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مقدمة
ونظر للحاجة
انطالقا من عمل المركز في مجال حقوق اإلنسان السيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
اً

الماسة الطالع الجمهور ع لى كافة القوانين والتشريعات السارية المفعول ،فان المركز يسعى إلصدار (سلسلة

الدليل) التي تتميز بالبساطة والسهولة بحيث تتناسب مع جميع الفئات ،وذلك إدراك ًا من المركز بمدى الحاجة
لتعميق الوعي القانوني وزيادة التثقيف المجتمعي السيما في مجال الحقوق والواجبات.
هذا الدليل الثاني من سلسلة الدليل التي ينوي المركز إصدارها تباعاً ،والتي سوف تتناول مواضيع مختلفة ذات
عالقة أساسية بحقوق اإلنسان.
دليل المتهم قبل المحاكمة يتناول مجموعة من التساؤالت التي تدور في أذهان المواطنين وذوي العالقة بقانون

اإلجراءات الجزائية والتي يرى المركز بضرورة إزالة الغموض حول العديد منها بتقديم إجابات عليها بطريقة واضحة
ومبسطة تمكن الجميع من استيعابها لذلك تم تناول الموضوع بطريقة السؤال والجواب.

يشار إلى أن دليل المتهم قبل المحاكمة هو مجموعة أحكام مستنبطة من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ()3

لسنة 2001دون الخوض في تعليقات حول مدى انسجام هذه المواد مع المعايير المقبولة دوليا.
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المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق المتهم
قبل المحاكمة
أوال :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

*

 -1تنص المادة ( )3من اإلعالن "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي األمان على شخصه".
 -2تنص المادة ( )5من اإلعالن "ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو الحاطة بالكرامة".
 -3تنص المادة ( )9من اإلعالن " ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".

 -4تنص المادة ( )1/11من اإلعالن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في
محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه".
ثانيا :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

*

 -1تنص المادة (" ) 1/9لكل فرد حق في الحرية وفي األمان على شخصه وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله
تعسفا وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه".

 -2تنص المادة (" )3/9وال يجوز أن يكون توقيف األشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة,

ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم في أي مرحلة من مراحل اإلجراءات

القضائية ,ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء".
 -3تنص المادة (" ) 2/9يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه ,كما يتوجب
إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليه".

 -4تنص المادة ( )3/9يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمه جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين
قانوناً مباشرة وظائف قضائية ,ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو يفرج عنه".
 -5تنص المادة (" ) 4/9لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي
تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله ,وتأمر باإلف ارج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني".

 -6تنص المادة (" ) 5/9لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على
تعويض".

 -7تنص المادة (/3/14أ) أن يتم إعالمه سريعاً وبالتفصيل ,وفي لغة يفهمها ,بطبيعة التهمة الموجهة إليه
وأسبابها".

 -8تنص المادة (/3/14ب) "أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحامي
يختاره بنفسه".

* اعتمد ونشر بقرار اجلمعية العامة  217ألف (د )3-املؤرخ يف  10كانون األول /ديسمرب 1948
* اعتمدد وعدرل لوتوعيدا والتقدديال واان دماا بقدرار اجلمعيدة العامدة  ( 2200ألدف ) املدؤرخ يف كدانون األول /ديسدمرب  ,1966وعدد بددأ نلاذدات بتداري  32آتار/مدار  ,1976طبقدا
لومادة 49
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 -9تنص المادة (" ) 1/10يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ,وتحترم الكرامة األصيلة في
الشخص اإلنساني".
 -10تنص المادة (" )2/10يفصل األشخاص المتهمون عن األشخاص المدانين ,إال في ظروف استثنائية
ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين".

ثالثا :المبادئ األساسية لدور المحامين

*

 -1ينص المبدأ األول على "لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محامي يختاره بنفسه لحماية حقوقه
واثباتها ,وللدفاع عنة في جميع مراحل اإلج ارءات الجنائية".

 -2ينص المبدأ الخامس على "تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة ,فو اًر ,بإبالغ جميع األشخاص بحقهم

في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محامي يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم أو

لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية".

