
 اختصاصات االدعـاء العـام

 على المهام التً ٌتوالها االدعاء العام وهً :ـ  7102( لسنة 94( من القانون رقم )5نصت الماده )

ـ اقامة الدعوى بالحق العام وقضاٌا الفساد المالً واالداري ومتابعتها استناداً الى قانون اصول 0

 المحاكمات الجزائٌه . 

مراقبة التحرٌات عن الجرائم وجمع االدله التً تلزم بالتحقٌق فٌها واتخاذ كل ما من شؤنه التوصل  ـ7

 الى كشؾ معالم الجرٌمه .

ـ الحضور عند اجراء التحقٌق فً جناٌه او جنحه وابداء مالحظاته وطلباته القانونٌه والحضور فً 3

وتقدٌم الطابات والطعون الى محكمة الجناٌات  جلسات المحاكم الجزائٌه عدا محكمة التمٌٌز االتحادٌه

والى محكمة االستئناؾ بصفتها االصلٌه عند نظرها لالحكام والقرارات الصادره فً الدعاوى والجنح 

 والى محكمة االستئناؾ بصفتها التمٌٌزٌه او محكمة التمٌٌز االتحادٌه  وحسب االختصاص.

 ً مكان الحادث .ـ ممارسة صالحٌات قاضً التحقٌق عند ؼٌابه ف9

ـ الحضور امام محاكم العمل ولجنة شإون القضاة ولجنة شإون االدعاء العام ومحاكم قضاء الموظفٌن 5

ومحاكم القضاء االداري ولجان االنضباط والكمارك ولجان التدقٌق فً ضرٌبة الدخل واٌة هٌؤه او لجنه 

 او مجلس ذي طابع قضائً جزائً .

ٌه التً تكون الدوله طرفا فٌها او متعلقه بالحقوق المدنٌه الناشئه للدوله ـ الحضور فً الدعاوى المدن6

عن الدعاوى الجزائٌه وبٌان اقوله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن فً القرارات واالحكام الصادره فً 

 تلك الدعاوى ومتابعتها .

السجن مدى الحٌاة او السجن ـ تدقٌق الدعاوى الوارده من محاكم الجناٌات المعاقب علٌها باالعدام او 2

 المإبد والدعاوى الوارده من محاكم االحداث وتقدٌم المطالعات والطعون فٌها .

ـ النظر فً شكاوى المواطنٌن المقدمه الٌه من ذوي العالقه او المحاله الٌه من الجهات المحتصه 8

 وارسالها الى المرجع القضائً المختص.

دائرة االصالح العراقٌه ودائرة اصالح االحداث وتقدٌم التقارٌر ـ رقابة وتفتٌش المواقؾ واقسام 4

 الشهرٌه عنها الى الجهات المعنٌه.

ـ تقدٌم الطلبات وابداء الرأي فً قضاٌا التعهد بحفظ السالم وحسن السلوك واعادة المحاكمه واالنابه 01

 القضائٌه وتسلٌم المجرمٌن والقضاٌا االخرى التً ٌنص القانون علٌها.

( لسنة 94لى جانب هذه االختصاصات التً ٌتوالها االدعاء العام اضاؾ القانون الجدٌد رقم )وا

 مهام جدٌده له وهً :ـ7102

 ـ الطعن بعدم دستورٌة القوانٌن واالنظمه امام المحكمه االتحادٌه العلٌا.0



ظٌفه العامه المنصوص ـ التحقٌق فً جرائم الفساد المالً واالداري وكافة الجرائم المخله بواجبات الو07

 علٌها فً قانون العقوبات .

ـ تستحدث دائره فً رئاسة االدعاء العام تسمى )دائرة المدعً العام االداري والمالً وقضاٌا المال 03

(سنه وتتولى االشراؾ على مكاتب االدعاء العام المالً 05العام( ٌدٌرها مدعً عام ال تقل خدمته عن )

 ه.واالداري فً دوائر الدول

( سنوات فً 01ـ ٌإسس مكتب لالدعاء العام المالً واالداري ٌرأسه مدعً عام ال تقل خدمته عن )09

 ( من هذه الماده.00الوزارات والهٌئات المستقله ٌمارس اختصاصه طبقا الحكام الفقره )

 

ثٌل الحق ٌضاؾ الى ذلك ان القانون اوجد وظٌفه جدٌده وهً معاون االدعاء العام واوكل الٌه مهمة تم

العام فً كل دعوى تكون الدوله طرفا فٌها وٌكون خصما الى جانب الممثل القانونً للدائره المعنٌه 

 (.2ؾ9)م/

كذلك اوجب القانون على االدعاء العام الحضور امام محاكم االحوال الشخصٌه وؼٌرها من المحاكم 

بٌن والمفقودٌن ودعاوى الطالق المدنٌه فً الدعاوى المتعلقه بالقاصرٌن والمحجوز علٌهم والؽائ

