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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

واْ )) أُْمُرُكْم أَن ُتؤدُّ ٌَ األََماَناِت إِلَى أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتم  إِنَّ ّللّاَ 

ِعُظُكم بِِه إِنَّ ّللّاَ  ٌَ ا  اِس أَن َتْحُكُموْا بِاْلَعْدِل إِنَّ ّللّاَ نِِعمَّ َن النَّ ٌْ َب

 ((َكاَن َسِمٌعاً َبِصٌراً 

 

 صدق هللا العظٌم                                                 

 (85: االٌة  النساء)سورة                                                 
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 االهداء

 الى مصباح الظالم وبدر التمام سٌدنا محمد )صلى ّللا  علٌه وسلم(

كبٌراً , الى والدّي الى من أحاطانً بحنانهما ورعاٌتهما صغٌراً , وبنصحهما و دعواتهما 

 . الحبٌبٌن , أسأل ّللا ان ٌرحمهما كما ربٌانً صغٌراً , وان ٌبارك لهما فً عمرهما وعملهما

 الى من اشد بهم أزري .... أخوانً وأخواتً رعاهم ّللا .

 .. أصدقائً وأحبابً جمٌعاً . الى من ال تحلو الحٌاة بدونهم

 . الى كل ُمعلّم و متعلّم وباحث

لكل هؤالء أهدي ثمرة جهدي فً هذا العمل راجٌاً ّللا ان ٌجعل العمل خالصاً لوجهه الكرٌم , و 

 أن ٌنفع به .
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 الشكر والتقدٌر

 

دٌالى , أتقدم بالشكر والثناء الى عمادة كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة جامعة 

ومن باب الوفاء والعرفان بالجمٌل اتقدم بالشكر الجزٌل الى االستاذ المشرف 

)م.م. صفاء حسن نصٌف( الذي كان له الفضل الكبٌر فً انجاز هذا البحث 

المتواضع , كما اتقدم بالشكر الجزٌل الى العاملٌن فً مكتبة كلٌة القانون 

ذا البحث , كما اتقدم بخالص والعلوم السٌاسٌة الذٌن أعانونً على كتابة ه

شكري الى اساتذتً واخوانً وزمالئً فً الدراسة , كما اتقدم بشكري 

 وتقدٌري الى من كان لً العون والسند عائلتً حفظهم ّللا من كل سوء.
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 إقرار المشرف

 

أشهد ان إعداد هذا البحث الموسوم )الحبس االحتٌاطً( قد جرى تحت اشرافً فً 

جامعة دٌالى وهو جزء من متطلبات نٌل شهادة  –كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة 

 البكالورٌوس فً القانون .

 

 

 

 

 :المشرف                                                          

 التوقٌع:                                                          

 2ٕٔٓ/     /             : التارٌخ                                                          
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 :المقدمة

لقد نصت الشرائع السماوٌة والشرٌعة االسالمٌة خصوصاً قبل أكثر من اربعة عشر قرناً من 

الزمان , على حتمٌة حرٌة االنسان , و عدم التعرض لها بالتعسؾ اال ألسباب حرصت النصوص 

ذكرها , لذا فقد نصت كثٌر من الدساتٌر والنظم القانونٌة , على مبدأ عدم جواز الشرعٌة على 

القبض على أحد أو حبسه , أو تفتٌشه اال وفق احكام القانون , والنص على حق الدفاع للمتهم , 

وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته فً محاكم قانونٌة عادلة , والنص على حظر اٌذاء المتهم 

 عنوٌاً .جسمانٌاً وم

 اإلسالمالفرد هً اؼلى ما ٌملك فً هذا الكون بعد نعمة  حرٌةٌختلؾ اثنان فً ان  وعلٌه فانه ال

ذا سلبت منه هذه الحرٌة بأي وسٌلة فانه لن ٌقؾ مكتوؾ االٌدي تجاه ذلك , وٌقاس تطور او

على  المجتمعات بمدى حفاظها على حقوق مواطنٌها وحرٌاتهم , و بمدى الضمانات التً تحرص

 ان ٌتمتع بها المواطنون فً قانون االجراءات الجزائٌة .

وٌتفق المقننون من دون استثناء على ان االنسان ٌجب ان ٌتمتع بمجموعة متكاملة من الحقوق التً 

ال ٌمكن مصادرتها او تعطٌلها باي حال من االحوال , طالما انها ال تخل بحفظ النظام وتحقٌق 

 ة .المصلحة العامة فً الدول

ولما كان االنسان ال ٌستطٌع ان ٌعٌش بمفرده بمعزل عن باقً الناس , بل ٌعد اجتماعٌا بطبعه ال 

, و ال ٌمكن تحقٌق هذا لذلك فان العٌش فً نطاق الجماعة البد ان ٌكون منظماً  ألعزلةٌعرؾ 

النسان ومن حوله تنظٌم العالقة بٌن البوجود سلطة تفرض نظاماً و قواعداً و أسساً معٌنة  إالالنظام 

 من بنً جنسه , وعند وقوع اي جرٌمة فأن السلطة تقوم بالقبض على من ٌشتبه بهم وتوقٌفهم .

ونظراً لخطورة اجراء التوقٌؾ , فقد اكدت المواثٌق الدولٌة المتعلقة بحقوق االنسان على ضرورة 

 احترام الحق فً الحرٌة الشخصٌة إٌماناً بكرامة االنسان وآدمٌته .
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 أهمٌة البحث

تظهر اهمٌة البحث لكونه ٌتناول موضوعاً على جانب كبٌر من االهمٌة ٌتعرض لحرٌة االنسان 

وكرامته , مما ٌتطلب إحاطته بضمانات قضائٌة وشكلٌة وموضوعٌة , اضافة الى اهمٌته فً 

السلطة  الواقع العملً خاصة فٌما ٌتعلق بعالقة رجل االمن بالمواطن العادي , وكذا اهمٌة تبصره

القضائٌة لحقوق المتهم حال التعسؾ فً إجراء توقٌفه سواء كان دون سند قانونً او دون ادلة 

كافٌة , كما انه ٌحقق الحماٌة لألشخاص االبرٌاء وتبصره المواطن العادي بحقوقه تجاه السلطة 

 العامة حال توقٌفه .

 مشكلة البحث

فهو ٌؤدي بشكل واضح الى سلب حرٌة المتهم  ٌعتبر التوقٌؾ من اهم واخطر اجراءات التحقٌق ,

, وٌناقض مبدأ افتراض البراءة االصلٌة , وٌبرز من خالله بوضوح التناقض بٌن مصلحتٌن 

ة االفراد فً صٌانة حقوقهم وحرٌاتهم حمتعارضتٌن , مصلحة الدولة فً حفظ االمن ومصل

 الشخصٌة 

 تقسٌم البحث

خالل تقسٌم الدراسة الى مبحثٌن على النحو التالً , سوؾ نتناول موضوع الحبس االحتٌاطً من 

ول تناول الحبس االحتٌاطً فً مطلبٌن االول تضمن تعرٌؾ الحبس االحتٌاطً ومدته المبحث اال

اما المطلب الثانً فتناول تمٌٌز الحبس االحتٌاطً عن االجراءات المشابهة له , والمبحث الثانً 

ل شروط الحبس االحتٌاطً الموضوعٌة والشكلٌة اما احتوى على مطلبٌن المطلب االول تناو

المطلب الثانً فتضمن التعوٌض عن الحبس االحتٌاطً , وانتهى البحث بخاتمة تضمنت اهم 

 االستنتاجات والتوصٌات التً تم التوصل الٌها عند دراسة هذا الموضوع .
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 المبحث االول

 ماهٌة الحبس االحتٌاطً

ء من اجراءات التحقٌق االبتدائً ٌهدؾ الى الوصول الى الحقٌقة ٌمثل الحبس االحتٌاطً اجرا

وذلك بمنع المتهم من الهرب وخشٌته من محاولة اخفاء ادلة الجرٌمة وطمسها وذلك فان فً الحبس 

االحتٌاطً مصلحة عامة , حٌث ٌهدؾ الى المحافظة على االمن والنظام العامٌن النه ٌؤدي الى 

االجرام بارتكابه جرائم جدٌدة , و لتحدٌد ماهٌة الحبس االحتٌاطً منع المتهم من االستمرار ب

من له ٌقتضً تعرٌفه وبٌان مبرراته و تحدٌد مدته من جهة , وتمٌٌزه عن االجراءات المشابهة 

جهة اخرى , لذا سنتناول فً هذا المبحث مطلبٌن نتكلم فً المطلب االول تعرٌؾ الحبس 

تمٌٌز الحبس االحتٌاطً عن لمطلب الثانً سنتناول فٌه االحتٌاطً و مبرراته و مدته , وا

 االجراءات المشابهة له وهً القبض واالعتقال .

 

 المطلب االول

 تعرٌف الحبس االحتٌاطً ومدته

هناك عدة تعرٌفات للحبس االحتٌاطً
(1)  

ولما كان االصل فً الحبس االحتٌاطً انه اجراء ٌتخذ  

فً حالة الضرورة , الن به مساس بحرٌة الفرد وتؽلٌباً لمصلحة الجماعة لكً تطمئن النفوس 

لعدالة االجراءات , االمر الذي ٌتطلب توافر مبرراته , وعدم التسرع فً اللجوء الٌه . كما ان 

و البد ان ٌنتهً بانتهاء الضرورات التً دعت الٌه , الحبس االحتٌاطً اجراء مؤقت بطبٌعته 

وبالتالً ٌجب ان ال تستمر مدته اكثر من الالزم وبدون مبرر قوي ٌتعلق باهداؾ الحبس 

االحتٌاطً ووظٌفته الشرعٌة وإال فانه ٌضحً عمالً تعسفٌاً . ولذا سنقسم هذا المطلب الى فرعٌن : 

حتٌاطً ومبرراته والفرع الثانً نتكلم فٌه عن مدة الحبس نتناول فً الفرع االول تعرٌؾ الحبس اال

 االحتٌاطً .

                                                           
لم تكن تسمٌة )الحبس االحتٌاطً( واحدة فً جمٌع القوانٌن االجرائٌة , فذهب البعض منها الى االخذ بهذه التسمٌة مثل القانون  ((1

المصري والجزائري واللٌبً والكوٌتً فً حٌن ذهب البعض االخر الى اطالق تسمٌة )التوقٌؾ( من ذلك قانون اصول المحاكمات 
 و القانون السوري والقانون الفلسطٌنً . 1921ة لسن 23الجزائٌة العراقً رقم 
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 الفرع االول

 تعرٌف الحبس االحتٌاطً

 أوالً: تعرٌف التوقٌف

: ٌعرؾ التوقٌؾ لؽة بمعنى احتجاز شخص فً مكان محدد او مؽلق  التوقٌف فً اللغة -1

وبوجود رقابة علٌه , ومنعه من مؽادرته, والتوقٌؾ ٌعنً المنع . وٌعرؾ الحبس لؽًة بمنعه 

و مسكه وسجنه والحبس : المكان الذي ٌحبس      فٌه 
(1)

 . 

