على كـل �ش��خ�ص �ش��هـد ارتكاب جرمية �أو علـــــــم ل�ص�لاحياتهم القانوني��ة يف القب���ض عل��ى املتهم�ين

�ضمـــانات الـــمتهم

بوقوعهـــ��ا �أن يبـــــ��ادر ب�إبـــ�لاغ الإدع��اء الع��ام �أو او منعه��م م��ن الف��رار او احلــيلــول��ة دون ارتكــ��اب

احــد مــ�أموري ال�ضبط الق�ض��ائي عنها ا�ستناد ًا �إىل اجلـــرائــــ��م ،الن اكت�ش��اف اجلرائ��م وحماول��ة  -1  ال يج��وز القب���ض عل��ى �أي �إن�س��ان �إال ب�أمـــر من
نـــ�ص املــادة ( )28من قانون الإجراءات اجلزائية الو�ص��ول �إىل مرتكبيه��ا ملعاقبتــه��م ال تـــق��ع عـــلى ال�سلطــة املخت�صة قانــوني ًا.
عات��ق جهات بعينها فقط بل هى عـــلـى عاتــــق كـــل  -2وجوب �إخطار املقبو�ض عليه ب�سبب القب�ض عليه
عل��ى كـ��ل م��ن علـ��م مـ��ن املــــوظفــــ�ين العموميني �ش��خ�ص ين�شـــد العــــي�ش يف جمتمـــع م�ســـامل و�آمـــن ول��ه الإت�ص��ال مبـــ��ن يـــري��د �إبـــالغه والإ�س��تعانة
�أو املكلف�ين بخدمة عامـــ��ة �أثناء ت�أدي��ة عملـــه �أو وم�ستقـــر.
ب�س��ببـــه بوقــــ��وع جرمية من اجلرائ��م التي يجوز

مبحام .
ٍ

وتتجـــل��ى امل�س��اعـــدات الــت��ي يــــمكـــن �أن تـــقدم  -3ال يجــــــ��وز ا�س��تعمــــــال الإكـــــ��راه او التعذيب

للإدعاء الع��ام رفـــــع الدع��وى العمــــومي��ة عنهـــــا مل�أم��وري ال�ض��بط الق�ض��ــائي يف (�إخـــ�لاء م��كان للح�صول على �أقـــوال املتهم .
ب��دون �ش��كـــوى او طـــل��ب او �إذن �أن يــبلــ��غ فـــــ��ورا اجلرمي��ة عنـــدم��ا يطل��ب منهم ذل��ك والإدالء ب�أي  -4وجـــوب �س��مـــاع �أقـــوال املتهـــم قبــل �إ�صدار �أمر
الإدعـــ��اء العـــ��ام او اقــرب م�أمور �ض��بط ق�ض��ائي‘ معلومة ت�س��اعد على الو�صــول �إىل اجلاين والقب�ض احلب�س الإحتياطي .
ومثـ��ال اجلرائ��م الواج��ب الإب�لاغ عنها ( الر�ش��وة على املتهمني ومنــعهم من الفرار � .....إلخ ).

 -5يت��م حب���س املته��م يف �أماك��ن خم�ص�ص��ة لذل��ك

� ،إف�ش��اء الأ�س��رار  ،الإخــــــتال���س  ،التـزويــــ��ر  ....ويح��ق للفـــ��رد الع��ادي القب���ض عل��ى املته��م يف وبنـــ��اء عـــل��ى �أمــــ��ر مـــــن ال�س��لطة املخ�ص�ص��ة مع
�إلـــخ ).

احلـــاالت الآتية -:

علـــ��ى كـــل �ش��خــ�ص �إن يــقدم مل�أمــوري ال�ض��بـــط � -1إذا �صــدر �إليه �أمر او تكليف بذلك .

�ضـرورة التقيــــــد باملـدة الــــواردة بـــــذلك الأمر .
 -6يتـــــم التكليف باحل�ض��ـــور بـــوا�سطة ال�شرطـــة

الق�ضــائي ( �أع�ضــاء الإدعــاء العام � ،ضباط و�أفراد � -2إذا كان املته��م ف��ارا او مطلوب��ا القب���ض علـــي��ة مـــــع �ض��ـــرورة تــــ�س��ليـــم ذلك التكليف �إىل �شخ�ص
ال�شرطة ،موظفو الأمـــن العام  ،الـــــوالة ونــــوابهم و�إح�ضـــاره .

املته��م مــــ��ع توقيع��ه مب��ا يثب��ت ذل��ك الإ�س��تالم‘

 ،كـــ��ل مــن تخــــول��ه القـــــوانني هذه ال�ص��فـــة ) ما � -3إذا �ض��بط املته��م متلب�س��ا يف جناي��ة او جنح��ة ف���إن تع��ذر فيت��م الت�س��ليم لأح��د �أقارب��ه املقيم�ين
يطلبون��ه م��ن م�س��اعدات ممكن��ة �أثناء مبا�ش��رتهم معـاقب عليها بال�سجن ملدة تزيد على ثالثـــة �أ�شهر معــــ��ه او ال��وايل او �ش��يخ املنطقة او ر�ش��يدها الذي

يتكفـ��ل ب�إ�س��تــــالم التكليف مــع �ض��ـــرورة التــــقيد

 -12عند ح�ض��ور املته��م للتحقيق لأول مرة فيجب

بال�ســــاعات الواردة بالقـــانون لإجـــراء التكــــليف

�إثب��ات �شخ�ص��يته و�إحاطت��ه علم��ا بالتهم��ة

وهى من ال�س��ـــابعـــة �صباحا وحتى ال�ساد�سة م�ساء‘

املن�سوبة �إليه .

مع عدم جواز التكليف يف العطالت الر�س��مية �إال يف
حـــــاالت ال�ضـــــرورة .
 -7للمتهــــم احلــــق يف ح�ض��ور �إجراءات التحقيق
�إال �إذا �إ�س��تلزم التحقي��ق خ�لاف ذلك‘ وله يف
حمام .
اجلناية ا�صطحاب
ٍ
 -8املتهمـــة يجـــب تفتي�شهــا ح�سمــــانيا مبعــــرفة
�أنـــــثى .
 -9تفتــــي���ش امل�س��اكــــن يــج��ب �أن يــــك��ون وفــــقا
لإذن كتـــــاب��ي م�س��ـــــبب مــــ��ن قب��ل الإدع��اء
الع��ام مــ��ع �ض��رورة التقي��د بامل��دة املح��ددة
قانـــونا لــــذلك الإذن
� -10إجــــــ��راء التفتيــــ�ش يتـــم بح�ض��ور املتهم او
مــــ��ن ينيبـــه و�إال بح�ض��ور �ش��يــخ او ر�ش��يـــــد
املنطقــــة او �شــــــاهدين .
 -11يجــــــ��ب مراعــ��اة التقـــــاليــــــ��د يف حـــال��ة
وجود الن�ساء بامل�سكن امل�شمول بالتفتي�ش .

 -13ال�س��ماح للمحامى بالإط�لاع على التحقيق يف
الي��وم ال�س��ابق عـلى اال�س��تجواب او املواجهـة
وال يج��وز الف�ص��ل بني املتهم وحمامي��ة �أثناء
التحقيق .

