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 -بحــث مســتل مــن رســالة الماجســتیر الموســومة ((النظــام القــانوني للمــدد اإلجرائیــة الجزائیــة (*)
   .  ٢٠١٢ )) مقدمة إلى مجلس كلیة الحقوق جامعة الموصل-دراسة مقارنة

  . ٢٧/٣/٢٠١٣*** قبل للنشر في  ٢٧/٣/٢٠١٣أستلم البحث  في     
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Abstract 
The time element in generally and the duration of procedural penal particular 
manifestation of appearances important observation in the Criminal Procedure 
Code and the procedures set forth, characterized some of these actions 
dangerous for it affects the rights and freedoms of individuals and personal 
inviolability homes but of the most prominent factors associated procedures penal 
factor of time and can be implications and negative consequences in case of non 
observance,like Fatigue  accused survival for a long time subject to the procedures, 
which generates the belief in individuals not serious and efficiency of investigative 
and judicial organs and their weakness in the performance of their functions. 

And then increased crime and the desire to resort to revenge as a result 
delayed the authorities in providing security and justice, which requires the 
development of specific limits for the proceedings of the various aspects to 
achieve compatibility between interest which called for this action and interest 
that can be damaged by conducted. 
In order to surround the details of this important topic Has touched upon in the two 
sections  in the first research nature of the investigation primary in terms of 
duration and in the three demands, we have dedicated the first requirement for 
speed in completing the preliminary investigation and his prominent role in 
achieving the preliminary investigation of its objectives The second 
requirement we clear manifestations into account speed in primary 
investigation the third requirement we dealt with the time scale for achieving 
primary while dedicated the second part, the periods relating to the preliminary 
investigation proceedings in a separate requirement. 
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، دار الحكمـة   ٢قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة ، طد. سعید حسـب اهللا عبـد اهللا ، شـرح ) ١(
  . ١٥٢، ص   ١٩٨٨للطباعة والنشر ، موصل ، 
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أصول اإلجراءات الجزائیة ، شرح لقانون أصول المحاكمـات الجزائیـة د. محمد سعید نمور ، ) ١(
؛ د. شـــریف ســـید كامـــل ، ، الحـــق فـــي  ٣٣٩، ص  ٢٠٠٥، دار الثقافـــة ، عمـــان ، ١، ط

  . ٥٤، ص   ٢٠٠٥ءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، سرعة اإلجرا
 ة للطباعــة والنشــر ، بیــروت،الــدار الجامعیــ د. جـالل ثــروت ، أصــول المحاكمــات الجزائیــة ،) ٢(

  . ٦٩، ص ١٩٨٣
، مؤسسة نوفل ، بیروت ،  ١) د. مصطفى العوجي ، حقوق اإلنسان في الدعوى الجزائیة ،ط٣(

  .  ٦٩، ص ١٩٨٩
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) مـن العهــد ٩/٣، ینظـر: المـادة ( تنـاول العهـد الـدولي للحقـوق المدنیـة والسیاســیة هـذا األمـر )١(
ـــدولي للحقـــوق المدنیـــة والسیاســـیة ، أعتمـــد وعـــرض للتوقیـــع والمصـــادقة واالنضـــمام بقـــرار  ال

ـــــــة العامـــــــة ( ، بـــــــدء بالنفـــــــاذ  ١٩٦١كـــــــانون األول ،  ١٦أ) المـــــــؤرخ فـــــــي  -٢٢٠٠الجمعی
  . ١٩٧٦آذار//٢٣
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/أ) مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة العراقـــي علـــى أنـــه :"یتـــولى ٥١المـــادة ( ت) نصـــ١(
قاضي التحقیق وكذلك المحققون تحت إشراف قضـاة التحقیـق " ؛ بینمـا فـي  االبتدائيالتحقیق 

الــدول التــي تأخــذ بنظــام الجمــع بــین ســلطتي االتهــام والتحقیــق كمصــر واألردن ، فــإن النیابــة 
  ختصة بالتحقیق أصًال .العامة هي الجهة الم

