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 مخص:الم

هو اجراء يقـو به اعضاء الضبط القضائي مف اجؿ الكشؼ عف الجرائـ ومرتكبيها وهو  اف االستيقاؼ
اجػػػراء تبػػػررو الشػػػكوؾ والظ ػػػوف شػػػريطن اف يضػػػة الشػػػخص   سػػػه طواعيػػػن  واختيػػػارا   ػػػي موضػػػة الشػػػؾ 
والريبػػنا ان  جػػ  اف المشػػرع رػػ  اشػػترط تػػوا ر  رجػػن م ي ػػن مػػف الريبػػن والشػػؾ ل ضػػو الضػػبط القضػػائي 

ؽ استيقاؼ عابر السبيؿ مف اجؿ م ر ن الحقيقػن بخوػوص مػف اجػرس االسػتيقاؼ بحقػه حتى تخوله ح
 وبالتالي اما تب ي  تمؾ الشكوؾ او تأكي ها.

وبما اف االستيقاؼ اجراء بالغ الخطورة كو ه يمس اغمى واثمف شيء يتمتة به اال ساف اال وهو الحريػن 
ة تضبط اجراء االستيقاؼ مف اجؿ ع ـ الت  س  كاف لزاما  عمى المشرع اف يضة شروطا  را و ين مح  

عمى كرامن وحرين اال سافا كوف اال ساف بػرئ حتػى تثبػت ا ا تػه هػنا مػف جهػنا ومػف جهػن اخػر   ػأف 
اجراء االسػتيقاؼ يػؤ س الػى اكتشػاؼ الجػرائـ وبال تيجػن يػؤ س الػى اسػتتباب االمػف  ػي المجتمػةا ان اف 

ع امف واستقرار المجتمة ومة نلؾ ال ب  اف يكوف االستيقاؼ اغ اؿ ع ـ القياـ بهنا االجراء سوؼ يزعز 
عمػػػى و ػػػؽ شػػػروط م ي ػػػن حتػػػى ال يوػػػؿ الػػػى  رجػػػن الظمػػػـا واف ال يتسػػػاهؿ ويتسػػػام  بػػػه الػػػى  رجػػػن 
االخػػ ؿ بػػأمف واسػػتقرار المجتمػػة وبالتػػالي كػػاف يجػػب عمػػى المشػػرع المواز ػػن بػػيف عػػ ـ الت ػػرض لحيػػاة 

رار المجتمةا وتأتي هنو المواز ن مف خ ؿ وضة م ايير وشروط وحريات اال را  وبيف ح ظ امف واستق
وضوابط ألجراء االسػتيقاؼ تضػمف حقػوؽ الشػخص الػنس يجػرس اسػتيقا ه وهػي حقػوؽ ك متهػا ال سػاتير 
واال ياف والتشري اتا ان يجػب عػ ـ الت ػ س عميهػا و ػي حالػن الت ػ س عمػى تمػؾ الحقػوؽ والحريػات  ػأف 

ض لممسػػػألن القا و يػػػن واال اريػػػن مػػػف الجهػػػن التػػػي ي مػػػؿ بهػػػاا كػػػوف هػػػنا القػػػائـ باالسػػػتيقاؼ سػػػوؼ يت ػػػر 
االجػػراء بػػالغ الخطػػورة وهػػو اجػػراء يسػػبؽ القػػبض ويمػػس الحريػػن الشخوػػين ل  ػػرا  وهػػي اثمػػف واسػػمى 

 الحقوؽ التي يتمتة بها اال را .
قػه  ػي ومف ه ا تتض  اهمين هنا الموضوع النس تت ارض  يه مومحتاف االولػى موػمحن المجتمػة وح

ال يش بأمف واستقرار وثا يا  مومحن ال ر  وع ـ المساس بحريته الشخوين وعمى الرغـ مف اهميػن هػنا 
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االجػػػراء اال اف عػػػ ـ الػػػ ص عميػػػه وػػػراحن  ػػػي التشػػػرية ا   الػػػى خمػػػؽ حالػػػن مػػػف االربػػػاؾ  ػػػي اسػػػبابه 
ي ن االسػ مين وشروطه وطبي ته والسػمطن المخولػن لمقيػاـ بػه. وألهميػن هػنا الموضػوع  قػ  حروػت الشػر 

عمػػػى ك الػػػن ال  يػػػ  مػػػف الحقػػػوؽ اال سػػػا ين  ػػػي كا ػػػن المجػػػاالت ان يذ تبػػػر االسػػػ ـ سػػػبارا   ػػػي مػػػ   هػػػنو 
الحقػوؽ عػػف طريػػؽ ارػػرارو لمبػػا ئ عامػػن واساسػػين  ػػي القػػراف الكػػريـ والسػػ ن ال بويػػن الشػػري ن التػػي تهػػ ؼ 

بػػػات تذحتػػػـر  يهػػػا حيػػػاة اال سػػػاف الػػػى حريػػػن ال ػػػر  والمجتمػػػةا ان ارػػػرت الشػػػري ن االسػػػ مين حقػػػوؽ وواج
وحريتػػه وكرامتػػه  ك مػػت لػػه الحػػؽ  ػػي الحريػػن التػػي تذ تبػػر مػػف الحقػػوؽ االساسػػين ل  سػػافا والحريػػن  ػػي 
االس ـ هي االوؿ النس تقـو عميه كا ن الحقوؽ ال حقن عميهاا لنلؾ اوجبت الشري ن االس مين عػ ـ 

 عميها يكوف اعت اء عمى تمؾ الح و .  تقيي ها اال لضرورة ومومحن المجتمة واف التجاوز
 إس مين(.حقوؽ اال سافا االستيقاؼا را وف وض يا شري ن )الكممات المفتاحیة: 

Imprisonment and guarantees of personal freedom 
Supervised by Prof. Dr. Adel Sari Khani 
Assistant Supervisor Dr. Mohsen Qadeer 
researcher. Bassim Abdul-Kazim Hussain 

Faculty of Science and Knowledge - Al-Mustafa International 
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Abestract 

Arrest is a procedure carried out by judicial officers in order to discover crimes and their 

perpetrators, It is a procedure justified by doubts and suspicions, provided that the person 

voluntarily and voluntarily places himself in a position of doubt and suspicion.As we find 

that the legislator has stipulated the presence of a certain degree of suspicion and suspicion 

for the member of the judicial police in order to grant him the right to stop the passerby in 

order to know the truth about the person against whom the arrest was made, and thus either 

to dispel or confirm those doubts.Since stopping is a very dangerous procedure, as it 

affects the most precious and precious thing that a person enjoys, which is freedom, It was 

necessary for the legislator to set specific legal conditions governing the arrest procedure in 

order not to infringe on the dignity and freedom of human beings, since a person is 

innocent until proven guilty on the one hand.On the other hand, the arrest procedure leads 

to the discovery of crimes and as a result leads to the establishment of security in the 

community.As ignoring the failure to take this measure will destabilize the security and 
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stability of society. However, the suspension must be in accordance with certain conditions 

so as not to reach the degree of injustice.And that he does not tolerate and tolerate it to the 

point of violating the security and stability of society, Consequently, the legislator had to 

balance between not violating the lives and freedoms of individuals and preserving the 

security and stability of society.This budget comes through setting standards, conditions, 

and controls for the arrest procedure that guarantees the rights of the person being arrested, 

which are guaranteed by constitutions, religions and legislation.As they must not be 

infringed, and in the event of infringement of those rights and freedoms, the person in 

custody will be exposed to the legal and administrative issue of the party in which he 

works.The fact that this procedure is extremely dangerous, and it is a procedure that 

precedes arrest and affects the personal freedom of individuals, which is the most valuable 

and noble rights that individuals enjoy.Hence the importance of this issue, in which two 

interests conflict, the first is the interest of society and its right to live in security and 

stability, and secondly, the interest of the individual and not to prejudice his personal 

freedom, Despite the importance of this procedure, the fact that it was not expressly 

stipulated in the legislation led to the creation of a state of confusion in its causes, 

conditions, nature and the authority authorized to carry it out.Because of the importance of 

this issue, Islamic Sharia has been keen to guarantee many human rights in all fields, As 

Islam is considered a forerunner in granting these rights by approving general and basic 

principles in the Noble Qur’an and the honorable Sunnah of the Prophet, which aim at the 

freedom of the individual and society.As the Islamic Sharia has approved rights and duties 

in which human life, freedom and dignity are respected, it guaranteed him the right to 

freedom, which is one of the basic human rights.Freedom in Islam is the foundation upon 

which all subsequent rights are based.Therefore, Islamic Sharia required that it not be 

restricted except for the necessity and interest of society, and that transgressing it would be 

an attack on those limits. 

Keywords:) human rights, detention, positive law, Islamic law(.  
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 المق من
بي و كؿ الخير وبه تتـ الوالحات ال اهلل اال هػو  حمػ و كثيػرا  و شػكر  ضػمه  الحم  هلل النس

 ػي كػػؿ ورػت وحػػيف و شػه  اف خػػاتـ ال بيػػيف سػي  ا محمػػ  عميػه واؿ بيتػػه ا ضػؿ الوػػموات واتػػـ 
 التسميـ.

ت تبػػػر الحريػػػن الشخوػػػين مػػػف اسػػػمى واثمػػػف الحقػػػوؽ التػػػي يتمتػػػة بهػػػا اال ػػػرا ا ان اف جميػػػة 
وال ساتير والقػوا يف  ػي ال ػالـ تػ ص عمػى ك التهػاا ان  وػت المػا ة الثالثػن التشري ات السماوين 

مػػف االعػػ ف ال ػػالمي لحقػػوؽ اال سػػاف عمػػى الحػػؽ  ػػي الحيػػاة والحريػػن الشخوػػينا كمػػا و وػػت 
المػػا ة التاسػػ ن مػػف ال هػػ  الػػ ولي لمحقػػوؽ الم  يػػن والسياسػػين بأ ػػه لكػػؿ ا سػػاف الحػػؽ  ػػي الحريػػن 

هنو الحرين هي ليست حرين مطمقن بؿ وضػ ت لهػا ضػوابط م ظمػن واالماف الشخويا اال اف 
لهػػا حتػػى ال توػػط ـ بحقػػوؽ وحريػػات االخػػريف وهػػنو الضػػوابط تشػػمؿ القيػػو  الم روضػػن عمػػى 
حريػػات اال ػػرا  لوػػال  المجتمػػة ويػػتـ نلػػؾ مػػف خػػ ؿ  وػػوص تشػػري ين توضػػ  الحػػاالت التػػي 

ن ل شخاص وتح ي  ا واع الضػما ات تمكف  يها المومحن ال امن مف المساس بالحريات ال ر ي
 التي يتمتة بها االشخاص النيف يت رضوف ألجراء االستيقاؼ الماس بتمؾ الحرين.

وبما اف االسػتيقاؼ كػأجراء يمػس حقػوؽ وحريػات اال ػرا   هػو اجػراء يقػـو بػه رجػؿ السػمطن  
ضػػػة ال امػػػن مػػػف اجػػػؿ الكشػػػؼ عػػػف الجػػػرائـ ومرتكبيهػػػا تبػػػررو الشػػػكوؾ والظ ػػػوف شػػػريطن اف ي

الشخص   سه طواعيػن واختيػارا   ػي موضػة الشػؾ والريبػن عمػى شػرط اف يكػوف الوضػة يسػتمـز 
تػػ خؿ القػػائـ باالسػػتيقاؼ مػػف اجػػؿ م ر ػػن الحقيقػػن بخوػػوص الشػػخص المسػػتورؼ وبالتػػالي امػػا 

 تب ي  هنو الشكوؾ او تأكي ها. 
بض وا رة مف  االستيقاؼ يختمؼ عف القبض بأف االخير ال يتـ اال بموجب منكرة القاء ر

القضاء  ي حيف اف االستيقاؼ يتـ مف ربؿ رجاؿ الشرطن او اعضاء الضػبط القضػائي بمجػر  
 حووؿ الشؾ والريبن ل يهـ. 

 ست تج مف نلؾ اف االستيقاؼ اجراء بالغ الخطورة واالهمين باعتبارو يسػبؽ القػبض ويخػتمط 
ئين  ي سبيؿ س يها ال ؤوب لخمػؽ ويت اخؿ م ها  االستيقاؼ اجراء تقوـ به اجهزة ال  الن الج ا

حالن مف التوازف بيف مومحن ال ر   ي احتراـ كرامته وحريته الشخوين وع ـ تقيي  تمؾ الحرين 
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كحؽ م تبر شػرعا ا وبػيف موػمحن المجتمػة  ػي تحقيػؽ االمػف واف كا ػت مق مػه عمػى موػمحن 
 ال ر  بشكؿ عاـ. 

االسػػػتيقاؼ و وػػػت عمػػػى ضػػػما ات  ورػػػ   ظمػػػت الكثػػػر مػػػف القػػػوا يف االجرائيػػػن حػػػوؿ ال ػػػالـ
وحقػػوؽ الحريػػن ال ر يػػن ل  سػػاف ع ػػ  اسػػتيقا ه واوجبػػت مراعاتهػػا وعػػ ـ المسػػاس بهػػاا م هػػا اف 
تكوف ه الؾ  الئؿ كا يه عمى اف الشػخص رػ  وضػة   سػه  ػي موضػة االشػتباو واف ي بػ  هػنا 

 سػاف رػ  الوضة عف ضرورة الت خؿ مف اجػؿ الكشػؼ عػف الحقيقػنا وكػنلؾ يجػب اف يكػوف اال
 وضة   سه طواعين واختيارا   ي موضة الشبهات.

ان سػػػوؼ ترتكػػػز  راسػػػت ا حػػػوؿ اسػػػتيقاؼ اال ػػػرا  مػػػف ربػػػؿ رجػػػاؿ الشػػػرطن واعضػػػاء الضػػػبط 
القضائي مف اجؿ حماين المجتمة وع ـ ارتكاب الجرائـ  ي حالن الشؾ والريبن مػف جهػنا ومػف 

يػتـ اسػتيقا هـ وعػ ـ المسػاس جهن اخر  سوؼ   ػارش عػ ـ المسػاس بحقػوؽ االشػخاص الػنيف 
بكػػػػرامتهـ او تقييػػػػ  حػػػػريتهـ مسػػػػمطيف الضػػػػوء  ػػػػي نلػػػػؾ عمػػػػى ماهيػػػػن االسػػػػتيقاؼ وعمػػػػى اهػػػػـ 
الضػما ات والحقػوؽ التػي يجػب اف يتمتػػة بهػا االشػخاص  ػي حػػاؿ اسػتيقا هـ والتػي ك متهػا لهػػـ 

 ال ساتير والقوا يف االجرائين.
ؽ ال ر  وحريتػه حيػث اف ال ػر  يتمتػة لنلؾ سوؼ   ارش هنا الموضوع لمساسه الش ي  بحقو 

بأوػػػؿ البػػػراءة الػػػى اف تثبػػػت ا ا تػػػه ومػػػة نلػػػؾ  ػػػاف المجتمػػػة يحتػػػاج هػػػنا االجػػػراء لمورايػػػن مػػػف 
الجريمنا ان اف اغ اؿ هنا االجراء ر  يسبب ا تشػار الجريمػن ويػؤ س الػى زعزعػن امػف واسػتقرار 

م ي ػػن حتػػى ال يوػػؿ الػػى المجتمػػة لػػنلؾ ال بػػ  اف يكػػوف اجػػراء االسػػتيقاؼ عمػػى و ػػؽ شػػروط 
 رجػػن الظمػػـ وال يتسػػاهؿ او يتسػػام  بػػه الػػى  رجػػن االخػػ ؿ بػػأمف واسػػتقرار المجتمػػة ومػػف ه ػػا 
تتض  اهمين هنا الموضوع النس تت ارض  يه موػمحتاف االولػى موػمحن الجماعػن وحقهػا  ػي 

 ال يش بأماف واستقرارا والثا ين مومحن ال ر  وع ـ المساس بحريته الشخوين.
ف ايضػػا   ػػي هػػنو ال راسػػن حػػرص الشػػري ن االسػػ مين عمػػى ك الػػن ال  يػػ  مػػف الحقػػوؽ وسػػ بي

اال سػا ين  ػي كا ػن المجػػاالتا ان ي تبػر االسػ ـ سػػبارا   ػي مػ   هػنو الحقػػوؽ عػف طريػؽ ارػػرارو 
لمبػػا ئ عامػػن واساسػػين  ػػي القػػراف الكػػريـ والسػػ ن ال بويػػن الشػػري ن التػػي تهػػ ؼ الػػى حمايػػن ال ػػر  

اررت الشري ن االس مين حقوؽ وواجبات تحتـر  يها حياة اال ساف وحريته  ك مت والمجتمةا ان 
له الحؽ  ي االمف بقوله ت الى "النيف ام ػوا ولػـ يمبسػوا ايمػا هـ بظمػـ اولئػؾ لهػـ االمػف" وكػنلؾ 
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روله ت الى " أس ال ريقيف احؽ باألمف اف ك تـ ت ممػوف" كمػا و وػت الشػري ن االسػ مين ال ػراء 
ن حريػن اال تقػاؿ بقولػه ت ػالى "هػو الػنس ج ػؿ لكػـ االرض نلػوال   أمشػوا  ػي م اكبهػا" عمى حماي

وايضػػػا  رولػػػه ت ػػػالى " ػػػانا رضػػػيت الوػػػ ة  ا تشػػػروا  ػػػي االرض وابت ػػػوا مػػػف  ضػػػؿ اهلل"ا ان اف 
الحرين ت تبر مف الحقوؽ االساسين ل  سافا والحرين  ي االس ـ هي االوػؿ الػنس تقػـو عميػه 

الواجبات ال حقن عميها لنلؾ اوجبت الشري ن االس مين ع ـ تقيي ها اال لضرورة كا ن الحقوؽ و 
 ومومحن المجتمة واف تجاوز تمؾ الح و  يكوف اعت اء عمى حرين االخريف.

عممػػا  اف هػػنا الموضػػوع يحظػػى بأهميػػن كبيػػرة الرتباطػػه الوثيػػؽ بالحريػػن الشخوػػين وحقػػوؽ 
وؽ اال سػػاف  ػػي رػػوا يف االجػػراءات الج ائيػػن مػػف اال سػػاف ان ي تبػػر البحػػث عػػف سػػبؿ حمايػػن حقػػ

 اهـ الموضوعات التي ي ش ؿ بها ال قه الج ائي. 
وعمى الرغـ مف اهمين هنا الموضوع كو ػه يمػس اسػمى واثمػف شػيء لػ   اال سػاف اال وهػو 
حريتػها اال ا  ػػا  جػ  اف هػػنو الحريػن رػػ  ت رضػت  ػػي الورػت الحاضػػر الػى الكثيػػر مػف المشػػاكؿ 

 الكثير مف القيو  تحت ما يسمى "الحرب ض  االرهاب". و رضت عميها

 اهمين ال راسن
اف اهميػػن ال راسػػن تكمػػف  ػػي تسػػميط الضػػوء عمػػى االسػػتيقاؼ كػػأجراء مػػاس بحقػػوؽ وحريػػات 
اال را  , ان اف ال ر  يتمتة بأوػؿ البػراءو الػى اف تثبػت ا ا تػهذ وتبيػاف ماهيػن الحقػوؽ والضػوابط 

ف لحماين حريػن اال سػاف ع ػ  االسػتيقاؼ وايضػاح اسػباب اجػراء والضما ات التي وض ها القا و 
االستيقاؼ , ان اف ع ـ القياـ بهنا االجراء ر  يؤ س الى ا تشار الجريمن وزعزعن امف واستقرار 
المجتمػػة  كػػاف ال بػػ  مػػػف اجػػراء االسػػتيقاؼ لمشػػػخص الػػنس يضػػة   سػػػه طواعيػػن  واختيػػارا   ػػػي 

ف يتسـ اجراء االستيقاؼ عمى ضما ات م ي ه ومح  و موضة الريبن والظف , ومة نلؾ يجب ا
 را و ا  حتى ال يوؿ الى  رجن الت  س عمى حرين اال ساف او ظممه .

