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 المقدمة

ان األساس في تقييم تحضر وتطور األممم واشعمبوخ وصوصمال اشمباصمره م  ما      

هو مدى ضما  ا شحريما  افرادهما وحمايت ما ممن اشتبمدب ا ونمما ان اشقما ون همو احمد 

اشوسائل اشم مة شحماية افرادها وضممان اشحريمة اشدرديمة وضممان ذتومار اذتمرا ا  

ن اتمل تحقيما اشمصملحة اشباممة شمرش   مرى اشقا و ية اشكديلة نحماية تميع اذطراف م

 نأن اشمعرع اشبراقي قد وفا ع دما عرع قا ون اشواص ناشتوقيف واذستتواخ .

مممن اشمبلمموم ان اعممد اشمواقممف اشتممي يمممر نممط اذ سممان نممل اوطرهمما ع ممدما يمممون      

موضع ات ام من قنل سلطة اشتحقيا سوا  كا   هره اشت مة صحيحة او شم تكن كمرش  

 في مرحلتي اشتوقيف واذستتواخ . ال ووصوص

( شسممم ة  51وفممما اشمعمممرع اشبراقمممي فمممي اشبمممراا ع مممدما عمممرع اشقممما ون رقمممم        

م اشواص نقا ون تبويض اشموقوفين واشمحكومين ع د اشنرا ه واذفراج ا ومما 0252

 تتسده من حقوا وضما ا  شلمت م .

 -اهمية البحث :

رديمة اشتممي يضممم  ا اشقما ون ناش سممنة شلمممت م ا تنمر  اهميممة اشنحم  فممي اشحقمموا اشد     

شرش  وتد  من اشضرورب اشنح  في هرا اشموضوع ذهميتمط فمي همره اشمرحلمة ممن 

 تاريخ اشبراا .
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 -هيكلية البحث :

فمي اشمنحم   سمت اول رغم حتم اشموضوع اذ ا ط تم تقسيمط اشم  الثالمة مناحم        

اشمنح  اش  الثالمة مطاشمخ ا سم نين فمي ا  اشمت م ا وقسم هرا مد وم ضما  مناذول 

شممت م ا امما مد موم ا اشمطلخ اذول تبريف اشضما ا  ا اما اشمطلخ اشالا ي س نين فيمط

م اذصمل فمي اشممت م اشنمرا ه ا وسمت اول فمي اشمنحم  مد مو اشمطلخ اشالاش  س نين فيمط

ة الثالمم اشتوقيممف واذسممتتواخ ا وتممم تقسمميمط اشمم   ضممما ا  اشمممت م فممي مرحلممة اشالمما ي

وقيممف ومنرراتممط ا واشمطلممخ تبريممف اشت  سمم نين فممي اشمطلممخ اذول م ممط  مطاشممخ  

يممف واشت ممة اشمووشممة نمماشتوقيف ا و اشمطلممخ اشالاشمم    حمماذ  اشتوق فيممط ت مماولاشالمما ي  

يتضممن حما اشممت م نتوكيمل فتبريمف اذسمتتواخ ا امما اشمنحم  اشالاشم   افرد اه شنيان

ا اشمطلمخ اذول يت ماول حما اشممت م  الثالة مطاشخبا ة نمحامي ا وكل رش  في واذست

نتوكيممل واذسممتبا ة نمحممامي ا اممما اشمطلممخ اشالمما ي يت مماول   حمما اشمممت م فممي اشطبممن 

نقرار قاضي اشتحقيا واشمطلخ اشالاش  يتضمن احاشة اشمت م اشموقوف ناشت م اشم سمونة 

 اشيط .
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  المبحث التمهيدي

 مفهوم ضمانات المتهم

 تمهيد :

يم تحضر وتقدم اشعبوخ هو مدى ضما  ا شحريا  افرادها وحمايت ا ممن يان اذساس في تق     

اشتبممدب ا ونممما ان اشقمما ون هممو احممد اشوسممائل اشم مممة شحمايممة افرادهمما وضمممان اشحريممة اشدرديممة 

وضمان ألتوار اذترا ا  اشقا و يمة اشكديلمة شحمايمة تميمع اذطمراف ممن اتمل تحقيما اشمصملحة 

 وما تتسده من حقوا وضما ا  اشمت م . اشبامة ا

ونممما ان اذتممرا ا  فممي مرحلممة اشتحقيمما عديممده ومت وعممة وم مممة ا ومممن اشمبلمموم ان اعممد      

اشمواقف اشتي يمر ن ما اذ سمان نمل اوطرهما ع مدما يكمون موضمع ات مام ممن قنمل سملطة اشتحقيما 

اشتوقيمف واذسمتتواخ  سوا  كا   هره اشت مة صحيحة او شم تكن كرش  ووصوصا فمي مرحلتمي

 ومن ه ا تنر  اهمية اشحقوا اشدردية اشتي يضم  ا اشقا ون شلمت م .

 -ا قسم ا هرا اشمنح  اش  الث  مطاشخ وكاألتي  وشنيان كل رش  
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 المطلب االول 

 التعريف بالضمانات 

متبممدب ا وهممي معممتقة مممن اشدبممل اش ( ضمممان  ا نأ  مما تمممع شمدممرده  تبممرف اشضممما ا  ش ممة       

ضمن ا وكما عرف ا اشنبض نأ ط اب اشضما ا  مدردها ضمان مأوور من مصدر شدبل ضممن ا 

فمن ضمن اشعي  ونط ضم ال وضما ال ا أب كدلمط وضمم ط ايماه ا اب كدلمط ا واشضممين   اشكديمل ا 

فثن ضامن وضمين وأب   كافل وكديل ا فيقال ضم   اشعي  أضمم ط ضمم ال فأ ما ضمامن وهمو 

 . (5 مضمون 

ف ي اشوسمائل واذسماشيخ اشموتلدمة اشتمي يمكمن  ا اما تبريف اشضما ا  ناذصطثح اشقا و ي     

نواسمطت ا كداشممة عمدم اذعتممدا  علم  اشحقمموا واشحريما  ورشمم  ممن وممثل قيمام اشمعممرع اشمموط ي 

 نت ظيم هره اشوسائل واألساشيخ ن صوص تعريبية .

متماللة ناشمنادئ اشتي يقوم علي ا اشت ظيم اذتتمماعي واشسياسمي اشنا  ا اشحقوا  وعرف  كرش      

 . (0 واشتي تم ع اشسلطة من اذعتدا  عل  اشدرد 

ا نأ  مما تلمم  اشوسممائل واألسمماشيخ اشتممي يتوممرها  يمكممن ان  بممرف اشضممما ا  ومممن كممل رشمم      

اشدسمتور اشمعرع ممن ومثل اصمدار تعمريبا  قا و يمة تكدمل ن ما حقموا اشممت م اشتمي ورد  فمي 

نحي  يكدل حريتط اشعوصية ممن اذعتمدا  فمي مرحلمة اشتحقيما وتبمويض اشمت ممين عمن طريما 

فرض ت ا ا  عل  اشمتسنخ نرش  اذعتدا  ا سموا  كمان اشعموص عاديمال او موظدمال عاممال م مما 

 . (3 كا   درتتط 

                                                           
 . 51ا ص  6ا ناخ اشضاد ا ج 5111 –ا دار اشدتر ا نيرو   5شسان اشبرخ ا ط انن م ظور   (5 

ضممما ا  اذتممرا ا  اشدسممتورية شلمممت م فممي مرحلممة اشتحقيمما اذنتممدائي ا دراسممة  ن محمممد اذرتوعممي  هممو ا (0 

 . 5ا ص  0225تامبة دهو   –مقار ة ا رساشة ماتستير قدم  اش  كلية اشقا ون واشسياسة 

 . 51ص  اشمرتع اشسانا   (3 
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 المطلب الثاني

 التعريف بالمتهم

تبريف اشمت م ش ة نأ ط   معتا من اشدبل أت م   اب أت م اشعوص ات امال اب ات ممط أب رمماه      

نت مة ا وات مط في قوشُط أب ع  في صدقط ا ومب اه ان اشمت م هو كمل عموص عم  فمي ارتكانمط 

 . (5 شتريمتط 

 تبريف اشمت م اصطثحال  -اشدرع اشالا ي  

يبرف اشمت م ناذصطثح اشقا و ي عل  اشرغم من اشمعرع اشبراقي ناشحقيقة شم يرد تبريدال دقيقما 

