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  ملخص

ن جـزاٌء يترتـب علـى العمـل اإلجرائـي الـذي ال يتـوفر فيـه شـرط أو          العمل اإلجرائي المحور الذي تقوم عليه نظرية البطالن، والبطاليعد 

مـن   َاوبما أن التوقيف الذي يتمثل بحجز حرية المشـتكى عليـه لمـدة معينـة لحـين إنهـاء أعمـال التحقيـق، يعـد واحـد          . أكثر من شروط صحته

شـروط منهـا الموضـوعية ومنهـا الشـكلية، وجميعهـا الزمـة        األعمال العمل اإلجرائية التـي قـد يـرد عليهـا الـبطالن، فقـد أحاطـه المشـرع بـبعض ال         

 بوصـفها لصحته ويجب مراعاتها تحت طائلة البطالن، ذلك أن التوقيف يتعارض مع بعض المبادئ القانونية التي حـرص المشـرع علـى مراعاتهـا     

الحالة االجتماعية والنفسية والبدنية للمشتكي ضمانات للحرية الفردية، مثل افتراض البراءة وأصل حرية اإلنسان، ولما فيه من خطورة تالمس 

عليه، هذه الحالة بحاجة إلى ضمانات تحيط بالمشتكى عليه لمنع تعسف سلطة التوقيف في استخدامه، كونه يعد من أعمـال التحقيـق التـي لهـا     

  .مبرراتها القانونية من حيث خدمة مصلحة التحقيق

قيف بشكل خاص كنتيجة لتخلف واحد أو أكثر من هذه الشـروط الالزمـة لصـحته، التـي     والمشرع األردني لم يعالج موضوع بطالن التو

 نص عليها المشرع دون النص على جزاء مخالفتها، إال أن عدم مراعاة هذه الشروط يرتب البطالن استنادًا إلى نص المـادة السـابعة مـن قـانون    

راءات الجزائيـة بشـكل عـام وسـطحي، وقـد أيـد الباحـث مـا توصـل إليـه فـي            أصول المحاكمات الجزائية، التي عالجت موضوع البطالن فـي االجـ  

  .دراسته ما استقر عليه بعض الفقه، وما تم التوصل إليه من أحكام قضائية سواء أردنية أم غير أردنية، إضافًة لبعض التشريعات المقارنة

د من اآلثار، سواء في التوقيف نفسه من حيـث بطالنـه   فإذا ما تقرر بطالن التوقيف لتخلف بعض أو كل شروطه، فإن ذلك يرتب العدي

طـل فهـو   وبطالن كافة االجراءات التي تمت أثناء التوقيف الباطل، أو في االجراءات الالحقة له والمرتبطة به استنادًا على قاعدة ما بنـي علـى با  
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Abstract 
     The procedural work is the axis upon which the theory of nullification and the consequent invalidity penalty 
procedural work which is not available when one or more of its conditions. Since the remand, which mean the 
detention of the defendant for a certain period until the end of the investigation, is one of the most important 
procedure that may be subjected for nullification, it was surrounded by the legislature to certain conditions, 
objectivity and formal, that all are necessary for its lawful and must be observed under penalty of nullity. 

     This came as the remand is in inconsistent with some legal principles that concern the legislator to be taken into 
account as a guarantee of individual freedom, such as the presumption of innocence and the origin of human 
freedom, and because of the danger of contact with the social, psychological and physical health of the 
complainant, so this situation needs to be safeguards surrounding with guarantees on it to prevent abuse of the 
power of remand to use it, as it is one of the investigative work is justified in terms of the legal interest of the 
investigation. 

     The Jordanian legislator did not address subject of the remand nullification, in particular as a result of failure of 
one or more of its conditions, stipulated by the legislature without providing for a penalty violated, but the non-
observance of these Terms arrange nullification based on the text of Article VII of the Code of Criminal Procedure, 
which addressed the issue of nullification in criminal proceedings in general, researcher has used the achievements 
of the jurisprudence and the judiciary, and some comparative legislation in this area. 

