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الممخص
التوقيؼ ىو اج ارء احتياطي يوضع بموجبو المشتكى عميو وبأمر مف جية قضائية

مختصة في الحبس مدة محددة وفؽ ما تقتضيو مصمحة التحقيؽ ،وضمف ضوابط
حددىا القانوف والتوقيؼ ىو اجراء مف أشد االجراءات خطورة اذ يبرز فيو بوضوح

التناقض بيف مصمحتيف متعارضيف ىما مقتضيات حرية الفرد ووجوب احت ارميا،

وسمطة الدولة في العقاب فاالصؿ اف المتيـ بريء حتى تثبت ادانتو فال يجوز حبسو
وحرمانو مف حريتو قبؿ اف تثبت ادانتو ولكف التوقيؼ برره مصمحة التحقيؽ ،ويكوف

شرعيا طالما انو يتـ اتخاذه وفؽ ما نص عميو القانوف ،وحرصا عمى حماية المصمحة

العامة التي قد تتطمب المساس بحرية المشتكى عميو قبؿ ثبوت ادانتو عف طريؽ
اصدار امر توقيفو.

الكممات المفتاحية :توقيؼ ،جنائي ،مدد ،عقوبة ،محاكمة
ABSTRACT
Detention is a precautionary procedure ordered by a judicial
authority to place the defendant in custody for specified period, as
required by the investigation department and within the limits set
forth by the law. Detention is one of the most serious measures in
which it clearly highest the contradiction between two conflicting
remedies, the freedom of the individual, the accused is innocent
until proven guilty. He cannot be deprived of his liberty before his
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conviction is found. However, detention is justified by the interest
of investigation and is lawful as long as it is taken in accordance
with the law and in order to protect the public interest which may
require infringement of the defendant’s freedom.
Key words: arrest, criminal, detention, punishment, trial

المقدمة

بو المشتًكى ِ
َنب َذة عن التوقيف :التَوِقيؼ ىو إجراء تَحقيقي يوضع بِموج ِ
عميو بأمر مف
َ
ُ
ُ
ِ
دمة َمصمحة التحقيؽ ،وفؽ
جية ُمختَصة في الحبس ُمدة محددة بموجب القانوف ،في خ َ

عتبر خطي اًر عمى ُحرية المشتكى عميو ،فقد بيف
ُشروط يحددىا القانوف ،وىذا اإلجراء ُي َ
المشرع الحاالت التي ُيمكف فييا التوقيؼ ،واحاطوُ بضمانات وقيود حتى ال يساء
شؾ َّ
إف مثؿ ىذه الضمانات والقيود ىي التي تكفؿ التوفيؽ بيف مصمحة
استخداموُ ،وال َ
الفرد الموقوؼ ومصمحة المجتمع.

اسباب اختيار الموضوع:

بف شديد.
 -1كثرةُ توقيؼ المتيميف لمدد طويمة بدوف مسوغ قانوني وىذااألمر فيو ُغ ٌ
 -2قمة المصادر التي تَتَحدث عف التوقيؼ ،خاصة رسائؿ الماجستير واطاريح

الدكتوراه.

 -3صمةُ التوقيؼ باالمف العاـ.

العامةَ.
 -4صمةُ التوقيؼ بالمصمحة َ

 -5عدـ وجود مصدر مستقؿ يتحدث عف التوقيؼ آمالً أف َّ
يسد ىذا البحث
ُ
المتواضع ثغرة ولو كانت يسيرة ،ومعتذرة عف كؿ ىفوة وسيو.

مساس
أهمية الموضوع :التوقيؼ أخطر االجراءات المتعمقة بالتحقيؽ االبتدائي وفيو
ُ
َبمصير االفراد .فيو مف جية ضروري لمتحفظ عمى المتيميف لحيف وضوح القضية،
ومف جية اخرى ال يجوز التعسؼ في استعماؿ حؽ التوقيؼ لتفادي توقيؼ المتيميف

لمدد طويمة جو اًر ،وىو اجراء احتياطي ومؤقت ،وتتجمى أىميةُ التوقيؼ ايضا انيا
مرحمة تمكف الجيات التحقيقية المختصة مف التأكد مف ثبوت التيمة مف عدميا.
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مشكمة البحث :كثرةُ شكاوى المتيميف الذيف يعانوف مف توقيفيـ لمدد طويمة عمى الر ِ
غـ
َ
َ
ِ
مف برائِتيـ مف التيمة الموج ِ
معالجة مشكمة توقيؼ المتيميف
البد مف
ية الييـ ،بالتالي َ
ََ
ِ
قبوض
الم
بدوف أدلة كافية ،وبدوف توفر الشروط القانونية الالزمة إلثبات صحة توقيؼ َ

َعمي ِيـ التي تشيرنا الييا في ىذا البحث.
اعتمد البحث عمى المنيج النظري المقارف حيث اعتمدنا عمى قوانيف
منهجية البحث:
َ
بعض الدوؿ ،مثؿ قانوف اإلجراءات الجزائية المصري والفمسطيني وكذلؾ االماراتي وفي

مقدمتيا ،قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقية وفؽ خطة البحث اآلتية:
المبحث األوؿ /ماىية التوقيؼ يتكوف مف مطمبيف:

