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 الشكر والتقدير

سيدنا الحمد هلل رب العالمين أىل المجد والثناء، والصالة والسالم عمى اشرف األنبياء والمرسمين 

 دمحم وعمى الو وصحبو أجمعين.

فإنني اشكر هللا العمي القدير أوال وأخيرا عمى توفيقو بإتمام ىذه الرسالة، فيو عز وجل أحق 

بالشكر والثناء وأولى بيما، فالحمد هلل الذي وفقني بإنجاز ىذا العمل المتواضع فان أصبت فمن 

 تعالى هللا وان أخطأت فمن نفسي، وما توفيقي إال من هللا

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.

ذ أتقدم ألساتذتي أعضاء لجنة المناقشة بالشكر ، والتقدير لقبول مناقشة الرس الة وتعيدي وا 

ثرائيا .  لألخذ بكل مالحظاتيم اليادفة إلى تصويبيا وا 

والمقام يتسع ألن أسجل ألىل الفضل فضميم ، وىم ىنا جامعة الشرق األوسط برئاستيا 

 وكوادرىا وىيئاتيا المشرفة والتدريبية واإلدارية.

 وهللا ولي التوفيق

 

 

 



 ه
 

 اإلىداء

 بدعائيما مف إلى إلىليـ بفضل كبير ال يقدر بثمف  أديفمف  إلىاىدي ثمرة ىذا الجيد 

 عمرىما في هللا أطاؿ ككالدتي كالدي إلى ,كاالنجاز النجاح طريق في خطكت كبعطائيما اىتديت

 كرعايتي تربيتي عمى كاإلحساف الجزاء خير هللا كجزاىما كالعافية بالصحة كمتعيما هلل طاعتيا عمى

لى  .... تعالى هللا بفضل مف ساندتني كخطت معي كل الخطكات كسيمت لي دركب الصعاب, كا 

نبع العطاء كرمز الكفاء, زكجتي كرفيقة  إلىكشاركتني عناء البحث كالنجاح كتتطمع  لإلنجاز, 

دربي التي ما زالت تضحي بكقتيا مف أجل راحتي, كىيئت لي كل سبل التفرغ كاالنقطاع ليذا 

 إتماـيعكضيا خيرا عمى متابعتيا كتشجيعيا لي مف اجل  أفلى الرسالة العممية كالتي اسأؿ هللا تعا

 ىذه الرسالة العممية.

الى كل مف عممني حرفًا كأمدني بخبايا المعرفة كأحفادي ميجة الفؤاد كشعمة الحياة, ك أكالدي  إلى

إللى كل مف أبدكا استعدادًا منقطع فمـ يقصركا كلك بالكممة الطيبة, أىدي ىذا الجيد المتكاضع, 

 . أجمعيفسائال هللا تعالى اف ينفع بو, كصمى هللا كسمـ عمى سيدنا دمحم كالو كصحبو 
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أحمد الموزي  الدكتور  

 الممخص

عتبػػػػػػػر مػػػػػػػف بيػػػػػػػدؼ الكقػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػى ماىيػػػػػػػة التكقيػػػػػػػف, كالػػػػػػػذي يىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة جػػػػػػػاءت ىػػػػػػػذه     

كالمػػػػػػػني  الكصػػػػػػػفي التحميمػػػػػػػي, حيػػػػػػػث تػػػػػػػـ اعتمػػػػػػػاد المػػػػػػػني   اإلجػػػػػػػراءات االسػػػػػػػتثنائية كالخطيػػػػػػػرة, 

المقػػػػارف مػػػػف خػػػػالؿ المقارنػػػػة بػػػػيف القػػػػانكف العراقػػػػػي كاألردنػػػػي مػػػػع اإلشػػػػارة إلػػػػى القػػػػكانيف األخػػػػػر  

 حيثما تطمبت ضركرات البحث ذلؾ.

أف التكقيػػػػػف يجػػػػػب أف أبرزىػػػػػا, خمصػػػػػت الدراسػػػػػة إلػػػػػى مجمكعػػػػػة مػػػػػف النتػػػػػائ  كػػػػػاف مػػػػػف قػػػػػد ك 

مػػػػف العقكبػػػػات يعػػػػد إلػػػػى أف التكقيػػػػف ال  إضػػػػافةً  حاطػػػػًا بقيػػػػكد عػػػػدة كضػػػػمانات لممكقػػػػكؼ,يكػػػػكف م

 السالبة لمحرية عمى الرغـ مف أنو إجراء يسمب حرية المشتكى عميو.



 ك
 

أف يحػػػػػذك المشػػػػػرع العراقػػػػػي حػػػػػذك المشػػػػػرع األردنػػػػػي فيمػػػػػا يخػػػػػص بػػػػػدائل كقػػػػد أكصػػػػػت الدراسػػػػػة 

شػػػػرع األردنػػػػي فػػػػي التعػػػػديل األخيػػػػر لقػػػػانكف أصػػػػكؿ المحاكمػػػػات الجزائيػػػػة التكقيػػػػف التػػػػي أقرىػػػػا الم

 لما ليذه البدائل مف دكر في صكف حرية الفرد مف التعدي عمييا.

التكقيػػػػػػف, الضػػػػػػمانات, بػػػػػػدائل التكقيػػػػػػف, مػػػػػػذكرة التكقيػػػػػػف, قػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ : كممااااااات مفتاحيااااااةال

  العراقي.المحاكمات الجزائية األردني, قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 
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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

 أواًل: تمييد

عميػػػػػػػو حجػػػػػػػز حريػػػػػػػة  مػػػػػػػف اإلجػػػػػػػراءات الميمػػػػػػػة كالخطيػػػػػػػرة كالػػػػػػػذي يترتػػػػػػػب التكقيػػػػػػػف يعػػػػػػػد

المػػػػػتيـ لمػػػػػدة محػػػػػددة تػػػػػتـ مػػػػػف قبػػػػػل السػػػػػمطة لضػػػػػركرة تقتضػػػػػييا مصػػػػػمحة التحقيػػػػػق كفػػػػػق ضػػػػػكاب  

, فعمػػػػى الػػػػرغـ حػػػػددىا القػػػػانكف, فجػػػػكىره سػػػػمب لحريػػػػة المػػػػدعى عميػػػػو مػػػػدة غيػػػػر قصػػػػيرة مػػػػف الػػػػزمف

نػػػػو يعػػػػد إجػػػػراء خطيػػػػر يترتػػػػب عميػػػػو سػػػػمب التكقيػػػػف إال أ التشػػػػريعات المقارنػػػػةمػػػػف إقػػػػرار كثيػػػػر مػػػػف 

كالػػػػػذي اعتبػػػػػره الػػػػػبعض مخالفػػػػػة صػػػػػريحة لمبػػػػػدأ  المػػػػػتيـ بػػػػػريء حتػػػػػى  اإلدانػػػػػةة قبػػػػػل ثبػػػػػكت الحريػػػػػ

تثبػػػػػػت إدانتػػػػػػو  فقرينػػػػػػة البػػػػػػراءة التػػػػػػي نصػػػػػػت عمييػػػػػػا معظػػػػػػـ الدسػػػػػػاتير المقارنػػػػػػة إذ أكػػػػػػد الدسػػػػػػتكر 

 .عمى عدـ معاقبة الشخص بسمب حريتو قبل ثبكت إدانتو مف التيـ المنسكبة إليو األردني

التػػػػػػي ليػػػػػا مػػػػػا يبررىػػػػػػا, إذ  التكقيػػػػػف مػػػػػػف اإلجػػػػػراءات األكليػػػػػةكمػػػػػف جيػػػػػة أخػػػػػػر  يعتبػػػػػر   

تعػػػػػػد ضػػػػػػركرة يحػػػػػػاكؿ المشػػػػػػرع مػػػػػػف خالليػػػػػػا المكازنػػػػػػة بػػػػػػيف مصػػػػػػمحة المشػػػػػػتكى عميػػػػػػو كمصػػػػػػمحة 

كالثػػػػػأر الػػػػػذي قػػػػػد يتعػػػػػرض لػػػػػو مػػػػػف  االنتقػػػػػاـالمجتمػػػػػع إذ يمجػػػػػأ إلييػػػػػا المشػػػػػرع لحمايػػػػػة المػػػػػتيـ مػػػػػف 

ف كػػػػػػاف مػػػػػػا جريمػػػػػػة جديػػػػػػدة, إال أ ارتكػػػػػػابأىػػػػػػل المجنػػػػػػي عميػػػػػػو كمنعػػػػػػو مػػػػػػف  ف ىػػػػػػذه المبػػػػػػررات كا 

يؤيػػػػدىا إال أف التكقيػػػػف فػػػػي نيايتػػػػو يػػػػؤدي إلػػػػى سػػػػمب حريػػػػة الشػػػػخص, كمػػػػا يتعػػػػارض ىػػػػذا المبػػػػدأ 

أخػػػػر  تكفػػػػل حريػػػػة اإلنسػػػػاف أىميػػػػا   المػػػػتيـ بػػػػريء حتػػػػى تثبػػػػت إدانتػػػػو  كال تثبػػػػت إال  مبػػػػاد مػػػػع 

ت جػػػػاد بعػػػػض الضػػػػػمانامختصػػػػة كىػػػػذا مػػػػا دفػػػػع المشػػػػػرع إلػػػػى إي بقػػػػرار قطعػػػػي صػػػػادر عػػػػف جيػػػػػة

كالقيػػػػػػكد التػػػػػػي تحػػػػػػي  بػػػػػػإجراء التكقيػػػػػػف التػػػػػػي تقػػػػػػيـ التػػػػػػكازف مػػػػػػا بػػػػػػيف احتػػػػػػراـ الحريػػػػػػة الشخصػػػػػػية 
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كتحقيػػػػق العدالػػػػة مػػػػف جيػػػػة أخػػػػر ,  جيػػػػةككفالػػػػة اإلجػػػػراءات التػػػػي تسػػػػم  بمحاكمػػػػة الجػػػػاني مػػػػف 

إذ ال يكقػػػػػف شػػػػػخص إال فػػػػػي أحػػػػػكاؿ معينػػػػػة نػػػػػص عمييػػػػػا المشػػػػػرع األردنػػػػػي كالعراقػػػػػي فػػػػػي قػػػػػانكف 

( مػػػػػف قػػػػػانكف 120-111يػػػػػة, إذ نػػػػػص المشػػػػػرع األردنػػػػػي فػػػػػي المػػػػػكاد  أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائ

فقػػػػػد نظػػػػػـ إجػػػػػراءات , , أمػػػػػا القػػػػػانكف العراقػػػػػي1961( لسػػػػػنة 9أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة رقػػػػػـ  

( مػػػػػػف قػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة رقػػػػػػـ 119-109كضػػػػػػمانات التكقيػػػػػػف فػػػػػػي المػػػػػػكاد  
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اد االىتمػػػػػػػاـ العػػػػػػػالمي فػػػػػػػي حمايػػػػػػػة الحريػػػػػػػات كمػػػػػػػع التطػػػػػػػكر العممػػػػػػػي كالتكنكلػػػػػػػكجي كازديػػػػػػػ

الشخصػػػػػية بػػػػػات مػػػػػف الضػػػػػركري الحػػػػػد مػػػػػف التكقيػػػػػف كػػػػػإجراء مػػػػػف اإلجػػػػػراءات االحتياطيػػػػػة التػػػػػي 

قػػػػػد تغنػػػػػي عنػػػػػو كخاصػػػػػًة إذ مػػػػػا عممنػػػػػا األثػػػػػر , يمجػػػػػأ إلييػػػػػا المشػػػػػرع إذ أف ىنػػػػػاؾ بػػػػػدائل لمتكقيػػػػػف

كدكه إلػػػػػػى السػػػػػػمبي لمتكقيػػػػػػف عمػػػػػػى األشػػػػػػخاص مػػػػػػف اختالطػػػػػػو بػػػػػػبعض المجػػػػػػرميف الػػػػػػذيف قػػػػػػد يقػػػػػػ

إرتكػػػػػػاب الجريمػػػػػػة, باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى نظػػػػػػرة المجتمػػػػػػع السػػػػػػمبية اتجػػػػػػاه الشػػػػػػخص المكقػػػػػػكؼ كخاصػػػػػػة 

 إذا ما تـ تبرءتو مف الجـر المسند إليو.

كبػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػف نػػػػػػػص المشػػػػػػػرع األردنػػػػػػػي كالعراقػػػػػػػي عمػػػػػػػى الضػػػػػػػمانات التػػػػػػػي ترافػػػػػػػق إجػػػػػػػراء     

يػػػػػػػة إال أف إجػػػػػػػراء التكقيػػػػػػػف نجػػػػػػػده فػػػػػػػي قػػػػػػػكانيف ئالتكقيػػػػػػػف فػػػػػػػي قػػػػػػػانكف أصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػات الجزا

أخػػػػػر  خالفػػػػػًا لقػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة كالتػػػػػي قػػػػػد ال تكػػػػػكف فػػػػػي معظميػػػػػا إجػػػػػراءات 

ببيػػػػػػػػاف إجػػػػػػػػراءات  الدراسػػػػػػػػةقضػػػػػػػػائية بػػػػػػػػل إجػػػػػػػػراءات إداريػػػػػػػػة, كعميػػػػػػػػو سػػػػػػػػنقـك مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ ىػػػػػػػػذه 

 كضمانات التكقيف في القانكف األردني كالعراقي.
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 ثانيًا: مشكمة الدراسة

 احتيػػػػػاطيتنبػػػػػع مشػػػػػكمة ىػػػػػذه الدراسػػػػػة مػػػػػف االخػػػػػتالؼ حػػػػػكؿ مكضػػػػػكع التكقيػػػػػف كػػػػػإجراء  

أـ عقكبػػػػػػة قػػػػػػد تػػػػػػؤثر عمػػػػػػى الشػػػػػػخص المكقػػػػػػكؼ كالػػػػػػذي قػػػػػػد يمسػػػػػػو فػػػػػػي سػػػػػػمعتو كشػػػػػػرفو كسػػػػػػمككو 

كػػػػل مػػػػف  إحاطػػػػوالػػػػرغـ مػػػػف عمػػػػى مػػػػف الجػػػػـر المسػػػػند إليػػػػو, ف تبرئتػػػػوالمسػػػػتقبمي, خاصػػػػًة إذا مػػػػا تػػػػـ 

ىػػػػػػػذه الضػػػػػػػمانات ال تعػػػػػػػد  التػػػػػػػي تكفػػػػػػػل التكقيػػػػػػػف إال أف ضػػػػػػػماناتاألردنػػػػػػػي كالعراقػػػػػػػي بالالمشػػػػػػػرع 

تتمثػػػػػػػل مشػػػػػػػكمة الدراسػػػػػػػة إذ  , كمػػػػػػػف ىنػػػػػػػا جػػػػػػػاءت ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة لبيػػػػػػػاف ىػػػػػػػذه الضػػػػػػػمانات,كافيػػػػػػػة

ىػػػػػي إجػػػػػراءات كضػػػػػمانات التكقيػػػػػف فػػػػػي القػػػػػانكف  الػػػػػرئيس فػػػػػي اإلجابػػػػػة عػػػػػف التسػػػػػاؤؿ التػػػػػالي  مػػػػػا

 األردني كالعراقي؟ 

 التالية:كتتفرع ىذه اإلشكالية في التساؤالت 

 ما المقصكد بالتكقيف؟ -

عمييػػػػػػػا كػػػػػػػل مػػػػػػػف المشػػػػػػػرع األردنػػػػػػػي كالعراقػػػػػػػي كػػػػػػػإجراء مػػػػػػػاىي الضػػػػػػػمانات التػػػػػػػي نػػػػػػػص  -

 التكقيف؟

 بدائل لمتكقيف؟ما ىي  -

 ؟انتياءهىك أثر التكقيف القانكني, ككيفية  ما -

 مع مبدأ المتيـ بر  حتى تثبت إدانتو؟ احتياطيما مد  تعارض التكقيف كإجراء  -

 لدراسةثالثًا: أىداف ا

 تكضي  األساس القانكني لمتكقيف  -
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عمييػػػػػا كػػػػػل مػػػػػف المشػػػػػرع األردنػػػػػي كالعراقػػػػػي التعػػػػػرؼ عمػػػػػى أىػػػػػـ الضػػػػػمانات التػػػػػي نػػػػػص  -

 عند إجراء التكقيف.

 بياف كتحديد الضمانات القانكنية كالمكضكعية المصاحبة لمتكقيف. -

 بياف بدائل التكقيف في التشريعات المقارنة. -

 رابعًا: أىمية الدراسة

إذ يعػػػػػد التكقيػػػػػف  فػػػػػي البحػػػػػث وتػػػػػأىميػػػػػة الدراسػػػػػة مػػػػػف أىميػػػػػة المكضػػػػػكع التػػػػي تتناكلتكمػػػػف 

مػػػػػف اإلجػػػػػراءات الخطيػػػػػرة كالتػػػػػي تمػػػػػس الشػػػػػخص فػػػػػي حريتػػػػػو ككرامتػػػػػو كسػػػػػمعتو بػػػػػيف النػػػػػاس, لػػػػػذا 

أحػػػػػػػاط المشػػػػػػػرع إجػػػػػػػراء التكقيػػػػػػػف بعػػػػػػػدد مػػػػػػػف الضػػػػػػػمانات التػػػػػػػي يجػػػػػػػب أف تتػػػػػػػكافر لتقريػػػػػػػر ىػػػػػػػذا 

 اإلجراء. 

 خامسًا: حدود الدراسة

ىػػػػذه الدراسػػػػة بالضػػػػمانات التػػػػي يجػػػػب أف تتػػػػكافر فػػػػي التكقيػػػػف كحػػػػاالت التكقيػػػػف المتبعػػػػة تتعمػػػػق 

فػػػػي التشػػػػريع األردنػػػػي كالعراقػػػػي, حيػػػػث سػػػػيقـك الباحػػػػث بدراسػػػػة مقارنػػػػة بػػػػيف التشػػػػريعيف باإلضػػػػافة 

 في بعض التشريعات المقارنة لمكصكؿ إلى التكييف القانكني المالئـ.

 سادسًا: مصطمحات الدراسة

حػػػػػث بتعريػػػػػف بعػػػػػض المصػػػػػطمحات التػػػػػي تتعمػػػػػق بالدراسػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ العػػػػػكدة سػػػػػيقـك البا 

إلػػػػػى المراجػػػػػع التػػػػػي عرفتيػػػػػا, إذ سػػػػػيعمد الباحػػػػػث تعريفػػػػػًا إجرائيػػػػػًا يسػػػػػيل عمػػػػػى القػػػػػار  فيػػػػػـ ىػػػػػذه 

 المصطمحات.  
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إجػػػػػػػػراء إحتيػػػػػػػػاطي يكضػػػػػػػػع بمكجبػػػػػػػػو المشػػػػػػػػكتى عميػػػػػػػػو, كبػػػػػػػػأمر مػػػػػػػػف جيػػػػػػػػو قضػػػػػػػػائية  التوقيااااااااف:

كفػػػػػػػق مػػػػػػػا تقتضػػػػػػػية مصػػػػػػػمحة التحقيػػػػػػػق, كضػػػػػػػمف  مختصػػػػػػػة, فػػػػػػػي الحػػػػػػػبس لمػػػػػػػدة محػػػػػػػددة قانكنػػػػػػػاً 

 ضكاب  حددىا القانكف.

 ًا: الدراسات السابقةسابع

( القيااااود القانونيااااة عمااااى قاااارار التوقيااااف فااااي مرحمااااة 8102أواًل: دراسااااة فااااواعرة: دمحم نااااواف )

 المحاكمة: دراسة مقارنة:

يسػػػػػم  الباحػػػػػث الضػػػػػكء فػػػػػي ىػػػػػذه الدراسػػػػػة عمػػػػػى القيػػػػػكد القانكنيػػػػػة التػػػػػي تػػػػػرد عمػػػػػى قػػػػػرار 

التكقيػػػػػػػػف إذ قػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػث بتقسػػػػػػػػيـ دراسػػػػػػػػتو إلػػػػػػػػى ثالثػػػػػػػػة مباحػػػػػػػػث: خصػػػػػػػػص األكؿ منػػػػػػػػو لبيػػػػػػػػاف 

اإلجػػػػػراءات القانكنيػػػػػة المميػػػػػدة لقػػػػػرار التكقيػػػػػف, أمػػػػػا المبحػػػػػث الثػػػػػاني فتنػػػػػاكؿ اإلجػػػػػراءات القانكنيػػػػػة 

اتػػػػو, كمػػػػا تطػػػػرؽ فػػػػي الجػػػػزء األخيػػػػر إلػػػػى اإلجػػػػراءات القانكنيػػػػة الالحقػػػػة المنظمػػػػة لقػػػػرار التكقيػػػػف ذ

عمػػػػػى قػػػػػرار التكقيػػػػػف, كمػػػػػا يميػػػػػز دراسػػػػػتنا عػػػػػف ىػػػػػذه الدراسػػػػػة انيػػػػػا تتنػػػػػاكؿ مقارنػػػػػة بػػػػػيف التشػػػػػريع 

التػػػػي يجػػػػب أف تتػػػػكافر فػػػػي قػػػػرار التكقيػػػػػف  الضػػػػػماناتاألردنػػػػي كالعراقػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ البحػػػػث فػػػػي 

تناكليػػػػا كػػػػل مػػػػف المشػػػػرع األردنػػػػي كالعراقػػػػي كالتػػػػي أجػػػػاز باإلضػػػػافة إلػػػػى البحػػػػث فػػػػي الجػػػػرائـ التػػػػي 

 بيا التكقيف.

( التوقياااااف )الحااااابس اإلحتيااااااطي( فاااااي 8117ثانياااااًا: دراساااااة ولاااااد عماااااي: دمحم ناصااااار أحماااااد )

 قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينية.

ىػػػػػػدفت ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة المقارنػػػػػػة بػػػػػػيف التشػػػػػػريعاف األردنػػػػػػي كالفمسػػػػػػطيني إلجػػػػػػراء التكقيػػػػػػف 

الباحػػػػػػث فػػػػػػي الفصػػػػػػل التمييػػػػػػدي ماىيػػػػػػة التكقيػػػػػػف كتطػػػػػػكره التػػػػػػاريخي, أمػػػػػػا الفصػػػػػػل  حيػػػػػػث تنػػػػػػاكؿ
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الثػػػػاني فخصصػػػػو إلػػػػى التكييػػػػف القػػػػانكني كشػػػػركطو كتنػػػػاكؿ فػػػػي الفصػػػػل الثػػػػاني انتيػػػػاء التكقيػػػػف 

كآثػػػػاره كخمصػػػػػت الدراسػػػػة إلػػػػػى بعػػػػػض النتػػػػائ  كالتكصػػػػػيات كمػػػػا يميػػػػػز دراسػػػػػتنا عػػػػف ىػػػػػذه الدراسػػػػػة 

  التكقيف. في انيا تناكلت ضمانات

 : منيجية الدراسةثامناً 

سػػػػػػكؼ يتبػػػػػػع الباحػػػػػػث المػػػػػػني  الكصػػػػػػفي التحميمػػػػػػي مػػػػػػف خػػػػػػالؿ بيػػػػػػاف كشػػػػػػرح النصػػػػػػكص 

المتعمقػػػػػػة بالمكضػػػػػػكع كأحكػػػػػػاـ القضػػػػػػاء كتحميػػػػػػل كبيػػػػػػاف كجيػػػػػػات النظػػػػػػر حيثمػػػػػػا يقتضػػػػػػي األمػػػػػػػر 

بالنسػػػػػػبة لمنصػػػػػػكص القانكنيػػػػػػة كاألحكػػػػػػاـ القضػػػػػػائية, كالػػػػػػني  المقػػػػػػارف مػػػػػػف خػػػػػػالؿ المقارنػػػػػػة بػػػػػػيف 

العراقػػػػػي كاألردنػػػػػي مػػػػػع اإلشػػػػػارة إلػػػػػى القػػػػػكانيف األخػػػػػر  حيثمػػػػػا تطمبػػػػػت ضػػػػػركرات البحػػػػػث القػػػػػانكف 

 ذلؾ.
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 الفصل الثاني

 ماىية التوقيف

تمػػػػػػػر الػػػػػػػدعك  الجزائيػػػػػػػة بحسػػػػػػػب األصػػػػػػػكؿ المتبعػػػػػػػة بػػػػػػػثالث مراحػػػػػػػل رئيسػػػػػػػية, األكلػػػػػػػى: 

مرحمػػػػػػػة التحقيػػػػػػػق االبتػػػػػػػدائي, كالمرحمػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة ىػػػػػػػي مرحمػػػػػػػة المحاكمػػػػػػػة, كالمرحمػػػػػػػة الثالثػػػػػػػة ىػػػػػػػي 

مرحمػػػػػة تنفيػػػػػذ الحكػػػػػـ, كمػػػػػا ييمنػػػػػا فػػػػػي ىػػػػػذه الدراسػػػػػة ىػػػػػك المرحمػػػػػة األكلػػػػػى كىػػػػػي مرحمػػػػػة التحقيػػػػػق 

 االبتدائي, كبشكل خاص إجراء التكقيف.

التحقيػػػػق االبتػػػػدائي لػػػػو معنػػػػى عػػػػاـ كيقصػػػػد بػػػػو إجػػػػراءات التحقيػػػػق التػػػػي تقػػػػـك بيػػػػا سػػػػمطة 

الضػػػػػب  القضػػػػػائي التحقيػػػػػق مضػػػػػافًا إلييػػػػػا جميػػػػػع إجػػػػػراءات االسػػػػػتدالالت التػػػػػي يقػػػػػكـ بيػػػػػا مػػػػػأمكر 

بمػػػػا فػػػػييـ النيابػػػػة العامػػػػة, كالمعنػػػػى الضػػػػيق يقصػػػػد بػػػػو مػػػػا يقػػػػكـ بػػػػو قاضػػػػي التحقيػػػػق, أك النيابػػػػة 

 .(1 العامة في األحكاؿ التي يباشر فييا التحقيق

كقػػػػػػد أجػػػػػػاز المشػػػػػػرع مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف اإلجػػػػػػراءات التػػػػػػي يجػػػػػػكز لسػػػػػػمطة التحقيػػػػػػق اتخاذىػػػػػػا  

بقصػػػػد الكقػػػػكؼ عمػػػػى الحقيقػػػػة كتحقيػػػػق العدالػػػػة كقػػػػد بينيػػػػا بشػػػػكل محػػػػدد فػػػػي القػػػػكانيف ذات الشػػػػأف 

بػػػػذلؾ, بحيػػػػث ال يجػػػػكز تجاكزىػػػػا ألنػػػػو بخػػػػالؼ ذلػػػػؾ يصػػػػب  اإلجػػػػراء المتخػػػػذ باطػػػػل كال يعتػػػػد بػػػػو, 

يف: األكؿ إجػػػػػػػراءات جمػػػػػػػع األدلػػػػػػػة كالتػػػػػػػي تشػػػػػػػمل االنتقػػػػػػػاؿ كتقسػػػػػػػـ ىػػػػػػػذه اإلجػػػػػػػراءات إلػػػػػػػى نػػػػػػػكع

كالمعاينػػػػػػػة أك سػػػػػػػماع الشػػػػػػػيكد, كنػػػػػػػدب الخبػػػػػػػراء, كالتفتػػػػػػػيش كاالسػػػػػػػتجكاب كالمكاجيػػػػػػػة. أمػػػػػػػا النػػػػػػػكع 

                                                           
 .267, 261, القاىرة: دار الكتاب العربي, ص 2(, فقو اإلجراءات الجنائية, الجزء األكؿ, ط1954الشاكي, تكفيق (  1
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الثػػػػاني مػػػػف اإلجػػػػراءات فتتمثػػػػل بػػػػإجراءات الػػػػتحف  عمػػػػى المػػػػتيـ, كتشػػػػمل األمػػػػر بحضػػػػكر المػػػػتيـ 

 .(1 كاألمر كالقبض عميو كاألمر بتكقيفو احتياطياً 

كمػػػػا ييمنػػػػا فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة ىػػػػك التكقيػػػػف, كمػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذا الفصػػػػل سػػػػيتـ التطػػػػرؽ إلػػػػى   

جكانػػػػػب عػػػػػدة مػػػػػف أجػػػػػل تكػػػػػكيف صػػػػػكرة كاضػػػػػحة كمكسػػػػػعة إلجػػػػػراء التكقيػػػػػف مػػػػػف خػػػػػالؿ تعريفػػػػػو 

كتميػػػػػزه عػػػػػف المصػػػػػطمحات المتشػػػػػابية, كبيػػػػػاف األسػػػػػاس كالتكييػػػػػف القػػػػػانكني ليػػػػػذا اإلجػػػػػراء, كذلػػػػػؾ 

 عمى النحك اآلتي: 

 المبحث األكؿ: مفيـك التكقيف 

 المبحث الثاني: التكييف القانكني لمتكقيف كمبرراتو

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .369ص ,دار النيضة العربي القاىرة:  مباد  القانكف اإلجراءات الجنائية , الجزء األكؿ (,1988 عمر السعيدرمضاف, (  1
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 المبحث األول

 مفيوم التوقيف 

اإلجراءات االستثنائية كالخطيرة, فجكىره يقكـ عمى سمب حرية المشتكى يعد التكقيف مف 

, لذلؾ فقد أقرت القكاعد القانكنية كالتي تتمثل بأربع كعشريف ساعة عميو مدة غير قصيرة مف الزمف

الضمانات التي تحكـ ىذا اإلجراء, كجّل ذلؾ في ما تقرره القاعدة القانكنية التي تقضي بأنو  ال 

تكقيف بغير سبب( كيقكـ السبب الداعي إلى التكقيف بكقكع جريمة تككف عمى درجة معينة مف 

ىك مرتكب تمؾ الجريمة كضركرة كجكد  المشتكى عميوالخطكرة كتكافر الدالئل الكافية عمى أف 

المبررات التي تستدعي المجكء إلى التكقيف, كما أحاط المشرع ىذا اإلجراء بضمانات تتمثل 

 .(1 بشركط مكضكعية كشركط شكمية يجب تكافرىا عند اتخاذ ىذا اإلجراء

كتقتضي دراسة ىذا اإلجراء الخطير البحث في مفيكمو, كتمييزه عف المصطمحات  

 شابية كذلؾ مف خالؿ المطالب التالية:المت

 المطمب األكؿ: تعريف التكقيف 

 المطمب الثاني: التمييز بيف التكقيف كالمصطمحات المشابية

 

 

 
                                                           

 .  403(, التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية, عماف: دار الثقافة لمتكزيع كالنشر, ص2008جكخدار, حسف ال( 1
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 المطمب األول

 تعريف التوقيف 

عميو,  التكقيف إجراء ىاـ كخطير مف إجراءات التحقيق, كيقـك عمى سمب حرية المشتكى

تتقرر إدانتو بحكـ قضائي, كيتنافى عمى ىذا النحك مع قرينة البراءة التي كيكقع عميو إيالمًا قبل أف 

تقضي بأف األصل في المشتكى عميو البراءة, كبذلؾ يتعيف عدـ المجكء إليو إال في أضيق 

 .(1 الحدكد

كمػػػػػا يقصػػػػػد بػػػػػو أيضػػػػػًا حجػػػػػز مؤقػػػػػت لحريػػػػػة المشػػػػػتكى عميػػػػػو تػػػػػأمر بػػػػػو سػػػػػمطة قضػػػػػائية 

التحقيػػػػق كفػػػػق ضػػػػكاب  حػػػػددىا القػػػػانكف أي ىػػػػك إجػػػػراء  مختصػػػػة لمػػػػدة محػػػػددة تقتضػػػػييا مصػػػػمحة

احتيػػػػاطي كتػػػػدبير احتػػػػرازي يصػػػػدر بػػػػأمر مػػػػف الجيػػػػة القضػػػػائية المختصػػػػة بمكجػػػػب مػػػػذكرة تسػػػػمى 

 مػػػػػػػذكرة التكقيػػػػػػػف( يكضػػػػػػػع بمكجبيػػػػػػػا المشػػػػػػػتكى عميػػػػػػػو فػػػػػػػي الحجػػػػػػػز  دار اإلصػػػػػػػالح كالتأىيػػػػػػػل ( 

 لممدة المعينة في القانكف كبمعزؿ عف األشخاص المحككميف .