ٌعات االجرائٌة نص لم ٌرد فً التشرٌع العراقً او ؼٌره من التشر : التوقٌف اصطالحاً  -2

ٌعرؾ التوقٌؾ , ولكن عرؾ بعض الفقهاء الحبس االحتٌاطً بانه اجراء تحفظً حٌال 

المتهم ٌدخل ضمن سلطات التحقٌق االبتدائً . كما ٌعرفه البعض االخر بانه إجراءاً أمنٌاً 

بها تستوجبه الظروؾ لتهدئة الجماهٌر الثائرة بفعل الجرٌمة , ولحماٌة االدلة من ان ٌعبث 

المتهم فٌما لو اطلق سراحه عقب التحقٌق معه 
(2)

. لذا ٌعتبره بعض الفقهاء على انه  من  

اخطر اجراءات التحقٌق , نظراً لتقٌٌده حرٌة الفرد بحبسه وعدم السماح له بحرٌة التنقل لذا 

فٌقصد بالحبس االحتٌاطً سلب حرٌة المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضٌات التحقٌق 

وفق ضوابط قررها القانون والحبس االحتٌاطً وفقاً لهذا المعنى لٌس عقوبة  ومصلحته,

بالمفهوم الفنً , فالؽرض ان المتهم مازال ٌحقق معه ولم تثبت ادانته بحكم قضائً , وقد 

ٌقضى ببراءته بعد ان ٌكون قد حبس احتٌاطٌاً , وبالتالً ٌختلؾ الحبس االحتٌاطً عن 

, حٌث الٌكون اال بعد ثبوت الحكم باإلدانة من القضاء الحبس كعقوبة سالبة للحرٌة 
(3     )

اال ان التوقٌؾ ٌتشابه مع العقوبات السالبة للحرٌة  لجهة سلبه لحرٌة المدعى علٌه وانقاذه 

فً السجون ولكنه لٌس بعقوبة الن الحكم المبرم والذي هو من خصائص العقوبة لم ٌصدر 

ه ٌصدر بحق شخص المدعى علٌه , هو بريء فً بعد لهذا السبب فهو اجراء خطٌر الن

فٌتعارض مع مبدأ قرٌنة البراءة من حٌث ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم االصل 

قضائً مبرم . ومع ذلك فأن ضرورات التحقٌق ومقتضٌاته تفرض فً بعض االحوال سلب 

                                                           
 . 363, ص 45, ص1992,مؤسسة التارٌخ العربً , بٌروت , 2,ط4أبن منظور , لسان العرب , ج ((1
 56, ص 2333أحمد عبد اللطٌؾ , الحبس االحتٌاطً فً دراسة تحلٌلٌة تأصٌلٌة , دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  ((2
, منشورات الحلبً 1لعنزي , حقوق االنسان المتهم فً مرحلة التحقٌق فً النظام االجرائً السعودي , طمحمد بن ضمٌان ا ((3

 . 162, ص 166, ص2313الحقوقٌة , لبنان , 



13 
 

اتخاذ قرارات  حرٌة المدعً علٌه لفترة محدودة من هنا ٌجٌز القانون لقضاة التحقٌق

التوقٌؾ فٌكون شراً ال بد منه  
(1)

 . 

من خالل ما تقدم ٌالحظ ان التوقٌؾ ٌقع على شخص متهم بارتكاب جرٌمة ما وصادر من الجهة 

المخولة قانوناً بالتحقٌق و ٌتمثل سلب حرٌة المتهم ولفترة زمنٌة محددة قابلة للتمدٌد . إذن ٌمكننا 

انه إجراء من إجراءات التحقٌق فً الدعوى الجزائٌة ٌصدر من قبل ان نضع تعرٌفاً للتوقٌؾ على 

 الجهة المختصة بالتحقٌق ٌنصب على تقٌٌد حرٌة المتهم ضماناً لحسن سٌر إجراءات التحقٌق .

: األصل انه الٌجوز ان تسلب حرٌة االنسان وٌحبس اال اذا  ثانٌاً : مبررات الحبس االحتٌاطً

م قضائً , والى هذه اللحظة ٌكون االنسان فً حالة شك فقط , أرتكب جرٌمة وتثبت علٌه بحك

وٌجوز ان ٌحكم بأدانته او ببراءته  
(2)

 . ولهذا فأن هناك عدة مبررات للتوقٌؾ وهً : 

: ان الحبس االحتٌاطً ٌعتبر إجراء من إجراءات التحقٌق ٌؤدي الى  مقتضٌات التحقٌق -1

طٌع إستجوابه و إتمام اجراءات التحقٌق , وجود المتهم فً متناول سلطة التحقٌق التً تست

لهذا  ٌعزل المتهم عن التحقٌق حتى ال ٌتمكن من العبث باالدلة التً جمعت ضده أو محو 

, فضالً عن منعه من االثر المادي للجرٌمة مما ٌجعل الوصول الى الحقٌقة أمراً مستحٌالً 

هٌب مما ٌنتج عنه ضٌاع االتصال بشهود االثبات لٌؤثر علٌهم بوسائل الترؼٌب والتر

الحقٌقة التً ٌسعى المحقق للوصول الٌها , كما ٌرى انه  قد ٌتمكن اثناء كونه طلٌقاً من 

االتصال بشركائه قبل القبض علٌهم الخفاء اثار الجرٌمة وطمس معالمها وتؽٌٌر الحقٌقة 
(3)

 

: ان لحبس المتهم احتٌاطٌاً اثره فً استقرار الوضع االمنً بصفة عامة , حٌث  االمن العام  -2

سواء من ناحٌة احتمال تجدد  ان ذلك ٌكفل من ناحٌة عدم تجدد آثار الجرٌمة مرة اخرى

الصراع بٌن المتهم والمجنى علٌه واسرته , مما قد ٌعرض الوضع االمنً لألضطراب مرة 

 اخرى
(4)

المتهم احتٌاطٌاً و ابعاده  عن مكان ارتكاب الجرٌمة وشعور كما قد ٌكون لحبس  .

 المجنى علٌه أو ذوٌه .

                                                           
, مكتبة زٌن الحقوقٌة واالدبٌة , لبنان ,  1علً ابراهٌم , قاضً التحقٌق فً قانون اصول المحاكمات الجزائٌة الجدٌد , ط ((1

 . 62, ص 2335
 . 39, ص  2332, المركز القومً لالصدارات القانونٌة , عابدٌن ,  1مجدي محمود محب حافظ , الحبس االحتٌاطً , ط ((2
نقالً عن وسام محمد ناصر , االفراج بالكفالة فً التشرٌع الفلسطٌنً )رسالة ماجستٌر( , جامعة االزهر , كلٌة الحقوق ,  ((3

 . 19, ص  2313
 2311, االسكندرٌة , امٌن مصطفى محمد , مشكالت الحبس االحتٌاطً بٌن قٌوده والتعوٌض عنه , دار المطبوعات الجامعٌة  ((4

 . 21, ص 
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ذا عندما ٌؤمر به ٌشكل بخضوع المتهم لمثل هذا االجراء دوره االٌجابً لتهدئة الرأي العام ,

ارضاء لشعور افراد المجتمع , وذلك ٌطمئنهم بأن المجرم سٌنال عقابه ولن ٌفلت من وجه العدالة 

اصة فً الجرائم الخطٌرة , حٌث ان بقاء المتهم فً هذه الجرائم طلٌقاً ٌضعؾ إٌمان افراد , وخ

المجتمع بالعدالة , كذلك فأن توقٌؾ المتهم ٌشعر افراد المجتمع باالمان وان الجانً لن ٌستطٌع 

ارتكاب جرائم اخرى 
(1)

 . 

: على الرؼم من تعارض الحبس االحتٌاطً مع قرٌنة البراءة , اال ان فٌما ٌتعلق بالمتهم  -3

مبررات االمر والتً تتعلق بالمتهم نفسه قد تتفاوت من حٌث قوتها او ضعفها , إذ تصبح 

هذه المبررات قوٌة فً حالة اعتراؾ المتهم نفسه بالجرم دون اي ضؽط من جهة التحقٌق 

ومعروؾ ها اذا تعلقت بعدم وجود محل اقامة ثابت ثم تتفاوت هذه المبررات من حٌث داللت

للمتهم نفسه او كونه اجنبٌاً , او فً كل حالة ٌخشى منها هربه 
(2)

  . 

: ان بقاء المتهم دون توقٌفه قد ٌعرض حٌاته للخطر من قبل المجنً  حماٌة المتهم وقتٌاً  -4

لذي اقدم علٌه المتهم علٌه او عائلته , او من قبل افراد المجتمع , وذلك اذا كان الفعل ا

, ومن هنا حفٌظة المجنى علٌه او المجتمع الذ قد ٌدفعهم لالنتقام او االخذ بالثأر من المتهم 

فان توقٌفه وخاصة فً اللحظات االولى الرتكاب الفعل الُمعاقب علٌه ٌشكل حماٌة للمتهم 

ا قام به كما ان حٌث من الممكن ان ٌقوم االفراد من االنتقام من الجانً كردة فعل على م

توقٌؾ المتهم ٌحمٌه وٌحمً المجتمع من عودة المتهم الى ارتكاب جرائم جدٌدة  
(3)

 . 

: اتجه بعض الفقه الى اعتبار ان التوقٌؾ ضمانة لتنفٌذ العقوبة التً ضمان تنفٌذ العقوبة   -5

عقاب تقضً بها المحكمة وتوقع على المتهم , فقد ٌتجه بتفكٌره الى الهرب واالفالت من ال

وال سٌما اذا كان ٌتوقع عقوبة قاسٌة وٌؤخذ على هذا االتجاه ان  ؛اذا ما اطلق سراحه 

التوقٌؾ ال ٌكون فً محل الفروض ضمانة لتنفٌذ العقوبة , الن المشرع المصري مثالً 

حال هروب المتهم , الى الخارج كما وضع قٌوداً بشأن هروب المتهم كوقؾ سرٌان المدة 

مبرر معناه افتراض ثبوت التهمة بحق الموقوؾ وهذا ال ٌتفق مع الواقع , ان االخذ بهذا ال

كما ان احتماالت هروب بعض المتهمٌن ال ٌبرر تعرٌض جمٌع المتهمٌن الجراء التوقٌؾ 

                                                           
نقالً عن محمد ناصر أحمد ولد علً , التوقٌؾ )الحبس االحتٌاطً( فً قانون االجراءات الجزائٌة الفلسطٌنً )رسالة ماجستٌر(  ((1

 . 29, ص 2332نٌة , كلٌة الدراسات العلٌا , , جامعة النجاح الوط
 . 23أمٌن مصطفى محمد , مصدر سابق , ص ((2
 . 33محمد ناصر احمد ولد علً , مصدر سابق , ص ((3



12 
 

وعلٌه فأن هذا المبرر ٌتعارض مع قرٌنة البراءة , االمر الذي نرى فٌه ال ٌصلح ان ٌكون 

مبرراً للتوقٌؾ 
(1)

 . 