المطمب األوؿ /تعريؼ التوقيؼ يتكوف مف اربعة فروع :الفرع األوؿ :التوقيؼ لغة /

الفرع الثاني:التوقيؼ اصطالحاً  /الفرع الثالث:التوقيؼ قانونا /الفرع الرابع :موقؼ
الدساتير مف التوقيؼ

المطمب الثاني /الحكمة مف التوقيؼ ومدد التوقيؼ /يتكوف مف فرعيف :الفرع األوؿ:

الحكمة مف التوقيؼ  /الفرع الثاني :مدد التوقيؼ

المبحث الثاني /مبررات التوقيؼ وشروطو يتكوف مف مطمبيف:

المطمب االوؿ  /مبررات التوقيؼ

المطمب الثاني /شروط التوقيؼ

المبحث األول

مفهوم التوقيف

التوقيؼ ىو احد االجراءات الخطيرة التي تمس الحقوؽ والحريات ،ولكف المصمحة

وتقيد ىذا
العامة تتطمب ذلؾ مع احاطتو بضمانات كافية ،تمنع التسمط واالستبدادّ ،
االجراء وتضبطو ،وتوفر رقابة قضائية فعالة لضماف حسف سير العدالة.

فمصمحة التحقيؽ ىي التي تَستَوجب توقيؼ المتيـ تجنباً لعبثو باالدلة ومحاولة
ِ
شركائو لتضميؿ التحقيؽ وىروبيـ مف وجو العدالة.
إزالتيا ،أو اتفاقو مع بقية
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لذلؾ ارتأينا تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف :أما المطمب األوؿ فخصصناه لتعريؼ

التوقيؼ وأما المطمب الثاني فممحكمة مف التوقيؼ ومدد التوقيؼ .

المطمب األول

تعريف التوقيف

قُمنا بِتَ ِ
قسيـ ىذا المطمب إلى اربعة فروع كاآلتي :الفرع األوؿ:التوقيؼ لغة /الفرع
الثاني :التوقيؼ اصطالحاً /الفرع الثالث:التوقيؼ قانونا/الفرع الرابع:موقؼ الدساتير مف
التوقيؼ

الفرع االول :التوقيف لغة :التوقيؼ لغة :ىو عمؿ القبض عمى مذنب باسـ القانوف أو
()1

السمطة حالة شخص جرى القبض عميو

،ويعرؼ ايضا :بأنو حجز شخص رست

عميو الظنوف والتيمة بامر ما ،التوقيؼ امر يصدره قاضي التحقيؽ يقضي بتوقيؼ

شخص وسجنو( .)2وتوقيؼ المذنبيف تأتي بمعنى :باالنكميزية arrest of the
 ،)3(culpristوبالفرنسية.)4( metter quelqu um en arestation

التوقيؼ ىو اجراء مف اجراءات التحقيؽ االبتدائي،
الفرع الثاني /التوقيف اصطالحاً:
ُ
وىو مف أخطر االجراءات التي تمس بحقوؽ المتيـ وحر ِ
ياتو ،وىو عبارة عف وضعو في
مكاف التوقيؼ دوف اف تثبت ادانتو بحكـ نيائي .وقد اجاز المشرع ىذا األمر احتياطيا

لضرورات التحقيؽ( .)5وعرفو البعض اآلخر بأنو إجراء تحقيقي وقتي تَقوـ ِ
الجيات
ّ
ُ
َ
الزمف بعدٍ
ِ
المتيـ في َمكاف ُمعيف ُمدة م َف ّ َ
المختصة مثؿ الجيات التحقيقية بوضع ُ

( )1جُساز كىزَى ،يعجى انًطهحاث انماَىَُت ،تسجًت يُصىز انماضٍ ،ج ،1ط ،1يؤظعت انجايعُت
نهدزاظاث وانُشس وانتىشَع بُسوث ،1991 ،ص.591
( )2لايىض انًعاٍَ انجايع يتاح عهً انًىلع االنكتسوٍَ2111/7/12 . www.almaany.com:
( )3نُث صالح يًطس ،لايىض لاَىٍَ يصدوج ،ط ،1يُشىزاث انحهبٍ انحمىلُت ،بُسوث -نبُاٌ،
 ،2119ص.31
( )4دَ .ىزٌ تاڵهباًَ ،فهزههَگً لاَىٍَ ،ط ،1يطبعت ئازاض ،2114 ،ص.111
( )5د.يحًد عهٍ ظانى انحهبٍ ،انىجُص فٍ اصىل انًحاكًاث انجصائُت،ط،1داز انثمافت نهُشس
وانتىشَع،عًاٌ -االزدٌ،ص171؛شاهس انفاضم،انًعؤونت عٍ انحبط االحتُاطٍ انتععفٍ،دزاظت
يمازَت ،دبهىو انعهىو انجُائُت ،كهُت انحمىق ،جايعت ديشك ،يكتب زكم ،1991-1919 ،ص21
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()1
ؼ ايضاً :حجز
وع ّر َ
موافقة القضاء ولمدة ُمحددة قانوناً لمعرفة مف ىو الجاني ُ ،
المتيـ وابقاءه تحت سمطة الجية القائمة بالتحقيؽ أو المحاكمة اثناء فترة التحقيؽ أو

