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 المقدمة  

ان الفرد قد يخضع خالل مراحل الدعوى الجزائية العديد من االجراءات التي تمس حريته 
والتوقيف وتنفيذ العقوبة االان ذلك اليتم االوقف القيود والقواعد التي يقرها  فتيشبض والتكقالشخصية 
ويضع ول المحاكمات الجزائية الذي يهدف من خالل الشرع الى حماية الحرية الشخصية صالقانون ا

الحدود التي يمكن منها للسلطات العامة المساس بتلك الحرية ولعل التوقيف اهم واخطر االجراءات 
االحتياطية السابقة على حكم اإلدانة بل واشدهما قسوة النه بعد مخالفة لمبدا )االمل في االنسان البراءة( 

تي تفيد حرية الفرد قبل حدود احكام ومن هنا ياتي اهمية دراسة هذا االجراء كواحد من اهم االجراءات ال
عليه حسب هذه الخطوة التوقيف تجد ان الشرع العراقي في القانون احوال المحاكمات الجزائية قد وقع 
قواعد منعت اللجوء الى هذا االجراء االتي حالة الضرورة وفي االحوال التي صدرها القانون وضمانات 

 .كفل المجتمع امته واالنسان قيمتهحرية ت

 -:توقيف المتهمموضوع دراسة  دفعتنا إلى من االمور التيمشكلة البحث :  -اوال 
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 الوقوف على حقيقة معرفة توقيف المتهم وعالقته بالجريمة  -1

 تاثير توقيف المتهم في تحديد العقوبة  -2

 -:همية البحثأ: ثانيا

 -األتي: اهمية البحث في تكمن

 .المتهم ويحدد االثار المترتبة عليه بانه يناقش موضوعا مهما وهو توقيف -1
 للمتهم في التحقيق.ضمانات جميع الالت توقيف المتهم وكذلك ايحدد ح -2

  -ثالثا: أهداف البحث:
 بيان مفهوم توقيف المتهم -1
 بيان حاالت توقيف المتهم -2
  بيان امتحانات توقيف المتهم       -3

 

 المبحث االول  

 توقيف المتهم هما هي

المصطلح فان التشريعات في مختلف الدول لم تعطه االمر عنايته الكافية التي يتحققها رغم اهمية هذا 
ومرور ذلك التعارض والتصادم الموجود بين مصلحة التحقيق والتزامات المحققى ومبدا الحرية الشخصية 

متهم من وحق الدفاع عنه كما اختلفت التشريعات بخصوص المرحلة التي يبدا فيها االتهام وان تعريف ال
االمور الجوهرية حتى يلتزم المحقق بان يعاملة على اساس هذه الصفة ويقوم باستجوابه حيث انه ابتداء 
من ذلك الوقت تفرض عليه التزامات تحتم مراعاتها كما ان المتهم يكتسب حقوقا يجب حمايتها فيكون من 

حقوقه الى المطالبة باعتباره منها مصلحته معاملته على هذا االساس وقد تدفعه رغبة في المحافظة على 
قبل ان يحل الوقت المناسب التي تعرفه الحقيقة وضعه في الدعوى فاذا قام المحقق باالستجواب قبل 
حلول ذلك الوقت فأننا ال يكون يصدر هذا االجراء بل تعتبر اسام سماع اقوال الشاهد الذي ال يمنع 
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ث الى مطلبين )مفهوم توقيف المتهم( في المطلب االول و والبيان ذلك قسمت هذا المبح (1)بحقوق الدفاع
 )مبررات توقيف المتهم ( في المطلب الثاني.

 المطلب االول

 )مفهوم توقيف المتهم(

اختلفففففف الفقفففففه حفففففول تحديفففففد المفففففتهم فقفففففد ذهفففففب راي اول الفففففى االعتفففففداد باسفففففباب االتهفففففام حيفففففث 
بمواجهتففففه االدعففففاء بمسففففئولته عنفففففه عرفففففه بانففففه كففففل شففففخص تثففففور ضففففده شففففبهات ارتكابففففه جرمففففأ فيلتففففزم 

والخضففففففوع االجففففففراءات التففففففي يحففففففددها القففففففانون وتهففففففدف لتمحففففففيص هففففففذه الشففففففبهات وتقففففففدير قيمتهففففففا ثففففففم 
يقفففففففرر البفففففففراءة واإلدانفففففففة اال انفففففففه راي محفففففففل نظفففففففر حيفففففففث التكتففففففففى الشفففففففبهات وحفففففففدها ال طفففففففالق لفظفففففففه 

اسففففففناد التهمففففففة المففففففتهم علففففففى اي شففففففخص فيتطلففففففب دالئففففففل كافيففففففة علففففففى االتهففففففام تقففففففع المحقففففففق بصففففففحة 
 (1)الشهيةللشخص هل 

 

ونتيجففففففة ثانيففففففة مففففففا الففففففى المرحلففففففة الموجففففففودة بهففففففا الشففففففخص محففففففل التحقيففففففق فعرفففففففه بانففففففه الخصففففففم بانففففففه 
الخصفففففم الفففففذي يوجفففففه اليفففففه االتهفففففام تجربفففففك الفففففدعوى الجنائيفففففة ضفففففده ومنهفففففا الفففففراي جفففففدوره محفففففل نظفففففر 
حيفففففث ان تحريفففففك الفففففدعوى الجنائيفففففة وحفففففده اليكففففففي النهففففففا تتحفففففرك بمجفففففرد اصفففففال امفففففر القفففففبض والففففففذي 

المقبففففوض عليففففه ونهففففي االمففففر بمففففرور اربففففع وعشففففرين سففففاعة علففففى القففففبض واال احيففففل  يسففففمع فيففففه اقففففوال
 (2)الى السلطه التحقيق لذ افهو قد اليصل الى مرحلة التحقيق االبتدائي محل البحث 

ويمفففففول راي ثالفففففث علفففففى االجفففففراءات المتخفففففذ ضفففففد الشفففففخص محفففففل االتهفففففام متعرففففففة بانفففففه كفففففل شفففففخص 
تها السفففففلطة المختصفففففة ايضففففف  ضفففففد المشفففففبه فيفففففه ومفففففع ذلفففففك اتخفففففذ ضفففففده اي مفففففن االجفففففراءات التفففففي اتخفففففذ

فهففففو لففففيس مهففففم ولففففم يصففففل الففففى مرحلففففة التحقيففففق كمففففا اليكفففففي االجففففراء وحففففدة فففففي التعريففففف حيففففث يجففففب 
ربطففففففه بالمرحلففففففة المتخففففففذ فيهففففففا انهففففففا اال ان الحففففففديث بففففففدور االت عففففففن الففففففتهم فففففففي مرحلففففففة محففففففددة هففففففي 

وطابعهففففا فيصففففرفه بانففففه كففففل انسففففان طبيعففففي علففففى  مرحلففففة التحقيففففق االبتففففدائي فلتبففففرم  تعريفففففه بمففففا نيقففففق
                                                           

وحمايتها.االطوار الكتب (احمد المهدي واشرف شافعي، التحقيق الجنائي االبتدائي وضمانات المتهم 1)
 53_52،ص2006القانونية،مصر،

 
 53_52(احمد المهدي واشرف شافعي، مصدر سابق ،ص1)



 (10) 

قيففففففد الحيففففففاة صففففففالح التخففففففاذ اجففففففراءات التحقيففففففق معففففففه اسففففففتن اليففففففه االتهففففففام بجنابففففففة او ضففففففحية مسففففففبقا 
وتحركفففففت بنفففففاء عليفففففه الفففففدعوى الجنائيفففففة ضفففففده بفففففالجراءات التحقيفففففق معهفففففا شفففففيوب االصفففففل ففففففي االثبفففففات 

م اسففففففناد التهمففففففة اليففففففه ماكففففففان متهمففففففا واذا لففففففم البففففففراءة بففففففالقطرة ويدخلففففففه فففففففي دائففففففرة االتهففففففام واال اذا اتقففففففد
 .(1)قيق االبتدائي خرج عن نطاق البحثيصلح التح

قضففففائية مختصففففة لمففففدة محففففددة  أمففففا التوقيففففف فهففففو حجففففز مىقففففت الحريففففة المففففدعى عليففففه تففففأمر بففففه سففففلطة
لضففففففرورة تقتضففففففيها مصففففففلحة التحقيففففففق وفففففففق ضففففففوابط حففففففددها القففففففانون يتضففففففح مففففففن ذلففففففك أن التوقيففففففف 

مففففففن أخطففففففر قجففففففراءات التحقيففففففق وأكثرهففففففا مساسففففففا  بحريففففففة المففففففدعي عليففففففه علففففففى األطففففففالق  ألن  أجففففففراء
تكيففففففه القفففففانوني ينتهفففففي قلفففففى عفففففدم اعتبفففففاره مفففففن العقوبفففففات قال أنفففففه يسفففففلب الحريفففففة فيتوجفففففب مفففففن حيفففففث 

عقوبففففففة االعتقففففففال أو الحففففففبس بففففففل أنففففففه يفوقهففففففا خطففففففورة فهففففففي كالطبيعففففففة مففففففع العقوبففففففات السففففففالبة للحريففففففة 
م قضفففففائي بفففففات ففففففي حفففففين أن التوقيفففففف يسفففففلب حريفففففة الشفففففخص قبفففففل ثبفففففوت أدانتفففففه تقفففففرر بمقتضفففففى حكففففف

ويتنففففافى بففففذلك مففففع قرينففففة البففففراءة التففففي تقضففففي بففففأن المففففتهم )) بففففريء حتففففى تثبففففت أدانتففففه بحكففففم قضففففائي 
بفففففففات(( وتظهفففففففر محفففففففاذيره ففففففففي أجلفففففففى صفففففففورها عنفففففففدما يقفففففففرر المحقفففففففق منفففففففع محاكمفففففففة المفففففففدعي عليفففففففه 

ه ال يىلفففففففف جرمفففففففا  اءتففففففه وبعفففففففدم مسفففففففىوليته  ألن مفففففففا قففففففام بفففففففالموقففففففوف أو عنفففففففدما تقضفففففففي المحكمفففففففة ببر 
الحريفففففة قفففففد لحفففففق شخصفففففا  بريئفففففا  فيكفففففون التوقيفففففف علفففففى هفففففذا النحفففففو طعنفففففة ففففففي  ويعنفففففي ذلفففففك أن سفففففلب

 .(2)صميم الحرية

وأن التوقيفففففف كفففففذلك هفففففو أجفففففراء تحفظفففففي ضفففففد مفففففن نسفففففب قليفففففه ارتكفففففاب جنايفففففة أو جنحفففففة وتخشفففففى منفففففه 
لفففففى الشفففففهود أو يعبفففففث باألدلفففففة أو يهفففففرب ل ففففففالت مفففففن العقوبفففففة فيمفففففا لفففففو تفففففرك حفففففرا  طليقفففففا  أن يفففففىثر ع

 .(2)التي توقع عليه

والتوقيففففف هففففو أجففففراء احتيففففاطي تلجففففأ قليففففه السففففلطة المختصففففة لكففففي تففففتمكن مففففن االسففففتمرار فففففي التحقيففففق 
وأعمالففففه ويعففففد التوقيففففف مففففن أخطففففر اإلجففففراءات لمففففا فيففففه مففففن مسففففاس بجريمففففة البففففراءة الالحقففففة بففففالمتهم 

                                                           

 ( المصدر اعاله 2)
 396-395،ص 2008( مراد احمد العبادي، اعتراف المتهم واثره في االثبات،دار الثقافة،بدون مكان نشر،3)
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كرة تصففففدر عففففن حجففففز الحريففففة وهففففذا األجففففراء يففففتم التعبيففففر عنففففه واتخففففاذه مففففن خففففالل مففففذمففففا يتضففففمنه مففففن 
 .(1)تسمى مذكرة التوقيفالسلطة المختصة بذلك 

 

 المطلب الثاني

 مبررات توقيف المتهم

فففففففففي حقيقففففففففة األمففففففففر أن التوقيففففففففف ال يمكففففففففن فرضففففففففه قال ضففففففففد شففففففففخص أو أشففففففففخاص معينففففففففين 
حيفففففث أنفففففه مفففففن غيفففففر الممكفففففن فرضفففففه  علفففففى شفففففخص ليسفففففت لفففففه صفففففلة  االتهفففففامأشفففففارت قلفففففيهم أصفففففابع 

 يلي: بالجريمة التي دفعت ال من قريب وال من بعيد ومنها ما

ال يجففففففوز توقيففففففف شففففففخص عففففففن جريمففففففة وقعففففففت فففففففي الفتففففففرة التففففففي كففففففان فيهففففففا ذلففففففك الشففففففخص فففففففي  :1
المستشففففففففى إلجفففففففراء عمليفففففففة جراحيفففففففة أو وقعفففففففت مفففففففن أشفففففففخاص ال تفففففففربطهم أي صفففففففلة بفففففففذلك الشفففففففخص 

متصففففور عقففففال  قيففففام اتصففففال بففففين ذلففففك الشففففخص وأولئففففك الجنففففاة حيففففث أن ذلففففك االفتففففراض يكذبففففه وغيففففر 
 .(2)واقع الحال الذي كان فيه ذلك الشخص

الغايففففففة االساسففففففية لفففففففرض هففففففذا اإلجففففففراء تكمففففففن فففففففي خدمففففففة المصففففففلحة العامففففففة فقففففففد تقضففففففي مصففففففلحة :2
 التحقيق القيام بفرضه لغرض تحقيق جملة أهداف بسرعة ودقة.

