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 المقدمة

 
قدم اإلنسانية ألن التحقيق وكافة فروع القوانني األخرى جزء من العلوم اإلجتماعية  التحقيق قديم          

، حيث متى وجد اإلنسان وجدت اجلرمية وبالتالي يوجد التحقيق ، حيث كان اإلنسان يقوم بالتحقيق 
ومبا أن الباحث يعيش قلبًا وقالبًا مع  بنفسه بدايًة ثم تطور شيئًا فشيئًا حتى وصل إىل يومنا هذا ،

يف هذا التحقيق دراسًة وممارسًة وقف يف هذه السنوات على النقاط القوة والضعف ، مّر مبا مّر به اآلخرون 
ستغل هذه الفرصة وكجزء من متطلبات ترقية صنف القضاة كتبت هذا البحث عسى أن أ تدفأراحلقل 

يف هذا مواطن القوة وجتاوز مواطن الضعف خدمة للمعنيني  أن يكون جهدي مشاركة متواضعة لتقوية
 .أخل املواطنني األخيار .....اجملال ومساهمة يف كل األحوال ألداء الواجب وحفظ أرواح وأموال 

 .واهلل من وراء القصد 
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 مشكلة البحث

 
حقيقة وجود اجملتمع البشري ال نقاش فيها ووجود اجلرمية  يف اجملتمع أيضًا حقيقة أخرى ال           

ظاهرة من ظواهر اجملتمع البشري ( أي اجلرمية)نقاش فيها ، ألنه ال يوجد جمتمع بدون جرمية ألنها 
ا يددي إىل زيادة اجلرمية وتكمن مشكلة البحث بأن اجملتمع يزداد يومًا بعد يوم وتتطور احلياة وتتعقد مم

غري الطبيعي هو عدم مواكبة التحقيق هلذا التطور د تكون زيادة طبيعية أما الشيء كمًا وتتعقد نوعًا ، ق
املشكلة يف أن اجلرمية عادًة  نألسباب عدة ، حيث يسلط الباحث الضوء عليها بغية جتاوزها ، كما وتكم

، كما ( يف بعض األحيان)على خطة مدروسة مع سبق األصرار ترتكب يف اخلفاء وبناًء ( أو على األغلب)
ونون مع اخل قد ال يتعا... دعون باحلق الشخصي والشهود وأن املعنيني كاجملنى عليه واملتضرر وامل

ضآلة الوسائل وقلة عدد العاملني واملعنيني يف د الطني بلة ، عالوًة على ذلك أجهزة التحقيق والذي يزي
جتربة بعضهم كل هذا أدى بالباحث ولو بشكل مقتضب إىل دراسة املشكلة وسبل  حقل التحقيق وقلة

معاجلتها يف حبثه املتواضع وبشكل موجز دون اإلخالل باجلوهر تاركًا الشروح اململة والعالج واإلقرتاحات 
الصغري املستحيلة عسى أن يقدم الباحث شيئًا جديدًا ويدفع باملوضوع إىل األمام ولو خطوًة وال حيتقر 

 .ألن اجلبال من احلصى 
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 أهمية البحث
 :إن أهمية البحث تكمن يف عدد من اجلوانب يذكر الباحث عددًا منها أال وهي 

 .اليت تتناول واقع التحقيق ( ويف أحسن األحوال ندرتها)عدم وجود دراسات  -1
 .الباحث يعيش مع التحقيق دراسًة وممارسة  كما وأن -2

 .كما وأن البحث يساعد املعنيني على رسم سياستهم التحقيقية  -1

قدم حلواًل وإقرتاحات بحث املشكلة بشكل بسيط وسلس كما يأخريًا وليس آخرًا فالباحث ي -3
 .ممكنة 

 .كل هذا يعطي البحث أهمية وجيعل اجلهد أن ال يذهب سدا 
 

                       

 أهداف البحث
 :يهدف الباحث إىل عدد من الغايات واألهداف حيث ميكن تلخيصها يف النقاط التالية 

 .لفت نظر املعنيني إىل واقع اجلرمية  -1
 .ويهدف الباحث إىل معرفة واقع التحقيق والقائمني عليه  -2

قدرة القائمني عليه أخريًا وليس آخرًا يهدف البحث من وراء ذلك إىل حتسني واقع التحقيق وتنمية  -1
بغية بلوغهم الغاية املرجوة واحلد من اجلرمية وزجر اجملرمني وردع املائلني إليها ، خدمًة 

 .للمجتمع والعدالة 

 

 منهج البحث
 

ولو أن مناهج البحث كثرية ومتعددة وقابلة لتغيري بني حني وأخرى يف بعض جوانبه إال أن           
، حيث يقوم  (1)(هو الغالب من البحوث القانونية)ألنه ( املكتيب)النظري الباحث يف حبثه يتخذ املنهج 

الباحث بوصف احلالة أو املشكلة وابرازها ثم يأتي باحلل أو احللول فبهذا يضع األصبع على املشكلة 
  .ويأتي بالعالج لكي ينري الطريق للمعنيني بالعالج 
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 الفصل األول

التحقيق كما هو 

 مطلوب
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 الفصل األول
 طلوبمكما هو  التحقيق 

 
املشرع يف القوانني املعمولة ، والتعليمات  هالذي طالب يقصد بالتحقيق املطلوب هنا هو التحقيق

دقيقهم األوراق املكملة  ، وكذلك املبادئ والتفاسري القضائية الصادرة من احملاكم املعنية ، أثناء ت
 .والقرارات 

ع التحقيق و أهله بشكل يتناسب يوعلى هذا األساس نسلط الضوء يف هذا الفصل على أهم مواض
 .مع البحث 

 :وهلذا قمت بتقسيم الفصل إىل ثالثة مباحث كاآلتي 
 .معنى التحقيق وتارخيه : املبحث األول 
 .التحقيق كما هو يف القانون : املبحث الثاني 

 .صالحيات احملقق العدلي : الثالث  املبحث
 
 

 ولالمبحث األ
 معنى التحقيق وتاريخه                            

 

 
خمتصر إىل يف هذا املبحث أتطرق إىل معنى التحقيق لغًة وإصطالحًا وعالقتهما ، كما وأتطرق 

 .اصل التارخيية تاريخ التحقيق منذ بداية اخللق إىل وقتنا احلاضر مع اإلشارة إىل أهم املفل
 
 

 المطلب األول                                     
 معنى التحقيق لغًة

 
أي ( حتقيقًا)قَولَه وظَنَّه ( حَقَّق)عنده اخلَبَُر صَحَّ و( تَحَقَّقَ)أو  (حقق)التحقيق من مشتقات الن

 .(1)رجل أن حيميهأيضًا ما ُيحقُّ على ال( احلقيقة)و... أي رصني ( ُمحَقَّق)وكالم .صّدقه 
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أكده : حَقَّقَ ... أثبته : حَّقًا األمر ... ثبت ... حَقَّ ... القيامة ألنها تَُحّق كل جمادل وخماصم : احلاقة 
: ُمحَقَّق .. حتقق الرجل األمرَ تَيقنَُه .. وقف على حقيقته : حَقًا اخلربَ  _حق ...ثبت  :حتقيق اخلرب ... 

 .(1)ي ُمْحكَم منّظمأ( الم ُمحَقَّْقك)ُمْحكَْم 
وإذا خلصنا ما تقدم نصل إىل أن التحقيق يف اللغة تعين التأكد من صحة الشيء والوقوف على 

 .حقيقته والذي جيب محايته بشكل ُمْحكم 
 
 
 

 المطلب الثاني
 التحقيق إصطالحًا معنى

 
بالتحقيق بتعريف  مل يأت قانون أصول احملاكمات اجلزائية وال غريه من القوانني العراقية املعنية

التحقيق ، ومل أجد يف القرارات التميزية الواقعة حتت يدي ما يشري إىل تعريف التحقيق ولكن قام بعض 
 :الدارسني يف حقل القانون بتعريفه ومنها 

ارتكبت وكيفية  ةهو كافة اإلجراءات اليت يقام بها لغرض الوصول إىل اكتشاف جرمي:  التحقيق
ألجل سوقهم إىل سوح العدالة إلنزال  -حدإن كانوا أكثر من وا -تكبها أو مرتكبيها ارتكابها مع معرفة مر

 العقاب حبقهم تأديبًا هلم وردعًا لغريهم ممن تسول هلم أنفسهم انتهاك حرمة القوانني ومن ثم اإلخالل بأمن
جراءات املوصلة معناه اإل: التحقيق اجلنائي ( احملامي إحسان الناصري)كما عرف ،  اهليئة اإلجتماعية

 .(2)جلمع األدلة اليت تثبت احلقيقة يف أي حادث جنائي
هو : التحقيق ( : معني احملقق العدلي)يف ُكتَيبة املسى بن( فرات محود راضي محدي )كما عَرَفَ 

الوسيلة القانونية اليت يقوم بها املنوط التحقيق به يف قضية ما جلمع األدلة اليت تثبت حقيقة وقوع 
 .(3)وكيفية ارتكابها ومعرفة الفاعلني وإحالتهم إىل احملكمة املختصة اجلرمية

هو اإلجراءات القانونية من قبل املعنيني قانونًا بالتحقيق يف اجلرمية : كما ميكن تعريفه بأنه 
 .بنظر القانون بغية محاية احلقوق 

حيث جاء ... صة وهذا التعريف يشتمل على عناصر التحقيق من بدايته حتى نهايته بصورة ملخ
وبهذا خيرج كل إجراٍء غري قانوني كونه باطل حتى ولو صدر من املعنيني ( اجراءات قانونية)فيه بأنها 
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, املخولون قانونًا وبهذا كل اجراٍء صدر من غريهم فهو أيضًا باطل ( املعنيني قانونًا)قانونًا ، ويقصد بن
بعاد كل حتقيق يف األقوال واألفعال األخرى اليت تعترب إ( التحقيق يف اجلرمية بنظر القانون)كما ويقصد بن

جرمية يف غري القانون كشريعة والعرف وابعاد كل حتقيق يف حقل من احلقول األخرى كالتحقيقات اللغوية 
وذلك عن طريق معرفة اجلاني وسوقه إىل ( بغية محاية احلقوق)اخل ، كما ويقصد بن.....والطبيعية 

 .ة عليه وإلزامه بالتعويض إن كان له مقتضى احملكمة وإنزال العقوب
وعند مقارنة تعريفي التحقيق يف اللغة واإلصطالح بعضها ببعض جند التشابه بينهما كبرية يصل 
إىل مرحلة التطابق مع األخذ بنظر اإلعتبار خصوصية كل منهما وانطلق التعريف اإلصطالحي من التعريف 

 .ليه اللغوي مع إضافة مقتضيات هذا العلم إ
ويف النهاية أود أن أقول بأن تعريف التحقيق ليس بشيء جوهري وال خيل باملوضوع وأعتقد هو 

 .السبب لعدم ذكره من قبل املشرع وتدخل ضمن الشروح وأعمال الدارسني والفقهاء القانونيني 

 
 

 المطلب الثالث
 التحقيق  تاريخصر مخت

 
مثرة إستعمال العقل والتفكري يف ربط بني ( يقأي التحق)التحقيق قديم قدم اإلنسانية ، ألنه 

األشياء والنتائج وعالقة السببية بينهما والبحث عن الفاعلني والشركاء ودوافعهم ، ومبا أن اإلنسان كائن 
ومبا أن اإلنسان يعيش يف . عقالني ميتاز وحده بالتحقيق وهذه ميزة ليست لغريه من املخلوقات 

والعيش يف اجلماعة تعين بالضرورة تضارب املصاحل وخلق  (1)(بعاإلنسان مدني بالط)اجلماعات 
اإلشكاليات مما تددي يف بعض األحيان إىل خيانة األمانة واإلحتيال والسرقة واملشاجرة وإزهاق األرواح 

وا قاُل ٌةليفَخَ ضِْرألَيف ا ٌلي جاعِنِّإِ ةِكَالئِمَْللِ بُّكَرَ الَقَ ْذإِوَ)كما قال تعاىل  (2)اخل ، ألنها من طبائع البشر...
 (3)(مونَلَْعما ال تَ ُملَْعي أَنِّإِ قالَ كَلَ ُسدِّقَُنوَ كَدِْمحَبِ ُحبِّسَُن ُنْحنَوَ ماءَالدِّ ُكفِْسيَفيها وَ ُدسِْفُي ْنفيها مَ ُلعَْجتَأَ
من هنا يأتي ضرورة سن القوانني لتنظيم ، و (4)(رينَخاسِاْل نَمِ حَبَْصأَفَ ُهلَتَقَفَ خيهِأَ لَْتقَ ُهُسْفنَ ُهلَ ْتعَوَّطَفَ)

ومن القوانني ما ينظم األحوال .... اجملتمع وإال تكون فوضًى عارمة ال يأمن اإلنسان على ماله ونفسه 
اخل وما يعنينا ...الشخصية واآلخر املعامالت املدنية والتجارية ومنها ما ينظم األفعال اجلرمية وعقوبتها 
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كيفية املعاملة مع اجلرمية ومرتكبيها وحتديد املعنيني بها واإلجراءات الواجب  هنا هو القانون الذي ينظم
إتباعها واملسمى عندنا بقانون أصول احملاكمات اجلزائية الذي يهتم بالتحقيق يف اجلرائم اليت يرتكبها 

 . (1)املدنيني ، أما خبصوص العسكريني وقوى األمن الداخلي فلهم قوانينهم اخلاصة
يف البداية بأن التحقيق قديم وهلذا بدأ كسائر األمور والعلوم األخرى بشكل بدائي حيث  كما أشرنا

