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المقدمة
اللجريمة المشهودة اوالتلبس بالجريمة ,تعبيران لمعنى واحد  ,يتحقق الجرم
المشهود باي منهما ,حيث يوجد تقارب زمني بين تحقق ماديات الجريمة ,الفعل
والنتيجة اوالفعل فحسب  ,وبين ادراك هذه الماديات باحدى الحواس  ,اومجرد
اكنشافها وذلك بالوقوف على بعض المظاهر الخارجية الدالة على وقوعها ,اوفي
االقل انها تثير احتمال وقوعها او هكذا يفترض  ,االمر الذي يسمح لعضو الضبط
القضائي مباشرة االختصاصات التي خوله القانون اياها ,وعليه فالتلبس وفقآ لهذا
التموير هومن معطيات قانون اصول المحاكمات الجزائية ال من معطيات قاذون
العقوبات 1بكلمة اخرى هومن المعطيات االجرائية النه الينطوي على تعديل في
اركان الجريمة اوالمسؤولية عنها اوالجزاء الجنائي المقررلها.
نخلص من ذلك الى ان الجريمة المشهودة اوالتلبس بها تنفرد عن سواها من
الجرائم غير المشهودة بذاتية مستقلة ,لذلك فقد خصها المشرع باجراءات
استثنائية بينها القانون بالنظر لما تتركه في نفوس االفراد من اثر عميق ,ولما
يلزم بشأنها من سرعة التحرك بغية الوصول الى نتائج هامة تعد من مقتضيات
االمن العام ,عبر القبض على الفاعل ووضعه قيد التوقيف  ,بل قبل ان يترك مسرح
الجريمة و٠ودون ان يكون قد رتب وضعه بشكل يسمح له بالتخلص من جريمته من
العقاب اومن التوصل الى االدلة قبل ان تضيع بدددأ او تنال منها يد العبث
والتضليل  ,واالستماع الى اقوال الحاضرين قبل ان يجري التاثير عليهم ونسيانهم
ماحصل فيحيلون عن قول الحقيقة.
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المبحث االول
ماهية الجريمة المشهودة
نتناول ماهية الجريمة المشهودة بثالثة مطالب نخصص االول لمفهوم
الجريمة المشهودة ونتناول في المطلب الثاني خصائص الجريمة المشهودة  ,اما
المطلب الثالث فنفرده لتكييف الجريمة المشهودة .

المطلب االول  -مفهوم الجريمة المشهودة
الجريمة المشهودة هي حالة عينية ( مادية ) تالزم الفعل الجرمي ال الفاعل ,
فهى تكون مشهودة اذا شوهدت حال تنفيذ ركنها المادي من قبل الفاعل 1ويلحق
بها حسب نص الفقرة (ب) من المادة ( )1من قانون اصول المحاكمات الجزائية
العراقي رقم  23لسنة  1971المعدل ,حاالت اخرى تكون المشاهدة فيها اعتبارية
وليست حقيقية وهذه الحاالت الملحقة بالجريمة المشهودة تقوم باكتشافها دون
مانظر الى رؤية الجاني وهو يرتكبها ,مثال ذلك متابعة الجمهور للجاني مع
الصياح اثر ارتكابها وفقمة تقارب زمني بهن ارتكاب الجريمة وبين اكتشافها.2
والجريمة المشهودة تقع بارتكاب الفعل الجرمي ولولم يكن الفاعل قد شوهد او
عرف  ,وكأن يشاهد المجني عليه يصاب دون ان يشاهد العيار الناري .
ويترتب على عينية الجريمة المشهودة ان المسؤولية عنها تطول كل من يساهم
فيها بصرف النظر عن صفته او عن دوره في المساهمة ( فاعل اصلي اوشريك )
 ,وبالتالي تتخذ بحقهم جميعا االجراءات االستثنائية القي خولها القانون سلطة
الضبط القضائي .
وينبغي القول بان التبس بالجريمة الذي يعتد به القانون  ,يقوم على مظاهر
خارجية -رآها عضو الضبط القضائي اما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت
1د.رؤوفابيد,مبادئا جراءاتالجنائيةفيالقانونالمصريدارالكتب,بيروت4991,م,ص152
2سليماليابده(الجريمةالمشهودة)منشوراتزينالحقوقية,بيروت,0225,ص .01

0

البدء في تنفيذه او وقت مباشرته  ,او برؤية مايكشف عنها بعد وقوعها بوقت
قريب واليصح القول بان حالة التلبس بالجريمة تثوم باالعتماد على معلومات
وردت الى عضو الضبط من فرد من االفراد دون ان يتحقق منها بنفسه اويدرك
احدى حاالت الجريمة المشهودة.
وعلى راي في الفقه الجزائي المصري  ,ان التلبس بالجريمة كما يفهم من ظاهر
اللفظ  ,يفيد بان الجريمة واقعة  ,وادلتها بادية ,واحتمال وقوع الخطأ فيها طفيف,
وان اي تاخير في االجراءات الجنائية قد يؤدي الى ضياع الحقيقة
وحالة الجريمة المشهودة تفترض ادراكها من قبل – الضبط القضائي  ,او
اكتشافه لها بعد وقوعها بوقت قريب ومن وقوعها وذلك باعتبار التلبس حالة تم
فيها اكتشاف الجريمة اثناء ارتكابها اوعقب ارتكابها ,فالتقارب الزمني بين وقوع
الجريمة وكشفها هو مدلول حالة التلبس.1