المففففففففتهم تحففففففففت يففففففففد سففففففففلطة التحقيففففففففق يسففففففففهل عمليففففففففة اسففففففففتدعائه ألغففففففففراض االسففففففففتجواب أو وضففففففففع :3
 أو البراءة. المواجهة مع الشهود بقصد توفير األدلة للحكم باإلحالة من عدمها أو الحكم باإلدانة

أن المحفففففذور ففففففي اطفففففالق سفففففرا  المفففففتهم وعفففففدم توقيففففففه خصوصفففففا  خفففففالل فتفففففرة التحقيفففففق قفففففد يفففففىدي :4 
 لى الشهود أو العبث باألدلة قضافة قلى احتمال هروبه.قلى تأثير المتهم ع

تقضففففففي مصففففففلحة أو ضففففففرورات األمففففففن اتخففففففاذ هففففففذا اإلجففففففراء لفففففففرض حمايففففففة أمففففففن المففففففتهم نفسففففففه أو : 5
تقضففففففي أن يتخففففففذ قففففففرار  األحيففففففانحمايففففففة أمففففففن المجتمففففففع حيففففففث أن مففففففن مصففففففلحة المففففففتهم فففففففي بعففففففض 

                                                           

( 24( سعد صالح شكطي،توقيف المتهم بين المبررات والضمانات،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية،العدد)21
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لفففففى  بتوقيففففففه بعفففففد أن يرتكفففففب الجريمفففففة أو ينسفففففب قليفففففه الفففففبعض ارتكابهفففففا ال سفففففيما ففففففي الجفففففرائم الخطفففففرة وا 
أن بهففففذا بففففال المجنففففى عليففففه أو ذويففففه علففففى األقففففل وبهففففذا يكففففون قففففد نحيففففب ثففففورة الغضففففب االنففففب الففففذي 

 ينتابهم نتيجة ارتكاب الجريمة ضد مصالحهم.

المفففففتهم أو المشفففففتبه ففففففي كفففففونهم ارتكبفففففوا جفففففرائم ألن ففففففي تفففففركهم  قيففففففأن مفففففن مصفففففلحة المجتمفففففع تو : 6
دون توقيفففففف قفففففد يفففففدفعهم قلفففففى ارتكفففففاب جفففففرائم أخفففففرى ممفففففا يفففففىدي قلفففففى أثفففففارة الففففففزع  والفففففذعر لفففففدى أففففففراد 

 .(1)؟المجتمع واالخالل بحقهم في الشعور بالطمأنينة

تقتضففففيه مصففففلحة التحقيففففق وهنففففاك كففففذلك العديففففد مففففن المبففففررات التففففي تسففففتدعي توقيففففف المففففتهم منهففففا مففففا 
أو ضففففففرورات  األمففففففن وحمايففففففة المجتمففففففع وخطففففففره وحمايففففففة المففففففتهم نفسففففففه والتحقيففففففق مففففففن هيففففففاج النففففففاس 
خاصفففففففة قذا كانفففففففت الجريمففففففففة ذات تفففففففأثير وحمايتفففففففه مففففففففن بطفففففففش أهفففففففل المجنففففففففى عليفففففففه وكفففففففذلك يعتبففففففففر 

 -:التوقيف ضمانة التنفيذ الحكم الصادر بحقه ومن المبررات التي تستدعي توقيف المتهم هي

ــــــف وجهــــــة إصــــــ: 1 أن توقيففففففف المففففففتهم يعنففففففي حجففففففزه قبففففففل صففففففدور الحكففففففم عليففففففه  -داره:أمــــــر التوقي
واألصففففل أن قاضففففي التحقيففففق هففففو الففففذي يصففففدر أمففففر القففففبض علففففى المففففتهم أو توقيفففففه غيففففر أن القففففانون  
أعطففففى حففففق التوقيففففف اسففففتنثناءا  للمحقففففق فففففي األمففففاكن النائيففففة عففففن مركففففز دائففففرة قاضففففي التحقيففففق وفففففي 

وسفففففيلة ممكنفففففة وال يفففففتم توقيفففففف  بأسفففففرعط علفففففى أن يعفففففرض األمفففففر علفففففى قاضفففففي التحقيفففففق الجنايفففففات فقففففف
المفففففتهم قال لعفففففد حضفففففور المفففففتهم أمفففففام قاضفففففي التحقيفففففق هفففففذا وال يصفففففدر قاضفففففي التحقيفففففق أمفففففر بتوقيفففففف 

 .(2)المتهم قال في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثالث سنوات

ـــــف: : 2 ـــــه أمـــــر التوقي أن أمفففففر التوقيفففففف مفففففن أجفففففل تنفيفففففذه قبفففففل سفففففلطة الموقفففففف أو مـــــا يشـــــتمل علي
الحجففففز البففففد أن يكففففون مسففففتوفيا  للشففففروط القانونيففففة مففففن كونففففه صففففادر مففففن سففففلطة مختصففففة وأن يشففففتمل 
علفففففى االسفففففم الثالثفففففي للموقفففففوف وبشفففففهرته ولقبفففففه والمفففففادة القانونيفففففة الموقفففففوف بمقتضفففففاها وتفففففأري  ابتفففففداء 

قبفففففل قاضفففففي الفففففذي اصفففففدره وأن يخفففففتم بخفففففتم الفففففدائرة ألن  التوقيفففففف وتفففففأري  انتهائفففففه علفففففى أن يوقفففففع مفففففن
تنتهفففففي توقيفففففف هفففففذه المعلومفففففات ضفففففرورية بالنسفففففبة للجهفففففة المنففففففذة حيفففففث تسفففففتطيع معرففففففة المفففففدة التفففففي 

المففففتهم ومتففففى يففففتم احضففففاره أمففففام السففففلطة المختصففففة بالصففففدار األمففففر االطففففالع علففففى االجففففراءات لتقففففرر 

                                                           

 .112(سعد صالح شكطي، مصدر سابق،ص1)
،المكتبة القانونية ،بغداد،بدون سنة 1محاكمات الجزائية،ج( سليم ابراهيم وعبد االمير العكيلي، شرح قانون اصوال 2)
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فالفففففة أو بفففففدونها كمفففففا أن ممثفففففل االدعفففففاء العفففففام عنفففففد أمفففففا تمديفففففد توقيففففففه أو أن تقفففففرر أطفففففالق سفففففراحه بك
سفففففوف االطفففففالع علفففففى قضفففففاياهم  أو علفففففى المواقفففففف والسفففففجون والسفففففىال عفففففن الموقفففففوفين قجفففففراء التفتفففففيش

يعففففرف فيمففففا قذا كففففان الشففففخص موقوفففففا  منففففذ مففففدة طويلففففة داخففففل الموقففففف ولففففم يجففففر التحقيففففق فففففي قضففففيته 
التحقيففففففق ال نهائهففففففا ال يجففففففوز تففففففرك الموقففففففوف فتففففففرة ومففففففن ثففففففم اتخففففففاذ اإلجففففففراءات الالزمففففففة ل سففففففراع فففففففي 

 .(1)طويلة من الزمن وهو على ذمة التحقيق

وففففففي حقيقفففففة األمفففففر أن المبفففففرر التخفففففاذ وأجفففففراء توقيفففففف المفففففتهم هفففففو لتحقيفففففق اغفففففراض عديفففففدة جميعهفففففا 
تصفففففب ففففففي خدمفففففة المصفففففلحة العامفففففة وألجفففففل احاطفففففة بمبفففففررات التوقيفففففف قسفففففمت قلفففففى مجموعفففففات منهفففففا 

 -هي:

وقيفففففف أجفففففراء تقتضفففففيه مصفففففلحة التحقيفففففق. ففففففي الوقفففففت الفففففذي ال خفففففالف بفففففين الشفففففرا  مفففففن كفففففون أوال : الت
التوقيفففففف قجفففففراء مفففففن قجفففففراءات التحقيفففففق ففففففأن العديفففففد مفففففنهم يفففففذهب ففففففي تبريفففففر مشفففففروعيته قلفففففى اعتبفففففاره 
مففففففن الوسففففففائل المسففففففاعدة لقيففففففام سففففففلطة التحقيففففففق بمهامهففففففا بالشففففففكل المطلففففففوب وبالسففففففرعة الالزمففففففة ومففففففن 

 -فائدة للتحقيق يمكن حصرها في النقاط الرئيسية هي: خالل ما يحققه من

وضفففففع المفففففتهم تحفففففت يفففففد السفففففلطة التحقيقيفففففة يسفففففهل عليهفففففا اسفففففتدعائه لالسفففففتجواب او المواجهفففففة مفففففع : 1
بعففففض الشففففهود بقصففففد جمففففع أدلففففة األثبففففات أو البففففراءة األمففففر الففففذي يففففىدي قلففففى االنتهففففاء مففففن اإلجففففراءات 

عى االخفففففالء سفففففبيل المفففففتهم المبفففففر  والقصفففففاص مفففففن بأسفففففرع وقفففففت وففففففي ذلفففففك خدمفففففة للمجتمفففففع الفففففذي سففففف
المجفففففرم بالسفففففرعة الممكنفففففة ليحفففففدث العقفففففاب أثفففففره دون أن يكفففففون ذلفففففك علفففففى حسفففففاب دقفففففة اإلجفففففراءات أو 

 بالضمانات المقررة للحرية الشخصية. المساس 

تففففرك المففففتهم مطلففففق السففففرا  خففففالل فتففففرة التحقيففففق  يخشففففى منففففه  أن تتففففا  فرصففففة لففففه للعبففففث باألدلففففة : 2
 .(2)التأثير على الشهود وبالتالي األضرار بسالمة التحقيقأو 

ثانيففففا : التوقيففففف قجففففراء تقتضففففيه ضففففرورات األمففففن: قففففد يكففففون التوقيففففف فففففي مصففففلحة المففففتهم نفسففففه نظففففرا  
لخطففففففورة الفعففففففل الففففففذي ارتكبففففففه أو المنسففففففوب قليففففففه فففففففي وقففففففت قففففففد يكففففففون توقيفففففففه ضففففففروريا  لحمايففففففة أمففففففن 

 -المجتمع ومنها:
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خاصففففة  ى المففففتهم مففففن قبففففل السففففلطات المختصففففةن المففففتهم نفسففففه أن الحفففففاظ علففففالتوقيففففف يضففففمن أمفففف-1
بعفففد ارتكابفففه جفففرائم القتفففل والففففواحش يعتبففففر ففففي أحيفففان كثيفففرة ففففي صففففالح المفففتهم نفسفففه ليجعلفففه أمنفففا  مففففن 

 بطش وانتقام المجنى عليه أو ذويه.

حمايففففة أمففففن المجتمففففع : أن ارتكففففاب المففففتهم الجريمففففة معينففففة فففففي ظففففروف معينففففة قففففد تدفعففففه فيمففففا لففففو تففففرك 
حفففففففرا  الرتكفففففففاب الجريمفففففففة ثانيفففففففة ثالثفففففففة... الففففففف  ، قذا مفففففففا تفففففففوافرت نففففففففس الظفففففففروف األولفففففففى لفففففففذلك فمفففففففن 
مصفففففلحة المجتمفففففع المحافظفففففة علفففففى أمنفففففه باليفففففداع الشفففففخص الفففففذي تفففففوافرت أدلفففففة االتهفففففام ضفففففده التوقيفففففف  

اده مىقتفففففا  عفففففن مكفففففان الجريمفففففة وففففففي ذلفففففك ارضفففففاء خيفففففرين لشفففففعور المجنفففففى عليفففففه وذويفففففه بشفففففكل وأبعففففف
خفففففاص والمجتمفففففع بشفففففكل عفففففام وقفففففد سفففففكون ذلفففففك شففففففاء لنفوسفففففهم أو علفففففى األقفففففل عفففففدم تحفففففدي شفففففعورهم 

 . (1))ضده يشهدون فيما لو ترك طليقا  كما وانه يطمئن االشخاص الذين 

 1538رقم القرار 

 العراقي حول توقيف المتهم تطبيقات محكمة التمييز

 1981-7-20تأري  القرار  1538/981رقم القرار 

 981—6-3والمففففففىر  فففففففي  1981 -طالففففففب أذن -3أصففففففدرت محكمففففففة جنايففففففات بابففففففل قرارهففففففا المففففففرقم 
بأنففففففه ال موجففففففب إلعطففففففاء األذن بتمديففففففد توقيففففففف المففففففتهم بالبقففففففاء المقبففففففوض عليففففففه فففففففي التوقيففففففف لحففففففين 

وعليفففففه قفففففرر اعفففففادة الفففففدعوى قلفففففى محكمتهفففففا لبفففففذل الجهفففففود طلفففففب  –صفففففدور قفففففرار حاسفففففم ففففففي القضفففففية 
التفففففففدخل تمييفففففففزا  فففففففي القفففففففرار المفففففففذكور ونقضفففففففه  1981-6-7التففففففدخل تمييفففففففزا  بمطالعتفففففففه المىرخففففففة ففففففففي 

 بغية اعطاء األذن وذلك لألسباب التي ذكرها في مطالعته.

