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املقدمة

تقتـي العدالـة ان ال تسـلب حريـة االنسـان او 

يقـع عليـه يشء يقيـد هـذه الحريـة اال بنـاء عىل 

حكـم قضـايئ صادر مـن جهـة قضائيـة مختصة  

ألنـه ميس مبدأ رسـخ منذ نشـوء الجامعـة هو ان 

االصـل يف املتهـم هـو الـراءة، وهـذا مـا نصت 

عليـه اغلـب الدسـاتري ومنهـا الدسـتور العراقـي 

لسـنة )2005( حيـث تنـص املـادة  )37/ اوال(  

وكرامتـه مصونـة. ب: ال  االنسـان  ))أ: حريـــة 

يجـوز توقيـف احـد او التحقيق معـه اال مبوجب 

قـرار قضـايئ((. كـام تنـص املـادة التاسـعة من 

العهـد الدويل الخـاص بحقوق االنسـان املدنية 

والسياسـية عىل )حق كل فـرد يف الحرية واالمان 

الشـخيص وعـدم توقيفـه او اعتقاله تعسـفا( .

لذلـك يجـب ان يصـدر امـر التوقيـف مـن جهة 

قضائيـة مختصـة ضمن اجـراءات معينـة وجرائم 

محـددة وكذلـك ضمـن مـدة يحددهـا القانـون 

وعـدم تجاوزهـا ألي سـبب كان  فـاذا مل تـراع 

هـذه االجـراءات يكون امـر التوقيـف عندئذ غري 

قانـوين . ويعتـر التوقيـف من اخطـر االجراءات 

التـي تتخذهـا السـلطة القضائيـة ألنـه يـؤدي اىل 

سـلب حريـة االنسـان بينـام االصـل يف سـلب 

الحريـة هـو انه جـزاء ال يقـع اال مبقتـى حكم 

قضـايئ باإلدانـة . عـىل الرغـم مـن ان املـرع 

تعامـل مع االمـر الصـادر بالتوقيـف مبثابة حكم 

جنـايئ مثـل العقوبـة ألنـه تخصـم للمتهـم مـن 

مـدة الحكـم الصـادر بحقـه اال ان التوقيف يعتر 

اجـراء مـن اجـراءات التحقيـق تقتضيـه مصلحـة 

التحقيـق وليـس العقوبـة . ومبا انـه موضوع مهم 

وحيـوي ويشـغل دامئـا الفقه الجنـايئ حيث دفع 

البعـض اىل القـول ان مـن يصـدر قـرار التوقيف 

يوجـب  مـام  عليـه  مجنيـا  يعـد  خطـأ  بحقـه 

تعويضـه عـن هـذا الـرر.  واصبـح يف اآلونـة 

االخـرية يشـغل فكـر املجتمـع بأرسه نظـرا لكرثة 

اسـتخدامه بصـورة مفرطـة وعدم االلتـزام  باملدة 

القانونيـة من قبل السـلطات املختصـة بإصداره، 

ومـن خـال اسـتقرائنا لنصـوص قانـون اصـول 

املحاكـامت الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 

1971 نجـد ان املـرع العراقـي قد سـاوى يف 

مـدة التوقيـف بـن الجنـح والجنايـات، وكذلك 

مل يحـدد مـدة قانونيـة للتوقيـف يف الجرائم التي 

عقوبتهـا السـجن املؤبـد او االعـدام . 

لـذا  يجـب ان ندعمـه ونقويـه وهـذا مـا حفزنـا 

القانونيـة  واالحـكام  مفهومـه  وبيـان  لطرحـه 

التـي تخـص ضوابطـه ومرراتـه، وللوصـول اىل 

نصـوص تريعيـة تفصـل بـن مـدة التوقيف يف 

الجنـح والجنايـات وكذلـك تحديد مـدة لتوقيف 

املؤبـد  السـجن  عقوبتهـا  التـي  الجرائـم  يف 

. واالعـدام 

أوالً: أهمية البحث:

التوقيف  اجراء  خطورة  يف  البحث  اهمية  ترز 

النه من اكرث االجراءات التي متس حرية االنسان 

وميثل نقطة نزاع بن مصلحتن متعارضتن وهي 

مصلحة الفرد يف حريته ومصلحة املجتمع التي 
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من حقها الوصول اىل الحقيقة لذلك يجب عىل 

يف  الحذر  توخي  بالتوقيف  املختصة  السلطة 

اصدار مثل هذا االجراء اال للرورة واليقن بتوفر 

حددها  التي  باملدة  وااللتزام  املتهم  ضد  االدلة 

القانون للتوقيف. 

ثانياً: مشكلة البحث:

ترتكـز مشـكلة البحـث يف مـدة التوقيـف ومبـا 

انهـا تعتر ضامنـة منحها املـرع للمتهم  يجب 

ان تكـون مـدة التوقيـف حسـب نـوع وجسـامة 

الجرميـة حيث ان املـرع العراقـي مل يفرق يف 

مـدة التوقيـف يف الجنـح و الجنايـات وجعلهـا 

املـدة نفسـها، ومل يحـدد ايضا مـدة للتوقيف يف 

الجرائـم التـي عقوبتهـا املؤبـد او االعـدام  .

ثالثاً: نطاق البحث: 

ســــوف يكــون نطــــاق البحــــث هو القانــــون 

املصــــري  بالقــــانون  مقارنــــة  العراقــــي 

واللبنــانــــي  .

رابعاً: منهج البحث: 

املنهـج  هـو  البحـث  يف  املتبـع  املنهـج  ان 

التحليـي و املقـارن مـع التريعـات االخرى  .

خامساً: خطة البحث: 

سـنتناول موضـوع االحـكام القانونيـة للتوقيـف  

وذلـك مـن خـال  مطلبـن، نخصـص املطلب 

األول لبيـان ماهيـة التوقيـف القانـوين  من خال 

فرعـن نبـن يف الفـرع األول تعريـف التوقيـف 

الطبيعـة  الثـاين  الفـرع  يف  ونوضـح  القانـوين 

الثـاين  املطلـب  ونكـرس  للتوقيـف،  القانونيـة 

لبيـان احـكام التوقيـف من خـال فرعـن نتناول 

يف الفـرع األول ضوابـط التوقيـف  ويف الفـرع 

الثـاين نبـن مـررات التوقيـف، وسـنختم بحثنـا 

هـذا بأهـم مـا سـنتوصل اليـه مـن اسـتنتاجات 

ومقرتحـات ان شـاء اللـه  .

املطلب االول: ماهية التوقيف القانوين	 

قـد يرتكـز اجـراء التوقيـف اىل اسـباب قانونيـة 

ويف الحـاالت التـي ينص عليهـا القانون وكذلك 

صـدوره مـن جهـة مخولـة قانونـا يضـف بذلـك 

عليـه صفـة الرعيـة، ويوصـف عىل انـه توقيف 

قانـوين ولكن هـذا ال يعني ان كل توقيف مسـتند 

اىل مسـوغ قانوين هـو توقيف صحيـح وقانوين، 

القانـون  حددهـا  التـي  مدتـه  تتجـاوز  فرمبـا 

فيوصـف حينئـذ بانـه توقيف تعسـفي، ومن اجل 

اعطـاء مفهوم واسـع للتوقيـف القانوين لـذا رأينا 

نخصـص  فرعـن  اىل  املطلـب  هـذا  نقسـم  ان 

يف  القانـوين  التوقيـف  لتعريـف  االول  الفـرع 

الفـرع الثـاين عـن الطبيعـة القانونيـة للتوقيـف 

الفرع االول: تعريف التوقيف القانوين

مـن اجـل اعطاء تعريـف واضح ودقيـق للتوقيف 

القانـوين يجـب بيـان املعنـى اللغـوي اوال ثـم 

تعريفـه اصطاحـا وكااليت.

أوال : تعريف التوقيف القانوين يف اللغة

للوقـوف عـىل التعريـف اللغـوي يجـب تجزئـة 

التعريـف اىل مفـردات وكـام يـي 

1- التوقيـف: اصله وقف وقفـت، وقوفا، ووقفته، 
توقيفـا، واوقفـت عـن االمـر اذا اقلعـت عنـه)1( 

)1) ابـو عبـد الرحمـن الخليـل بـن احمـد الفراهيـدي، 
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الرجـل  واوقفـت  الوقـوف،  سـألته  واسـتوقفته 

والتوقيـف  بيـدك)1)،  تحسـبه  مل  اذا  كـذا  عـىل 

الحركـة والسـري )سـكت(،  التسـكن، اي قطـع 

توقيـف  ابطالـه،   : الحكـم  توقيـف   : قانونيـا  و 

التنفيـذ، )التوقيـف االحتياطي( توقيـف عىل ذمة 

التحقيـق)2)، ويف الجيـش : ان يقـف واحـد بعـد 

واحـد، ويف اليشء: كالتلـوم وعليـه التثبيت)3)  .

2-القانـوين /، مـن القانـون، يعـود أصل مصطلح 

اللغـة  إّن  ويقـال  اليونانيـة،  اللغـة  إىل  القانـون 

بواسـطة  املصطلـح  هـذا  اسـتعارت  العربيـة 

التواصـل مـع اللغـة اليونانية، حيث تم اسـتعامل 

املصطلـح مبعنـى مسـطرة أي عىص مسـتقيمة، 

والقانـون لغة يعنـي القاعدة، والقاعـدة يُقصد بها 

النظـام واالسـتقرار عىل منـط معـن)4)، القانون : 

مقيـاس كل يشء وطريقـه . 

ثانيا :- تعريف التوقيف القانوين يف االصطالح 

كتـاب العـن ،ج5، دار الرشـيد للنر، سـوريا، 1982، 

ص223 .

)1) محمـد بـن مكـرم بن عـي ابـو الفضل ابـن منظور، 

الـرتاث  احيـاء  دار  ط3،  ج7،  ج15،  العـرب،  لسـان 

العـريب، بـريوت، بـدون تاريـخ طبـع، ص274، 623 .

عبـد  سـعدي  د.  و  الحمـيص،  سـليم  احمـد  د.   (2(

اللغـوي،  الناشـئة   معجـم  الرافـد  وي،  ضنـا  اللطيـف 

رشكـة املؤسسـة الحديثـة للكتـاب، طرابلـس، 2015، 

. ص1247 

القاموس  معجم  يعقوب،  بن  محمد  الدين  مجد   (3(

الوسيط، ط5، دار املعرفة، بريوت، 2011، ص1415 .

 ،https://mawdoo3.com االلكـرتوين،  املوقـع   (4(

تاريـخ الزيـارة  22: 2: 2019 . 

االصطاح  يف  القانوين  التوقيف  تعريف  سنبن 

وذلك من خال تعريفه يف االصطاح التريعي 

واالصطاح الفقهي وكذلك القضايئ .

1 - تعريف التوقيف يف االصطالح الترشيعي:

مل تتفـق تريعـات الـدول العربية عـىل مصطلح 

التوقيـف فقـد تـم ذكره بعـدة مصطلحـات)5)، اما 

)5) هنـاك تريعـات اطلقـت عليـه الحبـس االحتياطي 

مثـل املرع املرصي حسـب نـص املـادة  )134( من 

قانـون االجـراءات الجنائيـة املـرصي رقـم 150 لسـنة  

1950 املعـدل بقانـون رقـم )145( لسـنة 2006عـىل 

انـه )يجـوز لقايض التحقيـق ...... ان يصـدر امر بحبس 

املتهـم احتياطيـا......(، وكذلـك نصت املـادة )106( 

مـن قانـون االجـراءات الجزائيـة لدولـة االمـارات رقـم 

النيابـة  لعضـو  يجـوز   .......( عـىل   1992 لسـنة   35

العامـة بعـد اسـتجواب املتهـم ان يصـدر امـرآ بحبسـه 

االيقـاف  عليـه  اطلقـت  وتريعـات  احتياطيـا......(، 

التحفظـي مثـل التريـع التونـي حسـب نـص املـادة 

التونسـية رقـم 23 لسـنة  )84( مـن مجلـة االجـراءات 

1968 عـىل انـه  )اإليقـاف التحفظـي وسـيلة اسـتثنائية 

ويجب عنـد اتخاذها مراعـاة القواعد اآلتيـة( وتريعات 

ايضـا اطلقـت عليـه  االعتقـال االحتياطي مثـل التريع 

املغريب حسـب نص املـادة )152( من قانون املسـطرة 

الجنائيـة املغـريب رقـم 22.01 لسـنة 2002 عـىل انـه 

قـايض  يصـدره  أمـر  هـو  السـجن  باإليـداع يف  )األمـر 

التحقيق إىل رئيس املؤسسـة السـجنية يك يتسلم املتهم 

اخـرى  وتريعـات  احتياطيـاً.....(  اعتقـاالً  ويعتقلـه 

اطلقـت عليـه التوقيـف مثـل التريـع اللبنـاين حسـب 

نـص املـادة  )107/ب( مـن قانون اصـول  املحاكامت 

الجزائيـة اللبناين رقم  328 لسـنة 2001 املعدل بقانون 

رقـم )359( لسـنة 2001عـىل انـه )بعـد أن يسـتجِوب 

قـايض التحقيـق املدعـى عليـه، ويسـتطلع رأي النيابـة 
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بالنسـبة للمرع العراقـي فأن مصطلـح التوقيف 

املحاكـامت  اصـول  قانـون  يف  يسـتعمل  مل 

 1931 لسـنة   )42( رقـم  البغـدادي  الجزائيـة 

امللغـى، وامنـا اسـتعمل مصطلح )الحجـز()1) .

وكذلـك اسـتعمل مصطلح )الحبـس االحتياطي(

نفسـه  القانـون  )2) يف نـص املـادة )136( مـن 

واملـادة )19( مـن قانـون العقوبـات البغـدادي 

امللغـى، ولكن يف ذيل قانون اصول املحاكامت 

البغـدادي رقـم )42( لسـنة 1931امللغـى فقـد 

اسـتعمل مصطلح )التوقيـف( ألول مرة يف الفقرة 

الثانيـة مـن املـادة )10))3) مـن الذيـل املذكور، 

العامة، ميكنه أن يصدر قرارا بتوقيفه ........( .