الفرع االول  :نطاق الجريمة المشهودة :
اما نطاق الجريمة المشهودة لم يرسمه المشرع العراقي وعليه يتعين بيان
حدود هذا النطاق من نصوص اخرى  ,فالفقرة(أ) من المادة  49من قانون اصول
المحاكمات الجزائية تضمنت (( ...واذا كان االخبار واقعا عن جناية اوحنجه
مشهودة فعليه ان يتخذ االجراءات المبينة في المادة  , ))43وهذه المادة تتحدث
عن اختصاص عضو الضبط القضائي اذا اخبر عن جريمة مشهودة .
وبناء على ما تقدم يمكن القول بان نطاق الجريمة المشهودة يحدد بالجنايات
والجنح فحسب  ,بصرف النظر عن وضعها القانوني من جرائم االشخاص اومن

1د.محمداليسالمالايادالحلبي,اختصاصرجالالضبطالقضائيفيالتحريوا ستد لوالتحقيقدارصادر,بيروت,ط,4
4990م,ص.492
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جرائم االموال اومن جرائم الشرف واالعتبار اومن الجرائم الماسة بالحرية ...
الخ  ,وبصرف النظر عن اسمها اوعنوانها في القانون .
ويمكننا القول ان مفهوم الجريمة المشهودة يتحدد على ضوء معيارين؛ االول هو
التعاصر بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها( وهو التلبس بمعنى الكلمة
اوالتلبس الحقيقي ) والثاني هوالتقارب بين اللحظتين ( وهو المعنى ١لقانوني او
االعتباري اوالحكمي للتلبس ) . 1ويدخل في المعيار االول مشاهدة الجريمة حال
ارتكابها بينما يشمل المعيار الثانى بقية الحاآلت المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من المادة ( )1من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وحقيقة يتطلب التلبس االعتباري اوالحكمي تحديد الوقت الذي يصح فيه القول
بان الجريمة التزال في حالة تلبس ولم تنقض بعد ,وهذه المسألة موضع خالف
بين الفقهاء وقد تفرع الرأي الى اتجاهين  :اولهما يحدد هذه الفترة القصيرة او
اليسيرة ب ( )24ساعة عنى االكثر ,وهذا هو الرأي الذي كان عليه القضاء
الفرنسي في ظل قانون التحقيق الجنائي وتطبيقا لذلك قضي ايضآ بان الجريمة تعد
في حالة تلبس اذا اتجه قاضي التحقيق الى المستشفى لسؤال المجنى عليه واذا تم
القاء القبض على المتهم في صباح اليوم التالي الرتكاب الجريمة .ومع ذلك رفض
هذا الرأي لما ينطوي عليه من تحكم .اما االتجاه الثاني فيرى انه يمكن القول بقيام
حالة التلبس على الرغم من مضي اكثر من ( )24ساعة على ارتكاب الجريمة
بشرط ان ال تطول المدة وان تكون آثارها ال تزال ظاهرة  .وعموما فان تحديد هذه
المدة يختلف من حالة الخرى حسب ظروف كل جريمة  .والقول بتوافر حالة
التلبس اوقيام الدالئل الكافية على االتهام اوعدم توافر ايهما هو من المسائل
الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع. 2

1درؤوفابيد,مصدرسابق,ص .125
2د .محمدبنمحمدسيفشجاع,شرحقانون جراءاتالجزائيةاليمني,ط4999,1م,ص .066
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الفرع الثاني  :الجريمة المشهودة في الشريعة االسالمية :
لقد تطرقت الشريعة االسالمية الغراء الى الحديث عن الجريمة المشهودة
ووضعت لها من الشروط واالحكام بما يكفل ضمان الحقوق والحريات الشخصية
للمواطنين وعدم انتهاكها  ,وهي شروط اكثر تحديدأ واتفاقا مع احكامها وما تهدف
اليه من تحقيق المصلحة ودرء المفسدة بحيث ال يعد االمر مجرد تجسس او
تلصص مما ينهى عنه هللا تعالى ورسوله الكريم ( صلى هللا عليه وسلم ) او
انتهاكها لحرمات العباد بناء على مجرد ظنون اوشبهات ال ترقى الة مستوى الشك
 ٠وقد اورد الفقه االسالمي سلطة الضبط في الجرائم المشهودة  -اخصاصات (
والي الحسبة ) الذي يختص بمباشرة اجراءات االمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تطبيقاً لقوله تعالى (( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ))  .ومما يجري فيه الحسبة ( النهي
عن المنكر ) حيث يتدخل ( المحتسب ) لمنع هذا المنكر بتغييره فيما يقدر عليه او
رفعه الى الحاكم فيما ال يقدر عليه ,وفي كل ذلك يراعى الهدف من وراء االمر او
النهي وهو ( تحقيق المصالح ودرء المفاسد )  ,وعلى هذا يشترط فى المنكر ( الذي
يدخل في اختصاص المحتسب ) توافر اربعة شروط هي :
ا_ ان يكون منكرأ.
 - 2ان يكون المنكر قد وجد وتحقق .
 - 3ان يكون المنكر طاهرأ بغيرتجسس .
 - 4ان يكون المنكر معلومآ بغير خالف يعتد به.1

