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الشكر والتقدير
الحمد هلل رب العالمين أىل المجد والثناء ،والصالة والسالم عمى اشرف األنبياء والمرسمين سيدنا
دمحم وعمى الو وصحبو أجمعين.
فإنني اشكر هللا العمي القدير أوال وأخي ار عمى توفيقو بإتمام ىذه الرسالة ،فيو عز وجل أحق
بالشكر والثناء وأولى بيما ،فالحمد هلل الذي وفقني بإنجاز ىذا العمل المتواضع فان أصبت فمن
هللا وان أخطأت فمن نفسي ،وما توفيقي إال من هللا تعالى
الشكر كل الشكر مقرون بالعرفان واالحترام ألستاذي الدكتور أحمد دمحم الموزي الذي كان
صاحب الفضل األول بعد هللا سبحانو وتعالى  ،في انجاز ىذه الرسالة وعمى سعة صدره وغزارة
عممو.
واذ أتقدم ألساتذتي أعضاء لجنة المناقشة بالشكر  ،والتقدير لقبول مناقشة الرسالة وتعيدي
لألخذ بكل مالحظاتيم اليادفة إلى تصويبيا واثرائيا .
والمقام يتسع ألن أسجل ألىل الفضل فضميم  ،وىم ىنا جامعة الشرق األوسط برئاستيا
وكوادرىا وىيئاتيا المشرفة والتدريبية واإلدارية.
وهللا ولي التوفيق

ه

اإلىداء
اىدي ثمرة ىذا الجيد إلى مف أديف ليـ بفضل كبير ال يقدر بثمف إلى إلى مف بدعائيما
اىتديت كبعطائيما خطكت في طريق النجاح كاالنجاز ,إلى كالدي ككالدتي أطاؿ هللا في عمرىما
عمى طاعتيا هلل كمتعيما بالصحة كالعافية كجزاىما هللا خير الجزاء كاإلحساف عمى تربيتي كرعايتي
بفضل هللا تعالى  ....كالى مف ساندتني كخطت معي كل الخطكات كسيمت لي دركب الصعاب,
كشاركتني عناء البحث كالنجاح كتتطمع لإلنجاز ,إلى نبع العطاء كرمز الكفاء ,زكجتي كرفيقة
دربي التي ما زالت تضحي بكقتيا مف أجل راحتي ,كىيئت لي كل سبل التفرغ كاالنقطاع ليذا
الرسالة العممية كالتي اسأؿ هللا تعالى أف يعكضيا خي ار عمى متابعتيا كتشجيعيا لي مف اجل إتماـ
ىذه الرسالة العممية.
إلى أكالدي كأحفادي ميجة الفؤاد كشعمة الحياة ,كالى كل مف عممني حرفاً كأمدني بخبايا المعرفة
إللى كل مف أبدكا استعداداً منقطع فمـ يقصركا كلك بالكممة الطيبة ,أىدي ىذا الجيد المتكاضع,
سائال هللا تعالى اف ينفع بو ,كصمى هللا كسمـ عمى سيدنا دمحم كالو كصحبو أجمعيف .
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إجراءات وضمانات التوقيف (دراسة مقارنة)
إعداد
فالح كريم يوسف الجنابي
إشراف
الدكتور أحمد الموزي
الممخص
ج ػ ػ ػػاءت ى ػ ػ ػػذه ى ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػػة بي ػ ػ ػػدؼ الكق ػ ػ ػػكؼ عم ػ ػ ػػى ماىي ػ ػ ػػة التكقي ػ ػ ػػف ,كال ػ ػ ػػذي يعتب ػ ػ ػػر م ػ ػ ػػف
اإلجػ ػ ػ ػراءات االس ػ ػ ػػتثنائية كالخطيػ ػ ػ ػرة ,حي ػ ػ ػػث ت ػ ػ ػػـ اعتم ػ ػ ػػاد الم ػ ػ ػػني

الكص ػ ػ ػػفي التحميم ػ ػ ػػي ,كالم ػ ػ ػػني

المقػ ػػارف مػ ػػف خػ ػػالؿ المقارنػ ػػة بػ ػػيف القػ ػػانكف الع ارقػ ػػي كاألردنػ ػػي مػ ػػع اإلشػ ػػارة إلػ ػػى الق ػ ػكانيف األخػ ػػر
حيثما تطمبت ضركرات البحث ذلؾ.
كق ػ ػػد خمص ػ ػػت الد ارس ػ ػػة إل ػ ػػى مجمكع ػ ػػة م ػ ػػف النت ػ ػػائ ك ػ ػػاف م ػ ػػف أبرزى ػ ػػا ,أف التكقي ػ ػػف يج ػ ػػب أف
يكػ ػػكف محاط ػ ػاً بقيػ ػػكد عػ ػػدة كضػ ػػمانات لممكقػ ػػكؼ ,إضػ ػػاف ًة إلػ ػػى أف التكقيػ ػػف ال يعػ ػػد مػ ػػف العقكبػ ػػات
السالبة لمحرية عمى الرغـ مف أنو إجراء يسمب حرية المشتكى عميو.

ك

كقػ ػػد أكصػ ػػت الد ارسػ ػػة أف يحػ ػػذك المشػ ػػرع الع ارقػ ػػي حػ ػػذك المشػ ػػرع األردنػ ػػي فيمػ ػػا يخػ ػػص بػ ػػدائل
التكقيػ ػػف التػ ػػي أقرىػ ػػا المشػ ػػرع األردنػ ػػي فػ ػػي التعػ ػػديل األخيػ ػػر لقػ ػػانكف أصػ ػػكؿ المحاكمػ ػػات الجزائيػ ػػة
لما ليذه البدائل مف دكر في صكف حرية الفرد مف التعدي عمييا.
الكممااااااات مفتاحيااااااة :التكقيػ ػ ػػف ,الضػ ػ ػػمانات ,بػ ػ ػػدائل التكقيػ ػ ػػف ,مػ ػ ػػذكرة التكقيػ ػ ػػف ,قػ ػ ػػانكف أصػ ػ ػػكؿ
المحاكمات الجزائية األردني ,قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي.
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Procedures and guarantees of arrest
A comparative study
By
Falh Aljanabi
Supervisior
Dr. Ahmad Allouzi
Abstract
The purpose of this study is to identify the nature of the detention,
which is considered an exceptional and serious measure. The analytical
descriptive approach and the comparative method were adopted by
comparing the Iraqi and Jordanian law with reference to other laws where
the research necessities required it.
The study concluded with a series of results, the most prominent of
which is that the detention must be surrounded by several restrictions and
guarantees for the detainee. Moreover, the arrest is not considered a
deprivation of liberty, although it is a procedure that takes away the
complainant's freedom.
The study recommended that the Iraqi legislator follow the example
of the Jordanian legislator regarding the alternatives of detention approved
by the Jordanian legislator in the recent amendment to the Code of
Criminal Procedure because these alternatives have a role in safeguarding
the freedom of the individual from infringing
.Key words: Arrest, warranties, alternatives to arrest, arrest warrant,
Jordanian Criminal Procedure Code, Iraqi Criminal Procedure Code.
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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
أوالً :تمييد
يع ػ ػ ػػد التكقي ػ ػ ػػف م ػ ػ ػػف اإلجػ ػ ػ ػراءات الميم ػ ػ ػػة كالخطي ػ ػ ػرة كال ػ ػ ػػذي يترت ػ ػ ػػب عمي ػ ػ ػػو حج ػ ػ ػػز حري ػ ػ ػػة
المػ ػػتيـ لمػ ػػدة مح ػ ػػددة تػ ػػتـ مػ ػػف قب ػ ػػل السػ ػػمطة لض ػ ػػركرة تقتضػ ػػييا مصػ ػػمحة التحقي ػ ػػق كفػ ػػق ضػ ػ ػكاب
ح ػػددىا الق ػػانكف ,فج ػػكىره س ػػمب لحري ػػة الم ػػدعى عمي ػػو م ػػدة غي ػػر قص ػػيرة م ػػف ال ػػزمف ,فعم ػػى ال ػػرغـ
م ػػف إقػ ػرار كثي ػػر م ػػف التشػ ػريعات المقارن ػػة التكقي ػػف إال أن ػػو يع ػػد إجػ ػراء خطي ػػر يترت ػػب عمي ػػو س ػػمب
الحري ػ ػة قب ػ ػػل ثب ػ ػػكت اإلدان ػ ػػة كالػ ػػذي اعتبػ ػ ػره ال ػ ػػبعض مخالف ػ ػػة ص ػ ػريحة لمب ػ ػػدأ الم ػ ػػتيـ ب ػ ػػريء حت ػ ػػى
تثبػ ػ ػػت إدانتػ ػ ػػو فقرينػ ػ ػػة الب ػ ػ ػراءة التػ ػ ػػي نصػ ػ ػػت عمييػ ػ ػػا معظػ ػ ػػـ الدسػ ػ ػػاتير المقارنػ ػ ػػة إذ أكػ ػ ػػد الدسػ ػ ػػتكر
األردني عمى عدـ معاقبة الشخص بسمب حريتو قبل ثبكت إدانتو مف التيـ المنسكبة إليو.
كم ػ ػػف جي ػ ػػة أخ ػ ػػر يعتب ػ ػػر التكقي ػ ػػف م ػ ػػف اإلجػ ػ ػراءات األكلي ػ ػػة الت ػ ػػي لي ػ ػػا م ػ ػػا يبررى ػ ػػا ,إذ
تعػ ػ ػػد ضػ ػ ػػركرة يحػ ػ ػػاكؿ المشػ ػ ػػرع مػ ػ ػػف خالليػ ػ ػػا المكازنػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف مصػ ػ ػػمحة المشػ ػ ػػتكى عميػ ػ ػػو كمصػ ػ ػػمحة
المجتمػ ػػع إذ يمجػ ػػأ إلييػ ػػا المشػ ػػرع لحمايػ ػػة المػ ػػتيـ مػ ػػف االنتقػ ػػاـ كالثػ ػػأر الػ ػػذي قػ ػػد يتعػ ػػرض لػ ػػو مػ ػػف
أىػ ػ ػػل المجنػ ػ ػػي عميػػ ػػو كمنعػ ػ ػػو مػػ ػػف ارتكػ ػ ػػاب جريمػ ػ ػػة جدي ػ ػػدة ,إال أف ىػ ػ ػػذه المبػ ػ ػػررات كاف كػ ػ ػػاف مػ ػ ػػا
يؤي ػػدىا إال أف التكقي ػػف فػ ػػي نيايت ػػو يػػػؤدي إل ػػى سػ ػػمب حري ػػة الش ػػخص ,كم ػػا يتعػ ػػارض ى ػػذا المبػػػدأ
مػ ػػع مبػ ػػاد أخػ ػػر تكفػ ػػل حريػ ػػة اإلنسػ ػػاف أىميػ ػػا المػ ػػتيـ بػ ػػريء حتػ ػػى تثبػ ػػت إدانتػ ػػو كال تثبػ ػػت إال
بق ػ ػرار قطعػ ػػي صػ ػػادر عػ ػػف جيػ ػػة مختصػ ػػة كىػ ػػذا مػ ػػا دفػ ػػع المشػ ػػرع إلػ ػػى إيجػ ػػاد بعػ ػػض الضػ ػػمانات
كالقيػ ػ ػػكد التػ ػ ػػي تحػ ػ ػػي بػ ػ ػػإجراء التكقيػ ػ ػػف التػ ػ ػػي تقػ ػ ػػيـ الت ػ ػ ػكازف مػ ػ ػػا بػ ػ ػػيف احت ػ ػ ػراـ الحريػ ػ ػػة الشخصػ ػ ػػية
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ككفالػ ػػة اإلج ػ ػراءات التػ ػػي تسػ ػػم بمحاكمػ ػػة الجػ ػػاني مػ ػػف جيػ ػػة كتحقيػ ػػق العدالػ ػػة مػ ػػف جيػ ػػة أخػ ػػر ,
إذ ال يكق ػ ػػف ش ػ ػػخص إال ف ػ ػػي أحػ ػ ػكاؿ معين ػ ػػة ن ػ ػػص عميي ػ ػػا المش ػ ػػرع األردن ػ ػػي كالع ارق ػ ػػي ف ػ ػػي ق ػ ػػانكف
أص ػ ػػكؿ المحاكم ػ ػػات الجزائي ػ ػػة ,إذ ن ػ ػػص المش ػ ػػرع األردن ػ ػػي ف ػ ػػي المػ ػ ػكاد  )120-111م ػ ػػف ق ػ ػػانكف
أصػ ػػكؿ المحاكمػ ػػات الجزائيػ ػػة رقػ ػػـ  )9لسػ ػػنة  ,1961أمػ ػػا القػ ػػانكف الع ارقػ ػػي ,فقػ ػػد نظػ ػػـ إجػػ ػراءات
كضػ ػ ػػمانات التكقيػ ػ ػػف فػ ػ ػػي الم ػ ػ ػكاد  )119-109مػ ػ ػػف قػ ػ ػػانكف أصػ ػ ػػكؿ المحاكمػ ػ ػػات الجزائيػ ػ ػػة رقػ ػ ػػـ
 23لسنة .1971
كمػ ػ ػػع التطػ ػ ػػكر العممػ ػ ػػي كالتكنكلػ ػ ػػكجي كازدي ػ ػ ػاد االىتمػ ػ ػػاـ العػ ػ ػػالمي فػ ػ ػػي حمايػ ػ ػػة الحريػ ػ ػػات
الشخص ػ ػػية ب ػ ػػات م ػ ػػف الض ػ ػػركري الح ػ ػػد م ػ ػػف التكقي ػ ػػف ك ػ ػػإجراء م ػ ػػف اإلجػ ػ ػراءات االحتياطي ػ ػػة الت ػ ػػي
يمج ػ ػػأ إليي ػ ػػا المش ػ ػػرع إذ أف ىن ػ ػػاؾ ب ػ ػػدائل لمتكقي ػ ػػف ,ق ػ ػػد تغن ػ ػػي عن ػ ػػو كخاصػ ػ ػ ًة إذ م ػ ػػا عممن ػ ػػا األث ػ ػػر
السػ ػ ػػمبي لمتكقيػ ػ ػػف عمػ ػ ػػى األشػ ػ ػػخاص مػ ػ ػػف اختالطػ ػ ػػو بػ ػ ػػبعض المجػ ػ ػػرميف الػ ػ ػػذيف قػ ػ ػػد يق ػ ػ ػكدكه إلػ ػ ػػى
إرتك ػ ػػاب الجريم ػ ػػة ,باإلض ػ ػػافة إل ػ ػػى نظػ ػ ػرة المجتم ػ ػػع الس ػ ػػمبية اتج ػ ػػاه الش ػ ػػخص المكق ػ ػػكؼ كخاص ػ ػػة
إذا ما تـ تبرءتو مف الجرـ المسند إليو.
كبػ ػ ػػالرغـ مػ ػ ػػف نػ ػ ػػص المشػ ػ ػػرع األردنػ ػ ػػي كالع ارقػ ػ ػػي عمػ ػ ػػى الضػ ػ ػػمانات التػ ػ ػػي ت ارفػ ػ ػػق إج ػ ػ ػراء
التكقيػ ػ ػػف فػ ػ ػػي قػ ػ ػػانكف أصػ ػ ػػكؿ المحاكمػ ػ ػػات الج ازئيػ ػ ػػة إال أف إج ػ ػ ػراء التكقيػ ػ ػػف نجػ ػ ػػده فػ ػ ػػي ق ػ ػ ػكانيف
أخ ػ ػػر خالفػ ػ ػاً لق ػ ػػانكف أص ػ ػػكؿ المحاكم ػ ػػات الجزائي ػ ػػة كالت ػ ػػي ق ػ ػػد ال تك ػ ػػكف ف ػ ػػي معظمي ػ ػػا إجػ ػ ػراءات
قضػػ ػ ػػائية بػ ػ ػ ػػل إج ػ ػ ػ ػراءات إداريػ ػ ػ ػػة ,كعميػػ ػ ػػو سػ ػ ػ ػػنقكـ مػػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػالؿ ى ػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػ ػػة ببي ػ ػ ػػاف إج ػ ػ ػ ػراءات
كضمانات التكقيف في القانكف األردني كالعراقي.
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ثانياً :مشكمة الدراسة
تنب ػ ػػع مش ػ ػػكمة ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة م ػ ػػف االخ ػ ػػتالؼ ح ػ ػػكؿ مكض ػ ػػكع التكقي ػ ػػف ك ػ ػػإجراء احتي ػ ػػاطي
أـ عقكب ػ ػػة ق ػ ػػد ت ػ ػػؤثر عم ػ ػػى الش ػ ػػخص المكق ػ ػػكؼ كال ػ ػػذي ق ػ ػػد يمس ػ ػػو ف ػ ػػي س ػ ػػمعتو كشػ ػ ػرفو كس ػ ػػمككو
المس ػػتقبمي ,خاصػ ػ ًة إذا م ػػا ت ػػـ تبرئت ػػو م ػػف الج ػػرـ المس ػػند إلي ػػو ,فعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف إحاط ػػو ك ػػل م ػػف
المشػ ػ ػػرع األردنػ ػ ػػي كالع ارقػ ػ ػػي بالضػ ػ ػػمانات التػ ػ ػػي تكفػ ػ ػػل التكقيػ ػ ػػف إال أف ىػ ػ ػػذه الضػ ػ ػػمانات ال تعػ ػ ػػد
كافيػ ػ ػػة ,كم ػ ػ ػػف ىن ػ ػ ػػا ج ػ ػ ػػاءت ىػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػػة لبي ػ ػ ػػاف ى ػ ػ ػػذه الضػ ػ ػػمانات ,إذ تتمث ػ ػ ػػل مش ػ ػ ػػكمة الد ارس ػ ػ ػػة
ال ػ ػرئيس فػ ػػي اإلجابػ ػػة عػ ػػف التسػ ػػاؤؿ التػ ػػالي مػ ػػا ىػ ػػي إج ػ ػراءات كضػ ػػمانات التكقيػ ػػف فػ ػػي القػ ػػانكف
األردني كالعراقي؟
كتتفرع ىذه اإلشكالية في التساؤالت التالية:
 ما المقصكد بالتكقيف؟ م ػ ػ ػػاىي الض ػ ػ ػػمانات الت ػ ػ ػػي ن ػ ػ ػػص عميي ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػف المش ػ ػ ػػرع األردن ػ ػ ػػي كالع ارق ػ ػ ػػي ك ػ ػ ػػإجراءالتكقيف؟
 ما ىي بدائل لمتكقيف؟ ما ىك أثر التكقيف القانكني ,ككيفية انتياءه؟ ما مد تعارض التكقيف كإجراء احتياطي مع مبدأ المتيـ بر حتى تثبت إدانتو؟ثالثاً :أىداف الدراسة
 -تكضي األساس القانكني لمتكقيف
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 التع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى أى ػ ػػـ الض ػ ػػمانات الت ػ ػػي ن ػ ػػص عميي ػ ػػا ك ػ ػػل م ػ ػػف المش ػ ػػرع األردن ػ ػػي كالع ارق ػ ػػيعند إجراء التكقيف.
 بياف كتحديد الضمانات القانكنية كالمكضكعية المصاحبة لمتكقيف. بياف بدائل التكقيف في التشريعات المقارنة.رابعاً :أىمية الدراسة
تكمػ ػػف أىميػ ػػة الد ارسػ ػػة مػ ػػف أىميػ ػػة المكضػ ػػكع التػ ػػي تتناكلت ػ ػو فػ ػػي البحػ ػػث إذ يعػ ػػد التكقيػ ػػف
مػ ػػف اإلج ػ ػراءات الخطي ػ ػرة كالتػ ػػي تمػ ػػس الشػ ػػخص فػ ػػي حريتػ ػػو ككرامتػ ػػو كسػ ػػمعتو بػ ػػيف النػ ػػاس ,لػ ػػذا
أح ػ ػ ػػاط المش ػ ػ ػػرع إجػ ػ ػ ػراء التكقي ػ ػ ػػف بع ػ ػ ػػدد م ػ ػ ػػف الض ػ ػ ػػمانات الت ػ ػ ػػي يج ػ ػ ػػب أف تتػ ػ ػ ػكافر لتقري ػ ػ ػػر ى ػ ػ ػػذا
اإلجراء.

خامساً :حدود الدراسة
تتعمػ ػػق ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة بالضػ ػػمانات التػ ػػي يجػ ػػب أف تت ػ ػكافر فػ ػػي التكقيػ ػػف كحػ ػػاالت التكقيػ ػػف المتبعػ ػػة
فػ ػػي التش ػ ػريع األردنػ ػػي كالع ارقػ ػػي ,حيػ ػػث سػ ػػيقكـ الباحػ ػػث بد ارسػ ػػة مقارنػ ػػة بػ ػػيف التش ػ ػريعيف باإلضػ ػػافة
في بعض التشريعات المقارنة لمكصكؿ إلى التكييف القانكني المالئـ.

سادساً :مصطمحات الدراسة
سػ ػػيقكـ الباحػ ػػث بتعريػ ػػف بعػ ػػض المصػ ػػطمحات التػ ػػي تتعمػ ػػق بالد ارسػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ العػ ػػكدة
إل ػ ػػى الم ارج ػ ػػع الت ػ ػػي عرفتي ػ ػػا ,إذ س ػ ػػيعمد الباح ػ ػػث تعريفػ ػ ػاً إجرائيػ ػ ػاً يس ػ ػػيل عم ػ ػػى الق ػ ػػار في ػ ػػـ ى ػ ػػذه
المصطمحات.
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التوقيااااااااف :إجػ ػ ػ ػراء إحتي ػ ػ ػػاطي يكض ػ ػ ػػع بمكجب ػ ػ ػػو المش ػ ػ ػػكتى عمي ػ ػ ػػو ,كب ػ ػ ػػأمر م ػ ػ ػػف جي ػ ػ ػػو قض ػ ػ ػػائية
مختص ػ ػ ػػة ,ف ػ ػ ػػي الح ػ ػ ػػبس لم ػ ػ ػػدة مح ػ ػ ػػددة قانكنػ ػ ػ ػاً كف ػ ػ ػػق م ػ ػ ػػا تقتض ػ ػ ػػية مص ػ ػ ػػمحة التحقي ػ ػ ػػق ,كض ػ ػ ػػمف
ضكاب حددىا القانكف.

سابعاً :الدراسات السابقة
أوالً :دراسااااة فااااواعرة :دمحم نااااواف ( )8102القيااااود القانونيااااة عمااااى قاااارار التوقيااااف فااااي مرحمااااة
المحاكمة :دراسة مقارنة:
يس ػ ػػم الباح ػ ػػث الض ػ ػػكء ف ػ ػػي ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة عم ػ ػػى القي ػ ػػكد القانكني ػ ػػة الت ػ ػػي ت ػ ػػرد عم ػ ػػى قػ ػ ػرار
التكقي ػ ػ ػػف إذ ق ػ ػ ػػاـ الباح ػ ػ ػػث بتقس ػ ػ ػػيـ د ارس ػ ػ ػػتو إل ػ ػ ػػى ثالث ػ ػ ػػة مباح ػ ػ ػػث :خص ػ ػ ػػص األكؿ من ػ ػ ػػو لبي ػ ػ ػػاف
اإلج ػ ػراءات القانكنيػ ػػة المميػ ػػدة لق ػ ػرار التكقيػ ػػف ,أمػ ػػا المبحػ ػػث الثػ ػػاني فتنػ ػػاكؿ اإلج ػ ػراءات القانكنيػ ػػة
المنظم ػػة لقػ ػرار التكقيػػػف ذات ػػو ,كمػ ػػا تط ػػرؽ فػ ػػي الج ػػزء األخيػ ػػر إل ػػى اإلج ػ ػراءات القانكني ػػة الالحقػ ػػة
عم ػ ػػى قػ ػ ػرار التكقي ػ ػػف ,كم ػ ػػا يمي ػ ػػز د ارس ػ ػػتنا ع ػ ػػف ى ػ ػػذه الد ارس ػ ػػة اني ػ ػػا تتن ػ ػػاكؿ مقارن ػ ػػة ب ػ ػػيف التشػ ػ ػريع
األردنػ ػػي كالع ارقػ ػػي مػ ػػف خػ ػػالؿ البحػ ػػث فػ ػػي الضػ ػػمانات التػ ػػي يجػ ػػب أف تت ػ ػكافر فػ ػػي ق ػ ػرار التكقيػ ػػف
باإلض ػػافة إل ػػى البح ػػث ف ػػي الجػ ػرائـ الت ػػي تناكلي ػػا ك ػػل م ػػف المش ػػرع األردن ػػي كالع ارق ػػي كالت ػػي أج ػػاز
بيا التكقيف.
ثانيااااااً :دراساااااة ولاااااد عماااااي :دمحم ناصااااار أحماااااد ( )8117التوقياااااف (الحااااابس اإلحتيااااااطي) فاااااي
قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينية.
ىػ ػ ػػدفت ىػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػػة المقارنػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف التش ػ ػ ػريعاف األردنػ ػ ػػي كالفمسػ ػ ػػطيني إلج ػ ػ ػراء التكقيػ ػ ػػف
حي ػ ػػث تن ػ ػػاكؿ الباح ػ ػػث ف ػ ػػي الفص ػ ػػل التميي ػ ػػدي ماىي ػ ػػة التكقي ػ ػػف كتط ػ ػػكره الت ػ ػػاريخي ,أم ػ ػػا الفص ػ ػػل
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الثػ ػػاني فخصصػ ػػو إلػ ػػى التكييػ ػػف القػ ػػانكني كشػ ػػركطو كتنػ ػػاكؿ فػ ػػي الفصػ ػػل الثػ ػػاني انتيػ ػػاء التكقيػ ػػف
كآثػ ػػاره كخمصػ ػػت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى بعػ ػػض النتػ ػػائ كالتكصػ ػػيات كمػ ػػا يميػ ػػز د ارسػ ػػتنا عػ ػػف ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة
في انيا تناكلت ضمانات التكقيف.
ثامناً :منيجية الدراسة
سػػ ػػكؼ يتبػ ػ ػػع الباحػػ ػػث المػ ػ ػػني الكصػػ ػػفي التحميمػ ػ ػػي م ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ بي ػ ػػاف كشػ ػ ػػرح النصػ ػ ػػكص
المتعمقػ ػ ػػة بالمكضػ ػ ػػكع كأحكػ ػ ػػاـ القضػ ػ ػػاء كتحميػ ػ ػػل كبيػ ػ ػػاف كجيػ ػ ػػات النظػ ػ ػػر حيثمػ ػ ػػا يقتضػ ػ ػػي األمػ ػ ػػر
بالنسػ ػ ػػبة لمنصػ ػ ػػكص القانكنيػ ػ ػػة كاألحكػ ػ ػػاـ القضػ ػ ػػائية ,كالػ ػ ػػني المقػ ػ ػػارف مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ المقارنػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف
القػ ػػانكف الع ارقػ ػػي كاألردنػ ػػي مػ ػػع اإلشػ ػػارة إلػ ػػى الق ػ ػكانيف األخػ ػػر حيثمػ ػػا تطمبػ ػػت ضػ ػػركرات البحػ ػػث
ذلؾ.

7

الفصل الثاني
ماىية التوقيف
تم ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػدعك الجزائي ػ ػ ػػة بحس ػ ػ ػػب األص ػ ػ ػػكؿ المتبع ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػثالث م ارح ػ ػ ػػل رئيس ػ ػ ػػية ,األكل ػ ػ ػػى:
مرحمػ ػ ػػة التحقيػ ػ ػػق االبتػ ػ ػػدائي ,كالمرحمػ ػ ػػة الثانيػ ػ ػػة ىػ ػ ػػي مرحمػ ػ ػػة المحاكمػ ػ ػػة ,كالمرحمػ ػ ػػة الثالثػ ػ ػػة ىػ ػ ػػي
مرحمػ ػػة تنفيػ ػػذ الحكػ ػػـ ,كمػ ػػا ييمنػ ػػا فػ ػػي ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة ىػ ػػك المرحمػ ػػة األكلػ ػػى كىػ ػػي مرحمػ ػػة التحقيػ ػػق
االبتدائي ,كبشكل خاص إجراء التكقيف.
التحقيػػػق االبتػ ػػدائي لػ ػػو معنػ ػػى عػ ػػاـ كيقصػ ػػد بػػػو إج ػ ػراءات التحقيػ ػػق التػ ػػي تقػ ػػكـ بيػ ػػا سػ ػػمطة
التحقيػ ػػق مضػ ػػافاً إلييػ ػػا جمي ػ ػػع إج ػ ػراءات االسػ ػػتدالالت التػ ػػي يق ػ ػػكـ بيػ ػػا مػ ػػأمكر الضػ ػػب القض ػ ػػائي
بمػ ػػا فػ ػػييـ النيابػ ػػة العامػ ػػة ,كالمعنػ ػػى الضػ ػػيق يقصػ ػػد بػ ػػو مػ ػػا يقػ ػػكـ بػ ػػو قاضػ ػػي التحقيػ ػػق ,أك النيابػ ػػة
العامة في األحكاؿ التي يباشر فييا التحقيق .)1
كقػ ػ ػػد أجػ ػ ػػاز المشػ ػ ػػرع مجمكعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف اإلج ػ ػ ػراءات التػ ػ ػػي يجػ ػ ػػكز لسػ ػ ػػمطة التحقيػ ػ ػػق اتخاذىػ ػ ػػا
بقص ػػد الكقػػػكؼ عمػ ػػى الحقيقػػػة كتحقيػ ػػق العدالػػػة كقػػػد بيني ػػا بش ػػكل مح ػػدد فػػػي الق ػ ػكانيف ذات الشػػػأف
بػػػذلؾ ,بحيػػػث ال يجػػػكز تجاكزىػػػا ألنػ ػػو بخػ ػػالؼ ذلػ ػػؾ يص ػػب اإلج ػ ػراء المتخ ػػذ باطػ ػػل كال يعتػػػد بػ ػػو,
كتقس ػ ػ ػػـ ى ػ ػ ػػذه اإلجػ ػ ػ ػراءات إل ػ ػ ػػى ن ػ ػ ػػكعيف :األكؿ إجػ ػ ػ ػراءات جم ػ ػ ػػع األدل ػ ػ ػػة كالت ػ ػ ػػي تش ػ ػ ػػمل االنتق ػ ػ ػػاؿ
كالمعاينػ ػ ػػة أك سػ ػ ػػماع الشػ ػ ػػيكد ,كنػ ػ ػػدب الخب ػ ػ ػراء ,كالتفتػ ػ ػػيش كاالسػ ػ ػػتجكاب كالمكاجيػ ػ ػػة .أمػ ػ ػػا النػ ػ ػػكع

1

) الشاكي ,تكفيق  ,)1954فقو اإلجراءات الجنائية ,الجزء األكؿ ,ط ,2القاىرة :دار الكتاب العربي ,ص .267 ,261
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الثػ ػػاني مػ ػػف اإلج ػ ػراءات فتتمثػ ػػل بػ ػػإجراءات الػ ػػتحف عمػ ػػى المػ ػػتيـ ,كتشػ ػػمل األمػ ػػر بحضػ ػػكر المػ ػػتيـ
كاألمر كالقبض عميو كاألمر بتكقيفو احتياطياً .)1
كم ػػا ييمن ػػا ف ػػي ى ػػذه الد ارس ػػة ى ػػك التكقي ػػف ,كم ػػف خ ػػالؿ ى ػػذا الفص ػػل س ػػيتـ التط ػػرؽ إل ػػى
جكان ػ ػػب ع ػ ػػدة م ػ ػػف أج ػ ػػل تك ػ ػػكيف ص ػ ػػكرة كاض ػ ػػحة كمكس ػ ػػعة إلجػ ػ ػراء التكقي ػ ػػف م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ تعريف ػ ػػو
كتمي ػ ػزه عػ ػػف المصػ ػػطمحات المتشػ ػػابية ,كبيػ ػػاف األسػ ػػاس كالتكييػ ػػف القػ ػػانكني ليػ ػػذا اإلج ػ ػراء ,كذلػ ػػؾ
عمى النحك اآلتي:
المبحث األكؿ :مفيكـ التكقيف
المبحث الثاني :التكييف القانكني لمتكقيف كمبرراتو

1

) رمضاف ,عمر السعيد  ,)1988مباد القانكف اإلجراءات الجنائية  ,الجزء األكؿ القاىرة :دار النيضة العربي ,ص.369
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المبحث األول
مفيوم التوقيف
يعد التكقيف مف اإلجراءات االستثنائية كالخطيرة ,فجكىره يقكـ عمى سمب حرية المشتكى
عميو مدة غير قصيرة مف الزمف كالتي تتمثل بأربع كعشريف ساعة ,لذلؾ فقد أقرت القكاعد القانكنية
كجل ذلؾ في ما تقرره القاعدة القانكنية التي تقضي بأنو ال
الضمانات التي تحكـ ىذا اإلجراءّ ,
تكقيف بغير سبب) كيقكـ السبب الداعي إلى التكقيف بكقكع جريمة تككف عمى درجة معينة مف
الخطكرة كتكافر الدالئل الكافية عمى أف المشتكى عميو ىك مرتكب تمؾ الجريمة كضركرة كجكد
المبررات التي تستدعي المجكء إلى التكقيف ,كما أحاط المشرع ىذا اإلجراء بضمانات تتمثل
بشركط مكضكعية كشركط شكمية يجب تكافرىا عند اتخاذ ىذا اإلجراء .)1
كتقتضي دراسة ىذا اإلجراء الخطير البحث في مفيكمو ,كتمييزه عف المصطمحات
المتشابية كذلؾ مف خالؿ المطالب التالية:
المطمب األكؿ :تعريف التكقيف
المطمب الثاني :التمييز بيف التكقيف كالمصطمحات المشابية