المحاكمة ،وىو بذلؾ ُي ُّ
عد اخطر اجراءات التحقيؽ والمحاكمة(.)2
رأينا في الموضوعَ :يبدوا لنا َّ
اف يكوف تعريؼ التوقيؼ (اجراء مف اجراءات التحقيؽ
الجنائي يشك ُؿ خطورة عمى حر ِ
ية المتيـ ،والبد ِمف أف َي ُكوف ىذا االجراء في اضيؽ
النو ِمف ناحية مف مستَ َمزمات التحقيؽ ِ
الحدودَّ ،
ىذه مف جية ،ومف جية اخرى فيو
َ
ُ
ٍ
حاالت محددة وضمف الشروط
مساس بحرمة الشخص ،لذلؾ البد مف اتخاذه في

المنصوص عمييا في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي) .ومف المعموـ أف
ِ
قانونية أو
غاية ،ىي اننا بِ َ
التوقيؼ لو مساس بحرية االنساف لكف لوُ َ
حاجة إلى أدلة ُ
(م َعينة) ،ولتفادي اخفاء االدلة مف قبؿ الجاني ،البد اف يكوف موقوفا فترة مف الزمف
ُ
محددة بقانوف معيف.

الفرع الثالث /التوقيف قانونا :نصت المادة  109ؼ 1مف قانوف اصوؿ المحاكمات
الجزائية العراقي(( ،)3اذا كاف الشخص المقبوض عميو متيما بجريمة معاقب عمييا

بالحبس مدة تزيد عمى ثالث سنوات أو بالسجف المؤقت أو المؤبد ،فممقاضي َّ
أف َيأمر
بتوقيفو مدة ال تزيد عمى خمسة عشر يوماً في كؿ مرة أو يقرر اطالؽ سر ِ
احو بتعيد

مقروف بكفالة شخص ضامف أو بدونيا ،بأف يحضر متى طُمب منو ذلؾ ،وذلؾ اذا
وجد القاضي اف اطالؽ سراح المتيـ ال يؤدي إلى ىروبو وال يضر بسير التحقيؽ).

ِ
المقبوض عميو اذا كاف متيما بجريمة معاقب عمييا باالعداـ
ؼ ؿ( -يجب توقيؼ

وتمديد توقيفو كمما اقتضت ذلؾ ضرورةُ التحقيؽ ،مع مراعاة المدة المنصوص عمييا
( )1ظعُد حعب هللا عبدهللا ،رسح لاَىٌ اصىل انًحاكًاث انجصائُت ،داز انحكًت نهطباعت وانُشس،
انًىصم ،ص.215
( )2د .زشگاز يحًد لادز ،رسح لاَىٌ اصىل انًحاكًاث ،ج ،1انجصائُت ،يؤظعتO.P.L.C ،
نهُشس ،ازبُم ،صَُ ،221ظس فٍ َفط انًعًُ احًد ظعدٌ ظعُد االحًد ،انًتهى ضًاَاته وحمىله
فٍ االظتجىا وانتىلُ (انحبط االحتُاطٍ) فٍ لاَىٌ االجساااث انجصائُت انفهعطٍُُ ،جايعت
انُجاح انىطُُت كهُت اندزاظاث انعهُا ،فهعطٍُ ،2111 ،ص ،73يتاح عهً انًىلع االنكتسوٍَ:
. www.repostary.najah.edu12/7/2018
( )3لاَىٌ اصىل انًحاكًاث انجصائُت انعسالٍ زلى  23نعُت .1971
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في الفقرة (أ) حتى يصدر قرار فاصؿ بشأنو مف حاكـ التحقيؽ أو المحكمة الجزائية بعد
انتياء التحقيؽ االبتدائي القضائي أو المحاكمة .حيث قصد المشرع العراقي مف التوقيؽ
تقييد حرية المتيـ قبؿ صدور الحكـ عميو مف قبؿ المحكمة)(.)1

جاء في المادة ( )134مف قانوف االجراءات الجزائية المصري(( :)2اذا تبيف بعد

استجواب المتيـ أو في حالة ىروبو اف الدالئؿ كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة

معاقبا عمييا لمدة ال تزيد عمى ثالثة أشير ،جاز لقاضي التحقيؽ اف يصدر ام اًر بحبس

المتيـ احتياطياً) (ويجوز حبس المتيـ احتياطياً إذا لـ يكف لو محؿ اقامة معروؼ في
مصر ،وكانت الجريمة جنحة معاقبا عمييا بالحبس) .وجاء في المادة ( -136يجب

عمى قاضي التحقيؽ قبؿ اف يصدر امر بالحبس ،اف يسمع اقواؿ النيابةَ العامة) ،المادة

( -137لمنيابة العامة اف تطمب في أي وقت حبس المتيـ احتياطيا).

المادة ( -139يبمغ فو ار كؿ مف يقبض عميو أو يحبس احتياطيا باسباب القبض

ويكوف لو حؽ االتصاؿ بمف يرى ابالغو بما وقع ،واعالنو عمى وجو
عميو أو حبسو،
ُ
السرعة بالتيـ الموجيةَ اليو)(.)3
نصت المادة ( )115مف قانوف االجراءات الجزائية الفمسطيني(( ،)4عمى مأمور

الضبط القضائي اف يسمـ المقبوض عميو فو ار إلى مركز الشرطة) .المادة ()116
(يتولى المسؤوؿ عف مركز الشرطة الذي استمـ المقبوض عميو دوف مذكرة إحضار

التحقيؽ فو ار باسباب القبض) .المادة (( )119إذا اقتضت اجراءات التحقيؽ استمرار

قبوض عميو أكثر مف أربع وعشريف ساعة ،فموكيؿ النيابةَ َّ
أف يطمب مف
توقيؼ َ
الم ُ
قاضي الصمح تمديد التوقيؼ لمدة ال تتجاوز ( )15يوماً).

