من 80نصت املادة )

 التي تفيد التحقيق.  شياءلضبط هذه األ  أخرى هذه املحل طاملا هناك مصلحة للتحقيق، ولم تجد وسيلة 

و قد يقوم هو به  أ و بإذن منه ألحد مأموري الضبط القضائي، أ من املحقق  أمررسائله، ويكون ذلك ب أ املتهم او مكانه ا  وقد يكون محل التفتيش هو

و اسم شهرته التي يمكن من خاللها تسهيل  أ ن يتم تحديد صفاته  أ يذكر اسمه بالضبط، ويكفي    أي أنن يتم تحديد الشخص  أ من تلقاء نفسه، وال يشترط  

القائم بذلك  إ عين املحقق في    إذا ليه، فإ الوصول   الشخص املراد تفتيشه وجب على  ذن التفتيش، دون إن يقصره على تفتيش من ذكر بأ ذن التفتيش 

ن هناك قرائن قويه  أ و أ مور الضبط القضائي ان هناك جريمة مشهودة قد وقعت ويجب تفتيش من معه أتبين مل إذا ال إ التوسع في تفتيش من يوجد معه، 

 ن هذا األخير يخفي أ تفيد 
ا
 هماو كان مسأ  حقيقةال في كشف يفيد شيئا

ا
 . (9) بارتكاب الجريمة  ا

وذلك بنصها  الجريمة املشهودة    الشرطة الحق بتفتيش املتهم و مسكنه في حال  نه لرجلأ الكويتي    الجزائية  اتجراء( من قانون ال 43املادة )  تبينو 

 و مسكنة "   أ ن يقوم بتفتيش املتهم أ لى محل الحادث والجريمة ال تزال مشهودة إ و حضر أ و جنحة أ شهد ارتكاب جناية  إذا " لرجل الشرطة  على أنه

املادة ) الجريمة مشهودة  56وأوضحت  ... وتعتبر   " بأنه  املشهودة  بالجريمة  املقصود  او    إذا (  الشرطة،  لى محل  إ حضر    إذا ارتكبت في حضور رجل 

ن املشرع الكويتي قدد حدد الجريمة املشهودة في أ ، وبالتالي نجد  ال زالت قاطعة بقرب وقوعها "  ثارها ونتائجهاآ ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت  

على سبيل   وهي  التحقيق  اتإجراءلطة مباشرة بعض  نه خول لرجال الشرطة في ذلك سأ   ذلك، كوهي على سبيل الحصر(  43الحالتين املذكورة في املادة )

 التفتيش دون الحاجة لذن من سلطة التحقيق.  إجراءثناء ومنها االست

ن  أ للقائم بالتفتيش ويكون التفتيش،  أثناءداخل املحل  أشخاصوجد   إذا نه ".. و أ على  الجزائية الكويتي اتجراء( من قانون ال 84املادة ) وكما نصت

 املتواجدين   شخاصاألن احد  أ قامت لديه قرائن جديه على   إذا و مقاومته ، و أو تعطيله  أ خش ي قيامهم بعرقلة التفتيش    إذا يضعهم تحت الحراسة الالزمة 

 مما يدور البحث عنه  فله أ يخفي في جسمه 
ا
 أ و مالبسة شيئا

ا
 ".  ن يفتشه فورا

   محددلم يكن  وفي حال  و قابل للتحديد،  أ ن يكون التفتيش قد انصب على مكان محدد  أ ويلزم  
ا
كد عدم وجود دالئل  ؤ التفتيش العام يف  ،وقع باطال

 إ على 
ا
 . (10)لعدم جديتها تهام شخص معين بالجريمة، وبالتالي يكون التفتيش املبني على هذه التحريات باطل نظرا

ن هذا  أ و الخبير االستشاري، غير  أ كانت تتعلق باملدافع عن املتهم    إذا تفيد في كشف الحقيقة    شياء غير املتهمين لضبط األ   أماكنوال يجوز تفتيش  

ليهما، كذلك يسري هذا إ داء املهمة التي عهد بها  كان املحقق يريد بالتفتيش ضبط األوراق واملستندات التي سلمها املتهم ل   إذا مقصور فقط على حالة ما  

املتب املراسالت  األ   دلة االحظر على  تفتيش  يمكن  الحالة  القضية، وبخالف هذه  بخصوص  باملدافع    ماكنبينهما  االستشاري  أ املتعلقة  الخبير  كان   إذا و 

 .(11)خر ا نما لغرض إ ليهما ليس ألداء مهمتهما و إ تفيد في كشف الحقيقة كانت قد سلمت   أشياءالتفتيش بقصد ضبط 

 :شخاصاألتفتيش 

  دلةو تكون في حيازته، بقصد العثور على األ أ التي يحملها    شياء و األ أ جسم الشخص ومالبسه وحقائبه    أجزاءالبحث في    شخاصاأليقصد بتفتيش  

 . (12) تفيد في كشف حقيقتها  شياء و على حيازته أل أ لى الحقيقة في الجريمة املتهم بارتكابها، إ التي قد تفيد في الوصول 

متعته، وذلك  أ التحقيق، وبه يجوز تفتيش املتهم وكذلك يجوز تفتيش غير املتهم، وتفيش الشخص يشمل كذلك تفتيش    اتإجراءمن    إجراءوهذا  

 على النحو التالي: 

 
 . 127د. فاضل نصرهللا ، د. احمد حبيب السماك ، مرجع سابق ، ص  9

 .681ص،  2008-2007د. مأمون محمد سالمة ، الجراءات الجنائية في التشريع املصري ، دار النهضة العربية الجزء األول ، سنة  10
 682-681صد. مأمون محمد سالمة ، الجراءات الجنائية في التشريع املصري ، مرجع سابق ،  11
 .  656د. عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص  12
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 تفتيش املتهم:  •

املادة ) بالبحث عما يكون بجسمه  أ على    جزائيةال  اتجراءال   ن ( من قانو 81نص  الشخص  التي معه عن  أ نه "يتم تفتيش    أشياء و  أ ثار  آ و مالبسة 

 التفتيش ".  جراءو الزمة للتحقيق فيها، وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض عليه املدة الالزمة ل أ متعلقة بالجريمة 

تفتيش املتهم وغير املتهم املتواجد معه، فقد ورد ذلك في لفظ " الشخص" وهذا اللفظ يشمل املتهم    أجازن املشرع الكويتي قد  أ لى  إشارة  وهنا تجدر ال 

ن  أ و جنحة، وكل ما اشترطه املشرع الكويتي في ذلك أ ن تكون جناية أ ي شرط في الجريمة موضوع االتهام، ويستوي في هذه الجريمة أ وغير املتهم، دون طلب 

 .(13)ارات قوية تفيد في كشف الحقيقة إشتهم ... يتضح من و غير املأ تفتيش شخص املتهم 

  82كما نصت املادة  – األنثى ، فال يجوز تفتيشنساء نثى فيجب في هذه الحالة مراعاة القواعد الخاصة بتفتيش الأ وفي حال كان التفتيش يقع على 

  ماكندمية الفرد وانسانيته وذلك بعدم التفتيش باأل أ ، كذلك يجب مراعاة القواعد الخاصة باملحافظة على    (14) نثىأ ال بمعرفة  إ   -جزائية كويتي    اتإجراء

 التي تمس تلك القيم.