بس ىػػػػك سػػػػمب حريػػػػة شػػػػخص مػػػػتيـ بارتكػػػػاب جريمػػػػة فتػػػػرة مػػػػف الػػػػزمف بإيداعػػػػو احػػػػد كالحػػػػ 

السػػػػجكف لحػػػػيف إتمػػػػاـ تحقيػػػػق يجػػػػر  معػػػػو ,كاألصػػػػل بػػػػالحبس باعتبػػػػاره سػػػػمبا لمحريػػػػة انػػػػو عقكبػػػػة, 

كبالتػػػػػالي يجػػػػػب أال يكقػػػػػع إال بحكػػػػػـ قضػػػػػائي بعػػػػػد محاكمػػػػػة عادلػػػػػة تتػػػػػكفر فييػػػػػا لممػػػػػتيـ ضػػػػػمانات 

لتكقيػػػػػػػف إجػػػػػػػراء مػػػػػػػف اخطػػػػػػػر إجػػػػػػػراءات التحقيػػػػػػػق, الػػػػػػػدفاع عػػػػػػػف نفسػػػػػػػو ,كيتضػػػػػػػ  مػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ أف ا

كأكثرىػػػػػا مساسػػػػػا بحريػػػػػة المػػػػػدعى عميػػػػػو, كالف التكقيػػػػػف يتعػػػػػارض مػػػػػع مبػػػػػدأ قرينػػػػػة البػػػػػراءة كالحػػػػػق 

فػػػػػػي الحريػػػػػػة كمبػػػػػػدأ  المػػػػػػتيـ بػػػػػػريء حتػػػػػػى تثبػػػػػػت إدانتػػػػػػو(  , فإنػػػػػػو يعػػػػػػد اسػػػػػػتثناءا عمػػػػػػى األصػػػػػػل 
                                                           

(, الضػػػكاب  القانكنيػػة لشػػرعية التكقيػػػف, دراسػػة مقارنػػة فػػػي التشػػريع الجزائػػي األردنػػػي, مجمػػة جامعػػة مؤتػػػة 1997المجػػالي, نظػػاـ تكفيػػق ( 1
 .  122مس, العدد الثاني, صلمبحكث كالدراسات, المجمد الخا
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مػػػػػف كجػػػػػكد مبػػػػػررات فػػػػػالمكقكفكف ىػػػػػـ أشػػػػػخاص لػػػػػـ تثبػػػػػت إدانػػػػػتيـ كقػػػػػد تظيػػػػػر بػػػػػراءتيـ فػػػػػال بػػػػػد 

كأغػػػػراض معينػػػػة لمتكقيػػػػػف ,فػػػػالتكقيف يػػػػػتـ بػػػػالتحقيق االبتػػػػدائي فيػػػػػك مجػػػػرد تقييػػػػػد حريػػػػة المكقػػػػػكؼ 

مػػػػػػػػف اجػػػػػػػػل الكصػػػػػػػػكؿ لمحقيقػػػػػػػػة لمنعػػػػػػػػو مػػػػػػػػف اليػػػػػػػػرب أك مػػػػػػػػف التػػػػػػػػأثير عمػػػػػػػػى مجػػػػػػػػر  التحقيػػػػػػػػق  

بالمحافظػػػػػة عمػػػػػى األدلػػػػػة  كحفظيػػػػػا كعػػػػػدـ العبػػػػػث بيػػػػػا كحمايػػػػػة المجتمػػػػػع كضػػػػػمانة لتنفيػػػػػذ الحكػػػػػـ 

دانػػػػػػػة كإلرضػػػػػػػاء شػػػػػػػعكر المجنػػػػػػػي عميػػػػػػػو كلحمايػػػػػػػة المكقػػػػػػػكؼ مػػػػػػػف االعتػػػػػػػداء عميػػػػػػػو الصػػػػػػػادر باإل

 كليككف المكقكؼ في متناكؿ يد سمطة التحقيق متى تريده.

كقػػػػػػػد كردت تسػػػػػػػميات عػػػػػػػدة ليػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػراء فمػػػػػػػف التشػػػػػػػريعات مػػػػػػػا أطمقػػػػػػػت عميػػػػػػػو تسػػػػػػػمية 

 التكقيػػػػػػػػف( منيػػػػػػػػا التشػػػػػػػػريع األردنػػػػػػػػي كالعراقػػػػػػػػي, كمنيػػػػػػػػا مػػػػػػػػا أطمػػػػػػػػق عميػػػػػػػػو مصػػػػػػػػطم   الحػػػػػػػػبس 

الحتيػػػػػػػػاطي( كالتشػػػػػػػػريع المصػػػػػػػػري, كالػػػػػػػػبعض اآلخػػػػػػػػر أطمػػػػػػػػق عميػػػػػػػػو  الحػػػػػػػػبس المؤقػػػػػػػػت( الػػػػػػػػذي ا

أسػػػػػػتخدمو المشػػػػػػرع الفرنسػػػػػػي, كلكػػػػػػف عمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف االخػػػػػػتالؼ فػػػػػػي التسػػػػػػميات إال أف جػػػػػػكىر 

اإلجػػػػػراء متفػػػػػق عميػػػػػو كلػػػػػيس عميػػػػػو خػػػػػالؼ كىػػػػػك سػػػػػمب حريػػػػػة المػػػػػتيـ لفتػػػػػرة مؤقتػػػػػة بمػػػػػا تقتضػػػػػيو 

 دة نقاط عمى النحك اآلتي:مصمحة التحقيق, كسيتـ تكضي  ذلؾ في ع

 التوقيف في الفقو اإلسالمي: أوالً 

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 

إلى تكقيف, ألف المحاكمة في عيد الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص كانت محاكمة  بحاجةلـ يكف في صدر اإلسالـ 

 .(1 عادلة كسريعة كال تستغرؽ كقتًا طكيالً 

                                                           
 .508(, النظاـ العقابي اإلسالمي,  رسالة دكتكراه(, جامعة القاىرة, جميكرية مصر, ص1986( أبك المعاطي, حاف  1
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لكف بعد ذلؾ لـ يمنع الفقياء المسمميف الميتميف في ىذا المجاؿ مف تعريف ىذا اإلجراء,  

 تعكيق الشخص, كمنعو مف التصرؼ منيـ  ابف القيـ الجكزية( الذي أشار إلى ىذا اإلجراء بأنو: 

بنفسو سكاء كاف في بيت أك مسجد أك كاف بتككل الخصـ أك ككيمو عميو, أك مالزمة المتيـ 

 .(1 كمراقبتو كذلؾ عف طريق الخصـ أك ككيمو, كليذا سماه النبي ملسو هيلع هللا ىلص أسيرًا 

خاصة يستدؿ عمييا  كالتكقيف في الشريعة اإلسالمية يككف في بعض الجرائـ كفي حاالت

عند تكقيع العقكبة حيث ال يكجد نص صري  يكجب التكقيف, إذ مف شركط استيفاء القصاص أف 

يككف المستحق لو عاقاًل بالًغا, فإف كاف مستحقو صبًيا أك مجنكًنا, لـ ينيب عنيما أحد في استيفائو 

نما يحبس الجاني حتى يبمغ الصغير كيفيق  المجنكف, فقد حبس معاكية ال أب كال كصي كال حاكـ كا 

( في قصاص حتى بمغ ابف القتيل, كالحبس ىنا عبارة  عف تكقيف كليس   ىدبة بف خشـر

 .(2 عقكبة 

كتكقيف المدعى عميو أثناء التحقيق كقبل أف يثبت اإلدانة معركؼ في الشريعة اإلسالمية 

كمف عدـ تطبيق  كىك إجراء احتياطي يستيدؼ سالمة سير التحقيق كيمنع الجاني مف اليركب

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 

ياء مف قاؿ أف تقديره متركؾ لكلي اختمفكا في مقدار المدة القصك  الكاجب التكقيف فييا, فمف الفق

 .(3 األمر كمنيـ مف قاؿ يجب تحديد مدة ال يجكز أف تتعداىا

                                                           
(, الطػرؽ الحكميػة فػي السياسػة الشػرعية, تحقيػق: 1999ابف القيـ الجكزية, شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بػف أبػي بكػر الزرعػي الدمشػقي  ( 1
 .  122, ص11مد الزعبي, بيركت: دار األرقـ لمطباعة كالنشر, طأح
 .  .204(, العقكبة في الشريعة اإلسالمية, بيرك: دار الرائد العربي, ص1983بينسي, أحمد فتحي ( 2
 .128مرجع سابق, ص ,الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية ابف القيـ الجكزية,( 3
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يعتبر عقكبة كلكنو إجراء احترازي يبقى فيو المدعى عميو لـ يكف  كير  الباحث أف التكقيف

.مكقكفًا حتى يتكب فإذا تاب ترد إليو أمكالو كحريتو كيعكد إلى المجتمع ككأنو لـ يرتكب أي   جـر

 في الفقو القانونيالتوقيف ثانيًا: 

اختمػػػػف الفقػػػػو فػػػػي تعريػػػػف التكقيػػػػف, كمػػػػا اختمػػػػف فػػػػي تسػػػػميتو, فقػػػػد عرفػػػػو الػػػػبعض بأنػػػػو   

 حػػػػػػبس المػػػػػػتيـ فػػػػػػي دار التكقيػػػػػػف خػػػػػػالؿ مػػػػػػدة التحقيػػػػػػق االبتػػػػػػدائي كميػػػػػػا أك بعضػػػػػػيا أك إلػػػػػػى أف 

فييػػػػػا بكضػػػػػكح  , أك أنػػػػػو أحػػػػػد اإلجػػػػػراءات اليامػػػػػة التػػػػػي يبػػػػػرر(1 يصػػػػػدر حكػػػػػـ نيػػػػػائي فػػػػػي الػػػػػدعك  

 . (2 التناقض بيف مقتضيات احتراـ حرية الفرد كسمطة الدكلة في العقاب

بأنػػػػػو إجػػػػػراء مػػػػػف إجػػػػػراءات التحقيػػػػػق الجنػػػػػائي يصػػػػػدر ممػػػػػف منحػػػػػو  (3 كمػػػػػا عرفػػػػػو الػػػػػبعض

الشػػػػارع ىػػػػذا الحػػػػق كيتضػػػػمف أمػػػػرًا لمػػػػدير السػػػػجف بقبػػػػكؿ المػػػػتيـ كحبسػػػػو بػػػػو كيبقػػػػى محبكسػػػػًا مػػػػدة 

تطػػػػػػكؿ أك تقصػػػػػػر حسػػػػػػب ظػػػػػػركؼ كػػػػػػل دعػػػػػػك  حتػػػػػػى ينتيػػػػػػي إمػػػػػػا بػػػػػػاإلفراج عػػػػػػف المػػػػػػتيـ أثنػػػػػػاء 

فراج عػػػػػػف المػػػػػػتيـ أثنػػػػػػاء التحقيػػػػػػق التحقيػػػػػػق االبتػػػػػػدائي أك أثنػػػػػػاء سػػػػػػير الػػػػػػدعك  كينتيػػػػػػي إمػػػػػػا بػػػػػػاإل

مػػػػػا بصػػػػػدكر حكػػػػػـ فػػػػػي الػػػػػدعك  ببػػػػػراءة المػػػػػتيـ أك العقكبػػػػػة كبػػػػػدء  االبتػػػػدائي أك أثنػػػػػاء المحاكمػػػػػة, كا 

, أك أنػػػػػو إيػػػػػداع المػػػػػتيـ بالسػػػػػجف خػػػػػالؿ فتػػػػػرة التحقيػػػػػق كميػػػػػا أك بعضػػػػػيا أك إلػػػػػى أف تنفيػػػػػذىا عميػػػػػو

                                                           
 .122في اإلجراءات الجزائية, عماف: الدار العممية الدكلية لمنشر كالتكزيع, ص(, الشرعية 2003( مصطفى, حسف يكسف  1
خالء السبيل بكفالة 1997البصكؿ, دمحم انكر ( 2 (, التكقيف كبعض اإلجراءات األخر  المقيدة لمحرية الشخصية, ندكة ضكاب  التكقيف كا 

 .12, ص1997تشريف الثاني 19-17كمعاييرىا, المعيد القضائي األردني, عماف 
(, الحبس االحتياطي كضماف حرية الفرد في التشريع المصري,  رسالة دكتكراه(, دامعة القاىرة, 1954( المرصفاكي حسف صادؽ  3

 .35جميكرية مصر, ص
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مقتضػػػػػيات التحقيػػػػػق  , أك أنػػػػػو سػػػػػمب حريػػػػػة المػػػػػتيـ مػػػػػدة مػػػػػف الػػػػػزمف تحػػػػػددىا(1 تنتيػػػػػي محاكمتػػػػػو

 .(2 كمصمحتو كفق ضكاب  قدرىا القانكف 

كمػػػػػػا يػػػػػػر  بعػػػػػػض الفقيػػػػػػاء أف تسػػػػػػمية  الحػػػػػػبس المؤقػػػػػػت( أدؽ مػػػػػػف مصػػػػػػطم  التكقيػػػػػػف, 

ألنػػػػػػو مػػػػػػف حيػػػػػػث الطبيعػػػػػػة كالجػػػػػػكىر فػػػػػػإف الحػػػػػػبس االحتيػػػػػػاطي أك المؤقػػػػػػت يعػػػػػػد تعبيػػػػػػرًا صػػػػػػحيحًا 

ى المػػػػتيـ, بينمػػػػا يػػػػر  عػػػػف إيػػػػداع المػػػػتيـ فػػػػي السػػػػجف, أمػػػػا التكقيػػػػف فإنػػػػو أقػػػػرب إلػػػػى القػػػػبض عمػػػػ

فريػػػػػق آخػػػػػر مػػػػػف الفقيػػػػػاء بػػػػػأف مصػػػػػطم  التكقيػػػػػف ىػػػػػك األدؽ مػػػػػف المصػػػػػطمحات األخػػػػػر  لمداللػػػػػة 

عمػػػػػى طبيعػػػػػة ىػػػػػذا اإلجػػػػػراء مػػػػػف ناحيػػػػػة, كألنػػػػػو يػػػػػؤدي إلػػػػػى عػػػػػدـ خمطػػػػػو مػػػػػع الحػػػػػبس كاالعتقػػػػػاؿ 

.كنجػػػػػػػػد أف المشػػػػػػػػرع (3 كعقكبػػػػػػػػة مقػػػػػػػػررة لمجنايػػػػػػػػات أك الجػػػػػػػػن  أك المخالفػػػػػػػػات مػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػة أخػػػػػػػػر  

فػػػػق مػػػػع االتجػػػػاه الثػػػػاني كأسػػػػتخدـ مصػػػػطم  التكقيػػػػف لمداللػػػػة عمػػػػى تكقيػػػػف المػػػػتيـ مػػػػدة األردنػػػػي ات

 مؤقتة قبل صدكر الحكـ كذلؾ لضماف سالمة التحقيق.

 التوقيف في اإلطار التشريعي: ثالثاً 

يعتبػػػػػر التكقيػػػػػف إجػػػػػراء قػػػػػانكني أقرتػػػػػو كعممػػػػػت بػػػػػو القػػػػػكانيف المختمفػػػػػة, كالمتتبػػػػػع لمختمػػػػػف 

أغمبيػػػػػا لػػػػػـ تػػػػػكرد تعريفػػػػػًا لمتكقيػػػػػف, ممػػػػػا جعػػػػػل كضػػػػػع تعريػػػػػف ليػػػػػذا القػػػػػكانيف كاألنظمػػػػػة يجػػػػػد أف 

اإلجػػػػراء مػػػػف ميمػػػػة فقيػػػػاء القػػػػانكف, كالػػػػذيف عرفػػػػكا التكقيػػػػف بأنػػػػو:   حجػػػػز مؤقػػػػت لحريػػػػة المػػػػدعي 

عميػػػػو تػػػػأمر بػػػػو سػػػػمطة قضػػػػائية مختصػػػػة لمػػػػدة محػػػػددة لضػػػػركرة تقتضػػػػييا مصػػػػمحة التحقيػػػػق كفػػػػق 

 .(4 ضكاب  حددىا القانكف 

                                                           
 .778-777, ص2(, الكسي  في قانكف اإلجراءات الجنائية, ط1981( سركر, أحمد فتحي  1
 .700, القاىرة: دار النيضة العربية, ص2ط (, عمـ العقاب,1973( حسني, محمكد نجيب  2
   .231, صمرجع سابقالضكاب  القانكنية لشرعية التكقيف, دراسة مقارنة في التشريع الجزائي األردني, , المجالي, نظاـ تكفيق (3
 .306(, فقو اإلجراءات الجنائية, الجزء الثاني, اإلسكندرية: دار الجامعية الجديدة, ص2003الشاكي, تكفيق ( 4
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ييػػػػػػػف ىػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػراء القػػػػػػػانكني ينتيػػػػػػػي إلػػػػػػػى عػػػػػػػدـ اعتبػػػػػػػاره مػػػػػػػف فعمػػػػػػػى الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف أف تك

العقكبػػػػػػات, إال أنػػػػػػو يسػػػػػػمب الحريػػػػػػة فيتكحػػػػػػد مػػػػػػف حيػػػػػػث الطبيعػػػػػػة مػػػػػػع العقكبػػػػػػات السػػػػػػالبة لمحريػػػػػػة 

كعقكبػػػػػػة االعتقػػػػػػاؿ أك الحػػػػػػبس, بػػػػػػل يفكقيػػػػػػا خطػػػػػػكرة, كػػػػػػكف التكقيػػػػػػف يسػػػػػػمب حريػػػػػػة المػػػػػػتيـ قبػػػػػػل 

ًء عمػػػػى حكػػػػـ قضػػػػائي بػػػػات, لػػػػذا  فإنػػػػو ثبػػػػكت إدانتػػػػو, بينمػػػػا العقكبػػػػات السػػػػالبة لمحريػػػػة تكػػػػكف بنػػػػا

 .(1 إجراء مف اخطر إجراءات التحقيق كأكثرىا مساسًا بحرية المشتكى عميو عمى اإلطالؽ

كعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف خطػػػػكرة ىػػػػذا اإلجػػػػراء إال انػػػػو لػػػػـ يػػػػتـ كضػػػػع تعريػػػػف جػػػػامع كمػػػػانع لػػػػو, 

ف كػػػػػإجراء فجانػػػػػب مػػػػػف الفقػػػػػو عرفػػػػػو بأنػػػػػو:  عبػػػػػارة عػػػػػف إجػػػػػراء لتقييػػػػػد حريػػػػػة الفػػػػػرد بإيداعػػػػػو السػػػػػج

اقتضػػػػتو مصػػػػمحة التحقيػػػػق مػػػػع تػػػػكافر القػػػػرائف, كالػػػػدالئل التػػػػي تػػػػرج  ارتكابػػػػو جرمػػػػًا محػػػػددًا لفتػػػػرة 

. كعػػػػػػرؼ كػػػػػػذلؾ بأنػػػػػػو  سػػػػػػمب حريػػػػػػة المػػػػػػتيـ مػػػػػػدة مػػػػػػف الػػػػػػزمف تحػػػػػػددىا (2 محػػػػػػددة بػػػػػػأمر مسػػػػػػبب 

مقتضػػػػػيات التحقيػػػػػق كمصػػػػػمحتو كفػػػػػق ضػػػػػكاب  قررىػػػػػا القػػػػػانكف, كلػػػػػيس عقكبػػػػػة عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف 

 .(3 مع العقكبات السالبة لمحرية  اتحاده في طبيعتو

كالجػػػػدير بالػػػػذكر أف القػػػػكانيف الجزائيػػػػة العربيػػػػة لػػػػـ تتضػػػػمف فػػػػي العمػػػػكـ تعريفػػػػًا لمتكقيػػػػف, 

بػػػػػػل أنيػػػػػػا أشػػػػػػارت إليػػػػػػو مجػػػػػػرد اإلشػػػػػػارة لمداللػػػػػػة عميػػػػػػو مػػػػػػع اخػػػػػػتالؼ التسػػػػػػمية, فنجػػػػػػد أف قػػػػػػانكف 

( مػػػػػػف 111/1أصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة األردنػػػػػػي أشػػػػػػار إلػػػػػػى التكقيػػػػػػف مػػػػػػف خػػػػػػالؿ المػػػػػػادة  

خػػػػػػالؿ الػػػػػػنص عمػػػػػػى أنػػػػػػو يتخػػػػػػذ ىػػػػػػذا اإلجػػػػػػراء إذا اقتضػػػػػػت مصػػػػػػمحة التحقيػػػػػػق ذلػػػػػػؾ, إذ نصػػػػػػت 

المػػػػػادة المػػػػػذككرة عمػػػػػى أنػػػػػو:  لممػػػػػدعي العػػػػػاـ فػػػػػي دعػػػػػاك  الجنايػػػػػة كالجنحػػػػػة أف يكتفػػػػػي بإصػػػػػدار 

                                                           
, عمػاف: دار الثقافػة لمتكزيػع 1(, أصكؿ اإلجراءات الجزائية, شرح لقانكف أصكؿ المحاكمػات الجزائيػة األردنػي, ط2005( نمكر, دمحم سعيد 1

 .  372كالنشر, ص
 .213, مرجع سابق, صأصكؿ اإلجراءات الجزائية, شرح لقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني نمكر, دمحم سعيد,( 2
 .403, ص13(, مباد  اإلجراءات الجنائية, القاىرة: دار الجميل لمطباعة, ط1979رؤكؼ, عبيد ( 3
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مػػػػػػػذكرة حضػػػػػػػكر عمػػػػػػػى أف يبػػػػػػػدليا بعػػػػػػػد اسػػػػػػػتجكاب المشػػػػػػػتكي عميػػػػػػػو بمػػػػػػػذكرة تكقيػػػػػػػف إذا اقتضػػػػػػػى 

 التحقيق ذلؾ . 

كتعديالتو  1971لسنة  23جد أف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ ككذلؾ ن

لـ ينص عمى تعريف محدد لمتكقيف بل اكتفى باإلشارة إليو كتنظيـ إجراءاتو, فنجد أف المادة 

( مف القانكف العراقي أشارت إلى أنو:  إذا كاف الشخص المقبكض عميو متيمًا بجريمة 109 

مدة تزيد عمى ثالث سنكات أك بالسجف المؤقت أك المؤبد فممحاكـ أف يأمر  معاقب عمييا بالحبس

بتكقيفو مدة ال تزيد عمى خمسة عشر يكمًا 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 

  يضر بسير التحقيق .  ال يؤدي إلى ىركبو كال

كيػػػػػػر  الباحػػػػػػث أف التكقيػػػػػػف ىػػػػػػك إجػػػػػػراء تحقيػػػػػػق يجعػػػػػػل المػػػػػػتيـ دائمػػػػػػًا فػػػػػػي متنػػػػػػاكؿ يػػػػػػد 

المػػػػػدعي العػػػػػاـ, فيمكنػػػػػو فػػػػػي أي كقػػػػػت مػػػػػف اسػػػػػتجكابو كمكاجيتػػػػػو بمختمػػػػػف الشػػػػػيكد, األمػػػػػر الػػػػػذي 

يػػػػؤدي إلػػػػى إنجػػػػاز اإلجػػػػراءات الجزائيػػػػة كالكصػػػػكؿ إلػػػػى الحقيقػػػػة لمجػػػػازاة فاعػػػػل الجريمػػػػة عمػػػػى مػػػػا 

يػػػػداه . كىػػػػذا يتكافػػػػق مػػػػع مقصػػػػد الشػػػػارع مػػػػف الػػػػنص عميػػػػو فػػػػي القػػػػكانيف الجزائيػػػػة مػػػػف أجػػػػل  جنػػػػت

المشػػػػػػرع مصػػػػػػمحة التحقيػػػػػػق كمتػػػػػػى اقتضػػػػػػت مصػػػػػػمحة التحقيػػػػػػق إجػػػػػػراءه, كىػػػػػػذا مػػػػػػا نػػػػػػص عميػػػػػػو 

( مػػػػػف 120-111الػػػػػذي اعتػػػػػد بػػػػػالتكقيف كبػػػػػيف أحكامػػػػػو فػػػػػي المػػػػػكاد   المشػػػػػرع األردنػػػػػيالعراقػػػػػي ك 

كاعتبػػػػػػره مػػػػػػف اختصػػػػػػاص  1961( لسػػػػػػنة 9قػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة األردنػػػػػػي رقػػػػػػـ  

السػػػػػػمطة القضػػػػػػائية فحتػػػػػػى يكػػػػػػكف التكقيػػػػػػف سػػػػػػميما كمرتبػػػػػػا آلثػػػػػػاره يجػػػػػػب أف تتػػػػػػكافر فيػػػػػػو بعػػػػػػض 

لقضػػػػػائية المختصػػػػػة كعميػػػػػو فػػػػػال الشػػػػػركط ,كمػػػػػف أىميػػػػػا أف يصػػػػػدر األمػػػػػر بػػػػػالتكقيف مػػػػػف الجيػػػػػة ا

يصػػػػػدر األمػػػػػر بػػػػػالتكقيف إال مػػػػػف جيػػػػػة قضػػػػػائية ذات اختصػػػػػاص تممػػػػػؾ كاليػػػػػة القضػػػػػاء كالنيابػػػػػة 
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العامػػػػػػة كالمحكمػػػػػػة المختصػػػػػػة ,أمػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لرجػػػػػػاؿ الضػػػػػػابطة العدليػػػػػػة فػػػػػػال يجػػػػػػكز ليػػػػػػـ إصػػػػػػدار 

ة مػػػػػػذكرات تكقيػػػػػػف . كيشػػػػػػترط لئمػػػػػػر بػػػػػػالتكقيف القضػػػػػػائي باعتبػػػػػػاره إجػػػػػػراء تحقيػػػػػػق, كقػػػػػػكع جريمػػػػػػ

كتػػػػػػكافر الػػػػػػدالئل الكافيػػػػػػة ضػػػػػػد المشػػػػػػتكى عميػػػػػػو عمػػػػػػى أف تكػػػػػػكف مػػػػػػدة التكقيػػػػػػف محػػػػػػددة تحديػػػػػػدا 

 دقيقا.

 المطمب الثاني

 التمييز بين التوقيف والمصطمحات المشابية

يعد التكقيف مف إجراءات التحقيق أك المؤقتة أك االستثنائية التي تمثل قيدًا عمى حرية 

األفراد, كليذا فإنو قد يختم  ببعض إجراءات التحقيق االبتدائي أك التحقيق األكلي كالقبض عمى 

ره مف المتيـ أك حجزه أك اقتياده ماديًا أك اعتقالو إداريًا مما يقتضي التفرقة بيف التكقيف كغي

 اإلجراءات كالمصطمحات المشابية, كذلؾ عمى النحك التالي: 

 التمييز بين التوقيف والقبض: أوالً 

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 

قبكض عميو. لذا فالقبض إجراء خطير لما فيو مف اعتداء عمى الحرية الشخصية شأنو في يككف م

, يمكف إيجاز ىذه االختالفات في النقاط (1 ذلؾ شأف التكقيف إال أنيما يختمفاف مف عدة جكانب

 التالية: 

                                                           
 .48مرجع سابق, ص,المرصفاكي حسف صادؽ, الحبس االحتياطي كضماف حرية الفرد في التشريع المصري ( 1
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يعتبر التكقيف مف أعماؿ التحقيق التي تتعمق بسمطة التحقيق من حيث السمطة المختصة:  -0

باشرتو, في حيف أف دكف غيرىا, لذا فإنو ال يجكز ليا ندب مأمكر الضب  القضائي في م

التحقيق التي تيدؼ إلى كشف الحقيقة, لذا فإف مأمكر الضب   القبض يعد مف أعماؿ

القضائي يشترؾ في مباشرتو لكف في ضمف الحدكد التي نص عمييا القانكف, فنجد أف 

قد نص في الفقرة  ب( مف البند  أكاًل( مف المادة  2005دستكر جميكرية العراؽ لعاـ 

( بعدـ جكاز تكقيف احد أك التحقيق معو إال بمكجب قرار قضائي نظرًا لخطكرة 37 

التكقيف الذي فيو مساس بحرية األشخاص كفي ىذه ضمانة لممتيـ ذلؾ الف قاضي 

قيق تستدعي ذلؾ التحقيق يمجأ إلى تكقف المتيـ المقبكض عميو إذا كجد أف ضركرات التح

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 

( مف قانكف أصكؿ 109( مف المادة  1يق, كنصت عمى ذلؾ أيضًا الفقرة  بسير التحق

أما في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني فقد نصت  ،المحاكمات الجزائية العراقي

ال يجكز القبض عمى أي إنساف أك حبسو إال بأمر مف  منو عمى أنو:   103المادة 

 السمطات المختصة بذلؾ قانكنا .

