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بسم اهلل الرحمن الرحيم
قال تعاىلَ « :ولَ َق ْد كَ َّر ْم َنا بَ ِني آ َد َم َو َح َملْ َنا ُه ْم ِف ال َ ِّْب َوالْبَ ْح ِر َو َر َزقْ َنا ُه ْم ِم َن الطَّيِّبَ ِ
ات َوف ََّضلْ َنا ُه ْم
ل كَ ِثريٍ ِم َّم ْن َخلَ ْق َنا تَف ِْض ًيل ﴿ »﴾٧٠سورة اإلرساء
َع َ ٰ
نت بِ َا أَن َز َل اللَّ ُه
قال تعاىل« :فَلِ َٰذلِ َك فَا ْد ُع ۖ َو ْاستَ ِق ْم ك ََم أُ ِم ْرتَ ۖ َولَ تَتَّ ِب ْع أَ ْه َوا َء ُه ْم ۖ َوق ُْل آ َم ُ
اب ۖ َوأُ ِم ْرتُ ِلَ ْع ِد َل بَ ْي َن ُك ُم ۖ اللَّ ُه َربُّ َنا َو َربُّ ُك ْم ۖ لَ َنا أَ ْع َملُ َنا َولَ ُك ْم أَ ْع َملُ ُك ْم ۖ لَ ُح َّج َة
ِمن كِتَ ٍ
بَ ْي َن َنا َوبَ ْي َن ُك ُم ۖ اللَّ ُه يَ ْج َم ُع بَ ْي َن َنا ۖ َوإِلَ ْي ِه الْ َم ِص ُري﴿ »﴾15سورة الشورى
ورد يف سورة املائدة قوله تعاىل َ ....« :وإِ ْن َح َك ْم َت فَا ْحكُم بَ ْي َن ُهم بِالْ ِق ْس ِط ۖ إِ َّن اللَّ َه يُ ِح ُّب
الْ ُمق ِْس ِط َني ﴿»﴾42
عن أيب ُه َريْ َر َة َعنِ ال َّنب ِِّي َصلَّ اللَّه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ق ََالَ « :م ْن طَل ََب ق ََضا َء الْ ُم ْسلِ ِم َني َحتَّى يَ َنالَ ُه ث ُ َّم
َغل ََب َع ْدلُ ُه َج ْو َر ُه فَلَ ُه الْ َج َّن ُة َو َم ْن َغل ََب َج ْو ُر ُه َع ْدلَ ُه فَلَ ُه ال َّنا ُر» .
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كلمة عطوفة نقيب المحامين

تحية الحق والعروبة
وبعد،،
لكل إنسان الحق يف الحرية الشخصية فال يجوز إلقاء القبض عليه أو احتجازه إال لألسباب التي حددها القانون ودون تعسف ،ويتعني
أن يتم القبض أو اإلحتجاز عىل النحو املحدد يف القانون وبواسطة موظفني مخولني بذلك طبقاً للقانون ،ويجب عند القبض عىل
الشخص واحتجازه أو عرضه عىل النيابة ،متكينه من الحصول عىل مساعدة من محام لحامية حقوقه ومساعدته يف الدفاع عن نفسه.
وينبغي أن يكون الشخص الذي يتم احتجازه قادراً عىل اإلتصال باملحامني منذ بداية فرتة االحتجاز ،مبا يف ذلك فرتة التحقيق معه
ويجب أن مينح مساحة زمنية وتسهيالت كافية لإلتصال باملحامي يف رسي ٍة وخصوصي ٍة.
واالستعانة مبحام وسيلة رئيسة لضامن حامية حقوق اإلنسان املكفولة للمتهمني وحقهم يف محاكمة عادلة.
واملحامي ميارس دوراً رقابياً هاماً من خالل مراقبة ما يجرى من تحقيق ،فوجود املحامي بجوار املتهم يف مرحلة التحقيق األويل يجعل
الجهة التي تحقق تحجم عن استخدام العنف أو البطش أو التنكيل  ...وغري ذلك من وسائل التعذيب واإلكراه تجاه املتهم .ومن
محام يف هذه املرحلة الحرجة من الدعوى الجزائية للوصول إىل الحقيقة التي تطمنئ إليها النفس ،وللمحامي
األهمية مبكان وجود ٍ
الحرية بحضور جميع إجراءات التحقيق.
لذا جاء هذا الدليل االرشادي (الذي تم إعدادة من فريق متخصص من لجنة الحريات العامة يف نقابة املحامني بالتعاون مع وزارة
العدل والنيابة العامة مشكورين والذين قدموا كافة سبل التسهيالت لغايات إعداده وإخراجه إىل حيز النور) خدمة لزمالئنا املحامني
ـ األساتذة واملتدربني ـ
متمنياً لكم التوفيق يف أداء الرسالة السامية للمحامني عىل أكمل وجه.
نقيب املحامني
مازن رشيدات
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شكر وتقدير

ابتدا ًء ،أتقدم بالشكر الجزيل لعطوفة نقيب املحامني األستاذ مازن رشيدات عىل دعمه املتواصل للعمل البناء يف نقابة املحامني ،كام و
أشكر كل من ساهم يف إعداد و إنجاز هذا الدليل وخصوصاً زماليئ الكرام يف لجنة الحريات العامة ،الذين بذلوا جهداً كبرياً يف اخراج
هذا الدليل اىل حيز الوجود مبشاركة وزارة العدل و النيابة العامة.
يبقى العمل اإلنساين دامئاً منقوصاً...و الكامل لله وحده سبحانه وتعاىل

عضو املجلس
مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان يف نقابة املحامني
املحامي وليد العدوان
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المقدمة
املحاماة مهنة من أرشف املهن وأهمها عىل اإلطالق ،وال نبالغ حني نقول أنه ال يوجد بني املهن ما يسمو عىل مهنة املحاماة رشفاً ،فقد
قال فيها لويس الرابع عرش( :لو مل أكن ملك فرنسا لوددت أن أكون محامياً) ،فمهنة املحاماة تتوىل الدفاع عن الحقوق والحريات
العامة ومناط بها دور هام أيضاً هو التوعية القانونية للمواطنني بحقوقهم وواجباتهم وفقاً للدستور والقانون وتقديم املساعدة
القانونية للمحتاجني ،فاملحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية يف تحقيق العدالة وسيادة القانون ،وميارس مهنة املحاماة املحامون
املزاولون املجازون مبامرسة أعامل مهنة املحاماة مبوجب أحكام قانون نقابة املحامني األردنيني رقم  11لسنة  1972وتعديالته.
املحامي نصري الحق وأحد جناحي العدالة ،وحينام يدافع عن موكله ميارس حقاً مقدساً كفلته الدساتري واملواثيق الدولية والترشيعات
الوطنية ،بحيث أصبحت مهنة املحاماة ووجود املحامي وتوليه الدفاع عن الحقوق والحريات رضورة ملحة ومتطلب من متطلبات
املحاكمة العادلة ،فالدستور األردين ضمن حق التقايض ويؤكد أن املحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل يف شؤونها وأن القضاة
مستقلون وال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون وأن األردنيني أمام القانون سواء ،األمر الذي يتطلب معه رضورة تطور النظام
القضايئ باستمرار وصوالً اىل درجة عالية من الكفاءة والجرأة والنزاهة ،وأن يبقى كذلك حتى يكون لألفراد ثقة مطلقة راسخة يف
سري العدالة ،حيث أن مستقبل املجتمع يتوقف اىل حد كبري عىل ضامن العدالة نقية صافية ،وال ميكن ضامن بقاء العدالة عىل هذا
الوجه إال بحسن تطبيق القانون وإعطاء الضامنات الكافية لتحقيق العدالة وإيالء جناحي العدالة  -القضاء الجالس والقضاء الواقف
(املحامون) ُ -
جل اإلهتامم واملساندة يف تطبيق أحكام القانون ومبادىء العدالة وضامن الحقوق والحريات وصوالً لتحقيق العدالة.
إن املحاماة خدمة عامة ،وهي مهنة حرة مستقله وعريقة منذ القدم ،وإن تقاليدها هي العامد األسايس لتنظيمها ،وليك تؤدي مهنة
املحاماة رسالتها عىل أحسن وجه ال بد أن تجد ضامناتها االوىل يف كفاءة واستقامة املحامني ،ويف متسكهم بالقيم املسلكية واملهنية
ومبادئ الرشف واالستقامة والنزاهة ،كام أن املحاماة مهنة تهدف إىل إعالء سيادة القانون وأداء رسالة العدالة وهي تشكل جزءاً ال
يتجزء من مرفق العدالة ،ولذلك فإن املحامني غري ملزمني باتباع تعليامت موكلهم إال بقدر ائتالفها والضمري وحكم القانون ومصلحة
املوكل ،ولهذا فقد جاء هذا الدليل متضمناً مجموعة من املبادىء التوجيهية لعمل املحامي من خالل تسليط الضوء عىل حقوق
وواجبات املحامي يف مرحلة التوقيف ما قبل املحاكمة حرصاً وذلك عىل ضوء قانون أصول املحاكامت الجزائية رقم  9لسنة 1961
وتعديالته األخرية والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ .2018/2/26
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استقالل المحامي
مستقل ونزي ٍه متحر ٍر من التدخل يف شؤونه من قبل
إن استقالل مهنة املحاماة يعني أداء املحامي لواجباته خدم ًة ملوكله عىل نح ٍو
ٍ
السلطات التنفيذية والترشيعية وحتى سلطة القضاء ،ومن قبل أي كان دون خوف ووفقاً ملا ميليه عليه ضمريه وأخالقيات مهنته،
وعليه فإن استقالل املحامي يتمثل بأن ال يقع تحت تأثري أي جهة كانت أثناء الدفاع عن موكله ،وبداية ال بد من اإلشارة إىل املواثيق
واملعاهدات الدولية لحقوق االنسان واملبادئ اإلسرتشادية املنبثقة عن مؤمترات املحامني التي أكدت عىل مبدأ استقالل املحامي يف
عمله وأداء رسالته ورضورة عدم التأثري عليه كأحد ضامنات املحاكمه العادلة املنصوص عليها يف املواثيق واملعاهدات الدولية لحقوق
االنسان ،وذلك وفقاً ملا ييل:

أو ًال :ضامنات استقالل املحامي يف ظل الترشيعات الدولية

انبثق عن املؤمتر الدويل للمحامني مبوناكو سنة  1954قانون دويل آلداب املحاماة ،وقد أكد مؤمتر الجوس للمحامني“ أنه من الرضوري
أن تتحرر مهنة املحاماة من التدخل الخارجي حتى يتم صيانة مبدأ سيادة القانون”.
كام تضمن اإلعالن الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيني بأثينا لسنة “ 1995أن املحامني ىف كافة الدول يجب أن يحافظوا عىل استقالل
مهنة املحاماة وأن يطالبوا بحقوق اإلنسان ىف إطار دولة القانون وبضامن محاكم ٍة عادل ٍة”.

ونصت مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني واستقاللهم عىل مجموعة من املبادئ األساسية كضامنة ألداء املحامني
ملهامهم ومنها ما ييل:
 .1تكفل الحكومات للمحامني ما ييل:
•القدرة عىل أداء جميع وظائفهم املهنية بدون خوف أو إعاقة عمله أو مضايقة أو تدخل غري الئق يف عمله.
•القدرة عىل اإلنتقال إىل موكليهم والتشاور معهم داخل البلد وخارجه عىل حد سواء.
•عدم تعريضهم ،أو تهديدهم بتعريضهم ،للمالحقة القانونية أو العقوبات اإلدارية واإلقتصادية وغريها نتيجة قيامهم بعمل يتفق
مع واجبات ومعايري وآداب مهنة املحاماة املعرتف بها.
 .2توفر السلطات ضامنات حامية كافية للمحامني ،إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية واجباتهم.
 .3ال يجوز نتيج ًة ألداء املحامني ملهامهم وواجباتهم ،أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤالء املوكلني.
محام ىف املثول أمامها
 .4ال يجوز ألي محكمة أو سلطة إدارية تعرتف بالحق ىف الحصول عىل املشاورة أن ترفض اإلعرتاف بحق أي ٍ
كمحام طبقاً للقوانني واملامرسات الوطنية وطبقاً لهذه املبادئ.
نياب ًة عن موكله ،ما مل يكن هذا املحامي قد فقد صفته
ٍ
 .5يتمتع املحامون بالحصانة املدنية والجنائية بالنسبة للترصيحات التى يدلون بها بحسن نية ،سواء كان ذلك ىف مرافعاتهم املكتوبة
أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام املحاكم أو غريها من السلطات التنفيذية أو اإلدارية.
 .6من واجب السلطات املختصة أن تضمن للمحامني إمكانية اإلطالع عىل املعلومات وامللفات والوثائق املناسبة التى يف حوزتها أو
تحت ترصفها ،وذلك لفرتة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعد ٍة قانوني ٍة فعال ٍة ملوكليهم ،وينبغي تأمني هذا اإلطالع ىف غضون أقرص
مهلة مالمئة.
 .7تكفل الحكومات وتحرتم رسية جميع اإلتصاالت واملشاورات التى تجري بني املحامني وموكليهم ىف عالقاتهم املهنية.
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ثانياً :ضامنات استقالل املحامي يف ظل الترشيعات الوطنية

ضمن املرشع األردين إستقالل املحامي أثناء تأدية واجباته املهنية يف العديد من الترشيعات وأهمها ما ورد يف قانون نقابة املحاميني
رقم  11لسنة  1972وتعديالته حيث أكد من خالل أحكامه عىل ضامنات عدة إلستقالل املحامي يف عمله متثلت مبا ييل:

املادة  40من قانون نقابة املحامني والتي نصت عىل أنه:

.1

.2
.3
.4
.5
.6

عىل الرغم مام ورد يف أي ترشيع آخر يتمتع املحامي لدى املحاكم والدوائر والسلطات التي ميارس مهنته أمامها بالحرية التامة
بحيث ال يجوز توقيفه او تعقبه من اجل أي عمل قام به تأدي ًة لواجباته املهنية وال يتعرض املحامي تجاه هذه املحاكم والدوائر
والسلطات التي ميارس مهنته أمامها إال للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون .
يجب أن ينال املحامي الرعاية واإلهتامم الالئقني بكرامة املحاماة من املحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الرشطة وكافة
الدوائر واملراجع الرسمية التي ميارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيالت التي يقتضيها القيام بواجبه وال يجوز إهامل
مسوغ قانوين.
طلباته بدون
ٍ
ال يجوز تفتيش محام أثناء املحاكمة.
عىل النيابة أن تخطر النقابة عند الرشوع يف تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب أو من ينتدبه أن يحرض جميع مراحل التحقيق.
يف حالة الجرم املشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالرسعة املمكنة مبا تم من إجراءات.
يعاقب من يعتدي عىل محام أثناء تأديته أعامل مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة املقررة عىل من يعتدي عىل قاض أثناء تأدية
وظيفته أو بسبب تأديته لها.

