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ملخ�ص البحث:

ُيعد التوقيف من اإجراءات التحقيق االبتدائي االأ�سا�سية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

بحقوق وحريات االأفراد التي كفلتها الد�ساتري، ون�ست عليها القوانني؛ لذا فقد ناق�ست 

الدرا�سة ثالثة مباحث، تناول املبحث االأول ماهية التوقيف من حيث مفهوم التوقيف 

والتمييز بني التوقيف وبع�س االأنظمة القانونية ال�سبيهة به، اأما املبحث الثاين فقد حتدث 

الثالث  املبحث  ويف  مو�ضوعية،  اأم  �ضكلية  اأكانت  �ضواء  التوقيف  �ضحة  �رشوط  عن 

ناق�ضت الدرا�ضة الرقابة الق�ضائية على م�رشوعية التوقيف، وقد انتهت الدرا�ضة بخامته 

ت�سمنت العديد من النتائج والتو�سيات.
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املقدمة:
ُيعّد التوقيف من االإجراءات االأ�سا�سية واملهمة والتي ترتكز عليها مرحلة التحقيق 

االبتدائي، فعن طريق التوقيف يتم معرفة احلقيقة من املتهمني والتعّرف على العديد 

من االأدلة التي تتم اال�ستفادة منها يف م�سار التحقيق.

وخلطورة التوقيف وتعّلقه بحقوق االأفراد وحرياتهم فقد كفلت الد�ساتري والقوانني 

حماية هذه احلقوق عن طريق و�سع العديد من االإجراءات ال�سارمة والتي تكفل عدم 

القرن  املفكرين يف  الفرن�سية ولكتابات  للثورة  اأو اخرتاقها، »ولقد كان  التعدي عليها 

الثامن ع�رش تاأثري كبري يف حماية حقوق االأفراد وعدم التعدي عليها، اإذ َعّرفت املادة 

حق  على  )تقوم  باأنها  احلرية  1٧٨9م  �ضنة  واملواطن  االإن�ضان  حقوق  اإعالن  من   )4(

فت احلرية قدمياً باأنها )حالة  املواطن يف اأن ميار�ض كل عمل ال ي�رش باالآخرين( كذلك ُعرِّ

فكرة  عن  تعربان  متقاربتان  �ضيغتان  وهما  �ضيد(،  اأي  يتبع  اأن  ميكن  ال  الذي  االإن�ضان 

اأ�ضا�ضية واحدة هي )اأن احلرية �ضلطة ذاتية مبقت�ضاها يختار االإن�ضان ت�رشفاته ال�ضخ�ضية( 

كما ن�س عليها االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان ال�سادر عام 194٨م)1).

»لذلك فاإن االأ�ضل يف املتهم الرباءة، وال يجوز اتخاذ اإجراءات جزائية �ضد املتهم 

اإال بناًء على قانون وحتت اإ�رشاف الق�ساء ويف حدود ال�سمانات املقّررة بناًء على قرينة 

ال�سخ�سية، ولو كفلتها  للحقوق واحلريات  قيمة  فاإنه ال  االأمر  ال��رباءة«))) ويف حقيقة 

ن�سو�س الد�ستور، اإذا مل تكن قائمة يف وجدان ال�سعب، متغلغلة يف اأعماق �سمريه، 

RIVERO J: Les Libertes Publigues، Themis. P. 15.  (1(
�سرور، ال�سرعية والإجراءات اجلنائية، �س)11.  (((
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ولكن اأحياناً قد ي�سطر الق�ساة اأو رجال ال�سابطة العدلية، ولدواع اأمنية اأو �رشورات 

التحقيق اإلى اتخاذ اإجراءات ت�سادر حرية الفرد قبل املحاكمة، وُيعّد التوقيف االحتياطي 

من اأخطرها، وقد وازن امل�رشع عند تقديره بني م�ضلحتني، م�ضلحة املتهم، وم�ضلحة 

�سلب  عدم  مراعاة  تقت�سيها  عليها  قيود  وو�سع  املجتمع  م�سلحة  تغليب  مع  املجتمع 

احلرية اإال يف نطاق حمدود؛ وذلك لتحقيق اأهداف منها منع املتهم من ارتكاب جرائم 

جديدة ومنع اأهل املجني عليه من االنتقام من املتهم، ف�ساًل عن اإر�ساء ال�سعور العام 

باأن املتهم �ضوف ينال العقاب الالزم)3).

اأما الذي دفعني لكتابة بحثي املو�ضوم ب� )�ضلطة هيئة التحقيق واالدعاء العام باململكة 

العربية ال�سعودية يف توقيف امل�ستكى عليه – درا�ضة مقارنة( فهو ما ياأتي:

 اأ- ندرة االأبحاث القانونية املتخ�س�سة يف جمال التوقيف يف الت�رشيع ال�سعودي.

 ب- تعّلق التوقيف كاإجراء احتياطي بحقوق االأفراد وحرياتهم.

 ج- كرثة االإ�سكاليات القانونية والق�سائية املتعّلقة بالتوقيف من الناحية االإجرائية

والتنفيذية اأمام املحاكم.

 د- افتقار املكتبة القانونية ال�سعودية ملوؤلفات قانونية يف جمال التوقيف يف الت�رشيع 

ال�سعودي.

 ه�- بيان �سلطة هيئة التحقيق واالدعاء العام باململكة العربية ال�سعودية يف مبا�رشتها 

وا�ستعمالها الإجراء التوقيف يف الت�رشيع ال�سعودي – درا�سة مقارنة.

ال�سريف، الت�قيف الحتياطي: درا�سة مقارنة، ج)، �س))-8).  (3(
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خطة الدرا�سة:

تتكون خطة الدرا�سة من ثالثة مباحث اأ�سا�سية تتلخ�س مبا ياأتي:

	  املبحث االأول: ماهية التوقيف•

- املطلب االأول: مفهوم التوقيف.

- املطلب الثاين: التمييز بني التوقيف وبع�ض االأنظمة القانونية ال�ضبيهة به )االعتقال 

االإداري، احلجز حتت املراقبة(.

	  املبحث الثاين: �رشوط �ضحة التوقيف•

- املطلب االأول: ال�رشوط املو�ضوعية للتوقيف

- املطلب الثاين: ال�رشوط ال�ضكلية للتوقيف

	  املبحث الثالث: الرقابة الق�سائية على م�رشوعّية التوقيف•

م�سكلة الدرا�سة:

ونواق�س يف  �سلبيات  من  الق�سور  اأوجه  على  الرتكيز  الدرا�سة يف  م�سكلة  تكمن 

بهدف  وامل�رشي  االأردين،  بالت�رشيع  مقارنة  التوقيف  جمال  يف  ال�سعودي  الت�رشيع 

معاجلتها من خالل اال�ستفادة من الت�رشيعات املقارنة، كذلك بيان حدود هيئة التحقيق 

التوقيف  ل�سلطة  ا�ستعمالها  ال�سعودية يف  العربية  باململكة  العام و�سالحياتها  واالدعاء 

املمنوحة لها مبوجب نظام االإجراءات اجلزائية ال�سعودية.
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منهجية الدرا�سة:

تتلخ�س منهجية الدرا�سة املتبعة يف ا�ستعمال املنهج التحليلي واملقارن، ففي املنهج 

التحليلي �سرتكز الدرا�سة على تناول الن�سو�س القانونية االإجرائية يف كل من اململكة 

العلمي  بالتحليل  التوقيف  م�ساألة  تعالج  والتي  وم�رش  واالأردن،  ال�سعودية،  العربية 

واملنهجي لهذه الن�سو�س بهدف اال�ستفادة منها يف �سد النق�س املوجود يف الت�رشيع 

القانونية  الن�سو�س  مقارنة  ف�سيتم  املقارن  باملنهج  يتعّلق  فيما  اأما  وجد،  اإن  ال�سعودي 

االإجرائية يف االأردن وم�رش مع الت�رشيع ال�سعودي بهدف اإثراء الفكر القانوين.

اأهداف الدرا�سة:

ت�سعى الدرا�سة اإلى حتقيق االأهداف االآتية:

احلفاظ على حقوق  اأجل  من  احتياطي  كاإجراء  واأهميته  التوقيف  مفهوم  بيان   -1

وحريات النا�س.

2- الوقوف على ال�سلبيات واالإيجابيات يف نظام االإجراءات اجلزائية ال�سعودي 

خ�سو�ساً يف باب التوقيف بهدف معاجلتها.

3- اإجراء الدرا�سة املقارنة مع العديد من الت�رشيعات االإجرائية العربية التي تعالج 

وتتطرق مل�ساألة التوقيف.

4- ت�سليط ال�سوء على احلقوق وال�سمانات التي كفلها نظام االإجراءات اجلزائية 

ال�سعودي يف باب التوقيف.
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املبحث الأول
ماهية التوقيف

ُيعّد التوقيف، اأو كما يطلق عليه احلب�س االحتياطي، من اأخطر اإجراءات التحقيق 

نظراً لتقييده حرية الفرد بحب�سه وعدم ال�سماح له بحرية التنّقل، وقد كفلت ال�رشيعة 

االإ�سالمية حرية الفرد، ومل ت�سمح بتقييد حريته اإال وفقاً الأ�سباب �رشعية، ويرى العلماء 

عندهم  احلب�س  واإمنا  �سيق،  مكان  يف  ال�سجن  يعني  ال  ال�رشعي  احلب�س  اأن  امل�سلمون 

معناه تعويق ال�سخ�س ومنعه من الت�رشف بنف�سه �سواًء كان ذلك بو�سعه يف بيت اأو 

م�ضجد اإذا كان عن طريق تويل اخل�ضم اأو وكيله مالزمته له، هذا يف عهد الر�ضول �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم، اأما احلب�ض املعروف باتخاذ مبنى خ�ضي�ض له مل يكن اإال يف زمن �ضيدنا 

عمر وعلي ر�سي اهلل عنهما)4).

ت�ضميته »بحب�ض  ا�ضطلحوا على  ما  اأو  املتهم،  توقيف  الفقهاء  اأجاز جمهور  » وقد 

»تعويق  هو  هنا  التهمة  بحب�س  واملق�سود  املتهم،  حقيقة  ال�ستظهار  وذل��ك  التهمة« 

ال�سخ�س ومنعه من الت�رشف بنف�سه �سواًء كان يف بيت اأو م�سجد«، وكما ذكرنا �سابقاً 

فالغاية من حب�س التهمة هو ك�سف حقيقة ما اتهم به ال�سخ�س والذي قد يتعذر القيام 

به اإذا ما اأطلق �رشاح املتهم الحتمال هربه اأو قيامه مبا من �ساأنه احليلولة دون الو�سول 

اإلى حقيقة التهمة، فجاز توقيفه خالفاً لالأ�ضل الذي يحظره تطبيقاً لقاعدة ال�رشورات 

العنزي، حق�ق الإن�سان املتهم يف مرحلة التحقيق يف النظام الإجرائي ال�سع�دي، �س))1.  (4(
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تبيح املحظورات«)5).