ك فففففففالن نففففففص المففففففادة ولففففففدى التففففففدقيق والمداولففففففة وجففففففد ان اإلعففففففدام مففففففن العقوبففففففات البدنيففففففة لففففففذل-القففففففرار:
مفففففن األصفففففول الجزائيفففففة، التفففففي أوجبفففففت علفففففى قاضفففففي التحقيفففففق اسفففففتئذان محكمفففففة الجنايفففففات عنفففففدما  109

تتجففففاوز مففففدة توقيففففف المففففتهم سففففتة أشففففهر فففففي الجففففرائم المعاقففففب عليهففففا بعقوبففففات سففففالبة للحريففففة المشففففار 
معهففففا بقففففاء المففففتهم  قليهففففا فففففي تلففففك المففففادة ال يشففففمل الجففففرائم المعاقففففب عليهففففا بهففففذه العقوبففففة التففففي يتعففففين

موقوففففففا  حتفففففى يصفففففدر القفففففرار الفاصفففففل ففففففي الفففففدعوى أمفففففا حمايفففففة الحريفففففة الشخصفففففية للمفففففتهم مفففففن خفففففالل 
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دونمففففا ضففففرورة تقتضففففيها سففففالمة التحقيففففق ومسففففتلزماته فففففالن ذلففففك يمكففففن  عففففدم جففففواز بقائففففه فففففي التوقففففف
تمديففففده فففففي  تففففوفيره مففففن خففففالل الطعففففن بقففففرارات قاضففففي التحقيففففق كلمففففا مففففدد توقيففففف المففففتهم، أن كففففان فففففي

اسففففتمرار التحقيففففق مففففا يمففففس حريففففة المففففتهم، وعنففففدما يصففففل التحقيففففق مرحلففففة لففففم يبففففق معففففه مففففا يبففففرر بقففففاء 
المففففففتهم موقوفففففففا  لففففففذلك فففففففالن قففففففرار محكمففففففة جنايففففففات بابففففففل وأن كففففففان ينبغففففففي أن يصففففففدر بصففففففورة قداريففففففة 

ائيففففففة مففففففن األصففففففول الجز  109ولففففففيس بصفففففففة تمييزيففففففة ألن طلففففففب األذن بتمديففففففد التوقيففففففف وفقففففففا  للمففففففادة 
يففففتم بففففين قاضففففي التحقيففففق ومحكمففففة الجنايففففات، ولففففيس طريقففففا  مففففن طففففرق الطعففففن التمييزيففففة  قجففففراء قداري

صففففحيح مففففن حيففففث النتيجففففة لففففيس فيففففه مففففا يففففدعو لتففففدخل  -قففففرار محكمففففة الجنايففففات –قال أنففففه مففففع ذلففففك 
مففففن األصففففول الجزائيففففة لففففذلك قففففرر  264هففففذه المحكمففففة بموجففففب سففففلطتها المقففففررة بففففالفقرة) ( مففففن المففففادة 

 .(1)1981-7-20ر القرار باألكثرية في رد الطلب وصد

 المبحث الثاني

 حاالت توقيف المتهم
أن المشفففففرع العراقفففففي حفففففدد سفففففلطة الجهفففففة التحقيقيفففففة بتوقيفففففف المفففففتهم تبعفففففا  لخطفففففورة الجريمفففففة و العقوبفففففة 
التففففي تفففففرض عنففففد ارتكابهففففا فيكففففون أمففففا وجوبيففففا  أو أن تكففففون جوازيففففه وهففففو أطففففالق سففففرا  المففففتهم ولبيففففان 

)  ذلففففك قسفففففمت هفففففذا المبحفففففث قلفففففى مطلفففففب ) الحففففاالت الوجوبيفففففه لتوقيفففففف المفففففتهم( ففففففي المطلفففففب األول و
 .(2))الحاالت الجوازيه لتوقيف المتهم( في المطلب الثاني

 المطلب األول

 الحاالت الوجوبية التوقيف المتهم
أن األصفففففل ففففففي اإلجفففففراءات هفففففو وجفففففوب حضفففففور المفففففتهم ففففففي المحاكمفففففة وأكثفففففر مفففففن ذلفففففك ففففففالن 

غنففففي ديففففد قففففد بففففين بففففأن حضففففور الوكيففففل ال ي( مففففن قففففانون أصففففول المحاكمففففات الجزائيففففة الج145المففففادة )
حضففففففور المففففففتهم ولكففففففن عففففففدم حضففففففور المففففففتهم يمكففففففن أن يصففففففار قليففففففه فففففففي المحاكمففففففات التففففففي  ال عففففففن 

يوجففففففب القففففففانون فيهففففففا الحكففففففم بففففففالحبس أو أن طلبففففففا  بففففففالتعويض أو بففففففرد المففففففال لففففففم يقففففففدمها مففففففع تففففففيقن 
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-205المحكمفففففة بثبفففففوت الفعفففففل تجفففففاه ذلفففففك المفففففتهم هفففففذا األمفففففر الفففففذي نفففففص عليفففففه المشفففففرع ففففففي المفففففواد)
أصفففففففول المحاكمفففففففات الجزائيفففففففة الجديفففففففد ويمكفففففففن أن يصفففففففار قلفففففففى أجفففففففراء المحاكمفففففففة  ( مفففففففن قفففففففانون211

وبففففففففدون وجففففففففوب حضففففففففور المففففففففتهم وذلففففففففك فففففففففي المحاكمففففففففات الغيابيففففففففة التففففففففي أجازهففففففففا قففففففففانون أصففففففففول 
المحاكمففففات الجزائيففففة الجديففففد علمففففا  بففففأن للمففففتهم الحففففق فففففي أن يعتففففذر عففففن الحضففففور جلسففففة او جلسففففات 

ألففففم بفففففه أو ألمففففر يمنعففففه مففففن الحضففففور علففففى أن يبففففدي هفففففذا عنففففد قجففففراء محاكمتففففه بعففففد تبليغففففه لمففففرض 
العففففذر للمحكمففففة وكيلففففه أو أحففففد أقاربففففه فففففالن قبلففففت المحكمففففة عففففذره أ جلففففت المحكمففففة قلففففى يففففوم أخففففر علففففى 
أن يففففتم التبليففففل لففففذوي العالقففففة والشففففهود حسففففب أحكففففام القففففانون مجففففددا  والمحكمففففة تجففففري المحاكمففففة عنففففد 

لمحاكمففففة غيابيففففا  عنففففد عفففففدم حضففففور المففففتهم المبلففففل أو عنفففففد حضففففور المففففتهم وجاهففففا  وعليهففففا أن تجفففففري ا
فففففي القضفففايا الجزائيففففة وجفففوب التأكففففد مففففن  تأكفففدها مففففن هروبفففه وعلففففى هففففذا ففففال يشففففترط للمحاكمفففة الغيابيففففة

نمففففا يجففففوز قجففففراء المحاكمفففة الغيابيففففة كمففففا قلنففففا بمجففففرد عفففدم حضففففور المففففتهم المبلففففل فففففي  هفففروب المففففتهم وا 
يكفففففن مففففن حاجفففففة للففففنص علفففففى أن المففففتهم قذا لفففففم يحضففففر ولفففففم يكفففففن موعففففد قجفففففراء المحاكمففففة وطبعفففففا  لففففم 

مبلغففففففا  بشخصففففففه فففففففال تجففففففري محاكمتففففففه قال بعففففففد تبليغففففففه وذلففففففك لوضففففففو  األحكففففففام السففففففابقة وألن الففففففنص 
علففففى هفففففذا بفففففاب تحصففففيل حاصفففففل وقفففففد أجفففففاز القففففانون للمحكمفففففة عنفففففد تعفففففدد المتهمففففين وكفففففان ففففففيهم مفففففن 

ضففففففر بطريففففففق المحاكمففففففة الوجاهيففففففة وأن هففففففرب أو مففففففن غففففففاب بعففففففد تبليغففففففه أن تجففففففري محاكمففففففة مففففففن ح
الحضفففففورية لمفففففن  بمحاكمفففففة واحفففففدة تجفففففري كلتفففففا المحفففففاكمتين اآلخفففففرين غيابيفففففا  أي أنهفففففا تجفففففري محاكمفففففة

حضفففففر والغيابيفففففة لمفففففن غفففففاب ولهفففففا أن تعفففففرف دعفففففوى الحاضفففففرين فتحفففففاكمهم حضفففففوريا  وترجفففففي محاكمفففففة 
 . (1)من غاب قلى وقت أخر حيث تجري فيه محاكمتهم غيابيا  

التحقيفففففق توقيفففففف المفففففتهم المقبفففففوض عليفففففه ففففففي الجريمفففففة المعاقفففففب عليهفففففا باإلعفففففدام وعليفففففه  علفففففى قاضفففففي
تمديففففد توقيففففف المففففتهم كلمففففا اقتضففففت الضففففرورة ذلففففك قلففففى صففففدور قففففرار فاصففففل فففففي القضففففية مففففن قاضففففي 

/ب( 109التحقيفففففففق أو المحكمفففففففة الجزائيفففففففة بعفففففففد انتهفففففففاء التحقيفففففففق أو المحاكمفففففففة بحسفففففففب نفففففففص المفففففففادة) 
مففففات الجزائيففففة العراقففففي قذ نففففص علففففى أنففففه يجففففب توقيففففف المقبففففوض عليففففه قذا مففففن قففففانون أصففففول المحاك

كانفففففت المفففففتهم بجريمفففففة معاقفففففب عليهفففففا باإلعفففففدام وتمديفففففد توقيففففففه كلمفففففا اقتضفففففت ذلفففففك ضفففففرورة التحقيفففففق 
مراعفففففاة المفففففدة المنصفففففوص عليهفففففا ففففففي الفقفففففرة )أ( حتمفففففا  بصفففففدور قفففففرار فاصفففففل مفففففن قاضفففففي التحقيفففففق أو 
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لتحقيففففففق االبتففففففدائي أو القضففففففائي أو المحاكمففففففة وهففففففذا مففففففا قضففففففت بففففففه المحكمففففففة الجزائيففففففة بعففففففد انتهففففففاء ا
محكمفففففة جنايفففففات ) دهفففففوك( بصففففففتها التمييزيفففففة ففففففي قحفففففدى قراراتهفففففا  والقفففففول)) ال يجفففففوز اخفففففالء سفففففبيل 

 .(1) ( مخدرات ألن عقوبتها القصوى هي اإلعدام((14المتهم وفق المادة )

مفففففا كانفففففت األدلفففففة ودرجتهفففففا ففففففي األثبفففففات وأن المشفففففرع أوجفففففب توقيفففففف المفففففتهم ففففففي مثفففففل هفففففذه الجفففففرائم مه
ألن المشففففرع لففففم يسففففمح بففففأخالء سففففبيل المففففتهم نظففففرا  لخطورتهففففا لففففذلك فففففالن أطففففالق السففففرا  فففففي مثففففل هففففذه 

نمفففففا بقفففففرار حاسفففففم يتضفففففمن األ راج عفففففن المفففففتهم لعفففففدم كفايفففففة األدلفففففة ففففففالجفففففرائم ال يمكفففففن أن يفففففتم بكفالفففففة وا 
بسفففففبب صفففففغره كمفففففا لفففففو كفففففان عمفففففره دون قفففففرار بفففففأن المفففففتهم غيفففففر مسفففففىول عففففن فعلفففففه  ضففففده أو بصفففففدور

 .(2)التاسعة أو صدور قرار ببراءته من التهمة المسندة قليه

ذا كفففففان المقبفففففوض عليفففففه متهمفففففا  بجريمفففففة معاقفففففب عليهفففففا بالسفففففجن المىبفففففد أو المىقفففففت أو الحفففففبس لمفففففدة  وا 
تزيفففففد علفففففى ثفففففالث سفففففنوات ففففففالن توقيففففففه مسفففففألة ليسفففففت وجوبيفففففه فقاضفففففي التحقيفففففق مخيفففففر هنفففففا بتوقيفففففف 
المففففتهم مففففدة ال تزيففففد علففففى خمسففففة عشففففر يومففففا  فففففي كففففل مففففرة أو أطففففالق سففففراحه بكفالففففة شففففخص ضففففامن 

ا وجفففففد أن أخفففففالء سفففففبيله ال يضفففففر بسفففففير التحقيفففففق وال يخشفففففى معفففففه هروبفففففه قذ نفففففص قفففففانون أو بفففففدونها قذ
أصففففففول المحاكمففففففات الجزائيففففففة العراقففففففي علففففففى انففففففه قذا كففففففان الشففففففخص المقبففففففوض عليففففففه متهمففففففا  بجريمففففففة 
معاقففففففب عليهففففففا بففففففالحبس مففففففدة تزيففففففد علففففففى ثالثففففففة سففففففنوات أو بالسففففففجن المىقففففففت أو المىبففففففد فللقاضففففففي أن 