مة، فال يصح  مجلس األ   أعضاءالنيابة العامة والقضاة و   أعضاءن و ي، كالدبلوماسيةالذين يتمتعون بحصانة خاص  شخاصاألوال يجوز تفتيش بعض  

 إ وف العادية تفتيشهم في الظر 
ا
 لشروط معينة يجب استيفائها قبل التفتيش. ال طبقا

 :  (15)فيما يلي  شخاصاألن نحصر شروط صحة تفتيش أ وعليه يمكن 

موري الضبط القضائي أن هناك حالة تلبس التي تبيح ملأ و أ موري الضبط القضائي بالقيام بالتفتيش  أصادر من املحقق ألحد م أمرن يكون هناك أ  .1

 من سلطة التحقيق .  أمرالقيام بالتفتيش دون 

 فيها القانون التفتيش . أجازحد الحاالت التي أ ن تتوافر في الشخص أ  .2

 .أ  .3
ا
 ن يكون التفتيش ضروريا

.أ  .4
ا
 ملا هو منصوص عليه قانونا

ا
 ن يتم التفتيش طبقا

 : املتهمتفتيش مسكن  •

 املسكن هو املكان الذي يسكن فيه ال
ا
ال في أحوال معينة نص عليها  إ و على ما بداخله  أ لسر، فال يجوز االطالع عليه    نسان ويطمئن في كونه مستودعا

 و برضاء صاحب هذا املسكن.أ القانون 

ظاهر ي لنومه ولسائر مأ ن جريمة ارتكبت، واملساكن جمع مسكن وهو مكان يعده حائزه لقامته أفي ش أدلةتفتيش املسكن هو التنقيب فيه عن و 

 أ نه ليس بالضرورة أ ال إ اطالع الغير عليها، وكل مسكن هو مكان خاص  منالحياة التي يحرص على حجبها 
ا
 .ن كل مكان خاص يعد مسكنا

 شخاص ، واملسكن مستودع االسرار لألو من يقوم مقامهأ   التحقيق االبتدائي الذي يدخل في اختصاص املحقق  أعمالويعد تفتيش املساكن من  

القانون بتنظيم هذا   إجراءوتفتيشه يعتبر   خطير ينطوي عليه خرق لحرمته، وهو حق يحرص كل من الدستور والقانون على صيانته، لذلك فقد قام 

 بقانون.  يال ما استثنإ   (16) منه  أمرو بناء على أ ال بمعرفة املحقق إ ن تفتيش املسكن ال يكون أ خضعه لشروط وقيود، واألصل أ و  جراءال 

التي نص عليها القانون   األحوالال في إ هلها أ ذن إ نه ال يجوز دخولها بغير أ ( من الدستور الكويتي على حرمة املساكن وبينت 38كدته املادة )أ وهذا ما  

 .  املنصوص عليها الكيفيةبو 

 و معد لالستعمال كمأوى. أ و محاط بأي حاجز مستعمل أ الجزائية بأن املسكن يشمل كل مكان مسور  اتجراء( من قانون ال 78وبينت املادة )  

ي  أو أ نه قد يكون لغيره من األغراض كاملعاينة أ وهناك فرق بين تفتيش املكان وبين الدخول فيه، فتفتيش املساكن ودخولها قد يكون للتفتيش كما 

بضبطه    من سلطة التحقيق  صدر األذني   لم    وأ   من قبل صاحب املسكن  بدخوله  له   ذنؤ القضائي دخول منزل شخص لم يمور الضبط  أخر، فليس ملآ   أمر

 .  (17)  طاملا لم تكن هناك جريمة مشهودة  ذن إ ن مشروعية دخوله املنزل متوقفة على عدم اعتراض صاحب املسكن على دخول مسكنه دون إوتفتيشه، ف

" تفتيش املساكن يكون بدخولها والبحث فيها عن بأنه    كيفية تفتيش املساكن  عن  الكويتي  زائيةالج  اتجراءقانون ال ( من  83كذلك نصت املادة )

 املسكن وملحقاته ومحتوياته ".  أجزاءاملطلوب ضبطها في جميع  شياءن يبحث عن األ أ و يلزم له، وللقائم بتفتيش املسكن أ و اثر يفيد التحقيق أ ش يء 

 
 . 129د. فاضل نصر هللا ، د. احمد حبيب السماك ، مرجع سابق ، ص  13
قق ، كذلك تكون شهوده من النساء "، كذلك  قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي على انه " تفتيش النساء يجب في جميع األحوال ان تقوم به إمراه تندب لذلك بمعرفة املح( من  82تنص املادة ) 14

قوم بتفتيشها إمراه "، وللمزيد حول موضوع تفتيش األنثى انظر د. هناء عبدالحميد ابراهيم بدر ، تفتيش ( من ذات القانون انه " اذا كان املقبوض عليه إمراه ، يجب ان ي51نصت الفقرة األخيرة من املادة )

 . 2017األنثى بين الضمانات والقيود ، املكتب الجامعي الحديث ، سنة 
حمد حبيب السماك، مرجع سابق ، ص  15

ٔ
 .135د. فضل نصر هللا ، د. ا

 . 210كي، مرجع سابق ، ص د. مشاري العيفان ، د. حسين بو عر  16
 650صد. عبدالرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية ، مرجع سابق ،  17
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  الجزائية  اتجراءمن قانون ال  85كما جاء في نص املادة  ويكون تنفيذ تفتيش املساكن 
ا
 فال يجوز ذلك ليال

ا
ال  إ املكان،  أصحابو بدون استئذان أ نهارا

هذا استثناء على  و ،  (20)ن يكون هناك صفة االستعجال أ و أ ،  (19()18)تكون الجريمة مشهودة  نأ أو  ن ظروف معينة تستوجب خالف ذلك أ ى املحقق أ ر  إذا 

 أ قاعدة 
ا
 .  (21) ، وتقدير ذلك متروك للقائم بالتفتيش تحت رقابة املحقق ومحكمة املوضوع  ن يكون التفتيش نهارا

ن يمكنهن من االحتجاب ويسهل  أ كان في املسكن نساء محجبات ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن وال تفتيشهن وجب على القائم بالتفتيش    إذا و 

ببقائهم  أمرن يأ خرون جاز للقائم بالتفتيش آ  أشخاصكان في املنزل وقت تنفيذ التفتيش   إذا ، و (22) عليهن مغادرة املنزل وكان خروجهن ال يضر بالتفتيش 

، كذلك الحال مع صاحب (24)لى حين االنتهاء من التفتيش  إ حدهم اي مقاومة جاز ملن يقوم بالتفتيش ضبطه  أ و من  أ ن صدر منهم  إ، ف(23)في جانب املسكن  

 التفتيش 
ا
 القبض، بخالف القبض الذي يقتض ي دائما

ا
 .(25) ي األولاملنزل، ألن التفتيش ال يقتض ى دائما

 أ ن  أالتفتيش ب  أثناءقامت قرائن قويه    إذا نه  أ   85كذلك بينت املادة    
ا
ملن  يفيد في كشف الحقيقة جاز    حد املوجودين في املسكن يخفي معه شيئا

للقائم بالتفتيش عند  أجازن يسهل له مهمته، و أ ن يمكن القائم بالتفتيش من الدخول و أ و شاغله أ وجبت صاحب املحل أ ن يفتشه، كما أ يقوم بالتفتيش 

و ما يماثل أ و التسلق،  أ ن يستعمل وسائل القوة الالزمة للدخول ولو بكسر األبواب  أ ن يقتحم املسكن و أ رفض السماح له بالدخول أو مقاومة دخوله  

  أمر تمام إ القبض ان يستخدم القوة بقدر ما يلزم لكسر املقاومة و  أمرذلك بحسب ما تقتضيه ظروف الحال، ويجوز للقائم بالتفتيش عند مقاومة تنفيذ  

 التفتيش. 

