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إن الحريةةح حةةةع  لينةةن لوهيةةةدن  قوةةةن غالةة،  حرقالةةةه قغرصوةةد  يحةةةر،   ي ةةةد حر ةةه   ةةة  الحيةةةد   
قيةوق،  ه ةةد لمةةي لةةد يل ةةأل لةةن الةةق  ته ةةد الةةقاد حيدقةةه قغيةةد  قبةةق،ي  قالةة، غ،رمةة  ال ةةنق  غوليق ةةد  يةةن  إلةة  

اللقاثيع ال،قليح اللنهيح ل وي الغديح اليدليح قالهلي ح  إ صن  دللن يؤم، حرقع اإلهيدن قحريدقه  قققاقر  لن،ي 
إو غضةةةح  الحريةةةح ال ب ةةةيح للةةة،غ  ،يةةةققريد  ه يبةةةقق الليةةةد  لةةةه إه لةةةن اللةةةي يةةة  ح لبق ةةةح لنةةة، إحد قةةةه 

 لضلدهد  مد يح.

لي، غن ضرقرا  الحيد  قلرقضيد  اتلن غقبل  غن ه قمةقن حريةح الدةر، ل  رةح لغيةر ضةدل   لحية  
رقع قحريد  اآلبرين  ققددالد ال را د  ققند الدقض    مدن لن الضرقري غن ققضع الضقال  ه ق  ،د لح

القةن قةةهمد للدريةةح ات ةرا، لحريةةدق د قحرةةقال د للةةد ه يلة  حرةةقع اآلبةةرين قيمدةةي ل لبقلةع حيةةد   لهةةه ل ل هةةه 
 قلبقلند  ييق،ي اهيقررار قاتلدن.

ث ه  ن  رض لنض الريق،     حريح الدر، لةن غبةي قيقمدي القهميد الردهقهن لقضع ق أل الضقال  لقل
 دلح اللبقلع قغلهه قغلدهه قايقرراري   دلردهقن وق الوي يمدي القق يع لين ل  حح الدر،  ةن غن يحلةن حريقةه 
قحرقاله قلين ل  حح اللبقلع  ن حلديح غلهه قايقرراري  قال، يرقضن ووا القق يع  ةن لنةض اتحةقاي الليةد  

 دةةر، ل ةةمي بةةد، غق لحرقالةةه قحريدقةةه ل ةةمي  ةةدد   يمةةقن وةةوا الليةةد  ل ةةقر  الةةلض غق لدلحريةةح ال ب ةةيح ل
ققاليف غق قدقيش  ب ه غق ليمهه  قالةوي ي ةمي ليديةد  لحريدقةه  ي ةلح الدةر، غحةقو لةد يمةقن إلة  الحلديةح  
 ققأقن ل لح الل رع  ن غن يضع لن الضةلدهد  لةد يمدةي غن يمةقن الليةد  لحرةقع الدةر، قحريدقةه  ةن غضةيع

 الح،ق،  بد ح الققاليف لحي  يمقن له للرراقه اللنرقلح ق رق ه الردهقهيح.

وا مدن الق ريع يضع الضقال  الردهقهيح لن،د الليد  لحريح الدر،   إن ووي الحلديح قح،ود ه قمدةن  قا 
ي قلق مده  الضلدهد  قال رق  القن يق    لرا دق ةد اللةي ققاليةف غي إهيةدن لحملةه قه ينقري ةد غي هرة،  لة

ه لةة، لةةن قةةقا ر حلديةةح غبةةرل غه قوةةن الحلديةةح الرضةةد يح  ولةةأل غن الحلديةةح القةةن قمد  ةةد اله ةةق، الق ةةرينيح 
ل لد مده  ،الق د ق يدرق د ملده  قاقردهد  قاقددال د لع اللقاثيع قالللد،ئ رقحد  قه د   يقف قمي قل،قن الضدء 

بةةر، حلديةةح همريةةح قدقرةة، البةةقور ققب ةةق لةةن ي لةةع غحمدل ةةد قيرةةقد   ي ةةد قين ي ةةد هةةلض الحيةةد   ةةن القاالةةع ل
اللضلقن  بد ح قغن الرضدء للد له لن حي،ي قايقرصي قح دهح وق قح،ي الرد،ر   ة  بةصء لةد ي حةع ل ةوي 
اله ةق، لةن هرة، غق رلةةقض غق لةد ي ةقل د لةةن ال ةقر للةد لةةه لةن ية  ح  ةةن قديةير اله ةق، الردهقهيةةح  

  قلين قييدو الحريد .قلد قلدري غيضد  لألن البد دين قلصو اللم
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قيةةةأقن وةةةوا الةةة،ليي مقيةةةي ح ليةةةد ،   ةةةن يةةةليي ضةةةلدن ق ليةةةعت يةةة يدت ل ه ةةةق، الردهقهيةةةح القةةةن قحمةةةد 
إبةةراءا  الققاليةةف  ل ةةقر  قةةؤ،ي إلةة  القر يةةي لةةن ال بةةقء إليةةه  قوةةق لةةد يةةيؤ،ي لةة،قري إلةة  الحةة، لةةن القنةةرض 

  إ ةمدليد  اهمقمةدم ل قنوي  قريري لةن ضةرق  يةقء اللندل ةح الةص إهيةدهيح غثهةدء  قةر  الققاليةف  قالرضةدء   ة
 ةةةن لرامةةةق اه ةةةصل قالقأويةةةي قهمةةةدرا  الققاليةةةفه وةةةوا م ةةةه يبنةةةي لةةةن وةةةوا الةةة،ليي قيةةةي ح قالد يةةةح ق صبيةةةح 

 ل قبدققا  الردهقهيح القن قه،رو قح  لد  حبق الحريح قالليد  لحع اإلهيدن  ن الحريح.  

 

 

قيةةيه وةةوي الحريةةح لحلديةةح ،يةةققريح حةةر، ال،يةةققر اتر،هةةن   ةة  قريةةير للةة،غ الحريةةح ال ب ةةيح ل دةةر،  
 ( لهه     غن:7 ه،لد ه،  ن اللد،  )

 . الحريح ال ب يح ل قهح . 1

. مةةي ا قةة،اء   ةة  الحرةةقع قالحريةةد  الندلةةح غق حرلةةح الحيةةد  البد ةةح لبر،هيةةين بريلةةح يندالةة    ي ةةد 2
 الردهقن.(

 ( لهه     غهه:8قه، غيضد   ن اللد،  )

 غق يقالف غق يحل  غق قري، حريقه إه ق ع غحمدد الردهقن. . ه يبقق غن يرلض     غح،1

. مي لن يرلض   يه غق يقالف غق يحل  غق قري، حريقه قب  لندل قه للد يحدم   يةه مرالةح اإلهيةدن  2
قه يبقق قنويلةه  لةأي  ةمي لةن ات ةمدي  غق إيةواؤي لة،هيد  غق لنهقيةد   ملةد ه يبةقق حبةقي  ةن ريةر اتلةدمن القةن 

 رقاهين  قمي القي ي ،ر  ن غي  ب، قح  ق أ  غي قنوي  غق إيواء غق ق ،ي، ه ينق، له.(. قبيقود ال

( لن الدهقن غ ةقي اللحدملةد  البقا يةح   ق ةن 114قال، همد الل رع اتر،هن غحمدد الققاليف  ن اللد،  ) 
ح  ةن قن لحةدمد ال ة د ققضةلن الةده  ملةقولأل     الهحق الوي ييقد قليدهةه هحرةد  ( لن الدهقن اتح،ا  6اللد،  )
غن لردضةةن ال ةة ح  ةةن اللةةقا، الل ةةقل ح   ةة  الحةةل  لةةد لردضةةن القحريةةع لةةن ال ةةصحيح المدل ةةح  ةةن  (15اللةةد،ي)

 الققاليف قالقب يه.

قال، بدء  ووي الق ريند  لهيبلح لع احمدد اهقدداليد  قاللقاثيع ال،قليح القن غم،      حع الدر،  ن 
د لةدي  ريرةةه مدهة   قان الليةةد  ل ةوي الحريةةح ه يمةقن اه ضةةلن ضةلن ا ةةدر الحريةح قان ه يةةقد اه قة،اء   ي ةة

ال ر يح الردهقهيح هقالقن حر       قريير  ،، لن الضقال  قلن ضله د اهه ه يبقق الردء الرةلض   ة  اي 
صحيد   ر، اق حبقي اه      ي، اللقمدين اللبقلين لأ،اء ق أل الل دد ق ،د قبدققود ققنيد د  ن ايةقب،اد ال ة
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القن يبقل د ل د الردهقن لدإلضةد ح الة  قةقا ر ب ةح رالدليةح   ة  ل ةرق يح ق ةأل اهبةراءا   ملةد ققق  ة  اللنةديير 
ال،قليح لن ال،قي ان قضع القا ، للقب   القاهي د قح،، لن بصل د اللةقمدين اللبةقلين الةر قبرية، ال ةب، لةن 

 ق، ال،قليح قاإلال يليح  ن ووا اللبدي:حريقه قالمرقف القن قققب  ان ق ،ر  ن م  د . قلن الب 

 .1948غ( اه صن الندللن لحرقع اههيدن ليهح 

 .1966 ( الن ، ال،قلن البد، لدلحرقع الل،هيه ق الييدييه ليهح 

و( اقدداليةةح لهدوضةةح القنةةوي  قريةةري لةةن ضةةرق  اللندل ةةح غق النرقلةةح الرديةةيح غق الصإهيةةدهيح غق الل يهةةح 
 .1984ليهح 

 (2015اتلد اللقح،ي الهلقوبيح ال،هيد للندل ح اليبهدء )القا ، لده،يص ،(  القا ، 

 .1988اللقن رح لحلديح اللحقبقين قاليبهدء ليهح  ه(  للد،ئ اتلد اللقح، 

 .1990ق( للد،ئ ققبي يح ل أن ،قر غ ضدء الهيدلح الندلح ليهح 

 .1990ق( للد،ئ غيدييح ل أن ،قر اللحدلين ليهح 

ل قنةةةوي  قريةةةةري لةةةةن ضةةةةرق   يةةةةن الدندل قيوثوالق القر ن لدلي  1999ققمةةةقي ايةةةة هلقي لنةةةةدد ل( لرق          
 اللندل ح غق النرقلح الردييح غق الصهيدهيح غق الل يهه.

