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تأخیر الدعوى الجزائیة في مرحلة التحقیق
دراسة في القانون العراقي

**فراس جبار شلتاغ الالمي*أ.م. د. راسم مسیر جاسم الشمري

المستخلص

الحفاظ على أمن وسالمة الفرد والمجتمع، إن الھدف الذي توخاه المشرع للدعوى الجزائیة ھو 
وإضعاف الحق والعدل، فمن خاللھا یستطیع إنزال العقاب بحق من عرض أمنھ وسالمتھ للخطر كل ھذا ال 

یمكن أن یتحقق دون إكمال التحقیق وفق ما رسمھ المشرع لمعرفة الفاعل وكشف الحقیقیة.
العقبات الموضوعیة والشكلیة قد تأخر حسم الدعوى وأمام إنجاز ذلك قد یعتري سیر التحقیق الكثیر من 

الجزائیة، وھذا كلھ سنتناولھ في بحثنا ھذا ضمن مبحثین، األول ماھیة التحقیق وسلطتھ. وفي مبحث ثاني 
التأخیر في إجراءات التحقیق بعد أن قسمنا كل مبحث إلى مطلبین، وأنھینا البحث بخاتمة متضمنة 

االستنتاجات والمقترحات

التحقیق وسلطتھ, إضعاف الحق والعدل, لدعوى الجزائیة: امات المفتاحیةالكل

____________________
كلیة المنصور الجامعة*

(علیھ السالم)كلیة األمام الكاظم**
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المقدمة 

ال 

قرار حاسم في الدعوى، اذ أن التأخر باحقاق الحق یفقد قیمتھ بل بالعكس قد یتر
المطالبة بالحق .
-أھمیة البحث : 

2005
) منھ.86-51المحاكمات الجزائیة في المواد في المواد (

ان الھدف من االجراءات الجزائیة التي تتخذ في الدعوى الجزائیة، ھو الوصول الى الحقیقة، وان 

حیث النتیجة فأن الزمن الذي ی
بالدعوى .

-اشكالیة البحث :

اسئلة تتطلب االجابة عنھا، ومشاكل یتطلب حلھا من اجل احقاق الحق .
-

عائد الى احد االطراف المذكورین .
بتدائي ھو تأخر حسم الدعوى الجزائیة وما المشكلة التي تنتج نتیجة التأخیر في مرحلة التحقیق اال-

تسببھ من اضرار للمشتكي والمجتمع والمتھم .
-أھداف البحث :

الجزائیة دون تأخیر مقصود أو غیر مقصود، وأثر ذلك على أطرافھا وحقوقھم .
-نطاق البحث : 

والسیر في تم اختیار ( تأخیر الدعوى الجزائیة في مرحلة التحقیق ) كموضوع  یجري البحث فیھ
أسبابھا وعالجھا .
-منھجیة البحث :

ب المقارنة.الدعوى الجزائیة وقرارات المحاكم بحس
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-خطة البحث :

والمبحث الثاني التأخیر في اجراءات التحقیق، وقس
أسباب التأخیر أو البطء في إجراءات التحقیق . كان بعنوان فیھا، والمطلب الثاني ف

المبحث األول
ماھیة التحقیق وسلطتھ

ماھیـــة التحقیـق:المطلب األول

ما تستعمل ھذه اللفظة في القضیة، یعد التحقیق من المفردات المھمة في الدعوى الجزائیة، وكثیراً 
والتحقیق من االجراءات المھمة التي أولى المشرع اھتمام خاص بھا .

تعریف التحقیق -الفرع االول : 
.)1(یعرف التحقیق في اللغة : (ھو محاولة الوصول الى الحقیقة في امر من االمور )

.)2(فالن في قضیة : اخذ اقوالھ فیھا
مل 

. )4(، ویعرف التحقیق في اصطالح الفقھ اإلسالمي بأنھ: إثبات المسألة بدلیلھا)3(علیھِ 

.)6(، وكذلك عرف بأنھ البحث عن حقیقة الشيء)5(عن الحقیقة في شتى مجاالت الحیاة 

)7(

)8(إلحالة المتھم  إلى المحاكمكفایتھا

.)9(في الشكل المحدد قانوناً، بھدف البحث والتنقیب عن األدلة التي تفید في كشف الحقیقة