)1) تنـص املـادة )37( مـن قانـون اصـول املحاكامت 

امللغـى    1931 لسـنة   )42( رقـم  البغـدادي  الجزائيـة 

عـىل انـه )ال يجـوز لضابـط البوليـس ان يحجز شـخصا 

االوىل  الفقـرة   )111( املـادة  امـا   ،).... عليـه  قبـض 

منـه تنـص عـىل )اذا قبـض عـىل شـخص واحـر امام 

النائـب العمومـي فعليـه ان يـرع يف سـؤاله يف خـال 

24 سـاعة، ولـه ان يـأذن بحجـزه ملدة ال تزيـد عن اربعة 

ايـام  مـن تاريـخ القبـض عليـه مـع تدوين اسـباب ذلك 

يف املحـر( .

)2) تنـص املـادة )136( من قانون اصـول املحاكامت 

ان  الحاكـم  )عـىل  عـىل  امللغـى  البغـدادي  الجزائيـة  

يأمـر بحبـس املتهـم احتياطيـا لغايـة املحاكمـة واثنـاء 

قيامهـا......(، وكذلك املادة )19( مـن قانون العقوبات 

البغـدادي امللغـى  عىل )تبتـدئ مدة العقوبـات املقيدة 

للحريـة مـن يوم حبس املحكـوم عليه ...... مـع مراعاة 

انقاصهـا مبقـدار مـدة الحبـس االحتياطي( .  

)3) تنـص املـادة )10( الفقـرة الثانيـة مـن قانـون ذيـل 

قانـون اصول املحاكـامت الجزائية البغـدادي رقم )42( 

وان جميـع هـذه املصطلحات انفـة الذكر القصد 

بهـا هـو تقييـد حريـة املتهم لفـرتة محـدودة قبل 

وعنـد  املحكمـة)4)،  مـن  بحقـه  حكـم  صـدور 

الجزائيـة  املحاكـامت  اصـول  قانـون  صـدور 

العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 حسـم املرع 

وااللفـاظ  املصطلحـات  هـذه  جميـع  العراقـي 

)التوقيـف(  مصطلـح  اسـتخدام  خـال  مـن 

حيـث تنـص املـادة )109/أ( منـه عـىل )اذا كان 

الشـخص املقبـوض عليه متهـام بجرمية معاقب 

عليهـا بالحبـس مدة تزيـد عىل ثاث سـنوات او 

بالسـجن املؤقـت او املؤبـد فللقـايض ان يأمـر 

بتوقيفـه .....( .

امـا فيام يخص التشـــــريعات املقـــــارنة فأن 

املـرع املرصي اطلـق عليه مصطلـح )الحبس 

االحتياطـي( حسـب نـص املـادة  )134( مـن 

قانـون االجـراءات الجنائيـة املـرصي رقـم 150 

 )145( رقـم  بقانـون  املعـدل   1950 لسـنة  

لسـنة 2006التـي تنـص عـىل )يجـوز لقـايض 

امـر بحبـس املتهـم  التحقيـق ...... ان يصـدر 

احتياطيـا......(.

خطـى  عـىل  سـار  فأنـه  اللبنـاين  املـرع  امـا 

لسـنة 1931 امللغـى عـىل )لوزيـر العدلية حـق تخويل 

اوامـر  ..إلصـدار  حاكميـة  سـلطات  الرطـة  ضبـاط 

التفتيـش( . او  التوقيـف 

)4) عبـد الرحمن خر، رشح قانون اصول املحاكامت 

الجزائيـة البغـدادي وتعدياتـه وذيولـه، مطبعـة النجاح، 

1945، ط3، ج1، ص361 .
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مصطلـح  باسـتخدامه  العراقـي  املـرع 

)التوقيـف( حسـب نـص املـادة )107/ب( مـن 

اللبنـاين  الجزائيـة  املحاكـامت  اصـول  قانـون 

رقـم  328 لسـنة 2001 املعـدل بقانـون رقـم 

)359( لسـنة 2001عـىل انـه )بعد أن يسـتجِوب 

قـايض التحقيـــق املـــدعى عليـه، ويسـتطلع 

رأي النيـــابة العامة، ميكنـــه أن يصـــدر قــرارا 

 .  )........ بتـــوقيفه 

التريعـات  تتفـق  وبنـاء عـىل مـا تـم ذكـره مل 

لهـذا املصطلـح  تسـمية موحـدة  العربيـة عـىل 

فـكل مـرع اختار مصطلـح معـن، وان الغرض 

مـن اخـذ مصطلـح التوقيـف لبعـض التريعات 

الحبـس  وبـن  االجـراء  هـذا  بـن  التفرقـة  هـو 

كعقوبـة ألنـه اذا سـمي حبسـا لرمبـا يعتقـد انـه 

عقوبـة لذلـك ذهبـوا الختيـار مصطلـح مختلف 

وهـو التوقيـف، امـا التريعـات التي اسـتعملت 

مصطلـح الحبـس االحتياطـي تـرى انـه يختلـف 

عـن الحبـس كعقوبـة مـن خـال انـه اجـراء من 

االدلـة  مـن  التأكـد  لحـن  التحقيـق  اجـراءات 

وكذلـك ان مفـردة الحبس تسـندها مفـردة اخرى 

الحبـس  عـن  متيزهـا  التـي  االحتياطـي  وهـي 

 . كعقوبـة)1) 

ويعتقـد الباحـث ان املرع العراقـــي لقد  كان 

موفقـا باختيـار مصطلـح )التوقيـف( مـن اجــل 

متييـزه عـن العقوبـة، كام يـرى الباحـث ايضا ان 

)1) د. محمـد عبدالله محمد املـر، الحبس االحتياطي، 

دار الفكر الجامعي، االسـكندرية، 2006، ص45 .

اعطاء الشـخص املتهم بارتـكاب جرمية  وصف 

املوقـوف افضل من مصطلح املحبوس اسـتنادا 

ملبـدأ قرينة الراءة التي يتمتـع بها املتهم ومتييزه 

مـن املحبـوس بعـد صـدور الحكـم عليـه، ومل 

تضـع غالبيـة التريعـات  تعريفـا محـددا جامعا 

مانعـا للتوقيـف ومـن ضمنهـا التريـع العراقي، 

ونقـرتح عىل املـرع العراقـي بإضافـة فقرة اىل 

املـادة )109( تتضمـن فيهـا تعريفـا )للتوقيـف( 

اجـراءات  مـن  اجـراء  هـو  )التوقيـف  وكااليت 

قضائيـة  جهـة  مـن  يصـدر  الجزائيـة  الدعـوى 

لفـرتة  املتهـم  حريـة  مبوجبـه  تسـلب  مختصـة 

محـدودة مـن الزمـن ألسـباب ومـررات معقولة 

ومقنعـة يحددهـا القانـون( .

2 -  تعريف التوقيف يف االصطالح الفقهي: 

حيث  التوقيف  تعريف  يف  الفقهاء  اراء  اختلفت 

عرف أنه )ايداع املتهم السجن خال فرتة التحقيق 

تنتهي محاكمته()2)، وكام  ان  او بعضها اىل  كلها 

تم تعريفه ايضا )سلب حرية املتهم مدة من الزمن 

وفق  التحقيق  ومصلحة  ملقتضيات  وفقا  تتحدد 

ضوابط ورشوط حددها القانون()3) .

ويعرفـه اخـرون بأنـه )سـلب حريـة املتهـم مـدة 

قانـون  يف  الوسـيط  رسور،  فتحـي  احمـد  د.   (2(

القاهـرة،  العربيـة،  النهضـة  دار  الجنائيـة،  االجـراءات 

. ص1057   ،2016

)3) د. محمـود نجيـب حسـني، رشح قانـون اجـراءات 

القاهـرة، 1998،  العربيـة،  النهضـة  الجنائيـة، ط3، دار 

. ص595 
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التحقيـق  ذمـة  عـىل  السـجن  بإيداعـه  معينـة 

االبتـدايئ او النهـايئ بالروط والقيـود التي نص 

عليهـا قانـون االجـراءات الجنائيـة()1) .

التحقيق  اجراءات  من  )اجراء  انه  كام عرف عىل 

االجـــراءات  تلك  اخطر  من  وهو  االبتدايئ، 

واكرثها مساســا بحريــة املــتهم اذ مبقتضــاه 

ويعرف  توقيفه()2)،  فرتة  طوال  حريته  تســلب 

ايضا )سلب حرية املتهم مدة من الزمن تحددها 

مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها 

القانون()3) .

ويعـرف ايضا انـه )اجـراء تحقيق يتضمـن اعتداء 

عـىل حرية الفـرد قبل ان تثبت ادانتـه يف محاكمة 

عادلة، ولكـن ترره مصلحـة التحقيق()4) .

ويعـرف كذلـك انـه )سـلب حريـة املتهـم مدة م 

الزمـن تحددهـا مقتضيـات التحقيـق ومصلحتـه 

وفـق ضوابـط قررهـا القانـون()5) .

املتهـم  ضامنـات  احمـد،  االلـه  عبـد  هـايل  د.   (1(

يف مواجهـة القبـض بـن الريعـة االسـامية والقانـون 

 . ص38   ،2002 العربيـة،  النهضـة  دار  الوضعـي، 

)2) د. سـعيد حسـب اللـه عبداللـه، رشح قانـون اصول 

املحاكـامت الجزائيـة، دار الحكمـة للطباعـة والنـر، 

. املوصـل، 1990، ص226 

)3) د. حسـن صـادق املرصفـاوي، الحبـس االحتياطي 

وضـامن حريـة الفـرد، دار النـر للجامعـات املرصية، 

القاهـرة، 1954، ص22 .

)4) د. محمود محمود مصطفى، رشح قانون االجراءات 

الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص26 .

)5) د. كامـل السـعيد، رشح قانـون اصـول املحاكامت 

الجزائيـة، دار الثقافـة، االردن، 2005، ص 501-500 .

يف حن عرفـــه اخـــرون انـــه )اجـــراء مـــن 

اجـــراءات التحقيـــق االبتـدايئ وهـو من اخطر 

االجـراءات التـي متس حقـوق املتهـم وحريته، 

وهـو عبـارة عن وضعـه يف مـكان التوقيـف دون 

ان تثبـت ادانته بحكـم نهايئ، وقـد اجاز املرع 

التحقيـق()6)،  لـرورات  احتياطيـا  االمـر  هـذا 

ويرجـح الباحـث هـذا التعريـف ملـا يحتويه من 

. ودقة  شـمولية 

كذلـك عـرف عـىل انـه )اجـراء تقتضيـه مصلحة 

التحقيـق تجنبـا لتأثـري املتهـم عـىل الشـهود او 

عبثـــه باألدلـــة توقيـــا لهروبـــه مـــن تنفيــذ 

الحكــم الـــذي ينتظر صدوره ضده()7)، ويعرف 

ايضـا انـه )سـلب حريـة املتهـم فـرتة مـن الزمن 

غالبـا مـا تتصـف بالتأقيـت، تسـتجوبه مصلحـة 
التحقيـق وفـق ضوابـط قررهـا املـرع()8)

ومـن خـال هـذه التعريفـات الفقهية نـرى ايضا 

انهـا تتفـق عـىل ان التوقيـف هـو تقييـد للحريـة 

صـدور  قبـل  التوقيـف  يف  وضعـه  خـال  مـن 

الحكـم عليـه، ويكـون ضمن مـدة زمنيـة محددة 

وملصلحـة التحقيـق وفـق ضوابط قانونيـة تكفل 

)6) د. محمـد عـي سـامل الحلبـي، الوجيـز يف اصـول 

 ،2005 االردن،  الثقافـة،  دار  الجزائيـة،  املحاكـامت 

. ص178 

)7) د. رمضـان عمـر السـعيد، مبـادئ قانـون االجراءات 

القاهـرة، 1993،  العربيـة،  النهضـة  دار  الجنائيـة، ج1، 

. ص41 

)8) د. قـدري عبـد الفتـاح الشـهاوي، معايـري الحبـس 

االحتياطـي، ط1، دار النهضـة العربية، 2006، ص13 .
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عـدم التعسـف بحـق املتهـم  .

ومام سـبق نسـتطيع وضع تعريف واضح وجامع 

ونعرفـه بأنـه )هـو اجـراء مـن اجـراءات الدعوى 

الجزائيـة يصدر مـن جهة قضائية مختصة تسـلب 

مبوجبـه حريـة املتهـم لفـرتة محدودة مـن الزمن 

معقولـة  ومـررات  ألسـباب  املحاكمـة  قبـل 

ومقنعـة يحددهـا القانـون( . 

3 – تعريف التوقيف يف االصطالح القضايئ:

مل نجـد ضمن القـرارات القضائيـة املتوفرة لدينا 

تعريـف للتوقيف من قبـل القضاء .

الفرع الثاين: الطبيعة القانونية للتوقيف 

بعـد ان بينـا  تعريف التوقيف مـــن خال تعريفه 

لغـة واصطاح يف الفرع االول، سـنبن يف الفرع 

الثـاين الطبيعـة القانونيـة للتوقيف، لبيـان هل هو 

اجـراء مـن اجـراءات الدعـوى الجزائيـة ام هـو 

عقوبة.

أوالً: التوقيف وقرينة الرباءة:

متهـم  كل  )معاملـة  بأنهـا  الـراءة  قرينـة  تعـرف 

بجرميـة مهام كانـت خطورتها حتـى وان توفرت 

الشـكوك بارتكابـه لهـا يجـب ان تكـون معاملتـه 

يف جميـع مراحـل الدعوى عىل انه بـريء اىل ان 

يصـدر حكـم قضـايئ بإدانتـه()1(  .

لقـد تطـور مبـدأ قرينة الـراءة يف االنسـان بتطور 

الجوانـب املختلفـة للحيـاة وخاصة فيـام يتعلق 

)1) اسـتاذنا الدكتـور، عـامر عبـاس الحسـيني، التحقيق 

الجنـايئ والوسـائل الحديثـة يف كشـف الجرميـة، ط2، 

نشـورات الجامعة االسـامية، النجـف االرشف، 2014، 

ص 269 .