 .1950 ( الليثدع اتقرقلن لحرقع اإلهيدن ليهح 

 2004ي(الليثدع النرلن لحرقع اههيدن 

 1981أل(الليثدع اه ريرن لحرقع اههيدن 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ماهية التوقيف وطبيعته :أولا 
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ابق د  الق ريند   ن ابقيدر القنلير الوي ي،ي     اإلبراء الوي للرقضدي يقد حبق حريح الدر، اللي          
 ،قر الحمد اله د ن   دن حين ي  ع الل رع الدرهين     ووا اإلبراء لدم الحل  غق الحبق اهحقيد ن  

دي اهحقيد ن  قغبو الدهقن اإلبراءا  البهد يح ابقدر الدهقن اللي ر  البهد يح  ن اللل مح اللغرليح قنلير اه قر
الل ري لقنلير الحل  اهحقيد ن  ققلنه الل رع ال يلن قالمقيقن قالبقا ري قاإللدراقن لدبقيدر القنلير واقه  غلد 
الل رع اتر،هن  ر، ابقدر  ن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح قنلير الققاليف قوق القنلير واقه الوي غبو له 

 رع اليقري قال لهدهن قالنراالن.الل 

قيلمن غن ينرف الققاليف لأهه: )ي   حريح الل قم    يه لإي،ا ه غح، لحدي الققاليف الل،  اللح،،           
ل ققاليف الدهقهد  م  د غق لنض د لن اللي الي  ح اللبق ح  إوا ققا ر  ات،لح المد يح لحع الل قم    يه ققق ر  

 دهقهيح اللح،،  لولأل الدهقهد (. للرراقه ق ع الضقال  الر

 

 

)حبق حريح ال ب، لدقر  لن القال  للهنه لن الدرار قل ي،ا  ليلدع غالقاله للنر ح الب ح اللبق ح(   القبض هو
قالرلض  ن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح وق إبراء لن إبراءا  القحريع القن يرقد ل د لقمدق الضدل ح 

( لن 99ق لي البرا د الل  ق،  قرير الل  ق،   لدإلضد ح إل  لد ه     يه اللد،  ) الن،ليح  ن حده  لنيهح
 الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح(.

 متى يكون ألي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكى عليه؟

 يمقن ولأل  ن اتحقاي القدليح  ل ر  غن يمقن الل قم    يه حدضرا  قققب، ،ه ي مد يح     اق دله: 

  ن البهديد .

  ن غحقاي الق ل  لدلبهح إوا مدن الردهقن يندال    ي د لدلحل  لل،  ققي،     يقح غ  ر.

قح  لرااللح ال ر ح غق لد يمن له  إوا مده  البريلح بهحح لنداللد    ي د لدلحل  قمدن الل قم    يه لقضق د  
 لحي إالدلح ثدل  قلنرقف  ن اللل مح .

 ن بهح اليرالح قالغ   قالقن،ي ال ،ي، قلردقلح ربدي الي  ح الندلح لدلرق  غق لدلنهف قالريد،  ل دحش قاهق دأل 
 حرلح اآل،ا .

 وي يبقق اهيقندهه للحدلن  ن لرح ح الرلض قالقحريع اهقلن؟  -
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لن الدهقن هردلح اللحدلين     اهه :)ل لحدلن اتيقدو قاللق،ر  الوي يهيله قنر   32  اللد،  ه            
بليع اللندلص  ل،ل اللرابع الرضد يح قاإل،اريح مد ح قل لد غن يحضرا لبقلنين قلهدر،ين القحريرد  الدد 

 ال ر ح قالهيدلد  الندلح.(

 ح الن،ليح قهميله  ه، الردء الرلض     الل قم  لدون لحققيد  لحضر الرلض الوي يققب      الضدل
   يه؟ 

 ايد اللقمف الوي غ ،ر غلر الرلض قالوي الدد لقهديوي. 

 ايد الل قم    يه ققدرير إلردء الرلض   يه قلمدهه قغيلدله.

 قال  إي،اع الل قم    يه ققدريبه قلمدن الققاليف غق الحبق.

 لدع ال  غالقاي الل قم    يه.ايد ال ب، الوي لد ر لقهميد اللحضر قاهيق

( غ صي  قلن الل قم    يه ق ن حدلح القهد ه  ن 4( ق)3( ق)2ققاليع اللحضر للن قر، ومرود  ن اللهق، )
 الققاليع ي در ال  ولأل  ن اللحضر لع ليدن اليل .

  ( لن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح.100اللد،  )

 (؟100المادة )ما هو الجزاء المترتب على مخالفة أحكام  -

ل صن اإلبراءا  )ل صن لحضر الردء الرلض قل صن بليع اإلبراءا  اللقرقلح     لحضر الردء 
 الرلض(.

( ومتى 100ما هي الفترة الزمنية التي يتوجب سماع أقوال المشتكى عليه خاللها وفقاا ألحكام المادة ) -
 يتوجب ارساله إلى المدعي العام؟ 

الل قم    يه اللرلقض   يه  قرا   قاريدله بصي غرلع ق  رين يد ح إل   يب  غن يقد يلدع غالقاي
الل، ن الندد اللبق، لع لحضر الردء الرلض قيب      الل، ن الندد ان يثل   ن اللحضر القدرير 
قالقال  الوي لثي الل قم    يه غلدله تقي لر   قيلد ر إبراءا  القحريع بصي غرلع ق  رين يد ح 

 / ( الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح.100/1  اللد،  )حي  ات قي

 
 

 

 أوجه الختالف بين التوقيف والقبض: -

 القبض التوقيف
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(  114ل،  الققاليف  قي ح هيليد     ن ق رد  له، اللد،  )  .1
ه ققبدقق بليح   ر يقلد   ن البهديح قيلنح ايدد  ن 

 البهحح لع لرا د  القل،ي، ق رد  ل لد،  واق د.

 . ن غرلع ق  رين يد ح ه ققي،ل،  الرلض ال ير  هيليد  إو 

الققاليف إبراء لن إبراءا  القحريع اهلق،ا ن الوي غهي    .2
 .للد رقه لدلل، ن الندد

الرلض إبراء لن إبراءا  القحريع اتقلن يلدريه للد ر  
 .لقمف الضدل ح الن،ليح

غحد  الل رع الققاليف لضلدهد  قضقال  بد ح   .3
 ()اهيقبقا   قالققاليف  ن لرامق اإل صل قالقأويي

ه ققب، ضلدهد  للدث ح  ن الرلض   يمقن  ن همدرا  
 .الحبق اللؤال  ل،ل ال ر ح

 

 

 ( من قانون العقوبات.41مع مراعاة ان تحسب دائماا مدد القبض والتوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها، المادة )
 

 

وق قنرض لقمدق الضدل ح الن،ليح ل ب، قضع هديه لقضع ال أل قالريلح ليؤاله  ن وقيقه  الستيقاف:
ققب قه  قه يحع ل وا اللقمف قريي، حريح ال ب، إه قريي،ا   رضيد   دلرا  ه يقن،ل إيرد ه للبر، 

دي ،قريح يؤاله  قه يقبو ووا اإلبراء إه إوا مدن وهدأل ا قلدي قلرري مرقف القاالنح لثي ل دو،ي رب
ال ر ح ل ب،  ن يد ح لقأبر  لن ال يي لين اللحدي القبدريح اللغ رح  يرقلقن لديقيرد ه قيؤاله 

  ن يل  قبق،ي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هي الشروط القانونية لصحة الستيقاف: -
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 اوجه الختالف بين التوقيف والستيقاف: -

 الستيقاف التوقيف

 قوق، القحريع اهلق،ا نالققاليف إبراء لن إبراءا    .1
ي  ح قهح ر  ن الل، ن الندد  رير الدلي ل قدقيض غق 

 .اله،  للقمف الضدل ح الن،ليح

اهيقيردف إبراء لن إبراءا  اهيق،هي قاللح  قالقحري  
 .قلقمدن الضدل ح الن،ليح ييق ينقن للد ر  اهيقيردف

ل،  الققاليف ال، ق قي قيلضن اللقالقف غ  را قوق  ن   .2
 .الققاليف لمدن

ل،  اهيقيردف لري،  ه ققن،ل إيردف ال ب، ليؤاله قق رن 
البقا  لهه قه يبقق حبق حريح ال ب، الليققالف غمثر لن 

 .الل،  الصقلح

الققاليف لن الللمن غن يقرق    يه قدقيش الل قم    .3
   يه.

ه يبقق  ن اهيقيردف الليد  لحريح الدر، ال ب يح  ص 
وا قد القدقيش غثهدء اهيقيردف مدن ، يبقق قدقيش ال ب، قا 

 لد ص  قه يقرق    يه غثرا .

الققاليف ه ل، لن قبق، ات،لح المد يح القن قرل  الل قم    .4
  يه لدلبرد الليه، له قققا ر للررا  الققاليف ق رد  

 ل  رق  القن ح،،ود الردهقن.

 يمدن  ن اهيقيردف لبر، ال أل قالريلح.
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وق اليدد ي  ح رير الضد يح للقبة  هة، ق ةرينن بةد، لية   حريةح ال ةب، للة،  قحة،،ود   اإلداري:الحتجاز 
،قن هيةةلح غيةةح بريلةةح لةةن الهدحيةةح الردهقهيةةح ل  ةةب، لحةةي اهحقبةةدق. قيلد ةةر اهحقبةةدق اإل،اري 

 .1954( ليهح 7 ن اتر،ن لن اللي الحمدد اإل،اريين ق رد  للد ه،   يه الدهقن لهع البرا د رالد )

 ما هي الحالت التي يلجأ فيها الحاكم الداري إلى الحتجاز؟ .1

مي لن قبة،  ةن لمةدن  ةدد غق بةد،  ةن مةرقف قرهةع الحةدمد اه،اري لأهةه مةدن   ة  ق ةأل ارقمةد   .2
 بريلح غق الليد ،      ارقمدل د.