     So if nullification is decided for the failure of some or all of its conditions, it arranges many effects, in both, the 
remand itself in terms of the void and null and void all actions taken during the falsehood remand , or in subsequent 
actions, and associated with it based on the base of what is built on falsehood is false. 
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 :مقدمة

تثير نظرية البطالن أهمية واسعة في مجال تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية، خصوصًا في نطاق العمل 

رتب على العمل اإلجرائي غير اإلجرائي، إذ أن العمل اإلجرائي يعد المحور الذي يقوم عليه البطالن، ألن البطالن جزاًء يت

وبتعدد واختالف أنواع العمل اإلجرائي يتعدد البطالن، فهناك البطالن في القبض إن لم . الصحيح أو المخالف لشروطه

يستوف القبض الشروط التي أرادها المشرع له، وهناك البطالن في االستجواب، والبطالن في التحقيق، والبطالن في الحكم، 

  .لتوقيف، وغيرها من أشكال العمل اإلجرائيوالبطالن في ا

ومن األعمال اإلجرائية التوقيف الذي يحاط بشروط الزمة لصحته، لما ينطوي على هذا اإلجراء من خطورة تالمس 

 الحالة االجتماعية والنفسية والبدنية للمشتكى عليه، ولكونه يتقاطع مع بعض المبادئ القانونية التي حرص المشرع وابتداًء من

الدستور مراعاتها باعتبارها ضمانات للحرية الفردية، مثل افتراض البراءة وأصل حرية اإلنسان، إال أنه بالمقابل يعد التوقيف 

جزًء من أعمال التحقيق التي لها مبرراتها القانونية من كونها تخدم مصلحة التحقيق، لذا أوجب المشرع توافر بعض الشروط 

  .الالزمة لصحة هذا العمل

هذه الشروط منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي، وفي أحوال معينة قد يترتب البطالن على مخالفة بعضها، وقد 

ال يترتب على مخالفة البعض اآلخر، ومشرعنا األردني لم يعالج موضوع بطالن التوقيف كنتيجة لتخلف واحد أو أكثر من هذه 

ذلك من المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تعد  الشروط بشكل مستقل، إال أنه يمكن التوصل إلى

المادة الوحيدة التي تحدثت عن بطالن االجراءات الجزائية، وعالجته بسطحية بعيدًا عن التفصيل وإيضاح معالم البطالن لكل 

إال أن الباحث إضافًة للمادة السابعة  اجراء، فجاءت قاصرًة عن تأسيس نظرية واضحة المعالم لبطالن االجراءات الجزائية،

المذكورة، قام باالستعانة بما تم تجميعه من مواقف وآراء فقهية، وأحكام قضائية سواًء أردنية أم مصرية وبعض األحيان 

 .السورية، وقدر اإلمكان، لتوضيح وبلورة مسألة بطالن التوقيف

طالن بشكل كامل وواضح المعالم، وبطالن التوقيف بشكل تبرز أهمية هذا الموضوع لعدم بلورة المشرع لنظرية الب

كذلك لعدم معالجة الفقه مسألة بطالن التوقيف، . ولندرة وشح األحكام والسوابق القضائية التي تقرر بطالن التوقيف. خاص

لمحاكمات وهذا يتطلب الوقوف على شروط التوقيف في قانون أصول ا. فانصبت الدراسات على التوقيف نفسه دون بطالنه

الجزائية األردني، ومعرفة الصفة القانونية لهذه الشروط فيما إذا كانت جوهرية أو غير جوهرية، ومعرفة مدى معالجة المشرع 

  .األردني لموضوع بطالن التوقيف وآثاره، ومسلك محكمة التمييز األردنية فيما يتعلق بالتوقيف، والمعالجة الفقهية له

  :بدراسة مفهوم بطالن التوقيف من خالل المباحث التاليةبناء على ذلك قام الباحث 

  التعريف بالتوقيف والبطالن في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني: المبحث األول •

 بطالن التوقيف لتخلف شروطه: المبحث الثاني •
 بطالن التوقيف كأثر لبطالن إجراء سابق وآثار بطالن التوقيف: المبحث الثالث •

  التوقيف والبطالن في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني: ولالمبحث األ

للتعرف على مفهوم التوقيف ومفهوم البطالن البد من تقسيم ذلك إلى مطلبين، األول للتعرف على مفهوم التوقيف في 

  .قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، والثاني لمعرفة مفهوم البطالن بشكل عام

  التوقيف في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني: المطلب األول

وهنا البد من تقسيم هذا المطلب إلى فرعين األول للبحث في مفهوم التوقيف ، والثاني للتمييز بينه وبين بعض 

  ).أوامر التكليف بالحضور واإلحضار(االجراءات المشابهة له 

 مفهوم التوقيف: الفرع االول

التوقيف، فيعرفه البعض أنه سلب المشتكى عليه حريته مدة من الزمن تحددها مقتضيات اختلف الفقه في تعريف 

"التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون
)1(

، ويعرفه البعض اآلخر أنـه ايداع المشتكى عليه السجن خالل فترة التحقيق 

كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي المحاكمة
)2(

.  
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ف يعد من إجراءات التحقيق وليس من إجراءات االستدالل، فالفقه يجمع على خلو مرحلة نستنتج من ذلك أن التوقي

من عناصر القهر واإلجبار، فهي تهدف إلى البحث عن المعلومات والدالئل والقرائن،  -خالفًا لمرحلة التحقيق-جمع االستدالالت

اجبارأما مرحلة التحقيق فتهدف إلى الكشف عن الحقيقة، وتنطوي على عناصر 
)3(

، والتوقيف كاجراء من هذه المرحلة يهدف 

إلى ضمان سالمة التحقيق، من خالل وضع المشتكى عليه تحت رقابة المحقق، وعدم تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى 

أو التاثير على الشهود
)4(

 .، وغير ذلك من مبررات سيتم تناولها

الية في العمل اإلجرائي، فهو يتعارض مع قرينة البراءة أو مبدأ قرينة ويعد التوقيف من اإلجراءات ذات الخطورة الع

البراءة، الذي فيه أن المشتكى عليه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات صادر عن محكمة مختصة ومشكلة تشكيًال 

إال في حاالت استثنائية، إعماًال  صحيحًا وفقًا للقانون، لذلك انتقد بعض الفقه التوسع بأمر التوقيف وطالب بعدم اللجوء إليه

لقرينه البراءة
)5(

إال أن التأكيد على قرينة البراءة يعد تأكيدًا نظريًا فقط، وتطبيقيًا ال أثر له، فالتوقيف يعد خرقًا وهدرًا . 

لها
)6(

وقيف ، فهو يتصف بالحبس وحجز الحرية قبل ثبوت التهمة الموجهة للشخص الموقوف، بذلك فهو يختلف عن الت

النهائي
)7(

.  

يعد التوقيف كذلك من اإلجراءات الماسة بالحرية، فهو قيد على حرية المدعى عليه، ذلك ما حدا بالمشرع إلحاطته 

بشروط تعد ضمانات تستلزمها خطورة اتخاذ مثل هذا اإلجراء
)

8
(

، فالدستور األردني ابتداًء أحاط الحرية الشخصية وسالمة 

أنه ال يجوز أن يوقف احد أو ) 8(من الدستور أن الحرية الشخصية مصمونة، والمادة ) 7(لمادة الجسد بالحماية، إذ نصت ا

 يحبس إال وفق أحكام القانون
)9(

.  

  التمييز بين التوقيف وبعض االجراءات المشابهة: الفرع الثاني

عوة واإلحضار والتوقيف قد تتشابه مذكرة التوقيف مع كل من مذكرتي الدعوة واإلحضار، وللتمييز بين مذكرات الد

  :البد من التفريق بين مذكرة الدعوة ومذكرة اإلحضار أوًال، ثم تمييزهما عن مذكرة التوقيف

  تمييز مذكرة الدعوة عن مذكرة اإلحضار: أوًال

)10(من حيث طريقة التنفيذ •
: 

العام الذي طلبه، وال يحق مذكرة الدعوة تقوم على دعوة المشتكى عليه للحضور طليقًا في وقت معين إلى مقر المدعي 

أما مذكرة اإلحضار فهي أمر قضائي صادر . للمكلف بإبالغها أن يستعمل أي نوع من أنواع الجبر واإلكراه تجاه المدعى عليه

إلى مأموري السلطة العامة بتأمين حضور المدعي عليه أمام المدعي العام، يستعين المكلف بانفاذها بالقوة المسلحة، إذا لم 

  .لها المشتكى عليه أو حاول الهرب يمتثل

 :من حيث وقت االستجواب •

عليه الذي جلب من يدعى بموجب مذكرة دعوة وجب على المدعي العام استجوابه في الحال ودون تأخير، أما المشتكى 

بمذكرة إحضار فيستجوبه القاضي خالل أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة
)11(

ن أن ، وإذا انقضت هذه المهلة دو

يستجوب وجب على رئيس النظارة سوقه إلى المدعي العام الستجوابه
)12(

.  