تعبري  التوقيف  على  ال�سعودي  امل�رشع  اأطلق  ال�سعودية  العربية  اململكة  »ويف 

حب�س  عبارة  من  اأدق  املجال  هذا  يف  التوقيف  كلمة  ولعل  االحتياطي«،  »التوقيف 

فهي ال حتتاج اإلى و�سف اآخر للتمييز بني تقييد احلرية قبل احلكم يف الدعوى اجلنائية 

وتقييدها بناًء على حكم �سادر باحلب�س، ومن االأوفق اأن ُي�سمى اإيداع املتهم يف دار 

يختلط  االأمر  يجعل  باحلب�س  عنه  فالتعبري  توقيفاً،  التحقيق  ومدة  اأثناء  يف  التوقيف 

باحلب�س كعقوبة »))).

الأن  االحتياطي  احلب�س  هو  للتوقيف  االأن�سب  القانوين  امل�سطلح  اأن  الباحث  ويرى 

اأجل  من  التحقيق  �ضلطات  به  تقوم  احتياطي  اأو  احرتازي  اإجراء  عن  عبارة  هو  التوقيف 

الو�سول للحقيقة ومعرفة اأ�سباب وقوع اجلرمية، لذا �سنناق�س يف هذا املبحث مطلبني هما:

- املطلب االأول: مفهوم التوقيف

- املطلب الثاين: التمييز بني التوقيف وبع�ض االأنظمة ال�ضبيهة به )كالقب�ض، واحلجز 

حتت املراقبة(

املطلب الأول:

مفهوم التوقيف

ُيعرف التوقيف يف ثالثة حماور اأ�سا�سية كاالآتي:

اأ- التعريف اللغوي.
احلرقان، الإجراءات اجلنائية يف مرحلة ما قبل املحاكمة يف اململكة العربية ال�سع�دية، �س)4).  (5(

تاج الدين، اأ�س�ل التحقيق اجلنائي وتطبيقاتها، �س38).  (((
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ب- التعريف الت�رشيعي.

ج- التعريف الفقهي من املنظور القانوين.

اأ- التعريف اللغوي:

وبوجود  مغلق  اأو  مدد  مكان  يف  �ضخ�ض  احتجاز  مبعنى  لغة  التوقيف  ُيعرف 

رقابة عليه ومنعه من مغادرته، والتوقيف لفظياً يعني املنع، وهو م�سدر حب�س، ثم 

اأطلق على املو�سوع))).

جانب اآخر ُيعرف التوقيف لغة مبعنى »منعه وم�سكه و�سجنه واحلب�س: املكان الذي 

يحب�س فيه«)8).

ب- التعريف الت�سريعي:

درجت الت�رشيعات يف كل من االأردن وم�رش واململكة العربية ال�سعودية على 

اإال  التعريف  امل�رشع  مهمة  من  فلي�س  القانونية،  للم�سطلحات  التعريف  عدم 

القانوين يتدخل امل�رشع عندها الإزالة  الن�ض  عند وجود م�ضطلحات غام�ضة يف 

الغمو�س لكننا ا�ستطعنا ومن خالل الن�سو�س القانونية اأن نو�سح مفهوم التوقيف 

موؤقتة  اإجراًء احرتازياً مرهوناً مبدد  التوقيف  ُيعّد  االأردن  مبا�رش، ففي  ب�ضكل غري 

االإجراءات  اإال �ضمن  املدد  تلك  العامة تاوز  للنيابة  التحقيق، وال يجوز  ل�ضالح 

املحاكمات  اأ�ضول  قانون  املادة )114( من  ت  ن�ضّ وقد  القانون،  عليها  ن�ّض  التي 

)بعد  اأنه  على   2011 ل�سنة  وتعديالته  1961م  ل�ضنة   )9( رقم  االأردين  اجلزائية 

ا�ضتجواب امل�ضتكى عليه يجوز للمدعي العام اأن ُي�ضدر بحقه ُمذكرة توقيف ملدة 
ال�سريف، مراجع �سابقة، �س30.  (((

ابن منظ�ر، ل�سان العرب، �س0)3.  (8(
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ال تتجاوز �ضبعة اأيام اإذا كان الفعل امل�ضند اإليه معاقباً عليه قانوناً باحلب�ض مدة تزيد 

عن �ضنتني، وملدة ال تتجاوز خم�ضة ع�رش يوماً اإذا كان الفعل امل�ضند اإليه معاقباً عليه 

قانوناً بعقوبة جنائية وتوافرت االأدلة التي تربطه بالفعل امل�ضند اإليه، ويجوز له متديد 

هذه املدة كلما اقت�ضت م�ضلحة التحقيق ذلك على اأن ال يتجاوز التمديد �ضهراً يف 

اجلنح، وثالثة اأ�سهر يف اجلنايات املعاقب عليها قانوناً بعقوبة موؤقتة، و�ستة اأ�سهر 

يف اجلنايات االأخرى(.

اأما عن مفهوم التوقيف وفقاً الأحكام قانون االإجراءات اجلنائية امل�رشي رقم )95( 

ل�سنة 2003م فقد اأطلق امل�رشع امل�رشي على التوقيف م�سمى احلب�س االحتياطي واأعطاه 

اأي�ضاً �ضفة االإجراء االحرتازي. وهذا وا�ضح من ن�ض املادة )134( من القانون والتي 

تن�ض )اإذا تبنيَّ بعد ا�ضتجواب املتهم اأو يف حالة هربه اأن الدالئل كافية، وكانت الواقعة 

جناية اأو جنحة معاقباً عليها باحلب�ض ملدة تزيد عن ثالثة اأ�ضهر جاز لقا�ضي التحقيق اأن 

ي�ضدر اأمراً بحب�ض املتهم احتياطياً(.

االأردين  امل�رشِّع  مع  ال�ضعودي  امل�رشِّع  اتفق  فقد  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ويف 

اأو االحتياطي م�ضمى )التوقيف(، وهذا وا�ضح من  واأطلقا على هذا االإجراء املوؤقت 

ن�ض املادة )113( من نظام االإجراءات اجلزائية ال�ضعودي اجلديد رقم م/2 وال�سادر 

املتهم  ا�ضتجواب  تبنّي بعد  اأنه )اإذا  بتاريخ 1435/1/22 هجري والتي ن�ضت على 

اأو يف حالة هروبه، اأن االأدلة كافية �سده يف جرمية كبرية، اأو كانت م�سلحة التحقيق 

اأيام من  تزيد عن خم�سة  بتوقيفه مدة ال  اأمر  اإ�سدار  املحقق  توقيفه، فعلى  ت�ستوجب 

تاريخ القب�ض عليه(.



227

د. لورن�س �سعيد احلوامدة

جملة الق�سائية - العدد العا�سر - رم�سان  1435هـ

» ويرى جانب من الفقه اأن ا�ستعمال م�سطلح احلب�س االحتياطي مرجعه الت�رشيع 

الت�رشيعات  عليه  درجت  ما  وهو   )Petention Preventive( الفرن�ضي  اجلنائي 

التي اأخذت عنه، واإن كان امل�رشع الفرن�سي قد عدل عن ا�سطالح احلب�س االحتياطي 

 Petention( م�ضطلح  ي�ضتخدم  واأ�ضحى  19٧0م  يوليو  قانون  �سدور  منذ 

اإلى  تن�رشف  اإمنا  احتياطي  كلمة  اأن  هي  التعديل  مربرات  ولعل   ،)Provisoire

العديد من االحتياط، يف حني اأن اإجراء احلب�ض املوؤقت على احلكم اإمنا يعني اإجراء 

التحقيق دون �سواها »))).

ويبدو لنا من خالل مطالعة ما ذكر �سابقاً اأن امل�رشعنْي االأردين وال�سعودي اتفقا على 

اإعطاء م�سمى موّحد لهذا االإجراء اجلزائي وهو »التوقيف«، بينما امل�رشع امل�رشي اأطلق 

عليه م�سمى »احلب�س االحتياطي« متفقاً بذلك مع امل�رشع الفرن�سي.

اأما قانون االإجراءات الفرن�سي فقد اأعطى التوقيف االحتياطي ال�سفة اال�ستثنائية)10).

ج- التعريف الفقهي من املنظور الق�نوين:

الفقه  من  جانب  ع��رف  فقد  التوقيف،  تعريف  يف  الفقهية  التعريفات  تعددت 

التوقيف باأنه )�ضلب حرية املتهم مدة من الزمن حتددها مقت�ضيات التحقيق وم�ضلحته 

وفق �ضوابط قررها القانون()11).

مرحلة  يتخذ يف  ال�ضخ�ضية  للحرية  مقيد  اإجراء  باأنه )عبارة عن  عّرفه  اآخر  جانب 

التحقيق االبتدائي())1).
ولد علي، الت�قيف »احلب�س الحتياطي« يف قان�ن الإجراءات اجلزائية الفل�سطيني- درا�سة مقارنة، �س8.  (((

املادة ))13) من قان�ن الإجراءات اجلنائية الفرن�سي ل�سنة 85)1م.  (10(
ح�سني، �سرح قان�ن الإجراءات اجلنائية، �س))).  (11(

عبيد، مبادئ الإجراءات اجلنائية، �س40.  (1((
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كما عّرفه جانب اآخر باأنه )اإيداع املتهم ال�ضجن خالل مدة التحقيق كلها اأو بع�ضها 

اأو اإلى اأن تنتهي ماكمته()13).

كما عرف االأ�ضتاذان مارل وفيتو احلب�ض االحتياطي باأنه عبارة عن )حب�ض املتهم يف 

دار التوقيف خالل مدة التحقيق االبتدائي كلها اأو بع�سها اأو اإلى اأن تنتهي ب�سدور حكم 

نهائي يف مو�ضوع الدعوى()14).

به  تقوم  احتياطي  اأو  احرتازي  »اإجراء  عبارة عن  التوقيف هو  اإن  القول  وميكن 

اإلى احلقيقة �سمن االإجراءات التي ن�س  �سلطة التحقيق االبتدائي بهدف الو�سول 

عليها القانون.

املطلب الث�ين:

التمييز بني التوقيف وبع�ض الأنظمة ال�شبيهة به

)العتقال الإداري، واحلجز حتت املراقبة(

يت�سابه التوقيف مع بع�س االأنظمة القانونية القريبة منه يف بع�س االأحيان من حيث 

امل�ضمون وال�ضكل، لذا فقد راأينا اإفراد هذا املطلب بهدف الوقوف على نقاط الت�ضابه 

واالختالف بني التوقيف وهذه االأنظمة كاالآتي:

اأوًل: التمييز بني التوقيف والعتقال الإداري

يختلف مفهوم االعتقال االإداري من بلد اإلى اآخر ح�سب ارتقاء ال�سعب ومفهومه من 

احلريات العامة، وُيعّد االعتقال االإداري من اخت�سا�س ال�سلطة التنفيذية، ت�ستعمله مبوجب 

التمتع  من  املجتمع  اأفراد  اأحد  حترم  بحيث  خا�سة  تعليمات  اأو  حمددة  قانونية  ن�سو�س 
�سرور، ال��سيط يف قان�ن الإجراءات اجلنائية، �س3)).  (13(

merle، vitu، traite droit criminel، dalloz، procedure penale، p. 369.  (14(
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ة دون ن�سبة اأية جرمية له من الناحية القانونية، وذلك يف  بحريته ال�سخ�سية ملدة غري حمددَّ

حاالت الطوارئ والفو�سى ال�سيا�سية وحفاظاً على ال�سالمة العامة واالأمن العام)15).