بالجانـب السـيايس، فقـد نصـت املادة التاسـعة 

مـن اعـان حقـوق االنسـان لسـنة 1789 عـىل 

يف  للـراءة  افرتاضهـا  حيـث  مـن  املبـدأ  هـذا 

املتهـم، ومـن جانـب اخـر اكـدت عـىل حاميـة 

الحريـة الفرديـة مـن خـال محاكمتـه، وان هـذا 

املبـدأ التـزم بـه ايضـا كل مـن االعـان العاملي 

لحقـوق االنسـان الصـادر سـنة 1948 باملـادة 

الحاديـة عر منـه، واملـادة )2/6( مـن االتفاقية 

االوربيـة لحقـوق االنسـان عـام 1950 .

ومـن جانـب اخـر اشـارة اغلـب الدسـاتري عـىل 

املقـارن  القانـون  ومنهـا  الـراءة،  قرينـة  مبـدأ 

فالدسـتور املـرصي لسـنة 2014 قد نـص عليها 

يف املـادة )1/96))2)،  امـا الدسـتور اللبناين فقد 

امـا الدسـتور  اغفـل اىل االشـارة لهـذا املبـدأ، 

العراقـي لسـنة 2005  فقد اشـار اىل هـذا املبدأ 

يف نـص املـادة )19/خامسـا()3) .

ومـن الجدير بالذكـر ان الرائـع العراقية القدمية 

عرفت بعـض هذه املبـادئ القانونية حيث ميكن 

ان نجـد اثرها يف القوانن املعـارصة ألنها تهدف 

اىل حاميـة املتهـم من تعسـف السـلطة املخولة 

املـرصي  الدسـتور  مـن   )1/96( املـادة  تنـص   (2(

لسـنة 2014 عـىل )املتهـم بـرئ حتـى تثبـت إدانتـه يف 

محاكمـة قانونيـة عادلـة، تكفل لـه فيها ضامنـات الدفاع 

نفسـه. عن 

)3) تنـص املـادة )19/ خامسـا( مـن الدسـتور العراقـي 

لسـنة 2005 عـىل )املتهـم بريء حتـى تثبـت إدانته يف 

محاكمـة قانونيـة عادلـة، وال يحاكـم املتهم عـن التهمة 

ذاتهـا مـرة أخـرى بعـد االفـراج عنـه إال اذا ظهـرت ادلـة 

جديـدة .( .
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او سـلطة املـال، فقد عرف قانـون حمورايب مبدأ 

عـدم التعسـف يف اسـتعامل الحـق، ويف مـكان 

اخـر نجـد عـدم محاكمـة شـخص دون تبليغـه 

مبوعـد املحاكمة، وجميع املواد القانونية تشـري 

اىل ان العقوبـة ال تفـرض عىل الجاين اال اذا ثبت 

بارتكابـه الجرميـة وتوفـر القصـد الجنـايئ، امـا 

اذا الجرميـة وقعـت بـدون قصـد جنـايئ تكـون 

عقوبتهـا مخففة ان وجـدت)1) .

امـا مـدى تعـارض قرينـة الـراءة مـع التوقيـف، 

ذهـب جانـب مـن الفقـه مبـا ان التوقيـف اجراء 

اىل  يـؤدي  وبالنتيجـة  املتهـم  بحريـة  ميـس 

اسـتبعاد قرينـة الـراءة ألنـه يف حالـة عـدم كفاية 

االدلـة ضـد املتهـم او ان الشـك يفـر لصالـح 

املتهـم، معنـى ذلـك انـه اسـقط قرينـة الـراءة، 

الن التوقيف يوقـــع ايامـــا باملتـــهم مع انــه 

لـــــم ثبـت ادانته، وكذلـك يعزل عاقـة املتهم 

باإلضافـة  العمـي،  نشـاطه  ويوقـف  بعائلتـه، 

الصعـب  ومـن  لـه  تحصـل  التـي  االرضار  اىل 

املتهـم  تصيـب  نفسـية  ارضار  واىل  اصاحهـا، 

دوافـع  لـه  ليـس  الـذي  املتهـم  اىل  خصوصـا 

اجراميـة)2)، بينـام يذهـب جانـب اخـر مـن الفقه 

ان ال يوجـد تعـارض بن قرينة الـراءة والتوقيف، 

)1) د. عامـر سـليامن، العـراق يف التاريـخ، دار الحرية، 

بغـداد، 1983 ،ص207 .

)2) د. مجـدي محمود محب حافظ، الحبس االحتياطي  

وفقـا ألحـدث التعديـات بالقانـون رقـم )145( لسـنة 

2006، ط1، املكتـب القومـي لإلصـدارات القانونيـة، 

القاهـرة، 2007، ص42 .

الن املتهـم خـال مرحلـة توقيفه يعامـل معاملة 

الـريء مـامل يحكـم عليـه بعـد ثبـوت ادانتـه)3(، 

والتوقيـف اجـراء اسـتثنايئ ينفـذ بحق الشـخص 

مـن  وكذلـك  كافيـة،  ادلـة  ضـده  توجـد  الـذي 

اجـل منعـه مـن تكـرار الجرمية، هـذا مـن ناحية 

مصلحـة املجتمـع، اما مـن ناحية مصلحـة الفرد 

فانـه يحافـظ عىل املتهم مـن ردة فعـل املجتمع 

او ذوي املجنـي عليـه، مـام يـؤدي اىل اشـاعة 

الفـوىض يف البـاد)4( .

اال ان الـرأي الراجـح للفقـه يذهـب اىل اجـراء 

التوقيـف لوجـود مـا يـرره، وايضا له مزايـا تفوق 

الوعـي  مسـتوى  عـىل  يتوقـف  انـه  اال  عيوبـه، 

الثقـايف للمجتمـع، باعتبـاره حجز موقتا اسـتثناء 

عـىل االصـل هو حريـة الفرد، ويسـتطيع املرع 

خـــال  مـن  وذلـك  االجـراء  هـذا  مـن  الحـد 

اعطـــاء ضمـــانات كافيـة للتوقيـف)5)، للتوفيق 

بـن اجـراء التوقيـف وقرينـة الـراءة، وهـذا مـا 

قـــــام به املشـــــرع الفرنســـي من خــــال 

مـا  وكذلـك  لسـنة 2000،   )516( رقـم  قانـون 

قـام به املـرع املـرصي بالقانـون رقـم )145( 

لسـنة 2006، مـن تريع نصـوص قانونية تعطي 

جميـع  واخضـاع  للتوقيـف،  كافيـة  ضامنـات 

)3) د. محمـد عبـد اللطيـف فـرج، الحبـس االحتياطـي 

يف ضـوء املواثيـق الدوليـة والتريعـات الوطنيـة، ط1، 

مطابـع الرطـة، بغـداد، 2010، ص37 .

سـابق،  مرجـع  املـر،  محمـد  عبداللـه  محمـد  د.   (4(

ص31 . 

)5) د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص700 .
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االجـراءات القريـة للرقابـة القضائيـة الفعليـة، 

والتأكيـد عـىل ان تكون هذه االجراءات تتناسـب 

مـع جسـامة الجرميـة ورضوريـات التحقيـق)1(، 

وللحـد مـن االجـراءات التي من شـأنها اسـتبعاد 

قرينـة الـراءة . 

ونحن نؤيـد ما جـاء بالتعديات بالنسـبة للقانون 

الفرنـي واملـرصي عـىل االجـراءات الخاصـة 

بتقييـد الحريـة من خـال تقييد حـاالت التوقيف 

وزيـادة الضامنـات للمتهـم وذلـك مـن خـال 

للحريـة  املقيـدة  االجـراءات  جميـع  اخضـاع 

للرقابـة القضائية الحقيقيـة، ونقرتح عىل املرع 

العراقـي ان يسـري بنفـس النهـج الـذي سـار عليه 

تقييـد  الفرنـي واملـرصي بخصـوص  القانـون 

يف  القضـاة  تعسـف  ملنـع  التوقيـف،  حـاالت 

توقيـف املتهـم، وفـرض مسـؤولية جزائيـة عـىل 

القـايض الـذي يخالـف هـذه الضامنـات، للحد 

مـن التعسـف يف التوقيـف .

ثانياً: التوقيف من اجراءات التحقيق:

مجموعـة  هـي  التحقيـق،  بإجـراءات  يقصـد 

مـن االجـراءات التـي تتخذهـا سـلطة التحقيـق 

بغيـة متحيـص  القانـون  الـذي حـدده  بالشـكل 

مرحلـة  قبـل  الحقيقـة  عـن  والكشـف  االدلـة 

املحاكمـة)2)، مـن خال هـذا التعريـف يتبن لنا 

االحتياطـي  الحبـس  الجـواد،  عبـد  ادريـس  د.   (1(

التعديـات  اخـر  ضـوء  يف  الفرديـة  الحريـة  وحاميـة 

قوانـن االجراءات الجنائية، دراسـة مقارنـة، دار الجامعة 

. ص48   ،2008 االسـكندرية،  الجديـدة، 

)2) د. مأمـون محمـد سـامة، االجـراءات الجنائيـة يف 

ان اجـراءات التحقيق مرحلتـن، املرحلة االوىل 

هـي مرحلـة جمـع االدلـة ومتحيصهـا ونسـبتها 

اىل املتهـم، وهـي االنتقال والكشـف عىل محل 

الحـادث والتفتـــيش وضـــبط كل مـــا يتعلـق 

بالجرميـة وسـامع اقوال الشـهود واالسـتجواب،  

املحافظـة  مرحلـة   هـي  الثانيـة  املرحلـة  امـا 

عـىل االدلـة او االحتيـاط مـن فـرار املتهـم ومن 

هـــذه االجــراءات القــبض واالحضــار واالمر 

بالتوقيـف الـذي ميس حريـة املتهـم، لذلك فان 

املرحلـة الثانيـة يقتـرص دورهـا عـىل املحافظـة 

عـىل االدلـة مـن الضعـف او االزالـة، ومـع ذلك 

فـان هـذه املرحلة تكمـن اهميتهـا كونها وسـيلة 

للمحافظـة عـىل االدلـة)3) .

ويعتـر التوقيـف مـن اجـراءات التحقيـق ألنه ذو 

طبيعـة خاصـة تقتضيـه مصلحـة التحقيـق، وهـو 

ضمـن  يدخـل  املتهـم  حيـال  تحفظـي  اجـراء 

سـلطات التحقيـق الجنـايئ فهـو جـراء تحقيـق 

وليـس اجـراء محاكمـة ويضمـن تنفيـذ العقوبـة 

ويهـدف اىل مسـاعدة جهـة التحقيـق اىل كشـف 

الحقيقـة)4)، ووصفـه البعض بانه اجـراء ذو طبيعة 

التريـع الليبـي، ج1، ط2، منشـورات املكتبة الجامعة، 

ليبيا، 2000، ص573 .

التحقيـق االبتـدايئ يف  البحـر،  )3) د. ممـدوح خليـل 

قانـون االجـراءات الجزائية االمارايت وقانـون االجراءات 

الجنائيـة املرصي، دار النهضة العربيـة، القاهرة، 2011، 

ص63 .

سـابق،  مرجـع  املـر،  محمـد  عبداللـه  محمـد  د.   (4(

. ص40 
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شـاذة او اسـتثنائية)1) . 

ويـرى غالبيـة الفقـه)2)، ان التوقيف مـن اجراءات 

التحقيـق ألنـه مـن الوسـائل التي تسـاعد سـلطة 

التحقيـق القيـام بواجباتهـا وبالرعـة املطلوبـة، 

مـن خـال مـا يحققـه مـن فائـدة للتحقيـق ومن 

هـذه الفوائـد، وضـع املتهم بيـد سـلطة التحقيق 

يسـاعدها يف اسـتدعائه يف اي وقت لاستجواب 

او املواجهة مع الشـهود، وكذلـك اذا ترك املتهم 

حـرا خـال مرحلـة التحقيـق يخـى مـن العبث 

باألدلـة او التأثري عىل الشـهود وبالنتيجة االرضار 

 . التحقيق)3)  بسـامة 

بينـام يـرى البعـض االخـر)4)، ان التوقيـف ليـس 

اجـراء مـن اجـراءات التحقيـق، ألنـه ال يهـدف 

للبحـث عن االدلـة وامنا هـو من اوامـر التحقيق 

التـي يكـون هدفهـا املحافظـة عـىل االدلـة مـن 

املتهـم حـرا،  بقـى  اذا  اخفائهـا  او  بهـا  العبـث 

وكذلـك ضامنـا لعـدم هـروب املتهـم  او تأثـريه 

)1) د. اسـامعيل محمـد سـامة، الحبـس االحتياطـي، 

عـامل الكتـب، القاهـرة، 1982، ص40و41 .

)2) د. محمـود نجيب حسـني، مرجع سـابق، ص657، 

د. سـليم ابراهيـم حربـة، و عبـد االمـري العكيـي، رشح 

السـنهوري،  دار  الجزائيـة،  قانـون اصـول املحاكـامت 

مهـدي،  الـرؤوف  عبـد  د.  ص149،   ،2015 بـريوت، 

رشح القواعـد العامـة لإلجـراءات الجنائيـة،  دار النهضة 

العربيـة، القاهـرة، 2006، ص502 .

سـابق،  مرجـع  ا،  الـراوي  سـليامن  عـي  فـؤاد   (3( 

ص102 .

)4) د. محمـد زيك ابـو عامـر، اإلجـراءات الجنائية،  دار 

الجامعـة الجديدة، االسـكندرية، 2011، ص574 .

عـىل الشـهود.