ا  د مي لن ا قد، ال  ق يح غق اليرالح غق حيدق  اتلقاي الليةرقالح غق ا قةد، حلديةح ال  ةق، غق إيةق  .3
 غق الليد ،      إبددء اتلقاي الليرقالح غق الق رف ل د.

 مي لن مدن  ن حدلح قبني قبق،ي حرا    يرد  لص مددلح ي مي ب را      الهد . .4

 

 توقيف األجانب؟ 1973( لسنة 34هل أجاز قانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم ) -

لقهيي  لن ل،ير اتلن الندد ي  ح ققاليف ( لهه ققير ال،اب يح 37بقي الردهقن قللقب  اللد،  )
 اتبده  لغديد  إلند،ود  )قهألي لن الل رع غن قمقن ل،  الققاليف ل وي الغديح لح،، (.

إن الررار ال د،ر  ن الحدمد اإل،اري لدهحقبدق وق الرار ا،اري يلمن ال نن لل رق يقه ل،ل اللحملح  -
 اإل،اريح.

 
 

 
 

( لةن الةدهقن غ ةقي اللحدملةد  البقا يةه الققاليةف  حية  حة،،  وةوي 114همد الل رع اهر،هن  ةن اللةد،ي  )     
 اللد،   رق  الققاليف للد قضلهقه لن غحمدد  ن ه  د الوي بدء     الهحق القدلن: 

قق يةلنح غيةدد . لن، ايقبقا  الل ةقم    يةه يبةقق ل لة، ن النةدد ان ي ة،ر لحرةه لةومر  ققاليةف للة،  ه ققبةد1)
إوا مدن الدني الليه، اليه لنداللد   يه الدهقهد لدلحل  ل،  ققي،     يهقين قلل،  ه ققبدقق بليح   ر يقلةد إوا 
مدن الدني الليه، اليه لنداللد   يه الدهقهد لنرقلح بهد يةح ققةقا ر  اه،لةح القةن قرل ةه لدلدنةي الليةه، اليةه   قيبةقق 

ل  حح القحريةع ولةأل   ة  ان ه يقبةدقق القل،ية،  ة را  ةن البةهح قثصثةح ا ة ر له قل،ي، ووي الل،  م لد االقض  
 ن البهديد  اللندال    ي د الدهقهد لنرقلح لؤالقح قيةقح ا ة ر  ةن البهديةد  اتبةرل ق  ة  ان يدةرو  ةن الل ةقم  

 ثانياا: شروط التوقيف
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 ( لن ووي اللد،  .  3  يه لن،ود لد لد يقد قل،ي، ل،  الققاليف ق ع غحمدد الدرر  )

( لةةن وةةوي اللةةد،    ةة  الل ةةقم    يةةه الليةةه، اليةةه 1مةةدد الققاليةةف قالقل،يةة، الل ةةدر الي ةةد  ةةن الدرةةر  ). قيةةري غح2
 اح،ل البهح اللندال    ي د الدهقهد لدلحل  ل،  ه ققي،     يهقين  ن اي حدلح لن الحدلقين القدليقين: 

 لر ق، اق اليرالح . غ. إوا مدن الدني الليه، اليه لن بهح اهيواء اللر ق، اق اهيواء رير ال

 . إوا لد يمن له لحةي إالدلةح ثدلة  قلنةرقف  ةن اللل مةح   ة  ان يدةرو  هةه إوا الة،د مدةيص يقا ةع   يةه اللة، ن 
 الندد يضلن حضقري م لد     اليه ولأل .  

. إوا االقضة  ل ةة حح القحريةع اللةةي اهق ةدء اللةة،، اللليهةح  ةةن الدرةرقين اليةةدلرقين ايةقلرار ققاليةةف الل ةقم    يةةه 3
قب      الل، ن النةدد  ةرض ل ةف الة، قل   ة  اللحملةح اللبق ةح لهمةر الة، قل قل لحملةح قلنة، اه ةصع 

را  ايةةقلرار الققاليةةف لةةن  ،لةةه   ةة  ل دلنةةح اللةة، ن النةةدد قيةةلدع غالةةقاي الل ةةقم    يةةه اق قمي ةةه حةةقي للةةر 
قاه صع     اقراع القحريع ان قررر اللي اهق دء ق أل الل،  قل،ي، ل،  الققاليف لل،  ه ققبدقق  ةن مةي لةر   ة را 
 ةةن البةةهح قثصثةةح ا ةة ر  ةةن البهديةةد    ةة  ان ه يقيةة، لبلةةقع الققاليةةف قالقل،يةة،  ةةن بليةةع اتحةةقاي   ةة  غرلنةةح 

اتال ة  ل نرقلةح  ةن البهديةح اللندالة    ي ةد الدهقهةد لنرقلةح لؤالقةح   اق ان قرةرر  ا  ر  ن البهح ق  ة  رلةع الحة،
 اإل راو  ن اللقالقف لمددلح اق ل،قه د  ن اي لن ق أل الحده .  

 

. ل لةة، ن النةةدد ان يرةةرر غثهةةدء إبةةراءا  القحريةةع  ةةن البةةرا د البهحيةةح قالبةةرا د البهد يةةح اللندالةة    ي ةةد الدهقهةةد 4
،ا، لومر  الققاليف     ان يمقن ل ل قم    يه لحةي إالدلةح ثدلة   ةن اللل مةح ليل ةج  يةه بليةع لنرقلح لؤالقح ايقر 

 اللندلص  اللقن رح لدلقحريع قاهددو الحمد(.

( لةةن الن ةة، الةة،قلن ل حرةةقع الل،هيةةح قالييديةةيح قالقةةن 9قوةةوا الةةه، بةةدء لققا رةةد  إلةة  حةة، مليةةر لةةع هةة، اللةةد،  )
ع  ةةن الحريةةح ق ةةن اهلةةدن   ةة   ب ةةه . قه يبةةقق ققاليةةف احةة، اق ا قردلةةه . لمةةي  ةةر، حةة1ه ةة    ةة  غن : ) 

 قنيدد . قه يبقق حرلدن اح، لن حريقه اه هيلد  يه،   ي د الردهقن ق لرد لوبراء اللررر  يه .  

. يققبةة  الةةص  اي  ةةب، يةةقد ققاليدةةه لديةةلد  وةةوا الققاليةةف لةة،ل قالق ةةه ملةةد يققبةة  الصرةةه يةةريند لديةةح ق لةةح 2
 به اليه .  قق 

. ير،د اللقالقف اق اللنقرةي لق لةح بقا يةح   يةريند   الة  احة، الرضةد  اق احة، اللةقمدين اللبةقلين الدهقهةد للد ةر  3
قمد ف الضد يح   قيمقن لةن حرةه ان يحةدمد بةصي ل  ةح لنرقلةح اق ان يدةرو  هةه . قه يبةقق ان يمةقن احقبةدق 

دلةح   قلمةةن لةن البةد ق قن يةع اه ةراو  ةه د   ة  ضةةلدهد  ات ةبد، الةوين يهقمةرقن اللحدملةح وةق الرد ة،  الن
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لمددلةةةح حضةةةقرود اللحدملةةةح  ةةةن ايةةةح لرح ةةةح غبةةةرل لةةةن لراحةةةي اإلبةةةراءا  الرضةةةد يح   قلمددلةةةح قهديةةةو الحمةةةد  هةةة، 
 اهالقضدء . 

. لمةةي  ةةب، حةةرد لةةن حريقةةه لةةدلققاليف اق اه قرةةدي حةةع الربةةقع الةة  لحملةةح لمةةن قد ةةي وةةوي اللحملةةح ،قن 4
 ن الدهقهيح ا قردله   ققألر لده راو  هه إوا مدن اه قردي رير الدهقهن .  ال دء  

 . لمي  ب، مدن ضحيح ققاليف اق ا قردي رير الدهقهن حع  ن الح قي     قنقيض(.5

 

 

 

 

 ما هي الجرائم التي يجوز فيها التوقيف؟ -

 

 

 الندد الققاليف  ن البرا د القن ه ققي، ل،  الحل   ي د  ن اليهقين؟ وي يبقق ل ل، ن -

يبقق ل ل، ن الندد ولأل  إوا لد يمن ل ل قم    يه لحي إالدلح ثدل  قلنرقف  ن اللل مه     غن يدرو 
الل، ن الندد  هه  ن الحدله اهبير  إوا ال،د مديص  يقا ع   يه يضلن حضقري م لد     اليه ولأل. 

اإل در  إل  ان الدني البرلن يلر  بهحقيد   ن حدي ان قبدقق   رقلح الحل  ل،  ثص  يهقا  ققب،ر 
( لن الدهقن النرقلد  قالقن ه      : )الحل    وق قضع اللحمقد   يه 21قولأل يه،ا  له، اللد،ي )

قا  اه اوا  ن اح، لرامق اه صل قالقدويي الل،  اللحمقد ل د   يه قون ققراقل لين ايلقع قثص  يه

 الشروط الواجب توافرها إلصدار قرار التوقيف
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 ه، الردهقن     بصف ولأل(.

( قالقن ه   1988( ليهح )18( لن الدهقن ي  ح الليدي رالد )30قلثدي ولأل لد قر،  ن ه، الل،ي )
غ. لع لرا د  غي  رقلح غ ، قر، اله،   ي د  ن غي الدهقن  بر يندال  لدلحل  ل،  ه قري  ن    : )

 ن غلدن ،يهدر قه ققي،     يلنح  هف ،يهدر مي لن  يهح قه ققي،     بل  يهقا  قلغرالح ه قري
 ارقم  غيد  لن ات ندي القدليح :...( .

 هل يجوز للمدعي العام التوقيف في الجنح والمخالفات إذا كانت العقوبة المقررة لها الغرامة فقط؟  -

ح اللررر  ل د الغراله ه يبقق ل ل، ن الندد ققاليف الل قم    يه  ن البهح قاللبدلدد  إوا مده  النرقل
  ر .

متى يجوز توقيف المشتكى عليه المسند إليه عدة جرائم؟ وما هو القرار الواجب اتخاذه إذا اسقطت  -
دعوى الحق العام في الجرائم المستوجبة للتوقيف بالعفو العام أو التقادم أو صدر قرار بمنع المحاكمة 

 فيها؟

وا لد غير   ، قل الحع الندد  يبقق الققاليف إوا مدن إح،اود لن البرا د البد ق  ي د الققاليف الدهقهد   قا 
غق قررر لهع اللحدمله  قلد قمن غي لن البرا د اللداليح الليه،  ل ل قم    يه بد قا   ي د الققاليف الدهقهد  

  يقنين اإل راو  ن الل قم    يه  قرا .
 