يجب التمييز بيف القبض كالتكقيف مف حيث المدة, حيث يتصف لمدة المقررة: من حيث ا -8

التكقيف بطكؿ مدتو نسبيًا, إذا ما قكرف بالقبض الذي يجب أف ال يتجاكز األربع كعشريف 

استطاع أف يرسمو إلى النيابة العامة التي تقـك  ساعة, كيطمق سراح المقبكض عميو إذا

أربع كعشريف ساعة أخر  تبدأ مف لحظة كصكؿ المتيـ بدكرىا باستجكاب المتيـ خالؿ 

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 

خشى ىربو كذلؾ في حالة مف حاالت التكقيف حيث يشمل األكؿ المشتكى عميو الذي ي

الجـر المشيكد كالتمبس بارتكاب الجريمة, كما أ, التكقيف لمشخص قد يستمر مف يكـ إلى 

تتفاكت المدة عدة أشير, كىذا باختالؼ التشريعات الجزائية مف دكلة إلى أخر . كعمى ىذا 

 الحرية 2005المقررة في التكقيف كالقبض, فقد كفل دستكر جميكرية العراؽ لعاـ 

( منو عمى 19الشخصية لذا نر  أف الدستكر قد نص في البند  ثالث عشر( مف المادة  

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 

ني فقد نص عمى أف مدة القبض ال تتجاكز مدة أربع كعشريف ذاتيا(, بينما القانكف األرد

 /ب( أصكؿ جزائية.100/1ساعة كذلؾ في المادة  

تكجب القكانيف الجزائية عمى سمطة التحقيق أف تستجكب المتيـ قبل استجواب المتيم:   -3

نما يأتي  إصدار أمر التكقيف, أما القبض فال يمـز أف يسبقو استجكاب المقبكض عميو, كا 

( 23ستجكاب بعد القبض عميو, كأساس ذلؾ نجده في حيث نصت الفقرة  أ( مف المادة  اال

 عمى قاضي التحقيق أك المحقق أف  العراقيمف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 

حاطتو  يستجكب المتيـ خالؿ أربع كعشريف ساعة مف حضكره بعد التثبت مف شخصيتو كا 

أقكالو بشأنيا مع بياف ما لديو مف أدلة لنفييا عنو كلو  عممًا بالجريمة المنسكبة إليو كيدكف 

أف يعيد استجكاب المتيـ فيما يراه الزمًا الستجالء الحقيقة ,  كأساس ذلؾ نجده أيضًا في 

 .(1 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني112المادة 

                                                           
, عمى أنو في األحكاؿ التي يتـ فييا القبض كتعديالتو 1969( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني لسنة 100/1( نص المادة  1

 مف ىذا القانكف يتكجب عمى مكظف الضابطة العدلية 99عمى المشتكى عميو كفقا ألحكاـ المادة 
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تكقيف إال أنيـ كمما سبق يتض  أنو عمى الرغـ مف االختالفات بيف إجراء القبض كال

يتفقاف في مساسيما بالحرية الشخصية, كأف مف نتائ  القبض التكقيف ألنو كما أشرنا سابقًا أف 

القبض ىك عبارة عف مقدمة كتمييد لمتكقيف, كأف المشرع العراقي كاألردني كضعكا ضكاب  محددة 

لخطكرة ىذيف  لكال اإلجراءيف كفي حالة مخالفة تمؾ الضكاب  يطاؿ اإلجراء البطالف نظراً 

فقد تـ إحاطة القبض عمى الشخص بعدة ضمانات تيدؼ   اإلجراءيف كمساسيما بحرية الفرد.

لحماية الحرية الفردية, حيث نصت القكانيف اتخاذ عدة إجراءات لحماية الشخص المقبكض عميو 

ـ ضباط كتدكيف البيانات المتمعقة بو كتدكيف أقكالو, كالساعة التي أطمق سراحو في محضر يمتز 

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 

ز عميو مف مساس بالحرية الشخصية كانتقاص لضمانات حقكؽ الدفاع حيث سشمع الشخص الجائ

 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 تعسفيًا.

                                                                                                                                                                          

 القياـ بما يمي : اإلجراءاتكتحت طائمة بطالف 
 : محاميو اف كجد كيتضمف ما يمي إلى أكالمشتكى عميو  إلى. أ تنظيـ محضر خاص مكقع منو كيبمغ  
 القبض كالذي قاـ بتنفيذه . أمر.اسـ المكظف الذي اصدر  1 
 .كأسبابوالقبض عميو كمكانو  إلقاء.اسـ المشتكى عميو كتاريخ  2 
 المشتكى عميو كتاريخو كمكاف التكقيف اك الحجز . إيداع.كقت  3 
 المشتكى عميو . أقكاؿ إلى.اسـ الشخص الذي باشر بتنظيـ المحضر كاالستماع  4 
 إلىيشار  مف ىذه الفقرة كمف المشتكى عميو كفي حالة امتناعو عف التكقيع 4ك  3ك  2.تكقيع المحضر ممف كرد ذكرىـ في البنكد  5 

 ذلؾ في المحضر مع بياف السبب .
رسالوالقبض عميو  إلقاءالمشتكى عميو فكر  أقكاؿب. سماع   المشار  عشريف ساعة الى المدعي العاـ المختص مع المحضر أربعخالؿ  كا 

مرة  أمامو ألكؿفي البند ( أ  مف ىذه الفقرة كيتكجب عمى المدعي العاـ اف يثبت في المحضر التاريخ كالكقت الذي مثل المشتكى عميو 
 األصكؿ. التحقيق خالؿ اربع كعشريف ساعة حسب  إجراءاتكيباشر 
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 التوقيف واإلحضار: ثانياً 

األمر الخطي المكجو مف المحقق إلى رجاؿ  يقصد بمذكرة اإلحضار أك مذكرة الجمب بأنيا

السمطة العامة بأف يحضركا أمامو شخصًا يرافقيـ طكعًا في الحاؿ, كيساؽ بالقكة الجبرية في حاؿ 

 .(1 عدـ امتثالو ليذا األمر

كالجانب المشترؾ بيف كالتكقيف كاإلحضار بأنو قد تحجز حرية المدعى عميو في ىذيف 

رت مذكرة اإلحضار كلـ يمتثل المدعى عميو, أك حاكؿ التممص أك اإلجراءيف, ألنو في حاؿ صد

اليرب أك المقاكمة فإنو يجمب بالقكة رغمًا عنو, كقد تحجز حريتو لمدة ال تتجاكز أربع كعشريف 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني أف لممحقق 111/2ساعة, كىذا ما اجازتو المادة  

دعاك  الجناية كالجنحة, لكف حدد المشرع األردني الحاالت التي أف يصدر مذكرة إحضار في 

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.

مؤقتة, كأف يككف االتياـ المنسكب فنجد أف التشابو بينيـ في بأنو مدة التكقيف كقتية أك 

إلى المتيـ جديًا. كيتحقق ذلؾ متى تكافرت دالئل كافية عمى اتيامو بذلؾ, أما إذا انعدمت ىذه 

 . (2 الدالئل أصاًل أك كجدت ككانت غير كافية كاف اإلجراء باطاًل كبطل معو كل ما ترتب عميو

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 

                                                           
 .355مرجع سابق, ص,  كسي  في قانكف اإلجراءات الجنائيةالسركر, أحمد فتحي, (  1
المعدؿ, بغداد: دار األنصاري لمنشر,  1971لسنة  23(, شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية رقـ 2015الزبيدي, سمماف عبيد هللا ( 2

 .95ص
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ذا بقي(1 حاؿ انقضاء األربع كالعشريف ساعة أف يسكقو مف تمقاء نفسو إلى المحقق الستجكابو   . كا 

في النظارة أكثر مف أربع كعشريف ساعة دكف أف يستجكب أك يقدـ إلى المحقق اعتبر تكقيفو 

تعسفيًا كلكحق المكظف المسؤكؿ بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصكص عمييا في قانكف 

 . (2 العقكبات

 التوقيف واالعتقال اإلداري  ثالثًا:

و مف االنتقاؿ أك االتصاؿ بغيره يقصد بالتكقيف اإلداري حجز الشخص في مكاف ما كمنع

كيصدر التكقيف اإلداري بمقتضى قرار مف لمدة غير محددة, كذلؾ بمكجب نص تشريعي خاص, 

كمثل ىذا  السمطة المختصة بيدؼ كقاية األمف كالنظاـ العاـ مف خطكرة الشخص المكقكؼ,

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 

تستكجب نصكص قانكنية محددة, كفي أضيق الحدكد, كبعد التأكد مف أف الفرد قد أرتكب جريمة 

 .(3 اتخاذ مثل ىذا اإلجراء بحقو

 :(4 لكف ىناؾ اختالؼ بينيما, في األمكر اآلتية

يستند التكقيف إلى اتياـ المكقكؼ بارتكاب جريمة محددة منصكصًا عمييا  األساس القانوني: -1

في قانكف العقكبات أك احد القكانيف التكميمية, بخالؼ التكقيف اإلداري الذي يستند إلى حالة 

                                                           
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.112/3نص المادة  ( 1
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.113نص المادة  ( 2
(, التكقيف كالرقابة القضائية, دراسة تحميمية في القانكنيف األردني كالفرنسي, الجامعة األردنية, عماف, 1995( صال , نائل عبد الرحمف 3

 . 36ص
 .477مرجع سابق, ص ,عمـ العقاب حسني, محمكد نجيب,( 4
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الخطكرة اإلجرامية لممتيـ كالتي تتمثل في االشتباه أك الخطكرة عمى األمف العاـ بمعنى أف 

 تكصية إلى التكقيف يستندإذًا  ىدؼ التكقيف اإلداري ىنا ىك منع الجريمة أك الكقاية منيا.

 االعتقاؿ ماإ القانكف, في عمييا منصكص جريمػة بارتكػاب المكقػكؼ اتيػاـ التحقيق سمطات

 عمى الخطكرة أك االشتباه في تتمثل كالتي لممعتقػل اإلجرامية الخطكرة حالة إلى يستند اإلداري 

 التقارير أك االستدالالت جمع محاضر عمػى بالغالب تبنى كالتي العاـ النظاـ أك العاـ األمف

 .األمنية الجيات تحررىا التي

التكقيف استجكاب المتيـ قبل  : يشترط فيمن حيث الشروط الواجب توافرىا التخاذ اإلجراء -2

األمر بتكقيفو مع إبالغو بأسباب التكقيف, أما في التكقيف اإلداري فال يشترط استجكاب 

 المعتقل ألف اعتقالو مبني عمى أساس تقارير كمذكرات تحررىا الجيات الشرطية.

قيق يصدر التكقيف مف سمطات التح من حيث السمطة اآلمرة والطبيعة القانونية لإلجراء: -3

أي سمطات قضائية بخالؼ التكقيف اإلداري الذي يستند عمى نص تشريعي بمكجبو تتخذ 

السمطة التنفيذية أمرًا باالعتقاؿ, كمف حيث الطبيعة فالتكقيف يعد مف إجراءات التحقيق, 

 أما االعتقاؿ فيعد تدبيرًا إداريًا.

رار التكقيف فتحدد مدتو فقرار التكقيف اإلداري ليس لو مدة محددة, أما قمن حيث المدة،  -4

 فكر اتخاذه مف الجية التي تصدره.

, فإف قرار التكقيف اإلداري يخضع لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية من حيث طرق الطعن -5

العميا باعتباره قرارًا إداريًا, 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 

لزاميـ بتقديـ تعيدات حسف سيرة كسمكؾ كفرض اإلقامة الجبرية عمييـ. إداريًا   بعض نتقدليذ فقد اكا 

 دساتير عميو نصت التي الثالث السمطات بيف الفصل بمبدأ إلخاللو اإلجراء مف النكع ىذا الفقياء

 مكقفاً  الفقياء بعض كتبنػى القانكني, المجاؿ في التنفيذية السمطة لتدخل مبرر فال ,, العالـ دكؿ

 مبدأ عمى صارخ اعتداء كبو تعسفاً  اإلجراءات أكثر مف اإلداري  االعتقاؿ أف كالحقيقة مغايرًا,

 ارتكابو دكف  الشخص حجػز أمػر مػف تعسفاً  أكثر إجراء يكجد ال إذ الثالث, السمطات بيف الفصل

 حد تضع قانكنية بضكاب  اإلجراء ىذا ُيحاط أف يجب كليذا رقابة أك سبب كدكف  جريمة ألية

 العامة الحريات عمى افتئاتاً  يشكل نحك عمى إعمالو في التكسع عدـ األكلى اسػتخدامو فػي لمتعسػف

 العامة, السالمة عمػى كالحفػاظ العػاـ الصال  لتحقيق يكفي ما كفييا العادية القكانيف تفعيل يجب كما

 .الدساتير عمييا نصت التي الفردية الحرية كضماف العاـ كاألمف
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 المبحث الثاني

 التكييف القانوني لمتوقيف ومبرراتو

ذىبػػػػػت أغمػػػػػب المكاثيػػػػػق كالمعاىػػػػػدات اإلقميميػػػػػة كالدكليػػػػػة ككػػػػػذلؾ القػػػػػكانيف المحميػػػػػة إلػػػػػى إقػػػػػرار 

( 1مبػػػػػدأ األصػػػػػل فػػػػػي المػػػػػتيـ البػػػػػراءة, فقػػػػػد أقػػػػػر اإلعػػػػػالف العػػػػػالمي لحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف فػػػػػي الفقػػػػػرة  

شػػػػػخص مػػػػػتيـ بجريمػػػػػة يعتبػػػػػر بريئػػػػػًا إال أف تثبػػػػػت إدانتػػػػػو قانكنػػػػػًا ( منػػػػػو:  أف كػػػػػل 11مػػػػػف المػػػػػادة  

, كمػػػػا نصػػػػت عمػػػػى ىػػػػذا المبػػػػدأ كػػػػذلؾ (1 لمحاكمػػػػة عمنيػػػػة تػػػػؤمف لػػػػو فييػػػػا الضػػػػمانات لمػػػػدفاع عنػػػػو 

ـ, كالدسػػػػػتكر األردنػػػػػي لعػػػػػاـ 2005الدسػػػػػاتير الداخميػػػػػة لمػػػػػدكؿ بمػػػػػا فييػػػػػا الدسػػػػػتكر العراقػػػػػي لسػػػػػنة 

 كتعديالتو. 1952

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  

لضكء عمى التكييف كاألساس القانكني لمتكقيف, كالمبررات التي تستدعي إجراءه, كذلؾ عمى النحك ا

 التالي:

  األكؿ: التكييف القانكني  المطمب

 المطمب الثاني: مبررات التكقيف 

                                                           
 ـ. 1948( اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسمة 1
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 المطمب األول

 التكييف القانوني 

ة لكػػػػػل األفػػػػػراد كمػػػػا أشػػػػػرنا سػػػػػابقًا أف األصػػػػػل فػػػػي اإلنسػػػػػاف البػػػػػراءة, فػػػػػالبراءة حالػػػػة طبيعيػػػػػ

نمػػػػػػا بصػػػػػػدكر حكػػػػػػـ قضػػػػػػائي بػػػػػػات, كالتكقيػػػػػػف اسػػػػػػتثناء عمػػػػػػى ىػػػػػػذا  ال تيػػػػػػدـ بمجػػػػػػرد االتيػػػػػػاـ, كا 

األصػػػػػػل دعػػػػػػت إليػػػػػػو ضػػػػػػركرة التحقيػػػػػػق االبتػػػػػػدائي, كتتجسػػػػػػد ىػػػػػػذه الضػػػػػػركرة فػػػػػػي إظيػػػػػػار حقيقػػػػػػة 

كتحقيػػػػق العدالػػػػة, كال يػػػػأتي ذلػػػػؾ إال بالمحافظػػػػة عمػػػػى أدلػػػػة الػػػػدعك  الجزائيػػػػة كمنػػػػع التػػػػأثير عمػػػػى 

أك التػػػػػػػدبير السػػػػػػػيق لممػػػػػػػتيـ مػػػػػػػع بػػػػػػػاقي شػػػػػػػركائو فػػػػػػػي الجريمػػػػػػػة كعمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ إذا اعتقػػػػػػػد الشػػػػػػػيكد, 

المحقػػػػػػػق الجنػػػػػػػائي أف المػػػػػػػتيـ سػػػػػػػيؤثر عمػػػػػػػى الشػػػػػػػيكد فػػػػػػػي الػػػػػػػدعك  أك سػػػػػػػيقكـ بإحضػػػػػػػار شػػػػػػػيكد 

 عشػػػػػر أربعػػػػػة منػػػػػذ اإلسػػػػػالمية الشػػػػػريعة يػػػػػاعرفت, فقرينػػػػػة البػػػػػراءة مػػػػػزكريف كػػػػػل ذلػػػػػؾ مبػػػػػررًا لتكقيفػػػػػو

 كأف كػػػػػػاف مػػػػػا عمػػػػػى كػػػػػاف مػػػػػا كبقػػػػػاء الذمػػػػػة بػػػػػراءة ىػػػػػك األصػػػػػل أف الشػػػػػريعة فػػػػػي فاألصػػػػػل قرنػػػػػًا,

 طػػػػػػػار   الشػػػػػػػؾ ألف بالشػػػػػػػؾ يػػػػػػزكؿ ال اليقػػػػػػيف كأف. العػػػػػػدـ ىػػػػػػك العارضػػػػػػة الصػػػػػػفات فػػػػػػي األصػػػػػػل

 .(1 فباليقي إال يزكؿ ال كاليقيف

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 

كر كقد الحدكد التي أجاز ليا القانكف ذلؾ, الف ىذا اإلجراء فيو مساس لحريتو التي كفميا لو الدست

                                                           
 .728(, الكسي  في اإلجراءات الجزائية الككيتية, الككيت, مطبعة ذات السالسل, ص1989حكمد, عبد الكىاب ( 1
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تزداد خطكرة ىذا المكقف كمما زادت مدة تكقيف المتيـ في ضكء المبررات التي تعتمدىا السمطة 

 .(1 القضائية لتحديد مدة التكقيف لممتيـ

كعمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف خطػػػػػكرة ىػػػػػذا اإلجػػػػػراء إال أنػػػػػو ينعقػػػػػد اإلجمػػػػػاع عمػػػػػى أف التكقيػػػػػف مػػػػػف 

بصػػػػػفة احتياطيػػػػػة إزاء المػػػػػدعى حيػػػػػث تكييفػػػػػو القػػػػػانكني ىػػػػػك مػػػػػف إجػػػػػراءات التحقيػػػػػق التػػػػػي تتخػػػػػذ 

عميػػػػو, فيػػػػك إجػػػػراء تحفظػػػػي مػػػػف مقتضػػػػيات االحتيػػػػاط الراميػػػػة إلػػػػى الحفػػػػاظ عمػػػػى سػػػػالمة التحقيػػػػق 

كتػػػػػأميف أدلػػػػػة الجريمػػػػػة مػػػػػف أي عبػػػػػث أك إفسػػػػػاد, كيعنػػػػػي ذلػػػػػؾ أف التكقيػػػػػف لػػػػػيس مػػػػػف إجػػػػػراءات 

 .(2 التحقيق اليادفة إلى التنقيب عف األدلة كجمعيا في سبيل الكشف عف الجريمة

بػػػػػػالرغـ مػػػػػػف أف التكقيػػػػػػف إجػػػػػػراء يسػػػػػػمب حريػػػػػػة المػػػػػػدعى عميػػػػػػو إال أنػػػػػػو ال يكيػػػػػػف عمػػػػػػى ك 

أنػػػػػو عقكبػػػػػة مػػػػػف العقكبػػػػػات السػػػػػالبة لمحريػػػػػة, كعقكبػػػػػة األشػػػػػغاؿ الشػػػػػاقة أك االعتقػػػػػاؿ أك الحػػػػػبس, 

ف كانػػػػػت طبيعتػػػػػو مػػػػػف جػػػػػنس طبيعتيػػػػػا, فيػػػػػك يسػػػػػمب حريػػػػػة المػػػػػدعى عميػػػػػو كلػػػػػك لفتػػػػػرة مؤقتػػػػػة,  كا 

قيػػػػػػق كمصػػػػػػػمحتو, فاألصػػػػػػل أف ال عقكبػػػػػػػة إال تنفيػػػػػػذًا لحكػػػػػػػـ كلكنػػػػػػو إجػػػػػػػراء تقػػػػػػرره مقتضػػػػػػػيات التح

قضػػػػػػائي باإلدانػػػػػػػة كاجػػػػػػػب النفػػػػػػػاذ, كيعػػػػػػد التكقيػػػػػػػف مػػػػػػػف قبيػػػػػػػل االسػػػػػػتثناء المقػػػػػػػرر عمػػػػػػػى األصػػػػػػػل 

القاضػػػػػي ببقػػػػػاء المػػػػػدعي عميػػػػػو حػػػػػرًا طميقػػػػػًا إعمػػػػػااًل لقاعػػػػػدة  األصػػػػػل فػػػػػي اإلنسػػػػػاف البػػػػػراءة(, فػػػػػال 

 . (3 نةيجكز سمب حريتو إال تنفيذا لحكـ قضائي بات باإلدا

كاألصػػػػػػل أف المجػػػػػػكء إلػػػػػػى التكقيػػػػػػف ىػػػػػػك مسػػػػػػألة جكازيػػػػػػة كليسػػػػػػت كجكبيػػػػػػة, ممػػػػػػا يعنػػػػػػي 

الطػػػػػػابع التقػػػػػػديري, فيجػػػػػػكز تقػػػػػػديره إذا قػػػػػػدر المحقػػػػػػق أف مصػػػػػػمحة  التحقيػػػػػػق تقتضػػػػػػيو, كعمػػػػػػى أف 

                                                           
 .166(, حقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية, المنصكرة: مكتبة الجالء, ص1989عكض, دمحم محي الديف ( 1
(, التحقيق االبتدائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية: دراسة مقارنة, عماف: دار الثقافة لمتكزيع كالنشر, 2011 ( الجكخدار, حسف2

 . 497ص 
 .700مرجع سابق, ص ,عمـ العقاب حسني, محمكد نجيب,( 3
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يضػػػػع فػػػػي اعتبػػػػاره مقتضػػػػيات الصػػػػفة االحتياطيػػػػة, ليػػػػذا التػػػػدبير, مقػػػػدرًا فػػػػي الكقػػػػت ذاتػػػػو مػػػػا فيػػػػو 

 .(1 عميو مف خطكرةمف شذكذ كما ينطكي 

فػػػػال يقػػػػرر المػػػػدعي العػػػػاـ التكقيػػػػف إال فػػػػي حالػػػػة الضػػػػركرة كعنػػػػدما ال يجػػػػد بػػػػدياًل لػػػػو مػػػػف 

إجػػػػػراءات االحتيػػػػػاط األخػػػػػر , كمػػػػػا يفتػػػػػرض فػػػػػي المحقػػػػػق أف يراعػػػػػي لػػػػػد  فرضػػػػػو ىػػػػػذا اإلجػػػػػراء 

الظػػػػػػركؼ المالئمػػػػػػة لكػػػػػػػل حالػػػػػػة عمػػػػػػػى حػػػػػػدة مػػػػػػف حيػػػػػػػث طبيعػػػػػػة الكاقعػػػػػػػة كالظػػػػػػركؼ الشخصػػػػػػػية 

تسػػػػػتمـز الصػػػػػفة االحتياطيػػػػػة لمتكقيػػػػػف االحتيػػػػػاطي أف يتقػػػػػرر انقضػػػػػاؤه فػػػػػكر  لممػػػػػدعى عميػػػػػو, كمػػػػػا

 . (2 زكاؿ األسباب التي استدعت المجكء إليو

كعمػػػػػى ذلػػػػػؾ فػػػػػإف مػػػػػذكرة التكقيػػػػػف تحمػػػػػل طػػػػػابع القػػػػػرار القضػػػػػائي ال اإلداري, لػػػػػذلؾ فيػػػػػي 

ر كالنتػػػػائ  تخضػػػػع بيػػػػذا التكييػػػػف لمرقابػػػػة القضػػػػائية ال لمرقابػػػػة اإلداريػػػػة, كمػػػػا تترتػػػػب عمييػػػػا اآلثػػػػا

 . (3 ذاتيا التي تترتب عمى معامالت التحقيق القضائية األخر  مثل قطع التقادـ

 

 

 

 

 
                                                           

, القاىرة, دار الكتاب الجامعي 1(, اإلثبات في المكاد الجنائية في القانكف المقارف, الجزء األكؿ, ط1977محمكد محمكد  ,مصطفى( 1
 .309الجديد, ص

 .762مرجع سابق, ص, حسني, محمكد نجيب, عمـ العقاب ( 2
 .398الجكخدار, حسف, التحقيق االبتدائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية, مرجع سابق, ص( 3
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 المطمب الثاني

 مبررات التوقيف

تسق  كثير مف األحكاـ الجزائية الغيابية نظرًا لعدـ إمكانية تنفيذىا, إذا لـ يكف لممتيـ محل 

إقامتو أك لـ يتـ إعالمو قانكنًا, مما يعصف ذلؾ إقامة ثابت كمعركؼ أك لـ يتـ التكصل إلى محل 

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 

 .(1 بالحرية الشخصية لئفراد

سمـ ىذه الكظيفة كاألجراء  التكقيف( مف النقد, فذىب البعض إلى أف خشية كمع ذلؾ لـ ت

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 

فضاًل عف المشقة المترتبة عمى ىرب المتيـ كالتي قد تفكؽ العقكبة ذاتيا, حيث يظل , ( 2 بإدانتو

 .مختفيًا مدة زمنية طكيمة قد تستغرؽ مدة تقادـ العقكبة

ير  فقياء المدرسة الكضعية بأف ىذا اإلجراء يعتبر حالة خاصة تبررىا الضركرة كذكركا 

مف خالؿ أف طبيعة ىذا  محافظة عمى األدلةأف لمتكقيف أربع كظائف كىي المنع مف اليرب , كال

 .(3 اإلجراء الجزائي يعمل عمى تيدئة الرأي العاـ ألنو القبض يعتبر جزاء فكري لمجاني

                                                           
أحكاـ تطبيقو كمضمكنو, عماف: دار الثقافة لمتكزيع ـ: 1961لسنة 9(, قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية رقـ 2000( نجـ, دمحم صبحي  1

 .275كالنشر, ص
 .6مرجع سابق, ص ,( المرصفاكي, حسف, الحبس االحتياطي كضماف حرية الفرد في التشريع المصري  2
 .345(, اإلجراءات الجنائية تحمياًل كتأصياًل, اإلسكندرية: دار المعارؼ, ص1978رمسيس بنياـ (  3



31 
 

كفي ىذا الصدد ذكر بعض فقياء القانكف بأف التكقيف ليس لو طابع عقكبة مف الناحية 

لمعقكبة. كذلؾ بسبب عدـ احتفاظ النظرية, كلكف في كاقع األمر يترتب عميو جميع اآلثار المادية 

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 

اسو كيعتبر التكقيف في نياية األمر ذكر بعضيـ بأف تكقيف الشخص ىك جزاء عقابي في أس

 .(1 عقكبة سابقة عمى صدرك الحكـ

لكف عمى الرغـ تعدد االتجاىات كاآلراء بشأف إجراء التكقيف إال أف لو مبررات  ككظائف 

جزائية تبرر األخذ بو, فقد يككف التكقيف الزمًا لمنع المشتكى عميو مف اليرب, كعمى المحقق مف 

ى خطكرة الجريمة كمركز المدعى عميو في الييئة االجتماعية كسكابقو, كما ىذه الكجية أف ينظر إل

. إذ قد يؤدي اإلفراج عف الجاني إلى اتصالو  يمنع المشتكى عميو مف إخفاء أك تمفيق األدلة

بالشيكد كمحاكلة تغيير أدلة اإلثبات. باإلضافة لذلؾ فإف إبقاء المشتكى عميو تحت تصرؼ 

 .(2 ز التحقيق بسرعةالمحقق يساعد عمى إنجا

كمػػػػا أف التكقيػػػػف لػػػػو ضػػػػركرة كمبػػػػرر ىػػػػاـ فػػػػي الجػػػػرائـ الخطيػػػػرة, إلف تػػػػرؾ المجػػػػـر حػػػػػرًا 

رغػػػػـ كجػػػػكد أدلػػػػة االتيػػػػاـ يػػػػؤذي شػػػػعكر أفػػػػراد المجتمػػػػع كيضػػػػعف إيمػػػػانيـ بالعدالػػػػة, كليػػػػذا يجػػػػب 

إرضػػػػػاء شػػػػػعكر أفػػػػػراد المجتمػػػػػع بػػػػػأف المجػػػػػـر سػػػػػيناؿ عقابػػػػػو كلػػػػػف يفمػػػػػت مػػػػػف كجػػػػػو العدالػػػػػة. كمػػػػػف 

آخػػػػػر فػػػػػالتكقيف يضػػػػػمف تنفيػػػػػذ الحكػػػػػـ عنػػػػػد إدانػػػػػة المػػػػػدعى عميػػػػػو كالحيمكلػػػػػة دكف ىركبػػػػػو. جانػػػػػب 

                                                           
 .408مرجع سابق, صالتحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية, , حسفالجكخدار,  ( 1
 .286(, المكسكعة الجنائية , الجزء الثاني , القاىرة: مطبعة دار الكتب المصرية, ص1976( جندي عبد الممؾ  2
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كقػػػػػػد كازف المشػػػػػػرع بػػػػػػيف مصػػػػػػمحتيف, مصػػػػػػمحة المشػػػػػػتكى عميػػػػػػو كمصػػػػػػمحة المجتمػػػػػػع مػػػػػػع تغميػػػػػػب 

 .(1 مصمحة المجتمع

كلكػػػػػف بشػػػػػكل عػػػػػاـ مػػػػػا يؤخػػػػػذ عمػػػػػى ىػػػػػذا المبػػػػػرر بػػػػػأف التكقيػػػػػف ال يمنػػػػػع المشػػػػػتكى عميػػػػػو 

ئو إلخفػػػػػػاء أدلػػػػػػة الجريمػػػػػػة أك االتصػػػػػػاؿ بالشػػػػػػيكد بكاسػػػػػػطة ىػػػػػػؤالء. مػػػػػػف االتصػػػػػػاؿ بأىمػػػػػػو كأصػػػػػػدقا

كمػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػر  قػػػػد يكػػػػكف المجػػػػـر مػػػػف أصػػػػحاب السػػػػكابق كمػػػػف المجػػػػرميف الخطيػػػػريف بحيػػػػث 

يخشػػػػػػى عمػػػػػػى المجتمػػػػػػع مػػػػػػف عكدتػػػػػػو إليػػػػػػو فيخػػػػػػل بأمنػػػػػػو عػػػػػػف طريػػػػػػق ارتكػػػػػػاب جػػػػػػرائـ جديػػػػػػدة أك 

عػػػػػػف تسػػػػػػكية بػػػػػػيف ضػػػػػػركرات  الػػػػػػبطش بمػػػػػػف أبمػػػػػػغ عنػػػػػػو مػػػػػػف الشػػػػػػيكد, إذًا إجػػػػػػراء التكقيػػػػػػف عبػػػػػػارة

األمػػػػػف العػػػػػاـ كضػػػػػماف الحريػػػػػة الفرديػػػػػة, فيػػػػػك تسػػػػػكية بػػػػػيف ضػػػػػركرة إنػػػػػزاؿ عقكبػػػػػة فكريػػػػػة كضػػػػػماف 

 .(2 محاكمة عادلة لممشتكى عميو

بعػػػػػض الفقيػػػػػاء بػػػػػأف تكقيػػػػػف المشػػػػػتكى عميػػػػػو لػػػػػيس عقابػػػػػًا, إذ ال يػػػػػر  كمػػػػػف جيػػػػػو أخػػػػػر  