يقوم الفرد بنفسه ، فيتحقق من هو الذي إعتدى عليه أو أضر مبصاحله وإذا وصل نتيجة التحقيق إىل 
ئًا فشيئًا ، ثم تطور التحقيق ووسائله شي (2)ثأر واسرتداد حقوقهالمعرفة الفاعل فيقوم بنفسه أيضًا ب

ولكن بشكل بطيء من الفرد إىل العائلة ثم العشرية ثم إىل تشكيالت أكثر تنظيمًا كدولة ، فسمة جوهرية 
للتحقيق يف بدايته وإىل نهاية القرن الثامن عشر أنها بدائية وقاسية حيث تنزع اإلعرتاف انتزاعًا حتت وطأة 

حقيق من شّدة التعذيب ، أماويف نهاية القرن الثامن التعذيب وحتى يف بعض األحيان ميوت املتهم أثناء الت
بشكل عام ولة وفقه القانون وحقوق اإلنسان عشر حدث تغيري جذري يف جمال النظريات السياسية للد

وحقوق املتهم بشكل خاص واحلدث هو انتصار الثورة الفرنسية حيث صدر اعالن حقوق اإلنسان 
أهم احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان واليت هي بدورها  واليت تتضمن 1782/آب/26يف  (3)واملواطن

وهذا ال يعين أن بعد الثورة مل يعتد على حقوق املتهم  (4)صار حجر زاوية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
بل وأن إنتهاك هذه احلقوق مستمر ولكن بشكل أقل من السابق مع فارق آخر أن تعذيب املتهم تكون يف 

عكس ما قبل الثورة الذي هو يعترب عماًل مشروعًا، كما وأن لألديان عماًل غري مشروع ب خلفاء ويعتربا
السماوية دور مهم يف إصالح اجملتمع ونفي العنف ونبذ تعذيب وترسيخ مباديء األساسية للقوانني يف 

صلى اهلل ) فروعه الشتى ومنها القوانني اجلزائية وخاصًة ما يتعلق بإجراءات التحقيق كما قال رسول اهلل
أما  (5)(إدرءوا احلدود بالشبهات ما استطعتم واخلطأ يف العفو خري من اخلطأ يف العقوبة)(عليه وسلم

خبصوص العراق كغريه من الدول اإلسالمية حيث تطبق الشريعة اإلسالمية يف كافة جماالت احلياة ومنها 
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وحتى ( ض.ر)الراشدين  اب ثاني خلفاءمن عمر بن اخلطماخيص التحقيق يف اجلرمية من فتح العراق يف ز
الذي صدر أول قانون أصول احملاكمات اجلزائية العثمانية وكان العراق حينذاك تابع  1872عام 

حينما احتل اجليش الربيطاني العراق  1217لإلمرباطورية العثمانية ، حيث طبق هذا القانون حتى عام 
وأصبح نافذ  1218البغدادي يف شهر تشرين الثاني  وأصدر اإلحتالل قانون أصول احملاكمات اجلزائية

، ووضع هذا القانون للعمل به يف وقت احلرب أماًل أن يشرع يف  1212املفعول من أول كانون األول سنة 
ألن األعراف الدولية السائدة متنع احلكومة احملتلة من تبديل قوانني ... حتضري قانون دائم بعد احلرب 

ي هذا القانون بالبغدادي ألنه طبق أواًل يف والية بغداد وبعدها بالبصرة وعندما م البلد احملتل ، وقد مس
 .إحتالل العراق بشكل كامل من قبل اجليش اإلحتالل جرى تطبيقه يف كافة أحناء العراق 

رغم كونه قانون عملي وقليل الشكليات إال ( أصول احملاكمات اجلزائية البغدادي)ومبا أن قانون 
لى عجل وطغى عليه طابع عسكري وجرى عليه تعديالت عديدة ، أصبح من الضروري سن أنه سن ع

 21قانون جديد حيل حمله وهلذه األسباب وغريها شرع قانون أصول احملاكمات اجلزائية النافذ رقم 
، كما وأن التحقيق تطور بشكل ملحوظ يف وقتنا هذا ودخل العلم والتكنولوجيا عامل  (1) 1271لسنة 

والذي كان ثورة يف هذا اجملال إال أننا وككثري من الدول األخرى ( D.N.A )قيق وخاصة فحص     التح
 .مل نستفد من هذا التطور بشكل مطلوب ونفصل يف هذا املوضوع وأسبابه يف مكانه
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 املبحث الثاني
 التحقيق كما هو يف القانون

التحقيق الذي طالب به املشرع والذي فصله  قلنا يف بداية هذا الفصل بأن التحقيق املطلوب هو
ويف هذا  (1)يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية مع بعض املواد األصولية املتفرقة يف القوانني األخرى

املبحث سنتطرق إىل بعض جوانب التحقيق كما جاء يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية بشكل يتناسب 
 .مع البحث 

القانون عندما مساه  عراقي مل يكن موفقًا يف تسمية هذابأن املشرع الوقبل ذلك نود أن نقول 
أصول للتحقيقات  ون أصواًل للمحاكمات اجلزائية فهوألنه قبل أن يك( أصول احملاكمات اجلزائية)بن

قانون أصول )اجلزائية ، ومل يقف عند هذا القانون بل مّر عليه نفس اهلفوة عندما مسى القانونني 
واألوىل تسميته حسب ( أصول احملاكمات اجلزائية لقوى األمن الداخلي)و ( جلزائية العسكريةاحملاكمات ا

ألنه يف ( قانون املرافعات املدنية)أو قريب من ذلك على غرار ( قانون اإلجراءات اجلزائية)رأينا بن
ون اإلجراءات قان)املضمون أدق ، وأسهل يف الكتابة والنطق ، كما فعل املشرع اجلزائري حيث مساه بن

ولسنا أول من نالحظ هذه ( . قانون اإلجراءات اجلنائية)أو املشرع املصري عندما مساه بن( اجلزائية
 .(2)اهلفوة اليت مرت على املشرع
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 املطلب األول
 األشخاص املعنيني بالتحقيق

قضاة التحقيق واحملققون والقاضي الذي وقعت اجلرمية )بالتحقيق هم إن األشخاص املعنيني 
حبضوره أو حضر مسرح اجلرمية صدفة أو عند عرضها عليه يف حالة غياب قاضي التحقيق املختص ، 

صنفني بعضهم ميارسون التحقيق بصفة وهم على (. عضاء الضبط القضائي وأعضاء اإلدعاء العام وأ
( استثناًء)واحملققون ، والبعض اآلخر ميارسون التحقيق بصفة غري أصلية أصلية وهم قضاة التحقيق 

وهم القاضي الذي وقعت اجلرمية حبضوره أو حضر مسرح اجلرمية صدفة أو عند عرضها عليه يف حالة 
 . (1)غياب قاضي التحقيق املختص وأعضاء اإلدعاء العام وأعضاء الضبط القضائي 

 

 الفرع األول
 بالتحقيق أصاًل األشخاص املعنيني

 أواًل
 قضاة التحقيق

خلطورة اجلرمية والتحقيق فيها وعالقتهما بالنفس واملال وحرية اإلنسان وكرامته وخصوصياته 
يف جسمه واملكان واألشياء الذي حتت حيازته فقد أعطى القانون أهمية لذلك وأعطى التحقيق من حيث 

تهم حيث يتوىل التحقيق اإلبتدائي قضاة التحقيق لعلمهم وجتاربهم وصالحيا (2)األصل لقضاة التحقيق
ويقوم بالتحقيق يف مجيع اجلرائم بنفسه أو بواسطة  (3)وكذلك احملققون حتت اشراف قضاة التحقيق 

 . (4)وله أن ينيب أحد أعضاء الضبط القضائي إلختاذ إجراء معني احملقققني
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 احملقق  : ثانيًا
 

احملقق هو املوظف احلاصل على شهادة بكالوريوس على أقل التقدير يف القانون ، وم تعيينه 
ويقوم بالتحقيق حتت إشراف قضاة التحقيق وال ميارس ( وزير العدل سابقًا)بأمر من جملس القضاء 

نه هو الشخص الثاني بعد قاضي التحقيق الذي أل (1)احملقق أعمال وظيفته ألول مرة إال بعد حلف اليمني
حيث درج تسميته ... يباشر التحقيق وله صالحيات كثرية نبحثها يف املبحث الثالث من هذا الفصل 

 1260لسنة  25باحملقق العدلي خبالف قانون أصول احملاكمات اجلزائية نقاًل من قانون املالك رقم 
، كما وأن عائدية احملاكم لوزارة العدل  (2)اصة بوزارة العدلوالذي ذكر درجة حمقق عدلي بالوظائف اخل

ق الشرطة وحسب اعتقادنا هذا خطأ جيب  ترسيخ هذا اإلسم لتمييزه عن حمقيف السابق دور كبري يف
تداركه وتصحيحه والعودة إىل نصوص قانون أصول احملاكمات اجلزائية وهو األصل حيث مساهم 

( املسدول يف مركز الشرطة)نون مصطلح حمقق الشرطة وأمنا استعمل اسم وال يوجد يف هذا القا( حمقق)بن
 .(3)سلطة حمقق( استثناًء)وأعطى له املشرع 

 

 الفرع الثاني
 األشخاص املعنيني بالتحقيق استثناًء

 أواًل
 القاضي غري املختص بالتحقيق

بسبب غياب ونقصد به القاضي الذي حضر مسرح اجلرمية صدفًة أو الذي يعرض عليه القضية 
الذي وقعت اجلرمية أمامه ، قد تقتضي الضرورة يف ( أو احملكمة)قاضي التحقيق املختص أو القاضي 

احلياة العملية إصدار قرار أو إختاذ اجراء فوري أثناء التحقيق يف جناية أو جنحة وكان قاضي التحقيق 
عرض األمر على أي ( لشرطةاحملقق أو ا)غري موجود لسبب من األسباب فعلى املسدول عن التحقيق 
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أو إذا  (1)قاضي يف منطقة إختصاص قاضي التحقيق أو أي منطقة قريبة منها للنظر يف إختاذ ما يلزم
ارتكب شخص يف قاعة احملاكمة أثناء نظر الدعوى جنحة أو خمالفة جاز للمحكمة أن تقيم الدعوى عليه 

يها بعد مساع أقوال ممثل اإلدعاء العام إن يف احلال ولو توقفت اقامتها على شكوى املشتكي وحتكم ف
كان موجودًا ودفاع الشخص املذكور أو حتيله خمفورًا على قاضي التحقيق بعد تنظيم حمضر بذلك أما 
إذا ارتكب جناية فتنظم احملكمة حمضرًا مبا حدث وحتيل اجلاني خمفورًا على قاضي التحقيق إلجراء 

 .(2)الالزم قانونًا

 ثانيًا
 اء العامعضو اإلدع

صالحية قاضي )ومن األشخاص الذين يقومون بالتحقيق استثناًء هو عضو اإلدعاء العام حيث له 
التحقيق يف مكان احلادث عند غيابه وتزول تلك الصالحية عند حضور قاضي التحقيق املختص ما مل 

 .(3)(القيام به ما توىليطلب إليه مواصلة التحقيق كاًل أو بعضًا في
، انتداب عضو اإلدعاء العام املتخرج يف املعهد القضائي إىل وظيفة قاضي حتقيق أو لوزير العدل 

 .(4)قاضي جنح أو عضو حمكمة اجلنايات وأن يراعي يف اإلنتداب تناسب الوظيفة اليت انتدب إليها وصنفه
العام وكان عندنا يف اإلقليم ويف السنوات املاضية أعطي صالحيات قاضي حتقيق لبعض أعضاء اإلدعاء 

 .ومل يكونوا من املتخرجني يف املعهد القضائي 
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 ثالثًا
 أعضاء الضبط القضائي

ضباط  -1: أعضاء الضبط القضائي هم األشخاص اآلتي بيانهم يف جهات اختصاصهم ) 
القرية واحمللة يف التبليغ عن اجلرائم وضبط املتهم خمتار  -2. الشرطة ومأمورو املراكز واملفوضون

مدير حمطة السكك احلديدية ومعاونه ومأمور سري  -1.  وحفظ األشخاص الذين جتب احملافظة عليهم
القطار واملسدول عن إدارة امليناء البحري أو اجلوي وربان السفينة أو الطائرة ومعاونه يف اجلرائم اليت 

ئرة أو املصلحة احلكومية أو املدسسة الرمسية وشبه الرمسية يف اجلرائم اليت رئيس الدا -3. تقع فيها
األشخاص املكلفون خبدمة عامة املمنوحون سلطة التحري عن اجلرائم واختاذ اإلجراءات  -5. تقع فيها

 .(1)(بشأنها يف حدود ما خولوا به مبقتضى القوانني 
ي عن اجلرائم وقبول اإلخبارات والشكاوى التحر)األصل يف أعمال أعضاء الضبط القضائي هو 

اليت ترد إليهم بشأنها وعليهم تقديم املساعدة لقضاة التحقيق واحملققني وضباط الشرطة ومفوضيها 
 (2)(وتزويدهم مبا يصل إليهم من املعلومات عن اجلرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم إىل السلطات املختصة

وتنتهي مهمتهم حبضور قاضي التحقيق أو احملقق أو ممثل )تثناًء ، عالوة على ذلك يقومون بالتحقيق اس
يقوم ( أصول/ 32استثناًء من الفقرة األوىل من املادة ) و.  (3)(اإلدعاء العام إال يف ما يكلفه به هدالء

املسدول يف مركز الشرطة بالتحقيق يف أية جرمية إذا صدر إليه أمر من قاضي التحقيق أو احملقق إو إذا 
قد أن إحالة املخرب على القاضي أو احملقق تدخر به اإلجراءات مما يددي إىل ضياع معامل اجلرمية أو اعت

