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ضوابط التوقيف وضماناته في التشريعات اجلزائية الفلسطينية 

مقارنة- د. سالم الكرد-دراسة 

ملخص: 
يعدُّ التوقيف من اأخطر اإجراءات التحقيق التي متار�ضها اجلهة القائمة على التحقيق، 
حيث ي�ضكل قيداً على احلريات الفردية وم�ضا�ضًا بها، دون اأن يكون قد �ضدر يف حق املحبو�ص 

احتياطيًا حكم باّت حاز على حجية الأمر املق�ضي فيه.
ال�ضكلية  ال�ضمانات  من  مبجموعة  اإحاطته  على  الفل�ضطيني  امل�رشع  عمل  فقد  لذلك 
واملو�ضوعية، لإحداث التوازن املطلوب بني م�ضلحة التحقيق التي اأوجبت اتخاذ مثل هذا 

النوع من الإجراءات، وبني م�ضلحة املوقوف احتياطيًا.
قانون  ن�ضو�ص  اإ�ضتقراء  اإىل  عمدنا  وال�ضمانات  ال�ضوابط  بتلك  الإحاطة  اأجل  ومن 
املقارنة  القوانني  بع�ص  ل�ضنة 2001، ون�ضو�ص   )3( رقم  الفل�ضطيني  اجلزائية  الإجراءات 
اأ�ضول  وقانون  امل�رشي  اجلنائية  الإجراءات  قانون  بالذكر  ونخ�ص  بالتوقيف،  املتعلقة 
املحاكمات اجلزائية الأردين مع اإطاللة من حني اإىل اأخر علي بع�ص الت�رشيعات املقارنة. 
يف  املوقوف  حماية  يف  وكفايتها  وال�ضمانات  ال�ضوابط  تلك  فاعلية  مدى  لبيان  وذلك 

مواجهة جتاوزات ال�ضلطات املخت�ضة بالتوقيف. 
علي  والنتقادات  املالحظات  من  العديد  وجود  اإىل  البحث  نهاية  يف  وَخَل�ضُت 
بالتوقيف،  املتعلقة  املقارنة  والقوانني  الفل�ضطيني  اجلزائية  الإجراءات  قانون  ن�ضو�ص 
وحاولت ا�ضتظهار اجلوانب الإيجابية يف الت�رشيعات املقارنة لتقدميها يف �ضكل تو�ضيات 
ومقرتحات، لتكون يف متناول امل�رشع الفل�ضطيني، لال�ضتفادة منها يف اأي تعديل م�ضتقبلي 
لن�ضو�ص قانون الإجراءات اجلزائية اخلا�ضة بالتوقيف و�ضوًل اإىل اأف�ضل ال�ضوابط، واأقوي 

ال�ضمانات.
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Abstract: 
Arrest is on of the most serious investigation procedures exercised by 

the entity of investigation where it constitutes a restriction on the individual 
liberties, being without decisive verdict issued by allegation against the 
prisoner. 

Therefore, the Palestinian legislator has worked to support it with 
a series of formal and objective guaranties to make the required balance 
between the interests of the investigation which led to take this kind of action 
and the interests of the protectively detainee.

In order to take these controls and guaranties into account, we 
extrapolated the provisions of the Palestinian criminal procedure No. 3 of 
2001, and the provisions of some of the relevant comparative laws, most 
notably the law of criminal procedure of Egypt and the law of Jordan’s 
criminal procedure, with views from time to time on some of the comparative 
legislations in order to demonstrate the effectiveness and adequacy of those 
controls and guaranties in the protection of the detainee against the abuses 
of the competent authorities.

We concluded at the end of the research the presence of many of the 
observations and criticisms of the provisions of the Palestinian criminal 
procedure law and the comparative law related arrest, and we tried to 
demonstrate the positive aspects of the comparative legislations to be 
submitted in the form of recommendations and proposals accessible to the 
Palestinian legislator for use in any future modification of the provisions of 
the criminal procedure law regarding arrest leading to better controls and 
stronger guaranties.

 



234

ضوابط التوقيف وضماناته في التشريعات اجلزائية الفلسطينية 
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مقدمة: 
يعدُّ التوقيف اأخطر اإجراء من اإجراءات التحقيق لكونه مي�ص احلرية ال�ضخ�ضية للمتهم، 
املنظور  فالتوقيف من هذا   .  )1( اإدانته  يقرر  قبل �ضدور حكم ق�ضائي  عليها  قيداً  وي�ضكل 
يتناق�ص متامًا مع مبداأ قانوين را�ضخ، حر�ضت الت�رشيعات اجلنائية كافة على التاأكيد عليه، 
األ وهو: »املتهم برئ حتى تثبت اإدانته«. فالأ�ضل يف الإن�ضان الرباءة، ول يجوز اأن ت�ضلب 
حريته اأو مت�ص اأو تقيد اإل مبوجب حكم ي�ضدر من املحكمة املخت�ضة يق�ضي باإدانته )2( . 
لذلك فقد حر�ضت املواثيق الدولية ود�ضاتري الدول على التاأكيد على املعنى ال�ضابق، وهذا ما 
ي�ضتفاد بو�ضوح من ن�ص املادة )9( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية 
حيث ق�ضت يف فقرتها الأوىل باأنه: »1- لكل فرد احلق يف احلرية، ويف الأمان على �ضخ�ضه. 
ول يجوز توقيف اأحد اأو اعتقاله تع�ضفًا. ول يجوز حرمان اأحد من حريته اإل لأ�ضباب ين�ص 

عليها القانون وطبقًا لالإجراء املقرر فيه...«. 
وباملعنى نف�ضه جاء ن�ص املادة )11( من القانون الأ�ضا�ضي الفل�ضطيني املعدل ل�ضنة 
2003 حيث اأكدت على اأن: »1- احلرية ال�ضخ�ضية حق طبيعي وهي مكفولة ل مُت�ص، 2- ل 
يجوز القب�ص على اأحد اأو تفتي�ضه اأو حب�ضه اأو تقييد حريته باأي قيد اأو منعـه من التنقل اإل 
الحتياطـي، ول يجـوز  القانـون مدة احلب�ص  القانون، ويحدد  باأمر ق�ضائي وفقًا لأحكـام 

احلجـز اأو احلب�ص يف غري الأماكن اخلا�ضعـة للقوانني ال�ضادرة بتنظيم ال�ضجون«. 
وعلى الرغم من خطورة التوقيف، وكونه اإجراء �ضاذاً من اإجراءات التحقيق، فاإن امل�رشع 
يف الت�رشيعات الإجرائية اجلنائية املقارنة قد حر�ص على الن�ص على هذا الإجراء باعتباره 
اإجراء تقت�ضيه م�ضلحة التحقيق منعًا لتاأثري املتهم على ال�ضهود، اأو العبث بالأدلـة، ودرءاً 

لحتمال هربـه من احلكم الذي قد ي�ضدر �ضده فيما بعد )3( . 
نف�ضه  ال�ضابق  النهج  الفل�ضطيني  امل�رشع  تبنى  فقد  ال�ضابقة  لالعتبارات  وا�ضتجابة 
حيث اأجاز امل�ضا�ص بحرية املتهم خروجًا على الأ�ضل الذي يق�ضي بعدم جواز �ضلب حرية 
ال�ضخ�ص اأو حب�ضه اإل اإذا ارتكب جرمية وثبتت اإدانته مبوجب حكم ق�ضائي حاز حجية الأمر 
التي  وال�ضمانات  ال�ضوابط  من  و�ضع جمموعة  على  نف�ضه عمل  الوقت  فيه. ويف  املق�ضي 
تكفـل عدم الفتئات على احلرية الفردية، وعدم التحكم وال�ضتبداد من قبل ال�ضلطة القائمة 

على التحقيق. 
يف اإطار درا�ضتنا ل�ضوابط التوقيف و�ضماناته �ضنتخذ من ن�ضو�ص قانون الجراءات 
الإجراءات  اأ�ضا�ضًا، ومقارنتها بن�ضو�ص قانون  الفل�ضطيني رقم )3( ل�ضنة 2001  اجلزائية 
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الأردين وتعديالته مع  اأ�ضول املحاكمات اجلزائية  اجلنائية امل�رشي وتعديالته، وقانون 
اإطاللة على ن�ضو�ص ت�رشيعات اإجرائية جنائية اأخرى �ضن�ضري اإليها يف حينه.

القانون  ن�ضو�ص  �ضابت  التي  النق�ص  جوانب  اأهم  بيان  اإىل  ذلك  كل  من  ونهدف 
الفل�ضطيني يف �ضاأن التوقيف، وبالتايل ال�ضتفادة من جتارب تلك الت�رشيعات التي �ضبقتنا 
يف هذا املجال، ول �ضيما اأن قانون الجراءات اجلزائية الفل�ضطيني حديث الن�ضاأة، وبالتايل 
تقدمي التو�ضيات واملقرتحات املنا�ضبة يف هذا اخل�ضو�ص لي�ضرت�ضد بها امل�رشع الفل�ضطيني 

يف اأي تعديل م�ضتقبلي يف قانون الجراءات اجلزائية.
البحث  لالإحاطة مبفردات  ت�ضتجيب  تبنيت خطة  الدرا�ضة  الإملام مبو�ضوع  �ضبيل  يف 
الرئي�ضية كافة وتتالءم مع طبيعة املو�ضوع، وما يثريه من ت�ضاوؤلت، ق�سمت الدرا�سة اإىل 

ثلثة مباحث على التف�سيل الآتي: 
املبحث الأول: ماهية التوقيف.  ● 

املبحث الثاين: ال�رشوط الواجب توافرها يف الأمر بالتوقيف.  ● 

املبحث الثالث: �ضوابط التعامل مع مدة التوقيف.  ● 

املبحث األول:

ماهية التوقيف: 
اإن غاية التوقيف هي �ضمان �ضالمة التحقيق البتدائي من خالل �ضلب حرية املتهم 
لفرتة زمنية حمددة بو�ضعه حتت ت�رشف املحقق لتمكينه من ا�ضتجوابه ومواجهته كلما 
ول  ال�ضخ�ضية،  احلرية  على  عدوانًا  ي�ضكل  املفهوم  بهذا  فهو   ،  )4( ذلك  اإىل  احلاجة  دعت 
ميثل باأي حال من الأحوال عقوبة جنائية )5( رغم حر�ص الت�رشيعات الإجرائية اجلنائية 
على و�ضع قواعد خل�ضم مدته من مدة العقوبة التي قد يحكم بها على املتهم الذي اأوقف 

احتياطيـًا، وتقرير بع�ص منها ملبداأ احلـق يف التعوي�ص عن التوقيف غري املربر. 
وعلى الرغم من خطورة التوقيف فاإن امل�رشع الفل�ضطيني مل ي�ضع تعريفًا له، وهذا ما 
نلم�ضه بو�ضوح يف ن�ضو�ص العديد من الت�رشيعات الإجرائية اجلنائية املقارنة، وعلى وجه 
اإجراء من  اخل�ضو�ص الت�رشيع امل�رشي والت�رشيع الأردين. وقد يت�ضابه التوقيف باعتباره 
اإجراءات التحقيق مع بع�ص الإجراءات الأخرى التي قد تتفق من حيث امل�ضا�ص باحلريات 

الفردية مما ي�ضتلزم التمييز فيما بينه وبني تلك الإجراءات. 
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تاأ�ضي�ضًا على ما �ضبق، فاإن فهم ماهية التوقيف يتطلب تق�ضيم هذا املبحث اإىل مطلبني، 
وذلك على التف�سيل الآتي: 

املطلب الأول: مدلول التوقيف.  1 .
املطلب الثاين: التمييز بني التوقيف، وبع�ص الإجراءات التي ت�ضتبه به.  2 .

املطلب األول: 

مدلول التوقيف:  ◄ 
اأولً: تعريف التوقيف:  ● 

اأنه مل  ل�ضنة 2001م، ند   )3( رقم  الفل�ضطيني  الإجراءات  قانون  با�ضتقراء ن�ضو�ص 
الإجراء. وكذلك فعل قانون  ، لكنه و�ضع قواعد تنظم مو�ضوع هذا  للتوقيف  ي�ضع تعريفًا 

الإجراءات اجلنائية امل�رشي، وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين. 
عليه  ن�ضت  ما  خالل  من  للتوقيف  تعريفًا  اأورد  الفرن�ضي  امل�رشع  فاإن  املقابل  يف 
املادة )137( من قانون الإجراءات اجلنائية املعدلة بالقانون ال�ضادر يف 15 يونيه لعام 
2000م، وجاء فيها اأن: »ال�ضخ�ص املتهم بارتكاب جرمية، يفرت�ص براءته فيظل حراً، ومع 
ذلك يجوز ل�رشورات التحقيق اأو لدواعي الأمن تقييد حريته بفر�ص اأحد اأو التزامات عدة 
عليه مبقت�ضى اإخ�ضاعه للرقابة الق�ضائية، فاإذا مل تكن كافية، فيجوز على �ضبيل ال�ضتثناء 

حب�ضه موؤقتًا« )6( . 
يف �ضوء غياب التعريف الت�رشيعي للتوقيف اجتهد الفقه اجلنائي يف و�ضع تعريف له، 
حيث ذهب بع�ضهم اإىل تعريفه باأنه: »�ضلب حرية املتهم مدة من الزمن حتددها مقت�ضيات 

التحقيق وم�ضلحته، وذلك وفق �ضوابط معينة قررها القانون« )7( . 
اأثناء  يف  املتهم  بحق  ي�ضدر  »اإجراء  باأنه:  تعريفه  اإىل  الفقه  من  اآخر  جانب  وذهب 
اأو املحقق قبل �ضدور حكم يف مو�ضوع  التحقيق  التحقيق البتدائي معه من قبل قا�ضي 
الدعوى يق�ضي باإيداعه فرتة حمددة من الزمن يف مركز التاأهيل والإ�ضالح، وفقًا ملا يق�ضي 

به القانون« )8( . 
اإجراءات التحقيق مبقت�ضاه  اإجراء �ضاذ من  ويرى بع�ص الفقه اجلنائي باأن التوقيف 
اأو بع�ضها، وقد ميتد هذا  ُيودع املتهم مركز ال�ضالح والتاأهيل خالل فرتة التحقيق كلها 

الإجراء حتى �ضدور احلكم النهائي يف الدعوى )9( .
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من جماع التعريفات ال�ضابقة يظهر لنا باأن م�ضمون التوقيف، يتمثل يف �ضلب حرية 
املتهم لفرتة من الزمن قابلة للمد والتجديد حتددها م�ضلحة التحقيق ودواعيه وفقًا ملعايري 
و�ضوابط يقررها القانون �ضلفًا، فهو لي�ص عقوبة جنائية توقعها �ضلطة التحقيق، بل هو اأمر 
اأوامر التحقيق ي�ضدر عن اجلهة املخولة به قانونًا بق�ضد حتقيق غايات عديدة تخدم  من 

التحقيق )10( . 
ثانياً- تباين الت�رصيعات املقارنة يف التعبري عن التوقيف:  ● 

م�ضطلح  عن  تعبريها  يف  املقارنة  اجلنائية  الإجرائية  الت�رشيعات  اختلفت  لقد 
»التوقيف«، للدللة على ذلك الإجراء الذي ي�ضكل �ضلبًا حلرية املتهم ال�ضخ�ضية لفرتة زمنية 
موؤقتة تتطلبها م�ضلحة التحقيق، فذهب امل�رشع الفل�ضطيني اإىل ت�ضميته »بالتوقيف واحلب�ص 
امل�رشع  عنه  وعرب  الحتياطي«،  »احلب�ص  تعبري  ا�ضتخدم  امل�رشي  وامل�رشع  الحتياطي«، 

الأردين يف قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية بالتوقيف. 
وذهبت بع�ص الت�رشيعات الإجرائية اجلنائية العربية اإىل ا�ضتخدام م�ضطلحات متقاربة 
»الإيقاف  تعبري  بع�ضها  ا�ضتخدم  حيث  التوقيف،  على  للدللة  وذلك  بيانه،  �ضبق  ما  مع 

الحتياطي« )11( ، وبع�ضها الآخر ا�ضتخدم تعبري »العتقال الحتياطي« )12( . 
اأما امل�رشع الفرن�ضي فقد ا�ضتعمل تعبري »احلب�ص املوؤقت« كاإجراء �ضابق على التوقيف، 
وذلك ا�ضتنادا اإىل اأن احلرية هي الأ�ضل وال�ضتثناء هو احلب�ص، واأن اعتبارات عدم امل�ضا�ص 
باحلرية تعلو على اعتبارات منع احلرية. ويف الوقت نف�ضه، فقد اُ�ضتعمل م�ضطلح »التوقيف 
الحتياطي« للدللة على معنى التوقيف باعتباره اأن�ضب الت�ضميات التي تتفق مع جوهر هذا 

الجراء وم�ضمونه )13( .
الحتياطي،  احلب�ص  على  للدللة  العتقال  اأو  التوقيف  تعبري  الدويل  امل�رشع  وتبنى 
وهذا ما نلم�ضه بكل و�ضوح يف ن�ص املادة )9( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 

وال�ضيا�ضية ل�ضنة 1996 )14( . 
يف �ضوء ما تقدم ويف ظل تعدد امل�ضطلحات والت�ضميات امل�ضتخدمة للتعبري عن معنى 
ا�ضتخدام  اإىل  اجلنائي  الفقه  من  جانب  اإليه  ذهب  ما  مع  نتفق  فاإننا  الحتياطي،  احلب�ص 
معنى  عن  تعرب  احلب�ص  كلمة  لأن  وذلك  الحتياطي،  احلب�ص  من  بدًل  »التوقيف«  م�ضطلح 
�رُشع  اإجراء  بل  الأحوال  من  حال  باأي  عقوبة  ي�ضكل  ل  الإجراء  هذا  اأن  حني  يف  العقوبة، 
التفاقيات  فاإن  تقدم  ما  اإىل  اإ�ضافة  عليه،  املحافظة  وبهدف  البتدائي  التحقيق  لغايات 
الإقليمية والتفاقيات الدولية اخلا�ضة بحقوق الإن�ضان عربت عن هذا الإجراء »بالتوقيف« 

اأحيانًا، و »بالوقف« حينًا اآخر )15( 
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املطلب الثاني: 

التمييز بني التوقيف وبع�س الإجراءات التي ت�ستبه به:  ◄ 
اجلزائية  الإجراءات  قانون  يف  وردت  التي  القانونية  الإجراءات  بع�ص  تت�ضابه 
ال�ضتيقاف،  الإجراءات:  هذه  ومن  التوقيف،  مع  اخلا�ضة  القوانني  بع�ص  اأو  الفل�ضطيني، 