.)10(المحاكمات الجزائیة لم یتضمن تعریفاً للتحقیق بل تضمن من یتولى التحقیق

مرتكب الجریمة ومالبساتھا وكیفیة ارتكابھا والمسؤولین عنھا بواسطة سلطة التحقیق.
أھمیة التحقیق االبتدائي -الفرع الثاني : 

العامة وكذلك المصلحة الخاصة، فیما یأتي :
التحقیق االبتد-1

.
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2-

ارتكا
.)11(التي تزول بمضي الوقت

3-

.)12(بمعرفة كاتب مختص او تحلیف الشھود الیمین القانونیة، واستجواب المتھم
4-

كانت األدلة غیر كافیة أو ضعیفة فال تتم االحالة، وھذ یعني ضماناً وحفاظاً للحریة الشخصیة .

السلطـة القائمة بالتحقیـق:المطلب الثانـي
أن سلطة التحقیق المسند الیھا القیام 

بصفة اصلیة والجھة المختصة بصفة استثنائیة .
الجھة المختصة بالتحقیق بالصفة االصلیة :-الفرع األول :

)15(اشراف قضاة التحقیق

)16(وقوع الفعل الجرمي )

.)17(الجزائیة البغدادي الملغى

مؤھل ومعد اعداداً جیداً  للقیام بھذه المھمة .
)18(تعریف المحقق-اوالً 

)19(

)20(عالقة المتھم بھا)

)21(علیھ من صالحیات واجراءات

)22(

حالیاً، واشترط ان یكون حاصالً على شھادة بكا

)23(

القضاء االعلى، وسمي ال

)24(.
ونرى بما ان دور المحقق في االجراءات التحقیقیة دور مھم وبالغ األھمیة، لكونھ الحلقة المباشرة 



Al-Mansour Journal / Issue (30) 2018 )30مجلة المنصور /عدد (

- 21 -

)25(

من المسؤولیة والكفاءة لتولي ھذه المھمة.
الصفات الواجب توفرھا بالمحقق -ثانیاً 

لم تتضمن القوانین الجنائیة المواھب والصفات التي یجب ان یتصف بھا المحقق بل اكتفت بتحدید 
.)26(صالحیاتھ وسلطاتھ

ومن ھذه القوانین الجنائیة قانون اصول المحاكمات ال

والجدیة في العمل، والصبر والمثابرة، والھدوء ورباطة الجأش، وكتمان اسرار التحقیق، والفراسة، وایمان 
المحقق برسالتھ).

)27(تت

.)28(واللغات االجنبیة واللھجات المحلیة واالسعافات االولیة واسالیب االجرام والرسم والتصویر
الجھات المختصة بالتحقیق بصفة استثنائیة -الفرع الثاني :

51ت بھ المادة (أشار
/أ) االصولیة .51تحت اشرافھم حسب ما جاءت بھ المادة (

وفي حاالت اخرى تستوجبھا الضرورة منح المشرع جھات اخرى القیام بالتحقیق، وذلك لظروف 
معینة مثل وقت ارتكاب الجریمة ف

)29( ،
).)31(لضبط القضائي، المسؤول في مركز الشرطة)، (عضو ا)30(االدعاء العام
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المبحث الثاني
التأخیر في اجراءات التحقیق

أو البراءة أو ایقافھا في مرحلة التحقیق، فسیف العدل في غمده ال یرھب الظالم وال یسعد المظلوم .

الثاني أسباب التأخیر أو البطء في اجراءات التحقیق . 

إجراءات التحقیق والبطء فیھا: لمطلب األولا

)32(

بنوعین من االجراءات، 
)33( ،

االصولیة .)58ویشرع بالتحقیق بسماع اقوال المشتكي أو المخبر أو الشھود وھذا ما اشارت بھ المادة (
االجراءات المتعلقة بجمع االدلة وفحصھا -الفرع األول : 

واستجواب المتھم .
االنتقال والمعاینة - اوالً 

.)34(المحیطة بالجریمة بشكل مفصل في محضر الكشف

.)35(ساعد على كشف الحقیقة والتعرف على فاعلھا ومالبسات الحادثوالتي ت

لعام بھا، واالنتقال فوراً الى مكان الحادث التخاذ االجراءات الالزمة والتي اخبار قاضي التحقیق واالدعاء ا
)36(اوجبھ القانون

.)37(الجریمة لمعاینة المكان واالشخاص وكل ما یتعلق بالجریمة وتثبیتھا
ونرى من خالل ما عر

ء االعلى الى قضاة التحقیق والمحققین بااللتزام بما جاء في قانون اصول المحاكمات الجزائیة مجلس القضا
واالنتقال الى مكان الحادث في االخص في الجنایات ذات المساس بحریة االفراد وامن البلد .