اإلضرار بسري التحقيق أو هرب املتهم على أن يعرض األوراق التحقيقية على القاضي أو احملقق حال 
سلطة ( 32)واملادة فراغه منها ويكون للمسدول يف مركز الشرطة يف األحوال املبينة يف هذه املادة 

الجيوز إهدار اعرتاف املتهم املدون من قبل مأمور املركز الذي مل خيول سلطة حتقيقية ألن . ) (4)(حمقق
 .(5)(املسدول يف مركز الشرطة يعترب حبكم احملقق
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 املطلب الثاني
 مراحل التحقيق

 
التحقيق إىل مرحلتني وهما مرحلة التحقيق اإلبتدائي ومرحلة التحقيق القضائي  تنقسم مراحل

إال أن هذا الرأي وحسب اعتقادنا ال يديده القانون فإذا أمعنا النظر  (1)حسب رأي كثري من فقهاء القانون
 يف قانون أصول احملكمات اجلزائية حيث أورد موضوع التحري عن اجلرائم ومجع األدلة والتحقيق

اإلبتدائي يف الكتاب الثاني وبعد ذلك أتى بتقسيم املواضيع وفرق بينهم يف األبواب بعد أن تكلم يف الباب 
األول عن أعضاء الضبط القضائي ويف الباب الثاني اإلخبار عن اجلرائم ويف الباب الثالث عن التحقيق الذي 

هذا التقسيم ندرك بأن التحقيق الذي تقوم  تقوم به الشرطة ويف الباب الرابع عن التحقيق اإلبتدائي ، ومن
به الشرطة خيتلف عن التحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق أو احملقق وإال فما داعي هلذا التقسيم بني 
حتقيق الشرطة من جانب وقاضي التحقيق من جانب آخر ، وهذا اإلرباك واخللط من املشرع أدى بالشراح 

 .(2)فهلذا النوع من اإلعتقاد واإلختال
لذا نرى بأن التحقيق مير بثالث مراحل املرحلة األوىل واليت مساها بعض الشراح بالتحقيق 

حيث تتوالها أعضاء الضبط القضائي حيث حبث  (4)أو التحقيق اإلبتدائي مبعناه الواسع (3)األولي
ة بالتحري عن وتبدأ هذه املرحل 50حتى املادة  12املشرع العراقي هذا النوع من التحقيق من املادة 

من قبل أعضاء ( جرمية املشهودة)اجلرمية ومجع األدلة بعد اإلبالغ عن وقوع اجلرمية أو مشاهدتها 
 .الضبط القضائي 

وال بد من اإلشارة إىل أن قانون أصول احملاكمات اجلزائية احلالية قد ضيق سلطة الشرطة يف 
املوجزة حتى  الدعاوىوكانت الشرطة حتقق يف التحقيق بعكس قانون أصول احملاكمات اجلزائية البغدادي 

 . (5)دون املرور بقاضي التحقيق( اجلنح حاليًا)نهايتها وتقدمها إىل قاضي اجلزاء 
اب ثه املشرع يف الباب الرابع منن الكتن  أما املرحلة الثانية واليت تسمى بالتحقيق اإلبتدائي فقد حب

 ات اجلزائيةننننننون أصول احملاكمنننننمن قان 117املادة  وإىل 51الثاني وإىل الكتاب الثالث بدًء باملادة 
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مع مالحظة بعض املواد اليت تقع ضنمن هنذه املنواد والنيت ال تعتنرب منن التحقيقنات اإلبتدائينة          
 .امللغاة ( 116)واملادة ( د/113)أمثال املادة 

ء العام أو عضو هذه املرحلة قاضي التحقيق أو احملقق أو عضو اإلدعاالتحقيق يف حيث يتوىل 
 . (1)الضبط القضائي بأمر من قاضي التحقيق

أما املرحلة الثالثة واليت تسمى بالتحقيق القضائي يتواله حماكم املوضوع ومبا أن هذا النوع 
 .من التحقيق ليس من نطاق حبثنا لذا نكتفي بهذا احلد 

 

 املطلب الثالث
 الطبيعة القانونية للدعاوى اجلزائية

 
مات عديدة ومن أهمها تقسيمها إىل الدعاوى اجلزائية والدعاوى املدنية ، والدعاوى للدعاوى تقسي

خبالف الدعاوى املدنية وهلذا فإن الدعاوى اجلزائية ( العامة)اجلزائية واليت تسمى بالدعاوى العمومية 
عقاب على اجلاني بإنزال ال( اجملتمع)إضافًة إىل محايتها للمصاحل اخلاصة ترمي إىل محاية املصاحل العامة 

قد انتهك أمن اجملتمع وأحدث بلبلة ( اجملنى عليه أو املتضرر) كونه إضافًة إىل إعتدائه على املشتكي 
يف نفوس العامة وهلذا فإن كثريًا من املواد العقابية والقواعد األصولية اليت تعاجلها من النظام العام حبيث 

 .مع اجلاني بعكس الدعاوى املدنيةال ميكن غلقها بالتنازل وتصاحل اجملنى عليه 
كما وأن الدعاوى اجلزائية ال ختضع لشكليات كثرية كما ختضع هلا الدعاوى املدنية حيث حترك 
بالشكوى الشفهية أو حتريرية وتقدم إىل جهات متعددة كقاضي التحقيق أو احملقق أو أي مسدول يف مركز 

دميها يف حالة اجلرم املشهودة إىل من يكون حاضرًا الشرطة أو أي من األعضاء الضبط القضائي وجيوز تق
من املتضرر من اجلرمية أو من يقوم مقامه ( أصول/ أ/  1/املادة )من ضباط الشرطة ومفوضيها 

هذا خبصوص حتريك الدعوى بشكوى ، أما بدون شكوى فتقدم اإلخبار من قبل كل من وقعت  (2)قانونًا
أو  (3)مية كاملكلفون باخلدمة العامة واحملاكم وكذلك اجلهات اإلداريةعليه اجلرمية ولكل من علم بوقوع اجلر

علم بوقوع موت مشتبه به أن خيرب قاضي التحقيق أو احملقق أو اإلدعاء العام أو أحد مراكز الشرطة وكل 
مكلف خبدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جرمية أو اشتبه يف وقوع جرمية حترك 

عوى فيها بال شكوى وكل من قدم مساعدة حبكم مهنته الطبية يف حالة يشتبه معها بوقوع جرمية وكل الد
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ما مل ينص .  (1)(37)شخص كان حاضرًا ارتكاب جناية عليهم أن خيربوا فورًا أحدًا ممن ذكروا يف املادة
 . (2)القانون على خالف ذلك

 املطلب الرابع
 املشتكي

 
وى اجلزائية هو املشتكي ، سواء هو جمنى عليه أو املتضرر أو العنصر األساسي يف الدعا

فرد قانون أصول احملاكمات اجلزائية بابًا لذلك رغم أهميته فجاء ًا طبيعيًا أو معنويًا ولكن مل يشخص
بتدوين إفادة ( بعد اإلجراءات األصولية كفتح احملضر)أحكامه مبعثرة يف ثناياه ، فيشرع يف التحقيق 

 .من قانون أصول احملاكمات اجلزائية( 58)اآلخرون حسب ما ورديف املادة املشتكي ثم 
أما الشيء الذي نود قوله هنا هو مسألة حتليف املشتكي حيث ليست بالضرورة حتليفه 

جيوز مساع )فيصبح هلا قوة أقوال الشاهد ( أقواله قوًة)ويستطيع أن ال حيلف وإن حلف فيزداد 
وحسب إعتقادنا إذا مل يتم حتليف املشتكي  (3)ي كشاهد وحتليفه اليمنياملشتكي واملدعي باحلق املدن

أما إذا حلف فيجب أن ( إفادة املشتكي)جيب أن يكتب يف أثناء تدوين امسه وأخذ معلومات منه كلمة 
 .وعلى هذا األساس ال حيلف املشتكي لو أراد ذلك ( إفادة املشتكي الشاهد)أو ( شهادة املشتكي)يكتب 

ض صفة الشاهد وصفة املشتكي إذ جيوز أخذ شهادة املشتكي على املتهم وحتليفه ال تتعار
اليمني القانونية ألن اجملنى عليه ال ميكن أن يعترب خصمًا للمتهم يف الدعوى العمومية إمنا اخلصم يف 
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ية  خبالف ولكن جرى العرف من ناحية العمل (1)الدعوى العمومية اهليئة اإلجتماعية ممثلة يف اإلدعاء العام
ي أكمل اخلامسة عشر من العمر دائمًا وهذا ال يديده النصوص كما ذذلك حيث يتم حتليف املشتكي ال

 .أشرنا إليها سالفًا 
 
 

 املطلب اخلامس
 طبيعة التحقيق اإلبتدائي

 
تتسم ( حسب رأي من يديدون هذا التقسيم)إن التحقيق اإلبتدائي مبعناه الواسع والضيق  

للجمهور وحتى الشهود وهذا حال كثري من التشريعات بعكس بعض النظم األخرى  بالسرية بالنسبة
كالنظام اإلجنليزي نصت على علنية التحقيق ونرى صواب السرية إلستفادتها الكثرية إال أن هذه السرية 

للمتهم وللمشتكي وللمدعي باحلق املدني وللمسدول مدنيًا عن فعل املتهم )ال يشمل اخلصوم ووكالئهم 
ووكالئهم أن حيضروا إجراءات التحقيق ، وللقاضي أو احملقق أن مينع أيًا منهم من احلضور إذا اقتضى 
األمر ذلك ألسباب يدونها يف احملضر على أن يبيح هلم اإلطالع على التحقيق مبجرد زوال هذه الضرورة وال 

ضر ، ألي ممن تقدم ذكرهم أن جيوز هلم الكالم إال إذا أذن هلم ، وإذا مل يأذن وجب تدوين ذلك يف احمل
يطلب على نفقته صورًا من األوراق واإلادات إال إذا رأى قاضي أن إعطاءها يدثر على سري التحقيق أو 

ال جيوز توجيه أي )و (2)(سريته، ال جيوز لغري من تقدم ذكرهم حضور التحقيق إال إذا أذن القاضي بذلك
ق وال جيوز توجيه أسئلة إليه غري متعلقة بالدعوى أو أسئلة سدال إىل الشاهد إال بإذن القاضي أو احملق

فيها مساس بالغري وال توجيه كالم إىل الشاهد تصرحيًا أو تلميحًا أو توجيه مما ينبين عليه ختويفه أو 
 .  (3)(إضطراب أفكاره
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ا أثناء وبهذا خيتلف اسلوب مناقشة الشاهد أثناء التحقيق عن مناقشته أثناء احملاكمة سنبحثه
الكالم عن الشهادة ، كما وأن املشرع قد رتب جزاًء ملن ميس هذه السرية حبسب حالة اإلفشاء من حيث 

 . (1)العالنية أو بدونها
بالعلنية يف التحقيق ال يعين أنهم ال خيالفونها إذا دعت  نقول أنه يف البلدان اليت تأخذ بقي أن

السرية إذا رأى قاضي التحقيق أن العلنية تفيد التحقيق احلاجة إىل ذلك ، وكذلك عندنا ميكن خمالفة 
وتساعد القبض على املتهمني فمثاًل ارتكبت جرمية وكان هروب املتهمني واردًا يف املنافذ غري القانونية 
فإن اإلعالن عن اجلرمية ومواصفات املتهمني وطلب من اجلمهور اإلبالغ عنهم قد تفيد يف بعض األحيان 

بقي مسألة البد أن نبحثها .ب أن يستند إىل أسباب ومربرات قوية يدونها يف احملضر ولكن كل هذا جي
من /57)هل ميكن لألشخاص الذين ذكرهم املادة  (2)ألهميتها وخطورتها أال وهي أقوال املخرب السري

ات قانون أصول احملاكم اإلطالع عليها أم ال ؟ حيث مل يتطرق إليه( قانون أصول احملاكمات اجلزائية
كمن يف حسم موضوع هل أن أقوال املخرب السري تعترب من اإلجراءات التحقيق أم ال واجلواب ي اجلزائية ،

قانون أصول احملاكمات  من( أ/57)؟ فإذا اعتربت من إجراءات التحقيق فلألشخاص الذين ذكرهم املادة 
ق هلم ذلك فحسب قناعتنا اجلزائية اإلطالع عليها ، أما إذا مل تعترب من إجراءات التحقيق فال حي

املتواضعة ال تعترب أقوال املخرب السري من إجراءات التحقيق فعلى هذا ال حيق اإلطالع عليها إال من قبل 
قاضي التحقيق واحملقق وكذلك حمكمة املوضوع ، ألسباب عدة منها أن أقوال املخرب السري ليست 

 ل وليست بدليل ، كما وأن اإلطالع عليها يفوت الغايةمبنزلة الشهادة ، كما وأنها جاءت استثناًء من األص
من كل من اجمللسني  (3)منها وتكشف هوية صاحبها مهما طمست اسم املخرب وعنوانه ، كما وهناك بيان

القضائني األعلى واإلقليم حول كيفية املعاملة مع أقوال املخرب السري ، كما وأن اإلمعان يف آخر نص 
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أصول احملاكمات اجلزائية والذي يفيد بأن أقوال املخرب السري ليست بإجراء  من قانون (37/2)املادة 
ويقوم بإجراء التحقيق وفق األصول مستفيدًا من املعلومات اليت تضمنها ).... التحقيق حيث يقول 

خبار أخريًا وليس آخرًا فقد استغل اإل( . التحقيقية ...........اإلخبار دون بيان هوية املخرب يف األوراق 
 . (1)السري من قبل بعض دنيء النفوس تارًة لإلنتقام وتارًة أخرى للمنافع املادية وغريها من األسباب

                                             