  . ١٧٦د. سعید حسب اهللا عبد اهللا ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائیـة العراقـي علـى أنـه :" ألي قـاض ٥١نصت المادة () ٣(

"أن یجري التحقیق في أیة جنایة أو جنحة وقعت بحضوره ولم یكن قاضي التحقیق    .موجودًا
یـــر العكیلـــي ، أبحـــاث فــــي التحـــري عـــن الجـــرائم وجمـــع األدلـــة والتحقیــــق عبـــد األم) األســـتاذ ٤(

  . ٢٩٨، مصدر سابق ، ص  االبتدائي



  )١٨) ، السنة (٥٧) ، العدد (١٦مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (57), Year (18) 

٢٦٩


           


          




           
            


           





          

      


 



           


         

                          

  ) من قانون االدعاء العام .٣ینظر: المادة () ١(
  . ١٤٦د. سعید حسب اهللا عبد اهللا ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
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 o.p.l.c، مؤسسة  ١) د. رزكار محمد قادر ، ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ط١(
  . ١٤٢، ص   ٢٠٠٣للطباعة والنشر، اربیل ،  

/أ) مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة العراقـــي علـــى أنـــه :"للمـــتهم ٥٧نصـــت المـــادة () ٢(
وللمشــتكي وللمــدعي بــالحق المــدني وللمســؤول مــدنیًا عــن فعــل المــتهم ووكالئهــم أن یحضــروا 

یمنـع أیـا" مـنهم مـن الحضـور إذا اقتضـى األمـر إجراءات التحقیق ، وللقاضـي أو المحقـق أن 
ذلك ألسباب یدونها في المحضر على أن یتیح لهم اإلطـالع علـى التحقیـق بمجـرد زوال هـذه 

ذا  لــــم یــــأذن وجــــب تــــدوین ذلــــك فـــــي الضــــرورة وال یجــــوز لهــــم الكــــالم إال إذا أذن لهــــم ، وإ
  .المحضر"

) قــانون أصــول ٦٩لمصــري ، المــادة () مــن قــانون اإلجــراءات الجنائیــة ا٧٧ینظــر: المــادة () ٣(
  محاكمات جزائیة سوري .

، دار النهضـــة العربیـــة ،  ٢، شـــرح قـــانون اإلجـــراءات الجنائیـــة ، جد. فوزیـــة عبـــد الســـتار ،) ٤(
  . ٣٢٨، ص  ١٩٨٦القاهرة ، 
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، دار الفكـــر  ١، اإلجـــراءات الجنائیـــة فـــي التشـــریع المصـــري ، جد. مـــأمون محمـــد ســـالمة ،) ١(
  . ٥١٢، ص  ١٩٨٦هرة، العربي ، القا

 ،دراسـة مقارنـة بالشـریعة اإلسـالمیة) سردار علي عزیـز ، ضـمانات المحاكمـة العادلـة للمـتهم، ٢(
  . ٦٩، ص ٢٠٠٤جامعة السلیمانیة، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون،
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ـــم تحـــدد المـــادة المـــذكورة هـــذه الـــدواعي علـــى ســـبیل الحصـــر و ) ١( نمـــا تركتهـــا لتقـــدیر قاضـــي ل إ
  .التحقیق

/ب) مــن قـانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة العراقـي علــى أنــه :"إذا دعــت ٥٦المــادة ( ) نصـت٢(
القاضــي فلــه أن  اختصــاصإجــراء مــن إجــراءات التحقیــق خــارج منطقــة  اتخــاذالضــرورة إلــى 

ینیب عنه قاضي التحقیق في تلك المنطقة للقیام بهذا اإلجـراء علـى أن یبـین فـي قـرار اإلنابـة 
  )من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري .٧٠لقیام بها" ، والمادة (األمور المطلوب ا

  . ١٧٠د. رزكار محمد قادر ، مصدر سابق ، ص ) ٣(
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بطالن التحقیق االبتدائي، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون والسیاسة ،  ) أحمد حسوني جاسم ،١(
  . ٧٣، ص١٩٨٣جامعة بغداد، 