ومـن املمكن تحديـد الطبيعة القانونيـة للتوقيف 

التـي  النصـوص  ملوضـوع  النظـر  خـال  مـن 

هـذه  اغلـب  وردت  فلقـد  احكامـه  تناولـت 

النصـوص يف القسـم الخـاص بالتحقيـق وليـس 

بالرغـم  انـه  القـول  ميكـن  وعليـه  املحاكمـة، 

اجـراء  انـه  اال  الـراءة  قرينـة  مـع  تعارضـه  مـن 

قانـوين مـن اجـراءات التحقيـق اقتضتـه مصلحة 

التحقيـق التـي تفـوق يف قيمتها مصلحـة املتهم 

التحقيـق  مصلحـة  خـال  مـن  ألنـه  الخاصـة، 

عـن  الكشـف  يف  املجتمـع  مصلحـة  تتحقـق 

الجرائـم ومواجهتهـم وبالتـايل تحقـق  مرتكبـي 

الـردع بنوعيـه الخـاص والعـام عىل نحـو يتحقق 

به اسـتقرار املجتمـع وثباته وتعضيـد ثقته بجهاز 

. العدالـة)5( 

ويـرى الباحـث مـن خـال مـا تقـدم ان التوقيف 

اجـراء مـن اجـراءات التحقيـق رغم انـه يتعارض 

مع مبـدأ قرينة الـراءة، ألنه اجـراء تطلبه مصلحة 

التحقيـق، لكـن يجـب ان تكـون هنـاك مـررات 

التخـاذه ألنـه يقيـد حريـة الفـرد، وعىل السـلطة 

االمـرة بـه يجـب ان تتقيـد بالنصـوص القانونيـة 

التـي نظمـت احكامـه وذلك مـن خـال االلتزام 

باملـدد القانونية التي حددها القانـون واال اصبح 

اجـراء تعسـفي بحـق املتهم .

الحبـس  مشـكات  محمـد،  مصطفـى  امـن  د.   (5(

االحتياطـي بـن قيـوده والتعويـض، دراسـة مقارنـة، دار 

الجامعـة الجديـدة، االسـكندرية، 2010، ص17و18 .
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ثالثاً: التوقيف ليس عقوبة او تدبري احرتازي:

تعـرف العقوبـــة بانهـا )ايـام مقصـود يوقع من 

معهـا()1)،  يتناسـب  ان  ويجـب  الجرميـة  اجـل 

حيـث ال يعتـر التوقيـف عقوبـة رغـم انـه يتحـد 

بطبيعته مـع العقوبات السـالبة للحرية، والسـبب 

انـه مل يصـدر حكـم باإلدانـة، حيـث ان االصـل 

هـو )ال عقوبـة بغـري حكـم قضـايئ باإلدانـة()2)، 

اذن التوقيـف ليس عقوبة وامنا وسـيلة تسـتعملها 

السـلطة التحقيقيـة ملصلحـة التحقيـق، وعنـرص 

الـرورة هـو املـرر الوحيـد السـتخدام هكـذا 

اجـراء، واذا كانـت مصلحـة التحقيـق تتطلـب ال 

تخاذ مثـل هكذا اجـراء، يتطلب وضـع ضامنات 

كافيـة وحرصه مبـدد قانونيـة قصرية للتوافـق بينه 

وبـن مبـدأ الـراءة، واال اصبـح اجـراء تعسـفي 

تسـتغله السـلطة التحقيقية و االفراط يف استخدام 

مثـل هكـذا اجـراء بغيض .

ورغـم االختـاف بن اجـراء التوقيـف والعقوبة، 

اال ان هـذا ال يعنـي بعـدم وجـود صلـة بينهـام، 

تتمثـل بوجـوب خصـم مـدة التوقيـف مـن مـدة 

العقوبـة التـي يحكـم بهـا املوقـوف، لذلـك فأن 

العقوبـة  معاملـة  التوقيـف  عامـل  هنـا  املـرع 

معينـة  مبـدة  حددهـا  نـه  ال  املـدة  حيـث  مـن 

ال تزيـد عـن ثلـث الحـد االقـىص للعقوبـة يف 

)1) د. جـال ثـروت، علـم االجـرام وعلم العقـاب، دار 

املطبوعـات الجامعية، االسـكندرية، 2014، ص203 .

)2) د. محمـود نجيـب حسـني، رشح قانـون االجراءات 

الجنائيـة، مرجع سـابق، ص656 .

التريـع املـرصي)3)، وان ال تزيـد عـن سـنة يف 

التريـع اللبنـاين)4)، امـا التريـع العراقـي عىل 

ان ال تزيـد عن ربـع الحد االقـىص للعقوبة)5) اما 

التدبـري االحـرتازي هـو اجـراء او مجموعـة مـن 

االجـراءات تتخـذ عـىل مـن يثبـت خطورته عىل 

االجـراءات  قانـون  مـن  )143/ج(  املـادة  تنـص   (3(

الجنائيـة رقـم )150( لسـنة 1950 قبـل التعديـل املرقم 

)145( لسـنة 2006)وىف جميـع األحـوال  ال يجـوز أن 

تجـاوز مـدة الحبـس االحتياطـي  يف مرحلـة التحقيـق 

االبتـدايئ  وسـائر مراحـل الدعـوى الجنائيـة  ثلث الحد 

األقـىص للعقوبـة السـالبة  للحريـة،  بحيـث ال تجـاوز 

سـتة أِشـهر يف الجنح  ومثانية عر شـهرا يف الجنايات، 

وسـنتن إذا كانـت العقوبة املقررة للجرمية هي السـجن 

املؤبـد أو اإلعـدام( .

اصـول  قانـون  مـن  )108/ج(  املـادة  تنـص   (4(

املحاكـامت الجزائيـة اللبناين رقم )328( لسـنة 2001 

املعـدل بالقانـون رقم )359( لسـنة 2001 )عىل ما خا 

جنايـات القتـل واملخـدرات واالعتداء عىل أمـن الدولة 

والجنايـات ذات الخطر الشـامل وجرائم اإلرهاب وحالة 

املوقـوف املحكوم عليه سـابًقا بعقوبـة جنائية، ال يجوز 

أن تتعـدى مـدة التوقيـف يف الجناية سـتة أشـهر، ميكن 

تجديدهـا ملـرة واحـدة بقـرار مّعلل( .

اصـول  قانـون  مـن  )109/ج(  املـادة  تنـص   (5(

املحاكـامت الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 

التـي تنص عىل )ال يجوز ان يزيـد مجموع مدد التوقيف 

عـىل ربع الحد االقـىص للعقوبة وال يزيـد بأية حال عىل 

سـتة اشـهر واذا اقتـى الحـال متديد التوقيـف اكرث من 

سـتة اشـهر فعـىل القـايض عـرض االمـر عـىل محكمـة 

الجنايـات  لتـأذن لـه بتمديـد التوقيـف مدة مناسـبة عىل 

ان ال تتجـاوز ربـع الحد االقـىص للعقوبـة او تقر اطاق 

رساحـه بكفالـة او بدونهـا مـع مراعـاة الفقرة ب(
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املجتمـع، ليـس القصـد منـه ايامـه وامنـا لدفع 

الخطـر عـن املجتمـع)1)، اذن هـو اجـراء وقـايئ 

التوقيـف مـن جانـب ويختلـف مـن  يتفـق مـع 

جانـب اخـر، حيـث يتفـق معـه عـىل ان كاهام 

الـذي  للمتهـم  االجراميـة  الخطـورة  يواجهـان 

وجـدت ادلـة ضـده، اال انـه يختلـف التوقيـف 

عـن التدبـري االحـرتازي، حيـث ان االخـري يثبت 

ارتـكاب املتهم الجرميـة، بينـام التوقيف يفرض 

عـىل املتهـم رغـم عـدم ثبـوت ادانته عـىل نحو 

قاطـع)2) .

ومـن خـال مـا تقـدم يتبـن ان التوقيـف ليـس 

مـع  طبيعتـه  يف  معـه  يتفـق  ان  بالرغـم  بعقوبـة 

العقوبـات السـالبة للحريـة، وايضـا ليـس تدبـري 

احـرتازي،، ألنـه  يختلف عنهام مـن حيث الجهة 

املصـدرة، حيـث يجوز اصـدار امـر التوقيف يف 

حاالت اسـتثنائية من املحقق حسـب نص املادة 

)112))3)، امـا العقوبـة والتدبـري االحـرتازي فأنه 

يصـدر مـن الحكمـة املختصـة ومبقتـى قـرار 

حكـم يسـبقه محاكمـة املتهـم، ويختلـف ايضـا 

مـن حيـث التطبيق فالتوقيف وجـويب يف حاالت 

)1) د. جال ثروت، مرجع سابق، ص266 .

)2) د. امن مصطفى محمد، مرجع سابق، ص15 .

)3) تنـص املـادة )112( من قانون اصـول املحاكامت 

الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 عـىل )عـىل 

املحقـق يف االماكـن النائيـة عـن مركز دائـرة القايض ان 

يوقـف املتهـم يف الجنايات. امـا الجنح فعليـه ان يطلق 

رساح املتهـم فيهـا بكفالـة وعليـه يف جميـع االحوال ان 

يعـرض االمـر عىل القايض  بـأرسع وسـيلة ممكنة وينفذ 

مـا يقـرره يف ذلك.( .

وجـوازي يف حاالت حسـب نص املـادة )109: 

أ /ب()4)، امـا العقوبـة والتدابـري االحرتازيـة فأنـه 

وجـويب مـن وقت صـدور الحكـم، لذلـك يعتر 

التوقيـف اجـراء مـن اجـراءات التحقيـق تتخـذه 

سـلطة التحقيـق، لـرورات ومـررات ملصلحة 

هـذه  مـن  الحاجـة  انتفـت  اذا  لذلـك  التحقيـق 

عليهـا  اسـتندت  التـي  واملـررات  الـرورات 

اجـراء  هكـذا  مثـل  اتخـاذ  يف  التحقيـق  سـلطة 

خطـري، فـا داعـي ال تخـاذ هكـذا اجـراء ضـد 

املتهـم، ومـن جانـب اخـر اذا امكـن املحافظـة 

عـىل مصلحـة التحقيـق من خـال اتخـاذ اجراء 

يرتتـب  التوقيـف ال  بديـل غـري  احتياطـي  اخـر 

عليـه سـلب حرية املتهـم، فعىل سـلطة التحقيق 

اللجـوء اليـه وعـدم اتخاذ هكـذا اجـراء الذي هو 

اصـول  قانـون  مـن  ب(  أ:   :109( املـادة  تنـص   (4(

املحاكـامت الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 

متهـامً  عليـه  املقبـوض  الشـخص  كان  اذا   – )أ  عـىل 

بجرميـة معاقـب عليهـا بالحبـس مـدة تزيـد عـىل ثاث 

سـنوات او بالسـجن املؤقـت او املؤبـد فللقـايض ان 

يأمـر بتوقيفـه مـدة ال تزيـد عـىل خمسـة عـر يومـاً يف 

كل مـرة او يقـرر اطـاق رساحـه بتعهـد مقـرون بكفالـة 

شـخص ضامـن او بدونهـا بـأن يحـر متـى طلـب منه 

ذلـك اذا وجـد القايض ان اطـاق رساح املتهم ال يؤدي 

اىل هروبـه وال يـر بسـري التحقيـق.

متهـامً  كان  اذا  عليـه  املقبـوض  توقيـف  يجـب   – ب 

بجرميـة معاقـب عليهـا باإلعـدام ومتديـد توقيفـه كلـام 

املـدة  مراعـاة  مـع  التحقيـق  رضورة  ذلـك  اقتضـت 

املنصـوص عليهـا يف الفقرة )أ( حتى يصـدر قرار فاصل 

بشـأنه مـن قـايض التحقيـق او املحكمـة الجزائيـة بعـد 

انتهـاء التحقيـق االبتـدايئ او القضـايئ او املحاكمـة.( .
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اسـتثناء عىل االصـل، واذا كان هنـاك اجراء بديل 

الخاصـــة  السـلطة  تتخـذه  ومل  التوقيـف  عـن 

بالتحقـــيق واصـــرت علـــى ســـلب حريـــة 

املتـــهم عن طريق توقيفه، سـيكون هذا تعسـف 

مـن السـلطة االمـرة للتوقيـف)1) .

مـن خال ما تم ذكـره من عاقـة التوقيف وقرينة 

التحقيـق  واجـراءات  التوقيـف  وكذلـك  الـراء 

وايضـا التوقيـف والعقوبـة والتدابـري االحرتازية، 

للتوقيـف  القانونيـة  الطبيعـة  ان  القـول  نسـتطيع 

بالرغـم اتحادهـا مـن حيـث الطبيعة مـع العقوبة 

والتدابـري االحرتازيـة، اال انه ان الطبيعـة القانونية 

للتوقيـف هو اجـراء من اجـراءات التحقيـق التي 

كافـة  يف  بالتحقيـق  املخولـة  السـلطة  تتخذهـا 

االخـرى،  االجـراءات  كسـائر  الدعـوى  مراحـل 

لكنـه من اخطـر االجـراءات التي تتخذها سـلطة 

التحقيـق، ال نـه ميـس بأخطر يشء عند االنسـان 

وهـو حريتـه، وهو اسـتثناء عىل االصل لإلنسـان 

املخولـة  السـلطة  عـىل  لذلـك  حريتـه،  وهـو 

بالتحقيـق ان تتـأن قبـل اتخـاذ هكـذا اجـراء، او 

اللجـوء اىل االجـراءات البديلة التـي ال تتعارض 

مـع سـلب حريـة االنسـان لتجنـب التعسـف يف 

توقيـف املتهـم  .  

املطلب الثاين: أحكام التوقيف 	 

يعتـر التوقيـف مـن االجـراءات التحقيقيـة التـي 

تتخذها السـلطة املخولة قانونـا بالتحقيق ويعتر 

)1) د. بشـري سـعد زغلـول، القواعـد القانونيـة للحبـس 

االحتياطـي وبدائله، دراسـة تحليليـة نقديـة، دار النهضة 

العربيـة، القاهـرة، 2010، ص21 و22 .

التـي تسـتخدمها  ايضـا مـن اخطـر االجـراءات 

سـلطة التحقيـق، ألنـه ميـس الحريـة الشـخصية 

للفـرد قبـل ثبـوت ارتكابـه للجرميـة مـن خـال 

محاكمـة عادلـة، ولكن مصلحـة التحقيـق احيانا 

تفـرض ال تخـاذ مثـل هكذا اجـراء بغيـض الذي 

لذلـك  لخطورتـه،  الدسـاتري  اغلـب  تتحاشـاه 

قانونيـة  نصـوص  وفـق  احكامـه  املـرع  نظـم 

تقيـد اتخـاذه اال للـرورات التـي تتحقـق مـن 

خالهـا مصلحـة التحقيـق، وضمن قيـود قانونية 

بقيـة  مـع  عليهـا  تنـص  مـام  اشـد  مخصصـة 

االجـراءات االخـرى، لذلـك ميكـن اتخـاذه يف 

جرائـم معينـة وضمـن مـدد قانونيـة محـددة ال 

ميكـن تجاوزهـا، وان يحصـن بضامنـات معينـة 

يحد من اسـتعامله لعدم التعسـف يف اسـتخدامه 

ضـد املتهـم الـذي االصـل فيه هـو براءتـه، لذى 

سـنبن يف هـذا املطلـب احـكام التوقيـف مـن 

خـال بيان ضوابـط التوقيـف ومرراته من خال 

فرعـن نبـن يف الفـرع االول ضوابـط التوقيـف 

امـا الفـرع الثـاين مـررات التوقيـف .

