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سلطات مأموري الضبط القضائي
وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي
دراسة حتليلية
The Powers of Preliminary Criminal Investigation
Officers in Accordance with the Saudi Anti-Commercial
Fraud Law An Analytical Study

إعداد:
د .بندر بن خالد الذبياني
األتساذ املاسذد يف القذنون الاجذري
الربي اإللكرتوينBkhalid@iu.edu.sa :
حبث ممول من دمذدة البحث العلمي ابجلذمعة اإلتسالمية ابمل ينة املنورة

سلطات مأموري الضبط القضائي وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي دراسة حتليلية ،د .بندر بن خالد الذبياين

املستخلص
ي رس هذا البحث القواد القذنونية املنظمة لاسلطذت مأموري الضبط القضذئي يف نظذم
مكذفحة الغش الاجذري الاسعودي وبيذن م ى متاعهم باسلطذت رجذل الضبط اجلنذئي الواردة يف
نظذم اإلجراءات اجلزائية ومذهي اآلاثر القذنونية املرتتبة دلى اإلخالل بذلك ،مت تطبيق املنهج
الاحليلي دلى هذه ال راتسة واليت تقوم دلى وصف القواد القذنونية حمل ال راتسة وصفذً دقيقذً
ابتساخ ام املصذدر القذنونية األصلية كنظذم مكذفحة الغش الاجذري والئحاه الانفيذية ونظذم
اإلجراءات اجلزائية واملصذدر الثذنوية مثل الاسوابق القضذئية وكاب شراح القذنون ،وتوصل البحث
إىل أن مأموري الضبط القضذئي يف جرائم الغش الاجذري ياماعون باسلطذت أكرب من اليت ياماع
هبذ رجذل الضبط اجلنذئي املنصوص دليهذ يف نظذم اإلجراءات اجلزائية ،وأن الذي خوهلم لك
هي الالئحة الانفيذية لنظذم الغش الاجذري ،ومن توصيذت البحث أن يام االقاصذر دلى
الاسلطذت املنصوص دليهذ يف نظذم اإلجراءات اجلزائية دن وجود جرمية للغش الاجذري.
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Abstract
This article will study the legal rules that regulate the authorities of
Preliminary criminal investigation officers in Anti-Commercial Fraud Law (the
Law) in order to understand the authorities of preliminary criminal
investigation officers that determined in the Law and to unveil to what extent
they practice all the powers of preliminary criminal investigation officers
stipulated in the Criminal Procedures Law and what are the impacts on the
misusing of these authorities. This research employs qualitative research
methodology by applying the black letter law by using the primary sources as
statutes and secondary sources as text books, judicial cases. The findings of this
research will be focusing on the exact authorities of preliminary criminal
investigation officers in commercial fraud crimes. The contribution of this
study will be the suggestions to the law-maker for developing the current
position of the problem under study.
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أوالً :موضوع البحث:
ينذقش البحث موضوع اخاصذصذت مأموري الضبط القضذئي يف خمذلفذت نظذم مكذفحة
الغش الاجذري ،واإلجراءات الواجبة الاطبيق دن وجود خمذلفة ،وترتكز مشكلة البحث دلى
بيذن م ى متاع مأموري الضبط القضذئي يف جرائم الغش الاجذري ابخاصذصذت رجذل الضبط
اجلنذئي العذمة املنصوص دليهذ يف نظذم اإلجراءات اجلزائية ،واملاسؤولية النذشئة دن اإلخالل
ابلقواد القذنونية الواجبة الاطبيق دن وجود جرمية غش جتذري.
ثانياً :أسئلة البحث:
هذا البحث تسيجيب دن األتسئلة اآلتية:
 .1من هم مأمورو الضبط القضذئي؟
 .2هل ياماع مأمورو الضبط القضذئي يف جرائم الغش الاجذري بكذفة الاسلطذت
والصالحيذت اليت ياماع هبذ رجذل الضبط اجلنذئي؟
 .3مذهي اآلاثر القذنونية املرتتبة دلى جتذوز صالحيذت وتسلطذت مأموري الضبط القضذئي
يف نظذم مكذفحة الغش الاجذري؟
ثالثاً :حدود البحث:
يانذول البحث دراتسة القواد القذنونية املاعلقة باسلطذت مأموري الضبط القضذئي يف نظذم
مكذفحة الغش الاجذري يف النظذم الاسعودي
رابعاً :مصطلحات البحث:
الغش الاجذري – الضبط القضذئي – مأمور الضبط القضذئي – الضبط اجلنذئي
خامساً :أهداف البحث :
يه ف البحث إىل معذجلة املشكلة حمل ال راتسة اليت تسبق درضهذ ،وياحقق لك من
خالل األه اف اآلتية:
 .1دراتسة القواد القذنونية املاعلقة بضبط خمذلفذت نظذم مكذفحة الغش الاجذري.
 .2معرفة تسلطذت مأموري الضبط القضذئي دن وجود خمذلفذت لنظذم مكذفحة الغش
الاجذري.
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 .3بيذن اآلاثر املرتتبة دلى إخالل مأموري الضبط القضذئي بصالحيذهتم وتسلطذهتم
النظذمية.
سادساً :أسباب اختيار موضوع البحث:
إن اخايذر موضوع البحث مبين دلى د ة أتسبذب من أمههذ مذ يلي:
 .1قلة ال راتسذت القذنونية املاعلقة باسلطذت مأموري الضبط القضذئي يف جرائم الغش
الاجذري.
نص دليهذ نظذم اإلجراءات اجلزائية
 .2أن اخاصذصذت وتسلطذت الضبط القضذئي َّ
والالئحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري ،لذا ،تظهر احلذجة لوجود دراتسة
ماخصصة لبيذن القواد القذنونية الواجبة الاطبيق من قبل مأموري الضبط القضذئي
دن وجود خمذلفة لنظذم مكذفحة الغش الاجذري.
سابعاً :أهمية البحث:
إن نظذم مكذفحة الغش الاجذري ق أدطى مأموري الضبط القضذئي يف جرائم الغش
الاجذري تسلطذت واخاصذصذت حم دة دلى دكس تسلطذت رجذل الضبط اجلنذئي يف نظذم
اإلجراءات اجلزائية ،ودليه فأمهية هذا البحث انشئة دن دراتسة تسلطذت مأمور الضبط القضذئي
يف األنظمة ات العالقة وهل ياسام اخاصذصذته من نظذم مكذفحة الغش الاجذري فقط أو
ميذرس الصالحيذت األخرى املنصوص دليهذ يف نظذم اإلجراءات اجلزائية ومن املاوقع أن تاسذهم
هذه ال راتسة–إب ن هللا -يف تق مي االقرتاحذت اليت تسيكون هلذ دور يف تطوير األنظمة اخلذصة
مبوضوع البحث حمل ال راتسة .
ثامناً :الدراسات السابقة:
هنذك د د من ال راتسذت القذنونية اليت تنذولت بعض جوانب جرائم الغش الاجذري يف
النظذم الاسعودي  ،منهذ دراتسة "جرمية اخل اع يف نظذم مكذفحة الغش الاجذري مع اإلشذرة إىل
القذنونني الفرناسي واملصري" ،إد اد :دب الفضيل حمم أمح  ،ونشرت يف جملة احلقوق اجملل
 /18الع د  ،1994 ، 4تنذولت هذه ال راتسة جرمية اخل اع كأح أنواع الغش الاجذري
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املنصوص دليه يف النظذم الاسعودي الصذدر دذم 1404هـ ،وبينت ال راتسة أركذن جرمية اخل اع،
ومذ هي اإلجراءات النظذمية اليت جيب اتبذدهذ من قبل رجذل الضبط اجلنذئي واجلهذت املخاصة
ابلاحقيق واحملذكمة ،وتوصلت ال راتسة إىل د د من الناذئج واليت من أمههذ :أن تاسمية جرمية
"اخل اع" تشري إىل جرمية " الغش" أيضذً ،وكذلك دراتسة "اإلجراءات اجلزائية يف نظذم مكذفحة
الغش الاجذري  -دراتسة مقذرنة تطبيقية" ،إد اد :طالل ماسع املطريف ،رتسذلة دكاوراه ،جذمعة
انيف العربية1433 ،ه2012-م" تنذولت ال راتسة موضوع اإلجراءات النظذمية دن القبض
دلى من ارتكب خمذلفة لنظذم مكذفحة الغش الاجذري يف مراحل البحث والاحري ،والاحقيق
االبا ائي واحملذكمة ،ومن ناذئج هذه ال راتسة أن مأموري الضبط القضذئي ياماعون باسلطة تق ير
أتسبذب تسحب العينذت املشابه يف خمذلفاهذ للنظذم وأن رجذل الضبط القضذئي هلم احلق يف
مصذدرة البضذدة املغشوشة دون اناظذر ص ور حكم قضذئي يف املخذلفة املضبوطة ،ودلى الرغم
من أن هذه ال راتسة تنذولت جزءاً من مهذم مأموري الضبط القضذئي إال أن دراتساهذ كذنت
مقاصرة دلى اإلجراءات دون االخاصذصذت واآلاثر القذنونية املرتتبة دلى اإلخالل هبذه
االخاصذصذت .بع هذا العرض املوجز لل راتسذت الاسذبقة ،يرى البذحث أن هنذك جوانب
أخرى حبذجة إىل حتليل ومنذقشة ،ومنهذ مذ ياعلق باسلطذت مأموري الضبط القضذئي واآلاثر
املرتتبة دلى اإلخالل هبذ ،واإلضذفة العلمية اليت تساضيفهذ هذه ال راتسة ملوضوع البحث هي بيذن
تسلطذت مأموري الضبط القضذئي والكشف دن م ى متاعهم باسلطذت رجذل الضبط اجلنذئي
الواردة يف نظذم اإلجراءات اجلزائية و مذ هي اآلاثر املرتتبة دلى اإلخالل هبذه الاسلطذت.
تاسعاً :منهج البحث:
مت تطبيق املنهج الاحليلي يف هذا البحث من خالل االدامذد دلى األنظمة واللوائح
الافاسريية ملوضوع البحث وكاب شراح القذنون والاسوابق القضذئية الصذدرة دن احملذكم يف اململكة
العربية الاسعودية يف وصف النصوص القذنونية حمل ال راتسة وصفذً دقيقذً للوصول إىل الناذئج.
عاشراً :خطة البحث:
مت تقاسيم هذا البحث إىل متهي ومبحثني وخذمتة:
متهي  :الضبط القضذئي يف جرائم الغش الاجذري ،وفيه أربعة مطذلب:
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املطلب األول :تسلطذت مأموري الضبط القضذئي للكشف دن املخذلفذت  ،وفيه ثالثة

الفرع األول :تلقي البالغذت والشكذوى
الفرع الثذين :دخول وتفايش املنشآت
الفرع الثذلث :الاحفظ دلى املناجذت املشابه هبذ وتسحب دينة منهذ للفحص
املطلب الثذين :تسلطذت مأموري الضبط القضذئي دن الاحقق من وجود املخذلفذت ،وفيه
ثالثة فروع:
الفرع األول :ضبط املخذلفذت وإثبذهتذ
الفرع الثذين :ضبط إفذدات املخذلفني
الفرع الثذلث :مصذدرة املناجذت املغشوشة وإتالفهذ
املبحث الثذين :املاسؤولية امل نية ملأموري الضبط القضذئي ،وفيه مطلبذن:
املطلب األول :أركذن املاسؤولية امل نية ،وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول :اخلطأ
الفرع الثذين :الضرر
الفرع الثذلث :دالقة الاسببية بني اخلطأ والضرر
املطلب الثذين :ددوى املاسؤولية امل نية دلى مأمور الضبط القضذئي ،وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول :احملكمة املخاصة بنظر ددوى املاسؤولية
الفرع الثذين :الاعويض كجزاء دن املاسؤولية
الفرع الثذلث :تنفيذ األحكذم القضذئية
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خذمتة وتاضمن أهم الناذئج والاوصيذت
الفهذرس  :فهرس املصذدر واملراجع وفهرس املوضودذت
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مقدمة
تاسبب جرائم الغش الاجذري أضراراً كبرية لالقاصذد الوطين ،وللبيئة ،واملاساهلك؛ وهلذا
تسخرت ال ول كذفة إ مكذنيذهتذ حملذرباهذ ،ومعذقبة مرتكبيهذ ،وحرمت الشريعة اإلتسالمية الغش
الاجذري ملذ فيه من أكل أموال النذس ابلبذطل ،قذل صلى هللا دليه وتسلم "من غشنذ فليس
منذ" )1(،و "ال ضرر وال ضرار" )2(،وجرمت اململكة العربية الاسعودية الغش الاجذري ،وتسنت
األنظمة حملذرباه ،ومعذقبة مرتكبيه ،وكذن أول نظذم ملكذفحة الغش الاجذري ص ر دذم
1381هـ ،ولكن الاوتسع يف الاجذرة و ظهور الوتسذئل احل يثة للغش الاجذري أدى إىل
حت يث النظذم د ة مرات ،كذن آخرهذ نظذم ملكذفحة الغش الاجذري دذم 1429هـ الصذدر
ابملرتسوم امللكي رقم (م )19/واتريخ 1429/4/23هـ.
ونظراً خلصوصية جرائم الغش الاجذري كوهنذ من اجلرائم االقاصذدية ات الطذبع الفين
دني نظذم مكذفحة الغش الاجذري مأموري ضبط ل يهم اخلربة الكذفية دلى القيذم
ال قيق؛ َّ
إبجراءات االتسا الل يف جرائم الغش الاجذري اليت ختالف يف طبيعاهذ دن اجلرائم األخرى،
وخوهلم النظذم تسلطذت لضبط املخذلفذت والقيذم ابإلجراءات النظذمية األخرى واليت منهذ
معذقبة املخذلفني.
ودن اإلخالل ابلاسلطذت النظذمية ملأموري الضبط القضذئي املنصوص دليهذ يف
نظذمي اإلجراءات اجلزائية ،ونظذم مكذفحة الغش الاجذري؛ تناج املاسؤولية القذنونية ض
مأموري الضبط القضذئي؛ ممذ يؤدي إىل احلق يف رفع ددوى املاسؤولية ض هم ،فإ ا كذن
إخالالً ابلواجبذت العذمة للوظيفة يرتتب دلى لك املاسؤولية الاأديبية ،ويف حذل ارتكذب
( )1جزء من ح يث أىب هريرة رضي هللا دنه أن رتسول هللا -صلى هللا دليه وتسلم -قذل " :من محل دلينذ
الاسالح فليس منذ ،ومن غشنذ فليس منذ" .ماسلم من احلجذج النياسذبوري" ،صحيح ماسلم" .حتقيق:
حمم فؤاد دب البذقي( .بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب) .99 :1
( )2دن ابن دبذس ،قذل :قذل رتسول هللا – صلى هللا دليه وتسلم" :-ال ضرر وال ضرار" .ابن مذجه،
حمم بن يزي القزويين" .تسنن ابن مذجه" .حتقيق :شعيب األرنؤوط( .دار الرتسذلة العذملية،
1430هـ2009-م) .432 :3
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جرمية فعن لك تنشأ املاسؤولية اجلنذئية ،ويف حذل ارتكذب خطأ يف ممذرتسة الاسلطذت،
وتسبب ضرراً للغري فانشأ دن لك املاسؤولية امل نية.
وهذه ال راتسة تساقوم باحليل القواد القذنونية املاعلقة باسلطذت مأموري الضبط
القضذئي املنصوص دليهذ يف النظذم الاسعودي ،وبيذن املاسؤولية امل نية النذشئة دن اإلخالل
هبذه الاسلطذت من أجل الوصول إىل ناذئج ال راتسة اليت هت ف إىل تطوير األنظمة ات
العالقة ابلغش الاجذري.
املطلب األول :ماهية الضبط القضائي وبيان أهميته
الفرع األول :تعريف الضبط القضائي:
أوالً :لغة:
بذطة ،وقذل الليث:
وض ً
وضبَطَه يَ ْ
ضْبطذً َ
ضبط َ
ضبَ َط دليه َ
الضبط :لزوم الشيء وحباسهَ ،
ط ،أَي
وضْبط الشيء ِح ْفظه ابحلزم ،والرجل ضذبِ ٌ
الضْبط لزوم شيء ال يفذرقه يف كل شيءَ ،
()2
قوي ش ي ٌ  )1(،ويف الاهذيب :ش ي البطش والق َّوِة واجلاسم،
حذ ِزٌم ،ورجل ضذبِ ٌ
وضَبـْنطىٌّ :
ط َ
()3
ٍ
َخذاً َش ي اً.
َ
ضبَ َط َّ
الرجل الشَّيءَ يَ ْ
َخ َذه أ ْ
ضبطه َ
وقذل ابن دَريْ َ :
ضْبطذً ،إِ ا أ َ
اثنياً :اصطالحاً:
الضبط القضذئي