ة 

، )38(قلیلة قبل ان تنالھا ید التخریب او محاولة اخفاء اثار الجریمة
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سماع شھادة الشھود -ثانیاً 

)39(

.)40(القانون)

.)41(الواقع)
/د) االصولیة تدون اقوال الشھو61وأوجبت المادة(

60قاضي التحقیق حصراً، واشارت المادة (

)42(الخامسة عشر من العمرالیمین بأن یشھد بالحق اذا اتم 

على سبیل االستدالل من غیر یمین، اما المشرع المصري فأخذ بسن الشاھد الذي اتم الرابعة عشر سنة بان 
.)43(یحلف الیمین، واذا لم یتم السن المذكور فیجوز سماع شھادتھ بدون تحلیف الیمین على سبیل االستدالل

.)44(ضي أو المحقق والشاھدقام بتدوین المحضر وال یعتد بأي تصحیح أو تعدیل، اال اذا وقع علیھ القا
67و61و60ونرى أن الذي یفھم من نصوص المواد (

الحصول على شھادة المذكورین اعاله فلم یسكت المشرع ، 
66 (

استلزمھا وجوده بعیداً عن محل اقامتھ للقی
من خزینة الدولة.

انتداب الخبیر - ثالثاً 

. )45(معرفة خاصة علمیة كانت ام فنیة)
69وقد نصت المادة (

بالجریمة التي یجري فیھا التحقیق .الفني او العلمي بشأن یتعلق

اء المناسب. القائم على التحقیق بناء اعتقاده علیھ واتخاذ االجر

نزاع بین أطراف الدعوى حول مسألة الخبرة.
التفتیش - رابعاً 

فقھاً بأنھ ( االطالع على محل منحھ القانون حرمة خاصة لضبط ما عسى قد یوجد عرف التفتیش 
.)46(فیھ مما یفید في كشف الحقیقة عن جریمة معینة)
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)72-76
، ومن خالل المادة )47(بالجریمة الواقعة، اذ قد تكون ھذه االشیاء ھي االدلة التي تفید التحقیق لكشف الحقیقة

)72

والمنازل التي ھي تحت حیازة المتھم، وتفتیش االشخاص ممن ارتكبوا الجرائم .
73اما المادة (

مكان تحت حیازتھ اال بناًء ع

من سلطة مختصة قانوناً .

.)48(المقبوض علیھ في االحوال التي تحت حیازتھ في حالة جنایة او جنحة عمدیة مشھودة
)  اإلجراءات المتعلقة بطرق اإلجبار على الحضور (االحتیاطیة -الفرع الثاني : 

.)49(من المتھمین
ھي :وھذه االجراءات حددھا قانون اصول المحاكمات الجزائیة و

التكلیف بالحضور-اوالً 

.)50(اجراءات التحقیق في مواجھتھ)
واالمر بالحضور ال یتضمن ا

.)51(یحضر في الموعد المحدد دون عذر مقبول، كان لجھة التحقیق اصدار امر القبض علیھ واحضاره
القبض -ثانیاً 

)52(

)53(

.)54(الحال)
192005

92

بالحریة الشخصیة، وكذلك یجب ان یكون امر القبض صادر من جھة مختصة وحددھا الق

.)55(شروطھ
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توقیف المتھم واخالء السبیل -ثالثاً 

( ھو اجراء من اجراءات ا
.)56(بھا او لضمان عدم ھروب المتھم او التأثیر فیھ)

)57(فترة توقیفھ)واكثرھا مساساً بحریة المتھم، اذ بمقتضاه تسلب حریتھ طوال 

) منھ .120-109الباب الخامس في الكتاب الثاني في المواد (
109وقد بینت المادة (

)58(

عرض المو
.)59(بحثنا في ما سلف

109وقد نصت الفقرة ج / المادة 

اشھر فعلى القاضي عرض االمر على محكمة الجنایات لتأذن لھ بتمدید التوقیف مدة مناسبة ...) .