نصت املادة  39من القانون ذاته عىل ما ييل:

“للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجح ًة يف الدفاع عن موكله وال يكون مسؤوال عام يورده يف مرافعاته كتابة أو شفاها مام
يستلزمه حق الدفاع ،كام ال يكون مسؤوالً عن اإلستشارات التي يعطيها عن حسن نية”.
ضامنات حيث نصت املادة  10منه
وجاء قانون انتهاك حرمة املحاكم رقم  9لسنة  1959معززاً ملا تضمنه قانون نقابة املحامني من
ٍ
عىل ما ييل:
“لدى تطبيق هذا القانون تراعى أحكام قانون نقابة املحامني لسنة  1955بالنسبة للمحامني النظاميني”.

ثالثاً :آداب املهنة وقواعد السلوك ضامنة إلستقالل املحامي
 .1أبرز واجبات املحامي تجاه املحاكم والقضاة وفق أحكام قانون نقابة املحامني والئحة آداب املهنة ما ييل:

.أيجب عىل املحامي أن يحرتم املحاكم وال يقترص هذا عىل شخص القايض وإمنا يجب أن يشمل أيضاً مركز القايض واملحافظة
عىل هيبته وكرامته.
قاض سواء كانت الشكوى أو الدعوى شخصية أو بالوكالة عن شخص آخر إال
.بال يجوز للمحامي أن يقدم شكوى أو دعوى ضد ٍ
بعد أخذ إذنٍ خطي من النقيب.
.جمحاوالت مامرسة النفوذ الشخيص عىل املحاكم.
.دأما بالنسبة للمحامي الذي يقوم بدور متثيل الحق الشخيص ومساعدة النيابة العامة ،فإن واجبه األسايس هو ضامن تحقيق
العدالة وفق أحكام القانون ،وأن أية محاولة لطمس الوقائع أو البينات التي تثبت براءة املتهم هي من املخالفات املسلكية.
.هعىل املحامي أن يظهر بالرداء الخاص املحدد يف النظام الداخيل لنقابة املحامني اثناء أدائه ملهامه يف املحاكم ودوائر النيابة
العامة (املادة  59من قانون نقابة املحامني).

9

 .2أبرز واجبات املحامي املسلكية تجاه موكله وفق أحكام قانون نقابة املحامني والئحة آداب املهنة ما ييل:

.أاملثول مع موكله أمام املدعي العام والضابطة العدلية يف مرحلة اإلحتجاز.
.بعىل املحامي أن يطلع عىل النصوص القانونية الخاصة بالتهمة املوجهة ملوكله وتقديم دفاعه بشكل جيد بعد اإلطالع عىل
امللف والعلم بالتهمة املسندة ملوكله فله أن يسلك الطريقة التي تستند إىل القانون والتي يراها ناجح ًة يف دفاعه ،فال يؤاخذ
املحامي عام يورده يف مرافعاته شفاهة أو كتابة مبا يستلزمه واجب الدفاع .
.جعىل املحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخالص وهو مسؤول يف حال تجاوزه حدود وكالته عن أي خطأ جسيم.
.دعىل املحامي أن ال يتأثر مبوقفه الشخيص أو موقف السلطة أو الرأي العام يف التهمة املسندة ملوكله ،فإن ارتىض أن يتوىل مهمة
الدفاع فإنه يصبح ملزماً يف تقديم كل دفاع يسمح به القانون.
.هعىل املحامي اإلفصاح ملوكله عن اآلثار القانونية املرتتبة عليه عن الجرم املسند له.
.وعىل املحامي أن يتقيد باملدد املحددة يف القانون يك اليفوت عىل موكله أي حق.
.زعىل املحامي أن يتقيد يف سلوكه مببادئ الرشف واإلستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون
وتفرضها عليه أنظمة النقابة وتقاليدها (املادة  54من قانون نقابة املحامني).
.حعىل املحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخالص وهو مسؤول يف حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطأه الجسيم (املادة 55
من قانون نقابة املحامني).
.طال يجوز للمحامي املكلف بالدفاع عن موقوف فقري أن يطلب إعفاءه من هذا التكليف لسبب غري جوهري وعليه أن يبذل
اقىص جهده يف أداء هذا الواجب (املادة  100من قانون نقابة نقابة املحامني و املادة  3من الئحة آداب املهنة).
مبحام قبل املحاكمة :املادة ( )32قانون نقابة املحامني « :للمحامي األستاذ واملتدرب الذي ينيبه تعقب جميع
.يالحق باإلستعانه ٍ
املعامالت لدى املراجع القضائية واإلدارية كافة ولهم أن يحرضوا مجتمعني ومنفردين التحقيقات أمام الرشطة والنيابات العامة”.

واجبات المحامي المهنية تجاه موكله أثناء مرحلة التوقيف
تضمن قانون نقابة املحامني والئحة آداب املهنة نصوصاً تبني واجبات املحامي اتجاه موكله يف كافة مراحل التقايض كام جاء قانون
أصول املحاكامت الجزائية املعدل لعام  2017ليمنح املحامي دور أكرب يف مرحلة التحقيق اإلبتدايئ.
يقع عىل املحامي مهمة متابعة اإلجراءات املتخذة يف مرحلة اإلحتجاز أو التوقيف ما قبل املحاكمة لضامن حرية موكله وعدم تعرضه
الحتجاز غري مربر أو ال يستند للقانون ،فالتوقيف هو إجراء إستثنايئ يلجأ إليه ضمن أسباب حددها القانون واألصل ترك املتهم حر.

واجبات املحامي يف الدفاع عن موكله وفقاً لقانون أصول املحاكامت الجزائية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

حضور جلسات التحقيق مع موكله.
مامرسة الحق باالطالع عىل ملف الدعوى التحقيقية باستثناء أقوال الشهود.
تقديم طلب إخالء السبيل استناداً ألحكام املادتني  123،1٢٢من قانون أصول املحاكامت الجزائية اىل الجهة املختصة.
متابعة قرارات متديد التوقيف بحيث تكون موافقة للقانون ويف حال انقضاء املدة يصبح اإلفراج وجويب.
التأكد من وجود مربرات التوقيف وفق أحكام املادة  1/ 114من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
فيام خال حاالت التكرار ،تقديم طلب اإلستعاضة عن قرار التوقيف ببدائل التوقيف املنصوص عليها يف املادة  114مكرر من قانون
أصول املحاكامت الجزائية.
تقديم طلب إلسرتداد مذكرة التوقيف يف حال توفر الرشوط.
استئناف قرار التوقيف للجهة التي أصدرت قرار التوقيف وفقاً للمدد املحددة يف القانون.
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التوقيف في القانون الدولي والوطني

أو ًال:التوقيف يف القانون الدويل

أكدت اإلتفاقيات واملواثيق الدولية عىل حق الفرد يف الحرية وأن ال يتم اإلعتداء عليها بأي طريقه كانت ،وأن املساس بهذه الحرية ال
يكون اال ضمن إطار الرشعية القانونية؛ والتي حرصت عىل ترسيخ عدد من الضوابط ومن ضمنها أنه ال يجوز إلقاء القبض عىل أي فرد
أو حجزه إال عىل يد املوظفني املخولني بأداء تلك املهام وعدم تجاوزهم وتعسفهم يف استخدام الصالحيات التي يخولها لهم القانون
باإلضافة إىل توافر جهة رقابية عىل مرشوعية تلك اإلجراءات ،كام وتتطلب املعايري الدولية من الدول أن تضع قواعد مبوجب قوانينها
تحدد من خاللها املوظفني املخولني أمر تجريد الشخص من حريته والظروف التي تتوجب أن تصدر يف ظلها .ومن الجهود الدولية
واإلقليمية يف هذا املجال:
 .1اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لسنة .1948
 .2مادة  9من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنيه والسياسيه لسنة 1966
.ألكل فرد حق يف الحرية وىف األمان عىل شخصه .وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً .وال يجوز حرمان أحد من حريته
إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقاً لإلجراء املقرر فيه.
.بيتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كام يتوجب إبالغه رسيعاً بأية تهم ٍة توجه إليه.
.جيقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية ،رسيعا ،إىل أحد القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانوناً مبارشة وظائف قضائية،
ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه .وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون
ضامنات لكفالة حضورهم املحاكمة يف أية مرحل ٍة
املحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم عىل
ٍ
أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية ،ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء.
.دلكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو اإلعتقال حق الرجوع إىل محكمة ليك تفصل هذه املحكمة دون إبطاء يف قانونية
اعتقاله ،وتأمر باإلفراج عنه إذا كان اإلعتقال غري قانوين.
توقيف أو اعتقالٍ غري قانوين حقٌ يف الحصول عىل تعويض.
.هلكل شخص كان ضحية
ٍ
 .3اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لسنة .1984
 .4قواعد األمم املتحده النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد مانديال )2015
 .5قواعد األمم املتحده النموذجية الدنيا للتدابري غري اإلحتجازية (قواعد طوكيو )1990
 .6مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بحامية املحتجزين والسجناء لسنة .1988
 .7مبادئ األمم املتحده وإرشاداتها التوجيهيه بشأن الحصول عىل املساعدة القانونية يف أنظمة العداله الجنائية.
 .8مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة لسنة .1990
 .9مبادئ أساسية بشأن دور املحامني لسنة .1990
 .10بروتوكول اسطنبول لعام  ،1999ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻲﺼ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟين للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينه.
 .11امليثاق األورويب لحقوق اإلنسان لسنة .1950
 .12امليثاق العريب لحقوق اإلنسان 2004
 .13امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان 1981
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وفيام ييل نعرض أهم النصوص القانونية الدولية ذات العالقه:
 .1املادة الثالثة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (لكل فرد حق يف الحياة والحرية ويف األمان عىل شخصه)
 .2املادة  1/9من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية (لكل فرد حق يف الحرية ويف األمان عىل شخصه ،وال يجوز توقيف
أحد أو اعتقاله تعسفاً وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقاً لإلجراء املقرر فيه)
 .3املادة  14من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان (لكل شخص الحق يف الحرية ويف األمان عىل شخصه وال يجوز توقيفه أو تفتيشه أو
اعتقاله تعسفاً وبغري سن ٍد قانوين).
شكل من أشكال اإلحتجاز أو السجن
 .4املادة  11املبدأ  2من مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي ٍ
مرخص
أشخاص
(ال يجوز إلقاء القبض أو اإلحتجاز أو السجن إال مع التقييد الصادر بأحكام القانون وعىل يد موظفني مختصني أو
ٍ
ٍ
لهم بذلك).
شكل من أشكال اإلحتجاز أو السجن (ال يجوز
 .5املادة  9من مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي ٍ
للسلطات التي تلقي القبض عىل شخص أو تحتجزه أو تحقق يف القضية أن متارس صالحيات غري الصالحيات املمنوحة لها مبوجب
القانون ويجوز التظلم من مامرسة تلك الصالحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى).
 .6القاعدة  7من قواعد مانديال /قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا املعدلة ملعاملة السجناء ( 2015ال يقبل إدخال أي شخص يف
حبس مرشوع).
السجن دون أمر ٍ

ثانياً :التوقيف يف القانون الوطني

حرص الدستور األردين عىل ترسيخ مبدأ الحرية الشخصية للفرد ،وسيج هذه الحرية بحامية دستورية عندما نص يف املادة ( )7منه
عىل أن:

