
 

 في القانون السوري االبتدائي التحقيق

 لجمع اإلحالة وقاضي التحقيق قاضي به يقوم الذي البحث على االبتدائي التحقيق تعبير يطلق

 هذه إلثبات كافية غير أو كافية كانت إذا مما للتأكد قيمتها، وتقدير الجريمة، قيام تثبت التي األدلة

 . وفاعل   ا  وقوع الجريمة،

 . المحاكمة مرحلة وتسبق األولي التحقيق مرحلة تلي وسط مرحلة هو أي 

 وتهدف المحاكمة تسبق التي اإلجراءات من مجموعة بأنه االبتدائي التحقيق تعريف يمكن لذلك

 وفحص ومرتكبه وقوعه وملبسات القانون عليه يعاقب فعل وقوع بشأن األدلة جمع إلى

 .للمحاكمة المتهم إلحالة كفايته لتحديد كله ذلك تقدير ثم الجاني لشخصية المختلفة الجوانب

 تلك في كلمته يقول أن الحكم لقضاء يتسني كي العامة الدعوى ملف االبتدائي التحقيق يهيئ أي 

 . الدعوى

 والتأكد األدلة تمحيص طريق عن الحقيقة إلى الوصول االبتدائي التحقيق من األساسي فالهدف

 يعمل كونه في تكمن االبتدائي التحقيق فأهمية. عليه المدعى إلى الجريمة نسبة حول كفايتها من

 كما تتلشى، أو تتشوه أن قبل أي لها، المعاصر الوقت في بالجريمة المتعلقة األدلة اكتشاف على

 ليكفل حولها أولي رأي وتكوين الضعيف الدليل الستبعاد األدلة هذه بين الموازنة على يعمل

 من إال المحكمة أمام يمثل ال حتى المحاكم، إلى كافية أدلة فيها تتوافر التي الحاالت إحالة

 .متينة وواقعية قانونية أسس إلى مستندة التهامه كافية أدلة ضده توافرت

 الجزائية، الدعوى مصير تقرير في أساسيا   دورا يلعب االبتدائي التحقيق أن الوقائع أثبتت وقد

 عليهم العمل ضغط األن به، ملزمين غير كانوا ولو كثيرة، عليه يعتمدون الموضوع قضاة ألن

 .فيه بالتوسع أو بإجرائه دوما   بأنفسهم يقوموا أن لهم يتيح ال

 تجميع طريق عن المحاكمة لمرحلة التمهيد إلى يهدف ألنه ،(ابتدائي) بأنه التحقيق وصف لذلك

 في يفصل أن شأنه من ليس التحقيق فقضاء الدعوى، في الفصل الحكم لسلطة تتيح التي العناصر

 . باإلدانة أو بالبراءة العامة الدعوى

 التي اإلجراءات بعض تتخذ أن من االبتدائي بالتحقيق المختصة للسلطة البد كله، ذلك أجل ومن

 للمدعى الكافية الضمانات توفير مع الحقيقة عن الكشف أجل من وحرياتهم األفراد حقوق تمس

 .نفسه عن الدفاع من ليتمكن عليه

 :على فيها نتعرف أجزاء ثلثة إلى الجزء هذا تقسيم من البد لذلك



 . االبتدائي التحقيق في األساسية المبادئ: أوال

 .التحقيق قاضي: ثانيا

 .اإلحالة قاضي: ثالثا 

 

 :الى االبتدائي التحقيق في األساسية المبادئ تقسم االبتدائي التحقيق في األساسية المبادئ

 .واالدعاء االبتدائي التحقيق بين الفصل -1

 .والحكم االبتدائي التحقيق بين الفصل -2 

 االبتدائي التحقيق صفات -3 

 واالدعاء االبتدائي التحقيق بين الفصل

 الجريمة مرتكب على العامة الدعوى إقامة وهو العامة النيابة اختصاص من االدعاء أن األصل 

 .المختصة القضائية الهيئات إلى واحالته

 الجريمة وجود تؤيد التي األدلة جمع إلى تهدف إجراءات من يتخذ ما فهو االبتدائي التحقيق أما 

 .بارتكابها المتهم إلى الجريمة إسناد في تفيد التي بالتحريات والقيام

 المتهم لمصلحة أكانت سواء الدعوى أدلة عن التنقيب على جوهره في يقوم االبتدائي فالتحقيق 

 .المحاكمة إلى إلحالته كفايتها بمدى قرار واتخاذ مصلحته غير في أو

 التحقيق سلطة تمثل بينما المتهم، من الخصومة موقف تقف االدعاء سلطة أن يظهر وبذلك 

 .والمتهم االدعاء بين محايدة حكمة

 أي والكفاءة، والنزاهة بالحياد تتصف سلطة إلى االبتدائي التحقيق مهمة إسناد من البد كان لذلك

 جانب إلى بالمتهم، يتعلق فيما العدالة لتحقيق االطمئنان على تبعث صفات فيها تتوافر أن

 .االتهام أدلة عن بالتنقيب اهتمامها

 يمنع الفصل  هذا مثل ألن العدالة، تحقيق لألفراد يكفل واالدعاء، التحقيق سلطتي بين فالفصل

 الوقت في وحكمة خصمة عندئذ منها تجعل التي السلطتين هاتين بين تجمع أن من العامة النيابة

 .ذاته

 والحكم االبتدائي التحقيق سلطة بين الفصل

 :أنه على الجزائية المحاكمات أصول قانون من 56 المادة نصت 



 ".فيها حقق التي الدعوى في يحكم أو ينظر أن التحقيق القاضي يجوز ال" 

 ينظر أن له يحق وال التحقيق قضاة من يعد ألنه اإلحالة، قاضي على أيضا يسري المنع وهذا 

 .فيها حقق التي الدعوى في يحكم أو

 التحقيق سلطة إعطاء على القاعدة هذه شرع عندما حرص المشرع أن المادة هذه من يتبين

 . الحكم قضاء عن عملها في استقلله

 فيها، الفصل يتولى أن معينة قضية في بالتحقيق قام لمن يجوز فل العدالة، تحقيق هو والهدف

 .الدعوى في التحقيق أثناء قناعة من لديه تكون بما يتأثر قد ألنه

 قاضي ابتعاد ضرورة هو والحكم االبتدائي التحقيق سلطتي بين الفصل هذا وراء من فالهدف

 . فيها حقق التي الدعوى في مسبق رأي تكوين عن الحكم

 لمحاكمته جلس فإذا بجرميته، مقتنعا يكون المحكمة، إلى المتهم إحالة قرر الذي المحقق فالقاضي

 هذا خطأ له ظهر وإن ذاته االتجاه في ويستمر األولي برأيه يتشبث أن الجائز فمن حكم، كقاضي

 المطروحة الدعوى في مسبق رأي أي يحكمه ال أن الحكم القضاء األفضل من فإنه لذلك الرأي،

 .تام وبحياد مجردة بصورة فيها الحكم يستطيع حتى أمامه

 بها قام إذا القاضي تمنع التي التحقيقية األعمال هي ما هو يطرح أن يمكن الذي التساؤل ولكن 

 .الدعوى؟ في للقاضي رأي لتكوين كافية تعد التي األعمال هي ما أي الدعوى، في يحكم أن من

 في تحقيق من بجزء قام فإذا الحقيقي، بالمعنى تحقيقي عمل على أقدم قد المحقق يكون أن يكفي

 عليه، المدعى استجوب لو كما اإلنابة، بطريق به قام أو عمله في داخل   ذلك أكان سواء الدعوى

 تعد كلها األعمال فهذه الخ... عليه المدعي محاكمة لزوم قرر أو شاهدأ، سمع أو توقيفه، قرر أو

 .القضية في واضح رأي بتكوين له تسمح جوهرية تحقيقية أعماال

 االبتدائي التحقيق صفات

 وتدوين التحقيق، إنجاز في السرعة التحقيق، سرية: هي صفات بثلث االبتدائي التحقيق يتميز 

 .المحاضر

 التحقيق سرية -أ

 :يلي ما على الجزائية المحاكمات أصول قانون من 2و1 فقرتيها في 70 المادة نصت

 جميع حضور في الحق ووكلئهم الشخصي والمدعي بالمال والمسؤول عليه للمدعى - 1"

 .الشهود سماع عدا ما التحقيق أعمال



 دعوتهم بعد الحضور، عن تخلفهم بحال األولى، الفقرة في المذكورين لألشخاص يحق وال -2

 ".غيابهم في جرت التي التحقيقات على يطلعوا أن األصول، حسب

 بالنسبة علني لكنه الناس، لعامة بالنسبة سري االبتدائي التحقيق أن الفقرتين، هاتين من يتبين

 .ووكلئهم للخصوم

 . الجلسات محاضر على االطلع وال التحقيق جلسات الجمهور حضور يجوز فل 

 جلسة في تلوتها قبل الجنحي أو الجنائي التحقيق وثائق من وثيقة أية نشر المشرع منع كما

 سير في اإلعلم وسائل لتأثير تجنبا وذلك ليرة، مئة إلى تصل بغرامة عليها وعاقب علنية

 سوء من المتهم حماية إلى باإلضافة مصلحته، ضد أم المتهم مصلحة في ذلك أكان سواء التحقيق

 .التحقيق خلل براعته ثبتت حال في السمعة

 عليه والمدعى الشخصي المدعي وهم الدعوى في الخصوم إلى بالنسبة السرية مبدأ وينتفي 

 سماع عدا ما التحقيق أعمال جميع حضور في الحق لهم الذين ووكلؤهم بالمال والمسؤول

 .الشهود

 بأقوالهم االدالء من هؤالء يتمكن حتى الشهود، أقوال إلى بالنسبة القيد هذا المشرع فرض وقد

 لحضور األصول حسب والوكلء الخصوم إلى دعوة التحقيق قاضي يوجه أن على حرج، دون

 وليس عنهم، بمعزل التحقيق فيجري ، الحضور عن ذلك بعد هؤالء تخلف فإذا التحقيق، أعمال

 .غيابهم في جرت التي التحقيقات على يطلعوا أن الحالة هذه في لهم

 االستعجال حالتين، في الخصوم عن بمعزل التحقيق يجري أن التحقيق قاضي حق من أن غير

 عليه يجب إنما المراجعة، يقبل ال الشأن هذا في وقراره الحقيقة، إلظهار ضرورة رأى متى أو

 .العلقة ذوي عليه يطلع أن الوجه هذا على المقرر التحقيق من انتهائه عند

 وتبقى كافة، الناس لجمهور بالنسبة مطلقا يكون أن يجب التحقيق سرية مبدأ إن القول يمكن لذلك

 علنية مبدأ عندئذ محله فيحل المختصة، المحكمة إلى الدعوى إحالة تتم أن إلى قائمة السرية

 .المحاكمة

 

 التحقيق إنجاز في السرعة -ب

 واتخاذ الفاعل هوية تحديد أجل من بالسرعة االبتدائي التحقيق إجراءات تتسم أن يجب

 يبقى ال وحتی وأثارها، الجريمة معالم على والمحافظة معاقبته أجل من اللزمة اإلجراءات

 .بريئا   كان حال في الزمن من طويلة مده موقوفا المتهم



 عندما مثل   منها متعددة، السرعة صفة التحقيقية اإلجراءات على تسبغ التي القانونية والنصوص

 تاريخ من ساعة وعشرين أربع خلل للخصوم التحقيق قاضي قرارات تبلغ أن المشرع أوجب

 . ساعة وعشرين بأربع اإلحالة قاضي إلى االستئناف تقديم مهلة حدد وعندما صدورها،

 ليعطي منها انتهائه لدى التحقيق معاملت العام النائب يودع بأن التحقيق قاضي ألزم عندما كذلك

 المشهودة الجريمة خص وعندما األكثر، على أيام ثلثة خلل فيها مطالبته العام النائب

 .  بالسرعة تتسم خاصة بإجراءات

 في العجلة تعني أنها على التحقيقية، اإلجراءات في السرعة قاعدة تفهم أن يجوز ال ذلك مع لكن

 .مباشرتها في والتأني والدقة اإلجراء، اتخاذ في السرعة تعني وإنما الدعوى، فصل

 : المحاضر تدوين -ج

 اإلجراءات هذه تكون حتى خطية، إجراءاته جميع إثبات االبتدائي، التحقيق ضمانات أهم من 

 األثار وتحديد المتخذة لإلجراءات وضوح من توفره ولما واإلثبات، للستدالل صالحة أساسأ

 . بعد فيما الدعوى موضوع في للفصل المحكمة لعمل تسهيل وذلك عليها، المترتبة

 ويعطي عنه مستنابة أو دائرته كاتب الجريمة موقع إلى ينتقل عندما التحقيق قاضي فيصطحب

 . لمرافقته بانتقاله علما العام النائب

 .حدة على شاهد كل إلى كاتبه بحضور ويستمع

 .عليها وأجوبته إليه الموجهة األسئلة يتضمن محضر في شاهد كل إفادة وتدون 

 عليها إصبعه بصمة ويضع منها صفحة كل على ويوقع عليها فيصادق إفادته الشاهد على وتتلى 

 . المحضر في ذلك إلى يشار عليه األمر تعذر أو تمنع واذا أمي، كان إن

 منه صفحة كل على ويوقع الشاهد إفادة تضمنت التي الصفحات عدد المحضر أخر في يذكر

 . وكاتبه التحقيق قاضي

 . والخبراء عليه والمدعى المدعي إفادات بشأن نفسها األصول وتتبع

 صفحات وعدد سماعهم وتاريخ المستمعين األشخاص بأسماء جدول ينظم التحقيق انتهاء عند

 .إفاداتهم محاضر

 حتى عليه، المدعى استجواب أو الشاهد سماع کتاريخ تحقيقی إجراء كل تاريخ ذكر من البد أي 

 .الطعن ميعاد سريان بدء أو التقادم قطع مثل آثاره، لإلجراء يكون



 مسموع بصوت الضبط في تدوينه يجب ما الكاتب على التحقيق قاضي يملي بأن التدوين ويتم

 لهذا ويكون وايضاحات، أقوال من لسانهم على يدون مما بينة على ليكونوا الحضور، قبل من

 .بالتزوير إال فيها الطعن يجوز ال ثبوتية قوة المحضر

 تحشية، سطوره يتخلل أن وال التحقيق محضر في حك أي حصول عدم المشرع اشترط لذلك 

 والشخص والكاتب التحقيق قاضي على وجب كلمة إضافة أو شطب األمر اقتضى فإذا

 طائلة تحت وذلك المحضر هامش في واإلضافة الشطب على ويصادقوا يوقعوا أن المستجوب

 كل الغية وتعد المسلكية، للمؤاخذة التحقيق قاضي وتعرض سورية ليرة خمسين الكاتب تغريم