 )1الجكخدار ,حسف  ,)2008التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,عماف :دار الثقافة لمتكزيع كالنشر ,ص.403
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المطمب األول
تعريف التوقيف
التكقيف إجراء ىاـ كخطير مف إجراءات التحقيق ,كيقكـ عمى سمب حرية المشتكى عميو,
كيكقع عميو إيالماً قبل أف تتقرر إدانتو بحكـ قضائي ,كيتنافى عمى ىذا النحك مع قرينة البراءة التي
تقضي بأف األصل في المشتكى عميو البراءة ,كبذلؾ يتعيف عدـ المجكء إليو إال في أضيق
الحدكد .)1
كم ػ ػػا يقص ػ ػػد ب ػ ػػو أيضػ ػ ػاً حج ػ ػػز مؤق ػ ػػت لحري ػ ػػة المش ػ ػػتكى عمي ػ ػػو ت ػ ػػأمر ب ػ ػػو س ػ ػػمطة قض ػ ػػائية
مختصػ ػػة لمػ ػػدة محػ ػػددة تقتضػ ػػييا مصػ ػػمحة التحقيػ ػػق كفػ ػػق ض ػ ػكاب حػ ػػددىا القػ ػػانكف أي ىػ ػػك إج ػ ػراء
احتيػ ػػاطي كتػ ػػدبير احت ػ ػرازي يصػ ػػدر بػ ػػأمر مػ ػػف الجيػ ػػة القضػ ػػائية المختصػ ػػة بمكجػ ػػب مػ ػػذكرة تسػ ػػمى
مػ ػ ػػذكرة التكقيػ ػ ػػف) يكض ػ ػ ػػع بمكجبيػ ػ ػػا المش ػ ػ ػػتكى عميػ ػ ػػو فػ ػ ػػي الحج ػ ػ ػػز دار اإلصػ ػ ػػالح كالتأىي ػ ػ ػػل )
لممدة المعينة في القانكف كبمعزؿ عف األشخاص المحككميف .
كالحػ ػبس ى ػػك س ػػمب حري ػػة ش ػػخص م ػػتيـ بارتك ػػاب جريم ػػة فتػ ػرة م ػػف ال ػػزمف بإيداع ػػو اح ػػد
السػ ػػجكف لحػ ػػيف إتمػ ػػاـ تحقيػ ػػق يجػ ػػر معػ ػػو ,كاألصػ ػػل بػ ػػالحبس باعتبػ ػػاره سػ ػػمبا لمحريػ ػػة انػ ػػو عقكبػ ػػة,
كبالتػ ػػالي يج ػ ػػب أال يكق ػ ػػع إال بحك ػ ػػـ قضػ ػػائي بع ػ ػػد محاكم ػ ػػة عادل ػ ػػة تتػ ػػكفر فيي ػ ػػا لمم ػ ػػتيـ ض ػ ػػمانات
الػ ػ ػػدفاع عػ ػ ػػف نفسػ ػ ػػو ,كيتض ػ ػ ػ مػ ػ ػػف ذلػ ػ ػػؾ أف التكقيػ ػ ػػف إج ػ ػ ػراء مػ ػ ػػف اخطػ ػ ػػر إج ػ ػ ػراءات التحقيػ ػ ػػق,
كأكثرىػ ػػا مساس ػ ػػا بحري ػ ػػة المػ ػػدعى عمي ػ ػػو ,كالف التكقي ػ ػػف يتعػ ػػارض م ػ ػػع مب ػ ػػدأ قرينػ ػػة البػػ ػراءة كالح ػ ػػق
فػ ػ ػػي الحريػ ػ ػػة كمبػ ػ ػػدأ المػ ػ ػػتيـ بػ ػ ػػريء حتػ ػ ػػى تثبػ ػ ػػت إدانتػ ػ ػػو)  ,فإنػ ػ ػػو يعػ ػ ػػد اسػ ػ ػػتثناءا عمػ ػ ػػى األصػ ػ ػػل
 )1المجػػالي ,نظػػاـ تكفيػػق  ,)1997الض ػكاب القانكنيػػة لشػػرعية التكقيػػف ,د ارسػػة مقارنػػة فػػي التش ػريع الج ازئػػي األردنػػي ,مجمػػة جامعػػة مؤتػػة
لمبحكث كالدراسات ,المجمد الخامس ,العدد الثاني ,ص.122
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ف ػ ػػالمكقكفكف ى ػ ػػـ أش ػ ػػخاص ل ػ ػػـ تثب ػ ػػت إدان ػ ػػتيـ كق ػ ػػد تظي ػ ػػر بػ ػ ػراءتيـ ف ػ ػػال ب ػ ػػد م ػ ػػف كج ػ ػػكد مب ػ ػػررات
كأغ ػ ػراض معينػ ػػة لمتكقيػ ػػف ,فػ ػػالتكقيف يػ ػػتـ بػ ػػالتحقيق االبتػ ػػدائي فيػ ػػك مجػ ػػرد تقييػ ػػد حريػ ػػة المكقػ ػػكؼ
مػ ػ ػ ػػف اجػ ػ ػ ػػل الكصػ ػ ػ ػػكؿ لمحقيقػ ػ ػ ػػة لمنعػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػػف اليػ ػ ػ ػػرب أك مػ ػ ػ ػػف التػ ػ ػ ػػأثير عمػ ػ ػ ػػى مجػ ػ ػ ػػر التحقيػ ػ ػ ػػق
بالمحافظ ػ ػػة عم ػ ػػى األدل ػ ػػة كحفظي ػ ػػا كع ػ ػػدـ العب ػ ػػث بي ػ ػػا كحماي ػ ػػة المجتم ػ ػػع كض ػ ػػمانة لتنفي ػ ػػذ الحك ػ ػػـ
الص ػ ػ ػػادر باإلدان ػ ػ ػػة كإلرض ػ ػ ػػاء ش ػ ػ ػػعكر المجن ػ ػ ػػي عمي ػ ػ ػػو كلحماي ػ ػ ػػة المكق ػ ػ ػػكؼ م ػ ػ ػػف االعت ػ ػ ػػداء عمي ػ ػ ػػو
كليككف المكقكؼ في متناكؿ يد سمطة التحقيق متى تريده.
كقػ ػ ػػد كردت تسػ ػ ػػميات عػ ػ ػػدة ليػ ػ ػػذا اإلج ػ ػ ػراء فمػ ػ ػػف التش ػ ػ ػريعات مػ ػ ػػا أطمقػ ػ ػػت عميػ ػ ػػو تسػ ػ ػػمية
التكقيػ ػ ػ ػػف) منيػػ ػ ػػا التش ػ ػ ػ ػريع األردنػػ ػ ػػي كالع ارقػػ ػ ػػي ,كمنيػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػا أطمػ ػ ػ ػػق عميػ ػ ػ ػػو مصػ ػ ػ ػػطم

الحػ ػ ػ ػػبس

االحتيػ ػ ػ ػػاطي) كالتش ػ ػ ػ ػريع المصػ ػ ػ ػػري ,كالػ ػ ػ ػػبعض اآلخػ ػ ػ ػػر أطمػ ػ ػ ػػق عميػ ػ ػ ػػو الحػ ػ ػ ػػبس المؤقػ ػ ػ ػػت) الػ ػ ػ ػػذي
أس ػ ػػتخدمو المش ػ ػػرع الفرنس ػ ػػي ,كلك ػ ػػف عم ػ ػػى الػ ػ ػػرغـ م ػ ػػف االخ ػ ػػتالؼ ف ػ ػػي التس ػ ػػميات إال أف جػػ ػػكىر
اإلجػػ ػراء متف ػ ػػق عمي ػ ػػو كل ػ ػػيس عمي ػ ػػو خ ػ ػػالؼ كى ػ ػػك س ػ ػػمب حري ػ ػػة الم ػ ػػتيـ لفتػ ػ ػرة مؤقت ػ ػػة بم ػ ػػا تقتض ػ ػػيو
مصمحة التحقيق ,كسيتـ تكضي ذلؾ في عدة نقاط عمى النحك اآلتي:

أوالً :التوقيف في الفقو اإلسالمي
لـ يحظى التكقيف باىتماـ كبير في الفقو اإلسالمي في البدايات ,كيعكد سبب ذلؾ إلى قمة
الجرائـ في صدر اإلسالـ أي قبل أف تنتشر القضايا كتكثر باتساع رقعة الدكلة اإلسالمية ,فالمتيـ
في صدر اإلسالـ لـ يكف بحاجة إلى تكقيف ,ألف المحاكمة في عيد الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كانت محاكمة
عادلة كسريعة كال تستغرؽ كقتاً طكيالً .)1

 )1أبك المعاطي ,حاف  ,)1986النظاـ العقابي اإلسالمي ,رسالة دكتكراه) ,جامعة القاىرة ,جميكرية مصر ,ص.508
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لكف بعد ذلؾ لـ يمنع الفقياء المسمميف الميتميف في ىذا المجاؿ مف تعريف ىذا اإلجراء,
منيـ ابف القيـ الجكزية) الذي أشار إلى ىذا اإلجراء بأنو :تعكيق الشخص ,كمنعو مف التصرؼ
بنفسو سكاء كاف في بيت أك مسجد أك كاف بتككل الخصـ أك ككيمو عميو ,أك مالزمة المتيـ
كمراقبتو كذلؾ عف طريق الخصـ أك ككيمو ,كليذا سماه النبي ملسو هيلع هللا ىلص أسي اًر .)1
كالتكقيف في الشريعة اإلسالمية يككف في بعض الجرائـ كفي حاالت خاصة يستدؿ عمييا
عند تكقيع العقكبة حيث ال يكجد نص صري يكجب التكقيف ,إذ مف شركط استيفاء القصاص أف
مجنكنا ,لـ ينيب عنيما أحد في استيفائو
صبيا أك
يككف المستحق لو عاقالً ً
ً
بالغا ,فإف كاف مستحقو ً
ال أب كال كصي كال حاكـ كانما يحبس الجاني حتى يبمغ الصغير كيفيق المجنكف ,فقد حبس معاكية
ىدبة بف خشرـ) في قصاص حتى بمغ ابف القتيل ,كالحبس ىنا عبارة عف تكقيف كليس
عقكبة .)2
كتكقيف المدعى عميو أثناء التحقيق كقبل أف يثبت اإلدانة معركؼ في الشريعة اإلسالمية
كىك إجراء احتياطي يستيدؼ سالمة سير التحقيق كيمنع الجاني مف اليركب كمف عدـ تطبيق
العقكبة في حالة فرضيا أك التأثير عمى مجر التحقيق ,لكف الميـ في ىذا المقاـ ىك القيكد المقررة
عمى ىذا اإلجراء ,كمنيا ما قرره الفقياء أف تقريره يجب أف يتـ مف قبل الكالي ال القاضي ,كقد
اختمفكا في مقدار المدة القصك الكاجب التكقيف فييا ,فمف الفقياء مف قاؿ أف تقديره متركؾ لكلي
األمر كمنيـ مف قاؿ يجب تحديد مدة ال يجكز أف تتعداىا .)3

 )1ابف القيـ الجكزية ,شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بػف أبػي بكػر الزرعػي الدمشػقي  ,)1999الطػرؽ الحكميػة فػي السياسػة الشػرعية ,تحقيػق:
أحمد الزعبي ,بيركت :دار األرقـ لمطباعة كالنشر ,ط ,11ص.122

 )2بينسي ,أحمد فتحي  ,)1983العقكبة في الشريعة اإلسالمية ,بيرك :دار الرائد العربي ,ص..204
 )3ابف القيـ الجكزية ,الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية ,مرجع سابق ,ص.128
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كير الباحث أف التكقيف لـ يكف يعتبر عقكبة كلكنو إجراء احترازي يبقى فيو المدعى عميو
مكقكفاً حتى يتكب فإذا تاب ترد إليو أمكالو كحريتو كيعكد إلى المجتمع ككأنو لـ يرتكب أي جرـ.
ثانياً :التوقيف في الفقو القانوني
اختمػ ػػف الفقػ ػػو فػ ػػي تعريػ ػػف التكقيػ ػػف ,كمػ ػػا اختمػ ػػف فػ ػػي تسػ ػػميتو ,فقػ ػػد عرفػ ػػو الػ ػػبعض بأنػ ػػو
حػ ػ ػػبس المػػ ػػتيـ فػػ ػػي دار التكقيػ ػ ػػف خػػ ػػالؿ مػػ ػػدة التحقيػػ ػػق االبت ػ ػػدائي كميػ ػ ػػا أك بعضػ ػ ػػيا أك إلػ ػ ػػى أف
يصػ ػػدر حكػ ػػـ نيػ ػػائي فػ ػػي الػ ػػدعك  ,)1أك أنػ ػػو أحػ ػػد اإلج ػ ػراءات اليامػ ػػة التػ ػػي يبػ ػػرر فييػ ػػا بكضػ ػػكح
التناقض بيف مقتضيات احتراـ حرية الفرد كسمطة الدكلة في العقاب .)2
كمػ ػػا عرفػ ػػو الػ ػػبعض

)3

بأنػ ػػو إج ػ ػراء مػ ػػف إج ػ ػراءات التحقيػ ػػق الجنػ ػػائي يصػ ػػدر ممػ ػػف منحػ ػػو

الش ػػارع ىػ ػػذا الحػ ػػق كيتضػ ػػمف أمػ ػ اًر لمػ ػػدير السػ ػػجف بقبػ ػػكؿ المػ ػػتيـ كحبس ػػو بػ ػػو كيبقػ ػػى محبكس ػ ػاً مػ ػػدة
تطػ ػ ػػكؿ أك تقصػ ػ ػػر حسػ ػ ػػب ظػ ػ ػػركؼ كػ ػ ػػل دعػ ػ ػػك حتػ ػ ػػى ينتيػ ػ ػػي إمػ ػ ػػا بػ ػ ػػاإلفراج عػ ػ ػػف المػ ػ ػػتيـ أثنػ ػ ػػاء
التحقي ػ ػػق االبتػ ػ ػػدائي أك أثن ػ ػػاء سػ ػ ػػير ال ػ ػػدعك كينتيػ ػ ػػي إمػ ػ ػػا ب ػ ػػاإلفراج ع ػ ػػف الم ػ ػػتيـ أثنػػ ػػاء التحقيػ ػ ػػق
االبتػ ػػدائي أك أثنػ ػػاء المحاكمػ ػػة ,كامػ ػػا بصػ ػػدكر حكػ ػػـ فػ ػػي الػ ػػدعك بب ػ ػراءة المػ ػػتيـ أك العقكبػ ػػة كبػ ػػدء
تنفيػ ػػذىا عميػ ػػو ,أك أنػ ػػو إي ػ ػػداع المػ ػػتيـ بالسػ ػػجف خػ ػػالؿ فت ػ ػرة التحقيػ ػػق كميػ ػػا أك بعضػ ػػيا أك إل ػ ػػى أف

1

) مصطفى ,حسف يكسف  ,)2003الشرعية في اإلجراءات الجزائية ,عماف :الدار العممية الدكلية لمنشر كالتكزيع ,ص.122

 )2البصكؿ ,دمحم انكر  ,)1997التكقيف كبعض اإلجراءات األخر المقيدة لمحرية الشخصية ,ندكة ضكاب التكقيف كاخالء السبيل بكفالة
كمعاييرىا ,المعيد القضائي األردني ,عماف  19-17تشريف الثاني ,1997ص.12

3

) المرصفاكي حسف صادؽ  ,)1954الحبس االحتياطي كضماف حرية الفرد في التشريع المصري ,رسالة دكتكراه) ,دامعة القاىرة,

جميكرية مصر ,ص.35
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تنتي ػ ػػي محاكمت ػ ػػو  ,)1أك أن ػ ػػو س ػ ػػمب حري ػ ػػة الم ػ ػػتيـ م ػ ػػدة م ػ ػػف ال ػ ػػزمف تح ػ ػػددىا مقتض ػ ػػيات التحقي ػ ػػق
كمصمحتو كفق ضكاب قدرىا القانكف .)2
كمػ ػ ػػا يػ ػ ػػر بعػ ػ ػػض الفقيػ ػ ػػاء أف تسػ ػ ػػمية الحػ ػ ػػبس المؤقػ ػ ػػت) أدؽ مػ ػ ػػف مصػ ػ ػػطم التكقيػ ػ ػػف,
ألن ػ ػػو م ػ ػػف حي ػ ػػث الطبيع ػ ػػة كالج ػ ػػكىر ف ػ ػػإف الح ػ ػػبس االحتي ػ ػػاطي أك المؤق ػ ػػت يع ػ ػػد تعبيػ ػ ػ اًر ص ػ ػػحيحاً
عػ ػػف إيػ ػػداع المػ ػػتيـ فػ ػػي السػ ػػجف ,أمػ ػػا التكقيػ ػػف فإنػ ػػو أقػ ػػرب إلػ ػػى القػ ػػبض عم ػ ػى المػ ػػتيـ ,بينمػ ػػا يػ ػػر
فريػ ػػق آخػ ػػر مػ ػػف الفقيػ ػػاء بػ ػػأف مصػ ػػطم التكقيػ ػػف ىػ ػػك األدؽ مػ ػػف المصػ ػػطمحات األخػ ػػر لمداللػ ػػة
عم ػ ػػى طبيع ػ ػػة ى ػ ػػذا اإلجػ ػ ػراء م ػ ػػف ناحي ػ ػػة ,كألن ػ ػػو ي ػ ػػؤدي إل ػ ػػى ع ػ ػػدـ خمط ػ ػػو م ػ ػػع الح ػ ػػبس كاالعتق ػ ػػاؿ
كعقكب ػ ػ ػػة مق ػ ػ ػػررة لمجناي ػ ػ ػػات أك الج ػ ػ ػػن أك المخالف ػ ػ ػػات م ػ ػ ػػف ناحي ػ ػ ػػة أخ ػ ػ ػػر .)3كنج ػ ػ ػػد أف المشػ ػ ػ ػػرع
األردن ػػي اتفػ ػػق م ػػع االتجػ ػػاه الثػ ػػاني كأس ػػتخدـ مصػ ػػطم التكقي ػػف لمدالل ػػة عمػػػى تكقي ػػف المػػػتيـ مػػػدة
مؤقتة قبل صدكر الحكـ كذلؾ لضماف سالمة التحقيق.

ثالثاً :التوقيف في اإلطار التشريعي
يعتبػ ػػر التكقيػ ػػف إج ػ ػراء قػ ػػانكني أقرتػ ػػو كعمم ػ ػػت بػ ػػو الق ػ ػكانيف المختمفػ ػػة ,كالمتتبػ ػػع لمختم ػ ػػف
القػ ػ ػكانيف كاألنظم ػ ػػة يج ػ ػػد أف أغمبي ػ ػػا ل ػ ػػـ ت ػ ػػكرد تعريفػ ػ ػاً لمتكقي ػ ػػف ,مم ػ ػػا جع ػ ػػل كض ػ ػػع تعري ػ ػػف لي ػ ػػذا
اإلجػ ػراء م ػػف ميم ػػة فقي ػػاء القػ ػػانكف ,كال ػػذيف عرفػ ػكا التكقي ػػف بأنػ ػػو :حج ػػز مؤق ػػت لحري ػػة المػ ػػدعي
عميػ ػػو تػ ػػأمر بػػػو سػ ػػمطة قضػ ػػائية مختصػ ػػة لمػ ػػدة محػػػددة لضػ ػػركرة تقتض ػػييا مصػ ػػمحة التحقيػ ػػق كفػ ػػق
ضكاب حددىا القانكف .)4

1
2

) سركر ,أحمد فتحي  ,)1981الكسي في قانكف اإلجراءات الجنائية ,ط ,2ص.778-777
) حسني ,محمكد نجيب  ,)1973عمـ العقاب ,ط ,2القاىرة :دار النيضة العربية ,ص.700

 )3المجالي ,نظاـ تكفيق ,الضكاب القانكنية لشرعية التكقيف ,دراسة مقارنة في التشريع الجزائي األردني ,مرجع سابق ,ص.231
 )4الشاكي ,تكفيق  ,)2003فقو اإلجراءات الجنائية ,الجزء الثاني ,اإلسكندرية :دار الجامعية الجديدة ,ص.306
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فعمػ ػ ػػى الػ ػ ػػرغـ مػ ػ ػػف أف تكييػ ػ ػػف ىػ ػ ػػذا اإلج ػ ػ ػراء القػ ػ ػػانكني ينتيػ ػ ػػي إلػ ػ ػػى عػ ػ ػػدـ اعتبػ ػ ػػاره مػ ػ ػػف
العقكب ػ ػػات ,إال أن ػ ػػو يس ػ ػػمب الحريػػ ػػة فيتكح ػ ػػد م ػ ػػف حي ػ ػػث الطبيع ػ ػػة م ػ ػػع العقكب ػ ػػات الس ػ ػػالبة لمحريػػ ػػة
كعقكبػ ػ ػػة االعتقػ ػ ػػاؿ أك الحػ ػ ػػبس ,بػ ػ ػػل يفكقيػ ػ ػػا خطػ ػ ػػكرة ,كػ ػ ػػكف التكقيػ ػ ػػف يسػ ػ ػػمب حريػ ػ ػػة المػ ػ ػػتيـ قبػ ػ ػػل
ثبػ ػػكت إدانتػ ػػو ,بينمػ ػػا العقكبػ ػػات السػ ػػالبة لمحريػ ػػة تكػ ػػكف بنػ ػػا ًء عمػ ػػى حكػ ػػـ قضػ ػػائي بػ ػػات ,لػ ػػذا فإنػ ػػو
إجراء مف اخطر إجراءات التحقيق كأكثرىا مساساً بحرية المشتكى عميو عمى اإلطالؽ .)1
كعم ػػى الػ ػػرغـ م ػػف خطػػػكرة ىػػػذا اإلجػ ػراء إال انػػػو ل ػػـ ي ػػتـ كض ػػع تعريػ ػػف ج ػػامع كمػػػانع لػػػو,
فجانػ ػػب مػ ػػف الفقػ ػػو عرفػ ػػو بأنػ ػػو :عبػ ػػارة ع ػ ػػف إج ػ ػراء لتقييػ ػػد حريػ ػػة الفػ ػػرد بإيداعػ ػػو السػ ػػجف ك ػ ػػإجراء
اقتضػ ػػتو مصػ ػػمحة التحقيػ ػػق مػ ػػع ت ػ ػكافر الق ػ ػرائف ,كالػ ػػدالئل التػ ػػي تػ ػػرج ارتكابػ ػػو جرم ػ ػاً محػ ػػدداً لفت ػ ػرة
محػػ ػػددة بػػ ػػأمر مسػػ ػػبب  .)2كعػ ػ ػػرؼ كػػ ػػذلؾ بأنػ ػ ػػو سػ ػ ػػمب حري ػ ػػة الم ػ ػػتيـ م ػ ػػدة م ػ ػػف الػ ػ ػػزمف تحػ ػ ػػددىا
مقتض ػ ػػيات التحقي ػ ػػق كمص ػ ػػمحتو كف ػ ػػق ضػ ػ ػكاب قررى ػ ػػا الق ػ ػػانكف ,كل ػ ػػيس عقكب ػ ػػة عم ػ ػػى ال ػ ػػرغـ م ػ ػػف
اتحاده في طبيعتو مع العقكبات السالبة لمحرية .)3
كالجػ ػػدير بالػ ػػذكر أف الق ػ ػكانيف الجزائيػ ػػة العربيػ ػػة لػ ػػـ تتضػ ػػمف فػ ػػي العمػ ػػكـ تعريف ػ ػاً لمتكقيػ ػػف,
بػ ػ ػػل أنيػ ػ ػػا أشػ ػ ػػارت إليػ ػ ػػو مجػ ػ ػػرد اإلشػ ػ ػػارة لمداللػ ػ ػػة عميػ ػ ػػو مػ ػ ػػع اخػ ػ ػػتالؼ التسػ ػ ػػمية ,فنجػ ػ ػػد أف قػ ػ ػػانكف
أص ػ ػػكؿ المحاكمػػ ػػات الجزائيػ ػ ػػة األردنػ ػ ػػي أشػػ ػػار إل ػ ػػى التكقي ػ ػػف م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ الم ػ ػػادة  )1/111مػػ ػػف
خػ ػ ػػالؿ الػ ػ ػػنص عمػ ػ ػػى أنػ ػ ػػو يتخػ ػ ػػذ ىػ ػ ػػذا اإلج ػ ػ ػراء إذا اقتضػ ػ ػػت مصػ ػ ػػمحة التحقيػ ػ ػػق ذلػ ػ ػػؾ ,إذ نصػ ػ ػػت
الم ػ ػػادة الم ػ ػػذككرة عم ػ ػػى أن ػ ػػو :لمم ػ ػػدعي الع ػ ػػاـ ف ػ ػػي دع ػ ػػاك الجناي ػ ػػة كالجنح ػ ػػة أف يكتف ػ ػػي بإص ػ ػػدار

 )1نمكر ,دمحم سعيد  ,)2005أصكؿ اإلجراءات الجزائية ,شرح لقانكف أصكؿ المحاكمػات الجزائيػة األردنػي ,ط ,1عمػاف :دار الثقافػة لمتكزيػع
كالنشر ,ص.372

 )2نمكر ,دمحم سعيد ,أصكؿ اإلجراءات الجزائية ,شرح لقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ,مرجع سابق ,ص.213
 )3رؤكؼ ,عبيد  ,)1979مباد اإلجراءات الجنائية ,القاىرة :دار الجميل لمطباعة ,ط ,13ص.403
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مػ ػ ػػذكرة حضػ ػ ػػكر عمػ ػ ػػى أف يبػ ػ ػػدليا بعػ ػ ػػد اسػ ػ ػػتجكاب المشػ ػ ػػتكي عميػ ػ ػػو بمػ ػ ػػذكرة تكقيػ ػ ػػف إذا اقتضػ ػ ػػى
التحقيق ذلؾ .
ككذلؾ نجد أف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ  23لسنة  1971كتعديالتو
لـ ينص عمى تعريف محدد لمتكقيف بل اكتفى باإلشارة إليو كتنظيـ إجراءاتو ,فنجد أف المادة
 )109مف القانكف العراقي أشارت إلى أنو :إذا كاف الشخص المقبكض عميو متيماً بجريمة
معاقب عمييا بالحبس مدة تزيد عمى ثالث سنكات أك بالسجف المؤقت أك المؤبد فممحاكـ أف يأمر
بتكقيفو مدة ال تزيد عمى خمسة عشر يكماً في كل مرة أك يقرر إطالؽ سراحو بتعيد مقركف بكفالة
شخص ضامف أك بدكنيا بأف يحضر متى طمب منو ذلؾ إذا كجد الحاكـ أف إطالؽ سراح المتيـ
ال يؤدي إلى ىركبو كال يضر بسير التحقيق .
كيػ ػ ػػر الباحػ ػ ػػث أف التكقيػ ػ ػػف ىػ ػ ػػك إج ػ ػ ػراء تحقيػ ػ ػػق يجعػ ػ ػػل المػ ػ ػػتيـ دائم ػ ػ ػاً فػ ػ ػػي متنػ ػ ػػاكؿ يػ ػ ػػد
المػ ػػدعي العػ ػػاـ ,فيمكنػ ػػو فػ ػػي أي كقػ ػػت مػ ػػف اسػ ػػتجكابو كمكاجيتػ ػػو بمختمػ ػػف الشػ ػػيكد ,األمػ ػػر الػ ػػذي
يػ ػػؤدي إلػ ػػى إنجػ ػػاز اإلج ػ ػراءات الجزائيػ ػػة كالكصػ ػػكؿ إلػ ػػى الحقيقػ ػػة لمجػ ػػازاة فاعػ ػػل الجريمػ ػػة عمػ ػػى مػ ػػا
جنػػػت يػػػداه  .كىػػػذا يتكافػ ػػق مػ ػػع مقصػػػد الشػ ػػارع مػ ػػف الػػػنص عمي ػػو فػػػي الق ػ ػكانيف الجزائيػػػة مػػػف أجػ ػػل
مصػ ػ ػػمحة التحقيػ ػ ػػق كمتػ ػ ػػى اقتضػ ػ ػػت مصػ ػ ػػمحة التحقيػ ػ ػػق إج ػ ػ ػراءه ,كىػ ػ ػػذا مػ ػ ػػا نػ ػ ػػص عميػ ػ ػػو المشػ ػ ػػرع
الع ارق ػ ػػي كالمش ػ ػػرع األردن ػ ػػي ال ػ ػػذي اعت ػ ػػد ب ػ ػػالتكقيف كب ػ ػػيف أحكام ػ ػػو ف ػ ػػي المػ ػ ػكاد  )120-111م ػ ػػف
قػ ػ ػػانكف أصػ ػ ػػكؿ المحاكمػ ػ ػػات الجزائيػ ػ ػػة األردنػ ػ ػػي رقػ ػ ػػـ  )9لسػ ػ ػػنة  1961كاعتب ػ ػ ػره مػ ػ ػػف اختصػ ػ ػػاص
السػ ػ ػػمطة القضػ ػ ػػائية فحتػ ػ ػػى يكػ ػ ػػكف التكقيػ ػ ػػف سػ ػ ػػميما كمرتبػ ػ ػػا آلثػ ػ ػػاره يجػ ػ ػػب أف تت ػ ػ ػكافر فيػ ػ ػػو بعػ ػ ػػض
الشػ ػػركط ,كمػ ػػف أىميػ ػػا أف يصػ ػػدر األمػ ػػر بػ ػػالتكقيف مػ ػػف الجيػ ػػة القضػ ػػائية المختصػ ػػة كعميػ ػػو فػ ػػال
يص ػ ػػدر األم ػ ػػر ب ػ ػػالتكقيف إال م ػ ػػف جي ػ ػػة قض ػ ػػائية ذات اختص ػ ػػاص تمم ػ ػػؾ كالي ػ ػػة القض ػ ػػاء كالنياب ػ ػػة
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العام ػ ػػة كالمحكم ػ ػػة المختص ػ ػػة ,أم ػ ػػا بالنس ػ ػػبة لرج ػ ػػاؿ الض ػ ػػابطة العدلي ػ ػػة ف ػ ػػال يج ػ ػػكز لي ػ ػػـ إص ػ ػػدار
م ػ ػػذكرات تكقي ػ ػػف  .كيش ػ ػػترط لئم ػ ػػر ب ػ ػػالتكقيف القض ػ ػػائي باعتب ػ ػػاره إجػ ػ ػراء تحقي ػ ػػق ,كق ػ ػػكع جريمػ ػ ػة
كت ػ ػ ػكافر الػ ػ ػػدالئل الكافيػ ػ ػػة ضػ ػ ػػد المشػ ػ ػػتكى عميػ ػ ػػو عمػ ػ ػػى أف تكػ ػ ػػكف مػ ػ ػػدة التكقيػ ػ ػػف محػ ػ ػػددة تحديػ ػ ػػدا
دقيقا.

المطمب الثاني
التمييز بين التوقيف والمصطمحات المشابية
يعد التكقيف مف إجراءات التحقيق أك المؤقتة أك االستثنائية التي تمثل قيداً عمى حرية
األفراد ,كليذا فإنو قد يختم ببعض إجراءات التحقيق االبتدائي أك التحقيق األكلي كالقبض عمى
المتيـ أك حجزه أك اقتياده مادياً أك اعتقالو إدارياً مما يقتضي التفرقة بيف التكقيف كغيره مف
اإلجراءات كالمصطمحات المشابية ,كذلؾ عمى النحك التالي:

أوالً :التمييز بين التوقيف والقبض
يعد القبض إجراء يستيدؼ سمب حرية الشخص لمدة قصيرة ,لذلؾ يجب أف يصدر قرار
القبض عف سمطة مختصة بالتحقيق ,فيك إجراء ضركري كتمييدي لمتكقيف ,فكل مكقكؼ البد أف
يككف مقبكض عميو .لذا فالقبض إجراء خطير لما فيو مف اعتداء عمى الحرية الشخصية شأنو في
ذلؾ شأف التكقيف إال أنيما يختمفاف مف عدة جكانب  ,)1يمكف إيجاز ىذه االختالفات في النقاط
التالية:

 )1المرصفاكي حسف صادؽ ,الحبس االحتياطي كضماف حرية الفرد في التشريع المصري ,مرجع سابق ,ص.48
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 -0من حيث السمطة المختصة :يعتبر التكقيف مف أعماؿ التحقيق التي تتعمق بسمطة التحقيق
دكف غيرىا ,لذا فإنو ال يجكز ليا ندب مأمكر الضب القضائي في مباشرتو ,في حيف أف
القبض يعد مف أعماؿ التحقيق التي تيدؼ إلى كشف الحقيقة ,لذا فإف مأمكر الضب
القضائي يشترؾ في مباشرتو لكف في ضمف الحدكد التي نص عمييا القانكف ,فنجد أف
دستكر جميكرية العراؽ لعاـ  2005قد نص في الفقرة ب) مف البند أكالً) مف المادة
 )37بعدـ جكاز تكقيف احد أك التحقيق معو إال بمكجب قرار قضائي نظ اًر لخطكرة
التكقيف الذي فيو مساس بحرية األشخاص كفي ىذه ضمانة لممتيـ ذلؾ الف قاضي
التحقيق يمجأ إلى تكقف المتيـ المقبكض عميو إذا كجد أف ضركرات التحقيق تستدعي ذلؾ
أك خشي ىركبو أك التأثير عمى الشيكد كسير التحقيق كما أجاز القانكف لقاضي التحقيق
في حاالت الجن أف يطمق سراح المتيـ بتعيد معزز بكفالة شخص ضامف أك بدكنيا كاف
يتـ حضكره متى طمب منو ذلؾ  ,كاف إطالؽ سراح المتيـ ال يؤدي إلى ىركبو كال يضر
بسير التحقيق ,كنصت عمى ذلؾ أيضاً الفقرة  )1مف المادة  )109مف قانكف أصكؿ
المحاكمات الجزائية العراقي ،أما في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني فقد نصت
المادة  103منو عمى أنو:

ال يجكز القبض عمى أي إنساف أك حبسو إال بأمر مف

السمطات المختصة بذلؾ قانكنا .
 -8من حيث المدة المقررة :يجب التمييز بيف القبض كالتكقيف مف حيث المدة ,حيث يتصف
التكقيف بطكؿ مدتو نسبياً ,إذا ما قكرف بالقبض الذي يجب أف ال يتجاكز األربع كعشريف
ساعة ,كيطمق سراح المقبكض عميو إذا استطاع أف يرسمو إلى النيابة العامة التي تقكـ
بدكرىا باستجكاب المتيـ خالؿ أربع كعشريف ساعة أخر تبدأ مف لحظة كصكؿ المتيـ
إلييا كعمييا بعد اإلستجكاب أف تطمق سراحو أك تستمر في يمب حريتو بتكقيفو لإلرجاءات
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التي نص عمييا قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ,كما أف حاالت القبض أكسع
مف حاالت التكقيف حيث يشمل األكؿ المشتكى عميو الذي يخشى ىربو كذلؾ في حالة
الجرـ المشيكد كالتمبس بارتكاب الجريمة ,كما أ ,التكقيف لمشخص قد يستمر مف يكـ إلى
عدة أشير ,كىذا باختالؼ التشريعات الجزائية مف دكلة إلى أخر  .كعمى ىذا تتفاكت المدة
المقررة في التكقيف كالقبض ,فقد كفل دستكر جميكرية العراؽ لعاـ  2005الحرية
الشخصية لذا نر أف الدستكر قد نص في البند ثالث عشر) مف المادة  )19منو عمى
أف تعرض أكراؽ التحقيق االبتدائي عمى القاضي المختص خالؿ مدة ال تتجاكز أربع
كعشريف ساعػة مف حيف القبض عمػى المتيـ ,كال يجكز تمديدىا إال مرة كاحدة كلممدة
ذاتيا) ,بينما القانكف األردني فقد نص عمى أف مدة القبض ال تتجاكز مدة أربع كعشريف
ساعة كذلؾ في المادة /1/100ب) أصكؿ جزائية.
 -3استجواب المتيم :تكجب القكانيف الجزائية عمى سمطة التحقيق أف تستجكب المتيـ قبل
إصدار أمر التكقيف ,أما القبض فال يمزـ أف يسبقو استجكاب المقبكض عميو ,كانما يأتي
االستجكاب بعد القبض عميو ,كأساس ذلؾ نجده في حيث نصت الفقرة أ) مف المادة )23
مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي عمى قاضي التحقيق أك المحقق أف
يستجكب المتيـ خالؿ أربع كعشريف ساعة مف حضكره بعد التثبت مف شخصيتو كاحاطتو
عمماً بالجريمة المنسكبة إليو كيدكف أقكالو بشأنيا مع بياف ما لديو مف أدلة لنفييا عنو كلو
أف يعيد استجكاب المتيـ فيما يراه الزماً الستجالء الحقيقة  ,كأساس ذلؾ نجده أيضاً في
المادة  )112مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني .)1

 )1نص المادة  )1/100مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني لسنة  1969كتعديالتو ,عمى أنو في األحكاؿ التي يتـ فييا القبض
عمى المشتكى عميو كفقا ألحكاـ المادة  99مف ىذا القانكف يتكجب عمى مكظف الضابطة العدلية
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كمما سبق يتض أنو عمى الرغـ مف االختالفات بيف إجراء القبض كالتكقيف إال أنيـ
يتفقاف في مساسيما بالحرية الشخصية ,كأف مف نتائ القبض التكقيف ألنو كما أشرنا سابقاً أف
القبض ىك عبارة عف مقدمة كتمييد لمتكقيف ,كأف المشرع العراقي كاألردني كضعكا ضكاب محددة
لكال اإلجراءيف كفي حالة مخالفة تمؾ الضكاب

يطاؿ اإلجراء البطالف نظ اًر لخطكرة ىذيف

اإلجراءيف كمساسيما بحرية الفرد .فقد تـ إحاطة القبض عمى الشخص بعدة ضمانات تيدؼ
لحماية الحرية الفردية ,حيث نصت القكانيف اتخاذ عدة إجراءات لحماية الشخص المقبكض عميو
كتدكيف البيانات المتمعقة بو كتدكيف أقكالو ,كالساعة التي أطمق سراحو في محضر يمتزـ ضباط
الشرطة بالتدكيف بو كيجب أف يدكف عمى ىامش ىذا المحضر تكقيع صاحب الشأف أك يشار فيو
إلى استناده لممادة القانكنية ,كمع ذلؾ فإف نظاـ القبض عمى الشخص لـ يسمـ مف النقد ,لما ينطكي
عميو مف مساس بالحرية الشخصية كانتقاص لضمانات حقكؽ الدفاع حيث سشمع الشخص الجائز
اتيامو كشاىد كتقيد حريتو لبضع ساعات تتخمميا مضايقات عديدة.
كعميو فإف المشرع األردني كالعراقي حددكا مدة األربع كالعشريف ساعة كالتي يتـ خالليا
التكقيف ,فإذا زادت المدة اعتبر تكقيفو تعسفياً.