  )13( تمييز مذكرة الدعوة ومذكرة اإلحضار عن مذكرة التوقيف: ثانيًا

تبين سابقًا أن مذكرة الدعوة ومذكرة اإلحضار تهدفان فقط إلى تأمين مثول المشتكى عليه أمام المدعي العام، وال 

أما مذكرة التوقيف فهي األمر القضائي الذي . ساعة) 24(ال بموجب مذكرة اإلحضار ولمدة ال تتجاوز تجيزان حجز حريته إ

يصدر بناء على مطالعة النيابة العامة لمأموري القوة العامة، بحق المشتكى عليه بجناية أو جنحة، تستوجب قانونًا الحبس أو 

ف لمدة معينةعقوبة أشد منه، تتضمن القبض عليه وايداعه محل التوقي
)14(

.  

  البطالن في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني: المطلب الثاني

عرف قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني نظرية البطالن مؤخرًا، والبحث في ذلك يستدعي تعريف البطالن بشكل 

  .حكمة التمييز األردنية فيهعام أوًال، ثم الوقوف على موقف المشرع األردني منه ثانيًا، وأخيرًا مسلك م
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  التعريف بالبطالن: الفرع االول

يعد البطالن جزاًء اجرائيًا يرد على العمل اإلجرائي الذي يخالف بعض أو كل شروط صحته، فيهدر آثاره القانونية 

المعتادة في القانون
)15(

خلف شرط أو أكثر من ، فهو بطبيعته جزاٌء اجرائي ألن قانون اإلجراءات هو الذي ينظمه ويرتبه لت

شروط العمل اإلجرائي التي تطلبها المشرع صراحة أو ضمنًا، سواء تعلق بمضمون اإلجراء أو بالشكل الذي يصاغ فيه، 

وسواء وردت أحكام اإلجراء في قانون اإلجراءات الجنائية أم في قانون العقوبات
)16(

كذلك فهو جزاٌء اجرائي من حيث المحل . 

راء الجنائيإذ أن محله هو اإلج
)17(

.  

ويعني البطالن بذلك عدم ترتيب األثر القانوني الذي نصت عليه القاعدة اإلجرائية، ألنه يتسبب بعدم استكمال العمل 

اإلجرائي لشروط صحته أو شكله أو صيغته أو الكيفية التي نص عليها القانون، فيصبح اإلجراء مع هذه الحالة وما يترتب عليه 

قيمة قانونية من إجراءات غير ذات 
)18(

.  

البطالن المطلق والبطالن النسبي، فالمطلق هو البطالن الذي يترتب على مخالفة : ويقسم البطالن الى نوعين هما

القواعد الخاصة باالجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، أما البطالن النسبي فهو جزاء مخالفة القواعد الجوهرية التي ال 

امتتعلق بالنظام الع
)19(

.  

في أن يكون العمل اإلجرائي جوهريًا، وهو العمل الذي يترتب على تخلفه عدم تحقيق الغاية منه،  ًاإذ أن هناك فرق

والعمل غير الجوهري الذي ال يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية منه، أو الذي لم يوجب القانون مراعاته، وإنما جعل أمر 

ال يضع عادًة معيارًا يميز بين اإلجراء الجوهري وغير الجوهري، بل يترك للقاضي ذلك  مباشرته جوازيًا، علمًا بأن المشرع

اعتمادًا على علة التشريع، بحيث إذا كان الغرض من اإلجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المشتكى عليه أو غيره 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية من ) 7(مادة من الخصوم كان جوهريًا ويترتب على مخالفته البطالن، وهذا ما أكدته ال

أما إذا كام الهدف من العمل مجرد . أن البطالن جزاء يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري

إرشاد وتوجيه فالعمل غير جوهري وال يترتب على عدم مراعاته البطالن
)20(

.  

إلجراءات أو األعمال اإلجرائية المتعلقة بالنظام العام، فكان أولها مباشرة اإلجراءات هذا وقد أورد جمهور الفقهاء أمثلة ل

التي تمس بسالمة الجسم واعتبارها أمرًا محظورًا على اإلطالق
)21(

.  