والتفرٌق وهجر االسره وتشرٌد االطفال ، واي دعوى ٌرى االدعاء العام ضرورة تدخله فٌها لحماٌة 

 (.6االسره والطفوله وله الحق فً الطعن بماٌصدر عن الجهات المذكوره من احكام وقرارات)م/

تسمٌه واالستقالل المالً واالداري لالدعاء العام ٌالحظ مما تقدم ان القانون الجدٌد اتى برإٌه جدٌده فً ال

ومنحه دورا رقابٌا اكبر ٌتماشى مع اهداؾ االدعاء العام فً المحافظه على المال العام ومكافحة الفساد 

 المالً واالداري وانه استعاد صالحٌاته المسلوبه منه لصالح هٌئة النزاهه.

 

 امــاء العــاالدع

والشعور المتزاٌد بضرورة تحقٌق العداله واستقرار المجتمع  الفكر االنسانًكان للتطور الحاصل فً 

وحماٌة مصالحه ضد خطر الجرٌمه اثر كبٌر فً ترسٌخ عمل جهاز االدعاء العام وتعاظم دوره فً 

ان دوره فً النظام  الرقابه الشرعٌه سواء كان ذلك فً النظام الفردي ام فً النظام االشتراكً ، اال

االشتراكً تعدى حدود الرقابه القضائٌه الى الرقابه الشامله لكً ٌستطٌع ان ٌساهم مع الجهات القضائٌه 

 المختصه بصوره اكثر فاعلٌه فً الكشؾ عن الجرٌمه والعمل على معاقبة الجانً .

عه فً العراق بحٌث الذي ٌعتبر االول من نو0424(لسنة 054لذلك صدر قانون االدعاء العام رقم)

شملت اختصاصاته لٌس فقط فً االمور الجزائٌه ودفاعه عن الحق العام بل اعطاه المشرع اٌضا الحق 

فً التدخل فً الدعوى المدنٌه التً تكون الدوله طرفا فٌها، وكذلك حقه فً التدخل فً دعاوى االحوال 

 الشخصٌه لحماٌة االسره والطفوله.



 العام فً العراقنشؤة وتطور جهاز االدعاء 

تعود النشؤه الفعلٌه لالدعاء العام فً العراق الى قانون اصول المحاكمات الجزائٌه البؽدادي الملؽً الذي 

( 97عرؾ وظٌفة النائب العمومً ، ومن ثم صدر ذٌل قانون اصول المحاكمات الجزائٌه البؽدادي رقم )

وتجدٌد واجباته وسلطاته ، ثم جاء ذٌل قانون الذي تم بموجبه احداث دائرة االدعاء العام  0430لسنة 

الذي بشكل اكثر تفصٌال صالحٌات االدعاء العام ،ثم قانون االصول الجزائٌه رقم  0437لسنة  65رقم 

والذي عدل بالقانون 0424(لسنة 054( والتً الؽٌت بصدور القانون رقم )38ـ31)م/0420لسنة 73

 وهو النافذ حالٌا.7106( لسنة 94) واخٌرا صدر القانون رقم7116(لسنة 01رقم )

 

 7102لسنة  94رقم  قانون االدعاء العام الجدٌد

( من هذا القانون  بفقرتٌها اوال وثانٌا على ان ٌإسس جهاز ٌسمى جهاز االدعاء العام وٌعد 0نصت )م/

اد ، وٌتمتع من مكونات السلطه القضائٌه التحادٌه ٌتمتع باالستقالل المالً واالداري وٌكون مقره فً بؽد

 بالشخصٌه المعنوٌه وٌمثله رئٌس االدعاء العام او من ٌخوله .

 ( منه فقد نصت بفقراتها من اوالـ سابعا على اهداؾ هذا القانون وهً:ـ7اما)م/

ـ حماٌة نظام الدوله وامنها والحرص على المصالح العلٌا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع 0

 العام.

 الٌمقراطً االتحادي وحماٌة اسسه ومفاهٌمه. ـ دعم النظام7

ـ االسهام مع القضاء والجهات المختصه فً الكشؾ السرٌع عن االفعال الجرمٌه والعمل على سرعة 3

 حسم القضائٌه والسٌما الجرائم التً تمس امن الدوله ونظامها الدٌمقراطً االتحادي.