ة أمػػػػػكر: تأييػػػػػد السػػػػػكينة عقكبػػػػػة قبػػػػػل الحكػػػػػـ, بػػػػػل إنمػػػػػا ىػػػػػك معاممػػػػػة احتياطيػػػػػة يقصػػػػػد بيػػػػػا ثالثػػػػػ

العامػػػػة, كالتكثيػػػػق إلنفػػػػاذ الحكػػػػـ, كاالسػػػػتعانة عمػػػػى إظيػػػػار الحقيقػػػػة. كبمعنػػػػى آخػػػػر يعػػػػد التكقيػػػػف 

 .(3 تدبير أمف كضماف لتنفيذ العقكبة ككسيمة تحقيق في الكقت نفسو

كما جاء مف ضمف قرارات المؤتمر الدكلي الرابع لقانكف العقكبات. بأنو ال يجكز تبرير 

إاّل إذا كاف بقاء المدعى عميو طميقًا فيو خطر عمى المجتمع أك عرقمة لسير العدالة أك التكقيف 

                                                           
 . 635مرجع سابق, ص  ,الكسي  في قانكف اإلجراءات الجنائية ( سركر, أحمد فتحي, 1

 .405(, قانكف اإلجراءات الجنائية معمقًا عميو بالفقو كأحكاـ النقض, القاىرة: دار الفكر العربي, ص1980دمحم سالمة ( مأمكف  2

 .238(, شرح قانكف المحاكمات الجزائية المؤقت , بيركت: دار إحياء التراث, ص1985( سميـ باز  3
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. كمف ذلؾ يمكف إجماؿ المبررات الكقائية إلجراء التكقيف بثالثة مبررات, (1 التيرب مف العقكبة

 كسكؼ سنكضحيا عمى النحك اآلتي: 

 التوقيف كتدبير لحفظ األمنأكاًل: 

إعادة األمف كالنظاـ العاـ الذي أخمت بيما الجريمة. كمنع المشتكى ييدؼ التكقيف إلى 

عميو مف العكدة إلى ارتكاب الجريمة. إذ لك أطمق سراح المجـر فربما أرتكب جرمًا آخر أك ربما 

اندفع خصمو أك أقاربو إلى األخذ بالثأر بما يركنو مف تأجيل العقكبة. كربما أختمت أيضًا راحة 

 . (2 الجـر مشيكداً المجتمع إذا كاف 

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 

ميو في الجريمة, أي أف إجراء التكقيف ضركريًا إذا كاف ىناؾ مخاكؼ مف استمرار المدعى ع

 .(3 نشاطو اإلجرامي

كىناؾ بعض الفقياء ال يؤيدكف تكسيع فكرة التكقيف. فاعتبار التكقيف تدبيرًا احترازيًا يجعمو 

في مرتبة العقكبة, كيحكلو إلى إجراء فاصل في مشكمة معينة, كىي خطكرة المشتكي عميو . كىذا 

اد بيا عند األمر بالتكقيف ىي التي يتعارض مع طبيعتو الكقتية, كما أف الخطكرة التي يجب االعتد

تيدد أدلة الدعك . أما مراعاة الشعكر العاـ ألفراد المجتمع بسبب جسامة الجريمة فال يجكز 

 .(4 مكاجيتو بتكقيف األبرياء

                                                           
 .1953اكتكبر  30 – 7مف ( المؤتمر الدكلي الرابع لقانكف العقكبات كالمنقد في ركما  1

(, التكقيف اإلداري كضركراتو, ندكرة ضكاب  التكقيف كأخالء السبيل بكفالة, المعيد القضائي األردني, عماف, 1997داردكة, فؤاد (  2
 .131-130تشريف الثاني, الكرقة الحادية عشرة, ص 17-19

 .1953أيمكؿ  3اإلنساف كالحريات األساسية كالتي دخمت حيز التنفيذ في (االتفاقية األكركبية لحماية حقكؽ 6/ الفقرة 5( نص المادة   3
 .78 - 87مرجع سابق, ص ,الكسي  في قانكف اإلجراءات الجنائية ( سركر, أحمد فتحي, 4
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 ثانيا: التوقيف كضمان لتنفيذ العقوبة

يضػػػػػػػمف التكقيػػػػػػػف عػػػػػػػدـ إفػػػػػػػالت المشػػػػػػػتكى عميػػػػػػػو مػػػػػػػف العقػػػػػػػاب, فالمشػػػػػػػتكى عميػػػػػػػو عنػػػػػػػد 

. كىػػػػػذا المبػػػػػدأ أحيػػػػػا  بقػػػػػرب الحكػػػػػـ عميػػػػػو فإنػػػػػو ربمػػػػػا يحػػػػػاكؿ الفػػػػػرار ليػػػػػتخمص مػػػػػف العقػػػػػابعممػػػػػو 

 .(1 مفيكمًا قانكنيًا قديمًا كىك   مف ال يبدأ بالقبض سيفقد الجاني 

كلكػػػػػف بعػػػػػض الفقيػػػػػاء اعترضػػػػػكا عمػػػػػى تبريػػػػػػر التكقيػػػػػف كضػػػػػماف لتنفيػػػػػذ العقكبػػػػػة. كليػػػػػػذا 

لمػػػػػدعي عميػػػػػو الػػػػػذي لػػػػػو محػػػػػل إقامػػػػػة كمػػػػػف ال أبقػػػػػى فقيػػػػػاء القػػػػػانكف الجزائػػػػػي عمػػػػػى التفرقػػػػػة بػػػػػيف ا

محػػػػػل لػػػػػو, كليػػػػػذا يجػػػػػب اعتبػػػػػار التفكيػػػػػر فػػػػػي اليػػػػػرب مػػػػػف تنفيػػػػػذ العقكبػػػػػة اسػػػػػتثناء كلػػػػػيس قاعػػػػػدة 

عامػػػػػة كبصػػػػػفة خاصػػػػػة بالنسػػػػػبة لممشػػػػػتكى عميػػػػػو الػػػػػذي لػػػػػو محػػػػػل إقامػػػػػة ثابػػػػػت كمعػػػػػركؼ, لػػػػػذلؾ 

ف بػػػػيف فػػػػإف اليػػػػرب لػػػػيس لػػػػو أثػػػػر سػػػػك  تػػػػأخير صػػػػدكر الحكػػػػـ. فتطػػػػكر معاىػػػػدات تسػػػػميـ المجػػػػري

الػػػػػدكؿ كقكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي قػػػػػد قممػػػػػت مػػػػػف مخػػػػػاطر اليػػػػػرب . كليػػػػػذا فالجػػػػػاني ال يفمػػػػػت مػػػػػف 

  .( 2 تنفيذ العقكبة

 ثالثًا: التوقيف كوسيمة تحقيق

إال أف ذلؾ ال يعني أنو كسيمة إكراه أك ضغ  عمى الرغـ مف أف التكقيف يعد كسيمة تحقيق 

مادي أك معنكي عمى المدعى عميو بيدؼ الحصكؿ عمى االعتراؼ أك عمى عناصر تثبت التيمة. 

                                                           

خالء السبيل كمعاييرىا, المعيد القضائي األردني, 1997الخصاكنة, جياد (  1 -17عماف, (, مبررات التكقيف, ندكة ضكاب  التكقيف كا 
 .23تشريف الثاني, الكرقة الثانية, ص 19
(, اإلجراءات الجنائية في الن  القانكنية العربية كحماية حقكؽ اإلنساف, بيركت: دار العمـ لممالييف, 1991كزير, عبد العظيـ  ( 2
 .312ص
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كليذا فإف التكقيف يقتصر دكره عمى تأميف الحضكر الشخصي لممشتكى عميو لإلجراءات األساسية 

 .(1 إدانتو لمدعك  الجزائية كمنعو مف العبث باألدلة التي تثبت

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 

ه مف الجناة أك عمى األدلة مف خالؿ االستجكابات كالمكاجيات التي تجرييا بيف المشتكى عميو كغير 

 .(2 الشيكد

كمما سبق ير  الباحث أف التكقيف مف اإلجراءات الضركرية التي قد تتطمبيا المصمحة العامة 

كمصمحة التحقيق االبتدائي لمتحف  عمى المشتكى عميو مدة طكيمة نظرًا لخطكرتو أك خكفًا مف 

اطي يتجمى في اإلسراع في لمتكقيف االحتيىركبو أك لسالمة التحقيق, لذا فإف اليدؼ األساسي 

إقامة كحسف سير العدالة إذ أف تكقيف المشتكى عميو عقب ارتكاب الجريمة لو أثر رادع كفّعاؿ فال 

 .فائدة مف األمر بتكقيف المشتكى عميو بعد مركر بضعة شيكر أك سنكات مف ارتكابو لمجريمة

 

 

 

 

                                                           
 .92مرجع سابق, ص ,الكسي  في قانكف اإلجراءات الجنائية ( سركر, أحمد فتحي, 1

 .385مرجع سابق, ص اإلجراءات الجنائية في الن  القانكنية العربية كحماية حقكؽ اإلنساف( كزير, عبد العظيـ,  2
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 لثلفصل الثاا

 اإلجراءات القانونية المنظمة لقرار التوقيف 

يعد التكقيف مف المكضكعات التي تثير تعارضًا بيف مصمحتيف؛ ىما مصمحة المتيـ في 

أال ُتسمب 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 

لة في الجزاء, كعمى الرغـ مف ذلؾ إال أنو يجكز المساس بيذه الحرية كتقييدىا في سبيل سمطة الدك 

حماية المصمحة العامة كذلؾ عف طريق تكقيف المتيـ, كذلؾ حسب ما تقتضيو مصمحة التحقيق 

منعًا لتأثير المتيـ عمى الشيكد أك العبث باألدلة كغير ذلؾ مف األسباب التي تستدعييا مصمحة 

 .(1 قالتحقي

, تـ مف خالليا تنفيذ التكقيفكفي ىذا الفصل سيتـ تسمي  الضكء عمى اإلجراءات التي ي

كىل ىناؾ بدائل عنو تفي بالغرض كالسبب الذي شرع مف أجمو, لذا يقتضي األمر تقسيـ ىذا 

 الفصل عمى النحك اآلتي:

 التكقيفالمبحث األكؿ: قكاعد تنفيذ 

 التكقيفالمبحث الثاني: بدائل 

 التكقيفالمبحث الثالث: اإلجراءات الالحقة عمى إصدار قرار 

 
                                                           

 .9(, الكسي  في الحبس االحتياطي, الجيزة, دار منصكر لمطباعة,ص 2002صحاح, عاطف فؤاد ( 1
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 المبحث األول

 قواعد تنفيذ التوقيف

 تػػػػكقيفيـ مػػػػف كالغػػػػرض بػػػػراءتيـ, تظيػػػػر كقػػػػد إدانػػػػتيـ تثبػػػػت لػػػػـ أشػػػػخاص ىػػػػـ لمكقكفػػػػكف ا

 كلحمايػػػػػػة التحقيػػػػػق مجػػػػػر   عمػػػػػى التػػػػػأثير مػػػػػف أك اليػػػػػركب مػػػػػف لمػػػػػنعيـ حػػػػػريتيـ تقييػػػػػد مجػػػػػرد ىػػػػػػك

تقتضػػػػي دراسػػػػػة تنفيػػػػذ التكقيػػػػػف بيػػػػاف كيفيػػػػػة تنفيػػػػذ مػػػػػذكرة التكقيػػػػف, كالضػػػػػمانات لػػػػػذلؾ  المجتمػػػػػع,

المقػػػػػررة لممكقػػػػػكؼ, كأسػػػػػمكب تنفيػػػػػذ التكقيػػػػػف, كخصػػػػػـ مػػػػػدة التكقيػػػػػف مػػػػػف العقكبػػػػػة المحكػػػػػـك بيػػػػػا, 

لكػػػػف مػػػػا يجػػػػدر اإلشػػػػارة لػػػػو أف الضػػػػمانات تػػػػـ اإلشػػػػارة ليػػػػا فػػػػي الفصػػػػل الثػػػػاني, كذلػػػػؾ ألىميتيػػػػا, 

 تـ التطرؽ إلى الجكانب التالية, كىي:أما مف خالؿ ىذا المبحث فسي

 طمب األكؿ: تنفيذ مذكرة التكقيفالم

 ي: أسمكب تنفيذ التكقيفالمطمب الثان

 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 كفقًا لئصكؿ المعينة في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية مع مراعاة األحكاـ الخاصة 

 .(1 في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائيةالكاردة 

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 

ظة عمى سالمة األدلة, أما غاية العقكبة مع العقكبة السالبة لمحرية, فغايتو مجرد االحتياط لممحاف

 .(2 فيي تحقيق سياسة الردع الخاص كالعاـ

يتميز بطابع التأقيت, لذلؾ  التكقيف, ألف فييا المدةتحديد كما أف مذكرة التكقيف يجب 

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 

, كىذا ما نصت عميو المادة (3 يةالمحددة في قرار التكقيف, ما لـ يتـ تجديدىا بصكرة قانكن

ال يجكز إدخاؿ أي نزيل إلى المركز /ب( مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل األردني, بأنو:  10 

إال إذا صدر بحقو قرار مف جية مختصة كاؿ يجكز االحتفاظ بو في المركز بعد انتياء المدة 

 نكنية .المحددة في القرار ما لـ يتـ تجديد مدة التكقيف بصكرة قا

كما أشار المشرع األردني إلى أف تنفيذ مذكرة التكقيف يجب أف تككف كفقًا لئصكؿ المتبعة 

, كمع مراعاة الحكاـ الخاصة في قانكف أصكؿ (4 في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية األردني

                                                           
 .412مرجع سابق, ص, اية حقكؽ اإلنسافاإلجراءات الجنائية في الن  القانكنية العربية كحمالشريف, عمرك كاصف,  (1

 .12مرجع سابق, ص,صحاح, عاطف فؤاد, الكسي  في الحبس االحتياطي ( 2

 .434مرجع سابق, ص التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية,  الجكخدار, حسف,( 3

كتعديالتػو,  1988لسػنة  24( في القػانكف المػدني األردنػي رقػـ 16 – 4( كلقد نظـ المشرع األردني األصكؿ المتبعة في التبميغ في المكاد  4
( مف القانكف المذككر بالنص عمى البيانات التي يجػب أف تشػتمل عمييػا كرقػة 5كأىـ ما نصت عميو تمؾ المكاد في أصكؿ التبميغ في المادة  
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فة محضر تبمغ األكراؽ القضائية بمعر  ( منو عمى انو:  146المحاكمات الجزائية, إذ نصت المادة  

أك احد أفراد الشرطة أك الدرؾ كفقًا لئصكؿ المعينة في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية مع مراعاة 

 األحكاـ الخاصة الكاردة في ىذا القانكف .

أف يبمغ المدعى عميو مذكرة التكقيف كيترؾ  بالتبميغكما أنو يتعيف عمى المكظف المكمف 

المسمحة المكجكدة في اقرب مكقع مف محل إنفاذ المذكرة ما حب معو مف القكة طصي, (1 صكره منيا

يكفي لمقبض عمى المشتكى عميو كسكقو كعمى قائد ىذا المكقع استجابة الطمب حسبما ىك مسطر 

 .(2 في مذكرة التكقيف

كيتـ إيداع المكقكؼ في أحد مراكز التكقيف كال يجكز لمدير التكقيف قبكؿ المكقكؼ إال بعد 

, كما انو لـ يجز المشرع (3 ة التكقيف الصادرة بحقو كأنو الشخص المقصكد بياالتأكد مف مذكر 

األردني إدخاؿ المكقكؼ إلى المركز إال بعد تفتيشو, كال يجكز تفتيش األنثى إال مف قبل أنثى مف 

, كيتـ قيد اسـ المكقكؼ كالبيانات الشخصية المتعمقة بو كالجريمة (4 أحد أفراد الشرطة النسائية

المنسكبة إليو كالقرار الصادر بحقو كحالتو الصحية كالسمككية كالمراسالت الكاردة كالصادرة في 

 .   (5 سجل خاص يعد لذلؾ

كمػػػا بػػػيف المشػػػرع األردنػػػي الجػػػرائـ التػػػي يجػػػكز فييػػػا اتخػػػاذ إجػػػراء التكقيػػػف, حيػػػث أشػػػار إلػػػى أف      

لمخالفػة كقيمتيػا, أمػا فػي الجػن , فيجػب التكقيف فػي المخالفػات ىػك أمػر غيػر جػائز قانكنػا ميمػا كانػت ا

                                                                                                                                                                          

( عمى أنو يعتبر التبميغ منتجًا آلثػاره مػف كقػت تكقيػع المطمػكب تبميغػو عمػى كرقػة التبميػغ أك مػف كقػت امتناعػو 15غ, كما أشارت المادة  التبمي
 عف التكقيع عمييا أك مف كقت إجرائو كفق أحكاـ ىذا القانكف.   

 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.146نص المادة  ( 1
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني120ة  نص الماد( 2
 كتعديالتو. 2004لسنة  9/ الفقرة أ( مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل10نص المادة  ( 3
 كتعديالتو. 2004لسنة  9/ب( مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل األردني رقـ 5نص المادة  ( 4
كالتػػي نصػػت عمػػى  يكقػػع عمػػى مػػذكرات الػػدعكة كاإلحضػػار كالتكقيػػف  ت الجزائيػػة األردنػػيمػػف قػػانكف أصػػكؿ المحاكمػػا 115 نػػص المػػادة( 5

, المػػدعي العػػاـ الػػذي أصػػدرىا كيختميػػا بخػػاتـ دائرتػػو كيػػذكر فييػػا اسػػـ المشػػتكى عميػػو كشػػيرتو كأكصػػافو المميػػزة بقػػدر اإلنمػػاف كنػػكع التيمػػة 
 كتعديالتو. 2004لسنة  9/ الفقرة ب( مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل10كنص المادة  
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التفرقة ما بيف الجن  الصمحية كالبدائية فػال يجػكز كأصػل عػاـ التكقيػف فػي الجػن  الصػمحية  كىػي التػي 

تكػػػكف عقكبتيػػػا اقػػػل مػػػف سػػػنتيف( باسػػػتثناء بعػػػض الجػػػرائـ النكعيػػػة كالتػػػي جػػػاء الػػػنص عمييػػػا فػػػي المػػػادة 

بحيث: تسري أحكاـ التكقيف كالتمديد المشار إلييػا فػي ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 114/2 

( مػػف ىػذه المػػادة عمػػى المشػتكى عميػػو المسػند إليػػو إحػػد  الجػن  المعاقػػب عمييػا قانكنػػا بػػالحبس 1الفقػرة  

 مدة ال تزيد عمى سنتيف في أي حالة مف الحالتيف التاليتيف: 

 يذاء غير المقصكد أك السرقة .إذا كاف الفعل المسند إليو مف جن  اإليذاء المقصكد أك اإل-أ

إذا لـ يكف لو محػل إقامػة ثابػت كمعػركؼ فػي المممكػة عمػى أف يفػرج عنػو إذا قػدـ كفػيال يكافػق عميػو -ب

 المدعي العاـ يضمف حضكره كمما طمب إليو ذلؾ .

 يف .أما بالنسبة لمجن  البدائية فالتكقيف فييا جكازي إذا رأت الجية القضائية تكافر احد مبررات التكق

التكقيف في الجنايات كبمكجب التعديل األخير يعد جكازي ميما كانت العقكبة المترتبة عمى الجريمة أما 

المقترفة  قبل التعديل كاف التكقيف في الجنايات التي تستمـز عقكبة اإلعداـ أك األشغاؿ الشاقة المؤبدة 

ضائية المختصة كفي باقي العقكبات أك االعتقاؿ المؤبد كجكبي دكف أف يخضع ذلؾ لتقدير السمطة الق

 جكازي( 

يجب أف تصدر مذكرة التكقيف بحق شخص يجكز تكقيفو قانكنا بتكافر دالئل كافية كما 

قكية تنسب الجريمة لمرتكبيا يقدرىا المدعي العاـ تحت رقابة المحكمة . باإلضافة إلى ذلؾ يشترط 

كأصل عاـ كذلؾ ألف التكقيف يقتضي بمكغ المشتكى عميو سف الرشد فال يجكز تكقيف األحداث 

نما يكضعكا في دكر  كضع المكقكؼ في الحبس ,كاألحداث ال تكقع عمييـ تمؾ العقكبة أصال, كا 

 الرعاية كتسمى عقكبتيـ االعتقاؿ. إال أنو استثناءا
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نص   ( مف2005في الدستكر العراقي  أما بالنسبة لممشرع العراقي نجد أنو قد أشار 

ال يجكز تكقيف أحد أك التحقيق معو أال بمكجب قرار قضائي , كذلؾ  مى أنو:  / ب( ع37المادة  

لما قد يترتب عميو مف مساس بسالمة جسمو نتيجة لما يعانيو مف ظركؼ صعبة أثناء كجكده 

 األمر القضائي(, كترؾ مذكرة التكقيف بالتكقيف. كلـ يشير المشرع العراقي بشكل مفصل لتنفيذ 

( تحت 28كلغاية  13قانكف المرافعات المدنية, إذ جاء تنظيـ ذلؾ في المادة  األمر لما كرد في 

 .(1 مسمى التبميغات القضائية

 المطمب الثاني

 أسموب تنفيذ التوقيف

إف المكقػػػػكؼ ىػػػػك إنسػػػػاف لػػػػـ يفقػػػػد إنسػػػػانيتو لمجػػػػرد الحػػػػبس أك التكقيػػػػف فػػػػي أحػػػػد مراكػػػػز 

كؼ بمجمكعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الضػػػػػػػػمانات التكقيػػػػػػػػف, كلسػػػػػػػػالمة التنفيػػػػػػػػذ العقػػػػػػػػابي يسػػػػػػػػتكجب تمتػػػػػػػػع المكقػػػػػػػػ

كالحقػػػػكؽ األساسػػػػية, كلمػػػػا كػػػػاف لتكقيػػػػف إجػػػػراًء سػػػػالبًا لحريػػػػة المػػػػدعى عميػػػػو قبػػػػل صػػػػدكر الحكػػػػػـ 

ع كػػػػػػػإجراء بإدانتػػػػػػػو خالفػػػػػػػًا لقرينػػػػػػػة البػػػػػػػراءة التػػػػػػػي تقتضػػػػػػػي بقػػػػػػػاءه حػػػػػػػرًا طميقػػػػػػػًا. كقػػػػػػػد أقػػػػػػػره المشػػػػػػػر 

فإنػػػػو مػػػػف  اقتضػػػػتو مصػػػػمحة التحقيػػػػق كضػػػػركرة المحافظػػػػة عمػػػػى أدلػػػػة الجريمػػػػة. اسػػػػتثنائي كمؤقػػػػت

الضػػػػػركري أف يحػػػػػاط تنفيػػػػػذ التكقيػػػػػف بضػػػػػمانات تكفػػػػػل أف يطبػػػػػق عمػػػػػى المكقػػػػػكؼ نظػػػػػاـ خػػػػػاص 

يراعػػػػى فيػػػػو عػػػػدـ مسػػػػاكاتو مػػػػع المحكػػػػكـ عميػػػػو بعقكبػػػػة سػػػػالبة لمحريػػػػة, بػػػػأف تكػػػػكف حالػػػػة فػػػػي دار 

التكقيػػػػػػف أقػػػػػػرب مػػػػػػا تكػػػػػػكف إلػػػػػػى الحيػػػػػػاة العاديػػػػػػة مػػػػػػع مراعػػػػػػاة مػػػػػػا تقتضػػػػػػيو ضػػػػػػركرات التحقيػػػػػػق 

 .(2 يفكالنظاـ في دكر التكق

                                                           
 ـ كتعديالتو.1969لسنة  83قانكف المرافعات المدنية العراقي رقـ ( 1
 .510مرجع سابق, ص, الحبس االحتياطي كضماف حرية الفرد في التشريع المصري المرصفاكي, حسف صادؽ, ( 2
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لكػػػػػػف عمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف أنػػػػػػو إجػػػػػػراء اسػػػػػػتثنائي إال أنػػػػػػو فػػػػػػي األغمػػػػػػب ال تراعػػػػػػى لممكقػػػػػػكؼ 

ؼ دائمػػػػػا مػػػػػا ك الحقػػػػػكؽ الخاصػػػػػة التػػػػػي يتمتػػػػػع بيػػػػػا كالتمييػػػػػز بينػػػػػو كبػػػػػيف النزيػػػػػل, إذ نجػػػػػد أف المكقػػػػػ

يعػػػػػػػاني العديػػػػػػػد مػػػػػػػف المشػػػػػػػاكل داخػػػػػػػل مراكػػػػػػػز التكقيػػػػػػػف, كحالػػػػػػػة العزلػػػػػػػة التػػػػػػػي يعيشػػػػػػػيا بعػػػػػػػض 

نفراديػػػػػػة داخػػػػػػل مراكػػػػػػز التكقيػػػػػػف, أك منػػػػػػع الزيػػػػػػارة لػػػػػػبعض المكقػػػػػػكفيف المكقكفػػػػػػكف فػػػػػػي الغػػػػػػرؼ اال

أحيانػػػػًا بمكجػػػػب قػػػػرار مػػػػف الجيػػػػة المختصػػػػة, إضػػػػافة إلػػػػى طػػػػكؿ مػػػػدة التكقيػػػػف القضػػػػائي لػػػػبعض 

النػػػػزالء الػػػػػذي قػػػػػد يصػػػػػل إلػػػػػى سػػػػػنة, كغيػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػف السػػػػػمبيات التػػػػػي قػػػػػد يكاجييػػػػػا المكقػػػػػكؼ فػػػػػي 

 .(1 مركز التكقيف

الئقػػػػػة لممكقػػػػػكؼ, إذ أنػػػػػو ال يقبػػػػػل إيػػػػػداع أي مػػػػػتيـ  لػػػػػذلؾ يجػػػػػب أف تكػػػػػكف ىنػػػػػاؾ معاممػػػػػة

ف إال بنػػػػػاًء عمػػػػػى أمػػػػػر صػػػػػادر مػػػػػف السػػػػػمطة المختصػػػػػة بإصػػػػػداره, كعنػػػػػد إيػػػػػداع يػػػػػكقتال مركػػػػػز فػػػػػي

المػػػػػػػتيـ المكقػػػػػػػكؼ يخضػػػػػػػع لمعاممػػػػػػػة خاصػػػػػػػة تختمػػػػػػػف عػػػػػػػف معاممػػػػػػػة المحكػػػػػػػكميف, كىػػػػػػػذا األمػػػػػػػر 

و, كالقاعػػػػدة تقضػػػػي تفرضػػػػو ظػػػػركؼ التحقيػػػػق فػػػػالمتيـ ال يػػػػزاؿ فػػػػي مكضػػػػع اتيػػػػاـ كلػػػػـ تثبػػػػت إدانتػػػػ

 بأف المتيـ بريء حتى تثبت إدانتو.