1د.حسنيالجندي,اصولا جراءاتالجزائيةفيا سالم,داراربد,ا ردن4992,م,ص .95
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المطلب الثاني  -خصائص الجريمة المشهودة
عرف المشرع العراقي الجريمة المشهودة في الفقرة(ب) من المادة( )1من قانون
اصول المحاكمات الجزائية فقال (( تكون الجريمة مشهودة
اوال — اذا شوهدت حال ارتكابها.
ثانيا  -اوعقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
ثالثا — اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها اوتبعه الجمهور مع الصياح .
رابعا — اذا وجد مرتقبها بعد وقوعها بوقت قريب حامال اسلحة اوامتعة او اوراق
او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها.
خامسا — اذا وجدت بالفاعل في ذلك الوقت اثار اوعالمات تدل على ذلك)).
المستفاد من هذا النص وان المشاهدة تكون برؤية ماديات الجريمة ,حال البدء
فى تنفيذها اومباشرتها و هذه مشاهدة حقيقية يتحصل عليها عضو الضبط
القضائي باحدى حواسه اثناء ارتكابها ,اوحال الفراغ من ارتكابها وذلك باتمام
النشاط المادي الذي تثوم به الجريمة ,فالمشاهدة الحقيقية تلعب الدور االساس
الذي تقوم به الجريمة المشهودة.1
اما الحاالت االخرى وهي اربع حاالت ظاهرة دالة على الجريمة المشهودة دون
رؤية الجاني وهو ينفذ الجريمة.
مما تقدم يبدو يمكننا تحديد اهم خصائص الجريمة المشهودة والتي تتلخص باالتي :