الفرع االول: ضوابط التوقيف	 

لقـد حددت التريعـات االجرائيـة ضوابط معينة 

التـي يجـوز توقيف املتهـم فيها وايضـا الضوابط 

التـي ال يجـوز فيهـا التوقيـف وذلـك مـن خال 

نصـوص قانونيـة تسـتند اليهـا السـلطة املخولـة 

ضوابـط  وسـنبن  اجـراء،  هكـذا  مثـل  التخـاذ 

بنـوع  املتعلقـة  التوقيـف املوضوعيـة  واحـكام 

التوقيـف  واحـكام  ضوابـط  وكذلـك  الجرميـة 

الشـخصية املتعلقـة بعمـر املتهم، وفـق القانون 
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املـرصي  املقـارن  القانـون  وكذلـك  العراقـي 

واللبنـاين .

يقصـد  املوضوعيـة:  التوقيـف  ضوابـط  أوالً: 

هـي  املوضوعيـة  التوقيـف  واحـكام  بضوابـط 

وجسـامتها  الجرميـة  بنـوع  املتعلقـة  االحـكام 

. لهـا  املحـددة  العقوبـة  وكذلـك 

1- يف الترشيع العراقي:

العراقـي ضوابـط واحـكام  لقـد حـدد املـرع 

للتوقيـف مـن خـال النظـر اىل العقوبـة املقررة 

او  الجرميـة  جسـامة  اىل  وليـس  للجرميـة 

خطورتهـا، فالجرائـم املعاقـب عليهـا باإلعـدام 

يتـم توقيـف املتهـم وجوبيا ومتديـد توقيفه كلام 

فاصـل  قـرار  لحـن صـدور  الـرورة  اقتضـت 

بالدعـوى)1)، وهـذا ما قضت بـه محكمة جنايات 

دهـوك بصفتهـا التمييزية يف احـد قراراتها بالقول 

املـادة  وفـق  املتهـم  سـبيل  اخـاء  يجـوز  )ال 

هـي  القصـوى  عقوبتهـا  الن  مخـدرات   )14(

النـص  خـال  مـن  وياحـظ  االعـدام.....()2)، 

انـه ال ميكـن اطـاق رساح املتهـم بكفالـة اال 

)1) حسـب نـص املـادة )109/ ب( مـن قانـون اصـول 

املحاكـامت الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 

التـي تنص عـىل )يجب توقيـف املقبوض عليـه اذا كان 

متهـامً بجرميـة معاقـب عليهـا باإلعـدام ومتديـد توقيفه 

كلـام اقتضـت ذلـك رضورة التحقيـق مـع مراعـاة املدة 

املنصـوص عليهـا يف الفقرة )أ( حتى يصـدر قرار فاصل 

بشـأنه مـن قـايض التحقيـق او املحكمـة الجزائيـة بعـد 

انتهـاء التحقيـق االبتـدايئ او القضـايئ او املحاكمة( .

التمييزيـة  بصفتهـا  دهـوك  جنايـات  محكمـة  قـرار   (2(

. منشـور(  غـري  )القـرار  669/ت/2010،  املرقـم 

ان يصـدر قـرار فاصـل بالدعـوى امـا مـن قايض 

الجنايـات . التحقيـق او محكمـة 

امـا يف الجرائـم املعاقب عليها بالسـجن املؤبد 

او املؤقـت او الحبـس ملـدة تزيـد عـىل ثـاث 

سـنوات، فـأن التوقيـف هنـا ليـس وجـويب وامنا 

جـوازي امـا بتوقيفـه مـدة ال تزيـد عـىل خمسـة 

عـر يومـا يف كل مـرة او اخـاء سـبيله بكفالـة 

شـخص ضامـن او بدونهـا اذا وجـد القـايض ان 

اخـاء سـبيل املتهـم ال يـر بسـري التحقيق وال 

يحتمـل هروبـه)3)، ويتـن لنـا ايضـا ان التوقيـف 

هـو االصـل ولكـن االسـتثناء هـو اخـاء سـبيل 

املتهـم بكفالـة او بدونهـا او بصدور قـرار فاصل 

بالدعـوى)4) .

فيـام يخـص الجرائـم املعاقـب عليـه بالحبـس 

ثـاث سـنوات او اقـل او بالغرامـة فـأن االصـل 

هنـا يف هـذه املـادة هـو عـدم التوقيـف فيجـب 

مقـرون  املتهـم  رساح  اطـاق  القـايض  عـىل 

)3) حسـب نـص املـادة )109/ أ( مـن قانـون اصـول 

املحاكـامت الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 

الشـخص املقبـوض عليـه  )اذا كان  تنـص عـىل  التـي 

متهـامً بجرميـة معاقـب عليهـا بالحبـس مـدة تزيـد عىل 

ثاث سـنوات او بالسـجن املؤقت او املؤبـد فللقايض 

ان يأمـر بتوقيفـه مـدة ال تزيد عىل خمسـة عـر يوماً يف 

كل مـرة او يقـرر اطـاق رساحـه بتعهـد مقـرون بكفالـة 

شـخص ضامـن او بدونهـا بـأن يحـر متـى طلـب منه 

ذلـك اذا وجـد القايض ان اطـاق رساح املتهم ال يؤدي 

اىل هروبـه وال يـر بسـري التحقيـق( .

العكيـي،  االمـري  ابراهيـم حربـة و عبـد  د. سـليم   (4(

. ص150  سـابق،  مرجـع 
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بكفالـة او مـن عدمـه اذا وجـد ان اطـاق رساحه 

هـروب  اىل  يـؤدي  او  التحقيـق  بسـري  يـر  ال 

املتهـم، ، ولكـن اذا وجـد اطـاق رساح املتهـم 

يـر بسـري التحقيـق او يـؤدي اىل هروبـــه فهنا 

يخـص  فيـام  امـا  توقيفـه)1)،  للقاضـــي  يجـوز 

يف  املتهـم  توقيـف  عـدم  هـو  املخالفـات، 

يجـوز  ذلـك  عـىل  اسـتثناء  ولكـن  املخالفـات 

توقيفـه اذا مل يكـن لـه محـل اقامـة معـن)2) .

2- يف الترشيع املرصي: 

لقـد نظر املرع املـرصي اىل خطـورة الجرمية 

العقوبـة  اىل  وكذلـك  املتهـم  اىل  املنسـوبة 

املقـررة للجرميـة، لـي يجـوز توقيـف املتهم، 

جميـع  يف  يجـوز  التوقيـف  ان  يعنـي  وهـذا 

الجرائـم التي تعـد جنايات)3)، حيـث ان املرع 

يف الجنايـات اخـذ مبعيار وصـف الجرمية عىل 

انهـا جنايـة فقـط ومل يأخـذ مبعيـار العقوبـة، اما 

يف الجنـح ايضـا يجـوز التوقيـف فيهـا اذا كانت 

)1) تنـص املادة )110/أ( مـن قانون اصول املحاكامت 

الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 املعـدل عىل 

معاقـب  بجرميـة  متهـامً  عليـه  املقبـوض  كان  اذا   – )أ 

عليهـا بالحبـس مـدة ثـاث سـنوات او اقـل او بالغرامـة 

فعـىل القـايض ان يطلق رساحـه بتعهد مقـرون بكفالة او 

بدونهـا مـا مل يـر ان اطـاق رساحه يـر بسـري التحقيق 

او يـؤدي اىل هروبـه.( .

)2) تنـص الفقـرة )ب( مـن املـادة والقانـون نفسـه عىل 

يجـوز  فـا  متهـام مبخالفـة  عليـه  املقبـوض  كان  )اذا 

توقيفـه اال اذا مل يكـن لـه محـل اقامـة معـن( .

)3) د. ابراهيـم حامد طنطاوي، الحبـس االحتياطي، دار 

النهضة العربيـة، القاهرة، 1999، ص 44 .

العقوبـة املقـررة للجرميـة تزيـد عىل سـنة، وهنا 

اخـذ املـرع مبعيـار وصـف الجرميـة وكذلك 

اخـذ مبعيـار مـدة العقوبـة حيث اجـاز من حيث 

واملعيـار  جنحـة  انهـا  عـىل  الجرميـة  وصـف 

الثـاين مـدة العقوبـة عـىل ان تزيـد العقوبـة عىل 

سـنة)4)، امـا يف املخالفـات والجنـح املعاقـب 

عليهـا بالغرامـة او بالحبـس تقـل عن السـنة، فا 

يجـوز التوقيـف فيهـا نهائيـا والسـبب يف ذلـك 

انتفـاء  اىل  يـؤدي  مـام  الجرائـم  هـذه  لبسـاطة 

املـرر او املسـوغ الـذي مـن اجلـه رشع امـــر 

التوقيف واراد املشـــرع حرص التــوقيـــف يف 

الجرائم ذات خطـــورة خاصـــة)5)، واستثناء من 

هـذا النطـاق اجاز التوقيـف يف جميـع الجنايات 

والجنـح املعاقـب عليهـا بالحبـس اذا مل يكـن 

للمتهـم محـل اقامـة ثابـت ومعـروف)6) .

املـرع  ان  اىل  الفقـه  بعـض  ذهـب  حـن  يف 

املـرصي قـد ضيـق نطـاق الجرائـم التـي يجـوز 

االجـراءات  قانـون  مـن   )1/134( املـادة  تنـص   (4(

الجنائيـة املـرصي رقـم )150( لسـنة 1950واملعدلـة 

بقانـون رقـم )145( لسـنة 2006، عـىل )يجـوز لقاىض 

التحقيـق بعـد اسـتجواب املتهـم أو يف حالـة هربـه إذا 

كانـت الواقعـة جنايـة أو جنحـة معاقبـا عليهـا بالحبـس  

ملـدة ال تقـل عـن سـنة، والدالئـل عليهـا كافيـة ،  أن 

يصـدر أمـر بحبـس املتهـم احتياطيـا ..........( .

)5) د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص657 .

)6) تنـص الفقـرة )2( مـن املـادة والقانـون نفسـه عـىل 

)ومـع ذلك يجـوز حبس املتهـم احتياطيـاً إذا مل يكن له 

محـل إقامـة ثابـت معـروف يف مـرص، وكانـت الجرمية 

جنايـة أو جنحـة معاقبـاً عليهـا بالحبس( .
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رقـم  بقانـون  الصـادر  بالتعديـل  فيهـا  التوقيـف 

)145( لسـنة 2006، حن جعل نطـاق التوقيف 

يف الجنايـات والجنـح املعاقـب عليهـا مبـدة ال 

تقـل عن سـنة، بالرغم من تضييـق النطاق وجعلة 

يف الجنـح ملـدة ال تقـل عن سـنة بعـد ان كانت 

يجـوز الحبـس اكـرث مـن  ثاثـة اشـهر، اال انـه 

ال يـزال محـا للنقـد رغـم تقدمـه عـىل الحـال 

االجـراءات  اخطـر  مـن  التوقيـف  الن  السـابق، 

التـي تتخـذ بحـق املتهـم وال يتم اتخـاذه اال يف 

الجرائـم ذات اهميـة وقـد ادى هـذا النطـاق اىل 

االرساف يف التوقيـف دون مـرر لذلـك)1) .

يف حيـــن يـرى البعـض االخـر)2) بـأن التعديـل 

الصـادر بقانـون رقـم )145( لسـنة 2006، يعتر 

خطـوة ايجابيـة يف تحقيق الكثري مـن الضامنات 

للحريـة الشـخصية للمتهم بارتـكاب جرائم يقرر 

لهـا القانـون وصـف الجنح .

3 – يف الترشيع اللبناين: 

القانـون  يف  املوضوعيـة  التوقيـف  ضوابـط  ان 

اللبنـاين اخـذ املـرع مبعيـار وصـف الجرمية  

يف الجنايـات عـىل انهـا جنايـة فقـط ومل يأخـذ 

يجـوز  ايضـا  الجنـح  يف  امـا  العقوبـة،  مبعيـار 

التوقيـف فيها اذا كانت العقوبـة املقررة للجرمية 

املـرع مبعيـار  اخـذ  وهنـا  سـنة،  عـىل  تزيـد 

مـدة  مبعيـار  اخـذ  وكذلـك  الجرميـة  وصـف 

العقوبـة حيـث اجـاز مـن حيث وصـف الجرمية 

)1) د. عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص505 .

)2) د. بشري سعد زغلول، مرجع سابق، ص29 .

عـىل انهـا جنحـة واملعيـار الثـاين مـدة العقوبـة 

عـىل ان تزيـد العقوبـة عـىل سـنة)3).

واسـتثناء عـىل ذلـك يجـوز التوقيـف يف الجنح 

التـي تكـون عقوبتهـا اقـل من سـنة يف حالـة اذا 

كان املتهـم سـبق وان صـدر بحقـه حكم يقي 

بعقوبـة جنائيـة او بالحبـس اكـرث من ثاثة اشـهر 

دون وقـف تنفيـذ)4)،  امـا يف املخالفـات فعـدم 

االجـازة بتوقيف املتهـم)5) .     