 
 املطلب السادس

 طبيعة حمكمة حتقيق
 

ائية كن حمكمة التحقيق وقاضي التحقيق معروفًا بداية يف قانون أصول احملاكمات اجلزمل ت
( اجلنح احلالي)البغدادي حيث كان احملقق والشرطة يقومون بأعماهلم حتت إشراف ورقابة قاضي اجلزاء 

حماكم الدرجة الثانية  -2حماكم الدرجة األوىل  -1: ، حيث قسمت احملاكم اجلزائية إىل أربعة أقسام 
تدرج على أساس التحقيق احملاكم الكربى ، وصالحيات هذه احملاكم ت -3حماكم الدرجة الثالثة  -1

لسنة  56حتى صدور ذيل األصول اجلزائية رقم .....وليس على أساس ما تتطلبه اجلرمية من عقوبة 
والذي نص على وظيفة حكام حتقيق وإناطة التحقيق  11213لسنة  21املعدل بالقانون رقم  1211

تدخل حمكمة املوضوع يف التحقيق  نته مسألةحقيقات اليت جيريها احملققون مل تبهم أو إشرافهم على الت
إذ أن املادة التاسعة من هذا القانون عادت من جديد فأعطت حكام اجلزاء حق اإلشراف على التحقيقات 

 . (2)اليت جيريها احملققون يف األماكن اليت ال يوجد فيها حكام حتقيق
حمكمة حتقيق يرى بأن  1271لسنة  21واملتأمل يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم 

منه صرحية يف ذلك ( أ/117)ليست مبحكمة من حيث األصل وما هلذه الكلمة من معنى فنرى أن املادة 
احملاكم اجلزائية هي حمكمة اجلنح واجلنايات وحمكمة التمييز وختتص هذه احملاكم )حيث جاء فيها 

يف ( حمكمة التحقيق)صطلح وال جند م( . بالنظر يف مجيع الدعاوى اجلزائية إال ما استثين بنص خاص
والقصد منه هنا حتى يشمل شهادة ( ج/116)قانون أصول احملاكمات اجلزائية إال مرة واحدة يف املادة 

الزور واليمني الكاذبة أو اإلخبار الكاذب أو اإلحجام عن اإلخبار أو اإلدالء مبعلومات غري صحيحة الواقعة 
 1/ العمل بها مبجب مذكرة سلطة اإلئتالف املدقتة رقم  وكما نعرف أن هذه املادة علق. أمام احملقق
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 2005لسنة  13منها مبوجب األمر رقم ( ب)واعيد العمل بالفقرة  18/6/2001املدرخة  3/القسم 
 . (1)الصادر عن جملس الوزراء للحكومة اإلحتادية

ألنه هو ( تحقيققاضي ال)يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي هو مصطلح  أما املصطلح الذي يظهر كثريًا
بعكس ( قررُت... اطلعُت)نقطة املركز وصاحب القرار وجيب أن يصدر القرار بإمسه وبصيغة املفرد 

( قررت احملكمة)حماكم املوضوع اليت تصدر القرار واألحكام باسم احملكمة وليس قاضيها أو رئيسها كن
 .نبه بعض السادة من قضاة التحقيق إىل هذه املسألة توال ي. 

قانون  من 113فعدل املادة  1280لسنة  11هكذا إىل أن جاء قانون التعديل السابع رقم  وبقي
استثناًء من أحكام الفقرتني ب )د إىل هذه املادة حيث نصت / أصول احملاكمات اجلزائية وأضاف الفقرة 

فيهاطلب و ج من هذه املادة على قاضي التحقيق ، أن يفصل فورًا يف جرائم املخالفات اليت مل يقع 
بالتعويض ، أو برد املال دون أن يتخذ قرارًا باحالتها على حمكمة اجلنح، و ال ينفذ احلكم الصادر 

 (.باحلبس ، إال بعد اكتسابه الدرجة القطعية
هنا فقط تكتسب حمكمة التحقيق صفة حمكمة املوضوع كل ما يف هذه الكلمة من معنى  أما ما 

تنظيم  ما عد احملاكم وذكر حمكمة التحقيق من ضمنها فيقصد بهجاء يف قانون السلطة القضائية عند
 . (2)املسائل اإلدارية هلذه احملكمة 

األمر )مساها البعض بن  113د من املادة / وأن السلطة املعطاة حملكمة التحقيق مبوجب الفقرة 
 . (3)(اجلزائي

 
 

                                                          
                                           

1
222001قانون أصول احملاكمات اجلزائية 116

 

2
2

11

 

3
112130

303

702001

2622002

201222

2622002

 



 23 

 طلب السابعامل
 الشهادة

 
قانون أصول احملاكمات  اجلزائية وتكلم عنها دة من العناصر املهمة يف اإلثباتتعترب الشها
فصل فيها بصورة واضحة لذا ال أرى ضرورة يف تفصيل أحكامه  68وإىل املادة  58اجلزائية من املادة 

إلثبات قبل شهود النفي من حيث وتنقسم الشهود إىل شهود اإلثبات وشهود النفي وتأتي مساع شهود ا
األصل والشهود يف األمور اجلزائية ال تنحصر بعكس الشهود يف األمور املدنية حيث تنحصر من حيث 

إضافة إىل  ، (1)(خاصة عندما تكون املسألة متعلقة باحلل واحلرمة)إال إستثناًء  هااألصل وال جتاوز
هادة من يتقدم من تلقاء نفسه لإلدالء مبعلوماته الشهود الذين يطلب اخلصوم مساع شهاداتهم تسمع ش

إذا كانت تفيد التحقيق وشهادة األشخاص الذين يصلون على علم القاضي أو احملقق أن هلم معلومات 
تتعلق باحلادث بعكس الدعاوى املدنية عادة تسمى الشهود من قبل اخلصوم وتنحصر وهذا يعين أن 

أوسع يف اإلثبات من احملاكم املدنية وخاصة فيما يتعلق بالشهود  سلطة قاضي التحقيق واحملاكم اجلزائية
، ويدعى الشهود من قبل القاضي أو احملقق للحضور بورقة تكليف باحلضور حسب ما هو مبني يف 
القوانني املرعية وسنشرحها بشيء من التفصيل يف مكانه وجيوز يف اجلرائم املشهودة دعوة الشهود 

قانون  من( 33و31)شهودة حسب ما جاء يف املادتني املرمية اجللقضائي يف شفويًا ، ولعضو الضبط ا
أو من ميكن احلصول منه على ( الشهود ومنهم)مساع أقوال من كان حاضرًا  أصول احملاكمات اجلزائية

ومن الناحية العملية أن بعض الشهود ميتنع  (2)ايضاحات يف شأن احلادثة ومرتكبها وينظم حمضرًا بذلك
ضور أو يتلكأ حلاجة يف نفسه ويكون فعله عقبة يف سبيل التحقيق وملنع هذا فقد أعطى القانون عن احل

احلق لقاضي التحقيق أن يصدر أمرًا بالقبض على الشاهد املتخلف عن احلضور واحضاره جربًا ألداء 
 .(3)الشهادة
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ال جيوز )يث كما وهناك اختالف خبصوص سدال الشاهد ومناقشته أثناء التحقيق واحملاكمة ح
وجيوز )... أما أثناء احملاكمة حيث  (1)(توجيه أي سدال إىل الشاهد إال بإذن القاضي أو احملقق

لإلدعاء العام واملشتكي واملدعي باحلق املدني واملسدول مدنيًا واملتهم مناقشة الشاهد وتوجيه األسئلة 
( 168ب من املادة )اليت طرأت على الفقرة  ونرى بأن التعديل. (2)(واإلستضاحات الالزمة إلظهار احلقيقة

مل تكن يف حملها والنص السابق الذي نص على مناقشة الشاهد  2001لسنة  22مبوجب قانون رقم 
 .بواسطة احملكمة أوفق وينسجم مع ضبط احملاكمة وإدارتها 

وجوده ناًء على طلب الشاهد مصاريف سفره والنفقات الضرورية اليت استلزمها ويقدر القاضي ب
 .  (3)بعيدًا عن حمل إقامته واألجور اليت حرم منها بسبب ذلك ويأمر بصرفها على حساب اخلزينة

أما من الناحية العملية ال نرى تطبيقًا هلذه املادة ورغم أن تطبيقها تثقل كاهل اخلزينة ولكن حتقق 
 .العدالة 

 املطلب الثامن
 التفتيش

 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية عنها  يف التحقيق وتكلم التفتيش من اإلجراءات املهمة واخلطرة

بشيء من التفصيل وملساس التفتيش بكرامة اإلنسان وحرمة األشياء واألماكن  86حتى  72يف املواد 
اليت يف حيازتها جيب أن جيري يف وقته وحبجمه وبناًء على مربرات قوية ألن التفتيش استثناء من األصل 

ان وقدسية خصوصياته وهلذا ال جيوز التوسع يف هذا اإلستثناء ، ولذلك منع الذي هو كرامة اإلنس
تفتيش أي شخص أو دخول أو تفتيش منزله أو أي حمل حتت حيازته إال يف األحوال املبينة )... القانون

 .(5)(يف القانون
ضي ويقوم به قا (4)قانون اصدار قرار التفتيش بقاضي التحقيق فقطالوخلطورة التفتيش حصر 

 تبقي.(1)التحقيق بنفسه أو يكلف احملقق أو عضو الضبط القضائي بذلك أو من خيوله القانون إجراءه
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اإلشارة إىل أنه غالبًا تستعمل كلمة التحري بداًل من كلمة التفتيش يف حماكم التحقيق ومراكز الشرطة خالفًا 
من كلمة التحري عالوًة أن املشرع  ملا جاء يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية ألن كلمة التفتيش أدق

 .(2)استعمل كلمة التفتيش
)      :قانون أصول احملاكمات اجلزائية حيث نص  من( 31)أما التحري فقط جاء ذكره يف املادة 

                                                           أي)وهو ...( أعضاء الضبط القضائي مكلفون يف جهات إختصاصهم بالتحري عن اجلرائم 

 
 املطلب التاسع

 التكليف باحلضور

 
من واجبات أعضاء الضبط القضائي ويسبق مرحلة التحقيق اإلبتدائي ، وله مدلول ( التحري 

 . التفتيش مدلوله قضائيعسكري وإداري خبالف 
 

شخاص األلغرض اكمال التحقيق واإلجراءات األصولية والبت يف املوضوع املعروض أمام 
ملعنيني بالتحقيق تكلم القانون عن تبليغ أطراف الدعوى كاملشتكي أو املتهم أو الشهود وكيفية ا

وجيوز دعوة الشهود شفويًا يف )كما ( 21 – 87)إحضارهم فتكلم عن التكليف باحلضور يف املواد 
 . (3)(اجلرائم املشهودة

املطلوب بشيء من  حيث تكلم قانون أصول احملاكمات اجلزائية عن كيفية تبليغ الشخص
لذلك ال خنوض يف موضوع  (4)التفصيل مع اختالف بسيط مع ما جاء يف قانون املرافعات املدنية

التبليغات ألسباب عدة منها أنها حبث مطول وتكلم عنها القانون بشيء من التفصيل وشرحها الشراح كما 
تبليغ تكليف الشخص املعين وأن مكانها ال تنسجم مع حجم حبثنا ، بقي أن نقول أن الغرض من ال

باحلضور يف مرحلة التحقيق والدعاوى اجلزائية جيب أن جترى وفق ما جاء يف قانون أصول احملاكمات 
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اجلزائية ألنه هو قانون الواجب التطبيق أما يف املواضع اليت مل ترد فيه النص نرجع إىل قانون املرافعات 
يكون هذا القانون هو املرجع لكافة قوانني املرافعات  )املدنية مبوجب املادة األوىل منه حيث يقول 

 ( .واإلجراءات إذا مل يكن فيها نص يتعارض معه صراحة
أما من الناحية العملية قد يتلكأ بعض األشخاص املعنيني يف احلضور بعد تبليغه أصوليًا مما 

القبض عليهم وسنتكلم عنها يددي إىل عرقلة سري التحقيق أو احملاكمة فقد تصدى املشرع هلذه املسألة ب
 .عند حبث موضوع القبض

وبقي موضوع نود ذكره هنا أال وهو أن كثريًا من املبلغني يف الشرطة ليست لديهم اإلملام الكايف 
الف القانون مما يددي يف بعض األحيان إما إىل إنتهاك خببأصول التبليغ وإجراءاته فلذلك يقومون به 

تأخري سري التحقيق واحملاكمة لكونهم غري مدهلني وغري مدربني هلذه  حقوق الشخص املراد تبليغه أو
 .املهمة ونعود هلذه املشكلة عند حبث احللول واملقرتحات 

 

 املطلب العاشر
 (1)القبض والتوقيف

  
يعترب القبض والتوقيف من اإلجراءات املهمة واخلطرة ألنه ميس حرية اإلنسان وحقه يف اإلنتقال 

األساس   تب عليه من اآلثار النفسية واإلجتماعية واملادية لذلك تكلم عنهما أعلى قانونوالبقاء وما يرت
 . (2)ا القوانني األصولية وكذلك اإلعالنات واملعاهدات الدولية واإلقليمية ماملسمى بدستور وحبثه للدول

يف  وعلى هذا حبث قانون أصول احملاكمات اجلزائية موضوع القبض بالتفصيل املطلوب وأكد
ال جيوز القبض على أي شخص أو توقيفه إال مبقتضى أمر صادر من قاضي أو : )ما نصه ( 22)مادته 

 التوقيف، وال نرى ضرورة حبث موضوع القبض و(3)(حمكمة أو يف األحوال اليت جييز فيها القانون ذلك
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موضوع القبض  أكثر من ذلك كونهما جاءا يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية بشكل مفصل حيث حبث
ج /132)وبعض املواد املتفرقة كاملادة ( 120 – 102)والتوقيف يف املواد ( 108 – 22))يف املواد 