ن ذلك ضمانة لصحة التحقيق، ولكن ال يكون سبب  أ و من ينوب عنه، رغم أ ولم يشترط املشرع الكويتي عند تفتيش املسكن حضور صاحب املنزل 

هم من الحضور لسبب ما، وتم تفتيش املسكن فال يترتب على ذلك بطالن و من يمثله، وفي حال عدم تمكنأ الطعن من قبل صاحب املسكن    أسبابمن  

، فال يجوز دخول املساكن او تفتيشها  أ التفتيش    أمرالتفتيش، لكن يشترط في  
ا
 لى  إ ن يكون مسببا

ا
  يه رتب عليت   حتى الاملنصوص عليه،    األحوالألحكام و   وفقا

 .(26) طالن البب أي دفع

  حيازتها جريمة   غير املطلوب البحث وتعتبر  أخرى   أشياءوجدت    إذا مانة، و أ جب حفظها بدقة و ي، و يتم ضبطهاعنها    البحث  جاري ال  شياءوجدت األ   إذا و 

 أ ، وكل ما يشترط  (27)فيجب ضبطها من قبل القائم بالتفتيش ويثبتها في املحضر ويعرضها على املحقق بحد ذاتها
ا
 .(28)ن يكون اكتشافها عرضا

كل موظف عام    -   1960لسنة   16بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي رقم    –   1970لسنة    31( من القانون رقم  55وقد عاقبت املادة )

 أ 
ا
و بدون مراعاة أ املبينة في القانون  األحوالحد األفراد بغير رضاه في غير  أ على وظيفته مسكن   و مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا

 حدى هاتين العقوبتين . إو بأ دينار  225املبينة فيه، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تجاوز  اتجراءالقواعد وال 

 أثناءن يستعين بمن تلزم له معونتهم  أ و غيره  أ ن للقائم بالتفتيش سواء كان املحقق  أ الكويتي    الجزائية  اتجراء( من قانون ال 88وكذلك نصت املادة )

م ئن يكون قيامهم بعملهم في حضور القاأ و الخبراء، بشرط  أ و غيرهم من ذوي املهن  أ و الصناع  أ كانوا من رجال الشرطة العامة،  أ قيامه بتنفيذه، سواء  

 وليته.ؤ شرافه ومسإ بالتفتيش وتحت 

 تفتيش الرسائل وضبطها :  •

و  أ نه " حرية املراسالت البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فال يجوز تفتيش الرسائل أ ( من الدستور الكويتي على 39نصت املادة )

 املنصوص عليها فيه " اتجراءاملبينة في القانون وال  األحوالال في إ سرارها أ فشاء إ 

   - يموقراطية التي تجعل للمراسالت  غلب الدساتير الدأ ن املشرع الدستوري الكويتي قد سار على نهج  أيتضح من النص السابق ب
ا
  - كانت صورتها    أيا

 القانونية .  اتجراءال وفق األطر وال إ حرمة خاصة فال يجوز االطالع عليها 

 
العدد ابريل   -ز مجموعة املبادي القانونية التي قررتها محكمة التمييز خالل اربعين عاما الصادر عن وزارة العدل الكويتية املكتب الفني ملحكمة التميي 1998/  6/  15جزائي جلسة  1996/  16الطعن رقم  18

 . 206ص – 2015
العدد   -خالل اربعين عاما الصادر عن وزارة العدل الكويتية املكتب الفني ملحكمة التمييز مجموعة املبادي القانونية التي قررتها محكمة التمييز   - 2004/  11/  30جزائي جلسة  2004/  100الطعن رقم  19

 . 207ص – 2015ابريل 
 ( من قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي. 85املادة ) 20
 مجموعة املبادي القانونية التي قررتها  2006/  4/  17جزائي جلسة  2006/  537الطعن رقم  21

ا
العدد ابريل   - الصادر عن وزارة العدل الكويتية املكتب الفني ملحكمة التمييز  محكمة التمييز خالل اربعين عاما

 . 208ص – 2015
 ( من قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي. 86انظر املادة ) 22
 ( من قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي . 84املادة ) 23
روبية او   1000ز سنة واحدة ، وبغرامة ال تجاوز ( من قانون الجزاء الكويتي على معاقبة كل من يقاوم موظفا بالقوة او العنف اثناء تأديته وظيفته او بسبب تأديتها بالحبس مدة ال تجاو 135ادة )نصت امل 24

 بإحدى العقوبتين. 
 .137د. فضل نصر هللا ، د. احمد حبيب السماك ، مرجع سابق ، ص  25
 . 624-623ص،  1994د. محمد زكي عامر ، الجراءات الجنائية، منشأة املعارف ، السكندرية ، سنة  26
 ( من قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي . 89املادة ) 27
 .53صعبدالوهاب حومد ، الوسيط في الجراءات الجزائية الكويتية ، مرجع سليق ، د.  28
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مع    مءنه " تفتيش الرسائل يكون بضبطها واالطالع عليها بالوسائل التي تتالأ على    الجزائية الكويتي  اتجراء( من قانون ال 87وفي ذلك تنص املادة )

 ملصلحة البريد او ألحد رجال الشرطة لضبط  أمر و البرقية، بل يصدر  أ و البريدية  أ ن يندب غيره لالطالع على الرسائل املكتوبة  أ طبيعتها . وال يجوز للمحقق  
ا
ا

 و االطالع على ما فيها.أ الرسائل املكتوبة وتسليمها له كما هي دون فضها 

ن يكون ذلك كله بحضوره  أ و املترجمين على  أ حد رجال الشرطة  أ و  أ ملضبوطة او ترجمتها بكاتب التحقيق  ن يستعين في فرز الرسائل ا أ ويجوز للمحقق  

 شرافه. إ وتحت 

ن  أ ليه، ويجب  إ و رجال الشرطة باالستماع لها وتسجيلها لنقل صيغتها  أ دارة الهاتف  إ حد رجال  أ ن يكلف  أ ما املحادثات الهاتفية فيجوز للمحقق  أ 

األ     مريتضمن 
ا
واضحا  

ا
   تحديدا

ا
االستماع  أ للمكاملة    دقيقا يستمر  بحيث ال  تسجيلها،  املطلوب  املكاملات  تقتضيه ضرورة أ و  ما  على  تزيد  املراقبة مدة  و 

 التحقيق". 