كممما شممم يكممن شممط  5195شسمم ة  03شلمممت م فممي  صمموص قمما ون اصممول اشمحاكممما  اشت ائيممة رقممم 

تبريف في اغلخ اشتعريبا  اشبرنية اذترائية ا نل ورد شدظ اشمت م عل  كل عوص تتور نحقط 

  اشقا و ية ا وه ا  رد نبض اذماللة من اش صوص اشتي تما   في ما مصمطلل اشممت م ا اذترا ا

فقد  ص  اشماده اشتاسبة من قا ون أصمول اشمحاكمما  اشت ائيمة اشبراقمي فمي موضموع اشعمكوى 

واشت ا ل ع  ا في اشدقره   هـ ( م ط علم    ارا تبمدد اشمت ممون فمان اشت ما ل عمن احمدهم ذيعممل 

 . (0 ين ماشم ي ص اشقا ون عل  وثف رش    اشمت مين اذور

و ثحظ من عدم وتود  ص صريل شتبريمف اشممت م وتحديمد مد وممط فمي اشقموا ين اشبراقيمة      

وكرش  في اغلخ اشقوا ين اشبرنية فقد حاول اشدق ا  من تا ن م اشم  تبريمف اشممت م فق يمال ا حيم  

أدشة أو قرائن قوية كافية شتوتيط اذت ام اشيمط   من توافر  ضده عرف فق ا  اشقا ون اشمت م نأ ط 

  (3 وتحري  اشدعوى اشت ائية قنلط   

                                                           
 . 56ا ص  5111 –ا نيرو   5قاموس اذدا  قاموس اشبرني اشعامل ا ط (5 

 . 5195شس ة  03اشماده اعثه من قا ون اصول اشمحاكما  اشت ائية اشبراقي وتبديثتط رقم ا ظر  ص  (0 

ا دار اشالقافمة شل عمر ا  5 ايف محمد انن سلطان   حقموا اشممت م فمي  ظمم اذتمرا ا  اشت ائيمة اشسمبودية ا ط (3 

 . 06ا ص  0221اشرياض 
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 المطلب الثالث 

 مفهوم األصل في المتهم البراءة 

اشدوشيمة مد وم مندأ اذصل في اشمت م اشنرا ه ا وهو مارهخ اشيط اغلخ اشموااليا واشمباهدا       

( م مط    55( من اشمماده    5واذقليمية ا كما اقره اذعثن اشباشمي شحقوا اذ سان في اشدقره   

ان كل عوص مت م نتريمة يبتنر نريئال اذ ان تالن  ادا تط قا و مال نمحاكممة عل يمة تملمن شمط في ما 

 . (5 اشضما ا  شلدفاع ع ط   

(  51( من اشمماده    0اشمد ية واشسياسية في اشدقره   وايضا اكد رش  اشب د اشدوشي شلحقوا       

 (0 حي   ص    شكل فرد م  م نت م ت ائية اشحا في ان يبتنر نريئال ماشم تالن  ادا تط طنقال شلقا ون

( حيم   0221ا وكرش  اشدساتير اشداولية ألغلخ اشدول وم  ا دستور تم وريمة اشبمراا شسم ة   

( م ممط   اشمممت م نممرب  حتمم  تالنمم  ادا تممط فممي محاكمممة قا و يممة  1( اشدقممره    51 صممتط اشممماده   

ة ـ ر  ادشمـمـراج ع مط اذ ارا ظـا ممره اومرى نبمد اذفمـاكم اشمت م عن اشت ممة رات مـادشة وذ يحـع

 . (3  تديده  

( تما  تأكيمد شمما تضمم ط  0252( شسم ة    51وما ي م ا في هرا اشمطلخ ان اشقما ون رقمم        

قي وماشط من اهمية كنيره في اشقوا ين اذترائيمة حيم  تما  فمي اذسمناخ اشموتنمة اشدستور اشبرا

اشبمراا همرا اشمنمدأ وتبلمط  –( اشصادر من اقلميم كوردسمتان  0252( شس ة    51شلقا ون رقم   

من اوش  اشضما ا  اشتي تدرا ن ما سمياده اشقما ون حيم   مص علم    ممن اوشم  اشضمما ا  اشتمي 

اشقا ون وحماية حقوا اشممواط ين اشمحافظمة علم  اشحريمة اشعوصمية شمما كمان يتطلن ا مندأ سياده 

 . (1 ان اذ سان نرب  حت  تالن  ادا تط نمحاكمة عادشة   اذصل 

                                                           
 . 5115اذعثن اشباشمي شحقوا اذ سان شس ة  (5 

 . 5166اشب د اشدوشي شلحقوا اشمد ية واشسياسية شس ة  (0 

 . 0221دستور تم ورية اشبراا اشدائم شس ة  (3 

/  5/  01ا اشطنبمة اذوشم  شلسم ة اشباعمره ا  505م عور في وقائع كوردسمتان اشبمدد ويرب وضر حسين    (1 

 . 05م ا ص  0255
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 المبحث االول

 ضمانات المتهم في مرحلة التوقيف واالستجواب

في اشواقع ان شلتوقيف اهمية واصة في حيماه اشممت م ومسمتقنلط وصوصمال فمي متتمب ما ا نمل      

في كل اشمتتمبا  ناعتناره من اوطر اذترا ا  اشماسة نحرية اشمت م ا وكمرش  ناش سمنة شسملطة 

اشتحقيا وما يووش ا اشقا ون شقاضي اشتحقيا من سلطة توقيف فمي مرحلمة اشتحقيما ا ومما يترتمخ 

ط شحين اصدار قرار حكمم   مائي فمي اشقضمية ا وسموف  متكلم فمي همرا اشمنحم  عمن اشتوقيمف علي

ومنرراتط ا وحماذ  اشتوقيمف واشت ما  اشمووشمة نماشتوقيف ا واذسمتتواخ وكمل رشم  فمي المث  

  -مطاشخ متتاشية ا وكاألتي  

يمف واشت ما  اشمطلخ اذول   تبريف اشتوقيف ومنرراتط ا واشمطلخ اشالا ي يتضمن حاذ  اشتوق

 اشمووشة ناشتوقيف ا اما اشمطلخ اشالاش  يتضمن   اذستتواخ .

 المطلب االول

 تعريف التوقيف ومبرراته

ومثف اشتلموس ا وقمف ناشمكمان وقدمال ووقوفمال ا اشتوقيف أصلط وقف ا واشوقوف  -اشتوقيف ش ة  

 . (5 ف و واقف 

را ا  اشتي يتورها اشسلطة اشقضمائية نما ان اشتوقيف يبتنر من اوطر اذت -اشتوقيف اصطثحال  

شسم ة  03اشموتصة ا وشبمدم ورود تبريمف فمي  مص قما ون اصمول اشمحاكمما  اشبراقمي اشممرقم 

وتبديثتط ا اذ ا ط تبدد  اشتباريف من قنمل اشدق ما  وش مرض اذفماده ا تبمرف اشتوقيمف  5195

ذتمرا ا  واكالرهما مساسمال نأ ط   اترا  من اترا ا  اشتحقيا اذنتدائي ا وهو من اوطمر تلم  ا

نحرية اشمت م ار نمقتضاه تسلخ حريتط طوال فتره توقيدط ا ويقصد نمط حتم  اشممت م قنمل صمدور 

 . (0 اشحكم عليط   

                                                           
 . 063( ا ص  51ا اشمتلد    0220شسان اشبرخ ا نيرو  ا  انن م ظور   (5 

عمرح قما ون اصمول اشمحاكمما  اشت ائيمة ا طنبمة دار اشحكممة ا اشموصمل ا نمدون  سبيد حسخ هللا عنمد هللا   (0 

 . 051طنع ا ص 
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وكرش  عرف اشتوقيف نإ ط   اشتوقيف هو اترا  من اترا ا  اشتحقيا اذنتدائي ا وهمو ممن      

وهو عناره عن وضبط فمي مكمان اشتوقيمف اوطر اذترا ا  اشتي تمسس حقوا اشمت م وحرياتط 

 . (5 يال شضرورا  اشتحقيا   األمر احتياطدون تالن  ادا تط نحكم   ائي ا وقد اتا  اشمعرع هرا 