 

يققل  الل، ن الندد اقلد  د لغيح اللح   ن  اهيقبقا : وق لن غود إبراءاا  القحريع اإللق،ا ن القن
ات،لح القن قرل  الل قم    يه لدلبرد الليه، إليه    ق إبراء يققبه لقاي قه الل، ن الندد ال  
الل قمن   يه واقه ل قالقف     الحريرح قالق قي ر   ا قراف لهه يثل  الق له اللهيقلح إليح اق ال  

 ،ليي ي،حض د.

قلويقبقا   لينح لق،قبح   ق قيي ح قحريع لع الل قم    يه يقبوود الل، ن الندد لغيح الح قي 
    ،ليي اثلد  يهير له لبريد  الرضيح قوق لن هدحيح ابرل قيي ح ، دع ققيح ل ل  قم    يه  ر ح 

ققضيح مرقف  اثلد  لراءقه قهدن الق لح اللهيقلح اليه ان مدن لري د  اق قبديف ليؤقليقه  ن  ريع
االقرا ه البريلح ان مدن لوهلد   دإليقبقا   ن حريرقه ه يه رف  ر  ال  يؤاي الل قم    يه  ن 
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البرد الوي قد ايهد،ي إليه لي يقضلن ايضد  لقاب قه لدت،لح الرد لح ض،ي قيؤاله  ه د قلهدال قه ل مي 
 قد ي ن  ن مي ولأل.

 

  لبر، إ ص ه     ات ندي اللهيقلح إليه ق    بقالح غلد يؤاي الل قم    يه  أهه إبراء يرق ر   
 ه د ،قن ال،بقي لنه  ن لهدال ح قد ي يح.قققضح  د ،  ووي القدرالح لين اإلبرا ين  ن غن يؤاي 
الل قم    يه وق إبراء بد ق اقبدوي  ن اي لرح ح لن اللراحي للد  ن ولأل لرح ح اللح  اهقل  حي  

لل قلح له قاإليقلدع ال  االقاله ليههلد ليي  ل د ايقبقالح تن ولأل لن يبقق ل ضدل ح الن،ليح يؤاي ا
غ لدي القحريع اإللق،ا ن الرضد ن. قوهدلأل إبراءا  غقب  الردهقن     الل، ن الندد اقلد  د غثهدء 

( لن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يه  قووي اإلبراءا  63اهيقبقا  ق رد للد ه     يه اللد،ي )
 قالقدلن:    الهح

 

 
 

لغايات توكيل  24ما هو السند القانوني لدى المدعي العام لإلحتفاظ بالمشتكى علية مده ل تزيد عن  -
 محامي؟

 ه،لد يلثي الل قمن   يه الدد الل، ن الندد  قالقن ه       ) (63/1وق لد قر،  ن اللد،قين )
بقاله  ه د لهل د ايدي ان لن حره ان ه يبي  يقثل  لن وقيقه قيق ق   يه الق لح اللهيقلح اليه قي    

 ه د اه لحضقر لحدد   قي،قن ووا القهليه  ن لحضر القحريع  دوا ر ض الل قم    يه ققميي لحدد 
 لد قر،  ن اللد، ق  (.يد ح يبري القحريع للنقي  هه  اق لد يحضر لحدليد   ن ل،  ارلع ق  رين
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 ن اهحقاي القن يقد  ي د الرلض ه       )  يح القن/ ( لن الدهقن ا قي اللحدملد  البقا100)
لن ووا الردهقن يققب      لقمف الضدل ح الن،ليح ققح   99    الل قم    يه ق رد هحمدد اللد،  
 . يلدع االقاي الل قم    يه  قر الردء الرلض   يه قاريدله   د  ح ل صن اهبراءا  الريدد للد ي ن :

ل  الل، ن الندد اللبق، لع اللحضر الل در  ن الله، )غ( لن ووي الدرر  بصي ارلع   رين يد ح ا
قيققب      الل، ن الندد ان يثل   ن اللحضر القدرير قالقال  الوي لثي الل قم    يه الدله هقي 

 ل، ن الندد (. ق  يه  إن للر  قيلد ر ابراءا  القحريع بصي ارلع ق  رين يد ح حي  اه قي 
( لن قدرير قق،ينح لن اللي ا را، الضدل ح الن،ليح 24   الل قم    يه بصي ل،ي) صحيح ايقبقا

 ( يد ه اوا رر  لققميي لحدلن .24الليد ،ي قال دله ل، )

 متى يمكن استجواب المشتكى عليه قبل دعوة محاميه للحضور؟ -

 

 غ قي اللحدملد  البقا يح.( لن الدهقن 63/2قيحع للحدليه لن، ولأل اه صع     ا د،  لقم ه  اللد،  )

 ما هو اإلجراء في حال امتناع المشتكى عليه عن توقيع إفادته؟

إوا القهع الل قم    يه  ن ققاليع إ د،قه لدلضد ه غق لل لقه  ي،قن المدق  ولأل لدللحضر لع ليدن 
 (.63/3يل  اهلقهدع قي د،ع   ي د الل، ن الندد قالمدق   اللد،  )

 

 حال امتناع المشتكى عليه عن اإلدلء بافادته أو صمت عند الستجواب؟ما هو اإلجراء في 

 يقد ق،قين ولأل  ن اللحضر قي د،ع   يه لن اللي الل، ن الندد قالمدق .

( من قانون أصول المحاكمات 3و 2و 63/1ما هو الجزاء المترتب على مخالفة أحكام المادة )
 الجزائية؟

ل صن اإل د،ي القن غ،ل  ل د الل قم    يه  قيققب      الل، ن الندد إ د،  ايقبقاله قا  لدي ه، 
 (.63اللد،  )

 هل يجوز إجراء الستجواب من غير المدعي العام؟ وهل تقبل اإلنابة الخطية بإجرائه للضابطة العدلية؟

لن ابق د ه لريد لن ات لدي ل ل، ن الندد غن يهي  غح، لقمدن الضدل ه الن،ليه الليد ،ي ض
( لن 92( ق)48ال،اب ح  ن قمد ده غق إلبراء غي لندل ه قحريريه  ،ا ايقبقا  الل قم    يه  اللد،قين )
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الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح.ولأل ان اإليقبقا  ابق د، ايق ثدري اهد ه الل رع ح را  لدلل، ن 
،د الهددو     ايقرصله  قووا اإلبق د، ه يرلي الندد الوي وق الدض ييبه الل رع لضلدهد  قمدي  

القدقيض او اهه اوا مدن الل رع ال، الدل ل ل، ن الندد قدقيض الريدد للنض اإلبراءا  ل ضدل ح الن،ليح 
 الليد ،ي  إهه ال، حمر ان يمقن اإليقبقا  لحص  ل قدقيض.

 ليه؟ هل يجوز للمدعي العام أن ينيب مدعي عام آخر لستجواب المشتكى ع -

يبقق ل ل، ن الندد اللبق، غن يهي  ل، ن  دد  بر هيقبقا  الل قم    يه الوي يققاب، ضلن 
ابق د ه قل ل، ن الندد اللهد  بليع قمد ف الل، ن الندد اللهي  اللنيهه  ن اهيقهدله  قلدلقدلن 

لن البرا د البد ق  يبقق ل ل، ن الندد اللهد  غن يررر ققاليف الل قم    يه إوا مدن البرد الليه، له
 ي د الققاليف إوا قب، لد يلرر ووا الققاليف  ملد يبقق ل ل، ن الندد غن يهي  الضد  ال  ح لصيقبقا  

 ( لن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح.92 ن اللهد ع القن ه يقب،  ي د ل، ن  دد  اللد،  )

مشتكى عليه المطلوب للمدعي العام ما هي المدة الزمنية التي أوجب القانون من خاللها استجواب ال -
 بموجب مذكرة الحضور أو الحضار؟

( لن 37يرقد الل، ن الندد لديقبقا  الل قم    يه  ن الحدي  ن حدلح البرد الل  ق، اللد،  ) .1
 الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يه.

الل  ق  للومري غلد  ن رير حدلح البرد الل  ق، يرقد الل، ن الندد لديقبقا  الل قم    يه  .2
 حضقر  ن الحدي.

غلد الل قم    يه الل  ق  للقب  لومري احضدر  يقد ايقبقاله بصي غرلعت ق  رين يد ح  لن  .3
 ( لن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح(.112/2قضنه  ن الهمدري ) اللد،  )

 (؟112ما هو الجزاء المترتب على مخالفة أحكام المادة ) -

( لن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح اليير 43د  لص له، اللد،  )يققب      الل، ن الند
( 113( ق)112لإبراءا  القحريع مدل ح لحي  يمقن القحريع لأيرع قال  لقدل حيللد ققبله اللد،قدن )

لن الردهقن واقه  ققنقلر ووي اإلبراءا  لن اإلبراءا  القابلح     الل، ن الندد لن ب ح قلن 
يه لن ب ح غبرل قيمقن  ،د النلي ل د لقبلد  لل صن إبراءا  القحريع  )الرار ضلدهد  الل قم    

 (.19/3/1998  قدرير 105/1998قلييق بقاء رالد 
 

هل يجوز إصدار قرار بالتوقيف قبل استجواب المشتكى عليه؟ وما هو الحال لو كان مصدر قرار  -
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 التوقيف هو قاضي الصلح؟ 

ايقبقا  الل قم    يه لن اللي الل، ن الندد  قيؤاله لن اللي الدضن يققب  اللي إ ،ار غلر الققاليف 
 ( لن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح.114( ق)111ال  ح  اللد،قين )

 

 ( ون:  114ل،، الققاليف ق رد  تحمدد اللد،  ) -

 مدد التمديد للمحكمة مدد التمديد للمدعي العام مدة التوقيف نوع الجريمة

1.  
يجوز فيها الجنح التي 

 التوقيف
  ( أيام7)

تمدد لمدد مماثلة على أن  
  ل تزيد عن الشهر 

تمدد لمدة شهر واحد في كل مرة، 
على أن ل يزيد مجموع مدد 
التوقيف والتمديد لدى المدعي 

العام والمحكمة في جميع األحوال  
 عن اربعه اشهر.