 هيكمين ال راسن 
ــــة رسػػػػم ا هػػػػنو ال راسػػػػن الػػػػى اربػػػػة مباحػػػػث وت اول ػػػػا  ػػػػي  ــــة ال انونی المبحــــث ااول ااىمی

ىـذا المبحـث الـم خمـس  لمدالـة عمیـو وقسـمنا لالستی اف وبعض المصطمحات المستخدمة 
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المطمػػب االوؿ: ت ريػػػؼ االسػػػتيقاؼ والمطمػػب الثػػػا ي: االهميػػػن القا و يػػػن مطالـــع وعالجنـــا  ـــي 
ل ستيقا والمطمب الثالث: ب ض الموػطمحات المسػتخ من  ػي القػا وف لم اللػن عمػى االسػتيقاؼ 

يػػػن الخػػػت ؼ والمطمػػػب الرابػػػة: الطبي ػػػن القا و يػػػن ل سػػػتيقاؼ والمطمػػػب الخػػػامس: ال تػػػائج ال مم
المبحـث الاـاني: تمییـز ااسـتی اف عـن ال قهاء  ي الطبي ن القا و ين ل سػتيقاؼا وعالج ػا  ػي 

المطمػب  غیره من ااجراءات المشابية وقسـمنا ىـذا المبحـث الـم االاـة مطالـع وعالجنـا  ـي
االوؿ: تمييػػػػػز االسػػػػػتيقاؼ عػػػػػف القػػػػػبضا والمطمػػػػػب الثػػػػػا ي: تمييػػػػػز االسػػػػػتيقاؼ عػػػػػف الحػػػػػبس 

المبحــث طي والمطمػب الثالػث: تمييػز االسػتيقاؼ عػف االمػػر ب ػ ـ التحػرؾا وت اول ػا  ػي االحتيػا
الاالث: ااسـاس ال ـانوني لحمایـة ح ـوق اانسـان)مبد  اصـل البـراءن  ـي اانسـان  وقسـمنا  

المطمب االوؿ: اساس وطبي ن مب أ االوؿ البػراءة ىذا المبحث الم االاة مطالع وعالجنا  ي 
 ور مب أ اوػؿ البػراءة  ػي تحقيػؽ الحمايػن لحقػوؽ اال سػاف والمطمػب الثالػث: والمطمب الثا ي: 

المبحــث الرابــ : حمايػػن حقػػوؽ اال سػػاف  ػػي الشػػري ن االسػػ مين والقػػا وف الوضػػ ي وت اول ػػا  ػػي 
المطمػػب االوؿ: شػػروط شــرعیة ااســتی اف وقســمنا  ىــذا المبحــث الــم مطمبــین وعالجنــا  ــي 

س بالحريػػػػػن الشخوػػػػػين واثػػػػػارو( المطمػػػػػب الثػػػػػا ي: اثػػػػػار االسػػػػػتيقاؼ اضػػػػػما ات وريػػػػػو  المسػػػػػا
 االستيقاؼ. 

المبحػػث االوؿ: االهميػػن القا و يػػن ل سػػتيقاؼ وب ػػض الموػػطمحات المسػػتخ من لم اللػػن 
 عميه

 المطمب االوؿ: ت ريؼ االستيقاؼ
 التعریف المغوي لالستی اف –  

االستيقاؼ ل ن : اورؼ( وت  ي سكف ب   المشي او راـ مف الق و  وهي مشتقن مف ااستورؼ( 
. وارػػؼ و ااسػتورؼ يسػػتورؼ اسػتيقا ا ( اسػػتورؼ الشػرطي السػػائؽ (1ااس مطالبػن ال يػػر بػالوروؼ

 .(2ااس سأله الوروؼ وحممه عميه
 لالستی افالتعریف ال ضائي  –ع 
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عر ت محكمن ال قض المورين االستيقاؼ با ه امجر  ايقاؼ ا ساف وضة   سه موضة الريبػن 
 ي سبيؿ الت رؼ عمى شخويته وهو مشروط باال تتضمف اجراءاته ت رضا  ما يا  لممتحر ع ه 

. وعر تػػػه محكمػػػن (3ايمكػػػف اف يكػػػوف  يػػػه مسػػػاس بحريتػػػه الشخوػػػين او اعتػػػ اء عميهػػػا .....(
لكويتيػػن با ػػه ااجػػراء يقػػوـ بػػه مػػأمور الضػػبط القضػػائي  ػػي سػػبيؿ التحػػرس عػػف الجػػرائـ التمييػػز ا

.كمػا وعر تػه محكمػن تمييػز رطػر با ػه ااجػراء يقػـو (4اومرتكبيها ويسوغه اشتباو تبررو الظػروؼ(
بػػه رجػػؿ السػػمطن ال امػػن  ػػي سػػبيؿ التحػػرس عػػف الجػػرائـ ومرتكبيهػػا, ويجػػب لوػػحته اف تتػػو ر 

ب اف يكوف المتهـ ر  وضة   سه طواعيػن م ػه واختيػارا  موضػة الشػبهات مظاهر تبررو ان يتطم
 .(5اوالريب .....(

 التعرف الف يي لالستی اف –ج 
عرؼ الب ض مف ال قهاء االستيقاؼ با ه اتقيي  عرضي عابر لحرين ا ساف  ػي الحركػن, ونلػؾ 

وعر ه الب ض با ه  .(6المجر  سؤاؿ هنا اال ساف واالست سار م ه بو   مورؼ اوج    سه  يه(
امجر  ت طيؿ حركن شخص  ي ال  و و الرواح, ونلؾ مف اجؿ التحقؽ مف شخويته ووجهته 

. وتػـ ت ري ػه ايضػا  با ػه امجػر  ايقػاؼ شػخص (7امف اجؿ اسػتج ء الشػكوؾ التػي احاطػت بػه(
 ي الطريؽ ال اـ لمت رؼ عمى شخوه ونلؾ باالست سار م ه عف اسػمه وع وا ػه ومحػؿ ارامتػه 

هته ويشمؿ ايضا  طمب االط ع عمى بطارته الشخوين او ال ائميػن او مػا يثبػت شخوػيته ووج
 .(9ا. او هو امجر  ايقاؼ الشخص لسؤاله عف اسمه وع وا ه ووجهته((8ابو ن عامن(

 المطمب الثا ي: االهمين القا و ين ل ستيقاؼ
موػػا ن ومك ولػػن  ت تبػػر الحريػػن الشخوػػين اغمػػى مػػا يمتمكػػه اال سػػافا وكممػػا كا ػػت الحريػػن

بضػػػما ات كممػػػا از هػػػر المجتمػػػة وتقػػػ ـ وتحققػػػت موػػػال  ا ػػػرا و وموػػػمحن المجتمػػػةا امػػػا انا 
ا تهكت هنو الحرين  أف نلؾ يؤ س الى اف تهتز ثقن اال را   ػي مجتم هـ.والحريػن ال ر يػن التػي 
تحػػػرص ال سػػػػاتير عمػػػػى حمايتهػػػػا ووػػػػيا تها ليسػػػػت مطمقػػػن بػػػػ وف ريػػػػو  ولكػػػػف تتك ػػػػؿ القػػػػوا يف 

ت ظيمها حتى ال يترؾ كؿ  ر  عمى هواوا  ت ـ ال وضػى وي تهػؾ ب ػض اال ػرا  حريػن االخػريف ب
 .(10ا ي المجتمة
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وب ػػػػاء  عمػػػػى نلػػػػؾ  ػػػػأف مػػػػف اهػػػػـ الواجبػػػػات الممقػػػػاة عمػػػػى عػػػػاتؽ رجػػػػاؿ الشػػػػرطن هػػػػي القيػػػػاـ 
بالتحريات والمراربن مف اجؿ الوروؼ عمى حقػائؽ االمػورا ممػا يمكػف مػف البػ ء  ػي القيػاـ بػأس 

راء يستمزمه القا وفا  االستيقاؼ ي   مف الموضوعات المهمن التي لهػا وػمن بتطبيػؽ رػا وف اج
االجػػراءات الجزائيػػنا    ػػ  ممارسػػن هػػنا االجػػراء تثػػار الكثيػػر مػػف المشػػك ت ال مميػػن والقا و يػػن 
وال اتجن عف جمة رجاؿ الضبط القضائي بيف سمطتي الضبط اال ارس ام ة الجريمن( والضبط 

 اضبط الجريمن ب   وروعها(. القضائي
ولنؾ يجب عمى رجؿ السمطن ال امن اف ي ي تماما  اف وروع شخص ما  ي موضػة الريبػن  

والشبه ال ي  ي تجريػ و مػف حريتػه وا سػا يته وكرامتػه وام ػه وحقورػه التػي ك مهػا القػا وف لػها بػؿ 
ضػػػارس ال ئػػػؽ ي ػػػ  احتػػػراـ رجػػػؿ السػػػمطن ال امػػػن لهػػػنو الضػػػما ات والحقػػػوؽ مػػػف المسػػػتو  الح

 والمتق ـ.

 المطمب الثالث: ب ض الموطمحات المستخ من  ي القا وف لم اللن عمى االستيقاؼ
ت وعػػت الموػػطمحات المسػػتخ من  ػػي القػػا وف المقػػارف لم اللػػن عمػػى م ػػر ة االسػػتيقاؼ وهػػي 
الم ػػػر ة السػػػائ ة  ػػػي ال قػػػه الج ػػػائي ال ربػػػي باسػػػتث اء ال قػػػه الج ػػػائي المب ػػػا ي الػػػنس عمػػػؿ عمػػػى 

 .(11ااست ماؿ ل ظ اخر هوااستج ء الهوين( وهو مترجـ حر يا  مف الموطم  ال ر سي
 :frisk اما  ي ال قه االمريكي  ا ه يستخ ـ لم اللػن عمػى االجػراء الػنس  حػف بوػ  و ت بيػر

street interrogation and : وترجمتػه بالم ػن ال ربيػن هػي المطالبػن بػالتورؼ مػة التحسػس
ت ماؿ االوػػط ح المػػنكوراف االسػػتيقاؼ  ػػي الواليػػات المتحػػ ة ي بػػر الخػػارجي والسػػبب  ػػي اسػػ

(يقتػػرف باباحػػن التحسػػس الخػػارجي لمجسػػـ بحثػػا  عمػػا رػػ  يكػػوف مػػة الشػػخص stopع ػػه بال  ػػؿ ا
 .(12ا(friskالمستورؼ مف س حا االمر النس ي بر ع ه بال  ؿ ا

حػػؽ ال ػػر   ػػي السػػرين  ورػػ  راعػػى ال سػػتور االمريكػػي  ػػي الت ػػ يؿ الرابػػة ضػػرورة التػػوازف بػػيف
والخوووػػين وا  ػػان القػػا وف والحاجػػن نلػػؾا عػػف طريػػؽ اجػػراء يضػػمف هػػنا التػػوازف بمػػا ال ي ػػ  
ربضػػػا   كػػػاف االسػػػتيقاؼ هػػػو نلػػػؾ االجػػػراء الػػػنس تبػػػررو هػػػنو المواز ػػػن. لػػػنلؾ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػاف 

ويػػػػن االسػػػػتيقاؼ  ػػػػي الواليػػػػات المتحػػػػ ة االمريكيػػػػن يجيػػػػز لرجػػػػؿ السػػػػمطن ال امػػػػن التحقػػػػؽ مػػػػف ه
الشػػخص والقيػػاـ بالبحػػث الظػػاهرسا  وف الت تػػيش القضػػائي لتجريػػ  الشػػخص المشػػتبه  يػػه ممػػا 
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يمكف اف يحممه مف اسمحن تشكؿ خطرا  عمى رجؿ الشرطن وانا تجاوز االستيقاؼ ح و  البحث 
 .(13االظاهرس  أ ه ي   باط   وهو امر تراربه محكمن الموضوع

كاف القا وف ر  خػوؿ رجػاؿ الشػرطن حقػا   ػي حمايػن  ور  رضت المحكمن االمريكين با ه اانا
 –ا  سػهـ ضػ  ال  ػؼا واال كػا وا ضػحايا لػه  ا ػػه  ػي الموارػؼ التػي ت تقػر الػى الػ الئؿ الكا يػػن 

رػ  يتػوا ر لػ   رجػؿ السػمطن ال امػن اعتقػا ا  لػه مػا يبػررو بػاف سػموؾ  –التي ت ػ  اساسػا  لمقػبض 
ف يم   لهـ الح  اال  ى مػف االمػف عػف طريػؽ تجريػ  ال ر  تشوبه الريبن والشكوؾا  ا ه يجب ا

الشػػخص مػػف االسػػمحن المخبػػأة تج بػػا  السػػت مالها ضػػ وا ومػػف ثػػـ يكػػوف مػػف ال بػػث ا كػػار حػػؽ 
 .(14ارجؿ الشرطن  ي تجري  الشخص مف هنو االسمحن(

امػػا المشػػرع اال كميػػزس  قػػ   ػػص عمػػى االسػػتيقاؼ  ػػي اكثػػر مػػف رػػا وف م هػػا رػػا وف المػػرورا 
لمخػػػ راتا ورػػ  كػػػاف المبػػرر لمػػػ ص عميػػه هػػػو رري ػػن "الشػػػؾ الم قػػوؿ" التػػػي تبػػرر هػػػنا ورػػا وف ا

االجػػػراء ومػػػف هػػػنا الم طمػػػؽ اعتبػػػر القػػػا وف االجرائػػػي اال جميػػػزس او مػػػا ي ػػػرؼ بقػػػا وف الػػػ ليؿ 
اف القياـ باجراء االستيقاؼ ب اء  عمى الشؾ الم قوؿ ي   1984الج ائي والبوليس الوا ر س ن 

ثـ ور  ال ص عميه  ي هنا القا وف المكتوب. ور  سبؽ نلؾ ع ة م ارشات  ضما ن كا ينا ومف
ا تهت الى اف يم   رجاؿ الشرطن حؽ االستيقاؼ والت تيش المترتب عميػه لمسػاع تهـ  ػي ا اء 
واجبهـ المتمثؿ  ي م ة الجريمن وضبط ا لتهاا كما اف السماح باالستيقاؼ مف شأ ه اف يؤ س 

ن البػػػ ء بالت  يػػػن وهػػػو مػػػا وا قػػػت عميػػػه المج ػػػن الممكيػػػن ل جػػػراءات الػػػى ضػػػبط الجػػػرائـ  ػػػي مرحمػػػ
 .(15االج ائين

 المطمب الرابة: الطبي ن القا و ين ل ستيقاؼ
أثػػػار االسػػػيقاؼ جػػػ ال   قهيػػػا  واسػػػ ا  بخوػػػوص الطبي ػػػن القا و يػػػن التػػػي يتمتػػػة بهػػػا وهػػػؿ اف 

اـ اجػػػراءات الضػػػبط االجػػػراءات المتخػػػنة باالسػػػتيقاؼ تػػػ خؿ ضػػػمف اجػػػراءات الضػػػبط اال ارس 
القضائيا ولموروؼ عمى حقيقن طبي ن االستيقاؼ سوؼ  نكر االخت ؼ ال قهي بشأف الطبي ن 
القا و يػػن ل سػػتيقاؼا و  ػػاوؿ ايضػػا  اسػػباب اخػػت ؼ ال قهػػاء  ػػي الطبي ػػن القا و يػػن ل سػػتيقاؼا 

 ل ستيقاؼ. وكنلؾ سوؼ  تكمـ عف ال تائج ال ممين الخت ؼ ال قهاء  ي الطبي ن القا و ين
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 الفرع ااول: ااختالف الف يي بشأن الطبیعة ال انونیة لالستی اف
تتخػن ال ولػػن جممػن مػػف االجػػراءات مػف اجػػؿ الحػػ  مػف ظػػاهرة االجػػراـا وهػنو االجػػراءات هػػي 
االجػػراءات اال اريػػن واالجػػراءات القضػػائينا ويقوػػ  بػػاالجراءات اال اريػػن االعمػػاؿ التػػي تهػػ ؼ 

ؿ وروعهػػاا امػػا االجػػراءات القضػػائين هػػي االجػػراءات المتخػػنة لمكشػػؼ عمػػا الػػى م ػػة الجريمػػن ربػػ
 يقة مف جرائـ وت قب مرتكبيها مف اجؿ تق يمهـ لم  الن.

ور  ثار االخت ؼ والتساؤؿ ه ا حوؿ طبي ن االستيقاؼ بػيف هػاتيف الػوظي تيف ومػا انا كػاف 
. عممػػػا  ا ػػػه ال يمكػػػف ي تبػػػر مػػػف اجػػػراءات الضػػػبط اال ارس او مػػػف اجػػػراءات الضػػػبط القضػػػائي

االخػػػن  ػػػي تح يػػػ  طبي ػػػن االسػػػتيقاؼ عمػػػى وػػػ ن القػػػائـ بػػػها اس ا ػػػه ال يمكػػػف االعتمػػػا  عمػػػى 
الم يػػار الشػػكمي وا مػػا يجػػب االعتمػػا  عمػػى الم يػػار الموضػػوعي  ػػي تح يػػ  طبي ػػن االسػػتيقاؼ 
ويتجمػػى نلػػؾ مػػف خػػ ؿ م ر ػػن هػػؿ اف اجػػراء االسػػتيقاؼ كػػاف ال ػػرض م ػػه م ػػة ورػػوع ال  ػػؿ 

 جراميا اـ ا ه يه ؼ الى البحث عف الجريمن ب   وروعها وكشؼ الج اة النيف ارتكبوها.اال
ان اف ااالعمػػاؿ التػػي يؤ يهػػا رجػػاؿ البػػوليس امػػا اف تقػػة مػػ هـ بوػػ تهـ مػػف رجػػاؿ الطبي ػػن 
اال ارينا مثؿ اجراءات المحا ظن عمى ال ظاـ واالمف ال اـ وم ػة ورػوع الجػرائـ وحمايػن االرواح 

وت  ين ما ت رضه القوا يف والموائ  مف تكاليؼ. واما اف تقػة مػ هـ بوػ تهـ مػف رجػاؿ  واالمواؿا
الطبي ػػػػػن القضػػػػػائينا  ت تبػػػػػر اعمػػػػػالهـ اعمػػػػػاال  رضػػػػػائين وهػػػػػي التػػػػػي تتوػػػػػؿ بكشػػػػػؼ الجػػػػػرائـ 
وجم االستت الالت الموومن لمتحقيؽ  ػي الػ عو . كمػا ا هػـ  ػي ريػامهـ بهػنو االعمػاؿ يقومػوف 

 16 مومين ةتحت ا ارتها( بها لحساب ال يابن ال

 الفرع الااني: اسباع ااختالف الف يي بخصوص الطبیعة ال انونیة لالستی اف
اف اهـ اسباب اخت ؼ ال قه بخوػوص االسػتيقاؼ تكمػف  ػي وػ وبن التمييػز بػيف الضػبط 
اال ارس والضبط القضػائي مػف جهػنا وعػ ـ ريػاـ ال قػه بػالتمييز بػيف ا ػواع االسػتيقاؼ مػف جهػن 

 وهنا ما س بي ه تباعا .اخر ا 
 صعوبة التمییز بین الضبط ااداري والضبط الفضائي –اوًا 

ميػػز ال قهػػاء بػػيف  ػػوعيف مػػف اجػػراءات الضػػبط همػػا الضػػبط اال ارس والضػػبط القضػػائيا اال 
ا هـ اختم وا بخوػوص الم يػار الػنس يمكػف االعتمػا  عميػه  ػي الت ررػن بػيف هػنيف ال ػوعيف مػف 
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بي ا سابقا   أف الم يار الشكمي ال يمكف االعتما  عميه بهنا الخوػوص  اجراءات الضبطا وكما
ا حيػث تػ ص (17اان تخوؿ التشػري ات عػا ة رجػاؿ الشػرطن وب ػض المػوظ يف الضػبط القضػائي