  مسلك قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني في البطالن: الفرع الثاني

  :"الجزائية األردني السند الشرعي للبطالن والتي نصت على مايلي تعد المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات

يكون اإلجراء باطال إذا نص القانون صراحة على بطالنه، أو شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من  .1

  .اإلجراء

ي الدعوى أو اذا كان البطالن راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو واليتها للحكم ف .2

باختصاصها النوعي أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى 

 .وتقضي به المحكمة ولوبغير طلب
يزول البطالن إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحًة أو ضمنًا، وذلك باستثناء الحاالت التي يتعلق فيها البطالن  .3

 .عامبالنظام ال
ال يترتب على بطالن اإلجراءات بطالن اإلجراءات السابقة له أمام اإلجراءات الالحقة به فال تكون باطلة إال إذا كانت  .4

  ".مبنية على اإلجراء الباطل

  :باإلطالع على نص المادة المذكورة نجد أن مسلك المشرع األردني كالتالي

من قانون أصول المحاكمات  227قرة الثانية من المادة النص صراحة على البطالن في بعض الحاالت، مثل الف .1

تعيين مترجم لمن ال يجيد اللغة العربية (الجزائية التي رتبت البطالن عند عدم مراعاة أحكام الفقرة األولى منها 

، وهذا هو مذهب البطالن القانوني)وتحليفه اليمين القانونية
)22(

. 

ة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام، ومثال ذلك أنه ال يجوز اثبات واقعة عن مخالفة صيغ ًاحالة أن يكون الفعل ناتج .2

من قانون أصول المحاكمات الجزائية،  152بالرسائل المتبادلة بين المشتكى عليه ومحاميه وفقًا لنص المادة 
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لرسائل من نفس القانون أجازت للمدعي العام أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة ا 352بالرغم من أن المادة 

والجرائد، وهذا هو البطالن الذاتي الذي ينص فيه القانون على بعض حاالت البطالن على سبيل التمثيل، ويترك 

للقاضي تقدير البطالن بموجب معايير معينة
)23(

. 

بصراحة بين حاالت البطالن المتعلقة بالنظام العام، الذي تقضى به يضًا أن المشرع األردني لم يميز نالحظ أ .3

مة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، والذي ال يجوز التنازل عنه، وبين البطالن النسبي المحك

المتعلق بالمصلحة الخاصة، الذي ال تثيره المحكمة من تلقاء نفسها إن لم يتمسك به أو يثيره صاحب الشأن، علمًا 

من قانون أصول  48المادة : النصوص مثلبأن المشرع قد نص على البطالن المتعلق بالنظام العام في بعض 

 24المحاكمات الجزائية التي تتضمن العهد بصالحيات المدعي العام للضابطة العدلية ما عدا االستجواب، والمادة 

من نفس القانون التي تتحدث عن عدم جواز فصل القاضي في دعوى كان بها مدعيًا عامًا، ويالحظ على النص أن 

ال يجوز بدًال من كلمة يبطلالمشرع استخدم كلمة 
)24(

.  

  مسلك القضاء األردني في البطالن: الفرع الثالث

إن محكمة التمييز األردنية أخذت بالبطالن الذاتي، إال أنه لم يكن هناك مصدر محدد في مسلك المحكمة لتبني معيار 

معين يمكن االستناد عليه لتمييز العمل الجوهري عن غير الجوهري لتقرير البطالن
)25(

القول أن المحكمة اعتمدت  ، لكن يمكن

أو صيغة الوجوب الذي تتسم به القاعدة القانونية، فإذا كانت الصيغة وجوبية أو آمرة تكون القاعدة جوهرية ًامعيار
)26(

.  

  بطالن التوقيف لتخلف شروطه: المبحث الثاني

نص على بعض شروط التوقيف الموضوعية بمراجعة نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أن المشرع اكتفى بال

والشكلية، ولم نجد ما ينص صراحًة على بطالن التوقيف عند تخلف أي شرط من شروطه
)27(

، لذا يقوم الباحث بتقسيم 

دراسة بطالن التوقيف
)28(

إلى بطالن بسبب تخلف الشروط الموضوعية للتوقيف أوًال، وبطالن بسبب تخلف الشروط الشكلية  

  .له

  بطالن التوقيف بسبب تخلف الشروط الموضوعية: ولالمطلب األ

يطلب المشرع شروطًا موضوعية لصحة العمل اإلجرائي بشكل عام، يترتب على تخلفها أو أحدها بطالن االجراء
)

29
(

 ،

التحقق من وقوع جريمة محددة بنص القانون، وجود شخص مسؤول : من هذه الشروط التي تتمثل بـ ًاوأورد الفقه بعض

، األهلية اإلجرائية، المحل، والسببجزائيًا
هذه الشروط تتشابه إلى حد كبير مع الشروط الموضوعية التي سيوردها  .)30(