 

2.  
المعاقب عليها  الجنايات

 بعقوبه جنائيه مؤقته
 يوما( 15)

تمدد لمدد مماثلة على أن ل 
 تزيد عن ثالثه اشهر 

تمدد لمدة ل تتجاوز في كل مرة 
ثالثة أشهر في الجنايات على أن 
ل يزيد مجموع التوقيف والتمديد 
في جميع األحوال على ربع الحد 
القصى للعقوبه في الجنايه 
المعاقب عليها قانونا بعقوبه 

 مؤقته 

3.  

الجنايات المعاقب عليها 
بالعدام، األشغال الشاقة 

 المؤبدة، العتقال المؤبد

 ( يوما15)
تمدد لمدد مماثلة على أن ل 

 تزيد عن ستة اشهر

تمدد لمدة ل تتجاوز في كل مرة 
ثالثة أشهر دون تحديد حد اقصى 

 لمدة التوقيف

 
 

لمدة أسبوع واحد في مركز الصالح والتأهيل في قرر المدعي العام وبعد استجواب المشتكى عليه توقيفه  -
)جنحة الحتيال، جنحة السرقة، جنحة الفتراء، جنحة التجار بالبشر(، ومن ثم قام بتمديد التوقيف لمدة 

  ( يوم، فهل يجوز له تمديد التوقيف لمدة تزيد عن ذلك؟28)
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المشــتكى عليــه فــي )جنايــة الســرقة، جنايــة اليــذاء، جنايــة التزويــر، قــرر المــدعي العــام وبعــد اســتجواب   -
جناية الختالس، جناية التجار بالبشر، جنايـة غسـل المـوال، جنايـة شـهادة الـزور، جنايـة الفتـراء، جنايـة 
اغتصاب،جناية اضرام الحرائق( توقيفه لمدة خمسة عشر يوماا، ومددها لمدد مماثلة بحد أقصـى لمـدة ثالثـة 
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 هر في مركز اإلصالح والتأهيل، فهل يجوز له تمديد التوقيف لمدة تزيد عن ذلك؟أش

قرر مدعي عام الجنايات الكبرى وبعـد اسـتجواب المـتهم فـي جنايـة القتـل المعاقـب عليهـا بالعـدام أو األشـغال 
اشـهر فـي  الشاقة المؤبدة توقيفه، لمدة خمسة عشـر يومـا ومـن ثـم مـددها لمـدة مماثلـة بمـا ليزيـد عـن سـتة

 مركز الصالح والتأهيل، فهل يجوز له تمديد التوقيف لمدة تزيد عن ذلك؟

 

إوا الةةدد اللةة، ن النةةدد لإلرةةدء الل ةةف القحريرةةن ل،يةةه لنةة، اهق ةةدء لةة،  الققاليةةف الللهقحةةح لةةه  ةةن بهديةةح اليةةرالح ق رةةد 
( لةةن 417تحمةةدد اللةةد،  ) ( قوةةن ثصثةةح غ ةة ر   ةة  يةةليي اللثةةدي  غق بهحةةح اهحقيةةدي ق رةةد404تحمةةدد اللةةد،  )

الةةةدهقن النرقلةةةد  قوةةةن للةةة،   ةةة ر قاحةةة،  رةةة    ةةة  يةةةليي اللثةةةدي  قلنةةة،ود لأيةةةلقع  ةةةرض اضةةةلدر  الةةة، قل   ةةة  
اللحملةةةح اللبق ةةةح لهمةةةر الةةة، قل  ةةةإن اللحملةةةح يةةةقف قةةةر، ال  ةةة   ةةةمص   للةةةد يقرقةةة    يةةةه ا قلةةةدر احقبةةةدق 

 الل قم    يه رير ل رق د .

 

 

 

ــى  - ــدعوى مــإذا يتوجــب عل ــة رد الطلــب شــكالا ؟ هــل تقــوم بإعــادة اضــبارة ال المحكمــة أن تقــرر فــي حال
 للمدعي العام دون اتخاذ إجراء آخر أم يمكن أن تقوم باإلفراج عن المشتكى عليه ؟

 ن ضقء  ،د قبق، ه،  ريح يحمد ولأل  إن لد يبري   يه النلي غلدد اللحةدمد اللبق ةح لهمةر   لةد  
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 ر،     الل، ن الندد لقل،ي، الققاليف  مص  قررر اإل راو  ن الل قم    يه  قرا . قل،ي، الققاليف ق ن حدلح

فــي قضــية منظــورة أمــام مــدعي عــام محكمــة الجنايــات الكبــرى تــم اســناد جنحــة اليــذاء فقــط بحــق أحــد  -
يقدم  المشتكى عليهم بالتالزم مع باقي المشتكى عليهم وانتهت مدة التوقيف الممنوحة للمدعي العام، لمن

 طلب التمديد؟

 ير،د ال    للحملح البهديد  الملرل     ا قلدر غه د اللحملح اللبق ح لهمر ال، قل.

في حال قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى تـرك المشـتكى عليـه حـراا بـدون توقيـف، مـا هـي جهـة  -
 الطعن في هذا القرار؟

  1263/2010ر الة، قل  ) الةرار قلييةق بةقاء رالةد لحملح البهديد  الملرل ل دق د اللحملح اللبق ةح لهمة
   وي ح  دلح(.18/8/2010قدرير 
 

 
 

 يب  غن ييقه، الققاليف إل  قبق، غ،لح قرل  الل قم    يه لدلبرد اللهيق  إليه.

تقدم أحد األشخاص بشكوى ضد الخادمة لديه بعد هروبها من المنزل يتهمها بسرقة منزله دون أن ترد  -
علــى أنهـا هــي مــن قامــت بسـرقة المنــزل ســواء بمشــاهدتها تقـوم بــذلك، أو اعترافهــا بالســرقة أو أيـة بينــة 

 ضبط أية مسروقات معها، فهل من الجائز توقيفها؟

على إثر وقوع حريق بمنزل أحد األشخاص والذي تبين من خالل التقرير الفني أنه قـد تـم بفعـل فاعـل،  -
خاص يتهمهم بأنهم هم من قاموا بإحراق منزله لوجود عداوة وعليه تقدم المشتكي بشكوى ضد بعض األش

سابقة بينهم، ولدى استجوابهم من قبل المدعي العام انكروا الجرم المسند إلـيهم، فمـا مـدى صـحة صـدور 
 قرار عن المدعي العام بتوقيفهم؟

اليرالح الليه، إلي د  غق ه يقب، لد يلرر الققاليف  ن ودقين الحدلقين لن،د قبق، غيح غ،لح قرل  البد،لح لبرد 
ات ةةبد، لبةةرد حريةةع اللهةةقي  ق  ةة  اللةة، ن النةةدد  هةة، الق ةةرف لةةدلقحريع غن يرةةرر لهةةع اللحدملةةح ق رةةد  

 /غ( لن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح لن،د اليدد ال،ليي الردهقهن.130تحمدد اللد،  )

 

 ي ،ر الرار الققاليف لن:
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 الل، ن الندد اللبق،. .1

اللبق ح  ن الحده  القن غبدق ل د الردهقن ولأل مدلققاليف  ن الضديد   د،  الققر قا  د،  اللحملح  .2
الققاليف قالرارا  الققاليف ال د،ر   ن الدضن لحملح ال  ح      غن يقضلن الرار الققاليف ايد 

 قققاليع ل ،ري.

 

القيلي : وق ان يومر الل، ن الندد  ن الرار ققاليف الل قم    يه اهيلد  القن ا قل،   ي د قال رق  
 الردهقهيه  لحي  يقضلن: 

 ( البرد الليه، ل ل قم    يه.1

 ( اللد،  الردهقهيح الله لرح     البرد.2

 ( اه،لح القن قرل  الل قم    يه لدلبرد الليه، إليه.3

 ايققبل  الققاليف. ( الللررا  القن4

 تضمن قرار المدعي العام )أقرر ولضرورات التحقيق توقيف المشتكى عليه مده سبعة أيام(؟

ووي النلدر   ضددضح  قلدلقدلن     الل، ن الندد غن ييل  الرار الققاليف ل مي قاضح ق ريح قل،قن لل  
 غق رلقض  ن النلدرا  القن ايقه، إلي د  ن الققاليف.
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  مذكرة التوقيفبيانات 

 

 يب  غن ق قلي لومر  الققاليف     لد ي ن : 

 ايد الل قم    يه مدلص  لن غرلنح لرد ع ق  رقه  قالرالد الق هن له. .1

 غق دف الل قم    يه اللليقي لر،ر اإللمدن.  .2

  لر الل قم    يه.  .3

 ل هح الل قم    يه.  .4

 ايد قال،  الل قم    يه إن غلمن ولأل.  .5

 ل ل قم    يه قاللد،  الردهقهيح القن قندال    يه حي  لد قر،  ن الرار اهيهد،. هقع البرد الليه، .6

 ل،ي الققاليف. .7

 قدرير الققاليف. .8

 ايد قققاليع الل، ن الندد قبقد اللومري لبدقد ،ا رقه .9

 

 

 
 

  ةة  ات ةةي قيقنةةدرض لةةع الريهةةح  إن الققاليةةف ي ةةمي ملةةد ومرهةةد اليةة،ا    ةة  الحريةةح ال ب ةةيح  قايةةقثهدء          
اللراء   إو غن اللق د لرئ حق  قثل  ا،اهقه لحمد الضد ن ه د ن ايقهدو مد ح  رع ال نن قلقا ي، ال نن  قل ةوا 
يققبةة    ةة  اللةة، ن النةةدد غن ه ي بةةأ الةة  الققاليةةف إه  ةةن غضةةيع الحةة،ق، ق ةة،د الققيةةع لةةه لةةع قبةةق، للرراقةةه  

لن الن ، ال،قلن قالقن قؤم،     غن لمي  ر، حع  ةن الحريةح ق ةن اتلةدن   ة   (9قوق لد يقدع قغحمدد اللد،  )
 ب ةةه  إو ه يبةةقق ققاليةةف غحةة، غق ا قردلةةه قنيةةدد   قه يبةةقق حرلةةدن غحةة، لةةن حريقةةه إه هيةةلد  يةةه،   ي ةةد 

ن ققا رولةد لنةد  الردهقن ق لرد لوبراء اللررر  يه   ص يغهن ققا ر  رق  الققاليف  ةن قةقا ر للرراقةه  إو ه لة، لة
 بهلد  إل  به .