زيفففففد علفففففى خمسفففففة عشفففففر يومفففففا  ففففففي كفففففل مفففففرة أو يقفففففرر أطفففففالق سفففففراحه بتعهفففففد يفففففأمر بتوقيففففففه مفففففدة ال ت
أو بفففففدونها بفففففأن يحضفففففر متفففففى طلفففففب منفففففه ذلفففففك قذا وجفففففد القاضفففففي أن  مقفففففرون بكفالفففففة شفففففخص ضفففففامن

 .(3)أطالق سرا  المتهم ال يىدي قلى هروبه وال يضر بسير التحقيق

نفففففد وقفففففوع األخبفففففار ضفففففد وكفففففذلك يجفففففب اتبفففففاع اإلجفففففراءات األوليفففففة الوجفففففوب حضفففففور المفففففتهم وهفففففو أن ع
مفففففتهم قفففففام بارتكفففففاب جريمفففففة مفففففت ضفففففد شفففففخص أخفففففر يقفففففوم المحقفففففق بضفففففبط اففففففادة المخبفففففر أو المجنفففففى 
عليفففففه فيسفففففأل عفففففن أسفففففم المفففففتهم ولقبفففففه ومحفففففل أقامتفففففه وعفففففن تفاصفففففيل الجريمفففففة المرتكبفففففة مفففففن قبلفففففه ففففففالذا 

قفففففة كانفففففت مخالفففففة أو جنحفففففة ال تزيفففففد مفففففدة الحفففففبس فيهفففففا عفففففن سفففففنة جفففففاز للمحقفففففق أن يحفففففرر بنفسفففففه ور 
بالحضففففففار  المففففففتهم موقعففففففة مففففففن قبلففففففه تتضففففففمن دعوتففففففه للحضففففففور أمامففففففه فففففففي اليففففففوم والسففففففاعة  التكليففففففف
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المعينفففففة أمفففففا قذا كانفففففت الجريمفففففة المرتكبفففففة مفففففن قبفففففل المفففففتهم جنايفففففة معاقبفففففا  عليهفففففا باإلعفففففدام أو السفففففجن 
المىبفففففد أو المىقفففففت طلفففففب المحقفففففق مفففففن قاضفففففي التحقيفففففق بمطالعفففففة يقفففففدمها قليفففففه قصفففففدار أمفففففر القفففففبض 

بحفففففق المفففففتهم لغفففففرض قحضفففففاره وعنفففففد القفففففبض علفففففى المفففففتهم يباشفففففر المحقفففففق حفففففاال  بضفففففبط قفادتفففففه  عليفففففه
سفففففاعة بأيفففففة  24ندة قليفففففه وال يجفففففوز لفففففه أن يتفففففأخر باسفففففتجواب المفففففتهم عفففففن سفففففومناقشفففففته عفففففن التهمفففففة الم
 .(1)حالة من وقت القبض عليه

معاقفففففففب عليهفففففففا ففففففففي جفففففففرائم الجفففففففنح والجنايفففففففات غيفففففففر ال ولقاضفففففففي التحقيفففففففق أن يقفففففففرر توقيفففففففف المفففففففتهم
باإلعفففففدام قذا وجفففففد أن التحقيفففففق ففففففي دوره االبتفففففدائي وأن سفففففالمته وأهميفففففة الجريمفففففة تقضفففففي بفففففذلك كمفففففا 
لفففففه أن يمفففففدد توقيففففففه قذا وجفففففد أن أخفففففالء سفففففبيله بكفالفففففة مفففففن شفففففأنه أن يفففففىثر علفففففى سفففففير التحقيفففففق أو 
 يخشففففففى هففففففروب المففففففتهم كمففففففا يجففففففوز لففففففه أخففففففالء سففففففبيل المففففففتهم بكفالففففففة شففففففخص ضففففففامن أو بدونففففففه قذا
ظهففففففر عففففففدم وجففففففود أدلففففففة كافيففففففة وأن التحقيففففففق قففففففد أنتهففففففى وال يوجففففففد مففففففا يبففففففرر بقففففففاء المففففففتهم بففففففالتوقيف 
وعلفففففى القفففففائم بفففففالتحقيق أن ال يحلفففففف المفففففتهم اليمفففففين القانونيفففففة حيفففففث منفففففع قفففففانون أصفففففول المحاكمفففففات 

( تحليفففففف المفففففتهم اليمفففففين القانونيفففففة لتعفففففارض هفففففذا اإلجفففففراء مفففففع حفففففق المفففففتهم 126الجزائيفففففة ففففففي مادتفففففه)
 .(2)لحالليمين كذبا  لتخليص نفسه من العقاب الدفاع عن نفسه أو قد يضطر في

 1971( لسفففففنة 23راقفففففي رقفففففم )( مفففففن قفففففانون أصفففففول المحاكمفففففات الجزائيفففففة الع109كمفففففا نصفففففت المفففففادة )
 المعدل: 

))أ. قذا كفففففان المقبفففففوض عليفففففه متهمفففففا  بجريمفففففة معاقفففففب عليهفففففا بفففففالحبس مفففففدة  تزيفففففد علفففففى ثفففففالث سفففففنوات 
سففففففة عشففففففر يومففففففا  المىقففففففت أو المىبففففففد فللقاضففففففي أن يففففففأمر بتوقيفففففففه مففففففدة ال تزيففففففد علففففففى خمأو بففففففالحبس 

فففففي كففففل مففففرة أو يقففففرر أطففففالق سففففراحه بتعهففففد مقففففرون بكفالففففة شففففخص ضففففامن أو بففففدونها بففففأن بففففدونها 
بفففففأن يحضفففففر متفففففى ذلفففففك منفففففه قذا وجفففففد القاضفففففي أن أطفففففالق سفففففرا  المفففففتهم ال يفففففىدي قلفففففى هروبفففففه وال 

 يضر بسير التحقيق.

وقيفففففف المقبفففففوض عليفففففه قذا كفففففان المفففففتهم بجريمفففففة معاقفففففب عليهفففففا باإلعفففففدام أو تمديفففففد توقيففففففه ب. يجفففففب ت
كلمفففففا اقتضفففففت ضفففففرورة التحقيفففففق مفففففع مراعفففففاة المفففففدد المنصفففففوص عليهفففففا ففففففي الفقفففففرة )أ( حتفففففى يصفففففدر 
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قففففففرار فاصففففففل بشففففففأنه مففففففن قاضففففففي التحقيففففففق أو المحكمففففففة الجزائيففففففة بعففففففد انتهففففففاء التحقيففففففق االبتففففففدائي أو 
 مة.القضائي أو المحاك

جفففففف. ال يجفففففوز أن يزيفففففد مجمفففففوع مفففففدد التوقيفففففف علفففففى ربفففففع الحفففففد األقصفففففى للعقوبفففففة وال يزيفففففد بفففففأي حفففففال 
ذا اقتضففففى الحففففال بتمديففففد التوقيففففف أكثففففر مففففن سففففت أشففففهر علففففى القاضففففي عففففرض  علففففى سففففت أشففففهر وا 
األمففففر علففففى محكمففففة الجنايففففات لتففففأذن لففففه بتمديففففد التوقيففففف مففففدة مناسففففبة علففففى أن ال تتجففففاوز ربففففع الحففففد 

 لعقوبة أو تقرر أطالق سراحه بكفالة أو بدونها مع مراعاة الفقرة )ب(    األقصى ل

فقففففففففد حففففففففدد  2007( لسففففففففنة 30أمففففففففا بالنسففففففففبة لقففففففففانون أصففففففففول المحاكمففففففففات الجزائيففففففففة العسففففففففكري رقففففففففم )
 -الحاالت الوجوبية للمتهم الموقوف وهي التالية:

 ثالث سنوات. قذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على -1
قذا كفففففان هنفففففاك مفففففا يفففففدعو قلفففففى التخفففففوف مفففففن هفففففروب العسفففففكري أو قخفائفففففه معفففففالم الجريمفففففة أو  -2

 تلقينه شركاىه في الجريمة أو أرغامه الشهود على االدالء بشهادة الزور.
  (1)قذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة -3

المفففففففتهم ففففففففي قفففففففانون أصفففففففول المحاكمفففففففات الجزائيفففففففة القفففففففوى الفففففففداخلي لتوقيفففففففف  أمفففففففا الحفففففففاالت الوجوبيفففففففة
 -فهي: 2008( لسنة 17رقم)

 قذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن. .1
قذا كانفففففففت هنففففففففاك أسفففففففباب تحمففففففففل علففففففففى االعتقفففففففاد بهففففففففروب المففففففففتهم أو قيامفففففففه بتغييففففففففر معففففففففالم  .2

 الشهود.الجريمة أو أتالفها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على 
 قذا كانت الجريمة مخالفة اآلداب. .3

حيفففففث أن اتهفففففم شفففففخص بارتكفففففاب قحفففففدى الجفففففرائم المشفففففار قليهفففففا  نففففففا  فعلفففففى قاضفففففي التحقيفففففق توقيففففففه وال 
يجففففوز لفففففه أخفففففالء سفففففبيله بكفالفففففة بفففففأي صفففففورة مففففن الصفففففور ومهمفففففا كانفففففت األسفففففباب ومهمفففففا كفففففان اعتقفففففاد 

حقيففففق واسففففتعداد المففففتهم للحضففففور حففففين القاضففففي بعففففدم هففففروب المففففتهم وعففففدم تففففأثير ذلففففك علففففى سففففير الت
الطلفففففب ومهمفففففا كفففففان مبلفففففل الكفالفففففة ففففففال يطلفففففق سفففففرا  المفففففتهم ففففففي هفففففذه الحالفففففة قال بعفففففد انتهفففففاء التحقيفففففق 
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اج دلفففففة قحالففففففة ضفففففد المفففففتهم يقفففففرر األفففففففر ووصفففففوله قلفففففى المرحلفففففة النهائيفففففة وعندئففففففذ يمكفففففن أن لفففففم تتفففففور أ
إلصفففففابته بعاهفففففة عقليفففففة أو تتوصفففففل  عنفففففه، أو أن يكفففففون المفففففتهم غيفففففر مسفففففىول قانونفففففا  لصفففففغر سفففففنه أو

 المحكمة قلى أن الحادث وقع قضاءا  وقدرا . 

 المطلب الثاني

 الحاالت الجوازية التوقيف المتهم
 ومففففن الحففففاالت الجوازيففففة التوقيففففف المففففتهم هففففي التففففي يكففففون فيهففففا المقبففففوض عليففففه متهمففففا  بجريمففففة معاقففففب

نمففففففا يجففففففب عليهففففففا بففففففالحبس مففففففدة ثففففففالث سففففففنوات او أقففففففل أو بالغرامففففففة فاأل صففففففل أنففففففه ال يجففففففوز توقيفففففففه وا 
أن يطلفففففففق سفففففففراحه بتعهفففففففد مقفففففففرون بكفالفففففففة أو بفففففففدونها قال أنفففففففه يجفففففففوز توقيففففففففه قذا رأى  علفففففففى القاضفففففففي

القاضففففففي أن قطففففففالق سففففففراحه يضففففففر بسففففففير التحقيففففففق أو يمكففففففن أن يففففففىدي قلففففففى هروبففففففه وهففففففذا مففففففا نففففففص 
/أ/ب )) علفففففففى أنفففففففه قذا كفففففففان 1101عليفففففففه قفففففففانون أصفففففففول المحاكمفففففففات الجزائيفففففففة العراقفففففففي ففففففففي المفففففففادة 

معاقففففب عليهففففا  بففففالحبس مففففدة ثففففالث سففففنوات أو أقففففل أو بالغرامففففة فعلففففى المقبففففوض عليففففه متهمففففا  بجريمففففة 
القاضففففي أن يطلففففق سففففراحه بتعهففففد مقففففرون بكفالففففة أو بففففدونا مففففا لففففم يبففففر أن اطففففالق سففففراحه يضففففر بسففففير 

 التحقيق أو يىدي قلى هروبه .