والقب�ص، والأمر بالإح�ضار )مذكرة الإح�ضار( ، والتعر�ص املادي. 
على الرغم من القوا�ضم امل�ضرتكة التي جتمع بني تلك الإجراءات والتوقيف، واحلب�ص 
الكثرية فيما بينها، فاإن ذلك ل ينفي وجود فوارق واختالفات  ال�ضبه  الحتياطي، واأوجه 

تتطلب ا�ضتعرا�ص بع�ص منها. 
على  وذلك  فروع،  ثالثة  يف  الإجراءات  هذه  �ضنتناول  فاإننا  تقدم،  ما  على  تاأ�ضي�ضًا 

التف�سيل الآتي: 
الفرع الأول: التوقيف وال�ضتيقاف.  - 

الفرع الثاين: التوقيف والأمر بالإح�ضار )مذكرة الإح�ضار( .  - 

الفرع الثالث: التوقيف والقب�ص.  - 

الفـرع الأول:  ◄ 
التوقيف وال�ستيقاف: 

�ضبيل  يف  وال�ضك  الريبة  مو�ضع  نف�ضه  و�ضع  �ضخ�ص  اإيقاف  باأنه  ال�ضتيقاف  ُيعرف 
اإجراءاته تعر�ضًا ماديًا للمتحرى عنه،  التعرف على �ضخ�ضيته، وهو م�رشوط باأل تت�ضمن 

ميكن اأن يكون فيه م�ضا�ص بحرية ال�ضخ�ص اأو اعتداء عليه )16( . 
فال�ضتيقاف لي�ص من اإجراءات التحقيق، بل يعدُّ من اإجراءات ال�ضتدللت، وهو جمرد 
اإجراء من الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية، ُمنح لرجال ال�ضلطة العامة يف مواجهة �ضخ�ص 
اأحاطت به ظروف من الريبة وال�ضك )17( ، وتقدير تلك الظروف وا�ضتخال�ص دللتها يقوم به 

رجل ال�ضلطة العامة، وتراقبه يف ذلك �ضلطة التحقيق، ثم حمكمة املو�ضوع. 
ما �سبق يظهر لنا وجود فوارق وا�سحة فيما بني ال�ستيقاف والتوقيف من اأوجٍه 

عدة تتلخ�س فيما ياأتي: 
التحري  اإجراءات  من  اإجراء  يكون  اأن  يعدو  ل  فال�ضتيقاف  الطبيعة:  حيث  من  ♦ 
ال�ضخ�ضية  باحلرية  م�ضا�ضًا  اأو  اعتداء  الأحوال  من  حال  باأي  ي�ضكل  ول   ،  )18( وال�ضتدلل 
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احلرية  ُتقيد  التي  التحقيق  اإجراءات  من  اإجراء  فهو  الحتياطي  احلب�ص  اأما  فيه.  للم�ضتبه 
التحقيق يف  مُتليه متطلبات  اأو تق�رش، وفقًا ملا  الزمن تطول  للمتهم لفرتة من  ال�ضخ�ضية 

اإطار معايري و�ضوابط حتددها ن�ضو�ص القانون. 
من حيث اجلهة املخت�ضة مببا�رشتهما: مُيار�ص ال�ضتيقاف من قبل اأي �ضخ�ص من  ♦ 
الحتياطي  احلب�ص  اأما  الق�ضائي.  ال�ضبط  ب�ضفة  يتمتع  يكن  ولو مل  العامة،  ال�ضلطة  رجال 
الدعوى  اإحالة  عند  املخت�ضة  املحكمة  اأو  التحقيق  �ضلطة  مبعرفة  اإل  مبا�رشته  يجوز  فال 

اإليها)19(. 
ل�ضطحاب  الالزم  الوقت  ال�ضتيقاف  مدة  تتجاوز  اأن  يجوز  ل  املدة:  حيث  من  ♦ 
امل�ضتبه فيه اإىل اأقرب ماأمور �ضبط ق�ضائي، للتثبت من �ضاأنه والك�ضف عن �ضخ�ضيته. اأما 
اأو  اأ�ضابيع  اأو ب�ضعة  اأيامًا عدة،  احلب�ص الحتياطي فمدته تفوق مدة ال�ضتيقاف وقد تبلغ 

�ضهور، وذلك وفقًا للمعايري التي يحددها القانون. 
من  لكونه  وقائي  روتيني  ب�ضكل  ال�ضتيقاف  مبا�رشة  يجوز  مبا�رشتهما:  حالت  ♦ 
اإىل  بع�ضهم  يذهب  بينما   ،  )20( العامة  ال�ضلطة  لرجال  دائما  اجلائزة  الوقائية  الجراءات 

القول: باأن جمرد ال�ضك يكفي ملبا�رشته دون حاجة لوقوع جرمية معينة. )21( 
اأما بالن�ضبة للحب�ص الحتياطي فالقاعدة تق�ضي بحظر مبا�رشته يف مواد املخالفات، 
دون  اجلنح  بع�ص  يف  مبا�رشته  وجواز  مطلق،  ب�ضكل  اجلنايات  مواد  يف  مبا�رشته  وجواز 

بع�ضها الآخر )22( ، وهذا ما �ضارت عليه معظم الت�رشيعات الإجرائية اجلنائية. 
يخلو  حيث  الفل�ضطيني  للت�رشيع  بالن�ضبة  ال�ضابقة  القاعدة  بو�ضوح  اجلزم  وي�ضعب 
قانون الإجراءات اجلزائية رقم )3( ل�ضنة 2001 من الن�ضو�ص التي حتدد نوع اجلرائم التي 
يجوز فيها التوقيف واحلب�ص الحتياطي، وهذا ما �ضيبني لحقًا، وبخا�ضة يف الفرع الأول 
من املطلب الثاين من املبحث الأول من هذه الدرا�ضة الذي يحمل عنوان “اجلرائم التي يجوز 

فيها التوقيف«. 
الفـرع الثاين:  ◄ 

التوقيف والأمر بالإح�سار )مذكرة الإح�سار( : 
»الأمر  عن  للتعبري   )23( الإح�ضار«  »مذكرة  م�ضطلح  الفل�ضطيني  امل�رشع  ا�ضتخدم 
بالإح�ضار«، وهذا ما نلم�ضه بو�ضوح يف املادة )2/106( من قانون الإجراءات اجلزائية 
الفل�ضطيني رقم )3( ل�ضنة 2001م حيث ق�ضت باأنه » 2- اإذا مل يح�رش املتهم اأو خ�ضي فراره، 
جاز لوكيل النيابة اأن ي�ضدر بحقه مذكرة اإح�ضار«. يف املقابل مل ي�ضع امل�رشع الفل�ضطيني 
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الإجراءات  قانون  من   )114 -106( املواد  اأحكامها يف  تناول  بل  املذكرة،  لتلك  تعريفًا 
اجلزائية، وهذا ما ذهبت اإليه غالبية الت�رشيعات الإجرائية اجلنائية املقارنة )24( . 

يف ظل غياب التعريف الت�رشيعي ملفهوم الأمر بالإح�ضار عمل الفقه اإىل و�ضع تعريف 
له، حيث ذهب بع�ضهم اإىل تعريفه باأنه: »ذلك الأمر ال�ضادر من املحقق، وموجه اإىل رجال 
وو�ضعه  فيه، حلب�ضه  يوجد  مكان  اأي  املتهم و�ضبطه يف  باإح�ضار  يكلفهم  العامة  ال�ضلطة 

حتت ت�رشف املحقق جرباً اإذا تطلب الأمر ذلك« )25( . 
باأنه ميكن  اإليه  ال�ضابق لالأمر بالإح�ضار، ون�ضيف  التعريف  ونحن بدورنا نتفق مع 
واأن  الذي �ضبق  ال�ضاهد  ال�ضلطات املخت�ضة بالتكليف لإح�ضار  اإىل  اأمر �ضدر  اأن ي�ضمل كل 
اُ�ضتدعي للمرة الثانية مبوجب مذكرة ح�ضور ومل ي�ضتجب، وذلك ا�ضتناداً اإىل ما ن�ضت عليه 
املادة )85( من قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني يف قولها باأنه: »اإذا مل يح�رش ال�ضاهد 
ا�ضتدعاء ثان للح�ضور، فاإذا تغيب بعد ذلك ُي�ضدر  اإليه  ا�ضتدعائه للمرة الأوىل، يوجه  بعد 

وكيل النيابة مذكرة اإح�ضار بحقه«. 
والأمر  التوقيف  بني  فيما  �ضبه  واأوجه  م�ضرتكة،  قوا�ضم  وجود  اإىل  نخل�ص  تقدم  مما 
التي  التحقيق  اإجراءات  اأ�ضا�ضًا يف كونها من  ذلك  ، ويتمثل  الإح�ضار(  )مذكرة  بالإح�ضار 
هو  عما  ل�ضوؤاله  وذلك  بالتحقيق،  املخت�ضة  ال�ضلطة  اأمام  املتهم  ح�ضور  تاأمني  اإىل  تهدف 
من�ضوب اإليه، اأو ا�ضتجوابه اأو مواجهتـه بغريه من املتهمني اأو ال�ضهود )26( . ويتفق التوقيف 
مع الأمر بالإح�ضار اأي�ضًا يف الطبيعة، حيث اأن كل منها ي�ضكل م�ضا�ضًا باحلرية ال�ضخ�ضية 

للمتهم وقيداً عليها )27( . 
)مذكرة  بالإح�ضار  والأمر  التوقيف  بني  جتمع  التي  ال�ضبه  اأوجه  من  الرغم  على 
الإح�ضار( ، توجد العديد من الفوارق التي متيز بينهما، وجتعل من كل منها اإجراء م�ضتقاًل 

عن الآخر، وجُنمل هذه الفوارق فيما ياأتي: 
 ،) من حيث املدة: طبقًا لقانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني )املادتني 119، 120 ♦
وقانون الإجراءات اجلنائية امل�رشي )املادة 36( ، فاإن مدة الإح�ضار ق�ضرية ل تتجاوز 
ثماين واأربعني �ضاعة )28( ، فال يجوز حجز املتهم املقبو�ص عليه مبوجب مذكرة الإح�ضار 

اأكرث من املدة اآنفة الذكر. 
التي متلك  اجلهة  وذلك ح�ضب  عدة،  �ضـهور  اإىل  ي�ضل  فقد  اأطـول،  فمدته  التوقيف  اأما 

�ضلطة اإ�ضداره )29( . 
التوقيف  اأوامر  اأو�ضع من نطاق  اأوامر الإح�ضار  من حيث نطاق كل منهما: نطاق  ♦ 
واحلب�ص الحتياطي؛ لأن القاعدة العامة تق�ضي باأن اأوامر الإح�ضار ت�ضدر ب�ضدد اجلرائم 
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فيها  اأجاز  اأخرى  حالت  اإىل  بالإ�ضافة  الحتياطي،  واحلب�ص  التوقيف  فيها  يجوز  التي 
امل�رشع اإ�ضدار اأوامر الإح�ضار، واإن كانت مما ل يجوز فيها التوقيف )30( ، وذلك على �ضبيل 

ال�ضتثناء، وتتلخ�ص هذه احلالت فيما ياأتي: 
حالة املتهم الذي مل ميتثل ملذكرة احل�ضور.  - 

حالة املتهم الذي يخ�ضى فراره.  - 

ال�ضاهد الذي مل ميتثل ملذكرة احل�ضور بعد ا�ضتدعائه للمرة الثانية.  - 

اإذا كانت اجلرمية يف حالة تلب�ص.  - 

من حيث وجوب ال�ضتجواب: مل ي�ضرتط امل�رشع وجوب �ضبق ا�ضتجواب املتهم الذي  ♦ 

احتياطيًا دون  اأنه ل يجوز توقيف املتهم، وحب�ضه  اأمر بالإح�ضار، يف حني  ي�ضدر بحقه 
�ضبق ا�ضتجوابه. 

الفـرع الثالث:  ◄ 
التوقيف والقب�س: 

من  العديد  فعلت  وكذلك  القب�ص،  الفل�ضطيني  اجلزائية  الإجراءات  قانون  رف  ُيعَّ مل 
الإجراءات  قانون  يف  بو�ضوح  نلحظه  ما  وهذا  املقارنة،  اجلنائية  الإجرائية  الت�رشيعات 
اجلنائية امل�رشي، وقانون اأ�ضـول املحاكمات اجلزائية الأردين، وقانون اأ�ضول املحاكمات 

اجلزائية ال�ضوري )31( .
وذهب جانب من الفقه اإىل تعريفه باأنه »عبارة عن حجز املتهم فرتة زمنية ق�ضرية 
من الوقت ملنعه من الفرار، وذلك متهيداً ل�ضتجوابه مبعرفة اجلهة املتخ�ض�ضة« )32( . وذهب 
بع�ضهم الآخر اإىل تعريفه باأنه: »حرمان ال�ضخ�ص من حرية التجول ولو فرتة ي�ضرية« )33(. 
ج�ضمه،  من  ال�ضخ�ص  »اإم�ضاك  باأنه:  اأحكامها  اأحد  يف  امل�رشية  النق�ص  حمكمة  وعرفته 
وتقييد حركته، وحرمانه من التجول دون اأن يتعلق الأمر بق�ضاء فرتة زمنية حمددة« )34( . 
اأما التوقيف فهو �ضلب حلرية املتهم لفرتة من الزمن قابلة للتمديد متيلها م�ضلحة التحقيق 

وفقا ملعايري يحددها القانون.
مما تقدم ن�ضتخل�ص باأن القب�ص يت�ضابه مع التوقيف واحلب�ص الحتياطي يف اأن كاًل 
منهما ي�ضكل اإجراء من اإجراءات التحقيق التي توؤدي اإىل تقييد حرية ال�ضخ�ص يف التجوال 
واحلركة فرتة من الزمن، بهدف اقتياده اإىل ال�ضلطات املخت�ضة، لتقوم با�ضتجوابه، واتخاذ 

الإجراءات املقررة قانونًا يف حقه )35( . 
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وعلى الرغم من اأوجه ال�ضبه التي تقرب فيما بني القب�ص والتوقيف ، فاإنه يوجد العديد 
من الفوارق التي متيز بينهما. وتتلخ�س اأهم تلك الفوارق فيما ياأتي: 

، اأما  من حيث املدة: القب�ص مدته اأق�رش حيث ل تتجاوز اأربعًا وع�رشين �ضاعة )36(  ♦
التوقيف فمدته اأطول، فقد ت�ضل اإىل اأيام عدة اأو اأ�ضابيع عدة ، وقد تطول لت�ضل اإىل �ضهور. 

من حيث اجلهة املخت�ضة مببا�رشتهما: اإن ال�ضلطة املخت�ضة مببا�رشة التوقيف هي  ♦ 
�ضلطة التحقيق، ول يجوز اإجراوؤه مبعرفة ماأموري ال�ضبط الق�ضائي اأو ندبهم ملبا�رشته )37( ، 
اأما بالن�ضبـة للقب�ص فاإنه يجـوز ملاأمـوري ال�ضبط الق�ضائـي مبا�رشته يف حالت ا�ضتثنائيـة 

ن�ص عليها القانون )38( . 
من حيث لزوم ال�ضتجواب: ي�ضرتط القانون وجوب ا�ضتجواب املتهم قبل اإ�ضدار الأمر  ♦ 
بتوقيفه وحب�ضه احتياطيًا، يف حني اأنه ل يلزم اأن ي�ضبق القب�ص ا�ضتجواب املتهم، وذلك باأن 

هدف القب�ص هو و�ضع املتهم حتت ت�رشف اجلهة القائمة على التحقيق ل�ضتجوابه. 
املبحث الثاني: 

الشروط املتطلب توافرها يف األمر بالتوقيف: 
ال�ضخ�ضية  باحلرية  م�ضا�ضًا  ي�ضكل  ا�ضتثنائيًا  اإجراء  بو�ضفه  التوقيف  لطبيعة  نظراً 
لالأفراد، وخروجًا على الأ�ضل الذي يق�ضي بعدم جواز امل�ضا�ص باحلريات الفردية اإل تنفيذاً 
حلكم بات ا�ضتنفذ كافة طرق الطعن املتاحة قانونًا )39( ، فاإن الت�رشيعات الإجرائية اجلنائية 
املقارنة ذهبت اإىل توفري ال�ضمانات الكفيلة باحلد من خطورته وح�رشته يف حدود احلكمة 

التي �رشع من اأجلها ذلك الإجراء ونطاقها )40( . 
الإجراءات  قانون  خالل  من  ال�ضابق  النهج  تبني  على  الفل�ضطيني  امل�رشع  عمل  ولقد 
اجلزائية حيث فر�ص جمموعة من ال�ضمانات والقيود التي حتد من خطورة التوقيف واحلب�ص 

الحتياطي، وت�ضمن اإىل حد كبري حقوق املتهم. 
وتتمثل تلك القيود يف نوعني من ال�رشوط: النوع الأول يتلخ�ص يف ال�رشوط ال�ضكلية 
الواجب توافرها حني اإ�ضدار الأمر بالتوقيف واحلب�ص الحتياطي، اأما النوع الثاين فيتمثل 

يف ال�رشوط املو�ضوعية. 
وذلك  ال�رشوط مطلبًا م�ضتقاًل،  تلك  نوع من  لكل  �ضنفرد  فاإننا  تقدم  ما  تاأ�ضي�ضًا على 

على التف�سيل الآتي: 
املطلب الأول: ال�رشوط ال�ضكلية.  - 

املطلب الثاين: ال�رشوط املو�ضوعية.  - 
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املطلب األول: 

ال�سـروط ال�سكلية:  ◄ 
هناك جمموعة من ال�رشوط ال�ضكلية يجب توافرها جمتمعة ل�ضحة التوقيف و�ضالمته، 
يف  ال�رشوط  تلك  وتتمثل  ا�ضتعماله.  يف  التع�ضف  لعدم  و�ضمانًا  ق�ضوته،  من  تخفيفًا  وذلك 
واأخرياً  بالتوقيف،  الأمر  وت�ضبيب  قانونًا،  املخت�ض�ضة  اجلهة  من  به  الأمر  �ضدور  وجوب 

وجوب ا�ضتجواب املتهم قبل توقيفه. 
وفقاً                فروع  ثلثة  على  ال�سكلية  لل�رصوط  درا�ستنا  �ستتوزع  عليه  بناًء 

للتف�سيل الآتي: 
الفرع الأول: اجلهة املخت�ضة بالتوقيف.  - 

الفرع الثاين: ت�ضبيب الأمر بالتوقيف.  - 

الفرع الثالث: وجوب ا�ضتجواب املتهم قبل التوقيف. - 

الفـرع الأول:  ◄ 
اجلهة املخت�سة بالتوقيف: 