 .1الحرية الشخصية مصونة.
 .2كل اعتداء عىل الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة لألردنيني جرمية يعاقب عليها القانون.
ونص أيضاً يف املادة ( )8منه عىل أنه:
 .1ال يجوز أن يقبض عىل أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إال وفق أحكام القانون.
 .2كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال يجوز تعذيبه بأي شكل
من األشكال أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ،كام ال يجوز حجزه يف غري األماكن التي تجيزها القوانني وكل قول يصدر عن أي شخص
تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد ال يعتد به.
وقد نظم املرشع األردين أحكام التوقيف وبدائله يف املادتني ( )114و( 114مكرره) من قانون أصول املحاكامت الجزائية املعدل رقم
( )32لسنة  2017والتي سوف نعرض لها بالتفصيل الحقاً ،ويف املادة ( )4من قانون األحداث التي نصت عىل أنه (:يتم توقيف األحداث
وتنحرص سلطة توقيفهم يف القضاء) ،كام وتضمن قانون محاكم الصلح أن لقايض الصلح يف املواد املشتملة عىل الحبس ما لقايض
التحقيق من الصالحية الكاملة يف التوقيف و إخالء السبيل.
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دور المحامي

أو ًال :مرحلة التحقيق األويل

يتمثل دور املحامي يف الرقابة عىل مرشوعية إجراءت القبض الصادرة عن أفراد الضابطة العدلية من خالل التحقق من توافر الرشوط
التي نصت عليها املادة  99من قانون أصول املحاكامت الجزائية والتي يتعني مراعاتها عند القيام بهذا اإلجراء وهي:
َ
للمشتك عليه.
 .1توافر أدلة كافية عىل التهمة املنسوبة
 .2أن تكون الجرمية من نوع الجناية.
 .3التلبس بالجنح املعاقب عليها بالحبس مدة تزيد عىل ستة أشهر.
َ
املشتك عليه تحت مراقبة الرشطة أو مل يكن له محل إقامة ثابت ومعروف باململكة.
 .4الجنح املعاقب عليها بالحبس متى كان
 .5جنح الرسقة واإلحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة اآلداب.
والقبض هو (حجز حرية الشخص لفرتة من الوقت ملنعه من الفرار متهيداً لسامع أقواله مبعرفة الجهة املختصة) ،والقبض يف قانون
أصول املحاكامت الجزائية هو إجراء من إجراءات التحقيق التي يقوم بها موظفو الضابطة العدلية يف حاالت معينة تشمل الجرم
املشهود وغري املشهود ،باإلضافة إىل ما نصت عليه املادة ( )99من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

* ما هو دور املحامي يف الرقابة عىل مرشوعية أمر إلقاء القبض؟

عىل املحامي مراقبة مرشوعية إجراءات إصدار وتنفيذ أمر إلقاء القبض بحيث يتضمن املحرض املوقع من الضابطة العدلية البيانات التالية:
 .1اسم ُمصدر األمر واسم الذي قام بتنفيذه.
َ
املشتك عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.
 .2اسم
َ
املشتك عليه وتاريخ ومكان التوقيف أو الحجز.
 .3وقت إيداع
َ
 .4اسم الشخص الذي بارش بتنظيم املحرض واإلستامع إىل أقوال املشتك عليه.
 .5توقيع األشخاص الوارد ذكرهم يف املادة /100أ 5/عىل محرض إلقاء القبض.

َ
املشتك عليه لدى الضابطة العدلية؟
* متى يجب سامع أقوال

َ
املشتك عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خالل ( 24ساعة) للمدعي العام املختص مع محرض إلقاء القبض سنداً
يجب سامع أقوال
ألحكام املادة /100ب من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

* هل يوجد دور للمحامي أمام الضابطة العدلية؟

َ
املشتك عليه يف إفهامه واجباته وحقوقه ليكون بحالة مستقرة وليشعر
تكمن أهمية تواجد املحامي أمام الضابطة العدلية يف تهدئة
بشكل
يف األمان والطأمنينة ويف مراقبة قانونية اإلجراءات ،حيث يحق للمحامي مقابلة موكله والحصول منه عىل وكالة تضمن متثيله
ٍ
قانوين وال يحق للضابطة العدلية منعه عن هذا الحق سنداً ألحكام املواد التالية:
•نصت املادة  6من قانون نقابة املحامني عىل حق املحامي يف التوكل عن الغري لدى دوائر النيابة العامة والحكام اإلداريني والضابطة العدلية.
•نصت املادة  32من قانون نقابة املحامني عىل أن للمحامي أن يحرض التحقيقات أمام الرشطة والنيابة العامة.
•نصت املادة  2/40من قانون نقابة املحامني عىل «أن ينال املحامي الرعاية واإلهتامم الالئقني بكرامة املحاماة من املحاكم والنيابات
بجميع درجاتها ودوائر الرشطة وكافة الدوائر واملراجع الرسمية التي ميارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيالت التي يقتضيها
القيام بواجبه وال يجوز إهامل طلباته بدون مسوغ قانوين».
َ
املشتك عليه أو إىل محاميه إن
•نصت املادة  100من قانون أصول املحاكامت الجزائية “بتنظيم محرض خاص موقع منه ويبلغ إىل
وجد” ،مام يؤكد عىل اتجاه إرادة املرشع عىل تأكيد دور املحامي يف مرحلة التحقيق األويل.
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َ
املشتك عليه ومقابلته ورفض الضابط املختص التعاون معه
* ماذا لو راجع املحامي مركز أمني وطلب اإلتصال مبوكله
يف ذلك ،ما هو اإلجراء القانوين الواجب القيام به؟

للمحامي أن يتقدم بطلب إىل املدعي العام املختص لتمكينه من اإلتصال مبوكله أو اإلطالع عىل وضعه الصحي وظروف احتجازه كون
املدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية ضمن إختصاصه وفق أحكام القانون ويستطيع املحامي أن يتقدم بإخبار إىل املدعي العام
املختص حول واقعة تعرض موكله للتعذيب أو حجز الحرية حيث يبارش املدعي العام التحقق من صحة هذا اإلخبار حسب األصول.
وبكل األحوال إبالغ نقابة املحامني بالواقعة.

* وما هو االثر القانوين املرتتب عىل عدم مراعاة الرشوط القانونية عند إجراء القبض؟

إن األثر القانوين املرتتب عىل مخالفة الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف املادة  100من أصول املحاكامت الجزائية هو البطالن
َ
للمشتك عليه يف هذه املرحلة وتجدر اإلشارة أن البطالن هو من النظام العام.
كون التقيد بتلك اإلجراءات من الضامنات األساسية

َ
للمشتك عليه اإللتزام بالصمت أمام الضابطة العدلية؟
* هل يحق

َ
املشتك عليه الصمت إعتقاداً منه أن يف الكالم مرض ًة له أو أنه رغب يف إبداء أقواله أمام محاميه فله الحق يف ذلك وال ميلك
إذا آثر
أحد إجباره عىل الكالم ،كون ذلك الحق من مقتضيات قرينة الرباءة التي أكد عليها الدستور األردين يف املادة  4/101وكذلك يف املادة
 147من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

َ
املشتك عليه؟
* متى يبارش املدعي العام إجراءات التحقيق مع

يجب عىل املدعي العام أن يبارش التحقيق معه فوراً عىل أن ال يتجاوز مدة أربعة وعرشون ساعة وأن يثبت يف املحرض تاريخ ووقت
َ
املشتك عليه أمامه ألول مرة.
مثول

َ
باملشتك عليه مدة ال تزيد عن  24ساعة لغايات توكيل محامي؟
* ما هو السند القانوين لدى املدعي العام لإلحتفاظ

َ
املشتك
هو ما ورد يف املادتني ( )1/63و (/100ب) من قانون أصول املحاكامت الجزائية التي خولت املدعي العام صالحية استجواب
عليه خالل مدة ( )24ساعة من تاريخ توديعه من قبل أفراد الضابطة العدلية أوإمهاله مدة ( )24ساعة إذا رغب بتوكيل محامي.

َ
املشتك عليه عن توقيع إفادته لدى الضابطة العدلية؟
* ما هو اإلجراء يف حال امتناع

َ
املشتك عليه عن توقيع إفادته بإمضائه أو ببصمته ،يدون الكاتب ذلك باملحرض مع بيان سبب اإلمتناع ويصادق عليها
إذا امتنع
املحقق الرشطي والكاتب ،وذلك أخذاً بقاعدة القياس عىل ما ورد يف املادة ( )3/63من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

ثانياً :مرحلة التحقيق اإلبتدايئ أمام املدعي العام

 .1حق االستعانة باملحامي يف التحقيق اإلبتدايئ:
َ
محام يستعني به
.أيجب عىل املدعي العام تنبيه
املشتك عليه أن من حقه عدم اإلجابة عىل التهمة املنسوبة إليه إال بحضور ٍ
ويستمر هذا الحق عىل كل استجواب الحق وفقاً ألحكام مادة  1/63و  4/63مكرر من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
َ
املشتك عليه وفقاً ألحكام املادة 4/63
.بيجب ان يدون هذا التنبيه يف محرض التحقيق تحت طائلة بطالن 1اإلفادة املأخوذة من
من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
َ
مبحام لدى املدعي العام رشيطة حضوره خالل ( )24ساعة من وقت تنبيهه لهذا الحق من
للمشتك عليه اإلستعانة
.جيحق
ٍ
املدعي العام وفقاً ألحكام مادة  63من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
( )1انظر النموذج رقم ( :)5طلب بطالن اإلجراءات ،صفحة  36من هذا الدليل
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َ
املشتك عليه يف كل جلسة استجواب.
.ديف الجنايات التي يبلغ الحد األدىن لعقوبتها عرش سنوات فأكرث ،يتعني حضور محام مع
َ
املشتك عليه بالتعاون مع نقابة املحامني عىل نفقة صندوق املساعدة
ويقوم املدعي العام بتعيني محام إذا تعذر ذلك عىل
القانونية وفقاً ألحكام مادة  2/63و 208من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
َ
مبحام ،فيجب عىل املدعي العام إعادة
.هاذا قام املدعي العام باستجواب
املشتك عليه دون تنبيهه عىل املحرض بحقه باإلستعانة ٍ
هذا اإلستجواب كون اإلستجواب األول يعترب باط ًال بحكم القانون.

َ
املشتك عليه مبعزل عن حضور املحامي؟
* هل يحق للمدعي العام إستجواب

َ
املشتك عليه عن التهمة املنسوبة اليه قبل دعوة
يجوز يف حالة الرسعة بسبب الخوف من ضياع األدلة فقط وبقرار معلل سؤال
محاميه وفق للامدة  2/63من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

َ
املشتك عليه مبعزل عن حضور املحامي يف الجنايات املعاقب عليها بعقوبة ال
* هل يحق للمدعي العام إستجواب
تقل مدتها عن عرش سنوات؟

نصت املادة  2/63مكررمن قانون أصول املحاكامت الجزائية التايل:
َ
املشتك عليه يف كل جلسة إستجواب .وإذا
«يف الجنايات التي يبلغ الحد األدىن لعقوبتها عرش سنوات فأكرث يتعني حضور محام مع
َ
املشتك عليه تعيني محام ،فيتخذ املدعي العام اإلجراءات الالزمة لتعيني محام له وفق أحكام الترشيعات النافذة”.
تعذرعىل
هنا يكمن دور املحامي يف مراقبة السبب والتعليل تحت طائلة بطالن 2اإلفادة يف حال عدم توفر السبب والتعليل وفقا للامدة 4/63
من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

َ
باملشتك عليه يف مرحلة التحقيق االبتدايئ؟
* هل يحق للمحامي اإلتصال

َ
َ
املشتك عليه باإلتصال بالغري ال يشمل
املشتك عليه مبعزل عن أي رقيب وإن قرار املدعي العام مبنع
يحق للمحامي اإلتصال مبوكله
املحامي وفق أحكام املادة  66من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

* هل يحق للمحامي الدفع بعدم اإلختصاص أو بعدم سامع الدعوى أو بسقوطها أو بأن الفعل ال يستوجب عقاباً؟

يحق للمحامي إثارة هذه الدفوع ويجب عىل املدعي العام بعد أن يستمع إىل املدعي الشخيص أن يفصل يف الدفع خالل إسبوع من
تاريخ اإلدالء به وفق املادة  1/67من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

* هل قرار املدعي العام بالفصل بالدفوع الواردة باملادة  1/67قابلة لإلستئناف؟

َ
للمشتك عليه تحت طائلة الرد الشكيل
يكون قرار املدعي العام بهذا الشان قابل لإلستئناف للنائب العام خالل يومني من تاريخ تبليغه
وال توقف هذه املراجعة سري التحقيق وفقاً لنص املادة  2/67من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

* هل يحق للمحامي تقديم البينات أمام املدعي العام وما هو االثر القانوين املرتتب عىل تقديم هذه البينات؟

َ
للمشتك عليه أو وكيله أن يسمي شهوداً له أمام املدعي العام وكذلك البينات الخطية ،وطلب إجراء خربة (أخذاً بقاعدة القياس
يحق
فيام يتعلق بالبينة الخطية والخربة ذلك أن القياس أمر جائز يف املسائل اإلجرائية) ويحق للمدعي العام رفض الطلب بقرار مسبب
وفق أحكام املادة  68من قانون أصول املحاكامت الجزائية ،وقد يرتتب عىل تقديم مثل هذه البينات زوال مربرات التوقيف أو زوال
َ
للمشتك عليه أو من شأنها زوال مربر التوقيف.
رشوطه كأن يتم تقديم بينة من شأنها نفي التهمة املسندة

* هل يحق للمحامي حضور معامالت التفتيش؟

َ
املشتك عليه فاذا رفض الحضور أو تعذر الحضور جرت املعاملة أمام وكيله وفق أحكام املادة 36
تجري معامالت التفتيش بحضور
من قانون أصول املحاكامت الجزائية ،إال أنه ويف كل األحوال ووفقا ًألحكام املادة  64من قانون أصول املحاكامت الجزائية يحق لوكيل
املشتىك عليه حضور إجراءات التفتيش.
( )2انظر النموذج رقم ( :)5طلب بطالن اإلجراءات ،صفحة  ٣٦من هذا الدليل
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َ
املشتك عليه عن اإلدالء بإفادته أو صمت عند اإلستجواب لدى املدعي العام؟
* ما هو اإلجراء يف حال امتناع

يتم تدوين ذلك يف املحرض ويصادق عليه من قبل املدعي العام والكاتب سندا ألحكام املادة ( )3/63من قانون اصول املحاكامت الجزائية.