 -3ينص المبدأ السادس على "يكون لألشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المتهمين الذين ليس لهم
محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذوو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها ليقدموا

لهم مساعدة قانونية فعالة وذلك في جميع الحاالت التي يقتضي صالح العدالة ذلك دون أن يدفعوا مقابال
لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك".
 -4ينص المبدأ السابع على "تكفل الحكومات أيضا لجميع األشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة
جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانية االستعانة بمحامي فو ار بأي حال خالل مهلة ال تزيد عن ( )48ساعة
من وقت القبض عليهم أو احتجازهم".

 -5ينص المبدأ الثامن على "توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات
وتسهيالت تكفي ألن يزورهم محامي ويتحدثوا معه ويستشيروه ,دونما إبطاء وال تدخل وال مراقبة ,وبسرية

كاملة ,ويجوز أن تتم هذه االستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ولكن ليس تحت
سمعهم".
 -6ينص المبدأ الحادي والعشرين على "من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية االطالع
على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها ,وذلك لفترة تكفي

لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ,وينبغي تأمين هذا االطالع في غضون أقصر مهلة

ممكنة".

 -7ينص المبدأ الثاني والعشرين "تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع االتصاالت والمشاورات التي تجري بين
المحامين وموكليهم في إطار عالقاتهم المهنية".

رابعا :المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة

*

* اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملاا اجلرمية ومعاموة اجملرمني املعقود يف هافاان من  27آب /أغسطس إىل  7أيوول /سبتمرب 1990
* اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملاا اجلرمية ومعاموة اجملرمني املعقود يف هافاان من  27آب /أغسطس إىل  7أيوول /سبتمرب 1990
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تتضمن هذه المبادئ العديد من النصوص التي تعنى بالحقوق التي يجب أن يوفرها أعضاء النيابة العامة للمتهمين
قبل محاكمتهم:
 -1تنص المادة (" )12على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون ,بإنصاف واتساق وسرعة,
وان يحترموا كرامة اإلنسان ويحموها ويساندوا حقوق اإلنسان بحيث يسهمون في تأمين سالمة اإلجراءات
وسالمة سير أعمال نظام العدالة الجنائية".

 -2تنص المادة (/13ب) "يلتزم أعضاء النيابة العامة ,في أداء واجباتهم بما يلي" - :حماية المصلحة
العامة ,والتصرف بموضوعية والمراعاة الواجبة لموقف كل من المتهم والضحية واالهتمام بكافة الظروف
ذات الصلة ,سواء كانت لصالح المتهـم أو ضده".
 -3تنص المادة (/13د) "دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأثر مصالحهم الشخصية ,وضمان إبالغ
الضحايا بحقوقهم عمال بإعالن مبادئ العدل األساسية المتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف في استعمـال

السلطة".
 -4تنص المادة (" )14يمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء المالحقة القضائية أو مواصلتها ,أو يبذلون
قصارى جهدهم لوقف الدعوى ,إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة ال أساس لها".

 -5تنص المادة (" ) 16إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو

اعتقدوا ,استناداً إلى أسباب وجيهة أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطي ار
لحقوق اإلنسان بالنسبة للمشتبه فيه وخصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو
المهينة أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان وجب عليهم رفض استخدام هذه األدلة ضد أي شخص
غير الذين استخدموا األساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك واتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان
تقديم المسئولين عن استخدام هذه األساليب إلى العدالة".
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في القبض على المتهم
ما هو القبض ؟

القبض هو إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت

تصرف سلطات الضبط القضائي حتى يتضح مدى لزوم حبسة أو اإلفراج عنه.
من هي الجهة المختصة بإصدار أمر القبض ؟

الجهة المختصة بإصدار أمر القبض هي النيابة العامة ,ولكن يحدد القانون شروط وحاالت محددة لكي يتم القبض

دون إصدار مذكرة قبض ,وهذه الحاالت هي:

 -1حالة التلبس في الجنايات أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.
 -2إذا عارض الشخص مأمور الضبط القضائي أثناء قيامة بواجبات وظيفته أو كان موقوفا بوجه مشروع وفر أو
حاول الفرار من مكان التوقيف.

 -3إذا ارتكب جرماً أو أتهم أمامه با رتكاب جريمة ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن
معروف أو ثابت في فلسطين.