  . ٧٤) أحمد حسوني جاسم ، المصدر نفسه ، ص٢(
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فــي المخالفــات إال إذا قــرر قاضــي التحقیــق ذلــك ، نصــت المــادة  االبتــدائيال یجــري التحقیــق ) ١(
 /ج) قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة العراقــي علــى أنــه :" یجــب تــدوین إفــادة المــتهم١٣٤(

قبــل صــدور القــرار باإلحالــة بمقتضــى الفقــرة (ب) كمــا یجــب إجــراء التحقیــق فــي المخالفــة إذا 
نما نتركه لتقدیر القاضي . قرر   قاضي التحقیق ذلك " ، فالقانون لم یجعله واجبًا وإ

) مـن الــنص االنكلیـزي لإلجـراءات الجنائیـة الفرنســي ، علـى رئـیس غرفــة ٢٢٠) معنـى المـادة (٢(
ویحقـق فـي تنفیـذ  االسـتئناف االتهام أن یسهر على حسـن سـیر التحقیـق  بالعمـل مـع محكمـة

  جدوى منه.  تعاني من أي تأخیر ال ویتأكد من أن الدعوى ال ٨١ من المادة ٥-٤الفقرة 
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) مـن الـنص االنكلیـزي لإلجـراءات  الجنائیـة الفرنسـي ، إذا شــعر أو ٦/  ١١٦) معنـى المـادة (١(
مــن التحقیــق أقــل مــن ســنة فــي حالــة الجــنح  لالنتهــاءعلــم القــائم بــالتحقیق أن الوقــت المتوقــع 

 =ایــات فعلـى قاضـي التحقیـق أن یعلـم أو یخطـر المــتهم أووثمانیـة عشـر شـهرًا فـي حالـة الجن
المدعي بالحقوق المدنیة بالمّدة التي یتوقـع أن تنتهـي فیهـا إجـراءات التحقیـق أمـا إذا  كانـت =

المــّدة اقــل مــن ســنة فــي الجــنح أو أقــل مــن ثمانیــة عشــر شــهرًا فــي الجنایــات فــأن زادت المــدة 
المـدد فــإن قاضـي التحقیــق ملـزم بــإبالغ األطــراف التـي یتوقــع أن یسـتغرقها التحقیــق عـن هــذه 

  المعنیة بحقهما في طلب إنهاء التحقیق وفقًا لنفس المادة .
  )  قانون إجراءات جنائیة مصري .١٤٣/٢ینظر: المادة () ٢(
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، (ب.م) ،  ١د. حســـن الجوخـــدار ، شــــرح قـــانون أصـــول الحاكمــــات الجزائیـــة األردنــــي ، ط) ١(
  . ٨٠، ص ١٩٩٣

  . ٧٥سبق من الرسالة ، السرعة في انجاز التحقیق االبتدائي ، ص ینظر: ما) ٢(
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والمعاینــة ألنهــا ال تتــرك أثــرًا محسوســًا فــي مكــان  االنتقــال) قــد ال تحتــاج بعــض الجــرائم إلــى ١(
  وقوعها كجریمة السب والقذف .

؛ أحمــد حســوني جاســم ، مصــدر  ١٧٦د. ســعید حســب اهللا عبــد اهللا ، مصــدر ســابق ، ص ) ٢(
  . ٨٢ص سابق، 

/ج) مــن قـــانون أصــول المحاكمـــات الجزائیــة العراقـــي ٥٢ینظــر: علــى ســـبیل المثــال المـــادة () ٣(
) أصـــول محاكمـــات ٢٩) مـــن قـــانون اإلجـــراءات الجنائیـــة المصـــري والمـــادة(٣١/٢والمـــادة (

  جزائیة أردني.
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، مقارنــةزائیـة السـعودي ،دراسـة ) سـعد بـن سـلیمان العتیبـي ، المعاینـة فــي نظـام اإلجـراءات الج١(
  . ٨٧، ص ٢٠٠٦رسالة ماجستیر ،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، الریاض ، 
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والمنشـــور فـــي مجلـــة  ١١/١١/١٩٧٦فـــي  ١٩٧٥/ جنایـــات /  ٩١٨ینظـــر: القـــرار المـــرقم ) ١(
  . ٣٣، ص  ١٩٧٦،   ٧، سنة  ٤األحكام العدلیة ، عدد 