أمػػػػػػػا بالنسػػػػػػػبة لمحالػػػػػػػة األمنيػػػػػػػة لممكقػػػػػػػكؼ, فقػػػػػػػد أكجػػػػػػػب المشػػػػػػػرع األردنػػػػػػػي عػػػػػػػزؿ النػػػػػػػزالء 

المكقػػػػػػػكفيف عػػػػػػػف المحكػػػػػػػكميف, بحيػػػػػػػث يكضػػػػػػػع المكقػػػػػػػكفيف فػػػػػػػي أمػػػػػػػاكف مسػػػػػػػتقمة كمنفصػػػػػػػمة عػػػػػػػف 

ىـ كنػػػػػػػكع األمػػػػػػاكف التػػػػػػػي تضػػػػػػـ المحكػػػػػػػكميف, كمػػػػػػا أكجػػػػػػػب تصػػػػػػنيفيـ إلػػػػػػػى فئػػػػػػات حسػػػػػػػب أعمػػػػػػار 

. كمػػػػػػا أكجػػػػػػب عػػػػػػزؿ الػػػػػػذككر عػػػػػػف (2 الجريمػػػػػػة كدرجػػػػػػة خطكرتيػػػػػػا كعػػػػػػزؿ كػػػػػػل فئػػػػػػة عػػػػػػف األخػػػػػػر  

                                                           
ارنػػػة, أطركحػػػة دكتػػػكراه غيػػػر منشػػػكرة, جامعػػػة عػػػيف (, قكاعػػػد الحػػػد األدنػػػى لمعاممػػػة المسػػػجكنيف: دراسػػػة مق1983المشػػػيداني, دمحم أحمػػػد ( 1

 .167شمس, ص
( مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل في األردف بأنػو:  أ . يجػب عػزؿ النػزالء المكقػكفيف عػف المحكػكميف . 11كىذا ما أشارت لو المادة   (2

 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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اإلنػػػػاث مػػػػف المكقػػػػكفيف فػػػػي أقسػػػػاـ منفصػػػػمة فػػػػي المركػػػػز بحيػػػػث يتعػػػػذر المشػػػػاىدة أك الحػػػػديث أك 

 .(1 االتصاؿ فيما بينيـ

ككػػػػػػذلؾ المشػػػػػػرع العراقػػػػػػي فقػػػػػػد عمػػػػػػد إلػػػػػػى الفصػػػػػػل بػػػػػػيف الرجػػػػػػاؿ كالنسػػػػػػاء كىػػػػػػذا الفصػػػػػػل 

ف لالخػػػػػػػتالط عكاقػػػػػػػب كخيمػػػػػػػة. كمػػػػػػػا فصػػػػػػػل المشػػػػػػػرع العراقػػػػػػػي بػػػػػػػيف البػػػػػػػالغيف أل جػػػػػػػداً ضػػػػػػػركري 

كاألحػػػػػداث, كىػػػػػذا مسػػػػػمؾ محمػػػػػكد جػػػػػدًا ألف االخػػػػػتالط بػػػػػيف البػػػػػالغيف كاألحػػػػػداث لػػػػػو آثػػػػػار سػػػػػمبية 

منيػػػػػا إمكانيػػػػػة المسػػػػػاس بسػػػػػالمة جسػػػػػـ الحػػػػػدث مػػػػػف قبػػػػػل البػػػػػالغيف عػػػػػف طريػػػػػق االعتػػػػػداء عميػػػػػو 

( 14رسػػػػػات ال أخالقيػػػػػة. كىػػػػػذا مػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي المػػػػػادة  بالضػػػػػرب أك الجػػػػػرح أك إجبػػػػػارىـ عمػػػػػى مما

مػػػػػف قػػػػػانكف مصػػػػػمحة السػػػػػجكف العراقػػػػػي بأنػػػػػو تشػػػػػمل اختصاصػػػػػات المجنػػػػػة فػػػػػي مراكػػػػػز اإلصػػػػػالح 

 .(2 كالتكقيف دراسة حالة المكقكؼ كتشخيصو كتصنيفو

ـ عػػػػػػدككمػػػػػػا تقتضػػػػػػي معاممػػػػػػة المكقػػػػػػكؼ بشػػػػػػكل مختمػػػػػػف عػػػػػػف معاممػػػػػػة المحكػػػػػػـك عميػػػػػػو,  

الممكػػػػػػف أف يحػػػػػػتف  المكقػػػػػػكؼ بمالبسػػػػػػو الخاصػػػػػػة فػػػػػػال يمػػػػػػـز  , كمػػػػػػا أنػػػػػػو مػػػػػػفتشػػػػػػغيل المكقػػػػػػكؼ

ارتػػػػػػػػداء زي السػػػػػػػػجناء, كيسػػػػػػػػم  لممكقػػػػػػػػكؼ بارتػػػػػػػػداء مالبسػػػػػػػػو الخاصػػػػػػػػة فيػػػػػػػػك ال يػػػػػػػػزكد بمالبػػػػػػػػس 

خاصػػػػػػػة بػػػػػػػالمكقكفيف عمػػػػػػػى عكػػػػػػػس المحكػػػػػػػكميف الػػػػػػػذيف يػػػػػػػزكدكف بمالبػػػػػػػس خاصػػػػػػػة كىػػػػػػػذا مسػػػػػػػمؾ 

مكضػػػػػكع إدانػػػػػة بػػػػػل محمػػػػػكد, ألف السػػػػػماح لممػػػػػتيـ بارتػػػػػداء مالبسػػػػػو الخاصػػػػػة ال يشػػػػػعره بأنػػػػػو فػػػػػي 

عمػػػػػػى العكػػػػػػس يمنحػػػػػػو الثقػػػػػػة بإمكانيػػػػػػة إثبػػػػػػات براءتػػػػػػو, كىػػػػػػذا األمػػػػػػر يعػػػػػػزز مػػػػػػف حالتػػػػػػو النفسػػػػػػية 

 .(3 كبالتالي المحافظة عمى سالمة جسمو

                                                           
( الفقرة  ج( مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل في األردف بأنو:  يػتـ عػزؿ الػذككر كاإلنػاث مػف النػزالء فػي 10أشارت لو المادة  كىذا ما  (1

   أقساـ منفصمة في المركز بحي تتعذر المشاىدة أك الحديث أك االتصاؿ فيما بينيـ .
 ـ كتعديالتو.1969لسنة  151( مف قانكف مصمحة السجكف العراقي رقـ 14كىذا ما أشارت لو المادة   (2
الخشاشػػنو, إبػػراىيـ, التػػدريب كالتأىيػػل فػػي مؤسسػػات اإلصػػالح كالتأىيػػل األردنيػػة, كاقػػع كتطمعػػات, كرقػػة عمػػل مقدمػػة إلػػى نػػدكة إصػػالح  (3

 ..20, ص29/7/2001البديمة في األردف, المنعقدة في عماف بتاريخ  السياسة كالتشريعات الجنائية كالسجنية كالعقكبات
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لكػػػػػػػف المشػػػػػػػرع األردنػػػػػػػي لػػػػػػػـ يأخػػػػػػػذ بيػػػػػػػذه الضػػػػػػػمانة أك طبيعػػػػػػػة التعامػػػػػػػل الخاصػػػػػػػة مػػػػػػػع   

ع المكقػػػػػكفيف يختمػػػػػف المكقػػػػػكؼ بشػػػػػأف نػػػػػكع المالبػػػػػس, كأقػػػػػر بػػػػػأف يكػػػػػكف ىنػػػػػاؾ زي مكحػػػػػد لجميػػػػػ

عػػػػػػف زي المحكػػػػػػكـ عمػػػػػػييـ كذلػػػػػػؾ حسػػػػػػبما تقػػػػػػرره إدارة مركػػػػػػز التكقيػػػػػػف, إذ نجػػػػػػد أنػػػػػػو نػػػػػػص عمػػػػػػى 

( مػػػػػػف قػػػػػػانكف مراكػػػػػػز اإلصػػػػػػالح كالتأىيػػػػػػل بأنػػػػػػو:  يرتػػػػػػدي النػػػػػػزالء المبػػػػػػاس 12ذلػػػػػػؾ فػػػػػػي المػػػػػػادة  

المكحػػػػد المقػػػػرر مػػػػف اإلدارة باسػػػػتثناء مػػػػف يػػػػتـ حبسػػػػو بقػػػػرار مػػػػف رئػػػػيس التنفيػػػػذ . كمػػػػا أقػػػػر كػػػػذلؾ 

لمشػػػػػرع العراقػػػػػي فػػػػػي قػػػػػانكف مصػػػػػمحة السػػػػػجكف بأنػػػػػو يجػػػػػكز إلدارة المكقػػػػػف كمراعػػػػػاة لمصػػػػػحة أك ا

 النظافة أف تقرر ارتداء المكقكفيف لمالبس خاصة بيـ تكزع ليـ عمى نفقة الدكلة. 

كمػػػػػػا أف تمتػػػػػػع المكقػػػػػػكؼ بالرعايػػػػػػة الصػػػػػػحية أمػػػػػػر ال خػػػػػػالؼ بشػػػػػػأنو, فالخػػػػػػدمات الطبيػػػػػػة 

المؤسسػػػػػػػات العقابيػػػػػػػة, فيػػػػػػػي غػػػػػػػرض مػػػػػػػف أغػػػػػػػراض  كالرعايػػػػػػػة الصػػػػػػػحية ضػػػػػػػركرة كميمػػػػػػػة داخػػػػػػػل

التأىيػػػػػل كالتيػػػػػذيب, كىػػػػػذا مػػػػػا حػػػػػدا بػػػػػبعض الفقيػػػػػاء القػػػػػانكنيف إلػػػػػى كضػػػػػع المستشػػػػػفى كمؤسسػػػػػة 

اإلصػػػػػالح كالتأىيػػػػػل كجيػػػػػًا لكجػػػػػو, كاعتبارىمػػػػػا عػػػػػالميف مغمقػػػػػيف, كتعتػػػػػرؼ معظػػػػػـ الػػػػػنظـ العقابيػػػػػة 

نظـ النظػػػػػاـ األردنػػػػػي, , كمػػػػػف ىػػػػػذه الػػػػػ(1 الحديثػػػػػة بحػػػػػق المكقػػػػػكؼ كالنزيػػػػػل فػػػػػي الرعايػػػػػة الصػػػػػحية

( كالتػػػػػػي جػػػػػػاءت تحػػػػػػت عنػػػػػػكاف 22فقػػػػػػد نػػػػػػص قػػػػػػانكف مراكػػػػػػز اإلصػػػػػػالح كالتأىيػػػػػػل فػػػػػػي المػػػػػػادة  

الرعايػػػػػػػة الصػػػػػػػحية كاالجتماعيػػػػػػػة لمنػػػػػػػزالء بػػػػػػػأف:  تتػػػػػػػكلى كزارة الصػػػػػػػحة تػػػػػػػكفير الرعايػػػػػػػة الصػػػػػػػحية 

كالمعالجػػػػػة لمنزيػػػػػل كعمػػػػػى مػػػػػدير المركػػػػػز ضػػػػػماف تػػػػػكفير ىػػػػػذه الرعايػػػػػة كليػػػػػذه الغايػػػػػة يقػػػػػاـ مركػػػػػز 

تتػػػػػػكافر فيػػػػػػو التخصصػػػػػػات الطبيػػػػػػة الرئيسػػػػػػية لتقػػػػػػديـ الرعايػػػػػػة الصػػػػػػحية كالسػػػػػػنية كالعالجيػػػػػػة طبػػػػػػي 

 لمنزالء في كل مركز مجانا . 

                                                           
 .170مرجع سابق, ص ,المشيداني, دمحم أحمد, قكاعد الحد األدنى لمعاممة المسجكنيف: دراسة مقارنة( 1
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أمػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لمحالػػػػػػة الصػػػػػػحية لممكقػػػػػػكفيف فػػػػػػي التشػػػػػػريع العراقػػػػػػي فػػػػػػد نػػػػػػص التشػػػػػػريعات 

العراقيػػػػػػة عمػػػػػػى إنشػػػػػػاء فػػػػػػي مركػػػػػػز التكقيػػػػػػف مديريػػػػػػة لمشػػػػػػؤكف الصػػػػػػحية ميمتيػػػػػػا اإلشػػػػػػراؼ عمػػػػػػى 

الجسػػػػػمية كالعقميػػػػػة كالنفسػػػػػية لمسػػػػػجناء كالمكقػػػػػكفيف كتقػػػػػديـ الخػػػػػدمات الكقائيػػػػػة كالعالجيػػػػػة الصػػػػػحة 

 .(1 الالزمة ليـ

كفيمػػػػػا يتعمػػػػػق بالعمػػػػػل داخػػػػػل مركػػػػػز التكقيػػػػػف فػػػػػال يجبػػػػػر المكقػػػػػكؼ عمػػػػػى العمػػػػػل كلكػػػػػػف 

يمكػػػػػف إجبػػػػػارىـ عمػػػػػى تنظيػػػػػف مركػػػػػز التكقيػػػػػف, كيعفػػػػػى مػػػػػف ذلػػػػػؾ مػػػػػف كانػػػػػت حالتػػػػػو الصػػػػػحية ال 

كمػػػػف األمػػػػكر األخػػػػر  الميمػػػػة فػػػػي تنفيػػػػذ التكقيػػػػف ىػػػػي الزيػػػػارات التػػػػي يقػػػػكـ . (2 تسػػػػم  لػػػػو بػػػػذلؾ

بيػػػػا أعضػػػػاء االدعػػػػاء العػػػػاـ كالمجػػػػاف التفتيشػػػػية الخاصػػػػة لمػػػػا ليػػػػا مػػػػف دكر فػػػػي ضػػػػب  المخالفػػػػات 

 التي تتعمق بأحكاؿ المكقكفيف كاالستماع لشكاك  المكقكفيف.

بػػػػػإدارة مراكػػػػػز كمػػػػػا نجػػػػػد أنػػػػػو تػػػػػـ كضػػػػػع نػػػػػص خػػػػػاص فػػػػػي التشػػػػػريعات العقابيػػػػػة الخاصػػػػػة 

التكقيػػػػػػف كمعاممػػػػػػة المكقػػػػػػكفيف بشػػػػػػكل يسػػػػػػم  باسػػػػػػتخداـ كسػػػػػػيمة القػػػػػػكة عمػػػػػػى سػػػػػػبيل الحصػػػػػػر فػػػػػػي 

حػػػػػػػاالت محػػػػػػػددة, ككقػػػػػػػكع ىيػػػػػػػاج أك اعتػػػػػػػداء جسػػػػػػػيـ أك خشػػػػػػػية إلحػػػػػػػاؽ ضػػػػػػػرر جسػػػػػػػيـ بشػػػػػػػخص 

ىػػػػػػػذا االسػػػػػػػتخداـ الحػػػػػػػد المعقػػػػػػػكؿ كالمسػػػػػػػمكح بػػػػػػػو مػػػػػػػف  المػػػػػػػتيـ أك غيػػػػػػػره , عمػػػػػػػى أف ال يتجػػػػػػػاكز 

رار عقكبػػػػػػػػات تأديبيػػػػػػػػة لممكقػػػػػػػكفيف فػػػػػػػػي حػػػػػػػاؿ مخػػػػػػػػالفتيـ لئكامػػػػػػػػر اسػػػػػػػتخداـ القػػػػػػػػكة, كمػػػػػػػا تػػػػػػػػـ إقػػػػػػػ

 .كالتعميمات المعمكؿ بيا في مراكز التكقيف

كتطبيقػػػػًا لػػػػػذلؾ فقػػػػد نػػػػػص المشػػػػرع األردنػػػػػي فػػػػي قػػػػػانكف مراكػػػػز اإلصػػػػػالح كالتأىيػػػػل تحػػػػػت 

مسػػػػػػػمى المخالفػػػػػػػات كالعقكبػػػػػػػات المسػػػػػػػمكية مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف األفعػػػػػػػاؿ التػػػػػػػي إذا ارتكبيػػػػػػػا المكقػػػػػػػكؼ 

                                                           
 ـ كتعديالتو.1969لسنة  151( مف قانكف مصمحة السجكف العراقي رقـ 15/1كىذا ما أشارت لو المادة   (1
 .130(, العمل في السجكف  دراسة في النظرية لمعمل في النظـ العقابية, أطركحة دكتكراه, جامعة القاىرة, ص1996حسف فؤاد  عالـ, (2
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, كفػػػػػػي حػػػػػػاؿ ارتكابيػػػػػػا فإنػػػػػػو يحػػػػػػق لمػػػػػػدير المركػػػػػػز أف (1 خالفػػػػػػة ألحكػػػػػػاـ القػػػػػػانكف تعتبػػػػػػر أفعػػػػػػاؿ م

يكقػػػػػع عمػػػػػى المكقػػػػػكؼ كحسػػػػػب جسػػػػػامة المخالفػػػػػة مجمكعػػػػػة مػػػػػف العقكبػػػػػات المسػػػػػمكية كاإلنػػػػػذار أك 

تصػػػػػػل ىػػػػػػذه العقكبػػػػػػات إلػػػػػػى الكضػػػػػػع فػػػػػػي قػػػػػػد يػػػػػػكـ,  30التنبيػػػػػػو أك الحرمػػػػػػاف مػػػػػػف الزيػػػػػػارة لمػػػػػػدة 

 .(2 الحجز االنفرادي

سػػػػػبة لممشػػػػػرع العراقػػػػػي, فقػػػػػد فػػػػػرض مجمكعػػػػػة مػػػػػف العقكبػػػػػات التأديبيػػػػػة ككػػػػػذلؾ الحػػػػػاؿ بالن

عمػػػػػػػى المكقػػػػػػػكفيف فػػػػػػػي حػػػػػػػاؿ مخالفػػػػػػػة األنظمػػػػػػػة كالتعميمػػػػػػػات الصػػػػػػػادرة بمكجػػػػػػػب قػػػػػػػانكف مصػػػػػػػمحة 

السػػػػػجكف كبػػػػػرام  التأىيػػػػػل كالعمػػػػػل الكاجػػػػػب عميػػػػػو إتباعيػػػػػا, كتبػػػػػدأ ىػػػػػذه العقكبػػػػػات بالحرمػػػػػاف مػػػػػف 

 .(3 صل إلى حد الحجز أإلنفراديالمشاركة في الفعاليات الترفييية لمدة محددة كت

 التكقيػػػػػػػفبػػػػػػالمكقكفيف كأسػػػػػػػمكب تنفيػػػػػػػذ  األردنػػػػػػػي الخػػػػػػػاص كممػػػػػػا سػػػػػػػبق نجػػػػػػػد أف التشػػػػػػريع

مػػػػػػا فػػػػػػي الطريقػػػػػػة كاألسػػػػػػمكب, كالعقكبػػػػػػات التأديبيػػػػػػة المقػػػػػػررة  انكعػػػػػػ أمتػػػػػػاز عمػػػػػػى المشػػػػػػرع العػػػػػػراؽ

 .لممخالفات التي يرتكبيا المكقكفيف في مراكز التكقيف

 

 

 

 

 

                                                           
 ( مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل في األردف37نص المادة   (1
 ( مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيل في األردف.38نص المادة   (2
 انكف مصمحة السجكف العراقي.( مف ق52نص المادة   (3
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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 نظرًا  لقدسية الحرية الشخصية, كنتيجة إلساءة 

إىدار ضمانات إلى ذلؾ األمر  استخداـ التكقيف مف قبل بعض العامميف في مجاؿ التحقيق, أد 

 .(1 حرية اإلنساف الشخصية, كمف ثـ طمس الحقيقة كعدـ ظيكرىا

رأت السياسة الجنائية الحديثة في كثير مف الدكؿ ضركرة البحث عف بدائل أخر  ليذا لذا 

اإلجراء الخطير, تككف أكثر فاعمية كأقدر عمى مكاجية الجريمة, ك في نفس الكقت تحاف  عمى 

ى صيانة الكرامة اإلنسانية, كتكفر عمى الدكلة أمكااًل طائمة, خاصة أف ىذا حقكؽ األفراد كتعمل عم

اإلجراء كاف سببًا في أف أصبحت مراكز التكقيف كمراكز اإلصالح كالتأىيل تع  بالمتيميف 

المكقكفيف؛ كذلؾ لقمة األماكف المتكفرة, كبالتالي أصبحت ىذه األماكف في كثير مف األحياف مدرسة 

 .(2 د المكقكفيف بالخبرات اإلجرامية الالزمة الرتكاب العديد مف الجرائـلتعميـ كتزكي

عمى الرغـ مف أىميتو كال يمكف االستغناء عنو في كثير مف األحياف لتحقيق فالتكقيف 

العدالة, السيما أف كثير مف الجرائـ ليا تأثير بالغ عمى اآلخريف, كقد يككف ليا تأثير بالغ عمى 

إال أنو يمكف االستغناء عنو مف خالؿ البدائل المناسبة لكضع التحقيق المجتمع بشكل عاـ, 

                                                           
 .5(, اإلجراءات البديمة عف الحبس, جامعة نايف لمعمـك األمنية, الرياض,  د.ف(, ص2005دمحم, دمحم عبد هللا  (1
(, بػدائل التكقيػف كدكرىػا فػي تحقيػق العدالػة فػي فمسػطيف: دراسػة تحميميػة مقارنػة, رسػالة ماجسػتير, الجامعػة 2014أبك عيشة, حاتـ خالد  (2
 .5إلسالمية, غزة, صا
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كالمتيـ, ألف ىذا اإلجراء الخطير أصب  ييدد حقكؽ كحريات األفراد, كمف خالؿ ىذا المبحث سيتـ 

 , كذلؾ عمى النحك التالي:التكقيفبدائل  المحاكر اليامة ليذا اإلجراء كىي بحث بعض

 لبدائل التكقيف القانكنيةاإلجراءات المطمب األكؿ: 

 المطمب الثاني: مكقف التشريعات المقارنة مف بدائل التكقيف 

 المطمب األول

 لبدائل التوقيف اإلجراءات القانونية

قضائيًا مف إجراءات التحقيق  ف باعتباره إجراءً يتحمل اإلجراءات البديمة لمتكقيف طبيعة التكق

الرامية إلى المحافظة عمى األدلة كمصمحة المجتمع. كيستتبع ذلؾ أنيا تخضع لمقكاعد العامة في 

تجاه التحقيق االبتدائي, كيجب أف تتكافر فييا ذات الشركط المتطمبة لئمر بالتكقيف متى تـ اال

 :(1 , كىذه الشركط تكمف في ما يميإلقرارىا كبديل لمتكقيف

ال يجكز أف تتقرر إال مف قبل السمطة القضائية المختصة كيعني ذلؾ أنو ال يجكز أف يقررىا  أواًل:

 مكظف الضابطة العدلية ال أصالة كال إنابة.

بدائل التكقيف إجراء يفترض كقكع جريمة. إذ أنو ال تحقيق إال بكقكع جريمة سابقة عميو.  ثانيًا:

لجريمة. إذ أنو ال تحقيق إال بكقكع جريمة سابقة عميو. كمف ثـ ال كمف ثـ ال يجكز فرضيا احتياطًا 

تفترض كذلؾ تكافر الدالئل الكافية  ثالثًا:يجكز فرضيا احتياطًا لجريمة مستقبمة محتممة الكقكع. 

 عمى كقكع الجريمة كنسبتيا إلى المدعى عميو الذي ستفرض عميو بدائل التكقيف.

                                                           
 .159(, أحكاـ كضكاب  التكقيف كبدائمو, بيركت, دار الكتب القانكنية, ص2008عثماف, أحمد عبد الكريـ  (1
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يرىا استجكاب المدعى عميو الذي ستفرض عميو, كي تتجمع لمسمطة يتعيف أيضًا أف يسبق تقر  رابعًا:

 المختصة بفرضيا عناصر تقدير مد  مالئمتيا لو.

كبعض التشريعات المقارنة جعمت مف التكقيف  تدبيرًا كقائيًا أك احترازيًا( , فضاًل عف اعتباره 

حركة الدفاع االجتماعي . أيضًا  إجراء تحقيق(, متأثرة في ىذا الشأف باألفكار التي نادت بيا 

ف كانت تحمل طابع التدبير  كذلؾ خالفًا لتكييفو القانكني السميـ . فإف التدابير البديمة لو , كا 

االحترازي أك المنعي , فإنيا تتضمف بعض اإلجراءات الماسة بالحرية الفردية, إال أنيا تعد أقل 

الخاضع لو, كما أنيا تستيدؼ تقديـ قسكة مف إجراء التكقيف الذي ينطكي عمى سمب كامل لحرية 

 .(1 يد المساعدة كالمعكنة لمشخص الخاضع ليا بيدؼ عالجو كتعميمو كتشغيمو

 المطمب الثاني

 التوقيفموقف التشريعات المقارنة من بدائل 

السياسة الجنائية الحديثة في كثير مف الدكؿ إلي البحث عف بدائل أخر  لمتكقيف اتجيت 

لخطكرة ىذا اإلجراء, بحيث تككف ىذه البدائل أكثر فاعمية, كأقدر عمى تحقيق منع االحتياطي نظرًا 

كمكاجية الجريمة, كفي نفس الكقت تحاف  عمى حقكؽ األفراد كتعمل عمى صيانة الكرامة 

 .(2 اإلنسانية, كتكفر عمى الدكلة أمكاال طائمة

يي ليست كليدة اليكـ فق , كقد عرفت فكرة اإلجراءات البديمة عف التكقيف منذ زمف بعيد, ف

فقد عرفتيا النظـ القانكنية القديمة في كل مف مصر الفرعكنية كأثينا الديمقراطية كاليند كالقانكف 

                                                           
 .2دمحم, اإلجراءات البديمة عف الحبس, مرجع سابق, ص (1
 .449مرجع سابق, صالتحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية, الجكخدار, حسف,  (2
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الركماني كالشريعة اإلسالمية, أما في زمننا المعاصر كعمى المستك  الدكلي فقد كردت فكرة 

تماعي التي نادي بيا فقياء القانكف اإلجراءات البديمة لمتكقيف عند انتشار أفكار الدفاع االج

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 

 . (1 الدكؿ

بمكقفيا مف نظاـ التكقيف كاإلجراءات البديمة التشريعات المقارنة فيما يتعمق كقد اختمفت 

 لو, فذىب في ىذا الشأف في اتجاىيف, كىما:

اكتفى ىذا االتجاه بنظاـ التكقيف, كلـ يتضمف إجراءات بديمة لمتكقيف االحتياطي,  االتجاه األول:

المدعى كيؤخذ عمى ىذا االتجاه التشريعي أنو لـ يدع خيارًا أماـ المحقق إال أف يقرر أف تكقيف 

اعتبرت التي ال تقرر بدائل التكقيف كالتي أف التشريعات مف رغـ عمى العميو أك إطالؽ سراحو, ك 

حاطتو ببعض الضمانات كالضكاب , إال أف ما  أف التكقيف ىك إجراء  شاذ كاستثنائي كاحتياطي( كا 

ر مف يكثالف يجري عميو العمل في الكاقع كشف عف فشل كاض  في تطبيق ىذا اإلجراء؛ فقد تبيف أ

, فانقمبت بذلؾ المجكء إليو ككأنو مسألة ركتينيةإلى اإلفراط في فرضو, كأصب   كف ميميالمحققيف 

 .(2 اآلية ليغدك التكقيف ىك األصل, كحرية اإلنساف ىي االستثناء

تجاه المجاؿ إلجراءات بديمة لمتكقيف, كيعبر بذلؾ عما يكنو مف ىذا اإل : يفس تجاه الثانياإل  

احتراـ كتعزيز لمحقكؽ الفردية, كيقر نكعًا مف التفريد في معاممو المدعي عمييـ يتناكؿ إجراء مف 

أخطر إجراءات التحقيق عمى اإلطالؽ , كعمى ذلؾ , إذ اتجيت الكثير مف التشريعات المقارنة إلى 

                                                           
 .54عيشة, حاتـ خالد, بدائل التكقيف كدكرىا في تحقيق العدالة في فمسطيف: دراسة تحميمية مقارنة, مرجع سابق, صأبك  (1
 .316(, أصكؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني, الكتاب األكؿ, مكتبة القدس, غزة, ص2002الكرد, سالـ احمد  (2
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إخالء السبيل الجكازي بكفالة كبديل كحيد لمتكقيف, كذلؾ النطكائو عمى التمييز  عدـ االكتفاء بنظاـ

نما أقرت بعض اإلجراءات األخر , كالمراقبة  بيف المدعى عمييـ األغنياء كغيرىـ مف الفقراء, كا 

القضائية التي يمكف تطبيقيا باعتبارىا بدائل عف ىذا التكقيف, كمثاؿ ذلؾ التشريع الفرنسي 

, كالتشريع المبناني الجديد 2002, كالتشريع المغربي الجديد1988لتشريع اإليطالي , كا1983

( بعد 114ككذلؾ التشريع األردني في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية في المادة  .  (1 ـ2001

 ـ, كالذي أقر مف خاللو مجمكعة مف البدائل لمتكقيف.2017التعديل األخير في عاـ 

رز التعديالت التي أدخمت عمى قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية كما نجد أنو ممف أب 

ـ, اإلقرار باإلجراءات البديمة لمتكقيف االحتياطي, منيا تدابير الرقابة, 2017األردني في عاـ 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  4الفقرة  114كمنيا تدابير مانعة كذلؾ كفقًا لنص المادة 

 .2017لسنة  32األردني رقـ

التي أقرت في التشريعات الجزائية كمنيا التشريع األردني  التكقيفكيمكف تصنيف بدائل 

 إلى عدة أشكاؿ, كىي:

 االلكترونية تدابير الرقابةأكاًل: 

ذه التدابير ضركرة منع المدعى عميو مف اليرب كبقائو تحت تصرؼ سمطة اليدؼ مف ى

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 

                                                           
 .450مرجع سابق, صالتحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية, الجكخدار, حسف,  (1
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. كقد تككف التزاـ المدعى عميو بعدـ التغيب عف منزلو إال كفق (1 بمدة أك قرية الجغرافية مدينة أك

 الشركط كاألسباب التي يحددىا قاضي التحقيق كيطمق عميو القانكف اإليطالي  الحبس المنزلي(

.كيككف أيضًا عف طريق إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدكد المعينة مف قبل قاضي (2 

أك التقدـ بصفة دكرية أماـ السمطات المعنية مف قبل قاضي التحقيق . كتقـك السمطات  .(3 التحقيق 

. ( 4 المذككرة بتسجيل تكاريخ حضكر المدعى عميو ضمف الشركط المقررة مف طرؼ قاضي التحقيق

إضافة إلى االستجابة لالستدعاءات المكجية إلى الخاضع لممراقبة مف أية سمطة أك شخص مؤىل 

 .( 5 بل قاضي التحقيقمعيف مف ق

 ثانيًا: 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 

إجرامية أك مف شأنيا أف تكقعو في الجريمة. فيجكز التصرفات التي يحتمل أف تككف أنشطة 

 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 

. أك عدـ قيادة جميع أنكاع المركبات أك بعضيا, كفي ىذه الحالة (6 المدعي العاـالتي يحددىا لو 

                                                           
, كمنيا قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني في نص المادة التكقيف( كىذا ما نصت عميو التشريعات المقارنة التي اعتمدت بدائل 1
ة الجغرافية لممدة التي يحددىا المدعي العاـ أك المحكمة : اإلقامة في المنزؿ أك المنطقـ2017بعد التعديل األخير في عاـ /ج( 114/1 

 كتكميف الشرطة بالتثبت مف ذلؾ .
 المغربي. قانكف المسطرة الجنائية  ( مف161/1 نص المادة ( 2
 .المبناني( مف القانكف 284/2( أنظر المادة   3
 المغربي. المسطرة الجنائية ( مف قانكف 161/4 نص المادة( 4
 .المسطرة الجنائية المغربي ( مف قانكف 161/6 نص المادة ( 5
 /ب( مف القانكف المبناني .11 كنص المادة  المغربي , الجزائي القانكف مف  170نص المكاد ( 6
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مقابل  الضابطة العدليةيتعيف عمى المدعى عميو أف يسمـ رخصة السياقة إلى كاتب التحقيق أك إلى 

 . (1 كصل كيجكز لقاضي التحقيق أف يأذف لو باستعماؿ رخصة السياقة لمزاكلة نشاطو الميني

ف يحظر عميو المدعي العاـ, كأببعض األشخاص الذيف يحددىـ  كما أنو يجكز عدـ االتصاؿ

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 

حت المراقبة القضائية التأكد مف أف المدعى عميو أمتثل ليذا بالمشاركة في تطبيق الكضع ت

 المدعي العاـااللتزاـ. كفي حاؿ مخالفتو لتطبيق ىذا التدبير يتعيف عمييـ المبادرة فكرًا إلى إشعار 

 .( 2 بذلؾ

كما أف الجية المعنية بالتكقيف يجكز ليا فرض كبديل لمتكقيف االحتياطي عمى المدعى عميو 

بعض األنشطة ذات الطبيعة المينية أك االجتماعية أك التجارية, ما عدا المياـ عدـ مزاكلة 

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 

 .(3 ضي التحقيق أف يخطر بيذا اإلجراءعمى قا

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. كيقـك 

الشخص أك المؤسسة أك المصمحة التي  قاضي التحقيق بإشعار فرع البنؾ أك الككالة البنكية أك

                                                           
 المغربي.المسطرة الجنائية  ( مف القانكف 161/1  نص المادة( 1
 ( مف القانكف المغربي .170ك (  161/14 نص المكدد  /ىػ ( مف القانكف المبناني ك111 نص المادة ( 2
 المغربي. الجزائي ( مف القانكف 172  نص المادة( 3
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. إضافة إلى أنو (1 تسير الحساب البنكي لممدعى عميو فضاًل عف البنؾ المركزي , بيذا اإلجراء

يجكز فرض المنع مف حيازة أك حمل األسمحة عمى المدعى عميو, كتسميميا إلى كاتب التحقيق أك 

 ح ككانت قكانيف الدكلة تسم  بذلؾ.السمطات األمنية المختصة مقابل كصل إذا كاف يحمل سال

 ثالثًا: 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 

كالتزاـ المدعى عميو بالخضكع إلى تدابير المراقبة المتعمقة بنشاطو الميني أك التدابير التي تفرض 

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 

عمقة بعممو أك دراستو. كما يمكف لتمؾ السمطة أك ذلؾ الشخص أف يبذؿ المساعي المعمكمات المت

 .(2 الالزمة إللحاؽ المدعى عميو بعمل أك كظيفة أك مؤسسة تعميمية

كما يندرج تحت ىذه التدابير التزاـ المدعى عميو بالخضكع إلى تدابير الفحص الطبي كالعالج 

لة التسمـ مف إدماف المخدرات أك المشركبات الكحكلية. أك لنظاـ االستشفاء, كخاصة العالج إلزا

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 

 .(3 الطبيب أك المؤسسة

                                                           
 ( مف القانكف المغربي .169( ك 161/12 نص المكاد ( 1
 .454مرجع سابق, صالتحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية, ( الجكخدار, حسف, 2
 .379-392سابق, صالمرجع ال,الجكخدار( 3
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د أف المشرع األردني قد أخذ بتدبير الرقابة اإللكتركنية أك ما يسمى إضافة إلى ذلؾ نج