الأ�ضل اأن الأمر بالتوقيف هو من اخت�ضا�ص اجلهة القائمة على التحقيق واملحاكم يف 
الأحوال املن�ضو�ص عليها قانونًا، وبالتايل ل يجوز �ضدوره من �ضلطة اأدنى كماأموري ال�ضبط 
واملو�ضوعية  واحليدة  بالكفاءة  تتمتع  �ضلطة  من  مبا�رشته  ل�ضمان  وذلك   ،  )41( الق�ضائي 

وال�ضتقالل: وح�ضن التقدير الذي يطمئننا باأن اتخاذ هذا الإجراء قد ُنفرِّذ ب�ضكل �ضليم )42( . 
اأول- موقف امل�رصع الفل�سطيني:  ● 

�ضالحية  الأ�ضا�ص-  -يف  اأ�ضند  حيث  ال�ضابق  التوجه  الفل�ضطيني  امل�رّشع  تبنى  لقد 
 ،  )43( التحقيق  �ضلطة  القانون  التي خولها  اجلهة  باعتبارها  العامة،  النيابة  اإىل  التوقيف 
واأجاز للمحاكم -يف اأحوال حمددة- �ضالحية متديد التوقيف بناء على طلب من النيابة 

العامة )44( . 
يف  الق�ضائي  ال�ضبط  ماأموري  �ضالحية  بخ�ضو�ص  ال�ضياق  هذا  يف  الت�ضاوؤل  ويثور 
با�ضتجواب  تفوي�ضًا  تلقى  -الذي  الق�ضائي  ال�ضبط  ملاأمور  يجوز  فهل  التوقيف،  مبا�رشة 

املتهم يف مواد اجلنح واملخالفات– توقيف ذلك املتهم بعد النتهاء من ا�ضتجوابه؟ 
ا�ضتناداً اإىل ن�ص املادة )2/55( من قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني، فاإنه يجوز 
با�ضتثناء  التحقيق  اأعمال  من  عمل  باأي  الق�ضائي  ال�ضبط  ماأمور  تفوي�ص  العامة  للنيابة 
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ال�ضتجواب يف مواد اجلنايات، وبالتايل فاإن �ضياق الن�ص يوحي بعدم وجود ما مينع من 
تفوي�ص ماأمور ال�ضبط الق�ضائي بتوقيف املتهم بعد ا�ضتجوابه يف مواد اجلنح، على اعتبار 
اأن الأمر بالتوقيف من اأعمال التحقيق، وذلك �رشيطة اأن ين�ص اأمر التفوي�ص �رشاحًة على 

ذلك. 
القانون  ال�ضابقة ما ن�ضت عليه املادة )4/55( من  النظر  ويدلل على �ضواب وجهة 
نف�ضه حيث اأكدت على اأنه »يتمتع املفو�ص يف حدود تفوي�ضه بجميع ال�ضالحيات املخولة 
اجلزائية  الإجراءات  قانون  يف  ن�ص  اأي  يرد  مل  فاإنه  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  النيابة«.  لوكيل 
باعتبارها  العامة،  النيابة  على  اأو يجعله حكراً  التوقيف،  التفوي�ص يف  الفل�ضطيني يحظر 
ال�ضلطة القائمة على التحقيق، واأن امل�رشع اأي�ضًا منح ماأمور ال�ضبط الق�ضائي املنتدب احلق 
يف ا�ضتجواب املتهم يف اجلنح واملخالفات املنتدب للتحقيق فيها، والذي قد ي�ضفر يف غالـب 

الأحيـان عن توقيف املتهم )45( . 
التدخل  ي�ضتلزم  مما  نقد،  حمل  الفل�ضطيني  امل�رشع  موقف  باأن  لنا  يظهر  �ضبق  مما 
ال�رشيع لتعديل ن�ص املادة )55( من قانون الإجراءات اجلزائية بق�رش حق ال�ضتجواب يف 
الذي قد يرتتب عليه يف  العامة، خلطورة هذا الإجراء  النيابة  مواد اجلنح واجلنايات على 

اأحيان كثرية العرتاف من قبل املتهم. 
وعليه فاإننا ناأمل من امل�رشع اأي�ضًا اأن يحظر ب�ضكل �رشيح يف معر�ص تعديله لن�ص 
اأو تفوي�ضهم بذلك، وق�رش  املادة )55( على ماأموري ال�ضبط الق�ضائي �ضالحية التوقيف 
التوقيف وجعله حكراً على النيابة العامة واملحكمة املخت�ضة وفقًا ملا ن�ص عليه القانون. 
والتدخل املاأمول من امل�رشع الفل�ضطيني ُي�ضهم ب�ضكل فاعل يف توفري اأكرب ال�ضمانات 
التي تعزز حقوق املتهم، وتخدم م�ضلحته يف مواجهة التوقيف الذي يعد من اأثقل الإجراءات 

واأكرثها م�ضا�ضًا باحلريات الفردية. 
ثانيا- موقف امل�رصع امل�رصي:  ● 

اأما بالن�ضبة للت�رشيع امل�رشي، فاإن اجلهة التي متلك اإ�ضدار الأمر باحلب�ص الحتياطي 
هي �ضلطة التحقيق وحمكمة املو�ضوع عند اإحالة الدعوى اإليها، ول يجوز اأن ي�ضدر الأمر به 

من رجال ال�ضابطة الق�ضائية، اأو ندبهم ملبا�رشته )46( . 
تاأ�سي�ساً على ذلك فاإن اجلهات التي متلك حق احلب�س الحتياطي يف الت�رصيع 

امل�رصي هي كما ياأتي: 
النيابة العامة )47( : متلك النيابة العامة �ضالحية احلب�ص الحتياطي عندما. 1 جترى 
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احلب�ص  النيابة يف  ا�ضتنفاذ مدة  وبعد  توافرت �رشوطه،  قد  دامت  ما  التحقيقات مبعرفتها 
الحتياطي لها احلق يف طلب جتديده عن طريق القا�ضي اجلزئي )48( . 

واإذا كانت التحقيقات جتري مبعرفة اأي جهة اأخرى، فللنيابة بو�ضفها املدعية الوحيدة 
يف الدعوى اجلنائية اأن تطلب من تلك اجلهة اإلقاء القب�ص على املتهم، وحب�ضه احتياطيًا، اأو 
ال�ضتمرار يف حب�ضه اإذا كان حمبو�ضًا )49( ، فهي متلك احلق يف طلب حب�ص املتهم احتياطيًا 

يف اأي وقت )50( . 
قا�ضي التحقيق: من �ضالحيات قا�ضي التحقيق اإ�ضدار الأمر باحلب�ص الحتياطي،  2 .
وذلك يف حال ما يجري التحقيق مبعرفته )51( ، ويجب عليه اأن ي�ضمع اأقوال النيابة العامة 

قبل اأن ي�ضدر اأمره باحلب�ص. 
�ضبق  الذي  الحتياطي  احلب�ص  بتمديد  اجلزئي  القا�ضي  يخت�ص  اجلزئي:  القا�ضي  3 .
واأن اأمرت به النيابة العامة، وبناء على طلب هذه الأخرية، وذلك يف حالت اإجراء التحقيق 

مبعرفتها. 
حمكمة اجلنح امل�ضتاأنفة: ملحكمة اجلنح امل�ضتاأنفة املنعقدة يف غرفة امل�ضورة اأن  4 .
تاأمر مبد حب�ص املتهم احتياطيًا عندما ت�ضتنفذ املدد املقررة لقا�ضي التحقيق، اأو تلك التي 

ميلكها القا�ضي اجلزئي. 
املو�ضوع  حمكمة  اإىل  الدعوى  واأحيلت  التحقيق،  انتهى  متى  املو�ضوع:  حمكمة  5 .

ت�ضبح هذه الأخرية هي املخت�ضة باحلب�ص الحتياطي والإفراج عن املتهم.
ثالثا- موقف امل�رصع الأردين:  ● 

لقد منح امل�رشع الأردين �ضالحيات اإ�ضدار اأمر التوقيف اإىل املدعي العام يف مرحلة 
التحقيق البتدائي، ومنحها اإىل املحاكم على اختالف درجاتها يف مرحلة املحاكمة )52(، 

وذلك على التف�سيل الآتي: 
يف مرحلة التحقيق البتدائي:  1 .

للمدعي العام اأن ي�ضدر مذكرة توقيف يف حق امل�ضتكى عليه بعد ا�ضتجوابه، اإذا كان 
جنائية،  بعقوبة  اأو  �ضنتني  على  تزيد  مدة  احلب�ص  بعقوبة  عليه  معاقبًا  اإليه  امل�ضند  الفعل 
اجلنح  يف  عليه  امل�ضتكى  �ضد  توقيف  مذكرات  ي�ضدر  اأن  العام  للمدعي  يجوز  وا�ضتثناًء 

املعاقب عليها باحلب�ص مدة ل تزيد عن �ضنتني يف اأي حالة من احلالتني الآتيتني: 
اأو  املق�ضود  غري  الإيذاء  اأو  املق�ضود  الإيذاء  جنح  من  املرتكب  الفعل  كان  اإذا  Ú 

ال�رشقة.
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اإذا  ل اقامة ثابت ومعروف يف الردن، ويجوز الإفراج عنه  Ú اإذا مل يكن للمتهم حم
قدم كفياًل يوافق عليه املدعي العام ل�ضمان ح�ضوره.

ويحق للمدعي العام متديد مذكرة التوقيف كلما اقت�ضت م�ضلحة التحقيق ذلك على اأن 
ل يتجاوز التمديد �ضهراً يف اجلنح، وثالثة اأ�ضهر يف اجلنايات املعاقب عليها بعقوبة موؤقتة، 

و�ضتة اأ�ضهر يف اجلنايات الأخرى )53( .
من املالحظ اأن قرار التوقيف ال�ضادر من املدعي العام يف حق امل�ضتكى عليه ميكن 
الرجوع عنه بقرار اإخالء ال�ضبيل الذي ي�ضدر عن املدعى العام نف�ضه يف مواد اجلنح، ومن 

املحكمة املخت�ضة يف مواد اجلنايات.
يف مرحلة املحاكمة:  2 .

ما  وهذا  ال�ضبيل  واإخالء  التوقيف،  �ضالحية  درجاتها  اختالف  على  املحاكم  متلك 
ي�ضتفاد من ن�ص املادة )3/114( من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية، حيث اإنه للمدعي 
يف  والواردة  له  املمنوحة  التوقيف  مدد  انتهاء  قبل  التحقيق  م�ضلحة  اقت�ضت  اإذا  العام 
الفقرتني الأوىل والثانية من املادة 114 من قانون اأ�ضول املحاكمات، وجب عليه عر�ص 
ملف امل�ضتكي على املحكمة املخت�ضة التي متلك متديد التوقيف ملدد ل تتجاوز يف كل مرة 
والتمديد  التوقيف  يزيد جمموع مدد  األ  اأ�ضهر يف اجلنايات، على  �ضهراً يف اجلنح، وثالثة 
امل�ضموح بها للمدعي العام واملحكمة املخت�ضة عن اأربعة ا�ضهر يف مواد اجلنح، واأل تتجاوز 
ربع احلد الأق�ضى للعقوبة يف اجلنايات املعاقب عليها بعقوبة موؤقتة. ويف كل الحوال ل 
يجوز اأن تتجاوز مدد التوقيف ما ذكر اآنفا، وبالتايل يجب الإفراج عن املوقوف، اإما بكفالة 

اأو بدونها يف اأي من تلك احلالت.

الفـرع الثاين:  ◄ 
ت�سبيب الأمر بالتوقيف: 

ال�ضادر يف حق املتهم، ي�ضكل �ضمانة قوية لهذا الأخري يف  التوقيف  اأمر  اإن ت�ضبيب 
مواجهة )54( كل تع�ضف اأو �ضطط قد متار�ضـه ال�ضلطة املخت�ضة به يف حالـة مبا�رشتهـا لهذا 

الإجـراء يف حق املتهم )55( . 
القانوين  الن�ص  ال�ضمانة، فاإننا نالحظ غياب  الكبرية لهذه  الأهمية  الرغم من  وعلى 
الذي يوؤكد عليها يف قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني، فال يوجد اأي ن�ص يف القانون 
 )12( املادة  عليه  ما ن�ضت  باأن  القول  التوقيف، ول ميكن  ت�ضبيب مذكرة  املذكور يوجب 
من  كل  »يبلغ  باأنه:  تق�ضي  والتي   2003 ل�ضنة  املعدل  الفل�ضطيني  الأ�ضا�ضي  القانون  من 
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يقب�ص عليه اأو يوقف باأ�ضباب القب�ص عليه اأو اإيقافه... )56(« باأنها ت�ضكل اأمراً اإىل اجلهات 
يف  متثل  بل  املتهم،  �ضد  ال�ضادرة  التوقيف  مذكرة  ت�ضبيب  بوجوب  بالتوقيف  املخت�ضة 
حقيقة الأمر جمرد اإخبار املتهم املقبو�ص عليه اأو املوقوف باأ�ضباب ذلك القب�ص، اأو اأ�ضباب 
ذلك التوقيف دون اأن توجه خطابًا �رشيحًا اإىل اجلهات املخت�ضة بالتوقيف بوجوب ت�ضبيب 
مذكرات التوقيف، بالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن امل�ضـرع مل ُيبني يف الن�ص ال�ضـابق اآلية البالغ، 

فهل هي كتابة اأو �ضفاهه؟ 
ا�ضتناداً اإىل العتبارات ال�ضابقة، فاإننا نخالف ما ذهب اإليه بع�ضهم الذين يرون باأن 
ما ق�ضت به املادة ال�ضابقة من القانون الأ�ضا�ضي ت�ضكل �ضمانة مهمة يف م�ضلحة املتهم، 

ويرى فيها اأمراً وا�ضحًا و�رشيحًا اإىل اجلهات القائمة.
التوقيف  اأمر  ت�ضبيب  فمعنى   ،  )57( التوقيف  مذكرة  ت�ضبيب  بوجوب  التحقيق  على 
ين�رشف اإىل بيان الأ�ضباب املوجبة لإ�ضداره، وذكر التهمة والن�ص القانوين املنطبق عليها 
دون اإطالة يف �رشح الأ�ضباب، وهذا ما ل يتوافر يف ن�ص املادة )12( من القانون الأ�ضا�ضي 

املعدل ل�ضنة 2003. 
تاأ�ضي�ضًا على ذلك فاإننا ناأمل من امل�رشع الفل�ضطيني تعديل ن�ضو�ص القانون الأ�ضا�ضي 
ليت�ضمن ن�ضًا �رشيحًا يق�ضي بوجوب ت�ضبيب مذكرة التوقيف اإىل جانب وجوب تبليغ املتهم 
املوقوف اأو املقبو�ص عليه كتابة باأ�ضباب القب�ص عليه اأو اأ�ضباب توقيفه، حتى ترتفع تلك 
وت�ضكل ح�ضنًا  الفردية،  احلريات  التي حتمي  الد�ضتورية  ال�ضمانات  اإىل م�ضاف  ال�ضمانة 

منيعًا لها )58( . 
وندعو امل�رشع الفل�ضطيني كذلك باأن يعمل على اإ�ضافة ن�ٍص جديد اإىل قانون الإجراءات 
اجلزائية الفل�ضطيني احلايل يوؤكد من خالله �رشاحًة على اإلزام ال�ضلطة املخت�ضة بالتوقيف 
واحلب�ص الحتياطي بت�ضبيب مذكرات التوقيف، وذلك اأ�ضوة مبا ن�ضت عليه املادة )39( من 
لدى مكاتب  ال�ضبط  اأوامر  واملادة )51( ب�ضدد  املنازل،  تفتي�ص  نف�ضه بخ�ضو�ص  القانون 
الربق والربيد واأذن املراقبة والت�ضجيـل بخ�ضو�ص و�ضائل الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية. 

وذهب امل�رشع امل�رشي اإىل وجوب اإبالغ املتهم املحبو�ص احتياطيًا باأ�ضباب حب�ضه، 
اأكدت عليه املادة )1/139( من قانون الإجراءات اجلنائية. يف املقابل مل يورد  وهذا ما 
اأي ن�ص يتعلق باإلزام ال�ضلطة القائمة على التحقيق بوجوب ت�ضبيب الأمر ال�ضادر بحب�ضه 

احتياطيا )59( . 
ال�ضادرة  التوقيف  مذكرة  ت�ضبيب  وجوب  على  اأكد  فقد  الأردين  للم�رشع  بالن�ضبة  اأما 
اأمر  اإن الت�ضبيب ي�ضكل �ضمانة مهمة ل�ضالح من �ضدر بحقه  يف حق امل�ضتكي عليه، حيث 
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التوقيف  ملذكرة  اإ�ضدارها  حني  التحقيق  على  القائمة  لل�ضلطة  يجوز  ل  فلذلك  التوقيف، 
التوقيف وحتديد  ا�ضتوجبت  التي  الكتفاء بعبارات عامة ومبهمة، بل يجب بيان اجلرمية 

نوعها، وكذلك تو�ضيح املادة القانونية التي تعاقب عليها ومدة التوقيف )60( . 
ومن املالحظ اأن قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين، خال من الن�ص �رشاحة 

على اإلزام اجلهة التي اأ�ضدرت اأمر التوقيف بوجوب اإبالغ املوقوف باأ�ضباب توقيفه. 
الفـرع الثالث:  ◄ 

وجوب ا�ستجواب املتهم قبل التوقيف: 
املخت�ضة  اجلهة  من  املتهم  ا�ضتجواب  �ضبق  قد  يكون  اأن  التوقيف  ل�ضحة  ي�ضرتط 
بالتحقيق، وهذا ال�رشط ميثل �ضمانة للمتهم من ناحية، ومن ناحية اأخرى فاإنه من البديهي 
مناق�ضة  على  يقوم  ال�ضتجواب  لأن  التوقيف؛  على  �ضابقًا  ال�ضتجواب  يكون  اأن  واملنطقي 
�ضده  توافر  مبا  وجمابهته  وظروفها  واأحوالها  التهمة  اأمور  يف  تف�ضيلية  مناق�ضة  املتهم 
ُيراد بها ا�ضتخال�ص احلقيقة التي قد يكون كامتًا  اأجوبته مناق�ضة  اأدلة ومناق�ضته يف  من 

لها)61(. 
التوقيف؛ لأنه  اأمر  اإ�ضدار  ال�ضتجواب �رشوري قبل  فاإن  ال�ضابق  اإىل املعنى  ا�ضتناداً 
قد ُي�ضفر عن تلك املناق�ضة التف�ضيلية قيام املتهم بتفنيد الأدلة القائمـة �ضـده، وبالتايل ل 

يكون هنالك �ضـرورة اأو مربراً لتوقيفه اأو حب�ضه احتياطيًا )62( . 
ويرتتب على عدم احرتام �رشط ال�ضتجواب امل�ضبق بطالن اأمر التوقيف )63( ، بل ذهب 
اإذا مل ي�ضبق الأمر بالتوقيف ا�ضتجواب املتهم،  بع�ضهم اإىل القول ببطالن التحقيق بكامله 
لكون ال�ضتجواب من الإجراءات اخلطرية التي ُي�ضفر عنها اعرتاف املتهم غالبًا، بالإ�ضافة اإىل 

اأنه و�ضيلة من الو�ضائل املهمة التي �رشعها القانون للمتهم من اأجل الدفاع عن نف�ضه)64(. 
وقد تطلب امل�رشع الفل�ضطيني �رشورة ا�ضتجواب املتهم قبل اأن ي�ضدر الأمر بتوقيفه 
الإجراءات  قانون  من   )108  ،  105( املادتني  ن�ص  من  ُي�ضتفاد  وهذا،  احتياطيًا،  وحب�ضه 
ا�ضتجواب  التوقيف فور النتهاء من  اأمر  باإ�ضدار  القانون املحقق  )65( . ومل يلزم  اجلزائية 

املتهم.
ال�ضتجواب، وذلك يف  �ضاأن  العامة يف  النيابة  على حرية  قيداً  اأورد  فقد  املقابل  يف 
حالة ت�ضلمها للمتهم مقبو�ضًا عليه، فهنا يجب اأن ت�ضتجوبه يف ظرف اأربع وع�رشين �ضاعة، 

ثم تاأمر بتوقيفه اأو اإطالق �رشاحه. 
وذهب امل�رشع امل�رشي اإىل ا�ضرتاط ا�ضتجواب املتهم قبل اإ�ضدار اأمر احلب�ص الحتياطي 
اأورد  اأنه  اإل  الإجـراءات اجلنائية،  اأكدت عليه املـادة )134( من قانون  يف حقه، وهذا ما 
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واحلب�ص  بالقب�ص  الأمـر  اأجاز  حيث  املتهم  فـرار  حالة  وهي  ذلك،  على  وحيداً  ا�ضتثنـاء 
الحتياطي يف حـق املتهم الهـارب دون ا�ضـرتاط �ضبق ا�ضتجوابه )66( . 