وعرف نأ ط   هو اترا  اسمتال ائي تحدظمي ا يمتم حيمال اشممت م فمي اطمار اتمرا ا  اشتحقيما      

اشت ممائي ونممأمر مممن اشسمملطة اشموتصممة اشقائمممة نمماشتحقيا ا وهممو اوتيممارب فل مما ان تسممتبملط او 

ذتستبملط ا كما ا ط يمدول فمي  طماا صمثحيت ا اشتقديريمة وفقمال شلظمروف ومثنسما  كمل واقبمة 

 . (0 في اطار اش رض اشرب عرع من اتلط وهو ضروره اشتحقيا وامن اشمتتمع   عل  حده 

كما يبرفط اشنبض نأ ط   هو سلخ حرية اشممت م ممده ممن اشم من تحمددها مقتضميا  اشتحقيما      

 . (3 ومن مصلحتط وفا ضوانط قررها اشقا ون   

ن كمون اشتوقيمف ممن اذتمرا ا  ومن ه ا يتنين ش ا من اشتباريف اشسانقة ا ا  ا قد اتمب  م     

اذستال ائية فمي اشتحقيما علم  ان تدموض ممن قنمل سملطة قضمائية موتصمة وفما اشقما ون ا همدف ا 

ا تا  اشتحقيا ناشسرعة اشممك ة ا وكرش  حماية اشمت م وسثمتط ا وايضمال اشمحافظمة علم  األدشمة 

 . (1 من اشبن  

 

 

                                                           
 0221دن ا مطنبة دار اشالقافة ا اذر 5اشوتي  في اصول اشمحاكما  اشت ائية ا ط محمد علي ساشم اشحلني   (5 

 . 595ا ص 

ا ص  0221ا مطنبمة اذسمرا  ا اشقماهره ا  5نحو  ودراسا  عملية في اشقا ون اشت ائي ا ط سمير  اتي   (0 

511 . 

شل عمر واشتو يمع ا عرح قا ون اصول اشمحاكما  اشت ائية ا دراسة مقار ة ا مطنبة دار اشالقافة  كامل سبيد   (3 

 . 122ا ص  0221عمان ا 

 . 91اشمصدر اشسانا ا ص  ايف نن محمد اشسلطان    (1 
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 سمين هما  ت قسم منررا  اشتوقيف اش  ق -منررا  اشتوقيف  

 اذول   اشمنررا  اشتعريبية

من اشمثحظ ان اشمعرع قد اورد منررا  اشتوقيف اما نعكل صريل او نعكل ضم ي وم  ا      

 ما يلي   

 من حي  تسامة اشتريمة . -5

 من حي  اشوعية من هروخ اشمت م . -0

 اذضرار نسير اشبداشة . -3

 تقديم ا .عدم قدره اشمت م اش  تقديم اشكداشة او امت اعط عن  -1

 . (5 عدم وتود محل مبين شمحل اقامة اشمت م  -1

 اشمنررا  اشدق ية   -الا يا  

ان اهم اشمنررا  اشتي تم سياق ا من قنل اشدق ا  واشتي نموتن ا تنرر شسلطة اشتحقيا توقيف      

 -اشمت م يمكن ان  لوص ا نما يلي  

اشتوقيف يضمن اترا  ت دير اشبقونة عل  اشممت م ا ان همرا اذتمرا  وسميلة كمما يمراه نبمض  – 5

اشدق ا  ن ية ضمان عدم هروخ اشمت م نوضمبط تحم  ايمدب سملطان اشتحقيما شحمين صمدور حكمم 

ناذدا ممط علمم  اشمممت م فيأوممر تمم ا ه اشبممادل او يقضممي نمماشنرا ه ويولممي سممنيلط ا وفممي هممره اشحاشممة 

 حقيا اذ يدل  مت م من اشبقاخ نموتخ هرا اشرأب .يضمن سلطة اشت

من اترا ا  حدظ اذمن ا حي  ي دف هرا اذترا  اش  اشمحافظمة وحمايمة اشتوقيف اترا   – 0

اشمتتمع من عوده اشمت م اش  ارتكاخ ترائم اورى ا وناشمقانل يحمي اشمت م من محاوشة اذ تقمام 

 من قنل روب اشمت ي عليط .

                                                           
 . 00ا ص  0221 ظام اشوضع تح  اشمراقنة اشقضائية ا دراسة مقار ة ا ارنيل ا  سامي سليمان فقي   (5 
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 م اتممرا  ممن اتمرا ا  اشتحقيمما ا وهمي وسميلة مممن وسمائل اشتحقيما اذساسممية توقيمف اشممت – 3

  (5  -واش اية م ط تحقيا نبض اذغراض واشتي نإمكا  ا اتماش ا في اش قاط اشتاشية  

نقا  اشمت م في مت اول سلطة اشتحقيا ا ان اش دف من توقيف اشمت م هو ان يكون دائما تح   –أ 

امكا ية احضاره في كافة مراحمل اشتحقيما وموات تمط نمأب عمي   تصرف سلطة اشتحقيا ا نحي 

 . (0 يستتد في اشتحقيا من أدشة 

اشمحافظة علم  أدشمة اشتريممة ا عماده يلتمأ اشكاليمر ممن اشمت ممين ع مد اطمثا سمراح م اشم   –خ 

 اودا  أدشة اشتريمة واشتثعخ نمباشم ا ا ن ية اذفث  من اشبقونة .

م ع اشتواطل نين اشمت م ونقية عركائط ا اش اية من هرا اذترا  هو م ع اذتصال نين اشمت م  –ج 

من حي  عدم افعا  اذمور اشتحقيقية وعدم اشتأالير عل  اشع ود من ونقية اشعركا  في اشتريمة ا 

وثل احضار ع ود م يديين او ت ديد اشع ود نبدم اشحضور اممام سملطة اشتحقيما واشتمي تكعمف 

 . (3 حقيقت م 

من وثل ما سنا من تباريف شلتوقيف واهم منرراتط ا  رى ان اش اية من اشتوقيف واشلتو       

اشيط من قنل سلطة اشتحقيا هو ت   اساسي من اترا ا  اشتحقيا غايتمط اذساسمية شم مع همروخ 

شبراقمي اشمت م وشسثمة اشتحقيا وكرش  إلتناره عل  اشحضور ا وشكن  رى ان فمرض اشمعمرع ا

قيودال عل  قاضي اشتحقيا ع د اصدار امر نتوقيمف اشممت م ووضمبط م مثل قصميرال ذ يكدمي ا نمل 

يتممخ ان ذيكممون شقاضممي اشتحقيمما سمملطة تقديريممط نممل سمملطة مقيممده كممون اشتوقيممف مممن اوطممر 

 . (1 اذترا ا  اشتحقيقية 

                                                           
ضما ا  اشمت م في موات ة اشقنض واشتوقيف ا دراسة مقار مة ا دار اشكتمخ اشقا و يمة ا  سردار علي اشب ي    (5 

 . 503ا ص  0255 –مصر 

 . 535اشمصدر اشسانا ا ص  سردار علي اشب ي    (0 

 . 535اشمصدر اشسانا ا ص  سردار علي اشب ي    (3 

عممروط اشتوقيممف فممي ظممل اشمبممايير اشدوشيممة شحقمموا اذ سممان ا نحمم  م عممور فممي متلممة  ر كممار محمممد قممادر   (1 

 . 51ا ص  0252( ا ارنيل  15اشمي ان ا اشبدد   
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 المطلب الثاني 

 حاالت التوقيف والجهة المخولة بالتوقيف 

 -قيف  حاذ  اشتو

 03شقد حدد اشمعرع اشبراقي حاذ  اشتوقيف في قا ون أصول اشمحاكما  اشت ائيمة اشممرقم      

 -وكما يلي   (5 ( من  552خ ( واشماده    –( ندقرتي ا   أ  521في اشمواد    5195شس ة 

اشمقنمموض عليمط فمي اشتريمممة اشمباقمخ علي ما ناذعممدام علم  قاضمي اشتحقيمما توقيمف اشممت م  – 5

وعليط تمديد توقيف اشمت م كلما اقتضم  رشم  شحمين اصمدار قمرار فاصمل فمي اشقضمية نبمد ا ت ما  