 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 

إلى التقميل مف عدد المكقكفيف قضائيًا, كستؤدي بذات الكقت اإلصالح, كييدؼ ىذا اإلجراء 

 .(1 الغرض مف العقكبات البديمة بكمفة أقل كتحقق أىدافًا اجتماعية كنفسية

كما فرض المشرع األردني أيضًا ضمف التدابير البديمة التي أقرت في آخر تعديل عمى قانكف 

بإيداع مبمغ مالي أك تقديـ كفالة عدلية, عمى أف أصكؿ المحاكمات الجزائية بأف يقـك المدعى عميو 

 /ج( مف القانكف المذككر.114/1يتـ تعيينيا مف قبل المدعي العاـ أك المختصة, كذلؾ في المادة  

كمما سبق نجد أف التشريعات التي أقرت البدائل لمتكقيف االحتياطي أصابت الحقيقة, 

انكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني عاـ كمنيا التشريع األردني في آخر تعديل طرأ عمى ق

 لطريق بالنص عمى بدائل لمتكقيف.ـ, كنتمنى عمى المشرع العراقي انتياج ىذه ا2017

 

 

 

 

 

                                                           
 .4/7/2017عمى جريدة الرأي األردنية مع الدكتكر مصطفى العساؼ مدير التفتيش القضائي, تاريخ النشر  ( حكار منشكر1
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 المبحث الثالث

 اإلجراءات الالحقة عمى إصدار قرار التوقيف 

كاستثنائي إجراء تحقيق شاذ  التكقيف, طبقًا لتكييفو القانكنيعتبر كما تـ اإلشارة سابقًا ي  

كمؤقت يرد عمى شخص يتمتع بقرينة البراءة, كقد أباحو القانكف عمى سبيل االحتياط العتبارات 

ذا كانت  تتعمق بمقتضيات التحقيق كمصمحتو في المحافظة عمى سالمة األدلة كتأمينيا؛ كا 

لت الضركرات تبي  المحظكرات, فإف الضركرات يتعيف أف تقدر بقدرىا. كيعني ذلؾ أنو إذا زا

مسكغات التكقيف أك طرأ 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 

التكقيف  فعكينت, كجب كضع حد لو بإخالء سبيل المدعى عميو, إذ بذلؾ تككف العمة التي اقتضت

قد زالت. فإخالء السبيل ىك إذف عكدة عف االستثناء, كىك التكقيف, إلى األصل, كىك الحرية 

 .(1 كقرينة البراءة

لـ تكتِف التشريعات الجزائية بتقييد قرار التكقيف بمجمكعة مف الشركط القانكنية المميدة 

لمطعف بقرار تكقيفو أك التظمـ  كالناظمة لقرار التكقيف, لكنيا فتحت المجاؿ أماـ المشتكى عميو,

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  الضكء 

 عمى ىذه المحاكر, كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 .الطعف في قرار التكقيف  المطمب األكؿ:

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

 .(1 احو إذا كجدت أف التكقيف كاف غير مشركع ألي سبب مف األسباببإطالؽ سر 

إذا تمكيف المشتكى عميو مف الطعف بمشركعية قرار التكقيف أماـ جية قضائية مستقمة حق 

فقرة  9الطعف بقرار التكقيف يعتبر مف الضمانات اليامة المقررة لو, كىذا ما أكدت عميو المادة  

بالحقكؽ المدنية كالسياسية, التي نصت عمى أنو   لكل شخص حـر ( مف العيد الدكلي الخاص 4

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

مف  6-14, كالمادة 1950ة األكركبية لحقكؽ اإلنساف لسنة ( مف االتفاقي4فقره  5  

 .(2 2004الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف لسنة 

لكف التشريعات الجزائية نجدىا قد تباينت في تكريسيا لمضمكف المكاثيق الدكلية سالفة 

تكقيفو  الذكر, فمـ تأِت عمى كتيرة  كاحدة في إقرارىا لحق المتيـ المكقكؼ مف التظمـ مف قرار

كالطعف بو أماـ الجيات القضائية المختصة, بحيث اعترؼ بعضيا بحق المتيـ المكقكؼ في 

                                                           
 .645مرجع سابق, ص, الكسي  في قانكف اإلجراءات الجنائية( سركر, أحمد فتحي, 1
 ..441مرجع سابق, صالتحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية, ار, حسف, (الجكخد2
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المجكء إلى القضاء, كالطعف بقرار تكقيفو, في حيف أف تشريعات أخر  أجازت لممتيـ حق التظمـ 

بيمو مف قرار التكقيف, كأخيرًا, ىناؾ تشريعات أجازت لممتيـ المكقكؼ الطعف بقرار رفض إخالء س

 .(1 فق 

الذي أجراه عمى  القانكف األردني أقر ىذه الضمانو مف خالؿ التعديل األخير  نجد أفك 

يجكز استئناؼ القرار ( 124, مف خالؿ المادة  2017قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية عاـ 

محكمة الصادر عف المدعي العاـ أك قاضي الصم  بتخمية سبيل المشتكى عميو أك تركو حرًا إلى 

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 

لدكلية كمما سبق نجد أف  كفالة حق المتيـ بالطعف بقرار تكقيفو, ثابت في االتفاقيات ا

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 

قيف يشكل تكقيفو, لذلؾ نر  أف غياب النص القانكني الذي يكرس حق المتيـ بالطعف بقرار التك 

عمى العيد الدكلي لمحقكؽ األساسية  ـمخالفة اللتزامات األردف كالعراؽ المترتبة عمى مصادقتي

 كالمدنية, كيستكجب تدخل تشريعي في ىذا الشأف.

 

 

 

                                                           
خالء السبيل بكفالة كمعاييرىا, المعيد 1997( القضاة, إبراىيـ  1 (, ضكاب  التكقيف, كرقة عمل مقدمة إلى ندكة ضكاب  التكقيف كا 

 .12القضائي, عماف األردف, ص
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 المطمب الثاني

  إخالء السبيل

إخالء السبيل ىك اإلفراج عف المشتكى عميو المكقكؼ عمى ذمة التحقيق إما بكفالة أك 

تطرأ بعد اتخاذ القرار بالتكقيف بدكف كفالة, كيتـ اإلخالء في أية مرحمة مف مراحل الدعك , أك قد 

راج , فيتعيف عندئذ اإلفبالتكقيفظركؼ معينة تؤدي إلى زكاؿ األسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار 

عف المشتكى عميو المكقكؼ سكاء طرأت ىذه الظركؼ في مرحمة التحقيق أك اإلحالة أك في مرحمة 

 .(1 المحاكمة

 إخالء السبيل الوجوبي: أوالً 

يجب عمى سمطات التحقيق أف تأمر باإلفراج عف المكقكؼ إذا تكافرت شركطو, كىذا ما 

حاالت نصت عمييا التشريعات الجزائية يسمى باإلخالء الكجكبي, كىذا اإلخالء يككف في عدة 

 المقارنة, كىي:

, كفي القانكف (2 إذا كانت الجريمة جنحة كمعاقب عمييا بالحبس أقل مف سنة الحالة األولى:

 .(3 األردني سنتيف

 .(4 صدكر حكـ بالبراءة أك بعقكبة الحبس المشمكؿ بكقف التنفيذ أك العقكبة الحالة الثانية:

  

  
                                                           

 .247كف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني, عماف: دار الثقافة لمتكزيع كالنشر, ص(, مباد  قان1998البحر, ممدكح خميل  (1
 ( مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصري..142/2نص المادة   (2
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.114/2نص المادة   (3
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.196+193نص المادة   (4
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 انتفاء المبرر القانكني. الثالثة:الحالة  

 .(1 عدـ كفاية األدلة أك عدـ المعاقبة عمى الفعل الحالة الرابعة:

 .(2 انتياء مدة التكقيف الحالة الخامسة:

 إخالء السبيل الجوازي  ثانيًا:

يعني اإلفراج عف المدعى عميو المكقكؼ كيترؾ أمر تقديره لمسمطة المختصة التي منحيا 

 إصدار القرار بشأنو آخذه بعيف االعتبار سالمة التحقيق كمقتضيات العدالة.القانكف حق 

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 

بحيث تركت لسمطة  تحقيق باسترداد مذكرة التكقيف غير قابل لمطعف في غالبية التشريعات,قرار جية ال

التحقيق تقدير مد  مالءمة استمرار تكقيف المشتكى عميو مف عدمو, فقرار إخالء السبيل الجكازي أك 

سـ قرار استرداد مذكرة التكقيف ُيعّد رخصة لجية التحقيق كليس حقًا لممشتكى عميو المكقكؼ, كما يت

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.

التكقيف إلنياء كقد انضـ المشرع األردني إلى التشريعات المقارنة التي اعتمدت استرداد مذكرة 

التكقيف, فقد أجاز المشرِّع األردني لسمطة التحقيق إصدار قرار باسترداد مذكرة التكقيف, في الجن  

كالجنايات المعاقب عمييا بعقكبة مؤقتة, بشرط أف يككف لممتيـ محل إقامة ثابت في المممكة, في حيف 

مطة التحقيق استرداد مذكرة التكقيف فييا, أف الجنايات المعاقب عمييا بالمؤبد أك اإلعداـ, فال تممؾ س

 ـ.2017مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لسنة  6-114كىذا نجده بمقتضى نص نص المادة 
                                                           

 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي.129( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني. كنص المادة  130نص المادة   (1
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.123نص المادة   (2
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كفي ذات السياؽ جاء مكقف المشرِّع العراقي الذي تبنى مبدأ التكقيف اإللزامي في الجنايات 

استرداد مذكرة التكقيف في ىذه الجرائـ, كذلؾ المعاقب عمييا باإلعداـ, كمنع قاضي التحقيق مف 

 ب مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي.-109بصري  نص المادة 

كما أجازت التشريعات الجزائية, لممتيـ أك محامية بالتقدـ إلى الجية المختصة  سمطة  

كما مكنت المتيـ  بدكنيا,التحقيق أك السمطة القضائية( بطمب إخالء سبيل المتيـ المكقكؼ بكفالة أك 

كمف ىذه التشريعات نجد أف  .مف الطعف بقرار الجية المختصة في حاؿ رفضيا لطمب إخالء سبيمو

 قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني, كالعراقي قد أقر بذلؾ.

كمما سبق نجد أف بعض التشريعات الجزائية المقارنة كمنيا  التشريع األردني كالعراقي( لـ 

دد مدة زمنية محددة لتقديـ طمب إخالء السبيل, مما يعني جكاز تقديمو مف لحظة صدكر قرار يح

النص عمى مدة معينة يتكجب كال التشريعيف التكقيف إلى تاريخ انتياء مدة التكقيف,  كما أغفل 

 -أينابر -خالليا أف تبت النيابة العامة أك المحكمة في طمب إخالء السبيل المقدـ إلييا, كىذا يشكل

إجرائيا يتكجب تداركو, خصكصًا أف مذكرة التكقيف في الجن  تصدر لمدة ال تتجاكز األسبكع,  خمالً 

حدد مدة قصيرة كمحددة يتكجب عمى النيابة العامة أك المحكمة البت بطمب تمما يعني ضركرة أف 

 المشتكى عميو خالليا.
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 الفصل الرابع

 لتوقيفا ضمانات

عميو فيك تدبير استثنائي  ات التحقيق التي تباشر إزاء المشتكىإجراءالتكقيف ىك أخطر 

لقرينة البراءة.  و خالفاً مف شأنو سمب حرية المشتكى عميو لمدة تحددىا مقتضيات التحقيق كمصمحت

مف أجل أف يككف إصداره كفق  كالضمانات لذلؾ كضع المشرع ليذا اإلجراء العديد مف الضكاب 

ذ ص  در خالؼ لذلؾ يعتبر إجراء باطل.أحكاـ القانكف, كا 

التكقيف بتكافر  التي كضعيا المشرع إلصدار أمر كالضكاب  ىذه الضمانات كتتمثل

قرار الرقابة الفعالة عمى ىذا اإلجراء,  الشركط المكضكعية كالشركط الشكمية في قرار التكقيف, كا 

 لمباحث اآلتية:خالؿ ا الضمانات مفكمف خالؿ ىذا الفصل سيتـ تسمي  الضكء عمى ىذه 

 الشركط الشكمية إلصدار قرار التكقيف المبحث األكؿ: 

 الشركط المكضكعية إلصدار قرار التكقيف المبحث الثاني: 
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 األولالمبحث 

  متوقيفالشكمية لشروط ال

الشكمية  الضكاب  اإلجرائية( لمتكقيف ضمانًا ىامًا لممارسة الحق في اتخاذ   تعتبر الشركط

 عميو لـ المشتكىالشخصية, حيث أف ليذه الضكاب  فيو مساس بالحرية  ؽ ككل خر  ىذا اإلجراء,

ف كحماية المشتكى تثبت إدانتو بعد, لذلؾ يجب أف تتكافر بعض الشركط الشكمية لصحة التكقي

التي نص عمييا القانكف, كاستعمالو في  يةشكملإلجراءات اليجب ممارسة التكقيف كفقًا فعميو, 

 .(1 شرع مف أجميا, كخالؼ ذلؾ فإف الحريات الشخصية تيدر بسيكلة نطاؽ الحكمة التي

ة المختصة في إصدار قرار يتمثل أىميا في السمطلمتكقيف, ك  تتعدد الشركط الشكميةك 

بالتيمة المنسكبة إليو  كا عالموطار المتيـ بأسباب القبض عميو أك تكقيفو خضركرة إ, ك التكقيف

 في ىذا المبحث, كذلؾ عمى النحك اآلتي: تناكلوسيتـ كغير ذلؾ مف الشركط التي 

 المطمب األكؿ: السمطة المختصة بإصدار القرار بالتكقيف

 المطمب الثاني: إخبار المكقكؼ بأسباب تكقيفو

 ولالمطمب األ 

 السمطة المختصة بإصدار القرار بالتوقيف

إجػػػػػػػراءات التحقيػػػػػػػق مساسػػػػػػػًا بالحريػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية ىػػػػػػػك التكقيػػػػػػػف كمػػػػػػػا اشػػػػػػػرنا  أكثػػػػػػػرمػػػػػػػف 

يجػػػػب إحاطتػػػػو بضػػػػمانات تكفػػػػل حمايػػػػة حريػػػػة المشػػػػتكى عميػػػػو كاسػػػػتعمالو فػػػػي نطػػػػاؽ  اسػػػػابقًا, ليػػػػذ

اليػػػػدؼ الػػػػذي شػػػػرع مػػػػف أجمػػػػو, كأكلػػػػى ىػػػػذه الضػػػػمانات أف تكػػػػكف السػػػػمطة التػػػػي تصػػػػدره ليػػػػا مػػػػف 

بمػػػػػػا يطمػػػػػػئف معػػػػػػو لحسػػػػػػف تقػػػػػػديرىا ليػػػػػػذا اإلجػػػػػػراء, الكفػػػػػػاءة كاالسػػػػػػتقالؿ كالحيػػػػػػاد كحسػػػػػػف التقػػػػػػدير 
                                                           

 .   259: دراسة مقارنة, بيركت: منشكرات الحمبي, صالتكقيف(, النظرية العامة في 2004( الشريف, عمرك كاصف 1
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كتكفػػػػػػل لممشػػػػػػتكى عميػػػػػػو تحقيػػػػػػق دفاعػػػػػػو, ألف ىػػػػػػذه السػػػػػػمطة القضػػػػػػائية ىػػػػػػي الحػػػػػػارس الطبيعػػػػػػي 

 .(1 لحقكؽ اإلنساف

كمػػػػف أجػػػػل ذلػػػػؾ حػػػػرص الكثيػػػػر مػػػػف المشػػػػرعيف الجػػػػزائييف عمػػػػى أف يباشػػػػر ىػػػػذا اإلجػػػػراء 

دعػػػػاء مباشػػػػػرة إلبكصػػػػفيا جيػػػػػة امػػػػف قبػػػػل قضػػػػػاء التحقيػػػػق كالحكػػػػـ, كحظػػػػػر عمػػػػى النيابػػػػػة العامػػػػة 

كالمحكمػػػػػػػة, لكػػػػػػػف بعػػػػػػػض  النيابػػػػػػػة العامػػػػػػػةىػػػػػػػذا اإلجػػػػػػػراء تطبيقػػػػػػػًا لمبػػػػػػػدأ الفصػػػػػػػل بػػػػػػػيف كظػػػػػػػائف 

التشػػػػػريعات ممػػػػػف خػػػػػص النيابػػػػػة العامػػػػػة بكظيفػػػػػة التحقيػػػػػق االبتػػػػػدائي حرصػػػػػت عمػػػػػى تقريػػػػػر ىػػػػػذه 

لمػػػػػػدة اتخػػػػػػاذه بلمنيابػػػػػػة العامػػػػػػة الضػػػػػػمانة بػػػػػػأف تصػػػػػػدر مػػػػػػف المحكمػػػػػػة, مػػػػػػع إجػػػػػػازة ىػػػػػػذا اإلجػػػػػػراء 

  .(2 حددة في القانكف م

كفػػػػػي التشػػػػػريع األردنػػػػػي أنػػػػػاط الشػػػػػارع تقريػػػػػر التكقيػػػػػف بسػػػػػمطة التحقيػػػػػق االبتػػػػػدائي عنػػػػػدما 

لئحكػػػػػاـ المقػػػػػررة فػػػػػي قػػػػػانكف تكػػػػػكف الػػػػػدعك  فػػػػػي حكزتيػػػػػا, كبالمحػػػػػاكـ النظاميػػػػػة كالخاصػػػػػة طبقػػػػػًا 

االبتػػػػػدائي , كسػػػػػمطة التحقيػػػػػق (3 أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة أك فػػػػػي القػػػػػكانيف الخاصػػػػػة األخػػػػػر  

فػػػػػػي التشػػػػػػريع األردنػػػػػػي ىػػػػػػي النيابػػػػػػة العامػػػػػػة, كعمػػػػػػى كجػػػػػػو التحديػػػػػػد المػػػػػػدعي العػػػػػػاـ الػػػػػػذي خكلػػػػػػو 

 . لمكضكعدة إلى قضاء االقانكف الصالحية الكاممة إلصدار القرار بالتكقيف دكف العك 

ضػػػػػػػػي بػػػػػػػػأف التكقيػػػػػػػػف مػػػػػػػػف تتقأف القاعػػػػػػػػدة فػػػػػػػػي التشػػػػػػػػريع األردنػػػػػػػػي  كعمػػػػػػػػى الػػػػػػػػرغـ مػػػػػػػػف

مػػػػت فػػػػي حكزتػػػػو, فقػػػػد خػػػػرج عنيػػػػا فػػػػي بعػػػػض القػػػػكانيف الخاصػػػػة, صػػػػالحية المػػػػدعي العػػػػاـ مػػػػا دا

( لسػػػػػػػنة 20/ب( مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف الجمػػػػػػػارؾ األردنػػػػػػػي رقػػػػػػػـ  192كمثػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػا قررتػػػػػػػو المػػػػػػػادة  

                                                           
 .   60(, ضمانات الحبس االحتياطي, اإلسكندرية: منشأة المعارؼ, ص2007( سكيمـ, دمحم عمي 1
القػػػانكف المقػػػارف,  رسػػػالة دكتػػػكراه(, جامعػػػة القػػػاىرة, (, دكر النيابػػػة العامػػػة فػػػي الػػػدعك  العمكميػػػة فػػػي 1980( أمػػػيف, دمحم صػػػال  حسػػػيف 2

 . .  300ص
( مف قانكف 38ك  األردني ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية313( ك 180( ك 145(  143( ك 129-126( نص المكاد  3

 كتعديالتو.   1952( لسنة 15محاكـ الصم  رقـ  
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كتعديالتػػػػػو فػػػػػي قكليػػػػػا:  صػػػػػدر قػػػػػرار التكقيػػػػػف عػػػػػف المػػػػػدير أك مػػػػػف يفكضػػػػػو بػػػػػذلؾ كتبمػػػػػغ  1988

سػػػػاعة  24المختصػػػػة خػػػػالؿ  النيابػػػػة العامػػػػة المختصػػػػة كيقػػػػدـ المكقػػػػكؼ إلػػػػى المحكمػػػػة الجمركيػػػػة

كيجػػػػػػكز لممػػػػػػدير تمديػػػػػػدىا ميمػػػػػػة مماثمػػػػػػة كلمػػػػػػرة كاحػػػػػػدة بعػػػػػػد مكافقػػػػػػة النيابػػػػػػة العامػػػػػػة إذا اقتضػػػػػػت 

ضػػػػػػػػركرة التحقيػػػػػػػق ذلػػػػػػػؾ شػػػػػػػريطة أف يحػػػػػػػاؿ المكقػػػػػػػكؼ إلػػػػػػػى المحكمػػػػػػػة الجمركيػػػػػػػة حػػػػػػػاؿ انتيػػػػػػػاء 

 .(1  التحقيق. 

كمػػػػػػة الحػػػػػػق فػػػػػػي تكقيػػػػػػف كمػػػػػػا خػػػػػػكؿ قػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة األردنػػػػػػي المح 

المخمػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيمو إذا تغيػػػػػػػػب عػػػػػػػػف حضػػػػػػػػكر جمسػػػػػػػػات المحاكمػػػػػػػػة أك إذا قػػػػػػػػررت المشػػػػػػػػتكى عميػػػػػػػػو 

المحكمػػػػة إلغػػػػاء قػػػػرار التخميػػػػة أك عنػػػػد إخػػػػالؿ المشػػػػتكى عميػػػػو بالشػػػػرط الػػػػكارد فػػػػي الكفالػػػػة  المػػػػكاد 

عنػػػػػد إصػػػػػدار المحكمػػػػػة حكميػػػػػا الغيػػػػػابي بحػػػػػق المحكػػػػػـك عميػػػػػو ليػػػػػا  ككػػػػػذلؾ(, 128/2/ب ك127

بحػػػػق الشػػػػخص الحاضػػػػر ًا, كلممحكمػػػػة إصػػػػدار أمػػػػر التكقيػػػػف ىػػػػذا الحكػػػػـ تكقيفػػػػو أيضػػػػأف تشػػػػمل 

جمسػػػػة المحاكمػػػػة إذا كقػػػػع منػػػػو جػػػػـر جنػػػػائي أثنػػػػاء انعقػػػػاد الجمسػػػػة كىػػػػذا مػػػػا نصػػػػت عميػػػػو المػػػػادة 

كمػػػػػػػػا أعطػػػػػػػػى  ( مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانكف أصػػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػػة األردنػػػػػػػػي.143( كالمػػػػػػػػادة  142/1 

ذكرة تكقيػػػػػػف أمػػػػػػر المػػػػػػدعي العػػػػػػاـ حػػػػػػق إصػػػػػػدار مػػػػػػالمشػػػػػػرع األردنػػػػػػي لػػػػػػرئيس المحكمػػػػػػة ككػػػػػػذلؾ 

 . (2 بحق المشتكى عميو في دعاك  التزكير إذا كاف حاضرًا في الدعك   التكقيف

اف المشػػػػػػرع العراقػػػػػػي فػػػػػػي العراقػػػػػػػ, نجػػػػػػد أمػػػػػػا الجيػػػػػػة المختصػػػػػػة بإصػػػػػػدار أمػػػػػػر التكقيػػػػػػف 

انػػػػػػػو كلمضػػػػػػػركرات العمميػػػػػػػة  إال, كالمحكمػػػػػػػة التكقيػػػػػػػف بيػػػػػػػد قاضػػػػػػػي التحقيػػػػػػػق أمػػػػػػػر إصػػػػػػػدارجعػػػػػػػل 

لممحقػػػػػػق ذلػػػػػػؾ عمػػػػػى سػػػػػػبيل االسػػػػػػتثناء بالنسػػػػػبة لممػػػػػػتيـ بارتكػػػػػػاب جنايػػػػػة عنػػػػػػد كجػػػػػػكده فػػػػػػي  أجػػػػػاز

كحسػػػػػػنا فعػػػػػػل المشػػػػػػرع العراقػػػػػػي عنػػػػػػدما , منطقػػػػػػة نائيػػػػػػة كال يمكنػػػػػػو االتصػػػػػػاؿ بالقاضػػػػػػي المخػػػػػػتص
                                                           

 عديالتو. كت 1988( لسنة 20( قانكف الجمارؾ األردنية رقـ  1
 ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني.  313/2( نص المادة  2
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 أمػػػػػر إصػػػػػدارفػػػػػي  األصػػػػػيمةالمحكمػػػػػة كجعميمػػػػػا السػػػػػمطة  عمػػػػػى قاضػػػػػي التحقيػػػػػق أك األمػػػػػرقصػػػػػر 

لسػػػػػمطة لممحقػػػػػق فػػػػػي المنػػػػػاطق النائيػػػػػة, كذلػػػػػؾ لككنيمػػػػػا يمتػػػػػازاف ىػػػػػذه ا إعطػػػػػاءالتكقيػػػػػف باسػػػػػتثناء 

بشػػػػػػػكل  اإلجػػػػػػػراءبالكفػػػػػػػاءة كاالسػػػػػػػتقالؿ كحسػػػػػػػف التقػػػػػػػدير الػػػػػػػذي يطمػػػػػػػئف معػػػػػػػو إلػػػػػػػى اتخػػػػػػػاذ ىػػػػػػػذا 

 .(1 سميـ

 الثاني مطمبال

 وبأسباب توقيف الموقوف إخبار

خبػػػػػاره تعتبػػػػػر  إف تحديػػػػػد الجػػػػػـر المنسػػػػػكب إلػػػػػى المشػػػػػتكى عميػػػػػو ككجػػػػػكب إحاطتػػػػػو عممػػػػػًا كا 

, كذلػػػػػؾ إلبػػػػػالغ المكقػػػػػكؼ بأسػػػػػباب تكقيفػػػػػو, الضػػػػػركرية إلصػػػػػدار قػػػػػرار التكقيػػػػػف اإلجػػػػػراءاتمػػػػػف 

لكػػػػػي يتبػػػػػيف مػػػػػا إذا كانػػػػػت الكاقعػػػػػة التػػػػػي ارتكبيػػػػػا ممػػػػػا يجػػػػػكز فييػػػػػا التكقيػػػػػف مػػػػػف عدمػػػػػو. كيكػػػػػكف 

لممشػػػػػػتكى عميػػػػػػو الحػػػػػػق فػػػػػػي االتصػػػػػػاؿ بمػػػػػػف يػػػػػػر  إطالعػػػػػػو بمػػػػػػا كقػػػػػػع, كاالسػػػػػػتعانة بمحػػػػػػاـ كأف 

 .(2 تخمية سبيمويطعف بأمر التكقيف كأف يطمب 

 أواًل: مجال التطبيق في القانون األردني

ال يكجػػػػػد نػػػػػص فػػػػػي قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة األردنػػػػػي يقيػػػػػد سػػػػػمطة المػػػػػدعي 

العػػػػػاـ فػػػػػي أف يكػػػػػكف التكقيػػػػػف مبنيػػػػػًا عمػػػػػى أدلػػػػػة كافيػػػػػة كمعقكلػػػػػة كمبػػػػػررة مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػره عمػػػػػى 

مػػػػف كجػػػػػكد نػػػػص لتسػػػػبيب أمػػػػػر  يػػػػاً األصػػػػكؿ الجزائيػػػػة األردنػػػػػي جػػػػاء خال األقػػػػل. ليػػػػذا فػػػػإف قػػػػػانكف 

التكقيػػػػػف, كال يكجػػػػػد بػػػػػو مػػػػػا يشػػػػػير إلػػػػػى ضػػػػػركرة تبميػػػػػغ المشػػػػػتكى عميػػػػػو بأسػػػػػباب التكقيػػػػػف. كلكػػػػػف 

                                                           

 .55, ص2003( مقابو, حسف يكسف مصطفى, الشرعية في اإلجراءات الجزائية, عماف: دار الثقافة, 1
 .  310( الشريف, عمرك كاصف, مرجع سابق, ص2
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محكمػػػػػػة التمييػػػػػػز األردنيػػػػػػة أكػػػػػػدت عمػػػػػػى ضػػػػػػركرة كجػػػػػػكد مبػػػػػػرر إلعػػػػػػادة تكقيػػػػػػف المخمػػػػػػى سػػػػػػبيمو 

 .(1 بالكفالة

المادة كلكف مف الممكف أف نستخمص كجكب إبالغ المكقكؼ بأسباب تكقيفو مف نص 

( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني, فقد جاء فييا أنو:  يبمغ المشتكى عميو 117 

بالغ المذكرة يتضمف اإلطالع إلمذكرات الحضكر كا حضار كالتكقيف كيترؾ لو صكرة عنيا . كا 

 يا.نكع التيمة كالمادة القانكنية التي تطبق عمييرد فييا عمى أسباب التكقيف, ألف المذكرة 

( عمى استثناءات يجكز فييا إجراء التحقيق بغياب 2+1/ الفقرة 63كما نصت المادة  

إذا رفض المشتكى عميو تككيل محاـ أك لـ  -1محامي المشتكى عميو, كىذه الحاالت ىي:  

في حالة السرعة بسبب الخكؼ مف ضياع األدلة ,  -2يحضر محاـ في مدة أربع كعشريف ساعة. 