( مف را وف اووؿ المحاكمات الجزائيػن ال رارػي عمػى اف اعضػاء الضػبط القضػائي 39الما ة ا
 واوهـهـ االشخاص االتي بيا هـ  ي جهات اخت

 ػ ضباط الشرطن ومأمورو المراكز والم وضوف. 1"
ػػػ مختػػار القريػػن والمحمػػن  ػػي التبميػػغ عػػف الجػػرائـ وضػػبط المػػتهـ وح ػػظ االشػػخاص الػػنيف 2

 تجب المحا ظن عميهـ. 
ػ م ير محطن السكؾ الح ي يػن وم او ػه ومػأمور سػير القطػار والمسػؤوؿ عػف ا ارة المي ػاء 3

 ن او الطائرة وم او ه  ي الجرائـ التي تقة  يها. البحرس او الجوس ورباف الس ي 
ػ رئػػيس الػػ ائرة او الموػػمحن الحكوميػػن او المؤسسػػن الرسػػمين وشػػبه الرسػػمين  ػػي الجػػرائـ  4

 التي تقة  يها.
ػ االشػػػخاص المكم ػػػوف بخ مػػػن عامػػػن المم وحػػػوف سػػػمطن التحػػػرس عػػػف الجػػػرائـ واتخػػػان  5

 بمقتضى القوا يف الخاون".االجراءات بشأ ها  ي ح و  ما خولوا به 
ورػػ  نهػػب ب ػػض ال قػػه الػػى اف  شػػاط الضػػبط اال ارس هػػو  شػػاط مػػا ة وورػػائيا اس يسػػبؽ 
وروع االضطراب  ي ال ظاـ. عمى خ ؼ نلؾ  أف  شاط الضبط القضائي هو  شاط جزائي او 

 .(18ارم ي اس ا ه يمحؽ وروع الجريمن به ؼ الكشؼ عف مرتكبيها وم حقتهـ
 يار اع و ال يمكػف االعتمػا  عميػه ع ػ  التمييػز بػيف الضػبط اال ارس والضػبط عمما  اف الم 

القضػػػائي بوػػػورة  ائمػػػنا ونلػػػؾ الف الضػػػبط اال ارس رػػػ  يسػػػتمر  ػػػي مهمتػػػه حتػػػى ب ػػػ  حػػػ وث 
االضطراب مف اجؿ م ة ت ارمه ولورو ه. وانا كا ت وسائؿ الضبط اال ارس  ي اغمب الحاالت 

ستخ ـ اسموب الجزاءات اال ارين ال حقن ل شؤ حالػن الته يػ  ومػف وسائؿ ما  نا  أ ه كثيرا  ما ي
ربيػػػػػؿ هػػػػػنو الجػػػػػزاءات اب ػػػػػا  االج بػػػػػي ا اريػػػػػا  واالعتقػػػػػاؿ اال ارس وسػػػػػحب التػػػػػرخيص او ور ػػػػػه 

 .(19امؤرتا  
امػا اعمػػاؿ الضػػبط القضػائي ال تكػػوف  ائمػػا  ب ػ  ورػػوع الجريمػػن ان رػ  تجػػرس اعمػػاؿ الضػػبط 

يتض  ع ـ وجو  جريمن عمى االط ؽ. مف ه ػا  خمػص الػى  القضائي لمبحث عف الجريمن ثـ
اف التمييػػػز بػػػيف  ػػػوعي الضػػػبط عمػػػى اسػػػاس اخػػػت ؼ لحظػػػن التػػػ خؿ ال يكػػػوف وػػػحيحا  عمػػػى 
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اط رها ان اف  شاط الضبط اال ارس ر  يت خؿ ب   ح وث االضطرابا كمػا اف تػ خؿ الضػبط 
 . (20االقضائي ال يكوف  ائما  ب   وروع الجريمن

وف اف ما رضت به محكمن الت ازع  ي  ر سا وأي ته محكمن ال قض المورين هو وير  كثير 
االررب الى حقيقػن الت ررػن بػيف الضػبط اال ارس والضػبط القضػائي ونلػؾ  ػي تح يػ  الهػ ؼ مػف 

 .(21ااالجراء
 عدم تمییز الف و بین انواع ااستی اف –اانیًا 

ن ل سػػتيقاؼ  أ ػػه ي تبػػر االسػػتيقاؼ   حػػظ اف ال قػػه ع ػػ ما يحػػاوؿ تح يػػ  الطبي ػػن القا و يػػ
. بػؿ اف ال قػه (22ا وعا  واح ا ا  وف اف ي رؽ بيف ب ض ا واع االستيقا كاستيقاؼ السيارات مػث   

ينكر التطبيقات القضائين الستيقاؼ السيارات ضمف التطبيقات المت مقن باستيقاؼ االشػخاصا 
ى  وعػا  مػػف ال مػوض ع ػػ  محاولػػن . ممػا اضػػ (23ا وف ا  ػى اشػػارة الػى اوجػػه االخػت ؼ بي همػػا
 تكييؼ االستيقاؼ وتح ي  طبي ته القا و ين.

ػػػػػؿ اهتمام ػػػػػا عمػػػػػى اسػػػػػتيقاؼ  عممػػػػػا  بأ  ػػػػػا انا ترك ػػػػػا اسػػػػػتيقاؼ السػػػػػيارات جا بػػػػػا  ووضػػػػػ  ا جذ
االشخاص  أ  ا  ج  بأ ه يت رع الى  وعيفا هما االستيقاؼ اال ارس واالستيقاؼ القضائي ومما 

ررن بيف  وعي االستيقاؼ مف شأ ها ازالن ال موض النس يكتشؼ تح ي  ال شؾ  يه بأف هنو الت 
 الطبي ن القا و ين ل ستيقاؼ وتقضي عمى اح  اسباب الخ ؼ ال قهي حوؿ هنا الموضوع. 

 ااتجاه الراجح لحل الخالف الف يي –االاًا 
ل ستيقاؼا ان ال كما اتض  ل ي ا بأف الم يار الشكمي ال ي  ة  ي تح ي  الطبي ن القا و ين  

يمكػػف االعتمػػا  عمػػى وػػ ن القػػائـ باالسػػتيقاؼ. ان اف القاعػػ ة ال امػػن  ػػي التشػػرية المقػػارف تقػػـو 
عمى تخويػؿ ب ػض رجػاؿ الشػرطن وػ ن الضػبط القضػائي بحيػث يجمػة هػؤالء االشػخاص بػيف 

 و ن الضبط اال ارس وو ن الضبط القضائي. 
لضػػبط القضػػائي  ػػأف نلػػؾ لػػـ يحػػؿ  وف وانا كػػاف ب ػػض رجػػاؿ السػػمطن ال يتمت ػػوف بوػػ ن ا

( مػػػػػف رػػػػػا وف اوػػػػػوؿ 41تخويػػػػػؿ هػػػػػؤالء سػػػػػمطن القيػػػػػاـ بػػػػػب ض اعمػػػػػاؿ االسػػػػػت الؿ.  المػػػػػا ة ا
المحاكمػػػػات الجزائيػػػػن ال رارػػػػي التػػػػي بي ػػػػت اعمػػػػاؿ االسػػػػت الؿ اوجبػػػػت عمػػػػى مػػػػأمورس الضػػػػبط 
القضػػػائي "اعضػػػاء الضػػػبط القضػػػائي مكم ػػػوف  ػػػي جهػػػات اختواوػػػهـ بػػػالتحرس عػػػف الجػػػرائـ 

وؿ االخبػػػارات والشػػػكاو  التػػػي تػػػر  الػػػيهـ بشػػػأ ها وعمػػػيهـ تقػػػ يـ المسػػػاع ة لحكػػػاـ التحقيػػػؽ وربػػػ
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والمحققػػيف وضػػباط الشػػرطن وم وضػػيها وتزويػػ هـ بمػػا يوػػؿ الػػيهـ مػػف الم مومػػات عػػف الجػػرائـ 
وضػػبط مرتكبيهػػا وتسػػميمهـ الػػى السػػمطات المختوػػنا وعمػػيهـ اف يثبتػػوا جميػػة االجػػراءات التػػي 

اضػػػر مور ػػػه مػػػ هـ ومػػػف الحاضػػػريف يبػػػيف  يهػػػا الورػػػت الػػػنس اذتخػػػنت  يػػػه يقومػػػوف بهػػػا  ػػػي مح
االجػػػػػػراءات ومكا هػػػػػػا ويرسػػػػػػموا االخبػػػػػػارات والشػػػػػػكاو  والمحاضػػػػػػر واالوراؽ االخػػػػػػر  والمػػػػػػػوا  

. وب ي ا  عف الم ايير الشكمين  انا اتجه ػا  حػو الم ػايير (24االمضبوطن الى حاكـ التحقيؽ  ورا "
الموضوعين وخوووا  م يار اله ؼ مف االجراء  ا ػه يمك  ػا القػوؿ بػاف االسػتيقاؼ نو طبي ػن 
مز وجن, ان ا ه ي   اح  اجراءات الضػبط اال ارس انا كػاف ال ػرض م ػه هػو م ػة ورػوع اال  ػاؿ 

ءات االسػػت الؿ انا كػػػاف ال ػػػرض م ػػه هػػػو البحػػػث عػػػف المخمػػن بال ظػػػاـ, بي مػػػا ي تبػػر احػػػ  اجػػػرا
 جريمن وكشؼ مرتكبيها. 

 المطمب الخامس: ال تائج ال ممين الخت ؼ ال قهاء  ي الطبي ن القا و ين ل ستيقاؼ
وج  ا  يما سبؽ باف ال قه ر  اختمؼ بخووص الطبي ػن القا و يػن ل سػتيقاؼا وا قسػموا  ػي 
نلؾ الى ث ثن اتجاهات  األوؿ كاف ي ا س بالطبي ن اال ارين والثا ي يقػوؿ بالطبي ػن القضػائينا 

 والتجاو الثالث نهب الى القوؿ بالطبي ن المز وجن ل ستيقاؼ. 
ت عميػه  تػائج ب ايػن االهميػن ويمكػف اجمػاؿ هػنو ال تػائج التػي عمما  اف هنا الخػ ؼ رػ  ترتبػ

سػػػوؼ  ػػػتكمـ ع هػػػا ب قطتػػػيف اث تػػػيف االولػػػى االختوػػػاص الػػػوالئي لم ظػػػر بالم ازعػػػات المت مقػػػن 
 باالستيقاؼا والثا ين ح و  مسؤولين ال ولن بالت ويض عف خطأ القائـ باالستيقاؼ.

 متعم ة بااستی افااختصاص الوائي لمنظر بالمنازعات ال –اوًا 
تقضػػػي القاعػػػ ة ال امػػػن  ػػػي القػػػا وف المقػػػارف عمػػػى تقريػػػر اخضػػػاع الضػػػبط اال ارس لررابػػػن 

. (25االقضػػاء اال ارسا بي مػػا تػػ خؿ اعمػػاؿ الضػػبط القضػػائي ضػػمف اختوػػاص القضػػاء ال ػػا س
حيث ت تبر اجراءات الضبط القضائي اعمػاال  رضػائين وبهػنا الوػ   يخػرج طمػب بط  هػا عػف 

لقضاء اال ارسا وي خؿ هنا الطمب  ي والين القضاء ال ا س. اما ررارات الضبط اال ارس والين ا
سواء كا ت  ر يػن اـ والئيػن  ت تبػر رػرارات ا اريػن يػ خؿ الط ػف  ػي مشػروعيتها  ػي اختوػاص 
القضاء اال ارس. وبهنا الخووص تقوؿ محكمن القضاء اال ارس المورين بأ ها "غير مختون 

ل ػػػاء ال مػػػؿ القضػػػائي او  ػػػي طمػػػب الت ػػػويض المترتػػػب عميػػػه وأف ضػػػبط بػػػال ظر  ػػػي طمػػػب ا



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
  

 
 

5051 

موظؼ الجمرؾ حميػا  ال يجػوز توػ يرها ب يػر تػرخيص ي ػ  عمػ   رضػائيا  ال تخػتص المحكمػن 
بطمػػػػب ال ػػػػاءو او الت ػػػػويض ع ػػػػه الف موظػػػػؼ الجمػػػػرؾ وعمالػػػػه ي تبػػػػروف مػػػػف رجػػػػاؿ الضػػػػبط 

 (26االقضائي اث اء ريامهـ بتأ ين وظائ هـ" 
 حدود مسؤولیة الدولة بالتعویض عن خطأ ال ائم بااستی اف – اانیاً 

ال تتورػػؼ عمميػػن تح يػػ  الطبي ػػن القا و يػػن ل سػػتيقاؼ عمػػى تح يػػ  جهػػن القضػػاء المختوػػن 
ب ظػػر الم ازعػػات ال اشػػئن عػػف هػػنا االجػػراء وا مػػا يسػػتمـز نلػػؾ م ر ػػن االحكػػاـ الخاوػػن بمػػ   

والسػبب اف القضػاء اال ارس يسػمـ بمسػؤولين ال ولػن مسؤولين ال ولن عف خطأ القػائـ باالستيقاؼ.
عف اجراءات الضبط اال ارسا ان اف المب أ النس يقوـ عميه هنا ال وع مف اجراءات الضبط هػو 

 تقرير مسؤولين ال ولن ع ها.
لنلؾ  ر  اف القاضي اال ارس يتطمب اف تكوف جسامن الخطأ عمى  رجن كبيرة لكي يقضي 

رض مػػف اجػػراءات الضػػبط اال ارس هػػي حمايػػن ال ظػػاـ ال ػػاـا وهػػي بػػالت ويض. ونلػػؾ الف ال ػػ
 مهمن تتسـ بالو وبن وال رن.

ولمػػا كػػػاف القضػػاء اال ارس يراعػػػي  رجػػن وػػػ وبن ال شػػاط ع ػػػ  تقريػػر مسػػػؤولين ال ولػػن عػػػف 
االخطػػاء ال اجمػػن اث ػػاء ممارسػػتها لػػنا يتطمػػب اف يكػػوف الخطػػأ جسػػيما  حتػػى يقضػػي بمسػػؤولين 

 .(27اضبط اال ارسال ولن عف اعماؿ ال
امػػا  يمػػا يخػػص اجػػراءات الضػػبط القضػػائي  قػػ  اسػػتقر القضػػاء م ػػن عهػػ  ب يػػ  عمػػى راعػػ ة 
م ا هػػا اف الحكومػػن ال تسػػأؿ عػػف اعمػػاؿ السػػمطن القضػػائين وتأسيسػػا  لػػنلؾ  هػػي ال تسػػأؿ عػػف 
االحكػػاـ التػػي يوػػ رها القضػػاء وعػػف ت  يػػنهاا كػػنلؾ ال تسػػأؿ عػػف اعمػػاؿ رجػػاؿ اال عػػاء ال ػػاـ 

بار اف اال عاء ال اـ هو جزء مف السمطن القضائينا وكنلؾ هو الحاؿ بال سبن لمػ وؿ التػي باعت
تأخن ب ظاـ ال يابن ال امن وهػنا مػا  ػص عميػه رػا وف اوػوؿ المحاكمػات الجزائيػن ال رارػي ال ا ػن 

 .(28ا(41( وا40( وا39است ا ا  لمموا  ا 1971( لس ن 32ررـ ا
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 ؼ عف غيرو مف االجراءات المشابهنالمبحث الثا ي: تمييز االستيقا
ه ا ؾ  قاط تشابه واخت ؼ بيف االستيقاؼ وب ػض االجػراءات المشػابهن االخػر  لػها لػنلؾ 
سػػػوؼ  تطػػػرؽ الػػػى وػػػور التشػػػابه واالخػػػت ؼ بػػػيف االسػػػتيقاؼ والقػػػبض والحػػػبس االحتيػػػاطي 

 واالمر ب  ـ التحرؾ .
 المطمب االوؿ: تمييز االستيقاؼ عف القبض

تشابه و قاط اخت ؼ بيف االستيقاؼ والقبض وربؿ الخوض  ي نلؾ يجب عمي ا ه اؾ  قاط 
م ر ن م  ى القبض والنس عر ه الب ض بأ ه سمب حرين شخص لم ة روػيرةا ونلػؾ باحتجػازو 

 . (29ا ي المكاف النس يخووه القا وف لنلؾ
 

 .ومػػػف خػػػ ؿ(30اوه ػػػاؾ مػػػف ي ر ػػػه بأ ػػػه حرمػػػاف الشػػػخص مػػػف حريػػػن التجػػػوؿ ل تػػػرة يسػػػيرة
الت ػػاريؼ اعػػ و تتضػػ  ل ػػا الوػػ ن التػػي يكػػوف عميهػػا القػػبض مػػف خػػ ؿ سػػمب حريػػن الشػػخصا 

 ووض ه تحت الحراسن لم  ه مف ال رار حتى يتـ التحقيؽ م ه وسماع ارواله.
عممػػا  اف هالػػؾ عوامػػؿ ع يػػ ة تػػؤ س لمخمػػط بيػػت االسػػتيقاؼ والقػػبض اهمهػػا غيػػاب الػػ ص 

تشػري ات التػي  وػت عمػى االسػتيقاؼ  أ هػا خمطػت التشػري ي الػنس يبػي  االسػتيقاؼا وحتػى ال
( مػػف رػػا وف 52بي ػػه وبػػيف القػػبض  قػػ  ا رجػػه المشػػرع الكػػويتي تحػػت بػػاب القػػبض  ػػي المػػا ةا

. عممػا  اف المشػرع ال رارػي (31ا1960( لس ن 16االجراءات والمحاكمات الجزائين الكويتي ررـ ا
.  ػي حػيف اف ه ػاؾ (32ايػن ال ا ػنلـ ي ص عمػى االسػتيقاؼ  ػي رػا وف اوػوؿ المحاكمػات الجزائ

ا ورػا وف االجػراءات (33اتشري ات  وت وراحن عمى االستيقاؼ م ها را وف االجراءات اليم ي
 .(35اا ورا وف االجراءات الج ائي ال ر سي(34االسو ا ي

 المطمب الثا ي: تمييز االستيقاؼ عف الحبس االحتياطي
ف تحػػػ  ها مقتضػػػيات وموػػػمحن الحػػػبس االحتيػػػاطي هػػػو سػػػمب حريػػػن المػػػتهـ مػػػ ة مػػػف الػػػزم

. او هػو اجػراء مػف اجػراءات التحقيػؽ بمقتضػاوا تسػػمب (36االتحقيػؽ و ػؽ ضػوابط رررهػا القػا وف
 .(37احرين المتهـ طواؿ  ترة الحبس

عممػا  اف المسػميات التػي اسػتخ متها التشػري ات الجزائيػن االجرائيػن لم اللػن عمػى سػمب حريػػن 
ا  ب ض التشري ات تستخ ـ ت بير "التوريؼ" كمػا هػو المتهـ م ة مف الزمف ر  ت وعت واختم ت
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. ويسػػتخ ـ الػػب ض االخػػر (38االحػػاؿ  ػػي رػػوا يف ال ػػراؽا وسػػورياا ولب ػػافا واالر فا والسػػ و ين
موػػطم  "الحػػبس االحتيػػاطي" كمػػا هػػو الحػػاؿ  ػػي رػػوا يف موػػرا واالمػػاراتا وليبيػػاا والكويػػتا 

القػػػا وف التو سػػػي باسػػػتخ اـ موػػػطم  "االيقػػػاؼ . وي  ػػػر  39)اورطػػػرا وعمػػػافا والجزائػػػرا والػػػيمف
 .(41اا بي ما يست مؿ المشرع الم ربي اوط ح "االعتقاؿ االحتياطي"(40االتح ظي"

امػا المشػػرع السػػو ا ي  ا ػه يسػػت مؿ ت بيػػر "الحػبس لمتحػػرس" انا تػػـ سػمب حريػػن المػػتهـ اث ػػاء 
مػػػػر بػػػػالحبس مػػػػف التحقيػػػػؽ االبتػػػػ ائيا ويسػػػػتخ ـ اوػػػػط ح "الحػػػػبس لممحاكمػػػػن" انا وػػػػ ر اال