 .من القانون املذكور ( 157و 
وقبل أن ننهي هذا املوضوع بقي ذكر مسألة عدم حضور األشخاص الذين كان من املفروض 

ي باحلق املدني واملسدول مدنيًا مما يددي إىل حضورهم يف التحقيق كاملتهم والشاهد واملشتكي واملدع
عرقلة سري التحقيق واحملاكمة لذلك تصدى املشرع هلذه احلالة فإذا كان املتهم هو الذي ال حيضر بعد 
تبليغه بورقة التكليف باحلضور فيصدر أمر القبض عليه مبوجب املادة العقابية اليت تنطبق على 

( ج/52)هو الشاهد وكان حضوره ضروريًا فيحضر وفق املادة موضوع إتهامه وإذا كان هذا الشخص 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية أما إذا كان هذا الشخص هو املشتكي أو املدعي أو املسدول مدنيًا  من

، أما إذا كان الشخص متهمًا جبناية وكان هاربًا فيحجز  (1)(27)فيحضرون بالقبض عليهم وفق املادة 
من ( 122 و 121) سلم نفسه كما هو املبني يف املادتنياملنقولة كوسيلة ضغط ليأمواله العقارية و

أما التطبيقات العملية أظهرت عدم جدوى هذه الوسيلة عالوًة على ... قانون أصول احملاكمات اجلزائية 
املشاكل األخرى اليت تصاحب إجراءات وضع احلجز وحفظ األموال إن وجدت وكيفية املعاملة معها مما 

 .تددي إىل عكس النتيجة املبتغاة وتددي إىل تأخري التحقيق وعلى املشرع أخذ ذلك بنظر اإلعتبار
 

 عشر ملطلب احلاديا
 استجواب املتهم

 
تعترب استجواب املتهم من املسائل املهمة يف التحقيق حيث البد منها وحبثه املشرع يف املواد 

وضع املتهم اإلستثنائي بشيء من اإلجياز ولمات اجلزائية قانون أصول احملاك من( 122 – 121)
والضعيف أحيط من قبل الشرائع السماوية والقوانني الوضعية واملواثيق الدولية بضمانات عديدة تكفل 

خالل أربع ساعة من املتهم على قاضي التحقيق أو احملقق أن يستجوب ) (2)معاملته معاملًة حسنة
                                                                                                                                    

381276

 

1
52

27

 



 22 

مًا باجلرمية املنسوبة إليه ، ويدون أقواله بشأنها مع بيان حضوره بعد التثبت من شخصيته وإحاطته عل
فله احلق  (1)(ما لديه من أدلة لنفيها عنه وله أن يعيد إستجواب املتهم فيما يراه الزمًا إلستجالء احلقيقة

 مل يف السكوت وال جيرب املتهم على اإلجابة على األسئلة اليت توجه إليه، كما له أيضًا توكيل حمامي وإذا
ال جيوز إستعمال أية )و .له يف جرائم اجلنح واجلنايات إذا رغب يف ذلك  يكن مبقدوره فيتم تعيني حمام

وسيلة غري مشروعة للتأثري على املتهم للحصول على إقراره ويعترب من الوسائل غري املشروعة إساءة 
ستعمال املخدرات واملسكرات املعاملة والتهديد باإليذاء واإلغراء والوعد والوعيد والتأثري النفسي وا

من نفس القانون فريجع املشرع من أقواله فيسمح بإغراء املتهم ( 122)، أما ويف املادة  (2)(والعقاقري
عن طريق الوعد بالعفو عنه وهذا تناقض صريح وإنتهاك حلقوق املتهم وال حاجة لوجوده رغم كل 

فو مبوافقة حمكمة اجلنايات ألسباب يدونها يف لقاضي التحقيق أن يعرض الع -أ: ) حيث نصت (3)مربراته
احملضر على أي متهم جبناية بقصد احلصول على شهادته ضد مرتكبها اآلخرين بشرط أن يقدم املتهم 
بيانًا صحيحًا كاماًل عنها ، فإذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهمًا حتى يصدر القرار يف 

م البيان الصحيح الكامل سواء كان ذلك بإخفائه عمدًا أي أمر ذي أهمية إذا مل يقدم املته -ب. الدعوى 
أو بإدالئه بأقوال كاذبة يسقط حق العفو عنه بقرار من حمكمة اجلنايات وتتخذ ضده اإلجراءان عن 
اجلرمية  اليت عرض عليه العفو عنها أو أية جرمية أخرى مرتبطة بها ، وتعترب أقواله اليت أبداها دلياًل 

إذا وجدت حمكمة اجلنايات أن البيان الذي أدىل به املتهم الذي عرض العفو عليه صحيح  -ج. ه علي
 . (كامل  فتقرر وقف  اإلجراءات القانونية ضده نهائيًا وإخالء سبيله
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 عشر املطلب الثاني
 التحقيق التحقيق بعد إنتهاءقرارات قاضي 

 
إما برفض الشكوى ( 110)القرارات يف املادة تكلم قانون أصول احملاكمات اجلزائية على هذه 

أ من املادة املذكورة ، أو بإحالة املتهم إىل / وغلق التحقيق نهائيًا يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة 
، أو باإلفراج عن املتهم وغلق الدعوى مدقتًا إذا كانت (1)احملكمة املختصة عندما تكفي األدلة حملاكمته

ب منها ، أو تغلق الدعوى مدقتًا إذا كان الفاعل جمهواًل أو أن / حالته مبوجب الفقرة األدلة ال تكفي إل
 .ج منها / احلادث وقع قضاًء وقدرًا مبوجب الفقرة 

أ من هذه /وال نريد أن نطول يف شرح هذه املادة كونها واضحة ولكن لنا مالحظة على الفقرة
جيب مشوله حيث مل تذكر حالة ا طلوب حتى تشتمل ماملادة ونعتقد بأنها قاصرة ومل تأت بالشكل امل

التنازل عن الشكوى يف اجلرائم اليت ال جيوز الصلح عنها دون موافقة القاضي ، فمثاًل أن جرائم التهديد 
واإليذاء وإتالف األموال أو ختريبها تعترب من اجلرائم اليت ال حترك الدعوى اجلزائية فيها إال بناًء على 

 . (2)ى عليه شكوى من اجملن
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حيق ملن قدم الشكوى أن يتنازل عنها ، وإذا تعدد مقدمو الشكوى فإن تنازل بعضهم ال يسري )
 .(1)(يف حق األخرين

فإذا اشتكى واحد من اآلخر بأنه قام بتهديده وقبل إختاذ أية إجراء ضد املتهم جاء املشتكي 
من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ، ( أ/110)فما هو موقع هذه احلالة يف املادة  (2)وتنازل عن شكواه

إذا وجد قاضي التحقيق أن الفعل ال يعاقب عليه القانون أو أن )لذا نرى تعديل هذه الفقرة وجعلها 
املشتكي تنازل عن شكواه وكانت اجلرميةمما جيوز الصلح عنها أو أن املتهم غري مسدول قانونًا بسبب 

فبهذا فقد .حل هذه املشكلة فت( .الشكوى وغلق الدعوى نهائيًا صغر سنه فيصدر القاضي قرارًا برفض
إنتهينا من هذا املبحث وبقي القول البد من ذكره بأننا تعمدنا عدم تطويل املوضوع وشرح كل املواد 
واملواضيع اليت تتعلق بالتحقيق ألسباب عديدة ومنها أن هذا البحث من نوع خاص حيث يعطي فكرة 

ع ولكي ينسجم مع حجم البحث ومتطلباته كما وأن هذا البحث ليس خمصصًا وجيزة عن بعض املواضي
يف األصل ككتاب لشرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية ، وأخريًا وليس آخرًا بأن هذا البحث ليس من 

ويقع يف نظر بعض السادة  املفروض بشكله احلالي أن يقع يف أيدي العامة وإمنا للمتطلبات املعينة
 . القضاة

 املبحث الثالث
 صالحيات احملقق العدلي

كما قلنا سابقًا بأن من األشخاص الذين يقومون بالتحقيق بصفة أصلية هو احملقق العدلي ، 
ويعترب  (3)حيث هو ثاني شخص بعد قاضي التحقيق الذي يقوم بالتحقيق وله صالحيات كثرية وواسعة

وكما بينا بأن مصطلح احملقق العدلي جاء به . ق العمود الفقري للتحقيق وهو ساعد األمين لقاضي التحقي
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قانون أصول احملاكمات  حيث يعترب من القوانني اإلدارية ، أما 1260لسنة  25قانون املالك رقم 
قانون اصولي خمتص بالتحقيق مل يذكر هذا املصطلح بل استعمل كلمة  1271لسنة  21اجلزائية رقم 

احملقق )صوص ، أما السبب اآلخر والذي أدى بتوطيد مصطلح احملقق فقط وهو واجب اإلتباع بهذا اخل
هو كون احملاكم واحملققني العدليني التابعني لوزارة العدل ، حيث بعد فصل احملاكم من وزارة ( العدلي

 -العدل وتشكيل اجمللس القضاء استبدل هذا املصطلح لدى جملس القضاء اإلحتادي إىل مصطلح  
ره خطأ آخر وبقي مصطلح احملقق العدلي يف اإلقليم كما هو أما الصحيح هو وهو بدو –احملقق القضائي 

اخلطأ  –كما وإنطالقًا من القاعدة . ما جاء به قانون أصول احملاكمات اجلزائية حيث مساهم باحملقق 
بعد أن أوضحنا بأن إستعمال  -احملقق العدلي -استعملنا مصطلح  -املشهور خري من الصحيح املهجور

 . (1)أصح وأصوب -احملقق–كلمة 
وبعد هذه املقدمة نأتي على صالحيات احملقق العدلي ، ومن يدرس قانون أصول احملاكمات 

بأن للمحقق العدلي صالحيات كثرية وواسعة ما تقارب صالحيات ( املنسية)اجلزائية يصل إىل احلقيقة 
ائي قضاة التحقيق وكذلك احملققون يتوىل التحقيق اإلبتد: )منه ( أ/51)املادة  تقاضي التحقيق فقد نص

وهو صريح بأن التحقيق اإلبتدائي يقوم به إما قاضي التحقيق أو احملقق ( حتت إشراف قضاة التحقيق
، واإلشراف  (2)الحظة بأن لألول حق اإلشراف على الثاني يف التحقيقملفإذا قام به أحدهما فيكفي ، مع ا

 .أو تعديلها أو إعادتها  تعين اإلطالع على شيء مع صالحية إلغائها
 .ونذكر فيما يلي صالحيات احملقق العدلي مع أشكال مصادرة تلك الصالحيات بأشكاهلا املختلفة 
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 (1)أشكال مصادرة دور احملقق
 :صادرت األعراف التحقيقية اخلاطئة دور احملقق بثالثة أشكال 

قانون للمحقق عطلها العرف التحقيقي أن هناك صالحيات حتقيقية كربى اعطاها ال:  األول الشكل
 :اخلاطيء حتى ترك استخدامها بشكل شبه كامل ، منها 

اصدار امر إىل املسدول يف مركز الشرطة للتحقيق يف أية جرمية طبقًا ملا نصت  سلطة احملقق يف -1
( 32)ملادة استثناء من الفقرة األوىل من ا: ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ( 50)عليه املادة 

يقوم املسدول يف مركز الشرطة بالتحقيق يف أية جرمية إذا صدر اليه أمر من قاضي التحقيق أو 
 ...( .احملقق 

على أن يقدر قاضي التحقيق أجورهم وفقا لنص . سلطة احملقق يف انتداب اخلبري أو اخلرباء  -2
 .األصولية ( 62)املادة 

احلضور دون حاجة إىل قرار قضائي وفقًا لنص املادة سلطة استقدام املتهم بورقة تكليف ب -1
 .من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ( 87)

إحالة املتهم يف خمالفة إىل حمكمة املوضوع بأمر من احملقق بدعوى موجزة وفقًا لنص املادة  -3
 .من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ( ج/113)

من قانون ( أ/1)ي التحقيق وتعطيل متبقي املادة ضحصر سلطة تلقي الشكوى اجلزائية بقا -5
 .أصول احملاكمات اجلزائية 

قضائي رغم أنه اجراء مل ينص القانون على حصره بيد  رمنع فرد األوراق التحقيقية إال بقرا -6
 .القضاة 

ت واإلجراءا هو ما استقر عليه العرف التحقيقي يف العراق بإعادة كثري من األعمال:  الثاني الشكل
 :التحقيقية اليت يقوم بها احملقق من قبل قضاة التحقيق دون أن يكون هناك مربر إلعادتها وأهمها 

اعادة تدوين أقوال املشتكي أو املخرب أو الشهود يف غري الشهادات املهمة يف اجلنايات ، اذ أن  -1
ن قاضي التحقيق اال قانون أصول احملاكمات اجلزائية ال توجب تدوين أقوال تلك الفئات املذكورة م

من قانون أصول احملاكمات ( د/61)يف حالة الشهادات املهمة يف اجلنايات ، طبقًا لنص املادة 
 .اجلزائية وما عداها فيكفي تدوينها من قبل احملقق وال مربر إلعادة تدوينها من قبل قاضي التحقيق 

اف باجلرمية ، فال يوجب القانون اعادة استجواب أو تدوين أقوال املتهمني يف غري حالة اإلعرت -2
تدوين أقوال املتهم أو استجوابه من قبل القاضي يف مجيع أنواع اجلرائم مهما كانت خطرة ، اال إذا 

 من( ب/128)اعرتف باجلرمية فيتوجب تدوين أقواله حصريًا من قبل القاضي وفقًا لنص املادة 

                                           
دادوةر1
1112 
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وين أقواله يف غري حالة اإلعرتاف جبميع أنواع قانون أصول احملاكمات اجلزائية ، أما استجوابه وتد
و  121اجلرائم فإن القانون نص على أن يقوم بها إما قاضي التحقيق أو احملقق طبقًا لنص املادتني 