كتحت طائمة بطالف اإلجراءات القياـ بما يمي :
 .أ تنظيـ محضر خاص مكقع منو كيبمغ إلى المشتكى عميو أك إلى محاميو اف كجد كيتضمف ما يمي :
. 1اسـ المكظف الذي اصدر أمر القبض كالذي قاـ بتنفيذه .
. 2اسـ المشتكى عميو كتاريخ إلقاء القبض عميو كمكانو كأسبابو.
. 3كقت إيداع المشتكى عميو كتاريخو كمكاف التكقيف اك الحجز .
. 4اسـ الشخص الذي باشر بتنظيـ المحضر كاالستماع إلى أقكاؿ المشتكى عميو .
. 5تكقيع المحضر ممف كرد ذكرىـ في البنكد  2ك  3ك  4مف ىذه الفقرة كمف المشتكى عميو كفي حالة امتناعو عف التكقيع يشار إلى
ذلؾ في المحضر مع بياف السبب .
ب .سماع أقكاؿ المشتكى عميو فكر إلقاء القبض عميو كارسالو خالؿ أربع عشريف ساعة الى المدعي العاـ المختص مع المحضر المشار
في البند ) أ مف ىذه الفقرة كيتكجب عمى المدعي العاـ اف يثبت في المحضر التاريخ كالكقت الذي مثل المشتكى عميو أمامو ألكؿ مرة
كيباشر إجراءات التحقيق خالؿ اربع كعشريف ساعة حسب األصكؿ.
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ثاني ًا :التوقيف واإلحضار
يقصد بمذكرة اإلحضار أك مذكرة الجمب بأنيا األمر الخطي المكجو مف المحقق إلى رجاؿ
السمطة العامة بأف يحضركا أمامو شخصاً يرافقيـ طكعاً في الحاؿ ,كيساؽ بالقكة الجبرية في حاؿ
عدـ امتثالو ليذا األمر .)1
كالجانب المشترؾ بيف كالتكقيف كاإلحضار بأنو قد تحجز حرية المدعى عميو في ىذيف
اإلجراءيف ,ألنو في حاؿ صدرت مذكرة اإلحضار كلـ يمتثل المدعى عميو ,أك حاكؿ التممص أك
اليرب أك المقاكمة فإنو يجمب بالقكة رغماً عنو ,كقد تحجز حريتو لمدة ال تتجاكز أربع كعشريف
ساعة ,كىذا ما اجازتو المادة  )2/111مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني أف لممحقق
أف يصدر مذكرة إحضار في دعاك الجناية كالجنحة ,لكف حدد المشرع األردني الحاالت التي
يجكز فييا إصدار مذكرة إحضار كىي في حاؿ عدـ االمتثاؿ لمذكرة الدعكة ,ككذلؾ في حاؿ
الخشية مف فرار المدعى عميو ,كالحالة األخيرة في الجنايات المشيكدة.
فنجد أف التشابو بينيـ في بأنو مدة التكقيف كقتية أك مؤقتة ,كأف يككف االتياـ المنسكب
إلى المتيـ جدياً .كيتحقق ذلؾ متى تكافرت دالئل كافية عمى اتيامو بذلؾ ,أما إذا انعدمت ىذه
الدالئل أصالً أك كجدت ككانت غير كافية كاف اإلجراء باطالً كبطل معو كل ما ترتب عميو .)2
كقد احتاط المشرع األردني إلى كجكب أال تزيد مدة حجز حرية المدعى عميو أكثر مف أربع
كعشريف ساعة ,فقرر أنو إذا ظل في النظارة دكف أف يستجكبو المحقق ,تعيف عمى مأمكر النظارة

1

) سركر ,أحمد فتحي ,الكسي في قانكف اإلجراءات الجنائية  ,مرجع سابق ,ص.355

 )2الزبيدي ,سمماف عبيد هللا  ,)2015شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية رقـ  23لسنة  1971المعدؿ ,بغداد :دار األنصاري لمنشر,
ص.95
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حاؿ انقضاء األربع كالعشريف ساعة أف يسكقو مف تمقاء نفسو إلى المحقق الستجكابو  .)1كاذا بقي
في النظارة أكثر مف أربع كعشريف ساعة دكف أف يستجكب أك يقدـ إلى المحقق اعتبر تكقيفو
تعسفياً كلكحق المكظف المسؤكؿ بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصكص عمييا في قانكف
العقكبات .)2

ثالثاً :التوقيف واالعتقال اإلداري
يقصد بالتكقيف اإلداري حجز الشخص في مكاف ما كمنعو مف االنتقاؿ أك االتصاؿ بغيره
لمدة غير محددة ,كذلؾ بمكجب نص تشريعي خاص ,كيصدر التكقيف اإلداري بمقتضى قرار مف
السمطة المختصة بيدؼ كقاية األمف كالنظاـ العاـ مف خطكرة الشخص المكقكؼ ,كمثل ىذا
اإلجراء في كاقعو يخالف مبدأ الفصل بيف السمطات الثالث الذي أخذت بو الدساتير المعاصرة
كمنيا الدستكر األردني كالعراقي الذي نص عمى حماية الحرية الشخصية كعد تقييدىا إال بمكجب
نصكص قانكنية محددة ,كفي أضيق الحدكد ,كبعد التأكد مف أف الفرد قد أرتكب جريمة تستكجب
اتخاذ مثل ىذا اإلجراء بحقو .)3
لكف ىناؾ اختالؼ بينيما ,في األمكر اآلتية :)4
 -1األساس القانوني :يستند التكقيف إلى اتياـ المكقكؼ بارتكاب جريمة محددة منصكصاً عمييا
في قانكف العقكبات أك احد القكانيف التكميمية ,بخالؼ التكقيف اإلداري الذي يستند إلى حالة

 )1نص المادة  )3/112مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.
 )2نص المادة  )113مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.

 )3صال  ,نائل عبد الرحمف  ,) 1995التكقيف كالرقابة القضائية ,دراسة تحميمية في القانكنيف األردني كالفرنسي ,الجامعة األردنية ,عماف,
ص.36

 )4حسني ,محمكد نجيب ,عمـ العقاب ,مرجع سابق ,ص.477
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الخطكرة اإلجرامية لممتيـ كالتي تتمثل في االشتباه أك الخطكرة عمى األمف العاـ بمعنى أف
ىدؼ التكقيف اإلداري ىنا ىك منع الجريمة أك الكقاية منيا .إذاً يستند التكقيف إلى تكصية
سمطات التحقيق اتيػاـ المكقػكؼ بارتكػاب جريمػة منصكص عمييا في القانكف ,إما االعتقاؿ
اإلداري يستند إلى حالة الخطكرة اإلجرامية لممعتقػل كالتي تتمثل في االشتباه أك الخطكرة عمى
األمف العاـ أك النظاـ العاـ كالتي تبنى بالغالب عمػى محاضر جمع االستدالالت أك التقارير
التي تحررىا الجيات األمنية.
 -2من حيث الشروط الواجب توافرىا التخاذ اإلجراء :يشترط في التكقيف استجكاب المتيـ قبل
األمر بتكقيفو مع إبالغو بأسباب التكقيف ,أما في التكقيف اإلداري فال يشترط استجكاب
المعتقل ألف اعتقالو مبني عمى أساس تقارير كمذكرات تحررىا الجيات الشرطية.
 -3من حيث السمطة اآلمرة والطبيعة القانونية لإلجراء :يصدر التكقيف مف سمطات التحقيق
أي سمطات قضائية بخالؼ التكقيف اإلداري الذي يستند عمى نص تشريعي بمكجبو تتخذ
السمطة التنفيذية أم اًر باالعتقاؿ ,كمف حيث الطبيعة فالتكقيف يعد مف إجراءات التحقيق,
أما االعتقاؿ فيعد تدبي اًر إدارياً.
 -4من حيث المدة ،فقرار التكقيف اإلداري ليس لو مدة محددة ,أما قرار التكقيف فتحدد مدتو
فكر اتخاذه مف الجية التي تصدره.
 -5من حيث طرق الطعن ,فإف قرار التكقيف اإلداري يخضع لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية
العميا باعتباره ق ار اًر إدارياً ,أما التكقيف فإنو يخضع إلى طرؽ الطعف العادية أماـ المحاكـ
العادية.
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كمف خالؿ ما سبق نجد أف المشرع األردني أكجد قكانيف تخالف الدستكر كاإلعالف العالمي
لحقكؽ اإلنساف ,كأعطى الحكاـ اإلدارييف سمطة تكقيف األشخاص في الظركؼ العادية كقانكف منع
الجرائـ األردني الذي أعطى الحاكـ اإلداري المحاف

كالمتصرؼ) صالحية تكقيف األشخاص

إدارياً كالزاميـ بتقديـ تعيدات حسف سيرة كسمكؾ كفرض اإلقامة الجبرية عمييـ .ليذ فقد انتقد بعض
الفقياء ىذا النكع مف اإلجراء إلخاللو بمبدأ الفصل بيف السمطات الثالثالتي نصت عميو دساتير
دكؿ العالـ , ,فال مبرر لتدخل السمطة التنفيذية في المجاؿ القانكني ,كتبنػى بعض الفقياء مكقفاً
مغاي اًر ,كالحقيقة أف االعتقاؿ اإلداري مف أكثر اإلجراءات تعسفاً كبو اعتداء صارخ عمى مبدأ
الفصل بيف السمطات الثالث ,إذ ال يكجد إجراء أكثر تعسفاً مػف أمػر حجػز الشخص دكف ارتكابو
ألية جريمة كدكف سبب أك رقابة كليذا يجب أف ُيحاط ىذا اإلجراء بضكاب

قانكنية تضع حد

لمتعسػف فػي اسػتخدامو األكلى عدـ التكسع في إعمالو عمى نحك يشكل افتئاتاً عمى الحريات العامة
كما يجب تفعيل القكانيف العادية كفييا ما يكفي لتحقيق الصال العػاـ كالحفػاظ عمػى السالمة العامة,
كاألمف العاـ كضماف الحرية الفردية التي نصت عمييا الدساتير.
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المبحث الثاني
التكييف القانوني لمتوقيف ومبرراتو
ذىبػ ػػت أغم ػ ػػب المكاثي ػ ػػق كالمعاىػ ػػدات اإلقميمي ػ ػػة كالدكلي ػ ػػة كك ػ ػػذلؾ الق ػ ػكانيف المحمي ػ ػػة إل ػ ػػى إقػػ ػرار
مبػ ػػدأ األص ػ ػػل ف ػ ػػي المػ ػػتيـ البػ ػ ػراءة ,فق ػ ػػد أقػ ػػر اإلع ػ ػػالف الع ػ ػػالمي لحقػ ػػكؽ اإلنس ػ ػػاف ف ػ ػػي الفقػ ػ ػرة )1
مػ ػػف المػ ػػادة  )11منػ ػػو :أف كػ ػػل شػ ػػخص مػ ػػتيـ بجريمػ ػػة يعتبػ ػػر بريئ ػ ػاً إال أف تثبػ ػػت إدانتػ ػػو قانكن ػ ػاً
لمحاكم ػػة عمني ػػة ت ػػؤمف ل ػػو فيي ػػا الض ػػمانات لم ػػدفاع عن ػػو  ,)1كم ػػا نص ػػت عم ػػى ى ػػذا المب ػػدأ كػػػذلؾ
الدس ػ ػػاتير الداخمي ػ ػػة لم ػ ػػدكؿ بم ػ ػػا فيي ػ ػػا الدس ػ ػػتكر الع ارق ػ ػػي لس ػ ػػنة 2005ـ ,كالدس ػ ػػتكر األردن ػ ػػي لع ػ ػػاـ
 1952كتعديالتو.
كما داـ أف المتيـ بريء فإنو مف األصل أف ال يقبض عميو كال تمس حريتو إال إذا كاف مداف,
لكف القكانيف الجزائية أشارت إلى مف الممكف تكقيف المتيـ إذا اقتضت مصمحة التحقيق ذلؾ ,أي
إذ تكافرت مبررات ليذا اإلجراء عمى الرغـ مف خطكرتو ,كمف خالؿ ىذا المبحث سيتـ تسمي
الضكء عمى التكييف كاألساس القانكني لمتكقيف ,كالمبررات التي تستدعي إجراءه ,كذلؾ عمى النحك
التالي:
المطمب األكؿ :التكييف القانكني
المطمب الثاني :مبررات التكقيف

 )1اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسمة 1948ـ.
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المطمب األول
التكييف القانوني
كمػ ػػا أش ػ ػرنا سػ ػػابقاً أف األصػ ػػل فػ ػػي اإلنسػ ػػاف الب ػ ػراءة ,فػ ػػالبراءة حالػ ػػة طبيعي ػ ػة لكػ ػػل األف ػ ػراد
ال تيػ ػ ػػدـ بمجػ ػ ػػرد االتيػ ػ ػػاـ ,كانمػ ػ ػػا بصػ ػ ػػدكر حكػ ػ ػػـ قضػ ػ ػػائي بػ ػ ػػات ,كالتكقيػ ػ ػػف اسػ ػ ػػتثناء عمػ ػ ػػى ىػ ػ ػػذا
األص ػ ػػل دعػػ ػػت إليػػ ػػو ضػ ػ ػػركرة التحقيػػ ػػق االبتػػ ػػدائي ,كتتجس ػ ػػد ى ػ ػػذه الضػ ػ ػػركرة ف ػ ػػي إظيػػ ػػار حقيقػػ ػػة
كتحقيػ ػػق العدالػ ػػة ,كال يػ ػػأتي ذلػ ػػؾ إال بالمحافظػ ػػة عمػ ػػى أدلػ ػػة الػ ػػدعك الجزائيػ ػػة كمنػ ػػع التػ ػػأثير عمػ ػػى
الشػ ػ ػػيكد ,أك التػ ػ ػػدبير السػ ػ ػػيق لممػ ػ ػػتيـ مػ ػ ػػع ب ػ ػ ػػاقي شػ ػ ػػركائو فػ ػ ػػي الجريمػ ػ ػػة كعمػ ػ ػػى ذلػ ػ ػػؾ إذا اعتق ػ ػ ػػد
المحقػ ػ ػػق الجنػ ػ ػػائي أف المػ ػ ػػتيـ سػ ػ ػػيؤثر عمػ ػ ػػى الشػ ػ ػػيكد فػ ػ ػػي الػ ػ ػػدعك أك سػ ػ ػػيقكـ بإحضػ ػ ػػار شػ ػ ػػيكد
مػ ػػزكريف كػ ػػل ذلػ ػػؾ مبػ ػػر اًر لتكقيفػ ػػو ,فقرينػ ػػة الب ػ ػراءة عرفتيػ ػػا الش ػ ػريعة اإلسػ ػػالمية منػ ػػذ أربعػ ػػة عشػ ػػر
قرنػ ػ ػاً ,فاألص ػ ػػل ف ػ ػػي الشػ ػ ػريعة أف األص ػ ػػل ى ػ ػػك بػ ػ ػراءة الذم ػ ػػة كبق ػ ػػاء م ػ ػػا ك ػ ػػاف عم ػ ػػى م ػ ػػا كػ ػ ػػاف كأف
األصػ ػ ػػل فػ ػ ػػي الصػ ػ ػػفات العارضػ ػ ػػة ىػ ػ ػػك العػ ػ ػػدـ .كأف اليقػ ػ ػػيف ال يػ ػ ػػزكؿ بالش ػ ػ ػػؾ ألف الش ػ ػ ػػؾ ط ػ ػ ػػار
كاليقيف ال يزكؿ إال باليقيف .)1
كتكقيف المتيـ يعد مف اإلجراءات التي تمجأ إلييا السمطة القضائية لكضع المتيـ تحت يد
العدالة مف خالؿ تقييد حريتو كبالتالي ال يجكز ليذه السمطة أف تمجأ إلى تكقيف المتيـ أال في
الحدكد التي أجاز ليا القانكف ذلؾ ,الف ىذا اإلجراء فيو مساس لحريتو التي كفميا لو الدستكر كقد

 )1حكمد ,عبد الكىاب  ,)1989الكسي في اإلجراءات الجزائية الككيتية ,الككيت ,مطبعة ذات السالسل ,ص.728
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تزداد خطكرة ىذا المكقف كمما زادت مدة تكقيف المتيـ في ضكء المبررات التي تعتمدىا السمطة
القضائية لتحديد مدة التكقيف لممتيـ .)1
كعمػ ػػى الػ ػػرغـ مػ ػػف خط ػ ػػكرة ىػ ػػذا اإلج ػ ػراء إال أنػ ػػو ينعق ػ ػػد اإلجمػ ػػاع عمػ ػػى أف التكقيػ ػػف م ػ ػػف
حي ػ ػػث تكييف ػ ػػو الق ػ ػػانكني ى ػ ػػك م ػ ػػف إجػ ػ ػراءات التحقي ػ ػػق الت ػ ػػي تتخ ػ ػػذ بص ػ ػػفة احتياطي ػ ػػة إزاء الم ػ ػػدعى
عمي ػػو ,فيػػػك إجػ ػراء تحفظػ ػػي مػ ػػف مقتض ػػيات االحتيػ ػػاط الرامي ػػة إلػػػى الحفػ ػػاظ عم ػػى س ػػالمة التحقيػ ػػق
كت ػ ػػأميف أدل ػ ػػة الجريم ػ ػػة م ػ ػػف أي عب ػ ػػث أك إفس ػ ػػاد ,كيعن ػ ػػي ذل ػ ػػؾ أف التكقي ػ ػػف ل ػ ػػيس م ػ ػػف إجػ ػ ػراءات
التحقيق اليادفة إلى التنقيب عف األدلة كجمعيا في سبيل الكشف عف الجريمة .)2
كب ػ ػػالرغـ م ػ ػػف أف التكقي ػ ػػف إجػ ػ ػراء يس ػ ػػمب حري ػ ػػة الم ػ ػػدعى عمي ػ ػػو إال أن ػ ػػو ال يكي ػ ػػف عم ػ ػػى
أن ػ ػػو عقكب ػ ػػة م ػ ػػف العقكب ػ ػػات الس ػ ػػالبة لمحري ػ ػػة ,كعقكب ػ ػػة األش ػ ػػغاؿ الش ػ ػػاقة أك االعتق ػ ػػاؿ أك الح ػ ػػبس,
كاف كان ػ ػػت طبيعت ػ ػػو م ػ ػػف ج ػ ػػنس طبيعتي ػ ػػا ,في ػ ػػك يس ػ ػػمب حري ػ ػػة الم ػ ػػدعى عمي ػ ػػو كل ػ ػػك لفتػ ػ ػرة مؤقت ػ ػػة,
كلكنػ ػ ػػو إج ػ ػ ػراء تقػ ػ ػػرره مقتضػ ػ ػػيات التحقيػ ػ ػػق كمصػ ػ ػػمحتو ,فاألصػ ػ ػػل أف ال عقكبػ ػ ػػة إال تنفيػ ػ ػػذاً لحكػ ػ ػػـ
قضػ ػ ػػائي باإلدانػ ػ ػػة كاجػ ػ ػػب النفػ ػ ػػاذ ,كيعػ ػ ػػد التكقيػ ػ ػػف مػ ػ ػػف قبيػ ػ ػػل االسػ ػ ػػتثناء المقػ ػ ػػرر عمػ ػ ػػى األصػ ػ ػػل
القاض ػ ػػي ببق ػ ػػاء الم ػ ػػدعي عمي ػ ػػو حػ ػ ػ اًر طميقػ ػ ػاً إعم ػ ػػاالً لقاع ػ ػػدة األص ػ ػػل ف ػ ػػي اإلنس ػ ػػاف البػ ػ ػراءة) ,ف ػ ػػال
يجكز سمب حريتو إال تنفيذا لحكـ قضائي بات باإلدانة .)3
كاألصػ ػ ػػل أف المجػ ػ ػػكء إلػ ػ ػػى التكقيػ ػ ػػف ىػ ػ ػػك مسػ ػ ػػألة جكازيػ ػ ػػة كليسػ ػ ػػت كجكبيػ ػ ػػة ,ممػ ػ ػػا يعنػ ػ ػػي
الطػ ػ ػػابع التقػ ػ ػػديري ,فيجػ ػ ػػكز تقػ ػ ػػديره إذا قػ ػ ػػدر المحقػ ػ ػػق أف مصػ ػ ػػمحة التحقيػ ػ ػػق تقتضػ ػ ػػيو ,كعمػ ػ ػػى أف

 )1عكض ,دمحم محي الديف  ,)1989حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية ,المنصكرة :مكتبة الجالء ,ص.166

 )2الجكخدار ,حسف  ,)2011التحقيق االبتدائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية :دراسة مقارنة ,عماف :دار الثقافة لمتكزيع كالنشر,
ص .497

 )3حسني ,محمكد نجيب ,عمـ العقاب ,مرجع سابق ,ص.700
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يضػ ػػع فػ ػػي اعتبػ ػػاره مقتضػ ػػيات الصػ ػػفة االحتياطيػ ػػة ,ليػ ػػذا التػ ػػدبير ,مقػ ػػد اًر فػ ػػي الكقػ ػػت ذاتػ ػػو مػ ػػا فيػ ػػو
مف شذكذ كما ينطكي عميو مف خطكرة .)1
ف ػػال يق ػػرر الم ػػدعي الع ػػاـ التكقي ػػف إال ف ػػي حال ػػة الض ػػركرة كعن ػػدما ال يج ػػد ب ػػديالً ل ػػو م ػػف
إجػ ػ ػراءات االحتي ػ ػػاط األخ ػ ػػر  ,كم ػ ػػا يفت ػ ػػرض ف ػ ػػي المحق ػ ػػق أف ي ارع ػ ػػي ل ػ ػػد فرض ػ ػػو ى ػ ػػذا اإلجػ ػ ػراء
الظػ ػ ػػركؼ المالئمػ ػ ػػة لكػ ػ ػػل حالػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى حػ ػ ػػدة مػ ػ ػػف حيػ ػ ػػث طبيعػ ػ ػػة الكاقعػ ػ ػػة كالظػ ػ ػػركؼ الشخصػ ػ ػػية
لمم ػ ػػدعى عمي ػ ػػو ,كم ػ ػػا تس ػ ػػتمزـ الص ػ ػػفة االحتياطي ػ ػػة لمتكقي ػ ػػف االحتي ػ ػػاطي أف يتق ػ ػػرر انقض ػ ػػاؤه ف ػ ػػكر
زكاؿ األسباب التي استدعت المجكء إليو .)2
كعمػ ػػى ذلػ ػػؾ فػ ػػإف مػ ػػذكرة التكقيػ ػػف تحمػ ػػل طػ ػػابع الق ػ ػرار القضػ ػػائي ال اإلداري ,لػ ػػذلؾ فيػ ػػي
تخضػ ػػع بيػ ػػذا التكييػ ػػف لمرقابػ ػػة القضػ ػػائية ال لمرقابػ ػػة اإلداريػ ػػة ,كمػ ػػا تترتػ ػػب عمييػ ػػا اآلثػ ػػار كالنتػ ػػائ
ذاتيا التي تترتب عمى معامالت التحقيق القضائية األخر مثل قطع التقادـ .)3

 )1مصطفى ,محمكد محمكد  ,)1977اإلثبات في المكاد الجنائية في القانكف المقارف ,الجزء األكؿ ,ط ,1القاىرة ,دار الكتاب الجامعي
الجديد ,ص.309

 )2حسني ,محمكد نجيب ,عمـ العقاب  ,مرجع سابق ,ص.762

 )3الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص.398
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المطمب الثاني
مبررات التوقيف
تسق كثير مف األحكاـ الجزائية الغيابية نظ اًر لعدـ إمكانية تنفيذىا ,إذا لـ يكف لممتيـ محل
إقامة ثابت كمعركؼ أك لـ يتـ التكصل إلى محل إقامتو أك لـ يتـ إعالمو قانكناً ,مما يعصف ذلؾ
بالكظيفة القضائية برمتيا ,لذلؾ تـ إيجاد إجراء التكقيف كضمانة لحضكر المشتكى عميو ,كسالمة
التحقيق ,كغير ذلؾ مف الغايات التي تتحقق مف ىذا اإلجراء عمى الرغـ مف خطكرتو كمساسو
بالحرية الشخصية لئفراد .)1
كمع ذلؾ لـ تسمـ ىذه الكظيفة كاألجراء التكقيف) مف النقد ,فذىب البعض إلى أف خشية
ىرب المتيـ مف تنفيذ الحكـ الصادر بإدانتو ال تبرر تكقيفو؛ باعتبار أف النظـ العقابية الحديثة
كالتعاكف الدكلي كاتفاقيات تسميـ المجرميف تحكؿ دكف ىركب المتيـ مف تنفيذ الحكـ الصادر
بإدانتو  , )2فضالً عف المشقة المترتبة عمى ىرب المتيـ كالتي قد تفكؽ العقكبة ذاتيا ,حيث يظل
مختفياً مدة زمنية طكيمة قد تستغرؽ مدة تقادـ العقكبة.
ير فقياء المدرسة الكضعية بأف ىذا اإلجراء يعتبر حالة خاصة تبررىا الضركرة كذكركا
أف لمتكقيف أربع كظائف كىي المنع مف اليرب  ,كالمحافظة عمى األدلة مف خالؿ أف طبيعة ىذا
اإلجراء الجزائي يعمل عمى تيدئة الرأي العاـ ألنو القبض يعتبر جزاء فكري لمجاني .)3

1

) نجـ ,دمحم صبحي  ,)2000قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية رقـ 9لسنة 1961ـ :أحكاـ تطبيقو كمضمكنو ,عماف :دار الثقافة لمتكزيع

كالنشر ,ص.275
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) المرصفاكي ,حسف ,الحبس االحتياطي كضماف حرية الفرد في التشريع المصري ,مرجع سابق ,ص.6

) رمسيس بنياـ  ,)1978اإلجراءات الجنائية تحميالً كتأصيالً ,اإلسكندرية :دار المعارؼ ,ص.345
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كفي ىذا الصدد ذكر بعض فقياء القانكف بأف التكقيف ليس لو طابع عقكبة مف الناحية
النظرية ,كلكف في كاقع األمر يترتب عميو جميع اآلثار المادية لمعقكبة .كذلؾ بسبب عدـ احتفاظ
التكقيف بالطبيعة القانكنية التي خصيا بو القانكف مف الناحية التطبيقية .كلكف ىناؾ مف الفقياء
أخذكا بالرأي المعاكس إذ اعتبركا اف لمتكقيف االحتياطي طابع العقكبة مف الناحية النظرية .كقد
ذكر بعضيـ بأف تكقيف الشخص ىك جزاء عقابي في أساسو كيعتبر التكقيف في نياية األمر
عقكبة سابقة عمى صدرك الحكـ .)1
لكف عمى الرغـ تعدد االتجاىات كاآلراء بشأف إجراء التكقيف إال أف لو مبررات ككظائف
جزائية تبرر األخذ بو ,فقد يككف التكقيف الزماً لمنع المشتكى عميو مف اليرب ,كعمى المحقق مف
ىذه الكجية أف ينظر إل ى خطكرة الجريمة كمركز المدعى عميو في الييئة االجتماعية كسكابقو ,كما
يمنع المشتكى عميو مف إخفاء أك تمفيق األدلة  .إذ قد يؤدي اإلفراج عف الجاني إلى اتصالو
بالشيكد كمحاكلة تغيير أدلة اإلثبات .باإلضافة لذلؾ فإف إبقاء المشتكى عميو تحت تصرؼ
المحقق يساعد عمى إنجاز التحقيق بسرعة .)2
كمػ ػػا أف التكقيػ ػػف لػ ػػو ضػ ػػركرة كمبػ ػػرر ىػ ػػاـ فػ ػػي الج ػ ػرائـ الخطي ػ ػرة ,إلف تػ ػػرؾ المجػ ػػرـ ح ػ ػ اًر
رغػ ػػـ كجػ ػػكد أدلػ ػػة االتيػ ػػاـ يػ ػػؤذي شػ ػػعكر أف ػ ػراد المجتمػ ػػع كيضػ ػػعف إيمػ ػػانيـ بالعدالػ ػػة ,كليػ ػػذا يجػ ػػب
إرضػ ػػاء شػ ػػعكر أف ػ ػراد المجتمػ ػػع بػ ػػأف المجػ ػػرـ سػ ػػيناؿ عقابػ ػػو كلػ ػػف يفمػ ػػت مػ ػػف كجػ ػػو العدالػ ػػة .كمػ ػػف
جان ػ ػػب آخ ػ ػػر ف ػ ػػالتكقيف يض ػ ػػمف تنفي ػ ػػذ الحك ػ ػػـ عن ػ ػػد إدان ػ ػػة الم ػ ػػدعى عمي ػ ػػو كالحيمكل ػ ػػة دكف ىركب ػ ػػو.

1
2

) الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص.408
) جندي عبد الممؾ  ,) 1976المكسكعة الجنائية  ,الجزء الثاني  ,القاىرة :مطبعة دار الكتب المصرية ,ص.286
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كق ػ ػػد كازف المش ػ ػػرع ب ػ ػػيف مص ػ ػػمحتيف ,مص ػ ػػمحة المش ػ ػػتكى عمي ػ ػػو كمص ػ ػػمحة المجتم ػ ػػع م ػ ػػع تغمي ػ ػػب
مصمحة المجتمع .)1
كلكػ ػػف بشػ ػػكل عػ ػػاـ مػ ػػا يؤخػ ػػذ عمػ ػػى ىػ ػػذا المبػ ػػرر بػ ػػأف التكقيػ ػػف ال يمنػ ػػع المشػ ػػتكى عميػ ػػو
م ػ ػػف االتص ػ ػػاؿ بأىم ػ ػػو كأص ػ ػػدقائو إلخف ػ ػػاء أدل ػ ػػة الجريم ػ ػػة أك االتص ػ ػػاؿ بالش ػ ػػيكد بكاس ػ ػػطة ىػ ػ ػؤالء.
كمػ ػػف ناحيػ ػػة أخػ ػػر قػ ػػد يكػ ػػكف المجػ ػػرـ مػ ػػف أصػ ػػحاب الس ػ ػكابق كمػ ػػف المجػ ػػرميف الخطي ػ ػريف بحيػ ػػث
يخش ػ ػػى عمػػ ػػى المجتم ػ ػػع مػػ ػػف عكدتػػ ػػو إلي ػ ػػو فيخػ ػ ػػل بأمن ػ ػػو ع ػ ػػف طريػ ػ ػػق ارتك ػ ػػاب ج ػ ػ ػرائـ جديػػ ػػدة أك
ال ػ ػػبطش بم ػ ػػف أبم ػ ػػغ عن ػ ػػو م ػ ػػف الش ػ ػػيكد ,إذاً إجػ ػ ػراء التكقي ػ ػػف عب ػ ػػارة ع ػ ػػف تس ػ ػػكية ب ػ ػػيف ض ػ ػػركرات
األمػ ػػف العػ ػػاـ كضػ ػػماف الحريػ ػػة الفرديػ ػػة ,فيػ ػػك تسػ ػػكية بػ ػػيف ضػ ػػركرة إن ػ ػزاؿ عقكبػ ػػة فكريػ ػػة كضػ ػػماف
محاكمة عادلة لممشتكى عميو .)2
كمػ ػػف جيػ ػػو أخػ ػػر يػ ػػر بعػ ػػض الفقيػ ػػاء بػ ػػأف تكقيػ ػػف المشػ ػػتكى عميػ ػػو لػ ػػيس عقاب ػ ػاً ,إذ ال
عقكب ػ ػػة قب ػ ػػل الحك ػ ػػـ ,ب ػ ػػل إنم ػ ػػا ى ػ ػػك معامم ػ ػػة احتياطي ػ ػػة يقص ػ ػػد بي ػ ػػا ثالثػ ػ ػة أم ػ ػػكر :تأيي ػ ػػد الس ػ ػػكينة
العامػ ػػة ,كالتكثيػ ػػق إلنفػ ػػاذ الحكػ ػػـ ,كاالسػ ػػتعانة عمػ ػػى إظيػ ػػار الحقيقػ ػػة .كبمعنػ ػػى آخػ ػػر يعػ ػػد التكقيػ ػػف
تدبير أمف كضماف لتنفيذ العقكبة ككسيمة تحقيق في الكقت نفسو .)3
كما جاء مف ضمف ق اررات المؤتمر الدكلي الرابع لقانكف العقكبات .بأنو ال يجكز تبرير
التكقيف إالّ إذا كاف بقاء المدعى عميو طميقاً فيو خطر عمى المجتمع أك عرقمة لسير العدالة أك

 ) 1سركر ,أحمد فتحي ,الكسي

في قانكف اإلجراءات الجنائية ,مرجع سابق ,ص .635

2

) مأمكف دمحم سالمة  ,)1980قانكف اإلجراءات الجنائية معمق ًا عميو بالفقو كأحكاـ النقض ,القاىرة :دار الفكر العربي ,ص.405

3

) سميـ باز  ,)1985شرح قانكف المحاكمات الجزائية المؤقت  ,بيركت :دار إحياء التراث ,ص.238
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التيرب مف العقكبة  .)1كمف ذلؾ يمكف إجماؿ المبررات الكقائية إلجراء التكقيف بثالثة مبررات,
كسكؼ سنكضحيا عمى النحك اآلتي:
أكالً :التوقيف كتدبير لحفظ األمن
ييدؼ التكقيف إلى إعادة األمف كالنظاـ العاـ الذي أخمت بيما الجريمة .كمنع المشتكى
عميو مف العكدة إلى ارتكاب الجريمة .إذ لك أطمق سراح المجرـ فربما أرتكب جرماً آخر أك ربما
اندفع خصمو أك أقاربو إلى األخذ بالثأر بما يركنو مف تأجيل العقكبة .كربما أختمت أيضاً راحة
المجتمع إذا كاف الجرـ مشيكداً .)2
كقد نصت المادة الخامسة مف االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية
عمى جكاز سمب حرية الشخص إذا تكافرت أسباب معقكلة لالعتقاد بضركرة منعو مف ارتكاب
الجريمة ,أي أف إجراء التكقيف ضركرياً إذا كاف ىناؾ مخاكؼ مف استمرار المدعى عميو في
نشاطو اإلجرامي .)3
كىناؾ بعض الفقياء ال يؤيدكف تكسيع فكرة التكقيف .فاعتبار التكقيف تدبي اًر احت ارزياً يجعمو
في مرتبة العقكبة ,كيحكلو إلى إجراء فاصل في مشكمة معينة ,كىي خطكرة المشتكي عميو  .كىذا
يتعارض مع طبيعتو الكقتية ,كما أف الخطكرة التي يجب االعتداد بيا عند األمر بالتكقيف ىي التي
تيدد أدلة الدعك  .أما مراعاة الشعكر العاـ ألفراد المجتمع بسبب جسامة الجريمة فال يجكز
مكاجيتو بتكقيف األبرياء .)4
1

) المؤتمر الدكلي الرابع لقانكف العقكبات كالمنقد في ركما مف  30 – 7اكتكبر .1953

2

) داردكة ,فؤاد  ,)1997التكقيف اإلداري كضركراتو ,ندكرة ضكاب التكقيف كأخالء السبيل بكفالة ,المعيد القضائي األردني ,عماف,

 19-17تشريف الثاني ,الكرقة الحادية عشرة ,ص.131-130

3

) نص المادة  /5الفقرة )6االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كالتي دخمت حيز التنفيذ في  3أيمكؿ .1953

 ) 4سركر ,أحمد فتحي ,الكسي

في قانكف اإلجراءات الجنائية ,مرجع سابق ,ص.78 - 87
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ثانيا :التوقيف كضمان لتنفيذ العقوبة
يضػ ػ ػػمف التكقيػ ػ ػػف عػ ػ ػػدـ إفػ ػ ػػالت المشػ ػ ػػتكى عميػ ػ ػػو مػ ػ ػػف العقػ ػ ػػاب ,فالمشػ ػ ػػتكى عميػ ػ ػػو عنػ ػ ػػد
عممػ ػػو بقػ ػػرب الحك ػ ػػـ عميػ ػػو فإنػ ػػو ربم ػ ػػا يحػ ػػاكؿ الف ػ ػرار لي ػ ػػتخمص مػ ػػف العقػ ػػاب  .كى ػ ػػذا المبػ ػػدأ أحي ػ ػػا
مفيكماً قانكنياً قديماً كىك مف ال يبدأ بالقبض سيفقد الجاني .)1
كلك ػ ػػف بع ػ ػػض الفقي ػ ػػاء اعترضػ ػ ػكا عم ػ ػػى تبري ػ ػػر التكقي ػ ػػف كض ػ ػػماف لتنفي ػ ػػذ العقكب ػ ػػة .كلي ػ ػػذا
أبقػ ػػى فقيػ ػػاء القػ ػػانكف الج ازئػ ػػي عمػ ػػى التفرقػ ػػة بػ ػػيف المػ ػػدعي عميػ ػػو الػ ػػذي لػ ػػو محػ ػػل إقامػ ػػة كمػ ػػف ال
مح ػ ػػل ل ػ ػػو ,كلي ػ ػػذا يج ػ ػػب اعتب ػ ػػار التفكي ػ ػػر ف ػ ػػي الي ػ ػػرب م ػ ػػف تنفي ػ ػػذ العقكب ػ ػػة اس ػ ػػتثناء كل ػ ػػيس قاع ػ ػػدة
عام ػ ػػة كبص ػ ػػفة خاص ػ ػػة بالنس ػ ػػبة لممش ػ ػػتكى عمي ػ ػػو ال ػ ػػذي ل ػ ػػو مح ػ ػػل إقام ػ ػػة ثاب ػ ػػت كمع ػ ػػركؼ ,ل ػ ػػذلؾ
فػ ػػإف اليػ ػػرب لػ ػػيس لػ ػػو أثػ ػػر سػ ػػك تػ ػػأخير صػ ػػدكر الحكػ ػػـ .فتطػ ػػكر معاىػ ػػدات تسػ ػػميـ المج ػ ػريف بػ ػػيف
ال ػ ػػدكؿ كقكاع ػ ػػد الق ػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي ق ػ ػػد قمم ػ ػػت م ػ ػػف مخ ػ ػػاطر الي ػ ػػرب  .كلي ػ ػػذا فالج ػ ػػاني ال يفم ػ ػػت م ػ ػػف
تنفيذ العقكبة . )2
ثالثاً :التوقيف كوسيمة تحقيق
عمى الرغـ مف أف التكقيف يعد كسيمة تحقيق إال أف ذلؾ ال يعني أنو كسيمة إكراه أك ضغ
مادي أك معنكي عمى المدعى عميو بيدؼ الحصكؿ عمى االعتراؼ أك عمى عناصر تثبت التيمة.