كأصب  عمى المدعي العاـ أف يصدر  2001لسنة  16الثانية بمكجب قانكف رقـ لكف عدلت الفقرة 

. كلكف في جميع الحاالت يحق لممحامي عند (2 قراره معماًل مف اجل إجراء التحقيق ليذا السبب

 .(3 انتياء اإلستجكاب أف يطمب اإلطالع عمى إفادة مككمو

التكقيف كصيانة حق الدفاع, إذ أف  استخداـكالسبب في ىذه الضمانة ىك عدـ إساءة 

اإلطالع عمى أسباب تكقيفو تمكنو مف أف يككف عمى بينو مف التيمة المنسكبة إليو, كمف تحضير 

في غير  التكقيفدفاعو كاالستعانة بمحاـ لمدفاع عنو. باإلضافة إلى ذلؾ فيي تؤدي لعدـ استخداـ 

                                                           

 .1033, ص1998بة المحامييف األردنييف لسنة , مجمة نقا754/97(  محكمة التمييز األردنية, قرار رقـ 1
( بعد التعديل كما يمي:  جكز في حالة السرعة بسبب الخكؼ مف ضياع األدلة كبقرار معمل سؤاؿ 2( الفقرة  63(أصب  نص المادة  2

 ة مككمو ..  المشتكى عميو عف التيمة المسندة اليو قبل دعكة محاميو لمحضكر عمى اف يككف لو بعد ذلؾ االطالع عمى إفاد
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني, إذ جاء فييا أنو:  يحق لئشخاص 2/ الفقرة 64( كىذا ما نصت عميو المادة  3

 المذككريف في الفقرة األكلى أف يطمعكا عمى التحقيقات التي جرت في غيابيـ .  
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ف لممدعي العاـ في التشريع األردني  الحق في تمديد التكقيف دكف أف يعيد سماع مكضعو, كىذا كا 

 .(1 أقكاؿ المكقكؼ

 ثانيًا: مجال التطبيق في القانون العراقي

ككػػػػػػػػذلؾ الحػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي التشػػػػػػػػريعات العراقيػػػػػػػػة, فإنػػػػػػػػو ال يكجػػػػػػػػد نػػػػػػػػص فػػػػػػػػي قػػػػػػػػانكف أصػػػػػػػػكؿ 

مبنيػػػػػػًا عمػػػػػػى أدلػػػػػػة  التكقيػػػػػػفيقيػػػػػػد السػػػػػػمطة المختصػػػػػػة بػػػػػػأف يكػػػػػػكف  العراقػػػػػػيالمحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة 

كافيػػػػػػة كمعقكلػػػػػػة كمبػػػػػػررة مػػػػػػف كجيػػػػػػة نظػػػػػػره عمػػػػػػى األقػػػػػػل. ليػػػػػػذا فػػػػػػإف قػػػػػػانكف األصػػػػػػكؿ الجزائيػػػػػػة 

جػػػاء خاليػػػًا مػػػف كجػػػكد نػػػص لتسػػػبيب أمػػػر التكقيػػػف, كال يكجػػػد بػػػو مػػػا يشػػػير إلػػػى ضػػػركرة  العراقػػػي

ف نسػػػػػػػتخمص كجػػػػػػػكب إبػػػػػػػالغ , كلكػػػػػػػف مػػػػػػػف الممكػػػػػػػف أتبميػػػػػػػغ المشػػػػػػػتكى عميػػػػػػػو بأسػػػػػػػباب التكقيػػػػػػػف

( مػػػػػػف قػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة 123اب تكقيفػػػػػػو مػػػػػػف نػػػػػػص المػػػػػػادة  بأسػػػػػػبالمكقػػػػػػكؼ 

العراقػػػػػي, فقػػػػػد جػػػػػاء فييػػػػػا   عمػػػػػى حػػػػػاكـ التحقيػػػػػق أك المحقػػػػػق أف يسػػػػػتجكب المػػػػػتيـ خػػػػػالؿ أربػػػػػػع 

حاطتػػػػػو عممػػػػػًا بالجريمػػػػػة المنسػػػػػكبة  كعشػػػػػريف سػػػػػاعة مػػػػػف حضػػػػػكره بعػػػػػد التثبػػػػػت مػػػػػف شخصػػػػػيتو كا 

مػػػػػف أدلػػػػػة لنفييػػػػػا عنػػػػػو كلػػػػػو أف يعيػػػػػد اسػػػػػتجكاب إليػػػػػو. كيػػػػػدكف أقكالػػػػػو بشػػػػػأنيا مػػػػػع بيػػػػػاف مػػػػػا لديػػػػػو 

 المتيـ فيما يراه الزمًا الستجالء الحقيقة. .

كمػػػػػا أننػػػػػا نجػػػػػد أف ىنػػػػػاؾ ضػػػػػمانات أخػػػػػر  أكجبتيػػػػػا بعػػػػػض التشػػػػػريعات, لكػػػػػف لػػػػػـ يػػػػػنص 

,  بػػػػػػد مػػػػػػف تكفيرىػػػػػػا لممكقػػػػػػكؼعمييػػػػػػا ال المشػػػػػػرع األردنػػػػػػي كال المشػػػػػػرع العراقػػػػػػي, كىػػػػػػي ضػػػػػػركرة ال

خػػػػتص بعػػػػد انتيػػػػاء التكقيػػػػف, إذ أنػػػػو مػػػػف الضػػػػركري عػػػػرض منيػػػػا عػػػػرض المػػػػتيـ عمػػػػى طبيػػػػب م

المػػػػتيـ بعػػػػد القػػػػبض عميػػػػو أك بعػػػػد تكقيفػػػػو عمػػػػى طبيػػػػب مخػػػػتص أك عمػػػػى طبيبػػػػو الخػػػػاص كالػػػػذي 

يختػػػػػػاره مػػػػػػف أجػػػػػػل التثبػػػػػػت مػػػػػػف عػػػػػػدـ تعرضػػػػػػو لئفعػػػػػػاؿ الماسػػػػػػة بسػػػػػػالمة جسػػػػػػمو, لكػػػػػػف القػػػػػػانكف 
                                                           

 .165, ص1المحاكمات الجزائية األردني كالقانكف المقارف, الجزء األكؿ, ط(, محاضرات في قانكف أصكؿ 1981( الكيالني, فاركؽ 1



68 
 

ية ضػػػركر مػػػف أنيػػػا ضػػػمانة  عمػػػى الػػػرغـالعراقػػػي كالقػػػانكف األردنػػػي لػػػـ يػػػرد نصػػػًا مػػػف ىػػػذا القبيػػػل, 

منػػػػػػع سػػػػػػمطات التحقيػػػػػػق مػػػػػػف المجػػػػػػكء إلػػػػػػى األسػػػػػػاليب غيػػػػػػر المشػػػػػػركعة ككنيػػػػػػا ت المكقػػػػػػكؼ لممػػػػػػتيـ

 .كالتي تسبب ضرر لممتيـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 لمبحث الثانيا

 ية إلصدار قرار التوقيفالشروط الموضوع

األصػػػػػػػػل أف اإلنسػػػػػػػػاف ال يحػػػػػػػػبس إال تنفيػػػػػػػػذًا لحكػػػػػػػػـ صػػػػػػػػادر عميػػػػػػػػو بػػػػػػػػالحبس, فػػػػػػػػالتكقف 

شػػػػاذ إذ يتخػػػػذ فػػػػي حػػػػق الفػػػػرد قبػػػػل تثبػػػػت إدانتػػػػو, كلكػػػػف تبػػػػرره مصػػػػمحة التحقيػػػػق . كبػػػػالنظر  إجػػػػراء

لخطػػػػػػكرة ىػػػػػػذا اإلجػػػػػػراء قيػػػػػػده القػػػػػػانكف بقيػػػػػػكد أشػػػػػػد ممػػػػػػا نػػػػػػص عميػػػػػػو بالنسػػػػػػبة ألعمػػػػػػاؿ التحقيػػػػػػق 

األخػػػػر . فػػػػالتكقيف ال يجػػػػكز فػػػػي كػػػػل جريمػػػػة, كال أليػػػػة مػػػػدة, كيختمػػػػف فػػػػي تنفيػػػػذه عػػػػف الحػػػػبس 

 .(1 المحكـك بو كعقكبة

نمػػػػا إلػػػػى كضػػػػعو فػػػػي  كمػػػػا أف القػػػػرار ال يػػػػؤدي فقػػػػ  إلػػػػى القػػػػبض عمػػػػى المػػػػدعى عميػػػػو كا 

إلػػػػػى أف يصػػػػػدر حكػػػػػـ المحكمػػػػػة أك يفػػػػػرج عنػػػػػو قبػػػػػل ذلػػػػػؾ. كالمحكمػػػػػة قػػػػػد تقضػػػػػي  السػػػػػجف أيضػػػػػاً 

ببراءتػػػػػو مػػػػػف التيمػػػػػة, كىػػػػػذا يظيػػػػػر كجػػػػػو خطػػػػػكرة ىػػػػػذا القػػػػػرار إذ يجػػػػػكز أف يمحػػػػػق األذ  شػػػػػخص 

ضػػػػكعية لمتكقػػػػف, كىػػػػي تعتبػػػػر مػػػػف أىػػػػـ الضػػػػمانات بػػػػريء, كليػػػػذا فقػػػػد كضػػػػع المشػػػػرع شػػػػركطًا مك 

القانكنيػػػػة التػػػػي تكفػػػػل مباشػػػػرة التكقيػػػػف فػػػػي نطػػػػاؽ قرينػػػػة البػػػػراءة التػػػػي تمتػػػػع بيػػػػا المشػػػػتكى عميػػػػو 

. كسػػػػػكؼ (2 طػػػػكاؿ إجػػػػػراءات التحقيػػػػق حتػػػػػى صػػػػدكر حكػػػػػـ نيػػػػائي فػػػػػي مكضػػػػكع الػػػػػدعك  الجزائيػػػػة

 الية: نتناكؿ بالبحث الشركط المكضكعية لمتكقيف مف خالؿ المطالب الت

 معيار طبيعة الجريمة كجسامة العقكبةالمطمب األكؿ: 

 كجكد الدالئل الكافية عمى الظف أك االتياـ المطمب الثاني:

                                                           

 .42( سكيمـ, دمحم عمي, ضمانات الحبس االحتياطي, مرجع سابق, ص1
 .165مرجع سابق, ص ,محاضرات في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني كالقانكف المقارف  ( الكيالني, فاركؽ,2
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 المطمب الثالث: مدة التكقيف

 المطمب الرابع: استجكاب المكقكؼ

 المطمب األول

 معيار طبيعة الجريمة وجسامة العقوبة

تحظػػػػر التكقيػػػػف فػػػػي جػػػػرائـ المخالفػػػػات كفػػػػػي ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف األنظمػػػػة القانكنيػػػػة التػػػػي 

الجػػػػػػػرائـ المعاقػػػػػػػب عمييػػػػػػػا بعقكبػػػػػػػة الغرامػػػػػػػة فقػػػػػػػ , ككػػػػػػػذلؾ حظرتػػػػػػػو فػػػػػػػي الجػػػػػػػرائـ الجنحيػػػػػػػة قميمػػػػػػػة 

 .(1 الخطكرة, كالمقرر ليا عقكبة الحبس مقصكدة كانت أك غير مقصكدة

, شػػػػػػػتكى عميػػػػػػػو فػػػػػػػي التكقيػػػػػػػفكليػػػػػػػذا يجػػػػػػػب مراعػػػػػػػاة جسػػػػػػػامة الجريمػػػػػػػة المسػػػػػػػندة إلػػػػػػػى الم

حسػػػػب العقكبػػػػة المقػػػػررة لتمػػػػؾ الجػػػػرائـ.  التكقيػػػػفيف حػػػػددت الجػػػػرائـ التػػػػي يجػػػػكز فييػػػػا فينػػػػاؾ قػػػػكان

كمػػػػا ىنػػػػاؾ بعػػػػض القػػػػكانيف التػػػػي تشػػػػدد فػػػػي تحديػػػػد عقكبػػػػة الحػػػػبس لمجريمػػػػة المكجيػػػػة لممشػػػػتبو بػػػػو 

 .(2 كسبب لمتكقيف كمنيا لـ تتشدد

ىػػػػػػػػك الجنايػػػػػػػػات عمكمػػػػػػػػًا أيػػػػػػػػًا كػػػػػػػػاف نكعيػػػػػػػػا كالجػػػػػػػػن  المعاقػػػػػػػػب عمييػػػػػػػػا  التكقيػػػػػػػػففمجػػػػػػػاؿ 

فػػػػػي المخالفػػػػػات كالجػػػػػن   التكقيػػػػػفبػػػػػالحبس لمػػػػػدة ال تقػػػػػل عػػػػػف سػػػػػنة, كمػػػػػؤد  ذلػػػػػؾ أنػػػػػو ال يجػػػػػكز 

المعاقػػػػػب عمييػػػػػا بالغرامػػػػػة أك الحػػػػػبس لمػػػػػدة تقػػػػػل عػػػػػف سػػػػػنة, كأسػػػػػاس ذلػػػػػؾ أنػػػػػو يجػػػػػب أف تكػػػػػكف 

ىػػػػػذا باإلضػػػػػافة إلػػػػػى  .(3 ضػػػػػد المػػػػػتيـالجريمػػػػػة ذات خطػػػػػكرة تبػػػػػرر اتخػػػػػاذ ىػػػػػذا اإلجػػػػػراء الخطيػػػػػر 

كلػػػػػيس  اختياريػػػػػاليػػػػػذا يجػػػػػب أف يكػػػػػكف  اسػػػػػتثنائيأف المبػػػػػدأ العػػػػػاـ أكػػػػػد عمػػػػػى أف التكقيػػػػػف إجػػػػػراء 
                                                           

 .395ص مرجع سابق, يق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية, التحقالجكخدار, حسف, (  1
 , سكرية, جامعة دمشق.التكقيف(, محاضرات في 1984( مصطفى, محمكد محمكد  2
 ..463(, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية, القاىرة: دار النيضة العربية, ص2001( عقيدة, دمحم أبك العال  3
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خطػػػػػػكرة  االعتبػػػػػػاركجكبػػػػػػًا ميمػػػػػػا كانػػػػػػت جسػػػػػػامة الجريمػػػػػػة المرتكبػػػػػػة. كمػػػػػػا يجػػػػػػب أف يؤخػػػػػػذ بعػػػػػػيف 

 .(1 االجتماعياإلتياـ كشخصية المشتكى عميو, كحالتو الصحية كسنة كمركزه 

 أواًل: مجال التطبيق في القانون األردني

لسػػػػػنة  9مػػػػػف قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة األردنػػػػػي رقػػػػػـ  114/1نصػػػػػت المػػػػػادة 

عمػػػػػػى أنػػػػػػو :  بعػػػػػػد اسػػػػػػتجكاب المشػػػػػػتكي عميػػػػػػو يجػػػػػػكز لممػػػػػػدعي العػػػػػػاـ أف يصػػػػػػدر بحقػػػػػػو  1961

مػػػػػذكرة تكقيػػػػػف لمػػػػػدة ال تتجػػػػػاكز خمسػػػػػة عشػػػػػر يكمػػػػػًا إذا كػػػػػاف الفعػػػػػل المسػػػػػند إليػػػػػو معاقبػػػػػًا عميػػػػػو 

الضػػػػركرة تمديػػػػد ىػػػػذه المػػػػدة مػػػػف كقػػػػت آلخػػػػر لمػػػػدة ال  بػػػػالحبس أك بعقكبػػػػة أشػػػػد منػػػػو كيجػػػػكز عنػػػػد

ىػػػػػذه المػػػػادة لسػػػػػد الػػػػنقص الػػػػػكارد فػػػػػي  األردنػػػػيتتجػػػػاكز خمسػػػػػة عشػػػػر يكمػػػػػًا . لكػػػػف عػػػػػدؿ المشػػػػػرع 

إذ أصػػػػػػب  التكقيػػػػػػف ال يفػػػػػػرض  2001لسػػػػػػنة  16(, كذلػػػػػػؾ فػػػػػػي القػػػػػػانكف رقػػػػػػـ 114ىػػػػػػذه المػػػػػػادة 

ـ, تػػػػـ إضػػػػافة 2017, لكػػػػف فػػػػي أخػػػػر تعػػػػديل عمػػػػى ىػػػػذا القػػػػانكف فػػػػي عػػػػاـ عمػػػػى المشػػػػتكى عميػػػػو

( بعػػػػد التعػػػػديل عمػػػػػى أنػػػػو: أف التكقيػػػػػف 1/ 114تعػػػػديالت جكىريػػػػة نكعػػػػػًا مػػػػا,  إذ نصػػػػت المػػػػػادة  

ىػػػػك تػػػػدبير اسػػػػتثنائي كال يكػػػػكف التكقيػػػػف إال إذا كػػػػاف ىػػػػك الكسػػػػيمة الكحيػػػػدة لممحافظػػػػة عمػػػػى أدلػػػػة 

أك عمػػػػػػى اإلثبػػػػػػات أك المعػػػػػػالـ المػػػػػػادة لمجريمػػػػػػة أك لمحيمكلػػػػػػة دكف ممارسػػػػػػة اإلكػػػػػػراه عمػػػػػػى الشػػػػػػيكد 

المجنػػػػػػػى عمػػػػػػػييـ أك تمنػػػػػػػع المشػػػػػػػتكى عميػػػػػػػو مػػػػػػػف إجػػػػػػػراء أي اتصػػػػػػػاؿ بشػػػػػػػركائو فػػػػػػػي الجريمػػػػػػػة أك 

المتػػػػػػػدخميف فييػػػػػػػا أك المحرضػػػػػػػيف عمييػػػػػػػا أك أف يكػػػػػػػكف الغػػػػػػػرض مػػػػػػػف التكقيػػػػػػػف حمايػػػػػػػة المشػػػػػػػتكى 

عميػػػػػػو نفسػػػػػػو أك كضػػػػػػع حػػػػػػد لمفعػػػػػػكؿ الجريمػػػػػػة أك الرغبػػػػػػة فػػػػػػي اتقػػػػػػاء تجػػػػػػددىا أك تجنيػػػػػػب النظػػػػػػاـ 

                                                           
 , مرجع سابق.التكقيف( مصطفى, محمكد محمكد, محاضرات في  1
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إال بشػػػػركط نصػػػػت عمييػػػػا الفقػػػػرة األكلػػػػى مػػػػف ىػػػػذه المػػػػادة  ,1جريمػػػػة العػػػػاـ أي خمػػػػل نػػػػاجـ عػػػػف ال

 كىي:

أف يكػػػػػكف الفعػػػػػل المسػػػػػتند إلػػػػػى المشػػػػػتكى عميػػػػػو معاقبػػػػػًا عميػػػػػو بػػػػػالحبس لمػػػػػدة تزيػػػػػد عمػػػػػى  -1

 سنتيف, أك بعقكبة جنائية مؤقتة.

 تكافر الدالئل الكافية التي ترب  المشتكى عميو بالفعل المستند إليو. -2

خمسػػػػػة عشػػػػػر يكمػػػػػًا( عمػػػػػى أف ال تتجػػػػػاكز فػػػػػي الجنايػػػػػات عػػػػػف يجػػػػػكز تجديػػػػػد المػػػػػدة  مػػػػػدة  -3

سػػػػتة أشػػػػير كفػػػػي الجػػػػن  شػػػػيريف . كيجػػػػب أف يفػػػػرج عػػػػف المشػػػػتكي عميػػػػو كجكبػػػػًا أي بقػػػػكة 

 القانكف بعد مدة التكقيف سالفة الذكر .

كالفقػػػػػػرة الرابعػػػػػػة مػػػػػػف نفػػػػػػس المػػػػػػادة أكجبػػػػػػت عمػػػػػػى المػػػػػػدعي العػػػػػػاـ عػػػػػػرض ممػػػػػػف الػػػػػػدعك  

 اسػػػػػػػػػتمرارإذا رأ  أف مصػػػػػػػػػمحة التحقيػػػػػػػػػق تكجػػػػػػػػػب  عمػػػػػػػػػى المحكمػػػػػػػػػة المختصػػػػػػػػػة بنظػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػدعك  

تكقيػػػػػػػف المشػػػػػػػتكى عميػػػػػػػو بعػػػػػػػد انتيػػػػػػػاء المػػػػػػػدة المػػػػػػػذككرة فػػػػػػػي الفقػػػػػػػرة األكلػػػػػػػى مػػػػػػػف نفػػػػػػػس المػػػػػػػادة. 

كلممحكمػػػػػة أف تقػػػػػرر تمديػػػػػد مػػػػػدة التكقيػػػػػف عمػػػػػى أف ال تتجػػػػػاكز ىػػػػػذه المػػػػػدة شػػػػػيرًا فػػػػػي كػػػػػل مػػػػػرة 

كمػػػػا نجػػػػد أف  ريف.فػػػػي الجػػػػن  عمػػػػى شػػػػي األحػػػػكاؿكبشػػػػرط أف ال يزيػػػػد مجمػػػػكع التمديػػػػد فػػػػي جميػػػػع 

 التكقيػػػػػػفمػػػػػػف قػػػػػػانكف أصػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػات الجزائيػػػػػػة األردنػػػػػػي نصػػػػػػت عمػػػػػػى كجػػػػػػكب  123المػػػػػػادة 

أك األشػػػػػػػغاؿ الشػػػػػػػاقة المؤبػػػػػػػدة أك  إذا كانػػػػػػػت الجريمػػػػػػػة المنسػػػػػػػكبة إلػػػػػػػى المػػػػػػػتيـ عقكبتيػػػػػػػا اإلعػػػػػػػداـ

 .( 2 االعتقاؿ المؤبد

                                                           
 ـ. 2017لسنة  32الفقرة األكلى مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ  114( نص المادة 1
 .398مرجع سابق, ص, التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائيةالجكخدار, حسف, (  2
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الجزائيػػػػة بالقػػػػػانكف المشػػػػرع األردنػػػػي فعػػػػل خيػػػػرًا عنػػػػدما عػػػػدؿ قػػػػانكف أصػػػػكؿ المحاكمػػػػات ف

ل كحػػػػػذا حػػػػػذك التشػػػػػريعات المتقدمػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذا المجػػػػػاؿ , كذلػػػػػؾ بػػػػػأف جعػػػػػ 2001لسػػػػػنة  16رقػػػػػـ 

ي تجيػػػػز التكقيػػػػف كلػػػػـ يتركيػػػػا , بحيػػػػث حػػػػدد مػػػػدة الحػػػػبس التػػػػالتكقيػػػػف يتفػػػػق مػػػػع جسػػػػامة الجريمػػػػة

فإنػػػػػػو لػػػػػػك  –قبػػػػػػل تعديمػػػػػػو  1961لسػػػػػػنة  9حسػػػػػػب القػػػػػػانكف األردنػػػػػػي رقػػػػػػـ مدتػػػػػػو  أنػػػػػػو إذمطمقػػػػػػة, 

ة ر يمػػػػة تافيػػػػة كمعاقبػػػػًا عمييػػػػا بػػػػالحبس ميمػػػػا كانػػػػت مدتػػػػو قصػػػػيرة فيجػػػػكز إصػػػػدار مػػػػذككانػػػػت الجر 

. كىػػػػذا منحنػػػػى يجػػػػافي العدالػػػػة كالمنطػػػػق كاليػػػػدؼ الػػػػذي مػػػػف أجمػػػػو نػػػػص المشػػػػرع عمػػػػى  التكقيفبػػػػ

 .(1 التكقيف

 ثانيًا: مجال التطبيق في القانون العراقي

المحاكمػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػة العراقػػػػػػػي الػػػػػػػرقـ  أصػػػػػػػكؿ( مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف 120 – 109عالجػػػػػػػت المػػػػػػػكاد  

المعػػػػػدؿ فػػػػػي الفصػػػػػل الثالػػػػػث منػػػػػو ىػػػػػذا المكضػػػػػكع  حيػػػػػث تناكلػػػػػت ىػػػػػذه المػػػػػكاد  1971لسػػػػػنة  23

, كمػػػػػػف خػػػػػػالؿ اسػػػػػػتقراء تمػػػػػػؾ النصػػػػػػكص يمكػػػػػػف التكقيػػػػػػفالتكقيػػػػػػف كالحػػػػػػاالت التػػػػػػي يجػػػػػػكز فييػػػػػػا 

حػػػػاالت التكقيػػػػف فينػػػػاؾ  التكقيػػػػفإيجػػػػاز طبيعيػػػػة الجػػػػرائـ كالعقكبػػػػة المقػػػػررة ليػػػػا التػػػػي يجػػػػكز فييػػػػا 

 .(2 الكجكبية كحاالت التكقيف الجكازية

                                                           
 .205سابق, ص( الشريف, عمرك كاصف, مرجع  1
كتعديالتو. كىذه الحاالت  1971لسنة  23( الفقرة  أ+ب+ج( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ 109( نص المادة   2

 ىي:
 يككف كجكبيا في الجرائـ التي عقكبتيا المؤبد أك اإلعداـ حيث البد مف تكقيف المتيـ في ىذه الجرائـ.-1
 في الجرائـ التي عقكبتيا أكثر مف ثالث سنكات. يككف جكازيا تكقيف المتيـ-2
ال يجكز تكقيف المتيـ في الجرائـ التي عقكبتيا أقل مف ثالث سنكات إال إذا رأ  القاضي أف في إطالؽ سراحو خشية عمى حياتو أك -3

 ىركبو أك التأثير عمى سير التحقيق.
 معيف. ال يجكز التكقيف في المخالفات ما لـ يكف لممتيـ محل إقامة-4

http://alfuddeya.3abber.com/post/236437
http://alfuddeya.3abber.com/post/236437
http://alfuddeya.3abber.com/post/236437


74 
 

لعقكبػػػػػػػة الجريمػػػػػػػة  األقصػػػػػػػىال تتجػػػػػػػاكز مػػػػػػػدة التكقيػػػػػػػف ربػػػػػػػع الحػػػػػػػد  أفكفػػػػػػػي المجمػػػػػػػل يجػػػػػػػب 

لػػػػػـ يكتمػػػػػل التحقيػػػػػق  فػػػػػإذا أشػػػػػيرال تزيػػػػػد عمػػػػػى سػػػػػتة  أفيجػػػػػب  األحػػػػػكاؿالمػػػػػتيـ فييػػػػػا كفػػػػػي كػػػػػل 

 إلػػػػػىفعمػػػػػى قاضػػػػػي التحقيػػػػػق الطمػػػػػب  أشػػػػػيرتجػػػػػاكز السػػػػػتة ذي الػػػػػ لتكقيػػػػػفتمديػػػػػد ا األمػػػػػركتطمػػػػػب 

 أشػػػػيرمحكمػػػػة الجنايػػػػات تمديػػػػد مػػػػدة التكقيػػػػف كمػػػػا يجػػػػب مالحظتػػػػو انػػػػو قبػػػػل تجػػػػاكز مػػػػدة السػػػػتة 

مػػػػػػف خمسػػػػػػة عشػػػػػػر يكمػػػػػػا لكػػػػػػل مػػػػػػرة يعػػػػػػرض فييػػػػػػا تقريػػػػػػر  أكثػػػػػػرالمػػػػػػتيـ  تكقيػػػػػػفمػػػػػػدد ي أاليجػػػػػػب 

 تكقيف المتيـ. المكقكؼ عمى قاضي التحقيقمصير المتيـ 

 المطمب الثاني

 وجود الدالئل الكافية عمى الظن أو االتيام

باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى تحديػػػػػػد الجػػػػػػرائـ  التكقيػػػػػػفتتطمػػػػػػب التشػػػػػػريعات الجزائيػػػػػػة إلصػػػػػػدار مػػػػػػذكرة 

التػػػػي يجػػػػكز فييػػػػا تكقيػػػػف المػػػػدعى عميػػػػو أف تتػػػػكافر دالئػػػػل كافيػػػػة  سػػػػبب معقػػػػكؿ( عمػػػػى الظػػػػف أك 

, كالػػػػدالئل الكافيػػػػػة ىػػػػي اإلمػػػػػارات القكيػػػػة التػػػػي يسػػػػػتنت  منيػػػػا كقػػػػػكع الجريمػػػػة كأف شخصػػػػػًا االتيػػػػاـ

نما   .(1 ىي أضعف منيامعينًا ىك الذي ارتكبيا. كالدالئل ال ترقى إلى مرتبة األدلة كا 

لسػػػػػػػػمطة التػػػػػػػػي أمػػػػػػػػرت بػػػػػػػػو يكفػػػػػػػػي العتبػػػػػػػػار التكقيػػػػػػػػف إجػػػػػػػػراًء مشػػػػػػػػركعًا أف تكػػػػػػػػكف ا إذ ال

ال يكفػػػػػػي أف تكػػػػػػكف الجريمػػػػػػة ممػػػػػػا يجػػػػػػكز فييػػػػػػا التكقيػػػػػػف, بػػػػػػل يتعػػػػػػيف مختصػػػػػػة بػػػػػػذلؾ, ككػػػػػػذلؾ 

الػػػػذي  فضػػػػاًل عػػػػف ذلػػػػؾ تػػػػكافر مػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى كقػػػػكع الجريمػػػػة كعمػػػػى نسػػػػبتيا إلػػػػى المشػػػػتكى عميػػػػو

قيػػػػػف, كقػػػػػد اشػػػػػترطت بعػػػػػض التشػػػػػريعات المقارنػػػػػة إلخضػػػػػاع أي شػػػػػخص يصػػػػػدر ضػػػػػده قػػػػػرار التك 

ى إذنابػػػػػػو, كاسػػػػػػتمـز الػػػػػػبعض اآلخػػػػػػر قيػػػػػػاـ دالئػػػػػػل جديػػػػػػة عمػػػػػػى لمتكقيػػػػػػف تػػػػػػكافر دالئػػػػػػل كافيػػػػػػة عمػػػػػػ

                                                           
 . 31(عبيد, رؤكؼ, المشكالت العممية اليامة في اإلجراءات الجنائية, الجزء األكؿ, القاىرة, دار الفكر العربي,  ص  1

http://alfuddeya.3abber.com/post/236437


75 
 

اتيامػػػػػو, كلكػػػػػػف أفضػػػػػػل التشػػػػػػريعات ىػػػػػػك الػػػػػػذي اشػػػػػترط تػػػػػػكافر أدلػػػػػػة كافيػػػػػػة ضػػػػػػد المشػػػػػػتكى عميػػػػػػو 

 .(1 إلصدار أمر بتكقيفو

بػػػػػػل يجػػػػػب أيضػػػػػًا كجػػػػػػكد  ال يكفػػػػػي كجػػػػػػكد أسػػػػػباب تبػػػػػررهلإصػػػػػدار مػػػػػذكرة التكقػػػػػف أف أي 

 األمػػػػػػكريجػػػػػػب أف تكػػػػػػكف عميػػػػػػو ىػػػػػػك الػػػػػػذي ارتكػػػػػػب الجريمػػػػػػة. ف دالئػػػػػػل كافيػػػػػػة عمػػػػػػى أف المشػػػػػػتكى

, أك قيػػػػػاـ التكقيػػػػػفالعناصػػػػػر التػػػػػي تكفػػػػػي مسػػػػػبقًا إلصػػػػػدار مػػػػػذكرة لتػػػػػي يػػػػػدؿ ثبكتيػػػػػا عمػػػػػى تػػػػػكافر ا

لممػػػػػدعى عميػػػػػو. كمػػػػػا أف  بنسػػػػػبة الجريمػػػػػة لالعتقػػػػػادشػػػػػبيات مسػػػػػتندة إلػػػػػى ظػػػػػركؼ الكاقعػػػػػة تػػػػػؤدي 

أك  احتمػػػػػػاؿالػػػػػػدالئل أك الشػػػػػػيادات التػػػػػػي تبػػػػػػرر إصػػػػػػدار مػػػػػػذكرة التكقيػػػػػػف تتحػػػػػػدد عمػػػػػػى مسػػػػػػتك  

 االحتمػػػػاؿحقيقػػػػي لكنػػػػو ال يرتقػػػػي إلػػػػى مرتبػػػػة  كاحتمػػػػاؿ, ارتكػػػػاب المػػػػدعى عميػػػػو لمجريمػػػػةرجحػػػػاف 

 .( 2 المنبثق عف األدلة 

 أواًل: مجال التطبيق في القانون األردني

سػػػػار المشػػػػرع األردنػػػػي فػػػػي ركػػػػب الغالبيػػػػة مػػػػف التشػػػػريعات المقارنػػػػة, فاشػػػػترط فػػػػي المػػػػادة 

( مػػػػػف قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة عمػػػػػى :  تػػػػػكافر الػػػػػدالئل التػػػػػي تػػػػػرب  المشػػػػػتكى 114 

عميػػػػػػػو بالفعػػػػػػػل المسػػػػػػػند عميػػػػػػػو , إلصػػػػػػػدار مػػػػػػػذكرة التكقيػػػػػػػف فػػػػػػػي جميػػػػػػػع الجػػػػػػػرائـ, كسػػػػػػػكاء أكػػػػػػػاف 

كيقصػػػػػػد بالػػػػػػدالئل التػػػػػػي يسػػػػػػتخمص منيػػػػػػا المحقػػػػػػق مػػػػػػد  مالئمػػػػػػة التكقيػػػػػػف كجكبيػػػػػػًا أك جكازيػػػػػػًا. 