اأما بالن�ضبة للم�رشع الأردين فقد اأكد اأي�ضًا على وجوب ا�ضتجواب املتهم قبل توقيفه)67(، 
وهذا ما يظهر من ن�ص املادة )1/114( من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية حيث ق�ضى 
باأنه: »بعد ا�ضتجواب امل�ضتكي عليه يجوز للمدعى العام اأن ي�ضدر بحقه مذكرة توقيف....«، 
ويف ال�ضياق نف�ضه جاء ن�ص املادة )1/111( من القانون نف�ضه، حيث اأكد على اأن »للمدعى 
بعد  يبدلها  اأن  على  مذكرة ح�ضور  باإ�ضدار  يكتفي  اأن  واجلنحة  اجلناية  دعاوي  العام يف 

ا�ضتجواب امل�ضتكي عليه مبذكرة توقيف اإذا اقت�ضى التحقيق ذلك«. 
وتبنى امل�رشع ال�ضوري النهج ال�ضابق نف�ضه، )68( حيث اأكدت املـادة )106( من قانون 
اأ�ضول املحاكمات اجلزائية على اأنه »بعد ا�ضتجـواب املدعـى عليـه، اأو يف حالة فراره ميكن 

قا�ضـي التحقيق اأن ي�ضـدر بحقه مذكرة توقيف....«. 

املطلب الثاني: 

ال�سـروط املو�سوعية:  ◄ 
بيانها  �ضبق  التي  ال�ضكلية  ال�رشوط  جانب  اإىل  للتوقيف  املو�ضوعية  ال�رشوط  متثل 
جمموعة من ال�ضمانات املهمة التي تعمل على اإحداث التوازن املطلوب فيما بني م�ضلحة 

التحقيق من ناحية، وم�ضلحة املتهم من ناحية اأخرى. 
اإىل ذلك فقد حر�ضت الت�رشيعات املقارنة على ت�ضمينها لن�ضو�ص قوانينها  ا�ضتناداً 

الإجرائية اجلنائية. وتتلخ�ص اأهم هذه ال�رشوط فيما ياأتي: 
اجلرائم التي يجوز فيها التوقيف ، ووجوب توافر دلئل كافية على التهام، واأخرياً 
حتديد مدة التوقيف، و�ضوف تتناول تلك ال�رشوط بالبحث والدرا�ضة يف ثالثة فروع متتالية، 

وذلك على التف�سيل الآتي: 
الفرع الأول: اجلرائم التي يجوز فيها التوقيف.  - 

الفرع الثاين: وجود دلئل كافية على التهام.  - 

الفرع الثالث: مدة التوقيف.  - 

الفـرع الأول:  ◄ 
اجلرائم التي يجوز فيها التوقيف: 

ذهبت معظم الت�رشيعات الإجرائية اجلنائية املقارنة اإىل ا�ضرتاط �ضدور اأمر التوقيف 
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الأمر به يف اجلنايات كافة،  اأجازت  يف جرائم على درجة معينة من اجل�ضامة، وكقاعدة 
وب�رشوط معينة يف مواد اجلنح، وا�ضتبعدت املخالفات ب�ضكل مطلق من نطاق التوقيف)69(. 
قانون  على  ال�ضابقة  القاعدة  تطبيق  ي�ضعب  فاإنه  الفل�ضطيني،  للت�رشيع  بالن�ضبة  اأما 
غرار  على   – القانون  هذا  يف  �رشيحًا  ن�ضًا  ند  اإننا  حيث  احلايل،  اجلزائية  الإجراءات 
– ُيحدد نوع اجلرائم الذي يجوز فيها التوقيف ، ول  ن�ضو�ص بع�ص الت�رشيعات املقارنة 
ميكن العتماد يف هذا ال�ضاأن على ما ن�ضت عليه املادة )1/117( من القانون ال�ضابق يف 
قولها: »1- على امل�ضوؤول عن مركز ال�رشطة اأن يتحفظ على املقبو�ص عليه اإذا ما تبني له: 
، اأو حاول الفرار من املكان املوقوف فيه، ب- اأنه ارتكب جنحة،  اأ- اأنه ارتكب جناية وفرَّ

ولي�ص له حمل اإقامة معروف اأو ثابت يف فل�ضطني .....«. 
الإف�ضاح  دون  �ضمنًا  ذهبت  ال�ضابق  الن�ص  يف  امل�رشع  اإرادة  باأن  بع�ضهم  يرى  قد 
لكون  الفهم،  هذا  مع  نختلف  لكننا  التوقيف،  فيها  يجوز  التي  اجلرائم  اإىل حتديد  �رشاحة 
اأ�ضا�ضًا ب�ضالحية ُمنحت مل�ضوؤول املركز جتاه املقبو�ص عليه ومتثل  الن�ص ال�ضابق يتعلق 
تلك ال�ضالحية حتفظًا – ولي�ص توقيفًا – على �ضخ�ص مرتكب جلرمية خطرية وفر اأو حاول 
الفرار مما ينم عن �ضخ�ضية اإجرامية خطرية، اأو لكونه �ضخ�ضًا اأقل خطورة لرتكابه جرمية 
اأقل خطراً، لكن قد ي�ضعب العثور عليه حني احلاجة ب�ضبب عدم وجود حمل اإقامة معروف 
املخت�ضة  اجلهة  هو  لي�ص  املركز  م�ضوؤول  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة  فل�ضطني،  يف  حمدد  اأو 

بالتوقيف. 
التي يجوز فيها  الذي يحدد ب�ضكل قاطع نوع اجلرائم  ال�رشيح  الن�ص  يف ظل غياب 
التوقيف ن�ضتطيع القول باأن التوقيف جائز يف اأنواع اجلرائم كافة من الناحية النظرية، لكن 
من الناحية العملية توجب التعليمات الق�ضائية للنائب العام على اأع�ضاء النيابة مراعاة 
توقيف املتهمني يف جميع اجلنايات واجلنح املهمة كلما توافرت الأدلة على ثبوت التهام، 
ومراعاة الإفراج عن املتهمني كلما كان مو�ضوعها ي�ضتغرق حتقيقه اآجاًل طويلة، وكان ل 

ُيخ�ضى من فرار املتهم )70( . 
تاأ�ضي�ضًا على ما تقدم فاإننا نلفت عناية امل�رشع الفل�ضطيني، وندعوه باأن يعمل على 
حتديد نوع اجلرائم التي يجوز فيها التوقيف ، ونرى باأن يكون التوقيف ب�ضكل مطلق يف 
اأن  اأما بالن�ضبة للجنح في�ضرتط  اجلنايات كافة ، وت�ضتبعد املخالفات من نطاق التوقيف، 
عليها  املعاقب  واجلنح  اأ�ضهر  �ضتة  على  تزيد  مدة  باحلب�ص  عليها  املعاقب  تلك  من  تكون 
باحلب�ص بغ�ص النظر عن مدته، اإذا مل يكن للموقوف حمل اإقامة معروف اأو ثابت يف فل�ضطني، 
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وبالتايل حظر التوقيف يف اجلنح املعاقب عليها بالغرامة فقط. وذلك تر�ضيداً ل�ضتعمال هذا 
الإجراء، و�ضمانًا لعدم الإ�رشاف يف ا�ضتخدامه دون م�ضّوغ. 

ولقد ذهب امل�رشع امل�رشي اإىل بيان نوع اجلرائم التي يجوز فيها احلب�ص الحتياطي 
حيث ا�ضرتط باأن تكون على درجة من اجل�ضامة )71( . فاأجاز احلب�ص الحتياطي يف اجلنايات 
كافة، بغ�ص النظر عن العقوبة املقررة لها، وحظر التوقيف ب�ضكل مطلق يف مواد املخالفات، 
اأما بالن�ضبة للجنح التي يجوز فيها احلب�ص الحتياطي فقد ح�رشها يف تلك املعاقب عليها 
باحلب�ص مدة تزيد على ثالثة اأ�ضهر، واجلنح املعاقب عليها باحلب�ص، اإذ مل يكن للمتهم حمل 
اأن تزيد مدة احلب�ص-  اإقامة ثابتًا ومعروفًا يف م�رش ول ي�ضرتط يف هذه احلالة الأخرية 

املقررة كعقوبة– على ثالثة اأ�ضهر )72( . 
وقام امل�رشع امل�رشي با�ضتبعاد بع�ص اجلرائم من نطاق احلب�ص الحتياطي، وتتمثل 
يف اجلرائم التي تقع بوا�ضطة ال�ضحف، اإل اجلرمية املن�ضو�ص عليها يف املادة )179( من 
قانون العقوبات )73( ، ومل يجز كذلك حب�ص احلدث الذي مل يبلغ من العمر خم�ص ع�رشة �ضنة 

حب�ضًا احتياطيًا )74( . 
يف  ح�رشها  حيث  اجل�ضيمة  اجلرائم  على  التوقيف  ق�رش  اإىل  الأردين  امل�رشع  وذهب 
اجلنايات واجلنح املعاقب عليها باحلب�ص اأو باأية عقوبة اأ�ضد، واأ�ضتبعد من نطاق التوقيف 
املحاكمات  اأ�ضول  قانون  من   )1/111( املادة  ن�ص  اإىل  ا�ضتناداً  وذلك   ،  )75( املخالفات 
اجلزائية، الذي اأكد على اأن »للمدعى العام يف دعاوي اجلناية واجلنحة اأن يكتفي باإ�ضدار 
اقت�ضى  اإذا  توقيف  مبذكرة  عليه  امل�ضتكي  ا�ضتجواب  بعد  يعدلها  اأن  على  ح�ضور  مذكرة 

التحقيق ذلك«. 
وُيعزز �ضحة ذلك ما ن�ضت عليه املادة )131( من القانون نف�ضه، حيث ق�ضت باأنه: 
»اإذا تبني للمدعى العام اأن الفعل يوؤلف خمالفة، ُيحيل امل�ضتكى عليه اإىل املحكمة املخت�ضة، 

وياأمر باإطالق �رشاحه اإن مل يكن موقوفًا ل�ضبب اآخر«. 
ويقرتب نهج امل�رشع ال�ضوري من التوجه ال�ضابق حيث حدد اجلرائم التي ت�ضدر ب�ضددها 
اأو  باحلب�ص  عليها  املعاقب  اجلرائم  يف  التوقيف  مذكرات  اإ�ضدار  فاأجاز  التوقيف.  مذكرة 
بعقوبة اأ�ضد منه بغ�ص النظر عن كونها من اجلنايات اأو اجلنح اأو املخالفات. وحظر اإ�ضدار 
 ،  )76( بالغرامة  عليها  املعاقب  واجلنح  الب�ضيطة كاملخالفات  اجلرائم  التوقيف يف  مذكرة 
وهذا ما ي�ضتفاد من ن�ص املادة )106( من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الذي اأكد على 
اأنه: »ميكن لقا�ضي التحقيق اأن ي�ضدر بحقه )اأي املدعى عليه( مذكرة توقيف اإذا كان الفعل 

امل�ضند اإليه معاقبًا باحلب�ص اأو بعقوبة اأ�ضد منه.....«. 
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اين:  الفـرع الث ◄
وجود دلئل كافية على التهام: 

به  ياأمر  الذي  تتوافر لدى املحقق  اأن  التوقيف  ل�ضالمة  ال�رشوط املتطلبة قانونًا  من 
دلئل كافية ت�ضري اإىل ن�ضبة اجلرمية اإىل املتهم )77( ، ول يكفي جمرد ال�ضـكوك وال�ضبهات 

التي قد تتبادر اإىل ذهن املحقق حني اإ�ضـداره لذلك الأمر. 
على  القائمة  للجهة  التقديرية  لل�ضلطة  مرتوك  عدمه  من  الأدلة  كفاية  مدى  وتقدير 
التحقيق حتت رقابة حمكمة املو�ضوع، اأو لرقابة اجلهة التي متلك مد التوقيف، والتي يكون 

لها اأن تاأمر بالإفراج عن املتهم اإذا تبني لها عدم توافر الدلئل الكافية يف حقه )78( . 
اأي  لنا عدم وجود  الفل�ضطيني، يظهر  الإجراءات اجلزائية  وبا�ضتقراء ن�ضو�ص قانون 
ن�ص �رشيح ي�ضتوجب توافر الدلئل الكافية لدى املحقق حني اإ�ضداره لأمر التوقيف، مما 
�ضالحًا  التحقيق  �ضلطة  وتخويل  املتهم،  مل�ضلحة  املفرو�ضة  ال�ضمانات  من  اإقالًل  ي�ضكل 
خطرياً يهدد حرية املتهم، حيث اإنها قد ت�ضتغل خلو القانون من هذه ال�ضمانة اإىل الإ�رشاف 

يف اأوامر التوقيف يف اأحوال ل ت�ضتوجب ذلك )79( . 
يف ظل غياب تلك ال�ضمانة املهمة، وحتقيقًا لرت�ضيد اإ�ضدار اأوامر التوقيف، فاإننا ندعو 
امل�رشع الفل�ضطيني اإىل اإ�ضالح هذا اخللل من خالل ت�ضمني قانون الإجراءات اجلزائية ن�ضًا 
التحقيق حني  على  القائمة  ال�ضلطة  لدى  الكافية  الدلئل  توافر  على وجوب  يوؤكد  �رشيحًا 

اإ�ضدارها لأوامر التوقيف. 
وخالفًا لذلك فقد ن�ص امل�رشع امل�رشي على وجوب توافر هذا ال�رشط، وهذا ما ي�ضتفاد 
بعد  تبني  »اإذا  اأنه:  على  اأكد  حيث  اجلنائية  الإجراءات  قانون  من   )134( املادة  ن�ص  من 
ا�ضتجواب املتهم اأو يف حالة هروبه اأن الدلئل كافية ...... جاز لقا�ضي التحقيق اأن ي�ضدر 

اأمراً بحب�ص املتهم احتياطيًا«. 
وذهب امل�رشع الأردين اإىل عدم الن�ص �رشاحـة على هذا ال�ضـرط �ضمن ن�ضو�ص قانون 

اأ�ضول املحاكمات اجلزائية )80( .
وهذا ما تبناه اأي�ضًا امل�رشع ال�ضوري حيث ل ند اأي ن�ص يف قانون اأ�ضول املحاكمات 
اجلزائية ي�ضرتط وجوب توافر الدلئل الكافية علـى ن�ضبة اجلرميـة اإىل املتهـم حني اإ�ضـدار 

مذكرة توقيـف فـي حق هذا الأخري )81( . 
الفـرع الثالث:  ◄ 

مدة التوقيف: 
عملت  فقد  لذلك  باخلطورة،  يت�ضف  فاإنه  للتوقيف،  املوؤقتة  الطبيعة  من  الرغم  على 
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خالل  من  اخلطورة  هذه  حدة  من  التخفيف  على  املقارنة  اجلنائية  الإجرائية  الت�رشيعات 
األ  اأجلها،  من  �رشع  التي  الغاية  يخدم  ل  مبا  ا�ضتمراره  عدم  ل�ضمان  حمددة  مبدة  تقييده 
وهي م�ضلحة التحقيق، واإل اأ�ضبح �ضيفًا م�ضلطًا على رقبة املتهم وانتهاكًا خطرياً حلريته 

ال�ضخ�ضية )82( . 
من اأجل ذلك فقد تدخل القانون الأ�ضا�ضي املعدل ل�ضنة 2003 موؤكداً على هذه ال�ضمانة 
من خالل ما ن�ضت عليه املادة )2/11( حيث ق�ضت باأنه: » 2- ل يجوز القب�ص على اأحد اأو 
تفتي�ضه اأو حب�ضه اأو تقييد حريته باأي قيد اأو منعه من التنقل اإل باأمر ق�ضائي وفقًا لأحكام 
القانون. ويحدد القانون مدة احلب�ص الحتياطي. ول يجوز احلجز اأو احلب�ص يف غري الأماكن 

اخلا�ضعة للقوانني ال�ضادرة بتنظيم ال�ضجون«. 
ملدة  اأق�ضى  حداً  الفل�ضطيني  اجلزائية  الإجراءات  قانون  و�ضع  فقد  لذلك  وتطبيقًا 
اأي�ضًا  اأن تتجاوزهـا، وحدد  لها  التي متلكها اجلهة املخت�ضة بالتحقيق ل يجوز  التوقيف 