* هل يجوز إجراء اإلستجواب من غري املدعي العام؟ وهل تقبل اإلنابة الخطية بإجرائه للضابطة العدلية؟

َ
املشتك عليه من غري املدعي العام ذلك أن اإلستجواب هو إجراء مستثنى من صالحية املدعي العام يف إنابة أعضاء
ال يجوز استجواب
الضابطة العدلية يف بعض صالحياته وذلك سند ألحكام املادتني ( )48و( )92من قانون أصول املحاكامت الجزائية ،فاإلستجواب هو
اختصاص استئثنايئ أناطه املرشع حرصاً باملدعي العام الذي هو قاض سيجه املرشع بضامنات تكفل عدم النفاذ إىل استقالله ،وهذا
اإلختصاص ال يقبل التفويض إذ أنه إذا كان املرشع قد أباح للمدعي العام تفويض القيام ببعض اإلجراءات للضابطة العدلية املساعدة
فإنه قد حظر أن يكون اإلستجواب مح ًال للتفويض.

ثالثاً :دور املحامي يف الرقابة عىل قرار التوقيف الصادر عن املدعي العام
َ
للمشتك عليه من الجرائم التي يجوز التوقيف فيها؟
* هل الجرم املسند

َ
للمشتك عليه من الجرائم التي يجوز فيها
يحق للمحامي مراقبة مرشوعية قرار التوقيف وذلك من خالل التأكد من أن الجرم املسند
التوقيف قانوناً وهي:
 .1الجنايات
 .2الجنح املعاقب عليها بالحبس ملدة تزيد عىل سنتني
 .3جنح الرسقة ولو كانت العقوبة الحبس اقل من سنتني
 .4جنح اإليذاء املقصود
 .5اإليذاء غري املقصود الناجم عن حوادث السري إذا كان الفاعل مخالفاً ألحكام قانون السري النافذ من حيث القيادة دون رخصة أو
القيادة تحت تأثري املرشوبات الكحولية أو املخدرات أو املؤثرات العقلية.

* هل يجوز توقيف املشتكَ عليه الذي ال يوجد له محل إقامة ثابت ومعروف يف اململكة؟

َ
املشتك عليه يف الجنح التي ال تزيد العقوبة فيها عن سنتني إذا مل يكن له محل إقامة ثابت ومعروف يف اململكة عىل أن
يجوز توقيف
يفرج عنه إذا قدم كفي ًال يضمن حضوره سنداً للامدة /3/114ب من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

* ما هو دور املحامي يف الرقابة عىل مدى توافر مربرات التوقيف؟

ً
املشتك عليه واملحددة عىل
يتمثل دور املحامي يف الرقابة عىل مدى توافر مربرات التوقيف التي يستند إليها املدعي العام يف توقيف
سبيل الحرص يف املادة  1/114من قانون أصول املحاكامت الجزائية وهي كالتايل:
املحافظة عىل أدلة اإلثبات أو املعامل املادية للجرمية
الحيلولة دون مامرسة االكراه عىل الشهود أو املجني عليهم
منع املشتيك عليه من االتصال برشكائه يف الجرمية أو املتدخلني فيها أو املحرضني عليها.
حامية املشتيك عليه نفسه او وضع حد ملفعول الجرمية او الرغبة يف اتقاء تجددها
منع املشتيك عليه من الفرار
املحافظة عىل النظام العام
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* هل للمحامي دور يف مراقبة مدد التوقيف ومدى توافقها مع القانون؟

َ
باملشتك عليه لدى مراكز
يقع عىل املحامي الدور يف مراقبة مدد التوقيف املحددة قانوناً واإلعرتاض عىل تجاوزها ومراقبة استمراراإلحتفاظ
اإلصالح والتأهيل دون وجود مذكرة توقيف أو يف حال إنتهاء املدة املحددة باملذكرة (املادة /10أ من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل).
ويف حال أن كان اإلحتجاز غري قانوين فعىل املحامي أن يبلغ املدعي العام بإعتباره رئيساً للضابطة العدلية.
مدد التوقيف وفقاً ألحكام املادة ( )114من قانون أصول املحاكامت الجزائية هي:

نوع الجرمية

مدة
التوقيف

الجنح التي يجوز فيها
1
التوقيف

( )7أيام

الجنايات املعاقب
عليها بعقوبه جنائية
مؤقتة

( )15يوماً

2

الجنايات املعاقب
عليها باإلعدام ،األشغال
3
الشاقة املؤبدة،
اإلعتقال املؤبد

( )15يوما

مدد التمديد
للمدعي العام

مدد التمديد للمحكمة

متدد ملدد مامثلة
عىل أن ال تزيد عن ال يوجد صالحية للمحكمة بتمديد مدة التوقيف يف الجنح
الشهر
متدد ملدة ال تتجاوز يف كل مرة ثالثة أشهر يف الجنايات عىل
أن ال يزيد مجموع التوقيف والتمديد يف جميع األحوال
متدد ملدد مامثلة
عىل أن ال تزيد عن عىل سنة مع مراعاة أن ال تزيد مدة التوقيف والتمديد يف
مرحلتي التحقيق واملحاكمة عىل ربع الحد االقىص للعقوبة
ثالثه أشهر
املحدده للجرميه
متدد ملدد مامثلة
عىل أن ال تزيد عن
ستة أشهر

متدد ملدة ال تتجاوز يف كل مرة ثالثة أشهر عىل أن ال يزيد
مجموع التوقيف والتمديد عن مثانية عرشة شهراً

َ
املشتك عليه يف (جناية الرسقة ،جناية اإليذاء ،جناية التزوير ،جناية
* يف حال قرر املدعي العام وبعد استجواب
اإلختالس ،جناية اإلتجار بالبرش ،جناية غسل األموال ،جناية شهادة الزور ،جناية اإلفرتاء ،جناية اغتصاب ،جناية
إرضام الحرائق) توقيفه ملدة خمسة عرش يوماً ،ومددها ملدد مامثلة بحد أقىص ملدة ثالثة أشهر يف مركز اإلصالح
والتأهيل ،فهل يجوز له متديد التوقيف ملدة تزيد عن ذلك؟
.1
.2

.3
.4

عىل املدعي العام عرض ملف الدعوى عىل محكمة الجنايات املختصة قبل انتهاء الحد األقىص للمدة للتمديد املمنوحة
للمحكمة بعد االطالع عىل:
•مطالعة املدعي العام حول مربرات استمرار التوقيف
•سامع اقوال املشتيك عليه او وكيله حول مربرات عدم استمرار التوقيف
•االطالع عىل اوراق التحقيق
أن تقرر قبل انتهاء تلك املدة متديد التوقيف ملدة ال تتجاوز يف كل مرة  3أشهر عىل أن ال يزيد مدة التوقيف عن سنة يف الجنايات
املعاقب عليها بعقوبة مؤقتة و أن ال يزيد عىل  18شهر يف الجنايات األخرى.
أو أن يتم اإلفراج عن املوقوف بكفالة أو بدونها.
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* يف حال قرر مدعي عام الجنايات الكربى وبعد استجواب املتهم يف جناية القتل املعاقب عليها باإلعدام أو األشغال
املؤبدة توقيفه ،ملدة خمسة عرش يوماً ومن ثم مددها ملدة مامثلة مبا اليزيد عن ستة أشهر يف مركز اإلصالح
والتأهيل ،فهل يجوز له متديد التوقيف ملدة تزيد عن ذلك؟
.1
.2

.3
.4

عىل املدعي العام عرض ملف الدعوى عىل محكمة الجنايات املختصة قبل انتهاء الحد األقىص للمدة للتمديد املمنوحة
للمحكمة بعد االطالع عىل:
•مطالعة املدعي العام حول مربرات استمرار التوقيف
•سامع اقوال املشتيك عليه او وكيله حول مربرات عدم استمرار التوقيف
•االطالع عىل اوراق التحقيق
أن تقرر قبل انتهاء تلك املدة متديد التوقيف ملدة ال تتجاوز يف كل مرة  3أشهر عىل أن ال يزيد مدة التوقيف و التمديد عىل  18شهر.
أو أن يتم اإلفراج عن املوقوف بكفالة أو بدونها.

إذا قام املدعي العام بإبقاء امللف التحقيقي لديه بعد إنتهاء مدة التوقيف املمنوحة له يف جناية الرسقة وفقا ألحكام
املادة ( )404وهي ثالثة أشهر عىل سبيل املثال ،وبعد إنتهاء املدة ،عرض إضبارة الدعوى عىل املحكمة املختصة بنظر
َ
املشتك عليه غري مرشوعاً:
الدعوى فإن املحكمة سوف ترد الطلب شك ًال ،مام يرتتب عليه إعتبار إحتجاز
أ .ماذا يتوجب عىل املحكمة أن تقرر يف حالة رد الطلب شك ًال؟ هل تقوم بإعادة إضبارة الدعوى للمدعي العام دون إتخاذ إجراء
َ
املشتك عليه؟
آخر أم ميكن أن تقوم باإلفراج عن
يف ضوء عدم وجود نص رصيح يحكم ذلك فإن ما يجري عليه العمل أمام املحاكم املختصة بنظر طلبات متديد التوقيف ويف حالة
َ
املشتك عليه فوراً.
رد طلب املدعي العام بتمديد التوقيف شك ًال تقرر اإلفراج عن
َ
املشتك عليهم بالتالزم مع
ب .يف قضية منظورة أمام مدعي عام محكمة الجنايات الكربى تم إسناد جنحة اإليذاء فقط بحق أحد
َ
املشتك عليهم وانتهت مدة التوقيف املمنوحة للمدعي العام ،ملن يقدَّم طلب التمديد؟
باقي
يقدم الطلب ملحكمة الجنايات الكربى عىل إعتبار أنها املحكمة املختصة بنظر الدعوى.
َ
املشتك عليه حراً دون توقيف ،ما هي جهة الطعن يف هذا القرار؟
ج .يف حال قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكربى ترك
محكمة الجنايات الكربى بصفتها املحكمة املختصة بنظر الدعوى ( ،قرار متييز جزاء رقم  ،2010/1263تاريخ ،2010/8/18
هيئة عامة).

*هل للمحامي دور يف مراقبة توفر األدلة بقرار التوقيف ؟

عىل املحامي أن يتأكد أن التوقيف يستند إىل وجود أدلة تربط املشتىك عليه بالجرم املسند إليه .وأمثلة عىل ذلك:
أ .تقدم أحد األشخاص بشكوى ضد عاملة املنزل لديه بعد مغادرتها للمنزل واتهمها برسقة منزله ،حيث جاء بشهادته أنه يشتبه
بها أنها من قامت بالرسقه حيث ال يوجد باملنزل سواها وأوالده ودون أن ترد أية بينة أخرى عىل أنها هي من قامت بالرسقة،
فهل من الجائز توقيفها؟
املشتك
ب .عىل إثر وقوع حريق مبنزل أحد األشخاص والذي تبني من خالل التقرير الفني أنه قد تم بفعل فاعل ،وعليه تقدم
ِ
بشكوى ضد بعض األشخاص يتهمهم بأنهم هم من قاموا بإحراق منزله لوجود عداوة سابقة بينهم ،ولدى استجوابهم من قبل
املدعي العام أنكروا الجرم املسند إليهم ،فام مدى صحة صدور قرار عن املدعي العام بتوقيفهم؟
ال يوجد ما يربر التوقيف يف هاتني الحالتني لعدم وجود أية أدلة تربط العاملة بجرم الرسقة املسند إليها ،أو األشخاص بجرم
حريق املنزل.
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*هل للمحامي دور يف الـتأكد أن قرار التوقيف صادر عن جهة قضائية مختصة؟

عىل املحامي أن يتأكد أن قرار التوقيف الصادر يجب أن يكون من:
 .1املدعي العام املختص.
 .2املحكمة املختصة يف الحاالت التي أجاز لها القانون ذلك كالتوقيف يف قضايا شهادة الزور وإعادة التوقيف وقرارات التوقيف
الصادرة عن قايض محكمة الصلح ،عىل أن يتضمن قرار التوقيف اسم وتوقيع ُمص ِدره.