()4

هي اجلهة املوكول إليهذ مهمة الكشف دن اجلرائم بع وقودهذ،

( )1ابن منظور ،حمم بن مكرم بن دلى األنصذري" .لاسذن العرب"( .القذهرة :دار املعذرف ،د.ت).2549 :4 ،
( )2حمم بن أمح بن األزهري اهلروي ،أبو منصور" .هتذيب اللغة" .حتقيق حمم دوض مردب( .ط،1
بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب 2001 ،م).339 :11 .
( )3الزبي ي ،حمم بن حمم بن دب الرزاق احلاسيين .أبو الفيض ،امللقب مبرتضى" .اتج العروس من
جواهر القذموس"( .دار اهل اية).439 :19 ،
( )4ختالف ماسميذت املوظفني املمذرتسني هلذه املهمة يف القوانني املقذرنة فياسمى الضبط الع يل يف قذنون
العقوابت األردين ،املذدة  9من قذنون أصول احملذكمذت اجلزائية األردين وتع يالته رقم 1961/9م ،
واملع ل آبخر قذنون رقم 2011/8م ،بينمذ ياسمى الضبط القضذئي يف القذنون املصري ،املذدة 23
=
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وتابع مرتكبيهذ ،ومجع أدلاهذ ،متهي اً للاحقيق معهم ،وإحذلاهم إىل القضذء ،وخيوهلذ القذنون
يف أحوال اتساثنذئية القيذم ببعض إجراءات الاحقيق االبا ائي ،وفقذً للشروط اليت حت دهذ
()1
عرف وظيفة الضبط القضذئي يف القذنون أبهنذ جممودة اإلجراءات الالزمة
القوانني .وت َّ
إلثبذت وقوع اجلرائم ومجع أدلاهذ والبحث دن مرتكبيهذ ،قبل الاحقيق االبا ائي يف اجلرمية(.)2
ونص نظذم اإلجراءات اجلزائية دلى أن املقصود برجذل الضبط القضذئي (اجلنذئي) "هم
األشخذص الذين يقومون ابلبحث والاحري دن مرتكيب اجلرائم ،وضبطهم ومجع املعلومذت
واألدلة الالزمة للاحقيق وتوجيه االهتذم"(.)3
بنذء دلى مذ تسبق ،تع جهة الضبط القضذئي من اجلهذت املاسذد ة للنيذبة العذمة،
والاسلطة القضذئية ،وهلذ دور ابرز يف الكشف دن مالباسذت اجلرائم ،ومالحقة مرتكبيهذ،
وإلقذء القبض دليهم وتق ميهم للع الة؛ ألن قرار االهتذم وكذلك احلكم القضذئي يبىن دلى
األدلة اليت يق مهذ رجذل الضبط القضذئي(.)4
والضبط القضذئي هو املصطلح املنصوص دليه يف نظذم مكذفحة الغش الاجذري )5(،وهو
=

من قذنون اإلجراءات اجلنذئية املصري وتع يالته رقم  150لعذم 1950م ،وورد اتساخ ام الضبط
القضذئي و الضبط اجلنذئي يف األنظمة الاسعودية ،وتسيأيت تفصيل لك الحقذً.
( )1كلزي ،ايتسر حاسن" .حقوق اإلناسذن يف مواجهة تسلطذت الضبط اجلنذئي"( .ط ،1الرايض:
1428هـ2007/م) ،صـ 62
( )2اجلبور ،حمم دودة" .االخاصذص القضذئي ملأمور الضبط"( .بريوت :ال ار العربية للموتسودذت،
1986م) .ص.40
( )3املذدة  24من نظذم اإلجراءات اجلزائية الصذدر ابملرتسوم امللكي رقم ( م ( 2/باذريخ  1435 / 1 / 22هـ.
( )4العاييب ،تسعود" .املوتسودة اجلنذئية اإلتسالمية املقذرنة ابألنظمة املعمول هبذ يف اململكة العربية
الاسعودية"( .الرايض :دار الا مرية.528 :2 ،.)2009 ،
( )5املذدة  6من نظذم مكذفحة الغش الاجذري الصذدر ابملرتسوم امللكي رقم (م )19/باذريخ /04 /23
1429هـ وفقذً لقرار جملس الوزراء رقم  119باذريخ 1429 /04 /22هـ  ،و مصطلح الضبط القضذئي
ورد كذلك يف د د من األنظمة الاسعودية ،مثل :نظذم العالمذت الاجذرية الصذدر ابملرتسوم امللكي رقم
=
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يقذبل مصطلح الضبط اجلنذئي املنصوص دليه يف نظذم اإلجراءات اجلزائية ،واألخري هو الذي
جرى دليه العمل يف اململكة بع ادامذد اهليكل الانظيمي مل يرية األمن العذم بقرار وزير ال اخلية
رقم ت 5/يف 1396 /2 /15هـ ،وهو املصطلح األكثر اتساخ امذً يف اململكة العربية الاسعودية
لل اللة دلى أدمذل مجع االتسا الالت الالزمة للجرمية ،وال غبذر دليه من النذحياني العلمية
والعملية مذدام ق اتساقر العمل به ،و كر يف كثري من األنظمة الاسعودية )2(.والضبط القضذئي
ميذرتسه أفراد أطلق دليهم نظذم مكذفحة الغش الاجذري ماسمى "مأمور" ،يف حني أن املصطلح
األكثر اتساخ امذً هو "رجل" الضبط اجلنذئي املنصوص دليه يف نظذم اإلجراءات اجلزائية ،وال

=

(م )21 /واتريخ 1423 /05 /28هـ ،ونظذم محذية حقوق املؤلف الصذدر ابملرتسوم امللكي رقم (م/
 )41باذريخ  1424 /07 /02وفقذً لقرار اجمللس الوزراء رقم  85واتريخ 1424 /04 /09هـ ،ونظذم
اإلي اع يف املخذزن العذمة الصذدر ابملرتسوم امللكي رقم (م )29 /باذريخ 1427 /05 /10هـ وفقذً لقرار
جملس الوزراء رقم  113واتريخ 1427 /05 /09هـ .و الغش الاجذري فعل حمرم شردذً وجمرم نظذمذً
النطوائه دلى الغش واخل اع واالحايذل وأكل أموال النذس ابلبذطل ،قذل تعذىل " وال أتكلوا أموالكم بينكم
ابلبذطل" وأن هذا الفعل من كبذئر الذنوب فعن أيب هريرة :أن رتسول هللا مر دلى صربة ٍ
طعذم ،فأدخل
بلال ،فقذل(( :مذ هذا اي صذحب الطعذم؟)) ،قذل :أصذباه الاسمذء اي رتسول
ي ه فيهذ ،فنذلت أصذبعه ً
هللا! قذل(( :أفال جعلاه فوق الطعذم كي يراه النذس ،من غش فليس مين))؛ رواه ماسلم ،وهذا احل يث
دذم يف حترمي الغش يف األمور كلهذ وخذص يف حترمي الغش يف الاجذرة.
( )1املذدة  24من نظذم اإلجراءات اجلزائية 1435 ،ه.
( )2ابإلضذفة إىل النص دلى مصطلح "الضبط اجلنذئي" يف املذدة  24من نظذم اإلجراءات اجلزائية  ،ورد
كذلك يف املذدة  66من نظذم مكذفحة املخ رات واملؤثرات العقلية الصذدر ابملرتسوم امللكي رقم
م 39/واتريخ 1426/7/8هـ ،و املذدة  86من نظذم اآلاثر واملاذحف والرتاث العمراين الصذدر
ابملرتسوم امللكي رقم م 3/واتريخ 1436/1/9هـ ،و املذدة  222من نظذم الشركذت الصذدر ابملرتسوم
امللكي رقم م 3/واتريخ 1437/1/28ه.
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مشذحة يف االصطالح ألن كال املصطلحني يؤداين إىل نفس املعىن.

الفرع الثاني :أهمية الضبط القضائي
للضبط القضذئي أمهية كبرية يف الكشف دن اجلرائم ،وتق مي اجملرمني للع الة ،ملذ
ياماعون به من تسلطة مبذشرة اجلرمية فور وقودهذ ،ومعذينة اآلاثر املذدية هلذ ،واحملذفظة دليهذ،
وضبط كل مذ ياعلق هبذ ،ومسذع أقوال من ل يهم معلومذت دن الوقذئع اجلنذئية ومرتكبيهذ،
()2
وهلم كذلك تسلطة القبض دلى املاهم يف حذل الالبس دن وجود أدلة كذفية دلى اهتذمه.
و دور الضبط القضذئي ال يقاصر دلى الكشف دن اجلرائم؛ بل له دور رئياسي يف
احل من ارتكذب اجلرائم؛ ألن من يري ارتكذب اجلرمية يعلم أبنه لن ياساطيع اإلفالت من ي
الع الة فيكون لك مذنعذً له من ارتكذهبذ )3(،ودليه ،فمن تاجه إرادته إىل بيع مناج خمذلف
لنظذم مكذفحة الغش الاجذري ،فرمبذ ميانع دن لك لعلمه أبن مأموري الضبط القضذئي
يقومون جبوالت تفايشية للاأك من د م خمذلفة املنشآت للنظذم ،وأنه يف حذل وجود خمذلفة
فإهنم تسيقومون إبحذلة مرتكبيهذ إىل النيذبة العذمة لاحريك ال دوى اجلزائية ض هم ،وتطبيق
العقوابت النظذمية حبقهم من قبل احملكمة املخاصة.
وللضبط القضذئي أمهية ابلغة يف ماسذر ال دوى اجلنذئية لألتسبذب الاذلية:
 .1أن دمل مأمور الضبط القضذئي يع املرحلة األوىل واألتسذتسية من مراحل ال دوى
اجلنذئية.
 .2أن األدلة واملعلومذت اليت يق مهذ مأمور الضبط القضذئي دن الوقذئع اجلنذئية مثل:
( )1املذدة  6من نظذم مكذفحة الغش الاجذري1429 ،هـ ،واملذدة  25من نظذم اإلجراءات اجلزائية،
 1435ه ،و تسع بن حمم بن ظفري ،اإلجراءات اجلنذئية يف اململكة العربية الاسعودية ،مطذبع
احلميضي ،الرايض1432 ،هـ ،ص.46
( )2تسعود العاييب" .املوتسودة اجلنذئية اإلتسالمية".528 :2 .
( )3دذدل إبراهيم" .تسلطذت مأموري الضبط القضذئي بني الفعذلية وضمذن احلرايت واحلقوق الفردية".
(القذهرة2001 ،م ،ص44
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حمضر الضبط ياسان دليهذ كل من دضو النيذبة العذمة يف توجيه االهتذم والقذضي
يف احلكم.

املطلب الثاني :التمييز بني الضبط القضائي والضبط اإلداري
الضبط اإلداري هو حق اإلدارة يف أن تفرض دلى األفراد قيوداً حت هبذ من حرايهتم
بقص محذية النظذم العذم )1(،فمهمة الضبط اإلداري احملذفظة دلى النظذم العذم ،وهي ختالف
دن مهمة الضبط القضذئي الذي تقاصر مهماه يف مالحقة اجملرمني وتق ميهم للع الة ،وبنذء
دلى لك ،فإن هنذك فروقذ بني الضبط اإلداري والضبط القضذئي نبينهذ دلى النحو الاذيل:
أوالً :من حيث طبيعة األدمذل ،فإن طبيعة الضبط اإلداري وقذئية ،أي تقوم به جهة
اإلدارة بقص املنع من وقوع اجلرائم؛ لذا فإن أدمذهلذ غري حم دة ،ومتلك جهة اإلدارة الاسلطة
الاق يرية للمحذفظة دلى النظذم العذم بعنذصره الثالثة :األمن العذم ،والصحة العذمة ،واآلداب
والاسكينة العذمة  ،بينمذ طبيعة الضبط القضذئي دالجية ،تب أ بع وقوع اجلرمية ابلبحث دن
مرتكبيهذ ،وإحذلاهم للنيذبة العذمة متهي اً حملذكماهم أمذم القضذء ،وأدمذهلذ حم دة يف نظذم
()2
اإلجراءات اجلزائية أو يف األنظمة اخلذصة مثل نظذم مكذفحة الغش الاجذري.
وأدمذل الضبط القضذئي اتبعة لل دوى اجلنذئية وتاصل هبذ اتصذالً مبذشراً وأتخذ
حكمهذ وتابع صفاهذ وختضع يف أداء مهذمهذ وصالحيذهتذ لقواد نظذم اإلجراءات اجلزائية،
()3
خالفذً ألدمذل الضبط اإلداري اليت تطبق دليهذ القواد العذمة ألدمذل جهة اإلدارة.
اثنياً :من حيث الاسلطة اليت متذرس الضبط القضذئي والضبط اإلداري ،فوظيفة الضبط
( )1الطمذوي ،تسليمذن" .الوجيز يف القذنون اإلداري"( .القذهرة :دار الفكر العريب1437 ،ه-
2016م) ،.ص ،601وياسميه صذحب الكاذب البوليس اإلداري ،انظر :املرجع الاسذبق.
( )2حاسذن أبو العال" .القذنون اإلداري الاسعودي"( ،ط ،1ج ة :دار حذفظ1434 ،ه) 1434 ،ه،
ص136؛ و  .8العجمي ،مح ي" .القذنون اإلداري يف اململكة العربية الاسعودية"( .ط ،2مركز
البحوث-معه اإلدارة العذمة1437 ،هـ2016-م)  ،صـ272؛ و قرار هيئة الا قيق رقم ()87
لعذم 1432هـ ،قرارات هيئة الا قيق جمامعة ،ديوان املظذمل1435 ،ه ص.298
( )3قرار هيئة الا قيق رقم ( )87لعذم 1432هـ ،مرجع تسذبق ،ص.295
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اإلداري تقوم هبذ الاسلطة الانفيذية كوزارة ال اخلية ،والاجذرة ،والصحة ،واإلدالم ،بينمذ
وظيفة الضبط القضذئي َّتع من األدمذل القضذئية ،وختضع إلشراف النيذبة العذمة ،ودلى
الرغم من أن تسلطة الضبط القضذئي أتسن ت ملوظف الضبط اإلداري إال أنه تسيخضع يف
هذه احلذل لرقذبة مزدوجة :األوىل إدارية وتكون للجهة اإلدارية الاذبع هلذ والثذنية وظيفية
()1
وتكون للنيذبة العذمة لقيذمه باسلطذت وصالحيذت رجذل الضبط اجلنذئي.
وأدمذل الضبط اإلداري اليت تقوم هبذ جهذت اإلدارة هي قرارات إدارية ختضع لرقذبة
القضذء اإلداري ،وأن القضذء اإلداري يع جهة االخاصذص يف نظر ددذوى اإللغذء
والاعويض ،بينمذ ال دذوى املاعلقة أبدمذل الضبط القضذئي تع من اخاصذص احملكمة اليت
تنظر ال دوى اجلنذئية لابعياهذ لل دوى اجلنذئية واتصذهلذ هبذ ،ويكون هلذ االخاصذص يف نظر
()2
ددذوى اإللغذء والاعويض املاعلقة أبدمذل الضبط القضذئي.
املطلب الثالث :مأمورو الضبط القضائي وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري
أدمذل الضبط القضذئي يف جرائم الغش الاجذري يقوم هبذ موظفون من وزارة الاجذرة
واالتساثمذر ووزارة الشؤون البل ية والقروية ،واهليئة العذمة للغذاء وال واء ،ويص ر تعيينهم بقرار
وزاري من وزير الاجذرة واالتساثمذر بع موافقة جهذهتم ،وخيضعون ملاسؤولياهذ وإشرافهذ،
()3
وتكون ماسميذهتم الوظيفية "أدضذء هيئة ضبط الغش الاجذري".
مأمورو الضبط القضذئي املنصوص دليهم يف نظذم مكذفحة الغش الاجذري يقومون
بوظيفاني رئياسياني األوىل :الضبط اإلداري ،والثذنية :الضبط القضذئي ،فعن مذ يقومون
ابلافايش دلى املنشآت لضمذن د م خمذلفة النظذم فهم يقومون مبهذم الضبط اإلداري واليت
تعارب وقذئية ،أي تسذبقة الرتكذب اجلرائم ،بينمذ يف حذل اكاشذف خمذلفة فعن ٍ
ئذ يقومون
( )1املرجع الاسذبق.
( )2قرار هيئة الا قيق رقم ( )87لعذم 1432هـ ،صـ.299-297
( )3املذدة  5من نظذم مكذفحة الغش الاجذري1429،ه .القضية رقم /1/15068ق لعذم 1432ه،
انظر م ونة األحكذم القضذئية ل يوان املظذمل الصذدرة دذم 1433ه ،ص .1003
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إبجراءات مجع االتسا الل كضبط املناجذت املغشوشة وحجزهذ ومسذع أقوال املاهمني األولية
()1
واليت تع من مهذم الضبط القضذئي.
وخيضع مأموري الضبط القضذئي لرقذبة مزدوجة ،رقذبة اجلهة اليت يابعون هلذ وتاسمى
رقذبة إدارية وتقوم هبذ وزارة الاجذرة مبوجب املذدة اخلذماسة من النظذم اليت نصت دلى أن
"ياوىل موظفون من الوزارة ،ووزارة الشؤون البل ية والقروية ،واهليئة العذمة للغذاء وال واء –
يص ر باعيينهم قرار من الوزير بع موافقة جهذهتم – جمامعني أو منفردين ضبط خمذلفذت
أحكذم هذا النظذم وإثبذهتذ ،ويع ون من مأموري الضبط القضذئي ،ويكونون حتت ماسؤولية
()2
وإشراف الوزارة".
ودور وزارة الاجذرة يف الرقذبة اإلدارية يكون يف الاحقق من تطبيق مأموري الضبط
القضذئي ألحكذم النظذم ،والئحاه الانفيذية ،والقرارات الوزارية املاعلقة ابلغش الاجذري ،ودن
وجود قصور يف أداء املهذم املوكلة هلم؛ تقوم باوجيه املالحظذت هلم لضمذن تسري العمل وفق
اإلجراءات النظذمية املنصوص دليهذ يف األنظمة ات العالقة ،للاأك من قيذم الوزارة
()3
ابخاصذصهذ جتذه جرائم الغش الاجذري.
وكذلك خيضع مأمورو الضبط القضذئي لرقذبة وظيفية ،تقوم هبذ النيذبة العذمة مىت مذ
كذن العمل املوكل إليهم ماعلقذ أبدمذل الضبط اجلنذئي املنصوص دليهذ يف نظذم اإلجراءات
اجلزائية حيث نصت املذدة اخلذماسة والعشرون دلى أنه" خيضع رجذل الضبط اجلنذئي – فيمذ
ياعلق بوظذئفهم يف الضبط اجلنذئي املقررة يف هذا النظذم  -إلشراف هيئة الاحقيق واإلددذء