التوريػػػػؼ (42االمحكمػػػػن التػػػػي ت ظػػػػر الػػػػ عو  . امػػػػا المشػػػػرع السويسػػػػرس  قػػػػ  اسػػػػتخ ـ موػػػػطم  " 
 .(43)المؤرت" واستخ ـ المشرع اال كميزس ت بير "الحبس  ي الحراسن عمى نمن التحقيؽ"

 المطمب الثالث: تمييز االستيقاؼ عف االمر ب  ـ التحرؾ
محؿ الوار ن با ػه مػف االجػراءات الت ظيميػن التػي  ي رؼ االمر ب  ـ التحرؾ او ع ـ مبارحن

 .44)اتقتضيها ظروؼ الحاؿ تمكي ا  لمأمور الضبط القضائي مف ا اء المأمورين الم وطن به
وبهػػنا الوػػ   خػػوؿ المشػػرع ال رارػػي عضػػو الضػػبط القضػػائي م ػػة الحاضػػريف مػػف مبارحػػن 

رػا وف اوػوؿ المحاكمػات  ( مػف44محؿ الوار ن او االبت ا  ع ه ونلػؾ مػف خػ ؿ  ػص المػا ةا
الجزائيػػػن بقولػػػه "ل ضػػػو الضػػػبط القضػػػائي ع ػػػ  ا تقالػػػه الػػػى محػػػؿ الجريمػػػن المشػػػهو ة اف يم ػػػة 
الحاضريف مف مبارحن محؿ الوار ن او االبت ا  ع ه حتى يتـ تحرير المحضػر ولػه اف يحضػر 
  ي الحاؿ كؿ شخص يمكػف الحوػوؿ م ػه عمػى ايضػاحات بشػأ ها وانا خػالؼ احػ  هػنا االمػر

 .(45ا ي وف نلؾ  ي المحضر". ور   وت التشري ات االجرائين المقار ن عمى نلؾ ايضا  
وب ػػػاء  عمػػػى نلػػػؾ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػأف االمػػػر ب ػػػ ـ م ػػػا رة المكػػػاف هػػػو اجػػػراء يقػػػوـ بػػػه عضػػػو 
الضبط القضائي ع   ا تقاله الى محؿ الوار ن  ي حالن الجريمن المشهو ة حتى يمك ه نلؾ مف 

ؾ م مومات عف الوار ن عمما  اف حالن التمػبس بالجريمػن ليسػت هػي الحالػن سماع ارواؿ مف يمتم
الوحيػ ة لممارسػػن هػػنا االجػراء وا مػػا يجػػوز ل ضػو الضػػبط القضػػائي اف يػأمر ب ػػ ـ التحػػرؾ  ػػي 
حالن ع ـ وجو  جريمن وهو اجراء القو  م ػه المحا ظػن عمػى االمػف وال ظػاـ ال ػاـ  ػي المكػاف 

القضائي الى اف ي تهي مف ا جاز المهمػن التػي جػاء مػف اجمهػا النس يتواج   يه عضو الضبط 
كػػأف يكػػوف ت تػػيش وضػػبط احػػ  المػػأنوف بت تيشػػهـ مػػث  . ان يػػر  ب ػػض ال قهػػاء اف االمػػر ب ػػ ـ 
التحػػرؾ ي تبػػر اجػػراء ت ظيمػػي ال ربضػػا  وال اسػػتيقا ا   ػػي حالػػن عػػ ـ وجػػو  جريمػػن. امػػا انا كػػاف 
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ثارهػػػػا وكشػػػػ ها  ػػػػأف االمػػػػر ب ػػػػ ـ التحػػػػرؾ ي تبػػػػر ه ػػػػاؾ جريمػػػػن ويجػػػػرس البحػػػػث عػػػػف ا لتهػػػػا وا
 . (46ااستيقا ا  

ولػػـ يضػػة المشػػرع وػػي ن م ي ػػن ل مػػر ب ػػ ـ التحػػرؾ او عػػ ـ م ػػا رة المورػػةا ان يمكػػف اف 
 .(47ايكوف بأس وي ن كا ت ويست ا  م ها حظر م ا رة المكاف

راء يتضمف مساسػا  والوارة ا ه أيا  كاف الشكؿ النس يتخنو االمر ب  ـ التحرؾا  أف هنا االج
بحريػػػن ال ػػػر   ػػػي الحركػػػن واال تقػػػاؿ بتقييػػػ ها طيمػػػن ال تػػػرة الزم يػػػن الكا يػػػن لمقيػػػاـ بواجػػػب مػػػأمور 

 الضبط القضائي  ي محؿ الوار ن.
عممػػا  اف ه ػػاؾ عوامػػؿ رػػ  تػػؤ س لمخمػػط بػػيف االسػػتيقاؼ واالمػػر ب ػػ ـ م ػػا رة المكػػافا ان اف 

قضائي يشمؿ الشخص النس يسير  ي الطريؽ االمر باالستيقاؼ النس يو رو عضو الضبط ال
ال اـ مف ع ـ المضي  ي حاؿ سػبيمها وكػنلؾ يشػمؿ االمػر باالسػتيقاؼ الشػخص الجػالس  ػي 
مكاف عاـ مف اف ال يتحرؾ مف مكا ه. ولنلؾ عرؼ ب ػض ال قػه االسػتيقاؼ با ػه اامػر يوجهػه 

يمها او الػػى مػػف احػػ  رجػػاؿ الضػػبط اال ارس الػػى اس عػػابر سػػبيؿ بػػالتورؼ عػػف المضػػي  ػػي سػػب
يوجػػ   ػػي مكػػاف عػػاـ بػػأال يتحػػرؾ  ظػػرا  لمػػا وػػ ر م همػػا طواعيػػن واختيػػارا  مػػف سػػموؾ وضػػ هما 

 .(48اموضة الريبن والشبهنا ليتس ى لممستورؼ بتبرير ما عمؽ بنه ه مف ظ وف....(
 

 المبحث الثالث: االساس القا و ي لحماين حقوؽ اال سافامب أ اوؿ البراءة  ي اال ساف(
 ي االمور واالحواؿ الطبي ين اف االوؿ  ي اال ساف البراءة الى اف تثبت ا ا ته بحكـ بات 
وهنو مف الضما ات التي  رضها القا وف وهو ا تراض البراءة  ي اال ساف ع   اتخان اس اجراء 
ج ػػائي بحقهػػـا وا تػػراض البػػراءة هػػو االسػػاس القػػا و ي ل طػػار الػػنس يػػ ظـ االجػػراءات الج ائيػػن 

 خ ؿ احاطتها بضما ات تك ؿ حماين حقوؽ اال ساف وحرياته الشخوين. مف 
 اساس وطبي ن مب أ االوؿ البراءةالمطمب االوؿ: 

ي ػػػ  مبػػػ أ االوػػػؿ  ػػػي اال سػػػاف البػػػراءة مػػػف المبػػػا ئ المهمػػػن التػػػي ترتكػػػز عميهػػػا الشػػػرعين 
والحريػػػػات  االجرائيػػػػنا بحيػػػػث تتك ػػػػؿ اجهػػػػزة ال ولػػػػن ع ػػػػ  القيػػػػاـ بواجباتهػػػػا اف تحتػػػػـر الحقػػػػوؽ

الشخوين عف طريؽ ا تراض براءة اال ساف حتى يثبت ارتكابه ل  ؿ جرمه القػا وف عػف طريػؽ 
حكػػـ رػػا و ي بػػات. وت تبػػر الشػػري ن االسػػ مين وػػاحبن السػػبؽ  ػػي ارػػرار وترسػػي  مبػػ أ اوػػؿ 
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البػػػراءة  ػػػي اال سػػػافا حيػػػث سػػػبقت كا ػػػن التشػػػري ات والقػػػوا يف الوضػػػ ين  ػػػي ارػػػرار هػػػنا المبػػػ أ 
بػػػه ووضػػػة ضػػػوابطه وريػػػو و م ػػػن اكثػػػر مػػػف ارب ػػػن عشػػػر رر ػػػا .  قػػػ  شػػػ  ت الشػػػري ن  واالخػػػن

االسػػػ مين عمػػػى احتػػػراـ حقػػػوؽ اال سػػػاف وحروػػػت عمػػػى الح ػػػاظ عميهػػػا وعػػػ ـ المسػػػاس بهػػػاا 
.  واهتمت  ي اثبات الجرائـ عمى مف يقؼ موضة االتهاـ حتى ال ي اف برئ وال ي كؿ بمظمـو

ن االسػػ مين عمػػى اسػػاس اف المػػرء يولػػ  عمػػى ال طػػرة ومبػػ أ اوػػؿ البػػراءة يطبػػؽ  ػػي الشػػري 
خاليػػا  مػػف اس خطيئػػن او مسػػؤولينا كمػػا واف هػػنا المبػػ أ يحمػػي حقػػوؽ وحريػػات اال ػػرا  وي تبػػر 
راعػػ ة اوػػولين  ػػي الشػػري ن االسػػ مين ان ور   ػػي الحػػ يث الشػػريؼاا رؤا الحػػ و  بالشػػبهات مػػا 

 أف االماـ الف يخط   ي ال  و خير مف اف  استط تـ  أف وج تـ لممسمـ مخرجا   أخموا سبيمها
 .(49ايخط   ي ال قوبن(

وي تبػػػر هػػػنا المبػػػ أ هػػػو االطػػػار الػػػنس يحمػػػي الحريػػػن الشخوػػػين لممشػػػتبه  يػػػه  ػػػي القػػػا وف 
الوض يا  الجريمن امر شان خػارؽ لم ػا ة والمػألوؼ ومخػالؼ لموضػة الطبي ػي ل شػياءا لػنلؾ 

 .(50ايثبت وحن  عواو كاف عمى مف ي عي امرا  مف هنا القبيؿ اف
عمما  اف هنا المب أ لـ يب أ بالظهور  ي القوا يف الوض ين اال  ػي مطمػة القػرف الثػامف عشػر 
ع ػػ ما بػػ أ   سػػ ن هػػنا القػػرف بمهاجمػػن مظػػاهر المسػػاس بالحريػػن ال ر يػػن  ػػي اال ظمػػن السػػائ ة 

وربػػا ثػػورة  كريػػن آ ػػناؾا امثػػاؿ  ػػولتيرا وبكاريػػاا وجػػاف جػػاؾ روسػػوا ومو تسػػكيو. ان بػػ أت  ػػي أ
شػػاممن كػػاف ال ػػرض م هػػا القضػػاء عمػػى الجهػػؿ وتوعيػػن ال قػػؿ وتحريػػر اال سػػاف مػػف ال بو يػػن 

 .(51اوط ياف الحكاـ
ور  ارر القائميف عمى هنو الثورة عمى ايجا   ظاـ عا ؿ وشامؿ يكوف اكثر ع الػن وحػريص 

ت ػػا س بػػاحتراـ حقػػوؽ بالمحا ظػػن عمػػى الحقػػوؽ والحريػػات وب ضػػؿ نلػػؾ ا تشػػرت اال كػػار التػػي 
اال سػػػاف وحرياتػػػه الشخوػػػين ومػػػف اوػػػحاب تمػػػؾ اال كارابكاريػػػا( حيػػػث  ػػػا   بكتابػػػه الشػػػهير 

ـابػػأف اوػػ ح القضػػػاء ال يػػأتي اال مػػف حرما ػػػه مػػف سػػػمطته 1714االجػػرائـ وال قوبػػات( سػػػ ن 
 المطمقػػن والسػػبيؿ  ػػي نلػػؾ يجػػ  تطبيقػػه  ػػي مسػػألتيف همػػا: تح يػػ  الجػػرائـ وال قوبػػات  ػػي رػػا وف
مكتػػػػوب وعػػػػ ـ جػػػػواز ووػػػػؼ شػػػػخص بأ ػػػػه مػػػػن ب ربػػػػؿ وػػػػ ور حكػػػػـ القضػػػػاء(ا كمػػػػا  ػػػػا   
امو تيسكيو( ي كتابه اروح القوا يف( بأ ها ع  ما ال  ضمف براءة المػواط يف  مػف يكػوف لمحريػن 

 .(52اوجو (
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وي ػػ  مبػػ أ اوػػؿ البػػراءة  ػػرض مػػف  ػػروض المحاكمػػن الم وػػ ن وركيػػزة اساسػػين  ػػي ال ظػػاـ 
 ه مجػػاس المػػور ات البريطػػا ي بأ ػػه خػػيط نهبػػي  ػػي  سػػيج ثػػوب القػػا وف الػػ يمقراطيا  قػػ  ووػػ

الج ػػائيا ومػػف ثػػـ  ػػاف هػػنا االوػػؿ يشػػير الػػى حالػػن يمػػر بهػػا الشػػخص ربػػؿ التحقػػؽ مػػف ا ا تػػه 
 .(53اوربؿ اف يثبت رضائيا  ع ـ س من االتهاـ الموجه اليه

  ساف ور مب أ اوؿ البراءة  ي تحقيؽ الحماين لحقوؽ االالمطمب الثا ي: 
اف مب أ اوؿ البراءة ي تبر مب أ عاـ يطبؽ  ي كا ن مراحؿ ال عو  الج ائين بحؽ المشتبه  

 يػػه االمذسػػتفورفؼ( وبمػػا اف رػػا وف اوػػوؿ المحاكمػػات الجزائيػػن هػػو الم  ػػي بت ظػػيـ رواعػػ  احكػػاـ 
ؾ تمؾ المراحؿا  نلؾ م  او اف هػنا القػا وف يقػـو عمػى مبػ أ عػاـ هػو ااوػؿ البػراءة(. ألجػؿ نلػ

ي مػػؽ ال قػػه الج ػػائي عمػػى رػػا وف االجػػراءات الج ائيػػن بأ ػػه  سػػتور الحريػػات والحقػػوؽ الشخوػػين 
 ظرا  لم ور الػنس يم بػه مبػ أ اوػؿ البػراءة  ػي تحقيػؽ الحمايػن لحقػوؽ اال سػاف باعتبػارو االطػار 

 النس يجب اف تمارس  يه جمية االجراءات الج ائين. 
ؿ  ػي اال  ػاؿ واالشػياء االباحػن ان اف الجريمػن يقتضي الم طػؽ الطبي ػي ل مػور بػأف االوػ

و قا  لهنا الم طؽ ت تبر امرا  عػارضا وبمجػر  حوػوؿ الجريمػن يػ هض حػؽ ال ولػن  ػي تطبيػؽ 
را وف االجراءات الج ائين ل رض م حقن مرتكبي الجريمن مف اجػؿ م ػاربتهـ بمػا يتضػم ه هػنا 

ؽ اال سػػاف بالمسػػاس بهػػا باعتبػػارو ال ظػػاـ مػػف اجػػراءات ت طػػوس بطبي تهػػا عمػػى خطػػر يهػػ   حقػػو 
الم  ػػي بتمػػؾ االجػػراءات.  قػػ   ػػرض نلػػؾ ضػػرورة ت ظػػيـ هػػنو االجػػراءات واعتمػػا  مػػا يضػػمف 

 حماين حقوؽ اال ساف مف خطر هنو االجراءات ويك ؿ ع ـ المساس بها. 
مػػػف ه ػػػا يبػػػرز  ور مبػػػ أ اوػػػؿ البػػػراءة باعتبػػػارو االطػػػار الػػػنس يجػػػب اف تباشػػػر  يػػػه كا ػػػن 

التػػي تتخػػن  ػي مواجهػػن اال ػػرا  ونلػؾ كضػػما ن لحمايػػن الحقػوؽ والحريػػات الشخوػػين  االجػراءات
مف اس خطر يه   بالمساس بها. وعمى هنا االساس  أف القوؿ بػأف االوػؿ  ػي المػتهـ براءتػه 
مػػف الجػػـر المسػػ   اليػػه حتػػى وػػ ور حكػػـ رضػػائي بػػات با ا تػػه  ػػأف هػػنا الم هػػـو لمبػػ أ اوػػؿ 

 .(54از وجا  البراءة ي بثؽ م ه  ورا  م
ااالوؿ(ضػػػػماف حقػػػػوؽ اال سػػػػاف وحريتػػػػه الشخوػػػػين ونلػػػػؾ مػػػػف خػػػػ ؿ الحػػػػ  مػػػػف المورػػػػؼ 
االتهامي النس تتخنو اجهزة ال ولن  ي مواجهن المتهـا بما ي رض عميها نلؾ باف ت امؿ المتهـ 
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عمى اساس ا ه برئ  يما تتخنو مف اجراءات  ي كا ن مراحؿ ال عو  الج ائينا واالثا ي( القاء 
 االثبات عمى عاتؽ سمطن االتهاـ.عبء 

ورػػػ  عبػػػر جا ػػػب مػػػف ال قػػػه عػػػف الػػػ ور الػػػنس يقػػػوـ بػػػه مبػػػ أ اوػػػؿ البػػػراءة بػػػالقوؿا اف مبػػػ أ 
االوؿ  ي المتهـ البراءة حتى تثبػت ا ا تػه ي  ػي اف عػبء االثبػات  ػي المجػاؿ الج ػائي  ائمػا  

ـز لمسمطات القائمن عمػى يقة عمى عاتؽ االتهاـا وليس عمى المتهـ اف يثبت براءته كما ا ه مم
الػػ عو  الج ائيػػن مػػا  امػػت ا ا تػػه لػػـ تثبػػت ب ػػ  ولػػـ تقػػرر بحكػػـ رضػػائيا ان يج مهػػا تحػػ  مػػف 

 .(55االمورؼ االتهامي النس تتخنو هنو السمطات وت مب ال واعي اال سا ين
وه الػػؾ جا ػػب مػػف ال قػػه يضػػيؼ  ور ثالػػث لمبػػ أ اوػػؿ البػػراءة يشػػمؿ الطػػابة ال  سػػي الػػنس 

ا المبػػ أ لػػ   المػػتهـ والػػنس بموجبػػه يشػػ ر ب ػػ ـ اال تقػػاص مػػف حقػػوؽ وحرياتػػه لمجػػر  يخمقػػه هػػن
 .(56ااتجاو الشبهات اليه وبتمت ه بها كما كا ت ربؿ اتهامه

 والقا وف الوض يالمطمب الثالث: حماين حقوؽ اال ساف  ي الشري ن االس مين 
ـ يػػػػأتي كمػػػػا هػػػػو حػػػػاؿ غ ػػػػي عػػػػف البيػػػػاف اف ارػػػػرار الشػػػػري ن االسػػػػ مين لحقػػػػوؽ اال سػػػػاف لػػػػ

التشري ات الوض ين  تيجن تضحيات ومطالبات او اسالن  ماء كما  ي كثير مف ا حػاء ال ػالـا 
واما شرعها اهلل سبحا ه وت الى و ومها ال بي محم اص( ومف ه ا تب و اهمين احكػاـ الشػري ن 

مكف أيػا  مػف االس مين  ي مجاؿ الحقوؽ والحرياتا حيث بم ت  رجن مف الرري والكماؿ لو تػت
التشػػػػري ات الموجػػػػو ة  ػػػػي ال ػػػػالـ حتػػػػى االف مػػػػف الووػػػػوؿ اليػػػػها  بي ػػػػت م اهيمهػػػػا ومجاالتهػػػػا 

 وح  ت م اها بما يح ظ كرامن اال ساف ويحمي موال  ال ر  والمجتمة.
 الفرع ااول: مظاىر اىتمام الشریعة ااسالمیة بح وق اانسان

مػػف الحقػػوؽ االساسػػين ل  سػػاف  ػػي كا ػػن لقػػ  عممػػت الشػػري ن االسػػ مين عمػػى ك الػػن ال  يػػ  
مجاالت الحياةا ان ي تبػر االسػ ـ سػبارا   ػي مػ   هػنو الحقػوؽ عػف طريػؽ ارػرارو لمبػا ئ عامػن 
واساسػػين  ػػي القػػراف الكػػريـ والسػػ ن ال بويػػن الشػػري ن. واعم ػػت الشػػري ن االسػػ مين لم ػػالـ كمػػه عػػف 