 

 

 قيلمن إبلدي للررا  الققاليف لةِ:

 ثالثاا: مبررات التوقيف
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 اتحةة،ا  اتر،هةةن الل ةةر ع اليةةد قالةة، النلةةر  لةةن   ةةري الثدلهةةح يةةقد قلةةد النلةةر لةةن اليةةدلنح غقةةد لةةن وةةق: الحةة، 
 لع ققهدي  قهيبد لنيهح قق،الير  رقلد  ل د قرق  ل د بد د   ق دد     ح لمي قغ    النلريح  الد د  حي 
 : ون الد د  قووي. الح،  إلي د ق ي القن الهضقو لرح ح

 .   ر  الثدهيح يقد قلد  لريِ  لن اليدلنح غقد لن: القلةة،

  .  ةر  البدليح يقد قلد   ر  الثدهيح غقد لن:  اللراوع

 .   ةر  الثدلهح يقد قلد   ر  البدليح غقد لن: الدقةة 

 ه  بةةر ق ةةريع غي  ةةن قر، للةةد الةةررد   ةة )   ةة  2014 ليةةهح 32رالةةد اهحةة،ا  الةةدهقن لةةن  /4 اللةةد،ي ه ةة 
 (. لري لن   ر  الثدهيح يقد لد لن بقا يد   يصحع

   

 

  ةن الندلح ل رقا ، ق رد   ققاليد د قررير يبقق  إهه قالدقيدن اللراورين   ح لن اهح،ا  لققاليف يقن ع ق يلد       
 لققاليةةف بد ةةح احمدلةةد قضةةلن اهحةة،ا  الةةدهقن ان البقا يةةح اه اللحدملةةد  ا ةةقي الةةدهقن  ةةن الةةقار،  الققاليةةف
 :    اهح،ا  الدهقن لن( 9) اللد،ي  ه   يلي  د قابصء اهح،ا 

 غق  ب ةةن قن ةة، يةةه، غق لدليةةح مددلةةح يةةه، لردلةةي يةةلي ه إبةةصء  يققبةة  بهحةةح  ةةن الحةة،  ققاليةةف قةةد إوا. غ) 
 . ولأل رير الح،  ل  حح قرقض لد لد   اللحدملح غق القحريع لراحي  ن حضقري يضلن هر،ي قألين

 حدلةةةح غق الةة، قل مةةةرقف  ةةن مةةدن إوا لبريلةةةح اللقالةةقف الحةةة،  يةةليي إبةةصء اللحملةةةح غق النةةدد ل لةة، ن.   

 رابعاا: توقيف الحدث
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 .  اللحدملح غق القحريع لراحي  ن حضقري يضلن لدليح غق  ،ليح مددلح يه، لردلي ولأل ييق، ن لد الح، 

 ب يد   القب،ي، لررار اتح،ا  قرليح ،ار قل يج ق  يه قاح،  للر  الح،  ققاليف ل،  يب،، غن الندد ل ل، ن. و
وا    الققاليف قل،ي، اللحملح لن ي    غن الندد الل، ن  ن   الح،  ققاليف  ن اهيقلرار القحريع االقض  قا 

 .  لر  مي  ن غيدد   ر  ققبدقق ه لل، 

 غيدد   ر      ققي، ه قلل،  اتح،ا  قرليح ،ار  ن بهديح غق بهحح إليه غيه،  الوي الح،  ققاليف يقد. ، 
 .(الح،  ل  حح قرا   غن    

 

 األحداث؟ توقيف يتم أين -

 الةةدهقن لةن 2 اللةةد،   ةن  ر ةة  قالقةن اهحة،ا  قرليةةح ،قر قوةن اتحةة،ا  لققاليةف اللب  ةةح اتلةدمن  ةن
 ق رةد   ققةأوي  د اللقالةق ين اتحة،ا  لقرليةح اللنقلة،  غق الله ةأ  الة،ار مدلقةدلن 2014 ليةهح 32 رالد اتح،ا 
 . الردهقن ووا تحمدد

  األحداث؟ رعاية دار من نقله يجوز فهل موقوفاا، وكان الرشد سن الحدث بلغ أن حال في -

 (.اتح،ا  الدهقن لن( 30) اللد، ) هر ه  يبقق

 بحقه؟ وقبض أخذ مذكرة إصدار العام للنائب يجوز فهل الحدث على القبض يلق   لم إذا -

 . الن،الح قبه لن الددر الح،  لحع قاللض غبو لومر  إ ،ار لن الندد الهد   يلهع لد يقب، ه

 

 

قبق، الهيدلح الندلح قل دق د للث ه ل لبقلع لإالدلح ، قل الحع الندد قللد رق د ق رد  للد بدء  ن اللد،         
ن مدهة  وةن اللبقلةه ( لن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يه  إه غن إالدلح الة، قل لةن اللةي 2) الهيدلةح الندلةح قا 

لدالدلق د لقبه  دد ه يؤبةو   ة  إ صالةه   هةدأل اليةق، قضةن د الل ةرع قةر،   ة   ةصحيح الهيدلةح الندلةح لقحريةأل 
، ةةقل الحةةع النةةدد  لحيةة  قلقهةةع  ةةن للد ةةر  وةةوي الةة، قل قاقبةةدو غي إبةةراء ل ةةد إه لنةة، ققاي وةةوي الريةةق،   ةةإوا 

 الهيدلح الندلح  صحيق د لإالدلح ووي ال، قل قللد ر  إبراءاق د.قال  ووي الريق، ايقند،  

 

 

 خامساا: القيود التي ترد على سلطة النيابة العامة والمحكمة في التوقيف

 

 التوقيفالقيود التي ترد على سلطة النيابة العامة والمحكمة في 

 

 خامساا 

 القيود التي ترد على سلطة النيابة العامة والمحكمة في التوقيف
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ن مدهةةة  قةةةر، القةةة،اء    ةةة  إالدلةةةح ، ةةةقل الحةةةع النةةةدد   ةةةن مةةةولأل قةةةر، غيضةةةد    ةةة  اإلبةةةراءا   ةةةن  قوةةةوي الريةةةق، قا 
الةة، قل  قلةةن وةةوي اإلبةةراءا  القةةن ه قلد ةةر إه لققال ةةد الققاليةةف لد قلةةدري غحةة، إبةةراءا  القحريةةع  قوةةوي الريةةق، 

ات ةةةةبد، قغحيدهةةةةد  قةةةةأقن لحلديةةةةح الرروةةةةد الل ةةةةرع لرا ةةةةد  لمةةةةرقف بد ةةةةه   ةةةةن غحيدهةةةةد  قةةةةأقن حلديةةةةح لةةةةلنض 
 الب ق يح الل هيح ل ؤهء ات بد، قلن ووي الريق،: 

 

 القيد  المادة التشريع

عدم جواز مباشرة الدعوى أو توقيف عضو مجلس األمه إل بصدور إذن  (86) الدستور  .1
من المجلس الذي ينتمي إليه العضو، وذلك أثناء فتره انعقاده فقط ووضع 

 القيد بشكل خاص على توقيف عضو البرلمان.أيضاا هذا 

 عدم جواز القبض على القاضي أو توقيفه )بغير حالت التلبس بجريمة (28) قانون استقالل القضاء   .2
 ( إل بعد الحصول على إذن من المجلس القضائي.جنائية

مكافحة الفساد إل عدم جواز مباشرة الدعوى أو توقيف عضو هيئة  (20) قانون هيئه مكافحه الفساد   .3
بصدور إذن من المجلس القضائي، يسمح بمالحقه هذا العضو وتوقيفه 
وبدون صدور هذا اإلذن فان النيابة العامة ل تستطيع ممارسه حقها 

 بإقامة الدعوى و مالحقه و توقيف هذا العضو.

لسنه  20قانون الجمارك رقم   .4
1998 

(و 211)
(و 192)

(179) 

على طلب  بناءا جرائم التهريب الجمركي حيث أن هذه الجرائم ل تالحق إل 
من مدير عام الجمارك أو من يقوم مقامه، وهذا الطلب هو قيد على حرية 
النيابة العامة من أن تقوم بأي إجراء يعبر عن إقامة الدعوى ومالحقه 

يفهم بوجه مرتكبي هذه الجرائم ال ان مرتكبي جرائم التهريب ل يجوز توق
 عام إل في حالت خاصة.

قانون المطبوعات و النشر   .5
 وتعديالته.1998لسنه  8رقم 

من يقترف أي من الجرائم الصحفية،  قرار توقيفالقيد قد جاء على اتخاذ  (42)
رغم أن دعوى الحق العام بمالحقة مرتكب هذه الجرائم ل قيد عليها فهي 

 تحرك بحقه وتجري مالحقته ومباشرة كافة إجراءات التحقيق عدا التوقيف.

الــدعوى مـإذا لـو تحققـت حالـة التلـبس بـالجرم فـي أي مــن الجـرائم المشـار إليهـا آنفـاا، فهـل يجـوز تحريـك  -
 وتوقيف الجاني مباشرة؟ ومإذا إذا كانت هذه القيود واردة فقط على تحريك الدعوى ابتداءا؟

يبةةقق الققاليةةف لديةةقثهدء الضةةديد الل لق ةةد  قغيضةةد   ةةص يبةةقق الرةةلض   ةة  الردضةةن غق ققاليدةةه )لغيةةر حةةةده  
 الق ل  لبريلح بهد يح( إه لن، الح قي     إون لن اللب   الرضد ن.

هل يجوز التوقيف في القضايا التي تتوقف المالحقة فيها على شكوى أو طلب أو الدعاء بالحق  -
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 الشخصي؟

يبقق إ ،ار الرار لدلققاليف لن، غن يقد قحريأل ، قل الحع الندد  ن حدي غن ققا ر  لللرراقه  
 ق رق ه  لدلد يمن الققاليف لري،ا  ل ،قر إون لن الب ح اللبق ح.