( )1روتسم دطية" .احلمذية اجلنذئية للماساهلك من الغش يف جمذل املعذمالت الاجذرية" (.اإلتسكن رية  ،دار
املطبودذت اجلذمعية2014 ،م)  ،ص 374؛ وحمم تسويلم" .احلمذية اجلنذئية للماساهلك بني اجلوانب
اإلجرائية واألحكذم املوضودية"( .اإلتسكن رية :دار املطبودذت اجلذمعية2018 ، -م)  ،ص .155
( )2املذدة  5من نظذم مكذفحة الغش الاجذري1429،ه.
( )3املذدة  6من الالئحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري الصذدرة ابلقرار الوزاري رقم 155
واتريخ 1431/1/31هـ.
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العذم (النيذبة العذم)" )1(،ودليه ،فإن لعضو النيذبة العذمة حق الرقذبة دلى أدمذل مأموري
الضبط القضذئي ،ويف حذل وجود تقصري يف أدمذهلم أو قذموا ابرتكذب خمذلفذت دن القيذم
أبدمذل الضبط للنيذبة العذمة احلق يف رفع ال دوى اجلنذئية ض هم ،و طلب ماسذءلاهم أتديبيذً
()2
من قبل وزارة الاجذرة كوهنذ جهة االخاصذص اإلدارية الاذبعني هلذ.
املطلب الرابع  :اختصاص مأموري الضبط القضائي
تانوع اخاصذصذت مأموري الضبط القضذئي ،إىل نودني :االخاصذص النودي،
واالخاصذص املكذين ،فذالخاصذص النودي إمذ أن يكون دذمذً ،أي أن مأموري الضبط
القضذئي هلم االخاصذص العذم يف مبذشرة مجيع أنواع اجلرائم دون اتساثنذء ،مثل أدضذء النيذبة
العذمة ،أو يكون خذصذً وهم من يقاصر اخاصذصهم دلى أنواع معينة من اجلرائم مثل اليت
ترتبط بوظذئفهم ،مثل موظفو اجلمذرك ،وكذلك املوظفون الذين منحوا اخاصذص الضبط
القضذئي مبوجب أنظمة خذصة )3(،حيث نصت املذدة  26من نظذم اإلجراءات اجلزائية دلى
كل من " :املوظفني
أن "يقوم أبدمذل الضبط اجلنذئي – حباسب املهمذت املوكلة إليه-
ٌ
واألشخذص الذين خولوا صالحيذت الضبط اجلنذئي ،مبوجب أنظمة خذصة )4(،"..ومن
األنظمة اخلذصة نظذم مكذفحة الغش الاجذري ،حيث نصت املذدة ( )5دلى أن "ياوىل
موظفون من الوزارة ،ووزارة الشؤون البل ية القروية ،واهليئة العذمة للغذاء وال واء – يص ر
باعيينهم قرار من الوزير بع موافقة جهذهتم – جمامعني منفردين ضبط خمذلفذت أحكذم هذا
( )1املذدة  25من نظذم اإلجراءات اجلزائية ،تسع بن ظفري" ،اإلجراءات اجلنذئية" ،ص .46مت تع يل
ماسمى هيئة الاحقيق واالددذء والعذم إىل النيذبة العذمة ابألمر امللكي رقم :أ 240/واتريخ
1438/9/22ه ،وأن ترتبط مبذشرة ابمللك.
( )2املذدة  25من نظذم اإلجراءات اجلزائية1435،ه
( )3املزمومي ،حمم " .الوتسيط يف شرح نظذم اإلجراءات اجلزائية"( .مركز النشر العلمي-جذمعة امللك
دب العزيز1440 ،هـ)  ،صـ133-132؛ زكي شنذق" .الوجيز يف نظذم اإلجراءات اجلزائية"( .ط،2
دار حذفظ1436 ،هـ2015-م)  ،صـ.239
( )4املذدة  26من نظذم اإلجراءات اجلزائية1435 ،هـ.
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النظذم وإثبذهتذ ،ويـ َع َّ ون من مأموري الضبط القضذئي ،"..ومنحوا االخاصذص النودي والذي
هو ممذرتسة صالحيذت مأموري الضبط القضذئي يف جرائم الغش الاجذري املنصوص دليهذ يف
()1
نظذم مكذفحة الغش الاجذري.
واالخاصذص املكذين يكون حباسب اجلرائم اليت تقع يف دائرة النطذق املكذين لعمل
دضو الضبط القضذئي ،وياح د كذلك مبكذن إقذمة املاهم أو مكذن القبض دليه إن مل يكن
له حمل إقذمة دائم ومعروف ،وهنذك من رجذل الضبط من هلم اخاصذص مكذين جلميع اجلرائم
()2
اليت تقع داخل اململكة العربية الاسعودية ،مثل النذئب العذم.

( )1املذدة  3 ،2من نظذم مكذفحة الغش الاجذري1429 ،هـ.
( )2زكي شنذق" ،الوجيز يف نظذم اإلجراءات اجلزائية" ص.239
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املبحث األول :سلطات مأموري الضبط القضائي
تاع د تسلطذت مأموري الضبط القضذئي وفقذً لنظذم مكذفحة الغش الاجذري ،فمنح
هلم النظذم د داً من الاسلطذت اليت ميذرتسوهنذ يف تسبيل الكشف دن املخذلفذت أوالً ،وتق مي
من يرتكبهذ إىل الع الة اثنيذً ،وتسنبني فيمذ يلي تسلطذهتم يف الكشف دن املخذلفذت ،ودن
الاحقق من وجودهذ.
املطلب األول :سلطات مأموري الضبط القضائي يف الكشف عن املخالفات
وظيفة مأموري الضبط القضذئي هي ضمذن الازام املنشآت الاجذرية ابألنظمة واللوائح
ود م خمذلفة القواد النظذمية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري ،ويف تسبيل حتقيق لك؛ منح
هلم النظذم د داً من الاسلطذت للكشف دن املخذلفذت ،نوضحهذ دلى النحو الاذيل:
الفرع األول :تلقي البالغات والشكاوى
البالغ هو إيصذل خرب وقوع احلذدثة إىل الاسلطة املخاصة كاذبة أو مشذفهة ،تسواء كذن
لك دن طريق اجملين دليه أو غريه( ،)1بينمذ الشكوى هي االتسا دذء أو العريضة املق مة من
شخص أو أكثر لويل األمر ،أو ملن فوضه حبكم وظيفاه بالقي الشكذوى ،ي دي فيهذ الشذكي
ابرتكذب فعل يع تع ايً دلى حق دذم أو خذص من امل دى دليه( ،)2والبالغ ياق م به
املواطنون دذدة دن مذ يكاشفون غشذً جتذرايً يف أح املناجذت ،أمذ الشكوى فإهنذ تق م من
املاساهلك املاضرر من بضذدة مغشوشة ،وجيب دلى مأموري الضبط القضذئي تلقي البالغذت
والشكذوى يف جرائم الغش الاجذري والاثبت منهذ ابالناقذل إىل احملل املخذلف ملعذينة البضذدة
حمل الشكوى أو البالغ ،ودن الاحقق من وجود املخذلفة يقومون إبكمذل اإلجراءات
()3
النظذمية ،كضبط املناجذت املغشوشة ،ومصذدرهتذ وإتالفهذ وضبط إفذدات املخذلفني  ،متهي اً
إلرتسذهلذ للنيذبة العذمة بع اكامذل ملف القضية؛ لكوهنذ جهة االخاصذص ابلاحقيق يف جرائم
( )1تسعود العاييب" ،املوتسودة اجلنذئية اإلتسالمية".180 :1 .
( )2مرش اإلجراءات اجلنذئية ،وزارة ال اخلية ،ص .19
( )3املذدتني  7 ، 5من الالئحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري1431 ،ه.
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الغش الاجذري .و لك كمذ نص دليه نظذم اإلجراءات اجلزائية يف املذدة الاسذبعة والعشرون":
كل حباسب اخاصذصه أن يقبلوا البالغذت والشكذوى اليت ترد إليهم
دلى رجذل
الضبط)1اجلنذئي ٌ
(
يف مجيع اجلرائم " .
الفرع الثاين :دخول وتفتيش املنشآت التجارية
أتسن نظذم مكذفحة الغش الاجذري ملأموري الضبط القضذئي تسلطة دخول وتفايش
املنشآت بنذء دلى بالغ أو شكوى أو يف حذل وجود جولة تفايشية ،وحيق هلم يف تسبيل
الكشف دن املخذلفذت تفايش مبىن املنشأة ،أو ماساوددذهتذ ،أو مركبذت النقل الاذبعة هلذ،
وحيق هلم طلب فاح األمذكن املغلقة منهذ للقيذم بواجبذهتم الوظيفية ،وحيق هلم تفايش مجيع
أجزاء احملل الظذهرة والبذطنة يف تسبيل الاأك من الازام املنشآت باطبيق القوانني ،والكشف
دن خمذلفذت نظذم مكذفحة الغش الاجذري(.)2
و يرى بعض شراح القذنون أن دخول املنشآت يكون حم داً ابلغرض من ال خول،
وأن تسلطة مأموري الضبط القضذئي مقي ة بافايش املناجذت الظذهرة دون البذطنة إال إ ا
توفرت حذلة من حذالت الالبس ،وأن تفايش احملل ال يشمل تفايش املكذتب امللحقة ابحملل؛
ملذ هلذ من حرمة كحرمة املاسكن اخلذص ،وأن ممذرتساهم لاسلطذهتم تكون يف ح ود النص
القذنوين وأنه ال جيوز الاوتسع يف لك إال إ ا ورد النص دلى لك صراحة(.)3
ودلى الرغم من وجذهة هذا الرأي إال أن قيذس املكذتب امللحقة ابملنشآت الاجذرية
حبرمة املاسكن يف د م دخوهلذ إال إب ن ماسبق يع قيذتسذً مع الفذرق لع ة أمور :األمر األول
أن املكذتب اتبعة للمنشآت اليت جيب دليهذ الاقي ابألنظمة واللوائح ،وأن النظذم منح
مأموري الضبط القضذئي الاسلطة يف دخول املنشآت وتفايشهذ وقت ال وام الرمسي أو دن
وجود بالغ أو شكوى ملراقبة م ى تطبيقهذ للنظذم ود م خمذلفاه ،وأن املكاب اتبع للمنشأة
( )1املذدة  27من نظذم اإلجراءات اجلزائية1435 ،هـ ،روتسم دطيه" ،احلمذية اجلنذئية للماساهلك"،
ص.400-399
( )2الفقرة  2من املذدة  7من الالئحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري1431 ،ه.
( )3الغرييب ،تسعي " .تسلطذت مأموري الضبط القضذئي وفق قذنون محذية املاساهلك العمذين" ،ص.2
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وليس ماساقالً دنهذ أو أنه مكاب شخصي اتبع ملذلك املنشأة ،فمن ضرورات تطبيق النظذم
تفايش املكذتب الاذبعة هلذ ،واألمر الثذين :أن قيذتسهذ دلى حرمة املاسكن ال ياساقيم ألن
للماسكن حرمة خذصة فال جيوز ألح دخوله إال إب ن صذحبه أو إب ن من النيذبة العذمة دن
وجود ماسببذت قوية لذلك كوجود جرمية وحنوهذ ،وأن املنشآت الاجذرية وضع هلذ املشرع
تنظيمذً ل خوهلذ لضمذن الاأك من تطبيق األنظمة واللوائح ،وضبط خمذلفذت نظذم مكذفحة
الغش الاجذري.
بنذء دلى لك ،فإن ملأموري الضبط القضذئي احلق يف دخول املنشآت الاجذرية
واألمذكن الاذبعة هلذ دون قي طذملذ أهنذ اتبعة للمنشأة ولياست اتبعة لصذحب املنشأة أو
العذملني هبذ لضمذن الاأك من د م وجود خمذلفذت لنظذم مكذفحة الغش الاجذري ،ومنح
املنظم احلق يف دخول املكذتب الاذبعة للمنشأة إ ا كذن دخوهلذ تسيؤدي إىل ضمذن تطبيق
أنظمة وتعليمذت الغش الاجذري واكاشذف املخذلفذت ،دمالً ابملذدة الاسذبعة من الالئحة
الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري حيث نصت دلى "دخول وتفايش املنشآت املوجودة
فيهذ املناجذت اخلذضعة ألحكذم النظذم والئحاه الانفيذية ومذ يلحق هبذه املنشآت من
ماساوددذت وأمذكن ختزين أو وتسذئل أو غريهذ"(.)1
وجيب أن يكون الافايش دن األشيذء املاعلقة ابملخذلفة املراد مجع املعلومذت دنهذ أو
الاحقيق يف شأهنذ ،ومع لك ،إ ا ظهر أثنذء الافايش وجود أشيذء تع حيذزهتذ جرمية ،أو
تفي يف الكشف دن جرمية أخرى وجب دلى رجل الضبط القضذئي ضبطهذ وإثبذهتذ يف
حمضر الافايش ،وتاسليم احلذلة إىل جهذت الضبط املخاصة.
وأمذ وقت دخول املنشآت للاأك من الازامهذ ابلنظذم؛ فيكون أثنذء ال وام الفعلي للمنشأة
وهو وقت فاح املنشآت أبواهبذ للجمهور ،ويف حذل كذنت املنشآت مغلقة فليس هلم احلق يف