 ) 1الخصاكنة ,جياد  ,)1997مبررات التكقيف ,ندكة ضكاب التكقيف كاخالء السبيل كمعاييرىا ,المعيد القضائي األردني ,عماف-17 ,
 19تشريف الثاني ,الكرقة الثانية ,ص.23

 ) 2كزير ,عبد العظيـ  ,)1991اإلجراءات الجنائية في الن القانكنية العربية كحماية حقكؽ اإلنساف ,بيركت :دار العمـ لممالييف,
ص.312
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كليذا فإف التكقيف يقتصر دكره عمى تأميف الحضكر الشخصي لممشتكى عميو لإلجراءات األساسية
لمدعك الجزائية كمنعو مف العبث باألدلة التي تثبت إدانتو .)1
فمف أىـ أىداؼ التكقيف تكاجد المدعى عميو بيف يدي المحقق في جميع األكقاؼ مف أجل
إتماـ التحقيق االبتدائي أك النيائي ,خاصة كأنو في تمؾ المرحمة ال تزاؿ العدالة الجزائية تحصل
عمى األدلة مف خالؿ االستجكابات كالمكاجيات التي تجرييا بيف المشتكى عميو كغيره مف الجناة أك
الشيكد .)2
كمما سبق ير الباحث أف التكقيف مف اإلجراءات الضركرية التي قد تتطمبيا المصمحة العامة
كمصمحة التحقيق االبتدائي لمتحف

عمى المشتكى عميو مدة طكيمة نظ اًر لخطكرتو أك خكفاً مف

ىركبو أك لسالمة التحقيق ,لذا فإف اليدؼ األساسي لمتكقيف االحتياطي يتجمى في اإلسراع في
كفعاؿ فال
إقامة كحسف سير العدالة إذ أف تكقيف المشتكى عميو عقب ارتكاب الجريمة لو أثر رادع ّ
فائدة مف األمر بتكقيف المشتكى عميو بعد مركر بضعة شيكر أك سنكات مف ارتكابو لمجريمة.

 ) 1سركر ,أحمد فتحي ,الكسي
2

في قانكف اإلجراءات الجنائية ,مرجع سابق ,ص.92

) كزير ,عبد العظيـ ,اإلجراءات الجنائية في الن القانكنية العربية كحماية حقكؽ اإلنساف مرجع سابق ,ص.385
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الفصل الثالث
اإلجراءات القانونية المنظمة لقرار التوقيف
يعد التكقيف مف المكضكعات التي تثير تعارضاً بيف مصمحتيف؛ ىما مصمحة المتيـ في
أال تُسمب حريتو مف جية ,كمف جية أخر مصمحة المجتمع في سمب حرية المتيـ التي تتطمبيا
مقتضيات التحقيق ,األمر الذي يثير التناقض بيف مقتضيات احتراـ حرية الفرد في المجتمع كبيف
سمطة الدكلة في الجزاء ,كعمى الرغـ مف ذلؾ إال أنو يجكز المساس بيذه الحرية كتقييدىا في سبيل
حماية المصمحة العامة كذلؾ عف طريق تكقيف المتيـ ,كذلؾ حسب ما تقتضيو مصمحة التحقيق
منعاً لتأثير المتيـ عمى الشيكد أك العبث باألدلة كغير ذلؾ مف األسباب التي تستدعييا مصمحة
التحقيق .)1
كفي ىذا الفصل سيتـ تسمي الضكء عمى اإلجراءات التي يتـ مف خالليا تنفيذ التكقيف,
كىل ىناؾ بدائل عنو تفي بالغرض كالسبب الذي شرع مف أجمو ,لذا يقتضي األمر تقسيـ ىذا
الفصل عمى النحك اآلتي:
المبحث األكؿ :قكاعد تنفيذ التكقيف
المبحث الثاني :بدائل التكقيف
المبحث الثالث :اإلجراءات الالحقة عمى إصدار قرار التكقيف

 )1صحاح ,عاطف فؤاد  ,)2002الكسي في الحبس االحتياطي ,الجيزة ,دار منصكر لمطباعة,ص .9
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المبحث األول
قواعد تنفيذ التوقيف
المكقكفػ ػػكف ىػ ػػـ أشػ ػػخاص لػ ػػـ تثبػ ػػت إدانػ ػػتيـ كقػ ػػد تظيػ ػػر ب ػ ػراءتيـ ,كالغػ ػػرض مػ ػػف تػ ػػكقيفيـ
ى ػ ػػك مجػ ػػرد تقييػ ػػد ح ػ ػريتيـ لمػ ػػنعيـ مػ ػػف اليػ ػػركب أك مػ ػػف التػ ػػأثير عمػ ػػى مجػ ػػر التحقيػ ػػق كلحماي ػ ػػة
المجتم ػ ػػع ,لػ ػػذلؾ تقتضػ ػػي د ارسػ ػػة تنفيػ ػػذ التكقيػ ػػف بيػ ػػاف كيفيػ ػػة تنفيػ ػػذ مػ ػػذكرة التكقيػ ػػف ,كالضػ ػػمانات
المقػ ػػررة لممكق ػ ػػكؼ ,كأسػ ػػمكب تنفي ػ ػػذ التكقيػ ػػف ,كخص ػ ػػـ م ػ ػػدة التكقيػ ػػف م ػ ػػف العقكبػ ػػة المحك ػ ػػكـ بي ػ ػػا,
لكػػػف مػ ػػا يجػػػدر اإلشػ ػػارة لػ ػػو أف الضػػػمانات تػ ػػـ اإلشػ ػػارة لي ػػا فػ ػػي الفصػ ػػل الثػػػاني ,كذل ػػؾ ألىميتيػ ػػا,
أما مف خالؿ ىذا المبحث فسيتـ التطرؽ إلى الجكانب التالية ,كىي:
المطمب األكؿ :تنفيذ مذكرة التكقيف
المطمب الثاني :أسمكب تنفيذ التكقيف

المطمب األول
تنفيذ مذكرة التوقيف
مف أىـ اإلجراءات المتبعة في تنفيذ التكقيف ىي تنفيذ مذكرة التكقيف ,إذ يتـ تبميغ
المشتكى عميو مذكرة التكقيف كما تبمغ األكراؽ القضائية ,كذلؾ بمعرفة محضر أك أحد أفراد
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الشرطة كفقاً لئصكؿ المعينة في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية مع مراعاة األحكاـ الخاصة
الكاردة في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية .)1
كيتمتع المكقكؼ بضمانات حددىا القانكف ,كترتد ىذه الضمانات جميعيا عمى أساس كاحد
كىك التكييف القانكني لمتكقيف ,فيك إجراء تحقيق كليس عقكبة عمى الرغـ مف اتحاده في طبيعتو
مع العقكبة السالبة لمحرية ,فغايتو مجرد االحتياط لممحافظة عمى سالمة األدلة ,أما غاية العقكبة
فيي تحقيق سياسة الردع الخاص كالعاـ .)2
كما أف مذكرة التكقيف يجب تحديد المدة فييا ,ألف التكقيف يتميز بطابع التأقيت ,لذلؾ
يجب احتراـ الضمانة التي قررىا المشرع لممكقكؼ بعدـ تجاكز مدة التكقيف المحددة في مذكرة
التكقيف ,كيقع عمى عاتق مدير مركز التكقيف عدـ االحتفاظ بالمكقكؼ في المركز بعد انتياء المدة
المحددة في قرار التكقيف ,ما لـ يتـ تجديدىا بصكرة قانكنية  ,)3كىذا ما نصت عميو المادة
/10ب) مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل األردني ,بأنو :ال يجكز إدخاؿ أي نزيل إلى المركز
إال إذا صدر بحقو قرار مف جية مختصة كاؿ يجكز االحتفاظ بو في المركز بعد انتياء المدة
المحددة في القرار ما لـ يتـ تجديد مدة التكقيف بصكرة قانكنية .
كما أشار المشرع األردني إلى أف تنفيذ مذكرة التكقيف يجب أف تككف كفقاً لئصكؿ المتبعة
في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية األردني  ,)4كمع مراعاة الحكاـ الخاصة في قانكف أصكؿ

 )1الشريف ,عمرك كاصف ,اإلجراءات الجنائية في الن القانكنية العربية كحماية حقكؽ اإلنساف ,مرجع سابق ,ص.412
 )2صحاح ,عاطف فؤاد ,الكسي في الحبس االحتياطي ,مرجع سابق ,ص.12
 )3الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص.434
 )4كلقد نظـ المشرع األردني األصكؿ المتبعة في التبميغ في المكاد  )16 – 4في القػانكف المػدني األردنػي رقػـ  24لسػنة  1988كتعديالتػو,
كأىـ ما نصت عميو تمؾ المكاد في أصكؿ التبميغ في المادة  )5مف القانكف المذككر بالنص عمى البيانات التي يجػب أف تشػتمل عمييػا كرقػة
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المحاكمات الجزائية ,إذ نصت المادة  )146منو عمى انو :تبمغ األكراؽ القضائية بمعرفة محضر
أك احد أفراد الشرطة أك الدرؾ كفقاً لئصكؿ المعينة في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية مع مراعاة
األحكاـ الخاصة الكاردة في ىذا القانكف .
كما أنو يتعيف عمى المكظف المكمف بالتبميغ أف يبمغ المدعى عميو مذكرة التكقيف كيترؾ
صكره منيا  ,)1يصطحب معو مف القكة المسمحة المكجكدة في اقرب مكقع مف محل إنفاذ المذكرة ما
يكفي لمقبض عمى المشتكى عميو كسكقو كعمى قائد ىذا المكقع استجابة الطمب حسبما ىك مسطر
في مذكرة التكقيف .)2
كيتـ إيداع المكقكؼ في أحد مراكز التكقيف كال يجكز لمدير التكقيف قبكؿ المكقكؼ إال بعد
التأكد مف مذكرة التكقيف الصادرة بحقو كأنو الشخص المقصكد بيا  ,)3كما انو لـ يجز المشرع
األردني إدخاؿ المكقكؼ إلى المركز إال بعد تفتيشو ,كال يجكز تفتيش األنثى إال مف قبل أنثى مف
أحد أفراد الشرطة النسائية  ,)4كيتـ قيد اسـ المكقكؼ كالبيانات الشخصية المتعمقة بو كالجريمة
المنسكبة إليو كالقرار الصادر بحقو كحالتو الصحية كالسمككية كالمراسالت الكاردة كالصادرة في
سجل خاص يعد لذلؾ .)5
كمػػا بػػيف المشػػرع األردنػػي الج ػرائـ التػػي يجػػكز فييػػا اتخػػاذ إج ػراء التكقيػػف ,حيػػث أشػػار إلػػى أف
التكقيف فػي المخالفػات ىػك أمػر غيػر جػائز قانكنػا ميمػا كانػت المخالفػة كقيمتيػا ,أمػا فػي الجػن  ,فيجػب
التبميغ ,كما أشارت المادة  )15عمى أنو يعتبر التبميغ منتجاً آلثػاره مػف كقػت تكقيػع المطمػكب تبميغػو عمػى كرقػة التبميػغ أك مػف كقػت امتناعػو
عف التكقيع عمييا أك مف كقت إجرائو كفق أحكاـ ىذا القانكف.

 )1نص المادة  )146مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.
 )2نص المادة  )120مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني

 )3نص المادة  /10الفقرة أ) مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل 9لسنة  2004كتعديالتو.

 )4نص المادة /5ب) مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل األردني رقـ  9لسنة  2004كتعديالتو.

 )5نػػص المػػادة  115مػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػات الجزائيػػة األردنػػي كالتػػي نصػػت عمػػى يكقػػع عمػػى مػػذكرات الػػدعكة كاإلحضػػار كالتكقيػػف
المػػدعي العػػاـ الػػذي أصػػدرىا كيختميػػا بخػػاتـ دائرتػػو كيػػذكر فييػػا اسػػـ المشػػتكى عميػػو كشػػيرتو كأكصػػافو الممي ػزة بقػػدر اإلنمػػاف كنػػكع التيمػػة ,

كنص المادة  /10الفقرة ب) مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل 9لسنة  2004كتعديالتو.
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التفرقة ما بيف الجن الصمحية كالبدائية فػال يجػكز كأصػل عػاـ التكقيػف فػي الجػن الصػمحية كىػي التػي
تك ػػكف عقكبتي ػػا اق ػػل م ػػف س ػػنتيف) باس ػػتثناء بع ػػض الجػ ػرائـ النكعي ػػة كالت ػػي ج ػػاء ال ػػنص عميي ػػا ف ػػي الم ػػادة
 )2/114مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية بحيث :تسري أحكاـ التكقيف كالتمديد المشار إلييػا فػي
الفقػرة  )1مػػف ىػذه المػػادة عمػػى المشػتكى عميػػو المسػند إليػػو إحػػد الجػن المعاقػػب عمييػا قانكنػػا بػػالحبس
مدة ال تزيد عمى سنتيف في أي حالة مف الحالتيف التاليتيف:
أ-إذا كاف الفعل المسند إليو مف جن اإليذاء المقصكد أك اإليذاء غير المقصكد أك السرقة .
ب-إذا لـ يكف لو محػل إقامػة ثابػت كمعػركؼ فػي المممكػة عمػى أف يفػرج عنػو إذا قػدـ كفػيال يكافػق عميػو
المدعي العاـ يضمف حضكره كمما طمب إليو ذلؾ .
أما بالنسبة لمجن البدائية فالتكقيف فييا جكازي إذا رأت الجية القضائية تكافر احد مبررات التكقيف .
أما التكقيف في الجنايات كبمكجب التعديل األخير يعد جكازي ميما كانت العقكبة المترتبة عمى الجريمة
المقترفة قبل التعديل كاف التكقيف في الجنايات التي تستمزـ عقكبة اإلعداـ أك األشغاؿ الشاقة المؤبدة
أك االعتقاؿ المؤبد كجكبي دكف أف يخضع ذلؾ لتقدير السمطة القضائية المختصة كفي باقي العقكبات
جكازي)
كما يجب أف تصدر مذكرة التكقيف بحق شخص يجكز تكقيفو قانكنا بتكافر دالئل كافية
قكية تنسب الجريمة لمرتكبيا يقدرىا المدعي العاـ تحت رقابة المحكمة  .باإلضافة إلى ذلؾ يشترط
بمكغ المشتكى عميو سف الرشد فال يجكز تكقيف األحداث كأصل عاـ كذلؾ ألف التكقيف يقتضي
كضع المكقكؼ في الحبس ,كاألحداث ال تكقع عمييـ تمؾ العقكبة أصال ,كانما يكضعكا في دكر
الرعاية كتسمى عقكبتيـ االعتقاؿ .إال أنو استثناءا
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أما بالنسبة لممشرع العراقي نجد أنو قد أشار في الدستكر العراقي  )2005مف نص
المادة  /37ب) عمى أنو :ال يجكز تكقيف أحد أك التحقيق معو أال بمكجب قرار قضائي  ,كذلؾ
لما قد يترتب عميو مف مساس بسالمة جسمو نتيجة لما يعانيو مف ظركؼ صعبة أثناء كجكده
بالتكقيف .كلـ يشير المشرع العراقي بشكل مفصل لتنفيذ مذكرة التكقيف األمر القضائي) ,كترؾ
األمر لما كرد في قانكف المرافعات المدنية ,إذ جاء تنظيـ ذلؾ في المادة  13كلغاية  )28تحت
مسمى التبميغات القضائية .)1

المطمب الثاني
أسموب تنفيذ التوقيف
إف المكقػ ػػكؼ ىػ ػػك إنسػ ػػاف لػ ػػـ يفقػ ػػد إنسػ ػػانيتو لمجػ ػػرد الحػ ػػبس أك التكقيػ ػػف فػ ػػي أحػ ػػد م اركػ ػػز
التكقيػ ػ ػ ػػف ,كلسػ ػ ػ ػػالمة التنفيػػ ػ ػػذ العقػ ػ ػ ػػابي يسػػ ػ ػػتكجب تمتػ ػ ػ ػػع المكق ػ ػ ػ ػكؼ بمجمكعػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف الضػ ػ ػ ػػمانات
ؽ
اء سػ ػػالباً لحريػ ػػة المػ ػػدعى عميػ ػػو قبػ ػػل صػ ػػدكر الحكػ ػػـ
كالحقػ ػػك األساسػ ػػية ,كلمػ ػػا كػ ػػاف لتكقيػ ػػف إج ػ ػر ً
بإدانتػ ػ ػػو خالفػ ػ ػ ػاً لقرين ػ ػ ػػة البػ ػ ػ ػراءة الت ػ ػ ػػي تقتض ػ ػ ػػي بق ػ ػ ػػاءه حػ ػ ػ ػ اًر طميقػ ػ ػ ػاً .كق ػ ػ ػػد أقػ ػ ػ ػره المش ػ ػ ػػرع ك ػ ػ ػػإجراء
اسػ ػػتثنائي كمؤقػ ػػت اقتضػ ػػتو مصػ ػػمحة التحقيػ ػػق كضػ ػػركرة المحافظػ ػػة عمػ ػػى أدلػ ػػة الجريمػ ػػة .فإنػ ػػو مػ ػػف
الض ػ ػػركري أف يح ػ ػػاط تنفي ػ ػػذ التكقي ػ ػػف بض ػ ػػمانات تكف ػ ػػل أف يطب ػ ػػق عم ػ ػػى المكق ػ ػػكؼ نظ ػ ػػاـ خ ػ ػػاص
ي ارعػ ػػى فيػ ػػو عػ ػػدـ مسػ ػػاكاتو مػ ػػع المحكػ ػػكـ عميػ ػػو بعقكبػ ػػة سػ ػػالبة لمحريػ ػػة ,بػ ػػأف تكػ ػػكف حالػ ػػة فػ ػػي دار
التكقيػ ػ ػػف أقػ ػ ػػرب مػ ػ ػػا تكػ ػ ػػكف إلػ ػ ػػى الحيػ ػ ػػاة العاديػ ػ ػػة مػ ػ ػػع م ارعػ ػ ػػاة مػ ػ ػػا تقتضػ ػ ػػيو ضػ ػ ػػركرات التحقيػ ػ ػػق
كالنظاـ في دكر التكقيف .)2

 )1قانكف المرافعات المدنية العراقي رقـ  83لسنة 1969ـ كتعديالتو.

 )2المرصفاكي ,حسف صادؽ ,الحبس االحتياطي كضماف حرية الفرد في التشريع المصري ,مرجع سابق ,ص.510
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لك ػ ػػف عم ػ ػػى ال ػ ػػرغـ م ػ ػػف أن ػ ػػو إجػ ػ ػراء اس ػ ػػتثنائي إال أن ػ ػػو ف ػ ػػي األغم ػ ػػب ال ت ارع ػ ػػى لممكق ػ ػػكؼ
الحقػ ػػكؽ الخاصػ ػػة التػ ػػي يتمتػ ػػع بيػ ػػا كالتمييػ ػػز بينػ ػػو كبػ ػػيف النزيػ ػػل ,إذ نجػ ػػد أف المكق ػ ػكؼ دائمػ ػػا مػ ػػا
يع ػ ػ ػػاني العدي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف المش ػ ػ ػػاكل داخ ػ ػ ػػل م ارك ػ ػ ػػز التكقي ػ ػ ػػف ,كحال ػ ػ ػػة العزل ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي يعيش ػ ػ ػػيا بع ػ ػ ػػض
المكقكفػ ػ ػػكف فػ ػ ػػي الغػ ػ ػػرؼ االنفراديػ ػ ػػة داخػ ػ ػػل م اركػ ػ ػػز التكقيػ ػ ػػف ,أك منػ ػ ػػع الزيػ ػ ػػارة لػ ػ ػػبعض المكقػ ػ ػػكفيف
أحيان ػ ػاً بمكجػ ػػب ق ػ ػرار مػ ػػف الجيػ ػػة المختصػ ػػة ,إضػ ػػافة إلػ ػػى طػ ػػكؿ مػ ػػدة التكقيػ ػػف القضػ ػػائي لػ ػػبعض
الن ػ ػزالء الػ ػػذي قػ ػػد يصػ ػػل إلػ ػػى سػ ػػنة ,كغيػ ػػر ذلػ ػػؾ مػ ػػف السػ ػػمبيات التػ ػػي قػ ػػد يكاجييػ ػػا المكقػ ػػكؼ فػ ػػي
مركز التكقيف .)1
ل ػ ػػذلؾ يج ػ ػػب أف تك ػ ػػكف ىن ػ ػػاؾ معامم ػ ػػة الئق ػ ػػة لممكق ػ ػػكؼ ,إذ أن ػ ػػو ال يقب ػ ػػل إي ػ ػػداع أي م ػ ػػتيـ
ػاء عمػ ػػى أمػ ػػر صػ ػػادر مػ ػػف السػ ػػمطة المختصػ ػػة بإصػ ػػداره ,كعنػ ػػد إيػ ػػداع
فػ ػػي مركػ ػػز التكقي ػ ػف إال بنػ ػ ً
الم ػ ػ ػػتيـ المكق ػ ػ ػػكؼ يخض ػ ػ ػػع لمعامم ػ ػ ػػة خاص ػ ػ ػػة تختم ػ ػ ػػف ع ػ ػ ػػف معامم ػ ػ ػػة المحك ػ ػ ػػكميف ,كى ػ ػ ػػذا األم ػ ػ ػػر
تفرض ػػو ظ ػػركؼ التحقي ػػق ف ػػالمتيـ ال يػ ػزاؿ ف ػػي مكض ػػع اتي ػػاـ كل ػػـ تثب ػػت إدانتػ ػو ,كالقاع ػػدة تقض ػػي
بأف المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو.
أمػ ػ ػػا بالنس ػ ػ ػػبة لمحال ػ ػ ػػة األمنيػ ػ ػػة لممكق ػ ػ ػػكؼ ,فق ػ ػ ػػد أكج ػ ػ ػػب المشػ ػ ػػرع األردن ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػػزؿ النػػ ػ ػزالء
المكقػ ػ ػػكفيف عػ ػ ػػف المحكػ ػ ػػكميف ,بحيػ ػ ػػث يكضػ ػ ػػع المكقػ ػ ػػكفيف فػ ػ ػػي أمػ ػ ػػاكف مسػ ػ ػػتقمة كمنفصػ ػ ػػمة عػ ػ ػػف
األمػ ػ ػػاكف التػ ػ ػػي تضػ ػ ػػـ المحكػ ػ ػػكميف ,كمػ ػ ػػا أكجػ ػ ػػب تصػ ػ ػػنيفيـ إلػ ػ ػػى فئػ ػ ػػات حسػ ػ ػػب أعمػ ػ ػػارىـ كنػ ػ ػػكع
الجريم ػ ػػة كدرج ػ ػػة خطكرتي ػ ػػا كع ػ ػػزؿ ك ػ ػػل فئ ػ ػػة ع ػ ػػف األخ ػ ػػر  .)2كم ػ ػػا أكج ػ ػػب ع ػ ػػزؿ ال ػ ػػذككر عػػ ػػف

 )1المشػػيداني ,دمحم أحمػػد  ,)1983قكاع ػػد الحػػد األدن ػػى لمعاممػػة المسػػجكنيف :د ارس ػػة مقارنػػة ,أطركح ػػة دكتػػكراه غيػػر منش ػػكرة ,جامعػػة ع ػػيف
شمس ,ص.167

 )2كىذا ما أشارت لو المادة  )11مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل في األردف بأنػو :أ  .يجػب عػزؿ النػزالء المكقػكفيف عػف المحكػكميف .
ب .يجب تصنيف النزالء إلى فئات حسب العمر كنكع الجريمة كدرجة خطكرتيا كمدة العقكبة المقررة ليا كذلؾ لعزؿ كل فئة عف األخر .
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اإلنػ ػػاث مػ ػػف المكقػ ػػكفيف فػ ػػي أقسػ ػػاـ منفصػ ػػمة فػ ػػي المركػ ػػز بحيػ ػػث يتعػ ػػذر المشػ ػػاىدة أك الحػ ػػديث أك
االتصاؿ فيما بينيـ .)1
ككػػ ػػذلؾ المشػ ػ ػػرع الع ارقػ ػ ػػي فقػ ػ ػػد عمػػ ػػد إلػ ػ ػػى الفصػ ػ ػػل بػ ػ ػػيف الرجػ ػ ػػاؿ كالنسػ ػ ػػاء كىػ ػ ػػذا الفصػ ػ ػػل
ض ػ ػ ػػركري ج ػ ػ ػػداً ألف لالخ ػ ػ ػػتالط عكاق ػ ػ ػػب كخيم ػ ػ ػػة .كم ػ ػ ػػا فص ػ ػ ػػل المش ػ ػ ػػرع الع ارق ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػيف الب ػ ػ ػػالغيف
كاألح ػ ػػداث ,كى ػ ػػذا مس ػ ػػمؾ محم ػ ػػكد ج ػ ػػداً ألف االخ ػ ػػتالط ب ػ ػػيف الب ػ ػػالغيف كاألح ػ ػػداث ل ػ ػػو آث ػ ػػار س ػ ػػمبية
مني ػ ػػا إمكاني ػ ػػة المس ػ ػػاس بس ػ ػػالمة جس ػ ػػـ الح ػ ػػدث م ػ ػػف قب ػ ػػل الب ػ ػػالغيف ع ػ ػػف طري ػ ػػق االعت ػ ػػداء عمي ػ ػػو
بالض ػ ػػرب أك الج ػ ػػرح أك إجب ػ ػػارىـ عم ػ ػػى ممارس ػ ػػات ال أخالقي ػ ػػة .كى ػ ػػذا م ػ ػػا ج ػ ػػاء ف ػ ػػي الم ػ ػػادة )14
م ػ ػػف ق ػ ػػانكف مص ػ ػػمحة الس ػ ػػجكف الع ارق ػ ػػي بأن ػ ػػو تش ػ ػػمل اختصاص ػ ػػات المجن ػ ػػة ف ػ ػػي م ارك ػ ػػز اإلص ػ ػػالح
كالتكقيف دراسة حالة المكقكؼ كتشخيصو كتصنيفو .)2
كمػ ػ ػػا تقتضػ ػ ػػي معاممػ ػ ػػة المكقػ ػ ػػكؼ بشػ ػ ػػكل مختمػ ػ ػػف عػ ػ ػػف معاممػ ػ ػػة المحكػ ػ ػػكـ عميػ ػ ػػو ,كعػ ػ ػػدـ
تشػ ػ ػػغيل المكقػ ػ ػػكؼ ,كمػ ػ ػػا أنػ ػ ػػو مػ ػ ػػف الممكػ ػ ػػف أف يحػ ػ ػػتف المكقػ ػ ػػكؼ بمالبسػ ػ ػػو الخاصػ ػ ػػة فػ ػ ػػال يمػ ػ ػػزـ
ارت ػ ػ ػػداء زي الس ػ ػ ػػجناء ,كيس ػ ػ ػػم لممكق ػ ػ ػػكؼ بارت ػ ػ ػػداء مالبس ػ ػ ػػو الخاص ػ ػ ػػة في ػ ػ ػػك ال ي ػ ػ ػػزكد بمالب ػ ػ ػػس
خاصػ ػ ػػة بػ ػ ػػالمكقكفيف عمػ ػ ػػى عكػ ػ ػػس المحكػ ػ ػػكميف الػ ػ ػػذيف يػ ػ ػػزكدكف بمالبػ ػ ػػس خاصػ ػ ػػة كىػ ػ ػػذا مسػ ػ ػػمؾ
محمػ ػػكد ,ألف الس ػ ػػماح لممػ ػػتيـ بارت ػ ػػداء مالبسػ ػػو الخاص ػ ػػة ال يشػ ػػعره بأن ػ ػػو فػ ػػي مكض ػ ػػكع إدانػ ػػة ب ػ ػػل
عمػػ ػػى العكػ ػ ػػس يمنحػ ػ ػػو الثقػ ػ ػػة بإمكانيػ ػ ػػة إثبػ ػ ػػات براءتػ ػ ػػو ,كىػ ػ ػػذا األمػ ػ ػػر يعػ ػ ػػزز مػ ػ ػػف حالتػ ػ ػػو النفسػ ػ ػػية
كبالتالي المحافظة عمى سالمة جسمو .)3

 )1كىذا ما أشارت لو المادة  )10الفقرة ج) مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل في األردف بأنو :يػتـ عػزؿ الػذككر كاإلنػاث مػف النػزالء فػي
أقساـ منفصمة في المركز بحي تتعذر المشاىدة أك الحديث أك االتصاؿ فيما بينيـ .

 )2كىذا ما أشارت لو المادة  )14مف قانكف مصمحة السجكف العراقي رقـ  151لسنة 1969ـ كتعديالتو.

 )3الخشاشػػنو ,إب ػراىيـ ,التػػدريب كالتأىيػػل فػػي مؤسسػػات اإلصػػالح كالتأىيػػل األردنيػػة ,كاقػػع كتطمعػػات ,كرقػػة عمػػل مقدمػػة إلػػى نػػدكة إصػػالح
السياسة كالتشريعات الجنائية كالسجنية كالعقكبات البديمة في األردف ,المنعقدة في عماف بتاريخ  ,2001/7/29ص..20

43

لك ػ ػ ػػف المش ػ ػ ػػرع األردن ػ ػ ػػي ل ػ ػ ػػـ يأخ ػ ػ ػػذ بي ػ ػ ػػذه الض ػ ػ ػػمانة أك طبيع ػ ػ ػػة التعام ػ ػ ػػل الخاص ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػع
المكق ػ ػػكؼ بش ػ ػػأف ن ػ ػػكع المالب ػ ػػس ,كأق ػ ػػر ب ػ ػػأف يك ػ ػػكف ىن ػ ػػاؾ زي مكح ػ ػػد لجميػ ػ ػع المكق ػ ػػكفيف يختم ػ ػػف
ع ػ ػػف زي المحك ػ ػػكـ عم ػ ػػييـ كذل ػ ػػؾ حس ػ ػػبما تق ػ ػػرره إدارة مرك ػ ػػز التكقي ػ ػػف ,إذ نج ػ ػػد أن ػ ػػو ن ػ ػػص عم ػ ػػى
ذلػػ ػػؾ فػ ػ ػػي المػ ػ ػػادة  )12مػ ػ ػػف قػ ػ ػػانكف م اركػ ػ ػػز اإلصػ ػ ػػالح كالتأىيػ ػ ػػل بأنػ ػ ػػو :يرتػ ػ ػػدي الن ػ ػ ػزالء المبػ ػ ػػاس
المكحػ ػػد المقػ ػػرر مػ ػػف اإلدارة باسػ ػػتثناء مػ ػػف يػ ػػتـ حبسػ ػػو بق ػ ػرار مػ ػػف رئػ ػػيس التنفيػ ػػذ  .كمػ ػػا أقػ ػػر كػ ػػذلؾ
المش ػ ػػرع الع ارق ػ ػػي ف ػ ػػي ق ػ ػػانكف مص ػ ػػمحة الس ػ ػػجكف بأن ػ ػػو يج ػ ػػكز إلدارة المكق ػ ػػف كم ارع ػ ػػاة لمص ػ ػػحة أك
النظافة أف تقرر ارتداء المكقكفيف لمالبس خاصة بيـ تكزع ليـ عمى نفقة الدكلة.
كم ػ ػػا أف تمت ػ ػػع المكق ػ ػػكؼ بالرعاي ػ ػػة الص ػ ػػحية أم ػ ػػر ال خ ػ ػػالؼ بش ػ ػػأنو ,فالخ ػ ػػدمات الطبي ػ ػػة
كالرعايػ ػ ػػة الصػ ػ ػػحية ض ػ ػ ػػركرة كميمػ ػ ػػة داخػ ػ ػػل المؤسس ػ ػ ػػات العقابيػ ػ ػػة ,فيػ ػ ػػي غ ػ ػ ػػرض مػ ػ ػػف أغػػ ػ ػراض
التأىي ػ ػػل كالتي ػ ػػذيب ,كى ػ ػػذا م ػ ػػا ح ػ ػػدا ب ػ ػػبعض الفقي ػ ػػاء الق ػ ػػانكنيف إل ػ ػػى كض ػ ػػع المستش ػ ػػفى كمؤسس ػ ػػة
اإلص ػ ػػالح كالتأىي ػ ػػل كجيػ ػ ػاً لكج ػ ػػو ,كاعتبارىم ػ ػػا ع ػ ػػالميف مغمق ػ ػػيف ,كتعت ػ ػػرؼ معظ ػ ػػـ ال ػ ػػنظـ العقابي ػ ػػة
الحديث ػ ػػة بح ػ ػػق المكق ػ ػػكؼ كالنزي ػ ػػل ف ػ ػػي الرعاي ػ ػػة الص ػ ػػحية  ,)1كم ػ ػػف ى ػ ػػذه الػ ػ ػنظـ النظ ػ ػػاـ األردن ػ ػػي,
فقػ ػ ػػد نػ ػ ػػص قػ ػ ػػانكف م اركػ ػ ػػز اإلصػ ػ ػػالح كالتأىيػ ػ ػػل فػ ػ ػػي المػ ػ ػػادة  )22كالتػ ػ ػػي جػ ػ ػػاءت تحػ ػ ػػت عن ػ ػ ػكاف
الرعاي ػ ػ ػػة الص ػ ػ ػػحية كاالجتماعي ػ ػ ػػة لمنػ ػ ػ ػزالء ب ػ ػ ػػأف :تت ػ ػ ػػكلى ك ازرة الص ػ ػ ػػحة ت ػ ػ ػػكفير الرعاي ػ ػ ػػة الص ػ ػ ػػحية
كالمعالج ػ ػػة لمنزي ػ ػػل كعم ػ ػػى م ػ ػػدير المرك ػ ػػز ض ػ ػػماف ت ػ ػػكفير ى ػ ػػذه الرعاي ػ ػػة كلي ػ ػػذه الغاي ػ ػػة يق ػ ػػاـ مرك ػ ػػز
طب ػ ػػي تتػ ػ ػكافر في ػ ػػو التخصص ػ ػػات الطبي ػ ػػة الرئيس ػ ػػية لتق ػ ػػديـ الرعاي ػ ػػة الص ػ ػػحية كالس ػ ػػنية كالعالجي ػ ػػة
لمنزالء في كل مركز مجانا .