 

 

 
 

 

يلمةةن إبةةصء يةةليي اللقالةةقف إوا لةةد  ةةرغ  لنةة، اقبةةدو الةةرار الققاليةةف مةةرقف لنيهةةح غ،  إلةة  ققاي غيةةلد        
إ ةة،ارود  قيلمةةن غن يةةقد اإلبةةصء  ةةن غي لرح ةةح لةةن لراحةةي الةة، قل يةةقاء  ةةن لرح ةةح القحريةةع غق اإلحدلةةح غق 

 دح الضد يح   لن البد ق النة،قي  ةن اللحدملح      غن إبصء اليليي ه يلهح الل قم    يه حرد  لمقيلد  وا 
الرار القب يح قا  د،  ققاليف الل قم    يه إوا مده  لبريد  القحريع غق اللحدملح قرقضن ولأل  قوةوا لةد ه ة  

 ( لن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح.127  يه اللد،  )

ح غق لةة،قه د. قق رةةد  لرةةدهقن ينةةرف ابةةصء اليةةليي لأهةةه اه ةةراو  ةةن اللقالةةقف   ةة  ولةةح القحريةةع إلةةد لمددلةة      
غ ةةةقي اللحدملةةةد  البقا يةةةح  ةةةإن اللقالةةةقف للةةةومر  ققاليةةةف يلرةةة  لقالق ةةةد  إلةةة  غن قهق ةةةن لةةة،  ققاليدةةةه غق إه ةةةدء 

 الققاليف.

 

 

 

 

 

 

 

 ب( انواع إخالء السبيل

 السبيلسادساا: إخالء 
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لهةه غق  قير ، له غن يب   يليي الل قم    يه  ن حةده  لنيهةح هة،   ي ةد الرةدهقن ،قن حدبةح لقرة،يد   ة 
 ايق صع رغي الهيدلح الندلح  ق يمقن ولأل  ن لرح ح القحريع اهلق،ا ن غق اللحدملح  ن حده  لنيهح قون:

 

 

 

 ما هو الجزاء المترتب على مخالفة إجراء الخالء الوجوبي؟ -

 النرقلد .( لن الدهقن 179( ق)178ينقلر ولأل ارقمدلد  لبرد القن،ي     الحريح ق رد  تحمدد اللد،قين )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وا لق: دل -
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 قوق اإلبصء الوي يمقن لقرقمد  لقر،ير الي  ح القن لهح د الردهقن حع اإلبصء ق رد  لل  حح القحريع.     

 

 

 

 

 القدرالح لين اهبصء البقاقي قاهبصء القبقلن:  -

 ( إخالء السبيل الجوازي2
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 الخالء الوجوبي  الخالء الجوازي

1.  
ه يمقن إه لهدء      ايق، دء يقر،د له اللقالقف غق 
 لن يلث ه إل  الب ح اللبق ح حي  قهمر  يه ق،اليرد .

يقد اقبدو الررار  يه ،قن الحدبح غن ييق، ن اللقالقف اق لن 
 يلث ه ل ب ح اللبق ح.

2.  

الب ح القن ير،د إلي د     اإلبصء قأبو لنين 
قب قرق د قل،ل اه قلدر مرقف الرضيح قللرراق د 

 بيدلح النرقلح قل،ل مدديح ات،لح.

قهمر الب ح اللبق ح إل  ل،  الققاليف لن حي  اهق د  د غق 
 قل،ي،ود.

3.  

الب ح اللبق ح ل د ي  ح قر،يريح  ن غن قررر القب يح 
غق غن قر ض د غق غن قني، الهمر  ن الرارود اليدلع 

( لن الدهقن 126/1حي  لرقض  الحدي  )اللد،  
 البقا يح. ات قي

الب ح اللبق ح ه قل أل ي  ح قر،يريح  ن قررير اهبصء 
 القبقلن لق  قحرر   رق ه.

 

 
 

 هل يمكن للمدعي العام استرداد مذكرة التوقيف؟ ومتى يكون السترداد وشروطه؟ -

 يلمن ل ل، ن الندد ايقر،ا، لومر  الققاليف لحدي ققا ر ال رق  القدليح:

    

 

هل يستطيع المدعي العام استرداد مذكرة توقيف بعد أن تم عرض طلب إخالء السبيل علـى المحكمـة  -
المختصــة ورفضــت إخــالء ســبيل المشــتكى عليــه ومــن ثــم أعيــدت الــدعوى للمــدعي العــام لســتكمال 
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 إجراءات التحقيق؟

يةةيلد  ةةن مةةي  ةة،د  ق رةةد  ل للةةد،ئ الندلةةح  ةةن الةةدهقن غ ةةقي اللحدملةةد  البقا يةةح ه يقبةة، لةةد يلهةةع ولةةأل
قبق، ه، يري، ولأل قمولأل  هة، اهقدةدء للةررا  الققاليةف مةأن قم ةر ليهةد  ب،ية،  قهدةن الق لةح الليةه،  
ل ل ةةةقم    يةةةه  قولةةةأل  اليديةةةد غيضةةةد    ةةة  إبةةةصء اليةةةليي  لنةةة، ر ضةةةه لةةةن اللحملةةةح اللبق ةةةح لهمةةةر 

   يليي.ايق هدف ووا الررار  ه،لد قيقب، مرقف ب،ي،  لدل، قل  لن، ر ض إبصء ال

   
 

 

 ( غ قي اللحدملد  البقا يح.123( ق)122الب ح اللبق ح لإبصء اليليي  اللد،قين ) -

 الجهة المختصة نوع الجريمة

1.  

جريمة 
 جنحوية

 إل  الل، ن الندد إوا مده  القحريرد  ه ققاي بدريح غلدله. .1

 الل قم    يه إوا مده  الرضيح ال، غحي   ل لحملح .إل  اللحملح القن يحدمد غلدل د  .2

إل  اللحملح القن غ ،ر  الحمد غق إل  اللحملح الليقأهف إلي د إوا  ،ر حمد لدلرضيح قال،د  .3
 ايق هدف له.

2.  

جريمة 
 جنائية

 اللحملح القن ييحدمد اللق د غلدل د إوا مده  ال، قل لد قحي لن، إل  اللحملح. .1

اللق د غلدل د إوا مده  ال، قل ال، غحي   إلي د لهدء     الق لح الللحق  اللحملح القن ييحدمد  .2
  ه د .

اللحملح القن غ ،ر  الحمد غق اللحملح اللبق ح لهمر الرضيح  يه إوا مدن ال،  ،ر حمد  .3
 لدل، قل ققد ال نن  يه ".

 

 كيف يقدم طلب اخالء السبيل؟ -

قةة،اليرد  لنةة، ايةةق صع رغي الهيدلةةح إوا مةةدن البةةرد الليةةه، يرةة،د   ةة  قب يةةح اليةةليي لديةةق، دء يهمةةر  يةةه  -
ل ل قم    يه لن هقع البهديح  غلد إوا مدن لن هقع البهحةح  ةإن اللة، ن النةدد يل ةأل إبةصء اليةليي إوا 

 مده  القحريرد  بدريح غلدله.

 وى؟هل يملك المدعي العام او القاضي إصدار قرار باخالء السبيل في حال رفع يدهما عن الدع -

 ( لن الدهقن غ قي اللحدمد  البقا يح.122ه يحع ل لد ولأل  اللد،  ) -

 ج( السلطة المختصة بإخالء السبيل
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 جهة الستئناف مصدر القرار

 محكمة البداية بصفتها الستئنافية المدعي العام أو قاضي الصلح  .3

 محكمة الستئناف محكمة البداية  .4

 محكمة التمييز محكمة الجنايات الكبرى  .5
 

 يجوز استئنافها ؟ما هي القرارات التي  -

 الرار قب يح اليليي. -

 الرار قرأل الل قم    يه حرا . -

 الرار ر ض إبصء اليليي. -

 ما هي مدة الستئناف؟ -

 ( لن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح.124اللد،  ) -

 الجهة المصدرة القرار
 مدة الستئناف

 موقوف النائب العام 

 المدعي العام أو قاضي الصلح  .1

تاريخ وورد الملف ثالثة أيام من 
 لقلم النائب العام

 محكمة البداية  .2 غهثالثة أيام من تاريخ تبل

 محكمة الجنايات الكبرى  .3
 

 هل يجوز الطعن في القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الستئنافية المتعلق بتخلية السبيل ؟ -

 وق الرار ه د ن رير الدلي ل  نن له.

 الل، ن الندد اللقضلن ايقر،ا، لومر  الققاليف؟وي يبقق ال نن لررار -

لن الدهقن ا قي اللحدملد  البقا يح ه ينقلر الرار ايقر،ا، لومر  الققاليف لن  124ق ع ه، اللد،ي 
 .القابله للطعن الررارا  
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 يقاء قل،ي ه  غق الررار ولأل لإلغدء قولأل القب يح الرار  ن الهمر إ د،  إل  ي، ق لد وهدأل مدن اوا
 لومر  ي ،ر ان قيب . القن ، يه، اليلح لقيد،  غق  برين مدصء قر،يد غق المددلح اليلح لقيد،  مدن

  ن اللمدقي ال ب، قب ف غق القب يح الرار الغدء الرر إوا قققاليده ال ب، ولأل     لدلرلض
 اللحدملد  غ قي الدهقن لن( 127) اللد،ي ال قر  لن  قر  اي  ن اللن،ي القب يح الرار لرا د 
 .البقا يح

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 إعادة المشتكى عليه الذي تم اخالء سبيله للتوقيف مرة أخرى؟ ومتى يكون ذلك؟هل يجوز  -

 ي    المددلح  قر،يد غلر الرر الوي ال  ح الدضن اق الندد الل، ن اق اللحملح ال  لإيق، دء المديي قر،د اوا
 اللحدملد  غ قي الدهقن لن( 128) اللد،ي قح،ي  له له د يقن ع لد غق م  د إلد المددلح ووي إلغدء المديي ووا  يه

 .البقا يح
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 يبقق ولأل ق رد  للد ي ن:

 