 . إضافة أو شطب أو تحشية

 هل: هو بنفسه المحضر بتدوين التحقيق قاضي قيام حال في هنا طرحه يمكن الذي والسؤال

 . البطلن؟ إلى ذلك يؤدي

 إذا اإلجراءات فتبطل الحالة، هذه مثل في يسري النسبي البطلن إن يقول، الذي الرأي مع نحن

 .األساس محكمة أمام المحاكمة ختام قبل المصلحة صاحب بها دفع

 

 

 

 بالدعوى واتصاله اختصاصه التحقيق قاضي

 

 التحقيق قاضي

 القانون يتطلب ولم التحقيق بقاضي خاص تعريف الجزائية المحاكمات أصول قانون يضع لم

 قانون من( 60) المادة اكتفت وقد. التحقيق وظيفة يمارسون الذين القضاة في معينة شروط

 بموجب إليهم المعهودة الوظائف يمارسون قضاة التحقيق يتولى: "بالقول القضائية السلطة

 إلى يرمي ناحية من فهو مزدوجة، دورة التحقيق القاضي إن القول يمكن ولكن". النافذة القوانين

 الشهود وسماع بالخبراء واالستعانة المعاينة إجراء يستلزم وهذا منها، والتثبت األدلة جمع

 في القرارات اتخاذ إمكانية في ثانية ناحية من دوره يتميز كما عليه، المدعي واستجواب

 أو األدلة، كفاية لعدم المحاكمة منع أو التعقبات إيقاف وفي إليه، المقدمة والدفوع المطاليب

 عليه المدعى اتهام على كاف دليل قام أو جرمأ يؤلف الفعل أن ارتأى إذا المحكمة إلى اإلحالة

 .بالجريمة



 

 التحقيق قاضي اختصاص

 التحقيق قاضي وعلى العام، النظام من هي الجزائية األمور في االختصاص قواعد مراعاة إن

 .الخصوم من أحد يثره لم ولو ذاته تلقاء من فيها البحث

. اختصاصه من يتثبت أن تحقيقي عمل أي بإجراء البدء قبل التحقيق قاضي على ينبغي لذلك 

 األوراق وأودع التحقيق، عن وتخلي بذلك قراره إصدار إلى عمد مختص، غير أنه له تبين فإذا

 قانون من( 65) المادة نصت وقد. باطل به يقوم إجراء كل كان وإال المختص، التحقيق قاضي

 :أنه على الجزائية المحاكمات أصول

 ". المختص التحقيق قاضي أودعها مختص، غير تحقيق قاضي إلى الشكوى رفعت إذا" 

 :ثلث نواح من مختصة التحقيق قاضي يكون أن من البد لذلك

 النوعي االختصاص -1

 النائب أودع جناية، الفعل كان إذا أنه الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 51) المادة في جاء

 قاضي إلى العدلية الضابطة موظفو أوراقها إليه أحال التي أو أجراها التي التحقيقات العام

 .التحقيق

 مباشرة المحكمة إلى أو التحقيق قاضي إلى األوراق يحيل أن فله جنحة، الفعل كان إذا أما 

 .الحال مقتضيات حسب

 أن له يجوز وال والجنح، الجنايات جرائم جميع في التحقيق صلحية له التحقيق قاضي إن أي

 .بها وترتبط جناية أو جنحة تلزم المخالفة كانت إذا إال المخالفات في يحقق

 مخالفة، عن عبارة الجرم أن اتضح ثم بجنحة، التحقيق قاضي أمام الدعوى أقيمت إذا لكن 

 بإطلق ويأمر المختصة الجزائية الصلح محكمة إلى عليه المدعى التحقيق قاضي عندئذ فيحيل

 .موقوفا   كان إن سراحه

 الشخصي االختصاص -ب

 يقطنون الذين األشخاص يرتكبها التي الجرائم جميع الشخصي التحقيق قاضي اختصاص يتناول

 من باستثناء السوري، القانون في عليها والمعاقب السورية، العربية الجمهورية أرجاء فوق

 . العادية الطرق وفق ضدهم الدعوى إلقامة بالنسبة وامتيازات بحصانات منهم يتمتع

 .ضدهم إجراء بأي القيام التحقيق قاضي على امتنع منهم أحدا النيابة ادعاء تناول وإذا



 رئيس: هم وهؤالء. صفة ذي غير عن لصدوره باطل   يعد ضدهم يصدر إجراء وكل 

 .والعسكريون والقضاة الدبلوماسي السلك وموظفو والنواب، والوزراء الجمهورية،

 المكاني االختصاص -ج

 الدعوى في المكاني االختصاص قواعد الجزائية، المحاكمات أصول قانون من( 3) المادة حددت

 :التالي الشكل على الجزائية

 وقوع مكان له التابع المختص القضائي المرجع أمام عليه المدعى على العامة الدعوى تقام -1 

 .عليه القبض إلقاء مكان أو عليه المدعى موطن أو الجريمة

 وفي. التنفيذ أعمال من عمل فيه وقع مكان كل في وقعت أنها الجريمة تعد الشروع حالة في -2 

 . االستمرار حالة فيه تقوم محل كل للجريمة مكانا يعد المستمرة الجرائم

 الداخلة األفعال أحد فيه يقع مكان كل للجريمة مكانا يعد المتتابعة والجرائم االعتياد جرائم وفي

 .فيها

 لم إذا فإنه السوري، القانون عليها يطبق و سورية خارج تقع التي الجرائم إلى بالنسبة أما -3

 أمام عليه تقام العامة الدعوى فإن فيها، عليه القبض يلق ولم سورية في إقامة محل لمرتكبها يكن

 (.دمشق) العاصمة في القضائي المرجع

 إلى بالنسبة أو الجريمة، وقوع مكان إلى بالنسبة إما يحدد التحقيق لقاضي المكاني فاالختصاص

 إال أخر على لمكان تفضيل وال عليه، القبض إلقاء مكان إلى بالنسبة أو عليه، المدعى إقامة محل

 إثارتها وتجوز العام النظام من هي المحلي االختصاص وقواعد. العامة الدعوى إقامة أسبقية في

 .الدعوى مراحل جميع في

 

 أمامه وحدودها بالدعوى التحقيق قاضي اتصال

 : أنه على الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 54) المادة نصت

 قبل قضائية مذكرة يصدر أن أو تحقيقا   يباشر أن المشهود الجرم غير في التحقيق لقاضي ليس"

 ".لديه الدعوى تقام أن

  بالدعوى التحقيق قاضي اتصال -أ



 حق يملك ال التحقيق قاضي أن الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 54) المادة من يتبين

 في الدعوى وتدخل قانوني، بشكل حوزته في الدعوى دخلت إذا إال التحقيقية اإلجراءات مباشرة

 :حاالت خمس في التحقيق قاضي حوزة

 المشهودة الجرائم -أوال

 :أن على الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 52) المادة نصت

 من هي التي المعاملت جميع يباشر أن المشهودة الجرائم وقوع عند التحقيق لقاضي -1"

 .العام النائب اختصاص

 المعاملت يتوقف أن دون ولكن العام النائب حضور يطلب أن أيضا وله إجراء عن -2

 ".المذكورة

 دون  مباشرة، بالدعوى التحقيق قاضي يتصل المشهود الجرم حالة في أنه المادة هذه من يتضح

 في يجمع ألنه الشخصي، المدعي أو العامة النيابة قبل من أمامه العامة الدعوى إقامة ينتظر أن

 .معا   الوظيفتين ويمارس التحقيق وسلطة العامة النيابة سلطة بين الحالة، هذه في شخصه،

 .الجنحة أم الجناية نوع من المشهودة الجريمة كانت سواء بالدعوى التحقيق قاضي ويتصل

 في المحددة المشهود الجرم حاالت إحدى في بنفسه الجريمة ضبط قد يكون أن من البد أي 

 . الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 28) المادة

 .إليه بالنسبة مشهودة الجريمة تعد ال الحاالت، هذه غير وفي

 العامة النيابة ادعاء -ثانيا

 :أنه على الجزائية المحاكمات أصول قانون من 51 المادة نصت 

 أوراقها إليه أحال التي أو أجراها التي التحقيقات العام النائب أودع جناية الفعل كان إذا -1"

 .التحقيق قاضي إلى العدلية الضابطة موظفو

 مباشرة المحكمة إلى أو التحقيق قاضي إلى األوراق يحيل أن فله جنحة الفعل كان إذا أما -1 

 .الحال مقتضيات حسب

 ". الزما   يراه ما ويطلب بادعائه االحالة يشفع األحوال جميع وفي -2 

 أقامت جناية الجريمة كانت فإن العامة، الدعوى بإقامة المختصة الجهة هي العامة فالنيابة

 .التحقيق قاضي أمام إلزامية بصورة بها الدعوى



 الدرجة محكمة أمام إقامتها في بالخيار فهي معروفة فاعلها وكان جنحة الجريمة كانت وإذا 

 .التحقيق قاضي أمام أو المختصة األولى

 قاضي بمعرفة أوسع تحقيقية إجراء معرفته وتتطلب معروف غير الجنحة فاعل كان إذا أما 

 .وطلباتها ادعائها مع التحقيق قاضي إلى األوراق العامة النيابة تحيل فحينئذ التحقيق،

 

 الشخصي االدعاء -ثالثا  

 : أنه على الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 57) المادة نصت

 صفة فيها يتخذ شكوى يقدم أن جنحة أو جناية جراء من متضررة نفسه يعد شخص لكل" 

 ".القانون هذا من( 3) المادة ألحكام وفقا المختص التحقيق قاضي إلى الشخصي االدعاء

 بشكوى يتقدم أن جنحة أو جناية جراء من المضرور أعطى المشرع أن المادة هذه من يتبين

 إلى الجريمة بسبب لحقه الذي الضرر عن بالتعويض ويطالب الشخصي االدعاء صفة فيها يتخذ

 .المختص التحقيق قاضي

 . والمدنية العامة الدعويين على يده التحقيق قاضي يضع الحال هذه وفي 

 الدعوى تحركت الشخصي االدعاء على بناء الدعوى على يده التحقيق قاضي وضع ومتى

 المباشر الشخصي االدعاء كان طالما ذلك غير العامة النيابة رأت لو حتى القانون بقوة الجزائية

 .قانونا   جائزة

 المرجع بتعيين القضية إحالة -رابعا

 أو االختصاص كلهما يدعي بأن سلبية، أو إيجابية تنازعة للتحقيق قاضيان يتنازع أن يحدث قد

 المرجع، بتعيين المختصة الجهة على األمر يعرض الحالة هذه وفي بالتحقيق، االختصاص عدم

 .المختص هو القاضيين أي تحديد تتولى حيث

 القرار هذا على يعترض أن له يجوز فل عينته الذي القاضي ملزمة الشأن بهذا قرارها ويكون 

 .إليه المحالة الدعوى في التحقيق يجري أن عليه ويجب تنفيذه، عن يمتنع أو

 

 الدعوى نقل بطريق القضية إحالة -خامسا

 تقتضي فقد ذلك ومع العامة، الدعوى في التحقيق في أصل مختصة التحقيق قاضي يكون قد

 عندما المشروع، باالرتياب يسمى ما وجود أي الشبهات، تبديد أو العام األمن على المحافظة



 النقض محكمة في الجزائية الغرفة تقرر أن التحقيق قاضي نزاهة في الشبهة الحال وقائع تثير

 تحقيق قاضي إلى التحقيق قاضي فيها يحقق التي الدعوى نقل لديها العام النائب طلب على بناء

 حالة في الشخصي المدعي أو عليه المدعى طلب على بناء الدعوى نقل يمكن كما. أخر

 .المشروع االرتياب

 

 التحقيق قاضي أمام الدعوى حدود -ب

 الدعوي عينية -أ 

 فإنها الشخصي المدعي أو العامة النيابة من ادعاء نتيجة بالدعوى التحقيق قاضي اتصل متى

 المدعي الوقائع أو الواقعة حدود في تنحصر واليته أن بمعنى عينية، بصورة حوزته في تدخل

 .إليه المقدم االدعاء يشملها لم أخرى وقائع إلى التحقيق يوجه أن له يكون وال بها

 ولو فيها التحقيق منه العامة النيابة تطلب لم أخرى وقائع في ذاته تلقاء من يبحث أن له ليس أي 

 . التحقيق أثناء اكتشفها

 بتحقيقه يتناول أن القاعدة هذه من استثناء التحقيق القاضي أن إال الدعوى، عينية هي فالقاعدة

 :حالتين في وذلك بها المدعى الواقعة خلف أخرى واقعة

 هي كما التجزئة، يقبل ال وثيقا   ارتباطا به المدعى بالفعل مرتبطة الجديدة الواقعة كانت إذا -أ

 المحرر استعمل أنه التحقيق من يتبين ثم بالتزوير شخص ضد العامة النيابة تدعي عندما الحال

 برباط التزوير بواقعة مرتبطة أنها إال جديدة واقعة يعد الحالة هذه في المحرر فاستعمال المزور،

 . التجزئة يقبل ال

 المزور استعمال واقعة في التحقيق إلى التزوير واقعة يتجاوز أن التحقيق قاضي يستطيع ثم ومن

 .جديدة ادعاء إلى حاجة دون

 حق يملك التحقيق قاضي فإن بها، المدعى الواقعة طبيعة من الجديدة الواقعة تكون أن -ب

 . االدعاء مضمون عن خروجا ذلك يعد وال فيها التحقيق

 مرتين، أقرض أنه إليه ونسب فاحش بربا اإلقراض اعتاد شخص ضد العامة النيابة ادعت فإذا

 يكون التي القروض كل لتشمل صلحيته التحقيق قاضي يمد أن دون يحول ما هناك فليس

 . االدعاء في ترد أن دون أقرضها قد عليه المدعى

 تشكل باعتبارها واحدة جريمة بذلك تكون وهي واحدة طبيعة من جميعها القروض هذه ألن

 .فاحش بربا اإلقراض على االعتياد جريمة ماديات



 

 الواقعة نطاق في إال التحقيق يباشر أن التحقيق لقاضي يجوز ال الحالتين، هاتين غير وفي