منه   )125( امل��ادة  يف  وتعديالته   1952 لعام  االأردين  الد�ستور  اأعطى  االأردن  ويف 

للم�سوؤولني �سالحية االعتقال االإداري والقب�س على اأي �سخ�س مبوجب تعليمات االإدارة 

العرفية، حيث ن�ضت املادة )2/125( على ما ياأتي )عند اإعالن االأحكام العرفية للملك 

اأن ي�سدر مبقت�سى اإرادة ملكية اأية تعليمات قد تق�سي ال�رشورة بها الأغرا�س الدفاع عن 

املمتلكات بغ�س النظر عن اأحكام اأي قانون معمول به ويظل جميع االأ�سخا�س القائمني 

بتنفيذ تلك التعليمات عر�ضة للم�ضوؤولية القانونية التي ترتتب على اأعمالهم اإزاء اأحكام 

القوانني اإلى اأن ُيعفوا من تلك امل�ضوؤولية بقانون خا�ض يو�ضع لهذه الغاية(.

كذلك اأعطت املادة )4( من قانون منع اجلرائم االأردين رقم )٧( ل�ضنة 1954 احلاكم 

املادة  ن�ست  فقد  بالقانون  �ُسمي  كما  القب�س  اأو  االإداري  االعتقال  �سالحية  االإداري 

على اأنه )اإذا بلغ اأي �ضخ�ض مذكرة للح�ضور اأمام املت�رشف ومل ميثل اأمامه خالل مدة 

معقولة فيجوز للمت�رشف اأن ي�ضدر مذكرة للقب�ض على ذلك ال�ضخ�ض على اأن تري 

ماكمته خالل اأ�ضبوع من تاريخ اإلقاء القب�ض عليه(.

اأما يف م�رش فقد منح امل�رّشع امل�رشي امل�سوؤول �سالحية االعتقال االإداري مبوجب 

رئي�س  يخول  مبوجبها  والتي   19٧2 ل�ضنة   )3٧( رقم  الطوارئ  قانون  من   )30( املادة 

اجلمهورية اإذا اأُعلنت حالة الطوارئ اأن ي�سدر اأوامر باعتقال االأ�سخا�س للذين تتوافر 

فيهم اخلطورة على املجتمع.

ال�سريف، مرجع �سابق، �س45.  (15(
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ويف اململكة العربية ال�ضعودية ن�ضت املادة )4( من نظام املناطق وال�ضادر باملر�ضوم 

امللكي رقم )اأ/92( تاريخ 1412/٨/2٧ه� الأمري كل منطقة احلق يف اتخاذ اأي اإجراء 

ت املادة  ي�سمن �سالمة االأمن العام ومبا يفهم م�سموناً �سالحية االعتقال االإداري اإذ ن�سّ

االإجراءات  واتخاذ  واال�ضتقرار  والنظام  االأمن  على  )املحافظة  ياأتي  ما  على   )1/4(

الالزمة لذلك وفقاً لالأنظمة واللوائح(.

وبالنتيجة فاإن ما يهمنا يف هذا املحور االأ�سا�سي من البحث هو الرتكيز على بع�س 

الفوارق التي متّيز بني االإجراءين نعر�ضها يف النقاط االآتية:

االعتقال اإجراء ال يعرفه القانون العام واإمنا ي�ستند اإلى ن�سو�س ت�رشيعية خا�سة    -1

اأما  الطوارئ،  فيها حالة  تعلن  التي  املدة  زمنية مددة هي  مبدة  مرتبطة  تكون 

التوقيف فهو اإجراء ينّظم قواعده قانون االإجراءات اجلنائية.

التنفيذية، ودون حتقيق �سابق،  ال�سلطة  به �سلطة غري ق�سائية هي  تاأمر  االعتقال    -2

التوقيف  اأن  اإال  ُيعتقل،  الذي  للفرد  ارتكابها  من�سوب  جرمية  تكون  اأن  ودون 

احلقيقة  اإلى  الو�سول  بغية  معينة  جرمية  وقوع  وبعد  الق�سائية  ال�سلطة  تبا�رشه 

ومعرفة فاعلها وتوقيع العقوبة عليه، وي�ضرتط عند القيام باإجراءات التوقيف 

توافر �رشوط خا�ضة ن�ّض عليها القانون واأوجب على الق�ضاء االلتزام بها حتت 

طائلة البطالن.

لي�ست  ال�سخ�س؛ وهي  توافر حالة خطورة  اتخاذه على  االعتقال عند  ي�ستند    -3

واقعة مادية ملمو�سة، بل هي �سفة يف ال�سخ�س قد تنبئ عنها وقائع من ما�سيه 

تهمة  ينبني على  فاإنه  التوقيف  اأما  اأو حتريات عن ميوله واجتاهاته،  اأو حا�رشه 
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جنائية حمددة من�سوبة اإلى الفرد ف�ساًل عن توافر بع�س االأدلة �سده))1).

غري  قرار  هو  التنفيذية  ال�سلطة  من  ي�سدر  والذي  االعتقال  قرار  اأن  الباحث  ويرى 

الد�ضاتري  القوانني وكفلتها  عليها  ن�ضت  التي  بال�ضمانات واحلقوق  يحاط  ما مل  م�رشوع 

ومنها �رشورة وجود رقابة للق�ساء على قرارات االعتقال ال�سادرة من ال�سلطة التنفيذية، 

وذلك باإ�سافة ن�س يف قوانني الطوارئ يعطي احلق للمعتقل بالطعن بالقرار اأمام املحاكم.

ثانيًا: التمييز بني التوقيف واحلجز حتت املراقبة

ال�ضخ�ض  بحرية  امل�ضا�ض  �ضلطة  الق�ضائي  ال�ضبط  ملاأموري  الت�رشيعات  بع�ض  متنح 

ُي�سمى  التحقيق، وذلك عن طريق ما  اأمر من �سلطة  اأو �سدور  التلب�س  يف غري حاالت 

باالإجراءات التحفظية اأو احلجز، وُيعد هذا االإجراء من االأعمال التي متار�ضها ال�رشطة، 

على  وقائع  عر�س  تتحا�سى  حتى  اال�ستدالالت  جمع  باإجراءات  القيام  ب�سدد  وهي 

�سلطات التحقيق دون اأدلة كافية، على اأن مثل هذا االإجراء يجب اأن يكون حمدداً بوقت 

معني حماية للحريات الفردية وخا�سة ملن تثار �سدهم ال�سبهات دون اأ�سا�س �سحيح))1).

التوقيف  باأنه »�سورة م�سغرة عن  املراقبة  الفقهاء عن احلجز حتت  بع�س  وقد عربَّ 

االحتياطي«)18).

وهو  االحتياطي،  للتوقيف  ال�رشورية  املقدمة  هو  االحتياطي  احلجز  اإجراء  وُيعد 

بطبيعته اإجراء موؤقت ال ميثِّل و�ضعاً م�ضتقراً يف ذاته، ولهذا يجب اأن يكون ق�ضري املدة، 

�سالمة، احلب�س الحتياطي – درا�سة مقارنة، ج)، �س33.  (1((
 Helen Henry: Des mesures attentatoires a La Liberte individuelle parises  (1((

avant tout jugement penal. P. 98 et 105.
 BOUZAT P. ET PINATEL J: Traite de droit penal et de criminologie  (18(

proccdure penale Dalloz. P. 1179.
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ولي�س طويال من حيث مدة التوقيف))1).

اأنه  على  امل�رشي  اجلنائية  االإج��راءات  قانون  من   )36( املادة  ن�ضت  م�رش  ويف 

اأقوال املتهم امل�ضبوط واإذا مل  )يجب على ماأمور ال�ضبط الق�ضائي اأن ي�ضمع فوراً 

ياأت مبا يربئه ير�سله يف مدى اأربع وع�رشين �ساعة اإلى النيابة العامة املخت�سة، ويجب 

على النيابة العامة اأن ت�ستجوبه يف ظرف اأربع وع�رشين �ساعة، ثم تاأمر بالقب�س عليه 

اأو باإطالق �رشاحه(.

ت املادة )100/ب( من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية  اأما يف االأردن فقد ن�ضَّ

االأردين رقم )9( ل�ضنة 1961 وتعديالته ل�سنة 2011م على اأن )�ضماع اأقوال امل�ضتكى 

العام  املدعي  اإلى  �ساعة  وع�رشين  اأربع  خالل  واإر�ساله  عليه  القب�س  اإلقاء  فور  عليه 

اإليه يف البند )اأ( من هذه الفقرة، ويتوجب على املدعي  املخت�ض مع املح�رش امل�ضار 

العام اأن يثبت يف املح�رش التاريخ والوقت الذي مثل فيه امل�ستكى عليه اأمامه الأول مرة 

ويبا�رش اإجراءات التحقيق خالل اأربع وع�رشين �ضاعة ح�ضب االأ�ضول(.

ويف اململكة العربية ال�سعودية تطرق امل�رشع ال�سعودي للحجز حتت املراقبة يف املادة 

)33( من نظام االإجراءات اجلزائية ال�ضعودي اجلديد رقم م/2 تاريخ 1435/1/22 

هجري والتي ن�ضت على اأن )لرجال ال�ضبط اجلنائي يف حال التلب�ض باجلرمية القب�ض 

على املتهم احلا�رش الذي توجد دالئل كافية على اتهامه على اأن يحرر حم�رشاً بذلك، 

واأن يبادر باإبالغ هيئة التحقيق واالدعاء العام فوراً؛ ويف جميع االأحوال ال يجوز اإبقاء 

املقبو�ض عليه موقوفاً الأكرث من اأربع وع�رشين �ضاعة اإال باأمر كتابي من املحقق(.

ال�سريف، مرجع �سابق، �س)3.  (1((
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اأن هناك ثمة اختالفات ما بني التوقيف  ويبدو لنا ومن خالل مطالعة ما ُذكر �سابقاً 

واحلجز حتت املراقبة تتلخ�س كاالآتي:

 اأ- ُيعد التوقيف من اخت�ضا�ضات النيابة العامة التابعة للجهاز الق�ضائي، بينما ُيعّد 

احلجز حتت املراقبة من وظائف رجال ال�ضابطة العدلية ويرتتب على ذلك اأنه ال يجوز 

للنيابة  االأ�سا�سية  املهام  من  الأنها  التوقيف  �سالحية  ا�ستعمال  العدلية  ال�سابطة  لرجال 

العامة مبوجب القانون.

 ب- ُيلزم القانون النيابة العامة ا�ستجواب املتهم قبل توقيفه ك�سمانة من �سمانات 

التحقيق، اأما احلجز حتت املراقبة فال يلزم اأن ي�سبقه ا�ستجواب، واإمنا ياأتي اال�ستجواب 

بعد القب�س على امل�ستكى عليه، ويكون من اخت�سا�س النيابة العامة.