.)60(عدم وجود مسوغ لتمدید التوقیف)القرار بتوقیف المتھم وقبل انتھاء مدة التوقیف او عند انتھائھا، مع 

حجز اموال المتھم الھارب -رابعاً 

) منھ .122-121الخامس من الكتاب الثاني في المواد (

)61(نفسھ

تعذر القبض على المتھم بارتكاب جنایة وذلك لحملھ على تسلیم نفسھ للسلطة المختصة .
استجواب المتھم -خامساً 

) منھ . 129-123الجزائیة في الفصل الخامس من الباب الرابع من الكتاب الثاني في المواد(

في الدالئل واألدلة القائمة ضده في جریمة مع
.)62(ومن  وسائل الدفاع

وكذلك یقصد باالستجواب بأنھ المناقشة التفصیلیة للمتھم في األدلة المتحصلة من اجراءات البحث 
.)63(والتحري والتحقیق، والقائمة على نسبة التھمة الیھ

اصبح من حق المتھم أن یسمع األدلة الموجھة ضده ومن حقھ الدفاع عن نفسھ وتفنید األدلة .

الدفاع عن نفسھ وتفنید االدلة .ضدة في الجریمة المتھم بھا، ومن حقھ 
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123

ویدون اقوال المتھم في المحضر، مع بیان ما لدیھ من أدلة لن
.)64(یعید استجوابھ فیما یراه مناسباً من اجل الوصول الى الحقیقة

)65( ،
123

وضروریاً ویترتب على غفالنھ بطالن االجراءات المتخذة.

أسباب التأخیر أو البطء في إجراءات التحقیق: المطلب الثاني

التحقیق االبتدائي، نجمل أسباب التأخیر في مرح

.)66(وحریاتھ

الجزائیة في مرحلة التحقیق، اذ أن اسباب التأخیر تدور مع ھذه العناصر الثالثة .
فمن جانب السلطة القائمة على التحقیق نجد ان االسباب اآلتیة :

1-
)67(ودةجریمة جنایة أو جنحة مشھ

یؤدي الى التأثیر با
تأخر الدعوى الجزائیة بحثاً عن األدلة التي أضاعھا الوقت أو الزمن المار علیھا.

2-

قد یصیب القائم بالتحقیق.
أ24كذلك ان عدم استجواب المتھم، من قبل قاضي التحقیق خالل المدة -3

)68(

في نھایتھ لمعرفة الحقیقة.
4-)69(
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)70(

)71(منطقیة تفند راي الخبیر وتبرر عدم االخذ برأیھ

الجزائیة وإنجازھا بالوقت المحدد لھا.
5-

محكمة ا

طبعات المتھم، حیث یعد سبباً لتأخیر الدعوى الجزائیة.
6-

الكیمائیة، للبحث عن السموم وفي تصنیف 

.)72(كونھا تساعد المحقق في الوصول الى الحقیقة
التأخیر في تنفیذ اوامر القبض من قبل رجال الشرطة واعضاء الضبط القضائي اال-7

)73( ،
اذ جاء فیھ االشارة لتنفیذ ومتا24/3/2013في 2013ج.-165/العدد/4بالقرار ھـ 

الخاص بالقبض على المتھم بقولھا (...لدى عطف النظر على القرار الممیز وجد انھ غیر صحیح 

.)74(الدعوى الى محكمتھا)

التمییز، ومحكمة الجنایات المختصة، التدخل
اي ذي عالقة، ان تطلب اي دعوى جزائیة لغرض تدقیق ما صدر فیھا من احكام وقرارات، اذا كانت بنیت 

.)75(على مخالفة للقانون، او خطأ في تطبیقھ او تأویلھ، او وقع خطأ جوھري

بتدقیق االحكام والقرارات 

القضائیة بعض القرارات حدیثة، ومنھا :
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1-

.)76(26/12/2010في 3/2010/ت2246الرصافة/العدد/
2-

.)77(19/9/2012في 5103ت1/2011ھـ11149التمییز/
3-

4
.)78(24/7/2013في4/2013/ج1987العدد/

4-

.)79(سبباً للمحكمة بالتدخل تمییزاً 
5-

27/5تسمح بذلك، مثال متھم وفق احكام المادة(
.)80(من قبل محكمة الجنایات

خطأ قا-6
.)81(قبل محكمة الجنایات

7-
.)82(الوثیقة المزورة، او نسخھ لھا، یكون ایضاً سبباُ للتدخل تمییزاً 

8-
.)83(في الجرائم الخطرة (الجنایات)، یكون سبباً لتدخل محكمة الجنایات تمییزاً 

9-
123

)84(

1182-2/2010
.)85(الى أھمیة استجواب المتھم على الواقعة التي قام بھا، والذي اشار الى 2/6/2010

10 -

تمییزاً من محكمة الجنایات، 
.)86(ان اعترف بكافة مراحل التحقیق بارتكابھ لألفعال المسندة الیھ

تمییزاً، اما من تلقاء نفسھا، او بناء على 



Al-Mansour Journal / Issue (30) 2018 )30مجلة المنصور /عدد (

- 29 -

العائ
الضمانات التي منحھا المشرع للمتھم.