،  ٢٠٠١قـارئ للنشـر والتوزیـع ، عمـان ، ، دار ال ٤د. سلیم الزعنون ، التحقیق الجنائي ، ط) ٢(
  . ١٦١ص 

ال یكــون  -) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة العراقــي علــى أنــه :" أ٦٨تــنص المــادة ( )٣(
أحد الزوجین شاهدًا على الـزوج اآلخـر  مـا لـم یكـن متهمـًا بالزنـا أو بجریمـة ضـد شخصـه أو 

لــى فرعــه وال الفــرع شــاهدًا علــى ال= =یكــون األصــل شــاهدًا ع-مالــه أو ضــد ولــد أحــدهما ب
یجــوز أن یكــون أحــد األشــخاص -أصــله مــا لــم یكــن متهمــا بجریمــة ضــد شخصــه أو مالــه ج

المتقدم ذكرهم شـاهد دفـاع لآلخـر ویهـدر مـن الشـهادة الجـزء الـذي یـؤدي إلـى إدانـة المـتهم" ، 
  ) أصول محاكمات جزائیة أردني .١٥٣والمادة(

/ جنایـــات /  ٩٢وكـــذلك القـــرار  ٩/٩/١٩٧٥فــي  ١٩٧٤ / جنایـــات / ١٢١٧ینظــر: القـــرار ) ٤(
ــــة عــــدد  ١٦/٧/١٩٧٥فــــي  ١٩٧٤ ــــة األحكــــام الدولی ،  ٦، ســــنة  ٣، والمنشــــورین فــــي مجل
  . ٢٤٩، ص  ٢٢٥، ص  ١٩٧٥

فــــــي  ٢٠١١/ت.ج/١٤١نینــــــوى بصــــــفتها التمییزیــــــة رقــــــم  اســــــتئنافقــــــرار رئاســــــة محكمــــــة ) ٥(
  (غیر منشور). ١/٨/٢٠١١
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، دار النهضـة العربیـة ،  ٢، شرح قـانون اإلجـراءات الجنائیـة ، ط، د. محمود نجیب حسني ) ١(
  . ٩٦؛ أحمد حسوني جاسم ، مصدر سابق ، ص ٤٨٥، ص . ١٩٨٨القاهرة ، 

  . ١٨١د. سلیم الزعنون ، ، مصدر سابق  ، ص) ٢(
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ــــة ، طد. محمــــد صــــبحي نجــــم ،) ١( ــــوجیز فــــي المحاكمــــات الجزائی ، دار الثقافــــة، عمــــان  ١، ال
  . ٣٤٨؛ د. محمد سعید نمور ، مصدر سابق ، ص ٢٥٤، ص ٢٠٠٦،

ــــــــــــــــة المصــــــــــــــــري،) مــــــــــــــــن قــــــــــــــــانون اإلجــــــــــــــــر ٨٦,٨٧ینظــــــــــــــــر: المــــــــــــــــادة () ٢(  اءات الجنائی
  )محاكمات جزائیة أردني .٨١,٨٢,٨٣والمواد(

؛ أحمـد حسـوني جاسـم ، مصـدر سـابق ،  ٣٣٥د. فوزیة عبد الستار ، مصدر سـابق ، ص ) ٣(
  . ١٠٤ص
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التفتـیش وأحكامـه فـي القـانون العراقـي والقـانون المقـارن ، مجلـة  سامي عبد األمیـر العكیلـي ،) ١(
، حیـــث یـــرى هــذا الجانـــب مـــن الفقـــه حصـــر  ١٤١، ص ١٩٨٢، ١٤القــانون المقـــارن عـــدد 