 .(57اى "ور  كرم ا ب ي ا ـ"مب أ احتراـ اال سا ين وتكريـ البشرين  ي روله ت ال
 

واف مبػػ أ التكػػريـ وال  الػػن والحريػػن اال سػػا ين هػػو لم ػػاس جمي ػػا  وي طمػػؽ مػػف مبػػ أ واحػػ  هػػو 
تحرير اال ساف مف ال بو ين وع ـ الخضوع الح  غير اهلل "ومػا امػروا اال لي بػ وا اهلل مخموػيف 
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ى لر ػػػة شػػػأف اال سػػػاف . ورػػػ   شػػػأ االسػػػ ـ عمػػػى اسػػػس راسػػػخن م ػػػن  عوتػػػه االولػػػ(58الػػػه الػػػ يف"
وتحقيؽ االستقرار له وك الن ممارسن حرياته و شاطاته عمى مختمؼ وورهاا عمى اف ال تكػوف 
توػػػر اته اثمػػػا  او عػػػ وا ا  عمػػػى غيػػػرو  قػػػ   الػػػت الحريػػػن الشخوػػػين اهتمػػػاـ الشػػػري ن االسػػػ مين 

شػؤوف   سػػه   ر ػت عمػى المسػتو  ال قهػػي با هػا امكا يػن او رػػ رة ال ػر  بممارسػن والتوػػرؼ  ػي 
 .(59او ي كؿ ما يت مؽ بناته

كما اهتـ االس ـ بالحرين الشخوين بوو ها اح  الحقوؽ المويقن باإل ساف وتر  الشري ن  
االس مين اف الحرين الشخوين هي الشيء الػنس تتحقػؽ م ػه الحيػاة وكا ػت الحريػن الشخوػين 

ه حػ يثا  بػالحقوؽ والحريػات هي اح   الحريات االربة الرئيسين  ي االس ـ وهي مػا يطمػؽ عميػ
التقمي ين التي رررتها ال ووص القرآ ين وطبقت  ػي عهػ  الرسػوؿ اص(ا والحريػات االربػة هػي 
حرين ال قي ةا وحرين ال كر وحرين الرأسا والحرين الشخوين عمى اف يػتـ التمتػة والممارسػن  ػي 

 . (60ااطار مب أ المساواة
 ض مبد  البراءن  ي التشری  ااسالميالفرع الااني: الشرعیة ااجرائیة وا ترا

 اوًا: مفيوم الشرعیة ااجرائیة  ي الشریعة ااسالمیة 
ت تبػػر الشػػرعين االجرائيػػن  ػػي التشػػرية االجرائػػي االسػػ مي احػػ  اهػػـ الم ػػايير اث ػػاء مرحمػػن 

 التحرس واالست الؿ والتي ي ب ي عمى القائميف بهنا االجراء االلتزاـ بها. 
ـو هػػػو اف يكػػػوف الػػػ ليؿ المقػػػاـ ضػػػ  المػػػتهـ رػػػ  تػػػـ التووػػػؿ اليػػػه بطػػػرؽ واسػػػاس هػػػنا الم هػػػ

مشروعن.    وجو  ألس ضما ن اخر  بػ وف مبػ أ الشػرعينا  جميػة الضػما ات االخػر  تسػتم  
وجو هػػا مػػف هػػنا الم هػػـو وتػػ ور  ػػي  مكػػه  قػػ  رػػاؿ ت ػػالى "ثػػـ ج م ػػاؾ عمػػى شػػري ن مػػف االمػػر 

 .(61اوف" أتب ها وال تتبة اهواء النيف ال ي مم
وب ػػػاء  عمػػػى مػػػا تقػػػ ـ  ا ػػػه ال يمكػػػف االعتمػػػا  عمػػػى  ليػػػؿ تػػػـ الحوػػػوؿ عميػػػه بطػػػرؽ غيػػػر  

مشروعنا ألف القضاء سوؼ يستب   مثؿ هنو اال لنا وخير  ليؿ عمى نلػؾ ع ػ ما اهػ ر عمػر 
بف الخطاب  ليمه ل  ـ اتباعه الوسػائؿ المشػروعن ألثبػات التهمػنا وم ػا  هػنو الحا ثػن اف عمػر 

ب رػػ  رػػاـ بتسػػمؽ  ار رجػؿ  وجػػ و يرتكػػب م وػػين  ػػا كر عمػر حالتػػه هػػنوا  قػػاؿ لػػه ابػف الخطػػا
الرجػؿ يػا اميػػر المػؤم يف اف ك ػػت رػ  عوػيت اهلل مػػف وجػه  قػػ  عوػيته ا ػت مػػف ث ثػن اوجػػها 
 قاؿ عمر ما هي؟  قاؿ: راؿ ت الى اوال تتجسسوا( ور  تجسست وروله ت الىاواتوا البيوت مػف 
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ؿ اهلل ت الىاال ت خموا بيوتػا  غيػر بيػوتكـ حتػى تستأ سػوا وتسػمموا عمػى ابوابها( ور  تسورتا ورا
اهمها(ورػػػ   خمػػػت ب يػػػر انفا  تركػػػه عمػػػر ولػػػـ ي اربػػػه الف  خػػػوؿ الم ػػػزؿ كػػػاف بطريقػػػن غيػػػر 

 . (62امشروعن
 الشك یفسر لصالح المتيم. –اانیًا 

لقػػػوؿ الرسػػػوؿ ي سػػػر الشػػػؾ  ػػػي التشػػػرية االجرائػػػي االسػػػ مي لوػػػال  المػػػتهـ ونلػػػؾ اسػػػت ا ا  
اص("ا رؤوا الح و  عف المسمميف مػا اسػتط تـ  ػاف وجػ تـ لممسػمميف مخرجػا   خمػوا سػبيمه  ػأف 

. ويقوؿ الشوكا ي اال يجػوز الحػ  (63ااالماـ لئف يخط   ي ال  و خير مف اف يخط  بال قوبن"
 ػػ   بػػالتهـ وال شػػؾ اف ارامػػن الحػػ  اضػػرار بمػػف ال يجػػوز االضػػرار بػػها وهػػو ربػػي  عقػػ   وشػػك   

يجػػوز م ػػه اال مػػا اجػػازو الشػػارع كالحػػ و  والقوػػاصا ومػػا شػػابه نلػػؾ ب ػػ  حوػػوؿ اليقػػيفا الف 
مجر  التهمن والشؾ مض ن لمخطػأ وال مػط ومػا كػاف كػنلؾ  ػ  يسػتباح بػه تػأثيـ المسػمـ واضػرارو 

 .(64اب  خ ؼ(
 المبحث الرابة: شرعين االستيقاؼ

حن  عمػػى االسػػتيقاؼ كمػػا هػػو الحػػاؿ  ػػي لقػػ  اخػػنت ب ػػض التشػػري ات ال ربيػػن بػػال ص وػػرا 
ان  ػػص عمػػى اف "لكػػؿ  1960لسػػ ن  17رػػا وف االجػػراءات والمحاكمػػات الجزائيػػن الكػػويتي ررػػـ 

شرطي اف يستورؼ اس شخص ويطمب م ه بيا ات عػف اسػمه وشخوػيتها انا كػاف نلػؾ الزمػا  
لشػرطن انا لمتحريات التي يقوـ بها. ولمشػرطي اف يطمػب مػف الشػخص اف يوػحبه الػى مركػز ا

ر ػػض تقػػ يـ البيا ػػات المطموبػػن عػػف شخوػػيته او انا رػػ ـ بيا ػػات غيػػر وػػحيحنا او انا كا ػػت 
 .(65اه اؾ ررائف ج ين ت ؿ عمى ا ه ارتكب ج اين او ج حن"

 سػت تج مػػف الػ ص اعػػ و بػأف المشػػرع الكػويتي ي تبػػر االسػتيقاؼ مػػف اجػراءات التحػػرس كمػػا 
ال امن وم هـ مف ي طبؽ عميه ووؼ الشرطي باعتبارهـ واعطى حؽ االستيقاؼ لرجؿ السمطن 

مف مأمورس الضبط القضائيا ور   ص المشرع الكويتي اف ال رض مف االستيقاؼ هػو لسػؤاؿ 
الشخص عف هويته إلزالن ال موض ل   رجؿ الشػرطن  ػانا ا وػ  الشػخص الػنس تػـ اسػتيقا ه 

هنا المكاف وعف وجهتػه وازاؿ عف هويته وبيف اسمه واخبر رجؿ الشرطن عف سبب تواج و  ي 
الشػػػؾ وال مػػػوض لػػػ   رجػػػؿ الشػػػرطن   ػػػي هػػػنو الحالػػػن ي تهػػػي االسػػػتيقاؼ. امػػػا انا ر ػػػض هػػػنا 
الشخص تق يـ ما يثبت هويته او ر ـ م مومات غيػر وػحيحن ا ت الػى عػ ـ ازالػن حالػن الشػؾ 
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ز وال مػػوض لػػ   رجػػؿ الشػػرطن بػػؿ عمقػػت واكػػ ت شػػ ور الريبػػن والشػػؾا   ػػي هػػنو الحالػػن اجػػا
المشػػرع الكػػويتي اوػػطحاب المشػػتبه  يػػه الػػى مركػػز الشػػرطنا عممػػا  اف اوػػطحاب المشػػتبه  يػػه 
الػػى مركػػز الشػػرطن يتورػػؼ عمػػى ر اعػػن رجػػؿ الشػػرطن حػػوؿ الم مومػػات المق مػػن لػػه وهػػؿ هػػي 
وحيحن اـ الا اس يجب اف تكوف ه الؾ مبررات الوػطحاب المشػتبه  يػه الػى مركػز الشػرطن 

 ؼ.واف ال يكوف م عاة لمتور 
ومػػػف الجػػػ ير بالػػػنكر ايضػػػا  اف المشػػػرع الكػػػويتي لػػػـ يحػػػ   المػػػ ة الزم يػػػن ال زمػػػن مػػػف اجػػػؿ 
التحقيؽ مف هوين المشتبه  يه والتي ال يمكف تجاوزهاا ال ا ه  ي هنو الحالن يمكف الرجوع الى 

مف   س القا وف والتي ت ص بأ ػه ال يجػوز اف يبقػى المقبػوض عميػه مػ ة تزيػ   60 ص الما ة 
 ماف وارب وف ساعن  وف امر كتابي مف المحقؽ بحبسه احتياطيا . عمى ث

ومػػف القػػوا يف ال ربيػػن االخػػر  التػػي اخػػنت بهػػنا االتجػػاوا رػػا وف االجػػراءات الجزائيػػن اليم ػػي 
عمى االستيقاؼ ان عر ه المشرع اليم ي بقوله "رياـ رجػؿ  1994لس ن  13الوا ر بالقرار ررـ 

القضائي ع   االشتباو  ػي احػ  االشػخاص  ػي غيػر الحػاالت السمطن ال امن او مأمور الضبط 
التػػػي يجيػػػز  يهػػػا القػػػػا وف القػػػبض بسػػػؤاله عػػػػف اسػػػمه ومه تػػػه ومحػػػػؿ ارامتػػػه ووجهتػػػه ويشػػػػمؿ 

ا كمػا و ػص عمػى اف "لكػؿ شػرطي الحػؽ  ػي اف يسػتورؼ اس (66ااوطحابه الى رسػـ الشػرطن"
حريػات التػي يقػوـ بهػا. وانا شخص ويطمب م ه بيا ات عف اسػمه وشخوػيته انا كػاف الزمػا  لمت

ر ض الشخص تق يـ البيا ات المطموبن او ر ـ بيا ات غير وحيحن او رامت ررائف روين عمى 
ارتكابػػه جريمػػن جسػػيمن وػػحبه الشػػرطي الػػى مركػػز الشػػرطن. كمػػا يجػػوز لػػه نلػػؾ  ػػي الحػػاالت 

ه انا ر ػػػػػض المػػػػػتهـ بيػػػػػاف اسػػػػػم -2ان لػػػػػـ يكػػػػػف لممػػػػػتهـ محػػػػػؿ ارامػػػػػن م ػػػػػروؼ.  – 1التاليػػػػػن: 
 -3وشخويته او كنب  ي نلؾ او ر ـ بيا ػا  غيػر مق ػة او ر ػض التوجػه الػى مركػز الشػرطن. 

انا وجػػ   ػػي تجمهػػر او تشػػاحف او مشػػا ة ممػػا ي ػػنر بورػػوع  – 4انا كػػاف  ػػي حالػػن سػػكر بػػيف. 
كؿ مف يحمؿ س حا   اريا  ظاهرا  خ  ا   – 5ت   او حووؿ جريمن ال يمكف ت  يها اال بنلؾ. 

 .(67المقا وف"
 شروط االستيقاؼ اضما ات وريو  المساس بالحرين الشخوين واثارو(المطمب االوؿ: 

لكػػؿ اجػػراء ج ػػائي سػػببه او مبػػررو ان ال يسػػوغ  ػػي ال قػػؿ والم طػػؽ المسػػاس بحريػػات اال ػػرا  
. ويقوػػ  بالسػػبب كشػػرط لوػػحن ال مػػؿ االجرائػػي الحالػػن الوار يػػن او القا و يػػن (68ا و مػػا مبػػرر
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. وب بػارة اخػر   ػأف السػبب هػو حالػن موضػوعين تحػ ث (69اء وتبػرر مباشػرتهالتي تسبؽ االجرا
 (.70اربؿ اتخان االجراء  تحمؿ الشخص المختص به عمى مباشرته والقياـ به

انف لوحن اجراء االستيقاؼ يجب اف يكوف له مسػوغ رػا و ي مسػتم  مػف وار ػن الحػاؿ  ػانا 
باطػػؿ. اس انا لػػـ يكػػف ه الػػؾ سػػبب او ا ت ػػى هػػنا المسػػوغ كػػاف االسػػتيقاؼ مػػف ربيػػؿ القػػبض ال

مبػػػرر إلجػػػراء االسػػػتيقاؼ كػػػاف هػػػنا االجػػػراء بػػػاط   وال سػػػ   رػػػا و ي لػػػه وب بػػػارة اخػػػر  يبطػػػؿ 
االستيقاؼ انا كاف اجراءو بباعث شخوي مثػؿ اال تقػاـ مػف شػخص المسػتورؼ او التقميػؿ مػف 

طن او تجػاوز لهػا مػف ريمته ور روا كما ويبطؿ االسػتيقاؼ انا كػاف يتضػمف سػوء اسػت ماؿ لمسػم
 ريؿ القائـ بها. 

 الفرع ااول: شروط ااستی اف
باعتبار اف سبب ومبػرر االسػتيقاؼ هػو شػرط لوػحن هػنا االجػراء لػنلؾ سػ قـو يتقسػيـ هػنا 
ال ػػرع ل ػػ ة  قػػاط  ت ػػاوؿ  ػػي ال قطػػن االولػػى سػػبب االسػػتيقاؼ  ػػي القػػا وف المقػػارف, و ػػي ال قطػػن 

االشتباو كسبب ل ستيقاؼ, و ي ثالثا   ميز بيف االشتباو كسػبب الثا ين  تكمـ عف ع اور حالن 
 ل ستيقاؼ واالشتباو كجريمن.

 شروط ااستی اف  ي ال انون الم ارن   -اوًا 
بمػػػا اف االسػػػتيقاؼ يحػػػ  مػػػف الحريػػػن الشخوػػػين  كػػػاف ال بػػػ  ومػػػف الضػػػرورس وضػػػة شػػػروط 

شػػػري ات التػػػي  وػػػت عمػػػى وم ػػػايير را و يػػػن لوػػػحن وشػػػرعين هػػػنا االجػػػراء ان رػػػ  حروػػػت الت
االستيقاؼ عمى بيػاف سػببه واشػتراط تػو رو مػف اجػؿ االرػرار بمشػروعيته. وباسػتقراء الوضػة  ػي 
القا وف المقارف يمكف القػوؿ بػأف ثمػن طػريقتيف لتح يػ  سػبب او مبػرر االسػتيقاؼا االولػى تقػـو 

 . (71اعمى اعتبارات عامنا بي ما تميؿ الثا ين الى تح ي  حاالت م ي ن
ـ 1981تب ى المشػرع ال ر سػي الطريقػن االولػى  ػي رػا وف االمػف والحريػن الوػا ر سػ ن  ور 

عمى اف مشروعين االستيقاؼ مرهو ن باف يكوف المجوء  76ان جاء  ي ال قرة االولى مف الما ة 
الػػػػى هػػػػنا االجػػػػراء ضػػػػرورس لم ػػػػة المسػػػػاس بال ظػػػػاـ ال ػػػػاـا وال سػػػػيما االعتػػػػ اء عمػػػػى سػػػػ من 

وأل ػه تػـ اسػت ماؿ موػطم  ال ظػاـ ال ػاـ  ػي هػنا الػ ص وهػو  ػص  (.72ااالشخاص والممتمكػات
عاـ ومطاط ويمكف اف ت  رج تحته الكثير مف الحاالت  ق  راـ المشػرع ال ر سػي بسػموؾ طريػؽ 
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وػػ ر 1983م ػػاير يقػػـو عمػػى تح يػػ  حػػاالت االسػػتيقاؼا ان  ػػي ال اشػػر مػػف يو يػػو مػػف سػػ ن 
ؿ وػحن اجػراء االسػتيقاؼ اف يكػوف مشػروطا  ( النس  ص با ػه مػف اجػ466-83القا وف ررـ ا

بوجو   الئؿ تؤ س عمى االعتقا  باف الشخص ارتكب او حاوؿ ارتكاب ج اين او ج حن او ا ه 
 مطموب لمجهات القضائين. 