و  أ و الفاكس أ و الهاتف أ و البرق  أ رسلت بطريق البريد أ ئل املكتوبة واملقروءة واملسموعة، سواء لى كافة الرساإ واملقصود بمفهوم املراسالت ينصرف 

لتشمل جميع املعلومات املرسلة التي يكون   لكترونيإ و مخزنة في جهاز  أ و مفتوح  أو بواسطة رسول خاص، سواء كانت الرسالة داخل ظرف مغلق  أ النترنت  

 . (29) لى االحتفاظ بخصوصيتها إ ن قصده منصرف أ ي أ لع عليها الغير بدون تمييز، ن ال يطأ ليه إ قصد املرسل واملرسل 

لي من ملفات تحوي موضوعات عامة وخطب موجودة على من مفهوم الرسائل ما تحتويه اجهزة الحاسب اآلمحكمة التمييز الكويتية    استبعدتوقد  

 .(30)موري الضبط القضائي ضبطها وفحص محتواها أباحت ملأ شبكة املعلومات الدولية و 

ز لها واملرسلة  ئن يكون االطالع بحضور املتهم والحاأ املضبوطة، و  خرى ن املحقق هو من يطلع على الرسائل والخطابات واألوراق األ أ يتضح مما سبق 

لى من  إ و بردها  أ لى ملف الدعوى  إ بضم تلك األوراق   أمرن يأ الء عليها، وله حسب ما يظهر من الفحص  ؤ مكن ذلك، ويدون املحقق مالحظات هأ ليه كلما  إ 

ن يمنع أ الء شرط فقط في حال امكان حضورهم، وليس للمحقق  ؤ ن حضور هأ ليه في حال عدم الحاجة لها، ويالحظ  إ و من كانت مرسلة  أ كان حائز لها  

 .(31)وملصلحة التحقيق ن هناك ضرورة لذلكأ ى أ ر  إذا ال إ تواجدوا وقت االطالع  إذا حد منهم من الحضور أ 

ذن إ حاديث لشخص لم يرد اسمه في  أ ية  أ ن يحددها بشكل دقيق في الذن، فال يجوز تسجيل  أ ولكن بالنسبة للمكاملات الهاتفية يتوجب على املحقق  

غير مشروع لم يأذن به ويكون الدفع ببطالن الدليل املستمد منه في   إجراءأما وقد تم تسجيلها فإن هذا التسجيل يكون وليد  تسجيل املكاملات الهاتفية،  

 .(32)محله 

)أ ليه  إ ومما تجدر الشارة   املادة  ال 78ن  ان لألأ الكويتي قد    اتجراء( من قانون  الشخص    شخاصكدت على  ومساكنهم ورسائلهم حرمة، وحرمة 

وى، وحرمة أو معد لالستعمال كمأ ي حاجز، مستعمل أو محاط بأ ، وحرمة املسكن تشمل كل مكان مسور همتعأ توجب حماية جسمه وما يوجد معه من 

 خر.آ لى إ  و انتقالها من شخصأ نقلها  أثناءالرسائل تمنع االطالع على الرسائل البريدية والبرقية والهاتفية في 

 : 33  تيمن خالل اآل وفق التشريع الجزائي ن نلخص الضمانات الخاصة بالتفتيشأ مما تقدم نستطيع 

 حد مأموري الضبط القضائي.أ ن يباشر املحقق بنفسه التفتيش أو بواسطة أ يجب  .1

 . الجزائية( اتجراءمن قانون ال  88تنفيذ التفتيش ) املادة  أثناء له ن يقوم القائم بالتفتيش باالستعانة بمن يلزم معونتهم أ   .2

 أ   .3
ا
ن هناك ظروف معينة أ وجد املحقق    إذا و  أ كانت الجريمة مشهودة    إذا ال   إ وبعد استئذان من يشغلون املكان،    ن يكون وقت تفتيش املسكن نهارا

 تستوجب االستعجال بالتفتيش.

التفتيش في حال    أمرن يطلعه على  أ بذلك، و   أمربصدور    التفتيش  أمربتنفيذ    من قبل القائم   أو تفتيش محله  خطار الشخص املطلوب تفتيشهإ  .4

 الجزائية(. اتجراءمن قانون ال  68و املادة  63طلب الشخص ذلك ) املادة 

أة تندب لذلك من قبل املحقق، وعلة هذه الضمانة هو حماية القيم األخالقية وصيانة اآلداب أمر ال  إ ال يقوم به    األحوالتفتيش النساء في جميع    .5

 ولو كانت متهمة.  األنثىالعامة وعرض 

 

 

 
 . 144د. فاضل نصر هللا ، د. احمد حبيب السماك ، شرح قانون الجراءات واملحاكمات الجزائية الكويتي ، مرجع سابق ، ص  29
  - املكتب الفني ملحكمة التمييز   -منشور في مجموعة املبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خالل اربعين عاما الصادر عن وزارة العدل الكويتية  - 2008/  7/  7جزائي جلسة  2008/  24الطعن رقم  30

 202صر – 2015العدد ابريل 
 . 694-693صد. مأمون محمد سالمة، الجراءات الجنائية في التشريع املصري، مرجع سابق ،  31
 964-693صبدالرءوف مهدي، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية، مرجع سابق ، د. ع 32
 وما بعدها .  693صد. سعيد عبداللطيف حسن، شرح قانون الجراءات الجزائية الكويتي، مطبعة اكاديمية سعد العبدهللا للعلوم األمنية،  33
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 التفتيش و خصائصه  اتإجراء : املبحث الثاني

 التفتيش، ثم ننتقل للحديث عن خصائص التفتيش في املطلب الثاني. اتإجراءالحديث عن  األول سنتناول في املطلب 

 التفتيش  اتإجراء: األول املطلب 

يكون بعد وقوع الجريمة وليس قبل وقوعها، وهو من الصالحيات التي منحها املشرع للمحقق، فاملحقق هو من  التفتيش أن    إجراءيشترط ملباشرة  

 ملوضوع التحقيق، ويهدف   - طاملا ليس هناك حالة تلبس    - الطبيعية    األحوالذن لرجال الشرطة للقيام به في  ؤ و ي أ يقوم به  
ا
 ومفيدا

ا
ومتى كان ذلك ضروريا

 الجريمة ومرتكبيها.  أدواتلى كشف وضبط إ 

 ن بالتفتيش من املحقق وكتابته: ذإصدار إ •

و  أ تفتيش شخص  جراءوجد ضرورة ل  إذا حد رجال لشرطة بالتحري، أنه " عند قيام  أ على   الجزائية الكويتي اتجراء( من قانون ال 44نصت املادة )

ذن له كتابة في اجرائه، وعلى أن يأ ن الضرورة تقتض ي الذن بالتفتيش أ كد من أت إذا ن يعرض التحريات على املحقق، وللمحقق أ مسكن معين، يجب عليه 

  إجراء  أثناءالتفتيش على املحقق بعد انتهائه مباشرة، ولرجل الشرطة حق ضبط املنقوالت املتعلقة بالجريمة    تهن يعرض املحضر ونتيجأ م بالتفتيش  ئالقا

 يش او التحريات ". التفت

و شخص ما، أ نه يتقدم للمحقق بطلب كتابي لإلذن له بتفتيش مسكن  إيتضح من النص السابق وبناء على التحريات التي قام به رجل الشرطة ف

 للتفتيش وافق على الطلب، ويصدر الذن بالتفتيش طاملا األ أ ى املحقق أ ر  إذا ف
ا
 . (34) يستلزم ذلك ويصب في مصلحة التحقيق  مرن هناك ما يستدعي فعال

األ أ كما يتبين من النص   الذي تقدم به رجل الشرطة في حال عدم جدية التحريات التي قام بها، فهذا  من صالحيات    مرن للمحقق رفض الطلب 

ال    اتجراءهذه ال   ن مثلأ وأكدت  ساتير والقوانين  ، حتى ال يتم االعتداء على الحقوق والحريات التي كفلتها الد(35) شراف محكمة املوضوعإ املحقق وتحت  

 حوال محددة. أ ال لضرورات معينة وفي إ  تتم 

املطلوب    دلةالتي تفيد التحقيق واأل   شياء غير الذن بالتفتيش يمكن من خاللها ضبط األ   أخرى ن هناك وسائل  أ ن املحقق هو من يقدر  إكذلك ف

و نتجت عنها، لذلك  أ في الجريمة    تالتي استخدم  دواتالحصول عليها، فقد يعترف املتهم عند املحقق عن الجريمة الواقعة، وكذلك قد يقوم بتسليم األ 

 فقد يرى املحقق عدم وجود ضرورة لإلذن بالتفتيش.