االحـكام  بخصـوص  تقـدم  مـا  خـال  مـن 

التـي تخـص موضـوع  والضوابـط املوضوعيـة 

الجرميـة، نجـد ان املـرع العراقـي يف الجرائم 

املعاقـب عليهـا باإلعـدام جعـل فيهـا التوقيـف 

وجـويب لحـن صدور قـرار فاصـل يف الدعوى، 

موقـوف  يبقـى  املتهـم  الن  فيـه  مبالغـا  وهـذا 

او املحاكمـة وقـد تطـول  التحقيـق  طيلـة فـرتة 

اصـول  قانـون  مـن  ثالثـا(   /107( املـادة  تنـص   (3(

املحاكـامت الجزائيـة اللبناين رقم )328( لسـنة 2001 

واملعـدل بقانـون رقـم )359( لسـنة 2001 عـىل )بعـد 

أن يسـتجِوب قـايض التحقيـق املدعى عليه، ويسـتطلع 

رأي النيابـة العامـة، ميكنـه أن يصـدر قـرارا بتوقيفه رشط 

أن يكـون الجـرم املسـند إليه معاقبـا عليـه بالحبس أكرث 

مـن سـنة أو أن يكون قـد حكم عليـه قَباً بعقوبـة جنائية 

أو بالحبـس أكـرث مـن ثاثـة أشـهر دون وقـف التنفيذ( .

)4) املعتصـم باللـه ادهـم، التوقيـف االحتياطـي بـن 

الحلبـي  منشـورات  ط1،  والتطبيـق،  القانـوين  النـص 

. ص54   ،2012 بـريوت،  الحقوقيـة، 

)5) د. عمـر واصـف الريـف، التوقيـف االحتياطـي، 

الحقوقيـة،  الحلبـي  منشـورات  ط2،  مقارنـة،  دراسـة 

. ص215   ،2010 لبنـان، 
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مـدة التوقيـف اىل سـنوات لحـن صـدور قـرار 

العراقـي مل  الدعـوى، الن املـرع  فاصـل يف 

يحـدد يف الجرائـم التـي عقوبتهـا االعـدام مـدة 

للتوقيـف، وكذلـك مل يحـدد يف جميـع الجرائم 

مـدة للتحقيـق، وان كان الشـخص متهام بجرمية 

مـررا  يعطـي  ال  هـذا  ان  اال  االعـدام  عقوبتهـا 

لرمبـا  التوقيـف  مـدة  تحديـد  بعـدم  للمـرع 

كل هـذه الفـرتة التـي يقضيهـا املتهـم بالتوقيـف 

لتصـل اىل سـنوات ولكـن يصـدر قـرار باألفراج 

او بالـراءة وهـذا يعتـر تعسـف بحـق املتهـم، 

لذلـك مل يكـن املـرع العراقي موفقـا يف عدم 

تحديـد مـدة التوقيـف يف الجرائم التـي عقوبتها 

تصـل اىل االعـدام ألنـه اعطـى للقايض مـا يبيح  

امكانيـة التعسـف يف حريـة الفـرد بطريقـة غـري 

مبـارشة،  قياسـا مـع التريعـات املقارنـة التـي 

حـددت فيهـا مـدة التوقيـف  يف جميـع الجرائم 

حتـى التـي تصـل عقوبتهـا اىل االعـدام، لي ال 

يتعـارض مـع مبـدأ االصـل باإلنسـان الـراءة .

        اما فيام يخص الجرائم التي عقوبتها السجن 

تزيد عقوبتها  التي  الحبس  او  او املؤقت  املؤبد 

عىل ثاث سنوات فأن االصل فيها التوقيف لكن 

بكفالة  املتهم  رساح  اطاق  فيها  اجاز  املرع 

املرع  اعطاه  امتياز  وهذا  بدونها،  او  ضامنة 

يحمد  وموقف  للمتهم  قوية  وضامنة  العراقي 

الجنايات  التوقيف جوازي يف  عليه حينام جعل 

والجنح التي تزيد عىل ثاث سنوات، ولكنه رجع 

وسحب هذا االمتياز حينام اجاز التوقيف للجرائم 

بالغرامة،  او  من ثاث سنوات  اقل  عقوبتها  التي 

جميع  يف  للقايض  التوقيف  صاحية  اعطى  مام 

من  اكرث  اىل  عقوبتها  تصل  التي  حتى  الجرائم 

ثاثة اشهر او بالغرامة، ونقرتح تعديل نص املادة 

عقوبتها  التي  الجرائم  وجعل  الذكر  انفة   )110(

املتهم  رساح  فيها  يطلق  اقل  او  سنوات  ثاث 

بكفالة ضامنة او بدونها حسب الظروف،  و حرص 

التوقيف يف الجرائم التي تزيد عقوبتها عىل ثاث 

وعدم  التوقيف  نطاق  تضييق  اجل  ومن  سنوات 

سلب حرية املتهم اال للرورة .  

ثانياً: ضوابط التوقيف الشخصية: 

الضوابط  الشخصية هي  التوقيف  يقصد بضوابط 

التي تخص املتهم وعمره .

1 – يف الترشيع العراقي:

العراقـي احـكام وضوابـط  لقـد حـدد املـرع 

فـاذا كان عمـر  شـخصية تخـص عمـر املتهـم 

عليـه  فتطبـق  سـنة  عـر  مثانيـة  بلـغ  املتهـم 

النصـوص القانونيـة الخاصـة بالتوقيـف التـي تم 

ذكرهـا سـابقا، امـا اذا مل يتـم الثامنـة عـر مـن 

عمره فتطـــبق بحقـــه نصــوص قانـــون رعاية 

االحـداث رقـم )76( لسـنة 1983، واملقصـود 

بالحـدث هـو الـذي اتـم التاسـعة من عمـره ومل 

يتـم الثامنـة عـر مـن عمـره)1)، امـا فيـام يخص 

توقيـف االحـداث نجـد ان املـرع العراقي منع 

توقيـف الحـدث يف املخالفـات وهـذا موقـف 

قانـون رعايـة  مـن  )3/ثانيـا(  املـادة  نـص  )1) حسـب 

االحـداث رقـم )76( لسـنة 1983، التـي تنـص عـىل 

)يعتـر حدثـا مـن اتم التاسـعة من عمـره ومل يتـم الثامنة 

عـرة( .
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يحمـد عليـه، امـا يف الجنـح والجنايـات فيجوز 

توقيـف الحدث لغرض دراسـة شـخصيته او عند 

تعـذر وجـود كفيـل)1) .

2 – يف الترشيع املرصي:     

لقـد فـرق املـرع  املـرصي بخصـوص جـواز 

بـن  احتياطيـا(  الطفـل  الطفـل )حبـس  توقيـف 

: املرحلـة االوىل هـي مرحلـة عـدم  مرحلتـن 

تجـاوز عمـر الطفـل الخامسـة عـر، ويف هـذه 

مل  الـذي  الطفـل  توقيـف  يجـوز  ال  املرحلـة 

يتجـاوز الخامسـة عـر مـن عمـره بغـض النظر 

هـو  ذلـك  يف  والسـبب  الجرميـة)2)،  نـوع  عـن 

)1) فتنـص املـادة )52( مـن قانون رعايـة االحداث رقم 

)76( لسـنة 1983عـىل )اوال – ال يوقـف الحـدث يف 

املخالفـات ويجوز توقيفه يف الجنـح والجنايات لغرض 

فحصـه ودراسـة شـخصيته أو عنـد تعذر وجـود كفيل له 

. ثانيـا – يوقـف الحـدث املتهم بجنايـة عقوبتها االعدام 

اذا كان عمـره قـد تجـاوز الرابعة عرة . ثالثـا – ينفذ قرار 

توقيـف الحـدث يف دار املاحظة .أمـا يف االماكن التي 

ال يوجـد فيهـا دار ماحظـة فتتخذ التدابـري ملنع اختاط 

الحـدث مع املوقوفن بالغي سـن الرشـد( .

)2) تنـص املـادة )119( مـن قانـون الطفـل رقـم)12( 

لسـنة 1996 املعدل بقانون 126 لسـنة 2008 عىل )ال 

يحبـس احتياطيـا الطفـل الـذي مل يجـاوز خمـس عر 

سـنة، ويجـوز للنيابة العامة ايداعه احـدى دور املاحظة 

مـدة ال تزيـد عـىل اسـبوع وتقدميـه عنـد كل طلـب اذا 

كانـت ظـروف الدعوى تسـتدعي التحفظ عليـه، عىل ان 

ال تزيـد مـدة االيـداع عـىل اسـبوع مـامل تأمـر املحكمة 

مبدهـا وفقـا لقواعـد الحبـس االحتياطـي املنصـوص 

بـدال  ويجـوز  الجنائيـة،  االجـراءات  قانـون  يف  عليهـا 

مـن االجـراء املنصـوص عليـه يف الفقـرة السـابقة االمر 

اجـراء  رشع  اجلـه  مـن  الـذي  املسـوغ  انتفـاء 

التوقيـف، فليـس مـن املحتمـل ان يشـوه الطفل 

ادلـة الجرميـة او احتـامل هروبـه، باإلضافـة اىل 

ذلـك فـان حظـر توقيـف الطفـل يتفـق مـع حظر 

توقيـع العقوبـات عليـه )3) .

الخامسـة عـر مـن  الـذي تجـاوز  الطفـل  امـا 

عمـره ومل يتجـاوز الثامنـة عـر مـن عمـره فأنـه 

يخضـع لنفس الضوابـط الخاصـة بالتوقيف التي 

يخضـع لهـا الشـخص البالـغ، ويـرى البعـض)4) 

ان مـن االفضـل ان يضـع املـرع لهـذه الفئـة 

العمريـة ضوابـط خاصـة بالتوقيـف بحيـث تقـل 

مـدة التوقيـف قياسـا مـع الشـخص البالـغ . 

3 – يف القانون اللبناين:  

لقـد نـص املـرع اللبنـاين عـىل انـه ال يجـوز 

توقيـف الحـدث الذي مل يتـم عمـر الثانية عر، 

لكـن اجـاز التوقيـف للحـدث الـذي اتـم الثانية 

عـر من عمـره فأكـرث وذلـك يف دور املاحظة 

او يف الجنـاح الخـاص لألحـداث يف الجرائـم 

املعاقـب عليهـا بسـنة حبـس عـىل االقـل)5)، او 

بتسـليم الطفـل اىل احـد والديـه او ملـن له الواليـة عليه 

للمحافظـة عليـه، وتقدميه عند كل طلـب، ويعاقب عىل 

االخـال بهـذا الواجب بغرامـة ال تجاوز مائـة جنيه( .

)3) د. محمـود نجيـب حسـني، رشح قانـون االجراءات 

الجنائيـة، مرجع سـابق، ص658و659 .

)4) د. امن مصطفى محمد، مرجع سابق، 39 .

االحـداث  حاميـة  قانـون  مـن   35 املـادة  تنـص    (5(

لقـايض   -1( لسـنة  2002عـىل  رقـم )422(  اللبنـاين 

التحقيـق، عنـد الـروع بالتحقيق مـع الحـدث، أن يتبع 

بحسـب  ولـه  السـابقة  املـادة  يف  الـواردة  االجـراءات 
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اذا وجـد يف حالة تسـول او تـرد)1)، اما الحدث 

الـذي ال يوجـد يف حالـة تـرد او تسـول وكانت 

الجرميـة عقوبتهـا اقل من سـنة فا يجـوز توقيفه 

ولـو كان عمـر يزيـد عـىل اثنـى عر سـنة .

وضوابط  احكام  بخصوص  تقدم  ما  خال  من 

التوقيف الشخصية املتعلقة بعمر املتهم، نــرى 

عندمــا  منصفا  يكــن  مل  العراقي  املرع  ان 

عىل  وكان  الجنح،  فــي  الحــدث  توقيف  اجاز 

يف  الحدث  توقيف  جواز  يحدد  ان  املرع 

بلغ خمسة  الجنايات والجنح ومن كان عمره قد 

عر سنة، او اذا مل يكن له كفيل، الن املسوغات 

خطري  اجراء  هكذا  اتخاذ  اجاز  خالها  من  التي 

عمره  الذي  الحدث  يف  تتوفر  ال  التوقيف  مثل  

اقل من خمسة عر سنة هذا من باب، ومن باب 

املتهم  الحدث  توقيف  فيام يخص وجوب  ثاين 

به  جاء  ما  اىل  منيل  االعدام  عقوبتها  بجرمية 

الظـروف  وحاجـات التحقيـق وسـامته والحفـاظ عـىل 

االدلـة والحـؤول  دون هـروب محتمـل، توقيف الحدث 

الـذي اتـم الثانية عـرة من عمـره يف االماكـن املحددة 

لتوقيـف االحـداث وذلـك يف الجرائـم املعاقـب عليهـا 

بسـنة حبـس عـىل االقـل . كـام لـه أن يضـع الحدث يف 

دار املاحظـة وفقـا ملـا تنـص عليـه و املـادة 41 مـن 

هـذا القانـون . 2- أمـا االحـداث الذيـن مل يتمـوا الثانية 

عـرة فا يجـوز توقيفهم إال إذا وجـدوا يف حالة البند 3 

من املـادة)25( ويجـري توقيفهم يف مؤسسـة اجتامعية 

. متخصصة( 

)1) تنـص املـادة )3/25( القانـون نفسـه عـىل )يعتـر 

الحـدث مهددا يف األحـوال اآلتية . 3- اذا ُوجد متسـوال 

او مـردا( .

املرع املرصي عندما جعل توقيف الحدث من 

للقايض  جوازيه  و  عمره  من  عر  الخامسة  اتم 

االدلة  وقوة  واملتهم  الدعوى  ظروف  وحسب 

فسح  عدم  اجل  من  الحدث،  ضد  املوجودة 

املجال للقايض يف التعسف يف هكذا قرار خطري 

وبحق متهم حدث .   

الفرع الثاين: مربرات التوقيف	 

باتخاذ  به  يبيح  قانوين  املرع نص  يضع  عندما 

اذا  التحقيق وخصوصا  اجراء معن من اجراءات 

كان هذا االجراء مقيد وسالب للحرية مثل التوقيف 

االجراء  لهذا  ومسوغات  مررات  جود  من  البد 

االجراءات  اخطر  من  يعتر  ألنه  به،  جاء  الذي 

اتهام شخص  القضائية عند  التي تتخذها السلطة 

محددة،  قانونية  مدة  ضمن  وكذلك  بجرمية،  ما 

لذلك يجب ان ينتهي هذا االجراء عند زوال تلك 

حددها  التي  القانونية  املدة  وانقضاء  املررات 

قبل  من  املتهم  بحق  تعسف  اعتر  واال  القانون، 

هذا  يف  نبينه  سوف  ما  وهذا  القضائية،  السلطة 

اىل  التوقيف  مررات  نقسم  ان  ووجدنا  الفرع 

الجرمية،  موضوع  تخص  موضوعية  مررات 

عليه  املتهم واملجني  ومررات شخصية تخص 

وكذلك افراد املجتمع .