وهنا ال بد من االإ�سادة بال�سمانات التي كفلها امل�رشع ال�سعودي يف نظام االإجراءات 

اجلزائية اجلديد يف املادة املذكورة �سابقاً والتي حتدث فيها امل�رشع عن القب�س فقد اأوجب 

امل�رشع على رجال ال�سبط اجلنائي �رشورة تنظيم حم�رش للقب�س، واإبالغ هيئة التحقيق 

واالدعاء العام وعلى وجه ال�رشعة، كذلك اأال تزيد مدة القب�س عن اأربع وع�رشين �ساعة.
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املبحث الثاين
�شروط �شحة الت�قيف

ُيعّد التوقيف من اأهم االإجراءات التي ت�ستعملها النيابة العامة يف مرحلة التحقيق 

زمنية  ملدد  احلب�ض  اإيداعه  املتهم وذلك عند  �ضلب حلرية  ينطوي عليه من  ملا  االبتدائي 

معينة �سواًء من اأجل تاأمني �سري التحقيق و�سالمته، اأو �سماناً لتنفيذ العقوبة باملتهم بعد 

�سدور حكم باإدانته)0)).

وخلطورة التوقيف وتعلقه بحقوق االإن�سان وحرياته فقد اأحاطت قوانني االإجراءات 

�ضاحبة  العامة  للنيابة  مبوجبها  يجوز  ال  قانونية  واإجراءات  ب�ضوابط  التوقيف  اجلنائية 

ال�ضالحية يف ا�ضتعمال التوقيف تاوزها اأو التعدي عليها حتت طائلة البطالن، لذلك 

�سيناق�س هذا املبحث مطلبني هما:

- املطلب االأول: ال�رشوط املو�ضوعية للتوقيف

- املطلب الثاين: ال�رشوط ال�ضكلية للتوقيف

املطلب الأول:

ال�شروط املو�شوعية للتوقيف

كما ذكرنا �ضابقاً فاإن التوقيف ُيعد من االإجراءات اخلطرية التي متار�ضها النيابة العامة 

بالنتيجة  متّثل  والتي  املو�ضوعية  ال�رشوط  من  بالعديد  التوقيف  امل�رشع  اأحاط  لذلك 

ع��س، �سمانات املتهم اأمام �سلطة التحقيق البتدائي، جملة احلق�ق، جامعة الك�يت، �س118.  ((0(
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حماية حلقوق االأفراد من االعتداء عليها اأو تاوزها، لذلك �ضيجيب هذا املطلب عن 

العديد من االأ�سئلة كاالآتي:

ما اجلرائم التي يحق مبوجبها للنيابة العامة عند وقوعها اإ�سدار اأمر التوقيف؟  اأ-  

 ب- هل يجوز للنيابة العامة اإ�ضدار اأمر التوقيف دون توافر الدالئل الكافية اأم ال؟

 ج- هل يحق للنيابة العامة توقيف املتهم دون ا�ستجوابه؟

 د- ما املربرات التي يجب اأن ي�ستند اإليها اأمر التوقيف ال�سادر من النيابة العامة؟

اإذا كان توقيف املتهم اإجراًء ا�ستثنائياً اأجيز على خالف االأ�سل الذي يق�سي برباءة 

املتهم حتى تثبت اإدانته، لذا يجب عدم التو�ضع يف احلاالت التي يجوز فيها لل�ضلطات 

اإلى  املن�سوبة  باجلرائم  يتحدد  اأن  يجب  نطاقه  اأن  كما  به،  تق�سي  اأن  بالتحقيق  القائمة 

املتهم عندما تكون على درجة من اخلطورة بحيث ت�سوغ ا�ستعماله)1)). وهذا ما اعتمدته 

اأغلب الت�رشيعات ومنها الت�رشيع ال�ضعودي واالأردين وامل�رشي، اإذ اأجازت يف بع�ض 

اجلرائم ل�سلطة التحقيق اأن تقرر توقيف املتهم، اأما بع�سهم االآخر فقد اأوجب امل�رشع 

اإجراء  التقديرية يف  ال�سلطة  لها  اأن يكون  التوقيف دون  اأن تقرر  التحقيق  على �سلطة 

التوقيف من عدمه.

عن  فيها  احلب�س  مدة  تزيد  التي  اجلنح  بني  التوقيف  يف  امل�رشع  فرق  االأردن  ويف 

�ضنتني واجلنايات يف املادة )114( من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية رقم )9( ل�ضنة 

1961م وتعديالته ل�سنة 2011م والتي ن�ست على اأن:

مذكرة  بحقه  ُي�ضدر  اأن  العام  للمدعي  يجوز  عليه  امل�ضتكى  ا�ضتجواب  بعد   -1

خ�ين، �سمانات املتهم يف الدع�ى اجلزائية، اجلزء الأول، �س134.  ((1(
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توقيف ملدة ال تتجاوز �ضبعة اأيام اإذا كان الفعل امل�ضند اإليها معاقباً عليه قانوناً باحلب�ض 

مدة تزيد عن �ضنتني، وملدة ال تتجاوز خم�ضة ع�رش يوماً اإذا كان الفعل امل�ضند اإليه معاقباً 

عليه قانوناً بعقوبة جنائية وتوافرت االأدلة التي تربطه بالفعل امل�ضند اإليه. ويجوز له متديد 

هذه املدة كلما اقت�ضت م�ضلحة التحقيق ذلك على اأال يتجاوز التمديد �ضهراً يف اجلنح، 

وثالثة اأ�سهر يف اجلنايات املعاقب عليها قانوناً بعقوبة موؤقتة، و�ستة اأ�سهر يف اجلنايات 

اأن يفرج عن امل�ضتكى عليه بعدها ما مل يتم متديد مدة التوقيف وفق  االأخرى، وعلى 

اأحكام املادة )3( من هذه املادة.

ويرى الباحث اأن امل�رشع االأردين اأعطى للمدعي العام ال�سلطة التقديرية باإ�سدار 

�سابقاً عندما  املذكورة  املادة  التوقيف يف اجلنح واجلنايات، وهذا وا�سح من ن�س  اأمر 

اأورد امل�رشع كلمة )يجوز( يف الن�ض القانوين، كما اأن امل�رشع اأخرج املخالفات من 

اجلرائم التي يجوز فيها التوقيف.

وتنفيذاً لذلك ق�ضت مكمة التمييز االأردنية باأنه )ال يجوز توقيف امل�ضتكى عليه اإذا 

كانت اجلرمية امل�ضندة اإليه عند ثبوتها ت�ضتوجب الغرامة فقط()))).

اأما يف م�رش فاإن امل�رشع ال يجيز التوقيف يف اجلنح املعاقب عليها باحلب�س مدة تقل 

عن ثالثة اأ�ضهر، اإذ ن�ضت املادة )134( من قانون االإجراءات اجلنائية على اأنه )اإذا تبنّي 

بعد ا�ستجواب املتهم اأو يف حالة هروبه اأن الدالئل كافية، وكانت الواقعة ت�سكل جناية 

اأو جنحة معاقباً عليها باحلب�ض ملدة تزيد عن ثالثة اأ�ضهر جاز لقا�ضي التحقيق اأن ي�ضدر 

له  يكن  اإذا مل  احتياطياً  املتهم  حب�ض  دائماً  احتياطياً، ويجوز  عليه  املدعى  بحب�ض  اأمراً 

متييز جزاء اأردين رقم )1)/5)) ل�سنة 5))1م، جمم�عة املبادئ القان�نية ال�سادرة عن حمكمة التمييز الأردنية.  ((((
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مل اإقامة ثابت ومعروف يف م�رش، وكانت اجلرمية جنحة معاقباً عليها باحلب�ض(.

ويبدو لنا، ومن خالل مطالعة الن�ض القانوين، اأن امل�رشع امل�رشي اأجاز التوقيف يف 

اجلنايات عموماً، اأما اجلنح فيكون التوقيف فيها يف نقطتني هما:

اأن تكون اجلنحة معاقباً عليها باحلب�س مدة تزيد عن ثالثة اأ�سهر. اأ-  

اأال  اأ�ضهر، وي�ضرتط  اإذا كانت اجلنحة معاقباً عليها باحلب�ض مدة تقل عن ثالثة  ب- 

يكون للمتهم حمل اإقامة ثابت ومعروف يف م�رش.

اأمر  حتكم  التي  االإجراءات  ال�سعودي  امل�رشع  نّظم  ال�سعودية  العربية  اململكة  ويف 

املادة )113( من نظام االإجراءات اجلزائية ال�ضعودية اجلديد رقم م/2  التوقيف يف 

وال�سادر بتاريخ 22 /1435/1 هجري والتي ن�ضت على اأنه )اإذا تبنّي بعد ا�ضتجواب 

كانت م�سلحة  اأو  كبرية،  كافية �سده يف جرمية  االأدلة  اأن  اأو يف حالة هروبه،  املتهم، 

تزيد على خم�سة  بتوقيفه مدة ال  اأمر  اإ�سدار  املحقق  توقيفه فعلى  ت�ستوجب  التحقيق 

اأيام من تاريخ القب�ض عليه(.

التوقيف مب�ضي خم�ضة  )ينتهي  اأنه  نف�ضه على  النظام  املادة )114( من  ن�ضت  كما 

بعر�ض  يقوم  اأن  انق�ضائها  قبل  فيجب  التوقيف  مدة  متديد  املحقق  راأى  اإذا  اإال  اأيام، 

االأوراق على رئي�س فرع هيئة التحقيق واالدعاء العام باملنطقة لي�سدر اأمراً بتمديد مدة 

التوقيف مدة اأو مدداً متعاقبة، على اأال تزيد يف جمموعها على اأربعني يوماً من تاريخ 

اأطول  مدة  التوقيف  تتطلب  التي  احلاالت  املتهم، ويف  عن  االإفراج  اأو  عليه،  القب�س 

يرفع االأمر اإلى رئي�س هيئة التحقيق واالدعاء العام، اأو من يفّو�سه من نوابه لي�سدر اأمراً 

بالتمديد ملدة اأو مدد متعاقبة ال تزيد اأي منها على ثالثني يوماً، وال يزيد جمموعها على 
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مئة وثمانني يوماً من تاريخ القب�س على املتهم، يتعنّي بعدها مبا�رشة اإحالته اإلى املحاكم 

اأطول،  التوقيف مدة  التي تتطلب  اأو االإفراج عنه، ويف احلاالت اال�ستثنائية  املخت�سة 

للمحكمة املوافقة على طلب متديد التوقيف ملدة اأو مدد متعاقبة بح�ضب ما تراه، واأن 

ت�ضدر اأمراً ق�ضائياً م�ضبباً يف ذلك(.

وميكن القول، ومن خالل مطالعة الن�سو�س اخلا�سة بالتوقيف بالت�رشيع ال�سعودي، 

غياب �سوابط للتوقيف �سواًء من حيث اجلرم الواجب التوقيف فيه، هل هي جنحة 

اأم جناية اأم خمالفة، بعك�س امل�رشع االأردين وامل�رشي فقد حدد �سوابط واإجراءات 

اإذ ربط امل�رشع  قانونية للتوقيف تراعي خطورته وم�سا�سه بحريات وحقوق االإن�سان، 

واأوجب  جنحة  اأم  جناية  كانت  اإذا  فيما  اجلرمية  بو�سف  التوقيف  وامل�رشي  االأردين 

فقد  اجلنح  يف  اأما  املجتمع،  على  اجلرائم  تلك  خلطورة  عموماً  اجلنايات  يف  التوقيف 

و�سع امل�رشعان االأردين وامل�رشي اإجراءات خا�سة للتوقيف ُيراعى فيها نوع اجلنحة 

من حيث وجوب احلب�س فيها من عدمه.