( )1املذدة  7من الئحة نظذم مكذفحة الغش الاجذري الصذدر ابلقرار الوزاري رقم  155واتريخ
1431 /01 /06هـ
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()1
ٍ

طلب فاحهذ؛ ألهنذ حينئذ تلحق حرماهذ حبرمة املاسكن اخلذص  ،وهلم احلق يف ال خول إ ا كذن
إغالق احملل ظذهرايًكأن يغلق احملل أبوابه للجمهور مع وجود املوظفني ابل اخل(.)2
وميالك مأمورو الضبط القضذئي تسلطة إغالق املكذن املشابه به دن منعهم من دخول
املنشآت وتفايشهذ حلني متكينهم من ال خول ،والافايش دن املخذلفذت ،أو للاحقق من البالغذت،
أو الشكذوى الواردة إليهم بوجود خمذلفة لنظذم مكذفحة الغش الاجذري ،ويف حذل د م متكينهم من
لك طوادية؛ هلم حق االتساعذنة ابجلهذت األمنية املخاصة يف متكينهم من لك(.)3
الفرع الثالث :التحفظ على املنتجات املشتبه هبا وسحب عينة منها للفحص
دن وجود حذلة اشابذه مبخذلفة أحكذم نظذم مكذفحة الغش الاجذري والئحاه
الانفيذية ،فلمأمور الضبط القضذئي تسلطة حجز املناجذت املشابه هبذ ،وضبطهذ ،وتسحب
دينذت دشوائية منهذ للفحص والاحليل(.)4
وتسحب العينذت تكون وفق ضوابط وإجراءات ح دهتذ الالئحة الانفيذية للنظذم(،)5
( )1الفقرة  2من املذدة  7من الئحة نظذم مكذفحة الغش الاجذري1431 ،هـ.
( )2حممود مصطفى" .شرح قذنون اإلجراءات اجلنذئية"( .ط ،12القذهرة :دار النهضة العربية1988 ،م)،
ص.223-222
( )3املذدة  7من الئحة نظذم مكذفحة الغش الاجذري1431 ،هـ.
( )4الفقرة  3من املذدة الاسذبعة من الئحة نظذم مكذفحة الغش الاجذري1431 ،هـ.
( )5ح دت املذدة  9من الالئحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري أن يقوم مأمور الضبط القضذئي
باسحب العينذت املشابه مبخذلفاهذ أحكذم النظذم والئحاه الانفيذية للفحص والاحليل وفقذً ملذ يلي:
 .1إثبذت واقعة تسحب العينذت مبوجب حمضر .2 .تسحب العينذت بطريقة دشوائية وتاح د
كميذهتذ ابلنظر للكمية املضبوطة ونوع العبوات دلى أن يرادى مذ تقضي به املواصفة املعام ة للمناج
أو ماطلبذت الفحص من حيث د د العينذت املاسحوبة وحفظهذ ونقلهذ ابلوتسذئل املنذتسبة.3 .
وضع ملصق دلى العينة املاسحوبة ياضمن البيذانت الاذلية :أ -اتسم العينة واتسم صذحبهذ .ب-
اتريخ أخذ العينة .ج -الرقم الااسلاسلي للعينة .4 .ت ون البيذانت الواردة ابلبطذقة اخلذصة ابلعينة يف
تسجل أبرقذم مااسلاسلة لكل تسنة . 5 .ال ياساحق صذحب العينة املشابه هبذ أي مقذبل أو تعويض
دن العينذت املاسحوبة للفحص أو الاحليل ،وابلناسبة للمناجذت ات القيمة املذدية الكبرية تعذد
=
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وجيب أن تكون العينذت املاسحوبة حباسب الكميذت املضبوطة ووفق مذ تقضي به املواصفذت
املعام ة للمناج أو ماطلبذت الفحص( ،)1مع وضع ملصق دلى العينة املاسحوبة تاضمن اتسم
العينة واتسم صذحبهذ ،واتريخ أخذهذ ،والرقم الااسلاسلي هلذ ،ويثبت لك يف حمضر يـ َع من
قبل مأمور الضبط ،وإرتسذهلذ ألح املخاربات املعام ة من قبل وزارة الاجذرة ،وحيظر دلى
الاذجر الاصرف ابملناج املشابه به قبل ظهور نايجة الفحص والاحليل وإبالغه هبذ(.)2
ودلى الرغم من د م جواز الاصرف ابملناج إال بع ظهور النايجة إال أنه إ ا كذن
املناج املشابه به له ضرر دلى الصحة العذمة ،والاسالمة ،فيجوز إص ار أمر ابحلجز الاحفظي
دليه ،وتسحبه من األتسواق من قبل الوزير يف حذل كذنت الاقذرير املب ئية تشابه بوجود غش
يف املناج ،ويعرض أمر احلجز الاحفظي دلى احملكمة املخاصة خالل م ة ال تزي دن 72
=