1د.حسنيالجندي,مصدرسابق,ص .99
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 - 1الجريمة المشهودة حالة عينية محسوسة-:
فالجريمة المشهودة نظام قانوني ذو طابع عيني ,فهوال يقوم على عناصر شخصية
ذلك ان عنصره الوحيد هو(التقارب الزمني) بين تحقق الركن المادي للجريمة
واكتشاف ذلك وليس في ذلك ما له طابع شخصي .1وبالتالي فان الجرم يعد٠
مشهودأ بناء على مظاهر خارجية مادية ومحسوسة يشاهدها ويالحظها الشخص
الذي قام بضبط الجريمة ,وعليه فاليعد الجرم مشهودا بناء على شهادة الشهود
الذين شاهدوا اوسمعوا بالجرم ونقلوا ذلك الى الموظف المختص طالما ان هذا
الموظف لم يشاهد المظاهر الخارجية المحسوسة للجريمة .بيد ان عضو الضبط
القضائي اذا وصل الى علمه نبأ وقوع الجريمة وانتقل الى مكانها في الحال فشاهد
بنفسه آثار ودالئل تفصح عن وقوعها منذ فترة قصيرة فان الجريمة تعد مشهودة
بناء على تلك المظاهر الخارجية التي شاهدها الموظف على اساس االخبار الذي
تلقاه. 2
ويترتب على ذلك القول ان الجريمة المشهودة تالزم الجريمة ذاتها في
وصف ينطبق على الجريمة دون مرتكبها ,فقد تشاهد الجريمة دون ان يشاهد
فاعلها .وقد عبر المشرع عن ذلك بقوله (تكون الجريمة مشهودة) ولم يقل
(يكون المجرم مشهودأ).
وتستوي الحاسة التي يستدل بها على كون الجريمة مشهودة من عدمها,
فعلى الرغم من ان الغالب ان تكون الحاسة التي يعاين بها التلبس هي حاسة النظر,
غير ان المشرع لم يشترط ذلك ،فأية حاسة يجوز ان يعاين بها التلبس كالسمع او
الشم ,كما لوسمع عضو الضبط القضائي في جريمة قتل صوت االعيرة النارية او
شم رائحة الحشيش المحترق المتصاعدة من السيجارة التي يدخنها المتهم.3
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وعليه فليس المراد بالمشاهدة (المشاهدة البصرية) بل الحضور او االدراك
الحسي للحالة عن ط ريق احدى الحواس الخمس ,وفي هذا المجال نستذكر قوله
تعالى في سورة البقرة (من شهد منكم الشهر فليصمه) وال يعقل وال ينبغي ان
الصائمين جميعآ يروا هالل رمضان وبالتالي المشاهدة تعني حضور الصيام.
 - 2حاالت الجريمة المشهودة حصرية-:
حيث ذكر المشرع حاالت الجريمة المشهودة على سبيل الحصر وليس على
سبيل التمثيل وبالتالي فان نطاقها ينحصر في تلك الحاالت وال يجوز القياس عليها
اواالضافة اليها.
وعلة ذلك ان حاالت الجريمة المشهودة مصدر لسلطات استثنائية تخول
لعضو الضبط القضائي ,والقاعدة ان كل استثناء ال يجوز التوسع فيه ,اضافة الى
ان هذه السلطات االستثنائية تمس بطبيعتها الحريات والحقوق الفردية وال يجوز
تقبل هذا المساس فيما يجاوز االعتبارات التي اقتضته.1
 - 3الجرم المشهود يرتبط بالركن المادي للجريمة-:
حيث يفترض بالجرم المشهود في جميع حاالته اكتشاف الجريمة في زمن
قريب من تحقق احد عناصر ركنها المادي كالفعل اوالنتيجة سواء عاين عضو
الضبط القضائي تحقق هذا العنصر ذاته اوعاين مظاهر يستدل بها على تحقق هذا
العنصر منذ وقت قريب .واليحول دون اعتبارالجريمة مشهودة ان يثبت بعد ذلك
انتفاء الركن المعنوي للجريمة اوتوافر احد اسباب االباحة .
 - 4الجرم المشهود تقتصر على الجريمة التي توافرت فيها احدى حاالته-:
اذا ثبت توافر احدى حاالت التلبس فيما يتعلق بجريمة ما اقتصر وصف
الجريمة المشهودة عليها وانحصرت سلطة عضو الضبط القضائي في اتخاذ
االجراءات بشأنها ,واليمتد هذا الوصف (ومايرتبط به من سلطة) الى جريمة
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اخرى ولوكانت وثيقة الصلة بها .وتطبيقأ لذلك فقد قضي بأنه اذا لم يثبت ان
جريمة اخفاء االشياء المسروقة كانت في احدى حاالت التلبس فال يجوز ان تتخذ
بشانها االجراءات التي تفترض الدليل استنادا الى ان جريمة السرقة التي تحصلت
منها هذه االشياء كانت في حالة تلبس .ولكن اذا كانت الجريمة مستمرة فحالة
التلبس تظل قائمة ما بقيت حالة االستمرار ويجوز خالل هذا الوقت جميعه اتخاذ
االجراءات التي يجيزها التلبس .1
المطلب الثالث  -تكييف الجريمة المشهودة
وصف الجريمة بانها مشهودة  ,وصف ينسب الى الجريمة ال الى من قارفها ,
فنص الفقرة (ب) من المادة ( )1من قانون اصول المحاكمات الجزائية مقتضاها
بيان الفعل او االفعال التي تشكل الكيان المادي ( المظهر المادي ) بصفتها واقعة
قانونية وبصرف النظر عمن يرتكب هذه الماديات فقد يكون حدثا ,اوبالغ
رشيدا ,ا'وشخصا غير مسؤول جزائيا بما في ذلك حسن النية.
وتكييف الجريمة يكون بحسب نوعها في التقسيم الثالثي للجرائم ,الى جنايات
والى جنح والى مخالفات ,اما فيما يتعلق بالجريمة المشهودة فال تكون اال جناية او
جنحة ,االمر آلذي صرح به المشرع العراقي في المادتين  43من قانون اصول
المحاكمات الجزائية والتي نصت  (( :على عضو الضبط القضائي في حدود
المبين
في المادة  39اذا اخبر عن جريمة-مشهودة اواتصل علمه بها ان يخبر قاضي
التحقيق واالدعاء العام بوقوعها وينتقل فورا الى مكان الحادثة ))...وفي المادة
 49من القانون المذكور (( ...واذا كان االخبار واقعا عن جناية اوجنحة مشهودة
فعليه ان يتخذ االجراءات المبينة في المادة . ))43علما بانه اليعنينا في مجال
تكييف الجريمة المشهودة ,الوصف القانوني الذي تكون عليه  ,فقد تكون قتال
قصدا او ضربا بسيطا اوسرقة ...الخ .
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المبحث الثاني
احكام الجريمة المشهودة
نتناول في هذا المبحث احكام الجريمة المشهودة وهذه االحكام هي حاالت الجريمة
المشهودة وشروطها واالثار المترتبة عليها ونخص كال منها بمطلب خاص .

المطلب االول  -حاالت الجريمة المشهودة
نصت الفقرة (ب) من المادة ( )1من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه
(( تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها ,اوعقب ارتكابها ببرهة
يسيرة  ,اواذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها اوتبعه الجمهور مع الصياح
اواذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حامال االت او اسلحة او امتعة او
اوراقا اواشياء اخرى يستدل فيها على انه فاعل اوشريك فيها اواذا وجدت به في
ذلك الوقت اثار او عالمات تدل على ذلك )).
ومفاد هذا النص ان احوال الجريمة المشهودة خمس وهي :
اوال — اذا شوهدت حال ارتكابها .
ثانيا  -اوعقب ارتكابها ببرهة يسيرة.1
ثالثا — اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها ,اوتبعه الجمهور مع الصياح.
رابعا — اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوك قريب حامال االت اواسلحة اوامتعه او
اوراقا

اواشياء

اخرى

يستدل

منها

على

انه

فاعل

اوشريك

خامسا — اذا وجدت بالفاعل في ذلك الوك اثار اوعالمات تدل على ذلك .
وسنبين هذه الحاالت تباعا في االتي

1دمحمودنجيبحسني,مصدرسابق,ص.591

42

فيها.