انًتهى فٍ انتشسَع انعسالٍ -ياجعتُس -كهُت انماَىٌ وانعُاظت ،بغداد،

( )1فؤاد عهٍ ظهًُاٌ ،تىلُ
 ،1911ص.61
( )2لاَىٌ االجسااث انجُائُت انًصسٌ زلى  95نعُت .2113
( )3انًصدز َفعه ،يٍ انجدَس بانركس اٌ انماَىٌ انعسالٍ ذكس انتىلُ
انحبط االحتُاطٍ وانًضًىٌ واحد.
( )4لاَىٌ االجساااث انجصائُت انفهعطٍُ ،زلى  3نعُت .2111

وفٍ انماَىٌ انًصسٌ جاا
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وجاء في المادة ( )107مف قانوف االجراءات الجنائية السوري(( ،)1يوقعُ عمى
بخاتـ ادار ِ
ِ
تو،
مذكرات الدعوة ،واالحضار ،والتوقيؼ ،القاضي الذي اصدرىا ويختميا
ويذكر فييا اسـ المدعي عميو وشيرتو واوصافو المميزة بقدر االمكاف) .المادة ()108

(يصرح في مذكرة التوقيؼ بالجرـ الذي استوجب اصدارىا ،والمادة القانونية التي تعاقب
عمييا) المادة (( )109يبمغ المدعى ِ
عميو بمذكرات الدعوة و االحضار والتوقيؼ ويترؾ

لو صورة عنيا).

وجاء في المادة ( )106مف قانوف االجراءات الجنائية االماراتي(( ،)2مع مراعاة

ِ
المنصوص عمييا في قانوف االحداث الجانحيف والمشرديف ،يجوز لعضو النيابة
االحكاـ
ِ
بحبسو احتياطياً اذا كانت الدالئؿ كافية
العامة بعد استجواب المتيـ اف يصدر ام اًر

وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عمييا بغير الغرامة) .المادة (( )108يجب عند
ايداع المتيـ المكاف المخصص لمحبس اف تسمـ إلى القائـ عمى ادار ِ
تو صورة مف امر
الحبس ،بعد توقيعو عمى االصؿ باالستالـ وال يجوز لمقائـ عمى ادارة المكاف

المخصص لمحبس اف يسمح ألحد أفَراد السمطة العامة باالتصاؿ بالمحبوس احتياطياً
ِ
يدوف في الدفتر المعد
وعميو اف
داخؿ ذلؾ المكاف ،إال باذف كتابي مف النيابة العامة
َ
لذلؾ اسـ الشخص الذي َس َمح لو ،ووقت المقابمة وتاريخ مضموف االذف).

الفرع الرابع :موقف الدساتير من التوقيف :الدستور العراقي لسنة  2005المادة ()15
جاء فيو (لكؿ فرد الحؽ في الحياة واالمف والحرية،واليجوز الحرماف مف ىذه الحقوؽ أو

تقييدىا اال وفقا لمقانوف ،وبناء عمى قرار صادر مف جية قضائية مختصة) .جاء في
مشروع دستور اقميـ كوردستاف العراؽ لسنة  2012مادة ( )19ؼ ثانيا (لكؿ فرد الحؽ

في الحياة والحرية ،واليجوز حرمانو منيما أو تقييدىما اال وفقا لمقانوف).

اما الدستور االردني لسنة  2016الفصؿ الثاني المادة ( 8ؼ ( )1اليجوز اف

يقبض عمى احد ،أو يوقؼ ،أو يحبس ،أو تقيد حريتو ،االوفؽ احكاـ القانوف).

( )1لاَىٌ زلى  112نعُت .1951
( )2لاَىٌ زلى  35نعُت .1992
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كما جاء في دستور المغرب لسنة( )2011الفصؿ (( )23اليجوز اعتقاؿ أي

شخص ،اومتابعتو ،أو ادانتو ،اال وفؽ االجراءات التي ينص عمييا القانوف).

والحظنا اف الدستور التونسي كاف اكثر دقة حيث جاء في الفصؿ ( )29منو لسنة

(( )2014اليمكف ايقاؼ شخص أو االحتفاظ بو اال في حالة التمبس ،أو بقرٍار
ِ
ِ
المنسوبة اليو ،ولو اف ينسب محامياً وتحدد مدة
وبالتيمة
قضائي ،ويعمـ فو اًر بحقوِق ِو

االيقاؼ واالحتفاظ بقانوف) ،وجاء الدستور الجزائري (الفصؿ الرابع) المادة ()38

(الحريات االساسية وحقوؽ االنساف والمواطف مضمونة).