وامل�رشي  االأردين  امل�رشع  حذو  يحذو  اأن  ال�سعودي  امل�رشع  على  نتمنى  فاإننا  لذا 

بالتوقيف، وو�سع �سوابط تراعي و�سف اجلرمية  القانونية اخلا�سة  الن�سو�س  بتعديل 

املراد التوقيف فيها �سواًء اأكانت جناية اأم جنحة، وتق�سري مدة التوقيف باأقل من مئة 

وثمانني يوماً كما ورد يف نظام االإجراءات اجلزائية ال�سعودي اجلديد اإلى ثالثة اأ�سهر 

اأو �سهرين كما فعل امل�رشع امل�رشي واالأردين، وذلك للحفاظ على ال�سمانات املقررة 

للمتهم يف اأثناء توقيفه من عدم التعدي عليها اأو اخرتاقها من اأية جهة كانت وتق�سري 

طول مدة توقيف املتهم لي�سار اإلى اإجراء حماكمته حماكمه عادله.
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نظام  يف  ال�سعودي  امل�رشع  كفلها  التي  ال�سمانات  اإل��ى  االإ���س��ارة  مالحظة  مع 

االإجراءات اجلزائية ال�سعودي اجلديد واملتعلقة بالتوقيف، وهي كاالآتي:

واإذا  القب�س عليه،  تاريخ  من  يوماً  مئة وثمانني  املتهم عن  توقيف  تزيد مدة  اأال  اأ - 

زادت عن تلك املدة ا�ضتوجب امل�رشع االإفراج عن املتهم، اأو اإحالته اإلى املحكمة

ب - اإذا زادت مدة التوقيف عن املدة املقررة يف الن�ض �ضابقاً، فعلى املحكمة ومن باب 

الوجوب يف الن�س اأن ت�سدر قراراً ق�سائياً م�سبباً ُيبني فيه اأ�سباب التمديد للتوقيف.

اإليه  ال�سوؤال الواجب طرحه يف هذا املبحث: ما املعيار الذي يجب اال�ستناد  لكن 

الإ�سدار اأمر التوقيف؟

هما؛  ملعيارين  يخ�سع  التوقيف  فيها  اجلائز  اجلرائم  باأن  الفقه  من  جانب  يرى 

معيار ج�سامة العقوبة، ومعيار حمل االإقامة، فهنالك العديد من االأنظمة القانونية 

بعقوبة  عليها  املعاقب  اجلرائم  ويف  املخالفات،  جرائم  يف  التوقيف  حتظر  التي 

عقوبة  لها  واملقّرر  اخلطورة  قليلة  اجلنحية  اجلرائم  يف  اأي�ضاً  ومتنعه  فقط،  الغرامة 

احلب�س مق�سودة كانت اأو غري مق�سودة)3))، ولهذا يجب اأن يراعى يف التوقيف 

اجلرائم  حددت  التي  القوانني  بع�س  وهناك  املتهم،  اإلى  امل�سندة  اجلرمية  ج�سامة 

التي يجوز فيها التوقيف ح�ضب العقوبة املقررة لتلك اجلرائم، ويوجد اأي�ضاً بع�ض 

القوانني االأخرى والتي ت�سّدد يف حتديد عقوبة احلب�س للحرية املوجهة للم�ستبه به 

ك�سبب للتوقيف)4)).

ويرى الباحث اأن معيار ج�سامة العقوبة هو املعيار االأكرث ان�سجاماً مع القانون من 
املر، احلب�س الحتياطي، �س144.  ((3(

ال�سريف، الت�قيف الحتياطي – درا�سة مقارنة، �س4)1.  ((4(
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اأو  االإعدام  املرتكبة  للجرمية  العقوبة  كانت  فاإذا  عدمه  من  التوقيف  اأمر  اإجراء  حيث 

االأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة، اأو االعتقال املوؤبد، اأو االأ�سغال ال�ساقة املوؤقتة، اأو اجلنح التي 

اجلرمية  وجل�سامة  اجلرائم  تلك  يف  التوقيف  اأمر  اإج��راء  فاإن  �سنتني  عن  تزيد  عقوبتها 

وخطورتها على املجتمع ُيعّد جائزاً من قبل النيابة العامة يف بع�س احلاالت وواجب يف 

حاالت اأخرى ح�سب ج�سامتها.

وتاأ�سي�ساً على ما تقدم فاإننا الحظنا خطورة التوقيف كاإجراء واأهميته يف التحقيق 

االبتدائي من حيث الو�سول اإلى احلقيقة، لكن ال�سوؤال املثري للنقا�س واجلدل هو: هل 

يحق للنيابة العامة اإجراء اأمر التوقيف دون توافر دالئل كافية توؤكد اتهام امل�ستكى عليه؟

تربر  اأ�سباب  وجود  ملجرد  �سحيحة  القانونية  الناحية  من  التوقيف  مذكرة  تُعّد  ال 

الذي  هو  عليه  امل�ستكى  اأن  توؤكد  كافية  دالئل  يجب وجود  بل  التوقيف،  اأمر  اإ�سدار 

ارتكب اجلرم امل�سند اإليه.

التوقيف  اأمر  اإ�سدار  ت�سّوغ  التي  ال�سبهات  اأو  الدالئل  اأن  الفقه  من  جانب  ويرى 

تتحدد على م�ستوى احتمال اأو رجحان ارتكاب امل�ستكى عليه للجرمية احتمااًل حقيقياً 

اأ�سباب معقولة ومنطقية  اأنها  اأي  االأدلة،  املنبثق عن  اإلى رتبة االحتمال  يرتقي  لكنه ال 

لالعتقاد باأن اجلرمية اقرتفت من قبل �سخ�س معني اأو عدة اأ�سخا�س)5)).

هي  التوقيف  اأمر  الإ�سدار  توافرها  الواجب  الكافية  الدالئل  اأن  يرى  اآخر  جانب 

االإمارات القوية التي ي�ستنتج منها وقوع اجلرمية، واأن �سخ�ساً معيناً هو الذي ارتكبها 

والدالئل ال ترقى اإلى مرتبة االأدلة، واإمنا هي اأ�سعف منها)))).
عبد ال�ستار، �سرح قان�ن اأ�س�ل املحاكمات اجلزائية اللبناين، �س3)).  ((5(
ال�سريف، الت�قيف الحتياطي – درا�سة مقارنة، مرجع �سابق، �س11).  ((((
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اجلرمية  مقرتف  تربط  التي  االأدلة  توافر  �رشورة  على  امل�رشع  اأكد  االأردن  ويف 

اأ�ضول  قانون  من   )1/114( امل��ادة  يف  ذل��ك  على  ون�ض  اإليه،  امل�ضند  باجلرم 

1961 وتعديالته بقوله )وتوافرت االأدلة التي  املحاكمات اجلزائية رقم )9( ل�ضنة 

اأمر  الإ�ضدار  اأ�ضا�ضي  �رشط  االأدلة  توافر  امل�رّشع  ُيعّد  اإذ  اإليه«  امل�ضند  بالفعل  تربطه 

التوقيف باجلنح واجلنايات.

اأما يف م�رش فقد ا�ضرتط امل�رشِّع اأن تكون الدالئل كافية الإ�ضدار اأمر احلب�ض االحتياطي 

�ضواًء يف اجلنايات اأو اجلنح، ون�ضَّ على ذلك يف املادة )134( من قانون االإجراءات 

اجلنائية امل�رشي على اأنه )اإذا تبنيَّ بعد ا�ضتجواب املتهم، اأو يف حالة هروبه اأن الدالئل 

كافية، وكانت الواقعة ت�سكل جنائية اأو جنحة…(.

اجلزائية  االإجراءات  نظام  من   )113( املادة  اأكدت  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ويف 

اأن ي�سبق قرار التوقيف توافر االأدلة يف جرمية كبرية،  ال�سعودي اجلديد على �رشورة 

ت على اأنه )اإذا تبنيَّ بعد ا�ضتجواب املتهم اأو يف حالة هروبه اأن االأدلة كافية  وقد ن�ضَّ

�سده يف جرمية كبرية اأو كانت م�سلحة التحقيق ت�ستوجب توقيفه، فعلى املحقق اإ�سدار 

اأمر بتوقيفه... اإلخ(.

بتوافر  التوقيف  ال�سعودي ربط قرار  اأن امل�رشع  الن�س  ونالحظ من خالل مطالعة 

ال�رشوط كاالآتي:

اأ- يف حال وقوع جرمية كبرية وتوافرت االأدلة الكافية.

ب- اإذا كانت م�سلحة التحقيق ت�ستوجب التوقيف.

ج- اإذا كان وجوده خارج دار التوقيف يوؤثِّر يف �ضري التحقيق.
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العربية  واململكة  وم�رش  االأردن  من  كل  يف  الت�رشيعات  اإن  القول  وميكن 

ال�ضعودية اأجمعت على �رشورة توافر االأدلة الكافية واملقنعة ك�رشط من �رشوط 

عليها  التعدي  بعدم  االأف���راد  وحريات  حلقوق  اح��رتام  ه��ذا  ويف  التوقيف، 

يكون  التحقيقية  الق�ضية  لواقع  واملطابق  املقنع  الدليل  �رشط  اإن  اإذ  واحرتامها، 

�سامناً الحرتام القانون وال�رشعية.

لكن ماذا عن جدية الدليل واإقناع املحقق فيه؛ فهل املحقق ملزم باالأخذ باأي دليل 

ُيعر�س عليه، اأم للمحقق تقدير جدية الدليل من عدمه؟ وهل ملحكمة املو�سوع اإ�رشاف 

على تقدير الدليل باالأخذ به من عدمه؟

اإ�رشاف  حتت  املحقق  لتقدير  مرتوك  االأدل��ة  جدية  تقدير  اأن  الفقه  من  جانب  يرى 

حمكمة املو�سوع، فاإذا اأ�سدر اأمراً باحلب�س االحتياطي، ملجرد �سبهة اأو ملجرد �سكوى، 

اأو اإبالغ دون وجود اأدلة جدية، فاإن اأمره بحب�س املتهم احتياطياً يكون باطاًل، ويبطل كل 

ما ين�ساأ عنه من اأدلة، وبالنتيجة فاإن اأمر احلب�س االحتياطي يتحول اإلى اأجراء غري قانوين 

اإذا مل يكن له �سبب ي�سّوغه، ومن ثّم يكون االإجراء اإجراًء تع�سفياً واإ�ساءة ال�ستعمال 

ال�سلطة من قبل املحقق)))).