 -4كل من شاهد الجاني بجناية أو جنحة يجوز توقيفه فيها بموجب القانون أو يتحفظ عليه ويسلمه إلى أقرب
مركز شرطة وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه.

من هي الجهة المختصة بتنفيذ أمر القبض ؟

الجهة المختصة بتنفيذ أمر قبض مأموري الضبط القضائي ,وهم:

 -1مدير الشرطة ونوابه ومساعـدوه ومديرو شرطة المحافظات واإلدا ارت العامة.
 -2ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه
 -3رؤساء المراكب البحرية والجوية.

 -4الموظفون الذين خولوا صالحيات الضبط القضائي.
هل يجوز استخدام القوة في عملية القبض ؟

ينص القانون على عدم جواز استخدام القوة أثناء القبض على المتهمين بل على العكس فقد أوجب القانون أنه
يجب معامله المتهمين بما يحفظ كرامتهم وال يجوز اإليذاء سواء كان بدنيا أو معنويا ولكن توجد بعض الحاالت

المحددة التي يجيز فيها القانون استخدام جميع الوسائل المعقولة والضرورية للقبض على المتهمين و هي:
 -1إذا ما أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة لمأموري الضبط القضائي.
 -2إذا ما حاول التخلص من القبض عليه.
 -3إذا حاول الشخص الفرار.
هل هذه الوسائل التي أعطاها القانـون لمأموري الضبط القضائي مطلقة ؟

ال ،إن هذه الوسائل كما ينص عليها القانون استثنائية ,واالستثناء ال يقدر إال بقدره ,بل وضع القانون عدة معايير
لكي يتم استخدام هذه الوسائل بما فيها استخدام القوة وتتلخص المعايير فيما يلي:
-1أن يكون هناك تناسب بين الفعل المستخدم ورد الفعل المقابل.
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 -2حاالت الضرورة.
ما هي النتائج المترتبة على عدم استخدام المعايير السابقة؟
لقد بنى القانون على عدم إتباع هذه المعايير عدة نتائج أهمها:
 -1بطالن اإلجراءات المتبعة في عملية القبض.
 -2إمكانية الطعن في هذه اإلجراءات.
 -3سقوط القضية الجزائية بناءاً على بطالن اإلجراءات المتبعة في عملية القبض.
ما هي الصالحيات التي يقرها القانون لمأمور الضبط القضائي أثناء القبض على المتهم ؟
 -1تجريد من يتم القبض علية من األسلحة واألدوات التي يجدها بحوزته وتسليمها إلى جهة االختصاص.
 -2طلب المساعدة من أي شخص بصورة معقول ة للقبض على أي شخص فوض بالقبض علية أو للحيلولة
دون ف ارره.

 -3أن يفتش المقبوض عليه ويحرر قائمة بالمضبوطات ويوقعها هو والمقبوض عليه ويضعها في المكان
المخصص لذلك.

 -4يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات إذا طلب ذلك.
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في مباشرة التحقيق
من هي الجهة المختصة في مباشرة أعمال التحقيق ؟
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها.
متى تبدأ النيابة العامة بمباشرة التحقيق ؟
تبدأ النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة.
هل يجوز التفويض في التحقيق ؟
يجيز القانون للنائب العام أو وكالء النيابة تف ويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص ,بالقيام بأي عمل من
أعمال التحقيق وذلك في دعـوى محددة باستثناء استجواب المتهـم في مـواد الجنايات (وهي التي تزيد عقوبتها عن 7

سنوات).
هل يجوز أن يكون التفويض عاما ؟
ال يجوز أن يكون التفويض عاماً بل يجب أن يكون محدداً فيه األعمال التي يجوز لمأمور الضبط القضائي
فوض فيه من أعمال.
مباشرتها وال يجوز أن يتجاوز المفوض حدود ما َّ

المخـولة للمفـوض في حال التفويض ؟
ما هي الصالحيات والسلطات
َّ
المخولة لوكيل النيابة.
المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات والصالحيات
َّ
يتمتع َّ
هل تجوز اإلنابة في التحقيق ؟

يجيز القانون لوكيل النيابة ,إذا اقتضى األمر ,اتخاذ إجراء من اإلجراءات خارج دائرة اختصاصه ,أن ينيب عنه
وكيل نيابة تلك الدائرة حيت يكون لوكيل النيابة المناب جميع الصالحيات في ذلك الشأن.