المطمب الثاني

الحكمة من التوقيف و مدد التوقيف

التوقيؼ مف أشد االجراءات خطورة ،اذ يبرز ِ
فيو بوضوح التناقض بيف مصمحتيف
مقتضيات حر ِ
ِ
ية الفرد ووجوب احتراميا ،وسمطة الدولة في العقاب،
متعارضتيف ،ىما
ُ

فاالصؿ َّ
أف المتيـ بريء حتى تثبت ادانتوُ ،فال يجوز حبسو وحرمانو مف حريتو قبؿ اف
تثبت ادانتو ،ولكف التوقيؼ تبرره مصمحةُ التحقيؽ ،لذلؾ وألىمية التوقيؼ ارتأينا تقسيـ

ىذا المطمب إلى فرعيف :خصصنا الفرع األوؿ لمحكمة مف التوقيؼ ،والفرع الثاني لمدد

التوقيؼ.

ِ
كمةُ التَوقيؼ أنو إجراء ِوقائي ،وذلؾ البقاء المتيـ
الفرع األول :الحكمة من التوقيف :ح َ
ومنعوُ ِم َف اليَرب ،وحتى
الحكـ،
ُمدة ِم َف َ
صدور ُ
ُ
الزَمف لدى جيات التحقيؽ ،قََب َؿ ُ
ِ
محاولتو إخفاء االدلة ،وخاصة اذا
اليؤثر َسمََبا عمى إجراءات التَحقيؽ ،أو الشيود ،أو
الخ ِطرة ،وبما اف الجرائـ في ازدياد مستمر( )1وبالتالي
كاف َمتَيَـ بجريمة ِم َف الجرائـ َ

)1) Gosephine bel, crime in our time, torinto, Abelard- schuman, Canada,
limited 89, queen street, copyright c,doris ball, library of congress
catalogue, card number, 2-77502, Abelard- schuman- London, newyourk
torinto, 1962, p9.
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المتيـ
َنكوف قد حافظنا عمى مصمحيف ،مصمحةُ الدولة وأمف المجمع ،ومصمحةُ ُ
لحمايِ ِ
تو ِمف إنتقاـ أىؿ المجنى عميِ ِو (.)1

ِ
ِ
طبيعتو،
أف التوقيؼ ىو اجراء مؤقت بحكـ
الفرع الثاني  :مدد التوقيف :مف المعموـ ّ
فالبد واف ينتيي بانتياء مبرر ِ
اتو ،وبزواؿ الضرورات التي دعت إلى اتخاذ ىذا االجراء،
َ
وىذه المدة تحدد حسب الجية التي اصدرت االمر بو عمى التفصيؿ اآلتي:

أ -بالنسبة لممدعي العاـ :يجب اال تزيد مدةُ التوقيؼ في مذكرة التوقيؼ الصادرة
عف المدعي العاـ عمى ( )15يوماً ،ولممدعي العاـ صالحية تجديد ىذه المدة كمما

اقتضت مصمحةُ التحقيؽ ذلؾ ،بشرط اال تتجاوز مدة التمديد ستة أشير في الجنايات
وشيريف فقط في الجنح .

جاء في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ  23لسنة  1971في المادة

كاف الشخص المقبوض عميو متيماً بجريمة معاقب عمييا بالحبس
 -109ؼ( ،1اذا َ
مدة تزيد عمى ثالث سنوات أو بالسجف المؤقت ،أو المؤبد ،فممقاضي أف يأمر بتوقيفو
مدة ال تزيد عمى  15يوما في كؿ مرة ،أو يقرر اطالؽ سراحو بتعيد مقروف بكفالة

شخص خاص أو بدونيا ،بشرط أف يحضر متى طمب منو ،ذلؾ اذا وجد القاضي اف
ِ
يضر ِ
بسير التحقيؽ أو ماشا بو ذلؾ).
اطالؽ سراح المتيـ ال يؤدي إلى ىروبو وال ُ
(ج -ال يجوز اف يزيد مجموع مدد التوقيؼ عمى ربع الحد األقصى لمعقوبة ،وال يزيد

باية حاؿ عمى ستة أشير .ب -محكمة الموضوع :اذا اقتضت مصمحة التحقيؽ

استمرار توقيؼ المشتكى عميو ،وجب عمى المدعي العاـ عرض ممؼ الدعوى عمى
ِ
بعد االطالع عمى مطالعة المدعي
المحكمة المختصة بنظر الدعوى،
وليذه المحكمة َ
ِ
ِ
وكيمو واالطالع عمى أوراؽ التحقيؽ اف تقرر
عميو أو
العاـ وسماع اقواؿ المشتكى

( )1ظعُد حعب هللا عبدهللا ،يصدز ظابك ،صَُ ،216ظس فٍ انًعًُ َفعه انًعتشاز اندكتىز عدنٍ
ايُس خاند ،انجايع فٍ االزراداث انعًهُت الجساااث اندعاوي انجُائُت ،يُشأة انًعازف،
االظكُدزَت ،2115 ،ص.166
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تمديد مدة التوقيؼ لمدة ال تتجاوز شي ار واحدا في كؿ مرة ( .)1وخالؿ مدة توقيؼ

المتيـ اليسمح العضاء الضبط القضائي استخداـ العنؼ أو االكراه المادي)

()2

.

راينا في الموضوع :بخصوص ما ذكرنا فإننا نؤيد كؿ الذيف قالوا أف التوقيؼ لو

اسباب تبرره وىذه األسباب ىي بأننا بحاجة إلى ادلة تُثبيت بأف جريمة وقعت ومادامت
الجريمة وقعت ،فيو امر واقع يجب التعامؿ معو ،وبالتالي البد مف التحفظ عمى المتيـ
لمدة محدودة مف الزمف لمنع تأثيره عمى االدلة المتعمقة بالجريمة أو اخفائيا ومف ىذا

المنطمؽ يظير أف التوقيؼ ىو ضرورة مف ضرورات التحقيؽ.