للاذجر بع الفحص دن إمكذنية لك وثبوت صالحياهذ.
(" )1يلازم بفحص املناَج املشابه يف غشه وإظهذر النايجة وفقذً ملذ يلي :أ  -فحص وحتليل وإظهذر نايجة
املناَجذت الغذائية خالل م ة ال تاجذوز ( )15مخاسة دشر يومذً من اتريخ تاسليم العينة للمخارب.
ب -تبلغ اجلهة اليت تسحبت العينة الاذجر بنايجة فحص املناَجذت الغذائية خالل م ة ال تاجذوز
( )7أايم من اتريخ ورود نايجة العينة وفقذً إلجراءات الابليغ املشذر إليهذ يف املذدة (احلذدية دشرة)
من هذه الالئحة ،مذ مل ياسا ع إظهذر نايجة الفحص والاحليل إجراء حتذليل إضذفية أخرى أو
فحص املناَج يف خماربات ماخصصة خذرج اململكة العربية الاسعودية .ج  -فحص وحتليل وإظهذر
النايجة للمناَجذت األخرى غري الغذائية خالل م ة ال تاجذوز ( )45مخاسة وأربعني يومذً من اتريخ
تاسليم العينة للمخارب ،ويف حذلة د م متكن املخارب من حتليل دينة املناَجذت غري الغذائية خالل
تلك الفرتة جذز مت ي هذ م ة ممذثلة وملرةٍ واح ةٍ فقط مذ مل تقض مواصفة املناَج م ة أطول ويبلغ
الاذجر بذلك دلى أن يقوم املخارب إببالغ اجلهة اليت أرتسلت العينة بذلك .د  -تبلغ اجلهة اليت
تسحبت العينة الاذجر بنايجة فحص املناَجذت غري الغذائية خالل م ة ال تاجذوز ( )7أايم من
اتريخ ورود نايجة العينة وفقذً إلجراءات الابليغ املشذر إليهذ يف املذدة (احلذدية دشرة) من هذه
الالئحة" .املذدة  10من الالئحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري1431 ،هـ.
( )2املذدة  9من الالئحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري1431 ،هـ.
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تسذدة للنظر يف إمضذء هذا األمر من د مه ،وال يكون القرار النهذئي ابملصذدرة من د مهذ
إال بع ورود النايجة النهذئية لاحليل العينذت املاسحوبة من املناج(.)1
وبنذء دلى مذ تسبق ،فإن تسحب العينذت تكون يف حذلة وجود اشابذه للاأك من
وجود املخذلفة من د مهذ ألن بعض املناجذت املغشوشة ال تظهر إال بع الفحص والاحليل
بواتسطة خماربات خذصة ،ودليه ،فإ ا وج ت خمذلفة مؤك ة كبيع مناجذت مناهية الصالحية،
ٍ
حينئذ
فيقوم مأمور الضبط القضذئي بضبط ومصذدرة مجيع املناجذت املخذلفة وال حذجة
لاسحب دينذت وتع حذلة من حذالت الالبس جبرمية الغش الاجذري.
املطلب الثاني :سلطات مأموري الضبط القضائي عند التحقق من وجود املخالفات
الفرع األول :ضبط املخالفات وإثباهتا
دن وجود خمذلفة ألحكذم النظذم ،تسواء ظهرت املخذلفة بع نايجة الفحص للعينذت
املاسحوبة أو دن وجود حذلة من حذالت الالبس كأن جي مأمور الضبط مناجذت مناهية
الصالحية أثنذء اجلوالت الافايشية ،جيب دلى مأمور الضبط القضذئي ضبطهذ ،وإثبذت
مجيع اإلجراءات اليت قذم هبذ يف حمضر يبني فيه طبيعة املخذلفة ،واترخيهذ ،ومكذن ضبطهذ،
وبيذن املنشآت الاجذرية ،واتسم صذحب املنشأة ،أو من يقوم مقذمه أو أح العذملني ابحملل،
واتسم من ضبط مالباسذً ابلغش واخل اع ،واتسم املناجذت املغشوشة ،وكميذهتذ ،وبيذانهتذ
الاجذرية ،ونوع املخذلفة ،واألدوات املاساخ مة يف الغش الاجذري )2(.ويرفق احملضر مع ملف
القضية الذي تسريتسل للنيذبة العذمة مع املاسان ات األخرى املنصوص دليهذ يف حمضر الاناسيق
بني النيذبة العذمة ووزارة الاجذرة(.)3
الفرع الثاين :ضبط إفادات املخالفني
ضبط إ فذدة املخذلفني من قبل مأمور الضبط القضذئي تكون بع ثبوت املخذلفة يف
( )1املذدة  13من الالئحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري1431 ،هـ.
( )2املذدة  8من الالئحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري1431 ،هـ.
( )3حمضر الاناسيق مع وزارة الاجذرة يف قضذاي الغش الاجذري رقم  28680واتريخ 1436/6/4هـ.
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حقهم؛ ألن ثبوت املخذلفة تع حذلة من حذالت الالبس يف جرائم الغش الاجذري ،دليه فإ ا
كذن مأمور الضبط أمذم حذلة اشابذه يف غش املناج فال حيق له ٍ
حينئذ من مسذع أقواهلم لع م
ثبوت املخذلفة دلى أن يام اتسا دذؤهم الحقذً لضبط إفذدهتم حيذل املخذلفة بع ظهور نايجة
حتليل العينذت املاسحوبة مبخذلفة املناج للنظذم ،وطبقذً لنظذم مكذفحة الغش الاجذري فإن
تسلطة مأموري الضبط القضذئي حم ودة يف مسذع أقوال املخذلفني دون املشابه هبم(.)1
ود م مسذع أقوال املشابه هبم أو من ل يهم معلومذت دن جرمية الغش الاجذري أو
مرتكبيهذ حي من وظيفة الضبط القضذئي وهذا ياعذرض مع تسلطذت الضبط اجلنذئي يف مسذع
األقوال يف حذليت الالبس أو االشابذه املنصوص دليهذ يف نظذم اإلجراءات اجلزائية )2(.ابإلضذفة
إىل لك ،فإن د م مسذع أقوال املشابه هبم يف جرائم الغش الاجذري ق يؤدي إىل طول
اإلجراءات للكشف دن احلقيقة ابا اءً باسحب العينذت وإرتسذهلذ للمخاربات واناهذءً بص ور
نايجة الاحليل ،يف حني ق يعرتف املشابه به ابملناجذت املغشوشة دن مسذع أقواله؛ لذا،
فاسمذع أقوال املشابه هبم يف جرائم الغش الاجذري من قبل رجذل الضبط القضذئي يع من
الاسلطذت العذمة اليت نص دليهذ نظذم اإلجراءات اجلزائية؛ ألن إجراءات الضبط يف مجيع
اجلرائم نص دليهذ نظذم اإلجراءات اجلزائية وحيث إن النصوص اليت نظمت إجراءات الضبط
يف النظذم هي احلذكمة دلى مجيع األنظمة اخلذصة مثل نظذم مكذفحة الغش الاجذري ،وأن دور
األنظمة اخلذصة يف إجراءات الضبط هو الافصيل يف بعض اجلزئيذت نظراً لطبيعة نوع اجلرمية
مثل الغش الاجذري  ،مثل طريقة تسحب العينة من قبل رجل الضبط ،وكيفية الاصرف فيهذ(.)3
ومسذع أقوال املخذلفني يكون إمذ دلى الفور يف مكذن ضبط املخذلفة إ ا لزم األمر
لك ،كأن يام ضبط املخذلفة وال يعلم مرتكبهذ ،فيقوم مأمور الضبط القضذئي باسمذع أقوال
البذئعني ،وم ير احملل ،ومن يصرف املناج حلاسذبه ،ملعرفة مرتكب اجلرمية؛ ألن العقوبة توقع
( )1الفقرة  5من الالئحة الانفيذية لنظذم الغش الاجذري1431 ،هـ.
( )2املذدة  27و  28من نظذم اإلجراءات اجلزائية1435 ،هـ.
( )3املذدة  27و  28من نظذم اإلجراءات اجلزائية1435 ،هـ.
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دلى من ارتكبهذ ودلى صذحب املنشأة ودلى من اشرتك يف ارتكذهبذ إ ا ثبت أن املخذلفة مت
ارتكذهبذ إبرادهتم دمالً ابملذدة اخلذماسة دشر من نظذم مكذفحة الغش الاجذري اليت تنص دلى
أن "يكون البذئع ومن يصرف املناج حلاسذبه ،وم يرو الشركذت واجلمعيذت واملؤتساسذت
واحملالت ماسؤولني دن كل مذ يقع من خمذلفذت ألحكذم هذا النظذم ،وتوقع دلى كل منهم
العقوابت املقررة ملرتكب املخذلفة ،فإ ا أثبت أي منهم أن املخذلفة وقعت لاسبب خذرج دن
إرادته فاقاصر العقوبة دلى املخذلف وح ه" ،وملأمور الضبط القضذئي دن ضبط املخذلفة
أيضذً اتسا دذؤهم ملقر هيئة ضبط الغش الاجذري لضبط إفذدهتم دن د م وجود حذجة
لاسمذع أقواهلم فور وقوع املخذلفة(.)1
ويف مرحلة االتسا الل فإن مسذع أقوال املخذلفني يع أمراً جوازايً ملأمور الضبط القضذئي،
فله االكافذء مبحضر ضبط املناجذت املغشوشة واملاسان ات املاعلقة هبذ ،دلى دكس مرحلة
الاحقيق فإن االتساجواب أمراً وجوبيذً ،وأن د م قيذم دضو النيذبة بذلك يؤدي إىل د م قبول
ال دوى من قبل احملكمة املخاصة لكوهنذ معيبة يف إجراءاهتذ ملخذلفاهذ للمذدة الثذنية دشرة من
النظذم واليت نصت دلى أنه "ختاص هيئة الاحقيق واإلددذء العذم (النيذبة العذمة)( )2ابلاحقيق
واالددذء العذم يف املخذلفذت الواردة يف هذا النظذم" )3(.ودليه ،فإن االكافذء باسمذع األقوال يف
مرحلة االتسا الل اليت قذم هبذ رجل الضبط القضذئي غري كذفية لاحريك ال دوى اجلزائية وتوجيه
االهتذم إىل املخذلفني فال ب لعضو النيذبة العذمة من اتساجواهبم حىت ال تاعرض ال دوى لع م
قبوهلذ من احملكمة املخاصة لع م اكامذل إجراءاهتذ النظذمية(.)4
( )1املذدة  15من نظذم مكذفحة الغش الاجذري1429 ،هـ ،الفقرة  5من املذدة  7من الالئحة الانفيذية
لنظذم مكذفحة الغش الاجذري1431 ،هـ.
( )2مت تغيري ماسمى هيئة الاحقيق واإلددذء العذم إىل النيذبة العذمة ابألمر امللكي رقم ا 240/واتريخ
1438/9/22هـ.
( )3املذدة الثذنية دشر من نظذم مكذفحة الغش الاجذري1429 ،ه ،انظر :القضية رقم /1/2321ق
لعذم 1431هـ ،م ونة األحكذم القضذئية ل يوان املظذمل لعذم 1433ه،ص.827-826
( )4القضية رقم /1/2321ق لعذم 1431هـ ،انظر م ونة األحكذم القضذئية ل يوان املظذمل لعذم
1433هـ ص.823
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وملأموري الضبط القضذئي أثنذء مرحلة االتسا الل مواجهة املخذلفني جبرمية الغش
الاجذري اليت مت ضبطهذ ،وللمخذلف إب اء دفوده وتق مي املاسان ات املاعلقة ابملخذلفة .ودلى
الرغم من منح نظذم مكذفحة الغش الاجذري هذه الاسلطة هلم إال أن مواجهة املخذلفني
ابلاهمة املوجهة هلم ومسذع دفودهم ال يع إجراء من إجراءات مرحلة االتسا الل ،بل هي من
إجراءات مرحلة االتساجواب واليت تع من اخاصذص دضو النيذبة العذمة ،ودليه ،فال حيق
ملأمور الضبط مواجهة املاهم مبذ ناسب إليه ،ومسذع دفوده ،وضبط اإلثبذاتت يف لك ،بل
دليه مسذع أقواله األولية ويكون لك بطرح األتسئلة للحصول دلى املعلومة دمذ ناسب إليه
()1
من خمذلفذت للنظذم ،ويف حذل االمانذع دن اإلجذبة يشري إىل لك يف حمضر مسذع األقوال.
وممذ يؤك دلى د م اخاصذص مأمور الضبط القضذئي مبواجهة املاهم ابجلرمية املناسوبة إليه
()2
د م النص دلى إرفذق لك يف حمضر الاناسيق بني النيذبة العذمة ووزارة الاجذرة.
ويرجع الاسبب يف ادا اء رجذل الضبط القضذئي يف جرائم الغش الاجذري دلى
تسلطذت أدضذء النيذبة إىل توتسع الالئحة الانفيذية يف منحهم بعض تسلطذت أدضذء النيذبة
العذمة ،واليت منهذ املواجهة ،ومسذع ال فوع ،وهذه اإلجراءات تع من مرحلة االتساجواب ال
من مرحلة االتسا الل ،و هي من اخاصذص النيذبة العذمة دمالً ابملذدة الثذنية دشرة من نظذم
مكذفحة الغش الاجذري واليت تنص دلى أن "ختاص هيئة الاحقيق واإلددذء العذم ابلاحقيق
واالددذء العذم يف املخذلفذت الواردة يف هذا النظذم" )3(،ونظراً ألن دور اللوائح الانفيذية هو
( )1املطريف ،طالل" .اإلجراءات اجلزائية يف نظذم مكذفحة الغش الاجذري الاسعودي" .رتسذلة دكاوراه،
جذمعة انيف العربية ،الرايض1433 ،هـ2012-م،ص33؛ الزردوين ،هذشم" .املاسؤولية امل نية
ملأموري الضبط القضذئي"( .الشذرقة :إدارة مركز حبوث الشرطة ، )2015 ،ص59؛ زكي شنذق،
"الوجيز يف نظذم اإلجراءات اجلزائية" .صـ.243
( )2حمضر الاناسيق بني النيذبة العذمة ووزارة الاجذرة واالتساثمذر يف قضذاي :الغش الاجذري ،رقم ،28680
1436هـ.
( )3املذدة  12من نظذم مكذفحة الغش الاجذري1492 ،هـ.
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تفصيل جممل القواد القذنونية يف النظذم لبيذن كيفية تنفيذه ،فكذن من األوىل االقاصذر
دلى تسلطذت مأموري الضبط اجلنذئي املنصوص دليهذ يف نظذم اإلجراءات اجلزائية مع
تفصيل كيفية أداء تسلطذهتم اليت نص دليهذ نظذم مكذفحة الغش الاجذري يف الالئحة
الانفيذية دون الزايدة دلى تسلطذهتم النظذمية يف نظذم اإلجراءات اجلزائية ،وهذا الرأي هو
الذي أخذ به نظذم الغذاء حيث اكافى إبدطذء الرئيس صالحية تعيني املفاشني ،ومنحهم
النظذم صالحيذت وتسلطذت مأموري الضبط اجلنذئي حيث نصت املذدة الثذلثة والعشرون دلى
أن "ياوىل مفاشون – يص ر بااسمياهم قرار من الرئيس – أدمذل الرقذبة والافايش وضبط
املخذلفذت ،وتكون هلم صالحيذت وتسلطذت مأموري الضبط اجلنذئي" ،ويه ف نظذم الغذاء
مع نظذم مكذفحة الغش الاجذري إىل محذية املاساهلك من الغش والضرر(.)2
الفرع الثالث :مصادرة املنتجات املغشوشة والتصرف فيها.
دن ثبوت غش املناجذت ل ى مأمور الضبط القضذئي تسواء دن الافايش أو بع
ظهور نايجة العينذت املاسحوبة من املخارب فإن الوزارة تقوم مبصذدرهتذ والاصرف فيهذ دون
اناظذر نايجة الفصل فيهذ من قبل احملكمة املخاصة ،والاصرف يف املناجذت املغشوشة يكون
إبتالفهذ يف حذل د م إمكذنية االتسافذدة منهذ كذملواد الغذائية مناهية الصالحية ،أو إطذرات
الاسيذرات املناهية الصالحية اليت هت د تسالمة الاسذئقني(.)3
واملناجذت املغشوشة اليت ميكن للماساهلك االتسافذدة منهذ فإنه يام بيعهذ ،ودن تعذر
لك فإهنذ تاسلم للجمعيذت اخلريية لاوزيعهذ إ ا رأى وكيل الوزارة لشؤون املاساهلك أو من
يفوضه لك ،ومن املناجذت املغشوشة اليت ميكن االتسافذدة منهذ دلى تسبيل املثذل إ ا كذن
الغش الاجذري يف الوزن كأن يكاب دلى املناج كيلو غرام بينمذ هو يف احلقيقة أقل من لك،
فهذه حذلة غش جتذري وال مينع من االتسافذدة من املناج إ ا كذنت الاسلعة مطذبقة
( )1حاسذن أبو العال" .القذنون اإلداري الاسعودي"( ،ط ،1ج ة :دار حذفظ1434 ،ه)  ،صـ28؛ أمين تسع
تسليم وآخرون" .امل خل ل راتسة األنظمة الاسعودية"( .ج ة :دار حذفظ1438 ،ه)  ،صـ.51
( )2املذدة  23من نظذم الغذاء الصذدر ابملرتسوم امللكي رقم م 1/واتريخ 1436/1/6هـ.
( )3املذدة  15من الالئحة الانفيذية لنظذم الغش الاجذري1431 ،هـ.
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للمواصفذت واملقذييس وكذنت املخذلفة يف الكمية فقط(.)1
واحلقيقة أن مصذدرة املناجذت والاصرف فيهذ ببيعهذ ،أو توزيعهذ دلى املاساهلكني مىت
مذ أمكن االتسافذدة منهذ دن طريق اجلمعيذت اخلريية إمنذ هو انازاع ألح اخاصذصذت
الاسلطة القضذئية  ،وابلاذيل ،فإن العقوابت الواردة يف النظذم املاعلقة مبصذدرة املناجذت
املغش وشة يكون النظر فيهذ من قبل احملكمة اجلزائية كوهنذ صذحبة االخاصذص األصيل يف
نظر قضذاي الغش الاجذري(.)2
ويرجع الاسبب يف لك ،إىل توتسع الالئحة الانفيذية يف تفاسري نص النظذم الذي
منحهذ تسلطة النظر يف كيفية الاصرف ابملضبوطذت الواردة يف املذدة  21من النظذم "يرتتب
يف مجيع األحوال دلى ثبوت غش املناج إتالفه أو الاصرف فيه أبي طريقة منذتسبة ،ومصذدرة
األدوات اليت اتساعملت يف الغش واخل اع .وتبني الالئحة كيفية الاصرف فيهذ" )3(،وبنذء
دليه ،فإن الالئحة هلذ احلق يف بيذن كيفية الاصرف يف املضبوطذت ال بيذن اجلهة املخاصة
بذلك ،ألن فرض العقوابت اخاصذص أصيل للقضذء ،وال تنذزده الاسلطة الانفيذية يف لك
االخاصذص ،وابلاذيل ،ليس ألي جهة تنفيذية إص ار قرارات مبصذدرة املضبوطذت ،وهو مذ
أك ت دليه الكثري من األحكذم القضذئية اليت تاضمن أحكذمذ مبصذدرة املضبوطذت يف
قضذاي الغش الاجذري ،واليت لو مل يكن من اخاصذص القضذء ملذ وج ت يف ثنذاي منطوق
()4
األحكذم القضذئية.
وأمذ إت الف املناجذت املغشوشة اليت ال ميكن االتسافذدة منهذ كذملواد الغذائية مناهية
الصالحية ،فإن ملأمور الضبط القضذئي إتالفهذ مبذشرة دون اناظذر ص ور حكم قضذئي
بذلك؛ نظراً خلطرهذ دلى الصحة العذمة والبيئة؛ ألن اهل ف من لك هو محذية النظذم العذم،
( )1املذدة  15من الالئحة الانفيذية لنظذم الغش الاجذري1431 ،هـ.
( )2املذدة  128من نظذم اإلجراءات اجلزائية1435 ،هـ.
( )3املذدة  21من نظذم مكذفحة الغش الاجذري1429 ،هـ.
( )4حكم ابا ائي رقم /8ج /3/1/لعذم 1435هـ ،انظر م ونة األحكذم القضذئية ل يوان املظذمل الصذدرة
دذم 1433ه ،صفحة .1027
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ولكن جيب أن يثبت خمذلفاهذ للنظذم ود م إمكذنية االتسافذدة منهذ يف حمضر يع ه مأمور
الضبط مع إرفذق املاسان ات اخلذصة ابلاسلع اليت مت إتالفهذ ،ومن أهم تلك املاسان ات فواتري
البيع والشراء موضحذً فيهذ تسعر الاسلع املالفة(.)1

( )1حمضر الاناسيق بني النيذبة العذمة ووزارة الاجذرة واالتساثمذر يف قضذاي :الغش الاجذري ،رقم ،28680
1436هـ.
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املبحث الثاني :املسؤولية املدنية ملأموري الضبط القضائي ،وفيه مطلبان:
املاسؤولية القذنونية تقع دلى املوظف العذم دن اإلخالل ابلواجبذت وااللازامذت الوظيفية
والقذنونية ،واملاسؤولية ياح د نودهذ طبقذً لنوع اإلخالل الذي ارتكبه مأمور الضبط القضذئي،
فنكون أمذم املاسؤولية الاأديبية يف حذل أخل املأمور بواجبذت الوظيفة دمومذً ،وتسلطذت مأموري
الضبط خصوصذً املنصوص دليهذ يف نظذمي اإلجراءات اجلزائية ومكذفحة جرائم الغش الاجذري،
واملاسؤولية اجلنذئية تقع دلى مأموري الضبط القضذئي حني يرتكب جرمية أثنذء قيذمه ابملهذم
املنوطة به يف النظذم ،واملاسؤولية امل نية ترتتب يف حذل جتذوز الاسلطة وترتب دلى لك خاسذئر
مذدية أو معنوية دلى الطرف املاضرر.
وكل نوع من أنواع املاسؤوليذت هلذ جهة خماصة تقوم برفع ال دذوى املاعلقة هبذ ،فذل دوى
اجلنذئية تقوم باحريكهذ النيذبة العذمة ،بينمذ ال دوى الاأديبية ترفع من اجلهة اليت يابع هلذ مأمور
الضبط وهي وزارة الاجذرة ،يف حني أن ددوى املاسؤولية امل نية وهي املطذلبة ابلاعويض يقوم
برفعهذ الشخص املاضرر يف حذل ترتب خاسذئر مذدية أو معنوية دلى جتذوز مأمور الضبط
لألنظمة والاعليمذت ،وترتب أح املاسؤوليذت ال خيل ابملاسؤولية األخرى ،فق تقع دلى املأمور
مجيع أنواع املاسؤولية الثالثة :اجلنذئية والاأديبية وامل نية مىت توفرت شروطهذ ،ويف هذا البحث
تسنقاصر دلى دراتسة املاسؤولية امل نية النذشئة دن إخالل مأموري الضبط القضذئي باسلطذهتم دن
وجود خمذلفة لنظذم مكذفحة الغش الاجذري.
و املاسؤولية امل نية نظذم يه ف إىل جرب الضرر الذي حي ث للشخص نايجة فعل ارتكبه
شخص آخر )1(،وتنقاسم إىل قاسمني :املاسؤولية العق ية ،واملاسؤولية الاقصريية ،فذألوىل تقوم دن
وجود دق صحيح الزم النفذ وأخل أح األطراف بانفيذه كذمالً أو جزءاً منه )2(،وأمذ الاقصريية
فإهنذ تاحقق دن وجود إخالل ابلواجبذت القذنونية )3(،واملاسؤولية اليت تسنانذوهلذ هي الاقصريية
( )1األلفي ،حمم جرب" .معذمل النظرية العذمة لاللازام"( .ط ،1اجلمعية العلمية القضذئية الاسعودية،
1439هـ)  ،ص.141
( )2املرجع الاسذبق.
( )3املرجع الاسذبق ،ص .142
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النذمجة دن إخالل مأمور الضبط القضذئي ابملاسؤوليذت والصالحيذت املنوطة به.