أوالً: املربرات املوضوعية:

مل ينـص القانـون اىل مررات التوقيـف رصاحة، 

ولكـن ميكن االسـتفادة  من عبارة )ال ير بسـري 

التحقيـق()2) عندمـا اشـار اليها املـرع العراقي، 

)2) مـا جـاء بنـص املـادة )109/أ( مـن قانـون اصـول 
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اىل  اشـارة  عندمـا  املـرصي  املـرع  وكذلـك 

عبـارة )مصلحـة التحقيـق()1) و املـرع اللبناين 

اشـار بعبـارة )للمحافظـة عـىل أدلـة اإلثبـات أو 

املعامل املاديـــة للجرميـة()2)، تعتر جميع هذه 

العبـارات هـي مـررا للتوقيـف. اذن ان كل مـا 

ذكـر يعتر مـن مـررات التوقيف املوضوعيــــة 

املتعلقـــة بالجرميـة، وتشـملها ايضـا للحيلولة 

مـن عـدم العبث باألدلـة)3) ،ألنـه اذا تـرك املتهم 

حـرا باإلمـكان التأثـري عىل سـري التحقيـق وذلك 

ضـد  املتحصلـة  باألدلـة  التاعـب  خـال  مـن 

املتهـم وضياع مامحها او تشـويهها)4)، وتشـمل 

مصلحـة التحقيـق ايضا هـو مبنع اتصـال او تأثري 

املتهـم عـىل الشـهود او البطـش بهـم)5)، ومنـع 

املتهـم ايضا مـن االتصـال ببقيـة املتهمن ملنع 

االتفاقـات التـي قـد تؤثـر عـىل سـري التحقيـق 

محاولـة طمـس  او  الحقيقـة  تغيـري  مـن خـال 

املحاكـامت الجزائيـة العراقـي رقـم )23( لسـنة 1971 

. املعدل 

عـن  التعويـض  السـميع،  عبـد  السـيد  اسـامة  د.   (1(

ارضار الحبـس االحتياطـي واالعتقال، منشـأة املعارف، 

. ص45   ،2014 االسـكندرية، 

)2) مـا جـاء بنـص املـادة )4/107( مـن قانـون اصـول 

املحاكـامت الجزائيـة اللبناين رقم )328( لسـنة 2001 

واملعـدل بالقانـون رقـم )359( لسـنة 2001 . 

)3) د. احمد فتحي رسور،  مرجع سابق، ص1058 .

)4) د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص655 .

)5) د. محمـد محمد مصبـاح القايض، قانون االجراءات 

الجنائيـة، ط1، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بـريوت، 

2013، ص555 .

بقـاء  ضـامن  ذلـك  اىل  واضافـة  معاملهـا)6)، 

املتهـم يف متنـاول يـد سـلطة التحقيق ما يسـهل 

بعـض  مـع  ملواجهتـه  واسـتجوابه  اسـتدعائه 

الشـهود بقصـد جمـع ادلـة االدانـة او الـراءة او 

كلـام اقتـى االمـر اىل ذلـك مـام يسـهل رسعة 

انجـاز التحقيـق)7).

ان جميـع مـا ذكر تعتـر كلها مـررات موضوعية 

اجـراء  اتخـاذ  تبيـح  الجرميـة  موضـوع  تخـص 

التوقيـف مـن قبـل السـلطة املخولـة للتحقيـق، 

امـر  ينتهـي  ان  يجـب  املـررات  هـذه  وبـزوال 

التوقيـف الـذي اتخـذ بحـق املتهـم، واال اعتـر 

املخولـة  السـلطة  قبـل  مـن  بحقـه  تعسـف 

. بالتحقيـق 

ثانياً: املربرات الشخصية: 

هـي  الشـخصية  باملـررات  املقصـود  ان 

املـررات التـي تخـص املتهـم  او املجني عليه 

بصـورة خاصـة وكذلـك افـراد املجتمـع بصـورة 

العـرض ان املـرع مل يشـري اىل  عامـة، ومـع 

ميكـن  ولكـن  ايضـا،  رصاحـة  املـررات  هـذه 

اسـتنتاجها مـن خـال النصـوص القانونيـة انفـة 

التـي تخـص املتهـم،  الذكـر، ومـن املـررات 

هـو حاميـة املتهم نفسـه مـن ردة  فعـل املجني 

)6) د. طـه السـيد احمـد الرشـيدي، ضوابـط الحبـس 

االحتياطـي يف النظـام الجـزايئ املـرصي والسـعودي، 

دار الكتـب والدراسـات العربيـة، االسـكندرية، 2016 ، 

. ص49 

)7) د. محمـد محمـد مصبـاح القـايض، مرجـع سـابق، 

. ص556 
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عليـه او ذويـه لانتقـام من املتهم، وال سـيام يف 

املناطـق التـي يسـودها فكرة الثـأر)1)، ملا تسـببه 

الجرميـة امل ورضر للمجنـي عليـه وذويه، وايضا 

تسـبب ألفـراد املجتمـع بعـدم الشـعور باألمـن، 

مـام يدفعهـم اىل االنتقـام مـن املتهـم، لذلـك 

يعتـر التوقيـف اجراء وقـايئ للمتهـم، من خال 

ابعـاده مؤقتـا عـن انظـار املجنـي عليـه وذويـه 

لرمبـا يكـون فيـه ارضـاء ملـا يف نفوسـهم  .               

ويذهـب رأي مـن الفقـه ان هـذا ال يـرر توقيـف 

املتهـم، ألنـه ال ميكـن بسـبب حاميتـه الحـاق 

االذى بـه، ويعني هذا ايضا انها الوسـيلة الوحيدة 

لحاميـة مـن تقع الشـبهات ضدهم ولرمبـا اتخاذ 

هـذا االجـراء عـىل كل شـخص تحوم الشـبهات 

ضـده، وباإلمـكان للسـلطات املختصـة اتخـاذ 

اجـراءات وقائيـة غـري هذا االجـراء، ونحـن نؤيد 

هـذا الرأي لألسـباب الـواردة فيـه)2) .

وكذلـك يعتـر كتدبـري مانـع مـن ارتـكاب جرائم 

جديـدة)3)، وينتـج اثره من خال اسـتقرار الوضع 

االمنـي بصـورة عامـة و يطمـن افـراد املجتمع،  

وايضـا منـع املتهم مـن الهـروب وضـامن تنفيذ 

الحكـم الصـادر بحقـه)4)،  وبذلـك عنـد اتخـاذ 

اجـراء التوقيـف يسـهل عـىل السـلطة املختصـة 

)1) د. سـعيد حسـب اللـه عبداللـه، رشح قانـون اصول 

املحاكـامت الجزائيـة،  مرجـع سـابق، ص656 .

)2) د. ابراهيم حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص21 .

)3) د. طه السيد احمد الرشيدي، مرجع سابق، ص49 .

)4) د. سـليم ابراهيـم حربـة، و عبـد االمـري العكيـي، 

. سـابق، ص148  مرجـع 

تنفيـذ العقوبـة التـي تصـدر بحـق املتهـم عنـد 

صـدور الحكـم عليه، بينـام لو كان غـري موقوف 

مـن املحتمـل هروبه حـن صدور الحكـم عليه، 

يـد  لذلـك مـن االفضـل وضـع املتهـم تحـت 

السـلطة املختصـة لضـامن عـدم هروبـه وهنـا 

تتغلـب املصلحة العامـة عىل مصلحة الفـرد)5( . 

ونـرى من خـال ذلك ان اتخـاذ اجـراء التوقيف 

لضـامن تنفيذ الحكم تعسـف بحـق املتهم، الن 

التوقيـف اجـراء مـن اجـراءات التحقيـق وليـس 

املتعلقـة  الحكـم، الن املـررات  لتنفيـذ  مـرر 

بالتوقيـف باعتبـاره اجراء مـن اجـراءات التحقيق 

هـي فقـط التـي تبيـح التخـاذ هكذا اجـراء)6)  

االمـر  فـأن  عليـه  املجنـي  يخـص  فيـام  امـا 

بالتوقيـف هـو ارضاء جزيئ لشـعور املجني عليه 

او ذويـه وايضـا ارضـاء لشـعور افـراد املجتمـع 

وتهدئـة النفوس لحن كشـف الحقيقـة ومحاكمة 

الجـاين)7)، وبنفـس الوقت يطمـن املجني عليه 

او ذويـه وكذلـك الشـهود الذين شـهدوا ضده)8)، 

)5) محمـد بـن ضميان العنـزي، حقوق االنسـان املتهم 

يف مرحلـة التحقيق يف النظام االجرايئ السـعودي، ط1، 

لبنـان،  الحقوقيـة،  الحلبـي  منشـورات  مقارنـة،  دراسـة 

2010، ص167 .

)6) د. محمـد عيـد الغريـب، رشح قانـون االجـراءات 

الجنائيـة، ط2، بـدون اسـم مطبعـة، 1996، ص890 .

الحبـس  مشـكات  محمـد،  مصطفـى  د.امـن   (7(

االحتياطـي بـن قيـوده والتعويـض، دراسـة مقارنـة، دار 

. ص21   ،2010 االسـكندرية،  الجديـدة،  الجامعـة 

)8) د. فـؤاد عـي الـراوي، توقيـف املتهـم يف التريـع 

العراقي، دراسـة مقارنة، ط1، مطبعة واوفسـيت عشـتار، 
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ويطمـن افـراد املجتمـع مـن خطـورة املتهـم .

ال ميكـن ملثـل هـذا املـرر اتخـاذ هكـذا اجراء 

مل  شـخص  يوضـع  ان  مبعنـى  التوقيـف،  مثـل 

التوقيـف  يف  للجرميـة  بارتكابـه  ادانتـه  تثبـت 

ذويـه  او  عليـه  املجنـى  شـعور  ارضـاء  بحجـة 

وكذلـك ارضـاء املجتمـع، مـام يعطـي صاحية 

لسـلطة التحقيـق بتوقيف اي شـخص تدور حوله 

الشـبهات من اجـل إسـكات الرأي العـام، ونجد 

ان هـذا املـرر غري منصـف لرمبا يثبـت العكس 

مـن خال بـراءة املتهـم، بـل رمبا يعطـي فرصة 

للمجرم الحقيقـي بارتكاب جرائـم جديدة معتقد 

بـان سـلطة التحقيق مل تتمكن مـن معرفته، ورمبا 

يدفـع املجـرم الحقيقـي بتهيئـة ادلـة وهمية ضد 

املوقـوف مـن اجـل متويـه سـلطة التحقيق .    

ويـرى الباحـث مـن خـال مـا تقـدم ان جميـع 

املـررات  سـواء  ذكرهـا  تـم  التـي  املـررات 

والتـي  الشـخصية   املـررات  او  املوضوعيـة 

تبيـح اتخـاذ هكذا اجـراء خطري، ليسـت رضورية 

وملزمـة  بـــل يعتبـــر تعـــدي علـــى حريـــة 

الفـرد، ويتعـارض مـع مبـدأ بـراءة املتهـم، التـي 

اكـدت عليـه ونصـت اغلـب الدسـاتري ونـادت 

بحقـوق  الخاصـة  واالتفاقيـات  املنظـامت  بـه 

االنسـان، حيـث نـرى ان املـررات املوضوعية  

التـي ميكن لسـلطة التحقيق التخاذ هكـذا اجراء 

خطـري مثـل  اجـراء التوقيف  ضـد املتهم هو يف 

حالـة الجرائـم املشـهودة بالدرجـة االوىل حيث 

بغداد، 1983، ص69 .

ال ضـري فيـه من اتخـاذ هكذا اجراء ضـد املتهم، 

او يف حالـة اعـرتاف املتهـم او وجـود ادلـة قوية 

عـىل ارتكابـه للجرميـة، فـأن مثل هـذه الحاالت 

يجـوز للسـلطة املختصـة بالتحقيق اتخـاذ اجراء 

التوقيـف وضمـن مـدة قانونيـة محـدد، و خاف 

ذلـك يعتـر تعسـف بحـق املتهم .

امـا فيـام يخـص املـررات الشـخصية املتمثلـة 

بحاميـة املتهـم او احتـامل هروبه وضـامن تنفيذ 

عليـه  باملجنـي  يتعلـق  فيـام  او  بحقـه  الحكـم 

وذويـه وافـراد املجتمـع، نجدهـا غـري مجديـة 

بـل نعترها تعـدي عىل الحريـة الفرديـة  ال تخاذ 

هكـذا اجـراء مثـل التوقيـف، قبـل ثبـوت ادانته، 

وباإلمـكان اتخـاذ اجـراءات بديلـة لتعزيـز هكذا 

مـررات .

❊ ❊ ❊
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الخامتة

االن وبعـد ان اكملـت بحثـي هـذا عـن )توقيـف 

املتهـم( اتضحـى يل مـدى االهمية التـي يحظى 

بهـا هـذا االجـراء كونـه احـد االجـراءات املهمة 

التـي متس االنسـان بأغـىل ما ميلك وهـو حريته 

الفرديـة هـذا مـن جانب .  

ومـن جانب اخر هـو ان التوقيف اوجبته الرورة 

وسـيلة  او  التحقيـق  كـامل  ال  او  امـن  كأجـراء 

ملنـع املتهـم مـن الهـروب    وقـد توصلـت من 

خـال بحثـي املتواضع هـذا اىل  االسـتنتاجات 

والتوصيـات التاليـة .

أوالً: االستنتاجات:

التحقيـق  التوقيـف اجـراء مـن اجـراءات  ان   -1

رغـم تعارضـه مـع مبـدأ قرينـة الـراءة .

2- ان التوقيـف ليـس عقوبة بحد ذاتـه  وال يكون 

بنـاء عـىل حكـم قضـايئ . وامنـا اجـراء تفرضـه 

الـرورة حيث يوجـد بوجودها وينتهـي بانتهائها 

وهـو مـا تناولته تحت عنـوان مـررات التوقيف .

3- لقـد حـدد املـرع العراقي ضوابـط واحكام 

اىل  وليـس  العقوبـة  اىل  بالنظـر  التوقيـف  مـدة 

جسـامة الجرميـة او خطورتهـا .