المبحث الثاني
مبررات التوقيف وشروطه

اء
التوقيؼ اجراء شديد الخطورة ولو مبررات وشروط البد مف اكتماليا لكي يكوف اجر ً
صحيحاً ،لذلؾ ارتأينا تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف بحيث خصصنا المطمب األوؿ
لمبررات التوقيؼ والمطمب الثاني لشروط التوقيؼ.

المطمب األول
مبررات التوقيف

-1التوقيؼ اجراء مف اجراءات التحقيؽ يؤدي إلى وجود المتيـ في متناوؿ سمطة
التحقيؽ :والتي مف خالليا تستطيع استجوابو واتماـ اجراءاتو ،ليذا يعزؿ المتيـ عف
التحقيؽ حتى ال يتمكف مف العبث باألدلة التي جمعت ضده أو محو األثر المادي
ِ
منعو مف
لمجريمة ولكي ال يجعؿ الوصوؿ لمحقيقة ام ار مستحيال( ،)3فضالً عف

( )1د .يحًد ظعُد ًَىز ،اصىل االجساااث انجُائُت ،ط ،1داز انثمافت نهُشس وانتىشَع ،عًاٌ-
االزدٌ ،ص.371
)2) rg Kenny, an introduction to criminal law queenslaud and anal westren
Australia butterwo orths, tower2, 475-495 victoria avenue, chat swood,
nsw 2067,111, gawler p;aee, Adelaide, sa5000, printed in ausrralai by
ligarre pty ltd,p7.
( )3د .يحًد صبحٍ َجى ،انىجُص فٍ لاَىٌ اصىل انًحاكًاث انجصائُت ،ط ،1داز انثمافت نهُشس
وانتىشَع ،عًاٌ -االزدٌ ،2116 ،ص276؛ د .ظهًُاٌ عبدانًُعى ،اصىل االجساااث انجُائُت،
داز انجايعت انجدَدة ،االظكُدزَت ،2111 ،ص.515
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االتصاؿ بشيود االثبات لمتأثير عمييـ بوسائؿ الترغيب والترىيب مما ينتج عنو ضياع

الحقيقة التي يسعى المحقؽ لموصوؿ الييا ،النو قد يتمكف مف االتصاؿ بشركائو لكونو

حر(.)1
طميقاً ّاً

 -2حماية االمف العاـ :التوقيؼ ُم ِيـ مف الناحية االمنية ألنو بحد ذاتو ُخطوة مف
خطوات االمف اليادفة إلى حماية المجتمع والمتيـ ومف جية فانو يحوؿ دوف معاودة

المتيـ الرتكاب الجريمة.

 -3ضماف تنفيذ العقوبةَّ :
إف التوقيؼ ىو ضماف لتنفيذ العقوبة التي تحكـ بيا

المحكمة وتُػنفذ عمى المتيـ ،عمى إثرىا قد يتجو بتفكيرِه إلى اليرب واالفالت مف العقاب
كاف يتوقع عقوبة قاسية فالتوقيؼ ضماف لو ،لكف في
اذا ما اُطمؽ سراحوُ ،سيما اذا َ
نفس الوقت اذا طالت مدتو دوف سند قانوني قد يكوف سببا في اعتياد الجرائـ التي ىي

في ازدياد دائـ ومستمر(.)2

رأينا في الموضوع  :نوصي أف يضاؼ إلى مبررات التوقيؼ مايمي :التوقيؼ ىدفو

مق تضيات المحافظة عمى أدلة الجريمة وتقييد حركة المتيـ لمنعو مف اليرب ومنع
تحت سيطرة السمطة العامة،
التأثيرات الخارجية عمى التحقيؽ ،ألف المتيـ كمما كاف
َ
كمما تمكنا مف جمع ادلة كافية اكثر ،ومنع المتيـ ِمف التأثير عمى الشيود أو تغيير
نود اف ننوه ىنا إلى نقطة ميمة
االدلة أو اخفائيا .وتحقيؽ الردع العاـ والخاص ،لذا ُ
وىي :عمى الرغـ مف اننا بحاجة إلى توقيؼ المتيـ لمبررات معينة ،لكف في نفس
الوقت فإف مدة التوقيؼ ال يمكف اف تكوف لمدة طويمة دوف ٍ
سند قانوني ،الف توقيؼ
ِ
نفسيتو أو عمى الصحةَ العامةَ لممتيـ فالمتيـ انساف ،نحف
المتيـ لمدة طويمة يؤثر عمى
وضىابطه يتاح عهً انًىلع االنكتسوٍَ:
( )1وظاو يحًد َصس ،يبسزاث انتىلُ
 2111/7/12. www.startimes.com؛اظًاعُم يحًىد يًُد ،ضًاَاث انًتهى فٍ انتىلُ
انحبط االحتُاطٍ فٍ انماَىٌ انعسالٍ -دزاظت يمازَت ،زظانت ياجعتُس ،كهُت انحمىق -جايعت
االظكُدزَت ،2116 ،ص.25
)2) C.M.V clarcson, understanding criminal law, j.a.g Grifith is emerit us
professor of public law in the unevisty of London, first published by
Fontana paper backs 8 grafton street, London wix3 la copyright c.m.v
Britain, 7987, p75.
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ِ
لمحصوؿ عمى االدلة ،لكف ىذا اليعني اف لسمطات التحقيؽ
بحاجة إلى توقيؼ المتيـ

اطالة مدة التوقيؼ دوف مبرر ،فإطالة مدة التوقيؼ قد تؤدي إلى اصابة المتيـ بامراض

مزمنة اليحمد عقباه مثؿ السرطاف ،الربو .ىشاشة العظاـ ،الروماتيزـ وماشا بو ذلؾ،

اع فييا الشروط والمتطمبات الصحية
خاصة اذا كاف المتيـ موقوفاً في اماكف لـ تر َ
الالزمة لالنساف.