 .االدعاء في المعينة

 من وال عليه المعروضة بالواقعة مرتبطة تكن ولم لديه بها يدع لم جديدة واقعة اكتشف فإذا 

 قاضية بوصفه ال جديد جرم من اكتشف بما محضرة يحرر أن عليه الواجب من كان طبيعتها،

 . العدلية الضابطة من بصفته وإنما للتحقيق،

 من الشخصي بالحق المدعي أو العامة النيابة تمكين هو المحضر تحرير من الغرض ويكون

 .أمامها مجددا االدعاء

 بالتكييف أو الجرمي بالوصف مقيد غير فهو بها، المدعى بالواقعة ا  مقيد القاضي كان واذا

 للداللة هو العامة النيابة وصف ألن الواقعة، لهذه ادعائها في العامة النيابة أعطته الذي القانوني

 تبقى أن شريطة النهائي قراره في التكييف أو الوصف تغيير التحقيق والقاضي للحصر، ال

 . هي كما الواقعة

 تشكل الواقعة أن التحقيق القاضي تبين ثم احتيال بجنحة العامة الدعوى العامة النيابة أقامت فإذا

 بتهمة المختصة المحكمة إلى عليه المدعى يحيل أن النهائي قراره في فله ،ال  احتيا ال سرقة

 أو تبديل عليها يطرأ لم نفسها هي الواقعة دامت ما ،أصل   بها المدعى االحتيال بتهمة ال السرقة

 .تغيير

 القانونية، والمخففة المحلة واألعذار المشددة، األسباب يتقصى أن التحقيق قاضي على لكن 

 أن له ليس لكن. الصحيح القانوني وصفه الفعل يعطي لكي العقاب، وموانع اإلباحة وأسباب

 .الحكم محاكم حق من ذلك ألن التقديرية، المخففة األسباب في يبحث

 ىالدعو شخصية - ا  ثاني

 من البد وهنا. عليهم بأشخاص مقيد غير فإنه بها، المدعى بالواقعة ا  مقيد التحقيق قاضي كان إذا

 :حالتين بين نفرق أن

 :  مجهول ضد االدعاء -أ

 له تبين إذا العام النائب فإن الجزائية، المحاكمات أصول قانون من 67 المادة في ورد ما حسب

 إلى يطلب أن كافية، بصورة تؤيدها ال المبرزة األوراق أن أو األسباب واضحة غير الشكوى أن

 من إلى يستمع أن التحقيق ولقاضي الفاعل، معرفة إلى توصل التحقيق مباشرة التحقيق قاضي

 . تكن لم أم الشكوى في واردة أسماؤهم أكانت سواء األشخاص، من يشاء



 لكي العامة النيابة إلى الملف يعيد ثم معه، فيحقق الفاعل هو معينة شخصا بأن لديه يترجح وحين

 .معين شخص بحق تدعي

 : معين شخص ضد االدعاء -ب 

 أن التحقيق قاضي على فإن الجريمة، فاعل بأنه معين شخص على العامة النيابة ادعت إذا 

 .معه يحقق

 .معهم يحقق أن حقه من فإن شركاء، الشخص لهذا أن التحقيق أثناء له تبين إذا لكن 

 بريء أنه تبين إذا معه، التحقيق متابعة أو العامة، النيابة عليه ادعت من بتوقيف ملزم غير وهو 

 .إليه نسب مما

 يكتشف حين ألنه التحقيق لقاضي بالنسبة المعلومات قبيل من إال ليس العامة النيابة فادعاء 

 . جديدا ادعاء إلى حاجة دون معهم يحقق فإنه جددأ، أشخاصة

 في أسهموا الذين األشخاص جميع النهائي قراره وفي تحقيقاته في يتناول التحقيق فقاضي

 دورهم، كان وأيا صفتهم كانت أيا متدخلين، أو محرضين أو كانوا فاعلين الجريمة ارتكاب

 .ترد لم أم العامة النيابة ادعاء في أسماؤهم وردت وسواء

 

 التحقيق في والتصرف أعماله التحقيق قاضي

 

 

 التحقيق قاضي أعمال

 بقصد اتخاذها التحقيق القاضي يجوز التي المعاملت أهم الجزائية المحاكمات أصول قانون بين

 : نوعين إلى المعاملت هذه تقسيم ويمكن. الحقيقة معرفة إلى الوصول

 الشهود وسماع الخبراء وندب والمعاينة االنتقال ويشمل وتمحيصها، األدلة جمع إلى يرمي نوع

 . واالستجواب والتفتيش

 ويشمل األدلة، في التأثير أو الهرب من لمنعه عليه المدعى على التحفظ إلى يهدف ونوع

 .والتوقيف واإلحضار الدعوة مذكرات

 األدلة جمع إجراءات



 

 إذ الحصر، سبيل على وليس المثال سبيل على وردت األدلة جمع إلى ترمي التي اإلجراءات إن

 ال أنها طالما الحقيقة عن الكشف شأنها من أخرى وسيلة أية إلى يلجأ أن التحقيق لقاضي يحق

 .القانون يصونه حق على اعتداء تتضمن

 التفتيش الشهود، سماع الخبراء، ندب والمعاينة، االنتقال: األدلة جمع إجراءت وتشمل

 .واالستجواب

 

 والمعاينة االنتقال -1

 األدلة لمعاينة الجريمة فيه وقعت الذي المكان إلى التحقيق قاضي ينتقل أن باالنتقال يقصد

 فيتعذر أدلتها طمس أو معالمها تندثر أن قبل الجريمة هذه ارتكاب عن نتجت التي المادية واآلثار

 .الحقيقة إلى الوصول

 كشف في يفيد ما وكل واألشخاص واألشياء األمكنة حالة إلثبات الحسي الكشف بالمعاينة ويقصد

 . الحقيقة

 آثار أو أشياء فيه توجد أخر محل أي إلى أو الواقعة محل إلى االنتقال تستلزم المعنى بهذا وهي

 .مقره إلى المعاينة موضوع جلب يمكن كما. بالجريمة صلة لها أن التحقيق قاضي يرى

 النائب يعطي أن على الجريمة، اقتراف مكان إلى التحقيق قاضي ينتقل مشهودة، الجرم كان فإذا

 إلظهار ضرورية يراها التي األشياء جميع بضبط يأمر أو ويضبط لمرافقته، بانتقاله علما العام

 .  عليها كانت التي بالحالة بحفظها ويعني محضرا   بها وينظم الحقيقة،

 التحقيق معاملت من أخرى معاملة المباشرة أو المعاينة إجراء إلى التحقيق قاضي فانتقال

 . منه فائدة رأى إذا إال به يقوم فل تقديره، لمطلق متروك

 الشاهد على يتعذر حين الحال هي كما شاهد، أقوال لسماع ينتقل أن التحقيق قاضي يرى فقد

 .شهادته لسماع مقره إلى فينتقل طبي، بتقرير المثبت المرض بداعي الحضور

 معه يصطحب أن الجريمة موقع إلى ينتقل عندما التحقيق قاضي على فإن األحوال، جميع وفي

 . شاء إذا لمرافقته بانتقاله علما العام النائب يعطي أن على عنه، مستنابة أو دائرته كاتب

 إجراء أثناء الحضور من يمكنهم وأن بانتقاله، الدعوى في الخصوم المحقق يخطر أن واألصل

 أو ذلك، تستدعي ضرورة هناك كان إن غيابهم، في ذلك يجري أن له فإن ذلك، ومع المعاينة،



 أجرى من شهادة ذلك عن تغني وال بذلك، محضر يحرر أن على للستعجال، مبرر هناك كان

 .تدوينها يجب التي التحقيق إجراءات من ألنها المعاينة،

 

 الخبراء ندب -2

 إلبداء الخبرة أهل إلى تحتاج فنية المسائل الوقائع لبعض إثباته في التحقيق قاضي يتعرض قد

 ما غالبا   التي المسائل من ذلك وغير العقلية المتهم حالة وفحص الوفاة أسباب كتحديد فيها، الرأي

 . الدعوى في الشخصية لقناعته القاضي بناء عليها يتوقف

 من بها اعترف وإنما بالخبرة، مستقلة أحكاما   يتضمن لم الجزائية المحاكمات أصول وقانون

 توقف فإذا لذلك، ضرورة رأي إذا إليها اللجوء التحقيق قاضي يستطيع التي اإلجراءات ضمن

 شخص مات إذا أو والصنائع، الفنون بعض معرفة على وأحوالها الجنحة أو الجناية ماهية تمييز

 الوفاة بأسباب تقرير لتنظيم أكثر أو بطبيب فيستعين الشبهة على باعثة مجهولة ألسباب مثل

 .الميت جثة وبحالة

 كان مهما الفنية الخبرة إلى اللجوء تقرير له يحق التحقيق قاضي أن واجتهادة فقها به المسلم ومن

 المشهود، الجرم حالة في ذلك أكان وسواء العامة، الدعوى على بمقتضاه يده وضع الذي األمر

 . الخ.. المرجع تعيين أو الشخصي، االدعاء أو األولي، االدعاء بطريق أو

 بجميع القيام له يحق التحقيق وقاضي تحقيقية، عمل تكون أن تعدو ال بالخبراء االستعانة ألن

 .التحقيق سيد فهو. الحقيقة لجلء ضرورية يراها التي التحقيقية األعمال

 بالمهمة يقوم بأن لمهمته مباشرته قبل التحقيق قاضي أمام القانونية اليمين بحلف ملزم والخبير

 .المحقق إشراف تحت له المندوب بالعمل الخبير ويقوم. وأمانة بصدق إليه الموكولة

 أعمال ببعض القيام ضرورة إلى نظرا المحقق حضور دون الحالة إثبات األمر اقتضى وإذا 

 فيه يبين أمرا   يصدر أن المحقق على وجب أخر، سبب ألي أو متكررة تجارب أو تحضيرية

 .فيها الرأي استطلع المطلوب الفنية والنقاط حالته إثبات يراد وما التحقيقات أنواع

 لم إذا أخر خبيرا   به يستبدل أن وله خلله، من كتابة تقريره ليقدم للخبير ميعادا القاضي ويحدد 

 . المحدد الميعاد في التقرير يقدم

 .الخصوم حضور بغير مهمته الخبير يؤدي أن األحوال جميع في ويجوز

 . الشخصية خبرته على ذلك في يعتمد فإنه بمهمته، الخبير يقوم وحين 



 الرأي يكون األحيان، من كثير وفي ألنه والنزاهة، الحيدة الخبير في تتوافر أن ينبغي فإنه ولهذا

 إلى يدعو مما الدعوى، في الفصل على واضحة تأثيرة له أن كما القضاء، أمام وزنه الخبير

 المهمة أداء في انحرافه منها يخشى جدية أسباب وجدت إن رده، بطلب للخصوم السماح

 .إليها الموكولة

 قد القاضي ألن الخبرة، إجراء مسألة عن المعاينة مسألة فصل يمكن ال األحيان من كثير وفي

 ،مثل   أبعاده لقياس الجريمة، موقع معاينة أثناء بخبير االستعانة إلى األحيان من كثير في يضطر

 قد أمور من ذلك إلى وما منه، والخروج إليه الدخول وإمكانية منافذه، وتحديد طبيعته وبيان

 .خاصة معرفة إلى عنها الكشف يحتاج

 يكفي ما األدلة في يجد لم إذا إال الخبرة بإجراء ملزمة ليس القاضي فإن األحوال، جميع وفي

 يملكها ال علمية أو فنية خبرة قبل من عنه الكشف يقتضي غموضأ وجد أو قناعته، التكوين

 .القاضي

 

 الشهود سماع -3

 من يتمكن حتى وسماعهم الشهود استدعاء في واسعة تقديرية بسلطة التحقيق قاضي يتمتع

 أو الشهادة بقيمة األخذ أمر إليه يعود كما الحقيقة، ظهور إلى تؤدي التي المعلومات إلى الوصول

 .اقتناعها وفق بينها فيما الترجيح أو األخر البعض دون الشهود أقوال ببعض االعتداد

 الشهود دعوة -أ

  يصدرها مكتوبة دعوة مذكرة بموجب الشهود يدعى أن الجزائية المحاكمات أصول قانون أوجب

 على ساعة وعشرين بأربع الستماعهم المعين اليوم قبل للشهود إبلغها ويتم التحقيق، قاضي

 . األقل

 النائب طلب وفي والشكوى اإلخبار في أسماؤهم الواردة األشخاص يدعو أن التحقيق ولقاضي

 الذين واألشخاص بأحوالها أو بالجريمة معلومات لهم أن يبلغه الذين األشخاص وكذلك العام،

 . عليه المدعى يعينهم

 في يحقق الذي التحقيق القاضي يجوز ولكن صحيح، غير الشاهد سماع يكون المذكرة هذه ودون

 ۔األمن رجال أحد بواسطة أو شفهية بصورة دعوة، مذكرة دون الشهود يدعو أن مشهود جرم

 ألدائها، أمامه الحضور على مجبر الشهادة، ألداء التحقيق قاضي أمام ال  أصو ىيدع من وكل

 نافذ قرار بموجب التحقيق قاضي عليه يفرضها س.ل (300) تتجاوز ال بغرامة استهدف واال

 . العام النائب رأي استطلع بعد الحال في



 لكنه الحضور، عن الشاهد امتناع جزاء المالية العقوبة هذه بتقرير التحقيق قاضي يكتفي ال وقد

 الشاهد بسوق األمر يعني وهذا نفسه، الشاهد بحق إحضار مذكرة يصدر أن أيضا يملك

 .  الحضور على بالقوة وإجباره التحقيق قاضي إلى قسرا   المستنكف

 لقاضي جاز حضوره، لعدم مشروعا عذرا وأبدى الغرامة عليه فرضت الذي الشاهد حضر وإذا

 ملزم غير العام النائب رأي لكن. العام النائب رأي استطلع بعد الغرامة من يعفيه أن التحقيق

 .التحقيق لقاضي

 الشهود سماع - ب

 يحضر أن يجوز ال إنه أي سرية، بصورة تتم التحقيق قاضي قبل من الشاهد شهادة سماع إن

 . فقط وكاتبه الشاهد شهادة سماع يتولى الذي التحقيق قاضي غير

 حضور غيرهم، أو وكلئهم أو الشخصي المدعي أو بالمال المسؤول أو عليه للمدعى يجوز فل

 . الشاهد سماع

. الحقيقة قول عن فيحجم اآلخرين أمام بشهادته اإلدالء من الشاهد خوف من الخشية هو والسبب