مـدة التوقيف التي متلكهـا املحاكم على اختالف درجاتها. 
�ضالحية  قيد  قد  الفل�ضطيني  اجلزائية  الإجراءات  قانون  فاإن  تقدم  ما  على  تاأ�ضي�ضًا 
النيابة العامة- ب�ضفتها اجلهة الوحيدة املخت�ضة بالتحقيق – يف الأمر بالتوقيف، حيث 
منح وكيل النيابة �ضالحية توقيف املتهم ملدة ثمان واأربعني �ضاعة فقط. املادة )108()83(، 
ثم عاد يف املادة )119( من القانون نف�ضه، وخف�ص �ضقف املدة املمنوحة لوكيل النيابة يف 
التوقيف اإىل اأربع وع�رشين �ضاعة )84( ، وهذا يظهر نوعًا من التناق�ص وعدم الو�ضوح، فهل 
�ضالحية وكيل النيابة يف التوقيف تتحدد باأربع وع�رشين �ضاعة اأو ثمان واأربعني �ضاعة؟ 
التوقيف  �ضالحية  بخ�ضو�ص  اجلدل  هذا  ح�ضم  اإىل  الفل�ضطيني  امل�رشع  ندعو  فاإننا  لذلك 

املمنوحة لوكيل النيابة، وبالتايل اإزالة كل غمو�ص قد يكتنفها. 
واإذا اقت�ضت اإجراءات التحقيق ال�ضتمرار يف توقيف املتهم ملدة اأكرث مما �ضبق، فيجب 
ملدة  التوقيف  متديد  طالبًا  املخت�ص  ال�ضلح  قا�ضي  على  الأمر  عر�ص  النيابة  وكيل  على 
على  جمموعها  يف  تزيد  ل  ملدة  التوقيف  متديد  ال�ضلح  قا�ضي  وميلك  يومًا،  ع�رش  خم�ضة 

خم�ضة واأربعني يومًا )املادة 1/120 من قانون الجراءات اجلزائية الفل�ضطيني( .
واأجاز القانون للنائب العام اأو اأحد م�ضاعديه اأن يتقدم بطلب اإىل حمكمة البداية لتمديد 
التوقيف، ويف هذه احلالة ل يجوز اأن تتجاوز خم�ضة واأربعني يومًا، واإذا م�ضت ثالثة اأ�ضهر 
على توقيف املتهم وهي جمموع ما اأمر به قا�ضي ال�ضلح وقا�ضي البداية فيجب اإخالء �ضبيل 
املتهم، اإل اإذا كانت النيابة العامة قبل انتهاء مدة الثالثة اأ�ضهر اآنفة الذكر بعر�ص املتهم 
على املحكمة املخت�ضة مبحاكمته التي متلك متديد التوقيف مدداً اأخرى ت�ضل يف جمموعها 
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مع املدد ال�ضابقة اإىل �ضتة اأ�ضهر، واإل يجب الإفراج فوراً عن املتهم ما مل ُيحْل اإىل املحكمة 
املخت�ضة ملحاكمته )املادة 4،3،2/120 من قانون الجراءات اجلزائية الفل�ضطيني( . 

ويف حال اإحالة املتهم اإىل املحكمة املخت�ضة ملحاكمته، متلك هذه الأخرية توقيفه 
�رشيطة اأن ل ي�ضتمر توقيف املتهم يف جميع الأحوال اأكرث من مدة العقوبة املقررة للجرمية 

املوقوف ب�ضببها )85( .
اجلهات  ت�ضتطيع  التي  املدة  حتديد  على  حر�ص  فقد  امل�رشي  للم�رشع  بالن�ضبة  اأما 
القائمة على التحقيق حب�ص املتهم احتياطيًا خاللها حيث فرق بني املدة املمنوحة للنيابة 
العامة، وبني تلك املمنوحة لقا�ضي التحقيق )86( . وعمل اأي�ضًا على و�ضع حد اأق�ضى ملدة 
احلب�ص الحتياطي )املادة 143 من قانون الإجراءات اجلنائية( ، حيث جعلها ل تتجاوز 
�ضتة اأ�ضهر ما مل يكن املتهم قد اأُعلن باإحالته اإىل املحكمة املخت�ضة قبل انتهاء هذه املدة، 
مدة  تزيد  اأن  يجوز  ل  كذلك  اأو جناية.  اإليه جنحة  املن�ضوبة  التهمة  كون  النظر عن  بغ�ص 
انتهائها  اأُعلن قبل  اأ�ضهر يف مواد اجلنح، ولو كان املتهم قد  احلب�ص الحتياطـي عن �ضتة 

باإحالته اإىل املحكمة املخت�ضة )87( . 
اأن تزيد مدة احلب�ص الحتياطي عن �ضتة  اأما فيما يتعلق مبواد اجلنايات، فال يجوز 
اأ�ضهر، اإل بعد احل�ضول قبل انق�ضائها على اأمر من املحكمة املخت�ضة مبد احلب�ص مدة ل تزيد 
يف جمموعة عن خم�ضة واأربعني يومًا قابلة للتجديد ملدة اأو مدد مماثلة، واإل وجب الإفراج 

عن املتهم يف جميع الأحـوال )مادة 143 من قانون الإجراءات اجلنائية( . 
املحاكمات  اأ�ضول  قانون  من   2،1/114 املادة  يف  حدد  فقد  الأردين  امل�رشع  اأما 
التوقيف التي ميلكها املدعي العام ب�ضفته اجلهة املخت�ضة لإ�ضدار مذكرة  اجلزائية، مدد 
التوقيف يف مرحلة التحقيق البتدائي، حيث منحه احلق يف اإ�ضدار مذكرة توقيف يف حق 
اإليه ي�ضكل  اإذا كان الفعل امل�ضند  امل�ضتكى عليه بعد ا�ضتجوابه ملدة ل تتجاوز �ضبعة ايام، 
جنحة معاقبا عليها باحلب�ص مدة تزيد عن �ضنتني، وملدة ل تتجاوز خم�ضة ع�رش يومًا اإذا 

كان الفعل امل�ضند اإليه معاقبا عليه بعقوبة جنائية.
ملا  وفقا  لتمديده،  �رشورة  هنالك  كان  كلما  التوقيف  متديد  العام  للمدعي  ويجوز 
تتطلبه م�ضلحة التحقيق، بحيث ل يتجاوز التمديد �ضهراً يف مواد اجلنح، وثالثة اأ�ضهر يف 
مُيدَّد  مل  واإذا  الأخرى،  اجلنايات  يف  اأ�ضهر  و�ضتة  موؤقتة،  بعقوبة  عليها  املعاقب  اجلنايات 
التوقيف وفقا ملا ن�ضت عليه الفقرة 3 من املادة 114 لقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية، 

فيجب الفراج عن امل�ضتكى عليه بعده.
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وتنطبق الأحكام ال�سابقة نف�سها يف �ساأن التوقيف والتمديد على اجلنح املعاقب 
عليها باحلب�س مدة ل تزيد عن �سنتني يف اإحدى حالتني: 

اإذا كان الفعل امل�ضند اإىل امل�ضتكى عليه من جنح الإيذاء املق�ضود اأو غري املق�ضود  ● 

اأو ال�رشقة.
يف حال عدم وجود حمل اإقامة ثابت ومعروف يف اململكة للم�ضتكى عليه. ● 

وذهب امل�رشع الأردين اي�ضا اإىل حتديد مدد التوقيف التي متلكها املحكمة املخت�ضة 
مبحاكمة امل�ضتكى عليه حيث ق�ضت املادة )3/114( من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية 
باأنه ».....3- اإذا اقت�ضت م�ضلحة التحقيق قبل انتهاء املدد املبينة يف الفقرتني ال�ضابقتني 
ا�ضتمرار توقيف امل�ضتكى عليه، وجب على املدعي العام عر�ص ملف الدعوى على املحكمة 
املخت�ضة بنظر الدعوى، وللمحكمة بعد الطالع على مطالعة املدعى العام، و�ضماع اأقوال 
امل�ضتكى عليه، اأو وكيله حول م�ضوغات ا�ضتمرار التوقيف من عدمه، والطالع على اأوراق 
التحقيق اأن تقرر قبل انتهاء تلك املدة متديد مدة التوقيف ملدة ل تتجاوز يف كل مرة �ضهراً 
يف اجلنح، وثالثة اأ�ضهر يف اجلنايات، على اأن ل يزيد جمموع التوقيف والتمديد يف جميع 
اأ�ضهر يف اجلنح، وعلى ربع احلد الأق�ضى للعقوبة يف اجلناية املعاقب  اأربعة  الأحوال عن 
عليها قانونًا بعقوبة موؤقتة، اأو اأن تقرر الإفراج عن املوقوف بكفالة اأو بدونها يف اأي تلك 

من احلالت«.
يف �ضوء ما تقدم يظهر لنا باأن امل�رشع الأردين يتفق مع امل�رشع الفل�ضطيني وامل�رشع 
لل�ضالحيات  بالن�ضبة  �ضواء  ومتديدها  التوقيف  ملدة  اأق�ضى  �ضقف  حتديد  يف  امل�رشي 
املمنوحة للمدعي العام، اأو املحكمة املخت�ضة، وذلك يف مواد اجلنح التي يجوز التوقيف 
فيها، اأو يف مواد اجلنايات املعاقب عليها بعقوبة موؤقتة، اأما بالن�ضبة للجنايات املعاقب 
املحاكمات  اأ�ضول  قانون  ن�ضو�ص  يف  ند  ل  فاإننا  موؤبدة،  بعقوبة  اأو  بالإعدام،  عليها 
اجلزائية الأردين اأي ن�ص يحدد �ضقفًا اأق�ضى ملدة التوقيف التي متلكها املحكمة املخت�ضة. 
وتبنى امل�رشع ال�ضوري نهجًا خمالفًا بخ�ضو�ص مدة التوقيف، حيث اإنه مل يحدد حداً اأق�ضى 

ملدة التوقيف، ويعني ذلك باأن مذكرة التوقيف ت�ضدر ملدة غري حمددة )88( . 
والنهج ال�ضابق الذي تبناه امل�رشع ال�ضوري فيما يتعلق بعدم و�ضع �ضقف اأعلى ملدة 
يف  املتهم  مل�ضلحة  مهمة  �ضمانة  ي�ضكل  التوقيف  مدة  حتديد  لأن  انتقاد،  حمل  التوقيف 
مواجهة تع�ضف ال�ضلطات القائمة على التحقيق، ويحثها يف الوقت نف�ضه على الإ�رشاع يف 

اإنهاء اإجراءات التحقيق، مما يحافظ على احلريات الفردية، وي�ضمن عدم الفتئات عليها. 
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املبحث الثالث: 

ضوابط التعامل مع مدة التوقيف: 
التوازن املطلوب فيما بني م�ضلحة املتهم املوقوف و�رشورات  حر�ضًا على حتقيق 
التحقيق، فقد عملت العديد من الت�رشيعات الإجرائية اجلنائية املقارنة على و�ضع القواعد 
الكفيلة بالتعامل مع مدة التوقيف يف حال �ضدور حكم بالإدانة اأو بالرباءة. وتتمثل اأهم 
هذه ال�ضوابط يف خ�ضم مدة التوقيف من مدة العقوبة التي قد يحكم بها يف حق املتهم، 

واحلق يف التعوي�ص عن التوقيف التع�ضفي وغري املربر. 
اإىل  املبحث  هذا  تق�ضيم  منـا  يقت�ضي  ال�ضوابـط  بتلك  الإملـام  فاإن  ذلك  على  تاأ�ضي�ضًا 

مطلبني، وذلك على الوجـه الآتـي: 
خ�ضم مدة التوقيف من مدة العقوبة.  املطلب الأول:  ●

املطلب الثاين: ● التعوي�ص عن مدة التوقيف غري املربر. 

املطلب األول: 

خ�سم مدة التوقيف من مدة العقوبة:  ◄ 

لقد اأخذ امل�رشع الفل�ضطيني بقاعدة اإنقا�ص مدة التوقيف التي كان ق�ضاها املوقوف 
من مدة العقوبة ال�ضالبة للحرية التي قد يحكم بها عليه يف حال الإدانة، وهذا ما ي�ضتفاد من 

ن�ص املادتني )397 ، 401( من قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني. 
ويبداأ احت�ضاب مدة العقوبة ال�ضالبة للحرية املحكوم بها على املتهم من تاريخ القب�ص 
عليه مع مراعاة اإنقا�ص مدة التوقيف، والقب�ص التي اأم�ضاها املحكوم عليه. واإذا حكم على 
املتهم بعقوبات عدة �ضالبة للحرية، فاإن مدة التوقيف ُتخ�ضم من اأخف هذه العقوبات، ثم 
�ضالبة  بعقوبة  عليه  املحكوم  �ضبيل  اإخالء  ويجب   .  )89( ال�ضدة  يف  تليها  التي  العقوبة  من 

للحرية، ما دام قد اأم�ضى فرتة توقيف تعادل املدة املحكوم بها عليه )90( . 
ويف حال احلكم بالرباءة من اجلرمية التي ُحب�ص املتهم من اأجلها احتياطيًا، فيجب 
خ�ضم مدة التوقيف التي كان قد اأم�ضاها املتهم من املدة املحكوم بها يف اأية جرمية يكون 
قد ارتكبها، اأو حقق معه فيها اأثناء توقيفه )91( . ويثور ت�ضاوؤل مهم، وذلك يف حال �ضدور 
قرار بحفظ الدعوى اأو حكم بعقوبة تقل عن مدة التوقيف التي ق�ضاها املحكوم عليه اأو حكم 
بالرباءة، فهل يجوز خ�ضم مدة التوقيف ال�ضابقة من احلكم اجلديد ال�ضادر يف جرمية جديدة 

لتعوي�ص ال�ضخ�ص نف�ضه عن مدة توقيفه يف اجلرمية القدمية؟ 
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القانون  �رشاح  بع�ص  ذهب  اخل�ضم،  ذلك  ُيجيز  الذي  ال�رشيح  الن�ص  غياب  ظل  يف 
اإخالء  الذي يرتكب -بعد  ال�ضخ�ص  باأنه ل جمال ل�ضتفادة  القول  اإىل  الفل�ضطيني  اجلنائي 
�ضبيله– جرمية اأخرى وحكم عليه باحلب�ص من خ�ضم مدة التوقيف ال�ضابقة من مدة العقوبـة 

ال�ضالبـة للحريـة اجلديدة، وبالتالـي يجب اأن ي�ضتويف العقوبة اجلديدة كاملة )92( . 
ونحن نتفق مع الراأي ال�ضابق من الناحية القانونية ا�ضتناداً اإىل العتبارات ال�ضابقة، 
اإل اأننا نرى باأنه كان من الواجب على امل�رشع الفل�ضطيني اأن يورد ن�ضًا �رشيحًا يف قانون 
قد  التي  اجلديدة  العقوبة  مدة  من  ال�ضابقة  التوقيف  مدة  خ�ضم  يجيز  اجلزائية  الإجراءات 
ُيحكم بها �ضد ال�ضخ�ص نف�ضه بعد اإخالء �ضبيله، وذلك ا�ضتناداً اإىل اعتبارات العدالة، و�ضيانة 

احلريات الفردية التي �ُضلبت دون مربر. 
وذهب امل�رشع امل�رشي اإىل تبني املبداأ ال�ضابق نف�ضه، ونق�ضد بذلك ا�ضتنزال املدة التي 
اأكدت عليه  العقوبة املحكوم بها، وهذا ما  ق�ضاها املتهم يف احلب�ص الحتياطي من مدة 
املادة )482( من قانون الإجراءات اجلنائية يف قولها باأنه: »تبتدئ مدة العقوبة املقيدة 
اإنقا�ضها  للحرية من يوم القب�ص على املحكوم عليه بناء على احلكم ال�ضادر مع مراعاة 
اإنقا�ص  ال�ضابق وجوب  مبقدار مدة احلب�ص الحتياطي ومدة القب�ص«. وي�ضتفاد من الن�ص 
مدة احلب�ص الحتياطي والقب�ص من مدة العقوبة املحكوم بها، ول ينفذ يف حق املحكوم 

عليه �ضوى املدة املتبقية منها بعد اخل�ضم )93( . 
واإذا حكم على املتهم الذي �ضبق حب�ضه احتياطيًا حكمًا بالغرامة فقط، وجب اأن ينق�ص 
اإذا كان احلكم  اأما  الحتياطي،  اأيام احلب�ص  التنفيذ مائة قر�ص عن كل يوم من  منها عند 
يكون  خمتلفة،  اأنواع  من  للحرية  �ضالبة  عدة  بعقوبات  ق�ضى  قد  املتهم  حق  يف  ال�ضادر 
ا�ضتنزال مدة احلب�ص الحتياطي من العقوبة الأخف، ثم التي تليها يف ال�ضدة حتى ت�ضتنفذ 

املدة )94( . 
واإذا حكم برباءة املتهم من اجلرمية التي حب�ص احتياطيًا من اأجلها وجب خ�ضم مدة 
اأو ُحقق  اأخرى يكون قد ارتكبها  اأي جرمية  احلب�ص الحتياطي من املدة املحكوم بها يف 
فيها اأثناء احلب�ص الحتياطي )95( ، وهذا ما اكدت عليه املادة 483 من قانون الجراءات 
اجلنائية حيث ق�ضت باأنه: »اإذا حكم برباءة املتهم من اجلرمية التي حب�ص احتياطيا منه 
اأجلها وجب خ�ضم مدة احلب�ص من املدة املحكوم بها يف اأي جرمية اأخرى يكون قد ارتكبها، 
اأو حقق معه فيها اأثناء احلب�ص الحتياطي«. اأما اإذا مل يحكم على املتهم بعقوبة ما، اأو حكم 
عليه بعقوبة تقل عن املدة التي ُحب�ضها احتياطيًا، فاإنه ُيفرج عنه فوراً، ول يقبل منه دعوى 

التعوي�ص اإل بطريق املخا�ضمة املن�ضو�ص عليها يف قانون املرافعات )96( . 
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اأما بالن�ضبة للم�رشع الأردين فقد تبنى اأي�ضًا مبداأ خ�ضم مدة التوقيف من مدة العقوبة 
�ضالبة  بعقوبة  توقيفه-  �ضبق  –الذي  املتهم  باإدانة  حكم  �ضدر  اإذا  وعليه  بها،  املحكوم 
اأكدت عليه املادة )41( من  ، وهذا ما   )97( التوقيف  العقوبة مدة  ُيح�ضم من هذه  للحرية، 

قانون العقوبات يف قولها: »حُت�ضب مدة التوقيف من مدد العقوبات املحكوم بها«. 
وعلى خالف امل�رشع امل�رشي وامل�رشع الفل�ضطيني، ُيالحظ باأن امل�رشع الأردين، مل 
يتناول بالن�ص م�ضاألة ح�ضم مدة القب�ص اأو العتقال اأو التوقيف الإداري من مدة العقوبة 
مدة  مع  التعامل  كيفية  كذلك  يبني  ومل  نف�ضها،  اجلرمية  يف  بها  املحكوم  للحرية  ال�ضالبة 
التوقيف اإذا كانت العقوبة ال�ضالبة للحرية املحكوم بها اأقل من مدة التوقيف، وكان ال�ضخ�ص 

حمكومًا عليه بعقوبة �ضالبة للحرية يف جرمية اأخرى. 
وُيالحظ اأي�ضًا باأن امل�رشع الأردين مل ين�ص على كيفية التعامل مع حالة احلكم على 
ال�ضخ�ص بعقوبة �ضالبة للحرية، وبعقوبة مالية وكانت مدة العقوبة ال�ضالبة للحرية اأقل من 
مدة التوقيف، وذلك على خالف ما ذهب اإليه امل�رشع امل�رشي، حيث و�ضع الكيفية الواجب 

اتباعها بخ�ضو�ص الفر�ضية ال�ضابقة. 