التفتـیش فــي الجنایــات والجــنح دون المخالفــات فیمــا یــرى جانــب أخــر شــمول التفتــیش فــي كــل 
اه د.محمـــد ســعید نمـــور ، مصـــدر تجــالجــرائم أیـــًا كــان نوعهـــا وجســامتها یـــذهب إلــى هـــذا اال

  . ٢، هامش ٣٥٣، ص سابق
  . ١٠٣أحمد حسوني جاسم ، مصدر سابق ، ص) ٢(
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حسن بشیت خوین ، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائیة خـالل مرحلـة التحقیـق االبتـدائي ، ) ١(
  .١٤٢، ص  ١٩٨٣ة بغداد ، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لكلیة القانون والسیاسة ، جامع
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  . ١٠٥) أحمد حسوني جاسم ، مصدر سابق ، ص ١(
الحـاالت  باسـتثناء) ، مـن الـنص االنكلیـزي لإلجـراءات الجنائیـة الفرنسـیة ، ٥٩) معنى المـادة (٢(

التـي بینهـا القـانون فإنـه  االسـتثنائیةالتي یكون فیها هناك طلب من داخل المبنـى أو الحـاالت 
ذا خـالف القـائم یمنع فیها تفتیش المنازل قبـل السـاعة الساد سـة صـباحًا وبعـد التاسـعة مسـاءً وإ

  بالتفتیش ذلك یعتبر مرتكبا لجریمة إنتهاك حرمة المسكن   والیعتد باإلجراء .
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) مــن الــنص االنكلیــزي لإلجــراءات الجنائیــة األلمــاني ، ١٠٤) معنــى الــنص االنكلیــزي للمــادة (١(
ة التلــبس او وجــود خطــر فــي داخـــل التفتــیش أثنــاء اللیــل الیجــوز التفتــیش لــیًال  إال فــي حالــ

المبنــى أو للقــبض علــى مســجون هــارب والیســري هــذا القیــد علــى منــازل الموضــوعین تحــت 
مراقبــة الشــرطة وال علــى المحــال المفتوحــة للعامــة أو المعروفــة للشــرطة بأنهــا تســتخدم كملجــأ 

اإلتجـــار  لألشــخاص المحكــوم علـــیهم أو األمــاكن التـــي تــدار فیهـــا لعــب القمـــار أو البغــاء أو
باألســلحة أو المخــدرات والمقصــود باللیــل أي النطــاق الزمنــي لهــا حــددت علــى فتــرتین األولــى 
تبدأ من األول من نیسان إلى الثالثـین أیلـول ویشـمل أوقـات اللیـل مـن السـاعة التاسـعة مسـاءً 

مـن إلى الرابعة صباحًا والثانیة تبـدأ مـن األول مـن شـهر تشـرین األول إلـى الحـادي والثالثـین 
  شهر أذار ویشمل أوقات اللیل الساعة التاسعة مساءً إلى السادسة صباحًا .

علــى "ال  ٢٠٠٤لســنة  ٢٣) مــن قــانون اإلجــراءات الجنائیــة القطــري رقــم ٥٣نصــت المــادة () ٢(
یجــوز تفتــیش المســـاكن إال نهــارًا ویجـــوز التفتــیش لـــیًال إذا كانــت الجریمـــة متلبســًا بهـــا أو إذا 

  ذلك ، ویثبت ذلك في محضر التحقیق" . أقضت مصلحة التحقیق
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  . ١٤٩) ینظر: في هذا الرأي واالتجاه : سامي عبد األمیر العكیلي ، مصدر سابق ، ص ١(
،  دار الحریــة للطباعــة  ٢، ١المــتهم ، مجلـة القضــاء ، عـدد  اسـتجوابد. حسـین المــؤمن ، ) ٢(

فـي مرحلـة التحقیــق ؛ طـه محمـد عبـد اهللا ، ضــمانات المـتهم  ٧٤-٧٣، ص١٩٧٩والنشـر ، 
االبتدائي في نظـام اإلجـراءات الجزائیـة السـعودي ، دراسـة مقارنـة ، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة 