 عناصر حالة ااشتباه كسبع لالستی اف –اانیًا 
جميػة االحػواؿ القاع ة اف الشػبهن والريبػن واف ت ػ  ت وػورها ومظاهرهػا اال ا ػه ي ب ػي  ػي 

اف تسػػػت   الػػػى اسػػػباب موضػػػوعين ولػػػيس الػػػى اسػػػباب شخوػػػين ال تقػػػـو اال  ػػػي عقيػػػ ة القػػػائـ 
 . (73اباالستيقاؼ وتق يرو الشخوي ان يجب لوحن هنا االجراء اف تكوف له مظاهر تبررو

اس اف جمية المشرعيف ر  ات قوا عمى اشتراط اف يضػة اال سػاف   سػه طواعيػن واختيػارا   ػي 
ؾ والريبػػػن مػػػف اجػػػؿ وػػػحن اجػػػراء االسػػػتيقاؼا والضػػػابط  ػػػي نلػػػؾ هػػػو اف تت ػػػا ى موضػػػة الشػػػ

توػػر ات المشػػتبه  يػػه مػػة طبػػائة االمػػور مػػث   اف تكػػوف توػػر اته غيػػر طبي يػػن وتمقػػت اال تبػػاو 
حوؿ وض ه بحيث يثير الشؾ  ي   س كؿ مف يشاه وا وهنا ما رضت به محكمن تمييز  بػي 

نلػػػؾ وكػػػاف الثابػػػت مػػػف مػػػ و ات الحكػػػـ االبتػػػ ائي المؤيػػػ    ػػػي حكمػػػا  لهػػػا بػػػأف ا..... لمػػػا كػػػاف
ألسػػػبابه الحكػػػـ المط ػػػوف  يػػػه ا ػػػه سػػػوغ ايقػػػاؼ الطػػػاعف ممػػػا اور و مػػػف اف رجػػػؿ الضػػػبط رػػػ  
استورؼ الطاعف ع  ما شاه و يتػر    ػي سػيرو وتضػاربت اروالػه بشػأف هويتػه ممػا حػ ا بػه الػى 

بها مبرر االيقاؼ وتتحقؽ بهػا الػ الئؿ اوطحابه الى ا ارة التحرياتا وهي اسباب سائ ن يقـو 
مف را وف االجراءات الجزائين القبض عمى الطاعف وت تيشه  45الكا ين التي تجيز م ها الما ة 

مف نات القا وف وهو ما نهب اليه الحكـ المط وف  يه س ي ا ا ويكوف م  ػى  45عم   بالما ة 
 .(74االطاعف  ي هنا الشأف غير س ي (

تقػػ ير تػػوا ر االشػػتباو متػػروؾ لكػػؿ حالػػن عمػػى حػػ ة يمكػػف اف يسػػت يف رجػػؿ ومػػة رول ػػا بػػأف  
الشرطن بب ض القواع  التي تمك ه مف تق ير توا ر حالن االشتباو مف ع مه وهنو الضوابط هي 
ااالوؿ( اسػػموب ظهػػور الشػػخص وتوػػر اته اث ػػاء م حظػػن رجػػؿ الشػػرطن لػػه. االثػػا ي( الورػػت 

. االثالػػػث( المكػػػاف الػػػنس يتواجػػػ   يػػػه (75الػػػي   او  هػػػارا  الػػػنس يوجػػػ  الشػػػخص  يػػػه ومػػػا انا كػػػاف 
الشػػػخص ورربػػػه مػػػف مسػػػرح الجريمػػػن االرابػػػة( م مومػػػات الضػػػابط السػػػابقن عػػػف الشػػػخص ان اف 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
  

 
 

5015 

جهو  الشرطن غالبػا  مػا ت وػرؼ الػى اوػحاب السػوابؽ االجراميػن ومػف سػبؽ تسػجيؿ اجػراءات 
 . (76اج ائين ض هـ

ميػزس بشػأف ت ظػيـ ال  رػن بػيف رجػاؿ الشػرطن والمشػتبه وتج ر االشػارة الػى اف القػا وف اال ك
 يهـ يشترط لوحن االستيقاؼ اف يقـو رجؿ السمطن ال امن باع ـ المشتبه  يه لحظن اسػتيقا ه 

 . (77اباألسباب التي اثارت  ي   سه الريبن والظف  يه
 التمییز بین ااشتباه كسبع لالستی اف وااشتباه كجریمة –االاًا 

االستيقاؼ هػو االشػتباو الػنس تبػررو الظػروؼ  ضػ   عػف نلػؾ يسػتخ ـ الكثيػر مػف عمم ا اف 
 . (78اال قه موطم  المشتبه  يه لم اللن عمى الشخص الخاضة ل ستيقاؼ

االمػػر الػػنس يقتضػػي التمييػػز بػػيف االشػػتباو كسػػبب ل سػػتيقاؼ واالشػػتباو كجريمػػنا  االشػػتباو 
طمب لمسائمن المتهـ ع ها  شاطا  م اورا  ايجابيا  جريمن ب  سموؾ أل ها تشكؿ حالن  ر ين ؿ تت

او سمبيا  وا ما تستمـز  شاطا  ايجابيا  سابقا  سواء كاف نلؾ  ي حالن االشػتباو الػنس يتطمػب ورػوع 
جػريمتيف مػػف  ػوع م ػػيف والحكػـ  هائيػػا   يهمػاا اـ  ػػي حالػن الشػػهرة التػي تقػػوـ مقػاـ السػػوابؽ  ػػي 

 .(79ااعتبار المتهـ مف نوس الشبهن
ور  رضت المحكمن ال ستورين ال ميا  ػي موػر ب ػ ـ  سػتورين المػا ة الخامسػن مػف المرسػـو 

بشػػأف المشػػر يف والمشػػتبه  ػػيهـ وسػػقوط االحكػػاـ المرتبطػػن بهػػا ان 1945لسػػ ن 98بقػػا وف ررػػـ 
رضػػت با ػػه ا مػػا رار ػػه المخبػػراف عمػػى الوػػورة التػػي اور هػػا الحكػػـ مػػف اسػػتيقاؼ المػػتهـ عقػػب 

واالمساؾ به وارتيا و عمػى هػنا الحػاؿ الػى مركػز البػوليس عمػؿ ي طػوس عمػى   زوله مف القطار
مػػػف رػػػا وف  34ت طيػػػؿ لحريتػػػه الشخوػػػين  هػػػو القػػػبض بم  ػػػاو القػػػا و ي الػػػنس لػػػـ تجػػػزو المػػػا ة 

االجػػراءات الج ائيػػن اال لرجػػاؿ الضػػبط القضػػائي وبالشػػروط الم وػػوص عميهػػا  يهػػاا وانا كػػاف 
بض عمػػػى المػػػتهـ لسػػػيا مػػػف رجػػػاؿ الضػػػبطين القضػػػائين وكا ػػػت رجػػػ  البػػػوليس المػػػناف رامػػػا بػػػالق

القوا يف الج ائين ال ت رؼ االشتباو ل ير نوس الشبهن والمشر يف ولـ يكف المتهـ م هـا  ما راله 
الحكػػـ بػػأف مػػا ورػػة عمػػى المػػتهـ لػػيس ربضػػا  وا مػػا هػػو مجػػر  اسػػتيقاؼ ال يكػػوف وػػحيحا   ػػي 

 . (80االمتهـ ويكوف هنا القبض ر  ورة باط  (القا وف وال يؤ س الى تبرير القبض عمى 
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 شروط ااستی اف  ي الشریعة ااسالمیةالفرع الااني: 
اف مهمن االستيقاؼ كا ت م اطن برجاؿ الحسبن  ي زمف ال ولػن االسػ مين مػف اجػؿ االمػر 
بالم روؼ وال هي عف الم كر والنس كاف ال رض م ه تحقيػؽ ال ظػاـ  ػي المجتمػة وهػي وظي ػن 

 لحماين القيـ ال ي ين واال سا ين. مهمن
عمما ا ه كاف لمحسبن وظي تاف اولهما ج ائي يختص بمقاومن وم ة ورػوع الجريمػن وم حقػن 
المجػػرميف والثػػا ي هػػو اختوػػاص اجرائػػي يتمثػػؿ بوظي ػػن الورايػػن مػػف الجػػرائـ ربػػؿ وروعهػػا مػػف 

ر بكا ػن ا واعػه واشػكالها خ ؿ ال  ة باتجاو القيػاـ بأعمػاؿ الم ػروؼ وال هػي عػف ارتكػاب الم كػ
عممػػا اف المحتسػػب ع ػػ  ممارسػػته لواجباتػػه تمػػؾ  أ ػػه يمػػارس االسػػتيقاؼ باعتبػػارو احػػ  الوسػػائؿ 
التي تساع و بأ اء مهمته. وب اء  عمى هنا  ج  ضرورة توا ر شرطيف اساسػييف لقيػاـ المحتسػب 

 .(81ابهنا االجراء
 االمر بالم روؼ انا ظهر تركه. –اوال  
 ال هي عف الم كر انا ظهر   مه. –ثا يا  
 اامر بالمعروف اذا ظير تركو –اوًا 

ويشػػتمؿ االمػػر بػػالم روؼ عػػ ة  (82االم ػػروؼ شػػرعا  هػػو موا قتػػه لمشػػرع او عػػ ـ مخال تػػه لػػه
 امور م ها.

 ح وق اهلل تعالى -1
وتحتػػوس هػػنو الحقػػوؽ كػػؿ مػػا يشػػممه ال  ػػة ال ػػاـ  وف اختواوػػه بمجموعػػه م ي ػػه او ا ػػرا  

يوازيػػػه  ػػػي نلػػػؾ الحػػػؽ ال ػػػاـ  ػػػي االوػػػط ح القػػػا و ي ومػػػف هػػػنو الحقػػػوؽ هػػػو حػػػؽ محػػػ  يف و 
ال با ات وحقوؽ الجماعنا ومها ما يمػـز االمػر بػه  ػي الجماعػن  وف اال ػرا  كتػرؾ الجم ػن  ػي 
وطف مسكوفا  أف كا وا ع  ا  ر  ات ؽ عمى ا  قػا  الجماعػن بهػـ كػاألرب يف  مػا زا   واجػب اف 

رهـ ب  مهػا ويػػؤ ب عمػػى االخػ ؿ بهػػاا  أمػػا وػ ة الجماعػػن  ػػي المسػػاج  يأخػنهـ بارامتهػػا ويػػأم
وارامػػػن االناف  يهػػػا لموػػػموات  مػػػف شػػػ ائر االسػػػ ـ وع مػػػات مت ب اتػػػه التػػػي  ػػػرؽ بهػػػا ال بػػػي 
محم اص( بيف  ار االس ـ و ار الشرؾ  انا اجتمة اهؿ بم  او محمن عمى ت طيؿ الجماعات 

الوػػػػ ة كػػػػاف المحتسػػػػب م ػػػػ وبا  الػػػػى امػػػػرهـ بػػػػاألناف   ػػػػي مسػػػػاج هـ وتػػػػرؾ االناف  ػػػػي اورػػػػات
 .(83اوالجماعن  ي الوموات
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 ما یشمل ح وق العباد – 2
وهػو عمػى  وعػػاف عػاـ وهػو كػػؿ عمػؿ وكػػؿ مػا يشػترؾ  ػػي اال ت ػاع بػه سػػائر ال ػاس وي ػػو   

. كالبم  انا ت طػؿ شػربه او أسػته ـ سػورو او كػاف يطررػه ب ػو السػبيؿ (84ابال  ة لوال  المجموع
نوس الحاجػػات  ك ػػوا عػػف م ػػو تهـ  ػػاف كػػاف  ػػي بيػػت المػػاؿ و ػػرة مػػف مػػاؿ امػػر باوػػ ح  مػػف

شربهـ وب اء سورهـ وبم و ن ب ي السبيؿ  ي االجتياز بهـا أل ها حقوؽ تمـز بيت الماؿ  و هـا 
وكػػنلؾ لػػو اسػػته مت مسػػاج هـ وجػػوام هـ  ػػأف لػػـ يكػػف  ػػي بيػػت المػػاؿ و ػػرة كػػاف االمػػر بب ػػاء 

هـ وعمارة مساج هـ وجوام هـ ومراعاة السبيؿ  يهـ متوجها  الى كا ػن الػى سورهـ واو ح شرب
 . (85اكا ن نوس المكا ن م هـ وال يت يف اح هـ  ي االمر به

امػػا الخػػاص  هػػو مػػا يطمػػؽ عميػػه بالموػػمحن الخاوػػن مثػػؿ حػػؽ الممكيػػن وحرمػػن مػػاؿ ال يػػرا 
والنس يطمؽ عميه  ي القا وف الوض ي بػالحؽ الخػاص وهػي التػي تحقػؽ م   ػن احػا  ال ػاس ال 

 م   ن جمية ال اس  ي المجتمة. 
 حقوؽ مشتركن بيف اهلل ت الى وال با  –3

ل ػػ ة لم سػػاء انا  ػػاررف ازواجهػػفا ان كػػاف مػػف واجػػب ومػػف امثمػػن هػػنو الحقػػوؽ وجػػوب الػػزاـ ا
المحتسب تأ يػب ال سػاء المخال ػات اث ػاء مػ ة ال ػ ة وكػنلؾ كػاف المحتسػب يحاسػب االشػخاص 
انا كم وا ال بي   وؽ طارتهـا ومحاسبن مػالكي البهػائـ بػأف يمتزمػوا ب م هػا واف ال يحمموهػا مػا ال 

 تطيؽ.
 النيي عن المنكر –اانیًا 

هػو كػؿ م كػر موجػو   ػي الحػاؿ ظػاهر لممحتسػب ب يػر تجسػػس  (86االمػاـ ال زالػيرػاؿ  يػه ا
. ومف خ ؿ هنا الت ريؼ  ستطية اف  ستخرج ارب ػن شػروط (87ام موـ كو ه م كرا  ب ير اجتها 
  ي ال هي عف الم كر هي: 

 الشرط ااول: ان یكون الفعل منكراً 
بمثػػؿ هػػنو اال  ػػاؿ  مػػف رأ  شخوػػا   وهػنا ي  ػػي اف الشػػارع المقػػ س رػػ  حػػـر االتيػػاف والقيػػاـ

يشػرب الخمػػر يجػػب عميػػه اف يسػتور ه ويم  ػػه و يريػػؽ خمػػروا وكػنلؾ متاب ػػن وم حظػػن التجػػار 
 ػػي السػػوؽ حتػػى ال ي شػػوا  ػػي المػػوازييف وال ي لسػػوا  ػػي البضػػاعن الم روضػػن لمبيػػةا ان يجػػب 
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جػاوزات مػا  اـ رػ  تػـ عمى المحتسب القياـ ب ممه المكمؼ به شرعا  وهو ال هي عف مثؿ هنو الت
 تحريمها ب ص شرعي.

 الشرط الااني: ان یكون الفعل المنكر موجودًا حااً 
وم  ػػى نلػػؾ ا ػػه ال يػػتـ اسػػتيقاؼ الشػػخص اال ع ػػ  مباشػػرته لم  ػػؿ الم كػػر وارتكابػػه ل مػػؿ 
الم وػػين  ػػانا ا تهػػى مػػف هػػنا ال  ػػؿ  ػػ  يكػػوف ه الػػؾ مػػور  لم هػػي عػػف الم كػػر واسػػتيقا ه وا مػػا 

الى محؿ لم قاب جراء ارتكابه الم ويه وال قاب ه ا مف حؽ السػمطات ولػيس مػف حػؽ يوار 
اال را ا  انا تػـ جػرح او ان  او شػتـ الشػخص مرتكػب الم وػين  ه ػا المسػتورؼ ي تبػر مرتكبػا  
لمجريمن اـ انا رػاـ بػنلؾ اث ػاء مباشػرته الم وػين وكػاف الم ػة ع هػا يسػتوجب القيػاـ بهػنا ال  ػؿ 

 ػػاو عػف م كػػر او م يػػر لم كػػر وال ي ػػ  عممػه جريمػػن بسػػبب اف عممػػه كػػاف ا اء    هػو ي تبػػر ه ػػا
 لواجب.

اما انا كا ت الم وين متور ن الحووؿ مثؿ مف ي   المجالس است  ا ا  لشػرب الخمػر  ه ػا 
يكػػػوف ال هػػػي عػػػف الم كػػػر عػػػف طريػػػؽ الػػػوعظ واالرشػػػا ا ومػػػا زا  عػػػف نلػػػؾ كػػػالت  يؼ والشػػػتـ 

ن بػؿ اف الػوعظ او ال وػ  ال يجػوز انا ا كػر عزمػه عمػى الشػػرب والضػرب واالرشػا   هػو جريمػ
 .(88ااالف  ي الوعظ وال و  ب   ا كارو اساءة ظف بالمسمـ

 الشرط الاالث: ان یكون العمل المنكر ظاىرًا 
وم  ى نلؾ اف كػؿ شػخص ارتكػب م وػين  ػي سػرا  وسػترا  مثػؿ مػف يشػرب الخمػر  ػي  ارو 
 ػػ  يجػػوز اف يتجسػػس عميػػه ويػػتـ اسػػتيقا ه بحجػػن ا ػػه ارتكػػب م وػػين ان  هػػى اهلل ت ػػالى عػػف 
التجسػػس ورػػاؿ  ػػي محكػػـ كتابػػه الكػػريـ "يػػا ايهػػا الػػنيف ام ػػوا اجت بػػوا كثيػػرا  مػػف الظػػف اف ب ػػض 

وال ي تب ب ضكـ ب ضا  أيحػب أحػ كـ اف يأكػؿ لحػـ اخيػه ميتػا   كرهتمػوو الظف اثـ وال تجسسوا 
. و سػػتطية اف  قػػوؿ با ػػه ال يمكػػف اسػػتيقاؼ الشػػخص بسػػبب (89اواتقػػوا اهلل اف اهلل تػػواب رحػػيـ"

 الظف بارتكابه المحظور ما لـ يكف واضحا  وجميا .
 الشرط الراب : ان یكون العمل منكرًا معمومًا بغیر اجتياد

اف يكػػػوف ال مػػؿ المرتكػػػب رػػ   وػػػت عميػػػه الشػػرعين االسػػػ مين كو ػػه عمػػػ   م كػػػرا  ان يجػػب 
بوورة واضحن غير رابمن لمشؾ او التأويؿ او الت سير بم  ػى اف ال يكػوف محػ   ل جتهػا  الف 

 ما هو محؿ ل جتها  ال محؿ لم هي ع ه او ت ييرو. 
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 اثار االستيقاؼالمطمب الثا ي: 
ستيقاؼ هو عمؿ يقـو عمػى مجػر  الشػؾ والريبػن واالشػتباوا ان يمكػف كما عمم ا سابقا  اف اال

اف تتحوؿ الشبه الى  ليؿ وما يستتب ه نلؾ مف اجػراء تقتضػيه طبي ػن الحػاؿا او رػ  ي ػتج عػف 
االستيقاؼ رياـ حالػن التمػبسا او رػ  يػؤ س الػى اف يتخمػى المسػتورؼ بارا تػه عػف ب ػض المػوا  

الػػػن التمػػػبس بالجريمػػػنا او رػػػ  تسػػػقط ب ػػػض المػػػوا  مػػػف التػػػي كا ػػػت بحوزتػػػه مػػػف غيػػػر تػػػو ر ح
 المستورؼ  وف اف تتجه ارا ته لمتخمي عف هنو الموا . 

 توا ر الدلیل الكا ي عمى اار ااستی افالفرع ااول: 
اعطػػػت ب ػػػض القػػػوا يف الوػػػ حين لمػػػأمور الضػػػبط القضػػػائي  وف تػػػو ر حالػػػن التمػػػبس اف 

 الئػػؿ كا يػػن تػػ ؿ عمػػى ارتكابػػه لمجريمػػنا ان رػػ   وػػت يقػػبض عمػػى المػػتهـ الػػنس تتػػو ر حولػػه 
مػػف رػػا وف االجػػراءات الجزائيػػن االتحػػا س ل ولػػن االمػػارات ال ربيػػن المتحػػ ة عمػػى اف  45المػػا ة 

"لمأمور الضبط القضائي اف يأمر بالقبض عمى المتهـ الحاضر النس توجػ   الئػؿ كا يػن عمػى 
 ػي الجػ   المتمػبس بهػا  - ػي الج ايػات. ثا يػا   -ارتكابه جريمن  ػي اس مػف االحػواؿ االتيػن: اوال  

 ػػي الجػػ   الم ارػػب عميهػػا ب يػػر ال رامػػن انا كػػاف المػػتهـ  -الم ارػػب عميهػػا ب يػػر ال رامػػن. ثالثػػا  
 ػػػي جػػػ   السػػػررن وخيا ػػػن االما ػػػن  -موضػػػوعا  تحػػػت المراربػػػن او يخشػػػى هػػػروب المػػػتهـ. راب ػػػا  

لقوة وا تهػػػػاؾ حرمػػػن اع اب ال امػػػػن والجػػػػ   والت ػػػ س الشػػػػ ي  ومقاومػػػن ا ػػػػرا  السػػػمطن ال امػػػػن بػػػا
 المت مقن باألسمحن والنخائر والمسكرات وال قارير الخطرة".