 .أ من قانون أصول احملاكمات اجلزائية وإذا قام باإلجراء أحدهما فال مربر إلعادته من اآلخر /128

دعني باحلق املدني بال طلب منهم بضمنهم ممثلي الوزارات اإلصرار على تدوين أقوال امل -1
مدعني باحلق املين أو )ومدسسات القطاع العام ، واإلصرار على اعادة تدوين اقواهلم بصفتهم تلك 

بعد تدوينها من قبل احملقق ، رغم عدم وجود نص على تدوين أقواهلم ، ورغم عدم محل ( الشخصي
 .أو املخرب فيها هدالء صفة الشاهد أو املشتكي 

ان العمل بالعرف التحقيقي القاضي بإعادة اإلجراءات التحقيقية اليت قام بها احملقق هو أخطر وأسوء 
مظاهر مصادرة دور احملقق وهلا آثار سيئة جدًا على العمل التحقيقي والقضائي ، ونستند يف عدم 

 :قانونيتها إىل احلجج اآلتية 
قوم بالعمل أو اإلجراء التحقيقي قاضي التحقيق أو احملقق ، إن القانون حيثما ينص على أن ي -1

 .فيعين ذلك أن يقوم به أحدهما فيكون مغنيًا عن أن يعيده اآلخر 
إن نصوص قانون أصول احملاكمات اجلزائية من النظام العام فال جتوز خمالفتها أو العمل بغري  -2

يف غري  –ا تقضي بتدوين أقوال الشهود األسلوب أو الطريقة اليت جاءت بها ، بالتالي فإنها حينم
يف غري حالة اإلقرار باجلرمية  –واملشتكني واملخربين واملتهمني  –الشهادات املهمة يف اجلنايات 

من قاضي التحقيق أو احملقق ، فيتوجب اإللتزام بتدوين أقواهلم من أحدهما ، وال جيوز القيام  –
وهي تدوين األقوال  الف للنص ، ألنه حدد الطريقلك خمبتدوين أقواهلم من قبل كليهما ، ألن ذ

والفرق كبري بني ( قاضي واحملقق)ومل حيددها بتدوينها من ( قاضي التحقيق أو احملقق)بواسطة 
قانون أصول احملاكمات اجلزائية  من( أ/51)وذلك احلكم يستقى من مفهوم املادة . األمرين 

أو احملقق ومل تنص على أن يتواله قاضي  اليت أمرت بأن يتوىل التتحقيق قاضي التحقيق
التحقيق واحملقق ، وكذلك يستقى من النصوص التفصيلية اليت جاء بها القانون يف أن اإلجراء 

 .ينبغي القيام به من أحدهما ال كالهما 

يف غري احلاالت اليت أوجب  –تهمني الشهود واملشتكني واملخربين وامل إن إعادة تدوين أقوال -1
يقع يف عيب تأخر تدوين أقواهلم من قضاة التحقيق لفرتات قد  -التحقيق بها حصريًاقيام قاضي 

تستمر أشهر أو سنني أحيانًا ، وال خيفى ما يف ذلك ما إحتمال النسيان أو التأثري على الشاهد أو 
املشتكي أو املخرب أو تلقني املتهم بأقوال أو مواقف معينة إخفاء للوقائع واحلقائق وتربيرًا 

 .ألدلة املتوفرة ل

إن موقف اعادة التدوين واعادة اجراءات احملقق من قبل القضاة سببه األساس عدم الثقة بالقائم  -3
، إال أن احملقق ينبغي إخراجه من هذه الدائرة ( ضباط الشرطة ومفوضيها واحملققني)بالتحقيق 

يددي ميينًا مثله ، وال  وهو( بكالوريوس القانون)هادة تعادل شهادة القاضي غالبًا ألنه حيمل ش
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يقف بينه وبني القضاء سوى إصدار مرسوم مجهوري ، وكثري من احملققني كانوا يف يوم ميارس 
عمله كمحقق ثم باشر يف اليوم التالي كقاض ، فهل يقبل أن يقال بأنه مل يكن ثقة قبل يوم ، ثم 

 .أصبح ثقة يف اليوم التالي 

قيام بأي إجراء حتقيقي إال باإلستناد إىل قرار قاضي ، وكان ذلك هو منع احملقق من ال: الثالث  الشكل
مصادرة كاملة لسلطات وصالحيات احملقق اليت منحها إياه القانون ، وحول احملققني إىل جمرد منفذين 

 . للقرارات القضائية ، وأضفى صفة إدارية روتينية على قرارات قضاة التحقيق 
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 الفصل الثاني

  
 حقيق يف الواقعالت
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 الفصل الثاني
 التحقيق يف الواقع

كوننا عشنا به سنتكلم يف هذا الفصل عن التحقيق من حيث الواقع مع بعض املواضيع املتعلقة 
التحقيق ثالث سنوات متتاليات ونعترب أن هذا الفصل أهم وأجدر من الفصل السابق وهذا ليس افتخارًا 

ال إحتقارًا ملا كتبته يف الفصل السابق ، ولكن هذه هي احلقيقة ألن الفصل ملا أكتبه يف هذا الفصل و
ين صرفوا وخاصة األساتذة والقضاة والباحثني الذ نيكتب السابق األول تلخيص أو إقتباس وإحياء يف

كرب من جهدي ووقيت إما خلصوصية حبوثهم كرسالة الدكتوراه أو شراح القوانني ألن حبثي أجهدًا ووقتًا 
ا ذكرته سابقًا غري معد كشرح لقانون أصول احملاكمات اجلزائية مادة مبادة وموضوعًا مبوضوع ، كما كم

هو غري معد أيضًا ككتاب لشرح أصول التحقيق بل كان الغرض منه ليكون مدخاًل ومعيارًا للفصل الثاني 
 .تستوضح املسألة اليت أريدها بشكل جلي  ىحت

 
  

 املبحث األول
 ومشاكلهواقع التحقيق 

 

للمعنيني بهذا املوضوع من قضاة التحقيق واحملققني وأعضاء اإلدعاء العام الذين يعيشون مع 
التحقيق يومًا بيوم وحدثًا حبدث يدركون أسرار وخفايا هذا املوضوع ويلمسون مشاكله وعقباته ، منها 

ل واألساليب التحقيقية ومنها ما تتعلق بالقائمني عليه من حيث الكمية والنوعية ومنها ما تتعلق بالوسائ
ما تتعلق بالبيئة احمليطة به والواقع اجملتمع الشرقي والعراقي والكوردستاني فنريد أن نسلط الضوء 
على هذه املواضيع بشكل متواضع وأعتقد أن املوضوع ال حيتاج إىل تفصيل ألن البحث كتب يف األصل 

ال خيفى على الدارس شو مع التحقيق أكثر منا ، وع وهم عاللخواص الذين هم على علم ودراية باملوضو
واملمارس أن عمل التحقيق يواجه عددًا من املشاكل ، صحيح أن لكل عمل مشاكله أما مشكلة التحقيق 
أكرب وحتتاج إىل مراجعة ودراسة وتشخيص وعالج ، وإال نتائجه السلبية تنعكس على اجلميع ، بشكل 

هناك من ينكر حقيقة تكاثر اجملتمع وتعقيد احلياة وبروز عدد من  أكرب وأكثر عمقًا ، نعتقد بأن ليس
اجلرمية واجملرمني الذين مل يكونوا موجودين يف السابق كمًا ونوعًا ، أما باملقابل مل يتطور التحقيق 

زيادة اجلرمية وإفالت عدد ليس بقليل من القائمني عليه ووسائله مما أدى إىل  بنفس الدرجة من حيث
الذين استفادوا من هذا النقص والفراغ ، وبعد هذه النافلة من الكالم حول مشاكل التحقيق  اجملرمني

 .نتكلم عن هذه املشاكل على اإلنفراد وبشكل أكثر تفصياًل من ذي قبل
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 األولاملطلب 
 املشاكل اليت تتعلق بالقائمني على التحقيق

حملققني وأعضاء اإلدعاء العام والشرطة قضاة التحقيق وا)قلنا سابقاًً أن القائمني بالتحقيق هم 
 (.بشكل عام وأعضاء الضبط القضائي بشكل خاص

 

 من حيث العدد: الفرع  األول
 

كلنا نعلم بأن للعدد أهميته يف املعادالت واألعمال والعدد ليس نقيض النوع وإمنا يف كثري من 
يكون عدد النوعية ور النوعية اجليدة فة الرائعة لظهاألحيان يساعده كما وأن للعدد أهمية لتهيئة األرضي

اجليدة أكرب يف جمموع كبري من عدد النوعية اجليدة يف جمموع أقل وصغري وهذه معادلة رياضياتية عالوًة 
 .على أنها علمية ومنطقية 

قضاة التحقيق واحملققني )فبناًء على ذلك جند أن عدد األفراد القائمني بالتحقيق وخاصًة 
أقل من املطلوب فنجد يف بعض من األقضية قاض واحد ألربعة حماكم منها ( لعاموأعضاء اإلدعاء ا

تحقيق مما أدى به لبقائه يف بناية احملكمة كالشخص الذي يقوم باألعمال اإلدارية وإن كان هذا الحمكمة 
اجلرمية جائز للمحاكم األخرى إال أنه ال ينسجم مع األعمال التحقيقية ألنها حتتاج إىل احلضور يف مسرح 

وهلذه األسباب ... عنيني بها وأعمال أخرى مطلوبة املجواب توالقيام بالكشوفات ومشاهدة آثارها واس
اليت ذكرناها آنفًا جند هذه األعمال صارت شبه معطلة وال يقوم بها قاضي وإمنا يقوم بها يف كثري من 

لعلم والتجربة مما يددي إىل األحيان أعضاء الضبط القضائي الذي نعرفهم ليسو بهذا املستوى من ا
 .تأخري يف إجرائها أو إجرائها بشكل التنسجم مع طموحات املشرع وغاياته عند وضع النص 

 

 من حيث النوعية: الفرع الثاني
 

إن كان للعدد أهمية فإن أهمية النوعية أكرب بكثري وللحصول على نوعية جيدة من القائمني 
م  ماصول على الشهادة وإمنا حتتاج إىل دراسة متواصلة ومدارسة بالتحقيق ال يكفي إكمال الدراسة واحل

درسه ومتابعة التطورات اليت حتصل يف الواقع من األسباب والوسائل وخاصة يف حقل العلم والتكنولوجيا 
ما ينسجم مع التحقيق وخيدمه وتطوير الكفاءات واملهارات من خالل دورات التقوية والتأهيل والعمل على 
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اص وكل هذه بالكوادر احمللية ألنها أكثر دقًة وأكرب نفعًا ونعود إىل هذه املسألة بشكل أكثر اإلختص
 .تفصياًل عند حبث موضوع احللول واإلقرتاحات 

حمقق و( احملقق العدلي)احملقق  حيتاجان إىل التقوية العاجلة وهما ن من القائمني بالتحقيقوصنفا
رع وعند املراجعة إىل نصوص القوانني اإلجرائية اجلزائية الشرطة ألنهما ليسا مبستوى طموح املش

لي ، كما وأن دخول بعض وخاصة قانون أصول احملاكمات اجلزائية تظهر هذه املسألة بشكل واضح وج
طني بلة ملرور اإلقليم بفرتة إنتقالية قل يف تسعينيات القرن املاضي زاد يف غري مدهلة إىل هذا احلالعناصر 

وبقيت بعض آثارها السلبية إىل وقتنا احلاضر ، وال ميكن إصالح هذا اخللل واحلد من آثارها السلبية إال 
بتقوية هذه العناصر وحتويلهم من الواقع إىل املطلوب من خالل هذه الدراسات املدروسة واملستمرة 

قلنا بكوادر وجهود حملية وهذا لى امليزانية عبئًا وكل هذا كما وال ع بشكل ال يدثر على سري العمل سلبًا
 .ليس بأمر سهل ، كما هو غري مستحيل ، وما ال يدرك كله ال يرتك جله 

 
 

 الثاني املطلب
 املشاكل اليت تتعلق بالوسائل واملدسسات

 
 

لوسائل والتحقيق ال ينكر دور الوسائل يف حتقيق الغايات وبعض األعمال ال يتحقق إال ببعض ا
كغريه من األعمال حيتاج إىل الوسائل وإىل املدسسات ، فعدم وجود هذه الوسائل واملدسسات أو 
وجودهما ولكن بأعداد قليلة ونوعية رديئة تدثر على التحقيق سلبًا ، فالتحقيق كما حيتاج إىل الكوادر 

الضرورية كمختربات متطورة  الوسائل واملدسسات إىل حضور وسرعة ، حيتاج أيضًا إىلهرة واامل
 . (1)وكفوءة

فللمختربات اجلنائية واللجان الطبية والطبابات العدلية واملستشفيات النفسية والعصبية دور مهم 
يف مساعدة التحقيق وحسم القضايا فعدم وجودهم أو وجودهم ولكن بأعداد غري كافية أو غري الكفوءة 

ض اجملرمني أو بتأخري حسم القضايا ألن عدم مراعاة املدة تنعكس سلبًا على التحقيق سواء بإفالت بع
يف حسم القضايا يضر باملتهم كما ويضر باملشتكي عالوة على أضراره باملكلف باخلدمة العامة 

 .واملمتلكات العامة 
                                           

1

222012رزطارى

 



 30 

ومشكلة عدم حسم الدعاوى يف سقوفها احملددة مشكلة قدمية وجديدة مما أدى بالتعليمات اليت 
خبصوص قرارًا  (1)أن أن تبقى حربًا على الورق حيث أصدر جملس قيادة الثورة املنحلتصدر بهذا الش