، والتي تم اصدار بذلك  وسائل املستخدمةالالشرطة وعن مشروعية    ومحكمة املوضوع هي املعنية بالتحقق من جدية التحريات التي قام بها رجل 

ن املحقق املختص ال يقع عليه التزام بضرورة مناقشة أ ، كما  (36) عدادهاإن تستغرق وقت في أ ذن التفتيش بناءا عليها، وال ينال من جدية هذه التحريات إ 

 .  (37) ن يصدر الذن بالتفتيش لهأ رجل الشرطة في تحرياته قبل 

 ويحرر من نسختين على  أ ويجب  
ا
ن يتضمن  أ تكون بمحضر التحقيق، ويتعين    خرى م بالتنفيذ واأل ئا للقاأهمن تسلم احدأ ن يكون اذن التفتيش كتابيا

 للجهالة، وفي حال تعدد مساكن   شياء ونوع الجريمة وسبب التفتيش واأل ذن التفتيش رقم  إ 
ا
 نافيا

ا
املطلوب ضبطها، واسم املتهم وعنوانه بحيث يكون تحديدا

بال أ املتهم يجب   املسكن في  ن يحدد  املطلوب تفتيشه، وفي حال عدم تحديد  املسكن  التفتيش فإ ذن  املتهم طاملا  إذن  ن دليل أ نه يشمل جميع مساكن 

 جريمة يحتمل وجوده فيها، ويذيل باسم وتوقيع مصدره وصفته ومسماه الوظيفي. ال

 له ما يبرره من اوراق القضية وظروفها و   مرن األ أ ن يعلم الشخص املعني بالتفتيش أ والغرض من ذكر سبب التفتيش 
ا
ن  أ الصادر ضده ليس تعسفيا

 عن  أمربنزاهة املحقق ، ألن شعور الناس بالعدالة و مرصدار هذا األ إ املحقق معذور في 
ا
من  حكمةاملن التسبيب يمكن أ ضروري للسالم االجتماعي، فضال

ه أمر ن يكون  أ مور الضبط القضائي لتنفيذه فال يشترط  أذن بالتفتيش ألحد مإ صدر  إ ن املحقق  أ التفتيش، ومع ذلك لو    أمرمراقبة مدى سالمة صدور  

 
ا
 . (38) مسببا
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  الجرميةالتصرف باملضبوطات  •
ا
 :للقانون  وفقا

  أ التي تضبط سواء عن طريق التفتيش  شياءنه " األ أ على  الكويتي الجنائية اتجراء( من قانون ال 91تنص املادة )
ا
و عن طريق الضبط املستقل طبقا

و من يقوم مقامه أ قوال من ضبطت لديه أ عليها فيه و وصافها وحالتها وكيفية ضبطها واملكان الذي عثر أ ثباتها في محضر يبين إ ، يجب  (39)للمادة السابقة

 .  نهاأبش

من قام   وتوضع املضبوطات في احراز تتناسب مع حجمها وطبيعتها، وتلصق عليها ورقة تبين تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية املتعلقة بها وتوقيع

 به .  

   اتجراءوتتم هذه ال 
ا
 باملضبوطات،  أن يأ الحق في    شياء، وملن ضبطت عنده األ قبل مغادرة املكان الذي حصل به الضبط كلما كان ذلك ممكنا

ا
خذ بيانا

 عليها ممن 
ا
 ن وجدوا ".إ جراه ومن الشهود إ وموقعا

التي تفيد في كشف الحقيقة في الجريمة موضوع التحقيق، وال   دلةن النتيجة التي يسعى املشرع لتحقيقها هي ضبط األ أ يتضح من النص السابق  

لى النتيجة والغاية من هذا التفتيش وهو إ ته منها، املهم هو الوصول ءنها تؤكد برا أ م  أ ه، التي تم ضبطها الجريمة ضد املتهم ونسبتها ل دلةن تؤكد األ أفرق ب

و التلف، مع  أ حراز تتناسب مع حجمها من الضياع  إ ووضعها في    دلةمرتكبيها، ويجب املحافظة على هذه األ   ىلإ معرفة حقيقة الجريمة املرتكبة والوصول  

 والحالة واملكان الذي عثرة عليه فيها، ويتم تثبيت ذلك كله في محضر التفتيش. دلةبيان الكيفية والوصف لهذه األ 

على صحة    للتأكيد  ضبطها  التي تم   شياء كما يتضح من ذات النص ان املشرع عندما نص على اعطاء صاحب املضبوطات او من يقوم مقامه بيان باأل 

محكمة   ىلإ تقدير ذلك يرجع    إنف  اتجراءويدعمه، ولكن في حال مخالفة هذه ال   جراءال   لهذا   ةثباتي، كذلك من شان ذلك تعزيز القيمة اال  دلةهذه األ 

 .التي تعرض عليها خرى األ  دلةمثل كافة األ  املوضوع

و  أ عنها    تالتي نتج  شياء ن الهدف من التفتيش هو معرفة حقيقة الجريمة الواقعة ومرتكبيها، وذلك من خالل ضبط األ أ وعليه نخلص مما سبق  

 نها كانت متعلقة بها وتفيد التحقيق، وهذا بطبيعة الحال يقتض ي ضبطها والتحفظ عليها.أ  وأ استعملت فيها 

 إ   ن يصدر املحققأ وال يصح  
ا
الجريمة ويضع    أدلةلى  إ ن يصل  أ يستطيع من خاللها    أخرى ن هناك وسيلة  أ و  أ منه    ة بالتفتيش طاملا ال توجد فائد ذنا

ن يعترف بارتكابه للجريمة الواقعة وكانت الشواهد عليه تؤكد ذلك، فالهدف  أ و  أ ه  دتا ر إ بنفسه وبمحض    دلةبتسليمه لهذه األ   كان يقوم املتهم   يده عليها، 

ن ذلك يعتبر إالجريمة ف  أدلةذن بالتفتيش رغم حصوله على  إ ن صدر املحقق  إذن التفتيش، وبالتالي فإ صدار  إ ليه قد تحقق من دون  إ املراد الوصول  

 ليها من التفتيش.إ تجاوز للقانون وتعدي صريح، وهذا يتنافى مع الهدف والنتيجة املرجو الوصول 

ن يكون تنفيذه خالل أ ن الشارع لم يشترط لصحة الذن بالتفتيش الذي تصدره النيابة العامة  أ نه )من املقرر  أ  الكويتية  محكمة التمييز  تحكموقد  