ب. قذا كففففففان المقبففففففوض عليففففففه متهمففففففا  بمخالفففففففة فففففففال يجفففففففوز توقيفففففففه قال قذا لففففففم يكففففففن لففففففه محففففففل ققامفففففففة 
 .(1)((ن.معي

أمفففففا بالنسفففففبة للمخالففففففات فاألصفففففل أنفففففه ال يجفففففوز توقيفففففف المفففففتهم المقبفففففوض عليفففففه فيهفففففا ولكفففففن ففففففي حالفففففة 
دم وجفففود محفففل ققامفففة معفففين لفففه فيجفففوز توقيففففه هفففذا مفففا أكدتفففه المفففادة أعفففاله وممفففا يىخفففذ علفففى المشفففرع عففف

وففففففي ذلفففففك  العراقفففففي هنفففففا أنفففففه أجفففففاز توقيفففففف المفففففتهم ففففففي المخالففففففات قذا لفففففم يكفففففن لفففففه محفففففل ققامفففففة معفففففين
مغففففففاالة لتقييففففففد حريففففففة األفففففففراد وال يجففففففوز كففففففذلك توقيففففففف المففففففرأة المتهمففففففة بجريمففففففة غيففففففر عمديففففففة خففففففالل 
مرحلتففففي التحقيفففففق والمحاكمففففة حتفففففى صففففدور قفففففرار فاصففففل ففففففي الففففدعوى أمامفففففه خففففالل الواقفففففع العملفففففي أن 

يما ففففففي العديفففففد مفففففن قضفففففاة التحقيفففففق ال يلتزمفففففون بحفففففاالت التوقيفففففف الفففففواردة ففففففي القفففففانون العراقفففففي وال سففففف
حففففاالت التوقيففففف الففففواردة فففففي عففففدم جففففواز توقيففففف المففففتهم فففففي المخالفففففات بففففل نجففففد بعضففففهم يتمففففادون فففففي 
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التوقيففففففففف علففففففففى الففففففففرغم مففففففففن أنففففففففه قجففففففففراء اسففففففففتثنائي وخطيففففففففر لمففففففففا لففففففففه مففففففففن مسففففففففاس بحقففففففففوق األفففففففففراد 
 .(1)وحرياتهم

 1971( لسففففففنة 23( مففففففن قففففففانون أصففففففول المحاكمففففففات الجزائيففففففة الجديففففففد رقففففففم)205وقففففففد ذهبففففففت المففففففادة )
علففففففى أن أنففففففه قذا وجففففففدت المحكمففففففة مففففففن تففففففدقيق األوراق أن المخالفففففففة ال يوجففففففب القففففففانون الحكففففففم فيهففففففا 
بفففففالحبس أو أن طلبفففففا  بفففففالتعويض أو يفففففرد المفففففال لفففففم يقفففففدم فيهفففففا وان الفعفففففل ثابفففففت علفففففى المفففففتهم فتصفففففدر 

بفففففت للمحكمفففففة أمفففففرأ جزائيفففففا  بالغرامفففففة وبالعقوبفففففات الفرعيفففففة دون تحديفففففد جلسفففففة المحاكمفففففة المفففففتهم أمفففففا أذا ث
أن األدلففففة ال تكفففففي لثبففففوت الفعففففل الجرمففففي المسففففند قلففففى المففففتهم أو أن القففففانون ال يعاقففففب عليففففه فتصففففدر 

العقوبفففففات التبعفففففة والتكبيليفففففة  أمفففففرا  بفففففاألفراج عنفففففه ويقصفففففد المشفففففرع بالعقوبفففففات الفرعيفففففة ففففففي هفففففذا الفففففنص
األوراق وتبليفففففففل المفففففففتهم والتففففففدابير االحترازيفففففففة ويصفففففففدر األمفففففففر الجزائفففففففي واألمففففففر بفففففففاألفراج كتابفففففففة علفففففففى 

بففففففاألمر الجزائففففففي الصففففففادر ضففففففده وأن أصففففففدار األمففففففر الجزائففففففي قال يكففففففون قال مففففففن قبففففففل الحففففففاكم واألمففففففر 
متفففففروك لتقفففففدير المحكمفففففة حسفففففب ظفففففروف كفففففل قضفففففية وهفففففو حفففففر يصفففففدر األمفففففر الجزائفففففي قذا رأى محفففففال 

ال في االطفففففففالعلفففففففذلك بعفففففففد  قفففففففرر عفففففففدم علفففففففى أوراق الفففففففدعوى وأدلفففففففة الثبفففففففوت األخفففففففرى بفففففففدون مراجعفففففففة وا 
قصفففففداره ويجفففففري محاكمفففففة اعتياديفففففة وال يجفففففوز للحفففففاكم أن يقضفففففي ففففففي األمفففففر الجزائفففففي بتغيفففففر الغرامفففففة 
ال كففففففففان حكمففففففففه معيبففففففففا  قذ أن الحففففففففبس ال يجففففففففوز ققففففففففراره بطريففففففففق األمففففففففر الجزائففففففففي خالفففففففففا   لففففففففبعض  وا 

 .(2)التشريعات األوربية

 -وقرار الحاكم بعدم قصدار األمر الجزائي يكون على صورتين هما:

قذا رأى انففففففه ال يمكففففففن الفصففففففل فففففففي الففففففدعوى بحالتهففففففا التففففففي هففففففي عليهففففففا أي بففففففدرت تحقيففففففق أو  .1
مرافعففففة وهففففذه الصففففورة تففففدخل فيهففففا الحففففاالت التففففي يجففففد فيهففففا الحففففاكم أن الففففدعوى غيففففر صففففالحة 

 للحكم بناء على األوراق التي تقدم قليه.
قذا رأى الحكفففففم أن الواقعفففففة نظفففففر السفففففوابق المفففففتهم أو ال كفففففان سفففففبب أخفففففر تسفففففتوجب توقيفففففع عقوبفففففة  .2

أشفففففد مفففففن الغرامفففففة التفففففي يجفففففوز صفففففدور األمفففففر بهفففففا كفففففان يفففففرى أن الواقعفففففة تسفففففتوجب توقيفففففع عقوبفففففة 
الحفففففبس حصفففففرا  بفففففدال  عفففففن الغرامفففففة وهفففففي عقوبفففففة  المشفففففرع فرضفففففها ففففففي األمفففففر الجزائفففففي ولمفففففا كفففففان 

ر اسففففففففتثناءا  مففففففففن أحكفففففففام القففففففففانون العامفففففففة ومففففففففا تقففففففففرره هفففففففذه األحكففففففففام مففففففففن األمفففففففر الجزائففففففففي يعتبففففففف
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الضففففمانات للمحاكمففففات الجزائيففففة فقفففففد علففففق األمففففر ففففففي النهايففففة علففففى رضفففففى الخصففففوم بففففه  قصفففففور 
يشفففففابه صفففففلح يعفففففرض علفففففيهم فأمفففففا أن يقبلفففففوه ففففففتقض الفففففدعوى و يحسفففففم النفففففزاع أو يرفضفففففوه فتنظفففففر 

( مففففففن قففففففانون أصففففففول المحاكمففففففات الجزائيففففففة 47)الففففففدعوى وفقففففففا  اإلجففففففراءات وعليففففففه نصففففففت المففففففادة 
الجديفففففد علفففففى وجفففففوب تبليفففففل المفففففتهم بفففففاألمر الجزائفففففي الصفففففادر ضفففففده ولفففففه ان يعتفففففرض علفففففى هفففففذا 
األمففففر بعريضففففة يقففففدمها  قلففففى المحكمففففة التففففي أصففففدرت األمففففر خففففالل سففففبعة أيففففام مففففن تففففأري  التبليففففل 

ذا لفففففم يحصفففففل االعتفففففراض بفففففه وتعفففففين المحكمفففففة يومفففففا  للمحاكمفففففة يعلفففففم بفففففه المفففففتهم وففففففق األصفففففول ففففففال
وفففففففي الميعففففففاد المحففففففدد بهففففففا أو حففففففول االعتففففففراض علفففففى األمففففففر بالطريقففففففة التففففففي قررتهففففففا هففففففذا المفففففادة 

 فردته المحكمة يصبح األمر الجزائي مكتسبا  درجة الثبات.

 

ذا كففففففان المففففففتهم مطلوبففففففا  عففففففن جريمففففففة تشففففففكل مخالفففففففة فففففففال يجففففففوز توقيفففففففه عنهففففففا حسففففففب مففففففا تففففففنص  وا 
( مففففففن أصففففففول المحاكمففففففات الجزائيففففففة فففففففالتوقيف فففففففي المخالفففففففات أمففففففر لففففففم 110الفقففففففرة)ب( مففففففن المففففففادة)

يجففففففوزه المشففففففرع، ذلففففففك ألن المخالفففففففات وأن كانففففففت مففففففن الجففففففرائم قال أنهففففففا ليسففففففت ذات أهميففففففة تسففففففتوجب 
التوقيففففففف كمففففففا أن قخففففففالء سففففففبيل المففففففتهم فففففففي المخالفففففففات ال يضففففففر بسففففففير التحقيففففففق قذ أن التحقيففففففق فففففففي 

( مفففففن 49االت اسفففففتثنائية وكفففففذلك أن الفقفففففرة)ب( مفففففن المفففففادة)المخالففففففات أمفففففر غيفففففر مطلفففففوب قال ففففففي حففففف
قفففففانون أصفففففول المحاكمفففففات الجزائيفففففة نصفففففت بأنفففففه: )) ففففففي حالفففففة األخبفففففار عفففففن مخالففففففة فعلفففففى المسفففففىول 
فففففي مركففففز الشففففرطة تقففففديم تقريففففر مففففوجز عنهففففا قلففففى المحقففففق أو قاضففففي التحقيففففق يتضففففمن أسففففم المخبففففر 

لففففففى الواقعففففففة (( غيففففففر أن القفففففانون أجففففففاز للقاضففففففي علففففففى وأسفففففماء الشففففففهود والمففففففادة القانونيففففففة المنطبقفففففة ع
سففففبيل االسففففتثناء توقيففففف المففففتهم فففففي المخالفففففات قذا كففففان المففففتهم ال يملففففك محففففل ققامففففة معلففففوم ففففففي هففففذه 
ضففففافة قلففففى ذلففففك فففففالذا كانففففت المتهمففففة امففففرأة فففففي جريمففففة  الحالففففة فقففففط يجففففوز التوقيففففف فففففي المخالفففففات وا 

ففففففففي  101رار مجلفففففففس قيفففففففادة الثفففففففورة ) المنحفففففففل( المفففففففرقمغيفففففففر عمديفففففففة ففففففففال يجفففففففوز توقيفهفففففففا اسفففففففتنادا  لقففففففف
 الذي ما زال نافذ وساري. 22/6/1999

 1971( لسفففففنة 23( مفففففن قفففففانون أصفففففول المحاكمفففففات الجزائيفففففة العراقفففففي رقفففففم)120كمفففففا نصفففففت المفففففادة )
ن األخفففففالل والتعهفففففد أو وفي المفففففتهم تقفففففف اإلجفففففراءات ضفففففده وضفففففد كفيلفففففه عفففففالمعفففففدل فقفففففرة)أ( : ) قذا تففففف

 الكفالة(.
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 مبحث الثالثال

 الضمانات القانونية اثناء توقيف المتهم

يعفففففد التوقيفففففف مفففففن اإلجفففففراءات الخطيفففففرة  والمهمفففففة التفففففي يمكفففففن ان تتخفففففذ ضفففففد المفففففتهم ألن لفففففه مسفففففاس 
/ب( بقولففففففففه: ) ال يجففففففففوز توقيففففففففف أحففففففففد 37بحريتففففففففه الشخصففففففففية والتففففففففي حماهففففففففا الدسففففففففتور فففففففففي المففففففففادة)

يترتفففففب عليفففففه مفففففن مسفففففاس بالمفففففة جسفففففمه نتيجفففففة والتحقيفففففق معفففففه قال بموجفففففب قفففففرار قضفففففائي(، ولمفففففا قفففففد 
لمففففففا يعانيففففففه مففففففن ظففففففروف صففففففعبة اثنففففففاء وجففففففوده بففففففالموقف وهففففففذا  البففففففد أن يحففففففاط المففففففتهم بالضففففففمانات 

 .(1)الكفيلة اثناء اللجوء لهذا اإلجراء

 

 

 

 المطلب األول

 ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق االبتدائي

 
وتطبيقهفففففا فأوجفففففب أن يكفففففون للتحقيفففففق االبتفففففدائي كفففففل لقفففففد  تفففففواتر القضفففففاء علفففففى ترديفففففد الضفففففمانات 

مقومفففففات التحقيفففففق القفففففانوني الصفففففحيح مفففففن حيفففففث كفالتفففففه وضفففففماناته ومفففففن حيفففففث وجفففففوب التحقيفففففق معفففففه 
مفففففن الجهفففففة المختصفففففة بفففففذلك ووجفففففوب اسفففففتدعاء المفففففتهم وسفففففىاله ومواجهتفففففه بمفففففا هفففففو مفففففأخوذ عليفففففه مفففففن 

قشففففة شففففهود اإلثبففففات وسففففماع مففففن يففففرى أعمففففال وتمكينففففه مففففن الففففدفاع عففففن نفسففففه واتاحففففة الفرصففففة لففففه لمنا
االستشففففهاد بهففففم مففففن شففففهود النفففففي وغيففففر ذلففففك مففففن مقتضففففيات الففففدفاع وهففففو أمففففر تقتضففففيه العدالففففة كمبففففدأ 
فففففي كففففل محاكمففففة جنائيففففة فاالحكففففام الففففواردة فأشففففارت التحقيففففق مففففع المففففتهم قنمففففا تهففففدف فففففي جملتهففففا قلففففى 