 القانون . ـ مراقبة تنفٌذ االحكام والقرارات والعقوبات  وفق9

 ـ االسهام فً رصد ظاهرة االجرام والمنازعات وتقدٌم المقترحات العلمٌه لمعالجتها وتقلٌصها.5

 ـ االسهام فً جماٌة االسره والطفوله.6

 ـ االسهام فً تقٌٌم التشرٌعات النافذه لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور .2

 

 

 

 



 ٌدالقانون الجدعلى وفق تشكٌلة االدعاء العام 

على تشكٌل او هٌكلٌة جهاز 7102(لسنة 94ـ اوال ( من قانون االدعاء العام الجدٌد رقم )3نصت )م/

ـ عدد من المدعٌن 3ـ نائب للرئٌس  7ـ رئٌس  0االدعاء العام بقولها ٌتكون جهاز االدعاء العام من : 

 ـ ومعاونً االدعاء العام.5ـ نواب المدعٌن العامٌن  9العامٌن   

 ه ثانٌا فنصت على تمتع اعضاء االدعاء العام بجمٌع حقوق القضاة وامتٌازاتهم.اما الفقر

 

 التحـري وجمـع االدلـه

تفرق اؼلب التشرٌعات بٌن مرحلة التحري وجمع االدله وبٌن مرحلة التحقٌق ، رؼم ان التحري وجمع 

والسبب فً التفرٌق بٌن جمع  االدله ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بمرحلة تمحٌص االدله واعداد الدلٌل القانونً ،

االدله وبٌن التحقٌق هو ان االشخاص الذٌن ٌتولون جمع االدله هم اعضاء الضبط القضائً ، فً حٌن ان 

 الذٌن ٌتولون التحقٌق هم قاضً التحقٌق والمحقق .

لجهات تبدأ مرحلة جمع االدله عادة بعد االبالغ عن وقوع الجرٌمه الذي ٌتم نتٌجة شكوى او اخبار الى ا

المختصه حٌث ٌبدأ دور عضو الضبط القضائً المكلؾ بواجبات الضبط القضائً فً تلك الجرٌمه بجمع 

 المعلومات التً تفٌد التحقٌق لمعرفة الظروؾ التً ادت الى ارتكاب الجرٌمه ومعرفة مرتكبها.

ٌق االدله فمرحلة التحري اذن هً مرحلة تحضٌر تسبق مرحلة التحقٌق التً هً مرحلة تمحٌص وتدق

للوصول الى القرار المناسب باحالة القضٌه الى الجهات المختصه متى ما كانت االدله كافٌه الحالة المتهم 

للمحاكمه او ؼلق الدعوى إن وجد الحادث قضاء وقدر او ان الفاعل كان مجهول الهوٌه او رفض 

 الشكوى.

 اعضـاء الضبط القضـائً

االدله عن الجرائم المرتكبه والمكلفون بوظٌفة الضبط القضائً وهم االشخاص الذٌن ٌتولون مهمة جمع 

 فٌها 

 ( من االصول الجزائٌه فً جهات اختصاصهم وهم على سبٌل الحصر34وهإالء بٌنتهم الماده )

 ـ ضباط الشرطه ومؤموروا المراكز والمفوضون .0

حاص الذٌن تجب المحافظه ـ مختار القرٌه والمحله فً التبلٌػ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ االش7

 علٌهم.

ـ  مدٌر محطة السكك الحدٌدٌه ومعاونه ومؤمور سٌر القطار والمسإل عن ادارة المٌناء البحري او 3

 الجوي وربان السفٌنه او الطائره ومعاونه فً الجرائم التً تقع فٌها .



 الجرائم التً تقع فٌها. ـ رئٌس الدائره او المصلحه الحكومٌه او المإسسه الرسمٌه وشبه الرسمٌه ف9ً

ـ االشخاص المكلفون بخدمه عامه الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ االجراءات بشؤنها فً 5

 حدود ماخولوا بهبمقتضى القوانٌن الخاصه.

 واجبات عضو الضبط القضائـً

معلومات التً ان واجبات عضو الضبط القضائً تنحصر فً البحث عن الجرائم ومعرفة فاعلٌها وجمع ال

تفٌد التحقٌق ،وعملٌة البحث والتحري وجمع االدله تبدأ بعد تلقً عضو الضبط القضائً االخبار او 

الشكوى حٌث ٌتولى تزوٌد قاضً التحقٌق والمحقق وضباط الشرطه ومفوضٌها بالمعلومات التً توصل 

 .الى معرفتها عن الجرائم وضبط مرتكبٌها وتسلٌمهم الى السلطات المختصه 

هذا وعلى عضو الضبط القضائً ان ٌثبت جمٌع االجراءات التً ٌقوم بها بمحضر موقع علٌه من قبله 

وممن كان حاضرا ٌذكر فٌه االجراءات المتخذه والوقت الذي جرت فٌه والحاضرٌن على ان ترسل المواد 

ن لدٌهم معلومات المضبوطه الى قاضً التحقٌق او المحقق فورا، كما له ان ٌسمع اقوال االشخاص الذٌ

تفٌد التحقٌق ، وله ان ٌستعٌن باصحاب الخبره كاالطباء وان ٌطلب رأٌهم شفهٌا او تحرٌرٌا ، وال ٌجوز 

له تحلٌؾ الشاهداوالخبٌر الٌمٌن اال اذا خٌؾ من ان ال ٌستطٌع فٌما بعد من سماع الشهاده كؤن ٌكون 