اوال  :مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
هذه الحالة تمثل مشاهدة الجريمة او التلبس بها بالمعنى الحرفي الصحيح ,اما
الحاالت االخرى  ,فهي مجرد حاالت متنوعة من المشاهدة االعتبارية .
ونتحقق هذه الحالة بمشاهدة الجريمة في مجرى تنفيذها ,اي اثناء مقارفة الفعل او
االفعال التي يتكون منها الركن المادي اوالشروع في تنفيذه ,وفي الغالب تكون
المفاجأة عن طريق المشاهدة البصرية

1

 ,وقد تكون عن طريق اية حاسة من

الحواس االخرى كشم رائحة المخدر الذي يحمله المتهم  ,او كسماع صوت
االعيرة النارية واستغاثة المجني عليه  ,وقد تكون عن طريق اكثر من حاسة في
نفس الوقت  ،كسماع صوت االعيرة النارية ومشاهدة الجاني قادمآ يجري من نفس
الجهة . .2
ثانيا  :مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة :
قصد المشرع بهذه الحالة  ,ان تكون الجريمة قد وقعت فعال قبل مشاهدة اثارها
بقليل من الوقت  ,اي تمت مشاهدة الجريمة بعد فراغ الجاني من تنفيذ جريمته ,
(( لكن اثارها الزالت بادية تنبيء عن وقوعها واثارها لم تخمد بعد  ,بل تخلفت
عنها بقايا الزالت غير خامدة ودخان اليزال دخانآ)).
وتت حقق هذه الحالة مثال بمشاهدة السارق خارجا بالمسروقات من البيت اومن
الطريق الذي به المسكن  ,اومشاهدة القاتل وهويغادر مكان الجريمة ولولم
نشاهد واقعه السرقة اوالقتل بذاتها .واليشترط العثور على اثار مادية للجريمة
عقب وقوعها  ,وبعض الجرائم اليترك اثرا ماديا ينم عليها كالسرقة احيانا  ,او
الشروع في القتل باطالق اعيرة نارية على المجني عليه اذا اخطأته .
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وجوهر هذه الحالة اذأ ان ادراك الجريمة لم يتم حال ارتكابها وانما حدث عقب
ارتكابها  ,ولم يتطلب المشرع فاصأل زمنيأ يلزم ادراك الجريمة في نطاقه لتكون
متلبسأ بها لكنه اشترط ان يتم ادراك الجريمة ( عقب ) ارتكابها ( ببرهة يسيرة )
اي على اثر الجريمة وفي وقت يعد امتدادأ لزمان وقوعها ,وتقدير الفترة الزمنية
بس وقوع الجريمة وبين كشف امرها بمعرفة اعضاء الضبط القضائي مما تستقل
به محكمة المولضوع. 1
ثالثآ  :تتبع الجاني اثر وقوع الجريمة :
تتحقق هذه الحالة اذا تبع المجني عليه الجاني اوتبعه الجمهور مع الصياح اثر
وقوع الجريمة  .وقد اعتبر القانون هذه الحالة من ضمن حاالت الجريمة المشهودة
الن المتابعة التي تتطلبها تتضمن اتهامآ صريحآ من افراد قد يكون من بينهم شهود
رؤية ,والتلتزم المتابعة بمطاردة الجاني والجري وراءه ,بل تكفي المطاردة
بالصياح واالشارة بااليدي .
ويلزم لقيام التلبس في هذه الحالة توافر شرطين ,اولهما :ان يكون هناك
(تتبع) والتتبع ال يعني اكثر من رصد الجاني اما وقوفآ باالشارة والصياح ,واما
بأقتناء السير ,واما بمطاردته عدوأ .فال يلزم لقيام التتبع قانوناً اذأ ان يعدو
المجنى عليه اوالجمهور خلف الجاني لمالحقته والقبض عليه ,بل يقوم ذلك التتبع
اذا سار المجنى عليه خلف الجاني متسترأ ( من الخوف ) وبخطى بطيئة الى ان
يلتقي اعضاء الضبط القضائي فيخبرهم  .اما الشرط الثاني فهو  :ان يكون التتبع
موصوال على اثر ارتكاب الجزيمة ,فال يكون هناك تبس آذا صادف المجنى عليه
الجاني في اليوم التالي لوقوع الجريمة فيطارده  ,وتقدير ذلك كله يعود الى محكمة
الموضوع.2
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رابعا  :وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت حامال سالحا او اشياء يستدل منها
على انه فاعل لها او شريك فيها :
كل ما يوجد مع المتهم عقب ارتكاب الجريمة عبرت عنه المادة بانها(( االت او
اسلحة اوامتعة او اوراق اواشياء اخرى ))  ,ويشترط ان تكون هناك صلة بين
وجود هذه االشياء مع المتهم وبين وقوع الجريمة ,وان تشير ظروف حملة اياها
الى توافر هذه الصلة ,وينبغي ان يكون الجاني على هذه الحالة في وقت مقارب
للحظة ارتكاب الجريمة واليشترط ان يكون المكان قريبا من مكان ارتكابها .