هل تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من األسرار التي ال يجوز إفشاؤها ؟
نعم ،تعتبر نتائج التحقيق واجراءاته من األسرار التي ال يجوز إفشاؤها ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون.
ما هي حقوق المتهم أثناء مباشرة التحقيق ؟

 -1إعالن المتهم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه.

 -2يجوز للمتهم أن يقدم لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرى ضرورة تقديمها أثناء التحقيق.
 -3يجوز للمتهم أن يطلب على نفقته الخاصة صو ًار من أوراق التحقيق ومستنداته.

8

في استجواب المتهم
تعريف االستجواب؟

هو مناقشة المتهم ,بصورة تفصيلية ,بشأن األفعال المنسوبة إليه ومواجهته باالستفسارات واألسئلة والشبهات عن

التهمة ومطالبته باإلجابة عليها.

من هو المختص باستجواب المتهم ؟

وكيل النيابة هو المختص باستجواب المتهم وذلك في جميع الجرائم المصنفة على إنها جنايات ,أما في الجنح

فيجوز لوكيل النيابة أن يفوض مأموري الضبط القضائي بمباشرة االستجواب عنه.
متى يجب أن يتم استجواب المتهم ؟

يجب على وكيل النيابة استجواب المتهم خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إليه.
ما هي واجبات وكيل النيابة عند استجوابه للمتهم ؟

 -1يجب على وكيل النيابة أن يعاين جسم المتهم ويثبت كل ما يشاهده فيه من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها.
بناء على
 -2يأمر بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأى ضرورة ذلك أو ً
طلب المتهم أو محاميه.
 -3يجب على وكيل النيابة أن يتثبت من هوية المتهم واسمه وعنوانه ومهنته.
 -4استجواب المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه باإلجابة عليها.
 -5أن يخطر المتهم أن من حقه االستعانة بمحامي.

 -6أن يخطر المتهم بأن كل ما يقوله أثناء االستجواب يجوز تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند
محاكمته.

 -7يجب على وكيل النيابة أن يثبت أقوال المتهم في محضر االستجواب.
ما هي حقوق المتهم أثناء االستجواب ؟

 -1للمتهم الحق في الصمت وعدم اإلجابة على األسئلة الموجهة إليه.
-2

للمتهم الحق في تأجيل االستجواب مدة أربع وعشرين ساعة لحين حضور محاميه.

هل يجوز استجواب المتهم دون حضور محاميه ؟

نعم ،يحق لوكيل النيابة استجواب المتهم دون حضور محاميه في حاالت محددة على سبيل الحصر وهذه الحاالت
هي:

 -1إذا لم يرغب المتهم بتوكيل محامي للدفاع عنه.
 -2إذا أجل االستجواب مدة أربع وعشرين ساعة لحضور المحامي ولم يحضر المحامي بعد مضي المدة.
 -3إذا تم القبض على المتهم وهو في حالة تلبس.
 -4في حاالت الضرورة أو االستعجال.
 -5في حالة الخوف من ضياع األدلة.
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ما هي القيود التي يضعها القانون لضبط هذه الحاالت ؟

 -1يجب أن َّتدون جميع موجبات الضرورة واالستعجال وظروف االستجواب في محضر االستجواب.
 -2إطالع المحامي على أقوال المتهم عند انتهاء االستجواب.

ما هو دور المحامي أثناء حضوره التحقيق ؟

دور المحامي أثناء التحقيق هو دور المراقب على اإلجراءات التي تتخذ بحق موكله لمراقبه مدى مالءمتها

وانسجامها مع القانون فال يحق للمحامي الكالم أثناء التحقيق إال بإذن من وكيل النيابة.
ما هي صالحيات وكيل النيابة بعد استجواب المتهم ؟
لوكيل النيابة إما أن يطلب توقيف المتهم أو يطلق سراحه.
هل يجوز للنيابة العامة أن تقرر منع االتصال بالمتهم ؟

في القضايا المصنفة جنح ومخالفات فإنه ال يجوز للنيابة العامة منع االتصال بالمتهم ولكن بالنسبة للجنايات فإنه