وتنفيذاً لذلك ق�ضت مكمة التمييز االأردنية يف اأحد قراراتها باأنه )ال ميلك النائب 

اإن  اإذ  املتهمني،  البينة وتقديرها واالعتماد عليها يف منع ملحاكمة  العام احلق يف وزن 

حقوق  من  حق  هو  ال�سائغة  النتائج  اإلى  فيها  والتو�سل  بها  واالقتناع  البينات  تقدير 

بالنتيجة  هي  للمتهمني  امل�سندة  لالأفعال  اجلرمي  التكييف  اأن  كما  املو�سوع،  حماكم 

ع��س، فا�سل ن�سر اهلل، �سمانات املتهم اأمام �سلطة التحقيق البتدائي، مرجع �سابق، �س))1.  ((((



243

د. لورن�س �سعيد احلوامدة

جملة الق�سائية - العدد العا�سر - رم�سان  1435هـ

من �سالحية نف�س هذه املحكمة، واأن دور النيابة العامة هو البحث عن االأدلة وجمعها 

وتقدميها للمحاكم املخت�ضة()8)).

اإذ  توقيفه،  قبل  املتهم  ا�ضتجواب  للتوقيف  املو�ضوعية  ال�رشوط  اأهم  من  وُيعّد 

تلتقي الت�رشيعات يف كل من االأردن وم�رش واململكة العربية ال�سعودية على وجوب 

ا�ضتجواب املتهم قبل توقيفه، فال يكفي لالأمر بالتوقيف اأن تكون اجلرمية مما يجوز فيها 

االأمر بالتوقيف، بل يجب �سماع اأقوال املتهم قبل اإ�سدار اأمر التوقيف من قبل املحقق 

ملناق�ضته تف�ضيلياً بالتهمة امل�ضندة اإليه، ومتكينه من الدفاع عن نف�ضه، فال يجوز التوقيف 

مطلقاً اإال بعد اال�ستجواب اإال با�ستثناء كان املتهم هارباً من وجه الق�ساء وهذا ما �سمحت 

به بع�س الت�رشيعات)))).

اأما اإذا مل يتم �سماع اأقوال املتهم على النحو املذكور �سابقاً فاإن اأمر التوقيف يكون 

مكمة  ق�ضت  لذلك  وتطبيقاً  عليه.  املرتتبة  االإج��راءات  جميع  بالتايل  وتبطل  باطاًل، 

التمييز االأردنية باأن )طول مدة توقيف املتهم قبل ا�ضتجوابه من قبل املدعي العام لي�ض 

من �ضاأنه اأن يبطل االإجراءات الالحقة للتوقيف()30).

ونالحظ من هذا القرار اأن املفهوم املعاك�س له يعني اأن توقيف املتهم من قبل النيابة 

العامة قبل ا�ستجوابه يرتتب عليه بطالن االإجراءات الالحقة للتوقيف.

مذكرة  مبوجب  عليه  امل�ستكى  اأوقف  اإذا  باأنه  تتلخ�س  طرحها  الواجب  امل�ساألة  لكن 

اإح�سار وظل يف النظارة اأكرث من اأربع وع�رشين �ساعة اأو ثماٍن واأربعني �ساعة ح�سب الن�س 

متييز جزاء اأردين رقم )41)/)))1)، )هيئة خما�سية)، تاريخ ))/5/)))1.  ((8(
ع��س، فا�سل ن�سر اهلل، مرجع �سابق، �س))3-1)1.  ((((

متييز جزاء اأردين رقم )))4/)))1)، )هيئة خما�سية)، تاريخ ))/)/)))1.  (30(
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القانوين دون اأن يتم ا�ستجوابه فهل يرتتب على ذلك م�ساألة قانونية للجهة امل�سوؤولة؟

اأجاب امل�رشع االأردين عن هذه امل�ضاألة يف املادة )113( من قانون اأ�ضول املحاكمات 

اجلزائية االأردين رقم )9( ل�ضنة 1961 وتعديالته ل�سنة 2011م والتي ن�ضت على اأنه )اإذا 

اأربع وع�رشين  اأوقف امل�ستكى عليه مبوجب مذكرة اإح�سار وظل يف النظارة اأكرث من 

ُعدَّ  ال�سابقة  املادة  ملا ورد يف  العام وفقاً  اإلى املدعي  ُي�ساق  اأو  اأن ي�ستجوبه  �ساعة دون 

توقيفه عماًل تع�سفياً ولوحق املوظف امل�سوؤول بجرمية حجز احلرية ال�سخ�سية املن�سو�س 

عليها يف قانون العقوبات(.

اجلديد  ال�سعودي  اجل��زائ��ي��ة  االإج����راءات  نظام  يف  البحث  وبعد  ون��الح��ظ 

بالتوقيف  املتعلقة  االأب��واب  يف  وخ�سو�ساً  امل�رشي،  اجلنائية  االإج��راءات  وقانون 

اأو  م�ساألة  يفر�س  ن�س  اأي  من  وامل�رشي  ال�سعودي  الت�رشيع  خلو  واال�ستجواب، 

اأ�سوة  القانونية  املدة  من  اأكرث  عليه  امل�ستكى  توقف  التي  اجلهة  على  جزائية  عقوبة 

بامل�رشع االأردين، مما ي�سكل ذلك نق�ساً يف الت�رشيعني ال�سعودي وامل�رشي واعتداء 

قب�سة  يف  املتهم  يبقى  اأن  فاالأ�سل  القوانني،  تكفلها  التي  واحلريات  احلقوق  على 

رجال ال�رشطة مدة حمددة من الوقت ن�س عليها القانون، ثم يحال للمدعي العام 

�سمانات  من  �سمانة  للمتهم  اال�ستجواب  اإن  اإذ  ا�ستجوابه،  اإلى  لي�سار  املحقق  اأو 

التحقيق ي�ستطيع من خاللها املتهم الدفاع عن نف�سه باالإجابة عن االأ�سئلة التي تُطرح 

عليه وبالنتيجة فاإنة اإذا تبنيَّ للمحقق يف اأثناء التحقيق مع املتهم اأنه مت القب�س عليه 

اأكرث من املدة القانونية املن�سو�س عليها يف القانون من قبل رجال ال�رشطة فاإنه يحق 

له مالحقة رجال ال�رشطة بجرم حجز احلرية ال�سخ�سية.
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املطلب الث�ين:

ال�شروط ال�شكلية للتوقيف

بعد اأن تناولنا بالبحث والتحليل والدرا�ضة ال�رشوط املو�ضوعية للتوقيف، �ضنتطرق 

يف هذا املطلب لبيان ال�رشوط ال�ضكلية الواجب توافرها يف التوقيف، فهي تُعّد �ضمانة 

مهمة ملمار�سة هذا احلق واالإجراء، ويف هذا االإطار فاإنه ال بد من اأن يكون اأمر التوقيف 

مت�ضمناً عدة بيانات تدلل على اأنه �ضادر من �ضخ�ض معني ومن جهة متلك حق اإ�ضداره، 

كذلك فاإن على املحقق اأن ي�سبب اأمره يف التوقيف عن طريق بيان االأ�سباب التي دعته 

اإلى توقيع مثل هذا االإجراء اخلطري املا�س باحلرية.

لذلك فاإن هذا املطلب �سيتناول بالبحث والتحليل والدرا�سة حمورين اأ�سا�سيني هما:

اأواًل: بيانات اأمر التوقيف.

ثانياً: ت�سبيب اأمر التوقيف.

اأوًل: بي�ن�ت اأمر التوقيف

تُعّد بيانات اأمر التوقيف �سمانة من �سمانات التوقيف، و�سعها امل�رّشع، ون�س 

جهة  من  و�سادر  القانونية،  الناحية  من  �سحيحاً  التوقيف  اأمر  يكون  حتى  عليها 

متلك اإ�ضداره.

لذلك ال بد اأن ي�ستمل اأمر التوقيف على جمموعة من البيانات جنملها باالآتي:

 اأ- يجب اأن ي�ستمل اأمر التوقيف على بيانات تتعلق ب�سخ�س املتهم:

فحتى يكون اأمر التوقيف �سحيحاً من الناحية القانونية يجب اأن يحدد فيه من هو 

اأمر التوقيف، لذلك ال بد اأن تكون �سخ�سية املتهم وا�سحة،  ال�سخ�س ال�سادر بحقه 
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واإذا مل  اأبيه ولقبه،  ال�سحيح وا�سم  املتهم  ا�سم  التوقيف على  اأمر  اأن يحتوي  ويجب 

التوقيف  اأمر  املحقق  ي�سدر  للمتهم  ال�سحيح  اال�سم  على  احل�سول  املحقق  ي�ستطيع 

على املتهم على اأنه جمهول الهوية، كذلك يجب اأن يحتوي اأمر التوقيف على مهنة 

ال�سخ�س، وحمل اإقامته وجن�سيته)31).

 ب- التهمة املن�سوبة اإلى املتهم واملادة القانونية الواجب التنفيذ عليها:

ت معظم الت�رشيعات على �رشورة اأن يحتوي اأمر التوقيف  ويف هذا االإطار ن�سَّ

التهمة،  هذه  �سفة  وما  جناية،  اأم  جنحة  هي  هل  املتهم؛  اإلى  املوجهة  التهمة  على 

التهمة  على  التطبيق  الواجبة  القانونية  املادة  على  االأمر  يحتوي  اأن  يجب  كذلك 

التطبيق على  الواجب  للن�س  القانوين  ب�«التكييف  ُي�سمى  ما  للمتهم، وهو  امل�سندة 

الواقعة املعرو�سة اأمام الق�ساء«.

اأ�ضول املحاكمات اجلزائية االأردين  املادة )116( من قانون  ويف االأردن ن�ضت 

رقم )9( ل�ضنة 1961م وتعديالته ل�سنة 2011م على اأن »يبنّي يف مذكرة التوقيف 

ومدة  عليه  تعاقب  التي  القانونية  وامل��ادة  ونوعه  اإ�سدارها  ا�ستوجب  الذي  اجلرم 

التوقيف«.

اأما يف اململكة العربية ال�ضعودية فقد ن�ضت املادة )5( من الئحة اال�ضتيقاف والقب�ض 

على »اأن يكون احتجاز املتهم كتابة، واأن يجري التوقيف بكتابة مذكرة توقيف للجهة 

التوقيف  اأمر  ي�سمل  اأن  وينبغي  لذلك،  املوجبة  التوقيف  اأ�سباب  فيها  يبني  املخت�سة 

على جميع البيانات التي اأوجبها النظام يف اأوامر �سلطات التحقيق، وهي: ا�سم املتهم 

املر، حممد عبد اهلل، احلب�س الحتياطي، مرجع �سابق، �س1))-))).  (31(
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ولقبه وعمره وجن�سيته وحمل اإقامته ومهنته وا�سم كفيله اإن كان اأجنبياً والتهمة املن�سوبة 

وموجبات القب�س ومدة التوقيف وتكليف اإدارة ال�سجن اأو اجلهة املخت�سة باإيداع املتهم 

املدة املحددة باأمر التوقيف وبيانات عن املحقق ووظيفته واجلهة التي يعمل بها وت�سديق 

�ساحب ال�سالحية نظاماً«))3).