 ه نائٌه ٌتعذر معه استدعائه .الشاهد او الخبٌر مشرؾ على الموت او محتمل سفره الى جه

وقد ٌجري ان ٌقوم عضو الضبط القضائً ببعض االمور دون تحرٌرها فً المحضر فهل تعتبر باطله ؟ 

( االصولٌه المت عضو الضبط القضائً ان ٌثبت جمٌع االجراءات التً ٌقوم بها العتبار 90االصل ان )م/

اما عدم تحرٌرها فال ٌعنً بالضروره بطالنها اال انه ال تلك االجراءات دلٌل من ادلة االثبات فً الدعوى ، 

ٌمكن اعتمادها كدلٌل ، هذا وتنتهً مهمة عضو الضبط القضائً بحضور المحقق او قاضً التحقٌق مالم 

 ٌطلب الٌه االستمرار فً عمله او تكلٌفه باعمال اخرى.

 

 االبتـدائً التحقٌـق

ى الفصل بٌن سلطة التحقٌق واالتهام ، حٌث اسندت سلطة جرت ؼالبٌة التشرٌعات ذات النظام الفردي عل

االتهام لالدعاء العام وسلطة التحقٌق لقاضً التحقٌق وهذا ما ذهب الٌه القانون الفرنسً واالنكلٌزي ، 

اما التشرٌعات االشتراكٌة فقد ذهبت الى الجمع بٌن سلطة االتهام والتحقٌق باعطاء االدعاء العام دورا 

ة التحقٌق واالشراؾ على االجراءات المتخذة فً هذه المرحلة ، وهذا ما فعله المشرع كبٌرا فً قٌاد

 المصري حٌث اعطى للنٌابة العامة سلطة التحقٌق واالتهام .

اما المشرع العراقً فؤنه وان كان قد اعتمد من حٌث المبدأ على مسؤلة الفصل بٌن سلطة التحقٌق 

ٌق والمحققٌن وسلطة االتهام لالدعاء العام ، اال ان هذا الفصل لم واالتهام بؤعطاء التحقٌق لقضاة التحق

ٌكن لم ٌكن تاما ، ففً حاالت معٌنه ٌجوز ان ٌتولى االدعاء العام اجراءات التحقٌق حٌث اعطى قانون 



االدعاء العام لعضو االدعاء العام صالحٌة قاضً التحقٌق فً مكان الحادث عند ؼٌاب االخٌر وهذا 

 .    7102( لسنة 94/ رابعا( من قانون االدعاء العام رقم )5)م/مانصت علٌه 

كما اعطاه دورا فً اجراءات التحقٌق حٌث اوجب حضوره عند التحقٌق فً جناٌة او جنحة وابداء 

مالحظاته وطلباته القانونٌة والحضور فً جلسات المحاكم الجزائٌة عدا محكمة التمٌٌز االتحادٌة وتقدٌم 

الى محكمة الجناٌات والى محكمة االستئناؾ بصفتها االصلٌة عند نظرها لالحكام  الطعون والطلبات

والقرارات الصادرة فٌالدعاوى والجنح والى محكمة االستئناؾ بصفتها التمٌٌزٌة او محكمة التمٌٌز 

( لسنة 94/ثالثا( من قانون االدعاء العام رقم)5االتحادٌة وحسب االختصاص ، وهذا ما نصت علٌه )م/

7102. 

ان التحقٌق ٌعتبر امر وجوبً فً الجناٌات لخطورة هذه الجرائم والتً تتراوح عقوبتها بٌن االعدام 

والسجن المإبد والمإقت ، كذلك ٌجب اجراء التحقٌق االبتدائً فً الجنح المعاقب علٌها بالحبس مده 

اقل فان التحقٌق االبتدائً تزٌد على ثالث سنوات ، اما الجنح المعاقب علٌها بالحبس مده ثالث سنوات ف

ؼٌر الزم فٌها ،حٌثٌكتفى لالختصار باالجراءات المتخذة كشهادات الشهود وإفادة المتهم عند تسجٌلها ، 

 اما المخالفات فال ٌجري التحقٌق فٌها اال اذا قرر قاضً التحقٌق ذلك .

 

 القـواعد االساسٌـة فً التحقٌق 

قق كما هو معروؾ ، حٌث ٌتم فً هذه المرحلة فحص االدلة ان التحقٌق ٌتواله قاضً التحقٌق والمح

واعدادها ، فهً مرحلة تؤكد فٌما اذا كانت االدلة المتوفرة كافٌة الحالة المتهم على المحكمة المختصة او 

 ان االدلة ؼٌر كافٌةلالحالة او انه ال توجد جرٌمة لكون الواقعة ؼٌر معاقب علٌها قانونا .