يجوز للنيابة أن تقرر منع االتصال بالمتهم لمدة ال تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
هل يسري هذا المنع على محامي المتهم ؟

ال يسري هذا المنع على محامي المتهم ,حيث أن للمحامي الحق في االتصال بموكله في جميع األوقات وفي جميع

الجرائم دون أي قيد أو رقابة.
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في مذكرات الحضور واإلحضار
تعريف مذكرة الحضور:
هي دعوة المتهم للمثول أمام المحقق في زمان ومكان محددين في المذكرة ,إلخطاره بالجريمة المتهم بارتكابها
واستجوابه عن الوقائع المنسوبة إليه أو مواجهته بسائر المتهمين والشهود.
تعريف مذكرة اإلحضار:
هي األمر الصادر ألحد مأموري الضبط القضائي ,أو ألحد رجال السلطة العامة ,من وكيل النيابة ,بالقبض على
المتهم واحضاره جب اًر إذا اقتضى األمر أمام المحقق ويجيز عند الضرورة تنفيذه بالقوة.
ما هي أوجه االختالف بين مذكرة الحضور ومذكرة اإلحضار ؟
 -1تختلف مذكرة الحضور عن مذكرة اإلحضار في أن األولى يكون فيها الحضور باختيار المتهم ,وهي تعتبر
كإعالن شاهد أو إعالن في الدعوى المدنية وتنفيذ هذه المذكرة متروك إلرادة المتهم ,أما في مذكرة

اإلحضار فيكون الحضور إلى التحقيق ليس باختيار المتهم ويجيز القانون تنفيذها بالقوة إذا لزم األمر أي

أن مذكرة اإلحضار لها طبيعة آمره مختلفة عن مذكرة الحضور التي طبيعتها اختيارية متوقفة على إرادة

المتهم.
 -2يستجوب المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار فيتم استجوابه
خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
 -3ال يجوز تنفيذ مذكرة اإلحضار بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يتم تجديدها مدة أخرى.
ما هي الحاالت التي تستوجب إصدار مذكرة إحضار ؟
 -1إذا لم يحضر المتهم بعد أن ترسل إليه مذكرة حضور.
 -2إذا خشي من فرار المتهم.
ما هي البيانات التي يجب أن تتضمنها مذكرات الحضور واإلحضار؟
 -1اسم المتهم المطلوب وأوصافه وشهرته.
 -2الجريمة المتهم بها ومادة االتهام.
 -3عنوان المتهم كامالً.

 -4مدة التوقيف إن وجدت.
من هي الجهة المختصة بتنفيذ مذكرات الحضور واإلحضار ؟
مأمورو الضبط القضائي هم الجهة المختصة بتنفيذ تلك المذكرات.
هل يتطلب القانون إجراء معين في تنفيذ مذكرات الحضور واإلحضار ؟
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يلزم القانون القائمين على تنفيذ مذكرات الحضور واإلحضار أن يبلغ مضمون المذكرة للشخص الذي تم القبض
عليه أو المراد تبليغه وأن يطلعه عليها.
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في التوقيف والحبس االحتياطي
ما هو دور مأمور الضبط القضائي بعد القبض على المتهم ؟
يوجب القانون على مأمور الضبط القضائي أن يسلم المقبوض عليه إلى مركز الشرطة فو اًر.
ما هي المدة التي يحددها القانون للتحفظ على المتهم في مراكز الشرطة ؟
ال يجوز أن تزيد مدة التحفظ على المتهم ,في جميع األحوال ,عن أربع وعشرين ساعة ,ويتم إبالغ النيابة العامة
بذلك فو اًر.
ما هي المدة التي يحددها القانون الستجواب المتهم خاللها ؟
حدد القانون المدة التي يجب أن يتم اال ستجواب خاللها بأربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل
النيابة.
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في مدد التوقيف
ما هي المدد القانونية التي يجوز توقيف المتهم فيها ؟

 -1إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المتهم أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب
من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً.

 -2يجوز لقاضي الصلح ,بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمتهم ,أن يوقف المتهم لمدة ال تزيد على خمسة
عشر يوماً أخرى ويجوز لقاضي الصلح تجديد توقيف المتهم مددا أخرى ال تزيد في مجموعها على خمسة

وأربعين يوماً.