 وهل وموطنه ومهنته وعمره وشهرته اسمه عن يسأله الشاهد هوية من القاضي يتثبت أن وبعد

 يشهد أن ويحلفه القرابة درجة وعن قرباه ذوي من أو الفريقين أحد خدمة في أو متزوج هو

 .المحضر في ذلك كل ويدون نقصان أو زيادة دون من الحال بواقع

 في شاهد كل إفادة وتدون حدة، على شاهد كل إلى كاتبه بحضور التحقيق قاضي يستمع 

 . عنها وأجوبته إليه الموجهة األسئلة وتتضمن حدة، على المحضر

 سماع بعد الشهود بين المقابلة إجراء من تمنع ال التحقيق قاضي أمام الشاهد سماع سرية لكن

 فيصادق إفادته الشاهد على تتلى ثم بينهم تتم التي بالمقابلت ضبط محضر وتنظيم شهادتهم

 نفسه، في عما دقيقا   تعبيرا   تعبر ال كانت إذا فيها الواردة العبارات بعض تعديل يطلب أو عليها

 األمر تعذر أو تمنع وإذا ،ا  أمي كان إن عليها إصبعه بصمة يضع أو منها صفحة كل على ويوقع

 إفادة تضمنت التي الصفحات عدد المحضر ذيل في يذكر ثم. المحضر في ذلك إلى يشار عليه

 .وكاتبه التحقيق قاضي منها صفحة كل على ويوقع الشاهد

 صفحات وعدد سماعهم تاريخ و المستمعين األشخاص بأسماء جدول ينظم التحقيق انتهاء وعند

 .إفاداتهم محاضر

 الذي التعويض له فيقرر انتقاله نفقة يطلب أن له يجوز إفادته بتوقيع الشاهد يقوم أن وبعد 

 . إياه وتأديته بصرفه ويأمر يستحقه



 بتقرير المثبت المرض بداعي الحضور التحقيق قاضي مركز في المقيم الشاهد على تعذر وإذا

 .شهادته لسماع منزله إلى القاضي ينتقل طبي،

 ضابط أو الصلح قاضي ينيب أن فلهذا التحقيق قاضي مركز خارج ا  مقيم الشاهد كان إذا أما 

 .إفادته لسماع الشاهد موطن له التابع الدرك مخفر رئيس أو الشرطة ضابط أو الدرك

 .عنها اإلفادة يجب التي النقاط االستنابة في وتعين 

 األشياء وضبط التفتيش -4

 كشف في يفيد ما وكل الجريمة عن نجم وما الجرمية األدلة عن البحث إلى التفتيش يهدف

 وهو بالجريمة، يتعلق الذي السر عن البحث أي وجودهم، ومكان مرتكبيها هوية ومعرفة حقيقتها

 باب فمن أحيانا، إليه الناس أعز إطلع عدم على ويحرص لنفسه الشخص به يحتفظ الذي السر

 .عليه السلطة اطلع عدم على يحرص أنه أولى

 لحرمة انتهاك أو األشخاص بحرية مساس على ينطوي االبتدائي التحقيق إجراءات من فالتفتيش

. معين شخص إلى ونسبتها الجريمة وقوع على األدلة لديه تتوافر حين القاضي به يقوم منازلهم

 ضبط أو العدالة، وجه عن مختفية يكون حين الفاعل على العثور هو التفتيش من فالغرض

 عنها نتجت أو الجريمة ارتكاب في استعملت التي وغيرها واألدوات واألوراق األسلحة األشياء

 الحرية حقوق من وهو السرية، في المتهم حق يمس فهو. الحقيقة كشف في فائدة ذا وتكون

 التفتيش، طريق عن الحرية بهذه المساس أجاز المشرع فإن لذلك كفالتها، يتعين التي الشخصية

 فيه تتوافر أن يجب شروط عدة في أو به القائم شخص في إما تتمثل لضمانات أخضعه أن بعد

 .صحيحة يكون حتى

 

 بالتفتيش المختصة السلطة -1

 بحسب تملكه التي هي التحقيق سلطة فإن االبتدائي، التحقيق إجراءات من إجراء التفتيش ألن

 غير أم مشهودة الجرم كان سواء التحقيقي العمل هذا إجراء حق يملك التحقيق فقاضي األصل

 وقد. غيره أو عليه المدعى يفتش أن فله األمكنة، جميع وفي جنحة أم جناية كان وسواء مشهود،

 :أنه على الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 90) المادة نصت

 التي األمكنة جميع في بالتحريات يقوم أن التحقيق لقاضي يحق السابقة األحكام مراعاة مع" 

 " .الحقيقة ظهور على اكتشافها يساعد فيها أشياء وجود يحتمل

 األمكنة في أخر تحقيق قاضي أو منطقته في الصلح قضاة أحد ذلك في عنه ينيب أن له كما

 .العدلية الضابطة موظفي أحد أو المستتاب القاضي التابعة



 مشهودة جناية الجريمة كانت حال في استثناء لهما فيجوز العدلية، والضابطة العامة النيابة أما 

 . الجريمة وقوع ومكان ومنزله عليه المدعى تفتيش

 .عليه المقبوض تفتيش سوى لهما فليس مشهودة جنحة كانت إذا أما

 التفتيش شروط -2

 طريق عن أسراره على الحفاظ في الشخص بحق المساس إلى يؤدي التفتيش فإن ذكرنا، كما

 .الخاص مكانه أو شخصه تحري

 التحقيق موضوع الجريمة أدلة عن البحث في هو التحقيق إجراءات من كإجراء التفتيش فجوهر 

 هذه توجد لم فما. المتهم إلى نسبتها أو ارتكابها إثبات أجل من الحقيقة كشف في يفيد ما وكل

 .للتفتيش محل فل األدلة

 الذي الحق وطبيعة اإلجراء هذا طبيعة تمليها معينة شروط التفتيش في تتوافر أن ينبغي لذلك 

 :أنه على الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 89) المادة نصت وقد. يمسه

 وتفتيشه منزله دخول يراد الذي الشخص كان إذا إال وتفتيشها المنازل دخول يجوز ال -1"

 مخف أو بالجرم تتعلق أشياء حائز أو فيه متدخل أو شريك أو جرم فاعل بأنه فيه مشتبه

 مدعی شخصا

 تصرف يعتبر آنفا المذكورة الشروط توفر عدم حال في المنازل أحد القاضي دخول إن -2

 ".الحكام من للشكوى المجال يفسح أن شأنه من تعسفية

 

 صحيحا  : التفتيش يكون حتى اآلتية الشروط توافر من البد أنه يتبين المادة هذه من

 . الجنحة أو الجناية نوع من الجريمة هذه تكون وأن وقعت جريمة هناك تكون أن -1

 تخول فل بالفعل، ستقع أنها على الجدية الدالئل قامت ولو مستقبل تقع أن يمكن التي الجرائم أما

 .التفتيش

 انتهاك تبرر وال الخطورة من درجة على ليست ألنها المخالفات في التفتيش يجوز ال كذلك 

 .الناس مساكن حرمة

 أن أي معين، شخص إلى الجريمة هذه نسبة على كافية دالئل أو أمارات توافر من البد -2 

 بالجرم تتعلق أشياء حائز أو فيها متدخل أو شريك أو الجريمة فاعل بأنه فيه مظنونة يكون



 سوی األصل بحسب مباشرته يمكن ال لذلك االبتدائي، التحقيق إجراءات أحد هو التفتيش إن - 3

 األحوال في إال إجراؤه العدلية الضابطة لموظفي أو العامة للنيابة يجوز فل التحقيق، سلطة من

 .التحقيق سلطة من إنابة على بناء أو مشهودة، الجرم كان إذا أي االستثنائية

 أي الحقيقة، كشف في تفيد أو بالجريمة تتعلق أشياء ضبط هو التفتيش من الهدف يكون أن -4

 تتعلق آثار أو أشياء وجود على قرائن تقوم كأن التفتيش، وراء من ترجى فائدة هناك تكون أن

 .تفتيشه المراد المكان داخل في أو الشخص حيازة في بالجريمة

 ، مسوغ التفتيش يكون ال المرور، جنح أو الزور، شهادة أو الذم، جرائم من الجريمة كانت فإذا

 بل مسكنه، وحرمة المواطن بحرية للمساس ومسوغ للتحقيق الزمة الوصف بهذا يكون ال ألنه

 تحت التحقيق لسلطة متروك أمر هو التفتيش من ترجى التي الفائدة وتقدير. باطل تحكمية إجراء

  . الموضوع محكمة رقابة

 التفتيش محل -3

 معلنة أشياء على االطلع مجرد تفتيشأ يعد فل الخاصة، األسرار توجد حيثما التفتيش يرد

 مكانه في أو ذاته الشخص في يتمثل وهذا السر، مستودع هو إذن التفتيش فمحل.  للجمهور

 .الخاص

 :نفسه الشخص في -أ

 كما بلستيكية، أو صغيرة معدنية عبوات ضمن يبتلعها بأن معدته في المخدرات يخبئ أن يمكن 

 أن كما بجسده، يربطه الذي السلح أو نفسها، بالطريقة المسروقة المجوهرات يخبئ أن يمكن

 . تناولها التي المسكرة المواد لوجود محل يكون أن يمكن دمه

 :المنقولة األشياء -ب

 الصغيرة الجرمية واألدوات المسروقة واألشياء واألسلحة المخدرات ثيابه في يخبئ أن يمكن 

 وجود مكان ومعرفة الجريمة عن الكشف في تفيد كثيرة معلومات تتضمن قد ألنها والرسائل

 .مرتكبيها

 أو الثلجة ضمن أو سيارته في أو يحملها التي الحقائب في األشياء هذه يخبئ أن يمكنه كما 

  الصناديق

 :المنازل -ج 

 المكان هو فالمنزل. أسراره ويودعها لنفسه الشخص فيها يهدأ التي األماكن بالمنازل المقصود 

. موسمي أو مؤقت أم دائم نحو على ذلك كان سواء إلقامته، المخصص أو الشخص لسكن المعد



 مستودع ويعتبره نفسه إلى فيه ويخلو الخاصة حياته مظاهر الشخص فيه يمارس مكان كل فهو

 ليل للسكن المخصصة األماكن المساكن، مفهوم في ويدخل. بإذنه إال دخوله يباح وال أسراره،

 والغرف البحر، شواطئ على والشاليهات الصيفية كالبيوت قصرت أو المدة طالت مهما ونهارا

 . والبواب الحارس فيها يقيم التي

 أو الخشب من يكون أن الممكن ومن االسمنت، أو الحجر من مبنية البيت يكون أن يشترط وال

 يتجزأ ال جزءا يعد بحيث به ألحق ما كل المسكن ويشمل. والخيام كاألكواخ القماش أو الشعر

 منه

 بالمنزل المتصلة األقبية وكذلك المدخل، في معه والمشتركة له الملصقة والحدائق كاألسطح

 المنزل صاحب سيارة المنزل ملحقات من يعد كما. والمؤونة المنزل مستلزمات الحفظ والمعدة

 .السيارة هذه ومرآب

 بالنسبة البيوت بمنزلة تعد فإنها سنوية، أو شهرية المستأجرة الفنادق غرف حال كذلك

 مكانة أصحابها منها اتخذ التي التجارية المحلت من األجزاء إلى الحماية تمتد كما. لمستأجريها

 .والمهندسين المحامين ومكاتب األطباء عيادات ومثلها أسرارهم، وحفظ المبيتهم

 والمشافي والصيدليات العامة والمكتبات والمتاجر السينما ودور والمطاعم والمقاهي المعابد أما

 دخولها للجمهور يباح ال التي األوقات في الخاصة المساكن بحكم فتعد الخاصة، أو العامة

 المحل في الباب إغلق فمجرد. التفتيش أحكام تطبيق في الخاصة األماكن حكم وتأخذ أثناءها،

 أو المشهود الجرم حالة في إال المصون، للمسكن الحصانة يمنحه إغلقه، وقت يحين حين العام

 .قضائي أمر أو المحل صاحب طلب

 التفتيش تنفيذ -4

 يجري التفتيش فإن الجزائية، المحاكمات أصول قانون من 91 المادة عليه نصت ما حسب -أ 

 خارج موقوفا كان أو ذلك تعذر أو الحضور أبي فإن موقوفا، كان إذا عليه المدعى بحضور

. جناية الفعل كان إذا وكيله بحضور المعاملة جرت فيها، التفتيش يحصل أن يجب التي المنطقة

 عليه المدعى عن وكيل التحقيق قاضي عين الحال، في إحضاره يمكن لم أو وكيل له يكن لم وإذا

 .المهمة هذه لحضور

 هذه حضور إلى فيدعى التفتيش، محل في موجودة وكان موقوفا عليه المدعى يكن لم إذا أما

 بحضور التفتيش يجري موجودة عليه المدعى يكن لم وإذا مقدما، بها إعلمه ينبغي وال المعاملة

 .التحقيقه قاضي له عينه وكيل له يكن لم فإن جناية، للجريمة المكون الفعل كان  إذا وكيله

 



. المعاملة لحضور الشخص هذا فيدعى عليه، المدعى غير شخص منزل في التفتيش جرى واذا

 عائلته أفراد من اثنين بحضور التفتيش فيجري الحضور، عليه تعذر إذا أو غائبة، كان فإذا

 يستدعيهما شاهدين بحضور يجري ممكن، غير ذلك كان وإذا التفتيش، مكان في الحاضرين

 التحقيق قاضي

 : أنه على نفسه القانون من 2 الفقرة( 94) المادة نصت - ب 

 ".لذلك تندب أنثي بمعرفة التفتيش يكون أن وجب أنثى المفتش كان إذا"

 عنه يسفر قد وما التفتيش بطلن عليها يترتب مخالفتها فإن لذا العام، بالنظام تتعلق قاعدة وهذه 

 .أدلة من

 التي الجسمانية المواضع تفتيش به أراد إنما أنثى، بواسطة األنثى تفتيش مبدأ أقر حين فالمشرع 

 .بها المساس المرأة حياء يخدش ألنه عليها، االطلع لرجل يجوز ال

 .ذكر مفتش قبل من جائز فهو أشياء من معها تحمله ما أو يدها في ما تفتيش أما 

 بالتفتيش، بقيامه أو الجرم موقع إلى بانتقاله العام النائب يعلم أن التحقيق قاضي وعلى 