ت ٌتخذ قاضً التحقٌق قراره المناسبباالحاله او اطالق سراح المتهم  مإقتا او علٌه وفً جمٌع الحاال

رفض الشكوى وؼلق التحقٌق ، وٌكون لذوي العالقة بما فٌهم االدعاء العام حق االعتراض على تلك 

 القرارات التً ٌتخذها ضمن الصٌػ التً ٌحددها القانون .

ولما كان التحقٌق على درجه من االهمٌة لتعلقه بحرٌات الناس وارواحهم لذلك ٌجب االسراع فً انجازه 

 قدر االمكان الن فً ذلك حماٌه للفرد وضمان لمصالح المجتمع.

 ان التحقٌق تحكمه بعض الضوابط التً ٌجب مراعاتها وهً :ـ

 تدوٌن اجراءات التحقٌق:ــ 0

وهذا ٌعنً ان جمٌع اعمال التحقٌق وكذلك كل القرارات  التً تتحذ خالل مرحلة التحقٌق ٌجب ان تكون 

مكتوبه وتوضع عادة فً اضبارة القضٌة ،وٌبدأ التحقٌق بفتح محضر للدعوى ٌتم فٌه تدوٌن إفادة 

 القانون . المشتكً او المخبر ثم شهادة المجنى علٌه ثم شهادات الشهود وفقا للتدرج الذي حدده



والتدوٌن ٌجري عادة دون شطب او تعدٌل او اضافة على ما هو مكتوب  وٌتم توقٌع الشاهد او المشتكً 

او المتهم بعد قراءة ما ورد من قبله او تالوتها علٌه فً حالة عدم اجادته للقراءه على ان توقع من قبل 

كافة البالؼات واالجراءات المتخذة من تولى التحقٌق اٌضا وتختم بختم الدائرة ، كما ٌتم  تدوٌن 

كاجراءات الكشؾ ، وقد ٌتولى التدوٌن قاضً التحقٌق نفسه حٌث ٌوجب القانون ذلك فً بعض االحٌان ، 

ولكن فً الؽالب ٌجري التدوٌن من قبل كاتب ٌستعٌن به قاضً التحقٌقاو المحقق ، هذا وعند انتهاء 

 التحقٌق حتى ٌسهل الرجوع الٌها  التحقٌق ٌجب ان ٌشار الى ذلك وان ترقم اوراق

والؽاٌة من التدوٌن هو امكانٌة الرجوع الى تلك االجراءات او االمور التً اتخذت لفحص النتائج ، كما 

 انها تعتبر حجة .

 ـ سرٌة اجراءات التحقٌق :ـ7

ذٌن هذا المبدأ معتمد فً اؼلب الدول كفرنسا ومصر حٌث نصت قوانٌن هذه الدول على ان االشخاص ال

علٌهم المحافظة على سرٌة تلك االجراءات واال تعرضوا للعقوبة ،  ٌحصلون معلومات بحكم مهنهم

والقانون العراقً هو االخر ٌعاقب على افشاء المعلومات من قبل الموظؾ الذي ٌفشً امرا وصل الى 

( من 932ادة )علمه بمقتضى وظٌفتهاو كان افشاءه فٌه ضرر لمصلحة الحكومة وهذا ما اشارت الٌه الم

 ( بالنسبة الفشاء اسرار التحقٌق.736قانون العقوبات وكذلك الحال بالنسبة للمادة )

هذا وتعتبر اجراءات التحقٌق سرٌه بالنسبة للجمهور وحتى الشهود وكذلك القرارات التً ٌصدرها قاضً 

 التحقٌق وتكون بحضور الخصوم فً الدعوى ووكالئهم.

لخصوم ووكالئهم تعطٌهم حق المناقشة والسإال وابداء المالحظات والطلبات ان علنٌة التحقٌق بالنسبة ل

منهم او من وكالئهم ، ؼٌر ان السإال أوالمناقشة ال تتم اال اذا اذن قاضً التحقٌق او المحقق بذلك وله 

ان ٌرفض الطلب على ان ٌدون ذلك فً المحضر، كما ان وكالء الخصوم بؤستطاعتهم االطالع على 

التحقٌقٌة اال اذا وجد قاضً التحقٌق ضرورة بقائها سرٌة فله ان ٌمنع من االطالع علٌها للفترة  االوراق

 التً ٌراها مناسبة على ان ٌدون ذلك فً المحضر.

هذا وٌستطٌع ذوي العالقة من مشتكً ومتهم والمدعً بالحق المدنً او المسإول مدنٌا الحصول على 

ات وعلى نفقته اال اذا وجد قاضً التحقٌق ان فً ذلك تؤثٌر على صورة من االوراق التحقٌقٌة واالفاد

 سٌر التحقٌق او سرٌته كان له ان ٌمنع ذلك .