اشتحقيا اذنتدائي او اشقضائي او اشمحاكمة ا وأكد رش  اتتاه محكمة تميي  اشبراا اشرب تما  فيمط 

( عقونما   126ا كا   اشت مة موت ة نموتخ   اشمماده   ذ يتو  اطثا سراح اشمت م نكداشة ار

 . (0 اشتي تباقخ ناذعدام   

ارا كان اشمقنوض عليط مت ما نتريممة مباقمخ علي ما ناشسمتن اشملنمد او اشملقم  او اشحمنس  – 0

شمده ت يد عل  الثالة سم وا  ا فمان توقيدمط مسمأشة شيسم  واتنمة ار يتمو  شقاضمي اشتحقيما ان ذ 

يأمر نتوقيدمط ارا وتمد ان نقائمط طليقمال ذ يملالر علم  سمير اشتحقيما ا او ذ يوعم  علم  هرونمط ا 

ة هممره يتممخ علمم  قاضممي اشتحقيمما ان يقممرر نمماطثا سممراحط مممن اشتوقيممف نكداشممة عمموص واشحاشمم

يضمن حضوره امام اشسلطا  اشموتصة مت  طلخ م ط رش  ا وهرا يب ي ان اشتوقيف هو اذصل 

 . (3 في اذحوال اشتي ركر اه ا واذستال ا  هو اطثا سراح اشمت م نكداشة او ندو  ا 

 

                                                           
 . 51اشمصدر اشسانا ا ص  محمد قادر   ر كار (5 

 0221اشمنادئ اشقا و ية في قضا  محكمة اشتميي  ا م عورا  مركم  اشنحمو  ا ن مداد ا  اشمعاهدب  انراهيم  (0 

 . 10ا ص 

 . 10ص  اشمصدر اشسانا   (3 
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ليط مت مال نتريمة مباقخ علي ا ناشحنس مده الث  س وا  او اقل او اما ارا كان اشمقنوض ع – 3

ناش رامة ا فاذصل ا ط شثيتو  توقيد وا ما يتخ عل  اشقاضي ان يطلما سمراحط نتب مد مقمرون 

نكداشة او ندو  ا ا اذ ا ط يتو  توقيدط ارا رأى اشقاضي ان اطثا سراحط يضر نسير اشتحقيا او 

 . (5  يمكن ان يلدب اش  هرونط

ارا كان اشمقنوض عليط مت ما نارتكاخ مواشدة فث يتمو  توقيدمط اذ فمي حاشمة واحمده همي ا  – 1

 . (0 ع دما ذ يكون شط محل اقامة مبين 

 مما تقدم  ثحظ ان اشمعرع اشبراقي قد حدد حاذ  اشتوقيف نما يلي       

 وتوخ اشتوقيف في اشترائم اشمباقخ علي ا ناذعدام . -

 اذوث  في اشمواشدا  اذ ارا شم يكن شلمت م محل مبلوم .وتوخ  -

اذصل هو اشتوقيف في اشترائم اشمباقخ علي ا اكالمر ممن المث  سم وا  ويتمو  اذومث   -

 ع د عدم اشوعية من هروخ اشمت م او اشحاا ضرر نسير اشتحقيا .

ل ويتمو  اذصل هو اذوث  في اشترائم اشمباقخ علي ا ناشحنس شممده المث  سم وا  فاقم -

 . (3 اشتوقيف ارا كا   ه ا  وعية من هروخ اشمت م او اذضرار نسير اشتحقيا 

 -اشت ة اشمووشة ناشتوقيف  

شقد حدد اشمعرع فمي أقلميم كوردسمتان اشبمراا اشت مة اشمووشمة ناصمدار قمرار توقيمف اشممت م      

ا ون رقم ــره اوذل من قــناشتن ة اشقضائية اشموتصة حصرال وكما تا  في  ص اشماده اذوش  اشدق

 ا اب ان اشت ة اشمووشة ناشتوقيف وعل  غرار ما تا  في قا ون اصول (1  ( 0252شس ة  51  

 

                                                           
 . 059اشمصدر اشسانا ا ص  سبيد حسخ هللا عند هللا   (5 

 . 5195شس ة  03( من قا ون اصول اشمحاكما  اشت ائية رقم  552   ا ظر اشدقره   خ ( من اشماده (0 

 . 59اشمصدر اشسانا ا ص  ر كار محمد قادر   (3 

 .  51ا اشم عور في وقائع كوردستان ا ص  0252( شس ة  51  اوذل ( من قا ون رقم    ا ظر اشماده (1 
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اشمحاكما  اشت ائية هو قاضي اشتحقيا اشموتص ا وفي هره اشحاشة اعتقد ا ط تم  اش ما  صمثحية 

اشمبمممول نممط فممي اشبممراا ا  (5 ( مممن قمما ون اذدعمما  اشبممام  3اشتوقيممف اشمووشممة نموتممخ اشممماده   

ناعتنممار ان اشمعممرع فممي كوردسممتان قممد حصممر سمملطة اشتوقيممف ناشت ممة اشقضممائية اشموتصممة وان 

اذدعا  اشبام شيس من تلم  اشسملطة عليمط  قتمرح علم  اشمعمرع امما اذقمرار يكمون اذدعما  اشبمام 

اش مما ه كممما ان  ( مممن قمما ون اذدعمما  اشبممام او 3تمم   مممن اشسمملطة اشقضممائية او تبممديل اشممماده   

حة وقب  نحضوره وشم يكن قاضمي اشقا ون اتا  ألب قاضي ان يترب اشتحقيا في ت اية او ت 

 . (0 اشتحقيا موتودال عل  ان تبرض اذوراا عل  قاضي اشتحقيا نأسرع وق  

( ممن قما ون أصمول  550امما ناش سمنة شصمثحية اشمحقما فمي اشتوقيمف اشموارده فمي اشمماده        

ا أرى نأن يستوتخ اش ا  هره اشصثحية ألن اشتطمور اشحاصمل  (3 اشت ائية اشبراقي  اشمحاكما 

فمي وسممائل اذتصماذ  واشمواصممث  يملدب اشمم  سممرعة وصمول اشقاضممي اشم  محممل اشحمماد  او 

اذتصال ناشمحققين ا وان إعطا  هره اشصمثحيا  قمد ينمرر شقاضمي اشتحقيما اذنتبماد عمن مكمان 

 كم في اغلخ اذقضية واش واحي .عملط وصوصا تم فتل اشمحا

 

 

 

 

 

                                                           
 . 5195( شس ة  511( من اذدعا  اشبام وتبديثتط رقم    3ا ظر اشماده    (5 

 . 5195شس ة  03( من قا ون اصول اشمحاكما  اشت ائية وتبديثتط رقم  15ا ظر اشماده    (0 

 . 5195شس ة  03( من قا ون أصول اشمحاكما  اشت ائية وتبديثتط رقم  550ا ظر اشماده    (3 
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 المطلب الثالث 

 تعريف االستجواب

يبد استتواخ اشمت م احمدى اشضمما ا  اشتمي يتمخ ان يتمتمع ن ما اشعموص كو  ما يمرنط نمين      

تمممع اشوقممائع ومممدى تممديت ا فممي اشوصممول اشمم  اشحقيقممة واشمم  اشداعممل اذصمملي شلتريمممة ا وشممرش  

 . (5 سوف  حاول ان  برف اذستتواخ في هرا اشمطلخ كما يلي 

ين اشبرنيمة وم  مما اشقما ون اشبراقمي اذسممتتواخ ا شمم يبممرف مبظمم اشقموا  -تبريمف اذسمتتواخ  

( ممن  501اش   503ما نين   وإ ما اقتصر عل  نيان احكامط وعروط أترا ه في احكام اشمواد 

قا ون اصول اشمحاكمما  اشت ائيمة اعمثه ا اذ ا مط تمم تبريدمط حمديالال ممن قنمل قما ون اذتمرا ا  

 . (0  5111( شس ة  53اشت ائية اشيم ي رقم   

( عل  رشم  فمي قوش ما   يقصمد ناذسمتتواخ عمثوه علم  توتيمط  599حي   ص  اشماده        

اشت مة اش  اشمت م موات تط ناشدذئل واذدشة اشقائمة عل   سنة اشت مة اشيط او م اقعتط في ا تدصميث 