الباحث للتوقيف كعمل اجرائي، ويعود الفرق إلى بعض اآلراء ووجهات النظر الفقهية في النظرة للشرط الواحد إن كان شرطًا 

فإن هذا التقسيم هو عمل نظري بحت، فجميع الشروط شكلية كانت أو موضوعية موضوعيًا أو شكليًا، إال أنه في هذا أو ذاك 

  :وشروط التوقيف الموضوعية ندرسها كالتالي. ُتعد شروطًا أساسية

)31(السلطة من حيث .1
 :التي تأمر به 

 :هناك جهتان تمتلكان سلطة التوقيف هما، النيابة العامة ومحكمة الموضوع
أصول ) (111(ف من صالحية النيابة العامة، فقد نصت الفقرة األولى من المادة يعد التوقي :النيابة العامة •

للمدعي العام في دعاوي الجنايات والجنح أنه يكتفي بإصدار مذكرة حضور على أن يستبدلها بعد " ):جزائية

بعد " : )أصول جزائية) (114(، كذلك الفقرة األولى من المادة ..."استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف 

من نفس ) 2(، وكذلك الفقرة ..."استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف 

يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ) 1(على الرغم مما ورد في الفقرة :" المادة

  ...".في األحوال التالية 

أن أعضاء دائرة المخابرات العامة يعتبرون من مأموري :" ى قراراتها بقولهاوقد أكدت محكمة التمييز ذلك في إحد

بغض  –الضابطة العدلية ذوي االختصاص الخاص، وأن القاء القبض على متهم واالحتفاظ به في دائرة المخابرات العامة 
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ضاء النيابة العامة، وعليه فإن ال يشكل توقيفًا، ألن التوقيف إجراء تحقيقي مرهون حصرًا بأع -النظر عن صحته من عدمه

"االحتفاظ وإن كان صحيحًا من الناحية القانونية إال أن ال سند له من الواقع كونه من صالحية النيابة العامة
)32(

.  

تجدر اإلشارة إلى أن سلطة المدعي العام في التوقيف هي سلطة اختيارية أو جوازية حسب ظروف الدعوى
)33(

، وعلة 

خروجًا عن األصل أو الحرية، فيصدر المدعي العام قرار التوقيف بناء على سلطته التقديرية وظروف  ذلك أن التوقيف يعد

بعد استجواب المشتكى عليه يجوز ):" أصول جزائية) (114(الدعـوى، ويستدل على ذلك من الفقرة األولـى من المادة 

  ...".للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف 

أصول ) (123(الواردة في المادة ) من اسندت له جريمة جنائية(كمة التمييز في تعليقها على عبارة هذا ما أكدته مح

من قانون أصول المحاكمات الجزائية أشارت إلى أن المدعي العام مخيرًا بين أن يصدر ) 114(أن المادة :" بقولها) جزائية

وى وبيناتها، كما يكون مخيرًا بعد انقضاء مدة التوقيف بين قرارًا بتوقيف المشتكى عليه أو عدم توقيفه وحسب ظروف الدع

"تجديد التوقيف عند الضرورة أوعدم تجديدها واإلفراج عن المشتكى عليه دون كفالة
)34(

.  

والقاضي أيضًا يجوز له ممارسة هذه الصالحية بعد إحالة ملف الدعوى إليه، فقد قررت الفقرة  :محكمة الموضوع

إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكى عليه بعد انتهاء المدد :" أنه) أصول جزائية( 114الرابعة من المادة 

من هذه المادة وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظرالدعوى،  1المبينة في الفقرة 

عليه أو وكيله واالطالع على أوراق التحقيق أن  وللمحكمة بعد االطالع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى

  ...".تقرر تمديد مـدة التوقيـف

من ) 123(الواردة في المادة ) من اسندت إليه جريمة جنائية(أن عبارة :" وقد أشارت محكمة التمييز إلى ذلك بقولها

يه جريمة جنائية، قد جاءت شاملة لجميع قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، المتعلقة بطلب تخلية سبيل من اسندت ال

الطلبات المتعلقة بدعوى جنائية قبل احالتها للمحكمة، الطلب المقدم بدعوى بعد احالتها إلى المحكمة بقرار : الحاالت التالية

"من المدعي العام والنائب العام، وكذلك الطلب المقدم بدعوى جنائية بعد صدور الحكم فيها من أول درجة
)35(

الحظ من ، ون

  .الحالة الثانية أنه طالما جاز تقديم طلب تخلية السبيل أمام المحكمة فإن المحكمة ضمنيًا تمتلك سلطة التوقيف

بذلك فإن قرار التوقيف إذا ما صدر من غير الجهة المخولة به كان إجراء باطًال ال يرتب ما أراده القانون له من آثار 

ويجعله قرارًا معيبًا
)36(

.  