 ـ عدم وجود مرافعات حضورٌة:ـ3

من حٌث المبدأ ال توجد اثناء مرحلة التحقٌق االبتدائً  مرافعات حضورٌة تجري امام قاضً التحقٌق او 

اثناء المحاكمة امام محكمة الموضوع وكل ما هنالك هو حضور  المحقق كما هو الحال فً المرافعات

وكالء اطراؾ الدعوى من المحامٌن كمحامً المتهم او محامً االطراؾ المدنٌة وهإالء الوكالء لهم حق 

السإال او طلب االٌضاح او التماس بعض االجراءات النافعة ، وان قاضً التحقٌق هو الذي ٌقدر ضرورة 



عدم االستجابة للطلب ،وفً جمٌع االحوال فان قاضً التحقٌق ال ٌرفض طلبات هإالء االجابة علٌها او

 الوكالء المعقولة .  

 

 ق االبتدائًمن ٌتولى التحقٌ

التحقٌق االبتدائً ٌتواله قاضً التحقٌق والمحققون الذٌن ٌعملون تحت اشرافه  انكقاعدة اساسٌة

واستثناء ٌتولى عضو االدعاء العام التحقٌق فً  مكان الحادث  عند ؼٌاب قاضً التحقٌق واي قاضً فً 

منطقة اختصاص قاضً التحقٌق او المنطقة القرٌبة فً حالة عدم وجود قاضً التحقٌق وكذلك القاضً 

 ي ٌحضر وقوع جناٌة او جنحة .الذ

 علٌه ٌمكن القول ان هناك طائفتٌن تتولى التحقٌق :ـ

 الطائفة التً تمارس التحقٌق وهم مخصصٌن لهذه الؽاٌة: اوالـ

وٌمثل هذه الطائفة قضاة التحقٌق والمحققون ،وقاضً التحقٌق هو الذي ٌعٌن للقٌام بالتحقٌق وفق احكام 

قاضً تحقٌق ٌكون قاضً محكمة البداءة فً المنطقة قاضٌا للتحقٌق ، القانون وفً حالة عدم تعٌٌن 

 . 0424لسنة  061( من قانون التنظٌم القضائً رقم 35وهذا ما نصت علٌه المادة )

وٌعٌن القاضً بمرسوم جمهوري بعد تخرجه فً المعهد القضائً وال ٌمارس عمله اال بعد حلفه الٌمٌن 

 امام امام مجلس العدل. 

حققون فهم ٌعملون تحت اشراؾ قاضً التحقٌق وضمن دائرة اختصاصهم ،وٌكون عادة فً كل اما الم

محكمة عدد كاؾ من المحققٌن ٌتم توزٌعهم بامر من قاضً التحقٌق ، وٌتم تعٌن المحقق بامر من وزٌر 

ال بعد العدل على ان ٌكون حاصال على شهادة البكلورٌوس فً القانون ، كما ان المحقق ال ٌمارس عمله ا

 اداء الٌمٌن امام رئٌس محكمة استئناؾ المنطقة .

هذا وٌتولى قاضً التحقٌق التحقٌق فً الجناٌات وٌتولى المحقق التحقٌق فً الجنح ، كما ان قاضً 

 التحقٌق ٌستطٌع ان ٌتولى التحقٌق بنفسه فً الجنح اذا وجد ان الضرورة تستدعً ذلك.

 د ؼٌاب قاضً التحقٌق المختص .الطائفة التً تمارس التحقٌق عنثانٌاـ 

وهم اي قاضً فً منطقة اختصاص قاضً التحقٌق او اي قاضً من منطقة قرٌبة وهو ال ٌتولى 

التحقٌقاال عند الضرورة وعندما ٌتطلب االمر اصدار قرار او اتخاذ اجراء فوري فً التحقٌق فً جناٌة او 

لمسإول عن التحقٌق عرض االمر على اي جنحة ولم ٌكن قاضً التحقٌق المختص موجود فعندئذ على ا

قاضً فً نفس المنطقة او المنطقة القرٌبة الجراء الالزم ، كما ان القاضً الذي وقعت بحضوره جرٌمة 

جناٌة او جنحة علٌه ان ٌتولى التحقٌق رٌثما ٌحضر قاضً التحقٌق او المحقق المختص ، وال ٌشترط 

ص قاضً التحقٌق بل ان وجوده قد ٌكون بطرٌق الصدفة بهذا القاضً ان ٌكون ٌعمل ضمن دائرة اختصا



فً تلك المنطقة ووقعت بحضوره ، كما ال ٌشترط بهذا القاضً ان ٌكون ان ٌكون قاضً تحقٌق فقد ٌكون 

 قاضً بداءة او جزاء .

هذا وسواء تولى )اي قاضً( التحقٌق فً منطقة اختصاص قاضً التحقٌق او اي قاضً حضر وقوع 

وراق التحقٌقٌة ٌجب ان تعرض وباسرع وقت ممكن على قاضً التحقٌق المختص ، الجرٌمة فان اال

وتكون االجراءات التً اتخذها هإالء وكذلك القرارات بمثابة االجراءات والقرارات المتخذة من قبل 

 قاضً التحقٌق المختص .