ن الحقيقفففففة والوصفففففول قلفففففى تفففففوفير ضفففففمان سفففففالمة التحقيفففففق وتيسفففففر وسفففففائل اشفففففكاله بقصفففففد الكشفففففف عففففف
وأن ضفففففمانات المفففففتهم ففففففي مرحلفففففة التحقيفففففق االبتفففففدائي هفففففي تلفففففك الحقفففففوق المسفففففتمدة شفففففرعا   وجفففففه الحفففففق
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وقانونفففففا  التفففففي تكففففففل للمفففففتهم والفففففزام العمفففففل بهفففففا اثنفففففاء التحقيفففففق االبتفففففدائي مفففففع المفففففتهم لفففففتحفظ للشفففففخص 
مفففففة مفففففا وبمفففففا أن التحقيفففففق المفففففتهم حريتفففففه وكرامتفففففه بحيفففففث يحفففففق لفففففه اللجفففففوء قليهفففففا حفففففال اتهامفففففه ففففففي ته

االبتففففدائي هففففو نشففففاط قففففانوني يففففتم بالفعاليففففة التففففي مففففن شففففأنها قظهففففار الحقيقففففة بجميففففع جوانبهففففا فففففالن مففففن 
عوامفففففل فاعليتفففففه ونجاحفففففه أن يفففففوفر للمفففففتهم قفففففدرا  أدنفففففى مفففففن الضفففففمانات ينبغفففففي توافرهفففففا ففففففي أي قجفففففراء 

 من قجراءات التحقيق ومن هذه الضمانات هي:

ــــق: .1 ــــاد المحق ضففففمنته مبففففاد  العدالففففة أن يكففففون قاضففففي الحكففففم خففففالي الففففذهن مففففن أن مففففا ت -حي
كفففففل رأي مسفففففبق ولفففففذلك كانفففففت صففففففة الحيفففففاد مفففففن اهفففففم وأخطفففففر صففففففات قاضفففففي التحقيفففففق الفففففذي 
البففففد أن يتمتففففع بصفففففة الحياديففففة المطلقففففة التففففي قوامهففففا قرنيففففة البففففراءة التففففي يجففففب أن يففففىمن بهففففا 

الظففففففاهر فففففففااللتزام بالحيففففففدة  قاضففففففي التحقيففففففق ويتعامففففففل مففففففع المففففففتهم مففففففن منطلقهففففففا مهمففففففا كففففففان
التامفففففة بفففففين أدلفففففة النففففففي واإلثبفففففات  ال محالفففففة علفففففى مشفففففكلة العدالفففففة الجنائيفففففة المتمثلفففففة بفففففالرأي 
المسففففففبق وحيففففففاد المحقففففففق هففففففو تجففففففرده وتحففففففرره مففففففن الهففففففوى عنففففففد نظففففففر الففففففدعوى وهففففففو ضففففففمانة 

مففففا لففففم للحقففففوق ألن ميففففزان العدالففففة ال يسففففتقيم فففففي يففففد منحففففازة قذ ال معنففففى لمففففن تطبففففق القففففانون 
يففففق رسففففالة هففففذا فالحيففففاد ضففففروري لتحق (1)تكففففن مقومففففات العدالففففة متففففوافرة بصففففورة جليففففة وواضففففحة

التحقيففففق وهففففي التوفيففففق بففففين الضففففرورة االجتماعيففففة لضففففمان عقففففاب عففففادل وسففففليم للجففففرائم وبففففين 
 . (1)المحافظة على مصالح وحريات المتهمين

 

أن للمواجهففففففة أهميففففففة بففففففارزة فففففففي التحقيففففففق وهففففففي تتضففففففمن المحادثففففففة مففففففع المففففففتهم وتصففففففل قلففففففى  وكففففففذلك
وتجففففري بففففين المففففتهم واالشففففخاص الففففذين سففففبق اسففففتجوابهم سففففواء أكففففانوا مجنيففففا   االسففففتجوابالمسففففاواة مففففع 

علففففففيهم أو شففففففهود أو شففففففركاء عنففففففدما تتنففففففاقض أقففففففوالهم مففففففع بعضففففففها فففففففي الوقففففففائع أو الظففففففروف العامففففففة 
المتصفففففلة بالفففففدعوى فيحفففففرص المحقفففففق علفففففى احضفففففارهم أمفففففام المفففففتهم لكفففففي يسفففففمع بنفسفففففه مفففففنهم مفففففا هفففففو 

فيفففففه وهففففففذا مففففففا يتولففففففد عنففففففه عناصفففففر قويففففففة االثبففففففات ولهففففففذا فففففففالن مختلفففففف مففففففع تصففففففريحاته وأن يناقشففففففهم 
اهميتهففففففا هففففففي أن وجففففففود الشففففففخص بذاتففففففه يكففففففون لففففففه تففففففأثير أكبففففففر فففففففي الوصففففففول قلففففففى الحقيقففففففة وتتففففففيح 
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 (25) 

الفرصففففة لكففففال الطففففرفين أن يففففذكر اآلخففففر فيمففففا يكففففون قففففد سففففهى عنففففه وتجاهلففففه ويسففففاعد علففففى كشففففف مففففا 
سففففففتجواب ال تضفففففففاهي بعففففففض الحفففففففاالت بتفففففففوافر أريففففففد أخففففففففاىه والمواجهففففففة تبفففففففدو قحيانففففففا  أعنفففففففف مفففففففن اال

انفعفففففاال  عاطفيففففففا  لففففففدى المفففففتهم فففففففالذا يحففففففث بمهفففففارة عففففففن طريففففففق اختيفففففار االسففففففئلة الموضففففففوعية المناسففففففبة 
التفففففي توجفففففه بعنايفففففة فالنهفففففا تفففففىدي قلفففففى الحصفففففول علفففففى االعتراففففففات قذا كفففففان مفففففذنبا  حيفففففث أن مقاومتففففففه 

ة أدعاءاتففففه كمففففا أنففففه فففففي حالففففة براءتففففه مففففا تظهففففر عنففففدما يففففدحض بففففالقرائن التففففي تىكففففد عففففدم صففففحغالبففففا  
 .(2)يمكنه مجابهة الغير وتفنيد مزاعمه

وكفففففذلك مفففففن أجفففففل أن يكفففففون التحقيفففففق االبتفففففدائي حجفففففة علفففففى الكاففففففة فيمفففففا اثبتفففففه ولكفففففي تكفففففون قجراءاتفففففه 
اساسففففا  صففففالحا  لمففففا قففففد يبنففففى عليففففه مففففن نتففففائأ لففففذلك فقففففد اوجهففففت أغلففففب التشففففريعات أن يكففففون التحقيففففق 

وتحقيفففففق هفففففذا األمفففففر يتطلفففففب مفففففن القفففففائم بفففففالتحقيق أن يحفففففرص علفففففى تفففففدوين كفففففل مفففففا  االبتفففففدائي مفففففدونا  
يتخفففذه مفففن قفففرارات ثبفففات التحقيفففق وكفففل مفففا يقفففوم بفففه مفففن قجفففراءات ومفففا يسفففمعه مفففن أقفففوال سفففواء أكانفففت 
أقففففوال المجنففففى عليففففه أو المففففتهم أو الشففففهود وتتجلففففى أهميففففة تففففدوين التحقيففففق االبتففففدائي فففففي كونففففه يسففففهم 

جراءاتفففففففه مفففففففن التشفففففففويه والتحريفففففففف خصوصفففففففا  وأن قجفففففففراءات التحقيفففففففق كمفففففففا نعلفففففففم ففففففففي الحففففففففاظ علفففففففى ق
متعففففددة وأسففففاليب مباشففففرتها مختلفففففة فضففففال  عففففن أن قنجففففاز بعضففففها يسففففتلزم وقتففففا  طففففويال  ال يمكففففن معففففه 
االعتمففففففاد علففففففى ذاكففففففرة المحقففففففق التففففففي البففففففد أن تخونففففففه بمففففففرور الففففففزمن وعففففففالوة علففففففى ذلففففففك أن اآلثففففففار 

ء أكانففففت  ثففففار نفسففففية أم  ثفففار ماديففففة قابلففففة للمحففففو بفعففففل الففففزمن األمففففر الففففذي المتخلففففة عففففن الجريمففففة سففففوا
يوجففففب القففففول بففففأن المبففففادرة بتسففففجيل تلففففك اإلجففففراءات واآلثففففار مففففن شففففأنه أن يبقففففي عليهففففا ويحفظهففففا مففففن 
التففففففأثير العاصففففففف لعامففففففل الوقففففففت ويضففففففاف قلففففففى ذلففففففك أن اشففففففتراط كتابففففففة قجففففففراءات التحقيففففففق يمكففففففن أن 

لها فعففففففدم تففففففدوين اإلجففففففراء يففففففىدي قلففففففى افتففففففراض عففففففدم مباشففففففرته وهففففففذا تكففففففون سففففففندا  يففففففدل علففففففى حصففففففو 
بالنتيجفففففة يمكفففففن المفففففتهم وبقيفففففة أطفففففراف الفففففدعوى مفففففن الفففففدفع بعفففففد االسفففففتناد قلفففففى التحقيفففففق غيفففففر المكتفففففوب 
وعففففدم اعتمففففاد نتائجففففه وأن تففففدوين التحقيففففق االبتففففدائي يمكففففن أن يشففففكل ضففففمانة مهمففففة لحففففق المففففتهم فففففي 

 .(1)للسلطة القائمة بالتحقيق الدفاع وبذات الوقت يكون ضمانة

علففففى  واالطففففالعفبالنسففففبة قلففففى المففففتهم فمففففن خففففالل التففففدوين يسففففتطيع الرجففففوع قلففففى محاضففففر اإلجففففراءات 
الشفففففهادات المقدمفففففة ضفففففده خصوصفففففا  عنفففففد غيابفففففه وبعفففففد ذلفففففك يفففففتمكن هفففففو ومحاميفففففه مفففففن أعفففففداد دفاعفففففه 
بشففففكل يمكنففففه مففففن أثبففففات براءتففففه ممففففا نسففففب قليففففه أمففففا بالنسففففبة للسففففلطة القائمففففة بففففالتحقيق فففففيمكن القففففول 

                                                           

 



 (26) 

ن بفففففأن مفففففن شفففففأن التفففففدوين أن يبعفففففد الشفففففبهة عنهفففففا فيمفففففا لفففففو أراد المفففففتهم أو أحفففففد الشفففففهود أن يتراجفففففع مففففف
أقففففففوال قالهففففففا بففففففزعم أنففففففه تعففففففرض للضففففففغط او اإلغففففففراء أو أنففففففه لففففففم يقففففففل مففففففا ينقلففففففه المحقففففففق عففففففن لسففففففانه 

قرارهفففففففا مفففففففن قبلفففففففه يجعفففففففل  بعفففففففدم  االدعفففففففاءفتفففففففدوين األقفففففففوال ففففففففي الحفففففففاالت وتالوتهفففففففا علفففففففى صفففففففاحبها وا 
 .(1)أمر ليس سهل المنال شرعيتها

حففففق المففففتهم فففففي االسففففتعانة وكففففذلك مففففن ضففففمانات المففففتهم هففففي حففففق المففففتهم فففففي االسففففتعانة بمففففدافع وأن 
صفففففة االسفففففتجواب قذ أن حضفففففور بمفففففدافع مفففففن أهفففففم ضفففففمانات التحقيفففففق والمحاكمفففففة ومفففففا يجفففففري فيهفففففا وخا

المففففففدافع مففففففع موكلففففففه أثنففففففاء التحقيففففففق أو المحاكمففففففة فيففففففه ضففففففمان لسففففففالمة اإلجففففففراءات ولعففففففدم اسففففففتعمال 
تهم ويسففففاعده علففففى الوسففففائل الممنوعففففة أو غيففففر الجففففائرة مففففع المففففتهم فضففففال  عففففن أنففففه يهففففد  مففففن روع المفففف

  .(2)االتزان والهدوء في قجاباته  
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وكففففففذلك مففففففن المعلففففففوم أن غايففففففة التحقيففففففق االبتففففففدائي هففففففي تحضففففففير الففففففدعوى الجزائيففففففة وتحديففففففد 
مفففففدى كفايتهفففففا للنظفففففر أمفففففام قضفففففاة الحكفففففم وهفففففذا يفففففتم مفففففن خفففففالل المحافظفففففة علفففففى األدلفففففة التفففففي 
جمعففففففت فففففففي مرحلففففففة التحقيففففففق االبتففففففدائي التففففففي تمييففففففز بنففففففوع قجراءاتهففففففا فهففففففي مرحلففففففة يمكففففففن أن 

ه للمسفففففاس و لمعرففففففة الجهفففففة المختصفففففة بفففففالجراء التحقيفففففق تتعفففففرض فيهفففففا حقفففففوق اإلنسفففففان وحريتففففف
أهميفففففة كبيفففففرة تكمفففففن ففففففي الوقفففففوف علفففففى مفففففدى احتفففففرام المشفففففرع لحقفففففوق األففففففراد وحريفففففاتهم فيقفففففدر 

بقففففدر مففففا تصففففان حريففففات األفففففراد الشخصففففية مففففن  مففففا يتمتففففع بففففه المحقففففق مففففن اسففففتغالله وحياديففففة 
ال   عامفففففة والقضفففففاء خاصفففففة العبفففففث بهفففففا ناهيفففففك مفففففا تبفففففرزه مفففففن رقفففففي  وتطوروحفففففات قليهفففففا  سفففففبي