وطلبات التأجیل الذي یقدمھا المتھم بھدف تسویة المشكلة مع خصومھ، وكذلك كثرة الطعن بقرارات قاضي 
)87(التحقیق التي اجاز القانون التظلم منھا امام محكمة الجنایات

)88(

م 

یتظاھر المتھم انھ مصاب بالصم، او یفتعل اصابتھ بغیبوبة، نتیجة مرض او یسقط على االرض او یتظاھر 
انھ مصاب بعاھة عقلیة، مما یتطلب ان یتم 

.)89(اجل ان یكسب الوقت

، ولم یرد في قانون االجراءات الجنائیة المصري نصاً یتضمن حق المتھم بالصمت )90(والبطء فیھاالتحقیق
، وھناك )91(وعدم االدالء بأقوالھ في التحقیق، اال ان حق الصمت تبنتھ محكمة النقض وجعلتھ ضماناً للمتھم

) منھ  . 100(تشریعات عربیة نادت في حق الصمت للمتھم منھا المشرع الجزائري في المادة

الجزائیة، فیكون في الحاالت االتیة :
1-

)92(الحق

جھة المختصة بالتحقیق .فیھ من قبل محكمة الجنایات، ومن ثم عودتھا الى ال
2-)93(

، والغرض من عدم حضوره ھو لألضرار بالمتھم  .)94(وتكییف الواقعة قانونیاً 
)95(

بقاء الدعوى معلقة من اجل الضغط على الخصم وابتزازه، ایضاً تكون سبباً في اطالة امد االجراءات .

یؤدي الى تراكم وتزاید عدد الدعاوى، مما یؤثر على حسمھا وتأخیرھا.
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)96(وقد یقوم المجنى علیھ او المشتكي بتحریك الشكاوى ضد القضاة

5964
اذا جاء فیھ (.... نظراً لما لمستھ محكمة التمییز من مسلك المتظلم منھ في سیر المرافعات 18/12/1996

.)97(الدعوى ...)

العام ومحققین، فضالً عن مسؤولین من وزارة العدل والداخلیة من ذوي العالقة، فضالً عن اساتذة جامعین 

االجراءات الجزائیة التي من شأنھا أن تسبب ضرراً على المجتمع واطراف الدعوى الجزائیة . 

الخاتمـة 

التحقیق")، نورد أھم االستنتاجات والمقترحات التي توصلنا الیھا من خالل البحث 
االستنتاجات–اوالً 
وجدنا ان المعنى اللغوي للتحقیق ھو محاولة الوصول الى الحقیقة في أمر من األمور. -1
و-2

القوانین االجرائیة المقارنة، تاركًة ذلك الى الفقھ والذي عرفھ بأنھ البحث عن الحقیقة .
ة -3

والمصلحة الخاصة .
تبین لنا أن ھناك طائفتین من الجھات المنوطة بھا سلطة التحقیق، الجھة المختصة بالتحقیق بصفة -4

القضائي، ومسؤولي بصفة استثنائیة وھم ( القاض غیر المختص، واالدعاء العام، وعضو الضبط
مراكز الشرطة) .

5-
والمواھب المطلوب توفرھا في المحقق، فقط اكتفت بتحدید صالحیاتھ وسلطاتھ.

تبین لنا أن أي تقصیر أو بطء في االنتقال الى مكان الحادث من قبل القائمین ع-6

لمكان الحادث سوف یحاول المجرم بتخریب او اتالف األدلة أو اخفاء معالمھا، وھذا ما الحضور

قصیرة .
7-

وتكون شھادتھ لالستدالل فقط .
8-

لى تسھیل اجراءات الشھادة .مالبسات الجریمة، اذ نص المشرع ع
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9-
قد یكون مدعاة لتأخیر حسم الدعوى، أذ یصبح الموضوع محل نزاع بین اطراف الدعوى .