تحديد الفترة التي تنقض بها حالة التلبس بالجريمة
حاالت الجريمة المشهودة االربع االخيرة تكون كلها بمشاهدة الجريمة او مقارفها
عقب وقوعها بفترة صيرة ولدس اثناء ارتكابها ولهذا السبب في حاالت اعتبارية
الفعلية وقد دعا تحديد الوقت الذي يصح فيه القول بان الجريمة مشهودة الدزال
في حالة تلبس لم تنقض بعد الى خالف في الراي ,ووقد ذهب راي الى تحديد هذه
الفترة باربع وعشرين ساعة على االكثر  ,وعلى راي اخر يصح في اكثر من اربع
وعشرين ساعة على ارتكاب الجريمة بشرط ان التطول المدة  ,وان يضبط المتهم
في فترة بحث الشرطة  ,وان يجيء ضبطه نتيجة هذا البحث  ,وان يكون روع
الناس لم يهدأ بعد  ,واثار الجريمة التزال ظاهرة ومن المتفق عليه ان حالة
التلبس تزول اما بانقطاع اجرءات البحث عن المتهم

1

 ,واما بمرور مدة كافية ,

وان تحديد هذه المدة مسالة موضوعية القانونية اواي تفصل فيها محكمة
الموضوع.
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المطلب الثاني  -شروط الجريمة المشهودة
في موضوع سابق عرفنا ان الجريمة المشهودة( التلبس بالجريمة)  ,حالة
تدرك حقيقة اوحكما ,ولكي تترتب عليها اثارها القانونية من جهة متضبط
القضائي ,حق اتخاذ اجراءات تحقيقيه صحيحة ,ينبغي ان تتحقق عدة شروط .
اوال :ان يكون التلبس بالجريمة سابقا على اجراءات التحقيق التي اتخذت وليس
بعدها .
ثانيا :ان يتحقق اكتشاف الجريمة بطريق مشروع .
ثالثا  :ان يتم اكتشاف الجريمة عن طريق عضو الضبط القضائي  ,اوفي االقل
ان يتحقق منها بنفسه  ,وليس عن طريق السماع من الغير.1

الشرط االول ان تكون المشاهدة سابقة على اجراءات التحقيق
يفترض هذا الشرط ان عضو الضبط القضائى قد ادرك الجريمة باحدى حواسه
وليس عن طريق الرواية ممن شاهدها ,اي انه تثبت من حالة التلبس بالجريمة
اوال ومن ثم يكون لعضو القضائي — كنتيجة لذلك — ان يقبض على المتهم ان
يفتشه اويفتش بيته ويضبط االشياء الدالة على الجرم ,فاذا اتخذ عضو الضبط
القضائى االجراءات المذكورة بغير اذن من سلطة التحقيق اوفي غير االحوال
الجائزة قانونا مما يترتب عليه ظهور التلبس فاالجراء باطل وكذلك التلبس المترتب
عليه

 .اال انه قد يترتب على اخطار عضو الضبط القضائي بحالة التلبس

انتقاله الى مكان الجريمة ومشاهدة احدى الحاالت التي تكفي العتبار الجريمة
مشهودة  ,كما لوشاهد اثارا تشهر الى ارتكابها منذ برهة يسيرة ,اوشاهد المتهم
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يحمل سالحا يستدل منه انه مرتكب الجريمة اومساهم فيها بصفة شريك فيعتبر
انه شاهد بنفسه الجريمة وهي في حالة تلبس.1
الشرط الثانى  :ان تتم المشاهدة عن طريق مشروع :
يتعين ان يتم اكتشاف الجريمة عن طريق قانوني  ,اما اذا كشف عنها تفتيش
باطل بصرفا النظر عن سبب البطالن وكما لوحصل من عضو الضبط القضائي
بناء على اذن من سلطة التحقيق مشوبا بعيب يبطله  ,ومن ذلك التلبس الذي
تكشف عنه اجراءات باطلة فال يفيد بمشاهدة عضو الضبط القضائي لجريمة
ترتكب داخل بيت عن طريق دخوله آلى هذا البيت بوجه غيرمشروع واليصح
اكتشاف الجريمة نتيجة مشاهدات بطريقة تنافي االداب العامة  ,اوتمس حرمة
المسكن كالنظر خالل ثقوب االبواب .اما اذا كان النظر خالل ثقب الباب بغير
قصد التجسس على من كان في المكان  ,بل كان بسبب اخر مثل استطالع سبب
الضوء الذي ينبعث منه فان حالة التلبس تكون قائمة ,والتفتيش يكون صحيحا ً ٠
وتطبيقاً لذلك حكم بانه (( يجب على المحكمة ان تعنى ببحث الظروف والمالبسات
التي تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما اذا ان هذ ظهر عرضأ اثناء
التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة  ,ودون سعي يستهدف البحث عنه  ,اوان العثور
عليه انما كان نتيجة التعسف في تنفيذ اذن التفتيش بالسعي في البحث عن جريمة
اخرى ال عالقة لها بجريمة الرشوة التي تجري فيها التحقيق لكي تقول كلمتها فيها
)).2