ة ا ويتخ عل  اشمحقا ان يكدل شلمت م حقوا اشدفاع كاملة وعل  اذوص حقط فمي تد يمد وم اقعم

اذدشة اشقائمة ضده ا وشلمت م في كل وق  نأن يندب ما شديمط ممن دفماع او يطلمخ اتومار اتمرا ا  

 . (3   اشتحقيا وتالني  تميع اقواشط وطلناتط في اشمحضر

وكرش  من تبريدمط ممن قنمل محكممة اشم قض اشمصمرية ا نمان اذسمتتواخ     م اقعمة اشممت م      

اش ا وظروف ا ومتان تط نما قام عليمط ممن اذدشمة وم اقعمتط م اقعة تدصيلية في أمور اشت مة وأحو

 في اتونتط م اقعة يمراد ن ما اسمتوثص اشحقيقمة اشتمي يكمون كاتممال ش ما   كمما يبرفمط اشدق ما  نمان 

 

                                                           
 . 190مصدر اشسانا ا كامل اشسبيد    (5 

 . 512اشمصدر اشسانا ا ص  هو ان حسن محمد اذرتوعي   (0 

 . 190مصدر اشسانا ا ص كامل اشسبيد    (3 
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يقصد ناذستتواخ   استتواخ اشمت م سماع اقواشط وم اقعتط فيما هو م سموخ اشيمط وممن اشوقمائع 

وما يني ط من اوتط دفع اشت مة او اعترافط ن ا ا ودراستط ما يقر نط ومطانقتط عل  ما وصل اشيمط 

 . (5 اشتحقيا شلوصول اش  حقيقة اشواقبة ودرتة مسلوشية في ا او او نرا تط م  ا   

كما عرفط اشنبض نان اذستتواخ هو   توتيط اذت ام شلمت م عن طريا متان تمط وم اقعمتط      

فت قلمخ اشم  اعتمراف او ي دي ما ا تدصيثل في اشت مة اشمس ده اشيط وناذدشة اشموتلدمة ضمده شيلكمدها 

. و ثحظ ان ما ورد  من تبريدا  تلكد كل ما ان شثسمتتواخ طنيبمة  (0 فيصنل وسيلة دفاع   

 دوتة ورش  ذ ط وسيلة شثالنا  واشدفاع في  دس اشوق  ا ف و اترا  ات ام يست دف م ط تممع م

اذدشة نعان اشتريمة اشواقبة و سنت ا اش  اشمت م ورش  من مصدرها األساس ا ومن ت مة اومرى 

كأترا  دفاع يساعد عل  استتث  اشحقيقة نإتاحة اشدرصة شلممت م شيد مد مما احميط نمط ممن عمن ا  

نا  نرا تط شلوصول اش  اشحقيقة ا وهرا يب ي ان اذستتواخ ذي دف دائمما اشم  ادا مة اشممت م واال

 . (3 نل ناذمكان من وثشط اظ ار نرا ه اشمت م ان كان نرئيال او اشبكس ان يبترف ارا كان مر نال 

ن ومثل حي  ا ط اترا  غايتط كعف اشحقيقة دون ا ت اع اذعتمراف م مط نماشقوه واذكمراه مم     

 .(1 وسائل اشتبريخ واشتضييا عليط وان كان ما ي ال اشتبريخ موتودال وشكن شيس كما كان سانقال 

 

 

 

                                                           
 . 511صدر اشسانا ا ص سبيد حسخ هللا عند هللا   م (5 

ا ص  0226ا دار اشالقافمة ن مداد ا  5اشوتي  في قا ون اصول اشمحاكمما  اشت ائيمة ا ط محمد صنحي  تم   (0 

156 . 

 . 022اشسانا ا ص مصدر سبيد حسخ هللا عند هللا    (3 

 . 515ا ص  حسن محمد اذرتوعي   مصدر سانان هو ا (1 
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  المبحث الثاني

 ضمانات المتهم بالدفاع عن نفسه

عمم د حمما اشممدفاع علمم  مممر اشبصممور مممن اشتطممور اشكاليممر ونعممكل ملممموس مممن وممثل تطممور      

ين اشمت م من در  اذت ام عن  دسط ا اما نإالنا  فسماد اشحاصل في اشقا ون ا واشمقصود نط   تمك

مممن اشمبلمموم ان حمما اشممدفاع مقممرر شكممل دشيلممط ا او نإقامممة اشممدشيل علمم   قيضممط وهممو اشنممرا ه   ا 

اطراف اشدعوى واذوثل نط يمسس اشتميع ندون استال ا  وشكن ما ي م ا ه ا ندرتة اذساس هو 

 اشتحقيا وضمن اشقا ون اشبراقي .حا اشمت م في اشدفاع فقط في مرحلة 

شرا سوف  حاول تقسيم اشمنحم  اشم  دراسمة حما اشممت م نتوكيمل محمامي واذسمتبا ط نمط فمي      

اشمطلممخ اذول ا ومممن الممم حقممط فممي اشطبممن نقممرارا  قاضممي اشتحقيمما فممي اشمطلممخ اشالمما ي ا اممما 

 اشمطلخ اشالاش  سيضمن احاطة اشمت م اشموقوف ناشت م اشم سونة اشيط .

 المطلب االول

 حق المتهم بتوكيل واالستعانة بمحامي

يبتنر من اهم ضما ا  اشمت م في حا اشدفاع عن  دسط في مرحلة اشتحقيا اذسمتبا ة نمحمام      

ا ورش  ذرتناطط اشواليا نمندأ أصل اشنرا ه وممن اشحقموا اشمتدرعمة ع مط ا وان اب اومثل نبمدم 

اذستبا ة نمحام يبتنر اوثذل نرش  اشحا ا وان ضمان حما اذسمتبا ة نمحمام يبتنمر ضممان حما 

 . (5 صل اشنرا ه أل

 

                                                           
 . 592اشمصدر اشسانا ا ص  ن حسن محمد اذرتوعي  هو ا (5 
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وتكمممن فممي أعممثه أهميممط اذسممتبا ة نمحممام شلممدفاع عممن حقمموا اشمممت م اشممرب يبتنممر اشطممرف      

شمد يممة اذضممبف فممي اشقضممية ا وتطنيقممال شضمممان هممرا اشحمما  ممص عليممط اشب ممد اشممدوشي شلحقمموا ا

 51اده   واشسياسية وكرش  اشبديد من اشتعريبا  واشدساتير وم  ا اشدستور اشبراقي في  مص اشمم

/ رانبمممال ( حيممم   مممص علممم  ا مممط   حممما اشمممدفاع مقمممدس ومكدمممول فمممي تميمممع مراحمممل اشتحقيممما 

 واشمحاكمة .

ععر ( من  دمس اشمماده  صم  علم    ت تمدخ اشمحكممة محاميمال شلمدفاع  ةحادياشوفي اشدقره        

 . (5 عن اشمت م نت اية او ت حة شمن شيس شط محام يدافع ع ط ا وعل   دقة اشدوشة   

اده ــط ش ص اشمــخ اشمعرع اشبراقي ع د تبديلــبراقي رهــور اشــا  في اشدستــوتطنيقال شما ت     

ان شممط  –( مممن قمما ون اصممول اشمحاكممما  اشت ائيممة ن ممرا اشوصمموص واشتممي  صمم    خ  503  

اشحا في ان يتم تماليلط من قنل ا وان شم تكمن شمط اشقمدره علم  توكيمل محمام تقموم اشمحكممة نتبمين 

عل  قاضي اشتحقيا واشمحقا حسمم موضموع  –حام م تدخ شط ا دون تحميل اشمت م اتبانط ا ج م

رغنة اشمت م في توكيل محام قنل اشمناعره ناشتحقيا ا وفي حاشة اوتيمار اشممت م فمي توكيمل محمام 

قنل اشمناعره ناشتحقيا ا وفي حاشة اوتيار اشمت م توكيل محمام فلميس شقاضمي اشتحقيما او اشمحقما 

 . (0  مناعره نأب أترا  حت  توكيل اشمحامي اشم تدخ  اش

ويتنين من هرا ان اشمعرع سب  نتوفير اشضما ا  اشواصة شكل ممت م ورشم  نوتموخ دعموه      

محامي اشمت م شلحضور في مرحلة اشتحقيا شيضمن عدم ضياع اذدشة اشتي من اشممكن ان يظ مر 