املطلب الثاني: 

التعوي�س عن مدة التوقيف غري املربر:  ◄ 
ميثل التوقيف قيداً على حرية املتهم وم�ضا�ضًا بها، وبالتايل يرتتب عليه اإبعاده عن 
اأذى باأ�رشته و�ضمعته  التجارية وخالفها، ويلحق  اأعماله  حياته الجتماعية وتعطيل �ضري 
ت�ضاوؤًل  ُتثري  املوقوف  املتهم  تطال  التي  ال�ضابقة  ال�ضلبية  فالآثار   .  )98( رزقه  وم�ضدر 
مهمًا وجديًا يتعلق مبدى حق ذلك ال�ضخ�ص يف التعوي�ص عن الأ�رشار املادية واملعنوية 
التي حلقت به جراء هذا التوقيف واحلب�ص الحتياطي، اإذا اأ�ضفر التحقيق عن حفظ الدعوى 
اجلنائية، اأو حكمت حمكمة املو�ضوع برباءته، اأو بعقوبة �ضالبة للحرية تقل مدتها الزمنية 
عن املدة التي اأم�ضاها يف التوقيف واحلب�ص الحتياطي. فهل يحق لذلك ال�ضخ�ص املطالبة 

بالتعوي�ص عن الأ�رشار التي حلقت به جراء ذلك التوقيف غري املربر؟ . 
من الثابت اأن قواعد العدالة تقت�ضي ال�ضماح لهذا املت�رشر باأن يرفع دعوى تعوي�ص 
الناحية املعنوية جراء هذا احلب�ص  الناحية املادية، ومن  التي حلقت به من  الأ�رشار  عن 
الحتياطي غري القانوين )99( . وهذا ما تبنته املادة )5/9( من التفاقية الدولية املعروفة 
بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية لعام 1966، حيث اأكدت على اأنه«....... 5- لكل 

�ضخ�ص كان �ضحية توقيف اأو اعتقال غري قانوين حق يف احل�ضول على تعوي�ص«. 
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الأوروبية  الأ�ضا�ضية  الإن�ضان واحلريات  نف�ضه معاهدة حقوق  ال�ضابق  التوجه  وتبنت 
التي اُعتمدت يف 4 نوفمرب 1950 وبداأ العمل بها يف 3 �ضبتمرب 1953م، حيث اأكدت الفقرة 
توقيف  اأو  اعتقال  يقع �ضحية  �ضخ�ص  »..... 5/ كل  اأن  اخلام�ضة على  املادة  اخلام�ضة من 
على  عملت  ما  وذلك  التعوي�ص«.  له  يحق  املادة،  هذه  اأحكام  مع  تتعار�ص  �رشوط  �ضمن 
الن�ص عليه اأي�ضا بع�ص الت�رشيعات الإجرائية اجلنائية املقارنة، ومنها الت�رشيع الفرن�ضي 

واليطايل والبلجيكي واليمني. 
ولقد اأكد على هذا احلق املوؤمتر الأول للجمعية امل�رشية للقانون اجلنائي حيث جاء 
يف اأحد تو�ضياته: »تكفل الدولة على الوجه الذي ينظمه القانون ملن ُحب�ص خطاأ احلق يف 

املطالبة بالتعوي�ص« )100( .
اأول- موقف امل�رصع الفل�سطيني:  ● 

وجود  عدم  يظهر  احلايل،  الفل�ضطيني  اجلزائية  الإجراءات  قانون  ن�ضو�ص  با�ضتقراء 
اأي ن�ص ُيعطي احلق للمت�رشر من جراء التوقيف غري املربر باللجوء اإىل الق�ضاء للمطالبة 

بالتعوي�ص عما حلقه من اأ�ضـرار مادية اأو معنوية. 
ل�ضنة 2003  املعدل  الفل�ضطيني  الأ�ضا�ضي  القانون  املادة )32( من  فاإن  املقابل  يف 
اأر�ضت مبداأ التعوي�ص عن الأ�رشار التي قد تلحق بالأفراد جراء العتداء على حرياتهم  قد 

ال�ضخ�ضية وحرمة حياتهم اخلا�ضة، واأكدت على �ضمان ال�ضلطة الوطنية لهذا التعوي�ص. 
قانون  ي�ضمنه  بن�ص  الفل�ضطيني  امل�رشع  تدخل  باأن  نرى  فاإننا  ذلك،  اإىل  ا�ضتناداً 
املطالبة  يف  املربر  غري  التوقيف  من  املت�رشر  حق  مبوجبه  يقرر  اجلزائية  الإجراءات 
اأمراً عاجاًل وُملحًا، وذلك احرتامًا لن�ضو�ص القانون الأ�ضا�ضي وخا�ضًة  اأ�ضبح  بالتعوي�ص 

املادة )32( ، وان�ضجامًا مع املعايري الدولية يف هذا اخل�ضو�ص )101( . 
ثانيا- موقف امل�رصع امل�رصي:  ● 

قبل �ضدور قانون 145 ل�ضنة 2006م املعدل لقانون الإجراءات اجلنائية، مل يكن يف 
ا�ضتطاعة املت�رشر من جراء احلب�ص الحتياطي غري املربر احلق يف رفع دعوى للمطالبة 
بالتعوي�ص عن ال�رشار التي حلقت به، وذلك خللو الت�رشيع اجلنائي امل�رشي يف حينه من 

ن�ص يقرر م�ضئولية الدولة عن اأ�رشار التوقيف. 
فالقاعدة العامة اأن الدولة غري م�ضئولة عن اعمال ال�ضلطة الق�ضائية، لذلك مل يكن اأمام 
املت�رشر �ضوى اللجوء اإىل دعوى خما�ضمة الق�ضاة املن�ضو�ص عليها يف املادة 509 من 

قانون املرافعات امل�رشي )102( . 
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الد�ضتور امل�رشي  القول باأن روح  اإىل  الفقه امل�رشي  يف �ضوء ذلك ذهب جانب من 
-وبخا�ضة ن�ص املادة 57- ُيوجب ت�ضمني قانون الجراءات اجلنائية ن�ضًا يعطي احلق 
للمتهم الذي �ضبق واأن ُحب�ص احتياطيا املطالبة بالتعوي�ص عن الأ�رشار التي اأ�ضابته، ولو 
�ضدر يف الدعوى قرار باأن ل وجه لإقامتها اأو حكم برباءة املتهم فيها، وذلك �رشيطة اأن 

يلحق احلب�ص الحتياطي �رشر ج�ضيم بهذا الأخري. )103( 
وب�ضدور قانون 145 ل�ضنة 2006 اأر�ضى امل�رشع امل�رشي مبداأ التعوي�ص عن التوقيف 
من خالل ما ن�ضت عليه املادة )312 مكرر( حيث األزمت النيابة العامة بن�رش حكم براءة 
يوميتني  جريدتني  يف  الدعوى  لإقامة  وجه  ل  باأن  والأوامر  ب�ضاأنه،  اأوقف  الذي  املتهم 
الدولة لتعوي�ص املتهم ماديًا  اإىل كفالة  وا�ضعتي النت�ضار على نفقة احلكومة، بال�ضافة 

عن مدة التوقيف، وذلك وفقا لالإجراءات التي �ضي�ضدر بها قانون خا�ص.
مما �ضبق يظهر لنا باأن امل�رشع امل�رشي قد قرر مبداأ التعوي�ص الأدبي عن التوقيف 
اأنه مل ينظم اأحكامه، بل  اإل  اأر�ضى مبداأ التعوي�ص املادي  وبني اأحكامه، ويف الوقت نف�ضه 
اأحال الأمر اإىل قانون خا�ص، ولكن اإىل الآن مل ي�ضدر هذا القانون اخلا�ص لذلك، فاإننا نهيب 
بامل�رشع امل�رشي اإىل ال�رشاع يف اإ�ضدار القانون املذكور حماية حلقوق الأفراد وحتقيقًا 

لقواعد العدالة.
ثالثا- موقف امل�رصع الأردين:  ● 

لقد خال قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين من اأي ن�ص ُيجيز لل�ضخ�ص املت�رشر 
–الذي �ضبق واأن تعر�ص للتوقيف غري امل�ضوَّغ- رفع دعوى تعوي�ص للمطالبة بجرب ال�رشر 

الذي اأ�ضابه جراء ذلك التوقيف غري القانوين. 
القول باأن ذلك  اإىل  الأردين  الفقه اجلنائي  الرغم من ذلك فقد ذهب جانب من  وعلى 
اأن يطالب القا�ضي بالتعوي�ص، حتى ولو �ضدر قرار يف نهاية التحقيق  ال�ضخ�ص ي�ضتطيع 
مبنع املحاكمة، اأو �ضدر قرار حكم بالرباءة من املحكمة املخت�ضة، وذلك وفقًا للقواعد العامـة 

التي حتكم امل�ضئوليـة املرتتبة عن الفعل ال�ضار التي يت�ضبب به الإن�ضان العادي)104(. 
يف املقابل اأقر امل�رّشع الأردين مبداأ التعوي�ص املعنوي من خالل ما ن�ضت عليه املادة 
298 من قانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية، وذلك بتعليق احلكم ال�ضادر برباءة املحكوم 
عليه نتيجة اإعادة املحاكمة على لوحة اإعالنات املحكمة، وموطن املحكوم عليه، وبطريق 

الن�رش الذي تتحمل الدولة نفقاته.
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اخلامتة والتوصيات:
اأظهرت لنا الدرا�ضة باأن التوقيف واحلب�ص الحتياطي من الإجراءات التي تنال من حرية 

الأفراد، وت�ضكل قيداً عليها، لذلك فهو يتنافى مع مبداأ د�ضتوري األ وهو قرينة الرباءة. 
على الرغم من ذلك فقد حر�ضت الت�رشيعات املقارنة على الن�ص عليه يف ت�رشيعاتها 
الإجرائية اجلنائية، وذلك لأ�ضباب وم�ضوغات تتعلق ب�رشورات التحقيق وم�ضلحته، حيث 
اإن الو�ضول اإىل احلقيقة وحماية م�ضالح املجتمع العليا تتطلب اأحيانًا الت�ضحية مببادئ 
قانونية ثابتة، ولكن دون الإفراط يف الت�ضحية مع العمل يف الوقت نف�ضه على حتقيق نوع 
توفري �ضمانات و�ضوابط  العامة من خالل  وامل�ضلحة  الفردية  امل�ضالح  التوازن بني  من 

خا�ضة وفاعلة لإحداث التوازن املطلوب. 
ومن اأجل الإملام ب�ضمانات و�ضوابط هذا الإجراء ال�ضاذ واخلطري حاولنا تقدمي درا�ضة 
متكاملة لها يف �ضوء اأحكام قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني رقم )3( ل�ضنة 2001م، 
امل�رشي،  اجلنائية  الإجراءات  قانون  بالذكر  ونخ�ص  العربية،  القوانني  ببع�ص  مقارنًا 
وقانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين، مع الإ�ضارة من حني اإىل اآخر اإىل قانون اأ�ضول 

املحاكمات اجلزائية ال�ضوري، وقانون الإجراءات اجلنائية الفرن�ضي. 
�ص للحديث عن  يف �ضوء ما تقدم ُق�ضمت الدرا�ضة اإىل ثالثة مباحث: املبحث الأول ُخ�ضّ
ماهية التوقيف واحلب�ص الحتياطي، وتناولنا من خالله مطلبني: املطلب الأول عاجلنـا من 
خالله التعريـف بالتوقيف واحلب�ص الحتياطي، واملطلب الثاين حاولنـا من خاللـه التفريق 

بني هذا الإجـراء وما قد ي�ضتبه به من الإجراءات الأخرى. 
ل�ضالمة  قانونًا  املتطلبة  ال�رشوط  اأهم  ل�ضتعرا�ص  ُخ�ض�ص  فقد  الثاين  املبحث  اأما 
عدم  ي�ضمن  الذي  املنيع  احل�ضن  ت�ضكل  ال�رشوط  وهذه  الحتياطي،  واحلب�ص  التوقيف 
الفتئات على حريات الأفراد والتع�ضف والإفراط يف ا�ضتعمال هذا الإجراء �ضدهم. ولقد ُق�ضم 
هذا املبحث اإىل مطلبني: تناولنا يف املطلب الأول ال�رشوط ال�ضكلية ل�ضحة التوقيف واحلب�ص 

الحتياطي، اأما املطلب الثاين فتناولنا فيه ال�رشوط املو�ضوعية. 
مدة  مع  التعامل  �ضوابط  بحث  خالله  من  تناولنا  فقد  والأخري  الثالث  املبحث  اأما 
الأول يتعلق بخ�ضم مدة  اإىل مطلبني؛ املطلب  التوقيف واحلب�ص الحتياطي حيث ق�ضمناه 
التوقيف واحلب�ص الحتياطي من مدة العقوبة املحكوم بها على املتهم، اأما املطلب الثاين 

فيتعلق بالتعوي�ص عن مدة التوقيف غري املربر. 
ولقد ك�ضفت هذه الدرا�ضة عن العديد من املالحظات، واملاأخذ على قانون الإجراءات 
امل�رشع  قبل  من  العتبار  يف  لأخذها  ت�ضجيلها  بوجوب  نرى  التي  الفل�ضطيني  اجلزائية 
الفل�ضطيني، وتتعلق -يف الأ�ضا�ص- مبدى كفاية ال�ضمانات وفاعلية ال�ضوابط الذي قررها 
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اجلنائية  الإجرائية  بالت�رشيعات  مقارنة  التوقيف  مواجهة  يف  الفردية  احلريات  حلماية 
مع  وال�ضوابط  ال�ضمانات  هذه  وتوافق  ان�ضجام  ومدى  ناحية،  من  هذا  الدرا�ضة  مو�ضوع 

املعايري الدولية بخ�ضو�ص التوقيف واحلب�ص الحتياطي من ناحية اأخرى. 
تاأ�ضي�ضًا على ما تقدم فاإننا نرى باأنه لزامًا علينا اأن ن�ضع هذه التو�ضيات بني يدي 
الإجراءات اجلزائية احلايل  الفل�ضطيني لال�ضرت�ضاد بها يف تعديل ن�ضو�ص قانون  امل�رشع 
لتوفري مزيد من احلماية للحريات الفردية ان�ضجامًا مع ما ذهبت اإليه الت�رشيعات املقارنة 

واملعايري الدولية يف �ضاأن التوقيف واحلب�ص الحتياطي. 
وتتلخ�س اأهم هذه امللحظات والتو�سيات فيما ياأتي: 

الباب  من  ال�ضابع  الف�ضل  عنوان  الحتياطي«  واحلب�ص  »التوقيف  م�ضمى  تعديل  1 .
الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني ليقت�رش على »التوقيف« 
فقط، لأن هذا امل�ضطلح الأخري يعرب ب�ضكل دقيق عن طبيعة الإجراء، خالفًا مل�ضطلح احلب�ص 

الحتياطي الذي يوحى مبعنى العقوبة، وهذا ما ل ين�ضجم مع جوهر الإجراء وم�ضمونه. 
العمل على حتديد نوع اجلرائم التي يجوز فيها التوقيف، وذلك ب�ضبب خطورة هذا  2 .
الإجراء وم�ضا�ضه باحلريات ال�ضخ�ضية، فلذلك يجب تر�ضيد ا�ضتخدامه وق�رشه على اجلرائم 
امل�رشي.ونرى  الت�رشيع  فعل  ما  غرار  على  اجل�ضامة،  من  معينة  درجة  على  تكون  التي 
ح�رشها يف مواد اجلنايات دون حتديد �ضقف العقوبة، ويف اجلنح املعاقب عليها بعقوبة 
احلب�ص مبا ل يقل عن �ضتة �ضهور، وا�ضتثناًء يف مـواد اجلنح املعاقب عليهـا باحلب�ص دون 
حتديد �ضقف العقوبـة، اإذا مل يكن للمتهم حمل اإقامـة معـروف اأو ثابت يف فل�ضطني، وعدم 

جواز التوقيف باأي حـال من الأحوال يف مواد املخالفات. 
والذي  الفل�ضطيني  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   ) 3 .2/55( املادة  ن�ص  تعديل 
اأع�ضاء  اأحد  اأو وكيل النيابة العامة املخت�ص تفوي�ص  يق�ضي باأن »...... 2- للنائب العام 
ال�ضبط الق�ضائي املخت�ص بالقيام باأي عمل من اأعمال التحقيق يف دعوى حمددة، وذلك 
بجواز  القول  اإىل  توؤدي  ال�ضابق  الن�ص  فخال�ضة  اجلنايات.....«.  يف  املتهم  ا�ضتجواب  عدا 
ال�ضتجواب يف  – عدا  التحقيق  اإجراءات  من  اإجراء  باأي  الق�ضائي  ال�ضبط  ماأمور  تفوي�ص 
مواد اجلنايات – وبالتايل جواز تفوي�ضه يف التوقيف باعتباره من اإجراءات التحقيق، وهذا 

اأمر خطري. 
لذلك فاإننا نرى وجوب ق�رش حق ال�ضتجواب يف مواد اجلنح واجلنايات على النيابة 
العامة؛ لأنه قد ي�ضفر يف الغالب عن توقيف املتهم، وحظر مبا�رشة التوقيف من قبل ماأموري 
ال�ضبط الق�ضائي اأو تفوي�ضهم به، وجعل التوقيف حكراً على النيابة العامة والق�ضاء وفقًا 

ملا ن�ص عليه القانون. 
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اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   ) 4 .108( املادة  ن�ص  بني  فيما  التناق�ص  اإزالة 
�ضاعة،  واأربعني  ثمان  املتهم ملدة  بتوقيف  النيابة  لوكيل  الذي منح �ضالحية  الفل�ضطيني 
وبني ن�ص املادة )119( من القانون نف�ضه الذي اأنزل �ضقف املدة املمنوحة لوكيل النيابة 