مع انه لم ٌشترط ذكر اسباب  1921لسنة  23اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً رقم  أما قانون

( ٌفٌد انه ٌهدؾ الى مصلحة التحقٌق وضمان تنفٌذ 113و   139التوقٌؾ فأن نص المادتٌن )

 العقوبة .

 

 الفرع الثانً

 مدة الحبس االحتٌاطً

لما كان توقٌؾ المتهم ٌمثل قٌداً على الحرٌة الشخصٌة له , و أملته الضرورة لذا ٌجب ان تقدر 

هذه الضرورة بقدرها , بمعنى اخر , ان زالت الضرورة التً دعت الى توقٌؾ المتهم  فال بد من 

حدٌد ت –انقضائه . ولذلك فقد قٌل عن التوقٌؾ انه اجراء مؤقت بحكم طبٌعته . ان صفة التأقٌت 

تعد أمراً ضرورٌا فً اجراء التوقٌؾ لكونها خٌر  –فترة زمنٌة معٌنة ٌنقضً بعدها توقٌؾ المتهم 

محفزاً للسلطات المسؤولة عن التحقٌق لالسراع فً انجاز معامالت التحقٌق واالنتهاء منه فً 

ون لها السجن لمدة طوٌلة ٌك اقصر وقت , فضالً عن انها تجنب المتهم الموقوؾ من البقاء فً

  السًء علٌه وعلى من ٌعٌلهم اثرها
(2)

  . 

واختلفت التشرٌعات االجرائٌة فً تحدٌد مدة الحبس االحتٌاطً , فقد اتجهت بعضها الى عدم 

تحدٌد حد اقصى للحبس االحتٌاطً , بٌنما ذهب اتجاه اخر الى وضع حد اقصى لهذا االجراء , و 

ٌكفل هذا النوع الثانً من التشرٌعات حث سلطة التحقٌق على انجاز التحقٌق فً اقرب وقت , 

من التشرٌعات ما ٌقؾ موقفاً وسطاً فال ٌضع حداً اقصى للحبس االحتٌاطً ولكنه الٌسمح  وهناك

باتخاذه اال لمدة محددة قابلة للتجدٌد , و ٌكفل هذا النوع الثالث مراجعة مبررات الحبس االحتٌاطً 

 عند الرؼبة فً تجدٌده . وقد نصت التشرٌعات التً تندرج تحت هذا النوع على عدم مد الحبس

                                                           
 21وسام محمد ناصر , مصدر سابق , ص  ((1
, مكتبة دار الثقافة ,  1, ط 1حسن بشٌت خوٌن , ضمانات المتهم فً الدعوى الجزائٌة خالل مرحلة التحقٌق االبتدائً , ج ((2

 . 143, ص 139, ص   1992االردن , 
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االحتٌاطً اال السباب جسٌمة خاصة حددها  القانون , وان ٌصدر قراراً أخر من جهة قضائٌة 

ه أعلى من التً اصدرت االمر االول , وان ٌتضمن هذا القرار اسباب أتخاذ
(1)

  . 

اما القواعد التً تحكم مدة التوقٌؾ فً التشرٌع العراقً فهً :  إن التوقٌؾ خالل  فترة التحقٌق 

ً هو من اختصاص قاضً التحقٌق اصالُ وقد اجٌز للمحقق استثناء توقٌؾ المتهم عند االبتدائ

( من قانون اصول 139( من االصول وقد نصت المادة )112ارتكابه جناٌة بموجب المادة )

المعدل النافذ على انه ))للقاضً ان ٌأمر بتوقٌفه  1921لسنة  23المحاكمات الجزائٌة العراقً رقم 

عن خمسة عشر ٌوماً فً كل مرة أو ٌقرر اطالق سراحه (( فقاضً التحقٌق ٌستطٌع مدة ال تزٌد 

وفقاً لهذا النص اصدار امراً بتوقٌؾ المتهم لمدة تصل الى خمسة عشر ٌوماً بداءة الول مرة وله 

اصدار امراً بتوقٌؾ المتهم لمدة تقل عن خمسة عشر ٌوماً , فإذا اشرفت هذه المدة على االنتهاء 

ال تتجاوز خمسة عشر   در بها امر التوقٌؾ كان لقاضً التحقٌق تمدٌدها لفترة اخرى .التً ص

ٌوماً للمرة الواحدة 
(2)

 . 

وفً كل االحوال  ٌجب ان التزٌد مدة التوقٌؾ على ربع الحد االقصى للعقوبة وال ٌزٌد باٌة حال 

ى القاضً عرض االمر على ستة اشهر واذا اقتضى الحال تمدٌد التوقٌؾ اكثر من ستة اشهر فعل

على محكمة الجناٌات لتأذن له بتمدٌد التوقٌؾ مدة مناسبة على ان التتجاوز ربع الحد االقصى 

( من 139للعقوبة او تقرر اطالق سراحه بكفالة او بدونها مع مراعاة الفقرة )ب( من المادة )

ل مرة . وعلٌه فاذا كانت كاالصول الجزائٌة فٌما ٌتعلق بعدم تجاوز مدة التوقٌؾ خمسة عشر ٌوماً 

( شهراً فربعها تسعة اشهر ففً هذه الحالة ٌجب ان ال 36العقوبة بحدها االقصى ثالث سنوات )

تتجاوز مدة التوقٌؾ هذه على الستة اشهر . اما الجرائم المعاقب علٌها باالعدام فال ٌجوز اطالق 

هر الن عقوبة االعدام ال ٌمكن / ب( وهً مستثناة من مدة الستة اش 139السراح فٌها بكفالة )م

تجزئتها لذلك ٌستمر التحقٌق حسب مقتضٌات التحقٌق حتى ٌصدر القرار بأحالة المتهم على 

المحكمة او االفراج عنه او بصدور اي قرار فاصل فً الدعوى كوقؾ االجراءات الجزائٌة . وقد 

لى ربع الحد االقصى للعقوبة / د( بانه ال ٌجوز ان ٌزٌد مجموع مدد التوقٌؾ ع 139نصت المادة )

( والتً نصت على ان 139وال ٌزٌد بأٌة حال على ستة اشهر , مع مراعاة الفقرة )ب( من المادة )

                                                           
 , 2312, مكتبة الوفاء القانونٌة , االسكندرٌة ,  1عبد العزٌز محمد محسن , حقوق االنسان فً االجراءات الجنائٌة , ط ((1

 . 229, ص  229ص
 . 235, ص 2333جواد الرهٌمً , احكام البطالن فً قانون اصول المحاكمات الجزائٌة , مكتب الباسم , بؽداد ,  ((2
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ٌبقى المتهم موقوفاً للنتٌجة اذا كانت الجرٌمة المنسوبة الٌه معاقب علٌها باالعدام  
(1)

. وان مدة  

الحبس االحتٌاطً تحتسب للمحكوم علٌه عند تنفٌذ العقوبة التً ٌقضى بها علٌه سواء تم الحبس فً 

ان تحكم به من تلقاء نفسها حتى ولو لم ٌطلب مرحلة التحقٌق او المحاكمة . و  ٌجب على المحكمة 

ر الى الحكم , بل منها ذلك على انه ال ٌشترط لكً ٌجري هذا الخصم بان ٌكون الحبس قد استم

ٌكون ذلك حتى ولو افرج عن المتهم  وصدر الحكم علٌه وهو مفرج عنه , او حتى اذا قرر بان 

الوجه القامة الدعوى ومن ثم افرج عنه ثم ظهرت ادلة جدٌدة ادت الى حبسه ثانٌة و رفعت 

بس فً المرتٌن الدعوى علٌه ثم حكم علٌه بالعقوبة  , فتخصم عندئذ هذه المدة التً قضاها فً الح

من محكومٌته  
(2)

 . 

و أخذ المشرع العراقً بقاعدة خصم مدة التوقٌؾ حٌث تخصم هذه المدة من مدة العقوبة المحكوم 

بها عن نفس القضٌة . وفً حالة تعدد العقوبات فان مدة التوقٌؾ تخصم من العقوبة االخؾ اذا 

صدر بحقه عدة عقوبات فً دعوى واحدة   
(3)

 . 

 

 ثانًالمطلب ال

 )) تمٌٌز الحبس االحتٌاطً عن االجراءات المشابهة له ((

ان الحبس االحتٌاطً مظهر من مظاهر المساس بالحرٌة الشخصٌة للمتهم وخاصة حرٌته بالتنقل 

بحكم بات ولكن المصلحة العامة فً التحقٌق وهو اجراء بؽٌض الن المتهم بريء حتى تثبت ادانته 

المساس بهذه الحرٌة فترة مؤقتة عن طرٌق الحبس االحتٌاطً , وحماٌة امن المجتمع قد تتطلب 

ونظراً الن بعض االجراءات االخرى تمس حرٌة الفرد كالقبض واالعتقال , وعلى ذلك سوؾ 

نعرض فً هذا المطلب التمٌٌز بٌن الحبس االحتٌاطً والقبض واالعتقال وذلك فً فرعٌن 
(4)

  . 

 

                                                           
 . 29, ص 2334جمال محمد مصطفى , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة , مطبعة الزمان , بؽداد ,  ((1
 . 29, ص 2334, المكتبة الوطنٌة , بؽداد ,  1, ط 1ت الجزائٌة , جسامً النصراوي , دراسة فً اصول المحاكما ((2
,  2332, المكتبة القانونٌة , بؽداد ,   1عبد االمٌر العكٌلً , سلٌم ابراهٌم حربة , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة , ج ((3

 . 154ص
 . 64احمد عبد اللطٌؾ , مصدر سابق , ص  ((4
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 الفرع االول

 االحتٌاطً والقبض(())التمٌٌز بٌن الحبس 

ان التوقٌؾ والقبض اجراءان احتٌاطٌان من طبٌعة واحدة , ٌهدفان الى وضع المتهم تحت ٌد 

العدالة عن طرٌق تقٌٌد حرٌته فً الحركة والتنقل فكالهما ٌنطوي على مساس بحرٌة المتهم , كما 

ان هذٌن االجرائٌن ٌشتركان فً اؼلب القواعد االجرائٌة المنظمة لهما  
(1)

 . 