السقوف الزمنية وألزمت احملاكم املدنية واجلزائية حبسم الدعاوى خالل السقوف اليت حتدد مدتها 
دة بالتعليمات إال إذا كانت طبيعة الدعوى تتطلب إجراءات خاصة بها أو كان العائق يف حسمها خالل امل

القرار احملددة سببًا ال دخل للمحكمة فيه على أن تذكر ذلك يف حماضر اجللسات ، وبناًء على ذلك 
وحدد مبوجبه السقوف الزمنية اخلاصة حبسم الدعاوى يف احملاكم والذي  (2)أصدرت وزارة العدل تعليمات

از القضايا التحقيقية يف يعنينا هو ما يتعلق مبحكمة التحقيق حيث ذكر بأن السقف الزمين األقصى إلجن
حماكم التحقيق شهرًا واحدًا يف املخالفات وشهرين يف اجلنح وأربعة أشهر يف اجلنايات إعتبارًا من تاريخ 

 .اإلخبار بها 
وأناط بهيئة اإلشراف العدلي متابعة إلتزام احملاكم بهذه السقوف وتوجه وزارة العدل تنبيهًا إىل 

 . تعليمات ويف حالة تكرار املخالفة تتخذ اإلجراءات اإلنضباطية حبقه القاضي إذا خالف أحكام هذه ال
وألزمت التعليمات اجلهات الفنية املختصة والدوائر ذات العالقة باإلجابة على طلبات احملاكم وإعطائها 

حكمة وإذا ثبت لقاضي التحقيق أو للم...األولوية وباألخص تسمية اخلرباء وإرسال التقارير الفنية والطبية 
اليت تنظر الدعوى املدنية أو اجلزائية أن موظفًا أو مكلفًا خبدمة عامة سبب يف تأخري حسم الدعوى لعدم 
قيامه بإجراءات التبليغ أو عدم إستجابته للطلبات يف املواعيد احملددة هلا فتفرض عليه الغرامة 

 .من القرار املذكور ( 1)املنصوص عليها يف الفقرة 
سم الدعاوي ليست عندنا فقط بل مشكلة كثري من الدول إن مل أقل مجيعهم إن مشكلة تأخري ح

ومنها دول أمريكا الالتينية كما وأن موضوع سرعة اإلجراءات اجلنائية من املواضيع الساخنة يف احملافل 
ية ومدمتر اجلمع 1250الدولية ومنها اإلتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لعام 

 . (3)م 1272هامبورغ / الدولية لقانون العقوبات 
 

                                                     

 

                                           
1

6622181287 

2
31287 

3
12

116118طيالن
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 31 

 الثالث املطلب
 املشاكل اليت تتعلق بواقع جمتمع اإلقليم

 
مشكلة أخرى اليت حتيط بالتحقيق وأعمال احملاكم اجلزائية اليت تتشارك فيها الدول األخرى 

شرقية هي مشكلة واقع اجملتمع ، ألسباب عديدة منها احلروب الدولية والداخلية اليت مرت وخاصة الدول ال
أدت بظهور بعض شخصيات ال  واإلجتماعية اليت ختلفها ، كل هذهبها والصراعات السياسية والعسكرية 

و ختضع للقانون أو يف أحسن احلال يصعب التعامل معهم سواء ملكانتهم السياسية أو العسكرية أ
ألسباب اليت ذكرتها ( يف كثري من األحيان أسلحة حربية)اإلجتماعية ، كما وإلنتشار األسلحة يف اإلقليم 

وكذلك عدم التعامل مع األسلحة املعطاة للقوات املسلحة وقوى األمن الداخلي بشكل سليم آثار سلبية 
واتف النقال بشكل أخرى أيضًا ، كما واستحدث مشاكل أخرى بسبب عدم تنظيم أعمال شركات اهل

صارم وكذلك السيارات اليت ليست هلا أوليات رمسية يف الدوائر املختصة واملسماة عند العامة 
 (.العلوج)ب

وكل هذه األسباب جعلت ظاهرة اإلجرام وإفالت اجملرمني يف إزدياد وتعرقل مسرية حسم الدعاوي 
 .على عاتق مدسسات اإلقليم ومنها احملاكم وهذا أغضب كثريًا من طبقات وشرائح اجملتمع ويلقون باللوم 
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 املبحث الثاني

 احللول

اكل سنتكلم يف هذا املبحث عن احللول وجنتهد قدر اإلمكان يف البحث عسى أن جند حلواًل للمش
يلة كون غري سهلة ولكن غري مستحها يف السابق وهذه احللول قد ال تحبث اليت حتيط بالتحقيق واليت م

لذلك سنبحثها . ختتص جملس القضاء ببعضها وختتص املدسسات والوزارات األخرى ببعضها األخرى 
يف موضوعني خنصص األوىل للحلول اليت ختتص بها جملس القضاء واآلخر للحلول اليت ختتص بها 

 .جهات أخرى 
 

 املطلب األول
 احللول اليت ختتص بها جملس القضاء

 
ليها وعالقانونية واسعة ومكانة مرموقة وهذه جتعلها أمام املسدولية للسلطة القضائية صالحية 

كون القدوة يف هذا اجملال ألن التحقيق هو من أعماهلا وتطلب بل وتلزم القيام بها وهذا ظننا بها لت
ع ألن يف ذلك اآلخرين مبا كان واجبًا عليهم لبلوغ التحقيق من الواقع إىل املطلوب الذي طالب به املشر

فإن احلل ملشكلة نقص الكوادر وخاصة قضاة التحقيق واحملققني هو البدء  اجلميع وعلى هذا خري
رائم ولتكملة بتعيينهم لسد احلاجة آخذًا بنظر اإلعتبار معيارين معًا األول كثافة السكان والثاني عدد اجل

بغيها ال بد أن نصقلها حتى تعطي النتيجة اليت ن( عملية الكمية)ها اليت مسيناها بنهذه العملية وجناح
اليت تتمخض يف تأهيل وتقوية وتطوير هذه الكوادر يف ( العملية النوعية)بالعملية الثانية املسمات عندنا بن

 . دورات مستمرة وكما قلنا بكوادر حملية وفق منهج مدروس 
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 املطلب الثاني
 هات األخرىاجلاحللول اليت ختتص بها 

 
تص بها جهة أو أكثر عدا السلطة القضائية وسنبحثها حسب التفصيل ونقصد بها احللول اليت خت

 .التالي 
 

 الفرع األول
 حل مشكلة ظاهرة إنتشار األسلحة

قلنا سابقًا أن األسلحة منتشرة يف اإلقليم ألسباب عدة واليت م حبثها يف مكانها وهي على الصور   
وصورة ( . اآلسايش)ووزارة الداخلية أو  بيشمرطةالمنها أسلحة مرخصة بيد أفراد من قوات تابعة لوزارة 

غري منتظمة يف سلك  البيشمرطةص ببعض تأخرى هلذه الظاهرة ترجع إىل أن بعض األحزاب ال يزال خت
الصورتني هناك أسلحة بيد األفراد مبوجب كتاب ختويل من اجلهات  إىل جانب هاتني البيشمرطةوزارة 

1221لسنة  16رقم  املختصة وفق ما جاء بقانون األسلحة
صورة أخرى هلذه الظاهرة أال  ت، وبقي (1)

وهي األسلحة غري مرخصة وهلذه الظاهرة جذور يف جمتمعنا واملتوارث من األنظمة السابقة ، أما حل هذه 
الظاهرة تكمن يف تشديد إجراءات وإصدار تعليمات أكثر صرامة من ذي قبل واجلهة اليت تقع عليها 

وقوى األمن  شمرطةيالبيف هذا املوضوع هي السلطة التنفيذية فتستطيع إلزام قوات املسدولية الكبرية 
الداخلي بعدم محل السالح إال داخل ثكناتهم وأثناء عملياتهم وواجباتهم ومعاقبة أي فرد إذا خالف هذه 

بها جرمية  التعليمات من احلماية عند التعقيبات القانونية حبقه بسبب خمالفته هلذه التعليمات أو ارتكب
يف خارج دوامه الرمسي وال يتعلق به ، وعدم احلاجة إىل موافقة مرجعه للتحقيق معه وإحالته للمحكمة 

 .املختصة وتبديل القوانني اليت متنع ذلك 
منع هذه احلالة  البيشمرطةغري منتظمة يف سلك وزارة  البيشمرطةأما خبصوص عناصر أخرى من 

 .التقاعد وجعل محاية مقرات األحزاب من قبل الشرطة وبزي الرمسي إما بتعيينهم أو بإحالتهم على 
أما ما يتعلق بإجازة محل وحيازة األسلحة حصرها على أضيق احلدود وبتعليمات أكثر صرامة من ذي 

 .قبل وإلغاء اإلجازات اليت ال تتوفر فيها هذه الشروط 

                                           
1
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نقاط التفتيش وخروج املفارز  غري مرخصة فيمكن عن طريق تشديد اإلجراءات يفت األسلحة بقي
أخرى وتشديد العقاب على املخالف عالوة على محلة إعالمية يات والتفتيش بني آونة ووالقيام بالتحر

 .وتثقيفية بشكل مستمر كل هذا إن مل يدد إىل السيطرة على هذه الظاهرة يددي بالتأكيد على حتجيمها 
 

 

 الفرع الثاني
 شفياتاللجان الطبية واملست مشكلةحل 

 
املشكلة األخرى هي اليت تتعلق باللجان الطبية والطبابات العدلية واملستشفيات النفسية كانت 

وزارة الصحة خمتصة بهذه املشاكل وحلها أما حاجة التحقيق إىل هذه اجلهات جتعل مشاكلهم  توإن كان
ة قد ثاًل اللجان الطبيمشاكل جملس القضاء ، وأحيانًا يواجه التحقيق املشاكل من جهتهم بصور شتى فم

لفحص قواه العقلية والنفسية بغية معرفة مرضه وأسبابه ووقت  ال تقوم باملطلوب عند إحالة املتهم إليها
إصابته وهل يرجى شفائه وهل كان مسدواًل عن أفعاله أو يستطيع الدفاع عن نفسه أمام احملاكم أم ال و 

هم ال تفي بالغرض وحيتاج إىل تكرار عملية إرسال املتهم إىل آخرها من هذه األسئلة واألشياء وإن تقارير
 .مما يددي إىل تأخري التحقيق 

صبية لذلك نرى يوميًا وصورة أخرى متعلقة بهذا املوضوع قلة املستشفيات النفسية والع
ويعرضون أرواحهم  سببون املشاكلذه األمراض ويتجولون بالشوارع وياملصابون به أشخاص عديدون

 .خطر لل هموأرواح غري
وءة وكل هذه املسائل حتتاج إىل اإلشارة إىل أن الطبابات العدلية جندها قليلة وغري كف توبقي

أخرى لألمراض فيات شكمن يف قيام السلطة التنفيذية املتمثلة يف وزارة الصحة بإفتتاح مستول واليت تحل
هز باألجهزة والكوادر الكفوءة رها يف اإلقليم حتى تستوعب كل هذه املرضى اجملالنفسية والعصبية ونش

 .إىل اجملتمع إال بعد شفائهم وتأهلهم بشكل تام ( أي املرضى)وال يسمح خبروجهم 
وفتح الطبابات العدلية واللجان الطبية األخرى املزود باألجهزة املتطورة كما تستوجب إفتتاح 

وإبقائهم يف هذا املكان بعد  بعض األمكنة املخصصة للمرضى املتخلفون عقليًا واليت ال ترجى شفائهم
 . توفري اخلدمات الصحية واخلدمية هلم إىل أن تلقوا آجاهلم 

أما عمل السلطة القضائية املتعلق بهذا املوضوع تقتصر على مجع قضاة التحقيق و احملققون 
 .هات املعنية يف وزارة الصحة لبحث املوضوع واإلتفاق على املطلوب اجلأو ممثلهم مع 

 .وزارة الصحة يف بعض هذه املهام وزارة أخرى أال وهي وزارة العمل والشدون اإلجتماعية  شاركوقد ت
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 الفرع الثالث
 الشرطة مشكلة حمققي حل 

بط كما هو معروف أن بعضًا من أعمال التحقيق تقع على الشرطة بشكل عام وعلى أعضاء الض
الشرطة ليسو  وحمققي علم بأن أعضاء الضبط القضائييالقضائي بشكل خاص واملتتبع هلذه املشكلة 

مبستوى املطلوب إما لعدم قدرتهم العلمية أو عدم خربتهم العملية عالوة على تغيريهم بني آونة وأخرى 
ة يف نطاق واسع بني عمل التحقيق وعمل اإلدارة ، وحلل هذه املشكلة نرى تشكيل الشرطة القضائي

بتنسيق السلطتني القضائية والتنفيذية وتكون تابعة للسلطة القضائية وبعد تأهلم لتكونو باملستوى الذي 
 .طالب به املشرع ألن ضباط التحقيق هلم دور كبري يف التحقيق سلبًا وإجيابًا 

تني القضائية وإذا كان تشكيل الشرطة القضائية غري ممكنة يف الوقت احلاضر نرى تنسيق السلط
لهم وذلك عن طريق فتح الدورات يوالتنفيذية املتمثلة بوزارة الداخلية لوضع ضوابط لضباط التحقيق وتأه

هلم بإشراف السلطتني وحبضور قضاة التحقيق واحملققني ، ومن الكتيبات املفيدة اليت ميكن جعلها مادة 
 . (1)(قيةمرشد األدلة اجلنائية للشرطة العرا)هذه الدورات هو كتيب 

وبهذا قد إنتهينا من حبث حلول املشاكل اليت تواجه التحقيق اختص السلطة القضائية ببعضها 
والصحة والعمل والشدون اإلجتماعية ،  والبيشمرطةويشاركها السلطة التنفيذية وباألخص وزارة الداخلية 