املطلب األول :أركان املسؤولية التقصريية:
املاسؤولية الاقصريية يف القذنون تقوم دلى ثالثة أركذن :اخلطأ ،والضرر ،ورابطة الاسببية
بينهمذ ،وأتتساست هذه املاسؤولية دلى مب أ :أن كل خطأ تسبَّب ضرراً للغري ي َلزم مرتكبه
ابلاعويض ،املاسانبطة من القواد الشردية ،ال ضرر وال ضرار ،و أن الضرر يزال )1(،وتسنبني فيمذ
يلي أركذن هذه املاسؤولية.
الفرع األول :اخلطأ
اخلطأ هو إخالل امل ين ابلازام قذنوين كقيذمه بعمل غري مشروع تسبب ضرراً للغري أو
امانذده دن القيذم بعمل كذن جيب دليه القيذم به ،ويقع دبء إثبذته دلى الشخص املاضرر
و لك إبثبذت أن اخلطأ الذي ح ث هو إخالل املااسبب ابلضرر ابألنظمة والقوانني الواجبة
()2
الاطبيق.
واخلطأ يقع بقص وبغري قص  ،ويصح ناسباه هبذا املفهوم إىل غري امل رك ،والصغري،
واجملنون ،والنذئم ،وهذا املفهوم هو الذي تقوم دليه املاسؤولية ،فمأمور الضبط القضذئي ياحمل
املاسؤولية دن مجيع تصرفذته اخلذطئة اليت قص وقودهذ أو مل يقص هذ ،ويشرتط لاحقق اخلطأ أن
()3
يقع الاصرف دلى وجه تاحقق به نايجة غري مأ ون فيهذ.
وتبذينت آراء شراح القذنون يف تعريف اخلطأ الذي يوجب املاسؤولية؛ لذا ،د ِرف اخلطأ أبنه
"نشذط إرادي ال يافق مع واجب احليطة واحلذر" .ودرف أيضذً أبنه "فعل أو امانذع غري مرخص
به قذنوانً وماساقالً دن العق "؛ ولذلك كروا أن اخلطأ هو احنراف يف الاسلوك ،والب من توفر
( )1الاسنهوري ،دب الرزاق" .الوجيز يف شرح القذنون امل ين"( .القذهرة :دار النهضة العربية1966 ،م) ،
ص310؛  .38الزحيلي ،وهبة مصطفى" .نظرية الضمذن أو أحكذم املاسؤولية امل نية أو اجلنذئية يف
الفقه اإلتسالمي"( .دمشق :دار الفكر ، )2012 ،ص.24
( .29 )2األلفي ،حمم جرب" .معذمل النظرية العذمة لاللازام" ،ص.145
( )3املرجع الاسذبق.
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ركين اخلطأ فيه ،ومهذ األول :مذدي وهو الاع ي ،والثذين :معنوي وهو اإلدراك.
و ختالف األخطذء من حيث جاسذماهذ إىل :اخلطأ اجلاسيم وهو الذي ال يرتكبه أقل النذس
إمهذالً ،وال أكثرهم جهالً ،وياعذرض اخلطأ اجلاسيم مع حاسن النية ،ويقذبله اخلطأ الياسري أو
العذدي ويقص به االحنراف الياسري دن الاسلوك ،واإلخالل بواجب ليس ا أمهية كبرية يع من
األخطذء الياسرية ،وأثر هذا الاقاسيم هو أن األخطذء اجلاسيمة يرتتب دليهذ الاعويض ال حمذلة دلى
دكس األخطذء الياسرية فهنذك اتساثنذءات يف د م ماسذءلة املوظف م نيذً يف حذل ارتكذهبذ،
وتشرتك مجيع هذه األنواع يف أمر واح وهو أنه مىت مذ تسببت ضرراً للغري فإن لك يرتب
()2
املاسؤولية دلى مرتكبهذ.
واخلطأ له د ة صور يف ضبط جرائم الغش الاجذري ،فإمذ أن يكون خطأً مهنيذً يص ر
من مأمور الضبط القضذئي أثنذء مبذشرة دمله ،كأن يضبط احلذلة دن االشابذه دون اتبذع
اإلجراءات القذنونية املنصوص دليهذ يف هذه احلذلة كأخذ دينة من البضذدة املشابه يف غشهذ
وفحصهذ للاأك من وجود املخذلفة ،أو اخلطأ يف تطبيق القذنون ،كأن يقوم مأمور الضبط
القضذئي إبغالق احملل الذي حياوي دلى مناجذت مغشوشة دون أن تكون هذه العقوبة من
()3
ضمن العقوابت املنصوص دليهذ يف النظذم.
الفرع الثاين :الضرر.
الضرر هو الركن األتسذس لقيذم املاسؤولية؛ و لك ألن وقوع اخلطأ وح ه ال تنشأ دنه
()4

( )1الاسنهوري ،دب الرزاق" .الوتسيط يف شرح القذنون امل ين"( .بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب ،د.ت)
 ،ص 779؛ حاسيين إبراهيم" .الوجيز يف مصذدر االلازام يف ضوء الفقه إلتسالمي والنظذم امل ين".
(ط ،1د.م :د.ن1438 .هـ2016-م)  ،ص.215
( )2نوري خذطر" .حت ي فكرة اخلطأ اجلاسيم يف املاسؤولية امل نية" .جملة املنذرة للبحوث وال راتسذت،3 ،
(اجملل 2001 ،7م) ،.ص.47-46
( )3حكم ديوان املظذمل رقم (/67د/ف 43/لعذم 1426هـ) يف القضية رقم(/1/3704ق لعذم
1425هـ) املؤي حبكم هيئة الا قيق رقم (/167ت 1/لعذم 1427هـ).
( )4ركن الضرر هو الذي مييز بني املاسؤولية امل نية واملاسؤولية اجلنذئية ،ألن املاسؤولية اجلنذئية جتب مىت مذ كذن
=
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املاسؤولية ،بل جيب أن ياسبب اخلطأ ضرراً تطبيقذً لقذد ة "كل خطأ تسبب ضرراً للغري يلزم
مرتكبه ابلاعويض" ،ودرف فقهذء الشريعة اإلتسالمية الضرر أبنه "إحلذق مفاس ة ابآلخرين"(،)2
ودرفه شراح القذنون أبنه "هو األ ى الذي يصيب الشخص يف مصلحة مشرودة له أو حق من
()3
حقوقه".
ويانوع الضرر إىل نودني :النوع األول :ضرر مذدي يصيب املاضرر يف جاسمه أو يف مذله،
ويكون لك يف اخلاسذرة املذلية اليت تنشأ من االدا اء دلى حق أو مصلحة ،فذلضرر اجلاس ي
للشخص ياسبب ضرراً مذليذً للماضرر نايجة قيذمه باحمل نفقذت العالج ،وفوات الكاسب
باسبب د م ق رته دلى العمل ،والضرر املذدي يكون كذلك يف االدا اء دلى احلقوق املذلية
للشخص بنوديهذ :احلقوق العينية أو الشخصية ،ومن معذين الضرر املذدي االدا اء الذي ياسبب
()4
نقصذً مذليذًكمنعه من الاسفر للعمل دون وجه حق.
والنوع الثذين من أنواع الضرر هو الضرر األديب أو املعنوي ،وهو الذي يصيب مصلحة
غري مذلية ،والضرر املعنوي يصيب املاضرر يف نفاسه أو كراماه أو شرفه أو مركزه االجامذدي ،ومن
=

الاصرف حمرمذً دون ادابذر للضرر هل حتقق أم ال كمذ يف شرب اخلمر  ،فذملاسؤولية اجلنذئية تقوم دلى
النظرة األخالقية للاصرف وال تنظر إىل نايجاه ،فاسواء ناج من الاصرف املنهي دنه اإلضرار أبح ،
أم مل يناج كمذ يف شرب اخلمر ،فذملاسؤولية اجلنذئية قذئمة وإن مل يكن مثة إضرار أبح  ،ألن الضرر
ليس ركنذً فيهذ ،وإن كذنت احملرمذت حرمت لألضرار اليت تاسببهذ دلى حيذة الفرد واجملامع ،وهذه
احلكمة لياست هي املقصودة ألن ياساطيع أي فرد حتريك ددوى احلاسبة ولو مل مياسه من اجلرمية
ضرر .انظر :حمم دب هللا املرزوقي ،املاسؤولية الاقصريية يف منظور الفقه اإلتسالمي ،الاوبة ،الطبعة
الثذنية1439 ،هـ.
( )1الصبوجني ،كرمي" .تطور الضرر امل ين كأتسذس للاعويض يف املاسؤولية امل نية" .جملة القذنون امل ين،
(املركز املغريب لل راتسذت واالتساشذرات القذنونية وحل املنذزدذت.212-200 ،.)2017 ،
( )2مصطفى الزرقذ" .امل خل الفقهي العذم"( .دمشق :دار القلم1433 ،ه2012-م) ،.ص.990
( )3الص ة ،دب املنعم فرج" .مصذدر االلازام دراتسة يف القذنون اللبنذين واملصري" (القذهرة :دار النهضة
العربية1979 ،م) ص.485
( )4األلفي ،حمم جرب" .معذمل النظرية العذمة لاللازام" .ص.145
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لك أيضذً مذ يؤثر يف مسعة الشخص من الاسب أو القذف ،فذالدا اء دلى النفس يكون ضرراً
معنوايً مىت مذ مل يناج دنه إنفذق ٍ
مذل للعالج ،ومن لك أيضذً الاسب والقذف وتشويه الاسمعة
واإلهذنة اليت متس كرامة اإلناسذن فهي تصرفذت حت ث ضرراً معنوايً ألهنذ تضر باسمعة الشخص
()1
ومكذناه يف اجملامع.
ويع الضرر املذدي ركنذً من أركذن املاسؤولية اليت يرتتب دليهذ الاعويض مىت مذ توفرت
الشروط الاذلية:
الشرط األول :أن يكون الضرر حمقق الوقوع ،وهو الضرر الذي وقع فعالً ،كإتالف
الزرع ،وتقطيع األشجذر ،أو أن يكون الضرر ماساقبليذ ووجوده مؤك  ،كإصذبة الشخص بعذهة
ماسا مية متنعه من العمل يف املاساقبل ،وخيالف تق ير الضرر املاساقبلي حباسب نوع اإلصذبة
فهنذك مذ ميكن تق يره حذالً ،وهنذك مذ ال ميكن تق يره إال بع معرفة نوع اإلصذبة؛ ألن الاق ير
خيالف يف حذل كذنت اإلصذبة ميكن أن تربأ أو أهنذ من اإلصذابت ال ائمة اليت ال يرجى الشفذء
منهذ ،وهل تؤدي إىل وفذة املاضرر أو ال )2(.وابلاذيل ،فإن الضرر غري حمقق الوقوع ال تنشأ دنه
املاسؤولية الاقصريية.
الشرط الثاين :أن يؤدي الضرر إىل اإلخالل مبصلحة مذلية مشرودة للماضرر ،مثل
إصذابت العمل ،فعن مذ يصذب العذمل يقوم صذحب العمل ابلاعويض دن ضرر العذمل ،وال ب
()3
أن تكون املصلحة مشرودة؛ ألن اإلخالل ابملصلحة غري مشرودة ال توجب الاعويض،
فإتالف املناجذت املغشوشة اليت مت ضبطهذ ال توجب الاعويض؛ ألن حيذزة املناجذت املغشوشة
بقص بيعهذ جمَّرم يف اململكة فاع مصلحة غري مشرودة؛ ولذا ال توجب الاعويض إبتالفهذ ،فبذئع
( )1الزحيلي ،وهبة مصطفى" .نظرية الضمذن" .ص29؛ الصبوجني ،كرمي" .تطور الضرر امل ين"، .
ص.204
( )2األلفي ،حمم جرب" .معذمل النظرية العذمة لاللازام" ، .ص .146ص قي دياسى" ،الاعويض دن الضرر
وم ى اناقذله للورثة"( .ط ،1القذهرة :املركز القومي لإلص ارات القذنونية2014 ،م) ،ص.221
( )3الاسنهوري ،دب الرزاق" .الوتسيط يف شرح القذنون امل ين" ،ص .857الصبوجني ،كرمي" .تطور الضرر
امل ين" ،ص.207
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اخلمر ال جيوز له املطذلبة ابلاعويض يف حذل مت إتالف املضبوطذت من قبل جهذت الضبط ،ألهنذ
غري مشرودة يف اململكة العربية الاسعودية.
الفرع الثالث :رابطة السببية بني اخلطأ والضرر
رابطة الاسببية هي الركن الثذلث من أركذن املاسؤولية الاقصريية ،وهي العالقة بني اخلطأ
والضرر ،أي ال تقوم املاسؤولية إال إ ا كذن الضرر مرتتبذً دلى اخلطأ ،أي أن الضرر يكون أثراً
للخطأ ونايجة له ،لذا ال يكون هنذك وجود للماسؤولية مع ختلف وجود رابطة الاسببية بني اخلطأ
()1
والضرر.
ولرابطة الاسببية أمهية يف املاسؤولية الاقصريية ،فاح ي الفعل الذي أح ث الضرر من
األفعذل األخرى املصذحبة للحذدث يام بواتسطة العالقة الاسببية بني الفعل والضرر .وتطبيقذً
ٍ
فحينئذ تنشأ
ضرر دلى شخص مذ وكذن الضرر انشئذً دن اخلطأ ومرتتبذً دليه،
لذلك ،إ ا وقع ٌ
املاسؤولية الاقصريية دلى مرتكب الفعل اخلذطئ ،ودلى النقيض من لك ،مىت مذ كذن اخلطأ ليس
()2
له أثر يف الضرر ،فال تنشأ املاسؤولية الاقصريية؛ ألن الضرر مل حي ث باسبب اخلطأ.
وبنذء دلى مذ تسبق ،تع رابطة الاسببية أح أركذن املاسؤولية اليت تنشأ مع وجودهذ
املاسؤولية يف حذل وج ت األركذن األخرى :ركنذ اخلطأ والضرر مجيعذً ،فمىت مذ ختلف ركن من
األركذن الثالثة فال تنشأ املاسؤولية ،وال يرتتب دليهذ قيذم ددوى املاسؤولية واجلزاءات املرتتبة دنهذ
كذلاعويض.
وتطبيقذً لقيذم املاسؤولية دلى موظفي الضبط القضذئي يف جرائم الغش الاجذري مذ حكم
به ديوان املظذمل( )3بقيذم املاسؤولية دلى جهة اإلدارة نايجة اخلطأ – الركن األول من أركذن
( )1الاسنهوري ،دب الرزاق" .الوجيز يف شرح القذنون امل ين" ،ص .353األلفي ،حمم جرب" .معذمل النظرية
العذمة لاللازام" ،ص.146
( )2املرجع الاسذبق.146 ،
( )3تسذبقذً كذن االخاصذص ل يوان املظذمل حىت ص ور نظذم اإلجراءات اجلزائية 1435ه ـ الذي جعل
قذضي الفرع هو قذضي األصل ومبذ أن قذضي األصل هي احملكمة اجلزائية لكوهنذ جهة االخاصذص
يف قضذاي الغش الاجذري ،فبذلاذيل ،تكون هي اجلهة املخاصة بقضذاي الاعويض النذشئة دن املاسؤولية
=
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املاسؤولية -الذي ارتكباه إبغالق احملل لعرضه مواد غذائية مناهية الصالحية؛ ألن العقوبة النظذمية
للمخذلفة اليت ارتكبهذ صذحب احملل هي الغرامة أو الاسجن ولياست إغالق احملل طبقذً للمذدة
 16من نظذم مكذفحة الغش الاجذري )1(،وألن هذا اخلطأ تسبب ضرراً -الركن الثذين من أركذن
املاسؤولية -خباسذرة صذحب احملل بالف بعض املواد الغذائية املوجودة داخل احملل باسبب إغالق
احملل؛ ألن بعض املواد حتاذج لعنذية لكي ال تاعرض للالف ،ومل يامكن صذحب احملل من القيذم
بذلك طيلة فرتة إغالق احملل .وكذلك فإن دالقة الاسببية – الركن الثذلث من أركذن املاسؤولية -
موجودة حيث إن تلف املواد الغذائية -الضرر -كذن نايجة إغالق احملل – اخلطأ -دون تسبب
ب تلف البضذدة )2(.وهنذ نشأت املاسؤولية دلى جهة اإلدارة باوفر
مشروع ،فإغالق احملل تسبَّ َ
األركذن الثالثة.
املطلب الثاني :دعوى املسؤولية املدنية على مأموري الضبط القضائي
حيق للشخص الذي تضرر من خطأ مأموري الضبط القضذئي رفع ددوى املاسؤولية ض
من تاسبب هبذا الضرر ،من أجل جرب الضرر ،وتصحيح املركز القذنوين للشخص املاضرر و لك
برد احلذل إىل مذ كذن دليه قبل ح وثه ،وإلقذمة هذه ال دوى جيب توفر شروطهذ ،ورفعهذ دلى
ي صفة يف ال دوى ،وتق ميهذ إىل احملكمة املخاصة بنظر ال دوى ،واملطذلبة ابلاعويض الذي
يانذتسب مع حجم الضرر ،ودليه تسننذقش فيمذ يلي :احملكمة املخاصة بنظر ال دوى ،والاعويض
دن املاسؤولية ،و تنفيذ األحكذم القضذئية.
الفرع األول :احملكمة املختصة بنظر دعوى املسؤولية
رفع ددوى املاسؤولية ض مأموري الضبط القضذئي خيالف دن رفعهذ ض األفراد
=