 . التفتيش بإجراء محضر لوضع كاتبه معه ويصطحب

 أي في إجراؤه يجوز لذلك معين، وقت في التفتيش إجراء فيه يوجب نص المشرع يورد لم -ج

 .الليل أو النهار ساعات من وقت

 ضوء ألن ذلك، أمكن كلما النهار ضوء في يتم أن فيفضل بحث، عملية هو التفتيش أن وبما 

. ليل تم إذا صاحبه التفتيش يخدع ما فكثيرا وبسرعة، بدقة األمور إظهار على يساعد النهار

 .فيه االستمرار جاز الليل، هبوط حتى ينته ولم نهار بالتفتيش بدأ إذا ولكن

 ضياع إلى يؤدي قد االنتظار ألن المشهودة الجناية حالة في ليل التفتيش إجراء يجوز كما 

 .األدلة

 

 األشياء ضبط - ب

 بضبط يأمر أو ويضبط كاتبه التحقيق قاضي يصطحب: "أن على 2 الفقرة( 95) المادة نصت

 وفقا بحفظها ويعني محضرا بها وينظم الحقيقة إلظهار ضرورية يراها التي األشياء جميع

 (".35) المادة من/ 1/ الفقرة ألحكام



 بالجريمة المتعلقة األشياء فضبط وقعت، بجريمة يتعلق شيء على اليد وضع معناه والضبط

 . التفتيش من األساسية الغاية هي الحقيقة كشف في تفيد التي وتلك

 وشروطه قواعده كالتفتيش وله التحقيق، إجراءات من أخر إجراء يعد الضبط أن يعني وهذا

 .بها والتقيد مراعاتها المحقق القاضي وعلى

 أو إثبات أدلة كانت سواء الحقيقة، كشف في تفيد التي واألدلة األشياء على يقتصر أن ويجب 

 .نفي أدلة

 لم ما أي بالجريمة، علقة لها تكن لم ما المتهم تخص كانت وإن عداها ما ضبط يجوز وال 

 أو ارتكابها في استعملت أو الجريمة جسم تكون نفسها هي أو الجريمة عن ناجمة أنها يثبت

 . عرضا   عليها وعثر ذاتها بحد ممنوعة كانت أو ارتكابها في الستعمالها معدة كانت

 التي أو المتهم تخص التي األشياء كل يشمل بحيث عامة الضبط أمر يكون أن يجوز ال لذلك

 . أخرة شخص بحوزة أو بحوزته

 والتفتيش، التحقيق موضوع ليست أخرى جريمة تخص التي األدلة ضبط على ينص لم فالمشرع

 .عرضا   ضبطها يتم التي ذاتها بحد الممنوعة األشياء عدا ما

 التي واألدوات کاألسلحة الحقيقة إظهار على تساعد التي األشياء في إال الضبط يجوز ال أي 

 من الجريمة آثار عليها وجدت إذا فيما عليه المجني أو الجاني كملبس الجريمة، بها ارتكبت

 .وغيرها دماء

 تصلح ال المعنوية األشياء ألن مادية، تكون أن عليها، اليد وضع أي األشياء ضبط ويفترض 

 .اليد لوضع محل

 وصف على يحتوي المضبوطة باألشياء وجدوة التفتيش بأعمال محضرة التحقيق قاضي وينظم

 . الفارقة وعلماته وخصائصه ومقاييسه وأوزانه ونوعه منها شيء كل لماهية دقيق

 عليها للتعرف عنه ينوبون من أو عليه المدعى على المضبوطة المواد التحقيق قاضي ويعرض

 إلى أشير المصادقة، عن عنه ينوبون من أو عليه المدعى امتنع فإذا. االقتضاء عند وللمصادقة

 . المحضر في ذلك

 النقدية واألوراق المراسالت ضبط -1

 لدى يضبط أن التحقيق القاضي أن على الجزائية المحاكمات أصول قانون من 96 المادة نصت

 البرق مكاتب ولدى والطرود، والمطبوعات والجرائد والرسائل الخطابات كافة البريد مكاتب



 ظهور في فائدة لذلك كان متى الهاتفية المحادثات مراقبة له يجوز كما البرقية، الرسائل كافة

 .الحقيقة

  الحقيقة، كشف في تفيد التي األشياء جميع ضبط سلطة التحقيق القاضي أن المادة هذه من يتبين

 عن ترد التي الرسائل كذلك والمطبوعات والطرود والبرقيات والرسائل األوراق ذلك في بما

 .والتيلكس الفاكس أجهزة طريق

 ومراقبة البرق، أو البريد مكاتب في وجودها أثناء أو غيره أو عليه المدعى عند وجدت سواء 

 . الحقيقة ظهور في فائدة لذلك كان متى الهاتفية المحادثات

 وال لمحاميه عليه المدعى سلمها التي والمستندات األوراق يضبط أن التحقيق لقاضي ليس ولكن

 .الدعوى في بينهما المتبادلة المراسلت

 المتبادلة الرسائل فإن لذلك انفراد، على معه والمحادثة بمحاميه االتصال حرية عليه فللمدعى

 مكاتب في أو محاميه أم عليه المدعى لدى كانت سواء أي وجدت، أينما ضبطها يجوز ال بينهما

 . البرق أو البريد

 تنفيذا   يتم ضبطها ألن األشياء هذه ضبط لقاء مسؤولية أية والبرق البريد مكاتب على يترتب وال

 سرية على حفاظا رسائلهم بضبط العلقة أصحاب إعلم البريد إلدارة يجوز ال كما للقانون،

 .التحقيقات

 وليس تحقيقي، إجراء ألنه فقط التحقيق قاضي صلحية من البريد مكاتب في الرسائل وضبط

. التحقيق قاضي من صريحة إنابة على بناء إال الحق هذا العامة النيابة وال العدلية الضابطة

 فإنه أسرار، من المضبوطة األخرى واألوراق والرسائل الخطابات تتضمنه قد ما إلى وبالنظر

 قبل عليها يطلع أن لألصول وفقا قبله من المناب العدلي الضابط أو التحقيق قاضي على يجب

 .ضبطها

 يطلب بأن يكتفي ولكنه البرق، و البريد مكاتب في بالتفتيش يقوم من هو ليس التحقيق وقاضي

 المدعى إلى الواردة المراسلت بجميع يوافيه أن المكتب في المختص المسؤول الموظف إلى

 .عنه الصادرة أو عليه

 المدعى مراسلت من إليه يرد ما كل إيصال لقاء القاضي بتسليم المسؤول الموظف هذا ويقوم 

 حال المضبوطة والبرقيات الرسائل على وحده التحقيق قاضي يطلع أن المشرع عليهواشترط

 إلظهار الزمة يراها التي والبرقيات بالرسائل فيحتفظ المختوم، غلفها في األوراق تسلمه

 إلى منها بقي ما ويسلم التحقيق، بمصلحة مضرة بالغير اتصالها أمر يكون التي أو الحقيقة

 .إليهم الموجهة األشخاص أو عليه المدعى



 عنها صورة أو بعضها أو جميعها المضبوطة والبرقيات الرسائل أصول ترسل أن ينبغي كما

 أمر كان إذا إال مستطاعة، مهلة أقرب في إليه الموجهة الشخص إلى أو عليه المدعى إلى

 . التحقيق بمصلحة مضرة بهما اتصالها

 حقوق لحفظ أو الحقيقة الستظهار بالذات بها االحتفاظ األمر يستوجب ال التي النقدية األوراق أما

 . الخزينة صندوق بإيداعها يأذن أن التحقيق القاضي جاز الغير، حقوق أو الطرفين

 على الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 35) المادة نصت وردها األشياء ضبط قواعد -2

 :أنه

 إذا وعاء في توضع أو فتحزم عليها كانت التي بالحالة المضبوطة األشياء بحفظ يعني -1 

 .رسمي بخاتم الحالتين في وتختم ذلك ماهيتها اقتضت

 لحفظ أو الحقيقة الستظهار بالذات بها االحتفاظ األمر يستوجب ال نقدية أوراق وجدت إذا -2

 . الخزينة صندوق بإيداعها يأذن أن العام للنائب جاز الغير حقوق أو الطرفين حقوق

 يعنی أن فيجب بالجريمة، علقة لها مواد ضبط عن أسفر إذا التفتيش أن المادة هذه من يتبين

 . الدائرة بخاتم وتختم عليه، هي التي بالحالة بحفظها

 لقاضي جاز قيمته، تستغرق نفقات حفظه يستلزم أو الزمن بمرور يتلف مما الشيء كان وإذا

 هذه وفي التحقيق، مقتضيات بذلك سمحت متي العلني المزاد بطريق ببيعه يأمر أن التحقيق

 الدعوى انتهاء تاريخ من سنوات ثلث ميعاد في يطالب أن فيه الحق لصاحب يكون الحالة

 .به بيع الذي بالثمن

 على عرضها هي الجرمية واآلثار والمواد األشياء ضبط من فالغاية األشياء، برد يتعلق فيما أما

 النفوس في تولد قد والتي منها المستمدة البينات ومناقشة موقفه، إيضاح إلى لدفعه عليه المدعى

 ضبطها بعد األوراق تفرز وال تفض ال األختام فإن لذلك. عليه التهمة بثبوت الشخصية القناعة

 ويدعى يحضرا، ولم لألصول وفقا دعيا إذا غيابهما في أو وكيله أو عليه المدعى بحضور إال

 .لحضورهما عنده المعاملة جرت من أيضا

 يطلب أن يكن، لم أم الدعوى في طرفا كان سواء المضبوط، الشيء على حقا يدعي من ولكل

 اإلحالة قاضي إلى الرفض قرار يستأنف أن المستدعي على كان طلبه، رفض فإذا إليه، رده

 .لذلك ضرورة رأى إذا إليه يستمع أن يمكنه الذي

 الدعوى انتهاء تاريخ من سنوات ثلث ميعاد في أصحابها يطلبها ال التي المضبوطة واألشياء

 . بذلك يصدر حكم إلى حاجة دون للدولة، ملكا تصبح فيها بات حکم صدور أي



 ما أصل من المضبوطة باألشياء طلبه على بناء الشخصي للمدعي الحكم للقاضي ويمكن 

 . وبمقدارهما وضرر عطل من له يتوجب

 االستجواب -5

 باألدلة ومواجهته بالجريمة، علقته مدي في تفصيلية مناقشة المتهم مناقشة هو االستجواب

 عن معلومات من لديه عما سؤاله مجرد وليس نفية، أو إثباتا عليها بالرد ومطالبته ضده، القائمة

 . وقوعها وكيفية الجريمة

 الفرصة يتيح ألنه دفاع وسيلة ناحية من فهو مزدوجة، طبيعة ذو االستجواب إن يقال لذلك

 عن مسؤوليته تخفيف أو بريئة، كان إن براعته وإثبات إليه المنسوبة التهمة لينفي عليه للمدعى

 .مذنبا   كان إن الجريمة اقتراف ظروف توضيح طريق

 يحصل أن يمكن االستجواب طريق عن التحقيق فقاضي تحقيق، وسيلة أخرى ناحية من أنه كما 

 .التهمة مجريات له ينير دليل على

 تماسك وعدم إجاباته، في وتردده عليه المدعى حيرة في يجد أن التحقيق لقاضي يسمح أي 

 .ضده التهمة اإلثبات عناصر كذبها، وثبوت أقواله،

 الحصول من طريقها عن يتمكن وقد المحقق، بتنوير تسمح االتهام أدلة في عليه المدعى فمناقشة

 لتفنيد بريئة كان إذا عليه المدعى أمام السبيل نفسه الوقت في تفسح أنها كما اعترافه، على

 .االتهام موقف الوقوف ومغبة الدعوى رفع فتجنبه ضده القائمة الشبهات

. ناقصا   تحقيق كان منه خل فإذا االبتدائي، التحقيق في ضرورية إجراء االستجواب يعد لهذا 

 أثره له يكون ولكن االستجواب من خلوه بسبب االبتدائي التحقيق يبطل ال كان وإن النقص وهذا

 .عليه المدعى بها يواجه لم التي لألدلة تقديرها عند الموضوع محكمة لدى

 وقائع جميع بين يربط ألنه العامة، الدعوى في الهامة اإلجراءات من االستجواب يعد لذلك

 .الحقيقة إلى الوصول يمكن خلله ومن الدعوى،

 المتهم أقوال وسماع والمواجهة االستجواب بين الفرق -أ

 هو االستجواب أن إذ أقواله، سماع أو التهمة عن وسؤاله المتهم، استجواب بين التفريق من البد

 القائمة واألدلة الوقائع في تفصيلية المتهم مناقشة به يراد االبتدائي التحقيق إجراءات من إجراء

 التي األولي التحقيق إجراءات من فهو أقواله، سماع أو المتهم سؤال أما إليه، التهمة إسناد على

 االتهام على بالرد ومطالبته المتهم سؤال به ويقصد اتخاذها، العدلية الضابطة لموظف يجوز

 .إليه الموجه



 أو أخر بمتهم المتهم فيه يجابه إجراء هي التي المواجهة وبين االستجواب بين فرق هناك أن كما

 بهذه المتعلقة الظروف بشأن أو ما واقعة بشأن بها أدلوا التي وباألقوال أكثر، أو أخر شاهد

 .نفيها أو تأييدها من المتهم يتمكن حتى الواقعة،

 .أقواله كذب أو صدق مدى كشف يمكن المواجهة هذه خلل ومن 

 

 . صحتها شروط حيث من االستجواب حكم تأخذ المعنى بهذا والمواجهة

 دليل وبين المتهم بين فتكون المواجهة أما ضده، القائمة باألدلة المتهم مواجهة هو فاالستجواب

 .شاهدا كان أو أخر متهم أكان سواء قائله وشخص أكثر أو معين

 سلمتها شروط حيث من االستجواب حكم تأخذ السبب لهذا وهي 

 االستجواب ضمانات - ب

 إجراء عند عليه للمدعى الضمانات من مجموعة صحيحة، االستجواب يكون حتى المشرع، قرر

 :يلي فيما الضمانات هذه وتتمثل. استجوابه

 بالتحقيق المختصة السلطة من االستجواب إجراء -1

 ومواجهته إليه، نسب بما للمتهم التفصيلية المناقشة هما عنصرين من يتكون المتهم استجواب إن

 .ضده القائمة باألدلة

 ويكون بالحياد يتمتع لشخص المهمة هذه المشرع أعطى فقد صحيحة، االستجواب يكون ولكي 

 موضوعي بشكل إدانته إثبات على يعمل مثلما عليه المدعى براءة إثبات على يعمل ثقة، محل