تعهففففففد بهففففففذه المرحلففففففة مففففففن مراحففففففل  الففففففدعوى  لففففففذا فففففففالن معظففففففم التشففففففريعات الجنائيففففففة اإلجرائيففففففة
الجزائيفففففة لجهفففففة منقلفففففة ومحايفففففدة وعلفففففى قفففففدر كبيفففففر مفففففن الكففففففاءة وحسفففففن التقفففففدير والتخصفففففيص 
لكفففففي يطمفففففئن قلفففففى حسفففففن مباشفففففرة قجفففففراءات التحقيفففففق وففففففي ذلفففففك ضفففففمانة مهمفففففة العدالفففففة عامفففففة 

خاصفففففففة وقفففففففد انقسفففففففمت التشفففففففريعات الجنائيفففففففة علفففففففى اتجفففففففاهين ففففففففي تحديفففففففد السفففففففلطة والقضفففففففاء 
 المختصة بالتحقيق ومنها:

االتجفففففففاه األول: يأخفففففففذ بنظفففففففام الجمفففففففع بفففففففين وظيفتفففففففي االتهفففففففام والتحقيفففففففق وطبقفففففففا  لهفففففففذا االتجفففففففاه 
تكونففففت السففففلطة التففففي تتففففوالى االتهففففام هففففي نفسففففها التففففي تتففففولى تحقيففففق وقففففد اسففففتند اصففففحاب هففففذا 

ى مبففففررات عديففففدة منهففففا أن الجمففففع بففففين السففففلطتين تفيففففد  فففففي سففففرعة انجففففاز الففففدعوى االتجففففاه قلفففف
الجزائيففففة كمففففا أنففففه يقففففي األدلففففة مففففن الضففففياع ويتصففففف أصففففحاب هففففذا االتجففففاه أنففففه ال خيففففر مففففن 
قناطفففففة وظيففففففة االتهفففففام والتحقيفففففق بيفففففد جهفففففة واحفففففدة وبالخصفففففوص االدعفففففاء العفففففام وحجفففففتهم ففففففي 

 يهمه سوى أدانة المجرم وبراءة البريء . هو خصم عادل ال ء العاماذلك أن االدع
أمففففففا االتجففففففاه الثففففففاني: فيففففففذهب قلففففففى ضففففففرورة الفصففففففل بففففففين سففففففلطتي االتهففففففام والتحقيففففففق تحقيقففففففا  

 تهم ومفففففن الحجفففففأ التفففففي أوردهفففففا مىيفففففدوللعدالفففففة التفففففي يعفففففدها تفففففوفر الضفففففمانات الضفففففرورية للمففففف
 .(1)هذا االتجاه هو أن الجمع بين سلطتي االتهام والتحقيق
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 الثاني المطلب

 ضمانات المتعلقة بشخصية المتهم

يتطلففففففب  الشففففففرعية اإلجرائيففففففة باعتبارهففففففا ضففففففمانة اساسففففففية لحمايففففففة الحريففففففات الفرديففففففة أن يتقيففففففد المحقففففففق 
بالوسفففففففائل المشفففففففروعة ففففففففي سفففففففعيه لجمفففففففع األدلفففففففة وكشفففففففف حقيقفففففففة الواقعفففففففة اإلجراميفففففففة وتحظفففففففر معظفففففففم 

لة بوسففففففائل غيففففففر المشففففففروعة فففففففي قدانففففففة المتحصفففففف األنظمففففففة اإلجرائيففففففة المقارنففففففة االعتمففففففاد علففففففى األدلففففففة
المففففففتهم لمففففففا تنطففففففوي عليففففففه مففففففن مسففففففاس بالحريففففففة الشخصففففففية واعتففففففداد علففففففى قرينففففففة البففففففراءة والشففففففك أن 
الضفففففمانات الدسففففففتورية والقانونيففففففة التففففففي تقفففففررت لحمايففففففة حقففففففوق األفففففففراد ال جفففففدوى منهففففففا قذا لففففففم يتحففففففول 

ة ومخالفففففة األصففففول الدسففففتورية القضففففاء سففففلطة اسففففتجاد األدلففففة المتحصففففل عليهففففا بوسففففائل غيففففر مشففففروع
واإلجرائيفففففة واالفتفففففراض هنفففففا المىسفففففس علفففففى المنطفففففق أنفففففه لفففففو اسفففففتقر ففففففي وجفففففدان السفففففلطات المختصفففففة 

المتحصففففففلة  باالسففففففتدالل والتحقيففففففق أن القففففففانون ال يقففففففيم وزنففففففا  وال تضفففففففي قيمففففففة علففففففى التحريففففففات واألدلففففففة
لمففففتهم فالنهففففا تمنففففع عففففن اللجففففوء أو غيففففر ذلففففك مففففن وسففففائل التففففأثير فففففي ا كففففراهعففففن طريففففق التعففففذيب أو اال

لمثففففففل تلففففففك األسففففففاليب  فنصففففففات الحريففففففات الشخصففففففية وحقففففففوق األفففففففراد ومففففففن ناحيففففففة أخففففففرى فففففففالن قبففففففول 
هففففففففدار الضففففففففمانات  األدلففففففففة غيففففففففر المشففففففففروعة مففففففففن شففففففففانه أن يغففففففففري تلففففففففك السففففففففلطات بففففففففاللجوء قليهففففففففا وا 

قابففففة القضففففائية علففففى  الدسففففتورية المقففففررة لحمايففففة حقففففوق اإلنسففففان وكفالففففة حكففففم القففففانون ولففففذلك تعتمففففد الر 
 سففففففلطة القضففففففاء فففففففي قبطففففففال واسففففففتبعاد اإلجففففففراءات المخالفففففففة للقففففففانون ويمثففففففل الحكففففففم القضففففففائي بالبعففففففاد
هففففففدار  ثارهففففففا القانونيففففففة الجففففففزاء اإلجرائففففففي علففففففى مخالفففففففة  األدلففففففة غيففففففر المشففففففروعة وتمريففففففر بطالنهففففففا وا 

ر المشففففففففروع علففففففففى القاعففففففففدة اإلجرائيففففففففة ومنهففففففففا اجففففففففراءات الجنائيففففففففة كالعقوبففففففففات المقففففففففررة للقففففففففبض غيفففففففف
االشفففففففخاص وانتهفففففففاك حرمفففففففات المسفففففففاكن كمفففففففا توقفففففففع عقوبفففففففات تأديبيفففففففة علفففففففى المفففففففوظفين المختصفففففففين 
بالضفففففبط والتحقيفففففق متفففففى ثبفففففت ارتكفففففابهم أعمفففففاال  غيفففففر مشفففففروعة ماسفففففة بالحريفففففة الشخصفففففية أو بحقفففففوق 
وخصوصفففففففيات األففففففففراد ممفففففففا يعفففففففد قخفففففففالال  بالوظيففففففففة العامفففففففة وأن شخصفففففففية المفففففففتهم تكفففففففون عاديفففففففة وأن 

 .(1)المتهم له ضمانات خاصة به كثيرة من األشخاص األخرى شخص

ومفففففن الضفففففمانات المتعلقفففففة بشخصفففففية المفففففتهم هفففففو علمفففففه بالتهمفففففة الموجهفففففة قليفففففه وأن مفففففن أهفففففم عناصفففففر 
حففففق الففففدفاع التففففي يجففففب كفالتهففففا للمففففتهم ضففففرورة قعالمففففه بالتهمففففة الموجهففففة قليففففه وأدلففففة االتهففففام المتففففوافرة 
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ألول مفففففرة أمفففففام المحقفففففق ألن هفففففذا اإلعفففففالم وتوقيتفففففه لهمفففففا أكبفففففر ضفففففده بطريقفففففة واضفففففحة عنفففففد حضفففففوره 
األثففففففر علففففففى تمكففففففين المففففففتهم مففففففن الففففففدفاع عففففففن نفسففففففه واثبففففففات براءتففففففه أن اسففففففتطاع ويففففففتم بففففففذلك التففففففوازن 
المطلفففففوب بفففففين االتهفففففام والفففففدفاع يضفففففاف قلفففففى مفففففا سفففففبق تحقيفففففق فائفففففدة أخفففففرى هفففففي اختصفففففار قجفففففراءات 

م المففففففتهم بالتهمففففففة الموجهففففففة قليففففففه واألدلففففففة المتففففففوافرة التحقيففففففق وحسففففففمها علففففففى وجففففففه السففففففرعة قذا مففففففا علفففففف
ضفففففده مفففففن اول لحظفففففة يحضفففففر فيهفففففا أمفففففام المحقفففففق وأعفففففد دفاعفففففه بنفففففاءا  علفففففى ذلفففففك وان سفففففرعة انهفففففاء 

قنفففففزال العقوبفففففة بفففففالجرم ففففففي اسفففففرع  التحقيفففففق فائفففففدة للمجتمفففففع وللمفففففتهم ففففففي أن واحفففففد ففففففالمجتمع مفففففن حقفففففه
حففففق المجتمففففع فففففي الكيففففان والبقففففاء كمففففا أن مففففن الجريمففففة كسففففلوك بشففففري هففففدام يهففففدم  وقففففت ممكففففن ألن 

حففففق المففففتهم الففففذي ينظففففر فففففي قلففففق شففففديد تحديففففد مصففففيره سففففواء كففففان بففففالبراءة أو اإلدانففففة اال بطففففول األمففففد 
علفففففى تعليففففففق مصففففففيره هفففففذا ذلففففففك ألن الجففففففزاء الجنففففففائي يتسفففففم بجسففففففامة خاصففففففة متميفففففزة عففففففن غيففففففره مففففففن 

اب نفسففففي وتففففوتر عصففففبي ال يتففففوافر فففففي أجزيففففة القففففانون األخففففرى ويترتففففب علففففى توقعففففه وانتظففففاره اضففففطر 
أي جففففففزاء اخففففففر وبففففففذلك تحقففففففق مففففففن هففففففذا االضففففففطراب النفسففففففي والتففففففوتر العصففففففبي الففففففذين يخضففففففع لهمففففففا 
المففففتهم كمففففا وأنففففه فففففي حالففففة مففففا يكففففون المففففتهم بريئففففا  فففففالن سففففرعة اتمففففام التحقيففففق فيففففه تحقيففففق عليففففه مففففن 

األمففففر لففففه مففففن وجهففففة أخففففرى مضففففار اطالففففة مففففدة االتهففففام وأثففففر ذلففففك علففففى سففففمعته االجتماعيففففة علففففى أن 
وكففففذلك فففففالن السففففرعة قحيانففففا  تكففففون خسففففارة فقففففد يغفففففل  حبسففففها عففففن ايضففففا  بعففففض الحقففففائق التففففي تنيففففر 
الطريففففق أمففففام العدالففففة وينهففففي األمففففر قلففففى ظلففففم بففففريء أو افففففالت مجففففرم مففففن العقففففاب وكالهمففففا يتففففأذى لففففه 

يجفففففب وضفففففع الضفففففوابط  بفففففين هفففففاتين المصفففففلحتين المتعارضفففففتين ففففففي ظاهرهمفففففا فأنفففففه  المجتمفففففع وتوفيقفففففا  
والقيففففود التففففي تلففففزم المحقففففق أن ينهففففي مففففن قجراءاتففففه علففففى وجففففه السففففرعة مففففع ضففففمانات حففففق المففففتهم فففففي 
الففففففدفاع ونظففففففرا  ألن السففففففرعة فففففففي قجفففففففراء التحقيففففففق الجنففففففائي مففففففن أهفففففففم الواجبففففففات لمسففففففاس ذلففففففك بفففففففأمن 

فففففي المففففادة  المجتمففففع وحريففففة الفففففرد فقففففد راعففففى المشففففرع المصففففري ذلففففك فففففنص قففففانون اإلجففففراءات الجنائيففففة
علففففففى أنففففففه)) علففففففى رئففففففيس المحكمففففففة األشففففففراف علففففففى قيففففففام القضففففففاة الففففففذين ينوبففففففون لتحقيففففففق وقففففففائع  74

  .(1) معينة بأعمالهم بالسرعة الالزمة وعلال مراعاتها للمواعيد المقررة في القانون((

غيففففر المففففتهم فففففي أن لففففألول ذاتيففففة خاصففففة تميففففزه عففففن  لففففف حففففق المففففتهم فففففي الخصوصففففية عففففن حففففقتيخ
الثففففففاني فحففففففق المففففففتهم فففففففي الخصوصففففففية بأخففففففذ قحففففففدى صففففففورتين فهففففففو امففففففا أن يكففففففون مبففففففرا  مففففففن اسففففففرار 
التحقيفففففق وأمفففففا أن يكفففففون سفففففرا  مفففففن أسفففففرار المهنفففففة فالمفففففا عفففففن أسفففففرار التحقيفففففق فهفففففي التفففففي يحظفففففر علفففففى 
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التحقيففففففق أو مسففففففاعديهم مففففففن كتففففففاب  مففففففأموري الضففففففبط القضففففففائي أو أعضففففففاء النيابففففففة العامففففففة أو قضففففففاة
وخفففففراء أو غيفففففرهم ممفففففن يحضفففففرون التحقيفففففق بمناسفففففبة مهنفففففتهم أو وظيففففففتهم  أنشفففففاىهما ومثفففففال ذلفففففك مفففففا 
يطلفففففففع عليفففففففه المحقفففففففق مفففففففن معلومفففففففات تتعلفففففففق بالذمفففففففة الماليفففففففة للمفففففففتهم بارتكفففففففاب جريمفففففففة مفففففففن جفففففففرائم 