اإىل اأربع وع�رشين �ضاعة. 
فالتعار�ص وا�ضح بني ن�ضي املادتني اآنفتي الذكر، لذلك فاإننا ندعو امل�رشع الفل�ضطيني 
اإىل ح�ضم الأمر، واإزالة هذا الغمو�ص من خالل التحديد الوا�ضح ل�ضالحية وكيل النيابة ب�ضاأن 

التوقيف، وحتديد تلك ال�ضالحية بثمان واأربعني �ضاعة. 
اإ�ضافة ن�ص جديد اإىل قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني، يوجب على ال�ضلطات  5 .
املخت�ضة بالتوقيف ت�ضبيب مذكرات التوقيف، وذلك اأ�ضوة مبا ن�ضت عليه املادة )39( من 
القانون نف�ضه ب�ضدد تفتي�ص املنازل، واملادة )51( ب�ضدد اأوامر ال�ضبط لدى مكاتب الربق 

والربيد، واأذن املراقبة والت�ضجيل بخ�ضو�ص و�ضائل الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية. 
فالت�ضبيب ميثل �ضمانـة مهمة للمتهـم يف مواجهة �ضلطة التحقيق، وي�ضكل ان�ضجامًا 

وا�ضحًا مع املعايري الدولية باخل�ضو�ص. 
الن�ص �رشاحة على وجوب توافر الدلئل الكافية على وقوع اجلرمية من املتهم،  6 .
اأو ا�ضرتاكه يف ارتكابها قبل اإ�ضدار الأمر بالتوقيف يف حقه من قبل اجلهة املخت�ضة، وذلك 
الت�رشيع  الت�رشيعات املقارنة، ونذكر منها على �ضبيل املثال  اأ�ضوة مبا ن�ضت عليه بع�ص 
املادة )134( من قانون  ال�ضمانة من خالل ما ن�ضت عليه  اأكد على هذه  الذي  امل�رشي 

الإجراءات اجلنائية. 
على  القائمة  اجلهة  جدية  مدى  على  وا�ضحة  رقابة  ي�ضكل  الكافية  الدلئل  فتوافر 

التحقيق، ويف الوقت نف�ضه يوفر مزيداً من ال�ضمانات يف م�ضلحة املتهم. 
من  الحتياطي  احلب�ص  مدة  خ�ضم  يتعلَّق  فيما  عدالة  اأكرث  جديدة  قواعد  اعتماد  7 .
مدة العقوبة املحكوم بها، وذلك بتعديل ن�ص املادة )400( من قانون الإجراءات اجلزائية 
الفل�ضطيني، بحيث ُيخ�ضم مبلغ معني من العقوبة املالية عن مدة التوقيف الزائدة، اإذا ت�ضمن 
العقوبة  مدة  من  اأطول  التوقيف  مدة  وكانت  مالية،  وعقوبة  للحرية  �ضالبة  عقوبة  احلكم 
ال�ضالبة للحرية. واإجراء تعديل اآخر يف املادة نف�ضها بحيث تخ�ضم مدة التوقيف الزائدة من 
اأي جرمية اأخرى، يكون قد ارتكبها املحكوم عليه يف وقت �ضابق على توقيفه بغ�ص النظر 

عن التحقيق معه ب�ضاأنها من عدمه خالل مدة التوقيف. 
ت�ضمني قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني اأحكام خا�ضة بالتعوي�ص عن مدة  8 .
التوقيف، وذلك يف  التعوي�ص عن هذا  اإ�ضدار ت�رشيع خا�ص ينظم  اأو  التوقيف غري املربر، 
حالة حفظ الدعوى اجلزائية، اأو احلكم برباءة املتهم، وعدم وجود مدة ُتخ�ضم من اأي جرمية 

اأخرى كان قد ارتكبها من قبل. 
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 – والتوزيع  للن�رش  الثقافة  دار  اجلزائية«  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  »�رشح  اجلوخدار 
عمان، 1997، �ص421-420.

اأنظر يف ذلك د. عبد القادر جرادة »مو�ضوعة الإجراءات اجلزائية يف الت�رشيع الفل�ضطيني«  29 .
مرجع �ضابق، �ص683.

( من قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني  اأنظر يف تف�ضيل ذلك ن�ص املادتني )85 ، 106. 30
رقم 3 ل�ضنة 2001. وقارن يف ذلك ن�ص املادة )130( من قانون الإجراءات اجلنائية 
امل�رشي، حيث بينت احلالت ال�ضتثنائية التي يجوز فيها اخلروج على القاعدة العامة 
ال�ضابقة وتتمثل تلك احلالت فيما يلي: 1- اإذا مل يح�رش املتهم بعد تكليفه باحل�ضور 
اإذا  اإقامة معروف، 4-  اإذا مل يكن له حمل  اإذا خيف هربه. 3-  دون عذر مقبول، 2- 

اجلرمية يف حالة تلب�ص.
قانون  من   ) 31 .48( املادة  عليه  ن�ضت  ما  خالل  من  القب�ص  الكويتي  امل�رشع  عرف  لقد 
ال�ضخ�ص  »القب�ص هو �ضبط  باأن:  ل�ضنة 1961 يف قولها  الإجراءات اجلزائية رقم 17 
اأمام املحكمة اأو املحقق مبوجب اأمر �ضادر منه، اأو بغري اأمر يف  واإح�ضاره، ولو جرباً 

احلالت التي ين�ص عليها القانون«.
اأنظر يف ذلك د. روؤوف عبيد »مبادئ الإجراءات اجلنائية يف القانون امل�رشي« مرجع  32 .

�ضابق، �ص271. 
مرجع  اجلنائية«  الإجراءات  قانون  يف  »الو�ضيط  �رشور  فتحي  اأحمد  د.  ذلك  يف  اأنظر  33 .

�ضابق، �ص364. 
 . نق�ص م�رشي 1959/4/27، اأحكام النق�ص، �ص10، رقم 105، �ص482. 34

درا�ضة مقارنة«  اإبراهيم حامد طنطاوي »احلب�ص الحتياطي –. 35 اأنظر يف هذا املعنى د. 
مرجع �ضابق، �ص36. كذلك د. عاطف �ضح�ضاح »الو�ضيط يف احلب�ص الحتياطي« مرجع 

�ضابق، �ص36-35.
كامل  د.  كذلك  الفل�ضطيني.  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   ) 36 .34( املادة  ذلك  يف  اأنظر 
مدة  امل�رشي  امل�رشع  اأو�ضح  ولقد  �ص68.  �ضابق،  مرجع  اجلنائي«  »املحقق  ال�ضعيد 
القب�ص من خالل ما ن�ضت عليه املادة )136( من قانون الإجراءات اجلنائية. وحدد 
امل�رشع الأردين مدة القب�ص باأربع وع�رشين �ضاعة، وهذا ما ن�ضت عليه املادة )112( 
من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين. اأنظر يف تف�ضيل ذلك د. حممد �ضبحي 

نم »الوجيز يف قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين« مرجع �ضابق، �ص245. 
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اجلزائية«  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  »�رشح  اجلوخدار  ح�ضن  د.  املعنى  ذلك  يف  اأنظر  37 .
مرجع �ضابق، �ص243-242.

اإبراهيم حامد طنطاوي »احلب�ص الحتياطي- درا�ضة مقارنة« مرجع  اأنظر يف ذلك د.  38 .
�ضابق، �ص37.

جملة  الأردين«  القانون  يف  التوقيف  »�ضمانات  مقابلة  يو�ضف  عقل  د.  ذلك  يف  اأنظر  39 .
اأبحاث الريموك، املجلد 18، العدد A3 ، حزيران 2002، �ص908.

مرجع  اجلنائية«  الإجراءات  قانون  يف  »الو�ضيط  �رشور  فتحي  اأحمد  د.  ذلك  يف  اأنظر  40 .
�ضابق، �ص598.

اأنظر يف ذلك د. ماأمون �ضالمة »الإجراءات اجلناية يف الت�رشيع امل�رشي« مرجع �ضابق،  41 .
�ص699. 

�ضابق،  اجلنائية« مرجع  لالإجراءات  العامة  القواعد  »�رشح  الروؤوف مهدي  عبد  كذلك 
�ص371. كذلك د. عبد القادر جرادة »مو�ضوعة الإجراءات اجلزائية يف الت�رشيع الفل�ضطيني« 

مرجع �ضابق، �ص722.
اأنظر يف ذلك د. طارق الديراوي »الوجيز يف �رشح قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني  42 .

رقم 3 ل�ضنة 2001« مرجع �ضابق، �ص445.
حيث  الفل�ضطيني  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   ) 43 .1/55( املادة  ن�ص  ذلك  يف  اأنظر 
ق�ضت باأنه »1- تخت�ص النيابة العامة دون غريها بالتحقيق يف اجلرائم والت�رشف 

فيها...«.
الفل�ضطيني.  الإجراءات اجلزائية  ( من قانون  اأنظر يف ذلك ن�ص املادتني )119، 120. 44

كذلك د. كامل ال�ضعيد »املحقق اجلنائي« مرجع �ضابق، �ص69.
اأنظر يف املعنى ال�ضابق د. عبد القادر جرادة »مو�ضوعة الإجراءات اجلزائية يف الت�رشيع  45 .

الفل�ضطيني« مرجع �ضابق، �ص723.
اأنظر يف ذلك د. روؤوف عبيد »مبادئ الإجراءات اجلنائية يف القانون امل�رشي« مرجع  46 .
�ضابق، �ص383. كذلك د. فوزية عبد ال�ضتار »�رشح قانون الإجراءات اجلنائية« مرجع 

�ضابق، �ص362.
منح  حيث   ) 47 .106 )املادة  ال�ضوري  اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  ذلك  يف  قارن 
امل�رشع ال�ضوري �ضالحية احلب�ص الحتياطي لق�ضاة التحقيق والإحالة وحظرها على 
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اأنظر يف ذلك د. ح�ضن اجلوخدار  النيابة ورجال ال�ضابطة العدلية. ملزيد من التف�ضيل 
»�رشح قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية« مرجع �ضابق، �ص422-421.

د.  كذلك  امل�رشي.  اجلنائية  الإجراءات  قانون  من   ) 48 .202( املادة  ن�ص  ذلك  يف  اأنظر 
اإبراهيم حامد طنطاوي »احلب�ص الحتياطي – درا�ضة مقارنة« مرجع �ضابق، �ص114-

.126
. اأنظر يف ذلك عقيد/ اأحمد اأبو الرو�ص »املتهم« مرجع �ضابق، �ص387. 49

اأنظر يف ذلك د. ماأمون �ضالمة »الإجراءات اجلنائية يف الت�رشيع امل�رشي« مرجع �ضابق،  50 .
�ص700.

الوقت(- يف  اأنظر يف ذلك د. قدري ال�ضهاوي » �ضوابط احلب�ص الحتياطي )التوقيف – . 51
الت�رشيع امل�رشي املقارن« مرجع �ضابق، �ص62.

اأنظر يف تف�ضيل ذلك د. يو�ضف عقل مقابلة »�ضمانات التوقيف يف القانون الأردين«  52 .
مرجع �ضابق، �ص924-919.

( من قانون ا�ضول املحاكمات اجلزائية  انظر يف تف�ضيل ذلك ن�ص املادة )114 / 1،2. 53
الردين. 

الإجراءات  قانون  يف  املتهم  وحقوق  »�ضمانات  الديراوي  طارق  د.  ذلك  يف  اأنظر  54 .
اجلنائية-درا�ضة مقارنة« ر�ضالة دكتوراه، معهد البحوث والدرا�ضات العربية-القاهرة، 

2005، �ص244.
اأنظر يف ذلك املعنى د. قدري ال�ضهاوي »�ضوابط احلب�ص الحتياطي)التوقيف- الوقف(-  55 .
الت�رشيع امل�رشي واملقارن« مرجع �ضابق، �ص108. كذلك د. جمدي حمب حافظ  يف 
»احلب�ص الحتياطي يف �ضوء الفقه واأحكام الق�ضاء« بدون جهة ن�رش، القاهرة، 2001، 

�ص110
( من قانون الإجراءات اجلنائية امل�رشي  قارن يف ذلك ما ن�ضت عليه املادة )1/39. 56
يف قولها »يبلغ فوراً كل من يقب�ص عليه اأو يحب�ص احتياطيًا باأ�ضباب القب�ص عليه اأو 

حب�ضه .......« .
الت�رشيع  يف  اجلزائية  الإجراءات  »مو�ضوعة  جرادة  القادر  عبد  د.  الراأي  ذلك  يف  اأنظر  57 .

الفل�ضطيني« مرجع �ضابق، �ص731-730.
اأنظر يف ذلك د. جمدي حمب حافظ »احلب�ص الحتياطي يف �ضوء الفقه واأحكام الق�ضاء«  58 .

مرجع �ضابق، �ص113.
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ى جانب من الفقه امل�رشي باأن ن�ص املادة ال�ضابقة ي�ضكل اأمر وا�ضح اإىل ال�ضلطات  ير. 59
املخت�ضة باحلب�ص الحتياطي بوجوب ت�ضبيبه. اأنظر يف هذا الراأي د. عاطف �ضح�ضاح 
من  اآخر  جانب  يرى  بينما  �ص104.  �ضابق،  مرجع  الحتياطي«  احلب�ص  يف  »الو�ضيط 
الفقه باأنه مل يرد ن�ص �رشيح يف قانون الإجراءات اجلنائية يوجب ت�ضبيب اأمر احلب�ص 
الحتياطي، واأن ما ورد يف �ضلب املادة )139( من قانون الإجراءات اجلنائية ل يعدو 
اأن يكون اإخطار للمتهم املحبو�ص احتياطيًا باأ�ضباب حب�ضه، وغري كايف للجزم بوجوب 
اإ�ضماعيل حممد �ضالمة »احلب�ص  الراأي د.  اأنظر يف هذا  اأمر احلب�ص الحتياطي.  ت�ضبيب 

الحتياطي- درا�ضة مقارنة« مرجع �ضابق، �ص118. 
( من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين. وكذلك  اأنظر يف ذلك ن�ص املادة )116. 60
د. يو�ضف عقل مقابلة »�ضمانات التوقيف يف القانون الأردين« مرجع �ضابق، �ص604.

رقم   ، جـ2. 61 القانونية  القواعد  جمموعة   ،1931 يناير   25 م�رشي  نق�ص  ذلك  يف  اأنظر 
168، �ص222.

اأنظر يف ذلك د. ح�ضن �ضادق املر�ضفاوي »املر�ضفاوي يف اأ�ضول الإجراءات اجلنائية«  62 .
مرجع �ضابق، �ص484.

كذلك د. �ضامل الكرد »اأ�ضول الإجراءات اجلنائية يف الت�رشيع الفل�ضطيني« مرجع �ضابق، 
�ص311.

اأنظر يف ذلك د. ماأمون �ضالمة »الإجراءات اجلنائية يف الت�رشيع امل�رشي« مرجع �ضابق،  63 .
�ص703. 

�ضابق،  مرجع  التوقيف«  ل�رشعية  القانونية  »ال�ضوابط  املجايل  نظام  د.  ذلك  يف  اأنظر  64 .
�ص305. كذلك د. قدري ال�ضهاوي »�ضوابط احلب�ص الحتياطي )التوقيف- الوقف(- يف 

الت�رشيع امل�رشي واملقارن« مرجع �ضابق، �ص104.
اأن  اأنه »يجب  ( من قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني على  لقد ن�ضت املادة )105. 65
الذي  النيابة  اإىل وكيله  اإر�ضال املتهم  اأربع وع�رشين �ضاعة من  ال�ضتجواب خالل  يتم 
ياأمر بتوقيفه اأو اإطالق �رشاحه«. ون�ضت املدة )108( من نف�ص القانون على اأنه »يجوز 
�ضاعة ويراعى متديد  واأربعني  ا�ضتجوابه ملدة ثمان  بعد  املتهم  النيابة توقيف  لوكيل 

التوقيف من قبل املحكمة طبقًا للقانون«. 
اأنظر يف ذلك د. جمدي حمب حافظ »احلب�ص الحتياطي يف �ضوء الفقه واأحكام الق�ضاء«  66 .

مرجع �ضابق، �ص97. 
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اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  يف  »الوجيز  نم  �ضبحي  حممد  د.  ذلك  يف  اأنظر  67 .
اأ�ضول  قانون  »مبادئ  البحر  خليل  ممدوح  د.  كذلك  �ص246.  �ضابق،  مرجع  الأردين« 

املحاكمات اجلزائية الأردين« مرجع �ضابق، �ص246.
اأنظر يف ذلك د. ح�ضن اجلوخدار »�رشح قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية« مرجع �ضابق،  68 .

�ص423-422. 
اأنظر يف ذلك د. ح�ضن �ضادق املر�ضفاوي »املر�ضفاوي يف اأ�ضول الإجراءات اجلنائية«  69 .

مرجع �ضابق، �ص482. 
 ) اأنظر يف ذلك املادة )548( من التعليمات الق�ضائية للنائب العام الفل�ضطيني رقم )1. 70
ل�ضنة 2006. كذلك يف نف�ص املعنى د. عبد القادر جرادة »مو�ضوعة الإجراءات اجلزائية 

يف الت�رشيع الفل�ضطيني« مرجع �ضابق، �ص724-723.
مرجع  اجلنائية«  الإجراءات  قانون  يف  »الو�ضيط  �رشور  فتحي  اأحمد  د.  ذلك  يف  اأنظر  71 .
�ضابق، �ص598. كذلك د. ح�ضن �ضادق املر�ضفاوي »املر�ضفاوي يف اأ�ضول الإجراءات 

اجلنائية« مرجع �ضابق، �ص482. 
( من قانون الإجراءات اجلنائية امل�رشي. راجع يف ذلك ن�ص املادة )134. 72

تنظيم  ب�ضاأن   73 .1996 ل�ضنة   96 رقم  القانون  من   )41( املادة  ن�ص  ذلك  يف  راجع 
ال�ضحافة.