 .التنفيذية السلطة عن المتأتية الخارجية المؤثرات عن بعيد

 أحد ينيب أن يستطيع الذي ذاته المحقق القاضي على االستجواب إجراء المشرع قصر وقد

 .عليه المدعى استجواب عدا تحقيقية معاملة ألية العدلية الضابطة موظفي

 العامة النيابة أعضاء أحد حتى أو الشرطة رجال أحد ينيب أن المحقق للقاضي ليس أي 

 .المتهم الستجواب

  االستجواب أثناء بمحام االستعانة -2 

 يمثل عندما الجزائية، المحاكمات أصول قانون من( 1) الفقرة( 69) المادة في جاء ما حسب

 إليه المنسوبة األفعال على ويطلعه هويته من القاضي يتثبت التحقيق، قاضي أمام عليه المدعى



 من أن إلى إياه منبها عنها جوابه ويطلب وموضوعية، وضوح بكل ضده، القائمة األدلة وعلى

 .التحقيق محضر في التنبيه هذا ويدون محام، بحضور إال عنها يجيب أال حقه

 ساعة، وعشرين أربع مدة خلل المحامي يحضر لم أو محام إقامة عليه المدعى رفض فإذا 

 .عنه بمعزل التحقيق التحقيق، قاضي فيجري

 يعين أن التحقيق قاضي إلى وطلب محام إقامة الجناية دعاوى في عليه المدعى على تعذر وإذا

 تولى واال مركزه في نقابة مجلس وجد إذا المحامين نقيب إلى تعيينه أمر فيعهد ،ا  محامي له

 .محام مركزه في وجد إن تعيينه أمر القاضي

 تطمين من المحامي حضور يمثله ما في يكمن االستجواب حضور إلى المحامي دعوة ببوس

 وتعبر والدقة بالصراحة تتسم إليه الموجهة األسئلة عن إجاباته وجعل نفسه عن الدفاع في للمتهم

 . إرادته عن

 كيفية على أو عليه المدعى إلى توجه التي األسئلة بعض على االعتراض حق له يكون لذا

 أسئلة توجيه يطلب أن له يكون كما المحضر، في االعتراض هذا تثبيت يطلب وأن توجيهها

 المتداعين من لكل يسوغ وال الحقيقة إلى للتوصل االستجواب عملية يسهل ما ذلك وفي. أخرى

 . واحد بمحام إال التحقيق قاضي لدى يستعين أن

 .المحقق بإذن إال التحقيق أثناء الكلم للمحامي يحق وال

 .بملحظاته مذكرة تقديم في الحق له ويبقى المحضر، في ذلك إلى أشير بالكلم له يأذن لم واذا 

 أيام عشرة تتجاوز ال مدة الموقوف عليه بالمدعى االتصال منع يقرر أن التحقيق لقاضي ويحق

 .واحدة مرة للتجديد قابلة

 عن وبمعزل وقت كل في به يتصل أن يمكنه الذي عليه المدعى محامي يشمل ال المنع هذا لكن 

 . رقيب أي

 يملك فل بالصمت اعتصم إذا حتى أسئلة، من إليه يوجه ما عن اإلجابة في حر عليه والمدعى 

 .المحضر في ذلك إلى يشير أن إال التحقيق قاضي

 عليه المدعى إزاء اإلكراه استعمال جواز عدم -3

 من تأثير أي عن وبعيدا   وعد، أو إكراه بأي مقترن غير ا  حر يكون أن االستجواب في يشترط

 .اعترافه ويفسد عليه المدعى إرادة يعيب أن شأنه

 غير وسيلة ألي خاضعة غير حرة بإرادة رأيه استخلص من القاضي تمكين هو والسبب 

 مصلحته تحقيق أجل من عليه المدعى يلجأ أن من خوف وال عليها، التأثير شأنها من مشروعة



 صحة مراجعة في التحقيق لقاضي النهاية في يخضع أنه طالما الحقيقة عن االبتعاد إلى الخاصة

 ينتهي فقد مسبقة، بصورة االستجواب يستغرقها التي المدة تحديد يمكن وال قيمتها وتقدير أقواله

 أي أفكاره، وتشتيت عليه المدعى إرهاق إلى يؤدي أن يجوز ال أنه إال ساعات، يمتد وقد بسرعة

 عليه المدعى إرادة إضعاف إلى التوصل أجل من مدته إطالة القاضي تعمد إذا االستجواب يبطل

 .فيها والتأثير

 

 عليه المدعى ضد االحتياطية اإلجراءات

 أدلة تشويه أو الهرب من منعه محاولة إلى عليه المدعى ضد االحتياطية اإلجراءات تهدف

 أعطى المشرع فإن لذلك. االبتدائية التحقيق سير حسن ضمان أجل من توافرت التي االتهام

 قاضي بهدف مكتوبة أوامر أو قرارات حقيقتها في هي مذكرات بإصدار الحق التحقيق قاضي

 لزم إذا عليه المدعى حرية حساب على ولو العدالة سير تأمين إلى إصدارها وراء من التحقيق

 :أنه على الجزائية المحاكمات أصول قانون من 102 المادة نصت وقد. األمر

 يبدلها أن على دعوة مذكرة بإصدار يكتفي أن والجنحة الجناية دعاوى في التحقيق لقاضي -1"

 .ذلك التحقيق اقتضى إذا توقيف بمذكرة عليه المدعى استجواب بعد

 مذكرة بحقه يصدر أن التحقيق فلقاضي فراره خشي أو عليه المدعى يحضر لم إذا أما -2 

 . "إحضار

 مذكرة: ثلث هي التحقيق قاضي يصدرها أن يستطيع التي المذكرات أن المادة هذه من يتبين 

 القواعد الثلث المذكرات هذه في تتوافر أن ويجب. التوقيف ومذكرة اإلحضار، مذكرة الدعوة،

 :األتية

 . أصدرها الذي القاضي من توقع أن -1

 .دائرته بخاتم تختم أن -2 

 .اإلمكان بقدر المميزة وأوصافه وشهرته عليه المدعى اسم فيها يذكر أن -3 

 .عنها صورة له وتترك عليه المدعى إلى تبلغ أن -4 

 .السورية العربية الجمهورية أراضي جميع في نافذة وتكون -5

 الكاتب غرم والتوقيف واإلحضار الدعوة مذكرات في قانونا المعينة األصول تراع لم إذا -6

 إلى تنبيه االقتضاء عند ويوجه. المحكمة من بقرار سورية ليرة مئة حتى ليرات عشر



 . الحكام من للشكوى يستهدفا أن ويمكن والمحقق العام النائب

 الدعوة مذكرة -أ

 في أمامه للمثول عليه المدعى إلى المحقق القاضي يوجهه رسمي طلب هي الدعوة مذكرة

 .إليه تبليغها بعد الدعوة هذه إلى االمتثال عليه المدعى على ويجب. والجنحة الجناية دعاوى

 .إحضارة مذكرة بحقه يصدر أن فللقاضي فراره، خشي أو يحضر لم فإذا 

 مقر إلى المعين الوقت في ا  طليق للحضور عليه المدعى دعوة عن عبارة إذا هي الدعوة فمذكرة

 الذي المذكرة هذه تخول وال إليه، المسندة األفعال عن استجوابه بغية طلبه الذي التحقيق قاضي

 .للحضور عليه المدعى إلجبار العنف أنواع من نوع أي يستخدم أن بتنفيذها ويقوم يحملها

 في استجوابه التحقيق قاضي على وجب طواعية، الدعوة مذكرة إليه وجهت من حضر فإذا

 .توقيف مذكرة أو إحضار بمذكرة عنها ويستعاض تقلب أن يجوز المذكرة وهذه. الحالة

 

 اإلحضار مذكرة -ب

 عليه المدعى حضور تأمين بوجوب التنفيذ موظفي إلى موجه قضائي أمر هي اإلحضار مذكرة

 . األمر اقتضى إذا المسلحة القوة إلى باللجوء ولو المحقق القاضي أمام

 :أن على الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 111) المادة نصت وقد

 فيستعين األمر اقتضى واذا. جبرا يساق الهرب يحاول أو اإلحضار لمذكرة يمتثل لم من"  

 ".  مكان أقرب في الموجودة المسلحة بالقوة المذكرة بإنفاذ المولج

 المدعى رفض دعوة مذكرة سبقتها قد تكون أن اإلحضار مذكرة إلصدار يشترط ال أنه على

 إذا عليه المدعى بحق إحضار مذكرة بإصدار يبدأ أن التحقيق القاضي بل لها، االمتثال عليه

 . فراره خشي

 أربع خلل إحضار بمذكرة جلب الذي عليه المدعى يستجوب أن المحقق القاضي وعلى

 . النظارة في وضعه من ساعة وعشرين

 إلى نفسه تلقاء من النظارة رئيس يسوقه استجوابه، دون من ساعة وعشرون األربع انقضت فإذا

 حال أو غائبا كان أو أبي فإن عليه، المدعى سماع التحقيق قاضي إلى هذا فيطلب العام النائب

 البداية محكمة رئيس إلى أو آخر تحقيق قاضي إلى العام النائب فيطلب شرعي مانع سماعه دون

 .يستجوبه أن الصلح قاضي إلى أو الجزائية



 .الحال في سراحه بإطلق العام النائب أمر عليه، المدعى استجواب تعذر فإن 

 ساعة وعشرين أربع من أكثر النظارة في وظل إحضار مذكرة بموجب عليه المدعى أوقف وإذا

 المسؤول الموظف ولوحق تعسفية عم توقيفه اعتبر العام، النائب إلى يساق أو يستجوب أن دون

 .الشخصية الحرية حجز بجريمة

 

 التوقيف مذكرة -ج

 :أن على الجزائية المحاكمات أصول قانون من/ 2/ الفقرة( 102) المادة نصت

 اقتضى إذا توقيف بمذكرة عليه المدعى استجواب بعد الدعوة مذكرة يبدل أن التحقيق القاضي 

 ". ذلك التحقيق

 :أنه على نفسه القانون من 1/ الفقرة( 106) المادة نصت كما

 مذكرة بحقه يصدر أن التحقيق القاضي يمكن فراره حال في أو عليه المدعى استجواب بعد" 

 رأي يستطلع أن ويلزمه منه أشد بعقوبة أو بالحبس عليه معاقبة إليه المسند الفعل كان إذا توقيف

 ."األمر في العام النائب

 السجن في عليه المدعى إيداع يتضمن كتابي أمر هي التوقيف مذكرة أن المادة هذه من يستنتج

 أمام عليه المدعى يمثل أن إلى أي التحقيق، انتهاء بعد ما إلى تستمر قد محدودة غير المدة

 .الدعوى في مبرم حكم صدور حين إلى أو المحكمة

 يستهدف ال ألنه التحقيق إجراءات من إجراء ليس االحتياطي التوقيف إن القول يمكن لذلك

 بها العبث من سواء األدلة، تأمين تستهدف التي التحقيق مذكرات من هو وإنما دليل، عن البحث

 لعدم ضمانا   أو ،ا  وعيد أو وعدا   الواقعة شهود في لتأثيره تجنبا أو ،ا  حر المتهم بقي إذا طمسها أو

 . ضده األدلة كفاية إلى بالنظر عليه سيصدر الذي الحكم تنفيذ من هربه

 مصلحة هو يسوغه ما ولكن إدانته، تثبت أن قبل الفرد حرية على اعتداء فيه شاذ إجراء إذا فهو

 .العدالة سير وحسن التحقيق

 . خطورة من عليه ينطوي لما نظرا عديدة بضمانات المشرع أحاطه فقد خطورته إلى وبالنظر 

 التوقيف شروط - أوال

 التحقيق معاملت تتطلبه مما أشد معينة شروطأ التوقيف مذكرة اإلصدار المشرع اشترط

 :هي الشروط وهذه  األخرى،



 معاقب جنحة أو جناية الجريمة كانت إذا إال عليه المدعى بتوقيف مذكرة إصدار المشرع يجز لم

 . منها أشد بعقوبة أو بالحبس عليها

 .فقط بالغرامة عليها المعاقب الجنح في أو المخالفات في عليه المدعى توقيف يصح فل

 يصرح:  أن الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 108) المادة نص في المشرع اشترط وقد 

 ".عليه تعاقب التي القانونية والمادة ونوعه إصدارها استوجب الذي بالجرم التوقيف مذكرة في

 وقاضي التحقيق قاضي) التحقيق لسلطة إال المذكرة هذه إصدار حق المشرع يخول لم -2

 سبيله المخلی عليه للمدعى طلبها حالة في إليها الدعوى إحالة بعد الموضوع لمحكمة أو( اإلحالة

 .السلطة هذه مثل العدلية الضابطة أو العامة للنيابة ليس أي.  الحضور عن وتخلفه

 حسب القاضي فيقدر وجوبية، وليس اختيارية أمرة التوقيف مذكرة إصدار من المشرع جعل -3

 إصدارها ملعمة مدى والتحقيق الدعوى ظروف

 العامة النيابة رأي يستطلع أن بالتوقيف أمرا   يصدر أن قبل المحقق القاضي على يجب -4 

 أن العام وللنائب. ملزم غير العامة النيابة ورأي. باطلة التوقيف مذكرة يجعل ذلك وإغفال بشأنه،

 . اإلحالة قاضي أمام القرار يستأنف

 بتوقيفه القضائية المذكرة تكن لم ما بتوقيفه المتخذ القرار في الطعن عليه للمدعى يجوز ال كما

 .إصدارها في مختص غير هو ممن صدرت قد

 االستجواب استلزام وعلة. عليه المدعى استجواب بعد إال التوقيف مذكرة إصدار يجوز ال -5 

 الشبهات بتفنيد له تسمح قد االتهام أدلة في عليه المدعى مناقشة أن التوقيف مذكرة إصدار قبل

 وجه من ا  فار عليه المدعى يكن لم ما لتوقيفه مبررا ذلك بعد المحقق يرى فل ضده القائمة

 ".استجوابه بدون الغيابية بالصورة التوقيف مذكرة إصدار عندئذ فيجوز القضاء

 أو للجريمة ارتكابه على دالئل هناك تكون أن احتياطية عليه المدعى توقيف لجواز البد -6

 . فيها إسهامه

 الرقابة فيه يخضع أنه إال المحقق للقاضي ابتداء متروكة كان إن الدالئل هذه كفاية وتقدير

 عدم أو االتهام دالئل النتفاء باطل التوقيف تعد أن بالتالي لها يكون التي الموضوع محكمة