المطمب الثاني
شروط التوقيف

لمتوقيؼ شروط معينة يجب مراعاتيا وىي كاآلتي:

 -1االستجواب :يعد االستجواب الشرط الجوىري االوؿ لغاية اصدار قرار بالتوقيؼ،
وعمة ىذا الشرط اف االمر تقديري لممدعي العاـ المختص في الجنح التي يجوز فييا
التوقيؼ ،ومف ثـ يتعيف اف يستمع إلى المشتكي عميو كي يتجمع لديو عناصر تقدير

ىذا االمر(.)1

 -2توفر الدالئل الكافية :لكي يكوف التوقيؼ مشروعاً البد مف توافر الدالئؿ الكافية،

الفعؿ موضوع الجريمة يشكؿ جريمة مف الجرائـ التي يجوز فييا التوقيؼ ،باإلضافة
ِ
توقيفو قد قاـ بدور في ارتكابو(.)2
إلى توفر الدالئؿ ،بحيث اف مف يراد

 -3المتهم الذي يجوز حبسه احتياطيا :ال يكفي لصحة أمر الحبس اف يكوف صاد ار
ممف يممكو في جريمة مف الجرائـ التي يجيز القانوف فييا حبس المتيـ احتياطياً ،بؿ

يمزـ أف يكوف مف جية مختصة ،وبشرط أف يكوف المتيـ قد جاوز ( )15سنة ،فأقؿ مف
ذلؾ ال يجوز حبسو ،اما اذا كانت ظروؼ الدعوى تستدعي التحفظ عمى الحدث جاز

االمر بايداعو احدى دور المالحظة وتقديمو عند كؿ طمب( ،)3بشرط اال تزيد مدةُ االمر
( )1انًحايٍ د .كايم انععُد ،رسح لاَىٌ اصىل انًحاكاث انجصائُت ،داز انثمافت نهُشس وانتىشَع،
عًاٌ ،األزدٌ ،2115 ،ص.514
( )2انًحايٍ د .كايم ظعُد ،انًصدز َفعه ،انصفحت َفعهاَُ.ظس فٍ َفط انًعًُ د .ظهًُاٌ
عبدانًُعى ،اصىل االجساااث انجُائُت ،انكتا االول ،ط ،1يُشىزاث انحهبٍ انحمىلُت ،بُسوث،
 ،2115ص.522
()3د.يحًد شكٍ ابىعايس،االجساااث انجُائُت،ط،7داز انجايعتانجدَدة،االظكُدزَت،2115،ص.575
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بااليداع الصادر مف النيابة العامة عمى اسبوع مالـ تامر المحكمة بمدىا ،ويجوز بدالً
الديو أو لمف لو الوالية عميو ،لممحافظة ِ
ِمف ذلؾ االمر بتسميـ الحدث إلى أحد و ِ
عميو و
واحضاره عند كؿ طمب ،واف كاف األمر ضرورياً الحبس ،فإف ىذا الحبس يجب اال
يتجاوز حرمات الحرية الشخصية وحرمات المنازؿ(.)1

وفي نفس الوقت ميما كنا بحاجة إلى حبس المتيـ فيذا الحبس اليعطي لسمطات

التحقيؽ الحؽ في التعسؼ في استعماؿ ىذه السمطة(.)2

)1)David M.Estiund and marhac: Nussbaum, sex, prefemcy ،amd family
essay son Law and Nature, unevisty ،marthae Nussbuam is civer Paintibg
Bridgem mlart Rsour crny, P258.
)2) Walterc, regkless, the crime problem, copyright, 1950, by APPletoncentury- crofts, inc, edited by gohn fguber, theohio state unevirsty 1950,
p7.
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الخاتمة
َب َع َد نياية ىذا البحث المتواضع تََوصمنا إلى االستنتاجات واالقتراحات االتية-:
اوالً :االستنتاجات:

وحريِة المتَيَـ.
-1
ُ
التوقيؼ مف اخطر اجراءات التحقيؽ االبتدائي التي تمس ُ
مدد التوقيؼ تختمؼ مف دولة ألخرى ،لكف القانوف العراقي حددىا بمدة ال تزيد
ُ -2

الحبس مدة تزيد عمى 3
قوتُيا َ
الم ُ
عمى  15يوماً وذلؾ اذا َ
كاف ُ
داف متيماً بجريمة ُع َ
سنوات ويمكف تمديدىا حسب الحاجة واالمر يرجع لقاضي الموضوع.