 ن ذلك منها يكون  إالتفتيش خاللها، ف  إجراءلنيابة تحديد املدة التي يجب  ت ا أ ما ر   إذا مدة محددة، ف
ا
 لحقها في مراعاة مصلحة املتهم وعدم تركه أعماال

بالتفتيش    
ا
املحدد، و إ مهددا الوقت  العامة    إذا لى وقت قد يتجاوز  النيابة   لم تحدد 

ا
الذي    أجال  ويكون  إصدرته، فأ لتنفيذ الذن 

ا
يعتبر قائما الذن  ن هذا 

  
ا
 قانونا

ا
ن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت  أ ن تكون الظروف التي اقتضته لم تتغير و أن ذلك مرهون بأ ال  إ التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحا

 . (40) صدور الذن 

 خصائص التفتيش : املطلب الثاني

الذي   مرالجريمة، األ   أدلةلى ضبط  إ الحق وبعد وقوع الجريمة، ويهدف    إجراء، فهو  خرى األ  اتجراءينفرد التفتيش بخصائص معينة تميزه عن باقي ال 

األدنى من  يترتب عليه وبال شك املساس بالسرية الشخصية لألفراد، ويكون ذلك من خالل استخدام القوة والكراه في حال وجود مقاومة منهم ولو بالحد 

 لتالي:تتمثل خصائص التفتيش با إذا ذلك، 

 الجبر والكراه.   .1

 املساس بحق الخصوصية.   .2

 الجريمة املادية. أدلةالبحث عن  .3

 الجبر واإلكراه:  .1

 ي اعتداء أ ومصالحهم من  أفراده وضعت القوانين بهدف املحافظة على املجتمع و 
ا
ن الواجب إكان نوعه، وفي حال تعرض تلك املصالح لالعتداء ف أيا

 ملعاقبتهم بسب الجرم الذي اقترفوه هذا من جانب، ومن جانب 
ا
ن املشرع الدستوري والقانوني إخر فآ على األجهزة األمنية مالحقة الجناة وضبطهم تمهيدا

الشخصية لأل الحرية  لها    شخاصقد نص على مراعاة  التعرض  اال أ واوجب عدم   أجلوفق ظروف معينة وبشروط محددة وذلك من    الإ عتداء عليها  و 

 الصالح العام.

 
 ( من قانون الجراءات الجزائية الكويتي . 90انظر املادة ) 39
  –مة التمييز ، منشور في مجموعة املبادي القانونية التي قررتها محكمة التمييز خالل اربعين عاما صادر عن وزارة العدل الكويتية املكتب الفني ملحك  2110/  5 / 15جزائي جلسة   / 313الطعن رقم  40

 العدد ابريل.
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املتهم يجبر على القيام بهذا ال إالتحقيق االبتدائي ف  أعمالوالتفتيش باعتباره من   الالزم من    جراءنه  ضده في حال الرفض، ويستخدم معه القدر 

على ذلك بقولها " .. قد يستلزم تفتيش الشخص القبض  الجزائية الكويتي اتجراء( من قانون ال 81القوة ويكره عليه في حال املقاومة، وقد اكدت املادة )

 " .  ( 49قوة في الحدود السابق بيانها في املادة )التفتيش بما يستتبع هذا التفتيش من استعمال ال جراءعليه املدة الالزمة ل 

 أب  الكويتية  محكمة التمييز  تحكم  قدو 
ا
 بتحقيق  أ تفتيش    إجراء ذن بإ ليهم  إ ما صدر    إذا ن رجال الشرطة  أ   نه )من املقرر قانونا

ا
ن يتخذوا ما يرونه كفيال

ن كان قد اقتحم  أ هم على القانون، ومن ثم فال تثريب على ضابط املباحث اتإجراءفي ذلك طريقة بعينها ما داموا ال يخرجون في  ا ن يلتزمو أ الغرض منه دون 

امل الطاعن  الطاعن    أذون مسكن  بتفتيشه دون رضاء  العامة  النيابة  الضابط بذلك  ه ائز حو  أ له من  الغرض من  أ ى  أ نه ر أ ، ألن مفاد قيام  ن ذلك يحقق 

 ظاهر البطالنأ يكون منعى الطاعن في ذلك غير قويم، وال على الحكم التفتيش، و 
ا
 قانونيا

ا
 .  (41) ن لم يعرض لهذا الدفاع بحسبانه دفاعا

القيام به من قبل    السالف   الحكم   يتضح يتم  التفتيش  القضائيان  الضبط  املسكن    مأموري  ان  أ ولو من غير رضاء صاحب  و من يحوزه، ولهم 

 وكل ذلك يكون   ،هاجل الوصول للغاية التي تم التصريح أل  أجل يستخدموا القوة بالقدر الالزم في حال الحاجة لها من 
ا
ي تجاوز،  أ لصحيح القانون دون  وفقا

 التي اتخذت. اتجراءبعدم صحة ال  ا يطعن عليه أسبابسبب أو حتى ال يكون هناك 

قد نص املشرع الكويتي على البطالن وذلك  تنفيذ التفتيش حتى ال يتم الدفع ببطالنه، ف  إجراءيتوجب على مأموري الضبط القضاء التحوط عند    إذا 

 أمر ن تأ الدعوى او التحقيق به عيب جوهري فلها    اتإجراءمن    إجراءن  أ تبين للمحكمة    إذا الجزائية الكويتي بأنه )    اتجراء( من قانون ال 146في املادة )

 أ و أ ه أدتو بإعأ ببطالنه 
ا
لحقه أي  ذي لم يترتب على العيب ال إذا  إجراء ، وال يجوز الحكم ببطالن ن تقض ي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكنا

 و الخصوم. أ ضرر بمصلحة العدالة 

 أ وللمحكمة 
ا
 ن أ وجدت   إذا التحقيق  أثناءو  أ أي تحقيق فيها  إجراءبعدم قبول الدعوى الجزائية التي قدمت اليها قبل  ن تصدر حكما

ا
  بها عيبا

ا
  شكليا

 
ا
 املعيبة " .  اتجراءال يمكن تصحيحه وال إعادة ال  جوهريا

 :  42ومن النص السابق يتضح التالي 

و التحقيق به عيب جوهري، وهو ما يبين  أ الدعوى  ات إجراءمن  إجراءن  أ تبين لها  إذا  اتجراءعطى املحكمة الحق ببطالن ال أ ن املشرع الكويتي قد أ  •

  إذا ال إ  جراءن تحكم ببطالن ال أ متروك للمحكمة فال يجوز  مرن األ أ 
ا
 .كان العيب جوهريا

 العدالة والخصوم.ن يترتب على العيب ضرر بمصلحة أ وذلك بأن اشترط هذا الحق ليس مطلقا للمحكمة بل هو مقيد  •

  اتجراءن تقض ي بتصحيح العيب الذي لحق ال أ ت للمحكمة أجاز كما  •
ا
 وذلك بإزالتها لذلك الضرر.  كلما كان ذلك ممكنا

وجدت في الدعوى قبل   إذا ن تصدر املحكمة حكمها بعدم القبول أ شكلي عندما نص على خذ املشرع بالبطالن الأ وفي الفقرة الثانية من ذات النص  •