 ".فورا الموقوف سبيل بتخلية وتأمر منه يستمد دليل كل وتستبعد كفايتها

 التوقيف مذكرة تنفيذ - ا  ثاني 



 موقع أقرب في الموجودة المسلحة القوة من معه التوقيف مذكرة بإنفاذ المولج الموظف يصطحب

 استجابة الموقع هذا قائد وعلى وسوقه، عليه المدعى على للقبض يكفي ما المذكرة إنفاذ محل من

 .مسطر هو حسبما الطلب

 ضبط بذلك وينظم. األخير سكنه محل في التوقيف مذكرة فيبلغ عليه

 .شاهدين أو المختار بحضور القبض إلقاء تعذر واذا

 قاضي مركز في العامة النيابة إلى إبطاء بل يساق التوقيف مذكرة بموجب عليه يقبض ومن

 عليه المدعى بتسلم إيصاال المذكرة نفذ الذي الموظف وتعطي المذكرة أصدر الذي التحقيق

 .باألمر علمأ التحقيق قاضي وتحيط التوقيف محل إلى األخير هذا وترسل

 التوقيف انتهاء – ثالثا

 طلب على بناء السبيل إخلء بحق، السبيل إخلء: الثلث الحاالت إحدى في التوقيف ينتهي

 .التوقيف مذكرة استرداد الموقوف،

 

 بحق السبيل إخلء -1

 توافرت متى القانون بحكم بها يأمر أن القاضي على يتعين التي تلك بحق السبيل بتخلية يقصد

 الفقرة( 117) المادة نصت وقد. موقوفا المتهم وإبقاء عنها االمتناع في خيار له وليس شروطها،

 وكان الجنحة نوع من الجريمة كانت إذا أما: "أنه على الجزائية المحاكمات أصول قانون من 2

 وجب سورية في موطن عليه للمدعى وكان سنة الحبس تستوجبها التي للعقوبة األقصى الحد

 حكم عليه كان من تشمل ال الفقرة هذه أحكام أن على. أيام بخمسة استجوابه بعد سبيله إخلء

 "التنفيذ وقف بدون أشهر ثلثة من أكثر بالحبس أو بجناية قبلها

 :وهي بحق السبيل إلخلء تحققها من البد أربعة شروطة هناك أن المادة هذه من يتضح

 .سنة الحبس هو العقوبتها األقصى والحد الجنحة نوع من الجريمة تكون أن -1

 من أكثر بالحبس أو عقوبتها، كانت مهما بجناية قبل عليه المدعى على حكم قد يكون أال -2

 .تنفيذ وقف بدون أشهر ثلثة

 .سورية في إقامة محل عليه للمدعى يكون أن -3

 .أيام خمسة التحقيق قاضي من استجوابه على انقضى قد يكون أن -4



 قد عليه المدعى أن ذلك وعلة عليه، المدعى من طلب تقديم يتطلب ال الوجوبي السبيل واخلء

 أيام تنقضي وقد إليه، المنسوبة الجريمة نوع يعرف ال وقد بحق، السبيل إخلء حاالت يجهل

 بحق السبيل إلخلء يشترط ال كله لهذا. القانون بنص وجوبي سبيله إخلء أن إلى يتنبه أن دون

 عن اإلفراج ألن العامة النيابة رأي باستطلع القاضي يلزم ال كما". بطلب عليه المدعى يتقدم أن

 أن يجب كما. بشأنه معارضتها أو العامة النيابة الموافقة أهمية وال موجب، أمر عليه المدعى

 :التالية األخرى الحاالت في القانون بحكم المتهم سراح يطلق

 .محاكمته منع التحقيق سلطة قررت إذا -1

 .مخالفة إليه المسند الفعل أن تبين إذا - 2

 المحكمة مركز في موطنا الظنين يتخذ أن على

 .عنه خارجة مقيم كان إذا الحبس تستلزم ال جنحة الفعل أن تبين إذا - 3

 مع بالحبس عليه قضت أو براءته، األولى الدرجة محكمة وقررت موقوف المتهم كان إذا - 4

 استؤنف ولو حتى الحكم، صدور فور سراحه إطلق وجب وحدها، بالغرامة أو التنفيذ، وقف

 74 القرار

 الموقوف طلب على بناء السبيل إخلء -2

 من نوع كل في: "أنه على الجزائية المحاكمات أصول قانون من/ 1/ الفقرة( 117) المادة نصت

 المدعى سبيل تخلية يقرر أن العام النائب رأي استطلع بعد التحقيق قاضي يمكن الجرائم أنواع

 ذلك منه طلب كلما المعاملت جميع بحضور عليه المدعى يتعهد أن بشرط استدعاها إذا عليه

 المدعى: أن نفسه القانون من/ 1/ الفقرة( 120) المادة نصت كما". صدوره عند الحكم وبإنفاذ

 التحقيق أدوار جميع وفي الجرم نوع كان أيا السبيل تخلية يطلبوا أن والمتهم والظنين عليه

 .130المادة أحكام مراعاة مع وذلك والمحاكمة

 التحقيق أدوار جميع في سبيله تخليت بطلب يتقدم أن يستطيع عليه المدعى أن تقدم مما يتضح

 القضائي المرجع إلى استدعاء بشكل سبيله تخليت بطلب ويتقدم. الجرم نوع كان وأيا والمحاكمة

 وقد اإلحالة، قاضي أو التحقيق، قاضي هو القضائي المرجع هذا يكون وقد أمامه، يمثل الذي

 .المحكمة تكون

 المعاملت جميع بحضور عليه المدعى من تعهدا السبيل إخلء طلب يتضمن أن يشترط ولكن

 دائرة مركز في له مقامأ يتخذ أن عليه لذلك صدوره، عند الحكم وبإنفاذ ذلك، منه طلب كلما

 حضورها، منه يطلب التي التحقيقية اإلجراءات بالمعاملت، والمقصود. المحكمة أو التحقيق



 والرضوخ المحاكمة، جلسات حضور منها يقصد كما اإلحالة، أو التحقيق قاضي أمام تكون حين

 .القطعية الدرجة اكتسابه حال في للحكم

 بعد للمحكمة وال االتهام أو الظن قرار إصدار بعد اإلحالة قاضي أو التحقيق لقاضي يحق وال

. الدعوى إليها رفعت التي للجهة األمر يعود وإنما السبيل، تخلية في النظر بالدعوى الحكم

 ألن السبيل تخلية طلبات في ينظروا أن لهم يحق ال الدعوى مصير يقررون الذين فالقضاة

 .بعدهم عليها يده يضع الذي المرجع إلى الحق هذا وينتقل انتهت، قد تكون الدعوى على واليتهم

 فيبقى االختصاص، بعدم قاضية المحكمة أو المحقق القاضي عن الصادر القرار كان إذا أما

 أن إلى وذلك القرار أصدرت التي المحكمة أو المحقق القاضي إلى عائدة السبيل تخلية في النظر

 . االختصاص بمسألة يفصل

 ملزم ليس لكنه ،"المذاكرة غرفة في إليه المقدم السبيل إخلء بطلب القضائي المرجع وينظر 

 قبل ويشترط. ذلك عن االمتناع أو السبيل إخلء تقرير في تقديرية سلطة له بل عليه، بالموافقة

 ل  مخت قراره كان وإال فيه العامة النيابة رأي يستطلع أن السبيل إخلء بشأن قرار يتخذ أن

 فله العامة، النيابة به تقدمت الذي بالرأي مقيدة يكون ال أنه من الرغم على فيه، الطعن ويجوز

 بإطلق يأمر أن وله الموقوف، عليه المدعى به تقدم الذي اإلفراج طلب تقدير في مطلقة سلطة

 على بناء السبيل فإخلء. كفالة تقديم ذلك في يشترط أن شاء إذا وله شرط، وال قيد دون سراحه

 .الموقوف عليه اللمدعى حق ليس الموقوف طلب

 

 دونها أو بكفالة رفضه أو السبيل إخلء -أ

 األحوال في: "أنه على الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 1) الفقرة( 118) المادة نصت

 ".بدونها أو بكفالة عليه المدعى سراح إطلق يجوز بحق، السبيل تخلية فيها تجب ال التي

 أو بكفالة عليه المدعى سراح إطلق تقرير المحكمة أو اإلحالة أو التحقيق قاضي لتقدير يعود أي

 على تشتمل و عليه المدعى على فرضها يجوز التي الكفالة المادة هذه حددت وقد". دونها

 :قسمين

 الحكم إلنفاذ ومثوله والمحاكمة التحقيق معاملت عليه المدعى حضور لضمان يخصص - األول

 .صدوره عند

 :بالترتيب ذكرها اآلتي المبالغ لتأدية يخصص - الثاني

 .الشخصي المدعي عجلها التي والنفقات الرسوم -أ



 .للدولة المتوجبة والنفقات الرسوم -ب 

 .الغرامات - ج

 والمبلغ الكفالة مقدار عليه المدعى سبيل بتخلية يصدره الذي القرار في التحقيق قاضي ويعين

 .قسميها من قسم بكل المخصص

 من مضمونة أو الدولة على أسنادا واما نقدا إما غيره من أو عليه المدعى من الكفالة هذه وتؤدي

 .الكفالة قيمة بمقدار تجارية أو عقارية أو مصرفية ضمانة واما الدولة،

 الخزينة صندوق فتودع منها مضمونة أو الدولة على أستادة أو نقدية ماأل الكفالة كانت واذا

 العقارية الكفالة سند أو المصرفية الضمانة كتاب أو اإليصال سند ويبرز إيصال بها ويؤخذ

 من المصدق التجارية الكفالة سند أو العقاري السجل أمانة قبل من حجز إشارة بوضع المذيل

 إلطلق العام النائب إلى إشعارة فيسطر السبيل تخلية قرر الذي المرجع إلى بالعدل الكاتب

 .عليه المدعى سراح

 جلسات أو التحقيق معاملت جميع عليه المدعى حضر إذا الكفالة من األول القسم حكم ينتهي

 . صدوره عند الحكم وانفاذ المحاكمة

. الخزينة حق من الكفالة من القسم هذا أصبح مشروع، عذر دون الحضور عن تخلف إذا أما

 بعدم أو العامة الدعوى بسقوط أو المحاكمة بمنع القرار صدور حال في يمكن أنه على

 . الكفالة من القسم هذا برد الحكم أو القرار في يقضي أن بالتبرئة، أو المسؤولية

 أو المحاكمة بمنع قضي إذا القسم هذا يسترجع الكفيل فإن الكفالة من الثاني بالقسم يتعلق فيما أما

 .بالتبرئة أو المسؤولية بعدم أو العامة الدعوى بسقوط

 المدعي عجلها التي والنفقات الرسوم لتأدية يكفي ما القسم هذا من فيقتطع بالعقاب قضي إذا أما 

 . الكفيل إلى يرد شيء بقي وإن والغرامات، الشخصي

 المدعي طلب على بناء أو نفسه تلقاء من المال صندوق إلى يبرز أن العام النائب وعلى

 خلصة أو( 125) للمادة تطبيقا الكفالة من األول القسم مصادرة يوجب القلم من بيان الشخصي

 والنفقات والرسوم الشخصي المدعي عجلها التي والنفقات الرسوم بتحصيل القاضي الحكم عن

 . 126 المادة من الثانية للفقرة وفقا والغرامة للدولة المتوجبة

 والنفقات بالرسوم يتعلق فيما فتنفذ التجارية والكفالة العقارية والكفالة المصرفية الكفالة أما

 يتعلق وفيما األميرية، األموال تحصيل في المتبعة لألصول وفقا والغرامة للدولة المتوجبة

 . التنفيذ دائرة بواسطة الشخصي المدعي من المعجلة والنفقات بالرسوم



 يده يضع الذي القضائي المرجع فيه يفصل أن يجب الكفالة أحكام تطبيق عن ينشأ نزاع وكل

 صاحب استدعاء على وبناء المذاكرة غرفة في وذلك فيها، حكم الذي المرجع أو الدعوى، على

 .العلقة

 الشأن ذوي إلى السبيل إخلء قرار إبلغ - ب

 الحكم، قضاء أو التحقيق قضاء عن صدر سواء عليه المدعى سبيل بتخلية المتعلق القرار إن 

 القرار هذا تبليغ ويجري. العام والنائب الشخصي والمدعي عليه المدعى من كل إلى تبليغة يجب

 ويجري شاءت، إذا االستئناف في حقها لتمارس لمطالبتها، خلفا صدر إذا العامة، النيابة إلى

 .فيه تطعن أو عليه لتوافق إليها الدعوى ملف بإرسال القرار تبليغها

 إن الشخصي المدعي يبلغ كما. إليها الملف إرسال إلى حاجة فل لمطالبتها، وفقا صدر إذا أما 

 .سبيله إخلء رفض تقرر إذا نفسها بالطريقة عليه المدعى ويبلغ. التبليغ لقواعد وفقا وجد

 

 السبيل بإخلء المتعلق القرار استئناف - ج

 قرار في الطعن طرق الجزائية المحاكمات أصول قانون من/ 1/ الفقرة( 122) المادة عالجت

 أربع خلل استئنافه يمكن السبيل تخلية بشأن الصادر القرار بأن بصراحة وقضت السبيل، تخلية

 المدعي وبحق للمشاهدة، قلمه إلى األوراق وصول من العام النائب بحق تبدأ ساعة وعشرين

 بشأن الصادر القرار في الطعن المشرع أجاز وقد. التبليغ وقوع من عليه والمدعي الشخصي

 الذي المرجع من األعلى القضائي المرجع أمام بالرفض، أو باإليجاب كان سواء السبيل، تخلية

 .عنه صدر

 عن صادرة القرار كان فإذا المستأنف، القرار أصدر الذي المرجع بواسطة االستئناف ويقدم

 وينظر األوراق إليه ويودع اإلحالة قاضي إلى بواسطته يقدم االستئناف فإن التحقيق، قاضي

 يبت أن إلى التوقيف دار في عليه المدعى ويبقى مستعجلة، بصورة االستئناف في اإلحالة قاضي

 موعد ينقضي ريثما موقوفا عليه المدعى يبقى األحوال جميع وفي. االستئناف في اإلحالة قاضي

 يجوز ال فإنه اإلحالة قاضي عن صادرة القرار كان وإذا. ساعة والعشرين األربع أي االستئناف،