كما ٌتولى عضو االدعاء العام هو اآلخر التحقٌق وٌكون له بذلك سلطة قاضً تحقٌق فً مكان الحادث 

عند ؼٌاب قاضً التحقٌق ، وعند حضور قاضً التحقٌق فعلى عضو االدعاء العام ان ٌسلم التحقٌق الٌه 

راءات والقرارات التً مالم ٌطلب الٌه قاضً التحقٌق االستمرار بالتحقٌق كله او جزءا منه ، وتكون االج

 اتخذها بحكم القرارات واالجراءات المتخذة من قبل قاضً التحقٌق المختص.

 

 

 التحقٌق الذي تقوم به الشرطه

ان ضباط الشرطه ومؤمورو المراكز والمفوضون من بٌن اعضاء الضبط القضائً الذٌن حددتهم الماده 

 ( االصولٌه فً جهات اختصاصاتهم . 34)

بط القضائً كما رأٌنا تنحصر فً البحث واالستقصاء عن االدله وجمع المعلومات عند ومهمة عضو الض

حدوث جرٌمه ، وتنتهً مهمة هإالء بحضور قاضً التحقٌق او المحقق ؼٌر ان اعمالهم ال ترقى من 

حٌث القٌمه القانونٌه لالجراءات التً ٌقوم بها قاضً التحقٌق او المحقق ذلك الن التحقٌق تتخذ فٌه 

عض االجراءات التً من شانها المساس بحرٌات االفراد وحرمة مساكنهم لذلك خص بها المشرع قاضً ب

التحقٌق والمحقق الذٌن هم اكثر من ؼٌرهم معرفه بخطورة هذه االجراءات كما ان التحقٌق ٌتطلب نوع 

بعضو الضبط من النضج والوعً القانونً وٌحتاج الى مإهالت ٌجب توافرها بالمحقق والتً ال تتوفر 

القضائً الن اؼلبهم ٌمارسون اعمال بعٌده عن مجال الجرٌمه عدا ضباط الشرطه والمسإولون فً 

مراكز الشرطه ، لذلك نجد ان المشرع استثنى هإالء من بٌن اعضاء الضبط القضائً واعطاهم سلطة 

 االصولٌه . (94/51محقق بالنسبه لالجراءات التً ٌتخذونها فً حاالت معٌنه وعند الضروره م)

االجراءات التً ٌتخذها اي مسإول فً مركز الشرطه عند تلقٌه اخبار عن  

  جرٌمه:ـ

ونعنً باي مسإول فً مركز الشرطه ضباط ومؤمورو المركز ومفوض الشرطه المناطه به ادارة المركز 

لم تكن لدٌه سلطة محقق علٌه ان ٌتخذ االجراءات  ، فعند تلقً اي من هإالء إخبار عن وقوع جرٌمه فاذا

 التالٌه:ـ



ـ عند وصول االخبار الٌه بارتكاب جناٌه او جنحه علٌه ان ٌدون فورا اقوال المخبر وٌؤخذ توقٌعه ثم 0

 ٌرسل تقرٌرا بذلك الى قاضً التحقٌق او المحقق .

لمسإول فً مركز الشرطه تقدٌم تقرٌر ـ اما اذا كان االخبار عن الجرٌمه من نوع المخالفات فان على ا7

موجز عنها الى قاضً التحقٌق او المحقق وهذا التقرٌر ٌتضمن اسم المخبر واسماء الشهود ان وجدوا 

 والماده القانونٌه المنطبقه على الواقعه .

هذا وفً جمٌع االحوال سواء كانت الجرٌمه المخبر عنها جناٌه او جنحه او مخالفه فان على المسإول 

فً مركز الشرطه ان ٌدون فً دفتر المركز خالصة تالخبار عن تلك الجرٌمه والوقت الذي وقع فٌه 

 االخبار.

ـ عند تلقً المسإول فً مركز الشرطه اخبار عن وقوع جناٌه او جنحه مشهوده فعلٌه ان ٌخبر قاضً 3

لحادث وٌشرع فً تدوٌن التحقٌق بذلك واالدعاء العام اٌضا بوقوع الجرٌمه وان ٌنتقل فورا الى محل ا

افادة المجنى علٌه وٌسؤل المتهم عن التهمه المسندة الٌه شفوٌا وٌضبط االسلحه وكل ما له عالقه 

 أ،ب،ج(94بالجرٌمه او استعمل فً ارتكابها)م/

كما ان علٌه ان ٌعاٌن االثار المادٌه للجرٌمه وٌعمل فً المحافظه علٌها وان ٌثبت حالة االشخاص 

ما ٌفٌد فً الكشؾ عن الجرٌمه وان ٌتولى سماع اقوال من كان حاضرا او اي من واالماكن وكل 

االشخاص الذٌن ٌعتقد الحصول منهم على معلومات من شانها معرفة ظروؾ الجرٌمه واشخاص 

مرتكبٌها وان ٌنظم محضرا بذلك ٌقدم الى قاضً التحقٌق او المحقق او االدعاء العام عند حضور اي 

 ادث .منهم الى محل الح

 الحاالت التً ٌكون فٌها للمسإول فً مركز الشرطه سلطة محقق.