ويرى الباحث ومن خالل مطالعة الن�سو�س املذكورة اأعاله اأن امل�رشع ال�سعودي 

ال�سمانات  يف  التو�سع  حيث  من  االأردين  امل�رشع  من  اأف�سل  كان  املذكور  الن�س  يف 

لذلك  االأردين،  امل�رشع  من  �رشامة  اأكرث  باإجراءات  و�سمولها  التوقيف،  باأمر  اخلا�سة 

فاإنني اأمتنى على امل�رشع االأردين اأن يحذو حذو امل�رشع ال�ضعودي يف توفري ال�ضمانات 

الالزمة يف اأمر التوقيف اأ�ضوة بامل�رشع ال�ضعودي.

البطالن  البحث هو: هل يرتتب  الواجب طرحه يف هذا املحور من  ال�سوؤال  لكن 

على اإغفال رجال ال�سابطة العدلية اأي بيان من بيانات التوقيف اأم ال؟

اأمر  بيانات  ت عليها  القانونية والتي ن�سّ الن�سو�س  اإنه وبعد مطالعة  القول  ميكن 

التطرق  اأو  الن�س  على  �سمنية  اأو  �رشيحة  ب�سورة  الن�سو�س  تلك  خلو  التوقيف 

اأي قرار  اأجد  التوقيف، كذلك مل  اأمر  بيانات  بيان من  اأي  اإغفال  للبطالن يف حال 

ملحكمة التمييز االأردنية اأو ال�سعودية يف جمال بطالن التوقيف مما ي�ستنتج من ذلك 

التوقيف  اأمر  لبطالن  التطرق  بعدم  واالأردين  ال�سعودي  الت�رشيع  يف  نق�س  وجود 

ك�سمانة من �سمانات املتهم.

اأما يف الت�رشيعات غري العربية، جند اأن امل�رشع االإيطايل ن�ض على بطالن اأمر التوقيف 

ال�سراين، التحقيق يف �س�ء نظام الإجراءات اجلزائية ال�سع�دي اجلديد، �س00).  (3((
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يف املادة )292( من قانون االإجراءات اجلنائية االإيطايل، فقد اأوجبت املادة اأن يت�ضمن 

االأمر الذي ين�ض على تطبيق تدبري حتفظي )كالتوقيف مثاًل( على »املعلومات العامة 

واالإ�سارة  للواقعة،  خمت�رش  وو�سف  عليه،  للتعريف  ي�سلح  ما  اأو  عليه  امل�ستكى  عن 

للن�سو�س القانونية التي يعتقد اأنها انُتهكت، واإال ُعدَّ االأمر باطاًل«.

ث�نيً�: ت�سبيب اأمر التوقيف

من ال�سمانات والقيود املفرو�سة على �سلطة التحقيق ت�سبيب اأمر التوقيف، فحتى 

يكون اأمر التوقيف �سحيحاً من الناحية القانونية ومراعياً حلقوق الدفاع للمتهم و�سمانة 

اأمر  اإجراء  باتخاذ  قيامها  ت�سّوغ  مقنعة  اأ�سباب  التحقيق  �سلطة  لدى  يتوافر  اأن  بد  له ال 

متادي  بعدم  املتهم �ضمانة  التوقيف �ضد  الأمر  االأ�ضباب  وتوافر وجود هذه  التوقيف، 

�سلطة التحقيق يف ا�ستعمال هذا احلق املخول لها مبوجب اأحكام القانون.

جهة  عليها  اعتمدت  التي  االأ�سباب  اإظهار  هو  التوقيف  اأمر  بت�سبيب  واملق�سود 

التحقيق اأو املحقق يف توقيع هذا االإجراء ومدى توافر ال�رشوط القانونية لهذا االأمر، 

التي  واالأ�سباب  عليها  املنطبقة  القانونية  واملادة  للمتهم  امل�سندة  التهمة  ذكر  من  بد  فال 

دعت التخاذه واالأدلة التي جتيزه، ويجب اأن يبلغ كل حمبو�س باأ�سباب حب�سه ويكون 

هذا التبليغ كتابياً اأو �سفوياً، ولهذا ق�ست حمكمة النق�س الفرن�سية بنق�س اأمر احلب�س 

جاءت  االحتياطي  احلب�س  اأ�سباب  الأن  وذلك  االتهام؛  غرفة  من  ال�سادر  االحتياطي 

بطريقة عامة دون ت�سبيب واقعي من االأدلة التي جتيز احلب�س)33).

والأهمية ت�سبيب قرار التوقيف باعتباره �سمانة من �سمانات املتهم فقد اهتمت الدول ب�رشورة 

املر، حممد عبد اهلل، مرجع �سابق، �س4))-5)).  (33(
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ت�ضبيب هذا االإجراء اخلطري والذي مي�ض بحرية االأفراد، ومن بني املوؤمترات الدولية التي ركزت 

يف تو�ضياتها على ت�ضبيب قرار التوقيف هو املوؤمتر الدويل ال�ضاد�ض لقانون العقوبات املنعقد يف 

ر اأنه »ال يجوز حب�ض �ضخ�ض بغري اأمر م�ضبب من القا�ضي املخت�ض«. روما عام 1953م، اإذ قرَّ

ن�سو�سه  يف  البحث  ولدى  اجلزائية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  فاإن  االأردن  يف  اأما 

يف  التوقيف  قرار  ت�سبيب  عن  �سكت  باأنه  جند  بالتوقيف،  املتعّلقة  االأب��واب  وبخا�سة 

�سلب الن�سو�س مما ي�سكل ذلك نق�ساً جوهرياً يف الت�رشيع االأردين.

ويف اململكة العربية ال�ضعودية فقد اأّكدت املادة )5( من الئحة اال�ضتيقاف والقب�ض 

وال�ضادرة بالقرار الوزاري رقم )333( تاريخ 1404/1/1٧ه� على »اأن يكون احتجاز 

املتهم كتابة واأن يجري التوقيف بكتابة مذكرة توقيف للجهة املخت�سة يبني فيها اأ�سباب 

التوقيف املوجبة لذلك«.

ت�ضبيب  �رشورة  على   )111( املادة  يف  االإيطايل  الد�ضتور  ن�ض  فقد  اإيطاليا  يف  اأما 

القانون  ويجيز  الق�ضائية  االإجراءات  جميع  ت�ضبب  اأن  )يجب  ياأتي  مبا  التوقيف  قرار 

دائماً الطعن بالنق�س ملخالفة القانون وذلك يف االأحكام واالإجراءات التي تتعّلق باحلرية 

ال�ضخ�ضية وال�ضادرة من الهيئات الق�ضائية العادية اأو اخلا�ضة، وال يجوز خمالفة هذه 

القاعدة اإال بالن�ضبة الأحكام املحاكم الع�ضكرية ويف زمن احلرب(.

وال�سامنة  االأ�سا�سية  االإجراءات  من  ُيعّد  التوقيف  قرار  ت�سبيب  اأن  الباحث  ويرى 

ل�سون احلقوق واحلريات، اإذ اإن الت�سبيب مينع النيابة العامة من التعدي على حقوق 

نف�سه عن  بالدفاع عن  للمتهم  فر�سة  يعطي  عليها، كذلك  والتمادي  االأفراد  وحريات 

ل. طريق معرفة اأ�سباب اإيقافه ب�سكل مف�سَّ
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املبحث الثالث
الرقابة الق�شائية على م�شروعية التوقيف

ب�سكل �سحيح  التوقيف  لتنفيذ قرار  ال�سمانات  اأهم  الق�سائية من  الرقابة  تُعّد 

من  ال�سادر  التوقيف  قرار  ويراعي  يطابق  اأن  فاالأ�سل  للقانون،  خمالف  وغري 

اأمر  اإذا كان  اأما  القانون،  املن�سو�س عليها يف  ال�سوابط واالأ�سول  العامة  النيابة 

التوقيف خمالف لل�رشوط املو�ضوعة وال�ضكلية التي ن�ض عليها القانون فاإن مهمة 

الق�ساء يكون بالرقابة على هذا القرار، ويكون القرار بذلك خا�سعاً للطعن وحتت 

رقابة الق�ساء.

الأهمية  وذلك  التوقيف،  قرار  على  الق�سائية  الرقابة  مبو�سوع  الدول  اهتمت  وقد 

هذا  ويف  االأف��راد،  وحريات  بحقوق  وتعلقه  االبتدائي،  التحقيق  م�سار  يف  التوقيف 

املجال فقد ن�ضت املادة )4/5( من االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�ضان واحلريات 

يقب�س  باأن  »لكل �سخ�س يحرم من حريته  اأنه  وال�سادرة عام 1950م على  االأ�سا�سية 

عليه اأو يحب�س احلق يف اأن يقدم طعناً اأمام املحكمة املخت�سة لتبت يف خالل مدة ق�سرية 

يف �رشعية احلب�س وتقرر اإطالق �رشاحه اإذا كان احلب�س غري قانوين«.

لكن ال�سوؤال الواجب مناق�سته هو: اأين تكمن الرقابة الق�سائية على قرار التوقيف 

ال�سادر من النيابة العامة؟

عندما  العامة  النيابة  عن  ال�سادرة  التوقيف  قرارات  على  الق�سائية  الرقابة  تتحقق 

يطلب ع�ضو النيابة العامة متديد قرار توقيف متهم بعر�ض ملف الق�ضية على املحكمة 
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القرار ال�سادر من قبل  الرقابة على  املخت�سة لتقوم املحكمة املخت�سة بواجبها بفر�س 

النيابة العامة عن طريق درا�سة ملف الق�سية واالطالع على اأوراق التحقيق واال�ستماع 

الأقوال املتهم، ومن ثم اإ�سدار القرار املنا�سب بتمديد التوقيف من عدمه، اأو االإفراج 

عن املوقوف بكفالة اأو بدونها.

االأردين  اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  من   )3/114( املادة  ن�ضت  االأردن  ويف 

على اأنه )للمحكمة وبعد االطالع على مطالعة املدعي العام و�ضماع اأقوال امل�ضتكى عليه 

اأو وكيله حول م�سّوغات ا�ستمرار التوقيف من عدمه على اأوراق التحقيق اأن تقرر قبل 

انتهاء تلك املدة متديد مدة التوقيف ملدة ال تتجاوز يف كل مرة �ضهراً يف اجلنح وثالثة اأ�ضهر 

اأربعة  االأحوال على  والتمديد يف جميع  التوقيف  يزيد جمموع  اأال  يف اجلنايات على 

اأ�سهر يف اجلنح، وعلى ربع احلد االأق�سى للعقوبة يف اجلناية املعاقب عليها قانوناً بعقوبة 

موؤقتة، اأو اأن تقرر االإفراج عن املوقوف بكفالة اأو من دونها يف اأي من تلك احلاالت(.

 )124( املادة  ن�ضت  فقد  بالتوقيف  العامة  النيابة  قرارات  على  الرقابة  باب  يف  واأي�ضاً 

من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية االأردين على اأنه )يجوز ا�ضتئناف القرار ال�ضادر عن 

املدعي العام اأو قا�سي ال�سلح بتخلية �سبيل امل�ستكى عليه اأو تركه حراً اإلى حمكمة البداية 

تبداأ  اأيام  اإلى حمكمة اال�ستئناف، وذلك خالل ثالثة  البداية  ال�سادر عن حمكمة  والقرار 

بحق النائب العام منذ و�سول االأوراق اإلى قلمه للم�ساهدة وبحق امل�ستكى عليه من وقوع 

التبليغ اإليه(.