 ما هي شروط الموافقة على ابطال الكفالة ؟ -

 قر،يد     لن المديي. (1

 حضقر اللمدقي غلدد اللحملح غق الل، ن الندد. (2

 المددلح.قر،يد مديي ب،ي، ل نء غق إي،اع قأليهد  هر،يح لريلح  (3

 (.138( ق)129( ق)128اللد،  )
 

 هل تحتسب مدة إعادة التوقيف من مدد العقوبة المحكوم بها؟ -

 ( لن الدهقن النرقلد .41قحقي  ل،  إ د،  الققاليف لن ل،  النرقلح اللحمقد ل د  )اللد،  

 هل يجوز استبدال كفالة بكفالة أخرى؟ -

 يبقق ولأل لن، لقا رح ل ،ر الررار.
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 سابعاا: التوقيف غير المشروع واإلشكاليات القانونية
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هلةةةد ق ةةةرع إلةةة    ةةة  قب يةةةح  لةةد يةةةه، الةةةدهقن غ ةةةقي اللحدملةةةد  البقا يةةةح  ةةةراحح   ةة  لةةة،ا ي ل ققاليةةةف قا 
 لن الردهقن  ن  ررق د اتقل      لد ي ن :( 126اليليي لدلمددلح  حي  ه   اللد،  )

)يبةةقق ل لحملةةح غق ل لةة، ن النةةدد غق لردضةةن ال ةة ح الةةوي الةة،د إليةةه   ةة  قب يةةح اليةةليي لمددلةةح غن يرةةرر  
 القب يح غق غن ير ض د غق يني، الهمر  ن الراري اليدلع حي  لرقض  الحدي (.

ب، قررر قب يح يلي ه لدلمددلح غن يرة،د مددلةح قه   الدرر  الثدهيح له د     لد ي ن : )يقرق      مي  
لةةدللل ج الةةوي يرةةرر اليلقةةه اللربةةع الةةوي ا ةة،ر الرةةرار غق غن يقالةةع يةةه، القن ةة، لةةدللل ج الةةوي يرةةرري اللربةةع 
اللومقر قي قر   ن يه، المددلةح غق يةه، القن ة، غن يحضةر الل ةقم    يةه  ةن غي ،قر لةن غ،قار القحريةع 

 د قم لد     إليه الحضقر(.قاللحدملح ق ه، قهديو الحم

قه ةة   ةةن الدرةةر  الثدلثةةح له ةةد   ةة  لةةد ي ةةن: )يبةةقق ل لربةةع الةةوي ا ةة،ر الةةرار قب يةةح اليةةليي لدلمددلةةح غن 
 ييلح لإي،اع قألين هر،ي ل،ه  لن المددلح(.

 ملد قه   الدرر  الرالنح لن اللد،  اللومقر      لد ي ن: )قهمد يه،ا  المددلح غق القن ، غلدد:
ال ةةة ح غق إوا مةةةدن وةةةق الةةةوي ا ةةة،ر الةةةرار القب يةةةح لدلمددلةةةح   ةةة  غن ق ةةة،ع   ةةة  لةةةصء   الدضةةةن - أ

 المديي ال ي ح اهبقيدريح.
المدق  الن،ي إوا مدن الررار  د،را   ةن اللة، ن النةدد غق اللحملةح   ة  غن ي ة،ع المدقة  النة،ي  - ب

     لر،ر  المديي قلصءقه ل وي المددلح(.
 ةقي اللحدملةد  البقا يةح الة، غ  ة  اللة، ن النةدد غق الدضةن ال ة ح غن ق    ضقء لد قر،د  ةإن الةدهقن غ

يرةةرر المددلةةح غق القن ةة، القةة،اءا  ،قن الق ةةرع إلةة  الققاليةةف  لنةة، ايةةقبقا  الل ةةقم    يةةه لةةن اللةةي اللةة، ن 
 الندد غق يؤاي الل قم    يه  ن الق لح لن اللي الدضن   ح.

لغديح واق د لن الققاليف  لثي لهع الل قم    يةه لةن ملد ه   لنض الرقاهين     ق،الير إبرا يح قؤ،ي ا
  1993(  ليةةةهح 11اليةةةدر غق الحبةةةق   ةةة  غلقالةةةه  ملةةةد وةةةق الحةةةدي  ةةةن الةةةدهقن البةةةرا د اهالق ةةةد،يح رالةةةد )

قالةةدهقن وي ةةح لمد حةةح الديةةد، رالةةد  2007( ليةةهح 46قالةةدهقن لمد حةةح ريةةي اهلةةقاي ققلقيةةي اهروةةد  رالةةد )
 . 2006( ليهح 62)
 
 
 

 ثامناا: بدائل التوقيف
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 ( 1نموذج رقم )

 مطالعة تمديد توقيف
 

  الرالد 

  القدرير

    
 مطالعة تمديد توقيف

 عطوفة رئيس محكمة بداية جزاء ) ...........( الموقرة  
 

 المســـتدعي :  مدعي عام ................ 

 ) اسم المشتكى عليه ( المستدعى ضده : 

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 114/3تمديد توقيف استناداا ألحكام المادة الموضـــوع : طلب 

 

الليةةةةةةةةةةةق،   ضةةةةةةةةةةة،ي قةةةةةةةةةةةد ققاليدةةةةةةةةةةةه لبةةةةةةةةةةةرد )..............( بص ةةةةةةةةةةةد تحمةةةةةةةةةةةدد اللةةةةةةةةةةةد،  ).........(  رقلةةةةةةةةةةةد   
ح لقةةةدرير).............(. قحيةةة  غن القحريةةةع قبلةةةع ات،لةةةح لةةةد قاي بدريةةةد  قق ةةة   لرح ةةةح القحريةةةع قبلةةةع ات،لةةة

 114( قال،  در   لة،  ققاليدةه   ة  اههق ةدء ق لةص  لأحمةدد اللةد،  ........................................إل )
لةةن الةةدهقن غ ةةقي اللحدملةةد  البقا يةةح  ةةإههن الةةقل  لةةن لحملةةقمد اللةةقالر  قل،يةة، ققاليةةف الل ةةقم    يةةه غ ةةصي  

 لضرقرا  ققن ع لل  حح القحريع.
 

 ،رام ،،ــواقبلوا  الحت

 مدعي عام                                                                                 
 
 
 

 تاسعاا: المالحق والنماذج
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 ( 2نموذج رقم )

 قرار توقيف

 
 

لن  114لدلق،اليع اب، ان البرد الليه، ل ل قم    يه لن البرا د القن قيققب  الققاليف ق رد  تحمدد اللد،  
الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح قحي  قر، لن اه،لح القن قرل  الل قم    يه لدلبرد الليه، اليه اللقلث ح 

  ان قرأل الل قم    يه حرا  ل،قن ققاليف يضر لدلليهح ال ب يح قالليهح الب يح القار،  ضلن ل ف الرضيح حي
لل  حح القحريع  لوا االرر ققاليف الل قم    يه )...........( ل،  )...( يقد  ن لرمق ا صل ققدويي )...( 

 قلوا  القال  )....( قحريرا  ن ...... 
 

 المدعي العام                   الكاتبة                                                                
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 ( 3نموذج رقم )
 

 قرار تمديد توقيف
 
 

لدلق،اليع قحي  اب، ان ل،  ققاليف الل قم    يه )......( ال،  در       اههق دء  دالرر ق لص  لأحمدد اللد،  
.....( لقل،ي، ققاليف لن الدهقن غ قي اللحدملد  البقا يح اريدي ل ف الرضيح ال  لحملح ل،ايح )... 114/3

الل قم    يه )....( قولأل ليل  ان لرح ح بلع الليهد  قالقحريع لد قال  بدريح قق    ال  )....( ق ن 
 القال  واقه القدمي،     لضلقن الررار اليدلع  يلد يقن ع لدلقحريع قحريرا  ن .......

 
 مدعي العام                     الكاتبة                                                                
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 ( 4نموذج رقم )
 مذكرة توقيف 

 
 المملكة األردنية الهاشمية

 وزارة العدل
 ............مذكرة توقـــيف صادرة عن مدعي عام 

 تنفذ في مركز اصالح وتاهيل ).........(  
 تفاصيل شخصية

 الحالية قامةاإل الجنسية المهنة تاريخ الميالد اسم األم الرقم الوطني  اسم الموقوف

       

 العالمات الفارقة العين الشعر  الوجه القامة

     

 تفاصيل القضية
 رقم قضية الشرطة  رقم المادة القانوية مدة  التوقيف تاريخ ابتداء التوقيف التهمة رقم الدعوى ونوعها وتفرعاتها 

                                           

ه قيقاله ققي يله ال  لحي ققاليف لرمق  ا صل  قررر ققاليف اللومقر ا صي ل،  )      ( هرقمدله البرد اللومقر ا صي ق  يه  مي لن لدلقري الرق  اللي حح لم ف الدهقهيد  لدلرلض   ي
 ققدويي)        ( حمد ووي اللومر  . قحريرا لقدرير  

 المدعي العام                                                                                                                                                                         
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 ( 5نموذج رقم )
 مذكرة افراج

 
 المملكة األردنية الهاشمية

 وزارة العدل
 مذكرة افراج 

 ..................دائرة مدعي عام 

 ـم : الرقـ

 التـاريخ :

 مدير مركز إصالح و تأهيل
 

   
 غالرر اإل راو  ن الهقيي اللومقر غ صي لدلرضيح قالبرد الللين لد لد يمن لقالق د غق لحمقلد ل،اع غبر . 
 

وتفرعاتهارقم الدعوى   سبب اإلفراج مصدر قرار التوقيف الجرم أو التهمة تاريخ التوقيف 

    
 

 
 / ل ن د القأوييهيبح / ل،ير إ،ار  لرامق اإل صل ق  –

بليع البدهد  اللومقر  لأ صي ق ن حدي قبق، غي هر،  ن اللن قلد  القار،   أيقد إريدي مقد  اإل راو ل لقع ققنل –
 لأ صي ينقلر مقد  اإل راو رير الدهقهن . 

                                                                                                                                          
 المدعي العام         

                                                        
 الختم الرسمي للدائرة                                                                                                

 
 
 

 الرقم الوطني العائلة اسم الجد اسم األب اسم النزيل
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