المطلب الثالث  -آثار الجريمة المشهودة
وضح قانون أصول المحاكمات الجزائية في بعض مواده اإلجراءات القي
تحدد مهمة أعضاء الضبط القضائي في الجريمة المشهودة  ,وقل وسعت تلك المواد
1سليماليابده(الجريمةالمشهودة),مصدرسابق,ص10
2سليماليابده(الجريمةالمشهودة),مصدرسابق,ص11

45

من نطاق تلك المهمة وأدخلت فيها عددأ من اإلجراءات التي تدخل بحسب األصل
في مفهوم إجراءات التحقق التي يباشرها قاضي التحقيق دون غيره.
وبداية فقد حددت المادة( )39أعضاء الضبط القضائي إذ نصت على ان ” :
أعضاء الضبط القضائي هم األشخاص آالتي بيانهم في جهات اختصاصهم-:1
 -1ضابط الشرطة ومأمور والمراكز والمفوضون.
 _2مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ األشخاص
الذين تجب المحافظة عليهم.
- 3مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومامور سير القطار والمسؤول عن
إدارة الميناء البحري أوالجوي وربان السفينة أوالطائرة ومعاونه في
الجرائم التي تقع فيها.
- 4رئيس الدائرة أوالمصلحة الحكومية أوالمؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في
الجرائم التي تقع فيها.
 _5األشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم
واتخاذ اإلجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة.

أوال  -:إجراءات أعضاء الضبط القضائي في الجريمة المشهودة .
أوجبت المادة( )43من قانون أصول المحاكمات الجزائية على عضو الضبط
القضائي إذا أخبر عن جريمة مشهودة أواتصل علمه بها أن يخبر قاضي التحقيق
واالدعاء العام بوقوعها وينتقل فورأ إلى محل الحادثة ويدون إفادة المجنى عليه
ويسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه شفويا ويضبط األسلحة وكل مايظهر انه
استعمل فى ارتكاب الجريمة ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليهاوشت حالة
األشخاص واألماكن وكل مايفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع أقوال من كان حاضرأ
1د.محمدزكيابواامر,المصدرالسابق,ص .491
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أومن يمكن الحصول منه على إيقاحات في شأن الحادثة ومرتكبها ونظم محضرأ
بذلك.
ولما تقدم أعاله فقد اوجب القانون على عضوالضبط القضائي في حالة الجريمة
المشهودة االنتقال فورأ إلى محل الواقعة ويهدف المشرع بتقريره ضرورة المبادرة
باالنتقال إلى اإلسراع بإدراك الجريمة ومعالمها بادية وجمع األدلة والمحافظة
عليها قبل أن تمتد إليها يد العبث أوالتضليل  .وانتقال عضو الضبط القضائي إلى
محل الواقعة إلزامي غير أن القانون لم يفرض أي جزاء على مخالفة هذا الواجب
وبالتالي فأن واجب االنتقال بعدم حصوله أوالترابي فيه اليترتب عليه بهدالن
اإلجراءآت وان استتبعه مسؤولية المخالف التادييية.
أما المادة( )44فقد اجازت لعضوالضبط القضائي عند انتقاله إلى محل الجريمة
المشهودة أن ينع الحاهشرين من مبارحة محل الواقعة أواالبتعاد عنه حتى يتم
تحرير المحضر وله أن يحضرفي الحال كل شخص يمكن الحصول هذه على
إيضاحات بشأنها وإذا خالف احد هذه األمور فيدون ذلك في المحضر.1
والقصد من المنع من المبارحة او االبتعاد هو إجراء تنظيمي والقصد منه أن
يستقر النظام في محل الواقعة ,فيتاح لعضو الضبط القضائي أدا؟ مهمته وتبادي
آلعبث والتشويه“ الدلة الجريمة ومن ثم لم يكن هذا اإلجراء .باإلضافة إلى
ذلك فان األشخاص الذين يمنعهم عضو الضبط القضائي من مبارحة محل الواقعة
أواالبتعاد عنه قد يكون منهم أهم شهود الجريمة وقد يكون من بينهم المتهم .كما
وأجازت المادة أعاله لعضو الضبط القضائي إحضار أي شخص يمكن
االستفادة منه ببعض اإليضاحات بشأن الواقعة ,وهذا اإلجراء متمم لإلجراء األول
( منع الحاضرين من المبارحة أواالبتعاد )
ثانيآ

:

صالحيات

القبض

والتفتيش

 -1القبض في الجريمة المشهودة
1سليماليابده(الجريمةالمشهودة),مصدرسابق,ص51
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في

الجريمة

المشهودة

.