بعمـر  املتعلقـة  الضوابـط  بخصـوص  امـا   -4

املتهـم نـرى ان املـرع اجـاز توقيـف املتهـم 

. الحـدث 

العامـة  للقاعـدة  التوقيـف مخالفـة  ان  رغـم   -5

حريتـه  هـو  االنسـان  يف  االصـل  بـأن  املقـررة 

وانـه بـريء حتـى تثبـت ادانتـه . اال ان للتوقيـف 

مرراتـه ومـن هذه املـررات كونه اجـراء تقتضيه 

وانـه  االمـن  رضورات  ومـن  التحقيـق  مصلحـة 

ضامنـه لتنفيـذ العقوبـة.

اجـراء  هـو  التوقيـف  ان  يل  تبـن  وكذلـك   -3

العوامـل  مـن  ألنـه  التحقيـق  مصلحـة  تقتضيـه 

بالتحقيـق  القامئـن  متكـن  التـي  املسـاعدة 

بالصيـغ املطلوبـة وبالرعـة  اداء مهامهـم  مـن 

املقتضـاة وميكنهـم ايضا من اسـتجواب املتهم 

يف الوقـت الـذي تفـرض الحاجـة اىل اي اجـراء 

توخيـا لجمع االثبـات وبالتايل تسـهيل اجراءات 

التحقيـق يف وقـت قيـايس بـرط ان ال يكـون 

ذلـك عـىل حسـاب دقـة االجـراءات واملسـاس 

بحريـة املتهـم. 

4- ومـن جانب اخـر تبن لنـا ان التوقيف ضامنه 

للمتهـم نفسـه مـن خـال خشـية عـىل حياته من 

االعتـداء عليـه مـن قبـل املجنـي عليـه نفسـه او 

مـن ذوي املجنـي عليهـم وخصوصـا يف جرائم 

القتـل والخطـف والجرائم الجنسـية.

ثانياً: التوصيات:

املـدة  تكـون  ان  العراقـي  املـرع  نـويص   -1

املمنوحـة لقايض التحقيـق يف توقيف املتهم ان 

ال تتجـاوز الشـهر يف الجنـح و الثاث اشـهر يف 

الجنايـات وان يكـون حـق متديـد مـدة التوقيف 

لجهـة قضائيـة اعـىل باعتبـار ان قـايض التحقيق 

فـرد ومعـرض للتأثري.

معينة  مدة  يحدد  ان  املرع  نويص  وكذلك   -2

الجرائم  يف  وخصوصا  التحقيق  اكامل  لغرض 
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يجوز  ال  ألنه  االعدام  العقوبة  فيها  يكون  التي 

وخصم  بكفالة  املوقوف  املتهم  رساح  اطاق 

موضوع الدعوى اما بإحالة املتهم عىل املحكمة 

اىل  يؤدي  ذألك  الن  عنه   االفراج  او  املختصة 

وضع املتهم يف التوقيف ملدة غري معروفة وهذا 

ما ال حضناه من خال عملنا يف التحقيق. 

نصـوص  تعديـل  املـرع  نـويص  وايضـا   -3

توقيـف املتهم الحـدث وجعل التوقيـف للمتهم 

الحـدث يف الجنـح والجنايات من اتم الخامسـة 

عـر من عمـره .

4- لقـد قـرصت مـررات التوقيف عـىل مصلحة 

كان  حـن  يف   . االمـن  ومصلحـة  التحقيـق 

املفـروض شـمول مـررات التوقيـف ال كرث من 

ذألـك حيـث يجـب ان تكـون هنالك ادلـة كافية 

املهـم  االجـراء  هـذا  التخـاذ  تقـي  ومقنعـة 

وندعـو املـرع العراقـي الذهـاب ال كـرث مـن 

ذألـك التخـاذ هكـذا اجـراء.   

اليـه مـن جهـد فـأن  وأخـرياً هـذا مـا توصلـت 

اصبـت فهـذا مـا نرجـوه وان أخطئنـا فلقـد نلـن 

رشف املحاولـة والتعليـم وأخـرياَ بعـد أن ابحرنا 

يف هـذا املجـال  نأمـل من اللـه أن ينـال قبولكم 

وان يلقـى االستحسـان منكـم.

❊ ❊ ❊

قامئة املصادر واملراجع

- القرآن الكريم.

أوالً: كتب اللغة واملعاجم:

احمـد  بـن  الخليـل  الرحمـن  عبـد  ابـو   -1

الرشـيد  دار  ج5،  العـن،  كتـاب  الفراهيـدي، 

.  1982 سـوريا،  للنـر، 

2- د. احمـد سـليم الحمـيص و د. سـعدي عبـد 

اللطيـف ضنـاوي، الرافد معجم الناشـئة اللغوي، 

طرابلـس،  للكتـاب،  الحديثـة  املؤسسـة  رشكـة 

. 2015

معجـم  يعقـوب،  بـن  محمـد  الديـن  مجـد   -3

القامـوس الوسـيط، ط5، دار املعرفـة، بـريوت، 

.2011

4- محمـد بـن مكـرم بـن عـي ابـو الفضـل ابـن 

منظور، لسـان العـرب، ج5، ج7، ط3، دار احياء 

الـرتاث العريب، بـريوت .

ثانياً: الكتب:

1- د. ابراهيم حامد طنطاوي، الحبس االحتياطي، 

دار النهضة العربية، القاهرة، 1999 .

قانـو  يف  الوسـيط  رسور،  فتحـي  احمـد  د.   -2

العربيـة،  النهضـة  دار  الجنائيـة،  االجـراءات 

.  2016 القاهـرة، 

3- د. ادريـس عبـد الجـواد، الحبـس االحتياطي 

وحاميـة الحرية الفردية يف ضـوء اخر التعديات 

لقوانـن االجـراءات الجنائية، دراسـة مقارنة، دار 

الجامعـة الجديدة، االسـكندرية، 2008 .
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4- د. اسـامة السـيد عبـد السـميع، التعويض عن 

منشـأة  واالعتقـال،  االحتياطـي  الحبـس  ارضار 

املعـارف، االسـكندرية، 2014 .

الحبـس  سـامة،  محمـد  اسـامعيل  د.   -5

.  1982 القاهـرة،  الكتـب،  عـامل  االحتياطـي، 

6- املعتصـم باللـه ادهـم، التوقيـف االحتياطـي 

بـن النـص القانـوين والتطبيـق، ط1، منشـورات 

الحلبـي الحقوقيـة، بـريوت، 2012 .

7- د. امـن مصطفـى محمد، مشـكات الحبس 

االحتياطـي بن قيوده والتعويض، دراسـة مقارنة، 

دار الجامعة الجديدة، االسـكندرية، 2010 .

القانونيـة  القواعـد  زغلـول،  سـعد  بشـري  د.   -8

للحبس االحتياطي، دراسـة تحليليـة، دار النهضة 

العربيـة القاهـرة، 2010 .

9- د. جال ثروت، علم االجرام وعلم العقاب، 

دار املطبوعات الجامعية، االسكندرية، 2014 .

الحبـس  املرصفـاوي،  صـادق  حسـن  د.   -10

النـر  دار  الفـرد،  حريـة  وضـامن  االحتياطـي 

.  1954 القاهـرة،  املرصيـة،  للجامعـات 

قانـون  مبـادئ  السـعيد،  عمـر  رمضـان  د.   -11

االجـراءات الجنائيـة، ج1، دار النهضـة العربيـة، 

.  1993 القاهـرة، 

12- د. سـعيد حسـب الله عبد اللـه، رشح قانون 

الحكمـة  دار  الجزائيـة،  املحاكـامت  اصـول 

للطباعـة والنـر، املوصـل، 1990 .

االمـري  عبـد  و  حربـة  ابراهيـم  سـليم  د.   -13

املحاكـامت  اصـول  قانـون  رشح  العكيـي، 

.  2015 بـريوت،  السـنهوري،  دار  الجزائيـة، 

ضوابـط  الرشـيدي،  احمـد  السـيد  طـه  د.   -14

الحبـس االحتياطـي يف النظـام الجزايئ املرصي 

العربيـة،  والدراسـات  الكتـب  دار  والسـعودي، 

.  2016 االسـكندرية، 

15- د. عامـر سـليامن، العـراق يف التاريـخ، دار 

الحريـة، بغـداد، 1983 .

16- عبـد الرحمـن خـر، رشح قانـون اصـول 

تعدياتـه  البغـدادي  الجزائيـة  املحاكـامت 

.  1945 النجـاح،  مطبعـة  وذيولـه، 

القواعـد  رشح  مهـدي،  الـرؤوف  عبـد  د.   -17

العامة لإلجـراءات الجنائيـة، دار النهضة العربية، 

القاهـرة، 2010 .

18- د. عـامر عباس الحسـيني، التحقيق الجنايئ 

الجرميـة، ط2،  الحديثـة يف كشـف  والوسـائل 

منشـورات الجامعة االسـامية، الجـف االرشف، 

. 2014

التوقيـف  الريـف،  واصـف  عمـر  د.   -19

منشـورات  ط2،  مقارنـة،  دراسـة  االحتياطـي، 

2010 لبنـان،  الحقوقيـة،  الحلبـي 

20- د. فـؤاد عـي الـراوي، توقيـف املتهـم يف 

التريـع العراقـي، دراسـة مقارنـة، ط1، مطبعـة 

واوفسـيت عشـتار، بغـداد، 1983.

الشـهاوي، معايـري  الفتـاح  21- د. قـدري عبـد 

الحبـس االحتياطـي، ط1، دار النهضـة العربيـة، 

. القاهـرة، 2006 

اصـول  قانـون  رشح  السـعيد،  كامـل  د.   -22

االردن،  الثقافـة،  دار  الجزائيـة،  املحاكـامت 

.  2005
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االجـراءات  سـامة،  محمـد  مأمـون  د.   -23

الجنائية يف التريع الليبي، ج1، ط2، منشـورات 

املكتبـة الجامعيـة، ليبيـا، 2000 .

24- د. مجـدي محمـود محـب حافـظ، الحبس 

االحتياطـي وفقـا ألحـدث التعديـات بالقانـون 

رقـم 145 لسـنة 2006، ط1، املكتـب القومـي 

لإلصـدارات القانونيـة، القاهـرة، 2007 .

25- د. ممـدوح خليل البحـر، التحقيق االبتدايئ 

يف قانـون االجـراءات الجزائية االمـارايت و قانون 

العربيـة،  النهضـة  دار  املـرصي،  االجـراءات 

القاهـرة، 2011 .

حقـوق  العنـزي،  ضميـان  بـن  محمـد  د.   -26

االنسـان املتهـم يف مرحلـة التحقيـق يف النظـام 

مقارنـة،  دراسـة  ط1،  السـعودي،  االجـرايئ 

لبنـان، 2010 . الحقوقيـة،  الحلبـي  منشـورات 

االجـراءات  عامـر،  ابـو  زيك  محمـد  د.   -27

الجنائيـة، دار الجامعـة الجديـدة، االسـكندرية، 

.  2010

قانـون  رشح  الغريـب،  عبـد  محمـد  د.   -28

.  1996 ط2،  الجنائيـة،  االجـراءات 

الحبـس  فـرج،  اللطيـف  عبـد  محمـد  د.   -29

الدوليـة  املواثيـق  ضـوء  يف  االحتياطـي 

والتريعـات الوطنيـة، مطابـع الرطـة، بغـداد، 

 .  2010

30- د. محمـد عبدالله املر، الحبس االحتياطي، 

دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 2006 .

الوجيـز  الحلبـي،  سـامل  عـي  محمـد  د.   -31

الثقافـة،  دار  الجزائيـة،  يف اصـول املحاكـامت 

.  2005 االردن، 

32- د. محمـد محمـد مصبـاح القـايض، قانـون 

الحلبـي  منشـورات  الجنائيـة، ط1،  االجـراءات 

الحقوقيـة، بـريوت، 2013 .

33- د. محمـود محمـود مصطفـى، رشح قانـون 

العربيـة،  النهضـة  دار  الجنائيـة،  االجـراءات 

.  1988 القاهـرة، 

قانـون  رشح  حسـني،  نجيـب  محمـود  د.   -34

االجـراءات الجنائيـة، ط3، دار النهضـة العربيـة، 

. القاهـرة، 1998 

ضامنـات  احمـد،  االلـه  عبـد  هـايل  د.   -35

الريعـة  بـن  القبـض  مواجهـة  يف  املتهـم 

النهضـة  دار  الوضعـي،  والقانـون  االسـامية 

 .  2002 القاهـرة،  العربيـة، 

ثالثاً: الترشيعات القانونية:

1– الدساتري :- 

– دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ .

– دسـتور جمهوريـة مـرص العربيـة لسـنة 2014 

النافـذ .

2– القوانني: 

 1918 لسـنة  البغـدادي  العقوبـات  قانـون   –

. امللغـى 

– قانـون اصـول املحاكـامت الجزائيـة البغدادي 

رقـم 42 لسـنة 1931 امللغى .

– قانون االجـراءات الجنائية املـرصي رقم 150 

لسـنة 1950 املعـدل بقانـون رقـم 145 لسـنة 

.  2006

– قانـون اصـول املحاكـامت الجزائيـة العراقـي 
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رقـم 23 لسـنة 1971 املعـدل .

– قانـون رعايـة االحـداث العراقي رقم 76 لسـنة 

. 1983

– قانـون الطفـل املرصي رقـم 12 لسـنة 1992 

املعـدل بقانـون رقـم 126 لسـنة 2008 .

– قانـون اصـول املحاكـامت الجزائيـة اللبنـاين 

رقـم  بقانـون  املعـدل   2001 لسـنة   328 رقـم 

.  2001 لسـنة   359

 422 رقـم  اللبنـاين  االحـداث  رعايـة  قانـون   –

.  2002 لسـنة 

3 – القرارات: 

- قـرار محكمة جنايـات دهوك بصفتهـا التمييزية 

رقـم 669: ت: 2010 )القـرار غري منشـور .

رابعاً: االتفاقيات واملؤمترات الدولية :- 

- االعان العاملي لحقوق االنسان لسنة 1948.

❊ ❊ ❊
 

 