ا وفمي حاشمة عمدم تمك مط وعائلتمط ممن توكيمل نرا ه اشممت م وان يصمو  حريمة اشمدفاع عمن  دسمط 

محامي نسنخ عدم اذمكا ية عل  دفع اذتباخ ا تتكدل اشدوشة نتوكيل محامي م تمدخ شلمدفاع عمن 

 . (3 حقوقط وتتحمل و ي ة اشدوشة تل  اشتكاشيف 

                                                           
 . 0221ا ظر دستور تم ورية اشبراا اشدائم شس ة  (5 
 وتبديثتط . 5195شس ة  03( ا من قا ون اصول اشمحاكما  اشبراقي رقم  503ا ظر اشماده    (0 
 . 595اشمصدر اشسانا ا ص  ن حسن محمد اذرتوعي  هو ا (3 
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وان حضور اشمحامي في اشتحقيا مع موكلط ذ يب ي ان ي وخ عن اشمت م في اذتانة او ي يط      

شمت م اش  مواقع اشكثم واشسكو  وان يترافع امام قاضي اشتحقيا فلط فقط ان يطلخ توتيط اسئلة ا

او ينممدب نبممض اشمثحظمما  كممما شممط حمما اذعتممراض عممما يوتممط شلمممت م مممن اسممئلة او ارا كممان 

اشمحامي يرغمخ نتوتيمط اسمئلة شلعم ود ا وه ما فمي اشحقيقمة ارى نأ مط قمل مما  تمد محاميمال م تمدنا 

قد اعترض امام قاضي اشتحقيا او حت  أنمدى مثحظاتمط وا مما فقمط دوره ي ت مي ذصيل وحت  ا

( ممن  503ع د اشتوقيمع علم  اذفماده ا وه ما  قتمرح نمان يكمون ه ما  تبمديل اومر علم  اشمماده   

قا ون اصول اشمحاكما  اشت ائية ن را اشوصوص وكرش  ان تمكمن اشمحمامي ممن اذطمثع علم  

سخ وتحديد اتمور م اسمنة تمرا  اشتوكيمل فمي دعماوب اذ تمداخ او تعمكيل اذوراا قنل وق  م ا

 . (5 شتان واصة في  قانة اشمحامين شمحاسنة اشمقصرين 

وان ذ تقتصممر م مممة محممامي اشممدفاع فقممط اذطممثع علمم  اذوراا اشتحقيقيممة وتقممديم طلنمما       

اشكداشة قنل اكمال اشتحقيا وهرا اما  ثحظط في محاكم اشتحقيا وان كان اشقا ون اعطاه هرا اشحا 

وايضا شمط اشحما اشحصمول علم   سموة مصموره شمثوراا علم   دقتمط اشواصمة ا كمما ان اشقما ون 

 . (0 حا اذتصال نين اشمت م ومحاميط اعط  

ونحرية وعل  ا دراد او من ومثل اذتصمال نطمرا اذتصمال دون شلتحد  اشيط دون مراقنة      

 . (3 مراقنة سرية او ت ص  عل  اذت  ه 

 

 

                                                           
 339ا ص  5195ن مداد  –عرح قا ون اصول اشمحاكما  اشت ائي اشتديد ا اشمتلمد اذول  عناس اشحس ي   (5 

. 

 . 339اشمصدر اشسانا ا ص  عناس اشحس ي   (0 

 . 339اشمصدر اشسانا ا ص عناس اشحس ي    (3 
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 المطلب الثاني 

 حق المتهم في الطعن بقرار قاضي التحقيق

 ا  اشم ممة تمدال كو  ما اشسمنيل اشوحيمد شم قض يبتنر اشطبن نقرار قاضي اشتحقيا من اشضمما     

تل  اشقرارا  نبد اصدارها ارا ما قد يعون ا من اوطا  ا أل ط قد ذ يوقف اشقاضي في اشوصول 

امما فمي  طماا اشوقمائع او ممن اش  اشحقيقة في نبض اذوقا  ألسناخ عديده قد يقع فيمط ممن وطمأ 

عمط فمي عمدم مراعماه نبمض اذتمرا ا  وثل ف مط شم ص قما و ي نومثف غايمة اشمعمرع او وقو

 . (5 اشم مة اشتي يتطلن ا اشتحقيا 

يوطئون في نبض اشقمرارا  ش مرا اتيحم  اشدرصمة شلمتضمرر  فاشقضاه نعر قد يصينون وقد     

اشرب شم يقت ع نبداشة تل  اشقرارا  وشم يرض  ن ا ان يطبن ناشقرار امام اشت ا  اشموتصة طنقمال 

وطمأ فمي اشقمرار  ش صوص قا ون اصول اشمحاكما  اشت ائية شتدار  اشوطأ ان كان ه ا  اصمث

 . (0   اشتميي ية علي ا اشصادر نحقط ا ورش  نبد اترا  اشتوقيدا

وان كممل رشمم  يمموفر اذطمئ ممان ألطممراف اشقضممية وحرصممال علمم  تحقيمما اشبداشممة نممين افممراد      

شمممرش  رهمممخ اشمعمممرع اشبراقمممي نإعطممما  حممما اشطبمممن نقمممرارا  قاضمممي اشتحقيممما ا  (3 اشمتتممممع 

عداديمة ووصوصال تل  اشقرارا  اشواصة ناشحرية اشعوصية شلمت م مستال يال ممن كو  ما قمرارا  ا

غيممر فاصمملة فممي اشقضممية واشتممي ذ يتممو  اشطبممن في مما اذ اسممتال ا  ا وان قاضممي اشتحقيمما يصممدر 

اشبديد من اشقرارا  اشقضائية اشم مة وثل فتره اشتحقيا ا ويتومر نموتمخ تلم  اشقمرارا  اشبديمد 

 5195( شسمم ة  03مممن اذتممرا ا  ا شقممد  ممص قمما ون أصممول اشمحاكممما  اشت ائيممة اشمممرقم   

                                                           
 . 513اشمصدر اشسانا ا ص  اشسلطان   ايف نن محمد  (5 

 . 513ص  اشمصدر اشسانا   (0 

ا اذصمدار اذول ا عممان ا ص  5اشموتي  فمي قما ون أصمول اشمحاكمما  اشت ائيمة ا ط محمد صنحي  تمم   (3 

129 . 
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ج  –خ  –( ندقرات ما   أ  061ثتط في ناخ اشتميي  عل  هرا اشتا خ حي   ص  اشمماده   وتبدي

( عل  اعطا  اشحا شلمت م ووكيلط وشبضو اذدعا  اشبام واشمعتكي واشممدعي اشممد ي واشمسملول 

مد يال ا واشطبن تميي ال امام محكمة اشت ايا  نصدت ا اشتميي ية في اشقرارا  اشصادره من قاضمي 

قيا وثل الثالين يومال تحتسخ من اشيوم اشتاشي شتاريخ صدورها مع مراعاه احكام اشدقره   ج اشتح

( األصوشية في ما ذيتو  اشطبن فيط تميي ال عل  ا دراد من قرارا  قاضي  011( من اشماده   

 . (5 اشتحقيا نأستال ا  قرارا  اشقنض واشتوقيف واطثا اشسراح نكداشة او ندو  ا 

ان اشلتو  اش  اشطبن نقرارا  قاضمي اشتحقيما يتمخ ان يكمون ش ما مما ينررهما ا ويتمخ ان      

تبتمد عل  اسناخ قا و ية ا كمأن يمتم اشطبمن نقمرار اشتوقيمف اشممت م اشموقموف فمي غيمر اذحموال 

ن اشمصرح ن ا قا و ال ا او ع دما ذ تتوفر اشعروط اشقا و ية نرش  ا او ان تمديد اشتوقيف ألكالر م

اشمده اشمقرره قا و ال ا في هره األحوال ذ يتمو  اشطبمن فمي اشقمرار أمما محكممة اشت ايما  ضممن 

( الثالون يومال ا ناذضافة اش  حا اشمت م في اشطبن نقرارا   32اشمده اشقا و ية اشمحدده وهي   

عرع اش  قاضي اشتحقيا ا فقد أعط  اشمعرع اشبراقي هرا اشحا شثدعا  اشبام أيضال ا ووسع اشم