* هل عىل املحامي أن يتأكد من تسبيب قرار التوقيف ؟

بالتأكيد ،ويجدر بالذكر أن التسبيب هو أن يذكر املدعي العام يف قرار توقيف املشتىك عليه األسباب التي اعتمد عليها والرشوط
القانونيه ،بحيث يتضمن:
َ
للمشتك عليه.
 )1الجرم املسند
 )2املادة القانونية املنطبقة عىل الجرم.
َ
املشتك عليه بالجرم املسند إليه.
 )3األدلة التي تربط
 )4املربرات التي استوجبت التوقيف.

َ
املشتك عليه مدة سبعة أيام) ،فام هو دور املحامي؟
* إذا تضمن قرار املدعي العام (أقرر ولرضورات التحقيق توقيف

للمحامي الحق يف الطعن بقرار املدعي العام بالطرق القانونية عن طريق اإلستئناف ،حيث أن هذه العبارة فضفاضة ،وبالتايل عىل
املدعي العام أن يسبب قرار التوقيف بشكل واضح ورصيح وبدون لبس أو غموض يف العبارات التي استند إليها يف التوقيف.

* هل يحق للمحامي اإلطالع عىل ملف التحقيق لدى املدعي العام؟

.1
.2
.3
.4

َ
للمشتك عليه أو محاميه اإلطالع عىل جميع أعامل التحقيق قبل البدء يف اإلستجواب لدى املدعي العام ما عدا أقوال الشهود.
يحق
3
يجب أن يقدم طلب اإلطالع بطلب خطي مستقل أو من خالل طلب تدوينه يف محرض التحقيق .
يف حال عدم إجابة الطلب باإلطالع يرتتب عليه بطالن 4اإلستجواب.
َ
املشتك
يجب عىل املحامي التمسك بهذا الحق وطلبه خطياً قبل الرشوع باإلستجواب إذ أن القانون ال يلزم املدعي العام إفهام
عليه أو وكيله لهذا الحق إبتداءاً.
َ
للمشتك عليه.
إن الهدف من حق اإلطالع هو الوقوف عىل إجراءات التحقيق ومدى قانونيتها وتحضري الدفاع املسبق

* هل يحق للمحامي حضور إجراءات التحقيق اإلبتدايئ؟

َ
للمشتك عليه أو وكيله حضور جميع إجراءات التحقيق ما عدا سامع الشهود وال يجوز لهم الكالم إال إذا أذن لهم املدعي العام
يحق
وإذا مل يأذن وجب تدوين ذلك يف املحرض وفقا ألحكام املادة  64من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

* هل يحق للمحامي اإلطالع عىل إجراءات التحقيق التي متت يف غيابه؟

يجوز للمحامي اإلطالع عىل التحقيقات التي جرت يف غيابه ما عدا سامع الشهود وفقاً ألحكام املادة  2/64من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

* هل يجوز تعدد الوكالء أمام املدعي العام؟

مبحام واحد وإن تعدد الوكالء عن املتداعني يف هذه املرحلة وفقاً ألحكام املادة  65من قانون
ال يجوز الحضور أمام املدعي العام إال ٍ
أصول املحاكامت الجزائية.
( )3انظرالنموذج رقم ( :)3طلب اإلطالع عىل ملف التحقيق ،صفحة  34من هذا الدليل
( )4انظر النموذج رقم ( :)5طلب بطالن اإلجراءات ،صفحة  3٦من هذا الدليل
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توقيف الحدث
الحدث :كل من مل يتم الثامنة عرشة من عمره .
املراهق :من أتم الثانية عرشة ومل يتم الخامسة عرشة من عمره .
الفتى :من أتم الخامسة عرشة ومل يتم الثامنة عرشة من عمره .
الويص :كل شخص غري الويل يتوىل أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه وفق الترشيعات النافذة .
فيام يتعلق بتوقيف األحداث من فئة املراهقني والفتيان فإنه يجوز تقرير توقيفهم وفقاً للقواعد العامة يف التوقيف الواردة يف قانون
أصول املحاكامت الجزائية ،إال أن قانون األحداث تضمن أحكاماً خاصة بتوقيف األحداث وإخالء سبيلهم فنصت املاده ( )9من قانون
األحداث عىل ما ييل:
أ .إذا تم توقيف الحدث يف جنحة ،فيتوجب إخالء سبيله مقابل سند كفالة مالية أو سند تعهد شخيص أو تأمني نقدي يضمن حضوره
يف مراحل التحقيق أو املحاكمة ،ما مل تقتض مصلحة الحدث غري ذلك.
ب .للمدعي العام أو املحكمة إخالء سبيل الحدث املوقوف بجرمية إذا كان يف ظروف الدعوى أو حالة الحدث ما يستدعي ذلك مقابل
سند كفالة عدلية أو مالية يضمن حضوره يف مراحل التحقيق أو املحاكمة.
ج .للمدعي العام أن يجدد مدة توقيف الحدث ملرة واحدة وعليه تبليغ دار تربية األحداث بقرار التجديد خطياً ،وإذا اقتىض التحقيق
اإلستمرار يف توقيف الحدث ،فعىل املدعي العام أن يطلب من املحكمة متديد التوقيف ملدة ال تتجاوز عرشة أيام يف كل مرة.
د .يتم توقيف الحدث الذي أسندت إليه جنحة أو جناية يف دار تربية األحداث وملدة ال تزيد عىل عرشة أيام عىل أن تراعى مصلحة
الحدث.

وهنا تثار التساؤالت التالية:
*أين يتم توقيف األحداث؟

يف األماكن املخصصة لتوقيف األحداث وهي دور تربية األحداث والتي عرفت يف املادة  2من قانون األحداث رقم  32لسنة 2014
كالتايل :الداراملنشأة أواملعتمدة لرتبية األحداث املوقوفني وتأهيلهم وفقاً ألحكام هذا القانون.

*يف حال أن بلغ الحدث سن الرشد وكان موقوفاً ،فهل يجوز نقله من دار رعاية األحداث؟

يجوز نقله( ،املادة  30من قانون األحداث).

*إذا مل ُي َ
لق القبض عىل الحدث فهل يجوز للنائب العام إصدار مذكرة أخذ وقبض بحقه؟
ال يوجد ما مينع النائب العام من إصدار مذكرة أخذ وقبض بحق الحدث الفار من وجه العدالة.

ونظراً لخصوصية قضايا األحداث وملراعاة أن الحدث ال يزال يف مرحلة النمو والتطور ولتفادي أن تؤثر اإلجراءات الجزائية سلباً عىل
مراحل التطور والنمو الطبيعي للحدث ،فال بد للمحامي أن يويل هذه القضايا الرعاية الالزمه ،ونظراً ألهمية تفادي اإلجراءات السالبة
للحرية وإنسجاماً مع مبدأ املصلحة الفضىل للحدث بتفادي تعرضه ألي إجراءات سالبة للحرية قدراإلمكان ،فعىل املحامي أن يبذل
جهده بأن ال يتم توقيف الحدث ابتداءاً واللجوء إىل البدائل ،ويف حال أنه تم التوقيف بذل الجهد الالزم لعدم استمراره ،ووفق أحكام
قانون األحداث رقم ( )32لسنة  ،2014فعىل املحامي:
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 .1مراقبة أن الحدث املحال للمحاكمة بلغ الثانية عرش من عمره كونه ال يالحق جزائياً من مل يتم الثانية عرشة من عمره وفقاً
للامدة /4ب.
 .2مراقبة عدم تقييد الحدث أو عزله أو استعامل القوة ضده أو تعنيفه.
 .3مراقبة تصنيف األحداث وفقاً لقضاياهم وفصل املوقوفني عن املحكومني وفق املادة /5ب.
علام ً أن الرشطة تتوىل تسوية نزاعات األحداث يف املخالفات والجنح التي ال تزيد عقوبتها عن سنتني مبوافقة أطراف النزاع عىل
التسوية وذلك من الجرائم التي يتوقف النظر فيها عىل شكوى املترضر وفق املادة /13أ من القانون.
 .4مراقبة عدم توقيف الحدث يف حال تسوية النزاع املنظور لدى رشطة األحداث.
 .5مراقبة رسية التحقيق وإجراءات املحاكمة« :تجري محاكمة الحدث بصورة رسية تحت طائلة البطالن ،وال يسمح ألحد بحضور
املحاكمة بإستثناء مراقب السلوك ومحامي الحدث ووالديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه ،حسب مقتىض الحال ومن تقرر املحكمة
حضوره ممن له عالقة مبارشة بالدعوى» وفق املادة  17من القانون.
مع العلم بأن املحكمة تعقد جلساتها يف أيام العطل األسبوعية والرسمية والفرتات املسائية إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك وفق
مادة  19من القانون.
 .6التأكد من أن ال تحدث محاكمة الحدث إال بدعوة أحد والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه حسب مقتىض الحال وبحضور مراقب
السلوك ومحامي الحدث وفق مادة /22أ من القانون.
 .7التأكد من أنه إذا إعرتف الحدث بالتهمة ،يسجل إعرتافه بكلامت أقرب ما تكون إىل األلفاظ التي استعملها يف إعرتافه وفق مادة
/22ج 1/من القانون.
 .8التأكد من اطالع املحكمة عىل تقرير مراقب السلوك ويجوز لها وللحدث وملحاميه مناقشة مراقب السلوك يف تقريره وفق مادة
/22ز من القانون.
 .9مالحظة أن املحكمة قررت إخراج الحدث من قاعة املحاكمة يف أي وقت مع بقاء من ميثله ومراقب السلوك ،إذا ارتأت املحكمة
أن مصلحة الحدث تقتيض ذلك ،عىل أن يحق له بعد ذلك االطالع عىل ما تم يف غيبته من إجراءات وفق مادة /22ح من القانون.
يجوز للمدعي العام أو املحكمة ،إستخدام التقنية الحديثة وذلك حامية لكل من مل يتم الثامنة عرشة من عمره يف إجراءات سامع
الشهود واملناقشة واملواجهة وعىل أن متكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء املحاكمة ،كام يجوز
استخدام هذه التقنية الحديثة يف إجراءات سامع الحدث بصفته شاهداً يف أي قضية وفق مادة /22ط من القانون.
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دور المحامي في الرقابة على القيود التي ترد على سلطة النيابة
العامة والمحكمة في التوقيف
تختص النيابة العامة وبصفتها ممثلة للمجتمع بإقامة دعوى الحق العام ومبارشتها وفقاً ملا جاء يف املادة ( )2من قانون أصول
املحاكامت الجزائيه ،إال أن إقامة الدعوى من قبل النيابة العامة وإن كانت هي املخوله بإقامتها بوجه عام ال يؤخذ عىل إطالقه ،فهناك
قيود وضعها املرشع ترد عىل صالحية النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام ،بحيث متتنع عن مبارشة هذه الدعوى وإتخاذ أي
إجراء بها إال بعد زوال هذه القيود ،فإذا زالت هذه القيود استعادت النيابة العامة صالحيتها بإقامة هذه الدعوى ومبارشة إجراءاتها.
وهنا يكمن دور املحامي يف التأكد من قيام النيابة العامة مبراعاة القيود التي ترد عىل حرية النيابة العامة يف تحريك دعوى الحق العام
املنصوص عليها قانوناً وفق ما هو مذكور أدناه.
وهذه القيود وإن كانت ترد ابتدا ًء عىل إقامة دعوى الحق العام فهي كذلك ترد أيضاً عىل اإلجراءات يف الدعوى ،ومن هذه اإلجراءات
التي ال تبارش إال بزوالها التوقيف باعتباره أحد إجراءات التحقيق ،وهذه القيود قررها املرشع مراعاة لظروف خاصه فهي أحياناً تأيت
حامية لبعض األشخاص وأحياناً تأيت لحامية الخصوصية املهنية لهؤالء األشخاص ومن هذه القيود:5

املادة

الترشيع
1

الدستور

2

قانون استقالل القضاء

3

قانون هيئه النزاهة
ومكافحه الفساد

4

قانون الجامرك رقم 20
لسنة 1998

5
6

٥

قانون املطبوعات والنرش
رقم  8لسنه 1998
وتعديالته.
قانون نقابة االطباء
االردنية رقم  13لسنة
 1972وتعديالته

القيد

عدم جواز مبارشة الدعوى أو توقيف عضو مجلس األمة إال بعد رفع الحصانة
( )86الربملانية عنه وذلك أثناء فرتة انعقاده فقط ووضع أيضاً هذا القيد بشكل خاص عىل
توقيف عضو الربملان.
عدم جواز القبض عىل القايض أو توقيفه (بغري حاالت التلبس بجرمية جنائية) إال
()28
بعد الحصول عىل إذن من املجلس القضايئ.
عدم جواز مبارشة الدعوى أو توقيف عضو هيئة مكافحة الفساد إال بصدور إذن من
( )20املجلس القضايئ ،يسمح مبالحقة هذا العضو وتوقيفه وبدون صدور هذا اإلذن فإن
النيابة العامة ال تستطيع مامرسة حقها بإقامة الدعوى ومالحقه وتوقيف هذا العضو.
()211
جرائم التهريب الجمريك حيث أن هذه الجرائم ال تالحق إال بنا ًء عىل طلب من مدير
و
عام الجامرك أو من يقوم مقامه ،وهذا الطلب هو قيد عىل حرية النيابة العامة من
()192
أن تقوم بأي إجراء يعرب عن إقامة الدعوى ومالحقه مرتكبي هذه الجرائم إال أن
و
مرتكبي جرائم التهريب ال يجوز توقيفهم بوجه عام إال يف حاالت خاصة.
()179
القيد قد جاء عىل اتخاذ قرار توقيف من يقرتف أي من الجرائم الصحفية ،رغم
( )42أن دعوى الحق العام مبالحقة مرتكب هذه الجرائم ال قيد عليها فهي تحرك بحقه
وتجري مالحقته ومبارشة كافة إجراءات التحقيق عدا التوقيف.
عىل الرغم مام رود يف قانون أصول املحاكامت الجزائية ،ال يجوز توقيف أي طبيب
(/73
َ
مشتك عليه بجرم ارتكاب خطأ طبي أدى إىل وفاة أحد املرىض أو إصابته أو عجزه
هـ)
إال بعد صدور قرار الحكم وإكتسابه الدرجة القطعية.