 )1المشيداني ,دمحم أحمد ,قكاعد الحد األدنى لمعاممة المسجكنيف :دراسة مقارنة ,مرجع سابق ,ص.170
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أمػ ػ ػػا بالنسػ ػ ػػبة لمحالػ ػ ػػة الصػ ػ ػػحية لممكقػ ػ ػػكفيف فػ ػ ػػي التش ػ ػ ػريع الع ارقػ ػ ػػي فػ ػ ػػد نػ ػ ػػص التش ػ ػ ػريعات
العراقيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى إنشػ ػ ػػاء فػ ػ ػػي مركػ ػ ػػز التكقيػ ػ ػػف مديريػ ػ ػػة لمشػ ػ ػػؤكف الصػ ػ ػػحية ميمتيػ ػ ػػا اإلش ػ ػ ػراؼ عمػ ػ ػػى
الص ػ ػػحة الجس ػ ػػمية كالعقمي ػ ػػة كالنفس ػ ػػية لمس ػ ػػجناء كالمكق ػ ػػكفيف كتق ػ ػػديـ الخ ػ ػػدمات الكقائي ػ ػػة كالعالجي ػ ػػة
الالزمة ليـ .)1
كفيم ػ ػػا يتعم ػ ػػق بالعم ػ ػػل داخ ػ ػػل مرك ػ ػػز التكقي ػ ػػف ف ػ ػػال يجب ػ ػػر المكق ػ ػػكؼ عم ػ ػػى العم ػ ػػل كلك ػ ػػف
يمكػ ػػف إجبػ ػػارىـ عمػ ػػى تنظيػ ػػف مركػ ػػز التكقيػ ػػف ,كيعفػ ػػى مػ ػػف ذلػ ػػؾ مػ ػػف كانػ ػػت حالتػ ػػو الصػ ػػحية ال
تسػ ػػم لػ ػػو بػ ػػذلؾ  .)2كمػ ػػف األمػ ػػكر األخػ ػػر الميمػ ػػة فػ ػػي تنفيػ ػػذ التكقيػ ػػف ىػ ػػي الزيػ ػػارات التػ ػػي يقػ ػػكـ
بيػ ػػا أعضػ ػػاء االدعػ ػػاء العػ ػػاـ كالمجػ ػػاف التفتيشػ ػػية الخاصػ ػػة لمػ ػػا لي ػػا م ػػف دكر فػػػي ض ػػب المخالفػ ػػات
التي تتعمق بأحكاؿ المكقكفيف كاالستماع لشكاك المكقكفيف.
كمػ ػػا نجػ ػػد أنػ ػػو تػ ػػـ كضػ ػػع نػ ػػص خػ ػػاص فػ ػػي التش ػ ػريعات العقابيػ ػػة الخاصػ ػػة بػ ػػإدارة م اركػ ػػز
التكقي ػ ػػف كمعامم ػ ػػة المكق ػ ػػكفيف بش ػ ػػكل يس ػ ػػم باس ػ ػػتخداـ كس ػ ػػيمة الق ػ ػػكة عم ػ ػػى س ػ ػػبيل الحص ػ ػػر ف ػ ػػي
ح ػ ػ ػػاالت مح ػ ػ ػػددة ,ككق ػ ػ ػػكع ىي ػ ػ ػػاج أك اعت ػ ػ ػػداء جس ػ ػ ػػيـ أك خش ػ ػ ػػية إلح ػ ػ ػػاؽ ض ػ ػ ػػرر جس ػ ػ ػػيـ بش ػ ػ ػػخص
الم ػ ػ ػػتيـ أك غيػ ػ ػ ػره  ,عم ػ ػ ػػى أف ال يتج ػ ػ ػػاكز ى ػ ػ ػػذا االس ػ ػ ػػتخداـ الح ػ ػ ػػد المعق ػ ػ ػػكؿ كالمس ػ ػ ػػمكح ب ػ ػ ػػو م ػ ػ ػػف
اس ػ ػ ػػتخداـ الق ػ ػ ػػكة ,كم ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػػـ إقػ ػ ػ ػرار عقكب ػ ػ ػػات تأديبي ػ ػ ػػة لممكق ػ ػ ػػكفيف ف ػ ػ ػػي ح ػ ػ ػػاؿ مخ ػ ػ ػػالفتيـ لئكام ػ ػ ػػر
كالتعميمات المعمكؿ بيا في مراكز التكقيف.
كتطبيق ػ ػاً لػ ػػذلؾ فقػ ػػد نػ ػػص المشػ ػػرع األردنػ ػػي فػ ػػي قػ ػػانكف م اركػ ػػز اإلصػ ػػالح كالتأىيػ ػػل تحػ ػػت
مس ػ ػ ػػمى المخالف ػ ػ ػػات كالعقكب ػ ػ ػػات المس ػ ػ ػػمكية مجمكع ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف األفع ػ ػ ػػاؿ الت ػ ػ ػػي إذا ارتكبي ػ ػ ػػا المكق ػ ػ ػػكؼ

 )1كىذا ما أشارت لو المادة  )1/15مف قانكف مصمحة السجكف العراقي رقـ  151لسنة 1969ـ كتعديالتو.

 )2عالـ ,حسف فؤاد  ,)1996العمل في السجكف دراسة في النظرية لمعمل في النظـ العقابية ,أطركحة دكتكراه ,جامعة القاىرة ,ص.130
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تعتب ػ ػػر أفعػػ ػػاؿ مخالفػ ػ ػػة ألحك ػ ػػاـ القػ ػ ػػانكف  ,)1كفػػ ػػي ح ػ ػػاؿ ارتكابيػ ػ ػػا فإن ػ ػػو يح ػ ػػق لم ػ ػػدير المركػػ ػػز أف
يكقػ ػػع عمػ ػػى المكقػ ػػكؼ كحسػ ػػب جسػ ػػامة المخالفػ ػػة مجمكعػ ػػة مػ ػػف العقكبػ ػػات المسػ ػػمكية كاإلن ػ ػػذار أك
التنبيػ ػ ػػو أك الحرمػ ػ ػػاف مػ ػ ػػف الزيػ ػ ػػارة لمػ ػ ػػدة  30يػ ػ ػػكـ ,قػ ػ ػػد تصػ ػ ػػل ىػ ػ ػػذه العقكبػ ػ ػػات إلػ ػ ػػى الكضػ ػ ػػع فػ ػ ػػي
الحجز االنفرادي .)2
كك ػ ػػذلؾ الح ػ ػػاؿ بالنس ػ ػػبة لممش ػ ػػرع الع ارق ػ ػػي ,فق ػ ػػد ف ػ ػػرض مجمكع ػ ػػة م ػ ػػف العقكب ػ ػػات التأديبي ػ ػػة
عمػ ػ ػػى المكقػ ػ ػػكفيف فػ ػ ػػي ح ػ ػ ػػاؿ مخالفػ ػ ػػة األنظمػ ػ ػػة كالتعميمػ ػ ػػات الص ػ ػ ػػادرة بمكجػ ػ ػػب قػ ػ ػػانكف مص ػ ػ ػػمحة
الس ػ ػػجكف كبػ ػ ػرام التأىي ػ ػػل كالعم ػ ػػل الكاج ػ ػػب عمي ػ ػػو إتباعي ػ ػػا ,كتب ػ ػػدأ ى ػ ػػذه العقكب ػ ػػات بالحرم ػ ػػاف م ػ ػػف
المشاركة في الفعاليات الترفييية لمدة محددة كتصل إلى حد الحجز أإلنفرادي .)3
كممػ ػ ػػا سػ ػ ػػبق نجػ ػ ػػد أف التش ػ ػ ػريع األردنػ ػ ػػي الخػ ػ ػػاص بػ ػ ػػالمكقكفيف كأسػ ػ ػػمكب تنفيػ ػ ػػذ التكقيػ ػ ػػف
أمتػ ػ ػػاز عمػ ػ ػػى المشػ ػ ػػرع الع ػ ػ ػراؽ نكع ػ ػ ػا مػ ػ ػػا فػ ػ ػػي الطريقػ ػ ػػة كاألسػ ػ ػػمكب ,كالعقكبػ ػ ػػات التأديبيػ ػ ػػة المقػ ػ ػػررة

لممخالفات التي يرتكبيا المكقكفيف في مراكز التكقيف.

 )1نص المادة  )37مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل في األردف

 )2نص المادة  )38مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل في األردف.
 )3نص المادة  )52مف قانكف مصمحة السجكف العراقي.
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المبحث الثاني
بدائل التوقيف
أقرت التشريعات الجزائية التكقيف لمصمحة التحقيق كفقا لضكاب محددة ,كىك إجراء مؤقت
يؤدي إلى سمب حرية المتيـ مدة زمنية معينة ,لكف نظ اًر لقدسية الحرية الشخصية ,كنتيجة إلساءة
استخداـ التكقيف مف قبل بعض العامميف في مجاؿ التحقيق ,أد

ذلؾ األمر إلى إىدار ضمانات

حرية اإلنساف الشخصية ,كمف ثـ طمس الحقيقة كعدـ ظيكرىا .)1
لذا رأت السياسة الجنائية الحديثة في كثير مف الدكؿ ضركرة البحث عف بدائل أخر ليذا
اإلجراء الخطير ,تككف أكثر فاعمية كأقدر عمى مكاجية الجريمة ,ك في نفس الكقت تحاف عمى
حقكؽ األفراد كتعمل عمى صيانة الكرامة اإلنسانية ,كتكفر عمى الدكلة أمكاالً طائمة ,خاصة أف ىذا
اإلجراء كاف سبباً في أف أصبحت مراكز التكقيف كمراكز اإلصالح كالتأىيل تع

بالمتيميف

المكقكفيف؛ كذلؾ لقمة األماكف المتكفرة ,كبالتالي أصبحت ىذه األماكف في كثير مف األحياف مدرسة
لتعميـ كتزكيد المكقكفيف بالخبرات اإلجرامية الالزمة الرتكاب العديد مف الجرائـ .)2
فالتكقيف عمى الرغـ مف أىميتو كال يمكف االستغناء عنو في كثير مف األحياف لتحقيق
العدالة ,السيما أف كثير مف الجرائـ ليا تأثير بالغ عمى اآلخريف ,كقد يككف ليا تأثير بالغ عمى
المجتمع بشكل عاـ ,إال أنو يمكف االستغناء عنو مف خالؿ البدائل المناسبة لكضع التحقيق

 )1دمحم ,دمحم عبد هللا  ,)2005اإلجراءات البديمة عف الحبس ,جامعة نايف لمعمكـ األمنية ,الرياض ,د.ف) ,ص.5

 )2أبك عيشة ,حاتـ خالد  ,)2014بػدائل التكقيػف كدكرىػا فػي تحقيػق العدالػة فػي فمسػطيف :د ارسػة تحميميػة مقارنػة ,رسػالة ماجسػتير ,الجامعػة
اإلسالمية ,غزة ,ص.5
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كالمتيـ ,ألف ىذا اإلجراء الخطير أصب ييدد حقكؽ كحريات األفراد ,كمف خالؿ ىذا المبحث سيتـ
بحث بعض المحاكر اليامة ليذا اإلجراء كىي بدائل التكقيف ,كذلؾ عمى النحك التالي:
المطمب األكؿ :اإلجراءات القانكنية لبدائل التكقيف
المطمب الثاني :مكقف التشريعات المقارنة مف بدائل التكقيف

المطمب األول
اإلجراءات القانونية لبدائل التوقيف
اء قضائياً مف إجراءات التحقيق
تحمل اإلجراءات البديمة لمتكقيف طبيعة التكقيف باعتباره إجر ً
الرامية إلى المحافظة عمى األدلة كمصمحة المجتمع .كيستتبع ذلؾ أنيا تخضع لمقكاعد العامة في
التحقيق االبتدائي ,كيجب أف تتكافر فييا ذات الشركط المتطمبة لئمر بالتكقيف متى تـ االتجاه
إلقرارىا كبديل لمتكقيف ,كىذه الشركط تكمف في ما يمي :)1
أوالً :ال يجكز أف تتقرر إال مف قبل السمطة القضائية المختصة كيعني ذلؾ أنو ال يجكز أف يقررىا
مكظف الضابطة العدلية ال أصالة كال إنابة.
ثانياً :بدائل التكقيف إجراء يفترض كقكع جريمة .إذ أنو ال تحقيق إال بكقكع جريمة سابقة عميو.
كمف ثـ ال يجكز فرضيا احتياطاً لجريمة .إذ أنو ال تحقيق إال بكقكع جريمة سابقة عميو .كمف ثـ ال
يجكز فرضيا احتياطاً لجريمة مستقبمة محتممة الكقكع .ثالثاً :تفترض كذلؾ تكافر الدالئل الكافية
عمى كقكع الجريمة كنسبتيا إلى المدعى عميو الذي ستفرض عميو بدائل التكقيف.

 )1عثماف ,أحمد عبد الكريـ  ,)2008أحكاـ كضكاب التكقيف كبدائمو ,بيركت ,دار الكتب القانكنية ,ص.159
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رابعاً :يتعيف أيضاً أف يسبق تقريرىا استجكاب المدعى عميو الذي ستفرض عميو ,كي تتجمع لمسمطة
المختصة بفرضيا عناصر تقدير مد مالئمتيا لو.
كبعض التشريعات المقارنة جعمت مف التكقيف تدبي اًر كقائياً أك احت ارزياً)  ,فضالً عف اعتباره
أيضاً إجراء تحقيق) ,متأثرة في ىذا الشأف باألفكار التي نادت بيا حركة الدفاع االجتماعي .
كذلؾ خالفاً لتكييفو القانكني السميـ  .فإف التدابير البديمة لو  ,كاف كانت تحمل طابع التدبير
االحترازي أك المنعي  ,فإنيا تتضمف بعض اإلجراءات الماسة بالحرية الفردية ,إال أنيا تعد أقل
قسكة مف إجراء التكقيف الذي ينطكي عمى سمب كامل لحرية الخاضع لو ,كما أنيا تستيدؼ تقديـ
يد المساعدة كالمعكنة لمشخص الخاضع ليا بيدؼ عالجو كتعميمو كتشغيمو .)1

المطمب الثاني
موقف التشريعات المقارنة من بدائل التوقيف
اتجيت السياسة الجنائية الحديثة في كثير مف الدكؿ إلي البحث عف بدائل أخر لمتكقيف
االحتياطي نظ اًر لخطكرة ىذا اإلجراء ,بحيث تككف ىذه البدائل أكثر فاعمية ,كأقدر عمى تحقيق منع
كمكاجية الجريمة ,كفي نفس الكقت تحاف

عمى حقكؽ األفراد كتعمل عمى صيانة الكرامة

اإلنسانية ,كتكفر عمى الدكلة أمكاال طائمة .)2
كقد عرفت فكرة اإلجراءات البديمة عف التكقيف منذ زمف بعيد ,فيي ليست كليدة اليكـ فق ,
فقد عرفتيا النظـ القانكنية القديمة في كل مف مصر الفرعكنية كأثينا الديمقراطية كاليند كالقانكف

 )1دمحم ,اإلجراءات البديمة عف الحبس ,مرجع سابق ,ص.2

 )2الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص.449
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الركماني كالشريعة اإلسالمية ,أما في زمننا المعاصر كعمى المستك الدكلي فقد كردت فكرة
اإلجراءات البديمة لمتكقيف عند انتشار أفكار الدفاع االجتماعي التي نادي بيا فقياء القانكف
الجزائي في الدكؿ المختمفة كالتي تقضى بضركرة النص عمى ضمانات أخر لمتكقيف تعتبر بديمة
عنو مف ذلؾ الكفالة ,كعدـ مغادرة المسكف مما كاف لو أثر في عدد غير قميل مف تشريعات
الدكؿ .)1
كقد اختمفت التشريعات المقارنة فيما يتعمق بمكقفيا مف نظاـ التكقيف كاإلجراءات البديمة
لو ,فذىب في ىذا الشأف في اتجاىيف ,كىما:
االتجاه األول :اكتفى ىذا االتجاه بنظاـ التكقيف ,كلـ يتضمف إجراءات بديمة لمتكقيف االحتياطي,
كيؤخذ عمى ىذا االتجاه التشريعي أنو لـ يدع خيا اًر أماـ المحقق إال أف يقرر أف تكقيف المدعى
عميو أك إطالؽ سراحو ,كعمى الرغـ مف أف التشريعات التي ال تقرر بدائل التكقيف كالتي اعتبرت
أف التكقيف ىك إجراء شاذ كاستثنائي كاحتياطي) كاحاطتو ببعض الضمانات كالضكاب  ,إال أف ما
يجري عميو العمل في الكاقع كشف عف فشل كاض في تطبيق ىذا اإلجراء؛ فقد تبيف أف الكثير مف
المحققيف يميمكف إلى اإلفراط في فرضو ,كأصب المجكء إليو ككأنو مسألة ركتينية ,فانقمبت بذلؾ
اآلية ليغدك التكقيف ىك األصل ,كحرية اإلنساف ىي االستثناء .)2
اإل تجاه الثاني :يفس ىذا اإلتجاه المجاؿ إلجراءات بديمة لمتكقيف ,كيعبر بذلؾ عما يكنو مف
احتراـ كتعزيز لمحقكؽ الفردية ,كيقر نكعاً مف التفريد في معاممو المدعي عمييـ يتناكؿ إجراء مف
أخطر إجراءات التحقيق عمى اإلطالؽ  ,كعمى ذلؾ  ,إذ اتجيت الكثير مف التشريعات المقارنة إلى

 )1أبك عيشة ,حاتـ خالد ,بدائل التكقيف كدكرىا في تحقيق العدالة في فمسطيف :دراسة تحميمية مقارنة ,مرجع سابق ,ص.54

 )2الكرد ,سالـ احمد  ,)2002أصكؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني ,الكتاب األكؿ ,مكتبة القدس ,غزة ,ص.316
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عدـ االكتفاء بنظاـ إخالء السبيل الجكازي بكفالة كبديل كحيد لمتكقيف ,كذلؾ النطكائو عمى التمييز
بيف المدعى عمييـ األغنياء كغيرىـ مف الفقراء ,كانما أقرت بعض اإلجراءات األخر  ,كالمراقبة
القضائية التي يمكف تطبيقيا باعتبارىا بدائل عف ىذا التكقيف ,كمثاؿ ذلؾ التشريع الفرنسي
 ,1983كالتشريع اإليطالي  ,1988كالتشريع المغربي الجديد ,2002كالتشريع المبناني الجديد
2001ـ  .)1ككذلؾ التشريع األردني في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية في المادة  )114بعد
التعديل األخير في عاـ 2017ـ ,كالذي أقر مف خاللو مجمكعة مف البدائل لمتكقيف.
كما نجد أنو ممف أبرز التعديالت التي أدخمت عمى قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية
األردني في عاـ 2017ـ ,اإلقرار باإلجراءات البديمة لمتكقيف االحتياطي ,منيا تدابير الرقابة,
كمنيا تدابير مانعة كذلؾ كفقاً لنص المادة  114الفقرة  4مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية
األردني رقـ 32لسنة .2017
كيمكف تصنيف بدائل التكقيف التي أقرت في التشريعات الجزائية كمنيا التشريع األردني
إلى عدة أشكاؿ ,كىي:
أكالً :تدابير الرقابة االلكترونية
اليدؼ مف ىذه التدابير ضركرة منع المدعى عميو مف اليرب كبقائو تحت تصرؼ سمطة
التحقيق ,كيطمق عمييا تدابير الرقابة) ,كتشمل عدة أشكاؿ ,منيا التزاـ المدعى عميو باإلقامة في
بقعة جغرافية يحددىا قاضي التحقيق فال يجكز تجاكزىا .كقد تككف ىذه المنطقة أك الحدكد

 )1الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص.450
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الجغرافية مدينة أك بمدة أك قرية  .)1كقد تككف التزاـ المدعى عميو بعدـ التغيب عف منزلو إال كفق
الشركط كاألسباب التي يحددىا قاضي التحقيق كيطمق عميو القانكف اإليطالي الحبس المنزلي)
.)2كيككف أيضاً عف طريق إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدكد المعينة مف قبل قاضي
التحقيق  .)3أك التقدـ بصفة دكرية أماـ السمطات المعنية مف قبل قاضي التحقيق  .كتقكـ السمطات
المذككرة بتسجيل تكاريخ حضكر المدعى عميو ضمف الشركط المقررة مف طرؼ قاضي التحقيق . )4
إضافة إلى االستجابة لالستدعاءات المكجية إلى الخاضع لممراقبة مف أية سمطة أك شخص مؤىل
معيف مف قبل قاضي التحقيق . )5
ثانياً :التدابير المانعة
يككف اليدؼ مف ىذه التدابير الردع) .كىي تطابق مع فكرة الكقاية) .أك تجنب ارتكاب جريمة
أخر  ,كيطمق عمييا التدابير المائعة)  :فيمنع القانكف المدعى عميو مف مزاكلة بعض األنشطة أك
التصرفات التي يحتمل أف تككف أنشطة إجرامية أك مف شأنيا أف تكقعو في الجريمة .فيجكز
لممحقق أف يفرض عمى المدعى مجمكعة مف اإلجراءات التي تعتبر تدابير مانعة لممدعى عميو.
كمف ىذه اإلجراءات عدـ التردد عمى محالت أك أمكاف معينة ,أك عدـ التردد إال عمى األماكف
التي يحددىا لو المدعي العاـ  .)6أك عدـ قيادة جميع أنكاع المركبات أك بعضيا ,كفي ىذه الحالة

 )1كىذا ما نصت عميو التشريعات المقارنة التي اعتمدت بدائل التكقيف ,كمنيا قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني في نص المادة
/1/114ج) بعد التعديل األخير في عاـ 2017ـ :اإلقامة في المنزؿ أك المنطقة الجغرافية لممدة التي يحددىا المدعي العاـ أك المحكمة
كتكميف الشرطة بالتثبت مف ذلؾ .

 )2نص المادة  )1/161مف قانكف المسطرة الجنائية المغربي.
 )3أنظر المادة  )2/284مف القانكف المبناني.

 )4نص المادة  )4/161مف قانكف المسطرة الجنائية المغربي.

 )5نص المادة  )6/161مف قانكف المسطرة الجنائية المغربي.

 )6نص المكاد  170مف القانكف الجزائي المغربي  ,كنص المادة /11ب) مف القانكف المبناني .
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يتعيف عمى المدعى عميو أف يسمـ رخصة السياقة إلى كاتب التحقيق أك إلى الضابطة العدلية مقابل
كصل كيجكز لقاضي التحقيق أف يأذف لو باستعماؿ رخصة السياقة لمزاكلة نشاطو الميني .)1
كما أنو يجكز عدـ االتصاؿ ببعض األشخاص الذيف يحددىـ المدعي العاـ ,كأف يحظر عميو
استقباؿ أك مقابمة أك زيارة بعض األشخاص .كيبدك أف ىدؼ ىذا التدبير ىك منع المدعى عميو مف
االتصاؿ بشركائو في الجريمة أك المتدخميف فييا أك المحرضيف عمييا .أك الحيمكلة دكف ممارستو
بالمشاركة في تطبيق الكضع تحت المراقبة القضائية التأكد مف أف المدعى عميو أمتثل ليذا
االلتزاـ .كفي حاؿ مخالفتو لتطبيق ىذا التدبير يتعيف عمييـ المبادرة فك اًر إلى إشعار المدعي العاـ
بذلؾ . )2
كما أف الجية المعنية بالتكقيف يجكز ليا فرض كبديل لمتكقيف االحتياطي عمى المدعى عميو
عدـ مزاكلة بعض األنشطة ذات الطبيعة المينية أك االجتماعية أك التجارية ,ما عدا المياـ
االنتخابية أك النقابية ,كذلؾ في الحالة التي ترتكب فييا الجريمة أثناء ممارسة ىذه األنشطة أك
بمناسبتيا ,أك إذا كاف يخشى ارتكاب جريمة جديدة ليا عالقة بممارسة النشاط المعني .كيتعيف
عمى قاضي التحقيق أف يخطر بيذا اإلجراء .)3
كيجكز كذلؾ فرض تدبير بديل عمى المدعى عميو إلزاـ المدعى عميو بعدـ إصدار الشيكات,
ما عدا الشيكات التي يمنع صرفيا إال لممستفيد األكؿ ,أك تمؾ التي تككف معتمدة لصرفيا .كيقكـ
قاضي التحقيق بإشعار فرع البنؾ أك الككالة البنكية أك الشخص أك المؤسسة أك المصمحة التي

 )1نص المادة  )1/161مف القانكف المسطرة الجنائية المغربي.

 )2نص المادة /111ىػ ) مف القانكف المبناني ك نص المكدد  )14/161ك  )170مف القانكف المغربي .
 )3نص المادة  )172مف القانكف الجزائي المغربي.
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تسير الحساب البنكي لممدعى عميو فضالً عف البنؾ المركزي  ,بيذا اإلجراء  .)1إضافة إلى أنو
يجكز فرض المنع مف حيازة أك حمل األسمحة عمى المدعى عميو ,كتسميميا إلى كاتب التحقيق أك
السمطات األمنية المختصة مقابل كصل إذا كاف يحمل سالح ككانت قكانيف الدكلة تسم بذلؾ.
ثالثاً :تدابير المساعدة
تيدؼ ىذه الفئة مف التدابير كاإلجراءات إلى حماية المدعى عميو نفسو ,فتأخذ طابع المساعدة
االجتماعية أك التعميمية أك الطبية ,كلذلؾ يطمق عمييا تدابير الحماية أك المساعدة) ,كمف ىذه
التدابير التي تفرض كالتزاـ المدعى عميو بالخضكع إلى تدابير المراقبة المتعمقة بنشاطو الميني أك
بمثابرتو عمى تعميـ معيف ,كيمكف لمسمطة أك الشخص المؤىل الذي عينو قاضي التحقيق لمراقبة
النشاط الميني لممدعى عميو أك مكاظبتو عمى التعميـ أف يطمب منو اطالعو عمى الكثائق أك
المعمكمات المتعمقة بعممو أك دراستو .كما يمكف لتمؾ السمطة أك ذلؾ الشخص أف يبذؿ المساعي
الالزمة إللحاؽ المدعى عميو بعمل أك كظيفة أك مؤسسة تعميمية .)2
كما يندرج تحت ىذه التدابير التزاـ المدعى عميو بالخضكع إلى تدابير الفحص الطبي كالعالج
أك لنظاـ االستشفاء ,كخاصة العالج إل ازلة التسمـ مف إدماف المخدرات أك المشركبات الكحكلية.
كيمكف لممدعى عميو الذي أخضع ليذا التدبير أف يختار الطبيب المختص أك المؤسسة العالجية
التي تتكلى ذلؾ ,كتسمـ لقاضي التحقيق جميع الكثائق التي يطمبيا مف طرؼ المدعى عميو أك
الطبيب أك المؤسسة .)3

 )1نص المكاد  )12/161ك  )169مف القانكف المغربي .

 )2الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص.454
 )3الجكخدار,المرجع السابق ,ص.379-392
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إضافة إلى ذلؾ نجد أف المشرع األردني قد أخذ بتدبير الرقابة اإللكتركنية أك ما يسمى
االسكارة االلكتركنية) كبديل لمتكقيف االحتياطي تفرض عمى المدعى عميو ,كتعمل ىذا الرقابة
عمى تحديد مكاف إيقاؼ المتيـ كرصد تحركاتو في المكاف المخصص إليقافو خارج مراكز
اإلصالح ,كييدؼ ىذا اإلجراء إلى التقميل مف عدد المكقكفيف قضائياً ,كستؤدي بذات الكقت
الغرض مف العقكبات البديمة بكمفة أقل كتحقق أىدافاً اجتماعية كنفسية .)1
كما فرض المشرع األردني أيضاً ضمف التدابير البديمة التي أقرت في آخر تعديل عمى قانكف
أصكؿ المحاكمات الجزائية بأف يقكـ المدعى عميو بإيداع مبمغ مالي أك تقديـ كفالة عدلية ,عمى أف
يتـ تعيينيا مف قبل المدعي العاـ أك المختصة ,كذلؾ في المادة /1/114ج) مف القانكف المذككر.
كمما سبق نجد أف التشريعات التي أقرت البدائل لمتكقيف االحتياطي أصابت الحقيقة,
كمنيا التشريع األردني في آخر تعديل ط أر عمى قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني عاـ
2017ـ ,كنتمنى عمى المشرع العراقي انتياج ىذه الطريق بالنص عمى بدائل لمتكقيف.

 )1حكار منشكر عمى جريدة الرأي األردنية مع الدكتكر مصطفى العساؼ مدير التفتيش القضائي ,تاريخ النشر .2017/7/4
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المبحث الثالث
اإلجراءات الالحقة عمى إصدار قرار التوقيف
كما تـ اإلشارة سابقاً يعتبر التكقيف ,طبقاً لتكييفو القانكني إجراء تحقيق شاذ كاستثنائي
كمؤقت يرد عمى شخص يتمتع بقرينة البراءة ,كقد أباحو القانكف عمى سبيل االحتياط العتبارات
تتعمق بمقتضيات التحقيق كمصمحتو في المحافظة عمى سالمة األدلة كتأمينيا؛ كاذا كانت
الضركرات تبي

المحظكرات ,فإف الضركرات يتعيف أف تقدر بقدرىا .كيعني ذلؾ أنو إذا ازلت

مسكغات التكقيف أك ط أر عمييا التغيير أك التعديل ,فتبيف أف مصمحة التحقيق لـ تعد تستمزمو كاف
مف الكاجب إنياؤه؛ فإذا كاف الغرض مف التكقيف سماع الشيكد فسمعكا ,أك معاينة آثار الجريمة
فعكينت ,كجب كضع حد لو بإخالء سبيل المدعى عميو ,إذ بذلؾ تككف العمة التي اقتضت التكقيف
قد زالت .فإخالء السبيل ىك إذف عكدة عف االستثناء ,كىك التكقيف ,إلى األصل ,كىك الحرية
كقرينة البراءة .)1
ِ
تكتف التشريعات الجزائية بتقييد قرار التكقيف بمجمكعة مف الشركط القانكنية المميدة
لـ
كالناظمة لقرار التكقيف ,لكنيا فتحت المجاؿ أماـ المشتكى عميو ,لمطعف بقرار تكقيفو أك التظمـ
منو ,كما أجازت التشريعات الجزائية لسمطة التحقيق التراجع عف قرار التكقيف ,كما أجازت ليا
إخالء سبيل المشتكى عميو بكفالة بناء عمى طمبو ,كمف خالؿ ىذا المبحث سيتـ تسمي
عمى ىذه المحاكر ,كذلؾ عمى النحك اآلتي:
المطمب األكؿ :الطعف في قرار التكقيف .

 )1الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق .440 ,

الضكء
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المطمب الثاني :إخالء السبيل.

المطمب األول
الطعن في قرار التوقيف
اتجيت بعض التشريعات المقارنة إلى تقرير الحق لممدعى عميو في أف يطعف بالقرار
الصادر بتكقيفو أماـ جية قضائية يحددىا القانكف لكي تفصل في مشركعية التكقيف ,كلتأمر
بإطالؽ سراحو إذا كجدت أف التكقيف كاف غير مشركع ألي سبب مف األسباب .)1
إذا تمكيف المشتكى عميو مف الطعف بمشركعية قرار التكقيف أماـ جية قضائية مستقمة حق
الطعف بقرار التكقيف يعتبر مف الضمانات اليامة المقررة لو ,كىذا ما أكدت عميو المادة  9فقرة
 )4مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ,التي نصت عمى أنو لكل شخص حرـ
مف حريتو بالتكقيف أك االعتقاؿ حق الرجكع إلى محكمة لكي تفصل ىذه المحكمة دكف إبطاء في
قانكنية اعتقالو ,كتأمر باإلفراج عنو إذا كاف االعتقاؿ غير قانكني  .كفي ذات السياؽ نصت المادة
 5فقره  )4مف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف لسنة  ,1950كالمادة  6-14مف
الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف لسنة .)2 2004
لكف التشريعات الجزائية نجدىا قد تباينت في تكريسيا لمضمكف المكاثيق الدكلية سالفة
الذكر ,فمـ ِ
تأت عمى كتيرة كاحدة في إقرارىا لحق المتيـ المكقكؼ مف التظمـ مف قرار تكقيفو
كالطعف بو أماـ الجيات القضائية المختصة ,بحيث اعترؼ بعضيا بحق المتيـ المكقكؼ في

 )1سركر ,أحمد فتحي ,الكسي في قانكف اإلجراءات الجنائية ,مرجع سابق ,ص.645

)2الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص..441
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المجكء إلى القضاء ,كالطعف بقرار تكقيفو ,في حيف أف تشريعات أخر أجازت لممتيـ حق التظمـ
مف قرار التكقيف ,كأخي اًر ,ىناؾ تشريعات أجازت لممتيـ المكقكؼ الطعف بقرار رفض إخالء سبيمو
فق .)1
كنجد أف القانكف األردني أقر ىذه الضمانو مف خالؿ التعديل األخير الذي أجراه عمى
قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية عاـ  ,2017مف خالؿ المادة  )124يجكز استئناؼ القرار
الصادر عف المدعي العاـ أك قاضي الصم بتخمية سبيل المشتكى عميو أك تركو ح اًر إلى محكمة
البداية كالقرار الصادر عف محكمة البداية إلى محكمة االستئناؼ كذلؾ خالؿ ثالثة أياـ تبدأ بحق
النائب العاـ مف كصكؿ األكراؽ لممشاىدة كبحق المشتكى عميو مف تاريخ كقكع التبميغ إليو .
كمما سبق نجد أف كفالة حق المتيـ بالطعف بقرار تكقيفو ,ثابت في االتفاقيات الدكلية
الناظمة لحقكؽ اإلنساف ,كالمصادؽ عمييا مف قبل التشريعات الجزائية ,كمنيا المممكة األردنية
الياشمية كجميكرية العراؽ ,إال أنو ال يكجد نص قانكني يعطي الحق لممكقكؼ بالطعف في قرار
تكقيفو ,لذلؾ نر أف غياب النص القانكني الذي يكرس حق المتيـ بالطعف بقرار التكقيف يشكل
مخالفة اللتزامات األردف كالعراؽ المترتبة عمى مصادقتيـ عمى العيد الدكلي لمحقكؽ األساسية
كالمدنية ,كيستكجب تدخل تشريعي في ىذا الشأف.