 -3يجوز لمحكمة البداية ,بناءاً على طلب مقدم من النائب العام أو أحد مساعديه ,أن توقف المتهم مده ال
تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوما أخرى.

 -4قبل انتهاء مدة الثالثة أشهر ,المشار إليها في الفقرات السابقة ,يجب على النيابة العامة أن تعرض المتهم
على المحكمة المختصة بمحاكمته وذلك لتجديد توقيفه وتمديده حتى انتهاء المحاكمة.

ما هي أقصى مده يجيزها القانون لتوقيف المتهم ؟
ال يجوز بأي حال من األحوال أن تزيد مدة التوقيف على ستة أشهر واال يجب أن يتم اإلفراج فو ار عن المتهم ما لم
تتم إحالته إلى المحكمة المختصة.
ما هي الضمانات التي يحيطها القانون للمتهم في التوقيف ؟
 -1ال يجوز توقيف المتهم إال بناءاً على قرار من القضاء ,سواء كان التوقيف من قاضي الصلح وذلك للفترة
األولى من التوقيف ,أو قاضي محكمة البداية في الفترات الالحقة ,أو من المحكمة المختصة بمحاكمة

المتهم.

 -2إذا زادت مدة التوقيف عن ( )45يوماً يجب أن يكون التمديد من محكمة أعلى درجة من المحكمة ,التي

أوقفت أو مددت توقيف المتهم ,وذلك كضمانة للمتهم ,ألن ذلك يشكل رقابة قضائية على التوقيف ,بالنظر

إلى مدى خطورته حيث أنه أحد أهم األدوات اإلجرائية خطورة.

 -3ال يجوز أن يستمر توقيف المتهم في جميع األحوال أكثر من مدة العقوبة الموقوف بسببها.
 -4تحديد مدة التوقيف بحد أقصى مدة ستة أشهر ,ال يجوز أن تزيد في جميع األحوال عنه ما لم تتم محاكمه
المتهم فيها.

 -5يجب أن يقدم طلب تمديد التوقيف بعد انتهاء مدة الخمسة وأربعون يوماً الموقوف بها المتهم من قاضي
الصلح ,من قبل النائب العام أو أحد مساعديه فقط.

 -6ال يجوز إصدار أمر التوقيف للمتهم إال في حضوره ,باستثناء حاله ما إذا كان الموقوف يتعذر حضوره
بسبب مرضه ,باالستناد إلى بينات طبيه تؤكد ذلك ,وبعدما يقتنع القاضي بذلك.
ما هي الحقوق التي يقرها القانون للمتهم أثناء فترة التوقيف ؟
هنالك بعض الحقوق التي كفلها القانون للمتهم وتتمثل باألتي:
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 -1ال يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إال في السجون وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون.
 -2ال يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إال بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ,وال يجوز أن
يبقيه بعد المدة المحددة بهذا األمر.

 -3لكل موقوف حق االتصال بذويه واالستعانة بمحامي

 -4لكل موقوف الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير السجن الذي يجب
عليه قبولها وابالغها للنيابة العامة.

كيف ينظم القانون االتصال بالموقوف أثناء فترة التوقيف ؟
يجب على كل من أراد أن يلتقي بالموقوف أثناء فترة التوقيف أن يتقدم إلى النيابة العامة بطلب للحصول على إذن
كتابي يسمح له بمقابلة المتهم ,وال ينسحب هذا اإلجراء على محامي الموقوف.

هل يجوز ألي شخص يعلم بوجود موقوف بصفة غير قانونية أن يبلغ ذلك للجهات المختصة ؟
نعم يجوز أل ي شخص علم بوجود موقوف بصفة غير قانونية إخطار النائب العام أو أحد مساعديه بذلك وعلى

النائب العام أو أحد مساعديه أن يأمر باإلفراج عن الموقوف إذا تأكد من عدم توقيفه بصورة قانونية ويحرر محض ًار

بذلك.