راجع يف ذلك ن�ص املادة )1/119( من القانون رقم 12 ل�ضنة 1996. 74 يف �ضاأن الطفل.
مرجع  الأردين«  القانون  التوقيف يف  »�ضمانات  مقابلة  يو�ضف  عقل  د.  ذلك  اأنظر يف  75 .
�ضابق، �ص911. كذلك د. ممدوح خليل البحر »مبادئ قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية 
الأردين« مرجع �ضابق، �ص246. ويرى جانب من �رشاح القانون اجلنائي الأردين جواز 
احلب�ص  لها  املقررة  العقوبة  دامت  ما  املخالفات  فيها  اجلرائم مبا  كافة  التوقيف يف 
اأ�ضد، ول يجوز التوقيف يف اجلرائم املعاقب عليها بالغرامة فقط، وذلك  اأي عقوبة  اأو 
ا�ضتناداً اإىل ن�ص املادة )1/114( من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين. اأنظر 
اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  يف  »الوجيز  نم  �ضبحي  حممد  د.  الراأي:  هذا  يف 
الأردين« مرجع �ضابق، �ص246. كذلك د. فاروق الكيالين »حما�رشات يف قانون اأ�ضول 

املحاكمات اجلزائية الأردين« دار املعارف- عمان، اجلزء الثاين، 1985، �ص156.
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اأنظر يف ذلك د. ح�ضن اجلوخدار »�رشح قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية« مرجع �ضابق،  76 .
�ص422.

انظر يف ذلك د. عمر ال�ضعيد رم�ضان »مبادئ قانون الإجراءات اجلنائية« مرجع �ضابق،  77 .
�ص409. كذلك د. عبد احلميد ال�ضواربي »�ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق اجلنائي« 

مرجع �ضابق، �ص354. 
اأنظر يف ذلك د. ماأمون �ضالمة »الإجراءات اجلنائية يف الت�رشيع امل�رشي« مرجع �ضابق،  78 .

�ص702. 
الإجراءات  قانون  يف  املتهم  وحقوق  »�ضمانات  الديراوي  طارق  د.  ذلك  يف  اأنظر  79 .

اجلنائية- درا�ضة مقارنة« مرجع �ضابق، �ص245.
( من قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين. اأنظر  اأنظر يف ذلك املواد )130-111. 80
موؤتة  جملة  التوقيف«  ل�رشعية  القانونية  »ال�ضوابط  املجايل  نظام  د.  الراأي  هذا  يف 

للبحوث والدرا�ضات، املجلد رقم5، العدد2، ال�ضنة 1990،�ص305. 
ال�ضوري.  اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  من   ) 81 .116-102( املواد  ذلك  يف  اأنظر 
يرى جانب من �رشاح القانون اجلنائي ال�ضوري باأنه رغم عدم الن�ص �رشاحة على هذا 
ال�رشط، اإل اأنه ي�ضتفاد تطلب توافر هذا ال�رشط من �ضياق ن�ص املادة )108( من قانون 
اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الذي اأكد على اأنه »ي�رشح يف مذكرة التوقيف باجلرم الذي 
ا�ضتوجب اإ�ضدارها ونوعه واملادة القانونية التي تعاقب عليه«. اأنظر يف ذلك د. ح�ضن 

اجلوخدار »�رشح قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية« مرجع �ضابق، �ص422.
اجلنائية«  الإجراءات  قانون  يف  »الو�ضيط  �رشور  فتحي  اأحمد  د.  املعنى  ذلك  يف  اأنظر  82 .
الت�رشيع  يف  اجلنائية  »الإجراءات  �ضالمة  ماأمون  د.  كذلك  �ص600.  �ضابق،  مرجع 

امل�رشي« مرجع �ضابق، �ص704. 
( من قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني على اأنه: » يجوز لوكيل  ن�ضت املادة )108. 83
النيابة توقيف املتهم بعد ا�ضتجوابه ملدة ثمان واأربعون �ضاعة ويراعى متديد التوقيف 

من قبل املحكمة طبقًا للقانون«.
اقت�ضت  »اإذا  اأنه:  الفل�ضطيني على  الإجراءات اجلزائية  ( من قانون  املادة )119. 84 ن�ضت 
اإجراءات التحقيق ا�ضتمرار توقيف املقبو�ص عليه اأكرث من اأربع وع�رشين �ضاعة فلوكيل 

النيابة اأن يطلب من قا�ضي ال�ضلح متديد التوقيف ملدة ل تتجاوز خم�ضة ع�رش يومًا«.
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الفل�ضطيني.  اجلزائية  الإجراءات  قانون  من   ) 85 .5/120( املادة  ن�ص  ذلك  تف�ضيل  اأنظر 
كذلك د. كامل ال�ضعيد »املحقق اجلنائي« مرجع �ضابق، �ص69-70. كذلك د. �ضامل الكرد 
»اأ�ضول الإجراءات اجلزائية يف الت�رشيع الفل�ضطيني« الكتاب الأول، مكتبة القد�ص- غزة، 

2002، �ص313-312.
ملزيد من التف�ضيل يف �ضاأن املدة املمنوحة للنيابة وتلك املمنوحة لقا�ضي التحقيق،  86 .
اأنظر يف ذلك: د. عمر ال�ضعيد رم�ضان »مبادئ قانون الإجراءات اجلنائية« مرجع �ضابق، 

�ص411-410. 
اأنظر يف ذلك د. ح�ضن �ضادق املر�ضفاوي »املر�ضفاوي يف اأ�ضول الإجراءات اجلنائية«  87 .
مرجع �ضابق، �ص489. كذلك د. حممد عيد الغريب »�رشح قانون الإجراءات اجلنائية« 
بدون جهة ن�رش، الطبعة الثانية، 1997، �ص905. وعلى خالف ذلك يذهب جانب من 
الفقه امل�رشي اإىل القول باأن اإحالة املتهم يف مواد اجلنح قبل انتهاء مدة ال�ضتة اأ�ضهر 
اإىل املحكمة املخت�ضة فاإن مدة احلب�ص الحتياطي ميكن اأن تتجاوز ال�ضتة اأ�ضهر، اأنظر 

يف هذا الراأي: 
�ضابق،  مرجع  اجلنائية«  الإجراءات  قانون  يف  »الو�ضيط  �رشور  فتحي  اأحمد  د. 

�ص601. 
اأ�ضول املحاكمات اجلزائية« مرجع  »�رشح قانون  88 . – اأنظر يف ذلك د. ح�ضن اجلوخدار 

�ضابق، �ص423.
اأنظر يف ذلك د. طارق الديراوي »�ضمانات وحقوق املتهم يف قانون الإجراءات اجلنائية  89 .

– درا�ضة مقارنة« مرجع �ضابق، �ص249.
اأنظر يف ذلك د. عبد القادر جرادة »مو�ضوعة الإجراءات اجلزائية يف الت�رشيع الفل�ضطيني«  90 .

مرجع �ضابق، �ص741.
اأنظر يف ذلك ن�ص املادة )400( من قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني رقم 3. 91 ل�ضنة 

.2001
الت�رشيع  يف  اجلزائية  الإجراءات  »مو�ضوعة  جرادة  القادر  عبد  د.  الراأي  هذا  يف  اأنظر  92 .

الفل�ضطيني« مرجع �ضابق، �ص742.
�ضابق،  مرجع  اجلنائية«  الإجراءات  قانون  »�رشح  الغريب  عيد  حممد  د.  ذلك  يف  اأنظر  93 .

�ص900. 
درا�ضة مقارنة« مرجع  اأنظر يف ذلك د. اإبراهيم حامد طنطاوي » احلب�ص الحتياطي –. 94

�ضابق، �ص186. 
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يف  اأنظر يف ذلك د. قدري ال�ضهاوي »�ضوابط احلب�ص الحتياطي )التوقيف –الوقف( – . 95
الت�رشيع امل�رشي واملقارن« مرجع �ضابق، �ص182.

اأنظر يف ذلك د. طارق الديراوي »�ضمانات وحقوق املتهم يف قانون الإجراءات اجلنائية  96 .
– درا�ضة مقارنة« مرجع �ضابق، �ص250.

اجلزائية  املحاكمات  اأ�ضول  قانون  يف  »الوجيز  نم  �ضبحي  حممد  د.  ذلك  يف  اأنظر  97 .
التوقيف يف  الأردين« مرجع �ضابق، �ص247. كذلك د. عقل يو�ضف مقابلة »�ضمانات 

القانون الأردين« مرجع �ضابق، �ص928.
مرجع  اجلنائية«  الإجراءات  قانون  يف  »الو�ضيط  �رشور  فتحي  اأحمد  د.  ذلك  يف  اأنظر  98 .

�ضابق، �ص623-622.
اأنظر يف ذلك د. جمدي حمب حافظ »احلب�ص الحتياطي يف �ضوء الفقه واأحكام الق�ضاء،  99 .

مرجع �ضابق، �ص209.
اأنظر يف ذلك د. ح�ضن �ضادق املر�ضفاوي »حقوق الإن�ضان يف الإجراءات اجلنائيـة  100 .

– مرحلة ما قبل املحاكمة يف النظام القانوين امل�ضـري« مرجع �ضابق، �ص67.
( من م�رشوع الأمم املتحدة اخلا�ضة باملبادئ املتعلقة  اأنظر يف ذلك املادة )40. 101
بحق الفرد يف عدم القب�ص عليه اأو حب�ضه احتياطيًا اأو نفيه بطريقة تع�ضفية، حيث اأكدت 
»على حق املقبو�ص عليه اأو املحبو�ص خالفًا للقانون يف التعوي�ص يف مواجهة الدولة 
�ضداد  الدولة  تكفل  اأن  على  الإجراء  هذا  منه  الذي �ضدر  العام  املوظف  بالت�ضامن مع 

التعوي�ص من خزينتها العامة«.
انظر يف ذلك د. حممد عيد الغريب »�رشح قانون الجراءات اجلنائية« مرجع �ضابق،  102 .

�ص902.
اأنظر يف هذا الراأي د. اأحمد فتحي �رشور »الو�ضيط يف قانون الإجراءات اجلنائية«  103 .
مرجع �ضابق، �ص623. كذلك د. عبد الرحمن �ضدقي »احلب�ص الحتياطي« دار النه�ضة 

العربية –القاهرة، 1992-1993، �ص93. 
اأنظر يف ذلك ماأمون حممد منيزل » ال�ضوابط القانونية للتوقيف الحتياطي واإخالء  104 .
د. عقل  نقاًل عن  وذلك  الأردين 1995، �ص15،  الق�ضائي  للمعهد  ال�ضبيل« بحث مقدم 

يو�ضف مقابلة »�ضوابط التوقيف يف القانون الأردين« مرجع �ضابق، �ص929. 
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املصادر واملراجع:

أوالً- الكتب العامة: 
د. اأحمد فتحي �رشور »الو�ضيط يف قانون الإجراءات اجلنائية« الق�ضم الأول، دار النه�ضة  1 .

العربية – القاهرة، الطبعة ال�ضابعة، 1993. 
د.ح�ضام الدين حممد اأحمد »�رشح قانون الإجراءات اجلنائية« اجلزء الأول، دار النه�ضة  2 .

العربية – القاهرة، الطبعة الثانية، 1996. 
د. ح�ضن اجلوخدار »�رشح قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية« مكتبة دار الثقافة للن�رش  3 .

والتوزيع – عمان، 1997. 
من�ضاأة  اجلنائية«  الإجراءات  اأ�ضول  يف  »املر�ضفاوي  املر�ضفاوي  �ضادق  ح�ضن  د.  4 .

املعارف – الإ�ضكندرية، 2000. 
الطبعة  ن�رش،  جهة  بدون  امل�ضـري«  الت�رشيع  يف  اجلنائية  »الإجراءات  ربيـع  ح�ضن  د.  5 .

الأوىل، 2001-2000. 
ن�ضـر،  بدون جهة  امل�رشي«  القانـون  اجلنائية يف  الإجراءات  »مبادئ  عبيد  روؤوف  د.  6 .

الطبعة الرابعة، 1962. 
د. طارق الديراوي »الوجيز يف �رشح قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني رقم 3. 7 ل�ضنة 

2001«، اجلزء الأول، بدون جهة ن�رش، الطبعة الأوىل، 2008. 
د. �ضامل الكرد »اأ�ضول الإجراءات اجلزائية يف الت�رشيع الفل�ضطيني« الكتاب الأول، مكتبة  8 .

القد�ص – غزة، 2003. 
د. عبد الروؤوف مهدي »�رشح القواعد العامـة لالإجراءات اجلنائية« دار النه�ضة العربيـة  9 .

– القاهـرة، 2000. 
املجلد  الفل�ضطيني«  الت�رشيع  يف  اجلزائية  الإجراءات  »مو�ضوعة  جرادة  القادر  عبد  د.  10 .

الثاين، مكتبة اآفاق – غزة، 2009. 
د. عمر ال�ضعيد رم�ضان »مبادئ قانون الإجراءات اجلنائية« اجلزء الأول ، دار النه�ضة  11 .

العربية – القاهرة، 1984. 
اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين« اجلزء  د. فاروق الكيالين »حما�رشات يف قانون  12 .

الأول، دار املعارف – عمان، 1985. 
القاهـرة،  د. فوزية عبد ال�ضتار »�ضـرح قانون الإجـراءات اجلنائية« دار النه�ضـة العربية – . 13

 .1992
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د. ماأمون �ضالمة »الإجراءات اجلنائية يف الت�رشيع امل�رشي« اجلزء الأول، دار النه�ضة  14 .
العربية – القاهرة، 2001. 

 . د. حممد زكي اأبو عامر »الإجراءات اجلنائية« من�ضاأة املعارف– الإ�ضكندرية، 1994. 15
الطبعة  ن�ضـر،  جهـة  بدون  اجلنائيـة«  الإجراءات  قانون  »�ضـرح  الغريب  عيد  حممد  د.  16 .

الثانية، 1997. 
د. حممد �ضبحي نم »الوجيز يف قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين« مكتبة دار  17 .

الثقافة – عمان، الطبعة الأوىل،1991. 
 – العربية. 18 النه�ضة  دار  اجلنائية«  الإجراءات  قانون  »�رشح  ح�ضني  نيب  حممود  د. 

القاهرة، الطبعة الثالثة، 1998. 
د. ممدوح خليل البحر »مبادئ قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين« مكتبة دار  19 .

الثقافة للن�رش والتوزيع – عمان، 1998. 
ثانياً- الكتب اخلاصة: 

 – د. اإبراهيم حامد طنطاوي »احلب�ص الحتياطـي – درا�ضـة مقارنة« دار النه�ضـة العربيـة. 1
القاهـرة، 1999. 

الإ�ضكندرية، بدون  عقيد/ اأحمد ب�ضيوين اأبو الرو�ص »املتهم« املكتب اجلامعي احلديث – . 2
تاريخ ن�رش. 

اجليزة،  د. عاطف �ضح�ضاح »الو�ضيط يف احلب�ص الحتياطي« دار املن�ضور للطباعة – . 3
 .2002

- 4 .1992 القاهرة،   – العربية  النه�ضة  دار  الحتياطي«  »احلب�ص  �ضدقي  الرحيم  عبد 
 .1993

 – د. عبد احلميد ال�ضواربـي »�ضمانات املتهم يف رحلة التحقيق اجلنائي« من�ضاأة املعارف. 5
الإ�ضكندرية، 1988. 

يف الق�ضاء والت�رشيع يف م�رش  د. عمر الفاروق احل�ضيني »اأحكام و�ضوابط ال�ضتيقاف– . 6
والكويت«، بدون جهة ن�رش، الطبعة الثانية، 1995. 

الت�رشيع  يف  الوقف(– . 7 )التوقيف–  الحتياطي  احلب�ص  »�ضوابط  ال�ضهاوي  قدري  د. 
امل�رشي واملقارن«، من�ضاأة املعارف– الإ�ضكندرية، 2003. 

العدالـة  �ضل�ضلة  بريزيت،  جامعـة  د. كامل ال�ضعيد »املحقق اجلنائي« معهـد احلقـوق– . 8
اجلنائية)2(، 2003. 

د. جمدي حمب حافظ »احلب�ص الحتياطي يف �ضوء الفقه واأحكام الق�ضاء« بدون جهة  9 .
ن�رش، 2001. 
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ثالثاً- الرسائل واألحباث واملقاالت: 
درا�ضة مقارنة« ر�ضالة دكتوراه، كلية  د. اإ�ضماعيل حممد �ضالمة »احلب�ص الحتياطي– . 1

احلقوق– جامعة القاهرة، 1981، عامل الكتب، الطبعة الثانية، 1983. 
ما  مرحلة  2 . – اجلنائية  الإجراءات  يف  الإن�ضان  حقوق   « املر�ضفاوي  �ضادق  ح�ضن  د. 
قبل املحاكمة يف النظام القانوين امل�رشي« املوؤمتر الدويل الثاين للجمعية امل�رشية 
للقانون اجلنائي املنعقد يف الإ�ضكندرية من 9-12 اإبريل1989، املعهد الدويل العايل 

للعلوم اجلنائية واجلمعية الدولية لقانون العقوبات، 1989. 
درا�ضة  د. طارق الديراوي »�ضمانات وحقوق املتهم يف قانون الإجراءات اجلنائيـة – . 3

مقارنـة« ر�ضالة دكتوراه، معهد البحوث والدرا�ضات العربية– القاهرة، 2005. 
د. عقل يو�ضف مقابلة »�ضمانات التوقيف يف القانون الأردين« جملة اأبحاث الريموك،  4 .

املجلد 18، العدد A3، حزيران 2002. 
د. نظام املجايل » ال�ضوابط القانونية ل�رشعية التوقيف« جملة موؤتة للبحوث والدرا�ضات،  5 .

املجلد 5، العدد 2، ال�ضنة 1990. 

رابعاً- القوانني والتشريعات: 
قانون اأ�ضول املحاكمات اجلزائية الأردين رقم 9 ل�ضنة 1961. 1 وتعديالته. 

 . قانون الإجراءات اجلزائية الفل�ضطيني رقم 3 ل�ضنة 2001. 2
قانون الإجراءات اجلنائية امل�رشي رقم 150 ل�ضنة 1950. 3 وتعديالته. 

خامساً- جمموعة األحكام القضائية: 
عمر  اإعداد حممود  امل�رشية،  النق�ص  قررتها حمكمة  التي  القانونية  القواعد  جمموعة  1 .

)جمموعة القواعد القانونية(. 
جمموعة اأحكام النق�ص ال�ضادرة عن املكتب الفني ملحكمة النق�ص امل�رشيـة، الدائرة  2 .

اجلنائية )اأحكام النق�ص(. 
وجتميع  فل�ضطني،اإعداد  يف  العليا  ال�ضتئناف  حمكمة  اأحكام  من  خمتارة  جمموعة  3 .

القا�ضي/ وليد احلايك. 
جمموعة الأحكام الق�ضائية واملبادئ القانونية ال�ضادرة عن حمكمة النق�ص الفل�ضطينية  4 .

املنعقـدة يف رام اهلل، من�ضورات جمعية الق�ضاة الفل�ضطينيني.
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