وطالما ان الحبس االحتٌاطً ٌشترك مع القبض فً انه اجراء ٌمس الحرٌة الشخصٌة لذلك تحٌطه 

تحول دون التعسؾ فً اتخاذ مثل هذا االجراء , ونصت المادة التشرٌعات بعدد من الضمانات 

 ( من قانون االجراءات الجنائٌة المصري على انه  ))ال ٌجوز القبض على اي انسان أو حبسه43)

إال بأمر من السلطات المختصة بذلك , كما تجب معاملته بما ٌحفظ علٌه كرامة االنسان وال ٌجوز 

إٌذائه بدنٌاً او معنوٌاً(( 
(2)

( من قانون اصول المحاكمات 92. وهذا ما نصت علٌه المادة )  

فه حٌث بٌنت بأنه ال ٌجوز القبض على اي شخص او توقٌ 1921لسنة  23الجزائٌة العراقً رقم 

إال بمقتضى أمر صادر من قاضً أو محكمة 
(3)

 . إال انهما ٌختلفان من بعض الوجوه :  

: فقد ٌصدر القبض من مأمور الضبط القضائً عند  من حٌث السلطة التً تأمر باالجراء: أوالً 

توفر حالة التلبس فً الجناٌات او الجنح التً ٌعاقب علٌها بالحبس لمدة تزٌد على ثالث اشهر 

( من قانون االجراءات الجنائٌة 35,  34كافٌة على االتهام طبقاً للمادتٌن )بشرط توافر دالئل 

لسلطات التحقٌق . أما الحبس االحتٌاطً فال ٌصدر  المصري . كما ان سلطة القبض اٌضاُ تكون

اال من سلطة التحقٌق فقط فً مرحلة التحقٌق االبتدائً , و اذا احٌلت الدعوى الى المحكمة كان لها 

 االمر بالحبس االحتٌاطً .

: لخطورة الحبس االحتٌاطً و احتمال طول من حٌث الشروط الواجب توافرها فً االجراء :  ثانٌاً 

ٌحٌطه بضمانات خاصة , فقد حصر مجاله بالجناٌات والجنح التً المصري مدته , فأن المشرع 

, واشترط ان ٌسبقه استجواب وان تسمع قول النٌابة  ال تقل عن سنةٌعاقب علٌها بالحبس مدة 

ى هذا الشرط اذا كان المتهم هارباً . وهذه العامة اذا كان االمر بالحبس هو قاضً التحقٌق , واستثن

                                                           
 . 131سابق  , ص حسن بشٌت خوٌن , مصدر ((1
,  2336احمد المهدي , اشرؾ الشافعً , التحقٌق الجنائً االبتدائً وضمانات المتهم وحماٌتها , دار الكتب القانونٌة , مصر ,  ((2

 . 22ص
 . 142عبد االمٌر العكٌلً , سلٌم ابراهٌم حربة , مصدر سابق , ص ((3
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الضمانات لم ٌرى لها المشرع المصري محالً فً القبض , وٌكفً التخاذ اجراء القبض ان ٌكون 

المتهم متلبساً بجناٌة او جنحة او توجد دالئل كافٌة على اتهامه بارتكاب جرائم معٌنة  
(1)

 . 

الحبس بمدة القبض ٌستمر لمدة قصٌرة اذا ما قورن  : فً: من  حٌث المدة المحددة لالجراء  ثالثاً 

فمدة القبض اربع وعشرون ساعة اذا تم بناء على امر من سلطة التحقٌق وثمان االحتٌاطً 

واربعون ساعة اذا تم القبض بوساطة مأمور الضبط القضائً فً احوال التلبس فً الجناٌات 

ثة اشهر وال ٌجوز القبض على المتهم اال اذا والجنح التً ٌعاقب علٌها بالحبس لمدة تزٌد على ثال

كانت الجرٌمة المرتكبة من الجرائم التً ٌجوز فٌها الحبس االحتٌاطً مما ٌعنً ان الحاالت التً 

ٌجوز فٌها القبض اوسع من الحاالت التً ٌجوز فٌها الحبس االحتٌاطً , فلقاضً التحقٌق فً 

م واذا تم تكلٌؾ المتهم فً الحضور ولكنه لم ٌحضر جمٌع المواد ان ٌصدر أمراً بالقبض على المته

دون عذر مقبول او اذا خٌؾ هربه او اذا لم ٌكن له محل اقامة معروؾ او اذا كانت الجرٌمة 

متلبس بها فان لقاضً التحقٌق ان ٌصدر امر بالقبض على المتهم او احضاره ولو كانت الواقعة 

قبض هو اول اجراء ٌبدأ به التحقٌق مما ال ٌجوز فٌها حبس المتهم احتٌاطٌاً وال
(2)

اما الحبس , 

( من قانون االجراءات 143االحتٌاطً فٌجوز ان تطول مدته الى ستة اشهر عمالً بنص المادة )

, كما ٌجوز ان تطول المدد الى اكثر من ذلك فً القانون  2336لسنة  145الجنائٌة المصري رقم 

بإنشاء  1923لسنة  135الطوارئ والقانون رقم  بشأن حالة 1952لسنة  162فً القانون رقم 

محاكم امن الدولة الدائمة , حٌث تختلؾ مدد الحبس فً هذٌن القانونٌن عن المدد المنصوص علٌها 

فً قانون االجراءات الجنائٌة  
(3)

 . 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 62, ص 62أحمد عبد اللطٌؾ , مصدر سابق , ص ((1
 . 29ص 22احمد المهدي , اشرؾ الشافعً , مصدر سابق , ص  ((2
 . 69أحمد عبد اللطٌؾ , مصدر سابق , ص ((3
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 الفرع الثانً

 التمٌٌز بٌن الحبس االحتٌاطً واالعتقال

االعتقال هو حجز الشخص فً مكان ومنعه من االنتقال او االتصال بؽٌره او مباشرة اي عمل من 

االعمال اال فً الحدود التً تسمح به السلطة االمرة  
(1)

 . 

اما الحبس االحتٌاطً فهو عبارة عن وضع المتهم فً مكان التوقٌؾ دون ان تثبت ادانته بحكم 

احتٌاطٌاً لضرورة التحقٌق  نهائً وقد اجاز المشرع هذا االمر
(2)

 . 

وبهذا ٌتفق الحبس االحتٌاطً واالعتقال فً انهما سلب لحرٌة المتهم , فكالهما قٌد على حرٌة 

كما ان كالهما ٌتخذ دون ان ٌصدر ضد المحبوس احتٌاطٌاً المتهم وذلك باٌداعه فً مكان محدد ,

ان بناء على محض اتهامات قد ٌثبت فٌما بعد او المعتقل أٌة احكام سالبة للحرٌة وانما ٌتخذ االجراء

 عدم صحتها وبراءة المتهم منها . وٌختلؾ الحبس االحتٌاطً عن االعتقال من الوجوه التالٌة : 

: فٌصدر االمر باالعتقال من السلطة التنفٌذٌة ممثلة  اوال : من حٌث السلطة االمرة بهذا االجراء

بشأن حلة الطوارئ  1952لسنة  162ثالثة من القانون رقم البرئٌس الجمهورٌة وفقا الحكام المادة 

, وٌكون لرئٌس مجلس الوزراء و وزٌر الداخلٌة اتخاذ ذات االجراء عمالً بالتفوٌض الصادر لهما 

من رئٌس الجمهورٌة 
(3)

. فً حٌن ان الحبس االحتٌاطً االصل فٌه ان قاضً التحقٌق هو الذي   

لقانون اعطى حق التوقٌؾ استثناء للمحقق فً االماكن النائٌة ٌصدر امر بتوقٌؾ المتهم ؼٌر ان ا

عن مركز دائرة قاضً التحقٌق وفً الجناٌات فقط على ان ٌعرض االمر على القاضً باسرع 

وسٌلة ممكن , فالسلطة المختصة بالتوقٌؾ )الحبس االحتٌاطً( هً سلطات التحقٌق او سلطات 

التحقٌق  المحاكمة او اي هٌئة تمتلك صالحٌة قاضً 
(4)

 . 

دالئل توفر : ٌشترط فً الحبس االحتٌاطً  ثانٌاً : من حٌث الشروط الواجب توافرها  فً االجراء

وٌجب  ال تقل عن سنةكافٌة على اتهام شخص بارتكاب جناٌة او جنحة معاقباً علٌها بالحبس لمدة 

                                                           
 . 93احمد المهدي , اشرؾ الشافعً , المصدر اعاله , ص ((1
 . 122, ص 2335, دار الثقافة , عمان ,  1محمد علً سالم الحلبً , الوجٌز فً اصول المحاكمات الجزائٌة , ط ((2
 . 21,ص 23احمد عبد اللطٌؾ , مصدر سابق , ص ((3
( من قانون اصول المحاكمات 112وٌنظر فً ذلك نص م) 142عبد االمٌر العكٌلً , سلٌم ابراهٌم حربة , مصدر سابق , ص ((4

 المعدل النافذ . 1921لسنة  23الجزائٌة العراقً رقم 
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تحقٌق او استجواب  ان ٌسبق الحبس االحتٌاطً استجواب المتهم فً حٌن االعتقال ال ٌسبقه اي

وانما ٌستند الى توافر حالة الطوارئ  , وال ٌشترط لالمر باالعتقال اتخاذ  اٌة اجراءات قانونٌة 

محددة ومنصوص علٌها فً القانون سوى توافر حالة االشتباه او الخطورة على االمن والنظام 

العام 
(1)

  . 

لجنائٌة المصري مدة الحبس االحتٌاطً : حدد قانون االجراءات ا ثالثاً : من حٌث مدة االجراء

التً تملكها سلطات التحقٌق ونص على انه فً جمٌع االحوال ال ٌجوز ان تزٌد مدة الحبس 

االحتٌاطً على ستة اشهر مالم ٌكن المتهم قد اعلم باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه 

وز ان تزٌد مدة الحبس االحتٌاطً على ستة المدة , فاذا كانت التهمة المنسوبة الٌه جناٌة فال ٌج

اشهر اال بعد الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة ال تزٌد على 

فً خمسة واربعٌن ٌوماً قابلة للتجدٌد لمدة او مدد اخرى مماثلة واال وجب االفراج عن المتهم 

لقانون  جمٌع االحوال . اما مدة االعتقال فلم ٌحددها ا
(2)

 . 