 )1القضاة ,إبراىيـ  ,)1997ضكاب التكقيف ,كرقة عمل مقدمة إلى ندكة ضكاب التكقيف كاخالء السبيل بكفالة كمعاييرىا ,المعيد
القضائي ,عماف األردف ,ص.12
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المطمب الثاني
إخالء السبيل
إخالء السبيل ىك اإلفراج عف المشتكى عميو المكقكؼ عمى ذمة التحقيق إما بكفالة أك
بدكف كفالة ,كيتـ اإلخالء في أية مرحمة مف مراحل الدعك  ,أك قد تط أر بعد اتخاذ القرار بالتكقيف
ظركؼ معينة تؤدي إلى زكاؿ األسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار بالتكقيف ,فيتعيف عندئذ اإلفراج
عف المشتكى عميو المكقكؼ سكاء طرأت ىذه الظركؼ في مرحمة التحقيق أك اإلحالة أك في مرحمة
المحاكمة .)1
أوالً :إخالء السبيل الوجوبي
يجب عمى سمطات التحقيق أف تأمر باإلفراج عف المكقكؼ إذا تكافرت شركطو ,كىذا ما
يسمى باإلخالء الكجكبي ,كىذا اإلخالء يككف في عدة حاالت نصت عمييا التشريعات الجزائية
المقارنة ,كىي:
الحالة األولى :إذا كانت الجريمة جنحة كمعاقب عمييا بالحبس أقل مف سنة  ,)2كفي القانكف
األردني سنتيف .)3
الحالة الثانية :صدكر حكـ بالبراءة أك بعقكبة الحبس المشمكؿ بكقف التنفيذ أك العقكبة .)4

 )1البحر ,ممدكح خميل  ,)1998مباد قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ,عماف :دار الثقافة لمتكزيع كالنشر ,ص.247
 )2نص المادة  )2/142مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصري..

 )3نص المادة  )2/114مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.

 )4نص المادة  )196+193مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.
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الحالة الثالثة :انتفاء المبرر القانكني.
الحالة الرابعة :عدـ كفاية األدلة أك عدـ المعاقبة عمى الفعل .)1
الحالة الخامسة :انتياء مدة التكقيف .)2

ثانياً :إخالء السبيل الجوازي
يعني اإلفراج عف المدعى عميو المكقكؼ كيترؾ أمر تقديره لمسمطة المختصة التي منحيا
القانكف حق إصدار القرار بشأنو آخذه بعيف االعتبار سالمة التحقيق كمقتضيات العدالة.
كقد تعاممت العديد مف التشريعات الجزائية مع التكقيف عمى أنو إجراء تبرره ضركرة التحقيق,
لذلؾ اعترفت بحق سمطة التحقيق باسترداد مذكرة التكقيف في أي مرحمة مف مراحل التحقيق ,كما أف
قرار جية التحقيق باسترداد مذكرة التكقيف غير قابل لمطعف في غالبية التشريعات ,بحيث تركت لسمطة
التحقيق تقدير مد مالءمة استمرار تكقيف المشتكى عميو مف عدمو ,فقرار إخالء السبيل الجكازي أك
عد رخصة لجية التحقيق كليس حقاً لممشتكى عميو المكقكؼ ,كما يتسـ قرار
استرداد مذكرة التكقيف ُي ّ
استرداد مذكرة التكقيف بالصبغة المؤقتة ,مف حيث الحجية ,بحيث يحق لجية التحقيق أف تقرر إعادة
تكقيف المشتكى عميو في أي مرحمة ,إذا رأت ضركرة لذلؾ كانطبقت الشركط القانكنية الالزمة.
كقد انضـ المشرع األردني إلى التشريعات المقارنة التي اعتمدت استرداد مذكرة التكقيف إلنياء
ِّ
المشرع األردني لسمطة التحقيق إصدار قرار باسترداد مذكرة التكقيف ,في الجن
التكقيف ,فقد أجاز
كالجنايات المعاقب عمييا بعقكبة مؤقتة ,بشرط أف يككف لممتيـ محل إقامة ثابت في المممكة ,في حيف
أف الجنايات المعاقب عمييا بالمؤبد أك اإلعداـ ,فال تممؾ سمطة التحقيق استرداد مذكرة التكقيف فييا,
كىذا نجده بمقتضى نص نص المادة  6-114مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لسنة 2017ـ.
 )1نص المادة  )130مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني .كنص المادة  )129مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي.
 )2نص المادة  )123مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.
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ِّ
المشرع العراقي الذي تبنى مبدأ التكقيف اإللزامي في الجنايات
كفي ذات السياؽ جاء مكقف
المعاقب عمييا باإلعداـ ,كمنع قاضي التحقيق مف استرداد مذكرة التكقيف في ىذه الجرائـ ,كذلؾ
بصري نص المادة -109ب مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي.
كما أجازت التشريعات الجزائية ,لممتيـ أك محامية بالتقدـ إلى الجية المختصة سمطة
التحقيق أك السمطة القضائية) بطمب إخالء سبيل المتيـ المكقكؼ بكفالة أك بدكنيا ,كما مكنت المتيـ
مف الطعف بقرار الجية المختصة في حاؿ رفضيا لطمب إخالء سبيمو .كمف ىذه التشريعات نجد أف
قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ,كالعراقي قد أقر بذلؾ.
كمما سبق نجد أف بعض التشريعات الجزائية المقارنة كمنيا التشريع األردني كالعراقي) لـ
يح دد مدة زمنية محددة لتقديـ طمب إخالء السبيل ,مما يعني جكاز تقديمو مف لحظة صدكر قرار
التكقيف إلى تاريخ انتياء مدة التكقيف ,كما أغفل كال التشريعيف النص عمى مدة معينة يتكجب
خالليا أف تبت النيابة العامة أك المحكمة في طمب إخالء السبيل المقدـ إلييا ,كىذا يشكل-برأينا-
خمالً إجرائيا يتكجب تداركو ,خصكصاً أف مذكرة التكقيف في الجن تصدر لمدة ال تتجاكز األسبكع,
مما يعني ضركرة أف تحدد مدة قصيرة كمحددة يتكجب عمى النيابة العامة أك المحكمة البت بطمب
المشتكى عميو خالليا.
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الفصل الرابع
ضمانات التوقيف
التكقيف ىك أخطر إجراءات التحقيق التي تباشر إزاء المشتكى عميو فيك تدبير استثنائي
مف شأنو سمب حرية المشتكى عميو لمدة تحددىا مقتضيات التحقيق كمصمحتو خالفاً لقرينة البراءة.
لذلؾ كضع المشرع ليذا اإلجراء العديد مف الضكاب كالضمانات مف أجل أف يككف إصداره كفق
أحكاـ القانكف ,كاذ صدر خالؼ لذلؾ يعتبر إجراء باطل.
كتتمثل ىذه الضمانات كالضكاب

التي كضعيا المشرع إلصدار أمر التكقيف بتكافر

الشركط المكضكعية كالشركط الشكمية في قرار التكقيف ,كاقرار الرقابة الفعالة عمى ىذا اإلجراء,
كمف خالؿ ىذا الفصل سيتـ تسمي الضكء عمى ىذه الضمانات مف خالؿ المباحث اآلتية:
المبحث األكؿ :الشركط الشكمية إلصدار قرار التكقيف
المبحث الثاني :الشركط المكضكعية إلصدار قرار التكقيف

62

المبحث األول
الشروط الشكمية لمتوقيف
تعتبر الشركط الشكمية الضكاب اإلجرائية) لمتكقيف ضماناً ىاماً لممارسة الحق في اتخاذ
ىذا اإلجراء ,ككل خرؽ ليذه الضكاب فيو مساس بالحرية الشخصية ,حيث أف المشتكى عميو لـ
تثبت إدانتو بعد ,لذلؾ يجب أف تتكافر بعض الشركط الشكمية لصحة التكقيف كحماية المشتكى
عميو ,فيجب ممارسة التكقيف كفقاً لإلجراءات الشكمية التي نص عمييا القانكف ,كاستعمالو في
نطاؽ الحكمة التي شرع مف أجميا ,كخالؼ ذلؾ فإف الحريات الشخصية تيدر بسيكلة .)1
كتتعدد الشركط الشكمية لمتكقيف ,كيتمثل أىميا في السمطة المختصة في إصدار قرار
التكقيف ,ك ضركرة إخطار المتيـ بأسباب القبض عميو أك تكقيفو كاعالمو بالتيمة المنسكبة إليو
كغير ذلؾ مف الشركط التي سيتـ تناكلو في ىذا المبحث ,كذلؾ عمى النحك اآلتي:
المطمب األكؿ :السمطة المختصة بإصدار القرار بالتكقيف
المطمب الثاني :إخبار المكقكؼ بأسباب تكقيفو

المطمب األول
السمطة المختصة بإصدار القرار بالتوقيف
مػ ػ ػػف أكثػ ػ ػػر إج ػ ػ ػراءات التحقيػ ػ ػػق مساس ػ ػ ػاً بالحريػ ػ ػػة الشخصػ ػ ػػية ىػ ػ ػػك التكقيػ ػ ػػف كمػ ػ ػػا اش ػ ػ ػرنا
س ػػابقاً ,لي ػػذا يج ػػب إحاطت ػػو بض ػػمانات تكف ػػل حمايػ ػػة حري ػػة المش ػػتكى عمي ػػو كاس ػػتعمالو ف ػػي نطػ ػػاؽ
اليػ ػػدؼ الػ ػػذي شػ ػػرع مػ ػػف أجمػ ػػو ,كأكلػ ػػى ىػ ػػذه الضػ ػػمانات أف تكػ ػػكف السػ ػػمطة التػ ػػي تصػ ػػدره ليػ ػػا مػ ػػف
الكف ػ ػػاءة كاالس ػ ػػتقالؿ كالحي ػ ػػاد كحس ػ ػػف التق ػ ػػدير بم ػ ػػا يطم ػ ػػئف مع ػ ػػو لحس ػ ػػف تق ػ ػػديرىا لي ػ ػػذا اإلجػ ػ ػراء,
 )1الشريف ,عمرك كاصف  ,)2004النظرية العامة في التكقيف :دراسة مقارنة ,بيركت :منشكرات الحمبي ,ص.259
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كتكفػ ػ ػػل لممشػ ػ ػػتكى عميػ ػ ػػو تحقيػ ػ ػػق دفاعػ ػ ػػو ,ألف ىػ ػ ػػذه السػ ػ ػػمطة القضػ ػ ػػائية ىػ ػ ػػي الحػ ػ ػػارس الطبيعػ ػ ػػي
لحقكؽ اإلنساف .)1
كمػ ػػف أجػ ػػل ذلػ ػػؾ حػ ػػرص الكثيػ ػػر مػ ػػف المشػ ػػرعيف الج ػ ػزائييف عمػ ػػى أف يباشػ ػػر ىػ ػػذا اإلج ػ ػراء
مػ ػػف قبػ ػػل قضػ ػػاء التحقيػ ػػق كالحكػ ػػـ ,كحظػ ػػر عمػ ػػى النيابػ ػػة العامػ ػػة بكصػ ػػفيا جيػ ػػة اإلدعػ ػػاء مباش ػ ػرة
ى ػ ػ ػػذا اإلجػ ػ ػ ػراء تطبيقػ ػ ػ ػاً لمب ػ ػ ػػدأ الفص ػ ػ ػػل ب ػ ػ ػػيف كظ ػ ػ ػػائف النياب ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػػة كالمحكم ػ ػ ػػة ,لك ػ ػ ػػف بع ػ ػ ػػض
التشػ ػ ػريعات مم ػ ػػف خ ػ ػػص النياب ػ ػػة العام ػ ػػة بكظيف ػ ػػة التحقي ػ ػػق االبت ػ ػػدائي حرص ػ ػػت عم ػ ػػى تقري ػ ػػر ى ػ ػػذه
الضػػ ػػمانة بػ ػ ػػأف تصػ ػ ػػدر مػ ػ ػػف المحكمػ ػ ػػة ,مػ ػ ػػع إجػ ػ ػػازة ىػ ػ ػػذا اإلج ػ ػ ػراء لمنيابػ ػ ػػة العامػ ػ ػػة باتخػ ػ ػػاذه لمػ ػ ػػدة
محددة في القانكف .)2
كفػ ػػي التش ػ ػريع األردنػ ػػي أنػ ػػاط الشػ ػػارع تقريػ ػػر التكقيػ ػػف بسػ ػػمطة التحقيػ ػػق االبتػ ػػدائي عنػ ػػدما
تكػ ػػكف ال ػ ػػدعك فػ ػػي حكزتي ػ ػػا ,كبالمحػ ػػاكـ النظامي ػ ػػة كالخاص ػ ػػة طبق ػ ػاً لئحك ػ ػػاـ المقػ ػػررة ف ػ ػػي ق ػ ػػانكف
أص ػ ػػكؿ المحاكم ػ ػػات الجزائي ػ ػػة أك ف ػ ػػي القػ ػ ػكانيف الخاص ػ ػػة األخ ػ ػػر  ,)3كس ػ ػػمطة التحقي ػ ػػق االبت ػ ػػدائي
ف ػ ػػي التشػ ػ ػريع األردنػػ ػػي ى ػ ػػي النيابػػ ػػة العام ػ ػػة ,كعمػػ ػػى كج ػ ػػو التحدي ػ ػػد الم ػ ػػدعي الع ػ ػػاـ ال ػ ػػذي خكلػػ ػػو
القانكف الصالحية الكاممة إلصدار القرار بالتكقيف دكف العكدة إلى قضاء المكضكع.
كعمػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػػرغـ مػػ ػ ػػف أف القاعػػ ػ ػػدة فػػ ػ ػػي التش ػ ػ ػ ػريع األردن ػ ػ ػػي تقتض ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػأف التكقيػػ ػ ػػف مػػ ػ ػػف
صػ ػػالحية المػ ػػدعي العػ ػػاـ مػ ػػا دامػ ػػت فػ ػػي حكزتػ ػػو ,فقػ ػػد خػ ػػرج عنيػ ػػا فػ ػػي بعػ ػػض الق ػ ػكانيف الخاصػ ػػة,
كمث ػ ػ ػػاؿ ذل ػ ػ ػػؾ م ػ ػ ػػا قررت ػ ػ ػػو الم ػ ػ ػػادة /192ب) م ػ ػ ػػف ق ػ ػ ػػانكف الجم ػ ػ ػػارؾ األردن ػ ػ ػػي رق ػ ػ ػػـ  )20لس ػ ػ ػػنة

 )1سكيمـ ,دمحم عمي  ,)2007ضمانات الحبس االحتياطي ,اإلسكندرية :منشأة المعارؼ ,ص. 60

 )2أم ػػيف ,دمحم ص ػػال حس ػػيف  ,)1980دكر النياب ػػة العام ػػة ف ػػي ال ػػدعك العمكمي ػػة ف ػػي الق ػػانكف المق ػػارف ,رس ػػالة دكت ػػكراه) ,جامع ػػة الق ػػاىرة,
ص. .300

 )3نص المكاد  )129-126ك  )145 )143ك  )180ك  )313مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ك  )38مف قانكف
محاكـ الصم رقـ  )15لسنة  1952كتعديالتو.
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 1988كتعديالت ػ ػػو ف ػ ػػي قكلي ػ ػػا :ص ػ ػػدر قػػ ػرار التكقي ػ ػػف ع ػ ػػف الم ػ ػػدير أك م ػ ػػف يفكض ػ ػػو ب ػ ػػذلؾ كتبم ػ ػػغ
النيابػ ػػة العامػ ػػة المختصػ ػػة كيقػ ػػدـ المكقػ ػػكؼ إلػ ػػى المحكمػ ػػة الجمركيػ ػػة المختصػ ػػة خػ ػػالؿ  24سػ ػػاعة
كيجػ ػ ػػكز لممػ ػ ػػدير تمديػ ػ ػػدىا ميمػ ػ ػػة مماثمػ ػ ػػة كلم ػ ػ ػرة كاحػ ػ ػػدة بعػ ػ ػػد مكافقػ ػ ػػة النيابػ ػ ػػة العامػ ػ ػػة إذا اقتضػ ػ ػػت
ضػ ػ ػ ػػركرة التحقي ػ ػ ػػق ذل ػ ػ ػػؾ شػ ػ ػ ػريطة أف يح ػ ػ ػػاؿ المكق ػ ػ ػػكؼ إل ػ ػ ػػى المحكم ػ ػ ػػة الجمركي ػ ػ ػػة ح ػ ػ ػػاؿ انتي ػ ػ ػػاء
التحقيق.)1 .
كم ػ ػػا خ ػ ػػكؿ ق ػ ػػانكف أص ػ ػػكؿ المحاكم ػ ػػات الجزائي ػ ػػة األردن ػ ػػي المحكم ػ ػػة الح ػ ػػق ف ػ ػػي تكقي ػ ػػف
المشػ ػ ػ ػػتكى عميػ ػ ػ ػػو المخمػ ػ ػ ػػى سػ ػ ػ ػػبيمو إذا تغيػ ػ ػ ػػب عػ ػ ػ ػػف حضػ ػ ػ ػػكر جمسػ ػ ػ ػػات المحاكمػ ػ ػ ػػة أك إذا قػ ػ ػ ػػررت
المحكمػػػة إلغػ ػػاء ق ػ ػرار التخميػ ػػة أك عنػػػد إخػ ػػالؿ المشػػػتكى عميػ ػػو بالشػ ػػرط ال ػ ػكارد فػ ػػي الكفالػػػة الم ػ ػكاد
/127ب ك ,)2/128ككػ ػػذلؾ عن ػ ػػد إص ػ ػػدار المحكم ػ ػػة حكمي ػ ػػا الغيػ ػػابي بح ػ ػػق المحك ػ ػػكـ عمي ػ ػػو لي ػ ػػا
أف تشػ ػػمل ىػ ػػذا الحكػ ػػـ تكقيفػ ػػو أيض ػ ػاً ,كلممحكمػ ػػة إصػ ػػدار أمػ ػػر التكقيػ ػػف بحػ ػػق الشػ ػػخص الحاضػ ػػر
جمسػ ػػة المحاكمػ ػػة إذا كقػ ػػع منػ ػػو جػ ػػرـ جنػ ػػائي أثنػ ػػاء انعقػ ػػاد الجمسػ ػػة كىػ ػػذا مػ ػػا نصػ ػػت عميػ ػػو المػ ػػادة
 )1/142كالم ػ ػ ػػادة  )143م ػ ػ ػػف ق ػ ػ ػػانكف أص ػ ػ ػػكؿ المحاكم ػ ػ ػػات الجزائي ػ ػ ػػة األردن ػ ػ ػػي .كم ػ ػ ػػا أعط ػ ػ ػػى
المشػ ػ ػػرع األردنػ ػ ػػي ل ػ ػ ػرئيس المحكمػ ػ ػػة ككػ ػ ػػذلؾ المػ ػ ػػدعي العػ ػ ػػاـ حػ ػ ػػق إصػ ػ ػػدار م ػ ػ ػذكرة تكقيػ ػ ػػف أمػ ػ ػػر
التكقيف بحق المشتكى عميو في دعاك التزكير إذا كاف حاض اًر في الدعك .)2
أمػ ػ ػػا الجيػ ػ ػػة المختصػ ػ ػػة بإصػ ػ ػػدار أمػ ػ ػػر التكقيػ ػ ػػف فػ ػ ػػي الع ارق ػ ػ ػػ ,نجػ ػ ػػد اف المشػ ػ ػػرع الع ارقػ ػ ػػي
جعػ ػ ػػل إصػ ػ ػػدار أمػ ػ ػػر التكقيػ ػ ػػف بيػ ػ ػػد قاضػ ػ ػػي التحقيػ ػ ػػق كالمحكمػ ػ ػػة ,إال انػ ػ ػػو كلمضػ ػ ػػركرات العمميػ ػ ػػة
أج ػ ػػاز لممحق ػ ػػق ذل ػ ػػؾ عم ػ ػػى س ػ ػػبيل االس ػ ػػتثناء بالنس ػ ػػبة لمم ػ ػػتيـ بارتك ػ ػػاب جناي ػ ػػة عن ػ ػػد كج ػ ػػكده ف ػ ػػي
منطق ػ ػػة نائي ػ ػػة كال يمكن ػ ػػو االتصػ ػ ػػاؿ بالقاض ػ ػػي المخ ػ ػػتص ,كحس ػ ػػنا فعػ ػ ػػل المش ػ ػػرع الع ارق ػ ػػي عنػػ ػػدما
 )1قانكف الجمارؾ األردنية رقـ  )20لسنة  1988كتعديالتو.

 )2نص المادة  )2/313مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.
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قصػ ػػر األمػ ػػر عمػ ػػى قاضػ ػػي التحقيػ ػػق أك المحكمػ ػػة كجعميمػ ػػا السػ ػػمطة األصػ ػػيمة فػ ػػي إصػ ػػدار أمػ ػػر
التكقيػ ػػف باس ػ ػػتثناء إعط ػ ػػاء ىػ ػػذه الس ػ ػػمطة لممحق ػ ػػق فػ ػػي المن ػ ػػاطق النائي ػ ػػة ,كذلػ ػػؾ لككنيم ػ ػػا يمت ػ ػػازاف
بالكف ػ ػ ػػاءة كاالس ػ ػ ػػتقالؿ كحس ػ ػ ػػف التق ػ ػ ػػدير ال ػ ػ ػػذي يطم ػ ػ ػػئف مع ػ ػ ػػو إل ػ ػ ػػى اتخ ػ ػ ػػاذ ى ػ ػ ػػذا اإلجػ ػ ػ ػراء بش ػ ػ ػػكل
سميـ .)1

المطمب الثاني
إخبار الموقوف بأسباب توقيفو
إف تحديػ ػػد الجػ ػػرـ المنسػ ػػكب إلػ ػػى المشػ ػػتكى عميػ ػػو ككجػ ػػكب إحاطتػ ػػو عمم ػ ػاً كاخبػ ػػاره تعتبػ ػػر
م ػ ػػف اإلجػ ػ ػراءات الض ػ ػػركرية إلص ػ ػػدار قػ ػ ػرار التكقي ػ ػػف ,كذل ػ ػػؾ إلب ػ ػػالغ المكق ػ ػػكؼ بأس ػ ػػباب تكقيف ػ ػػو,
لكػ ػػي يتبػ ػػيف مػ ػػا إذا كانػ ػػت الكاقعػ ػػة التػ ػػي ارتكبيػ ػػا ممػ ػػا يجػ ػػكز فييػ ػػا التكقيػ ػػف مػ ػػف عدمػ ػػو .كيكػ ػػكف
لممشػ ػ ػػتكى عميػ ػ ػػو الحػ ػ ػػق فػ ػ ػػي االتصػ ػ ػػاؿ بمػ ػ ػػف يػ ػ ػػر إطالعػ ػ ػػو بمػ ػ ػػا كقػ ػ ػػع ,كاالسػ ػ ػػتعانة بمحػ ػ ػػاـ كأف
يطعف بأمر التكقيف كأف يطمب تخمية سبيمو .)2

أوالً :مجال التطبيق في القانون األردني
ال يكج ػ ػػد ن ػ ػػص ف ػ ػػي ق ػ ػػانكف أص ػ ػػكؿ المحاكم ػ ػػات الجزائي ػ ػػة األردن ػ ػػي يقي ػ ػػد س ػ ػػمطة الم ػ ػػدعي
العػ ػػاـ فػ ػػي أف يكػ ػػكف التكقيػ ػػف مبني ػ ػاً عمػ ػػى أدلػ ػػة كافيػ ػػة كمعقكلػ ػػة كمبػ ػػررة مػ ػػف كجيػ ػػة نظ ػ ػره عم ػ ػػى
األقػ ػػل .ليػ ػػذا فػ ػػإف قػ ػػانكف األصػ ػػكؿ الجزائيػ ػػة األردنػ ػػي جػ ػػاء خالي ػ ػاً مػ ػػف كجػ ػػكد نػ ػػص لتسػ ػػبيب أمػ ػػر
التكقيػ ػػف ,كال يكجػ ػػد بػ ػػو مػ ػػا يشػ ػػير إلػ ػػى ضػ ػػركرة تبميػ ػػغ المشػ ػػتكى عميػ ػػو بأسػ ػػباب التكقيػ ػػف .كلكػ ػػف

 )1مقابو ,حسف يكسف مصطفى ,الشرعية في اإلجراءات الجزائية ,عماف :دار الثقافة ,2003 ,ص.55
 )2الشريف ,عمرك كاصف ,مرجع سابق ,ص.310
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محكمػ ػ ػػة التمييػ ػ ػػز األردنيػ ػ ػػة أكػ ػ ػػدت عمػ ػ ػػى ضػ ػ ػػركرة كجػ ػ ػػكد مبػ ػ ػػرر إلعػ ػ ػػادة تكقيػ ػ ػػف المخمػ ػ ػػى سػ ػ ػػبيمو
بالكفالة .)1
كلكف مف الممكف أف نستخمص كجكب إبالغ المكقكؼ بأسباب تكقيفو مف نص المادة
 )117مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ,فقد جاء فييا أنو :يبمغ المشتكى عميو
مذكرات الحضكر كاإلحضار كالتكقيف كيترؾ لو صكرة عنيا  .كابالغ المذكرة يتضمف اإلطالع
عمى أسباب التكقيف ,ألف المذكرة يرد فييا نكع التيمة كالمادة القانكنية التي تطبق عمييا.
كما نصت المادة  /63الفقرة  )2+1عمى استثناءات يجكز فييا إجراء التحقيق بغياب
محامي المشتكى عميو ,كىذه الحاالت ىي -1 :إذا رفض المشتكى عميو تككيل محاـ أك لـ
يحضر محاـ في مدة أربع كعشريف ساعة -2 .في حالة السرعة بسبب الخكؼ مف ضياع األدلة ,
لكف عدلت الفقرة الثانية بمكجب قانكف رقـ  16لسنة  2001كأصب عمى المدعي العاـ أف يصدر
ق ارره معمالً مف اجل إجراء التحقيق ليذا السبب  .)2كلكف في جميع الحاالت يحق لممحامي عند
انتياء اإلستجكاب أف يطمب اإلطالع عمى إفادة مككمو .)3
كالسبب في ىذه الضمانة ىك عدـ إساءة استخداـ التكقيف كصيانة حق الدفاع ,إذ أف
اإلطالع عمى أسباب تكقيفو تمكنو مف أف يككف عمى بينو مف التيمة المنسكبة إليو ,كمف تحضير
دفاعو كاالستعانة بمحاـ لمدفاع عنو .باإلضافة إلى ذلؾ فيي تؤدي لعدـ استخداـ التكقيف في غير

 )1محكمة التمييز األردنية ,قرار رقـ  ,97/754مجمة نقابة المحامييف األردنييف لسنة  ,1998ص.1033
)2أصب نص المادة  )63الفقرة  )2بعد التعديل كما يمي :جكز في حالة السرعة بسبب الخكؼ مف ضياع األدلة كبقرار معمل سؤاؿ
المشتكى عميو عف التيمة المسندة اليو قبل دعكة محاميو لمحضكر عمى اف يككف لو بعد ذلؾ االطالع عمى إفادة مككمو ..

 )3كىذا ما نصت عميو المادة  /64الفقرة  )2مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ,إذ جاء فييا أنو :يحق لئشخاص
المذككريف في الفقرة األكلى أف يطمعكا عمى التحقيقات التي جرت في غيابيـ .
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مكضعو ,كىذا كاف لممدعي العاـ في التشريع األردني الحق في تمديد التكقيف دكف أف يعيد سماع
أقكاؿ المكقكؼ .)1

ثانياً :مجال التطبيق في القانون العراقي
كك ػ ػ ػػذلؾ الح ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػػي التشػ ػ ػ ػريعات العراقي ػ ػ ػػة ,فإن ػ ػ ػػو ال يكج ػ ػ ػػد ن ػ ػ ػػص ف ػ ػ ػػي ق ػ ػ ػػانكف أص ػ ػ ػػكؿ
المحاكم ػ ػػات الجزائيػػ ػػة الع ارق ػ ػػي يقيػ ػ ػػد الس ػ ػػمطة المختصػ ػ ػػة بػ ػ ػػأف يك ػ ػػكف التكقيػ ػ ػػف مبنيػ ػ ػاً عمػ ػ ػػى أدلػ ػ ػػة
كافيػ ػ ػػة كمعقكلػ ػ ػػة كمبػ ػ ػػررة مػ ػ ػػف كجيػ ػ ػػة نظ ػ ػ ػره عمػ ػ ػػى األقػ ػ ػػل .ليػ ػ ػػذا فػ ػ ػػإف قػ ػ ػػانكف األصػ ػ ػػكؿ الجزائيػ ػ ػػة
الع ارق ػػي ج ػػاء خاليػ ػاً م ػػف كج ػػكد ن ػػص لتس ػػبيب أم ػػر التكقي ػػف ,كال يكج ػػد ب ػػو م ػػا يش ػػير إل ػػى ض ػػركرة
تبمي ػ ػ ػػغ المش ػ ػ ػػتكى عمي ػ ػ ػػو بأس ػ ػ ػػباب التكقي ػ ػ ػػف ,كلك ػ ػ ػػف م ػ ػ ػػف الممك ػ ػ ػػف أف نس ػ ػ ػػتخمص كج ػ ػ ػػكب إب ػ ػ ػػالغ
المكق ػ ػػكؼ بأس ػ ػػباب تكقيفػػ ػػو م ػ ػػف ن ػ ػػص المػػ ػػادة  )123م ػ ػػف ق ػ ػػانكف أصػ ػ ػػكؿ المحاكم ػ ػػات الجزائيػ ػ ػػة
الع ارق ػ ػػي ,فق ػ ػػد ج ػ ػػاء فيي ػ ػػا عم ػ ػػى ح ػ ػػاكـ التحقي ػ ػػق أك المحق ػ ػػق أف يس ػ ػػتجكب الم ػ ػػتيـ خ ػ ػػالؿ أرب ػ ػػع
كعشػ ػ ػريف س ػ ػػاعة م ػ ػػف حض ػ ػػكره بع ػ ػػد التثب ػ ػػت م ػ ػػف شخص ػ ػػيتو كاحاطت ػ ػػو عممػ ػ ػاً بالجريم ػ ػػة المنس ػ ػػكبة
إلي ػ ػػو .كي ػ ػػدكف أقكال ػ ػػو بش ػ ػػأنيا م ػ ػػع بي ػ ػػاف م ػ ػػا لدي ػ ػػو م ػ ػػف أدل ػ ػػة لنفيي ػ ػػا عن ػ ػػو كل ػ ػػو أف يعي ػ ػػد اس ػ ػػتجكاب
المتيـ فيما يراه الزماً الستجالء الحقيقة. .
كم ػ ػػا أنن ػ ػػا نج ػ ػػد أف ىن ػ ػػاؾ ض ػ ػػمانات أخ ػ ػػر أكجبتي ػ ػػا بع ػ ػػض التشػ ػ ػريعات ,لك ػ ػػف ل ػ ػػـ ي ػ ػػنص
عميي ػ ػػا ال المش ػ ػػرع األردن ػ ػػي كال المش ػ ػػرع الع ارق ػ ػػي ,كى ػ ػػي ض ػ ػػركرة ال ب ػ ػػد م ػ ػػف تكفيرى ػ ػػا لممكق ػ ػػكؼ,
منيػ ػػا عػ ػػرض المػ ػػتيـ عمػ ػػى طبيػ ػػب مخػ ػػتص بعػ ػػد انتيػ ػػاء التكقيػ ػػف ,إذ أنػ ػػو مػ ػػف الضػ ػػركري عػ ػػرض
المػ ػػتيـ بعػ ػػد القػ ػػبض عميػ ػػو أك بعػ ػػد تكقيفػ ػػو عمػ ػػى طبيػ ػػب مخػ ػػتص أك عمػ ػػى طبيبػ ػػو الخػ ػػاص كالػ ػػذي
يخت ػ ػػاره م ػ ػػف أج ػ ػػل التثب ػ ػػت م ػ ػػف ع ػ ػػدـ تعرض ػ ػػو لئفع ػ ػػاؿ الماس ػ ػػة بس ػ ػػالمة جس ػ ػػمو ,لك ػ ػػف الق ػ ػػانكف
 )1الكيالني ,فاركؽ  ,)1981محاضرات في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كالقانكف المقارف ,الجزء األكؿ ,ط ,1ص.165
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الع ارق ػػي كالق ػػانكف األردن ػػي ل ػػـ ي ػػرد نصػ ػاً م ػػف ى ػػذا القبي ػػل ,عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أني ػػا ض ػػمانة ض ػػركرية
لمم ػ ػػتيـ المكق ػ ػػكؼ ككني ػ ػػا تمن ػ ػػع س ػ ػػمطات التحقي ػ ػػق م ػ ػػف المج ػ ػػكء إل ػ ػػى األس ػ ػػاليب غي ػ ػػر المش ػ ػػركعة
كالتي تسبب ضرر لممتيـ.
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المبحث الثاني
الشروط الموضوعية إلصدار قرار التوقيف
األصػ ػ ػ ػػل أف اإلنسػ ػ ػ ػػاف ال يحػ ػ ػ ػػبس إال تنفيػ ػ ػ ػػذاً لحكػ ػ ػ ػػـ صػ ػ ػ ػػادر عميػ ػ ػ ػػو بػ ػ ػ ػػالحبس ,فػ ػ ػ ػػالتكقف
إجػ ػراء ش ػػاذ إذ يتخ ػػذ ف ػػي ح ػػق الف ػػرد قب ػػل تثب ػػت إدانت ػػو ,كلك ػػف تب ػػرره مص ػػمحة التحقي ػػق  .كب ػػالنظر
لخطػ ػ ػػكرة ىػ ػ ػػذا اإلج ػ ػ ػراء قيػ ػ ػػده القػ ػ ػػانكف بقيػ ػ ػػكد أشػ ػ ػػد ممػ ػ ػػا نػ ػ ػػص عميػ ػ ػػو بالنسػ ػ ػػبة ألعمػ ػ ػػاؿ التحقيػ ػ ػػق
األخػ ػػر  .فػ ػػالتكقيف ال يجػ ػػكز فػ ػػي كػ ػػل جريمػ ػػة ,كال أليػ ػػة مػ ػػدة ,كيختمػ ػػف فػ ػػي تنفيػ ػػذه عػ ػػف الحػ ػػبس
المحككـ بو كعقكبة .)1
كمػ ػػا أف الق ػ ػرار ال يػ ػػؤدي فق ػ ػ إلػ ػػى القػ ػػبض عمػ ػػى المػ ػػدعى عميػ ػػو كانمػ ػػا إلػ ػػى كضػ ػػعو فػ ػػي
الس ػ ػػجف أيضػ ػ ػاً إل ػ ػػى أف يص ػ ػػدر حك ػ ػػـ المحكم ػ ػػة أك يف ػ ػػرج عن ػ ػػو قب ػ ػػل ذل ػ ػػؾ .كالمحكم ػ ػػة ق ػ ػػد تقض ػ ػػي
ببراءت ػ ػػو م ػ ػػف التيم ػ ػػة ,كى ػ ػػذا يظي ػ ػػر كج ػ ػػو خط ػ ػػكرة ى ػ ػػذا الق ػ ػرار إذ يج ػ ػػكز أف يمح ػ ػػق األذ ش ػ ػػخص
ب ػػريء ,كليػ ػػذا فق ػػد كضػ ػػع المشػ ػػرع ش ػػركطاً مكضػػػكعية لمتكق ػػف ,كىػػػي تعتبػ ػػر م ػػف أىػػػـ الضػػػمانات
القانكنيػ ػػة التػ ػػي تكفػ ػػل مباش ػ ػرة التكقيػ ػػف فػ ػػي نطػ ػػاؽ قرينػ ػػة الب ػ ػراءة التػ ػػي تمتػ ػػع بيػ ػػا المشػ ػػتكى عميػ ػػو
ط ػ ػكاؿ إج ػ ػراءات التحقيػ ػػق حتػ ػػى صػ ػػدكر حكػ ػػـ نيػ ػػائي فػ ػػي مكضػ ػػكع الػ ػػدعك الجزائيػ ػػة  .)2كسػ ػػكؼ
نتناكؿ بالبحث الشركط المكضكعية لمتكقيف مف خالؿ المطالب التالية:
المطمب األكؿ :معيار طبيعة الجريمة كجسامة العقكبة
المطمب الثاني :كجكد الدالئل الكافية عمى الظف أك االتياـ