  . ١٥٢، ص ٢٠٠١الملك عبد العزیز ، جدة ، 
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بســبب التعـــذیب واإلكــراه الواقـــع علـــى  االبتـــدائيد. توفیــق محمـــد الشــاوي ، بطـــالن التحقیــق ) ١(
  . ٧، ص  ١٩٥١،  ٣عدد  المتهم ، مجلة القانون واالقتصاد ،

  . ٢٠٥د. رزكار محمد قادر ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
  ) أصول محاكمات جزائیة عراقي .١٢٤،  ١٤٣) ینظر: المادتین (٣(
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، مجموعــة  ٣١/٣/١٩٧٦فــي  ١٩٧٥، جنایــات ،  ٢٧٠٠)  قــرار محكمــة تمییــز العــراق رقــم ١(
،  ٢٠٩٦قـــــــــــم كــــــــــذلك قرارهــــــــــا ر ، و  ٢٦٧، ص  ١٩٧٦،  ١األحكــــــــــام العدلیــــــــــة، عـــــــــــدد 

، دار الحریــة  ٦، قضــاء محكمــة تمیــز العــراق ، مجلــد ٢٦/١١/١٩٦٩فــي  ١٩٦٨جنایــات/
  . ٦٦٣، ص ١٩٧٢للطباعة ، بغداد ، 
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  .٥٥٥مأمون محمد سالمة ، مصدر سابق ، ص  د.) ١(
  ) إجراءات جنائیة مصري .٣٦ینظر: المادة () ٢(
)مـن قـانون ١٢٤ة األردنـي والمـادة() مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـ٦٣ینظر: المـادة () ٣(

  ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني .٧٠اإلجراءات الجنائیة المصري والمادة (
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) من قانون أصـول المحاكمـات الجزائـي العراقـي علـى أنـه :"علـى قاضـي ١٢٣نصت المادة () ١(
وره بعـد التثبـت التحقیق أو المحقق أن یسـتجوب المـتهم خـالل أربـع وعشـرین سـاعة مـن حضـ

حاطته علما بالجریمة المنسوبة إلیه ، ویـدون أقوالـه بشـأنها مـع بیـان مـا لدیـه  من شخصیته وإ
  الحقیقة ". الستجالءالمتهم فیما یراه الزمًا  استجوابمن أدلة لنفیها عنه وله أن یعید 

الـه فـي أي ) من القانون نفسـه علـى أنـه :" للمـتهم الحـق فـي أن یبـدي أقو ١٢٤نصت المادة () ٢(
  لهذا الغرض ". استدعائهوقت بعد سماع أقوال أي شاهد وأن یناقشه أو یطلب 

نبیل ناجي الزغبي ، بعض األسالیب الحدیثة في التحقیق الجنائي ومشروعیتها ، مجلـة نقابـة ) ٣(
  .٣٠٢، ص  ١٩٧١،آذار ، نیسان ،  ٤، ٣المحامین األردنیة ، عدد 

  .١٧٨، ص  طه محمد عبد اهللا، مصدر سابق) ٤(
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مهنـــد عـــارف عــــودة ، القـــبض فــــي التشـــریع الجزائــــي الفلســـطیني ، دراســــة مقارنـــة ، رســــالة  )١(
  . ٥٩، ص  ٢٠٠٧ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، 

) كأن تنقض محكمة الجنایات بصفتها التمیزیة مثًال قرار قاضـي التحقیـق بعـد الطعـن فیـه مـن ٢(
، األســـتاذ عبـــد  ٢١٦محمـــد قـــادر ، مصـــدر ســـابق ، ص قبـــل المـــتهم ، ینظـــر: د. رزكـــار 

، مصـدر سـابق ، ص  االبتـدائياألمیر العكیلي ، أبحاث في التحري وجمـع األدلـة والتحقیـق 
٣٦٥.  