مػػف رػػا وف االجػػراءات والمحاكمػػات الجزائيػػن الكػػويتي  قػػ   وػػت عمػػى ا ػػه  54امػػا المػػا ة  
مػػف اتهػػـ بج ايػػن  -"لرجػػاؿ الشػػرطن حػػؽ القػػبض بػػ وف امػػر عمػػى المتهمػػيف اعتػػي نكػػرهـ: اوال  

مف اتهـ  ي ج حػن..... مقاومػن المػوظ يف ال ػاميف اث ػاء  -مت عمى اتهامه ا لن روين. ثا يا  ورا
ريػػامهـ بػػوظي تهـا السػػررنا اخ ػػاء االشػػياء المسػػرورنا ال وػػبا الت ػػ س الشػػ ي ا حمػػؿ السػػ ح 

كؿ شخوا  يشتبه  يه اشتباها  ج يا  ا ه كاف مقبوضا  عميػه ثػـ هػرب"ا  -المخالؼ لمقا وف. ثالثا  
مػػف   ػػس القػػا وف  قػػ   وػػت عمػػى ا ػػه " ػػي غيػػر الجػػرائـ السػػابقن يجػػوز لرجػػاؿ  55مػػا المػػا ة ا

الشػػرطن القػػبض بػػ وف امػػر عمػػى مػػف اتهػػـ بارتكػػاب ج حػػن ي ارػػب عميهػػا بػػالحبس انا تايػػ  هػػنا 
انا لػـ يكػف لػه محػؿ ارامػن  -االتهاـ بأ لن ج ين وتػوارت  ػي المػتهـ احػ   الحػاالت االتيػن: اوال  
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انا تبػيف ا ػه تخػن االحتياطػات  -لـ تكف ل يه وسيمن مشػروعن اكسػب ال ػيشا ثا يػا  م روؼا او 
انا طمػػب م ػػه اعطػػاء  -إلخ ػػاء وجػػو و او وجػػ ت  الئػػؿ كا يػػن عمػػى ا ػػه يحػػاوؿ الهػػرب. ثالثػػا  

اسػػػمه وع وا ػػػه  ػػػر ض او لػػػـ يقػػػ ـ بيا ػػػا  مق  ػػػا  عػػػف شخوػػػيته او اعطػػػى اسػػػما  وع وا ػػػا  غيػػػر 
 التوجه الى مركز الشرطن  ر ض  وف مبرر".وحيحيفا او انا طمب م ه 

 قػ   وػت عمػى  1991/ج مف را وف االجػراءات الج ائيػن السػو ا ي لسػ ن 86/2اما الما ة 
ا ه "يجوز لمشرطي او اال ارس الش بي اف يقبض ب وف امر عمػى اس شػخص وجػ   ػي حيازتػه 

ت مػؽ بػه او بواسػطتها ماؿ يشتبه  ي ا ه مسروؽ او اشتبه بأسباب م قولن ا ػه ارتكػب جريمػن ت
عمػػػػى اف يبمػػػػغ وكيػػػػؿ ال يابػػػػن  ػػػػورا  بػػػػنلؾ". وسػػػػت ا  مػػػػف ال وػػػػوص السػػػػالؼ نكرهػػػػا اف ب ػػػػض 
التشػػري ات توسػػة مػػف سػػمطن مػػأمور الضػػبط القضػػائي  ػػي القػػبض بػػ وف امػػر رضػػائيا بحيػػث 
يكا  يشمؿ هنا االجراء ال البين ال ظمى مف الجرائـ ونلؾ متى ما تػو رت الػ الئؿ الكا يػن عمػى 

 . (90االتهاـ و وف اشتراط حالن التمبس بالجريمنا
وبمػػا اف االسػػتيقاؼ هػػو اجػػراء مػػاس بحريػػن االشػػخاص  أ  ػػا  جػػ  بػػأف المشػػرع ال رارػػي رػػ  
احسف عم   ع  ما م ة اجراء ربض او توريؼ االشخاص اال ب اء  عمى امر وػا ر مػف حػاكـ 

مػػػػا و ػػػػص رػػػػا وف اوػػػػوؿ . ك(91ااو محكمػػػػن او  ػػػػي االحػػػػواؿ التػػػػي يجيػػػػز  يهػػػػا القػػػػا وف نلػػػػؾ
المحاكمػػػات الجزائيػػػن ال رارػػػي با ػػػه ال يمكػػػف أل ػػػرا  الشػػػرطن او اعضػػػاء الضػػػبط القضػػػائي اف 
يقبضػػوا عمػػى االشػػػخاص اال  ػػي حالػػػن وػػ ور امػػػر رضػػائي بػػػالقبض عمػػيهـ او كػػػؿ مػػف كػػػاف 
حػػام   سػػ حا  ظػػاهرا  او مخبػػأ خ  ػػا  ألحكػػاـ القػػا وف او كػػؿ شػػخص ظػػف ألسػػباب م قولػػن ا ػػه 

ب ج اين او ج حن عم ين ولـ يكف لػه محػؿ ارامػن م ػيف او كػؿ مػف ت ػرض ألحػ  اعضػاء ارتك
 (.92االضبط القضائي او اس مكمؼ بخ من  ي ا اء واجب

 قیام حالة التمبس عمى اار ااستی افالفرع الااني: 
مف الممكف اف ي تج عف االسػتيقاؼ جريمػن متمػبس بهػا و ػي هػنو الحالػن انا كػاف مػف باشػر 

اؼ هو اح  اعضاء الضبط القضائي  مف الب يهي اف يباشر باالختواوػات المخولػن باالستيق
مػف رػا وف  103له ع   التمبس بالجريمن واح  هنو االختواوات هو القػبض ان تخػوؿ المػا ة 

اووؿ المحاكمات الجزائين ال راري اعضاء الضبط القضائي بالقبض عمى كؿ مف كاف حام   
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 وفا او عمػػى كػػؿ شػػخص ظػػف ألسػػباب م قولػػن ا ػػه ارتكػػب ج ايػػن او سػػ حا  ظػػاهرا  خ  ػػا  لمقػػا
 ج حن عم ين ولـ يكف له محؿ ارامن م يف.

ومػػف امثمػػن رضػػاء محكمػػن الػػ قض الموػػرين حػػوؿ هػػنا الموضػػوع ان رضػػت با ػػه اانا كػػاف  
الثابت مف الحكـ اف المتهـ اسرع بوضػة مػا يشػبه عمبػن الوػ ي   ػي  مػه بمجػر  رؤيػن المخبػر 

 ا ه وحػػاوؿ ابت عهػػاا  ا ػػه يكػػوف رػػ  وضػػة   سػػه بارا تػػه واختيػػارو موضػػة الريػػب مضػػ ها بأسػػ
والشػػبهاتا ممػػا يبػػرر لرجػػؿ السػػمطن اسػػتيقا ه لمكشػػؼ عػػف حقيقػػن امػػرو وان كا ػػت حالػػن التمػػبس 
بالجريمػػن رػػ  تحققػػت اثػػر هػػنا االسػػتيقاؼ با ب ػػاث رائحػػن اال يػػوف مػػف  ػػـ المػػتهـ وشػػـ المخبػػر 

ؤيتهمػا لػه وهػو يحػاوؿ ابػت ع الشػيء الػنس  ػي  مػه الػنس ت ب ػث م ػه والضابط هػنو الرائحػن ور 
 . (93ارائحن اال يوفا  أف ما يثيرو المتهـ  ي شأف بط ف القبض ال يكوف له اساس(

ويشػػترط لوػػحن ريػػاـ حالػػن التمػػبس اف تتجػػه ارا ة المسػػتورؼ الػػى اف يتخمػػى بوػػورة طوعيػػن 
مسػتورؼ عمػا  ػي حيازتػه بوػورة طوعيػن وحػ ث واختيارين عما  ي حيازتها اس انا لـ يتخمى ال

التخمػي  تيجػن ألكػراو مػا س كػا تزاع الشػيء مػف يػ وا او اكػراو م  ػوس مثػؿ ته يػ و باالرتيػا  الػى 
رسػػـ الشػػرطن كا ػػت حالػػن التمػػبس ه ػػا غيػػر متػػو رة وباطمػػن. غيػػر اف مجػػر  تخػػوؼ المسػػتورؼ 

القػا و ي المترتػػب عمػػى تخميػػه وخشػيته مػػف رجػػؿ الشػرطن ال يوػػ  اتخػػانو نري ػن ألبطػػاؿ األثػػر 
. اضا ن الى نلػؾ ال يمكػف اعتبػار حمػؿ رجػاؿ الشػرطن لمسػ ح ك ػوع (94االوحي  عف المخ ر

مف االكراو الم  وسا حيث اف حممهـ لمس ح هو بسبب ما تستوجبه طبي ن عممهػـ ومػا يتطمبػه 
 ا اء واجبهـ باعتبارهـ مف القوات ال امن.

كمػا ويشػترط لتػػو ر حالػن التمػبس اف تكػػوف الجريمػن با يػن بشػػكؿ ظػاهر وهػنا مػػا رضػت بػػه  
محكمن ال قض المورين بقولها اان اعربت المحكمن عػف عػ ـ ثقتهػا  ػي رػوؿ المخبػر ا ػه اشػتـ 
رائحػػن المخػػ ر ربػػؿ القػػبض عمػػػى المػػتهـ وحوػػمت رولػػه  ػػي ا ػػػه لمػػا رأ  المػػتهـ يحػػاوؿ القػػػاء 

خن م ه الم  يؿ واشتمها  اف الحكـ يكوف رػ  اخطػأ  ػي القػا وف ان اعتبػر الم  يؿ ربض عميه وأ
المػػػتهـ  ػػػي حالػػػن تمػػػبسا نلػػػؾ اف مجػػػر  محاولػػػن القػػػاء الم ػػػ يؿ ال يػػػؤ س الػػػى اعتبػػػار الجريمػػػن 

 .  (95االمس  ة اليه متمبسا  بها ألف ما حواو الم  يؿ لـ يكف بالظاهر حتى يستطية المخبر رؤيته(
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 المستوقف بإرادتو عن بعض المواد عمى اار ااستی افتخمي الفرع الاالث: 
مف الب يهي اف الموا  الممقاة  ي الطرؽ ال اـ ال ت   جزءا  مف مػوا  لهػا حرمػن باعتبػار ا هػا 
ليسػػت بحيػػازة شػػخص مػػاا وبمػػا اف حائزهػػا رػػ  تخمػػى ع هػػا  ه ػػا يمكػػف ت تيشػػها مػػف ربػػؿ مػػأمور 

 ي الشيء الخارج عف حيازة اس شػخص الضبط القضائي او اس شخص عا س اخر.  البحث 
 .(96اال يكوف ت تيشا ا وا ما هو ضرب مف ضروب التحرس عف مالكه

وتطبيقا  لنلؾ رضي با ه انا عثر البوليس عمى سمن  ي الطريؽ ال اـ ووج   يها مخ را  كاف 
ضبطه وحيحا  عمى اساس رياـ حالن التمبسا وانا تخمى الشخص بارا ته واختيارو عف الشيء 

حيث يكوف  ي غير حيازة اح ا اوب  مف الجائز البحث والتحرس عما به ب  ريػ ا  ػانا عثػر ب
 يه عمى مخ را ك ا بوػ   جريمػن  ػي حالػن التمػبس لػـ يػتـ الحوػوؿ عمػى الػ ليؿ  يهػا بطريػؽ 

 . (97االت تيش او الت رض لحرمن االشخاص
 س وط بعض المواد عمى اار ااستی افالفرع الراب : 

 يما سػبؽ التخمػي االرا س لممسػتورؼ عػف ب ػض المػوا  التػي كا ػت بحوزتػها لكػف مػا  ارش ا 
 هو الحكـ انا سقطت ب ض الموا  مف المستورؼ بوورة ال ارا ين.

اف االجابػػن عمػػى هػػنا السػػؤاؿ تسػػير باتجػػاهيف االتجػػاو االوؿ انا سػػقطت هػػنو المػػوا  وكػػاف 
مػػػػػا ب اخمػػػػػه  ه ػػػػػا ال يجػػػػػوز لمقػػػػػائـ  محتػػػػو  الشػػػػػيء غيػػػػػر ظػػػػػاهر والقػػػػػائـ باالسػػػػػتيقاؼ ال ي مػػػػـ

باالسػػتيقاؼ اخػػن هػػنو المػػا ة و تحهػػا مػػف اجػػؿ م ر ػػن مػػا بػػ اخمهاا  ػػانا   ػػؿ نلػػؾ وكػػاف محتػػو  
الشيء مف الموا  التػي جرمهػا القػا وف  ػأف حالػن التمػبس تكػوف باطمػن والقػبض عمػى المسػتورؼ 

 ؿ.النس سقط م ه هنا الشيء بوورة ع ويه وال ارا ين ي تبر ايضا  باط
ورػػ  اكػػ ت محكمػػن الػػ قض الموػػرين هػػنو الحالػػن  ػػي القضػػين التػػي تػػتمخص ورائ هػػا بػػاف  

ضػػػابط مباحػػػث اروض ال ػػػرج( يت قػػػ  حالػػػن االمػػػف ال ػػػاـ بػػػي سػػػوؽ الجممػػػنا اشػػػتبه  ػػػي المػػػتهـ 
 استور ه طاال  م ه ابراز تحقيؽ شخويتها ولما هـ بابرازها سقطت م ها ل م ن سمو ا ين التقطها 

جراـ(. ور  تبػيف مػف محضػر الضػبط  3ا 1توس عمى رط ن حشيش مخ ر تزف ا تبيف ا ها تح
وشها ة الضابط بتحقيؽ ال يابن ا ه لـ يتبيف محتويات الم ا ن اال ب    ضػها عقػب التقاطهػا مػف 
االرض. ومف خ ؿ هنو الورائة رضت المحكمن با ه الما كاف نلؾ وكاف سقوط الم ا ن عرضا  

ته الشخوػين ال ي تبػر تخميػا  م ػه عػف حيازتهػا بػؿ تظػؿ رغػـ نلػؾ مف الطاعف ع   اخراج بطار
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 ي حيازته القا و ينا وانا كاف الضابط لـ يستبف محتو  الم ا ن  أف الوار ػن عمػى هػنا ال حػو ال 
مػف رػا وف االجػراءات الج ائيػن  30ت تبر مف حاالت التمبس المبي ن بطريؽ الحور  ػي المػا ة 

 .(98المظاهر الخارجين التي ت ب  بناتها عف وروع الجريمن(وال ت    ي وورة ال عو  مف ا
 

 الخاتمة
 ور  خمو ا  ي  راست ا هنو الى ال تائج والتوويات التالين

 اوال : ال تائج
اف م ظـ التشري ات ال ربين لـ ت ص عمى اجراء االستيقاؼ عمى الرغـ مف خطػورة هػنا  .1

الى تأثيرو عمى اجراءات الػ عو  الج ائيػن  االجراء كو ه يمس الحرين الشخوين ل  را ا اضا ن
 تاركيف هنا الموضوع ل جتها ات ال قهين والقضائين.

اف الشػػري ن االسػػ مين ال ػػراء  وػػت عمػػى ارػػرار حقػػوؽ اال سػػاف وعمػػى عػػ ـ تقييػػ  حريػػن  .2
اال ػػرا  م ػػن ارب ػػن عشػػر رر ػػا ا  قػػ  وضػػ ت الشػػري ن االسػػ مين  ظامػػا  شػػام   ومتكػػام   لحمايػػن 

 اال ساف وحرياته.حقوؽ 
الحظ ا اف ال قه والقضاء كاف لهما ال ور االكبر بخووص التو س لمسألن االسػتيقاؼ  .3

 تيجن ل ياب ال ووص التشري ين التي ت ظـ هنا االجراء مف  احين حقػوؽ اال ػرا  وحريػاتهـ او 
 مف  احين ال عو  الج ائين.

ه والتي ت طوس عمػى تقييػ  وج  ا اف االستيقاؼ يختمؼ عف ب ض االجراءات المشابهن ل .4
 لحرين اال ساف مثؿ القبض والتوريؼ والت رض الما س ل شخاص والحجز اال ارس.

 تيجػػػن ل يػػػاب الػػػ ص التشػػػري ي عمػػػى االسػػػتيقاؼ  ػػػاف القضػػػاء اخػػػن عمػػػى عاتقػػػه وضػػػة  .5
الشػػػروط واالحكػػػاـ الم ظمػػػن لػػػها ممػػػا ا   الػػػى اخػػػت ؼ  ػػػي احكػػػاـ ال ضػػػاء سػػػواء بمػػػا يت مػػػؽ 

قاؼ او شػػروطه او السػػمطات المخولػػن بأجرائػػها او ضػػما ات المشػػتبه  يػػه اث ػػاء بأسػػباب االسػػتي
االسػػػػتيقاؼ ومرجػػػػة نلػػػػؾ كمػػػػه  تيجػػػػن  ل جتهػػػػا ات القضػػػػائين التػػػػي تحػػػػ ث ل ػػػػ ـ وجػػػػو  الػػػػ ص 

 التشري ي. 
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 ثا يا : التوويات
عمػػػػى المشػػػػرع ال رارػػػػي وجميػػػػة التشػػػػري ات التػػػػي لػػػػـ تػػػػ ص وػػػػراحن عمػػػػى االسػػػػتيقاؼ اضػػػػا ن  .1

تشري ين  ي رػا وف اوػوؿ المحاكمػات الجزائيػن بخوػوص االسػتيقاؼ وبيػاف شػروطه  ووص 
واحكامه واسبابه والجهن المخولن بأجرائه حتى ال  قة  ي  وامن ال موض واالجتها  ع   ت سير 
ال وػػػوص القا و يػػػنا كػػػي ال يتحػػػوؿ الػػػى رػػػبض بػػػ وف سػػػ   مػػػف القػػػا وف وكػػػنلؾ بيػػػاف الحكػػػـ 

اسػػتيقا ه باإلجابػػػن عمػػى االسػػػئمن الموجهػػن اليػػػها او تضػػػارب  القػػا و ي  ػػػي حالػػن ر ػػػض مػػف تػػػـ
 االجابات الوا رة م ه اضا ن الى بياف وتوضي  الضما ات التي يتمتة بها المستورفؼ. .

 قتػػرح عمػػى المشػػرع ال رارػػي اضػػا ن  وػػوص تشػػري ين تػػ ص بوجػػوب اف تقػػـو ال ولػػن بت ػػويض  .2
وغ را و ي عما يمحؽ بهـ مف اضػرار ما يػن االشخاص النيف يتـ استيقا هـ ت س يا  او ب وف مس

 او م  وين  اتجن عف هنا االجراء.
 ووػػػي بت  يػػػؿ  ور الررابػػػن القضػػػائين  ػػػي جميػػػة اجػػػراءات االسػػػتيقاؼ وخوووػػػا  االجػػػراءات  .3

المت مقػػػن بأسػػػباب االسػػػتيقاؼ وزما ػػػه ومكا ػػػه وم تػػػها مػػػف اجػػػؿ وضػػػة حػػػ  لمت سػػػؼ او سػػػوء 
  را  وع ـ المساس بحرياتهـ اال بشكؿ را و ي م ظـ.است  ؿ السمطن ح اظا  عمى حقوؽ اال

يجب اف ال يكوف المجوء الى اجراء االستيقاؼ اال  ي حالػن الضػرورة  قػط و ػي اضػيؽ الحػ و   .4
 واف ال تجاوز  ي كؿ االحواؿ مجر  التحقيؽ مف الشخص المشتبه  يه.

ـ وضػػػػة  وػػػػػوص تشػػػػري ين وػػػػػريحن تحػػػػػ   واجبػػػػات اعضػػػػػاء الضػػػػػبط القضػػػػائي ع ػػػػػ  ريػػػػػامه .5
 باالستيقاؼ ومتى يحؽ لهـ را و ا  اوطحاب المستورفؼ او حتى تق تيشه.
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 .76، ص2117الطبيعة القانونية الستيقاف االشخاص, رللة جامعة ذي قار, العدد الثالث, اجمللد الثالث,  جاسم خريبط، .18
 .64امحد عبد الظاىر، مصدر سابق، ص .19
، 1978، 47زلمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط االداري، رللة القانون واالقتصاد، كلية احلقوق، جامعة القاىرة، العدد .21
 .187ص
 .76جاسم خريبط، مصدر سابق، ص .21
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 .76جاسم خريبط، مصدر سابق، ص .22
 .275ص 1986دار النهضة العربية, القاىرة,  ،اجلنائيةشرح قانون االجراءات  فوزية عبد الستار، .23
( من قانون االجراءات اجلزائية االحتادي لدولة االمارات العربية 35( من قانون االجراءات اجلنائية ادلصري وادلادة)24انظر ادلادة ) .24

 8( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية السوري وادلادة)6الفقرة االوىل( من قانون االجراءات اجلنائية البحريين وادلادة)46ادلتحدة وادلادة)
 الفقرة االوىل ( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية االردين.