بٌنما ٌستند الحبس االحتٌاطً الى    رابعاً : من حٌث االساس القانونً الذي ٌستند الٌه االجراء :

ؾ بارتكاب جرٌمة منصوص علٌها فً القانون , فأن االعتقال وتوجٌه سلطات التحقٌق اتهام الموق

ٌستند الى حالة الخطورة االجرامٌة للمعتقل والتً تتمثل فً االشتباه والخطورة على االمن العام او 

النظام العام والتً تبنً بالؽالب على محاضر جمع االستدالالت او التقارٌر التً تحررها الجهات 

االمنٌة  
(3)

 . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 22( احمد عبد اللطٌؾ , مصدر سابق , ص(1
 23لطٌؾ , المصدر نفسه ,. صاحمد عبد ال ((2
 . 14محمد ناصر احمد ولد علً , مصدر سابق , ص ((3
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 المبحث الثانً

 والتعوٌض عنه (( االحتٌاطً))شروط الحبس 

ان قرار التوقٌؾ ال ٌؤدي فقط الى القبض على المتهم , وانما ٌؤدي الى وضعه فً السجن 

احتٌاطٌاً اي الى ان ٌصدر حكم المحكمة او ٌفرج عنه قبل ذلك . والمحكمة قد تقضً ببراءته من 

التهمة , ومن هنا تظهر خطورة قرار التوقٌؾ الذي ٌلحق االذى بشخص بريء  
(1)

. 

هم ضرر جسٌم بسبب الحبس االحتٌاطً , وٌتمثل ذلك فً حبس المتهم لفترة من كما قد ٌلحق المت

الزمن ثم صدور قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى , او الحكم ببراءة المتهم وفً هذه الحالة ٌكون 

المتهم قد خضع لقسوة الحبس وسلب الحرٌة وحرم من القٌام بعمله . وذلك فضالً عما ٌكون قد 

ته من جراء هذا الحبس . ولهذا تقتضً قواعد العدالة بأن ٌكون من حق الفرد اصاب شرفه وسمع

الحصول على التعوٌض مقابل اضرار هذا الحبس 
(2)

 . 

ولذا سنقسم هذا المبحث الى مطلبٌن نتكلم فً المطلب االول عن شروط الحبس االحتٌاطً , 

 والمطلب الثانً سنتناول فٌه التعوٌض عن الحبس االحتٌاطً .

 

 لمطلب االولا

 شروط الحبس االحتٌاطً

ان اؼلب التشرٌعات االجرائٌة وضعت شروط موضوعٌة و شكلٌة للتوقٌؾ وهً تعتبر من اهم 

الضمانات القانونٌة التً تكفل مباشرة التوقٌؾ فً نطاق قرٌنة البراءة التً ٌتمتع بها المتهم طوال 

الجزائٌة . ولذا سنتطرق فً هذا اجراءات التحقٌق حتى صدور حكم نهائً فً موضوع الدعوى 

 المطلب الى الشروط الموضوعٌة والشكلٌة للحبس االحتٌاطً وذلك فً فرعٌن .

 

                                                           
 . 31محمد ناصر أحمد ولد علً , مصدر سابق , ص ((1
 . 262مجدي محمود محب حافظ , مصدر سابق , ص ((2
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 الفرع االول

 الشروط الموضوعٌة للحبس االحتٌاطً

تعتبر الشروط الموضوعٌة لالمر بالحبس االحتٌاطً بمثابة الضمانة القانونٌة التً تحمً حرٌة 

اءة , التً ٌتمتع بها خالل كل مراحل التحقٌق الى حٌن صدور حكم المتهم فً نطاق قرٌنة البر

نهائً , وتخلؾ هذه الشروط فٌها فسح المجال للجهة المختصة باصدار امر الحبس االحتٌاطً 

وفقاً لسلطتها التقدٌرٌة وهو ما ال ٌخلو من الخطورة على الحرٌة الشخصٌة للمتهم . واوضحت 

االجرائٌة الشروط الواجب توافرها فً التوقٌؾ لكً ٌكون  النصوص القانونٌة فً التشرٌعات

صحٌحاً و متفقاً مع القانون 
(1)

 . 

 التً اقرت بها اؼلب التشرٌعات االجرائٌة :ومن ابرز الشروط الموضوعٌة 

 .أوالً : منح سلطة اصدار امر التوقٌف لجهات محددة ومختصة 

 التوقٌف .ثانٌاً : تحدٌد نوع الجرائم التً ٌجوز فٌها 

 ثالثاً : استجواب المتهم .

إن الحبس االحتٌاطً هو من :منح سلطة اصدار امر التوقٌف لجهات محددة ومختصة أوالً : 

المشرع لضرورات عملٌة اثناء التحقٌق ,لذا وجبت إحاطته  هاخطر إجراءات التحقٌق أباح

طاق الحكمة التً شرع من بضمانات تحمً المتهم من العبث بحرٌته وتبقً على حق مباشرته فً ن

أجلها , و أول هذه الضمانات ان ٌعهد به الى سلطة لها من الكفاءة واالستقالل ما ٌطمئن معه 

لحسن تقدٌرها لهذا االجراء  
(2)

. 

االمر بالحبس  و لذلك نرى ان اؼلب التشرٌعات االجرائٌة حددت مقدماً الجهات المختصة باصدار

بالتوقٌؾ االحتٌاطً ومن بٌنها التشرٌع العراقً فلقد بٌن المشرع العراقً الجهة المختصة باالمر 

وهً : قاضً التحقٌق المختص اال ان القانون اوجب على المسؤول عن التحقٌق فً حالة 

او جنحة ولم الضرورة التً تقضً اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري فً اثناء التحقٌق فً جناٌة 

ٌكن قاضً التحقٌق موجوداً , عرض االمر على اي قاضً فً منطقة قرٌبة منها للنظر فً اتخاذ 
                                                           

,  2333قدري عبد الفتاح الشهاوي , ضوابط الحبس االحتٌاطً فً التشرٌع المصري والمقارن , منشأة المعارؾ , مصر ,  ((1

 . 11ص
 . 162محمد بن ضمٌان العنزي , مصدر سابق , ص ((2
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ما ٌلزم , وهذا ٌعنً امكانٌة إصدار قرار بتوقٌؾ المتهم فً هذه الحالة من اي قاضً فً منطقة 

قانون اجاز ألي قاضً التحقٌق المختص او منطقة قرٌبة منها عندما ٌعرض االمر علٌه . كما ان ال

قاضً التحقٌق موجوداً , قاضً ان ٌجري التحقٌق فً جناٌة او جنحة وقعت بحضوره ولم ٌكن 

على ان تعرض االوراق على قاضً التحقٌق المختص بأسرع وقت , وهذا ٌعنً ان اي قاضً 

ٌجري تحقٌق فً جناٌة او جنحة مشهودة فً ؼٌاب قاضً التحقٌق المختص بأمكانه ان ٌأمر 

ٌؾ المتهم , وكذلك الحال بالنسبة لعضو االدعاء العام بالنسبة للجرائم المشهودة  بتوق
(1)

 . 

( من االصول نصت ))على المحقق فً االماكن النائٌة 112أما بالنسبة للمحقق فنجد ان المادة )

ٌها عن مركز دائرة القاضً ان ٌوقؾ المتهم فً الجناٌات , اما الجنح فعلٌه ان ٌطلق سراح المتهم ف

بكفالة و علٌه فً جمٌع االحوال ان ٌعرض االمر على القاضً باسرع وسٌلة ممكنة وٌنفذ ما 

بتوقٌؾ المتهم فً حالة استثنائٌة , ٌقرره فً ذلك(( ونفهم من هذا النص بأن القانون الزم المحقق 

ن وهو حالة ارتكاب جناٌة فً االماكن النائٌة عن مركز دائرة قاضً التحقٌق بحٌث ٌكون م

الصعوبة االتصال بقاضً التحقٌق المختص آلصدار امر التوقٌؾ , اال انه ٌتوجب على المحقق ان 

ٌعرض االمر على القاضً بأسرع وسٌلة ممكنة وٌنفذ ماٌقرره بشأن توقٌؾ المتهم او اخالء سبٌله 

. 

( من االصول بأن التوقٌؾ هو من اختصاص القاضً او المحكمة بشكل 92كما بٌنت المادة )

اساسً وعلٌه فمن حق المحكمة ان تأمر بتوقٌؾ المتهم المحال الٌها من  قاضً التحقٌق وفقاً للمادة 

/ب( من االصول إذا كان مطلق السراح , أما اعضاء الضبط القضائً بصفتهم سلطة تحري 133)

االستدالالت فلم ٌجز لهم القانون اصدار امر بالحبس االحتٌاطً بالوقت الذي اباح لهم حق  وجمع

القبض فً حاالت محددة  
(2)

 . 

 

 ثانٌاً : تحدٌد الجرائم الجائز فٌها الحبس االحتٌاطً :

إذا كان توقٌؾ المتهم إجراءاً استثنائٌا , بحٌث اجٌز على خالؾ االصل الذي ٌقضً ببراءة المتهم 

حتى تثبت ادانته , لذا ٌجب عدم التوسع فً الحاالت التً ٌجوز فٌها للسلطات القائمة بالتحقٌق ان 

                                                           
, وٌنظر فً  222, ص 1993سعٌد حسب هللا عبد هللا , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة , دار الحكمة , الموصل ,  ((1

 المعدل النافذ . 1921لسنة  23( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً رقم 51ذلك الفقرات )ب, جـ , د( من المادة )
 . 153عبد االمٌر العكٌلً , سلٌم ابراهٌم حربة , مصدر سابق , ص ((2
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ون على درجة تقضً به , كما ان نطاقه ٌجب ان ٌتحدد بالجرائم المنسوبة الى المتهم , عندما تك

 تشرٌعنامن الخطورة بحٌث تردد استعماله . وهذا ما سارت علٌه اؼلب التشرٌعات ومن ضمنها 

,  , حٌث ذكر لنا الجرائم , فأجاز فً البعض منها لسلطة التحقٌق ان تقرر توقٌؾ المتهم العراقً 

 هذه الجرائم :اما البعض االخر فقد اوجب فٌه على سلطة التحقٌق ان تقرر توقٌؾ المتهم ومن 

الجرٌمة التً عقوبتها الحبس تزٌد على ثالث سنوات  او السجن المؤقت او المؤبد ,   -1

واالصل هنا فً هذه الحالة ان تقرر السلطة المختصة بالتحقٌق توقٌؾ المتهم , اما االستثناء 

ر فهو اطالق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها , اذا رأى قاضً التحقٌق ان ذلك الٌض

بسٌر التحقٌق , أو ان اطالق السراح الٌؤدي الى هروب المتهم وهذا ما نصت علٌه الفقرة 

( من االصول  139( من المادة )1)
(1)

 . 

الجرٌمة المعاقب علٌها بالحبس مدة ثالث سنوات أو اقل او بؽرامة , فاالصل انه الٌجوز  -2

بتعهد مقرون بكفالة  او توقٌؾ المتهم و انما ٌجب على قاضً التحقٌق ان ٌطلق سراحه 

بدونها , اال انه ٌجوز توقٌفه اذا رأى القاضً ان اطالق سراحه ٌضر بسٌر التحقٌق او 

 ٌمكن ان ٌؤدي الى هروبه .

اما بالنسبة للمخالفات فاالصل انه الٌجوز توقٌؾ المتهم اال فً حالة واحدة وهً ان ال   -3

ٌكون له محل اقامة معٌن 
(2)

 . 