( للمسإول فً مركز الشرطه سلطة 51(اعطت الماده)94استثناء مما اوردته الفقره )أ( من الماده ) 

 محقق فً التحقٌق باٌة جرٌمه:ـ 

ون القاضً او عندما ٌصدر الٌه امر من قاضً التحقٌق او المحقق ، وٌحدث هذا عندما ٌك  اوال:ـ

المحقق لدٌه اعمال كؤن ٌكون مشؽول فً التحقٌق بجرٌمه على درجه كبٌره من الخطوره قٌاسا للجرٌمه 

 التً طلب من المسإول فً مركز الشرطه القٌام بها .

وفً هذه الحاله فان التحقٌق الذي ٌجرٌه المسإول فً مركز الشرطه ٌكون له نفس القوه القانونٌه 

الذي ٌجرٌه المحقق ، كما انه ٌستطٌع اتخاذ االجراءات الالزمه كاالنتقال الى مكان  بالنسبه للتحقٌق

الحادث وتدوٌن افادة المجنى علٌه وسماع اقوال الشهود واستدعاء شهود او اشخاص آحرٌن لسماع 

اقوالهم وندب الخبراء ووضع الٌد على ادلة الجرٌمه وضبط االسلحه واالدوات والوثائق والمستندات 

لهامه واستجواب المتهم ان كان معروفا او تفتٌش االماكن التً قد ٌلجؤ الٌها متى ما كانت الجرٌمه ا

جناٌه او جنحه عمدٌه للقبض علٌه ومنع دخول االشخاص وخروجهم من محل الحادث وؼٌرها من 

 االجراءات التً ٌراها ضرورٌه . 



الجرٌمه ودون احالة المخبر على قاضً  قد ٌتولى المسإول فً مركز الشرطه التحقٌق فً ثانٌا:ـ  

 التحقٌق او المحقق وذلك فً الحاالت التالٌه.

ـ اذا خٌؾ ان فً احالة المخبر على قاضً التحقٌق او المحقق ٌإخر اجراء التحقٌق متى كان اعتقاده 0

 مبنٌا على اسباب معقوله كؤن لم ٌكن القاضً موجودا وقت وقوع الجرٌمه .

ول فً مركز الشرطه ان فً احالة المخبر على قاضً التحقٌق او المحقق سوؾ ـ اذا اعتقد المسإ7

ٌإدي الى ضٌاع معالم الجرٌمه الن الفتره بٌن وقوع االخبار ومثول المخبر امام قاضً التحقٌق او 

المحقق وقت كاؾ الزالة معالم الجرٌمه كآثار االقدام او البقع الدموٌه او المنوٌه فً مكان الحادث او 

 مواد او المالبس او آثار العجالت للمركبه المستعمله او السالح الذي تركه الجانً فً موقع الجرٌمه . ال

وقد تكون الظروؾ الطبٌعٌه ؼٌر مالئمه كان ٌنذر الجو ٌنذر بهبوب عاصفه او سقوط امطار او ان الوقت 

 لك .مساء على وشك هبوط الظالم مما ٌتعذر معه المحافظه على معالم الجرٌمه ت

ـ اذا اعتقد المسإول فً مركز الشرطه ان احالة المخبر على القاضً او المحقق سوؾ ٌضر بسٌر 3

التحقٌق ، كؤن ٌكون الجانً ذو نفوذ اجتماعً او سٌاسً  فً المنطقه فان اي تؤخٌر ٌعطٌه الفرصه 

 ق بؤٌة كٌفٌه .للتؤثٌر على الشهود او على المجنى علٌه او التؤثٌر على الجهه التً تتولى التحقٌ

ـ اذا اعتقد المسإول فً مركز الشرطه ان فً احالة المخبر على قاضً التحقٌق او المحقق سوؾ 9

ٌسهل هروب المتهم وذلك باتاحة الوقت الكافً له فً مؽادرة مكان الجرٌمه وبالتالً ٌصبح عسٌرا 

 معرفة هوٌة الفاعل .

ن ٌقوم بالتحقٌق بنفسه ودون احالة المخبر على لكل هذه االسباب ٌستطٌع المسإول فً مركز الشرطه ا

قاضً التحقٌق او المحقق ولكن ٌجب علٌه ان ٌعرض االوراق التحقٌقٌه حال الفراغ منها على القاضً 

 او المحقق .  

 

 

 

 