  ) من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري . ١٣٩,٢٠١) ینظر: المادتین(٣(
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  . ٣٦٠) د. فوزیة عبد الستار ، مصدر سابق ، ص ١(
  . ٣٦٠د الستار ، مصدر سابق ، ص) د. فوزیة عب٢(
  . ٥٦٥د. مأمون محمد سالمة  ،مصدر سابق ، ص ) ٣(
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  ) من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري .١٣١) ینظر: المادة (١(
 ٢٨/١٢/٢٠٠٨في  ٢٠٠٨/ج/٣٩٦) قرار محكمة جنایات نینوى بصفتها التمییزیة رقم ٢(

  (غیر منشور)
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قبوض علیه بموجب أمر القـبض لمـدة أكثـر مـن أربـع ) معنى النص االنكلیزي : أي شخص م١(
مـن المــادة  ٦-٤یعـّد عمـًال تعســفیًا یعاقـب علیـه وفـق الفقـرات  اسـتجوابهوعشـرین سـاعة دون 

قــانون العقوبــات وأي قــاض أو مــدع عــام أو موظــف أمــر بإبقــاء المــتهم فــي الســجن أو  ٤٣٢
  .االستبدادي االعتقال سمح بإبقائه فإنه یتعرض للعقوبات المنصوص علیها أیضا بشأن

) ١١٣) مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة الســوري والمــادة (١٠٥تقابلهــا نــص المــادة ( )٢(
  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة األردني .

أخذت بعض القوانین بتسمیة (التوقیف) كقانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي في المادة  )٣(
) ، فیما ذهبت قوانین ١١٩حاكمات الجزائیة السوري في المادة () وقانون أصول الم١٠٩(

) ٣٤أخرى لتسمیتها بـ (الحبس االحتیاطي) كقانون اإلجراءات الجنائیة المصري في المادة (
 =قانون المسطرة الجنائیة واستخدام) ، ١٢٣وقانون اإلجراءات الجنائیة الجزائري في المادة (
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) ، ورغم أن كل هذه التسمیات ١٥٢تیاطي) في الفصل (االح االعتقال( المغربي تسمیه=
في قوله  واحدة في المضمون والجوهر إال أن تسمیة (التوقیف) هي األرجح ، وقد وردت

((تعالى         (() ٣١، سورة سبأ أیة(، 
))(()٢٤، سورة الصافات أیة. (  

،  ١، ضمانات حقوق اإلنسان فـي الـدعوى الجزائیـة ، دراسـة مقارنـة ، طد. محمد الطراونة   )١(
؛ د. فوزیــة عبــد الســتار ، مصــدر  ١١٥، ص ٢٠٠١دار وائــل للنشــر والتوزیــع ، عمــان ،  

قوق المـتهم فـي نظـام اإلجـراءات الجزائیـة نایف بن محمد سلیمان ،ح ؛ د. ٣٦٢سابق ، ص 
  . ٧٩، ص ٢٠٠٥السعودي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 

) من قانون أصول المحاكمـات الجزائیـة إلـى ١١٠، ١٠٩ذهب المشرع العراقي في المادتین ( )٢(
) ١٣٤/١أن توقیـف المـتهم یهـدف لمصـلحة التحقیـق ویضـمن تنفیـذ العقوبـة ، یقابلهـا المــادة (

ــــة المصــــري والمــــادة ( ) مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات ١١١مــــن قــــانون اإلجــــراءات الجنائی
  الجزائي األردني.

ــــة ، ج )٣( ، مطبعــــة دار الكتــــب المصــــریة ، القــــاهرة ،  ٢جنــــدي عبــــد الملــــك الموســــوعة الجنائی
  . ٢٨٦، ص ١٩٣٢
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  . ١٣٧) أحمد حسوني جاسم ، مصدر سابق ، ص١(
لفـي ، الحـبس االحتیـاطي ،دراسـة إحصـائیة وبحـث میـداني ، المجلـة ) د. أحمـد عبـد العزیـز األ٢(

  . ٣٥١، ص  ١٩٦٦،  ٩،مجلد  ٣الجنائیة القومیة، القاهرة ، عدد 
/أ) مــن قـانون أصـول المحاكمــات الجزائیـة العراقـي التــي تـنص علـى أنــه ١٠٩ینظـر: المـادة ( )٣(