 )1سكيمـ ,دمحم عمي ,ضمانات الحبس االحتياطي ,مرجع سابق ,ص.42

 )2الكيالني ,فاركؽ ,محاضرات في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كالقانكف المقارف ,مرجع سابق ,ص.165
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المطمب الثالث :مدة التكقيف
المطمب الرابع :استجكاب المكقكؼ

المطمب األول
معيار طبيعة الجريمة وجسامة العقوبة
ىنػ ػػاؾ العديػ ػػد مػ ػػف األنظمػ ػػة القانكنيػ ػػة التػ ػػي تحظػ ػػر التكقيػ ػػف فػ ػػي ج ػ ػرائـ المخالفػ ػػات كفػ ػػي
الج ػ ػ ػرائـ المعاقػ ػ ػػب عمييػ ػ ػػا بعقكبػ ػ ػػة الغ ارمػ ػ ػػة فق ػ ػ ػ  ,ككػ ػ ػػذلؾ حظرتػ ػ ػػو فػ ػ ػػي الج ػ ػ ػرائـ الجنحيػ ػ ػػة قميمػ ػ ػػة
الخطكرة ,كالمقرر ليا عقكبة الحبس مقصكدة كانت أك غير مقصكدة .)1
كليػ ػ ػػذا يجػ ػ ػػب م ارعػ ػ ػػاة جس ػ ػ ػػامة الجريمػ ػ ػػة المسػ ػ ػػندة إلػ ػ ػػى المش ػ ػ ػػتكى عميػ ػ ػػو فػ ػ ػػي التكقي ػ ػ ػػف,
فينػ ػػاؾ ق ػ ػكانيف حػ ػػددت الج ػ ػرائـ التػ ػػي يجػ ػػكز فييػ ػػا التكقيػ ػػف حسػ ػػب العقكبػ ػػة المقػ ػػررة لتمػ ػػؾ الج ػ ػرائـ.
كم ػػا ىن ػػاؾ بع ػػض القػ ػكانيف الت ػػي تش ػػدد ف ػػي تحدي ػػد عقكب ػػة الح ػػبس لمجريم ػػة المكجي ػػة لممش ػػتبو ب ػػو
كسبب لمتكقيف كمنيا لـ تتشدد .)2
فمج ػ ػ ػػاؿ التكقي ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػػك الجناي ػ ػ ػػات عمكمػ ػ ػ ػاً أيػ ػ ػ ػاً ك ػ ػ ػػاف نكعي ػ ػ ػػا كالج ػ ػ ػػن المعاق ػ ػ ػػب عميي ػ ػ ػػا
بػ ػػالحبس لمػ ػػدة ال تقػ ػػل عػ ػػف سػ ػػنة ,كمػ ػػؤد ذلػ ػػؾ أنػ ػػو ال يجػ ػػكز التكقيػ ػػف فػ ػػي المخالفػ ػػات كالجػ ػػن
المعاق ػ ػػب عميي ػ ػػا بالغ ارم ػ ػػة أك الح ػ ػػبس لم ػ ػػدة تق ػ ػػل ع ػ ػػف س ػ ػػنة ,كأس ػ ػػاس ذل ػ ػػؾ أن ػ ػػو يج ػ ػػب أف تك ػ ػػكف
الجريم ػ ػػة ذات خط ػ ػػكرة تب ػ ػػرر اتخ ػ ػػاذ ى ػ ػػذا اإلجػ ػ ػراء الخطي ػ ػػر ض ػ ػػد الم ػ ػػتيـ  .)3ى ػ ػػذا باإلض ػ ػػافة إل ػ ػػى
أف المب ػ ػػدأ الع ػ ػػاـ أك ػ ػػد عم ػ ػػى أف التكقي ػ ػػف إجػ ػ ػراء اس ػ ػػتثنائي لي ػ ػػذا يج ػ ػػب أف يك ػ ػػكف اختياري ػ ػػا كل ػ ػػيس
1
2
3

) الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص.395
) مصطفى ,محمكد محمكد  ,)1984محاضرات في التكقيف ,سكرية ,جامعة دمشق.

) عقيدة ,دمحم أبك العال  ,)2001شرح قانكف اإلجراءات الجنائية ,القاىرة :دار النيضة العربية ,ص..463
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كجكبػ ػ ػاً ميم ػ ػػا كان ػ ػػت جس ػ ػػامة الجريم ػ ػػة المرتكب ػ ػػة .كم ػ ػػا يج ػ ػػب أف يؤخ ػ ػػذ بع ػ ػػيف االعتب ػ ػػار خط ػ ػػكرة
اإلتياـ كشخصية المشتكى عميو ,كحالتو الصحية كسنة كمركزه االجتماعي .)1
أوالً :مجال التطبيق في القانون األردني
نص ػ ػػت الم ػ ػػادة  1/114م ػ ػػف ق ػ ػػانكف أص ػ ػػكؿ المحاكم ػ ػػات الجزائي ػ ػػة األردن ػ ػػي رق ػ ػػـ  9لس ػ ػػنة
 1961عمػ ػ ػػى أنػ ػ ػػو  :بعػ ػ ػػد اسػ ػ ػػتجكاب المشػ ػ ػػتكي عميػ ػ ػػو يجػ ػ ػػكز لممػ ػ ػػدعي العػ ػ ػػاـ أف يصػ ػ ػػدر بحقػ ػ ػػو
م ػ ػػذكرة تكقي ػ ػػف لم ػ ػػدة ال تتج ػ ػػاكز خمس ػ ػػة عش ػ ػػر يكمػ ػ ػاً إذا ك ػ ػػاف الفع ػ ػػل المس ػ ػػند إلي ػ ػػو معاقبػ ػ ػاً عمي ػ ػػو
بػ ػػالحبس أك بعقكبػ ػػة أشػ ػػد منػػػو كيجػ ػػكز عنػػػد الضػ ػػركرة تمدي ػػد ى ػػذه المػ ػػدة م ػػف كقػ ػػت آلخػػػر لمػ ػػدة ال
تتجػ ػػاكز خمسػ ػػة عشػ ػػر يكم ػ ػاً  .لكػ ػػف عػ ػػدؿ المشػ ػػرع األردنػ ػػي ىػ ػػذه المػ ػػادة لسػ ػػد الػ ػػنقص ال ػ ػكارد فػ ػػي
ىػ ػ ػػذه المػ ػ ػػادة  ,)114كذلػ ػ ػػؾ فػ ػ ػػي القػ ػ ػػانكف رقػ ػ ػػـ  16لسػ ػ ػػنة  2001إذ أصػ ػ ػػب التكقيػ ػ ػػف ال يفػ ػ ػػرض
عمػ ػػى المشػ ػػتكى عميػ ػػو ,لكػ ػػف فػ ػػي أخػ ػػر تعػ ػػديل عمػ ػػى ىػ ػػذا القػ ػػانكف فػ ػػي عػ ػػاـ 2017ـ ,تػ ػػـ إضػ ػػافة
تعػ ػػديالت جكىريػ ػػة نكع ػ ػاً مػ ػػا ,إذ نصػ ػػت المػ ػػادة  )1 /114بعػ ػػد التعػ ػػديل عمػ ػػى أنػ ػػو :أف التكقيػ ػػف
ىػ ػػك تػ ػػدبير اسػ ػػتثنائي كال يكػ ػػكف التكقيػ ػػف إال إذا كػ ػػاف ىػ ػػك الكسػ ػػيمة الكحيػ ػػدة لممحافظػ ػػة عمػ ػػى أدلػ ػػة
اإلثبػ ػ ػػات أك المعػ ػ ػػالـ المػ ػ ػػادة لمجريمػ ػ ػػة أك لمحيمكلػ ػ ػػة دكف ممارسػ ػ ػػة اإلك ػ ػ ػراه عمػ ػ ػػى الشػ ػ ػػيكد أك عمػ ػ ػػى
المجنػ ػ ػػى عم ػ ػ ػػييـ أك تمن ػ ػ ػػع المش ػ ػ ػػتكى عمي ػ ػ ػػو مػ ػ ػػف إجػػ ػ ػراء أي اتص ػ ػ ػػاؿ بش ػ ػ ػػركائو ف ػ ػ ػػي الجريم ػ ػ ػػة أك
المتػ ػ ػػدخميف فييػ ػ ػػا أك المحرضػ ػ ػػيف عمييػ ػ ػػا أك أف يكػ ػ ػػكف الغػ ػ ػػرض مػ ػ ػػف التكقيػ ػ ػػف حمايػ ػ ػػة المشػ ػ ػػتكى
عمي ػ ػػو نفس ػ ػػو أك كض ػ ػػع ح ػ ػػد لمفع ػ ػػكؿ الجريم ػ ػػة أك الرغب ػ ػػة ف ػ ػػي اتق ػ ػػاء تج ػ ػػددىا أك تجني ػ ػػب النظ ػ ػػاـ

1

) مصطفى ,محمكد محمكد ,محاضرات في التكقيف ,مرجع سابق.
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العػ ػػاـ أي خمػ ػػل نػ ػػاجـ عػ ػػف الجريمػ ػػة  ,1إال بشػ ػػركط نصػ ػػت عمييػ ػػا الفق ػ ػرة األكلػ ػػى مػ ػػف ىػ ػػذه المػ ػػادة
كىي:
 -1أف يك ػ ػػكف الفع ػ ػػل المس ػ ػػتند إل ػ ػػى المش ػ ػػتكى عمي ػ ػػو معاقبػ ػ ػاً عمي ػ ػػو ب ػ ػػالحبس لم ػ ػػدة تزي ػ ػػد عم ػ ػػى
سنتيف ,أك بعقكبة جنائية مؤقتة.
 -2تكافر الدالئل الكافية التي ترب المشتكى عميو بالفعل المستند إليو.
 -3يجػ ػػكز تجديػ ػػد المػ ػػدة مػ ػػدة خمسػ ػػة عشػ ػػر يكم ػ ػاً) عمػ ػػى أف ال تتجػ ػػاكز فػ ػػي الجنايػ ػػات عػ ػػف
س ػػتة أش ػػير كف ػػي الج ػػن ش ػػيريف  .كيج ػػب أف يف ػػرج ع ػػف المش ػػتكي عمي ػػو كجكبػ ػاً أي بق ػػكة
القانكف بعد مدة التكقيف سالفة الذكر .
كالفقػ ػ ػرة الرابع ػ ػػة م ػ ػػف نف ػ ػػس الم ػ ػػادة أكجب ػ ػػت عم ػ ػػى الم ػ ػػدعي الع ػ ػػاـ ع ػ ػػرض مم ػ ػػف ال ػ ػػدعك
عمػ ػ ػ ػػى المحكمػ ػ ػ ػػة المختصػ ػ ػ ػػة بنظػ ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػػدعك إذا أر أف مصػ ػ ػ ػػمحة التحقيػ ػ ػ ػػق تكجػ ػ ػ ػػب اسػ ػ ػ ػػتمرار
تكقيػ ػ ػػف المشػ ػ ػػتكى عميػ ػ ػػو بعػ ػ ػػد انتيػ ػ ػػاء المػ ػ ػػدة المػ ػ ػػذككرة فػ ػ ػػي الفق ػ ػ ػرة األكلػ ػ ػػى مػ ػ ػػف نفػ ػ ػػس الم ػ ػ ػػادة.
كلممحكم ػ ػػة أف تق ػ ػػرر تمدي ػ ػػد م ػ ػػدة التكقي ػ ػػف عم ػ ػػى أف ال تتج ػ ػػاكز ى ػ ػػذه الم ػ ػػدة ش ػ ػػي اًر ف ػ ػػي ك ػ ػػل مػ ػ ػرة
كبشػ ػػرط أف ال يزيػ ػػد مجمػػػكع التمديػ ػػد فػ ػػي جميػ ػػع األح ػ ػكاؿ فػ ػػي الجػ ػػن عمػ ػػى شػ ػػيريف .كمػ ػػا نجػ ػػد أف
الم ػ ػػادة  123م ػ ػػف ق ػ ػػانكف أص ػ ػػكؿ المحاكم ػ ػػات الجزائي ػ ػػة األردن ػ ػػي نص ػ ػػت عم ػ ػػى كج ػ ػػكب التكقي ػ ػػف
إذا كان ػ ػ ػػت الجريم ػ ػ ػػة المنس ػ ػ ػػكبة إل ػ ػ ػػى الم ػ ػ ػػتيـ عقكبتي ػ ػ ػػا اإلع ػ ػ ػػداـ أك األش ػ ػ ػػغاؿ الش ػ ػ ػػاقة المؤب ػ ػ ػػدة أك
االعتقاؿ المؤبد . )2

 )1نص المادة  114الفقرة األكلى مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  32لسنة 2017ـ.
2

) الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص.398
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فالمشػ ػػرع األردنػ ػػي فعػ ػػل خي ػ ػ اًر عنػ ػػدما عػ ػػدؿ قػ ػػانكف أصػ ػػكؿ المحاكمػ ػػات الجزائيػ ػػة بالقػ ػػانكف
رق ػ ػػـ  16لس ػ ػػنة  2001كح ػ ػػذا ح ػ ػػذك التشػ ػ ػريعات المتقدم ػ ػػة ف ػ ػػي ى ػ ػػذا المج ػ ػػاؿ  ,كذل ػ ػػؾ ب ػ ػػأف جعػ ػ ػل
التكقي ػػف يتف ػػق م ػػع جس ػػامة الجريم ػػة ,بحي ػػث ح ػػدد م ػػدة الح ػػبس التػ ػي تجي ػػز التكقي ػػف كل ػػـ يتركي ػػا
مطمقػػ ػػة ,إذ أنػ ػ ػػو حسػ ػ ػػب القػ ػ ػػانكف األردنػ ػ ػػي رقػ ػ ػػـ مدتػ ػ ػػو  9لسػ ػ ػػنة  1961قبػ ػ ػػل تعديمػ ػ ػػو – فإنػ ػ ػػو لػ ػ ػػك
كانػ ػػت الجريمػ ػػة تافيػ ػػة كمعاقب ػ ػاً عمييػ ػػا بػ ػػالحبس ميمػ ػػا كانػ ػػت مدتػ ػػو قصػ ػػيرة فيجػ ػػكز إصػ ػػدار مػ ػػذكرة
بػ ػالتكقيف  .كىػػػذا منحنػ ػػى يجػ ػػافي العدال ػػة كالمنطػ ػػق كالي ػػدؼ ال ػػذي م ػػف أجمػػػو ن ػػص المشػ ػػرع عمػػػى
التكقيف .)1
ثانياً :مجال التطبيق في القانون العراقي
عالجػ ػ ػػت الم ػ ػ ػكاد  )120 – 109مػ ػ ػػف قػ ػ ػػانكف أصػ ػ ػػكؿ المحاكمػ ػ ػػات الجزائيػ ػ ػػة الع ارقػ ػ ػػي ال ػ ػ ػرقـ
 23لسػ ػػنة  1971المعػ ػػدؿ ف ػ ػػي الفصػ ػػل الثالػ ػػث من ػ ػػو ىػ ػػذا المكضػ ػػكع حي ػ ػػث تناكلػ ػػت ىػ ػػذه المػ ػ ػكاد
التكقيػػ ػػف كالحػػ ػػاالت التػػ ػػي يجػػ ػػكز فييػػ ػػا التكقيػ ػ ػػف ,كمػػ ػػف خػ ػ ػػالؿ اس ػ ػػتقراء تمػ ػ ػػؾ النص ػ ػػكص يمكػ ػ ػػف
إيجػ ػػاز طبيعيػ ػػة الج ػ ػرائـ كالعقكبػ ػػة المقػ ػػررة ليػ ػػا التػ ػػي يجػػػكز فييػ ػػا التكقيػ ػػف فينػ ػػاؾ حػػػاالت التكقيػ ػػف
الكجكبية كحاالت التكقيف الجكازية .)2
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) الشريف ,عمرك كاصف ,مرجع سابق ,ص.205

) نص المادة  )109الفقرة أ+ب+ج) مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ  23لسنة  1971كتعديالتو .كىذه الحاالت

ىي:

-1يككف كجكبيا في الجرائـ التي عقكبتيا المؤبد أك اإلعداـ حيث البد مف تكقيف المتيـ في ىذه الجرائـ.
-2يككف جكازيا تكقيف المتيـ في الجرائـ التي عقكبتيا أكثر مف ثالث سنكات.

 -3ال يجكز تكقيف المتيـ في الجرائـ التي عقكبتيا أقل مف ثالث سنكات إال إذا أر القاضي أف في إطالؽ سراحو خشية عمى حياتو أك
ىركبو أك التأثير عمى سير التحقيق.
-4ال يجكز التكقيف في المخالفات ما لـ يكف لممتيـ محل إقامة معيف.
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كفػ ػ ػػي المجمػ ػ ػػل يجػ ػ ػػب أف ال تتجػ ػ ػػاكز مػ ػ ػػدة التكقيػ ػ ػػف ربػ ػ ػػع الحػ ػ ػػد األقصػ ػ ػػى لعقكبػ ػ ػػة الجريمػ ػ ػػة
الم ػ ػػتيـ فيي ػ ػػا كف ػ ػػي ك ػ ػػل األحػ ػ ػكاؿ يج ػ ػػب أف ال تزي ػ ػػد عم ػ ػػى س ػ ػػتة أش ػ ػػير ف ػ ػػإذا ل ػ ػػـ يكتم ػ ػػل التحقي ػ ػػق
كتطمػ ػػب األمػ ػػر تمديػ ػػد التكقيػ ػػف ال ػ ػذي تجػ ػػاكز السػ ػػتة أشػ ػػير فعمػ ػػى قاضػ ػػي التحقيػ ػػق الطمػ ػػب إلػ ػػى
محكمػ ػػة الجنايػ ػػات تمديػ ػػد مػ ػػدة التكقيػ ػػف كمػ ػػا يجػ ػػب مالحظتػ ػػو انػ ػػو قبػ ػػل تجػ ػػاكز مػ ػػدة السػ ػػتة أشػ ػػير
يج ػ ػػب أال يم ػ ػػدد تكقي ػ ػػف الم ػ ػػتيـ أكث ػ ػػر م ػ ػػف خمس ػ ػػة عش ػ ػػر يكم ػ ػػا لك ػ ػػل مػ ػ ػرة يع ػ ػػرض فيي ػ ػػا تقري ػ ػػر
مصير المتيـ المكقكؼ عمى قاضي التحقيق تكقيف المتيـ.

المطمب الثاني
وجود الدالئل الكافية عمى الظن أو االتيام
تتطم ػ ػػب التش ػ ػ ػريعات الجزائيػػ ػػة إلصػػ ػػدار مػػ ػػذكرة التكقي ػ ػػف باإلض ػ ػػافة إلػ ػ ػػى تحديػػ ػػد الج ػ ػ ػرائـ
التػ ػػي يجػ ػػكز فييػػػا تكقيػ ػػف المػ ػػدعى عميػ ػػو أف تت ػ ػكافر دالئ ػػل كافيػ ػػة سػ ػػبب معق ػػكؿ) عمػ ػػى الظػ ػػف أك
االتيػ ػػاـ ,كالػ ػػدالئل الكافيػ ػػة ىػ ػػي اإلمػ ػػارات القكيػ ػػة التػ ػػي يسػ ػػتنت منيػ ػػا كقػ ػػكع الجريمػ ػػة كأف شخص ػ ػاً
معيناً ىك الذي ارتكبيا .كالدالئل ال ترقى إلى مرتبة األدلة كانما ىي أضعف منيا .)1
اء مش ػ ػ ػػركعاً أف تك ػ ػ ػػكف الس ػ ػ ػػمطة الت ػ ػ ػػي أم ػ ػ ػػرت ب ػ ػ ػػو
إذ ال يكف ػ ػ ػػي العتب ػ ػ ػػار التكقي ػ ػ ػػف إجػ ػ ػ ػر ً
مختصػ ػ ػػة بػ ػ ػػذلؾ ,ككػ ػ ػػذلؾ ال يكفػ ػ ػػي أف تكػ ػ ػػكف الجريمػ ػ ػػة ممػ ػ ػػا يجػ ػ ػػكز فييػ ػ ػػا التكقيػ ػ ػػف ,بػ ػ ػػل يتعػ ػ ػػيف
فض ػ ػالً عػ ػػف ذلػ ػػؾ ت ػ ػكافر مػ ػػا يػ ػػدؿ عمػ ػػى كقػ ػػكع الجريمػ ػػة كعمػ ػػى نسػ ػػبتيا إلػ ػػى المشػ ػػتكى عميػ ػػو الػ ػػذي
يصػ ػػدر ضػ ػػده ق ػ ػرار التكقيػ ػػف ,كقػ ػػد اشػ ػػترطت بعػ ػػض التش ػ ػريعات المقارنػ ػػة إلخضػ ػػاع أي شػ ػػخص
لمتكقي ػ ػػف تػ ػ ػكافر دالئ ػ ػػل كافي ػ ػػة عمػ ػ ػى إذناب ػ ػػو ,كاس ػ ػػتمزـ ال ػ ػػبعض اآلخ ػ ػػر قي ػ ػػاـ دالئ ػ ػػل جدي ػ ػػة عم ػ ػػى

1

)عبيد ,رؤكؼ ,المشكالت العممية اليامة في اإلجراءات الجنائية ,الجزء األكؿ ,القاىرة ,دار الفكر العربي ,ص . 31
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اتيام ػ ػػو ,كلك ػ ػػف أفض ػ ػػل التشػ ػ ػريعات ى ػ ػػك ال ػ ػػذي اش ػ ػػترط تػ ػ ػكافر أدل ػ ػػة كافي ػ ػػة ض ػ ػػد المش ػ ػػتكى عمي ػ ػػو
إلصدار أمر بتكقيفو .)1
أي أف إص ػ ػػدار م ػ ػػذكرة التكق ػ ػػف لكج ػ ػػكد أس ػ ػػباب تب ػ ػػرره ال يكف ػ ػػي ب ػ ػػل يج ػ ػػب أيضػ ػ ػاً كج ػ ػػكد
دالئ ػ ػػل كافي ػ ػػة عم ػ ػػى أف المش ػ ػػتكى عمي ػ ػػو ى ػ ػػك ال ػ ػػذي ارتك ػ ػػب الجريم ػ ػػة .فيج ػ ػػب أف تك ػ ػػكف األم ػ ػػكر
التػ ػػي يػ ػػدؿ ثبكتيػ ػػا عمػ ػػى ت ػ ػكافر العناصػ ػػر التػ ػػي تكفػ ػػي مسػ ػػبقاً إلصػ ػػدار مػ ػػذكرة التكقيػ ػػف ,أك قيػ ػػاـ
شػ ػػبيات مس ػ ػػتندة إل ػ ػػى ظ ػ ػػركؼ الكاقعػ ػػة ت ػ ػػؤدي لالعتق ػ ػػاد بنس ػ ػػبة الجريمػ ػػة لمم ػ ػػدعى عمي ػ ػػو .كم ػ ػػا أف
الػ ػ ػػدالئل أك الشػ ػ ػػيادات التػ ػ ػػي تبػ ػ ػػرر إصػ ػ ػػدار مػ ػ ػػذكرة التكقيػ ػ ػػف تتحػ ػ ػػدد عمػ ػ ػػى مسػ ػ ػػتك احتمػ ػ ػػاؿ أك
رجحػ ػػاف ارتكػ ػػاب المػ ػػدعى عميػ ػػو لمجريمػ ػػة ,كاحتمػ ػػاؿ حقيقػ ػػي لكنػ ػػو ال يرتقػ ػػي إلػ ػػى مرتبػ ػػة االحتمػ ػػاؿ
المنبثق عف األدلة . )2
أوالً :مجال التطبيق في القانون األردني
سػ ػػار المشػ ػػرع األردنػ ػػي فػ ػػي ركػ ػػب الغالبيػ ػػة مػ ػػف التش ػ ػريعات المقارنػ ػػة ,فاشػ ػػترط فػ ػػي المػ ػػادة
 )114م ػ ػػف ق ػ ػػانكف أص ػ ػػكؿ المحاكم ػ ػػات الجزائي ػ ػػة عم ػ ػػى  :تػ ػ ػكافر ال ػ ػػدالئل الت ػ ػػي تػ ػ ػرب المش ػ ػػتكى
عمي ػ ػ ػػو بالفع ػ ػ ػػل المس ػ ػ ػػند عمي ػ ػ ػػو  ,إلص ػ ػ ػػدار م ػ ػ ػػذكرة التكقي ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػػي جمي ػ ػ ػػع الجػ ػ ػ ػرائـ ,كسػ ػ ػ ػكاء أك ػ ػ ػػاف
التكقيػ ػ ػػف كجكبي ػ ػ ػاً أك جكازي ػ ػ ػاً .كيقصػ ػ ػػد بالػ ػ ػػدالئل التػ ػ ػػي يسػ ػ ػػتخمص منيػ ػ ػػا المحقػ ػ ػػق مػ ػ ػػد مالئمػ ػ ػػة
إخض ػ ػػاع المش ػ ػػتكى عميػ ػ ػػو إلجػ ػ ػراء التكقي ػ ػػف اإلمػ ػ ػػارات القكي ػ ػػة ,كيتع ػ ػػيف أف تكػ ػ ػػكف ال ػ ػػدالئل عمػ ػ ػػى
جان ػ ػػب كبي ػ ػػر م ػ ػػف الق ػ ػػكة كاألىمي ػ ػػة لتبري ػ ػػر المج ػ ػػكء إل ػ ػػى ى ػ ػػذا الت ػ ػػدبير الخطي ػ ػػر كاالس ػ ػػتثنائي .ف ػ ػػال
يج ػ ػػكز أف ي ػ ػػأمر ب ػ ػػو المحق ػ ػػق لمج ػ ػػرد ظن ػ ػػكف أحاط ػ ػػت بالمش ػ ػػتكى عمي ػ ػػو ,ألن ػ ػػو ل ػ ػػيس م ػ ػػف ش ػ ػػأف
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) الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص.412

) عبد الستار  ,فكزية  ,)2012شرح قانكف العقكبات :القسـ الخاص ,القاىرة ,دار النيضة العربية ,ص.273
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الظنػ ػػكف أف تطػ ػػي بقرينػ ػػة الب ػ ػراءة ,كمػ ػػا أف العدال ػ ػػة ال تتػ ػػأذ ببقائػ ػػو ح ػ ػ اًر طميق ػ ػاً خػ ػػالؿ التحقي ػ ػػق
أك المحاكمة ,كلكنيا تضار فيما لك تبيف أنو بريء بعد فترة مف تكقيفو .)1
كقػ ػػد اسػ ػػتقر القضػ ػػاء األردنػ ػػي عمػ ػػى ذلػ ػػؾ كأكػ ػػد عمػ ػػى عػ ػػدـ اعتبػ ػػار كجػ ػػكد دالئػ ػػل كافيػ ػػة –
سػ ػػبب معقػ ػػكؿ – لمتكقيػ ػػف ,فمج ػ ػػرد كجػ ػػكد قنػ ػػاة م ػ ػػع أشػ ػػخاص يركبػ ػػكف ف ػ ػػي سػ ػػيارة فػ ػػإف الق ػ ػػبض
عم ػ ػػى س ػ ػػائق الس ػ ػػيارة كركابي ػ ػػا ب ػ ػػاطالً ,ألن ػ ػػو ال يكج ػ ػػد دالئ ػ ػػل كافي ػ ػػة عم ػ ػػى ارتك ػ ػػابيـ ج ػ ػػرـ .كبي ػ ػػذا
قض ػ ػػت محكمػػ ػػة التمييػػ ػػز األردنيػػ ػػة أف مج ػ ػػرد كجػػ ػػكد فت ػ ػػاة ب ػ ػػيف رك ػ ػػاب السػ ػ ػػيارة ال يسػػ ػػكغ ضػ ػ ػػب
الرخصػ ػ ػة أك الق ػ ػػبض عم ػ ػػى الس ػ ػػائق كالرك ػ ػػاب كأخ ػ ػػذىـ إل ػ ػػى المخف ػ ػػر  ,م ػ ػػا داـ أف ى ػ ػػذه الفت ػ ػػاة ل ػ ػػـ
تػ ػػدع بكقػ ػػكع أي تعػ ػػد عمييػ ػػا  ,كلػ ػػـ يقػ ػػع المػ ػػذككريف مػ ػػا يسػ ػػتدعي االشػ ػػتباه بارتكػ ػػابيـ جرم ػ ػاً ,حتػ ػػى
يكػ ػ ػ ػػكف مػ ػ ػ ػػف حػ ػ ػ ػػق الممي ػ ػ ػ ػزيف بكصػ ػ ػ ػػفيما مػ ػ ػ ػػف أف ػ ػ ػ ػراد الضػ ػ ػ ػػابطة العدليػ ػ ػ ػػة القػ ػ ػ ػػبض عمػ ػ ػ ػػى أكلئػ ػ ػ ػػؾ
األش ػ ػػخاص عممػ ػ ػاً أف القض ػ ػػاء األردنػ ػ ػي اس ػ ػػتقر عم ػ ػػى أف تق ػ ػػدير كفاي ػ ػػة األدل ػ ػػة المقدم ػ ػػة لمنياب ػ ػػة
العامة لإلدانة أك عدـ كفايتيا ىك مف اختصاص المحكمة ال النيابة العامة .)2
ثانياً :مجال التطبيق في القانون العراقي
أمػ ػ ػػا بالنسػػ ػػبة لممشػ ػ ػػرع الع ارقػػ ػػي فمػػ ػػـ يػ ػ ػػذكر ص ػ ػ ػراحة ى ػ ػػذا الشػ ػ ػػرط أي ت ػ ػ ػكافر أدلػ ػ ػػة كافيػ ػ ػػة
تػ ػ ػرتب ب ػ ػػالمتيـ المكق ػ ػػكؼ بش ػ ػػكل صػ ػ ػري  ,كلكن ػ ػػو أش ػ ػػار ل ػ ػػذلؾ بش ػ ػػكل ض ػ ػػمني ,إذ نص ػ ػػت الم ػ ػػادة
 )92مػ ػػف قػ ػػانكف أصػ ػػكؿ المحاكمػ ػػات الجزائيػ ػػة الع ارق ػ ػػي عمػ ػػى أنػ ػػو :ال يجػ ػػكز القػ ػػبض عم ػ ػػى أي
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) الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص.412
) محكمة التمييز األردنية  :راجع قرارىا رقـ  77/235المنشكر عمى الصفحة  211مف مجمة نقابة المحاميف األردنيف لسنة .1978


قرار تمييز جزاء رقـ  , 67/85ص  , 1318مف مجمة نقابة المحاميف لسنة .1967



قرار تمييز جزاء رقـ  ,71/29ص  , 997مف مجمة نقابة المحاميف لسنة .1971



قرار تمييز جزاء رقـ  , 87/121ص  ,2216مف مجمة نقابة المحاميف لسنة  ,1989كقد جاء فيو األدلة كالقرائف كاؼ
منكط بقناعة محكمة المكضكع عمالً بأحكاـ المادة  1/147أصكؿ جزائية
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شػػػخص أك تكقيفػ ػػو إال بمقتضػ ػػى أمػ ػػر صػ ػػادر مػ ػػف حػ ػػاكـ أك محكمػ ػػة أك فػ ػػي األح ػ ػكاؿ التػ ػػي يجيػ ػػز
فييا القانكف ذلؾ.
كيفي ػ ػ ػػـ م ػ ػ ػػف الم ػ ػ ػػادة الس ػ ػ ػػابقة أف الق ػ ػ ػػانكف الع ارق ػ ػ ػػي ل ػ ػ ػػـ يج ػ ػ ػػز التكقي ػ ػ ػػف إال بن ػ ػ ػػاء عم ػ ػ ػػى
ػاء عم ػ ػػى أم ػ ػػر المحكم ػ ػػة ,كيفي ػ ػػـ م ػ ػػف ذل ػ ػػؾ أف المحكم ػ ػػة ل ػ ػػف تص ػ ػػدر أم ػ ػػر
ح ػ ػػالتيف ,األكل ػ ػػى :بن ػ ػ ً
التكقيػ ػػف إال إذا ت ػ ػكافرت أدلػ ػػة كافيػ ػػة إلصػ ػػداره أك اقتضػ ػػت مصػ ػػمحة التحقيػ ػػق ذلػ ػػؾ ,كالثانيػ ػػة :يػ ػػتـ
التكقي ػ ػػف بمكج ػ ػػب األحػ ػ ػكاؿ الت ػ ػػي يجي ػ ػػز الق ػ ػػانكف فيي ػ ػػا التكقي ػ ػػف ,كق ػ ػػد حص ػ ػػر الق ػ ػػانكف الح ػ ػػاالت
التػ ػػي يجػ ػػكز فييػ ػػا التكقيػ ػػف فيمػ ػػا إذا كػ ػػاف الشػ ػػخص متيم ػ ػاً بجريمػ ػػة معاقػ ػػب عمييػ ػػا بػ ػػالحبس لمػ ػػدة
تزيػ ػ ػػد عمػ ػ ػػى ثػ ػ ػػالث سػ ػ ػػنكات بالسػ ػ ػػجف المؤقػ ػ ػػت أك المربػ ػ ػػد ,كمػ ػ ػػا حػ ػ ػػدد القػ ػ ػػانكف كجػ ػ ػػكب التكقيػ ػ ػػف
لممػ ػػتيـ إذا كػ ػػاف متيم ػ ػاً بجريمػ ػػة معاقػ ػػب عمييػ ػػا باإلعػ ػػداـ ,كتمديػ ػػد التكقيػ ػػف إذا اقتضػ ػػت مصػ ػػمحة
التحقي ػ ػػق ذل ػ ػػؾ ,كى ػ ػػذا م ػ ػػا نص ػ ػػت عمي ػ ػػو الم ػ ػػادة  )109م ػ ػػف ق ػ ػػانكف أص ػ ػػكؿ المحاكم ػ ػػات الجزائي ػ ػػة
العراقي.
كمػ ػ ػػا يفيػ ػ ػػـ أيض ػ ػ ػاً أف المشػ ػ ػػرع الع ارقػ ػ ػػي اشػ ػ ػػترط ضػ ػ ػػمنياً كجػ ػ ػػكد دالئػ ػ ػػل كافيػ ػ ػػة لمتكقيػ ػ ػػف
االحتي ػ ػاطي مػ ػػف خػ ػػالؿ نصػ ػػو عمػ ػػى ضػ ػػركرة كجػ ػػكد نػ ػػكع الجريمػ ػػة كالمػ ػػادة القانكنيػ ػػة التػ ػػي تنطبػ ػػق
عميي ػ ػػا ف ػ ػػي أم ػ ػػر التكقي ػ ػػف ,كى ػ ػػذا األم ػ ػػر ل ػ ػػف يتحق ػ ػػق إال إذا ك ػ ػػاف ىن ػ ػػاؾ دالئ ػ ػػل كمؤشػ ػ ػرات ت ػ ػػدؿ
عمى الظف كاالتياـ .)1