ٌها باالعدام , فً هذه الحالة اوجب القانون على سلطة التحقٌق توقٌؾ الجرائم المعاقب عل -4

المقبوض علٌه وتمدٌد توقٌفه كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقٌق , مع مراعاة المدة 

( من االصول  139المنصوص علٌها فً الفقرة )أ( من المادة )
(3)

 . 

 

 ثالثاً : استجواب المتهم 

ٌقصد باالستجواب هو مناقشة المتهم بصورة تفصٌلٌة بشأن االفعال المنسوبة الٌه ومواجهته 

باالستفسارات و االسئلة والشبهات عن التهمة , ومطالبته باالجابة علٌها . وٌعد االستجواب شرطاً 

الؽاٌة من  اساسٌاً واجراءاً جوهرٌاً للتوقٌؾ , النه الٌجوز توقٌؾ المتهم اال بعد استجوابه , كون

                                                           
 . 134حسن بشٌت خوٌن , مصدر سابق , ص ((1
 . 229مصدر سابق , ص سعٌد حسب هللا عبد هللا ,((2
 .149عبد االمٌر العكٌلً , سلٌم ابراهٌم حربة , مصدر سابق , ص ((3
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االستجواب هو مناقشته بما هو منسوب الٌه من افعال وسماع دفاعه فمن الممكن ان ٌبدد سبٌله , 

حٌنها ٌقرر توقٌفه , وهذا  ؛اما اذا توافرت لدٌه القناعة بتوافر الدلٌل الذي ٌرجح ارتكابه للجرم 

الشرط تطبٌقاً لمبدأ ))ال توقٌؾ اال بعد االستجواب(( 
(1)

  . 

الٌجوز استصدار امر التوقٌؾ بحق المتهم بواسطة الهاتؾ دون استجوابه مباشرًة , بل ال ومن ثم 

ٌوجد ما ٌمنع من اجراءه بعد فترة من االستجواب , لكن اذا لم ٌتم استجواب المتهم او اذا شاب 

  االستجواب عٌب فٌترتب على التوقٌؾ الباطل المسؤولٌة التأدٌبٌة والجزائٌة حال توافر شروطهما

(2)
  . 

وٌستجوب قاضً و تجمع التشرٌعات االجرائٌة على وجوب االستجواب وان قبل اجراء التوقٌؾ . 

التحقٌق المتهم قبل اتخاذ قرار توقٌفه فٌحاط علماً بالتهمة المنسوبة الٌه والدالئل المتوفرة ضده 

مات الجزائٌة وتسمع اقواله بشأنها وما ٌرٌد ابداؤه من الدفاع ولٌس فً قانون اصول المحاك

المعدل النافذ نص ٌحول دون استجواب المتهم قبل توقٌفه لما فً هذا  1921لسنة  23العراقً رقم 

االجراء من تحقٌق لمصلحة المتهم التً هً دائماً مقصد المشرع العراقً 
(3)

  . 

ر واضافة الى الشروط السالؾ ذكرها ال بد من ان تكون االدلة كافٌة ضد المتهم الصدار االم

بحبسه احتٌاطٌاً وذلك بهدؾ تحقٌق ضمانات التوقٌؾ , وان تقدٌر هذه االدلة ٌتم من قبل المحقق 

الذي ٌخضع لرقابة محكمة الموضوع او لرقابة الجهة التً تنظر فً مدة الحبس االحتٌاطً والتً 

االجرائٌة  لها فً حالة عدم توافر تلك االدلة ان تأمر باالفراج فوراً . وبالرجوع الى التشرٌعات

ٌالحظ ان بعض التشرٌعات قد نصت صراحة على ضرورة توافر هذا الشرط لصحة التوقٌؾ 

 كالمشرع المصري والبحرٌنً دون تحدٌد لما ٌعد من الدالئل الكافٌة التخاذ اجراء التحقٌق .

 

 

 

 

                                                           
 . 32وسام محمد ناصر , مصدر سابق , ص ((1
 . 622. ص 1952أحمد فتحً  سرور  ,  الوسٌط فً قانون الجراءات الجنائٌة , دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  ((2
 . 236, صجواد الرهٌمً , مصدر سابق  ((3
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 الفرع الثانً

 الشروط الشكلٌة للحبس االحتٌاطً

توافر عدة شروط شكلٌة تعتبر ضمان هام لممارسة لكً ٌعد الحبس االحتٌاطً صحٌحاً ٌنبؽً 

 الحق فً اتخاذ هذا االجراء , وتتمثل هذه الشروط فٌما ٌلً :

 صدور امر الحبس االحتٌاطً كتابة .  -اوالً 

 تسبٌب امر الحبس االحتٌاطً . –ثانٌاً 

 إبالغ المحبوس احتٌاطٌاً بأسباب حبسه . –ثالثاً 

: تتفق التشرٌعات االجرائٌة على ان ٌكون القرار طً كتابًة أوالً : صدور امر الحبس االحتٌا

الصادر بتوقٌؾ المتهم محرراً بالكتابة المكان اثبات ماجاء به , وفً ذات الوقت ٌعتبر ضمانة 

للمهتم بأعتباره صادراً من جهة تملك قانوناً اتخاذه . والبد من ان ٌتضمن هذا القرار على بٌانات 

ٌحدد م ٌرد فً القوانٌن االجرائٌة المصري والبحرٌنً والجزائري نصاً معٌنة , وفً الحقٌقة ل

مباشرة ما ٌجب ان ٌتضمنه قرار التوقٌؾ من بٌانات , اال انه تم تحدٌد البٌانات التً ٌجب توافرها 

عند اصدار االمر بحضور المتهم او القبض علٌه واحضاره وهو نص عام ٌمكن تطبٌقه على امر 

التوقٌؾ 
(1)

 . 

ؾ القانون العراقً الذي أورد نصاً صرٌحاً ٌحدد فٌه مباشرًة ماٌلزم فً قرار التوقٌؾ من بخال

( من االصول البٌانات الشكلٌة التً ٌجب توافرها فً قرار 113بٌانات , حٌث تضمنت المادة )

التوقٌؾ حٌث نصت على ما ٌلً : ))ٌشتمل االمر بالتوقٌؾ على اسم الشخص الموقوؾ وشهرته 

المادة الموقوؾ بمقتضاها وتارٌخ ابتداء التوقٌؾ وتارٌخ انتهائه وٌوقع علٌه القاضً الذي ولقبه و

أصدره وٌختم بختم المحكمة (( 
(2)

 

 -فالشكل القانونً ألمر التوقٌؾ ٌشترط فٌه ما ٌلً :

 ان ٌكون أمر التوقٌؾ ثابت بالكتابة . -1

                                                           
( , 12لمى عامر محمود , مقالة بعنوان التعوٌض عن التوقٌؾ الباطل , مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة / جامعة بابل , العدد ) ((1

 . 523, ص 2314
 المعدل النافذ  . 1921لسنة  23قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً رقم ( من 113المادة ) ((2
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 بٌان اسم الموقوؾ وشهرته ولقبه . -2

 بٌان المادة القانونٌة التً جرى التوقٌؾ بموجبها .  -3

 تارٌخ االمر.  -4

 التهمة المنسوبة الى المتهم . -5

 اسم الشخص الذي اصدر االمر .  -6

 توقٌع القاضً وختم المحكمة .  -2

تكلٌؾ مأمور المركز بقبول المتهم الموقوؾ ووضعه فً المكان المخصص   -2
(1)

. 

حٌث تستطٌع الجهة المنفذة معرفة المدة التً ٌنتهً توقٌؾ وان هذه البٌانات المذكورة مهمة جداً 

المتهم فٌها ومتى ٌتم احضاره امام السلطة المختصة لتقرر اما تمدٌد توقٌفه او اطالق سراحه 

بكفالة او بدونها . كما ان االدعاء العام ٌمكنه من خالل تفتٌشه المواقؾ , من االطالع على قضاٌا 

بعضهم موقوفٌن منذ مدة طوٌلة ولم ٌجر التحقٌق فً قضٌتهم  . ومن ثم الموقوفٌن وفٌما إذا كان 

ٌكون بأمكانه اتخاذ االجراءات الالزمة لالسراع فً التحقٌق 
(2)

  . 

 ثانٌاً : تسبٌب أمر الحبس االحتٌاطً :

البد من ان ٌكون هناك من المبررات ما ٌجعل من حبس المتهم احتٌاطٌاً أمراً الزماً , فٌتطلب ان 

ٌستند الحبس االحتٌاطً الى اسباب واقعٌة تتمثل فً قرائن قوٌة تدل على وقوع الجرٌمة ونسبها 

ئن والوقائع هً الى المتهم , باإلضافة الى الوقائع التً تبرر اتخاذ مثل هذا االجراء , و هذه القرا

التً تلقً ظالالً على الشك حول مدلول قرٌنة البراءة وتبرر المساس بها دون هدمها , وضماناً 

للتأكد من القرائن والوقائع التً تبرر الحبس االحتٌاطً أوجبت التشرٌعات االجرائٌة تسبٌب األمر 

الصادر بالحبس االحتٌاطً 
(3)

  . 

ن االجراء الذي اتخذه القاضً لم ٌتضمن مخالفة لحق الدفاع , فالتسبٌب ٌسمح لالفراد بالتاكٌد م

كما انه ٌسمح لمحكمتً االستئناؾ والنقض بمراقبة هذا االجراء للتأكد من احترام هذا الحق وانه لم 

ٌصدر بناءاً على هوى أو مٌل شخصً , ولهذا اوجب المشرعون فً النظم االجرائٌة المختلفة ان 

ت على االسباب التً بنٌت علٌها ضماناً لجدٌتها وثقة فً عدالتها . و أن تشمل االحكام و القرارا

                                                           
 . 231, مصدر سابق , ص جواد الرهٌمً ((1
 . 233سعٌد حسب هللا عبد هللا , مصدر سابق , ص ((2
 . 213, ص 2331, مطبعة االنتصار , االسكندرٌة , مصر ,  5معوض عبد التواب , الحبس االحتٌاطً , ط ((3
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تسبٌب القرار الصادر بتوقٌؾ المتهم ٌمثل الوسٌلة المثلى لتقٌٌد سلطة قاضً التحقٌق , حتى ال 

ٌطلق له العنان فً اصدار امر التوقٌؾ دون روٌة او دون التثبت من المبررات التً ٌستند الٌها 

هذا االجراء الخطٌر , ولكً تتاح الرقابة القضائٌة على اعماله الن التسبٌب من  فً اتخاذ مثل

التوقٌؾ ادى الى خفض عدد وجهة نظر اخرى الرقابة القضائٌة . كما ان التدقٌق فً اصدار اوامر 

الموقوفٌن بنسبة ملحوظة , وبناءاً على ذلك ٌمكن القول بأن اشتراط تسبٌب قرار التوقٌؾ ٌعد 

متهم  ضمانة لل
(1)

. 