الق�سائية على  الرقابة  فاإن  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأما يف  االأردن،  هذا يف 

قرارات التوقيف ال�سادرة من قبل هيئة التحقيق واالدعاء العام ن�ست عليها املادة 
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)114( من نظام االإجراءات اجلزائية ال�ضعودية وال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 

)39( تاريخ 1422/٧/2٨ه� باأنه )ينتهي التوقيف مب�ضي خم�ضة اأيام اإال اإذا راأى 

املحقق متديد مدة التوقيف فيجب قبل انق�ضائها اأن يقوم بعر�ض االأوراق على 

رئي�س فرع هيئة التحقيق واالّدعاء العام باملنطقة لي�سدر اأمراً بتمديد مدة التوقيف 

تاريخ  اأربعني يوماً منذ  اأال تزيد يف جمموعها على  متعاقبة، على  اأو مدداً  مدة 

مدة  التوقيف  تتطلب  التي  احلاالت  ويف  املتهم،  عن  االإفراج  اأو  عليه،  القب�س 

اأطول يرفع االأمر اإلى رئي�س هيئة التحقيق واالدعاء العام لي�سدر اأمراً بالتمديد 

ملدة اأو مدد متعاقبة ال تزيد اأي منها على ثالثني يوماً، وال يزيد جمموعها على 

�ضتة اأ�ضهر من تاريخ القب�ض على املتهم(.

اأعطى حق  ال�سعودي  امل�رّشع  اأن  القانونية  الن�سو�س  مطالعة  ونالحظ من خالل 

الرقابة على قرارات التوقيف اإلى رئي�س هيئة التحقيق واالدعاء العام يف املنطقة اإذا 

اأطول من ذلك يتم  زادت مدة التوقيف عن خم�ضة اأيام، واإذا تطلب التوقيف مدداً 

لي�ست  هنا  والرقابة  العام،  واالدعاء  التحقيق  لهيئة  العام  الرئي�س  اإلى  االأوراق  رفع 

ق�ضائية، اإذ اإن هيئة التحقيق واالدعاء العام هي هيئة تابعة لوزارة الداخلية ح�ضب ن�ض 

1409/10/24ه� والتي تن�س على  تاريخ  الهيئة رقم )56(  املادة االأولى من نظام 

اأنه »تن�ضاأ مبوجب هذا النظام هيئة ت�ضمى هيئة التحقيق واالّدعاء العام ترتبط بوزير 

الداخلية ويكون لها ميزانية �ضمن ميزانية الوزارة وتكون مدينة الريا�ض مقرها«.

العربية  باململكة  العام  واالدع��اء  التحقيق  هيئة  اأن  الن�س  هذا  من  ي�ستنتج 

ال�ضعودية والتي متار�ض مهام النيابة العامة هي هيئة لي�ضت ق�ضائية والرقابة على 
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يجوز  فال  العدالة،  ملنطق  خمالف  وهذا  نف�ضها  الهيئة  من  يكون  التوقيف  قرار 

اأن يكون االإن�سان حكماً وف�ساًل يف الوقت نف�سه وبالنتيجة فاإننا نرى اأن الرقابة 

امل�رّشع  من  �سبطاً)34)  اأكرث  جاءت  االأردين  الت�رشيع  يف  التوقيف  قرارات  على 

ال�سعودي لالأ�سباب االآتية:

العام  املدعي  من  التوقيف  قرارات  على  الرقابة  مهمة  االأردين  امل�رّشع  اأ�سند    -1

اأو  عدمه  من  التوقيف  متديد  يف  ال�ضالحية  �ضاحبة  فهي  املو�ضوع  ملحكمة 

االإفراج عن املوقوف.

الق�سائية  ال�سلطة  �سعب  من  و�سعبة  ق�سائية  جهة  هي  االأردن  يف  العامة  النيابة  اأن    -2

بعك�س هيئة التحقيق واالدعاء العام باململكة العربية ال�سعودية والتي تُعّد جهة اإدارية 

ع قرارات  تابعة لوزارة الداخلية، لذلك كان االأولى على امل�رشع ال�ضعودي اأن يخ�ضِ

هذه الهيئة ملحكمة اال�ستئناف التابع لها املحقق اأ�سوة مبا فعل امل�رشع االأردين.
لكن الق�سية حمل النقا�س يف هذا املحور من البحث تتلخ�س مبا اأن للق�ساء اأثراً

رقابياً على قرارات النيابة العامة ال�سادرة بالتوقيف، فهل اأعطى امل�رشع هذا احلق 

الرقابي للمتهم كما منحه للق�ساء اأم ال؟

ُيعّد حق الرقابة الق�سائية على قرارات التوقيف من احلقوق املمنوحة للق�ساء والتي توفر 

ال�سمانة للمتهم من تع�سف �سلطات التحقيق، لذلك ولتو�سيع حق الرقابة على قرارات النيابة 

�سلطة  قرارات  الرقابة على  للمتهم حّقاً يف  الت�رشيعات  بع�س  اأعطت  فقد  بالتوقيف  العامة 
بنى الباحث كالمه املذك�ر على الت�س�ر القدمي ح�ل هيئة التحقيق والدعاء العام، علمًا باأن املادة الأولى   (34(
اأنها هيئة م�ستقلة، كما �سدر قرار جمل�س  العام ن�ست �سراحة على  والدعــاء  التحقيق  من نظام هيئة 
ال�زراء برقم ))3)15) وتاريخ ))4/1/)143هـ) على اأن تعادل وظائف اأع�ساء الهيئة ب�ظائف الق�ساة، 

تك�ن اأعمالهم اأعمال ق�سائية.
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التحقيق ال�سادرة بالتوقيف عن طريق الطعن بالقرار ال�سادر �سد املتهم املتعلق بتوقيفه، ويف 

هذا ن�ضت املادة )110( من قانون االإجراءات اجلزائية االحتادي على اأن )للمتهم التظلم من 

اإذا �سدر يف غيبة  اأحد ق�ساة املحكمة اجلزائية املخت�سة  ال�سادر من  اأمر احلب�س االحتياطي 

املتهم ويكون التظلم اإلى رئي�ض املحكمة خالل ثالثة اأيام من تاريخ اإبالغه اأو علمه به(.

اأن  على  1966م  ل�سنة  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق  الدولية  االتفاقية  ت  ن�سّ كذلك 

)لكل �ضخ�ض حرم من حريته اأن يبا�رش االإجراءات اأمام املحكمة لكي تقرر دون اإبطاء 

ب�ضاأن م�ضاألة قانونية حب�ضه من عدمه(.

اأما يف الت�رشيع االأردين وال�سعودي فاإنني مل اأجد، ولدى البحث يف م�سمون الن�سو�س 

واالأبواب املتعلقة بالتوقيف، اأي ن�ض يعطي للمتهم احلق يف تقدمي طعن يف قرار �ضادر �ضد 

اأمتنى على امل�رشع ال�ضعودي تعديل  اأمام املحاكم من قبل النيابة العامة، لذا فاإنني  املتهم 

الن�سو�س اخلا�سة بالتوقيف يف نظام االإجراءات اجلزائية ال�سعودي، وذلك باإ�سافة ن�س 

يعطي احلق للمتهم بتقدمي طعن باأي اإجراء يتعلق بالتوقيف �ضادر �ضد املتهم من املحقق، 

وهذا ي�سكل �سمانة للمتهم من عدم التعدي على حريته اأو التع�سف من قبل هيئة التحقيق 

واالدعاء العام يف اأي قرار ي�سدر ب�ساأن املتهم ويتعلق خ�سو�ساً بالتوقيف.
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اخلامتة:
ناق�ست هذه الدرا�سة مو�سوعاً ُيعّد من اأهم املو�سوعات يف التحقيق االبتدائي واملو�سوم 

ب�)�ضلطة هيئة التحقيق واالدعاء العام باململكة العربية ال�ضعودية يف توقيف امل�ضتكى عليه يف 

الت�رشيع ال�ضعودي - درا�ضة مقارنة( وقد تناول هذا البحث ثالثة مباحث اأ�ضا�ضية، اإذ حتدث 

االأنظمة  وبني  بينه  والتمييز  التوقيف،  مفهوم  حيث  من  التوقيف  ماهية  عن  االأول  املبحث 

القانونية ال�ضبيهة به، ويف املبحث الثاين تناولت الدرا�ضة �رشوط �ضحة التوقيف من الناحية 

املو�سوعية وال�سكلية، اأما املبحث الثالث حتدثت الدرا�سة عن الرقابة الق�سائية على م�رشوعية 

التوقيف، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى العديد من النتائج والتو�سيات جنملها باالآتي:

	  النت�ئج:•

ُيعد التوقيف من اأهم اإجراءات التحقيق االبتدائي والتي يبا�رشها املدعي العام اأو    -1

املحقق واأخطرها؛ وذلك لتعلقها بحقوق وحريات االإن�سان التي كفلها القانون.

باإجراء التوقيف، فهو اإجراء ح�رشي  ال يجوز لرجال ال�ضابطة العدلية القيام    -2

منوط برجال النيابة العامة اأو املحقق �ضمن ال�ضوابط التي ن�ض عليها القانون.

من ال�ضمانات التي منحها القانون للمتهم قبل توقيفه اال�ضتجواب، وال يجوز    -3

لرجال النيابة العامة توقيف املتهم قبل ا�ستجوابه اإال وفق اأحكام القانون.

للق�ساء رقابة على القرارات التي ت�سدر عن النيابة العامة يف التوقيف، مما ي�سكل �سمانة    -4

للمتهم من التعدي عليه اأو التع�سف يف اأي قرار �سادر من قبل النيابة العامة �سده.
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اجلهات  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  العام  واالدع��اء  التحقيق  هيئة  تُعّد    -5

ل��وزارة  تابعة  وهي  التوقيف،  اإج��راء  يف  وال�ضالحية  االخت�ضا�ض  �ضاحبة 

العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  نظام  مبوجب  الق�ضائي  للجهاز  ولي�ض  الداخلية 

رقم )م/56( تاريخ 1409/1/24ه�.

	  التو�سي�ت:•

تعديل ن�ض املادة االأولى من نظام هيئة التحقيق واالدعاء العام رقم )م/56(    -1

تاريخ 1409/1/24ه لت�سبح الهيئة تابعة للمجل�س االأعلى للق�ساء بداًل من 

وزارة الداخلية.

تعديل ن�ض املادة )114( من نظام االإجراءات اجلزائية ال�ضعودي؛ وذلك باإ�ضافة    -2

التحقيق  هيئة  عن  ال�سادرة  بالقرارات  بالطعن  للخ�سوم  احلق  تت�سمن  فقرة 

واالدعاء العام فيما يتعلق بالتوقيف اأمام الق�ساء، كذلك خ�سوع التوقيف من 

حيث جتديد مدته من عدمه لرقابة الق�ساء املخت�س اأ�سوة بامل�رّشع االأردين.

و�سع �سوابط للتوقيف من حيث بيان و�سف اجلرم املراد التوقيف فيه �سواًء    -3

اأكان جنحة اأم جناية، وذلك بتعديل املواد املتعلقة بالتوقيف يف نظام االإجراءات 

اجلزائية ال�سعودي.