حا اشمت م ومحاميط اش  اشطبن نقرارا  رفض غلا اشتحقيا واذفراج عن اشمت م ا وكرش  قرار 

 . (0 عدم اوث  سنيل اشمت م نكداشة مت  تنين شط ا تقا  منررا  هرا اشتوقيف 

 ممرى نممأن اشمعممرع اشبراقممي قممد اعطمم  اذهميممة ش ممرا اشحمما ناعتنمماره مممن اشضممما ا  اشم مممة      

حاميط ا وكرش  شيقوم عضو اذدعا  اشبام ندوره اشم م في تحقيا اشبداشة واشتموا ن نمين شلمت م وم

 . (3 سلطة اشتحقيا واشمت م اشرب يبتنر طرفال ضبيدال في اشمبادشة 

 

                                                           
 وتبديثتط . 5195شس ة  03( من قا ون أصول اشمحاكما  اشبراقي رقم  011ا  061ا ظر اشماده    (5 

 . 125اشمصدر اشسانا ا ص  محمد صنحي  تم   (0 

 . 511اشمصدر اشسانا ا ص  د األرتوعي  ن حسن محمهو ا (3 
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 المطلب الثالث 

 احاطة المتهم الموقوف بالتهم المنسوبة اليه

يأتي حا اشمت م فمي ان يحماط علممال نماشت م اشم سمونة اشيمط فمي مقدممة اشضمما ا  را  اشصملة      

نصممرتط ناشمبطيمما  اشمائلممة ضممده ا شيت يممأ  دسمميال ويبممد اشبممده نحمما اشممدفاع كث مممة ضممرورية شت

شموات ة اشمصير اشمحتوم نعأن ما أس د اشيط ا وحتم  يمتمكن اشممت م ممن اشمدفاع عمن  دسمط دفاعمال 

 . (5 يقيال كامثل غير منتور حق

وعليممط فممان احاطممة اشمممت م علمممال نمماشت م واشوقممائع اشم سممونة اشيممط مممن اذتممرا ا  اشضممرورية      

شتأمين حقط في اشدفاع وتمكي ط في أعمداد دفاعمط نعمكل سمليم وحسمخ مما يمراه م اسمنال ويكمون فمي 

شممت م وممن يمدافع ع مط واذ مصلحتط ا فث يتو  تممع اذدشمة وفحصم ا او م اقعمت ا فمي غيماخ ا

. أيضال ذ يكدي مترد احاطمة اشممت م علممال  (0 اصنل حا اشدفاع معونال ناش موض وفاقدال شلدباشية 

ناشت مة اشم سونة اشيط ا نل يتخ فوا رش  تنصيرتط نأدشة اذت ام اشقائمة ضده واظ ار صلتط نتل  

ت يممر ونبكسممط ت بممدم اما ممة سمملطة  اشواقبممة ا ويدتممرض ان تكممون هممره اذحاطممة حقيقيممة دون اب

 . (3 اشتحقيا 

واقع اشتحقيا في نثد ا في اشوق  اشحاضر ا ومع رش  فإن اشمحقا غير ملم م نمركر كما هو      

تداصيل اشوقائع اشم سونة اش  اشمت م نل يكدي ان يلوص ا شط ا و ظرال شما تقمدم ممن األهميمة ش مره 

 صممية شلممدفاع عممن حقمموا اشمممت م ا فقممد أكممد اشتعممريع اشضممما ة اشم مممة مممن ضممما ا  اشحريممة اشعو

 

                                                           
 025ا ص  0226ا مطنبة اشبلمم شلمثيمين ا نيمرو  ا  0اذوثل نحا اشمت م في اشدفاع ا ط محمد وميس   (5 

. 

 . 556اشمصدر اشسانا ا ص  ن محمد اذرتوعي  هو ا (0 

 . 559ص  اشسانا  اشمصدر  (3 
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( ممن قما ون أصمول اشمحاكمما  اشت ائيمة  13اشبراقي عل  مراعاه رش  ا حي   صم  اشمماده   

عل  وتوخ ان يتضمن أمر اشقنض اشصادر من قاضي اشتحقيا علم  اسمم اشممت م وشقنمط وهويتمط 

 . (5 ده اشقا و ية اشم طنقة عليط س ده اشيط واشماوأوصافط ومحل أقامتط و وع اشتريمة اشم

و لكد ه ا وفي هرا اشمتال عل  ان يتضمن اذسم اشرناعي شلمت م وشقنط ومحل اقامتط واسمم      

واشدتط ان امكن ورش  ن ية عدم اشقنض عل  اعواص أنريا  شتعانط اذسما  ا وكرش  أكدتط  مص 

علم  ا مط   علم  قاضمي اشتحقيما او ( ممن قما ون األصمول اشت ائيمة حيم   صم   503اشماده   

اشمحقا ان يستتوخ اشمت م وثل أرنبة وععرون ساعة من حضوره نبد اشتالنم  ممن عوصميتط 

 (0 وأحاطتط علمال ناشتريمة اشم سونة اشيط   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 وتبديثتط . 5195شس ة  03( ا من قا ون أصول اشمحاكما  اشبراقي رقم  13اشماده    أ ظر   (5 

 وتبديثتط . 5195شس ة  03( ا من قا ون أصول اشمحاكما  اشبراقي رقم  503اشماده    أ ظر   (0 
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 الخاتمة

 النتائج  -اوالً :

( قمد تضممن عمدد ممن اشضمما ا  اشتمي  0252( شسم ة    51رغم ان اشقما ون    – 5

توص اشمت م وا  ما اشوطموه اذوشم  واذتمرا  اشصمحيل شلتبنيمر عمن مباشتمة حماذ  

اشتوقيممف اشتبسممدي واشتممي تمكممن اهميتممط كو ممط مممن أوطممر اذتممرا ا  اشتحقيقيممة اشممرب 

 مرخ ا وذ سميما ان اشقما ون يضمن سثمة سير اشتحقيما ا وكمرش  م مع اشممت م ممن اش

اشبراقي شم يأور نمندأ تبمويض اشمت ممين اشمدمرج عم  م وناشتماشي عمدم تبويضم م عمن 

اذضمممرار اشماديمممة واشمب ويمممة ا كمممما ان ضمممما ا  اشممممت م فمممي مرحلتمممي اشتوقيمممف 

واذستتواخ في اشقما ون اشبراقمي وكمرش  نقيمة اشضمما ا  قمد تما  نعمكل متدمرا فمي 

ا ون اشبقونمما  وقمما ون اصممول اشمحاكممما  اشت ائيممة وقمما ون اكالممر مممن قمما ون نممين قمم

رعاية اذحدا  ورغم اشتبديث  اشمتكرره شم يتضمن كلمة اشضما ا  نعمكل صمريل 

( قممد حسممم امممر اشحتمم  واشتوقيممف نيممد  0252( شسمم ة    51ا كممما ان اشقمما ون رقممم   

داريمة او اشقضا  فقط ا ويب ي ترد اب ت ة اورى من حا اشحت  سوا  كمان ت مة ا

 ام ية وم ما كان درتتط اشوظيدية .

ان اشقا ون اشبراقي شم يتضممن تبريدمال شلتوقيمف وشمم يدمرا نمين اشممت م واشمعمتنط  – 0

اشبراقمي عنرع مط نلدمظ اشتوقيمف شتدمرا فيط في تميع مراحمل اشتحقيما ا وان اشقما ون 

 نين هرا اذترا  ونين اشحنس كبقونة .
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 رى نأن اشتحقيا يتخ ان يكون محصورال نقاضمي اشتحقيما اشمومتص واشمحقما  – 3

اشرب يقوم ناشتحقيا تح  اعراف اشقاضي اشموتص ناشتحقيا وحسخ اشقا ون اشبراقي 

اذ ا ممط  ممرى فممي اشحيمماه اشواقبيممة وشمم وم اشبمممل يقمموم قضمماه اشتحقيمما ناذعتممماد علمم  

ن فممي اكالممر اشتممرائم ا ونممما ان شمرحلممة اشمحققيممين اشبممدشيين ع ممد تممدوين افمماده اشمت مممي

اشتحقيا أهمية أساسمية ممن ومثل تملمة ممن اش تمائم اشم ممة عليمط فمأن ا اطمة اشتحقيما 

 يتخ ان تتم نموتخ  صوص اشقا ون اشبراقي .