 .عسى إن مل أصب الصواب قد اقرتبت منه 
 

 املبحث الثالث
 (2)اإلقرتاحات

نخصص هذا املبحث لبعض اإلقرتاحات اليت نراها ختدم التحقيق ، وهذا املبحث ختتلف عن س
حبثها أما هذا املبحث  املشاكل اليت ماملبحث الذي يسبقه ألن املبحث السابق خصص لبحث حلول 

يتناول بعضًا من اإلقرتاحات بشكل مستقل وإن كان يف حقيقتها يعاجل بشكل أو آخر أو تساهم يف حل 
 .بعض من املشاكل اليت تعرقل مسرية التحقيق 
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 األولاملطلب 
 الثقافة القانونية

املرئية واملسموعة )ال خيفى على املتتبع بأن أقل ما ينشر يف وسائل اإلعالم بأشكاهلا 
هي الثقافة القانونية مقارنة بالثقافات األخرى منها الثقافة الصحية واإلجتماعية والسياسية ( واملقروءة

اخل وهذه تنعكس سلبًا على اجلميع وخاصًة عمل التحقيق ال يعلم الفرد كيف يتعامل مع هذه املسائل ....
يتم التالعب مبسرح اجلرمية جلهل الناس خبطورة  األحيان إن مل نقل يف كلها لذلك جند أن يف كثري من

ض بعض األشخاص وأهمية هذه املسألة وكل هذا يصعب عمل احملقق كما وأن يف أحيان أخرى يعار
سواء بسبب إعتقادهم اخلاطىء أو خوفهم من كشف أمرهم  ضروريًا تستوجبه التحقيق عماًل أو إجراًء

لذلك جند أن برناجمًا تلفزيونيًا تعنى بالثقافة القانونية بشكل مشوق بات شيئًا ضروريًا حيث يتم إعدادها 
ومبساعدة وتنسيق مع جلان أخرى يف من قبل اللجنة املختصة يف جملس القضاء تشكل هلذا الغرض 

والتشريعية ومن فقراتها شرح املسائل القانونية وإجابة األسئلة ( وخاصة وزارة الداخلية)سلطيت التنفيذية 
املرسلة اليهم بعد اإلجابة عليه من قبل املختصني ومقابلة القضاة واملختصني وإحدى فقراتها األخرى 

 .  اخل.......على شكل األفالم الوثائقية  سرد بعض القضايا يف أرشيف احملاكم
          

 الثاني املطلب
 اإلختصاص

عصر اإلختصاص بفمسألة اإلختصاص يف غاية األهمية وخاصة يف عصرنا هذا والذي يسمى 
الدقيق ، ونقصد به هنا قيام جملس القضاء ببدء العمل باإلختصاص وترسيخ مبادئه يف القضاء وإن 

اص يف القضاء حتى اآلن يف العراق واإلقليم ، أما مسألة اإلختصاص وأهميتها ال كان ال يوجد اإلختص
 .ينكرها أحد وإستفاد منه كل من أخذ به ويف أي حقل 

وميكن تطبيق مسألة اإلختصاص يف القضاء كبداية عن طريق توزيع أعمال احملاكم على عمودين 
وهكذا وأخذ رأي كل قاضي باإلختصاص الذي ... ة اجلزائي واملدني يف املرحلة األوىل ثم إىل ثالث أعمد

ر فائدة من العمل مع العلم فقط يرغبه وعند ذلك تستوضح الصورة ، ألن العمل مع العلم والرغبة أكث
عطي نتيجة أفضل جبهد وكلفة أقل وهذا هو فائدة اإلختصاص ، كما وميكن اإلستفادة من جتارب وت

عطي النتيجة وال يتحقق العمل والدراسة واإلستمرار حتى ت تاج إىلالدول املتقدمة يف هذا اجملال وهذا حي
 .كما قيل ة ألف ميل تبدأ خبطوة سريمباإلستعجال ، و
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 الثالث املطلب
 الورقة املخصصة

حقيق ي التًا من ضابط التحقيق ومرورًا باحملقق وقاضءكل من يتعامل مع األوراق التحقيقية بد
ق مرارة هذا التعامل باألخص مع األوراق اليت كربت حجمها فرتى شكلها وإىل حمكمة املوضوع يذو

حيث إستعمل فيها أنواعًا خمتلفة من األوراق من حيث احلجم واجلودة وعند التعامل معها تواجه متنافرة 
أحرفها نتيجة عملية الثقب صعوبًة كبرية أما لرداءة الورقة أو رداءة ربطها حيث فقد بعض كلماتها أو 

وترى أنك تربط ورقة فتفلت ورقة أخرى وغري ذلك من املعانات والذي ال خيفى على املعنيني بهذا اجملال 
وهذا يثقل كاهل املعنيني وخاصة القضاة وباألخص القضاة يف حمكمة املوضوع بصفتهم األصلية أو 

تدقيقها متييزًا ولتاليف هذه املشكلة نقرتح نوعًا  بصفتهم التميزية عند دراستهم لألوراق بغية حسمها أو
من األوراق قد نراها حتل هذه املشكلة أو على أقل التقدير ختففها إىل درجة كبرية وهذه الورقة من نوع 

(A4 ) الزوجية امللصقني من جانب األمين بشكل ميكن تفريقهما متى شاء وامللمعة من جانب األمين
 ة ثقوبحبيث ال ميكن الكتابة عليها وإن أراد الكاتب واملثقبة بأربع( سم 2.5سم إىل  2)حبوالي 

، وميكن باإلتفاق والتنسيق مع شركات األوراق وعن طريق وكالئهم  ذي يرىواملسطر خبط خفيف بقدر ال
وليس فقط ألعمال التحقيق وإمنا  ونريكث ا النوع من الورقة وبإعتقادنا جتد هلا مديدين ومشرتونطبع هذ

ذلك وخاصًة عند توفرها بالزوجية والفردية ، ومن فوائد هذه الورقة أنها ال حتتاج إىل ربطها إثنني  لغري
إثنني بدبابيس واملاكنة وال حتتاج إىل ثقبها ألنها مثقوبة سلفًا ومن أهم خصائصها أنها الميكن الكتابة 

إىل أن هذه اللماعية تعطيها قوة  إضافًة( سم 2.5سم إىل  2)على احلافة امللمعة من جانب اليمني حبوالي 
حبيث تتحمل وتبقى وال تفلت وال تسقط نتيجة إستعماهلا كما وأن تسطريها خبط خفيف تقينا من شّر 

وكل هذا خيدم التحقيق عن طريق بقاء األوراق متينة وسهلة الرجوع عليها هلذه . الكتابة املعوجة 
 .اخلواص سالفة الذكر 
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 اخلامتة
ذا فقد وصلنا إىل خامتة البحث وليس لدي شيء كثري لبيانه ، أما الذي أريد قوله يف هذا وبه

املقام بشكل خمتصر هو أن مشروع كتابة البحث عند الرتقية قرار صائب وطلب يف حمله ألنه يعطي 
من ذلك لألمر أهمية ويدفع بالباحث إىل الدراسة والتعمق ليس فقط لتمييز اخلطإ من الصواب ، بل أكثر 

الصائب واألصوب ، وكتابة البحوث صارت من مستلزمات العصر وخاصة عند الدول املتقدمة  هو لتحديد
اكل تشخيصًا دقيقًا ألن التقدم مثرة البحوث القوية واليت توزن وتقدر مبا حتتويها من تشخيص املش

بنظر اإلعتبار عند كتابة هذه  حبجمها ، وهلذا أقرتح أن توضع هذاوإقرتاحات واقعية وليس  وعالجًا علميًا
األنواع من البحوث ما يتضمن من تشخيص املشاكل اليت تعيق مسرية العمل وتقدمها وما ُأقرتحَ من 
احللول ، وهذا هو املتبع يف الدول املتقدمة ، عسى أن يكون حبثي هذا خطوة يف هذا اإلجتاه وجهدًا يف 

رضى أساتذي من القضاة األفاضل ، وخاصة السادة خدمة القضاء وأهله مبا ينفع اجلميع وأن ينال 
 .واهلل املوفق .... املشرفون على هذا البحث 
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 : املصادر املستخدمة يف البحث
 .القرآن الكريم   *

 :الكتب القانونية *  
عاتك سليم ابراهيم حربة ، أصول احملاكمات اجلزائية ، شركة ال.األستاذ عبداألمري العكيلي و د -1

 .لصناعة الكتاب 
القاضي مجال حممد مصطفى ، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية ، مطبعة الزمان ،  -2

 . 2005بغداد ، 

، الناشر مكتبة صباح  2012القاضي ربيع الزهاوي ، التحقيق واجلنايات خطوة خبطوة ، سنة  -1
 .، بغداد 

جهة القبض والتوقيف ، دراسة القاضي الدكتور سردار علي عزيز ، ضمانات املتهم يف موا -3
 . 2011/ اربيل / منارة / مقارنة ، املطبعة 

 –القاضي عثمان ياسني علي ، املباديء القانونية يف قرارات حمكمة متييز اقليم كوردستان  -5
 . 2008/ اربيل / مطبعة منارة  -القسم اجلنائي –العراق 

الطبعة / حمكمة استئناف منطقة اربيل سيد امحد ، املباديء القانونية لقرارات  طيالنالقاضي  -6
 .مطبعة منارة  2010/ األوىل 

القاضي عبداهلل علي الشرفاني ، املوجز يف التطبيقات القضائية يف احملاكم والدوائر العدلية ،  -7
 .منارة / ، اربيل املطبعة  2010/الطبعة الرابعة 

، دون ذكر  2002ة سنة القاضي لفته هامل العجيلي ، حق السرعة يف اإلجراءات اجلزائي -8
 .املطبعة

احملامي مجعة سعدون الربيعي ، الدعوى اجلزائية وتطبيقاتها القضائية ، مطبعة اجلاحظ،  -2
 . 1226/ بغداد 

دون ذكر  2002/ احملامي عبدالقادر حممد القيسي ، التحقيق اجلنائي السري ، الطبعة األوىل  -10
 .املطبعة 

خرب السري بني الكشف عن اجلرمية واإلخبار الكاذب ، احملامي عبدالقادر حممد القيسي ، امل -11
 .دون بيان اسم املطبعة  2002/ الطبعة األوىل 

، مطبعة الزمان  2003/ مجال حممد مصطفى ، التحقيق واإلثبات يف القانون اجلنائي ، بغداد  -12
. 
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مكتبة  –دراسة مقارنة  –حممد أبو حسان ، أحكام اجلرمية والعقوبة يف الشريعة اإلسالمية .د -11
 . 1287/ األردن الطبعة األوىل / املنار 

 2010/،سنة  2/براء منذر كمال عبداللطيف ، شرح قانون اصول اجملاكمات اجلزائية ، ط.د -13
 .املوصل / ، مطبعة دار ابن األثري 

، الطبعة  2010/ األردن / عبدالقادر الشيخلي ، قواعد البحث القانوني ، مطبعة دار الثقافة .د -15
 . الثانية

، مطبعة دار  1278/ سامي النصراوي دراسة يف اصول احملاكمات اجلزائية ، اجلزء األول .د -16
 .بغداد  –السالم 

/ مصطفى ابراهيم الزملي ، املسدولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية ، دراسة مقارنة بالقانون .د -17
 . 1281/بغداد / ، مطيعة أسعد  1/ج 

 .انون اصول احملاكمات اجلزائية ، مطبعة ابن األثري سعيد حسب اهلل عبداهلل ، شرح ق -18

 .، دون ذكر املطبعة  2007عدنان فليح ، مرشد األدلة اجلنائية للشرطة العراقية ،  -12

 . 1228/ بغداد / فخري عبداحملسن علي ، املرشد العملي للمحقق ، مطبعة الزمان  -20

 .يخ الطبع فرات محود راضي محدي ، معني احملقق العدلي بال مطبعة وتار -21

وقانون اصول احملاكمات  2007لسنة  10قانون أصول احملاكمات اجلزائية العسكرية رقم  -22
 . 2008لسنة  17اجلزائية لقوى األمن الداخلي رقم 

 .  1271لسنة  21مذكرة ايضاحية لقانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم  -21

 : الكتب اللغوية  *
 . والعشرون ، بال مطبعة وتاريخ الطبع املنجد يف اللغة ، الطبعة السابعة  -1

/ حممد بن ابي بكر بن عبدالقادر الّرازي ، خمتار الصحاح ، باب احلاء الناشر دار الكتاب العربي  -2
 .لبنان / بريوت 

 :دورية الالت اجمل *
 .تان للسنة األوىل ، جملة قانونية دورية يصدرها احتاد قضاة اقليم كوردس 1/ العدد ( دادوةر)جملة  -
 :متون القوانني  *
 .وتعديالته  1271لسنة  21قانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم  -1
 . 2007لسنة  10قانون اصول احملاكمات اجلزائية العسكرية رقم  -2
 . 2008لسنة  17قانون اصول احملاكمات اجلزائية لقوى األمن الداخلي رقم  -1
 .عديالته وت 1262لسنة  111قانون العقوبات رقم  -3
 .وتعديالته  1262لسنة  81قانون املرافعات املدنية رقم  -5
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 .وتعديالته  1272لسنة  152قانون اإلدعاء العام رقم  -6
 . 2007لسنة  21قانون السلطة القضائية رقم  -7
 . 1272لسنة  21قانون محاية احليوانات والطيور الربية رقم  -8
 . 1222لسنة  12قانون جوازات السفر رقم  -2

 . 1276لسنة  38قانون تنظيم صيد واستغالل األحياء املائية ومحايتها رقم  -10
 . 2005الدستور العراقي لسنة  -11
 . 1221لسنة  16قانون األسلحة رقم  -12
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