فهفففففذه المعلومفففففات عفففففن االسفففففتيالء علفففففى المفففففال العفففففام وذلفففففك بففففففرض التحقيفففففق مفففففن نسفففففبة الجريمفففففة قليفففففه 
الذمفففففة الماليفففففة للمفففففتهم تعتبفففففر وفقفففففا  لمفففففا رأينفففففاه مفففففن عناصفففففر حفففففق المفففففتهم ففففففي الخصوصفففففية ولمفففففا كفففففان 
قطففففالع المحقففففق علففففى هففففذا العنصففففر قنمففففا كففففان بسففففبب وظيفتففففه وكانففففت هففففذه المعلومففففات متعلقففففة بالتهمففففة 

مففففن  75نادا  للمففففادة المنسففففوبة قلففففى المففففتهم فالنهففففا تعتبففففر مففففن أسففففرار التحقيففففق التففففي يحظففففر قنشففففاىها اسففففت
مفففففففففن قفففففففففانون اإلجفففففففففراءات الجنائيفففففففففة  11قفففففففففانون اإلجفففففففففراءات الجنائيفففففففففة المصفففففففففري  ، وتقابلهفففففففففا المفففففففففادة 

 .(2)الفرنسي
أمفففففا قذا كانفففففت المعلومفففففات التفففففي أطلفففففع عليهفففففا المحقفففففق ال عالقفففففة لهفففففا باالتهفففففام المنسفففففوب قلفففففى 

مفففن قفففانون العقوبففففات  310مفففادة المفففتهم فالنهفففا ففففي هفففذه الحالفففة تعتبفففر مفففن قبففففل سفففر المهنفففة لديفففه وفقفففا  لل
مفففففن قفففففانون العقوبفففففات الفرنسفففففي ومثفففففال ذلفففففك مفففففا يصفففففل قلفففففى علفففففم  13-226المصفففففري وتقابلهفففففا المفففففادة 

المحقففففق مففففن خففففالل مراقبففففة وتسففففجيل محادثاتففففه الهاتفيففففة بمناسففففبة اتهامففففه بجريمففففة عففففرض رشففففوة فيظهففففر 
جريمففففففة قتففففففل عمففففففد  اصففففففابة المففففففتهم فففففففي أن للمففففففتهم عالقففففففة غيففففففر مشففففففروعة بففففففأمرأة خففففففالف زوجتففففففه أو 

بمفففففرض معفففففين انتقفففففل قليفففففه مفففففن خفففففالل الممارسفففففة غيفففففر المشفففففروعة لعالقفففففة الجنسفففففية فهفففففذه المعلومفففففات 
باعتبارهفففففففا تتعلفففففففق بالحيفففففففاة العاطفيفففففففة) المثفففففففال األول( والحالفففففففة الصفففففففحية) المثفففففففال الثفففففففاني( تعتبفففففففر مفففففففن 

 .(1)عناصر حق المتهم في الخصوصية ومن عناصر حقه في الخصوصية هي
أوال : خصوصفففففيات المفففففتهم المعتبفففففرة مفففففن أسفففففرار التحقيفففففق االبتفففففدائي ، رغفففففم أن الغايفففففة مفففففن تقريفففففر حرمفففففة 
خصوصفففففيات المفففففتهم تختلفففففف عفففففن الغايفففففة مفففففن سفففففرية التحقيفففففق االبتفففففدائي قذ يهفففففدف تقريفففففر األولفففففي قلفففففى 

مففففن حمايففففة الحيففففاة الخاصففففة للمففففتهم بينمففففا تكمففففن غايففففة الثانيففففة حمايففففة مصففففلحة التحقيففففق االبتففففدائي ذاتففففه 
جهففففة ومففففن جهففففة ثانيففففة الحفففففاظ علففففى حيففففاد سففففلطة التحقيففففق ومففففن جهففففة ثالثففففة حمايففففة الففففرأي العففففام مففففن 
التففففففأثير الضففففففار إلفشففففففاء ونشففففففر أخبففففففار الجففففففرائم قال أن خصوصففففففيات المففففففتهم التففففففي تففففففرد فففففففي محاضففففففر 

االبتفففففففدائي أو تكفففففففون ضفففففففمن نتائجفففففففه تمتفففففففد قليهفففففففا الحمايفففففففة الجنائيفففففففة التفففففففي قررهفففففففا المشفففففففرع   التحقيفففففففق 
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والفرنسففففي لسففففرية التحقيففففق االبتففففدائي ومففففن هنففففا سففففار القففففول بانففففدماج الغايففففة مففففن تقريففففر سففففرية  المصففففري
  . (2)التحقيق االبتدائي مع الغاية من تقرير حرمة خصوصيات المتهم

وكففففذلك فففففالن اللجففففوء قلففففى وسففففائل االكففففراه للحصففففول علففففى االعتففففراف مففففن المففففتهم واسففففتعمال القسففففوة معففففه 
عمفففففال  يتنفففففافى مفففففع الضفففففمير واألخفففففالق ويحفففففط مفففففن الكرامفففففة اإلنسفففففانية وتعذيبفففففه مفففففن أجفففففل ذلفففففك يعتبفففففر 

حقفففففوق والحريفففففات ألن بعفففففض المتهمفففففين قفففففد ال يحتمفففففل األلفففففم فيفففففدلي بفففففأقوال واعتراففففففات وينفففففافي كاففففففة ال
هففففففدار  غيفففففر صفففففحيحة وذلفففففك بقصفففففد الفففففتخلص مففففففن التعفففففذيب والحفففففق أن تعفففففذيب اإلنسفففففان أي قنسفففففان وا 

بشفففففع تففففأنف منففففه الفطففففرة السفففففليمة والنفففففوس السففففوية والعقفففففول أدميتففففه واالعتففففداء علففففى كرامتفففففه هففففو عمففففل 
 . (3)الراشدة

وكفففففذلك قفففففد يلجفففففأ المحقفففففق قلفففففى قطالفففففة االسفففففتجواب وجعلفففففه يسفففففتغرق سفففففاعات طويلفففففة إليصفففففال 
المفففففتهم قلفففففى درجفففففة مفففففن األعيفففففاء واإلرهفففففاق حتفففففى تنهفففففار قرادتفففففه وتضفففففعف معنوياتفففففه ويقفففففل تركيفففففزه ففففففي 

قففففد ال تكففففون فففففي صففففالحه ومففففن هنففففا فففففالن قطالففففة االسففففتجواب  األسففففئلة الموجهففففة قليففففه فتصففففدر منففففه أقففففوال
دراكفففففه لمفففففا يقولفففففه ويفعلفففففه ولفففففذلك يعفففففد وسفففففيلة غيفففففر  يشفففففكل اعتفففففداء علفففففى حريفففففة المفففففتهم وسفففففالمة قفففففواه وا 
مشفففففروعة ففففففي األثبفففففات الجنفففففائي ولفففففذلك ففففففالن قطالفففففة االسفففففتجواب هفففففي مفففففن األمفففففور التفففففي تشفففففكل اعتفففففداء 

دراكه لما  . (1)يقوله أو يفعله على حرية اإلنسان وسالمة قواه وا 
وكفففففذلك عنفففففدما يقفففففوم المحقفففففق بالضفففففغط علفففففى أرادة المفففففتهم لتوجيههفففففا قلفففففى سفففففلوك معفففففين وذلفففففك 

عليفففففه أو علفففففى اشفففففخاص أخفففففرين لهفففففم صفففففلة قرابفففففة بفففففه مثفففففل األب أم األم  االعتفففففداءبتهديفففففد باإليفففففذاء أو 
أو الزوجفففففة فيسفففففتجيب المفففففتهم نتيجفففففة لهفففففذا التهديفففففد لرغبفففففات المحقفففففق الفففففذي  هفففففدده وبالتفففففالي هنفففففا تكمفففففن 
أمففففام أرادة غيففففر حففففرة للمففففتهم بسففففبب خضففففوعها للتهديففففد ممففففا يعيففففب االعترافففففات التففففي يففففدلي بهففففا المففففتهم 

وهفففففذه األفعفففففال المرتكبفففففة ضفففففد المفففففتهم يكفففففون لهفففففا قفففففانون يضفففففمن لهفففففا  ائلولفففففذلك ففففففالن جميفففففع هفففففذه الوسففففف
 . (2)الحرية الشخصية للمتهم في أقواله وال يجب االعتداء على حرية المتهم

ومففففن الواجففففب أن يتمتففففع المففففتهم بحريتففففه التامففففة فففففي اإلجابففففة عففففن األسففففئلة التففففي توجففففه قليففففه مففففن 
عقفففففاب  الموقفففففف يخضفففففع لتقفففففديره الخفففففاص وال قبفففففل المحقفففففق ومفففففن حقفففففه أن يلتفففففزم الصفففففمت قذا شفففففاء ألن
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/ب( مفففففن 126علففففه قذا امتنففففع عفففففن اإلجابففففة علفففففى أي سففففىال وقفففففد تأكففففد هففففذا األمفففففر فففففي نصفففففل المففففادة) 
 ألسففففففئلةاقففففففانون أصففففففول المحاكمففففففات الجزائيففففففة العراقففففففي بقولففففففه)) ال يجبففففففر المففففففتهم علففففففى اإلجابففففففة علففففففى 

بففففففت علففففففى المحقففففففق أو قاضففففففي التففففففي توجففففففه قليففففففه وباإلضففففففافة قلففففففى ذلففففففك فففففففأن بعففففففض التشففففففريعات أوج
 . (3)التحقيق أن ينبه المتهم قبل استجوابه قلى أن من حقه أن يمتنع عن اإلجابة((

 

وكفففففذلك يعفففففد مبفففففدأ األصفففففل ففففففي المفففففتهم البففففففراءة حقفففففا  مفففففن حقفففففوق اإلنسفففففان وأحفففففد قواعفففففد الحففففففد 
حينمفففففا  ( مفففففن الدسففففتور العراقفففففي67األدنففففى مفففففن الضففففمانات ففففففي الفففففدول الديمقراطيففففة وقفففففد أكدتففففه المفففففادة )

أن المفففففتهم بفففففريء حتفففففى تثبفففففت أدانتفففففه ففففففي محاكمفففففة قانونيفففففة تكففففففل لفففففه فيهفففففا ضفففففمانات  "علفففففى  نصفففففت
 ."ه متى لم يصدر حكم بات في الدعوىالدفاع عن نفس

ومفففففففاد هففففففذا الففففففنص الدسففففففتوري ان األصففففففل فففففففي المففففففتهم البففففففراءة وأن قثبففففففات التهمففففففة قبلففففففه يقففففففع 
الفففففدليل وال يلفففففزم المفففففتهم بتقفففففديم أي دليفففففل علفففففى  علفففففى عفففففاتق النيابفففففة العامفففففة  فعليهفففففا وحفففففدها عفففففن تقفففففديم

أن المفففففتهم مفففففن حقفففففه أن يناضفففففل ففففففي  ) نفففففا العليفففففا ففففففي حكمهفففففا المتقفففففدم قلفففففىبراءتفففففه وقفففففد اسفففففتندت محكمت
يصففففدر فيهفففففا  سففففبيل قبففففراء سفففففاحته والففففدفاع عففففن سفففففمعته واعتبففففاره وسففففيط ذلفففففك ووسففففيلته محاكمففففة عادلفففففة

 .(4)(حكم قضائي نهائي بذلك
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 الخاتمة

مدى االهمية التي يحظى بها هذا لقد تين لي خالل البحث في موضوع توقيف المتهم وبيان مبرراته 
توصلت االجراء واتضح لي مدى خطورته كونه احدى االجراءات المهمة وبعد دراسة علمية وقانونية دقيقه 

 -:االتي وك ، ومن ثم نخرج ببعض المقترحات،النتائأ بعض

 -النتائج: -أوالا 
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 .شخص اثارت اليهم اصابع االتهام فرضها ضد أي يمكن مبررات توقيف المتهم الأن من تبين  -2
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  .ي يستطيع القاضي اطالق سراحه بكفالةفي جريمة معاقب عليه بالحبس والتمتهما  الشخصيكون فيه 
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، خالل مراحل التحقيق حماية المتهمالضمانات ليىمن تحقيق  تلك نقتر  على المشرع ان يوفر ف
 ثل االسراع باحالته قلى الجهات القضائية.م

 .لتوقيف المتهم اكثر دقةالمشرع العراقي ان يرد نصا خاصا نقتر  على  -2
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