 )1كىذا ما نصت عميو المادة  )113مف القانكف الجزائي العراقي بأنو :يشتمل األمر بالتكقيف عمى اسـ الشخص المكقكؼ كشيرتو كلقبو
كالمادة المكقكؼ بمقتضاىا كتاريخ ابتداء التكقيف كتاريخ انتيائو كيكقع عميو الحاكـ الذي أصدره كيختـ بختـ المحكـ .
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المطمب الثالث
مدة التوقيف
يع ػ ػػد مكض ػ ػػكع م ػ ػػدة التكقي ػ ػػف م ػ ػػف أى ػ ػػـ المكض ػ ػػكعات الت ػ ػػي يث ػ ػػار الج ػ ػػدؿ حكلي ػ ػػا ,كس ػ ػػبب
ذلػ ػػؾ ألف التكقيػ ػػف محػ ػػدد المػ ػػدة ,إضػ ػػافة إلػ ػػى أنػ ػػو إج ػ ػراء تحقيػ ػػق ,كالتحقيػ ػػق االبتػ ػػدائي بطبيعتػ ػػو
مرحم ػ ػ ػػة مؤقت ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف م ارح ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػػدعك  .ل ػ ػ ػػذلؾ أن ػ ػ ػػاط المش ػ ػ ػػرع الج ازئ ػ ػ ػػي بجي ػ ػ ػػات متع ػ ػ ػػددة س ػ ػ ػػمطة
التحقيق االبتدائي ,كلذلؾ فإف مدة التكقيف تختمف بحسب الجية التي قد يصدر منيا .)1
كتعتبػ ػ ػػر أىػ ػ ػػـ ضػ ػ ػػمانو مػ ػ ػػف ضػ ػ ػػمانات التكقيػ ػ ػػف ىػ ػ ػػي أف يكػ ػ ػػكف التكقيػ ػ ػػف محػ ػ ػػدد المػ ػ ػػدة,
ألنػ ػػو إج ػ ػراء اسػ ػػتثنائي كمؤقػ ػػت تحػ ػػدده مقتضػ ػػيات التحقيػ ػػق كمصػ ػػمحتو ,لػ ػػذا يتعػ ػػيف أف يػ ػػدكر مػ ػػع
ى ػػذه المقتضػ ػػيات كج ػػكداً كعػ ػػدماً ,غي ػػر أف التش ػ ػريعات المقارن ػػة لػ ػػـ تتف ػػق عمػ ػػى مكق ػػف كاحػ ػػد فيمػ ػػا
يخص تحديد مدة التكقيف  ,)2كقد ذىبت في ثالثة اتجاىات متباينة ,كىي:
االتجاااااه األول :النظااااام التقمياااادي ,الػ ػػذي لػ ػػـ يضػ ػػع حػ ػػداً أقصػ ػػى لمػ ػػدة التكقيػ ػػف ,كلػ ػػـ يقيػ ػػده بػ ػػأي
قيػ ػ ػػد زمنػ ػ ػػي ينحصػ ػ ػػر فيػ ػ ػػو ,كاالكتفػ ػ ػػاء برقابػ ػ ػػة سػ ػ ػػمطة أعمػ ػ ػػى عنػ ػ ػػد طمػ ػ ػػب تجديػ ػ ػػد مػ ػ ػػدة التكقيػ ػ ػػف.
كبمقتضػ ػػى ىػ ػػذا النظػ ػػاـ يمكػ ػػف أف يبقػ ػػى المشػ ػػتكى عميػ ػػو مكقكف ػ ػاً لمػ ػػدة قػ ػػد تسػ ػػتغرؽ مػ ػػدة العقكبػ ػػة,
لك ػػف م ػػف يعتن ػػق ى ػػذا االتج ػػاه قم ػػة م ػػف التشػ ػريعات ,ألن ػػو يعي ػػد لم ػػذاكرة ص ػػكرة التكقي ػػف ف ػػي عي ػػكد
الظ ػ ػ ػػالـ ,حي ػ ػ ػػث ك ػ ػ ػػاف ي ػ ػ ػػزج باألش ػ ػ ػػخاص ف ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػػجكف لم ػ ػ ػػدد طكيم ػ ػ ػػة ق ػ ػ ػػد تس ػ ػ ػػتغرؽ ش ػ ػ ػػيك اًر أك
سنكات .)3

1
2
3

) الكيالني ,فاركؽ ,مرجع سابق ,ص.19-18
) الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص.426

) سركر ,أحمد فتحي  ,)1995الشرعية الدستكرية كحقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية ,القاىرة ,دار النيضة العربية ,ص.627
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االتجااااه الثااااني :أق ػػر كض ػػع ح ػػد أقص ػػى لم ػػدة التكقي ػػف يتع ػػيف ع ػػدـ تج ػػاكزه ,كى ػػك االتج ػػاه الس ػػائد
ف ػ ػ ػ ػػي غالبي ػ ػ ػ ػػة التشػ ػ ػ ػ ػريعات المقارن ػ ػ ػ ػػة ,كم ػ ػ ػ ػػف أمثمتي ػ ػ ػ ػػا الق ػ ػ ػ ػػانكف الفرنس ػ ػ ػ ػػي كاأللم ػ ػ ػ ػػاني كاإليط ػ ػ ػ ػػالي
كالمص ػ ػػري كغيرى ػ ػػا م ػ ػػف التشػ ػ ػريعات ,لكني ػ ػػا تختم ػ ػػف ف ػ ػػي تحدي ػ ػػد الح ػ ػػد األقص ػ ػػى لم ػ ػػدة التكقي ػ ػػف,
كي ػ ػػذىب بعض ػ ػػيا ف ػ ػػي اتج ػ ػػاه ع ػ ػػدـ إج ػ ػػازة إص ػ ػػدار أم ػ ػػر التكقي ػ ػػف م ػ ػػف النياب ػ ػػة العام ػ ػػة إال لبض ػ ػػعة
أياـ ,كفيما عدا ذلؾ يصدر األمر بتمديد ىذه المدة مف المحكمة .)1
االتجااااااه الثالاااااث :كىػ ػػك الػ ػػذي يجيػ ػػز التكقيػ ػػف لمػ ػػدة محػ ػػددة كقابميػ ػػة التجديػ ػػد كالتػ ػػي تتمثػ ػػل بػ ػػأربع
كعشػ ػ ػ ػريف س ػ ػ ػػاعة ,دكف تحدي ػ ػ ػػد ع ػ ػ ػػدد مػ ػ ػ ػرات التجدي ػ ػ ػػد ,كبالت ػ ػ ػػالي ال يض ػ ػ ػػع ح ػ ػ ػػداً أقص ػ ػ ػػى لم ػ ػ ػػدة
التكقيف .)2
كينس ػ ػػجـ االتج ػ ػػاه التشػ ػ ػريعي كالفقي ػ ػػي بكض ػ ػػع ح ػ ػػد أقص ػ ػػى لم ػ ػػدة التكقي ػ ػػف م ػ ػػع التكيي ػ ػػف
القػ ػػانكني السػ ػػميـ ليػ ػػذا اإلج ػ ػراء ,كمػ ػػا يػ ػػتـ خصػ ػػـ ىػ ػػذه المػ ػػدة مػ ػػف مػ ػػدة العقكبػ ػػة المقػ ػػررة فػ ػػالتكقيف
ف ػ ػػي تكييف ػ ػػو الق ػ ػػانكني إجػ ػ ػراء تحقي ػ ػػق احتي ػ ػػاطي اس ػ ػػتثنائي ال يمج ػ ػػأ إليػ ػ ػو إال لمقتض ػ ػػيات التحقي ػ ػػق
كمصػ ػػمحتو ,لػ ػػذا يتعػ ػػيف أف تكػ ػػكف مدتػ ػػو محصػ ػػكرة فػ ػػي نطػ ػػاؽ زمنػ ػػي ضػ ػػيق ,األمػ ػػر الػ ػػذي يقض ػ ػي
تحديػ ػػد أقص ػ ػػى مػ ػػدة لمتكقي ػ ػػف بمػ ػػا ي ػ ػػتالءـ م ػ ػػع مقتضػ ػػيات التحقي ػ ػػق كمصػ ػػمحتو ,إذ أن ػ ػػو ال يج ػ ػػكز
أف يستمر التكقيف أكثر مف المدة التي تستمزميا مصمحة التحقيق .)3

1

) عبد الستار ,فكزية ,مرجع سابق ,ص.365

 ) 2مصطفى ,محمكد مصطفى ,مرجع سابق ,ص20

 ) 3حسني ,محمكد نجيب  ,)1994االستدالؿ كالتحقيق االبتدائي في قانكف اإلجراءات الجنائية ,القاىرة ,دار النيضة العربية ,ص.705

81

أوالً :مجال التطبيق في القانون األردني
يعتبر االتجاه الذي اتبعو المشرع األردني في مجاؿ التكقيف ينسجـ مع االتجاه التشريعي
الحديث الذي يضع حداً أعمى لمدة التكقيف ,إضافة إلى أنو أخضع معيار جسامة الجريمة ,فثمة
جرائـ لـ يقرر التكقيف فييا حداً أقصى ,كأخر كضع حد أقصى ليا ,كذلؾ عمى النحك األتي:
 الجنح األخرى ،كىي الجن الجائز فييا التكقيف عمى سبيل االستثناء أي تمؾ المعاقبعمييا بالحبس لمدة ال تزيد عمى سنتيف كالمنصكص عمييا في الفقرة  )2مف المادة 114
مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ,كالمادة /7ب )2/مف قانكف محكمة أمف الدكلة.
 الجنايات الخطيرة ،كىي الجنايات المعاقب عمييا قانكناً باإلعداـ أك األشغاؿ الشاقة المؤبدةأك االعتقاؿ المؤبد ,كقد جعل المشرع التكقيف كجكبياً في ىذه الجرائـ كليس جكازياً ,كقرر
أحكاماً خاصة بمدد التكقيف في ىذه الجنايات كالكاردة بمكجب المكاد  )3/114كالمادة
 )1/123مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية.
 الجرائم األخرى ،كىي الجنايات المعاقب عمييا قانكناً باألشغاؿ الشاقة المؤقتة أك االعتقاؿالمؤقت ,ككذلؾ الجن المعاقب عمييا قانكناً بالحبس لمدة تزيد عمى سنتيف ,كقد كرد ذلؾ
في المادة  )114الفقرة األكلى كالثانية مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.
ثانياً :مجال التطبيق في القانون العراقي
يستنت مف النصكص القانكنية العراقية فيما يتعمق بمدد التكقيف ضركرة عدـ تجاكز مدة
التكقيف ربع الحد األقصى لمعقكبة عمى أنو الحد األقصى لمدد التكقيف أال يزيد بأي حاؿ عمى
أكثر مف  ٦أشير كاذا اقتضػى األمر تمديد التكقيف أكثر مف المدة المشار إلييا فعمى قاضي
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التحقيق عرض األمر عمى محكمة لجنايات لتأذف لػو بتمديػد التكقيػف مػدة أخر  ,كىذا ما نصت
عميو كا لتي نصت عمى أنو :ال يجكز أف يزيد مجمكع مدد التكقيف عمى ربع الحد األقصى لمعقكبة
كال يزيد بأية حاؿ عمى ستة أشير كاذا اقتضى الحاؿ تمديد التكقيف أكثر مف ستة أشير فعمى
القاضي عرض األمر عمى محكمة الجنايات الكبر لتأذف لو بتمديد التكقيف مدة مناسبة عمى أف
ال تتجا كز ربع األقصى لمعقكبة أك تقر بإطالؽ سراحو بكفالة أك بدكنيا مع مراعاة ما جاء في الفقرة
ب .)1 .
كمػ ػػف أىػ ػػـ الضػ ػػمانات األخػ ػػر التػ ػػي يجػ ػػب أف تتػ ػػكفر لممكقػ ػػكؼ احتياطي ػ ػاً أنػ ػػو فػ ػػي حالػ ػػة
ضػ ػ ػػركرة تمديػ ػ ػػد مػ ػ ػػدة التكقيػ ػ ػػف عنػ ػ ػػد انتيائيػ ػ ػػا يجػ ػ ػػب أف يكػ ػ ػػكف التمديػ ػ ػػد بحضػ ػ ػػكر المػ ػ ػػتيـ أمػ ػ ػػاـ
القاض ػ ػػي لسػ ػ ػؤالو عػ ػ ػف معاممت ػ ػػو ف ػ ػػي التكقي ػ ػػف كالفتػ ػ ػرة الت ػ ػػي قض ػ ػػاىا في ػ ػػو ,كيج ػ ػػب عم ػ ػػى قاض ػ ػػي
التحقيػ ػػق عػ ػػدـ إصػ ػػدار ق ػ ػرار بتمديػ ػػد مػ ػػدة التكقيػ ػػف عنػ ػػد عػ ػػدـ إحضػ ػػار المػ ػػتيـ إمامػ ػػو ,إال أف مػ ػػا
يجػ ػػري عميػ ػػو العمػ ػػل فػ ػػي قضػ ػػايا التحقيػ ػػق خاصػ ػػة فػػػي األردف كالع ػ ػراؽ ىػ ػػك قيػػػاـ القاضػػػي بتمديػ ػػد
م ػ ػػدة التكقي ػ ػػف م ػ ػػف دكف إحض ػ ػػار الم ػ ػػتيـ أمام ػ ػػو ,كلي ػ ػػذا نؤي ػ ػػد م ػ ػػا ذى ػ ػػب إلي ػ ػػو ال ػ ػػبعض بض ػ ػػركرة
الػ ػػنص مػ ػػف قبػ ػػل المشػ ػػرع الع ارقػ ػػي كاألردنػ ػػي عمػ ػػى كجػ ػػكب حضػ ػػكر المػ ػػتيـ أمػ ػػاـ قاضػ ػػي التحقيػ ػػق
عنػ ػػد تمديػ ػػد مػ ػػدة تكقيفػ ػػو  ,ألنػ ػػو قػ ػػد تتكػ ػػكف لػ ػػد القاضػ ػػي قناعػ ػػة بضػ ػػركرة إطػ ػػالؽ س ػ ػراح المػ ػػتيـ
كعدـ تمديد تكقيفو في حاؿ حضكره أمامو.

 ) 1نص المادة  /109الفقرة ج) مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي.
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المطمب الرابع
استجواب الموقوف
أكجب ػ ػ ػػت التشػ ػ ػ ػريعات الجزائي ػ ػ ػػة المقارن ػ ػ ػػة ,كك ػ ػ ػػذلؾ التشػ ػ ػ ػريعات العراقي ػ ػ ػػة كاألردني ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى
الجيػ ػػة المختصػ ػػة بػ ػػالتكقيف حتػ ػػى يكػ ػػكف تكقيفػ ػػو صػ ػػحيحاً أف يكػ ػػكف مسػ ػػبكقاً باسػ ػػتجكاب المػ ػػتيـ,
كيرج ػػع الس ػػبب ف ػػي ذل ػػؾ إف مناقش ػػة الم ػػتيـ ف ػػي أدل ػػة االتي ػػاـ ق ػػد تمكن ػػو م ػػف إثب ػػات عك ػػس األدل ػػة
كالشػ ػػبيات القائمػ ػػة ضػ ػػده ,فػ ػػال تػ ػػر جيػ ػػة التحقيػ ػػق سػ ػػبب لتكقيفػ ػػو ,كبالتػ ػػالي يقػ ػػع بػ ػػاطالً التكقيػ ػػف
دكف اس ػ ػ ػػتجكاب الم ػ ػ ػػتيـ ,مس ػ ػ ػػتكجباً المس ػ ػ ػػائمة اإلداري ػ ػ ػػة كالجزائي ػ ػ ػػة إف تػ ػ ػ ػكافرت ش ػ ػ ػػركطو  .)1كق ػ ػ ػػد
ذى ػ ػػب جانػػ ػػب مػػ ػػف الفقػ ػ ػػو إلػػ ػػى القػػ ػػكؿ بأن ػ ػػو ال يشػػ ػػترط أف ي ػ ػػتـ تكقي ػ ػػف الم ػ ػػتيـ عق ػ ػػب اسػػ ػػتجكابو
مباشرة بل يجكز ذلؾ في أي كقت بعد استجكابو .)2
كقػ ػ ػػد أش ػ ػ ػػار لػ ػ ػػذلؾ المش ػ ػ ػػرع األردن ػ ػ ػػي فػ ػ ػػي ق ػ ػ ػػانكف أص ػ ػ ػػكؿ المحاكمػ ػ ػػات الجزائي ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػػادة
 )113بأنػ ػػو :إذا أكقػ ػػف المشػ ػػتكى عميػ ػػو بمكجػ ػػب مػ ػػذكرة إحضػ ػػار كظػ ػػل فػ ػػي النظػ ػػارة أكثػ ػػر مػ ػػف
أربػ ػػع كعش ػ ػريف سػ ػػاعة دكف أف يسػ ػػتجكبو أك يسػ ػػاؽ إلػ ػػى المػ ػػدعي العػ ػػاـ كفق ػ ػاً لمػ ػػا كرد فػ ػػي المػ ػػادة
السػػ ػ ػػابقة اعتبػ ػ ػ ػػر تكقيفػ ػ ػ ػػو عم ػ ػ ػ ػالً تعسػ ػ ػ ػػفياً كلكحػ ػ ػ ػػق المكظػ ػ ػ ػػف المسػ ػ ػ ػػئكؿ بجريم ػ ػ ػػة حجػ ػ ػ ػػز الحريػ ػ ػ ػػة
الشخصية المنصكص عمييا في قانكف العقكبات .

 ) 1الجكخدار ,حسف ,التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية ,مرجع سابق ,ص..295
 ) 2حسني ,محمكد نجيب ,عمـ العقاب ,مرجع سابق ,ص.506
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الفصل الخامس
الخاتمة
كفي نياية ىذه الرسالة قاـ الباحث بتكضي ماىية التكقيف كفقاً لقانكف أصكؿ المحاكمات
الجزائية األردني كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي ,كتـ بياف اإلجراءات التي تتطمبيا
إصدار مذكرة التكقيف ,كاإلجراءات المطمكبة لتنفيذ التكقيف ,كالتطرؽ إلى اإلجراءات الالحقة
إلصدار مذكرة التكقيف.
كقد سعت الدراسة مف خالؿ الفصكؿ المككنة ليا إلى تغطية مكضكع التكقيف بشكل
كامل ,كبياف النصكص القانكنية المتعمقة بيذا اإلجراء الخطير ,كالمقارنة بيف ما ىك معمكؿ في
التشريع األردني كالتشريع العراقي ,مع التطرؽ إلى بعض األحكاـ القضائية كالتفسيرات الفقيية
القانكنية التي تطرقت إلى ىذا اإلجراء المؤيدة لمتكقيف ,كاآلراء الفقيية التي رأت في التكقيف اعتداء
عمى الحرية الشخصية.
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النتائج:
تكصل الباحث في ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائ  ,أىميا:
 أف التكقيف إجراء تقتضيو الضركرة بيدؼ تحقيق المصمحة العامة لممجتمع ,لذلؾ نجده مطبقفي معظـ الدكؿ مف اجل فرض سيطرتيا لسيادة النظاـ كتحقيق األماف ,لذلؾ نجده مطبق في
القانكف العراقي كاألردني
 أف التكقيف يجب أف يككف محاطاً بقيكد عدة كضمانات لممكقكؼ ,ككف ىذا اإلجراء كاف كافضركريا إال أنو إجراء يمس الحرية الشخصية كالتي تكفميا جميع الدساتير في الدكؿ ,ألف
المكازنة بيف مصمحة الفرد كمصمحة الدكلة يككف مف خالؿ إحاطة إجراء التكقيف بالقيكد
كالتدابير الالزمة.
 أف أساس التكييف القانكني يقكـ عمى اعتباره إجراء مف إجراءات التحقيق التي تتخذ بصفةاحتياطية إزاء المشتكى عميو ,كىك إجراء ىاـ كخطير يقكـ عمى سمب حرية المشتكى عميو.
 أف اليدؼ مف التكقيف ىك المحافظة عمى سالمة التحقيق كتأميف أدلة الجريمة مف أي عبثأك إفساد.
 ال يعتبر التكقيف مف العقكبات السالبة لمحرية عمى الرغـ مف أنو إجراء يسمب حرية المشتكىعميو.
 كمما كاف نطاؽ القيكد المفركضة عمى التكقيف متسعة كمنحسرة في مبررات ضركرية كالزمةكمما اقتربنا أكثر مف صيانة حق حرية الفرد بالحرية.
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 أف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني طرأت عميو تعديالت كثير شممت إحاطة التكقيفبضمانات عدة ,كاف مف أبرزىا ما تـ إضافة في التعديل األخير في عاـ 2017ـ ,بإقرار بدائل
لمتكقيف.
التوصيات:
 -1يكصػ ػػي الباحػ ػػث بتحديػ ػػد المقصػ ػػكد بالػ ػػدالئل الكافيػ ػػة ضػ ػػد المػ ػػتيـ لج ػ ػكاز تكقيفػ ػػو ,كذلػ ػػؾ
بغي ػ ػػة تقيي ػ ػػد س ػ ػػمطة الجي ػ ػػة ص ػ ػػاحبة االختص ػ ػػاص ب ػ ػػالتكقيف كلتجن ػ ػػب الغ ػ ػػكص ب ػ ػػاألىكاء
الشخصية كالتعسف في استعمالو.
 -2يتمنػ ػػى البحػ ػػث مػ ػػف إدراج نػ ػػص قػ ػػانكني إلق ػ ػرار حػ ػػق التعػ ػػكيض لكػ ػػل شػ ػػخص تػ ػػـ تكقيفػ ػػو
بغير سبب قانكني أك تـ تكقيفو كحكمت المحكمة ببراءتو.
 -3يتمنى الباحث أف يحذك المشرع العراقي حذك المشرع األردني فيما يخص بدائل التكقيف
التي أقرىا المشرع األردني في التعديل األخير لقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لما ليذه
البدائل مف دكر في صكف حرية الفرد مف التعدي عمييا.
 -4ير الباحث أف مف الضركري التكسع في الضمانات المقررة لمتكقيف في التشريع األردني
كالعراقي ,كضركرة تكفير طبيب مختص يعرض عميو المكقكؼ بعد انتياء التكقيف ,كذلؾ
مف اجل التثبت مف عدـ تعرضو لئفعاؿ الماسة بسالمة جسمو ,ألف تكفير مثل ىذه
الضمانة يمنع سمطات التحقيق مف المجكء إلى األساليب غير المشركعة كالتي تسبب
ضرر المتيـ.

86

المراجع
 .1ابف القيـ الجكزية ,شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر الزرعي الدمشقي ,)1999
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ,تحقيق :أحمد الزعبي ,بيركت :دار األرقـ لمطباعة
كالنشر.
 .2أبك المعاطي ,حاف  ,)1986النظاـ العقابي اإلسالمي( ,رسالة دكتوراه) ،جامعة القاىرة,
جميكرية مصر.
 .3أبك عيشة ,حاتـ خالد  ,)2014بدائل التكقيف كدكرىا في تحقيق العدالة في فمسطيف:
دراسة تحميمية مقارنة ,رسالة ماجستير ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
 .4أميف ,دمحم صال

حسيف  ,)1980دكر النيابة العامة في الدعك العمكمية في القانكف

المقارف( ,رسالة دكتوراه) ،جامعة القاىرة.
 .5البحر ,ممدكح خميل  ,)1998مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ,عماف:
دار الثقافة لمتكزيع كالنشر.
 .6البصكؿ ,دمحم انكر  ,)1997التكقيف كبعض اإلجراءات األخر المقيدة لمحرية الشخصية,
ندوة ضوابط التوقيف واخالء السبيل بكفالة ومعاييرىا ،المعيد القضائي األردني ,عماف
 19-17تشريف الثاني.1997
 .7بينسي ,أحمد فتحي  ,)1983العقوبة في الشريعة اإلسالمية ,بيركت :دار الرائد العربي.
 .8جندي عبد الممؾ  ,)1976الموسوعة الجنائية  ,الجزء الثاني  ,القاىرة :مطبعة دار
الكتب المصرية.
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 .9الجكخدار ,حسف  ,)2008التحقيق االبتدائي في أصول المحاكمات الجزائية ,عماف :دار
الثقافة لمتكزيع كالنشر.
 .10حسني ,محمكد نجيب  ,)1973عمم العقاب ,ط ,2القاىرة :دار النيضة العربية.
 .11حسني ,محمكد نجيب  ,)1994االستدالل والتحقيق االبتدائي في قانون اإلجراءات
الجنائية ,القاىرة :دار النيضة العربية.
 .12حكمد ,عبد الكىاب  ,)1989الوسيط في اإلجراءات الجزائية الكويتية ,الككيت ,مطبعة
ذات السالسل.
 .13الخشاشنو ,إبراىيـ ,التدريب كالتأىيل في مؤسسات اإلصالح كالتأىيل األردنية ,كاقع
كتطمعات ,ورقة عمل مقدمة إلى ندوة إصالح السياسة والتشريعات الجنائية والسجنية
والعقوبات البديمة في األردن ,المنعقدة في عماف بتاريخ .2001/7/29
 .14الخصاكنة ,جياد  ,)1997مبررات التكقيف ,ندوة ضوابط التوقيف واخالء السبيل
ومعاييرىا ،المعيد القضائي األردني ,عماف 19-17 ,تشريف الثاني ,الكرقة الثانية.
 .15داردكة ,فؤاد  ,)1997التكقيف اإلداري كضركراتو ,ندوة ضوابط التوقيف وأخالء السبيل
بكفالة ،المعيد القضائي األردني ,عماف 19-17 ,تشريف الثاني ,الكرقة الحادية عشرة.
 .16رمسيس بنياـ  ,)1978اإلجراءات الجنائية تحميالً وتأصيالً ,اإلسكندرية :دار المعارؼ.
 .17رمضاف ,عمر السعيد  ,)1988مبادئ القانون اإلجراءات الجنائية  ,الجزء األكؿ القاىرة:
دار النيضة العربي.
 .18رؤكؼ ,عبيد  ,)1979مبادئ اإلجراءات الجنائية ,القاىرة :دار الجميل لمطباعة.
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 .19الزبيدي ,سمماف عبيد هللا  ,)2015شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  82لسنة
 0770المعدل ,بغداد :دار األنصاري لمنشر.
 .20سركر ,أحمد فتحي  ,)1995الشرعية الدستكرية كحقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية,
القاىرة ,دار النيضة العربية.
 .21سميـ باز  ,)1985شرح قانون المحاكمات الجزائية المؤقت  ,بيركت :دار إحياء التراث.
 .22سكيمـ ,دمحم عمي  ,)2007ضمانات الحبس االحتياطي ,اإلسكندرية :منشأة المعارؼ.
 .23الش ػ ػػاكي ,تكفي ػ ػػق  ,)1954فقاااااو اإلجاااااراءات الجنائياااااة ،الج ػ ػػزء األكؿ ,ط ,2الق ػ ػػاىرة :دار
الكتاب العربي.
 .24الش ػ ػريف ,عمػ ػػرك كاصػ ػػف  ,)2004النظرياااااة العاماااااة فاااااي التوقياااااف :دراساااااة مقارناااااة,
بيركت :منشكرات الحمبي.
 .25ص ػ ػػال  ,نائ ػ ػػل عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف  ,)1995التكقي ػ ػػف كالرقاب ػ ػػة القض ػ ػػائية ,د ارس ػ ػػة تحميمي ػ ػػة ف ػ ػػي
القانكنيف األردني كالفرنسي ,رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية ,عماف.
 .26ص ػ ػ ػػحاح ,ع ػ ػ ػػاطف فػ ػ ػ ػؤاد  ,)2002الوسااااااايط فاااااااي الحااااااابس االحتيااااااااطي ,الجيػ ػ ػ ػزة ,دار
منصكر لمطباعة.
 .27عب ػ ػػد الس ػ ػػتار  ,فكزي ػ ػػة  ,)2012شااااارح قاااااانون العقوباااااات :القسااااام الخااااااص ,الق ػ ػػاىرة:
دار النيضة العربية.
 .28عبيػػ ػ ػػد ,رؤكؼ ,المشػ ػ ػ ػػكالت العمميػػ ػ ػػة اليامػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي اإلج ػ ػ ػ ػراءات الجنائي ػ ػ ػػة ,الجػ ػ ػ ػػزء األكؿ,
القاىرة ,دار الفكر العربي.
 .29عثمػ ػػاف ,أحمػ ػػد عبػ ػػد الك ػ ػريـ  ,)2008أحكااااام وضااااوابط التوقيااااف وبدائمااااو ,بيػ ػػركت ,دار
الكتب القانكنية.
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 .30عقي ػ ػ ػ ػػدة ,دمحم أب ػ ػ ػ ػػك الع ػ ػ ػ ػػال  ,)2001ش ػ ػ ػ ػػرح ق ػ ػ ػ ػػانكف اإلجػ ػ ػ ػ ػراءات الجنائي ػ ػ ػ ػػة ,الق ػ ػ ػ ػػاىرة :دار
النيضة العربية.
 .31ع ػػالـ ,حس ػػف فػ ػؤاد  ,)1996العم ػػل ف ػػي الس ػػجكف د ارس ػػة ف ػػي النظري ػػة لمعم ػػل ف ػػي ال ػػنظـ
العقابية ,أطروحة دكتوراه ،جامعة القاىرة.
 .32ع ػ ػ ػػكض ,دمحم مح ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػديف  ,)1989حقاااااااوق اإلنساااااااان فاااااااي اإلجاااااااراءات الجنائياااااااة,
المنصكرة :مكتبة الجالء.
 .33القضػ ػػاة ,إب ػ ػراىيـ  ,)1997ض ػ ػكاب التكقيػ ػػف ,كرقااااة عماااال مقدمااااة إلااااى ناااادوة ضااااوابط
التوقيف واخالء السبيل بكفالة ومعاييرىا ،المعيد القضائي ,عماف األردف.
 .34الكػ ػػرد ,سػ ػػالـ احمػ ػػد  ,)2002أصاااااول اإلجاااااراءات الجزائياااااة فاااااي التشاااااريع الفمساااااطيني,
الكتاب األكؿ ,مكتبة القدس ,غزة.
 .35الكيالني ,فاركؽ  ,)1981محاضرات في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني
كالقانكف المقارف ,الجزء األكؿ ,ط ,1ص.165
 .36مأمكف دمحم سالمة  ,)1980قانون اإلجراءات الجنائية معمقاً عميو بالفقو وأحكام النقض,
القاىرة :دار الفكر العربي.
 .37المجالي ,نظاـ تكفيق  ,)1997الضكاب

القانكنية لشرعية التكقيف ,دراسة مقارنة في

التشريع الجزائي األردني ,مجمة جامعة مؤتة لمبحوث والدراسات ,المجمد الخامس ,العدد
الثاني.
 .38دمحم ,دمحم عبد هللا  ,)2005اإلجراءات البديمة عن الحبس ,جامعة نايف لمعمكـ األمنية,
الرياض ,د.ف).
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 .39المرصفاكي حسف صادؽ  ,)1954الحبس االحتياطي كضماف حرية الفرد في التشريع
المصري( ,رسالة دكتوراه) ،دامعة القاىرة ,جميكرية مصر.
 .40المشيداني ,دمحم أحمد  ,)1983قكاعد الحد األدنى لمعاممة المسجكنيف :دراسة مقارنة,
أطروحة دكتوراه غير منشورة ,جامعة عيف شمس.
 .41مصطفى ,حسف يكسف  ,)2003الشرعية في اإلجراءات الجزائية ,عماف :الدار العممية
الدكلية لمنشر كالتكزيع.
 .42مصطفى ,محمكد محمكد  ,)1977اإلثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن،
الجزء األكؿ ,ط ,1القاىرة ,دار الكتاب الجامعي الجديد.
 .43مصطفى ,محمكد محمكد  ,)1984محاضرات في التكقيف ,سكرية ,جامعة دمشق.
 .44مقابمو ,حسف يكسف مصطفى  ,)2003الشرعية في اإلجراءات الجزائية ,عماف :دار
الثقافة.
 .45نجـ ,دمحم صبحي  ,)2000قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 7لسنة 0790م :أحكام
تطبيقو ومضمونو ,عماف :دار الثقافة لمتكزيع كالنشر.
 .46نمكر ,دمحم سعيد  ,)2005أصول اإلجراءات الجزائية ،شرح لقانون أصول المحاكمات
الجزائية األردني ,ط ,1عماف :دار الثقافة لمتكزيع كالنشر.
 .47كزير ,عبد العظيـ  ,)1991اإلجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق
اإلنسان ,بيركت :دار العمـ لممالييف.
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القوانين:
 .1قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  32لسنة 2017ـ.
 .2قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ 23لسنة .1971
 .3قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية المبناني رقـ  11لسنة 1959ـ.
 .4قانكف اإلجراءات الجنائية المصري رقـ 50لسنة .1950
 .5قانكف الجمارؾ األردنية رقـ  )20لسنة  1988كتعديالتو.
 .6القانكف المدني األردني رقـ  24لسنة  1988كتعديالتو.
 .7قانكف المرافعات المدنية العراقي رقـ  83لسنة 1969ـ كتعديالتو.
 .8القانكف المسطرة الجنائية المغربي رقـ  23.05لسنة 2005ـ.
 .9قانكف محاكـ الصم رقـ  )15لسنة  1952كتعديالتو.
 .10قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل األردني  9لسنة  2004كتعديالتو.
 .11قانكف مصمحة السجكف العراقي رقـ  151لسنة 1969ـ كتعديالتو.
االتفاقيات الدولية:
 .1االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ اإلنساف كالحريػات األساسػية كالتػي دخمػت حيػز التنفيػذ فػي
 3أيمكؿ .1953
 .2اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسمة 1948ـ.
 .3المؤتمر الدكلي الرابع لقانكف العقكبات كالمنعقد في ركما مف  30 – 7أكتكبر .1953
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الق اررات:
 .1محكمػػة التمييػػز األردنيػػة  :ارجػػع قرارىػػا رقػػـ  77/235المنشػػكر عمػػى الصػػفحة  211مػػف
مجمة نقابة المحاميف األردنيف لسنة .1978
 .2محكمػ ػػة التمييػ ػػز األردنيػ ػػة ,ق ػ ػرار رقػ ػػـ  ,97/754مجمػ ػػة نقابػ ػػة المحػ ػػامييف األردنيػ ػػيف لسػ ػػنة
 ,1998ص.1033
 .3ق ػرار تمييػػز ج ػزاء رقػػـ  , 87/121ص  ,2216مػػف مجمػػة نقابػػة المحػػاميف لسػػنة ,1989
كقػػد جػػاء فيػػو األدلػػة كالق ػرائف كػػاؼ منػػكط بقناعػػة محكمػػة المكضػػكع عم ػالً بأحكػػاـ المػػادة
 1/147أصكؿ جزائية
 .4قرار تمييز جزاء رقـ  ,71/29ص  , 997مف مجمة نقابة المحاميف لسنة .1971
 .5قرار تمييز جزاء رقـ  , 67/85ص  , 1318مف مجمة نقابة المحاميف لسنة .1967