  في كل مرة ..." . "...للقاضي أن یأمر بتوقیفه مدة ال تزید على خمسة عشر یوماً 
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  . ٢٢٢د. رزكار محمد قادر ، مصدر سابق ، ص  )١(
  ) من قانون العقوبات العراقي .٤٤٣) كالجریمة المنصوص علیها في المادة (٢(
  /أ ) من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري .٢٠١ینظر:  المادة ( )٣(
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  . ) من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري٢٠٢ینظر: المادة ( )١(
والقرار  ٢٦/١/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ت/٤٨قرار محكمة جنایات نینوى بصفتها التمییزیة رقم  )٢(

  (غیر منشورین). ٢٥/١/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ت/٤٥رقم 
  ) من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري .١٤٢/٢) ینظر: المادة (٣(
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  .) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة األردني ١١٤) یقابلها نص المادة (١(
  . ٤٢٣د. حسن الجوخدار ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
كمــا فــي حالــة زوال مبــررات التوقیــف أو عــدم الموافقــة علــى تجدیــد مــدة التوقیــف أو انقضــاء  )٣(

/أ) مـن ١٣٠مدة التوقیف المقررة قانونـًا أو إخـالء سـبیل المـتهم وفـق مـا نصـت علیـه المـادة (
:" إذا وجـد قاضــي التحقیـق أن الفعــل ال  قـانون أصـول المحاكمــات الجزائیـة العراقــي علـى أنــه

 =یعاقــب علیــه القــانون أو أن المشــتكي تنــازل عــن شــكواه وكانــت الجریمــة ممــا یجــوز الصــلح
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عنها دون موافقة القاضي أو أن المتهم غیر مسؤول قانونًا عن الجریمـة بسـبب صـغر سـنه =
  .برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائیا"فیصدر القاضي قرارا 

یخــل بمــا ألتــزم بــه فــي قــرار إطــالق ســراحه ، كــان یمتنــع عــن الحضــور بــدون عــذر  مثــل أن) ١(
) مـن قــانون أصـول المحاكمــات الجزائیـة العراقــي ، أو یخـل بااللتزامــات ١٠٩مشـروع المــادة (

) مــن القــانون المــذكور ١١٩التـي توجــب علیــه اإلقامـة فــي مكــان معـین حیــث نصــت المـادة (
ده او للكفیــل فیحــال علــى محكمــة الجــنح بقــرار مــن قاضــي علــى أنــه :" إذا أخــل المــتهم بتعهــ

ــــغ ممــــن أخــــل  ــــة لتحصــــیل المبل ،وللمحكمــــة أن تقــــرر  بالتزامــــهالتحقیــــق أو المحكمــــة الجزائی
تحصـیل المبلــغ كلــه أو بعضـه حســب ظــروف كـل قضــیة أو أن تعفیــه منـه إذا كــان اإلخــالل 

  ة مصري .) إجراءات جنائی١٤٩... " ، ویقابلها المادة ( اضطراريلسبب 
كأن یظهر أدلة جدیدة لم یسبق عرضـها علـى الجهـات التحقیقیـة المختصـة الفقـرة (ج) المـادة  )٢(

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي ، حیث حددت مدة معینة وهـي سـنتان ٣٠٢(
إذا ظهـر خاللهــا أدلــة جدیــدة فیجــوز العــودة للتحقیــق واتخــاذ اإلجــراءات ضــد المــتهم بمــا فیهــا 

  لتوقیف ، وبمرورها دون ظهور أدلة جدیدة فال یمكن العودة لإلجراءات مجددًا .ا
التغییــر فــي وصــف الجریمــة أو التهمــة ، كــأن یتغیــر الوصــف مــن جنحــة ضــرب إلــى جنایــة  )٣(

،المــــادة –) عقوبــــات ، أو حــــدوث عاهــــة مســــتدیمة ٤١٠ضــــرب مفضــــي للمــــوت ، المــــادة (
  ) عقوبات .٤١٥(

  . ٣٠٢صدر سابق ، ص جندي عبد الملك ، م )٤(
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