 -3إذا ما إقتضى التحقيؽ توقيؼ المقبوض عميو أكثر مف  24ساعة فمالدعاء
العاـ أف يطمُب ِمف قاضي الموضوع إطالة ُمدة التوقيؼ ُم َدة التتجاوز( )15يوماً.
 -4حكمة التوقيؼ ىو االبقاء عمى االمف .
ِ
ومشروعية التوقيؼ.
 -5االستجواب ىو الشرط االوؿ والجوىري لصحة
التوقيؼ ضماف لتطبيؽ العقوبة.
-6
ُ
ثانيا /االقتراحات
-1النص في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي بوضح مشددة العضاء الضبط
القضائي في اختيار اعضاء الضبط القضائي مثؿ العدالة ،الحكمة ،المير الحي

النيـ يقوموف بميمة خطيرة وىي التوقيؼ.

 -2تنظيـ دورات تدريبية لتقوية اعضاء الضبط القضائي وتدريبيـ عمى فف معاممة
الموضوميف.

 -3معاقبة كؿ عضو ضبط قضائي يستخدـ العنؼ اثناء توقيؼ المتيميف.
 -4تقييد حرية قاضي التحقيؽ في تمديد التوقيؼ وتحديد صالحياتو ،الف التوقيؼ
اجراء خطير واليجوز تمديد توقيؼ المتيميف دوف مبرر قانوني.
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المصادر
** القرآن الكريم:

اوالً :الكتب

-1

جيرار كورنو ،معجـ المطمحات القانونية ،ترجمة منصور القاضي ،ج ،1ط ،1مؤسسة

الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع بيروت ،1998 ،ص591
-2

د.رزكار محمد قادر ،شرح قانوف اصوؿ المحاكمات ،ج ،1مؤسسة  O.P.L.Cلمنشر،

اربيؿ.
-3

سعيد حسب اهلل عبداهلل ،شرح قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية ،دار الحكمة لمطباعة

-4

د.سميماف عبدالمنعـ ،اصوؿ االجراءات الجنائية دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية.2008 ،

-5

د.سميماف عبدالمنعـ ،اصوؿ االجراءات الجنائية ،الكتاب االوؿ ،ط ،1منشورات الحمبي

والنشر ،الموصؿ.

الحقوقية ،بيروت.2005 ،
-6

المستشار د.عدلي امير خالد ،الجامع في االرشادات العممية الجراءات الدعاوى الجنائية،

منشاءة المعارؼ االسكندرية.2005 ،
-7

المحامي د .كامؿ السعيد ،شرح قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية ،دار الثقافة لمنشر

والتوزيع ،عماف االردف.2005 ،
-8

.2005
-9

د.محمد زكي ابو عامر ،االجراءات الجنائية ،ط ،7دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية،
د.محمد سعيد نمور ،اصوؿ االجراءات الجنائية ،ط ،1دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف-

االردف.
 -10د.محمد صبحي نجـ ،الوجيز في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية ،ط ،1دار الثقافة لمنشر

والتوزيعػ عماف.2006 ،

 -11د .محمد عمي سالـ الحمبي ،الوجيز في اصوؿ المحاكمات الجزائية ،ط ،1دار الثقافة لمنشر

والتوزيع ،عماف -االردف.
ثانيا :الرسائل الجامعية

 -1فؤاد عمي سميماف ،توقيؼ المتيـ في التشريع العراقي -دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كمية

القانوف والسياسة ،بغداد1981. ،

 -2زاىر الفاضؿ ،المسؤولة عف الحبس االحتياطي التعسفي ،دراسة مقارنة ،دبموـ العموـ

الجنائية ،كمية الحقوؽ ،جامعة دمشؽ ،مكتب ركؿ ،1990-1989 ،ص20
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-3اسماعيؿ محمود ممند ،ضمانات المتيـ في التوقيؼ الحبس االحتياطي في القانوف العراقي-
دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ -جامعة االسكندرية ،2016 ،ص25
ثالثاً :الدساتير

-1الدستور العراقي لسنة 2005
 -2دستور المغرب لسنة 2011

 -3دستور اقميـ كوردستاف لسنة 2012
-4الدستور التونسي لسنة 2014
 -5الدستور االردني لسنة 2016
 -6الدستور الجزائري لسنة .2016
رابعا :القوانين

 -1قانوف االجراءات الجنائية السوري رقـ  112لسنة 1950.

 -2قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ  53لسنة 1971.
-3قانوف االجراءات الجنائية االماراتي رقـ  35لسنة 1992.
 -4قانوف االجراءات الجنائية الفمسطيني رقـ  3لسنة 2001.
 -5قانوف االجراءات الجنائية المصري رقـ  95لسنة .2003
خامسا :المصادر االلكترونية

 -1قاموس المعاني الجامع . www.almaany.com 12/7/2018
 -2وساـ محمد نصر ،مبررات التوفيؽ وضوابطو . www.startimes.com 12/7/2018 :

 -3احم ػػد س ػػعدي س ػػعيد االحم ػػدف الم ػػتيـ ض ػػماناتو وحقوق ػػو ف ػػي االس ػػتجواب والتوقي ػػؼ (التوقي ػػؼ
االحتياطي) فػي قػانوف االجػراءات الجزائيػة الفمسػطيني ،جامعػة النجػاح الوطنيػة ،كميػة الد ارسػات العميػا،
فمسطيف2018/7/12 . www.repstary.najah.edu .2008 ،
سادساً :المصادر االنكميزية
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