وان التشرٌع العراقً لم ٌتضمن نصاً ٌوجب تسبٌب امر التوقٌؾ ولكن لمحكمة الموضوع ان 

تسبب قراراها بتوقٌؾ المتهم اثناء نظر الدعوى وفً اي وقت 
(2)

. 

اسباباً للحبس االحتٌاطً ال ٌجوز اصدار حٌث حدد المشرع المصري  بخالؾ التشرٌع المصري

إجراءات   ( 134نصت علٌه المادة )اطً اال اذا توافر احدها   وهذا ما االمر بالحبس االحتٌ

جنائٌة  
(3)

 . 

: ٌعتبر اعالم المحبوس احتٌاطٌاً باسباب حبسه ثالثاً : إبالغ المحبوس احتٌاطٌاً بأسباب حبسه 

ضمانة مكملة لضمانة تسبٌب امر الحبس االحتٌاطً فهذا حق للمتهم لكً ٌطمئن لشرعٌة هذه 

ب وٌستطٌع تحضٌر دفاعه إذا طعن فً عدم شرعٌة حبسه  االسبا
(4)

 . 

ورؼم ان هذا الشرط ٌؤدي الى احاطة المتهم بالتهمة المنسوبة الٌه واعالمه باالسباب التً دعت 

الى اصداره , ٌتجه رأي فً الفقه الى انه ال مبرر من النص على ابالغ الموقوؾ بأسباب توقٌفه 

خالل استجوابه بالتهمة المنسوبة الٌه , باإلضافة الى عدم ترتٌب اي كون المتهم ٌكون قد علم من 

اثر على اعالم المتهم بتلك االسباب , ومن ثم ال فائدة من ابالؼه باالسباب . ولهذه الؽاٌة ٌجب ان 

ٌصدر قارا التوقٌؾ او تمدٌده بحضور المتهم ولٌس فً ؼٌبته مالم تقتنع المحكمة ببٌانات طبٌة 

ضاره نتٌجة مرضه تؤكد تعذر اح
(5)

. وان اؼلب التشرٌعات االجرائٌة لم تنص على ابالغ   

المحبوس أحتٌاطٌاً باسباب حبسه ومن بٌنها التشرٌع العراقً بخالؾ التشرٌع المصري حٌث 

ٌبلػ فوراً كل من ٌقبض علٌه (  بفقرتها االولى من القانون المصري على انه ))139نصت المادة )

                                                           
 . 62محمد ناصر احمد ولد علً , مصدر سابق , ص ((1
 المعدل النافذ . 1921لسنة  23( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً رقم 152المادة ) ((2
 2336لسنة   145االجراءات الجنائٌة المصري رقم (  من قانون 134المادة ) ((3
 . 92أحمد المهدي , أشرؾ الشافعً , مصدر سابق , ص((4
 . 44وسام محمد ناصر , مصدر سابق . ص ((5
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باسباب القبض علٌه او حبسه , وٌكون له حق االتصال بمن ٌرى ابالؼه بما او ٌحبس احتٌاطٌاً 

وقع واالستعانة بمحام, وٌجب إعالنه على وجه السرعة بالتهم الموجهة الٌه((  
(1)

. وٌتبٌن من  

هذا النص انه ٌقرر حقوقاً للمحبوس احتٌاطٌاً , فمن حقه ان ٌعلم بأسباب حبسه احتٌاطٌاً حتى 

دفاعه على ضوء هذه االسباب وٌطلب االفراج إذا اثبت عكس ذلك , ومن حقه  ٌتمكن من اعداد

اٌضاً ابالغ ذوي الشأن من اقاربه و اصدقائه حتى ٌعلموا سبب تؽٌبه عن منزله و ٌقدموا الٌه 

المساعدات التً ٌرخص بها القانون , كما ان من حقه ان ٌستعٌن بمحام ٌطلعه على اسباب حبسه 

فاع عنه والمطالبه باالفراج عنه . ومن حق المحبوس احتٌاطٌاً اال ٌظل فً محبسه لٌقوم االخٌر بالد

مدد ؼٌر محددة بل ٌجب ان تكون هذه المدد محددة وال ٌجوز امتدادها إال وفقاً لقواعد ٌحددها 

القانون وبناء على قرار ٌصدر بذلك من سلطة مختصة  
(2)

 . 

 المطلب الثانً

 التعوٌض عن الحبس االحتٌاطً

تعد حرٌة الفرد من اسمى الحقوق التً ناضل االنسان الجلها وكرستها الدول فً دساتٌرها و 

مكفولة بموجب القانون , وبما ان قانون االصول المحاكمات الجزائٌة هو القانون الذي ٌترجم 

المبادئ التً جاء بها الدستور الى الناحٌة العملٌة من جانب قٌمة الفرد ومدى احترام كرامته 

وحرٌته خالل فترة حٌاته , أو حٌن ٌتعرض الخطر االجراءات التً ٌمكن ان تتخذ من الحرٌة 

التً ٌتمتع بها وهً توقٌؾ المتهم الذي ٌكون مناسباً لو كان ما ٌبرره . ولكن قد ٌحدث بأن ٌمثل 

راءته المتهم أمام جهة التحقٌق او المحاكمة وٌقرر توقٌفه , وقد تصدر حكم نهائً بحقه ثم ٌثبت ب

فٌما بعد , أو إخالء سبٌله لعدم كفاٌة االدلة . مما الشك فٌه ان مجرد االفراج عن المتهم ال ٌكفً , 

بل البد من تعوٌضه من االضرار التً لحقته  
(3)

 . 

فالبد لنا من التطرق الى موقؾ المشرع العراقً من التعوٌض من الحبس االحتٌاطً من جهة  

 لك فً فرعٌن .ذاخرى و وموقؾ المشرع المصري من جهة

 

                                                           
 . 2336لسنة  145قانون االجراءات الجنائٌة المصري رقم ( 139ادة )الم ((1
 . 61, ص 63احمد عبد اللطٌؾ , مصدر سابق , ص ((2
 . 524لمى عامر محمود , مصدر سابق , ص ((3
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 الفرع االول

 ))موقف المشرع العراقً من التعوٌض عن الحبس االحتٌاطً ((

ان الدساتٌر العراقٌة القدٌمة والحدٌثة ال ٌوجد فٌها نص حول تعوٌض ضحاٌا العدالة . بٌنما هناك 

حٌث  1969( من الدستور الجزائري لسنة 49دساتٌر نصت على ذلك صراحة من ذلك المادة )

نصت على انه : )) ٌترتب على الخطأ القضائً تعوٌض من الدولة , و ٌحدد القانون شروط 

 التعوٌض وكٌفٌاته((

ونص على ذلك  2333(  من القانون االساسً الفلسطٌنً لعام 33وعلى هذا نصت المادة ) 

د بضرر ( منه بشكل واضح بقولها )إذا أصٌب اح121فً المادة ) 1992الدستور االٌرانً لعام 

 مادي او معنوي جراء اشتباه القاضً , او تقصٌر فً تحدٌد الموضوع ,

أو الحكم , او فً تطبٌق الحكم على الحالة التً تخصه , فأن كان ذلك عن تقصٌر فأن المقصر  

 ٌضمن ذلك حسب االحكام االسالمٌة , واال فأن الحكومة مسؤولة عن التعوٌض , وفً كل االحوال 

لى المتهم (  ٌعاد االعتبار ا
(1)

.  أما فٌما ٌتعلق بقانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً رقم  

فنالحظ ان هذا القانون خال من نص ٌبٌح التعوٌض و تحمل الدولة مسؤولٌة عن  1921لسنة  23

التً لحقت بالمتهم الموقوؾ اذا قضً ببراءته او عدم مسؤولٌته عن الجرٌمة التً تم االضرار 

اجلها . وعلى ذلك ٌمكن القول بأن المشرع العراقً لم ٌسمح بتعوٌض المتهم الذي اطلق توقٌفه من 

سراحه ولكن ٌمكن القول بأمكانه الرجوع بالتعوٌض على من كان سبباً فً توقٌفه ومع ذلك فأن 

ٌستفٌد منه الكثٌر من المجرمٌن الذٌن تكون االمر لٌس بهذه السهولة ألن الحق فً التعوٌض قد 

ة المتوفرة ضدهم ؼٌر كافٌة ثم ان التعوٌض قد ٌحول بٌن العدٌد من المواطنٌن وبٌن االخبار االدل

عن الجرائم التً لم تثبت التهمة ضد مرتكبٌها فٌكونون مسؤولٌن عن تعوٌضهم رؼم ان هدفهم هو 

خدمة العدالة
(2)

  . 

قٌؾ الالقانونً فً فً حٌن كان المشرع الكوردستانً من بٌن المعترفٌن بحق المتضرر من التو

الخاص بتعوٌض  2313( لسنة 15الحصول على تعوٌض , وذلك بأصداره القانون رقم )

                                                           
 , 2314, المركز القومً لالصدارات القانونٌة , القاهرة , 1سردار علً عزٌز , ضمانات المتهم اثناء االستجواب ,ط ((1

 . 143ص
 . 154عبد االمٌر العكٌلً , سلٌم ابراهٌم حربة , مصدر سابق , ص ((2
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( من القانون شروط 2الموقوفٌن والمحكومٌن عند البراءة واالفراج الذي حدد بموجب المادة )

سفٌاً . المطالبة بالتعوٌض وٌتمثل الشرط االول بأن ٌكون طالب التعوٌض قد تم حجره او توقٌفه تع

دون ان ٌبٌن المقصود بالتوقٌؾ التعسفً , وٌراد باالخٌر هو الحبس الذي ٌؤمر به دون اسباب 

قانونٌة او مخالفة للقانون , او تطبٌقاً لقانون ؼٌر عادل فً حد ذاته او ال ٌتوافق مع الكرامة 

من تجاوزت مدة االنسانٌة او ال ٌتوافق مع الحرٌة وامن الشخص . كما ٌحق المطالبة بالتعوٌض ل

موقوفٌته الحد القانونً ومن حكم علٌه بعقوبة سالبة للحرٌة دون سند قانونً . اما الشرط الثانً 

فٌتمثل بصدور قرار بات بالبراءة والذي ٌعنً ان المتهم بريء فً التهمة المسندة الٌه او قرار 

طعٌة  فض الشكوى او االفراج عن المتهم وؼلق الدعوى واكتسابه الدرجة القبر
(1)

 . 

 الفرع الثانً

 موقف المشرع المصري من التعوٌض عن الحبس االحتٌاطً

باٌن المعالم االساسٌة من الناحٌة الشكلٌة لخطة المشرع المصري بشأن التعوٌض من الحبس تت

المعدل لبعض احكام قانون االجراءات  2336لسنة  145االحتٌاطً قبل صدور القانون رقم 

عن معالم خطته بشأن هذا التعوٌض بعد صدور  1953لسنة  153بالقانون رقم الجنائٌة الصادر 

 هذا القانون .