 .57امحد عبد الظاىر، مصدر سابق، ص .25
 .77جاسم خريبط، مصدر سابق، ص .26
، 2115الدستوري، دار النهضة العربية، القاىرة، زلمد زلمد بدران وعبد احلفيظ الشيمي، الوجيز يف القضاء االداري والقضاء  .27
 .572ص
الفقرة  8( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية السوري، وادلادة)7( من قانون االجراءات اجلنائية ادلصري، وادلادة )22انظر ادلادة) .28

اجلزائية لدولة االمارات العربية ادلتحدة،  ( من قانون االجراءات31االوىل( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية االردين، وادلادة)
 ( من قانون االجراءات اجلنائية البحريين.44( من قانون االجراءات اجلنائية القطري، وادلادة)28وادلادة)

 ياض,الر  ابراىيم سعد الطخيس، فعالية االستيقاف يف الوقاية من اجلرمية، رسالة ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، .29
 . 22، ص2119

 . 631، ص1979امحد فتحي سرور، الوسيط يف قانون االجراءات اجلنائية، مطبعة جامعة القاىرة،  .31
احكام وضوابط االستيقاف والقبض يف القضاء والفقو والتشريع يف مصر والكويت, بدون دار نشر, الطبعة  ،عمر الفاروق احلسيين .31

 .8ص 1995الثانية, 
 وكذلك ىو احلال بالنسبة للتشريعات االردنية وادلصرية والسورية واللبنانية. .32
 ( 114/1انظر ادلادة ) .33
 (.26انظر ادلادة ) .34
 (.78انظر ادلادة) .35
 . 56، ص2113محد عبد اللطيف، احلبس االحتياطي، الطبعة االوىل، دار الفكر اجلامعي، القاىرة، ا.36
 ,1981دار الفكر العريب, القاىرة,  ،الطبعة االوىل و بالفقو واحكام النقض،مأمون زلمد سالمة، قانون االجراءات معلقاً علي .37
 .443ص
( وما بعدىا من قانون اصول احملاكمات 112( وما بعدىا من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العراقي، وادلادة )119انظر ادلادة ) .38

( وما بعدىا من قانون اصول 113( وما بعدىا من قانون اصول احملاكمات اجلزائية اللبناين، وادلادة) 117ري، وادلادة )اجلزائية السو 
 ( وما بعدىا من نظام االجراءات اجلزائية السعودي.112احملاكمات اجلزائية االردين، وادلادة )

( وما بعدىا من قانون االجراءات اجلزائية 116ادلصري، وادلادة )( وما بعدىا من قانون االجراءات اجلنائية 134انظر ادلادة ) .39
( وما بعدىا من 69( وما بعدىا من قانون االجراءات اجلنائية اللييب، وادلادة)115االحتادي لدولة االمارات العربية ادلتحدة، وادلادة )

( وما بعدىا 53ن قانون االجراءات اجلنائية القطري، وادلادة )( وما بعدىا م111قانون االجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت، وادلادة )
( وما بعدىا من 184( وما بعدىا من قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري، وادلادة )123من قانون االجراءات اجلزائية العماين، وادلادة )

 قانون االجراءات اجلزائية اليمين
 اجلزائية.( من رللة االجراءات 84. انظر الفصل )41
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( من قانون ادلسطرة اجلنائية ادلغريب، علماً ان لفظ)فصل( يف القانون ادلغريب والتونسي يقابل لفظ)مادة( يف 152انظر الفصل ) .41

 التشريعات العربية. 
 ( من قانون االجراءات اجلنائية السوداين.81-79انظر ادلادتان) .42
 . 118امحد عبد الظاىر، مرجع سابق، ص .43
بن سلمان اجلهين، االستيقاف شروطو وضوابطو)دراسة تأصيلية مقارنة( رسالة ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية،  سعد .44

 .48، ص2112الرياض، 
ربية ( من قانون االجراءات اجلزائية االحتادية لدولة االمارات الع44( من قانون االجراءات اجلنائية ادلصري، وادلادة)32انظر ادلادة) .45

( من 41( من قانون االجراءات اجلنائية البحريين، وادلادة)53( من قانون االجراءات اجلنائية القطري، وادلادة)13/1ادلتحدة، وادلادة)
( من قانون اصول احملاكمات 31( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية اللبناين، وادلادة)32قانون االجراءات اجلزائية العماين، وادلادة)

( من قانون االجراءات اجلنائية اللييب، والفصل 22( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية السوري، وادلادة)31زائية االردين، وادلادة )اجل
( من نظام االجراءات اجلزائية 32( من قانون االجراءات اجلنائية اليمين، وادلادة)111( من قانون ادلسطرة اجلنائية ادلغريب، وادلادة)67)

 ( من قانون االجراءات اجلزائية الفرنسي.61عودي، وادلادة)الس
 .224زلمد على سامل احلليب، ضمانات احلرية الشخصية اثناء التحري واالستدالل، اطروحة دكتوراه، جامعة القاىرة، ص .46
 .244ص، 2112ياسر االمري فاروق، القبض يف ضوء الفقو والقضاء، دار ادلطبوعات اجلامعية، االسكندرية،  .47
 . 193، ص2112عبد الفتاح الصيفي، تأصيل االجراءات اجلنائية، بدون دار نشر،  .48
 . 218، ص1985عبد القادر عودة، التشريع اجلنائي مقاناً بالقانون الوضعي، اجلزء االول، الطبعة السادسة، بدون دار نشر،  .49
 .279ص ,2112دار الشروق, القاىرة,  ،الطبعة الثالثة انون اجلنائي الدستوري،امحد فتحي سرور، الق .51
 .23، ص1997حامت حسن بكار، محاية حق ادلهم يف زلاكمة عادلة، منشأة ادلعارف، االسكندرية،  .51
 .181، صيف القانون ادلقارن  ات يف ادلواد اجلنائيةزلمود زلمود مصطفى، االثب .52
 .117ص ,1977 ،نشربدون دار ة واالجراءات اجلنائية، امحد فتحي سرور، الشرعي .53
 .62ص ,1984اطروحة دكتوراه, كلية احلقوق, جامعة القاىرة,  ،افرتاض براءة ادلتهم )دراسة مقارنة(امحد ادريس امحد،  .54
زلمد زلي الدين عوض، دراسة مقدمة يف الندوة العلمية بعنوان)حكاية حقوق االنسان يف القوانني االجرائية يف العامل العريب(  .55

 .665، ص1991، الطبعة االوىل، دار العلم للماليني، بريوت، 1989ديسمرب 17-16ادلنعقدة يف القاىرة من 
دن مطابع الطوجبي التجارية، ت اجلنائية ومبادئها يف القانون ادلصري، اجلزء الثاين، امحد ضياء الدين زلمد خليل، قواعد االجراءا .56

 .246، ص2113ذكر مكان النشر، 
 .7سورة االسراء، اآلية  .57
 .5سورة البينة، اآلية  .58
 .218، ص1988زلمد فاروق النبهان، نظام احلكم يف االسالم، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بريوت،  .59
 .212، ص1974عبد احلكيم حسن العيلي، احلريات العامة يف الفكر والنظام السياسي يف االسالم، دار الفكر العريب، القاىرة،  .61
 .18سورة اجلاثية، اآلية  .61
 .127، ص2115علي زلمد صاحل وعلي عليان زلمد، حقوق االنسان وحرياتو، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  .62
 .319ين ادلتقي اذلندي، مصدر سابق، صعالء الد .63
، 1971زلمد بن علي بن زلمد الشوكاين، نيل االوطار يف شرح منتقى االخبار، الطبعة االوىل، دار مصطفى احلليب، القاىرة،  .64
 .215ص
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 . 1961لسنة  17من قانون االجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت رقم  52ادلادة  .65
 .1994لسنة  13من قانون االجراءات اجلزائية اليمين الصادر بالقرار رقم  2ة من ادلاد 19الفقرة  .66
 .1994لسنة  13من قانون االجراءات اجلزائية اليمين الصادر بالقرار رقم  117ادلادة  .67
 . 43، ص1969، يناير 11رابح لطفي مجعة، الشرعية يف اعمال الشرطة، رللة االمن العام، مجهورية مصر العربية، س  .68
 .164، ص1959امحد فتحي سرور، نظرية البطالن يف قانون االجراءات اجلنائية، اطروحة دكتوراه، جامعة القاىرة،  .69
 .271، ص2116ة ادلعارف، االسكندرية، زلمود سامي مجال الدين، القضاء االداري، منشأ .71
 .216امحد عبد الظاىر، مصدر سابق، ص .71
 .217امحد عبد الظاىر، مصدر سابق، ص .72
 .74اسامة عبد اهلل قايد، مصدر سابق، ص .73
 .44حصة راشد البلوشي، مصدر سابق، ص  .74
 .75زلمود عاطف البنا، مصدر سابق، ص .75
 .314، ص1969سابق,  مصدر قدري عبد الفتاح الشهاوي، .76
 .74اسامة عبد اهلل قايد، مصدر سابق، ص .77
 .238زلمد زكي ابو عامر، مصدر سابق، ص .78
 1992مسري زلمد عبد ادلقصود، االشتباه وحرية ادلواطن بني الفقو االسالمي والقانون الوضعي، اطروحة دكتوراه، جامعة عني مشس،  .79
 .71ص
 . 61، ص16، رقم 11، رلموعة احكام زلكمة النقض، س1959يناير سنة  21نقض  .81
، الرياض، زلمد بن سعود االسالمية . نواف بن عبد الرمحن السويلمي، االستيقاف، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، جامعة االمام81

 .51ه، ص1431
 .56، ص2112مؤسسة دار الصادق الثقافية، عمان، االردن، رائد محود احلصونو، احلسبة يف االسالم نشأهتا وتطورىا،  .82
 حسني علي ادلنتظري، دراسات يف والية الفقيو وفقو الدولة االسالمية، اجلزء االول، متاح على ادلوقع  .83

www.shiaonlinelibrary.com 
 .61، ص1992مسري زلمد ىندي، االشتباه وحرية ادلواطن بني الفقو االسالمي والقانون الوضعي، جامعة عني مشس،  .84
 .61سعد بن سلمان اجلهين، مصدر سابق، ص .85
 . 515وتويف سنة  451ىو زلمد بن زلمد بن امحد، ابو حامد الطوسي الغزايل، ولد يف طوس سنة  .86
 www.alkhaleej.aeمقال منشور يف رللة اخلليج، متاح على ادلوقع  .87
 .54. عبد القادر عودة، مصدر سابق، ص88
 .12سورة احلجرات، اية  .89
 
 
 .288امحد عبد الظاىر، مصدر سابق، ص .91
 .1971لسنة  23من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم  92ادلادة  .91
 .1971لسنة  23من قانون اصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم  113ادلادة  .92
 .291. امحد عبد الظاىر، مصدر سابق، ص93

http://www.shiaonlinelibrary.com/
http://www.shiaonlinelibrary.com/
http://www.alkhaleej.ae/
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 .296امحد عبد الظاىر، مصدر سابق، ص.94
 .297امحد عبد الظاىر، مصدر سابق، ص .95
 .282زلمود زلمود مصطفى، شرح قانون االجراءات اجلنائية، مصدر سابق، ص .96
 .299امحد عبد الظاىر، مصدر سابق، ص .97
 .311امحد عبد الظاىر، مصدر سابق، ص .98

 المصادر والمراجع
 اوال: القرآن الکریم

 ثانيا: الکتب
اجلزائياة الكاوييت، منشاورات ذات السالسال، الطبعاة ابراىيم أبراىيم الغماز، ادلشكالت العلمية يف قاانون االجاراءات  .1

 .1997االوىل الكويت، 
 . 1977محد فتحي سرور, الشرعية واالجراءات اجلنائية, بدون ذكر دار النشر, ا .2
 .2112محد فتحي سرور, القانون اجلنائي الدستوري, الطبعة الثالثة, دار الشروق, القاىرة, ا .3
 .1979االجراءات اجلنائية, مطبعة جامعة القاىرة, محد فتحي سرور, الوسيط يف قانون ا .4
محد عبد الظاىر, استيقاف االشخاص يف قانون االجاراءات اجلزائياة, الطبعاة الثالثاة, دار النهضاة العربياة , القااىرة, ا .5

2113. 

 2111احند عبد اللطيف, احلبس االحتياطي, الطبعة االوىل, دار الفكر اجلامعي, القاىرة,  .6
محد ضياء الدين زلمد خليل, قواعد االجراءات اجلنائية ومبادئها يف القانون ادلصاري, اجلازء الثااين, مطاابع الطاوجبي ا .7

 .  2113التجارية, دون ذكر مكان النشر, 

حسام الادين زلماد امحاد, سالطات القابض يف مرحلاة ماا بعاد احملاكماة )دراساة مقارناة(, الطبعاة القانياة, دار النهضاة  .8
 . 1995القاىرة, العربية, 

 .2112رائد محود احلصونو, احلسبة يف االسالم نشأهتا وتطورىا, مؤسسة دار الصادق الثقافية, عمان,  .9

 .1985عبد القادر عوده, التشريع اجلنائي مقارناً بالقانون الوضعي, اجلزء االول, الطبعة السادسة, بدون دار نشر,  .11

 .1998ءات اجلنائية, دار النهضة العربية, القاىرة, عبد الرؤف مهدي, شرح القواعد العامة لالجرا .11

عبااد احلكااايم حسااان العيلاااي, احلريااات العاماااة يف الفكااار والنظاااام السياسااي يف االساااالم, دار الفكااار العاااريب, القااااىرة,  .12
1974. 

 .2112عبد الفتاح الصيفي, تأصيل االجراءات اجلنائية, بدون دار نشر,  .13

 .  2115ق االنسان وحرياتو, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, علي زلمد صاحل وعلي عليان زلمد, حقو  .14
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عمر الفاروق احلسيين, احكام وضوابط االستيقاف والقبض يف القضاء والفقاو يف مصار والكويات, بادون دار نشار,  .15
 .1995الطبعة الثانية, 

 .2112امعية, االسكندرية, عوض زلمد عوض, ادلبادئ العامة يف قانون االجراءات اجلنائية, دار ادلطبوعات اجل .16

غاااًل زلمااد احلجااي ادلطااريي, شاارح اجااراءات التحقيااق االبتاادائي يف قااانون االجااراءات واحملاكمااات اجلزائيااة الكااوييت,  .17
 .1977الطبعة االوىل, 

 .1986فوزية عبد الستار, شرح قانون االجراءات اجلنائية, دار النهضة العربية, القاىرة,  .18

 .1969اعمال الشرطة ومسؤليتها ادارياً وجنائياً, منشأة ادلعارف, االسكندرية,  قدري عبد الفتاح الشهاوي, .19

ماااأمون زلماااد ساااالمة, قاااانون االجاااراءات معلقااااً علياااو بالفقاااو واحكاااام الااانقض, الطبعاااة االوىل, دار الفكااار الععاااريب,  .21
 .1981القاىرة, 

لطبعاااة االوىل, دار مصاااطفى احللااايب, زلماااد بااان علاااي بااان زلماااد الشاااوكاين, نيااال االوطاااار يف شااارح منتقاااى االخباااار, ا .21
 .1971القاىرة, 

 .2116زلمد سامي مجال الدين, القضاء االداري, منشأة ادلعارف, االسكندرية,  .22

زلماااد زلماااد بااادران, وعباااد احلفااايظ الشااايمي, الاااوجيز يف القضااااء االداري والقضااااء الدساااتوري, دار النهضاااة العربياااة,  .23
 .2115القاىرة, 

 .1988م احلكم يف االسالم, الطبعة الثانية, مؤسسة الرسالة, بريوت, زلمد فاروق النبهان, نظا .24

زلمد زلاي الادين عاوض, دراساة مقدماة اىل النادوة العلمياة بعناوان )حكاياة حقاوق االنساان يف القاوانني االجرائياة يف  .25
, بااااريوت, , الطبعاااة االوىل, دار العلاااام للمالياااني1989ديساااامرب  17-16الاااوطن العااااريب( ادلنعقااادة يف القاااااىرة مااان 

1991. 

زلمااود ادلسااعدي, القاااموس اجلديااد للطااالب, الشااركة التونسااية للتوزيااع, ادلؤسسااة الوطنيااة اجلزائريااة للكتاااب, تاااونس  .26
 .1984واجلزائر, الطبعة اخلامسة, 

 .2112ياسر االمري فاروق, القبض يف ضوء الفقو والقضاء, دار ادلطبوعات اجلامعية, االسكندرية,  .27

ة العدلية عالقتها بالقضاء ودورىا يف ساري العدالاة اجلزائياة )دراساة مقارناة(, الطبعاة االوىل , يوسف شحادة, الضابط .28
 .  1999مؤسسة حبوث للنشر والتوزيع, بريوت, 

 ثالثاً : القوانين
 1971لسنة  32قانون اصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم  .1

 قانون االجراءات اجلنائية ادلصري .2

 قانون االجراءات اجلزائية لدولة االمارت العربية ادلتحدة .3
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 نظام االجراءات اجلزائية السعودي .4

 قانون االجراءات اجلزائية العماين .5

 قانون االجراءات اجلزائية البحريين .6

 قانون االجراءات اجلنائية السوري  .7

 قانون االجراءات اجلزائية اليمين .8

 قانون االجراءات اجلزائية االردين  .9

 ون االجراءات اجلزائية القطري قان .11

 قانون االجراءات اجلنائية اللييب .11

 قانون ادلسطرة اجلنائية ادلغريب .12

 رابعاً : االحكام والقرارات القضائية
, رلموعاة احكااام زلكماة القضااء االداري يف مخساة عشار عاماااً, 1955ديسامرب 4زلكماة القضااء االداري ادلصارية,  .1

 .11س 

 .    16, رقم 11رلموعة احكام زلكمة النقض, س , 1959يناير سنة  21.نفض  .2

, رلموعاة االحكاام, السانة الثانياة, رقام 2116لسانة  81, الطعان رقام 2116ماارس  21حكم زلكمة متييز قطار,  .3
21. 

 
 رابعاً : الرسائل واالطاریح

لوم االمنية, الرياض,  ابراىيم سعد الطحيس,فعالةاالستيقاف يف الوقاية من اجلرمية, رسالة ماجستري, جامعة نايف للع .1
2119. 

 .1984امحد ادريس امحد, افرتاض براءة ادلتهم )دراسة مقارنة(, اطروحة دكتوراة, كلية احلقوق, جامعة القاىرة,  .2

 .1951امحد فتحي سرور, مظرية البطالن يف قانون االجراءات اجلنائية, اطروحة دكتوراة, جامعة القاىرة,  .3

 زلمد علي سامل احلليب, ضمانات احلرية الشخصية اثناء التحري واالستدالل, اطروحة دكتوراة, جامعة القاىره .4

ناصر عبد اهلل حسن, حقوق ادلتهم يف مرحلة االستدالالت )دراسة مقارنة( بالتشاريعني ادلصاري واالماارايت, اطروحاة  .5
 .2111دكتوراة, جامعة عني مشس, مصر, 

الساااويلمي, االسااتيقاف )دراساااة مقارناااة(, رساااالة ماجساااتري, جامعااة االماااام زلماااد بااان ساااعود  نااواف بااان عباااد الااارمحن .6
 ه.      1431االسالمية, الرياض, 

 خامساً : المجالت العلمية 
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محدي زلمد حسني, النظام القانوين واالجرائي لالستيقاف )دراسة مقارنة( مع الرتكيز على موقف ادلشرع الفرنساي,  .1
 . 2117, جامعة االزىر, مصر, 2, العد19الشريعة والقانون, اجمللد رللةكلية

 .1969, يناير 11رابح لطفي مجعة, الشرعية يف اعمال الشرطة, رللة االمن العام, مجهورية مصر العربية, س .2

جاساااام خااااريبط, الطبيعااااة القانونيااااة السااااتيقاف االشااااخاص, رللااااة جامعااااة ذي قااااار, العاااادد الثالااااث, اجمللااااد الثالااااث,  .3
2117 . 

 سادساً : المواقع االلكترونية 
حسااااااني علااااااي ادلنتظااااااري, دراسااااااات يف واليااااااة الفقيااااااو وفقااااااو الدولااااااة االسااااااالمية, اجلاااااازء االول, متاااااااح علااااااى ادلوقااااااع  .1
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