املرتتبة دن جرائم الغش الاجذري.
( )1املذدة  16من نظذم مكذفحة الغش الاجذري1429 ،هـ
( )2حكم ديوان املظذمل رقم (/67د/ف 43/لعذم 1426هـ) يف القضية رقم (/1/3704ق لعذم
1425هـ) املؤي حبكم هيئة الا قيق رقم (/167ت 1/لعذم 1427هـ).
- 741 -

سلطات مأموري الضبط القضائي وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري السعودي دراسة حتليلية ،د .بندر بن خالد الذبياين
()2
()1

العذديني؛ ألن اخلطأ الذي نشأت دنه املاسؤولية يع خطأً مرفقيذً وليس شخصيذً  ،فذخلطأ
املرفقي يقوم دلى أتسذس أن جهة اإلدارة هي اليت تاسببت يف الضرر وليس املوظف الاذبع هلذ
تسواء درف الذي تاسبب ابلضرر أم مل يعرف )3(.و الاعذمل يف هذه احلذلة يكون مع جهة
اإلدارة اليت يابع هلذ املأمور الذي ترتبت دليه املاسؤولية باسبب اخلطأ الذي ارتكبه أتتسياسذً دلى
مب أ ماسؤولية املابوع دن دمل الاذبع )4(.وابلاذيل ،فذل ولة ماسؤولة دن أي ضرر ياسببه دمذهلذ
للغري إ ا كذن هذا الضرر انشئذً دن أدمذل أجهزة ال ولة وجهذت اإلدارة الاذبعة هلذ ،وتلازم
()5
ال ولة ابلاعويض دن الضرر جرباً له ،ولو أدى لك إىل جلوء املاضرر إىل القضذء.
مر بع ة
وحت ي احملكمة املخاصة بنظر ددوى املاسؤولية دن أدمذل الضبط القضذئي َّ
( )1اخلطأ املرفقي :هو اخلطأ ا لذي يناسب فيه اإلمهذل أو الاقصري إىل املرفق العذم اته حىت ولو كذن الذي
قذم به مذدايً أح مناسويب املرفق العذم إ ا مل يعارب اخلطأ شخصيذً .دلي شفيق" ،الرقذب القضذئية
دلى أدمذل اإلدارة يف اململكة العربية الاسعودية -دراتسة حتليلية مقذرنة( ،"-الرايض :معه اإلدارة
العذمة1422 ،هـ2002-م)  ،ص.180
( )2اخلطأ الشخصي :هو اخلطأ الذي يناسب إىل املوظف وتكون املاسؤولية دلى دذتقه شخصيذً وينفذ
احلكم دلى أمواله اخلذصة .انظر :دلي شفيق" ،الرقذبة القضذئية" ،ص.180
( )3املرجع الاسذبق.
( )4أن ماسؤولية املابوع دن دمل الاذبع خالف األصل ألن الشخص ال ياسأل إال دن أفعذله ،لقوله
تعذىل(( وال تزر وازرة وزر أخرى)) ،واالتساثنذء من األصل أوج ته الضرورة وطبيعة العالقذت
وتشذبكهذ ،ولقيذم ماسؤولية املابوع دن دمل الاذبع شروط ،أوهلذ :دالقة الابعية وهو أن يكون
للمابوع تسلطة شردية يف الاوجيه والرقذبة دلى أدمذل أو أنشطة خمصوصة يقوم هبذ الاذبع .اثنيهذ:
ارتكذب الاذبع اخلطأ يكون أثنذء أتدية الوظيفة أو باسببهذ مع توفر أركذن املاسؤولية .وملاسؤولية املابوع
دن دمل الاذبع شواه د ي ة يف الشريعة اإلتسالمية .انظر :مصطفى الزرقذ ،ماسؤولية املابوع دن
فعل اتبعه ،جملة جممع الفقه اإلتسالمي ،الاسنة الثذمنة ،الع د العذشر ،صـ .151ومن لك قوله
صلى هللا دليه وتسلم "كلكم راع وكلم ماسؤول دن ردياه"  ،ومن األثر أن رجال أتى دمر بن دب
العزيز فقذل  :زردت زردذ فمر به جيش من أهل الشذم فأفاس وه  ،فعوضه دشرة آالف درهم .ابن
أيب شيبه ،دب هللا بن حمم العباسي" .املصنف"( .الطبعة الاسلفية ،د.ت).470 :13 ،.
( )5دلي شفيق" ،الرقذبة القضذئية" ،ص.180
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مراحل خالل العق ين املذضيني ،فق كذن ديوان املظذمل هو صذحب االخاصذص يف نظر
ال دذوى اليت ترفع دلى مأموري الضبط القضذئي إدمذالً للمعيذر الشكلي؛ نظراً ألن جهذت
الضبط القضذئي من جهذت اإلدارة ،وأن القرارات اليت تص رهذ قرارات إدارية ،وأن الرقذبة
دلى إجراءات الضبط القضذئي ختضع حملذكم ديوان املظذمل ،إضذفة إىل أن احملكمة املخاصة
بنظر ال دوى اجلزائية لياست هي صذحبة االخاصذص – يف لك الوقت -يف نظر ددذوى
الاعويض النذشئة دنهذ ،وأن ديوان املظذمل له الوالية العذمة يف نظر ال دذوى ض جهذت
()1
اإلدارة الاذبعة لل ولة.
وبع تغري االجاهذد بصرف النظر دن ددذوى الاعويض ض أدمذل الضبط القضذئي
بنذءً دلى أن أدمذهلذ تع من أدمذل الاسلطة القضذئية ب ءاً إبجراءات الضبط والافايش،
واناهذءً إبقذمة ال دوى اجلنذئية يف جرائم الغش الاجذري ،وهذه األدمذل خترج دن والية ديوان
املظذمل طبقذً لنظذم اإلجراءات اجلزائية )2(.وابلاذيل ،كذنت ال دذوى اليت ترفع أمذم ديوان املظذمل
()3
يف هذا الشأن حيكم فيهذ بصرف النظر لع م االخاصذص.
واتساقر القضذء مؤخراً دلى أن أدمذل الضبط القضذئي تع اتبعة لل دوى اجلزائية،
وماصلة هبذ ،وتنطبق دليهذ أحكذمهذ؛ ألهنذ تقوم إبجراءات جنذئية دن وقوع اجلرمية،
كذلبحث دن مرتكبيهذ ،ومجع املعلومذت ،واألدلة املاعلقة ابجلرمية ،وأن هنذك فرقذً بينهذ وبني
أدمذل الضبط اإلداري ،وابلاذيل ،فإن اجلهة القضذئية اليت تنظر ال دذوى املاعلقة بالك
األدمذل ختالف ابخاالف طبيعاهذ ،فأدمذل الضبط القضذئي تع من األدمذل القضذئية؛
( )1قرار هيئة الا قيق رقم ( )87لعذم 1432هـ ،ص ،297-294املذدة  ،217نظذم اإلجراءات
اجلزائية ،الصذدر ابملرتسوم امللكي رقم (م )39/واتريخ 1422/7/28هـ ،حكم ديوان املظذمل رقم
(/111د/إ 10/لعذم 1428هـ) يف القضية رقم (/2/4887ق /لعذم 1426هـ) املؤي ابحلكم رقم
(/153ت/لعذم 1429هـ).
( )2قرار هيئة الا قيق رقم ( )87لعذم 1432هـ ،ص.295
( )3حكم ديوان املظذمل رقم (/87د/إ 21/لعذم 1431هـ) يف القضية (/5/1000ق لعذم 1428هـ)
املؤي ابحلكم رقم (/708إس 6/لعذم 1431هـ)
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التصذهلذ ابل دوى اجلنذئية مبذشراً ،دلى دكس أدمذل الضبط اإلداري اليت تع من أدمذل
جهة اإلدارة؛ لذا ،فإن القضذء اإلداري ليس صذحب االخاصذص بنظر ددذوى أدمذل
()1
الضبط القضذئي نظراً لابعياهذ لل دوى اجلزائية واتصذهلذ هبذ.
بنذء دلى مذ تسبق ،فإن ددذوى الاعويض دن أدمذل مأموري الضبط القضذئي ترفع
أمذم احملكمة اليت تنظر ال دوى اجلزائية األصلية ،وهي احملكمة اجلزائية دمالً بقذد ة أن
قذضي األصل هو قذضي الفرع )2(،وجذءت نصوص نظذم اإلجراءات اجلزائية الصذدر دذم
1435هـ مؤك ة دلى هذه القذد ة حيث نصت املذدة  215دلى أن "..لكل من أصذبه
ضرر – نايجة اهتذمه كي اً ،أو نايجة إطذلة م ة تسجنه أو توقيفه أكثر من امل ة املقررة -احلق
يف الاعويض أمذم احملكمة اليت رفعت إليهذ ال دوى األصلية"( ،)3ويشمل لك ددوى
املاسؤولية النذشئة دن أدمذل مأموري الضبط القضذئي ،ويكون رفع ال دوى دلى جهة اإلدارة
اليت يابع هلذ مأمورو الضبط القضذئي طبقذً لقذد ة ماسؤولية املابوع دن دمل الاذبع.
الفرع الثاين :التعويض كجزاء عن املسؤولية
الاعويض هو مذ حيكم به دلى من تاسبب ابلضرر دلى املاضرر يف نفاسه أو مذله أو يف
مسعاه )4(،قذل ابن القيم(( :تغرمي اجلذين نظري مذ أتلفه)) )5(.والاعويض يكون يف األضرار املذدية
وكذلك يف األضرار املعنوية(.)6
( )1قرار هيئة الا قيق رقم ( )87لعذم 1432هـ ،ص 297ومذ بع هذ.
( )2قرار هيئة الا قيق رقم ( )87لعذم 1432هـ ،ص 297ومذ بع هذ.
( )3املذدة  215من نظذم اإلجراءات اجلزائية1435 ،هـ.
( )4األلفي ،حمم جرب" .معذمل النظرية العذمة لاللازام" ،ص.167
( )5ابن قيم اجلوزية" ،إدالم املوقعني دن رب العذملني" ،حتقيق :طه دب الرؤوف( ،بريوت :دار اجليل،
1973م).123 :2 ،
( )6اخالف الفقهذء يف الاعويض دن الضرر املعنوي ،فق هب مجهور الفقهذء دلى أنه ال جيوز الاعويض دن
الضرر املعنوي ،واتسا لوا دلى لك بع ة أدلة منهذ :أن الضرر املعنوي ليس خاسذرة مذلية وال ميكن حت ي
لك الضرر ألن الاعويض دن الضرر ال يكون إال يف الضرر املذدي احملاسوس أو مذ يف حكمه ،والعقوبة
يف الضرر املعنوي تكون ابحل أو ابلاعزير ،واتسا لوا كذلك أبن الاعويض ابملذل من أجل جرب الضرر،
=
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و األصل يف الاعويض أن يكون نق ايً وهو املبلغ الذي حيكم به القذضي مقذبل الضرر،
والاعويض النق ي هو الغذلب يف املاسؤولية الاقصريية وهو الذي حيكم به ض جهذت اإلدارة
()1
إلزالة الضرر دن املاضرر ،وهو الذي اتساقر دليه القضذء يف اململكة العربية الاسعودية.
والاعويض العيين ال حيكم به يف ددوى املاسؤولية ض جهذت اإلدارة إال اندراً؛ ألن
الاعويض العيين ياعذرض مع تسلطة القذضي يف إص ار أوامر ض جهذت اإلدارة األمر الذي
ياعذرض مع مب أ الفصل بني الاسلطذت ،ودلى الرغم من لك إال أن القذضي جيوز له األخذ
ابلاعويض العيين يف حذلاني :األوىل :أن توافق اإلدارة دلى الاعويض العيين ،ويكون لك بص ور
احلكم باخيري جهة اإلدارة بني الاعويض النق ي أو تعي احلذل إىل مذ كذن دليه قبل وقوع الضرر،
ٍ
فحينئذ يكون املبلغ النق ي هو الاعويض الوحي  ،والثذنية:
ويف حذل د م اخايذر الاعويض العيين،
أن يطلب امل دي الاعويض العيين من اجلهة اليت تاسببت ابلضرر وتوافق جهة اإلدارة دلى لك،
ومن الاطبيقذت القضذئية يف الاعويض العيين ض جهة اإلدارة ،مذ حكمت به احملكمة اإلدارية
أبنه "ولئن كذن األصل أن الاعويض دن نزع امللكية يكون تعويضذً نق ايً إال أنه جيوز أن يكون
الاعويض أبرض إ ا رضي املذلك بذلك ومن مث مذ جيب دلى امل دي دليهذ هو تعويض امل دي
=

إبحالل مذل حمل الضرر الواقع دلى املاضرر ،والضرر املعنوي ال جيربه الاعويض املذيل .ويف رأي آخر دن
احلنفية وبعض املعذصرين ،قذلوا جبواز الاعويض املذيل دن الضرر املعنوي ،واتسا لوا بقول النيب صلى هللا
دليه وتسلم(( :ال ضرر وال ضرار)) واحل يث دذم يشمل مجيع أنواع الضرر ومنهذ الضرر املعنوي ،و كروا
أن الاعزير ق يكون ابملذل يف األضرار املعنوية .انظر :الاسالمة ،دب العزيز" .الاعويض دن الضرر
املعنوي" .جملة الع ل1431( ،48 ،ه)  ،ص  .199-197والاعويض دن الضرر املعنوي يكون
بشروط ،أن يكون دن مصلحة انعق تسبب وجودهذ ،و كذن الضرر باسبب الاع ي ،واتساقر القضذء يف
اململكة العربية الاسعودية دلى الاعويض دن الضرر املعنوي ض جهة اإلدارة يف قضذاي احلبس والاوقيف
بغري وجه حق ودون ماسان نظذمي ،انظر :القضية رقم /5/562ق لعذم 1430هـ.
( )1رضذ وه ان ،املشكالت العملية يف ددوى الاعويض أمذم القضذء اإلداري ،جملة الع ل ،الع د ،46
1431هـ ،ص .78دلي شفيق" ،الرقذب القضذئية" ،ص.203
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()1

دن أرضه مببلغ مذيل أو أرض ماسذوية هلذ".
وللقذضي الاسلطة املطلقة يف تق ير الاعويض الذي يانذتسب مع حجم الضرر يف حذل
د م وجود نص قذنوين أو معذيري ملزمة يف تق ير الاعويض ،ويق ر الاعويض بنذء دلى مذ حلق
املاضرر من ضرر ومذ فذته من كاسب باسبب خطأ اإلدارة مع مرادذة الظروف املالباسة وحذلاه
دن وقوع الضرر ،دلى أن يكون الاعويض كذفيذً جلرب الضرر دون زايدة أو نقص ،ويشمل
الاعويض اخلاسذرة احلقيقة للماضرر ،ومذ فذته من كاسب إ ا توفرت الشروط الشردية لذلك ،وهي
أن يكون مصلحة انعق تسبب وجودهذ ،وفذت الكاسب باسبب الاع ي أو اخلطأ ،وق ياساعني
()2
القذضي ابخلرباء يف تق ير الاعويض خصوصذً دن مذ ياعلق الضرر أبمر فين.