 145خطة المشرع المصري بشأن التعوٌض عن الحبس االحتٌاطً قبل صدور القانون رقم : أوالً 

: لم ٌنص المشرع المصري فً قانون االجراءات الجنائٌة , قبل صدور القانون رقم  2336لسنة 

على حق المحبوس احتٌاطٌاً فً التعوٌض عما اصابه من اضرار مادٌة او  2336 لسنة 145

معنوٌة متى صدر قرار بان ال وجه القامة الدعوى الجنائٌة ضده او قضً ببراءته . كذلك اعتنق 

القضاء قاعدة عدم مسؤولٌة الدولة عن اعمال السلطة القضائٌة , بما فً اعمال النٌابة العامة 

اءات التحقٌق  المتعلقة باجر
(2)

 . 

المحبوس احتٌاطٌاً , الذي صدر قرار بأن الوجه القامة  مو أزاء هذا الوضع لم ٌكن من سبٌل اما

الدعوى الجنائٌة ضده  او قضً ببراءته , للحصول على تعوٌض عما لحق به من اضرار كأثر 

عوٌض على من اصدر لحبسه احتٌاطٌاً , سوى اللجوء الى احد السبٌلٌن : االول هو الرجوع بالت

                                                           
 . 529لمى عامر محمود , مصدر سابق , ص ((1
 . 122, ص  122, ص 2332, دار النهضة العربٌة , القاهرة , 1عادل ٌحٌى , الضوابط المستحدثة للحبس االحتٌاطً , ط ((2
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االمر بحبسه احتٌاطٌاً بصفة شخصٌة عن طرٌق دعوى المخاصمة. أما الثانً فهو االكتفاء 

( من قانون االجراءات الجنائٌة , متى قضً 453بالتعوٌض المعنوي الذي نصت علٌه المادة )

بقبول طلبه بأعادة النظر فً الحكم الصادر بأدانته 
(1)

 . 

خطة المشرع المصري بشأن التعوٌض عن الحبس االحتٌاطً بعد صدور القانون رقم  ثانٌاً :

: ارسى المشرع المصري بموجب هذا القانون المعدل لبعض احكام قانون  2336لسنة  145

, مبدأ التعوٌض عن الحبس االحتٌاطً , مستحدثاً بذلك  1953لسنة  153االجراءات الجنائٌة رقم 

ومكرساً ما طالب به الفقه الفراد فً مواجهة اجراء الحبس االحتٌاطً .ضمانة لحقوق وحرٌات ا

مكرراً( من قانون االجراءات الجنائٌة المضافة  312لسنوات عدٌدة . و فً ذلك نصت المادة )

))تلتزم النٌابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة من سبق حبسه  2336لسنة  145بالقانون رقم 

امر صادر بان ال وجه القامة الدعوى الجنائٌة قبله فً جرٌدتٌن ٌومٌتٌن  احتٌاطٌاً , وكذلك كل

واسعتً االنتشار على نفقة الحكومة وٌكون النشر فً الحالتٌن بناء على طلب النٌابة العامة او 

المتهم أو احد ورثته وبموافقة النٌابة العامة فً حالة صدور امر بان الوجه القامة الدعوى وتعمل 

ى ان تكفل الحق فً مبدأ التعوٌض المادي عن الحبس االحتٌاطً فً الحالتٌن المشار الدولة عل

الٌهما فً الفقرة السابقة وفقاً للقواعد واالجراءات التً ٌصدر بها قانون خاص((   
(2)

. 

وهذا النص ٌعالج الحالة التً ٌتم فٌه الحكم ببراءة المتهم او صدور امر فً النٌابة العامة بان 

قامة الدعوى , أوجب القانون على النٌابة العامة بعد طلب اي من االشخاص الذٌن عددتهم الوجه ال

كم او االمر فً جرٌدتٌن واسعتً االنتشار , وهو االمر الذي ٌحمد حالمادة سالفة البٌان نشر ال

للمشرع المصري , وذلك الن الشخص الذي ٌتم حبسه احتٌاطٌاً ٌمسه اضرار بلٌؽة ادبٌة ومادٌة 

اهٌك عن االختالط بالمجرمٌن طوال تلك الفترة , و فٌما ٌتعلق بتعوٌض المحبوس احتٌاطٌاً قد ن

مادة سالفة البٌان الى ان الدولة تكفل مبدأ التعوٌض المادي عن الحبس االحتٌاطً فً اشارت ال

وبٌن  الحالتٌن المنصوص علٌهما فً صدر المادة , بٌد انه تم الربط بٌن الحق فً التعوٌض المادي

صدور قانون خاص بهذا الشأن 
(3)

 . 

                                                           
 . 115أمٌن مصطفى محمد , مصدر سابق , ص ((1
 . 26, ص 2339عبد الرءوؾ مهدي , الحبس االحتٌاطً , دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  ((2
,  2339خالد محمد علً الحمادي , حقوق وضمانات المتهم فً مرحلة ما قبل المحاكمة , دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  ((3

 . 325ص
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واستناداً لهذه المادة , فان المشرع اقر بمبدأ التعوٌض عن الضرر االدبً . وٌشترط للحصول على 

التعوٌض ان ٌتوافر شرطٌن ٌتمثل الشرط االول بأن ٌكون المتهم قدر صدر لصالحه حكم بالبراءة 

فروض ان ٌكون حكم البراءة ؼٌر قابل للطعن . اما او بأن ال وجه القامة الدعوى الجنائٌة , والم

الشرط الثانً ان ال ٌتم النشر فً حالة الحكم بالبراءة او صدور امر بان الوجه القامة الدعوى اال 

اذا كان المتهم قد سبق حبسه احتٌاطٌاً اما التعوٌض عن الضرر المادي الناجم عن الحبس 

حبسه احتٌاطٌاً او صدور امر بأن ال وجه القامة  االحتٌاطً بعد صدور الحكم ببراءة من تم

الدعوى فقد علق العمل به لحٌن صدور قانون خاص ٌحدد بموجبه القواعد و االجراءات والشروط 

القانونٌة لمنح هذا النوع من التعوٌض   
(1)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 529مود , مصدر سابق , ص لمى عامر مح((1
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 الخاتمة

من االستنتاجات بعد االنتهاء من دراسة وبحث موضوع الحبس االحتٌاطً توصلنا الى جملة 

 والتوصٌات نوردها بما ٌأتً أتماماً للفائدة .

 االستنتاجات :اوالً : 

عرؾ الفقهاء التوقٌؾ تعارٌؾ متعددة تمكنا من خاللها ان نضع تعرٌفاً للتوقٌؾ على انه  -1

اجراء من اجراءات التحقٌق فً الدعوى الجزائٌة ٌصدر من قبل الجهة المختصة بالتحقٌق 

 المتهم ضماناً لحسن سٌر اجراءات التحقٌق .ٌنصب على تقٌٌد 

فٌما ٌتعلق بمدة التوقٌؾ اختلفت التشرٌعات االجرائٌة فً تحدٌدها وأجازت تمدٌدها  -2

بنصوص صرٌحة اذا انتهت المدة ولم ٌنتهً التحقٌق بعد على شرط ان ٌكون القرار مسبباً 

 . وننتقد موقؾ المشرع العراقً فً عدم نصه على هذا الشرط .

ظراً لخطورة التوقٌؾ ومساسه بحرٌة االنسان فقد قٌدته التشرٌعات االجرائٌة بشروط ن  -3

 موضوعٌة واخرى شكلٌة .

حسناً فعل المشرع الكوردستانً فً كونه من بٌن المعترفٌن بحق المتضرر من التوقٌؾ  -4

الالقانونً فً الحصول على تعوٌض , وذلك بأصدار قانون خاص بهذا الشأن ٌحدد بموجبه 

 وط الحصول على التعوٌض واجراءاته .شر

لضمان حصول المتضرر من التوقٌؾ الباطل على التعوٌض باسرع وقت , فقد نصت تلك   -5

التشرٌعات صراحة على الزام الدولة بتحمل ما ٌقضى به من تعوٌض ولالخٌرة الرجوع 

 على المخبر او الشاهد الزور .
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 ثانٌاً :التوصٌات 

العراقً ٌنص على عدم جواز التوقٌؾ فً الجرائم المعاقب علٌها ٌا حبذا لو ان المشرع  -1

بالؽرامة وفً المخالفات , وان ٌتم اتخاذ اجراءات تحفظٌة بدالً من اللجوء الى اتخاذ هذا 

 االجراء .

ندعو المشرع العراقً الى النص صراحة على ضرورة توافر الدالئل الكافٌة الدانة المتهم   -2

 بعكسه ٌعتبر التوقٌؾ باطالً .التخاذ قرار بتوقٌفه و 

حتى ٌكون قرار التوقٌؾ صادر بالشكل القانونً السلٌم , نرى من الضروري ان ٌتضمن   -3

 التشرٌع العراقً نصاً ٌوجب تسبٌب قرار التوقٌؾ .

للمتضرر المطالبة بالتعوٌض عن الضرر المادي  حتضمٌن الدستور الحالً نصاً ٌبٌ  -4

 قٌؾ .والمعنوي الذي اصابه جراء التو

ندعو المشرع العراقً ان ٌحذو حذو المشرع الكوردستانً والنص فً قانون اصول   -5

المحاكمات الجزائً  على تنظٌم التعوٌض عن التوقٌؾ الباطل من خالل تحدٌد شروط 

 المطالبة به ورسم االجراءات التً ٌنبؽً اتباعها للحصول علٌه .
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, مطبعة االنتصار , االسكندرٌة ,  1معوض عبد التواب , الحبس االحتٌاطً  , ط -22

 . 2331مصر , 
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محمد ناصر احمد ولد علً , التوقٌؾ )الحبس االحتٌاطً( فً قانون االجراءات الجزائٌة  -1

 الفلسطٌنً )رسالة ماجستٌر( , جامعة النجاح الوطنٌة , كلٌة الدراسات العلٌا .

وسام محمد ناصر , االفراج بالكفالة فً التشرٌع الفلسطٌنً )رسالة ماجستٌر( , جامعة  -2

 . 2313الزهر , كلٌة الحقوق , ا

 

 : المقاالت والمجالت الدورٌة : ثالثاً 

لمى عامر محمود , مقالة بعنوان التعوٌض عن التوقٌؾ الباطل , مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة , 

 . 2314,  12جامعة بابل , العدد 

 

 : القوانٌن والتشرٌعات :  رابعاً 

 المعدل النافذ .  1921لسنة  23رقم  قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً -1

 . 2336لسنة  145ٌة المصري رقم ئقانون االجراءات الجنا -2

 

 

 

 