10 -

االتھام، فضالً عن مواجھتھ بالشھود او بغیره من المتھمین.
11 -

لمتخذة .االجراءات ا
12 -

التحقیق أو المتھم أو المجنى علیھ .
13 -

م القضایا. مدعاة إلطالة أمد االجراءات وتأخیر حس
المقتـرحات –ثانیا 

1-
المحقق، لما یمثلھ دوره في التحقیق من أھمیة كبیرة .

2-
مكان الحادث، وباألخص

الدعوى في مرحلة التحقیق .
3-

الحلول المناسبة لھا .
4-

قدرتھم واستحالة حسمھا في الوقت المناسب مما یتسبب في تأخیر الحسم .
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الھوامش
- جبار  كاظم، مشار الیھ لدى 211ص–القاھرة -المطبعة الحسینیة-3ج-القاموس المحیط-الفیروز ابادي.1

. 6ص-المصدر السابق
.188ص- باب الحاء-1ج-المصدر السابق-. ابراھیم مصطفى واحمد حسن الزیات واخرون2
-بدون سنة طبع–الجزء الثاني -نوبلیس- قاموس اللغة "كتاب المصباح المنیر"-. أحمد محمد الفیومي3

.198ص
.79ص-ھـ1407-1ط-القاھرة-عالم الكتب- التعریفات-. علي محمد الجرجاني4
.11ص-1975-بغداد- مطبعة االرشاد-اصول التحقیق االجرامي- . د. سلطان الشاوي5
.9ص-1983-بغداد-مطبعة دار السالم-التحقیق الجنائي قانون وفن-. د.عبدالستار الجمیلي6
.319ص-1990- القاھرة- دار النھضة العربیة- شرح قانون االجراءات الجنائیة-. د.فوزیة عبدالستار7
- 1995-3ط-القاھرة-دار النھضة العربیة-شرح قانون االجراءات الجنائیة-د. محمود نجیب حسني. 8

.501ص
كلیة -جامعة بغداد- اطروحة دكتوراه- دراسة مقارنة-استجواب المتھم-. د.عبدالمجید عبدالھادي السعدون9

.98ص-1992-القانون
ذ .) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الناف51. المادة (10
دار -3ط-2ج- محاضرات في قانون أصول المحاكمات في القانون االردني والمقارن-. فاروق الكیالني 11

.١١٣ص -بیروت- المروج

/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ، وانظر الحقاً الفرع األول من 23/أ و63/ب و60. المادة(12
المطلب الثالث من ھذا البحث .

دار -3ط-2ج-محاضرات في قانون اصول المحاكمات في القانون االردني والمقارن-الكیالني. فاروق 13
.113ص- بدون سنة طبع-بیروت- المروج

) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ .129- 123و108-92و86-72. المادة (14
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ .51. المادة (15
-االجراءات الماسة بالحریة الشخصیة في مرحلة التحقیق االبتدائي-. جبار كاظم فرطوس الصجیري16

--17ص-2015--
وراھا.وما37ص-قسم القانون العام-كلیة االمام الكاظم علیھ السالم-رسالة ماجستیر-العراقي

. 1931لسنة 42. قانون ذیل قانون اصول المحاكمات الجزائیة البغدادي الملغى رقم17
.كان یطلق على المحقق في العراق تسمیة (المحقق العدلي ) وحالیاً یسمى (المحقق القضائي) .18
.27ص- 2017- بیروت-دار السنھوري-مبادىء التحقیق الجنائي الحدیث-.د. عمار عباس الحسیني19
.13ص-بدون دار ومكان وسنة طبع-اصول التحقیق االجرامي-.د. سلطان الشاوي20
.17ص-1976—بغداد-دار السالم-علم التحقیق الحدیث-.عبدالستار الجمیلي ومحمد عزیز21
- 1990-بغداد-مطبعة الجاحظ-1ج- الموسوعة الجنائیة القضاء الجنائي العراقي-.القاضي علي السماك22

.53ص
/ه) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ، حل (رئیس مجلس القضاء األعلى) محل 51ة (.الماد23

(وزیر العدل) في كل ما یتعلق بشؤون القضاء وموظفي المحاكم االتحادیة بمقتضى قانون مجلس القضاء 
. 2012لسنة 112األعلى رقم 