 أ و في أ التحقيق 
ا
  ثنائه عيبا

ا
 .املعيب جراءمكن تصحيحه وال إعادة ال يال  شكليا

مثل النص على   ،والذي يوجب على املحكمة االخذ به أخرى ن املشرع الكويتي قد نص على حاالت بطالن إضافتا لحاالت البطالن السابق ذكرها فأ و 

جزائية التي نصت على بطالن االعتراف    اتإجراء(  195وكذلك ما جاء في املادة )،  (175التي بني عليها )املادة    سباببطالن الحكم الذي لم يشتمل على األ 

 
ا
حتى ال يترتب عليها   اتجراءبينها القانون وتطلب توافرها في الكثير من ال   النص على بعض القواعد الشكلية التي  الذي يكون وليد إكراه أو تعذيب، أيضا

، كضرورة توقيع محام على عريضة الطعن بالتمييز أو تقديم سند الوكالة في الطعن قبل بدء م لم يتحققأ لخصوم ا  ملصلحة  البطالن سواء تحقق الضرر 

الجنايات وغيرها من الشكليات املنصوص عليها وامللزم توافرها، حتى ال تضطر املحكمة أن الجلسة، وضرورة حضور محام مع املتهم في جريمة من نوع  

 
ا
 .  43ملخالفته للنصوص القانونية  تقض ي بعدم قبول الطعن شكال

القبض على الشخص املدة الالزمة للقيام    قائم بالتفتيش ملأمور الضبط القضائي ال  الحق الجزائية    اتجراء( من قانون ال 82املادة )  اعطتوقد    

 التفتيش واستعمال القدر الالزم من القوة في التفتيش.  إجراءب

 املساس بالخصوصية:  .2

ن يطلع عليها الناس، وله الحق في حرمة املسكن وحرية  أ سراره الخاصة التي يحتفظ بها وال يرغب في غالب األحيان  أ نسان حياته و إ األصل ان لكل  

وغيرها من الحقوق والحريات اللصيقة بالشخصية التي جعل لها املشرع الدستوري حصانة حرم    أعمالالعقيدة وحرية االنتقال وممارسة ما يرغب من  

 االعتداء عليها. 

نه راعى في ذات الوقت حق املجتمع  أ ال إ شخصية لألفراد وتجريمه التعدي عليها،  وبالرغم من القدسية والحماية التي وضعها املشرع لهذه السرية ال

التعدي على حقوق األخرين، فاملشرع  أ و  بالخصوصية يقيد في حال   الطبيعية و   األحوالفي غير    أجازمنه، فالحق 
ا
القانونية والتنظيمية   اتجراءلإل   وفقا

 
في املواد الجزائية ، القسم   2006 / 12 /  31 - 2002 / 1 / 1مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية خالل الفترة من  2006 / 5 / 23جزائي جلسة  2005 / 700الطعن رقم  41

 .  238. ص  2011الخامس ، املجلد الرابع عشر ، يناير 

 . 509واملحاكمات الجزائية الكويتي ، مرجع سابق ، صد. فاضل نصر هللا ، د. احمد حبيب السماك ، شرح قانون الجراءات  42
 . 510د. فاضل نصر هللا ، د. احمد حبيب السماك ، مرجع سابق ، ص  43
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ن البحث يجري ملعرفة أ ن هناك جريمة قد وقعت و أ باح التعرض ألسرار األفراد ولحياتهم الخاصة طاملا أ ومساكنهم ومراسالتهم، فقد  شخاصاألبتفتيش 

ية عدم التعرض  أهم، لذلك وبالرغم من التأكيد على  أفرادهحفظ األمن والنظام العام للمجتمع و   أجلسبب وقوعها ومرتكبيها وضبطهم، وذلك كله من  

، لكن هذه القاعدة وغيرها من القواعد املتعلقة بالحقوق والحريات النسانية مقيدة (44) صيل لهم  أ عامة وكحق  ألسرار األفراد وخصوصياتهم كقاعدة  

 بضوابط استثنائية يتم اللجوء إليها عند الحاجة لها.  خرى هي األ 

 الجريمة املادية: أدلةالبحث عن  .3

نها، أالتفتيش بش  أمرالتي تفيد في كشف الحقيقة بالجريمة التي صدر   شياءالغاية من التفتيش هو تحقيق الفائدة معينة والتي تتمثل في ضبط األ 

منه وذلك لضبط   أمرو بأ و رسائله بمعرفة املحقق  أو مسكنه  أ بجواز تفتيش الشخص    الجزائية الكويتي  اتجراء( من قانون ال 80وهذا ما بينته املادة )

 .  (45)و تعلقت بها متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق أ و نتجت عنها أ التي استعملت في الجريمة   شياءاأل 

 القانونية كاملة    اتجراءن يتم اثبات خالف ذلك من خالل اتباع ال أ ال  إ ولو تم اتهامه بارتكابه لجريمة،   حتى  والقاعدة ان األنسان بريء
ا
لصحيح    وفقا

 لذلك  لى شخص معين فان ذلك يتوجب الحصول على دليل ضده، إ إسناد التهمة   أجلالقانون ، ومن 
 
 دلة رع القيام بالتفتيش كوسيلة للتنقيب عن األ ش

املرتكبة او تغليب  الجريمة    أدلةصل التحقيق غايته ضبط  أ ن التفتيش عمل من  أ املادية للجريمة وضبطها، وهناك شبه اجماع ما بين الفقه والقضاء على  

 .  (46) لى شخص محددإ ارتكابها واسنادها 

ن تسبقه تحريات ومعلومات  أ تحقيق يجب    إجراء ن التفتيش ليس وسيلة لجمع املعلومات عن جريمة، بل هو  أ   (47)   وفي حكم ملحكمة النقض املصرية

، وذلك كله بهدف البحث والتنقيب عن األ 
ا
 املادية للجريمة وضبطها.  دلةعن وقوع جريمة فعال

جمع االستدالالت، ويتميز بخصائص تجتمع   أعمالعد من ي    نأ التحقيق وال يجوز  أعمالن التفتيش من حيث طبيعته عمل من أمما تقدم يتبين ب

و مسكنه، وهذا ما يعرف بعنصر الجبر والكراه ويمس حرمة أ رادة من يقع عليه في شخصه  إ ن يباشر بعض النظر عن  أ لف منها جوهره، وهي  أفيه ويت

املادية للجريمة، وهذه الخصائص مجتمعه تميز التفتيش عن غيره من    دلةنه يتخذ للبحث عن األ أ لى  إ ضافة  إ   ،نه يمس حق السرأ يحميها القانون، كما  

 . (48) الخبرة  أعمالكاالستجواب واملعاينة والضبط و  اتجراءال 

 النتائج والتوصيات: 

 ، نتناولها من النحو التالي: لى مجموعة من النتائج والتوصياتإ توصل الباحث في نهاية البحث 

 
ا
 النتائج: :أوال

ه املشرع الكويتي العتبارات وظروف معينة تصب أجاز تحقيقي يمس بحرمة الحياة الخاصة لألفراد وأسرارهم وممتلكاتهم، ومع ذلك    إجراءالتفتيش ك  •

 من الجريمة واملجرمين.  أفراده في الصالح العام لألمن وللمجتمع و 

املراد   شياء يمكن خاللها التوصل لأل   أخرى رق أو طريقة التفتيش في حال كان هناك ط إجراءرجال الضبط القضائي القيام ب  أمرسلطة التحقيق ال ت •

 ضبطها حتى ال يترتب على ذلك أي بطالن .  