 فإن البدائية المحكمة أو الصلح قاضي عن صادرة القرار كان وإذا. فيه يطعن أن ألحد

 .االستئنافية المحكمة إلى بواسطتهما يقدم االستئناف

 التي الموضوعية القرارات من السبيل، إخلء قرار وكذلك السبيل، إخلء طلب رد قرار ويعد 

 استئنافها فإن وبالتالي،. الموضوع ومحاكم اإلحالة وقاضي التحقيق قاضي إلى تقديرها يعود

 جائز،



 .قانون محكمة ألنها يجوز ال النقض أمام فيها الطعن أن غير

 سبيله إخلء بعد عليه المدعى توقيف إعادة -د

 أو إحضاره تستلزم هامة طارئة أسبابة أن عليه المدعى سبيل إخلء بعد التحقيق لقاضي تبين إذا

 قد السبيل تخلية كانت ولو حتى ذلك له ويحق. األمر بهذا مذكرة يصدر أن جديد، من توقيفه

 .لقراره تعديل اإلحالة قاضي قررها

 اإلحالة قاضي إلى إبطاء بل األوراق يرفع أن الحال هذه في التحقيق قاضي على يجب لكن

 الصادرة المذكرة إنفاذ يؤخر ال اإلجراء هذا فإن يكن، ومهما. إلغائها أو التوقيف مذكرة لتثبيت

 جديدة أدلة ظهور سبيله إخلء بعد عليه المدعى توقيف إعادة تسوغ التي الطارئة األسباب ومثال

 إلى بسيط إيذاء جرم من الجريمة وصف فيتحول أشد، جريمة إلى التهمة وصف تغيير أو ضده

 . بالوفاة التسبب جرم

 الفرار، أو للهرب العدة يعد سبيله المخلى عليه المدعى أن التحقيق قاضي علم إلى يصل أن أو

 . أمواله بتهريب يقوم أو الشهود، على للتأثير محاوالت أو مساع يبذل أو

 .الموقوف طلب على بناء السبيل إخلء حاالت في إال جائزة غير التوقيف وإعادة

 توقيف واعادة السبيل إخلء قرار إلغاء يجوز فل( بحق) وجوبية السبيل إخلء يكون حيث أما 

 أدلة ظهرت ثم المحاكمة بمنع قرار صدور هو السبيل إخلء سبب كان إذا إال عليه، المدعى

 إخلء قرار عن العدول يصح فحينئذ الدعوى إلى والرجوع القرار هذا إلغاء تستدعي جديدة

 . احتياطيا عليه المدعى توقيف واعادة السبيل

 التوقيف مذكرة استرداد -3

 من له يتبين قد استجوابه، بعد عليه المدعى بحق توقيف مذكرة التحقيق قاضي يصدر أن بعد

 أن أو تتوافر، لم الجريمة عناصر أن أي أصل، يقع لم به المدعى الفعل أن التحقيق خلل

 .وغيرها... العام العفو أو بالتقادم سقطت قد الجريمة

 إجراء هو وإنما قضائية قرار يؤلف ال المذكرة هذه واسترداد التوقيف، مذكرة استرداد له عندئذ 

. ذلك الموقوف عليه المدعى إليه يطلب أن دون تلقائية التحقيق قاضي به يقوم تحقيقي عمل أو

 هذا اتخاذ التحقيق قاضي من يطلب أن وكيله أو عليه المدعى أو العامة النيابة يمنع ال ذلك أن إال

 . اإلجراء

 نصت وقد". التحقيق قاضي يصدرها التي التوقيف مذكرة استرداد اإلحالة قاضي يملك وال

 : أنه على الجزائية المحاكمات أصول قانون من( 2) الفقرة( 106) المادة



 مذكرة استرداد الجريمة نوع كان ومهما التحقيقية المعامالت أثناء يقرر أن التحقيق لقاضي

 قاضي مركز في مختارة موطنة عليه المدعى يتخذ أن على العام النائب بموافقة التوقيف

 قاضي قرار يقبل وال. الحكم وانفاذ بالتحقيق المتعلقة المعامالت جميع فيه ليبلغ التحقيق

 ".المراجعة طرق من طريق أي التوقيف مذكرة باسترداد التحقيق

 

 العام النائب موافقة بعد التوقيف مذكرة استرداد له يحق التحقيق قاضي أن المادة هذه من يتبين

 . جنحة أو جناية أكانت سواء الجريمة، نوع كان أيا

 يستلزم فل شكليات، ألية المذكرة هذه باسترداد التحقيق قاضي يصدره الذي القرار يخضع وال

 مركز في له مختارة موطنا يتخذ أن الموقوف من فقط يطلب وانما كفالة، أو تأمين أي إيداع

 .الحكم وإنفاذ بالتحقيق المتعلقة المعاملت جميع فيه ليبلغ التحقيق قاضي

 تقوم التي هي العامة والنيابة. معلل يكون أن التوقيف مذكرة استرداد قرار في يشترط وال 

 .بتنفيذه

 استرداد حق التحقيق قاضي يملك فل التوقيف، مذكرة استرداد على العام النائب يوافق لم واذا

 الكرة يعيد أن من يمنع ما ثمة ليس أنه إال التوقيف، رهين عليه المدعى يبقى وعندئذ المذكرة،

 .استردادها إلى تدعوه والتي استجدت التي األسباب ويوضح مجددا

 نظره في توجب هامة ألسباب إال الموافقة هذه إبداء عن يمتنع أن يمكن ال العام النائب أن كما 

 .التوقيف استمرار

 ألي قابل وغير نهائي قرار هو التوقيف مذكرة باسترداد التحقيق قاضي يصدره الذي والقرار

 عليه وافقت ألنها تستأنفه أن العامة للنيابة فليس للتبليغ، يخضع ال لذلك الطعن، طرق من طريق

 للمدعي ليس وكذلك ضرر، أي به يلحق ال قرار ألنه يستأنفه أن للموقوف وليس مسبقا  

 محصورة مطالبته وألن حقه، جوهر يمس ال ألنه ثم النص، الصراحة استئنافه حق الشخصي

 .بالعقوبة أو بالتوقيف لها شأن وال فحسب، والتعويضات المدنية باإللزامات

 المحقق القاضي من منحة هو وإنما مكتسبأ حقا الموقوف يمنح ال التوقيف مذكرة استرداد أن بيد

. أجنبية بلد إلى عليه المدعى فرار خشي لو كما ضرورية، ذلك رأى كلما عنها الرجوع حق له

 .العامة النيابة رأي استطلع بعد وتقديره رأيه حسب جديدة توقيف مذكرة إصدار له يجوز عندئذ

 

 التحقيق في التصرف



 التحقيق قاضي يعمد الحقيقة، عن للكشف كافة الضرورية اإلجراءات واتباع التحقيق اكتمال بعد

 في التصرف في قراره يصدر ثم بشأنها، مطالبتها إلبداء العامة النيابة إلى األوراق إحالة إلى

 .التحقيق

 العامة النيابة األوراق إيداع قرار -أ

 المتعلقة والحقائق والوقائع المعلومات من يلزمه ما وجمع معاملته التحقيق قاضي أكمل متى

 حقائقه ووضحت معالمه وبانت خطوطه اكتملت قد به قام الذي التحقيق أن ورأى بالدعوى

 نتائجه، ضوء في عليه المدعى مصير وفي العامة الدعوى مصير في الفصل الممكن من وأصبح

 أيام ثلثة خلل فيها مطالبته العام النائب يعطي کي التحقيق معاملت العام النائب يودع فإنه

 . األكثر على

 ال عليه بالمدعى ضرر من ذلك يسببه قد لما مطالبتها، تقديم في تتأخر ال أن العامة النيابة وعلى

 .موقوفا كان إذا سيما

 .النص في ببطلنها التصريح لعدم باطلة يجعلها ال أيام الثلثة من أكثر المطالبة تأخير لكن 

 بالفعل وبيانا   مكتوبة عادة تكون التي للقضية وجيزة عرضة العامة النيابة مطالبة وتتضمن

 التي القانونية والمادة التحقيق، في الواردة األدلة ومجمل والمشددة، المخففة وظروفه الجرمي

 القانوني، تكييفها وفي أدلتها وفي الواقعة هذه في ورأيها تحقيقها، الجاري الجريمة على تنطبق

 إحالته أو عليه المدعى محاكمة منع أو التحقيق في التوسع طلب إما المطالبة هذه تتضمن كما

 . القضاء على

 تظل بل شيء، في تقيده وال التحقيق قاضي تلزم ال فإنها العامة، النيابة مطالبة فحوى يكن ومهما

 كانت وأيا العامة النيابة رأي كان أي فيها والفصل التحقيق نتائج تقييم في الفصل الكلمة وحده له

 .رفضه أو قبوله يمكن استشارية رأيها يبقي أي. مطالبتها

 غير استجلءها العامة النيابة تطلب التي األمور وأن تامة، تحقيقاته أن التحقيق قاضي قدر فإذا

 فيه يرفض قرار إصدار حق يملك فإنه التحقيق، في ثغرة تشكل ال أنها أو القضية، في منتجة

 .اإلحالة قاضي أمام لرأيها المخالف القرار تستأنف أن العامة وللنيابة. التحقيق في التوسع

 النيابة إليها أشارت التي األمور في التحقيق من المزيد طلب بوجاهة التحقيق قاضي قنع إذا أما

 قراره يصدر أن له يجوز ال يستكمله، أن وبعد. التحقيق متابعة يقرر فإنه مطالبتها، في العامة

 جديد من القضية ملف يحل لم ما عليه والمدعى العامة الدعوى مصير في الفصل في النهائي

 .النهائية مطالبتها البيان العامة النيابة إلى



 العامة الدعوى مصير في والبت التحقيق في الفصل في التحقيق قاضي يصدره قرار كل أن إال

 . يكن لم وكأنه باطل يعد األساس في مطالبتها العامة النيابة تبدي أن دون

 التحقيق قاضي يصدرها التي النهائية القرارات - ب

 يتعين فإنه األساس، في بمطالبتها مشفوعة التحقيق قاضي إلى الملف العامة النيابة تعيد أن بعد و

 .لها خلفا أو العامة النيابة لمطالبة وفقا إما النهائي، قراره يصدر أن عندئذ عليه

 له يحدد ال القانون فإن القضية، في للفصل التحقيق قاضي يصدره الذي القرار نوع يكن ومهما

 بالمطالبة مشفوعة التحقيق ملف يتلقى أن بعد خللها في قراره يصدر أن عليه يحتم معينة مهلة

. النهائية المطالبة التحقيق قاضي قرار يعقب أن الضروري من وإنما العامة، للنيابة النهائية

 :هي التحقيق قاضي يصدرها التي والقرارات

 المحاكمة منع قرار - أوال

 عليه المدعى ارتكاب على دليل يقم لم أنه أو جرم، يؤلف ال الفعل أن التحقيق لقاضي تبين إذا

 .آخر لداع موقوفا يكن لم إن سراحه بإطلق ويأمر محاكمته منع يقرر فإنه إياه،

 إصدار وراء تقف التي واألسباب عليها، بني التي األسباب على القرار يشتمل أن الطبيعي ومن 

 .موضوعية أسباب أو قانونية، أسباب تكون أن إما القرار هذا

 مانع أو اإلباحة أو التبرير أسباب من سبب وجود المحاكمة، لمنع الموجبة القانونية األسباب ومن

 فقدان يكون قد كما بالتقادم، أو العام بالعفو أو بالوفاة العامة الدعوى سقوط أو العقاب موانع من

 .الجريمة أركان من ركن

 صحة عدم أو الفاعل معرفة عدم فهي المحاكمة منع تستلزم التي الموضوعية األسباب أما

 منع قرارات وتبلغ. إليه المنسوب الجرم عليه المدعى اقتراف على الدليل فقدان أو أصل الواقعة

 النيابة عليها تطلع أن يتعين كما يستأنفها، أن له يجوز ألنه الشخصي المدعي إلى المحاكمة

 .لمطالعتها خلفا صدرت قد كانت إذا العامة

 الشخصي والمدعي العامة النيابة من استئناف الطعن يقبل المحاكمة بمنع التحقيق قاضي وقرار

 قطعية، أصبح يستأنف، ولم للطعن المحددة المهلة وانقضت صدر فإذا اإلحالة، قاضي أمام

 إلى العودة غيرها أو أصدرته التي السلطة تستطيع وال به، المقضي األمر حجية واكتسب

 .القانون في المحددة الحاالت في إال ثانية التحقيق

  المختص القضاء إلى الدعوى إحالة قرار -ثانيا



 األدلة لرجحان الحكم قضاء على القضية عرض بصلحية التحقيق قاضي قناعة تكونت حال في

 كانت إذا ما بحسب تختلف اإلحالة تلك أحكام فإن عليه، المدعى إلى ونسبتها الجريمة وقوع على

 . جناية أم جنحة أم مخالفة الجريمة

 وأمر الصلحية المحكمة على عليه المدعى أحال مخالفة، الفعل أن التحقيق القاضي تبين إذا -1

 .أخر لداع موقوفا يكن لم إذا سراحه بإطلق

 البدائية أو الصلحية المحكمة على( الظنين) أحال جنحة الفعل أن التحقيق لقاضي تبين إذا -2

 أطلق الحبس، تستوجب ال الجنحة كانت فإذا. تلك أو هذه اختصاص من الفعل يكون حسبما

 .خارجه مقيم كان إذا المحكمة مركز في مختارة موطنا له يتخذ أن على سراحه

 جميع في. التوقيف قيد أبقي الحبس، يستوجب إليه المسند الجرم وكان موقوفا كان إذا أما 

 أوراق يرسل أن العام النائب يلزم مخالفة، أو بجنحة عليه المدعى في بها يظن التي األحوال

 .المفردات بقائمة مرفقة إياها إيداعه من يومين خلل إليها العائدة المحكمة قلم إلى الدعوى

 إيداع يقرر فإنه عليه، المدعى إلدانة كافية األدلة وأن جناية الفعل أن التحقيق قاضي وجد إذا -3

 اإلحالة قاضي إلى إلحالتها اللزمة اإلجراءات التخاذ الحال في التحقيق أوراق العام النائب

 .العامة النيابة تنظمه تقرير بموجب

 أن يجب فإنه للمحاكمة، الظنين بإحالة أم المحاكمة بمنع صادرة التحقيق قاضي قرار كان وسواء

 ومهنته وموطنه والدته ومحل وعمره وشهرته الظنين اسم على ومشتمل   لل  مع القرار هذا يكون

 الفعل ارتكابه على ال أم كافية أدلة قامت وهل القانوني ووصفه إليه المسند للفعل وموجز

 .المذكور

 

 

 

 

 