أن مممن اهممم اشضممما ا  األساسممية شلمممت م هممو حقممط فممي اشممدفاع عممن  دسممط ا ار شممط  – 1

شتوكيمل محمامي ا ونمما توفر شديط اشقدره اشماشية اشحا في توكيل وا تداخ محام شمن ذي

ان مرحلة اشتحقيا يبتنر من اهم اشمراحل في اشمدعوى اشت ائيمة شمرا يتمخ ان يحظم  

 كل مت م نمحامي شلدفاع ع ط .

ومن ضما ا  اشدفاع في مرحلمة اشتحقيما ا ان اذتمرا ا  اشت ائيمة فمي مرحلمة  – 1

ا همي ت ظميم قما و ي يسمت دف فمي اذصمل اشتحقيا شم تعرع شصماشل اذت مام فقمط وإ مم

اشكعف عن اشحقيقة شرش  من اشواتخ احاطة اشمت م ناشت م اشم سونة ضده حت  يمتمكن 

مممن اشممدفاع عممن  دسممط وتقريممر نرا تممط ان اسممتطاع ووصوصممال ان اذصممل مبممط وفمما 

 اشدستور واشقا ون .
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 التوصيات -ثانياً :

ا   مورتاممـل شضممما ا  اشمممت م عليممط تممـ 0252( شس ممـة  51إن اشقمما ون رقممم    – 5

  قترح  

ان يتم تبديلط نحي  ت درج مند ال   اشمت م نرب  حت  تالن  إدا تط ( نم ص ضممن  –أ 

 اشمواد اشقا ون ذ أن ت درج في األسناخ اشموتنة .

 قترح نمأن يمتم نيمان دور اذدعما  اشبمام فمي اشقما ون ممن حيم  دوره اشم مم فمي  –خ 

ا  قاضي اشتحقيا واشطبن في ا ا وكرش  اعطا ه حا اشحضمور متانبة ومراقنة قرار

واشطبن نقرارا  اشلت ة اشمعمكلة فمي رئاسمة اذسمتئ اف واعتنمار عمدم حضموره أممام 

 شبدم قا و ية اشقرار . اشلت ة سننال 

 قترح أن يتم تبديل اشقا ون أعثه نحي  يضاف فقمره أو مماده تتضممن ضموانط  –ج 

مقيممده شسمملطة اشقاضممي نوصمموص اشتوقيممف واشتمديممد وإطممثا اشسممراح نكداشممة وان ذ 

 تكون تل  اشصثحية تقديرية متروكة شقاضي اشتحقيا .

نوصموص ضممان إحاطمة اشممت م  0252( شسم ة  51 قترح تبديل قا ون رقمم    –د 

 اشت م اشم سونة إشيط ن ص صريل في اشقا ون .ن

 قترح ضروره تبديل اشقوا ين اشتي تبماشم ضمما ا  اشممت م فمي مرحلمة اشتحقيما  – 0

 نعكل عام وتمب ا في قا ون موحد نحي  يتضمن تل  اشضما ا  ونعكل صريل .
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 5195( شسم ة  03 قترح أن ي ص قا ون أصول اشمحاكما  اشت ائية اشممرقم    – 3

تبريا دقيا شكل من   اشتوقيف ا اشمت م ا اشمعتنط فيط ( ووصوصال ان اشمعمرع  عل 

اشبراقي شمم يدمرا نمين اشممت م واشمعمتنط فيمط فمي مرحلمة تممع اشمبلومما  واذسمتدذل 

وناشرتوع اش  صدحا  نحال ا هرا ونكل تواضع توصل ا اشم  وضمع تبريمف شلتوقيمف 

 وكرش  شلمت م .

لمحقممما فمممي توقيمممف اشمت ممممين  قتمممرح اش ممما  تلممم  نصمممدد اشسممملطة اشمم وحمممة ش – 1

 03( من قا ون أصول اشمحاكما  اشت ائيمة اشممرقم    550اشصثحيا  في اشماده   

ا ورشمم  شلتطممور اشحاصممل فممي وسممائل اذتصممال مممن ودمممة اشمونايممل  5195( شسمم ة 

واذ تر يمم  ووسممائل اش قممل مممما يمملدب اشمم  سممرعة اذتصممال واشوصممول اشمم  قاضممي 

را مممن ت ممة ومممن ت ممة اوممرى تممم تعممكيل اشمحمماكم فممي اكالممر اذقضممية اشتحقيمما همم

 واش واحي.
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 قائمة المصادر

 الكتب القانونية : -اوال :

كامل سبيد ا عرح قا ون أصول اشمحاكما  اشت ائية ا دراسمة مقار مة ا طنبمة  – 5

 م . 0221 –دار اشالقافة شل عر واشتو يع ا عمان 

محمد علي ساشم اشحلني ا اشوتي  فمي أصمول اشمحاكمما  اشت ائيمة ا طنبمة دار  – 0

 م . 0221 –ا اذردن  5اشالقافة ا ط

ا دار  5محمد صنحي  تم ا اشوتي  في قا ون أصول اشمحاكمما  اشت ائيمة ا ط – 3

 م . 0226 –اذردن 

لمثيمين ا ا مطنبمة اشبلمم ش 0محمد وميس ا اذوثل نحا اشمت م في اشمدفاع ا ط – 1

 م . 0226 –نيرو  

 مممايف نمممن محممممد اشسممملطان ا حقممموا اشممممت م فمممي  ظمممم اذتمممرا ا  اشت ائيمممة ا  – 1

 م . 0221 –ا دار اشالقافة شل عر ا اشرياض  5اشسبودية ا ط

سبيد حسخ هللا عند هللا ا عرح قا ون أصول اشمحاكمما  اشت ائيمة ا طنبمة دار  – 6

 . 0221 –اشموصل  –اشحكمة 

علمي اشب يم  ا ضمما ا  اشممت م فمي مواتمط اشقمنض واشتوقيمف ا دراسمة  سردار – 9

 م . 0255 –مقار ة ا دار اشكتخ اشقا و ية ا مصر 
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سامي سليمان فقمي ا  ظمام اشوضمع تحم  اشمراقنمة اشقضمائية ا دراسمة مقار مة ا  – 5

 . 0221 –ارنيل 

ذسمرا  ا سمير  اتي ا نحو  ودراسا  عملية فمي اشقما ون اشت مائي ا مطنبمة ا – 1

 م . 0221اشقاهره ا 

عنمماس اشحسمم ي ا عممرح قمما ون أصممول اشمحاكممما  اشت ائيممة اشتديممد ا اشمتلممد  – 52

 . 5195 –اذول ا ن داد 

 -الرسائل الجامعية : -ثانيا :

ن حسممن محمممد اذرتوعممي ا ضممما ا  اذتممرا ا  اشدسممتورية شلمممت م فممي هممو ا – 5

مرحلة اشتحقيا اذنتدائي ا دراسة مقار ة ا رساشة ماتسمتير قمدم  اشم  كليمة اشقما ون 

 م . 0225 –واشسياسة ا تامبة دهو  

 -البحوث والمقاالت المنشورة : -ثالثا :

محكمممة اشتميمم  ا م عممورا  انممراهيم اشمعمماهدب ا اشمنممادئ اشقا و يممة فممي قضمما   – 5

 م . 0221 –مرك  اشنحو  ا ن داد 

ر كار محمد قادر ا عروط اشتوقيف في ظل اشمبايير اشدوشية شحقموا اذ سمان ا  – 0

 م . 0252 –ا ارنيل  15نح  م عور في متلة اشمي ان ا اشبدد 

( اشطنبمة اذوشم  اشسم ة  505ويرب وضمر حسمين ا وقمائع كوردسمتان اشبمدد    – 3

 م . 0255/  52/  01اعره اشب
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 -القوانين : -رابعاً :

 . 0221دستور تم ورية اشبراا اشدائم شس ة  – 5

 وتبديثتط . 5195شس ة  03قا ون أصول اشمحاكما  اشت ائي اشبراقي رقم  – 0

 وتبديثتط . 5195( شس ة  511قا ون اذدعا  اشبام اشبراقي اشمبدل    – 3

اشواص نتبمويض اشموقموفين واشمحكمومين ع مد  0252( شس ة  51قا ون رقم    – 1

 اشبراا . –اشنرا ه واذفراج 