ذ ./و) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الناف51.المادة (24
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جامعة سانت كلمنتس - رسالة ماجستیر- االجراءات الجنائیة واثرھا في الدعوى- .محمد عبدالرزاق محمد25
.119ص-2013-قسم القانون الجنائي- فرع العراق-العالمیة

18ص-2007-بغداد-مطبعة السعدون- التحقیق الجنائي وما یحتاجھ المحققون-.المحامي علي حمود العتابي26
.
-المصدر السابق- وما وراھا، وانظر : د. عمار عباس الحسیني15ص-المصدر السابق-اوي.د. سلطان الش27

وما وراھا .31ص
وما وراھا .38ص-المصدر السابق—.د. عمار عباس الحسیني28
شرح قانون -) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ، وانظر : سعید حسب هللا عبدهللا51.المادة (29

وما وراھا .178-2005- الموصل-دار ابن االثیر-الجزائياصول المحاكمات 
) من قانون االدعاء العام 5و3.المادة (30
/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ . 52و43.المادة (31
وما وراھا .165ص-نفس المصدر-.سعید حسب هللا عبدهللا32
-بیروت-دار السنھوري-1ط-حاكمات الجزائیةشرح قانون اصول الم-.د. فخري عبدالرزاق الحدیثي33

.235ص- 2016
.62ص-المصدر السابق-.المحامي علي حمود العتابي34
.187ص- المصدر السابق-.سعید حسب هللا عبدهللا35
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ،43.المادة (36
./ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ52.المادة (37
.237ص-المصدر السابق-.د. فخري عبدالرزاق الحدیثي38
.189ص- المصدر السابق-.سعید حسب هللا عبدهللا39
.347ص-المصدر السابق- .د. فوزیة عبدالستار40
-كربالء- دار الوارث للطباعة والنشر-قاضي التحقیق في العراق-القاضي عماد حسن مھوال الفتالوي.41

الى شھود االثبات واشھود النفي . ، ویقسم الشھود109ص- 2015
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ .60.المادة (42
. 348ص- نفس المصدر- ) من قانون االجراءات المصري، وانظر : د. فوزیة عبدالستار116.المادة (43
/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ .63.المادة (44
بدون -القاھرة-دار النھضة العربیة-دراسة مقارنة- الخبرة في المسائل الجنائیة-رحیم عثمان.  د. آمال عبدال45

.13ص- سنة طبع
.201ص - المصدر السابق-.سعید حسب هللا عبدهللا46
.242ص-المصدر السابق-.د. فخري عبد الرزاق الحدیثي47
، وانظر بالتفصیل : د. فخري ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ79/أوب،73.المادة (48

وما وراھا .244ص-المصدر السابق- عبدالرزاق الحدیثي
.215ص- المصدر السابق-.سعید حسب هللا عبدهللا49
.360ص -نفس المصدر-.د. فخري عبدالرزاق الحدیثي50
-السابقالمصدر -) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة، وانظر : د. فوزیھ عبدالستار91- 87.المادة (51

.256ص
.233-1996- االسكندریة-منشاة- المرصفاوي في قانون االجراءات الجنائیة-.د. حسن صادق المرصفاوي52
.645ص- 1988-القاھرة- دار الفكر العربي-شرح قانون االجراءات الجنائیة-.د. مامون محمد سالمة53
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.256ص-المصدر السابق-.د . فخري عبدالرزاق الحدیثي54
-نفس المصدر-، وانظر : د. فخري عبدالرزاق الحدیثي360ص-المصدر السابق-عبدالستار.د. فوزیھ 55

.256ص
.76ص-المصدر السابق-.جبار كاظم فرطوس الصجیري56
.226ص- المصدر السابق-.سعید حسب هللا عبدهللا57
.227ص-نفس المصدر-.سعید حسب هللا عبدهللا58
محاكمات الجزائیة النافذ، /ب ،ج، د) من قانون اصول ال51.المادة (59
.230ص- المصدر السابق-.سعید حسب هللا عبدهللا60
- المصدر السابق-، وانظر : سعید حسب هللا عبدهللا81ص-المصدر السابق-.القاضي جمال محمد مصطفى61

.233ص
.225- 2008-القاھرة-القانونیةدار الكتب -الدعوى الجزائیة وفن التحقیق الجنائي- .محمد ابو النجاة62
.133ص- المصدر السابق-.عمار عباس الحسیني63
/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ .123.المادة (64
رسالة -ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة خالل مرحلة التحقیق االبتدائي-.د. حسن بشیت خوین65