هل يجوز ألي شخص يعلم بوجود محتجز في مكان غير مخصص لالحتجاز أن يبلغ ذلك للجهات المختصة؟

نعم يجوز ألي شخص علم بوجود محتجز في مكان غير مخصص لالحتجاز ،أن يخطر النائب العام أو أحد

مساعديه بذلك وهو الذي يأمر بإجراء التحقيق واإلفراج عن الموقوف أو المحبوس بصفة غير قانونية ،ويحرر

محض اًر بذلك التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
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في اإلفراج بالكفالة
ما هو اإلفراج بالكفالة ؟
هو طلب يتقدم به المتهم أو وكيلة إلى المحكمة المختصة لإلفراج عن المتهم وذلك إما بتقديم كفالة من كفالء

يتعهدون فيها بتنفيذ شروط سند التعهد الخاص باإلفراج عن المتهم واما بتأمين نقدي يودعه المتهم ,ضمانا لتنفيذ
شروط سند التعهد ,أو أن يقدم نفسه إلى مركز الشرطة في األوقات التي تحدد له في أمر اإلفراج.

من الجهة المختصة بتقديم طلب اإلفراج بالكفالة إليها ؟
 -1إذا لم يحال المتهم إلى المحاكمة يقدم طلب اإلفراج بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له إصدار أمر
بتوقيفه.

 -2إذا أحيل المتهم إلى المحاكمة يقدم طلب اإلفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته.

 -3إذا أدين المتهم وتم الحكم علية يقدم طلب اإلفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ,شريطة أن
يكون قد طعن في الحكم باالستئناف.

هل يجوز استئناف األمر الصادر في طلب اإلفراج بالكفالة ؟
نعم ،يجوز استئناف األمر الصادر في طلب اإلفراج بالكفالة سواء كان االستئناف من النيابة العامة أو من
الموقوف أو المدان وذلك بطلب يقدم إلي المحكمة المختصة في نظر االستئناف.
هل يجوز تقديم طلب إعادة نظر في األمر الصادر في طلب اإلفراج بالكفالة ؟
نعم ،يجيز القانون تقديم طلب إعادة نظر في األمر الصادر في طلب اإلفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت
األمر السابق ولكن بتوافر عدة شروط هي:
 -1في حالة اكتشاف وقائع جديدة.

 -2في حالة حدوث تغير في الظروف ,التي أحاطت بإصدار األمر.
من األطراف التي يجب حضورها عندما ينظر في طلب اإلفراج بالكفالة ؟
اشترط القانون لنظر طلب اإلفراج بالكفالة حضور كل من النيابة العامة والمتهم أو المحكوم علية أو محاميه في
كل األحوال.
ما هي صالحية المحكمة التي قدم إليها طلب اإلفراج بالكفالة ؟
 -1أما أن تقرر اإلفراج عن المتهم بالكفالة.
 -2واما أن ترفض الطلب.
 -3واما أن تقرر إعادة النظر في األمر السابق الصادر عنها.
ما هي صالحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو باستئناف طلبات اإلفراج بالكفالة ؟
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 -1إما أن تفرج عن المتهم بالكفالة.
 -2واما أن تلغي أمر اإلفراج بالكفالة وتعيد توقيف المتهم.
 -3واما أن تعدل األمر السابق.
ما هي االلتزامات المترتبة على المتهم الذي تقرر اإلفراج عنه بالكفالة ؟
يجب على المتهم الذي تقرر اإلفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً وأن يوقعه
كفالؤه إذا طلبت المحكمة ذلك.

ما هي صالحية المحكمة في اإلجراءات الخاصة بسند التعهد المقدم إليها ؟

 -1للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد وذلك بدالً من طلب الكفالء ويعتبر هذا التأمين
ضماناً لتنفيذ شروط سند التعهد.

 -2إذا تبين للمحكمة أن حالة المتهم ال تسمح له بتقديم كفالة فيجوز لها أن تستبدل الكفالة بالتزام المتهم بأن
يقدم نفسه إلى مركز الشرطة في األوقات التي تحددها له في أمر اإلفراج.
هل يحق للكفيل أن يتراجع عن كفالتة وما هي صالحية المحكمة في تلك الحالة ؟

نعم ،يجوز للكفيل أن يتراجع عن كفالتة للمتهم ,عبر طلب يقدمه إلى المحكمة التي حرر السند إليها وللمحكمة في