 5مالحظة :الئحة آداب مهنة املحاماة وقواعد السلوك للمحاميني النظاميني(/1ب) :وعدم جواز قيام املحامي بتقديم شكوى أو دعوى ضد قايض إال بعد الحصول عىل إذن من النقيب.
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*هل يجوز التوقيف يف القضايا التي تتوقف املالحقة فيها عىل شكوى أو طلب أو اإلدعاء بالحق الشخيص؟

يجوز إصدار قرار بالتوقيف بعد أن يتم تحريك دعوى الحق العام يف حال أن توافرت مبربراته ورشوطه ،مامل يكن التوقيف مقيداً
بصدور إذن من الجهة املختصة.

*ما هي اإلجراءات التي تقوم بها النيابة عند الرشوع يف التحقيق بأي شكوى ضد املحامي؟

وفق أحكام املادة ( )5/4/40من قانون نقابة املحامني رقم  11لسنة  1972وتعديالته والتي تنص عىل:

 «عىل النيابة ان تخطر النقابة عند الرشوع يف تحقيق أي شكوى ضد محام وللنقيب أو من ينتدبه أن يحرض جميع مراحل التحقيق».« -يف حالة الجرم املشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالرسعة املمكنة مبا تم من إجراءات».

إخالء السبيل

أو ًال :ماهية إخالء السبيل
ميكن إخالء سبيل املوقوف إذا ما طرأت بعد اتخاذ قرار التوقيف ظروف معينة أدت إىل زوال أسباب إصدارها ،وميكن أن يتم اإلخالء
َ
املشتك عليه حقاً
يف أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء يف مرحلة التحقيق أو اإلحالة أو املحاكمة ،عىل أن إخالء السبيل ال مينح
َ
املشتك عليه إذا كانت مجريات التحقيق أو املحاكمة
مكتسباً ذا صفة قضائية ،فمن الجائز العدول عن قرار التخلية وإعادة توقيف
تقتيض ذلك ،وهذا ما نصت عليه املادة ( )127من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
يعرف إخالء السبيل بأنه اإلفراج عن املوقوف عىل ذمة التحقيق إما بكفالة أو بدونها .ووفقاً لقانون أصول املحاكامت الجزائية فإن
املوقوف مبذكرة توقيف يبقى موقوفاً إىل أن تنتهي مدة توقيفه أو إنهاء التوقيف.

ثانياً :أنواع إخالءالسبيل:
1

وجويب

2

جوازي

3

اسرتداد مذكرة التوقيف

َ
املشتك عليه يف حاالت معينة نص عليها القانون دون حاجة لتقديم طلب
 .1إخالء السبيل الوجويب :ويقصد به أن يخىل سبيل
منه أو استطالع رأي النيابة العامة ،ويكون ذلك يف مرحلة التحقيق اإلبتدايئ أو املحاكمة يف حاالت معينة وهي:
.أانتهاء مدة توقيف املشتىك عليه الواردة يف املادة )(1\114و دون متديد مذكرة التوقيف فيجب إخالء سبيل املوقوف فورا و
يكون اإلخالء هنا وجوبياً.
.بينتهي التوقيف وجوبيا من قبل املكمة إذا كان املشتىك عليه موقوف وقضت املحكمة بالرباءة أو عدم املسؤولية فيجب إصدار
لداع آخر.
قرار باإلفراج عنه فورا ما مل يكن موقوف ٍ

23

*ما هو الجزاء املرتتب عىل مخالفة إجراء اإلخالء الوجويب؟

يعترب ذلك إرتكاباً لجرم التعدي عىل الحرية وفقاً ألحكام املادتني ( )178و( )179من قانون العقوبات.

وماذا لو قرر املدعي العام منع محاكمة املشتىك عليه أو إسقاط الدعوى وفقا ملا نصت عليه املادة ( )1/130من قانون
أصول املحاكامت الجزائية وتم رفع امللف التحقيقي إىل النائب العام مبنع املحاكمة يف محله؟
إذا قرر املدعي العام املختص توقيف شخص يف جنحة االحتيال وفقا للامدة ()417من قانون العقوبات ثم بعد استكامل البينة تبني له
أن الفعل ال يشكل جرماً وأنه يعدو أن يكن نزاعاً مدنياً وقرر وعىل إثر ذلك منع محاكمة املشتىك عليه عم ًال باملادة ( )130من قانون
أصول املحاكامت الجزائية .ورفع أوراق امللف التحقيق إىل النائب العام .فإذا قرر النائب العام املوافقة عىل قرار منع املحاكمة فيجب
أن يصدر عندها قراراً بإخالء سبيل املشتىك عليه املوقوف فوراً.

وماذا لو قرر النائب العام فسخ قرار املدعي العام ووجد بأن الفعل ال يشكل جرماً أو أنه مل يقدم دلي ًال عىل أن املشتىك
ارتكب جرماً أو أنه مل يقدم دليال عىل أن املشتىك عليه ارتكب ذلك الجرم أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالعفو العام؟
يقرر فسخ قرار املدعي العام و إخالء سبيل املشتىك عليه إذا كان موقوفا ,ما مل يكن موقوفا لسبب اخر وفقا لنص املادة ()4/133
من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

مثال ذلك :إذا قدمت شكوى للمدعي العام عىل أحد األشخاص بجناية الرسقة وفقاً للامدة ( )404من قانون العقوبات وكان الفعل
قد وقع قبل تاريخ  2011/06/01و قام املدعي العام بتوقيف املشتىك عليه والظن عليه بجناية الرسقة ورفع األوراق للنائب العام إال
أن النائب العام وجد أن الفعل املسند للمشتىك عليه مشمول بقانون العفو العام رقم  15لسنة  2011املقرتن بإسقاط الحق الشخيص
فيجب عندها وعم ًال باملادة ( )4/133من قانون أصول املحاكامت الجزائية أن يقرر النائب العام فسخ قرار املدعي العام بالظن عىل
املشتىك عليه ويصدر قرار بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام و إخالء سبيل املشتىك عليه فوراً ما مل يكن موقوفاً
لداع آخر.
أو محكوماً ٍ
 .2إخالء السبيل الجوازي :وهو اإلخالء الذي يكون مرتوكاً لتقدير السلطة التي منحها القانون حق اإلخالء وفقاً ملصلحة التحقيق.
و الفرق بني إخالء السبيل الجوازي والوجويب:

اإلخالء الجوازي

اإلخالء الوجويب

ال يكون إال بنا ًء عىل استدعاء يتقدم به املوقوف أو من ميثله يتم اتخاذ القرار فيه دون الحاجة أن يستدعي املوقوف أو
1
من ميثله للجهة املختصة.
إىل الجهة املختصة حيث تنظر فيه تدقيقاً.
الجهة التي يقدم إليها طلب اإلخالء تأخذ بعني اإلعتبار
 2ظروف القضية ومربراتها وخطورتها ومدى جسامة العقوبة
ومدى كفاية األدلة.

تنظر الجهة املختصة إىل مدة التوقيف من حيث إنتهائها أو
متديدها.

الجهة املختصة لها سلطة تقديرية يف أن تقرر التخلية أو أن
 3ترفضها أو أن تعيد النظر يف قرارها السابق حسب مقتىض
الحال( ،املادة  )1/126من قانون األصول الجزائية.

الجهة املختصة ال متلك سلطة تقديرية يف تقرير اإلخالء
الوجويب متى تحققت رشوطه.
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 .3اسرتداد مذكرة التوقيف
* هل ميكن للمدعي العام اسرتداد مذكرة التوقيف؟ ومتى يكون اإلسرتداد ورشوطه؟

ميكن للمدعي العام اسرتداد مذكرة التوقيف بحال توافر الرشوط التالية:
 .1أن تكون مدة التوقيف أو التمديد لها سارية غري منتهية و أن يكون ذلك أثناء مرحلة التحقيق.
 .2أن تكون مذكرة التوقيف صادرة يف الجرائم الجنحية و الجرائم الجنائية املعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة.
 .3أن يكون للمشتىك عليه محل إقامة ثابت يف اململكة ليبلغ فيه جميع املعامالت املتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.
 .4إذا وجد لزوم للتوقيف لسبب من أسباب التالية :إذا كانت الجرمية من الجرائم غري الجائز التوقيف فيها مثال أو أن تكون األدلة
التي أسفر عنها التحقيق ال تربر استمرار التوقيف كأن يظهر من خالل التحقيق عدم صحة الشكوى.

* هل يستطيع املدعي العام اسرتداد مذكرة توقيف بعد أن تم عرض طلب إخالء السبيل عىل املحكمة املختصة
ورفضت إخالء سبيل املشتىك عليه ومن ثم أعيدت الدعوى للمدعي العام إلستكامل إجراءات التحقيق؟ وهل يجوز
للمحامي الطلب من املدعي العام أو املحكمة إسرتداد مذكرة التوقيف؟

وفقاً للمبادئ العامة يف قانون أصول املحاكامت الجزائية ال يوجد ما مينع ذلك سيام يف ظل عدم وجود نص يقيد ذلك وكذلك عند
َ
للمشتك عليه ،وذلك قياساً أيضاً عىل إخالء السبيل بعد رفضه
إنتفاء مربرات التوقيف كأن تظهر بينات جديدة تنفي التهمة املسندة
من املحكمة املختصة بنظر استئناف هذا القرار عندما تستجد ظروف جديدة بالدعوى بعد رفض إخالء السبيل( .ويف حالة أخرى عند
َ
املشتك عليه بتقديم البينة الدفاعية التي من
قيام املدعي العام أواملحكمة بتوقيف املشتيك عليه بعد توفر رشوط التوقيف وقيام
6
َ
للمشتك عليه ،فمن حق املحامي بطلب اسرتداد طلب التوقيف).
شأنها نفي التهمة املسندة

ثالثاً :الجهة املختصة بإخالء السبيل

إن الجهات املختصة بإخالء السبيل وفقاً للامدتني ( )122و( )123من قانون أصول املحاكامت الجزائية هي:

الجهة املختصة

نوع الجرمية
1

1.1إىل املدعي العام إذا كانت التحقيقات ال تزال جارية أمامه.
َ
املشتك عليه إذا كانت القضية قد أحيلت للمحكمة .
جرمية جنحوية 2.2إىل املحكمة التي يحاكم أمامها
3.3إىل املحكمة التي أصدرت الحكم أو إىل املحكمة املستأنف إليها إذا صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.

2

1.1املحكمة التي سيحاكم املتهم أمامها إذا كانت الدعوى مل تحل بعد إىل املحكمة.
2.2املحكمة التي سيحاكم املتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء عىل التهمة املبحوث عنها.
3.3املحكمة التي أصدرت الحكم أو املحكمة املختصة بنظر القضية فيه إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم
الطعن فيه.

جرمية جنائية

 6انظرالنموذج رقم ( :)2طلب اسرتداد مذكرة التوقيف ،صفحة  33من هذا الدليل
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* كيف يقدم طلب اخالء السبيل؟

مطبوع يجب أن يتضمن أسباب إخالء السبيل أو عدم توفر رشوط التوقيف ،ينظر
يقدم طلب تخلية السبيل من املحامي بإستدعا ٍء
ٍ
َ
للمشتك عليه من نوع الجناية ،أما إذا كان من نوع الجنحة فإن املدعي
فيه تدقيقاً بعد استطالع رأي النيابة إذا كان الجرم املسند
العام ميلك إخالء السبيل إذا كانت التحقيقات جارية أمامه.7

* هل ميلك املدعي العام أو القايض إصدار قرار بإخالء السبيل يف حال رفع يدهام عن الدعوى؟

ال يحق لهام ذلك ،املادة ( )122من قانون أصول املحاكات الجزائية.

رابعاً :استئناف قرار إخالء السبيل

يتم استئناف قرار إخالء السبيل وفقاً لنص املادة  124من قانون أصول املحاكامت الجزائية كام ييل:

جهة اإلستئناف

مصدر القرار
.1

املدعي العام أو قايض الصلح

محكمة البداية بصفتها اإلستئنافية

.2

محكمة البداية

محكمة اإلستئناف

.3

محكمة الجنايات الكربى

محكمة التمييز

.4

محكمة األحداث

تخضع األحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية (األحداث) إىل أحكام
وإجراءات الطعن واإلعرتاض املنصوص عليها يف قانون محاكم الصلح وقانون
أصول املحاكامت الجزائية ،حسب مقتىض الحال ،ويجوز للويل أو الويص أو
الحاضن أو املحامي الوكيل أن ينوب عن الحدث يف هذه اإلجراءات.