نصت الهادة( )15من الدستور العراقي لعام  2005ان ” لكل فرد الحق في
الحياة واألمن والحرية واليجوز الحرمان من هذه القيود أوتغييرها االوفقاً
للقانون وبناء على قرارصادر من جهة قضائية مختصة ” وعلى هذا األساس فأن
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة اليمكن المساس بها اوتقييدها إالوفق
القانون ٠والقبض هو احدى حاالت تقييد هذه الحرية الشخصية ولذلك تكفل
القانون

برسم أوهشاعه وشروهلل وحاالته بمااليخل والحماية الدستورية لها.

والقبض هوسلب حرية شخص لمدة زمنية باحتجازه في المكان الذي يعده القانون
لذلك ,وهوإجراء تحقيقي بطبيعته ,ولذلك اليجوز أن يصدر األمر به االمن سلطة
مختصة بالتحقيق ٠غير ان المشرع قد خول صالحية القبض استثناء في بعض
الحاالت ومنها الجريمة المشهودة ,حيث أجاز البند ( )1من الفقرة(أ) من المادة
( )1.2من قاذون أصول المحاكمات الجزائية ذلك بقوله ” أ — لكل شخص ولو
بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية اوجنحة في إحدى
الحاالت اآل'تية  :ا_ اذا كانت الجريمة مشهودة . 1
وعليه يشترط للقبض ان تكون الجريمة عبارة عن جناية اوجنحة مشهودة وعلى
هذا األساس يكون القبض باطال اذا لم تكن الجناية اوالجنحة مشهودة بإحدى
حاالتها المنصوص عليها قانوناً .وال تقتصر صالحية القبض على أعضاء الضبط
القضائي وإنما أجازها القانون الي شخص .والهدف من ذلك هواالسراع بالقبض
على المتهم والحيلولة دون هروبه لحين حضور السلطات المختصة ,واجازت
المادة( )105للشخص المكلف بالقبض في الجريمة المشهودة ملاحقة المتهم في
سبيل القبض عليه ،واذا اشتبه في وجوده اواختفائه في مكان ما طلب ممن يكون
في هذا المكان ان يسلمه اليه اويقدم له كافة التسهيالت التي تمكنه من القبض عليه
ووإذا امتنع جاز له ان يدخل المكان عنوة واي مكان لجاً اليه المتهم أذئناء مطاردته
لغرض القبض عليه

2

1دمحمودنجيبحسني,مصدرسابق,ص .624
2د.محمدزكيابواامر,المصدرالسابق,ص.499
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الخاتمة:
لقد خص قانون أصول المحاكمات الجزائية الجريمة المشهودة بإجراءات
خاصة واستثنائية و ووسع من صالحيات أعضاء الضبط القضائي بشأنها و ويعود
السبب في ذلك هو لمنع المجرم من اإلهالت وإدراك الجريمة ومعالمها بادية وضبط
األدلة وجمعها هبل أن تزول اوتتالشى اوتمتد أليها يد العبث اوالتضليل .وهي
تتحقق بإحدى الحاالت العصرية التي نص عليها في القانون وإنها صورتان
أحداهما حقيقية واألخرى اعتبارية ,ومن حيث طبيعتها اوتكبيفها فهي حالة
عينية مرتبطة بالركن المادي للجريمة باعتبار صلتها بالجريمة وليس الجاني .
االستنتاجات:
- 1لم يوضح المشرع ماآلمقصود بعبارة ( عقب ارتكابها ببرهة يسيرة)
والواردة في الفقرة (ب) من المادة ( )1من قانون اصول المحاكمات
الجزائية بوهنفها احدى حاالت الجريمة المشهودة ,وهذا ما يؤدي دوره
الى جعل المسألة موهشع خالف في التطييق في تحديد المدة التي تعنيها
عبارة ( البرهة اليسيرة ).
- 2اوجبت المادة( )43من قانون اصول المحاكمات الجزائية على عضو
الضبط القضائي االنتقال فورأ الى محل الحادث عند وقوع الجريمة
المشهودة ,وحسنآ فعل المشرع بدلك لغرض االسراع بادراك الجريمة
ومعالمها وادي التزال بادية للمحافظة عليها من العبث بها ,غير ان
١لمالحظة هنا هي عدم بيان جزاء مخففة هذا الواجب من قبل عضوالضبط
١لقضائي .وكازامن االجدر تحديد الجزاء المناسب لهذه المخالفة ,وان كنإ
قد توهدافي ثنايا البحث الى ان مخعغة هذا الواجب تستتبع مسؤولية
المخعف التأديبية.
- 3اجازت المادة( )44من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعضوالضبط
القضاني عند انتقاله الى محل الجريمة المشهودة ان يتهم الحاضرين ه٠ن
49

٠بارحةآمحل الواقعة اواالبتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر؛ وهذا اال١ء
تفشي القصد منه تسهيل عمل عضو١لصبط ١لقضائي ,والمالحظ هي هذ١
النص عدم توضيح تبعات عدم االمتثال لهذه االوارض قل الحاضرين.
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