هذه الحالة عدة صالحيات هي:
 -1إما أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يخص الكفيل وحده.
ال أخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة.
 -2واما أن تقرر المحكمة إعادة توقيف المتهم إذا لم يقدم كفي ً
هل يجوز تقديم طلب اإلفراج بالكفالة بحق متهم فار بعد القبض علية ؟

ال يجوز أن يفرج عن متهم فار بالكفالة ,بعد القبض علية ,إذا كان قد صدر بحقه قرار بالقبض علية غيابياً.
ما هي صالحية المحكمة إذا تمت مخالفة أحـد شروط سند الكفالة؟

 -1إما أن تصدر مذكرة إحضار بحق المفرج عنه بالكفالة أو تقرر إعادة توقيفه.
 -2أو أن تقرر دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يودع.
 -3أو تصادر التأمين النقدي أو تعدله أو تعفيه منه.
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في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
ما هي اإلجراءات التي يتخذها وكيـل النيابة بعد انتهـاء التحقيق ؟
بعدما ينتهي التحقيق يتبين ما إذا كان الفعل يشكل مخالفة أم ال ,فإن كان الفعل يشكل مخالفة فعلى وكيل النيابة
اتخاذ اإلجراءات التالية:
 . 1إذا كان الفعل الذي اقترفه المتهم يشكل جنحة فإن وكيل النيابة يوجه االتهام إلى المتهم ويحيل ملف
الدعوى إلى المحكمة المختصة بمحاكمته

 . 2أما إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل الذي اقترفه المتهم يشكل جناية فإنه يوجه االتهام إلى المتهم ويرسل
ملف الدعوى إلى النائب العام أو أحد مساعديه.

وان تبين لوكيل النيابة أن الفعل ال يشكل جريمة  ,فإنه يبدي رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب العام ليتصرف بها ,فإذا ما
وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن رأي وكيل النيابة في محله يصدر ق ار اًر مسبباً بحفظ الدعوى ويأمر بإطالق

سراح المتهم إذا كان موقوفاً.

في أي الحاالت ال يشكل الفعل جريمة؟

هناك العديد من الحاالت التي ينظر فيها وكيل النيابة ,ويجد أنها ال تشكل مخالفة وهي على النحو األتي:
 -1إذا كان الفعل ال يعاقب عليه القانون.
 -2انقضاء الدعوى بالتقادم.
 -3الوفاة.

 -4العفو العام.
 -5إذا سبق للمتهم أن حوكم عن ذات الجريمة.

 -6إذا كان المتهم غير مسئول جزائي ًا وذلك لصغر سنة أو بسبب عاهة في عقله.
 -7إذا كانت ظروف الدعوى ومالبساتها تستوجب حفظ الدعوى لعدم األهمية.
ما هي اإلجراءات التي سيتخذها النائب العام أو أحد مساعديه بعد إحالة ملف الدعوى إليه ؟

 -1إذا رأى النائب العام أو أحد مساعديه وجوب إجراء تحقيقات أخرى فإنه يعيد ملف الدعوى إلى وكيل
النيابة الستيفاء هذه التحقيقات.
 -2إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل (قرار االتهام) صائب يأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة
المختصة لمحاكمته.

 -3إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل ال يشكل جناية يأمر بتعديل وصف التهمه واعادة ملف
الدعوى إلى وكيل النيابة لتقديمها إلى المحكمة المختصة.

 -4إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل ال يشكل جريمة وذلك لألسباب السابقة أو لعدم وجود أدلة
أو أن الفاعل غير معروف يأمر بحفظ الدعوى لعدم األهمية.
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ما هي اإلجراءات التي يجب أن تتخذها النيابة إذا ما أرت حفظ الدعوى ؟
يجب على النيابة أن تعلن أمر الحفظ للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية وفي حالة ما إذا توفي أحدهما كان
اإلعالن للورثة في محل إقامتهم.
هل يجوز إلغاء قرار حفظ الدعوى ومتى ؟
للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى وذلك في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل.
انتهى
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المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق المتهم
قبل المحاكمة
في القبض على المتهم
في مباشرة التحقيق
في استجواب المتهم
في مذكرات الحضور واإلحضار
في التوقيف والحبس االحتياطي
في مدد التوقيف
في اإلفراج بالكفالة
في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
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