* ما هي القرارات التي يجوز إستئنافها ؟

َ
َ
		• قرار تخلية السبيل.
املشتك عليه.
املشتك عليه •		.قرار متديد توقيف
• قرار توقيف
8
َ
املشتك عليه حراً
		• قرار رفض إخالء السبيل
• قرار ترك

			

* ما هي مدد اإلستئناف؟

وفقاً للامدة ( )124من قانون أصول املحاكامت الجزائية ،فإن مدد اإلستئناف هي كام ييل:

الجهة مصدرة القرار
 1املدعي العام أو قايض الصلح
 2محكمة البداية
 3محكمة الجنايات الكربى

مدة االستئناف
النائب العام
ثالثة أيام من تاريخ ورود امللف لقلم النائب
العام

 7انظر منوذج رقم ( :)1طلب إخالء السبيل بالكفالة ،صفحة  32من هذا الدليل
 8انظر منوذج رقم ( :)5استئناف رفض اخالء السبيل ،صفحة  36من هذا الدليل
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موقوف
ثالثة أيام من تاريخ تبلغه

* هل يجوز الطعن يف القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها اإلستئنافية املتعلق بتخلية السبيل؟

إن القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها اإلستئنافية املتعلق بتخلية السبيل هو قرار نهايئ غري قابل للطعن به.

* هل يجوز الطعن بقرار املدعي العام املتضمن إسرتداد مذكرة التوقيف؟

للنائب العام إستئناف قرار املدعي العام املتضمن إسرتداد مذكرة التوقيف ،إذ أن إسرتداد مذكرة التوقيف يف حقيقته هو صورة من
صور تخلية السبيل الخاضعة للطعن وفقاً ألحكام املادة  124من أصول املحاكامت الجزائية.
عىل املحامي أن يتنبه دامئاً ملدد تقديم طلبات إخالء السبيل وإستئنافها ومدد توقيف موكله ومتديدها وتق ّيد املدعي العام واملحكمة
برشوط التوقيف ومربراته وأن يكون حريصاً وملحاً يف طلبه إلخالء سبيل موكله وأن يحاول دامئاً طلب استعامل بدائل التوقيف كلام
أمكن ذلك قانوناً.

خامساً :إعادة التوقيف
َ
املشتك عليه الذي تم إخالء سبيله للتوقيف مرة أخرى؟ ومتى يكون ذلك؟
* هل يجوز إعادة

َ
املشتك عليه الذي تم إخالء سبيله للتوقيف مرة أخرى وفقاً ملا ييل:
يجوز إعادة

إذا كان هناك ما يدعو إىل إعادة النظر يف قرار التخلية وذلك بإلغاء ذلك القرار أو تبديله ،سواء كان بزيادة قيمة الكفالة أو تقديم كفالء
آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد .ويجب أن يصدر مذكرة بالقبض عىل ذلك الشخص وتوقيفه إذا قرر إلغاء قرار التخلية أو تخلف
الشخص املكفول عن مراعاة قرار التخلية املعدل يف أي صورة من الصور ،حسب املادة ( )127من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
اذا تقدم الكفيل بإستدعاء إىل املحكمة أو املدعي العام أو قايض الصلح الذي قرر أمر تقديم الكفالة ،يطلب فيه هذا الكفيل
إلغاء هذه الكفالة إما كلها أو ما يتعلق منها به وحده وفقاً ألحكام املاده ( )128من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

* ما هي حاالت إبطال الكفالة؟

.1
.2
.3
.4

تقديم طلب من الكفيل وفق أحكام املادة ( )128من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
عدم حضور املكفول أمام املحكمة أو املدعي العام وفق أحكام املادة ( )129من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
تقديم كفيل جديد ميلء أو إيداع تأمينات نقدية بقيمة الكفالة وفق أحكام املادة ( )128من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
َ
املشتك عليه الذي ُمنعت محاكمته وفق أحكام املادة ( )138من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
ظهور أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق

* هل تحتسب مدة إعادة التوقيف من مدد العقوبة املحكوم بها؟

تحتسب مدة إعادة التوقيف من مدة العقوبة املحكوم بها ،إستناداً للامدة ( )41من قانون العقوبات.

* هل يجوز إستبدال كفالة بكفالة أخرى؟

يجوز إستبدال الكفالة بكفالة أخرى بعد موافقة مصدر القرار.
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التوقيف غير المشروع واإلشكاليات القانونية

أوال :حاالت التوقيف الغري مرشوع ومنها:
التوقيف عن جرم ال يستوجب التوقيف:

إذا قام املدعي العام بتوقيف مشتىك عليه بجنحة حمل و حيازة أداة حادة وفقا ألحكام املادتني ( )155و ( )156من قانون العقوبات
فإن توقيفه غري مرشوع ,كذلك إذا قام بتوقيف مشتىك عليه بجنحة اختالق الجرائم وفقا ألحكام املادة ( )209من قانون العقوبات فإن
توقيفه غري مرشوع ,كذلك إذا قام بتوقيف مشتىك عليه بجرم السكر املقرون بالشغب وفقاً ألحكام املادة ( )390من قانون العقوبات
فإن توقيفه غري مرشوع ،وهكذا يف جميع الجرائم التي ال يجوز فيها التوقيف سوا ًء كانت املنصوص عليها يف قانون العقوبات أو
القوانني األخرى.

التوقيف قبل اإلستجواب

إذا قام املدعي العام بتوقيف مشتىك عيل يف جناية الرسقة وفقاً ألحكام املادة ( )404من قانون العقوبات أو جناية اإلتجار بالبرش وفقا
ألحكام املادة ( )9من قانون منع االتجار بالبرش أو جناية الغش يف إدارة أموال الدولة ومخالفة القوانني وفقا ألحكام املادة ( )175من
قانون العقوبات دون أن يقوم املدعي العام باستجوابه وإمنا قام بتوريد كتاب القضية ومن ثم توقيفه قبل إلقاء القبض عليه يعترب
هذا التوقيف غري مرشوع وتوقيفا باطال وال سند له من القانون.

التوقيف دون توافر أدلة تربط املشتىك عليه بالجرم

مثال عىل ذلك ،إذا قام املدعي العام بتوقيف مشتىك عيل يف جناية الرسقة وفقاً ألحكام املادة ( )400من قانون العقوبات بناء عىل
شكوى املشتيك القامئة عىل االشتباه فقط فإن توقيفه غري قانوين.

تجاوز مدد التوقيف املحددة قانوناً

مثال عىل ذلك ،إذا مثل املشتىك عليه أمام املدعي العام واستجوبه عن جنحة اإلحتيال وقام بتوقيفه مدة خمسة عرشة يوماً فإن هذا
التوقيف غري مرشوع ألن مدة التوقيف املنصوص عليها قانوناً وفقاً ألحكام املادة ( )114من قانون أصول املحاكامت الجزائية سبع
أيام فقط.

متديد التوقيف خالفا لألصول املقررة يف القانون:

مثال عىل ذلك ،إذا قام املدعي العام بتمديد توقيف مشتيك عليه موقوف يف جنحة الرسقة وفقاً ألحكام املادة  406من قانون
العقوبات أو جنحة اإلتجار بالبرش وفقاً ألحكام املادة ( )8من قانون منع االتجار بالبرش بعد انتهاء مدة الشهر وقام بالتمديد له مدة
أسبوع بعدها دون عرض إضبارة الدعوى عىل املحكمة املختصة بنظر الدعوى فإن هذا التوقيف غري قانوين وال سند له من القانون.

ثانياً :اإلشكاالت القانونية للتوقيف
v −عدم تجديد مذكرة التوقيف قبل إنتهاء مدة التوقيف.
تحقيقات جديدة (نواقص) إذا انتهت
−عدم تجديد مذكرة التوقيف بعد إعادة الدعوى من النائب العام إىل املدعي العام إلجراء
ٍ
املدة املحددة قانوناً اثناء وجودها لدى دائرة النائب العام ،ويف حال بقاء الدعوى لدى دائرة النائب العام تبقى مذكرة التوقيف
سارية املفعول.
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−قيام املدعي العام بإرسال امللف التحقيقي سواء كانت الجرمية املوقوف عليها املشتيك عليه من نوع الجنحة التي يجوز فيها
التوقيف أو الجناية بعد انتهاء املدة املمنوحة له واملحددة يف املادة ( )114من قانون أصول املحاكامت الجزائية إىل املحكمة
املختصة بنظر الدعوى يعترب إجراء غري مرشوع وإن املحكمة سوف ترد الطلب شك ًال.
−زوال دواعي التوقيف بظهور أدلة تثبت أن املوقوف ال عالقة له بالجرمية.
−إسرتداد مذكرة التوقيف وفقا ملا نصت عليه املادة (  )4/114من قانون أصول املحاكامت الجزائية إذا قام املدعي العام بتوقيف
َ
َ
املشتك عليه أثناء ارتكاب الجرمية نزي ًال يف مركز اإلصالح
املتشك عليه يف جرمية غري جائز التوقيف فيها مث ًال أو أن يتبني أن
والتأهيل بكتاب من املركز يثبت ذلك  ،أو يف حال زوال مربرات التوقيف أو يف حال سامع بينات جديدة من شأنها التأثري يف املركز
َ
للمشتك عليه.
القانوين
−إذا تم التوقيف من قبل املدعي العام يف جرمية جائز التوقيف فيها لكنها ليست من اختصاصه ،ثم أصدر قراراً وفقاً ألحكام املادة
( )60من قانون أصول املحاكامت الجزائية بإحالة امللف التحقيقي إىل املدعي العام املختص ،يتوجب عىل املدعي العام املختص
الذي أرسلت إليه األوراق وحال ورودها له ،أن يخطر مركز توقيف املشتىك عليه بذلك مع إعالمهم برقم الدعوى الجديد لتثبيتها
يف القيود لديهم.
−توقيف األجانب لغايات اإلبعاد وفقاً ملا نصت عليه املادة ( )37من قانون اإلقامة وشؤون األجانب التي أعطت الحق لوزير
الداخلية بتنسيب من مدير إدارة اإلقامة والحدود حق إبعاد األجانب أن يأمر بتوقيف من تقرر إبعاده حتى تتم إجراءات اإلبعاد
ودون تحديد مدة التوقيف.
−ال يعترب توقيف املشتىك عليه يف جرمية جائز فيها التوقيف من قبل املدعي العام توقيفاً حكمياً يجدد تلقائياً بل يجب عىل املدعي
العام أي يخطر مركز التوقيف املوجود به املشتىك عليه بالتمديد املنصوص عليه يف املادة ( )114من قانون أصول املحاكامت
الجزائية يف كل حالة متديد للتوقيف.
−بقاء املشتىك عليه املوقوف موقوفاً عىل ذمة القضية التحقيقية من قبل املدعي العام بعد إحالة القضية إىل املحكمة املختصة
وهذا يستوجب عىل املدعي العام عند إحالة أي قضية فيها مشتىك عليه موقوفاً إىل املحكمة ،أن يخطر مركز توقيفه بأنه تم
إحالة القضية إىل املحكمة ،وعىل املحكمة أن تزود مركز التوقيف برقم القضية والتي تفرعت عن القضية التحقيقية وذلك لتعديل
وتسديد القيود يف مراكز التوقيف.
−عند إصدار مذكرة متديد مدة التوقيف من قبل املحكمة فإن هذه املذكرة تأخذ رق ًام جديداً بحسب طلب متديد التوقيف الوارد
إليها مختلف عن رقم مذكرة التوقيف الصادرة عن املدعي العام يف القضية التحقيقية وهذا يستوجب من املحكمة بأن تذكر
يف مذكرة التمديد رقم مذكرة التوقيف الصادرة عن املدعي العام إىل جانب مذكرة التوقيف الصادرة عنها حتى يكون لدى مركز
َ
َ
املشتك عليه بها .
املشتك عليه املعلومات الكافية عن التمديد من قبل املحكمة لذات القضية التحقيقة التي أوقف
توقيف
−متتع املشتىك عليه بالحصانة الدبلوماسية ،يف هذه الحالة يتوجب عىل املدعي العام وفقاً ملا نصت عليه املادة ( )11من قانون
العقوبات والقواعد املنظمة لهذه الحصانة الواردة يف إتفاقية فيينا الخاصة بالعالقات الدبلوماسية لعام  1961بأن يقرر إعالن
عدم اختصاص القضاء الوطني بنظر هذه الدعوى ورفعها إىل النائب العام إلرسال صورة طبق األصل عنها إىل وزارة العدل إلرسالها
بالطرق الدبلوماسية ملالحقة املشتىك عليه عن هذا الجرم يف موطنه.
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بدائل التوقيف
نظم املرشع أحكام بدائل التوقيف يف املادة ( )114مكرر من قانون أصول املحاكامت الجزائية املعدل حيث نصت املادة املذكورة
عىل ما ييل:
 .1يف ما خال حاالت التكرار ،للمدعي العام أو للمحكمة يف األحوال التي يجوز فيها التوقيف يف الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد
أو أكرث من التدابري التالية:

الرقابة اإللكرتونية.

املنع من السفر.