.148ص- 1983-كلیة القانون-جامعة بغداد-دكتوراه
.48ص-1997- القاھرة- دار النھضة العربیة-نحو تیسیر االجراءات الجنائیة-.د. عمر السالم66
- /ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ، وانظر : د. فخري عبدالرزاق الحدیثي52.المادة (67

.236-المصدر السابق
.63ص- نفس المصدر-.القاضي لفتھ ھامل العجیلي68
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ .4دة (.الما69
- ، وانظر : د.سلیم ابراھیم حربة وعبداالمیر العكیلي64ص-نفس المصدر-.القاضي  لفتھ ھامل العجیلي70

.126ص-2010- بیروت-العاتك لصناعة الكتب-2ط—2و1ج-شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة
للمحكمة ان تتخذ من تقریر - اذ نصت على ( أوالً 1979لسنة 107) من قانون االثبات رقم140.المادة (71

رأي الخبیر ال یقید المحكمة وعلیھا اذا قضیت بخالف رأیھ ان تضمن حكمھا -الخبیر سبباً لحكمھا. ثانیاً 
االسباب التي أوجبت عدم األخذ برأي الخبیر كالً او بعضاً ) .

.53ص-2016-بغداد-الناشر صباح صادق جعفر-يالتحقیق الجنائ-.القاضي عبود صالح التمیمي72
.الطعن في قرارات قاضي التحقیق تكون امام محكمة الجنایات المختصة ویكون لھا السلطات المقررة 73

لمحكمة التمییز ویجوز كذلك لھا ان تجلب ایھ دعوى او اي محضر تحقیق في جریمة لغرض تدقیقھا 
عتبارھا لھا الوالیة العامة في الرقابة واالشراف على تنفیذ وكذلك یجوز الطعن امام محكمة التمییز با

/أ،ب،ج) من قانون اصول المحاكمات 265و264القانون وتطبیقھ بالشكل الصحیح، وانظر : المادة(
الجزائیة النافذ .

-دار السنھوري-قرارات ومبادئ تمییزیة لمحاكم التحقیق والجنح والجنایات-.القاضي ربیع محمد الزھاوي74
.18-2017- یروتب
) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ .265و264و249.المادة (75
.24ص-نفس المصدر-.القاضي ربیع محمد الزھاوي76
.25ص-نفس المصدر-.القاضي ربیع محمد الزھاوي77
.28ص-المصدر السابق-.القاضي ربیع محمد الزھاوي78
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، مشار الیھ لدى القاضي ربیع 27/1/2014في 2014-4ج-74د/العد2.قرار محكمة جنایات الرصافة/ھـ79
.38ص-نفس المصدر-محمد الزھاوي

، ومشار الیھ لدى القاضي 25/8/2014في 2/2013/ت682العدد/4.قرار محكمة جنایات الرصافة/ھـ80
.39ص-نفس المصدر-ربیع محمد الزھاوي

(غیر منشور) .31/7/2011في 2011ت-46.قرار المحكمة الكمركیة للمنطقة الوسطى العدد/81
، مشار الیھ لدى القاضي 11/1/2015في 2015- 3- ت-13العدد/3.قرار محكمة جنایات الرصافة/ھـ82

.54ص-المصدر السابق-ربیع محمد الزھاوي
(غیر منشور) .8/5/2011في 2011-4ت-992/-العدد-4ھـ-.قرار محكمة جنایات الرصافة83
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ثانیاً. الرسائل
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The Delay of the Punitive Lawsuit in the Investigation stage
A study of the Iraq laws
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Abstract
The objective of the legislator of the punitive lawsuit is to

maintain security and peace of the individual and the society, and to
assertright and justice. Through this they can afflict punishment
against the breaches of the security and safety which is cannot be
achieved without the completion of investigation according to the
plan drawn to know the doer and to reveal the truth.

In front of that the progress of investigations may reveal many
of the objective and formal obstacles which might delay the
conclusion of the punitive lawsuit. All that is dealt with in the
research that includes two inquiries; the first is about the meaning of
investigations and its authority. In the second inquiry we discussed
the delay of investigatory procedures which is subdivided into two
sections. The researcher is concluded with the Conclusion that
includes the most important findings.

____________________
*Al-Mansour University College
**Imam Ja’afar Al-Sadiq University