الفرع الثالث :تنفيذ األحكام القضائية
جيب دلى جهة اإلدارة تنفيذ األحكذم القضذئية النهذئية املذيلة ابلصيغة الانفيذية ،و لك
ابختذ اإلجراءات الفورية الالزمة لذلك ،والاناسيق مع وزارة املذلية واجلهذت املعنية دن االقاضذء،
وال جيوز تعطيل تنفيذ هذه األحكذم ألي تسبب غري مشروع ،وأن امانذع اإلدارة دن الانفيذ يانذىف
()3
مع مب أ املشرودية ،ويرتتب دلى لك ماسؤولياهذ دن د م الانفيذ.
ٍ
وحينئذ فإن اجلهة املعنية ابلانفيذ هي
وق متانع جهة اإلدارة دن تنفيذ األحكذم النهذئية،
إمذرات املنذطق ،وأن أمري املنطقة هو املخاص بانفيذ األحكذم الغري مشمولة بنظذم الانفيذ ،حيث
نصت املذدة( )50من النظذم األتسذتسي للحكم دلى أن "امللك أو ينيبه معنيون بانفيذ األحكذم

( )1املرجع الاسذبق ،وانظر :احلكم رقم /39د/إ /لعذم  ،1427جممودة األحكذم واملبذدئ اإلدارية لعذم
1427هـ صـ . 1528انظر :أمح أغرير" ،مبذدئ الاعويض دن أضرار اإلدارة يف قضذء ديوان املظذمل
الاسعودي – دراتسة مقذرنة" ،جملة القضذئية1436( ،11 ،هـ) ـ،صـ247
( )2املرجع الاسذبق ، 204 ،األلفي ،حمم جرب" .معذمل النظرية العذمة لاللازام" .168 ،القضية رقم
/1/3704ق لعذم 1425هـ .حكم قضذئي رقم  3464147واتريخ 1434/3/17هـ.
( )3األمر الاسذمي رقم /9624ب واتريخ 1430/11/22ه .تسذكذر حاسني" .ماسؤولية املوظف العذم
املمانع دن تنفيذ األحكذم القضذئية"( .القذهرة :املركز العريب لل راتسذت والبحوث العلمية1439 ،هـ-
2018م)  ،ص .106-105
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()1
القضذئية"  ،ونصت املذدة ( )7من نظذم املنذطق دلى أن "ياوىل أمري كل منطقة إدارهتذ ،وفقذً
للاسيذتسة العذمة لل ولة ،ووفقذً ألحكذم هذا النظذم ،وغريه من األنظمة واللوائح ،ودليه بصفة
خذصة...:ب -تنفيذ األحكذم القضذئية بع اكااسذهبذ صفاهذ النهذئية"( ،)2ويرجع الاسبب يف
لك إىل د م إمكذنية اتساخ ام القوة اجلربية ض اإلدارة ،ود م جواز احلجز الانفيذي أو
الاحفظي دلى األموال العذمة ،و أن نظذم الانفيذ اتساثىن القضذاي اإلدارية واجلنذئية ،دليه ،فال
تسبيل إىل تنفيذ األحكذم إال دن طريق احلذكم اإلداري(.)3

( )1املذدة  50من النظذم األتسذتسي للحكم1412 ،هـ.
( )2املذدة  7من نظذم املنذطق الصذدر ابألمر امللكي رقم(أ )92/باذريخ 1412/8/27هـ.
( )3األمر الاسذمي رقم  49256واتريخ 1438/10/26هـ.
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اخلامتة
تسلطذت الضبط القضذئي اليت خوهلذ نظذم مكذفحة الغش الاجذري والئحاه الانفيذية
ملأموري الضبط القضذئي تع أوتسع من تسلطذت رجذل الضبط اجلنذئي املنصوص دليهذ يف نظذم
اإلجراءات اجلزائية مثل الاحقيق مع املخذلفني ومسذع دفودهم ومواجهاهم ابلاهم املناسوبة هلم،
ويرجع الاسبب يف لك أن وزارة الاجذرة توتسعت يف منحهم مهذم وصالحيذت لياست من
اخاصذصهم وإمنذ من اخاصذصذت النيذبة العذمة ،وأن الاسلطة الانفيذية – يف لوائحهذ وقراراهتذ
وتعذميمهذ – ليس هلذ منح تسلطذت تاعذرض مع األنظمة الصذدرة دن الاسلطة الانظيمية وإمنذ هلذ
وضع اإلجراءات اليت ياسري دليهذ مأمور الضبط القضذئي يف ممذرتسة اخاصذصه يف جرائم الغش
الاجذري لذا فمأمورو الضبط القضذئي هلم كذمل الصالحيذت واالخاصذصذت املنصوص دليهذ
يف نظذم اإلجراءات اجلزائية دون الا خل يف اخاصذصذت اجلهذت الع لية األخرى كذلنيذبة العذمة
واحملكمة املخاصة ،ابإلضذفة إىل أن الضرر الذي ياسببه خطأ مأموري الضبط القضذئي للغري دن
خمذلفة األنظمة واللوائح ،يرتب املاسؤولية اليت تعطي احلق للماضرر يف رفع ددوى املاسؤولية دلى
جهة اإلدارة للاعويض دن الضرر الفعلي للماضرر.
أهم النتائج:
 .1أن نظذم مكذفحة الغش الاجذري والئحاه الانفيذية نص دلى تسلطذت واخاصذصذت
الضبط القضذئي.
 .2أن مأموري الضبط القضذئي يف جرائم الغش الاجذري يقومون بوظيفيت الضبط اإلداري
والضبط القضذئي.
 .3أن مأموري الضبط القضذئي خيضعون لرقذبة مزدوجة ،رقذبة إدارية وتقوم هبذ وزارة الاجذرة
لكوهنذ اجلهة الاذبعني هلذ ،ورقذبة وظيفية وتقوم هبذ النيذبة العذمة لكوهنذ اجلهة ات
االخاصذص أبدمذل الضبط القضذئي.
 .4ملأموري الضبط القضذئي دخول املكذتب امللحقة ابحملل الاجذري مىت كذنت اتبعة للمحل
ودخوهلذ يؤدي إىل ضمذن تطبيق األنظمة واللوائح املاعلقة ابلغش الاجذري.
 .5أن الالئحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري منحت مأموري الضبط القضذئي حق
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مواجهة املاهم ابلاهمة املوجهة له ومسذع دفوده واليت تع من مرحلة االتساجواب وهي من
اخاصذص النيذبة العذمة.
 .6أن ددوى املاسؤولية ترفع دلى جهة اإلدارة الاذبع هلذ مأمور الضبط القضذئي أتتسياسذً دلى
مب أ ماسؤولية املابوع دن دمل الاذبع.
 .7أن ددوى املاسؤولية ترفع أمذم احملكمة املخاصة بنظر ال دوى اجلزائية األصلية دمالً بقذد ة
أن قذضي األصل هو قذضي الفرع.
التوصيات:
توصي ال راتسة ب ـذآليت:
 .1تع يل تسلطذت وصالحيذت رجذل الضبط القضذئي املنصوص دليهذ فيهذ الالئحة
الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري مبذ ياوافق مع صالحيذهتم املنصوص دليهذ يف
نظذم اإلجراءات اجلزائية.
 .2النص يف نظذم مكذفحة الغش الاجذري دلى أن رجذل الضبط القضذئي ميذرتسون مجيع
تسلطذت وصالحيذت الضبط القضذئي (اجلنذئي) املنصوص دليهذ يف نظذم اإلجراءات
اجلزائية.
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املصادر واملراجع
أمح أغرير " ،مبذدئ الاعويض دن أضرار اإلدارة يف قضذء ديوان املظذمل الاسعودي – دراتسة
مقذرنة" ،جملة القضذئية1436( ،11 ،هـ).
أمين تسع تسليم وآخرون" .امل خل ل راتسة األنظمة الاسعودية"( .ج ة :دار حذفظ1438 ،ه).
الزبي ي ،حمم بن حمم بن دب الرزاق احلاسيين .أبو الفيض ،امللقب مبرتضى" .اتج العروس
من جواهر القذموس"( .دار اهل اية)
األزهري ،حمم بن أمح بن اهلروي .أبو منصور" .هتذيب اللغة" .حتقيق :حمم دوض
مردب( .ط ،1بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب2001 ،م)
حاسذن أبو العال" .القذنون اإلداري الاسعودي"( ،ط ،1ج ة :دار حذفظ1434 ،ه).
حاسيين إبراهيم" .الوجيز يف مصذدر االلازام يف ضوء الفقه إلتسالمي والنظذم امل ين"( .ط،1
د.م :د.ن1438 .هـ2016-م).
كلزي ،ايتسر حاسن" .حقوق اإلناسذن يف مواجهة تسلطذت الضبط اجلنذئي"( .ط ،1الرايض:
1428هـ2007/م).
العجمي ،مح ي" .القذنون اإلداري يف اململكة العربية الاسعودية"( .ط ،2مركز البحوث-
معه اإلدارة العذمة1437 ،هـ2016-م).
رضذ وه ان" .املشكالت العملية يف ددوى الاعويض أمذم القضذء اإلداري" .جملة الع ل،
1431( ،46ه).
روتسم دطية " .احلمذية اجلنذئية للماساهلك من الغش يف جمذل املعذمالت الاجذرية"(.
اإلتسكن رية  ،دار املطبودذت اجلذمعية2014 ،م).
زكي شنذق" .الوجيز يف نظذم اإلجراءات اجلزائية"( .ط ،2دار حذفظ1436 ،هـ2015-م).
تسذكذر حاسني" .ماسؤولية املوظف العذم املمانع دن تنفيذ األحكذم القضذئية"( .القذهرة :املركز
العريب لل راتسذت والبحوث العلمية1439 ،هـ2018-م).
تسع بن حمم بن ظفري" .اإلجراءات اجلنذئية يف اململكة العربية الاسعودية"( .الرايض :مطذبع
احلميضي1432 ،ه)ـ.
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العاييب ،تسعود " .املوتسودة اجلنذئية اإلتسالمية املقذرنة ابألنظمة املعمول هبذ يف اململكة العربية
الاسعودية"( .الرايض :دار الا مرية.)2009 ،
الغرييب ،تسعي " .تسلطذت مأموري الضبط القضذئي وفق قذنون محذية املاساهلك العمذين".
الطمذوي ،تسليمذن" .الوجيز يف القذنون اإلداري"( .القذهرة :دار الفكر العريب1437 ،ه-
2016م).
املطريف ،طالل" .اإلجراءات اجلزائية يف نظذم مكذفحة الغش الاجذري الاسعودي" .رتسذلة
دكاوراه ،جذمعة انيف العربية ،الرايض1433 ،هـ2012-م.
دذدل إبراهيم" .تسلطذت مأموري الضبط القضذئي بني الفعذلية وضمذن احلرايت واحلقوق
الفردية"( .القذهرة2001 ،م).
الاسنهوري ،دب الرزاق" .الوجيز يف شرح القذنون امل ين"( .القذهرة :دار النهضة العربية،
1966م).
الاسنهوري ،دب الرزاق" .الوتسيط يف شرح القذنون امل ين"( .بريوت :دار إحيذء الرتاث العريب،
د.ت).
الاسالمة ،دب العزيز" .الاعويض دن الضرر املعنوي" .جملة الع ل1431( ،48 ،ه)ـ.
دلي شفيق " ،الرقذب القضذئية دلى أدمذل اإلدارة يف اململكة العربية الاسعودية -دراتسة
حتليلية مقذرنة( ،"-الرايض :معه اإلدارة العذمة1422 ،هـ2002-م).
قرار هيئة الا قيق رقم ( )87لعذم 1432هـ ،قرارات هيئة الا قيق جمامعة ،ديوان املظذمل1435 ،ه.
الصبوجني ،كرمي" .تطور الضرر امل ين كأتسذس للاعويض يف املاسؤولية امل نية" .جملة القذنون
امل ين( ،املركز املغريب لل راتسذت واالتساشذرات القذنونية وحل املنذزدذت.)2017 ،
الالئحة الانفيذية لنظذم مكذفحة الغش الاجذري1431 ،ه.
ابن منظور ،حمم بن مكرم بن دلى األنصذري" .لاسذن العرب"( .القذهرة  :دار املعذرف ،د.ت).
حمضر الاناسيق مع وزارة الاجذرة يف قضذاي الغش الاجذري رقم  28680واتريخ
1436/6/4هـ
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املزمومي ،حمم " .الوتسيط يف شرح نظذم اإلجراءات اجلزائية"( .مركز النشر العلمي-جذمعة
امللك دب العزيز1440 ،هـ).
األلفي ،حمم جرب" .معذمل النظرية العذمة لاللازام"( .ط ،1اجلمعية العلمية القضذئية
الاسعودية1439 ،هـ).
حمم تسويلم" .احلمذية اجلنذئية للماساهلك بني اجلوانب اإلجرائية واألحكذم املوضودية".
(اإلتسكن رية :دار املطبودذت اجلذمعية2018 ، -م).
اجلبور ،حمم دودة" .االخاصذص القضذئي ملأمور الضبط"( .بريوت :ال ار العربية
للموتسودذت1986 ،م).
حممود مصطفى" .شرح قذنون اإلجراءات اجلنذئية"( .ط ،12القذهرة :دار النهضة العربية،
1988م).
م ونة األحكذم القضذئية ل يوان املظذمل الصذدرة دذم 1433ه
املرزوقي ،حمم دب هللا" .املاسؤولية الاقصريية يف منظور الفقه اإلتسالمي"( .ط ،2الاوبة،
1439ه)ـ.
مصطفى الزرقذ" .امل خل الفقهي العذم"( .دمشق :دار القلم1433 ،ه2012-م).
ابن أيب شيبه ،دب هللا بن حمم العباسي" .املصنف"( .الطبعة الاسلفية ،د.ت).
الرزدوين ،هذشم" .املاسؤولية امل نية ملأموري الضبط القضذئي"( .الشذرقة :إدارة مركز حبوث
الشرطة.)2015 ،
الزحيلي ،وهبة مصطفى" .نظرية الضمذن أو أحكذم املاسؤولية امل نية أو اجلنذئية يف الفقه
اإلتسالمي"( .دمشق :دار الفكر.)2012 ،
نوري خذطر" .حت ي فكرة اخلطأ اجلاسيم يف املاسؤولية امل نية" .جملة املنذرة للبحوث
وال راتسذت( ،3 ،اجملل 2001 ،7م).
الص ة ،دب املنعم فرج" .مصذدر االلازام دراتسة يف القذنون اللبنذين واملصري" (القذهرة :دار
النهضة العربية1979 ،م).
ص قي دياسى" ،الاعويض دن الضرر وم ى اناقذله للورثة"( .ط ،1القذهرة :املركز القومي
لإلص ارات القذنونية2014 ،م).
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ابن قيم اجلوزية" ،إدالم املوقعني دن رب العذملني" ،حتقيق :طه دب الرؤوف( ،بريوت :دار
اجليل1973 ،م).
األنظمة
نظذم اإلجراءات اجلزائية الصذدر ابملرتسوم امللكي رقم م 2/باذريخ  1435 / 1 / 22هـ.
النظذم األتسذتسي للحكم الصذدر أبمر ملكي رقم أ 90/واتريخ 1412 /08 /27هـ.
نظذم الغذاء الصذدر ابملرتسوم امللكي رقم م 1/واتريخ 1436/1/6هـ.
نظذم املنذطق الصذدر ابألمر امللكي رقم أ 92/باذريخ 1412/8/27هـ.
نظذم مكذفحة الغش الاجذري الصذدر ابملرتسوم امللكي رقم م 19/باذريخ 1429 /04 /23هـ
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