إيداع مبلغ مايل أو تقديم كفالة عدلية
يعني املدعي العام أو املحكمة مقدار
كل منهام

َ
املشتك عليه
حظر إرتياد
أماكن محددة

اإلقامة يف املنزل أو املنطقة الجغرافية
للمدة التي يحددها املدعي العام أو املحكمة
وتكليف الرشطة بالتثبت من ذلك

 .2تخضع التدابري املنصوص عليها يف هذه املادة لألحكام التالية:
أ) ميكن للمدعي العام أو للمحكمة تلقائياً أو بنا ًء عىل طلب النيابة العامة أو املتهم أن ينهيا أو يضيفا أو يعدال تدبرياً أو أكرث من
التدابري املنصوص عليها يف الفقرة السابقة.
َ
ب) اذا ّ
املشتك عليه بأي من التدابري املرتتبة عليه مبوجب أحكام هذه املادة جاز للمدعي العام أو املحكمة توقيف املشتىك
أخل
عليه ومصادرة الكفالة ملصحلة الخزينة
ج) فيام خال ما ورد من أحكام خاصة يف هذه الفقرة ،يرسي عىل تلك التدابري ما يرسي عىل التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد
النص عليها يف هذا القانون.
ويستفاد من نص املادة سالفة الذكر ما ييل:
.أأن تطبيق بدائل التوقيف يكون يف الجرائم الجنحية فقط
.بال محل لألخذ ببدائل التوقيف يف حالة التكرار (العود)
.جيجوز الجمع بني أكرث من بديل من بدائل التوقيف يف نفس الوقت كام ميكن التعديل يف البدائل أو الزياده عليها أو إنقاصها
حسب مقتىض الحال
َ
املشتك عليه برشوط البدائل
.دالرجوع إىل إجراء التوقيف يف حالة إخالل
.هيرسي عىل بدائل التوقيف ما يرسي عىل التوقيف من أحكام وطرق طعن فيام مل يرد بشأنه نص خاص
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دور املحامي فيام يتعلق ببدائل التوقيف:

َ
املشتك عليه ،يحق للمحامي التقدم بطلب بإستبدال التوقيف بأحد البدائل الواردة يف
بعد صدور قرار املدعي العام بالجنح بتوقيف
املادة ( )114مكرر من قانون أصول املحاكامت الجزائية .وعىل املحامي أن يتحرى بطلب التدبري الذي يتالئم بشكل أفضل مع طبيعة
التهمة املسندة ملوكله ولظروف املوكل .فمث ًال إذا كانت التهمة املسندة ملوكله تتعلق بالجرائم الواقعة عىل األموال فله أن يطلب
إستبدال التوقيف بإيداع مبلغ مايل أو كفالة سنداً للامدة  114مكرر /هـ من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

اإلحتجاز اإلداري وقانون منع الجرائم
التحفظ اإلداري :هو إحتجاز حرية الشخص من جهة غري قضائية يصدره الحاكم اإلداري مبوجب قانون منع الجرائم.

* هل يحق للمحامي أن ميثل مع موكله أمام الحاكم اإلداري؟

يحق للمحامي التوكل والدفاع عن موكله أمام الحاكم اإلداري وفقاً ألحكام املادة (/6ب) و املادة ( )32من قانون نقابة املحامني.

* ما هو دور املحامي يف الرقابة عىل قرار التحفظ اإلداري؟

−للمحامي الحق بأن يطلع عىل قرار التحفظ الذي صدر بحق موكله إذا كان من األشخاص املصنفني يف املادة ( )3من قانون منع
الجرائم (وفقأ لتوصيف الحاكم اإلداري) .ويف حال عدم متكني املحامي من اإلطالع عىل قرار التحفظ لدى الحاكم اإلداري بإمكانه
اللجوء للمحكمة اإلدارية للطعن بهذا القرار.
−يحق للمحامي الطعن بقرار التحفظ اإلداري وقرار فرض اإلقامة الجربية لدى املحكمة اإلدارية بدعوى اإللغاء والتعويض وفقاً
ألحكام املادة ( )5من قانون القضاء اإلداري رقم  27لسنة .2014
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منوذج رقم ()1
طلب إخالء سبيل بالكفالة
لدى مدعي عام  .....................................................األكرم

املستدعي ...................................................... :وكيله املحامي

املوضوع  :طلب إخالء سبيل بالكفالة يف القضية التحقيقية رقم 2018 /................

صاحب الرشف ،،

حيث أن الجرم املسند ملوكيل املستدعي هو تهمة ( )...................................................................................................................................................سنداً ألحكام
املادة ( )................................................................من قانون العقوبات وحيث أن األدلة املقدمة من املشتيك /النيابة غري قانونية وغري كافية لتوافر
رشوط ومربرات التوقيف التي حددتها املادة ( )114من قانون أصول املحاكامت الجزائية وأن ما تم تقدميه من بينات سنداً ألحكام
املادة ( )68من قانون أصول املحاكامت الجزائية وما أفاد به املستدعي أثناء اإلستجواب أدى إىل زوال رشوط ومربرات التوقيف ،كام
أن الجرم املسند ملوكيل ميكن اإلستعاضة عن بدائل التوقيف املنصوص عليها قانوناً.
إن موكيل بريء من التهمة املسندة إليه وهو رب ألرسة وهو املعيل الوحيد لها وله عنوان دائم وثابت ومعـروف وهو عمـان
( )................................................................وهو عىل إستعداد لتقديم الكفالة التي ترونها مناسبة وعىل إستعداد للمثول أمام أي جهة قضائية يف
إي وقت.
أرجو املوافقة عىل إخالء سبيل املستدعي بالكفالة التي ترونها مناسبة.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام،،
وكيل املستدعي
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منوذج رقم ()2
طلب إسرتداد مذكرة التوقيف
لدى مدعي عام  .....................................................األكرم

املستدعي ...................................................... :وكيله املحامي

املوضوع  :طلب إسرتداد مذكرة التوقيف يف القضية التحقيقية رقم ........................ /.................

صاحب الرشف ،،

حيث أن رشوط ومربرات التوقيف يف حق موكيل قد زالت وأن ما تم تقدميه من بينات من قبل املستدعي سنداً ألحكام املادة ()68
من قانون أصول املحاكامت الجزائية قد أثبتت عدم توافر أركان التهمة املسندة ملوكيل عالوة عىل زوال مربرات التوقيف ورشوطه مام
يستدعي معه إسرتداد مذكرة التوقيف وإطالق رساح املستدعي سنداً ألحكام املادة ( )6/114من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
ملتمساً إجراء املقتىض القانوين.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام،،

وكيل املستدعي
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منوذج رقم ()3
منوذج طلب اإلطالع عىل ملف التحقيق
لدى مدعي عام  .....................................................األكرم

املستدعي ...................................................... :وكيله املحامي

املوضوع  :طلب اإلطالع عىل ملف التحقيق رقم ................... /..............

صاحب الرشف ،،

َ
املشتك عليه يف هذه القضية ،فإنني ألتمس متكيني من اإلطالع عىل ملف الدعوى التحقيقة ذات الرقم أعاله سنداً ألحكام
بوكالتي عن
املادة ( )1/63مكرر من قانون أصول املحاكامت الجزائية.

أرجو املوافقة عىل طلبي باإلطالع حسب األصول.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام،،

وكيل املستدعي
املحامي
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منوذج رقم ()4
طلب بطالن اإلجراءات
لدى مدعي عام/ .....محكمة ......املوقرة
مذكرة خطية مقدمة من وكيل املشتىك عليه يف القضية رقم  .......حول بطالن إجراءات التحقيق
صاحب/أصحاب الرشف:
أبدي لعدالتكم ،بطالن عدة إجراءات متت يف القضية التحقيقية ذات الرقم أعاله ،وهي كام ييل:
 .1تم تنفيذ أمر إلقاء القبض بصورة باطلة ومخالفة إلحكام القانون من حيث( :ومثال عىل ذلك) عدم تنظيم محرض موقع من الضابطة
العدلية يتضمن البيانات التالية:
.أاسم مصدر األمر واسم الذي قام بتنفيذه.
.باسم املشتىك عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.
.جوقت ايداع املشتىك عليه وتاريخ ومكان التوقيف أو الحجز.
.داسم الشخص الذي بارش بتنظيم املحرض واإلستامع إىل أقوال املشتىك عليه.
.هتوقيع األشخاص الوارد ذكرهم يف املادة /100أ.5/
.ووالتي يرتتب عىل مخالفة أحكامها بطالن اإلجراءات املتخذة بحق موكيل .
 .2مل يتم سامع أقوال املشتىك عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خالل ( 24ساعة) للمدعي العام املختص مع محرض إلقاء القبض ومخالفة
أحكام املادة /100ب من قانون أصول محاكامت جزائية والتي يرتتب عىل مخالفة أحكامها البطالن لإلجراءات .
 .3مل يقم املدعي العام األكرم مع اإلحرتام بتنبيه املشتىك عليه أن من حقه عدم اإلجابة عىل التهمة املنسوبة إليه إال بحضور محام يستعني به
بالرغم من إستجوابه الحقاً مرة أخرى ومل يدون هذا التنبيه عىل محرض التحقيق وفقاً ألحكام مادة  1/63و  4/63مكرر من قانون أصول
املحاكامت الجزائية مام يرتتب عىل مخالفة أحكامها بطالن اإلجراءات .
 .4مل يتم السامح للمشتىك عليه أن يسمي شهوداً له أمام املدعي العام وكذلك البينات الخطية أو طلب إجراء خربة.
 .5كام أن املدعي العام قد رفض الطلب بقرار غري مسبب وفق أحكام املادة ( )68من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
 .6مل تجري معامالت التفتيش بحضوراملشتىك عليه أو وكيله وفق أحكام املادة ( )36من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
 .7مل يتم متكني املشتىك عليه أو وكيله من اإلطالع عىل امللف التحقيقي قبل إستجوابه بالرغم من تقدميه لطلب خطي بهذا الخصوص سنداً ألحكام
املادة ( )1/63مكرر من قانون أصول املحاكامت الجزائية مام يرتتب عليه بطالن اإلستجواب الذي تم بحق املشتىك عليه وبالنتيجة قرار توقيفه.
 .8وجود العديد من اإلجراءات املخالفة للقانون والباطلة ،األمرالذي يستوجب تقديم هذا الطلب إلبطال اإلجراءات املشار إليها أعاله.
الطلب:
سنداً إلحكام قانون أصول املحاكامت الجزائية ،فإنني ألتمس إعالن بطالن اإلجراءات املشار إليها أعاله وإجراء املقتىض القانوين لذلك حسب
األصول والقانون.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام،،

وكيل املستدعي
املحامي
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منوذج رقم ()5
منوذج إستئناف رفض إخالء السبيل
لدى محكمة بداية .........بصفتها اإلستئنافية  /محكمة اإلستئناف املوقر
الجهة املستأنفة/..................:يحمل الرقم الوطني /...................عنوانه ...............وكيله املحامي.................
املستأنف ضده :الحق العام
القرار املستأنف :القرار الصادر عن مدعي عام /..........قايض صلح /.........محكمة بداية  ......بالقضية  /التحقيقة رقم ....../.......
لعام  ..........بتاريخ  .../..../..../..والقايض برفض طلب إخالء السبيل.

أصحاب الرشف،،،

ملا كان القرار املستأنف مجحفاً للعدالة ومخالفاً للقانون فإننا نبادر إىل إستئنافه عىل العلم وضمن املدة القانونية لألسباب التالية:

أسباب اإلستئناف:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

إن رشوط التوقيف ومربراته غري متوافرة وذلك من حيث عدم توافر أدلة تربط موكيل بالجرم املسند إليه أو أن ما تم تقدميه من أدلة حسب املادة
( )68من قانون أصول املحاكامت الجزائية أدت إىل تهاتر أو دحض وكذلك عدم توافر أو زوال مربرات التوقيف ،وأن املربرات التي استند إليها عند
إصدار قرارالتوقيف مل تعد قامئ ًة أو ميكن اإلستعاضة عنها ببدائل التوقيف.
إن موكيل بريء من الجرم املسند إليه ومل يقدم ضمن ملف القضية دليل من شأنه إدانته مبا هو منسوب إليه عىل ضوء اإلطالع الذي تم عىل ملف
القضية التحقيقية سنداً ألحكام املادة ( )1/63من قانون أصول املحاكامت الجزائية.
إن الجرم املسند ملوكيل يجوز فيه إخالء السبيل ،وليس يف القانون ما مينع من ذلك .
إن ملوكيل موطن إقامة معروف وثابت ويتعهد بحضور جميع إجراءات املحاكمة .
لقد مىض مدة طويلة عىل توقيف موكيل،وإن استمرارالتوقيف يلحق الرضرالبالغ به وبسمعة وبأرسته.
إن قرار رفض إخالء سبيل موكيل مخالف للقانون .حيث قامت الجهة املستأنفه بتقديم طلب اإلستعاضة عن التوقيف ببدائله سنداً ألحكام املادة ()1/114
من قانون أصول املحاكامت الجزائية إال أنه تم رفض الطلب والتمسك بخيار التوقيف مام يجعل من قرار رفض إخالء السبيل املستأنف حرياً بالفسخ.

الطلب:

 .1قبول اإلستئناف شك ًال لتقدميه عىل العلم  /وضمن املدة القانونية .
 .2ويف املوضوع فسخ القرار املستأنف وإخالء سبيل موكيل بالكفالة التي ترونها مناسبة.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام،،
وكيل املستدعي
املحامي
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