 ات جراءمن قانون ال  81قد يتطلب التفتيش القبض على الشخص املراد تفتيشه ومن يتواجد معه ملدة معينة للقيام بالتفتيش، وهذا ما بنته املادة   •

 . أدلةالجنائية الكويتي، بهدف كشف الحقيقة في الجريمة موضوع االتهام وضبط ما يتصل بها من 

ذن لهم بتفتيش شخص أو مكان معين وذلك بعد أن دلت جدية التحريات بأن هناك ضرورة يقوم املحقق باملوافقة على طلب رجال الشرطة بال  •

 وملصلحة التحقيق.  جراءللقيام بهذا ال 

ي مضبوطات متعلقة  أ ن كان هناك إ ن يعرض نتائج ذلك مباشرة على سلطة التحقيق وبيان أ ذن التفتيش إ رجل الشرطة الحاصل على يتوجب على  •

 بالجريمة.

 
 .  2225، العدد  1435ربيع اآلخر  2،  2014فبراير  2أنظر مقال بعنوان / تفتيش الداخلية لألفراد بدون إذن باطل، منشور بجريدة الجريدة الكويتية،  44
ارتكاب الجريمة او ينتج  من قانون الجراءات الجزائية املصري انه " لقاض ي التحقيق ان يفتش اي مكان ويضبط فيه األوراق واألسلحة وكل ما يحتمل انه استعمل في  91جاء في الفقرة الثانية من املادة  45

كشف الحقيقة( األشياء التي تفيد التحقيق في الجريمة الصادر امر التفتيش بشأنها ، مثل مالبس املتهم امللطخة بالدماء او  عنها او وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة " ، يقصد بعبارة )كل ما يفيد 

 .  ٦٣٨مالبس املجنى عليه املمزقة ، د. عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص
 . 114د. فاضل نصر هللا ، د. احمد حبيب السماك ، مرجع سابق ، ص  46
 ق . 72لسنة  8792طعن رقم  2002سبتمبر  25نقض  47
 15ص،   2017، مارس  36مجلة كلية التدريب والتنمية أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية ، العدد  48
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يبين   • إثبات ذلك في محضر  الجريمة  تتعلق بموضع  بالتفتيش في حال تم ضبط أي مضبوطات  القائم  وصافها وحالتها ومكان ضبطها  أ يتعين على 

حراز تتناسب مع حجمها الطبيعي، مع وضع ملصق على الحرز يبين ما يحتويه ثم  إ ن يقوم بوضعها في أ طت عنده أو من ينوب عنه، و وأقوال من ضب

 ممن قام به.  شياءن يطلب بيان بهذه األ أ خر صاحب املكان يقوم بالتوقيع عليه، ويحق للطرف اآل 

 
ا
 التوصيات:  :ثانيا

ن دليل  أ لى شخص معين، و إ كانت هناك جريمة قد وقعت، والدالئل واالتهامات تؤكد ذلك ونسبتها    إذا ال  إ التفتيش ال يصح    إجراء ن  إ صل العام  األ   •

ال بعد التحقق والتيقن وعمل التحريات  إ   جراءن سلطة التحقيق ال تأذن بمثل هذا ال إخر، وبالتالي فآ و في مكان  أ و في منزله  أ الجريمة يخفيه معه  

 و االعتداء على حرية األفراد. أ الالزمة وجمع املعلومات، حتى ال يكون هناك تعسف بالسلطة 

يتم    أخرى الجريمة الواقعة، وفي حال ال توجد وسيلة    أدلةيستطيع املحقق من خاللها الحصول على    أخرى يبطل التفتيش في حال وجود وسيلة   •

 ش.التفتي إجراء

و مقاومة، ومن أ ي اعتداء  أخذ القوة الالزمة للقيام به، لحماية نفسه ومن معه من  أ يتوجب على القائم بالتفتيش    شخاصاأل و  أ تفتيش املنازل    أثناء •

ن من ضمن  كا  إذا خرين ليسوا معنيين بالتفتيش فيجب تمكينهم من مغادرة املكان، و آ شكاليات، وفي حال وجود  إ و  أ اتمام مهمتهم دون عوائق    أجل

 ال النساء.إ املشمولين بالتفتيش نساء فال يقوم بتفتيشهم 

ن يقوم  أ ن ال يفتحها وال يطلع عليها، و أ كان التفتيش بقصد ضبط املراسالت املكتوبة وما هو بحكمها يتعين على القائم بالتفتيش حال ضبطها    إذا  •

التي   التحقيق  لجهة  يتعين عليهم  أ بتسليمها  كما  بالتفتيش،  يحتويه من    أثناء ذنت  وما  واملمتلكات  املكان  املحافظة على سالمة  بالتفتيش  قيامهم 

 و التلف.أ األضرار 

تفتيش، وعدم التعرض لكرامة الناس، ألن من شأن  لا و ا للقبض  ضطرارهم ا ية التعامل بشكل حضاري وإنساني في حال أهمتوعية رجال الشرطة ب •

 جسور للتواصل والتعاون ما بين أفراد املجتمع واألجهزة األمنية. ذلك أن يبني 

 التفتيش.   و أ القبض رجال الشرطة عند تنفيذ  أمرأبدى الطرف الثاني عدم تعاونه أو أي مقاومة ولم يمتثل ألو  إذا استخدام القوة وبالقدر الالزم  •
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Abstract: The Kuwaiti police is responsible for promoting safety and security. It is the main agency that is 
responsible for protecting people from internal threats. Under the law, it is responsible for protecting the state 
from criminals, crimes and the ones who violate the law and the public order. 
While the police officers and the agencies cooperating with them carry out the criminal and administrative 
investigation, they may be forced to carry out the procedures of the inspection process in accordance with the 
rules stipulated in the penal law, the criminal procedures law and the relevant laws that complement the latter 
law. 
Therefore, it was necessary to conduct the present researcher about this subject. The present study is divided 
into two parts. Each part is divided into two sections. The first part sheds a light on the conditions that must be 
met to consider the inspection process valid and the thing to be inspected. The second part sheds a light on the 
procedures, and characteristics of the inspection process. The goals sought from carrying out this study is 
represented in guiding the police officers and enlighten them about the way of carrying out the inspection 
process. That shall enable police officers to avoid any violation while carrying out the inspection process. 
However, if such a violation was committed, the procedures of the inspection process shall be considered invalid.  
The researcher reached several results and suggested several recommendations. In terms of the most significant 
result, it was found that the inspection process is an investigative procedure that violates the personal life, secrets 
and properties of individuals and families. Despite that, the Kuwaiti legislator permitted carrying out the 
inspection process due to certain conditions and considerations in order to promote public security and protect 
the society and its members from crime and criminals. In terms of the most significant recommendation, the 
researcher recommends promoting awareness among police officers about the way of dealing with people in a 
humane and civilized manner in case they had to arrest someone or carry out the inspection process. He 
recommends promoting awareness among police officers about the significance of refraining from infringing 
people's dignity. That shall contribute to improving the communication between the security agencies and the 
members of the society and promoting cooperation among them.  

Keywords: inspection; Police force; General security; Dangers. 
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