إخضػػػػػػاع المشػػػػػػتكى عميػػػػػػو إلجػػػػػػراء التكقيػػػػػػف اإلمػػػػػػارات القكيػػػػػػة, كيتعػػػػػػيف أف تكػػػػػػكف الػػػػػػدالئل عمػػػػػػى 

جانػػػػػب كبيػػػػػر مػػػػػف القػػػػػكة كاألىميػػػػػة لتبريػػػػػر المجػػػػػكء إلػػػػػى ىػػػػػذا التػػػػػدبير الخطيػػػػػر كاالسػػػػػتثنائي. فػػػػػال 

كى عميػػػػػػو, ألنػػػػػػو لػػػػػػيس مػػػػػػف شػػػػػػأف يجػػػػػػكز أف يػػػػػػأمر بػػػػػػو المحقػػػػػػق لمجػػػػػػرد ظنػػػػػػكف أحاطػػػػػػت بالمشػػػػػػت

                                                           
 .412مرجع سابق, صالتحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية, ( الجكخدار, حسف,  1
 .273الخاص, القاىرة, دار النيضة العربية, ص(,  شرح قانكف العقكبات: القسـ 2012( عبد الستار , فكزية  2
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الظنػػػػػكف أف تطػػػػػي  بقرينػػػػػة البػػػػػراءة, كمػػػػػا أف العدالػػػػػة ال تتػػػػػأذ  ببقائػػػػػو حػػػػػرًا طميقػػػػػًا خػػػػػالؿ التحقيػػػػػق 

 .(1 أك المحاكمة, كلكنيا تضار فيما لك تبيف أنو بريء بعد فترة مف تكقيفو

–كجػػػػكد دالئػػػػل كافيػػػػة  اعتبػػػػارعمػػػػى ذلػػػػؾ كأكػػػػد عمػػػػى عػػػػدـ  األردنػػػػيكقػػػػد اسػػػػتقر القضػػػػاء 

فمجػػػػػرد كجػػػػػكد قنػػػػػاة مػػػػػع أشػػػػػخاص يركبػػػػػكف فػػػػػي سػػػػػيارة فػػػػػإف القػػػػػبض لمتكقيػػػػػف,   –سػػػػػبب معقػػػػػكؿ 

. كبيػػػػػذا  ارتكػػػػػابيـعمػػػػػى سػػػػػائق السػػػػػيارة كركابيػػػػػا بػػػػػاطاًل, ألنػػػػػو ال يكجػػػػػد دالئػػػػػل كافيػػػػػة عمػػػػػى  جػػػػػـر

قضػػػػػػت محكمػػػػػػة التمييػػػػػػز األردنيػػػػػػة  أف مجػػػػػػرد كجػػػػػػكد فتػػػػػػاة بػػػػػػيف ركػػػػػػاب السػػػػػػيارة ال يسػػػػػػكغ ضػػػػػػب  

أك القػػػػػبض عمػػػػػى السػػػػػائق كالركػػػػػاب كأخػػػػػذىـ إلػػػػػى المخفػػػػػر , مػػػػػا داـ أف ىػػػػػذه الفتػػػػػاة لػػػػػـ ة صػػػػػالرخ

جرمػػػػًا, حتػػػػى  بارتكػػػػابيـ االشػػػػتباهتػػػػدع بكقػػػػكع أي تعػػػػد عمييػػػػا , كلػػػػـ يقػػػػع المػػػػذككريف مػػػػا يسػػػػتدعي 

يكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف حػػػػػػػػق المميػػػػػػػػزيف بكصػػػػػػػػفيما مػػػػػػػػف أفػػػػػػػػراد الضػػػػػػػػابطة العدليػػػػػػػػة القػػػػػػػػبض عمػػػػػػػػى أكلئػػػػػػػػؾ 

ي اسػػػػػػتقر عمػػػػػػى أف تقػػػػػػدير كفايػػػػػة األدلػػػػػػة المقدمػػػػػػة لمنيابػػػػػػة األشػػػػػخاص   عممػػػػػػًا أف القضػػػػػػاء األردنػػػػػ

 .(2 المحكمة ال النيابة العامة اختصاصالعامة لإلدانة أك عدـ كفايتيا ىك مف 

 ثانيًا: مجال التطبيق في القانون العراقي

أمػػػػػػا بالنسػػػػػػبة لممشػػػػػػرع العراقػػػػػػي فمػػػػػػـ يػػػػػػذكر صػػػػػػراحة ىػػػػػػذا الشػػػػػػرط أي تػػػػػػكافر أدلػػػػػػة كافيػػػػػػة 

تػػػػػرتب  بػػػػػالمتيـ المكقػػػػػكؼ بشػػػػػكل صػػػػػري , كلكنػػػػػو أشػػػػػار لػػػػػذلؾ بشػػػػػكل ضػػػػػمني, إذ نصػػػػػت المػػػػػادة 

( مػػػػػف قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة العراقػػػػػي عمػػػػػى أنػػػػػو:  ال يجػػػػػكز القػػػػػبض عمػػػػػى أي 92 

                                                           
 .412مرجع سابق, ص التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية,  ( الجكخدار, حسف, 1
 .1978مف مجمة نقابة المحاميف األردنيف لسنة  211المنشكر عمى الصفحة  235/77( محكمة التمييز األردنية : راجع قرارىا رقـ  2

  1967, مف مجمة نقابة المحاميف لسنة  1318, ص  85/67اء رقـ قرار تمييز جز. 
  1971, مف مجمة نقابة المحاميف لسنة  997, ص 29/71قرار تمييز جزاء رقـ. 
  كقد جاء فيو  األدلة كالقرائف كاؼ 1989,  مف مجمة نقابة المحاميف لسنة 2216, ص  121/87قرار تمييز جزاء رقـ ,

 أصكؿ جزائية   147/1المكضكع عماًل بأحكاـ المادة منكط بقناعة محكمة 
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فػػػػي األحػػػػكاؿ التػػػػي يجيػػػػز  أكمحكمػػػػة  أكمػػػػف حػػػػاكـ  صػػػػادر أمػػػػربمقتضػػػػى  إالتكقيفػػػػو  أكشػػػػخص 

 فييا القانكف ذلؾ.  

كيفيػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف المػػػػػػػػادة السػػػػػػػػابقة أف القػػػػػػػػانكف العراقػػػػػػػػي لػػػػػػػػـ يجػػػػػػػػز التكقيػػػػػػػػف إال بنػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى 

حػػػػػػالتيف, األكلػػػػػػى: بنػػػػػػاًء عمػػػػػػى أمػػػػػػر المحكمػػػػػػة, كيفيػػػػػػـ مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ أف المحكمػػػػػػة لػػػػػػف تصػػػػػػدر أمػػػػػػر 

ضػػػػػت مصػػػػمحة التحقيػػػػق ذلػػػػؾ, كالثانيػػػػة: يػػػػػتـ التكقيػػػػف إال إذا تػػػػكافرت أدلػػػػة كافيػػػػة إلصػػػػداره أك اقت

التكقيػػػػػف بمكجػػػػػب األحػػػػػكاؿ التػػػػػي يجيػػػػػز القػػػػػانكف فييػػػػػا التكقيػػػػػف, كقػػػػػد حصػػػػػر القػػػػػانكف الحػػػػػاالت 

التػػػػي يجػػػػكز فييػػػػا التكقيػػػػف فيمػػػػا إذا كػػػػاف الشػػػػخص متيمػػػػًا بجريمػػػػة معاقػػػػب عمييػػػػا بػػػػالحبس لمػػػػدة 

جػػػػػػكب التكقيػػػػػػف تزيػػػػػػد عمػػػػػػى ثػػػػػػالث سػػػػػػنكات بالسػػػػػػجف المؤقػػػػػػت أك المربػػػػػػد, كمػػػػػػا حػػػػػػدد القػػػػػػانكف ك 

لممػػػػتيـ إذا كػػػػػاف متيمػػػػًا بجريمػػػػػة معاقػػػػػب عمييػػػػا باإلعػػػػػداـ, كتمديػػػػػد التكقيػػػػف إذا اقتضػػػػػت مصػػػػػمحة 

( مػػػػػف قػػػػػانكف أصػػػػػكؿ المحاكمػػػػػات الجزائيػػػػػة 109التحقيػػػػػق ذلػػػػػؾ, كىػػػػػذا مػػػػػا نصػػػػػت عميػػػػػو المػػػػػادة  

 العراقي.

اشػػػػػػػترط ضػػػػػػػمنيًا كجػػػػػػػكد دالئػػػػػػػل كافيػػػػػػػة لمتكقيػػػػػػػف كمػػػػػػػا يفيػػػػػػػـ أيضػػػػػػػًا أف المشػػػػػػػرع العراقػػػػػػػي 

اطي مػػػػف خػػػػالؿ نصػػػػو عمػػػػى ضػػػػركرة كجػػػػكد نػػػػكع الجريمػػػػة كالمػػػػادة القانكنيػػػػة التػػػػي تنطبػػػػق االحتيػػػػ

عمييػػػػػا فػػػػػي أمػػػػػر التكقيػػػػػف, كىػػػػػذا األمػػػػػر لػػػػػف يتحقػػػػػق إال إذا كػػػػػاف ىنػػػػػاؾ دالئػػػػػل كمؤشػػػػػرات تػػػػػدؿ 

 .(1 عمى الظف كاالتياـ

 

 

                                                           
( مف القانكف الجزائي العراقي بأنو:  يشتمل األمر بالتكقيف عمى اسـ الشخص المكقكؼ كشيرتو كلقبو 113( كىذا ما نصت عميو المادة  1

 كالمادة المكقكؼ بمقتضاىا كتاريخ ابتداء التكقيف كتاريخ انتيائو كيكقع عميو الحاكـ الذي أصدره كيختـ بختـ المحكـ . 
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 المطمب الثالث

 التوقيفمدة 

مػػػػػف أىػػػػػـ المكضػػػػػكعات التػػػػػي يثػػػػػار الجػػػػػدؿ حكليػػػػػا, كسػػػػػبب  التكقيػػػػػفيعػػػػػد مكضػػػػػكع مػػػػػدة 

بطبيعتػػػػػو  االبتػػػػػدائيمحػػػػػدد المػػػػػدة, إضػػػػػافة إلػػػػػى أنػػػػػو إجػػػػػراء تحقيػػػػػق, كالتحقيػػػػػق  التكقيػػػػػفذلػػػػػؾ ألف 

سػػػػػػػمطة بجيػػػػػػػات متعػػػػػػػددة الجزائػػػػػػػي مرحمػػػػػػػة مؤقتػػػػػػػة مػػػػػػػف مراحػػػػػػػل الػػػػػػػدعك . لػػػػػػػذلؾ أنػػػػػػػاط المشػػػػػػػرع 

 . (1 ة التي قد يصدر منيابحسب الجي التكقيف تختمف, كلذلؾ فإف مدة التحقيق االبتدائي

كتعتبػػػػػػر أىػػػػػػـ ضػػػػػػمانو مػػػػػػف ضػػػػػػمانات التكقيػػػػػػف ىػػػػػػي أف يكػػػػػػكف التكقيػػػػػػف محػػػػػػدد المػػػػػػدة, 

حػػػػػدده مقتضػػػػػيات التحقيػػػػػق كمصػػػػػمحتو, لػػػػػذا يتعػػػػػيف أف يػػػػػدكر مػػػػػع ثنائي كمؤقػػػػػت تألنػػػػػو إجػػػػػراء اسػػػػػت

ىػػػػذه المقتضػػػػيات كجػػػػكدًا كعػػػػدمًا, غيػػػػر أف التشػػػػريعات المقارنػػػػة لػػػػـ تتفػػػػق عمػػػػى مكقػػػػف كاحػػػػد فيمػػػػا 

 , كقد ذىبت في ثالثة اتجاىات متباينة, كىي:(2 تحديد مدة التكقيفيخص 

, كلػػػػـ يقيػػػػده بػػػػأي التكقيػػػػف, الػػػػذي لػػػػـ يضػػػػع حػػػػدًا أقصػػػػى لمػػػػدة االتجاااااه األول: النظااااام التقمياااادي

قيػػػػػػد زمنػػػػػػي ينحصػػػػػػر فيػػػػػػو, كاالكتفػػػػػػاء برقابػػػػػػة سػػػػػػمطة أعمػػػػػػى عنػػػػػػد طمػػػػػػب تجديػػػػػػد مػػػػػػدة التكقيػػػػػػف. 

لمػػػػدة قػػػػد تسػػػػتغرؽ مػػػػدة العقكبػػػػة, ى عميػػػػو مكقكفػػػػًا كبمقتضػػػػى ىػػػػذا النظػػػػاـ يمكػػػػف أف يبقػػػػى المشػػػػتك

لكػػػف مػػػف يعتنػػػق ىػػػػذا االتجػػػاه قمػػػة مػػػف التشػػػػريعات, ألنػػػو يعيػػػد لمػػػذاكرة صػػػػكرة التكقيػػػف فػػػي عيػػػػكد 

الظػػػػػػػالـ, حيػػػػػػػث كػػػػػػػاف يػػػػػػػزج باألشػػػػػػػخاص فػػػػػػػي السػػػػػػػجكف لمػػػػػػػدد طكيمػػػػػػػة قػػػػػػػد تسػػػػػػػتغرؽ شػػػػػػػيكرًا أك 

 .(3 سنكات

                                                           
 .19-18رجع سابق, ص( الكيالني, فاركؽ, م 1
 .426مرجع سابق, ص التحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية,  ( الجكخدار, حسف, 2
 . 627(, الشرعية الدستكرية كحقكؽ اإلنساف في اإلجراءات الجنائية, القاىرة, دار النيضة العربية, ص1995( سركر, أحمد فتحي  3
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عػػػدـ تجػػػاكزه, كىػػػك االتجػػػاه السػػػائد أقػػػر كضػػػع حػػػد أقصػػػى لمػػػدة التكقيػػػف يتعػػػيف  االتجااااه الثااااني:

فػػػػػػػػػي غالبيػػػػػػػػػة التشػػػػػػػػػريعات المقارنػػػػػػػػػة, كمػػػػػػػػػف أمثمتيػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػانكف الفرنسػػػػػػػػػي كاأللمػػػػػػػػػاني كاإليطػػػػػػػػػالي 

كالمصػػػػػري كغيرىػػػػػا مػػػػػف التشػػػػػريعات, لكنيػػػػػا تختمػػػػػف فػػػػػي تحديػػػػػد الحػػػػػد األقصػػػػػى لمػػػػػدة التكقيػػػػػف, 

لبضػػػػػعة كيػػػػػذىب بعضػػػػػيا فػػػػػي اتجػػػػػاه عػػػػػدـ إجػػػػػازة إصػػػػػدار أمػػػػػر التكقيػػػػػف مػػػػػف النيابػػػػػة العامػػػػػة إال 

 .(1 أياـ, كفيما عدا ذلؾ يصدر األمر بتمديد ىذه المدة مف المحكمة

كالتػػػػػي تتمثػػػػػل بػػػػػأربع  يجيػػػػػز التكقيػػػػػف لمػػػػػدة محػػػػػددة كقابميػػػػػة التجديػػػػػدكىػػػػػك الػػػػػذي  االتجااااااه الثالاااااث:

, كبالتػػػػػػػػالي ال يضػػػػػػػػع حػػػػػػػػدًا أقصػػػػػػػػى لمػػػػػػػػدة , دكف تحديػػػػػػػػد عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػرات التجديػػػػػػػػدكعشػػػػػػػػريف سػػػػػػػػاعة

 .(2 التكقيف

التشػػػػػػريعي كالفقيػػػػػػي بكضػػػػػػع حػػػػػػد أقصػػػػػػى لمػػػػػػدة التكقيػػػػػػف مػػػػػػع التكييػػػػػػف كينسػػػػػػجـ االتجػػػػػػاه  

فػػػػػالتكقيف  كمػػػػا يػػػػتـ خصػػػػـ ىػػػػذه المػػػػدة مػػػػف مػػػػدة العقكبػػػػة المقػػػػررة القػػػػانكني السػػػػميـ ليػػػػذا اإلجػػػػراء,

و إال لمقتضػػػػػػيات التحقيػػػػػػق فػػػػػػي تكييفػػػػػػو القػػػػػػانكني إجػػػػػػراء تحقيػػػػػػق احتيػػػػػػاطي اسػػػػػػتثنائي ال يمجػػػػػػأ إليػػػػػػ

ي رة فػػػػي نطػػػػاؽ زمنػػػػي ضػػػػيق, األمػػػػر الػػػػذي يقضػػػػلػػػػذا يتعػػػػيف أف تكػػػػكف مدتػػػػو محصػػػػك  كمصػػػػمحتو,

بمػػػػػا يػػػػػتالءـ مػػػػػع مقتضػػػػػيات التحقيػػػػػق كمصػػػػػمحتو, إذ أنػػػػػو ال يجػػػػػكز تحديػػػػػد أقصػػػػػى مػػػػػدة لمتكقيػػػػػف 

 .(3 أف يستمر التكقيف أكثر مف المدة التي تستمزميا مصمحة التحقيق

 

 

                                                           
 .365( عبد الستار, فكزية, مرجع سابق, ص 1
 20( مصطفى, محمكد مصطفى, مرجع سابق, ص 2
 .705(, االستدالؿ كالتحقيق االبتدائي في قانكف اإلجراءات الجنائية, القاىرة, دار النيضة العربية, ص1994( حسني, محمكد نجيب  3
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 أواًل: مجال التطبيق في القانون األردني

تكقيف ينسجـ مع االتجاه التشريعي اليعتبر االتجاه الذي اتبعو المشرع األردني في مجاؿ  

الحديث الذي يضع حدًا أعمى لمدة التكقيف, إضافة إلى أنو أخضع معيار جسامة الجريمة, فثمة 

 جرائـ لـ يقرر التكقيف فييا حدًا أقصى, كأخر  كضع حد أقصى ليا, كذلؾ عمى النحك األتي:

كىي الجن  الجائز فييا التكقيف عمى سبيل االستثناء أي تمؾ المعاقب  األخرى،الجنح  -

 114( مف المادة 2عمييا بالحبس لمدة ال تزيد عمى سنتيف كالمنصكص عمييا في الفقرة  

 ( مف قانكف محكمة أمف الدكلة. 2/ب/7مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية, كالمادة  

يات المعاقب عمييا قانكنًا باإلعداـ أك األشغاؿ الشاقة المؤبدة كىي الجنا الجنايات الخطيرة، -

أك االعتقاؿ المؤبد, كقد جعل المشرع التكقيف كجكبيًا في ىذه الجرائـ كليس جكازيًا, كقرر 

( كالمادة 114/3أحكامًا خاصة بمدد التكقيف في ىذه الجنايات كالكاردة بمكجب المكاد  

 ت الجزائية.( مف قانكف أصكؿ المحاكما123/1 

كىي الجنايات المعاقب عمييا قانكنًا باألشغاؿ الشاقة المؤقتة أك االعتقاؿ  الجرائم األخرى، -

المؤقت, ككذلؾ الجن  المعاقب عمييا قانكنًا بالحبس لمدة تزيد عمى سنتيف, كقد كرد ذلؾ 

 ردني.( الفقرة األكلى كالثانية مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األ114في المادة  

 ثانيًا: مجال التطبيق في القانون العراقي

ضركرة عدـ تجاكز مدة  التكقيفيستنت  مف النصكص القانكنية العراقية فيما يتعمق بمدد 

ربع الحد األقصى لمعقكبة عمى أنو الحد األقصى لمدد التكقيف أال يزيد بأي حاؿ عمى  التكقيف

ذا اقتضػى األمر تمديد التكقيف أكثر مف المدة المشار إلييا فعمى قاضي  ٦أكثر مف  أشير كا 
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, كىذا ما نصت أخر  التحقيق عرض األمر عمى محكمة لجنايات لتأذف لػو بتمديػد التكقيػف مػدة 

لتي نصت عمى أنو:  ال يجكز أف يزيد مجمكع مدد التكقيف عمى ربع الحد األقصى لمعقكبة عميو كا

ذا اقتضى الحاؿ تمديد التكقيف أكثر مف ستة أشير فعمى  كال يزيد بأية حاؿ عمى ستة أشير كا 

القاضي عرض األمر عمى محكمة الجنايات الكبر  لتأذف لو بتمديد التكقيف مدة مناسبة عمى أف 

كز ربع األقصى لمعقكبة أك تقر بإطالؽ سراحو بكفالة أك بدكنيا مع مراعاة ما جاء في الفقرة ال تتجا

 .(1 ب .

أنػػػػو فػػػػي حالػػػػة كمػػػػف أىػػػػـ الضػػػػمانات األخػػػػر  التػػػػي يجػػػػب أف تتػػػػكفر لممكقػػػػكؼ احتياطيػػػػًا 

مػػػػػػػاـ أف يكػػػػػػػكف التمديػػػػػػػد بحضػػػػػػػكر المػػػػػػػتيـ يجػػػػػػػب أ ضػػػػػػػركرة تمديػػػػػػػد مػػػػػػػدة التكقيػػػػػػػف عنػػػػػػػد انتيائيػػػػػػػا

يجػػػػػػب عمػػػػػػى قاضػػػػػػي ك ف معاممتػػػػػػو فػػػػػي التكقيػػػػػػف كالفتػػػػػػرة التػػػػػػي قضػػػػػاىا فيػػػػػػو, القاضػػػػػي لسػػػػػػؤالو عػػػػػػ

مػػػػا  أفال إ, إمامػػػػوالمػػػػتيـ  إحضػػػػارقػػػػرار بتمديػػػػد مػػػػدة التكقيػػػػف عنػػػػد عػػػػدـ  إصػػػػدارالتحقيػػػػق عػػػػدـ 

ىػػػػك قيػػػػاـ القاضػػػػي بتمديػػػػد خاصػػػػة فػػػػي األردف كالعػػػػراؽ  يجػػػػري عميػػػػو العمػػػػل فػػػػي قضػػػػايا التحقيػػػػق 

الػػػػػبعض بضػػػػػركرة  إليػػػػػو, كليػػػػػذا نؤيػػػػػد مػػػػػا ذىػػػػػب أمامػػػػػوالمػػػػػتيـ  إحضػػػػػارمػػػػػدة التكقيػػػػػف مػػػػػف دكف 

قاضػػػػي التحقيػػػػق  أمػػػػاـعمػػػػى كجػػػػكب حضػػػػكر المػػػػتيـ  كاألردنػػػػي الػػػػنص مػػػػف قبػػػػل المشػػػػرع العراقػػػػي

سػػػػراح المػػػػتيـ  إطػػػػالؽقػػػػد تتكػػػػكف لػػػػد  القاضػػػػي قناعػػػػة بضػػػػركرة ألنػػػػو عنػػػػد تمديػػػػد مػػػػدة تكقيفػػػػو , 

 في حاؿ حضكره أمامو. كعدـ تمديد تكقيفو 

 

 

 

 
                                                           

 / الفقرة ج( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي.109( نص المادة   1
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 المطمب الرابع

 الموقوف استجواب

أكجبػػػػػػػت التشػػػػػػػريعات الجزائيػػػػػػػة المقارنػػػػػػػة, ككػػػػػػػذلؾ التشػػػػػػػريعات العراقيػػػػػػػة كاألردنيػػػػػػػة عمػػػػػػػى 

الجيػػػػػة المختصػػػػػة بػػػػػالتكقيف حتػػػػػى يكػػػػػكف تكقيفػػػػػو صػػػػػحيحًا أف يكػػػػػكف مسػػػػػبكقًا باسػػػػػتجكاب المػػػػػتيـ, 

كيرجػػػع السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ إف مناقشػػػة المػػػتيـ فػػػي أدلػػػة االتيػػػاـ قػػػد تمكنػػػو مػػػف إثبػػػات عكػػػس األدلػػػة 

ئمػػػػة ضػػػػده, فػػػػال تػػػػر  جيػػػػة التحقيػػػػق سػػػػبب لتكقيفػػػػو, كبالتػػػػالي يقػػػػع بػػػػاطاًل التكقيػػػػف كالشػػػػبيات القا

. كقػػػػػػػػد (1 دكف اسػػػػػػػتجكاب المػػػػػػػػتيـ, مسػػػػػػػػتكجبًا المسػػػػػػػائمة اإلداريػػػػػػػػة كالجزائيػػػػػػػػة إف تػػػػػػػكافرت شػػػػػػػػركطو

ذىػػػػػػب جانػػػػػػب مػػػػػػف الفقػػػػػػو إلػػػػػػى القػػػػػػكؿ بأنػػػػػػو ال يشػػػػػػترط أف يػػػػػػتـ تكقيػػػػػػف المػػػػػػتيـ عقػػػػػػب اسػػػػػػتجكابو 

 .(2 بعد استجكابومباشرة بل يجكز ذلؾ في أي كقت 

المػػػػػػػادة  كقػػػػػػػد أشػػػػػػػار لػػػػػػػذلؾ المشػػػػػػػرع األردنػػػػػػػي فػػػػػػػي قػػػػػػػانكف أصػػػػػػػكؿ المحاكمػػػػػػػات الجزائيػػػػػػػة

مػػػػػف  أكثػػػػركظػػػػػل فػػػػي النظػػػػػارة  إحضػػػػارالمشػػػػػتكى عميػػػػو بمكجػػػػػب مػػػػذكرة  أكقػػػػف إذابأنػػػػو:   (113 

المػػػػػدعي العػػػػػاـ كفقػػػػػًا لمػػػػػا كرد فػػػػػي المػػػػػادة  إلػػػػػىيسػػػػػاؽ  أكيسػػػػػتجكبو  أفكعشػػػػػريف سػػػػػاعة دكف  أربػػػػع

بجريمػػػػػػػػة حجػػػػػػػػز الحريػػػػػػػػة  المسػػػػػػػػئكؿتكقيفػػػػػػػػو عمػػػػػػػػاًل تعسػػػػػػػػفيًا كلكحػػػػػػػػق المكظػػػػػػػػف  السػػػػػػػػابقة اعتبػػػػػػػػر

  .الشخصية المنصكص عمييا في قانكف العقكبات

                                                           

 ..295مرجع سابق, ص تحقيق االبتدائي في أصكؿ المحاكمات الجزائية, ال ( الجكخدار, حسف, 1
 .506مرجع سابق, ص , عمـ العقاب ( حسني, محمكد نجيب, 2



83 
 

 الفصل الخامس

 الخاتمة

كفي نياية ىذه الرسالة قاـ الباحث بتكضي  ماىية التكقيف كفقًا لقانكف أصكؿ المحاكمات 

العراقي, كتـ بياف اإلجراءات التي تتطمبيا الجزائية األردني كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية 

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 

مقة بيذا اإلجراء الخطير, كالمقارنة بيف ما ىك معمكؿ في كامل, كبياف النصكص القانكنية المتع

التشريع األردني كالتشريع العراقي, مع التطرؽ إلى بعض األحكاـ القضائية كالتفسيرات الفقيية 

الفقيية التي رأت في التكقيف اعتداء  كاآلراءالقانكنية التي تطرقت إلى ىذا اإلجراء المؤيدة لمتكقيف, 

 ة.عمى الحرية الشخصي
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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 مطبق  -

, لذلؾ نجده مطبق في في معظـ الدكؿ مف اجل فرض سيطرتيا لسيادة النظاـ كتحقيق األماف

 القانكف العراقي كاألردني

ف كاف أف التكقيف  - يجب أف يككف محاطًا بقيكد عدة كضمانات لممكقكؼ, ككف ىذا اإلجراء كا 

ضركريا 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 

 زمة.كالتدابير الال

أف أساس التكييف القانكني يقكـ عمى اعتباره إجراء مف إجراءات التحقيق التي تتخذ بصفة  -

 , كىك إجراء ىاـ كخطير يقـك عمى سمب حرية المشتكى عميو.احتياطية إزاء المشتكى عميو

أف اليدؼ مف التكقيف ىك المحافظة عمى سالمة التحقيق كتأميف أدلة الجريمة مف أي عبث  -

 أك إفساد.

ال يعتبر التكقيف مف العقكبات السالبة لمحرية عمى الرغـ مف أنو إجراء يسمب حرية المشتكى  -

 عميو.

كمما كاف نطاؽ القيكد المفركضة عمى التكقيف متسعة كمنحسرة في مبررات ضركرية كالزمة  -

 كمما اقتربنا أكثر مف صيانة حق حرية الفرد بالحرية.
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ألردني طرأت عميو تعديالت كثير شممت إحاطة التكقيف أف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ا -

ـ, بإقرار بدائل 2017بضمانات عدة, كاف مف أبرزىا ما تـ إضافة في التعديل األخير في عاـ 

 لمتكقيف.

 التوصيات: 

يكصػػػػي الباحػػػػث بتحديػػػػد المقصػػػػكد بالػػػػدالئل الكافيػػػػة ضػػػػد المػػػػتيـ لجػػػػكاز تكقيفػػػػو, كذلػػػػؾ   -1

االختصػػػػػاص بػػػػػالتكقيف كلتجنػػػػػب الغػػػػػكص بػػػػػاألىكاء بغيػػػػػة تقييػػػػػد سػػػػػمطة الجيػػػػػة صػػػػػاحبة 

 الشخصية كالتعسف في استعمالو.

يتمنػػػػى البحػػػػث مػػػػف إدراج نػػػػػص قػػػػانكني إلقػػػػرار حػػػػق التعػػػػػكيض لكػػػػل شػػػػخص تػػػػـ تكقيفػػػػػو  -2

 بغير سبب قانكني أك تـ تكقيفو كحكمت المحكمة ببراءتو.

بدائل التكقيف يتمنى الباحث أف يحذك المشرع العراقي حذك المشرع األردني فيما يخص  -3

التي أقرىا المشرع األردني في التعديل األخير لقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية لما ليذه 

 البدائل مف دكر في صكف حرية الفرد مف التعدي عمييا.

ير  الباحث أف مف الضركري التكسع في الضمانات المقررة لمتكقيف في التشريع األردني  -4

ختص يعرض عميو المكقكؼ بعد انتياء التكقيف, كذلؾ كالعراقي, كضركرة تكفير طبيب م

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.
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