 ):السبب القانوني(ب التوقيف من حيث سب .1

تأتي أهمية السبب من كونها ليست فقط ضمانة للمتهم، وإنما وقاية للهيئة القضائية فتسلم من مظنة االستبداد
)37(

 ،

أن التوقيف يكون في الجرائم الجسمية، وفي حال قيام : ويكمن سبب التوقيف في ثالثة بنود يدرسها الباحث تباعًا وهي

  .)38( عرقلة اجراءات التحقيق، وتوافر دالئل على ربط المشتكى عليه بالجريمة مبررات لضمان عدم

 جسامة الجريمة: البند األول

األصل العام في التوقيف جوازيته إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبًا عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين 

أو بعقوبة جنائية مؤقتة
)

39
(

قط على الجرائم ذات األهمية لخطورته، فقصر المشرع التوقيف ف
)40(.  

أنه ال يجوز توقيف المشتكى عليه إذا كانت الجريمة المسندة :" يؤكد ذلك أحد قرارات محكمة التمييز الذي ينص على

"إليه عند ثبوتها تستوجب الغرامة فقط
بالتالي يجوز التوقيف في الجرائم التي ال تستوجب أو ال يكون حكمها الغرامة  ،)41(

فقط، إنما يتعدى ذلك إلى الحبس، وفيما يتعلق بالبطالن فإن قرار التوقيف يكون باطًال إذا ما صدر بخصوص جريمة 

  .تستوجب الغرامة فقط عند ثبوتها كعقوبة على ارتكابها

، وذلك إال أنه يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه إذا كان الفعل معاقبًا عليه بغير ما سبق

على الرغم :" أنه) 114(في حاالت معينة وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 

إذا كان الفعل . أ: يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في األحوال التالية) 1(مما ورد في الفقرة 

إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، . ب. اء أو اإليذاء غير المقصود أو السرقةالمسند إليه من جرائم اإليذ
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على أن يفرج عنه إذا كان الفعل المسند إليه معاقبًا عليه بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وقدم كفيًال يوافق عليه المدعي 

  ".العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك

  رات تتعلق بضمان عدم عرقلة اجراءات التحقيقمبر: البند الثاني

تتنوع المبررات من حالة إلى أخرى، فقد تكون الخشية من طمس معالم الجريمة أو العبث بأدلتها من ناحية، وقد تتمثل 

في الخوف من تأثير التوقيف المحتمل على الشهود ودفعهم إلى تغيير شهادتهم
)42(

ما ، وقد تكون الخشية من فرار المتهم، ك

قد نجد مبررًا للتوقيف في دواعي حماية شخص المشتكى عليه خصوصًا في جرائم القتل، إذ أن تركه طليقًا لحين موعد 

محاكمته قد يؤدي إلى االنتقام من ذوي المجني عليه، وبالتالي فإن األمر متروك للجهة التي تملك إصدارة لتقدير توافر هذه 

المبررات
)43(

.  

، وتصب جميعها في مصلحة التحقيق وكشف حقيقة الجرائم، فالمشرع األردني لم يذكر )44(لفقههذه المبررات أوردها ا

مفهوم المبررات بالتحديد، إال أنه جعل من مصحلة التحقيق والمحافظة على سيره وسير المحاكمة واألمن العام مبررات 

45(للتوقيف
(

قد أشارت ) أصول جزائية( 114األولى من المادة ، فبالنسبة لمصلحة التحقيق على سبيل المثال، نجد أن الفقرة 

لها عند الحديث عن صالحية المدعي العام بإصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه بعد استجوابه لمدة ال تتجاوز خمسة 

  .عشر يومًا، وأجازت له تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك

فقد أكدت على مفهوم المبرر عندما  -لم تذكر في أحكامها أمثلة للمبررات رغم أنها  -ولمحكمة التمييز دور في ذلك 

إذا كان لمحكمة االستئناف أن تصدر قرارًا وقتيًا بإعادة المشتكى عليه الذي :"... علقت على قرار لمحكمة االستئناف أنه

جرم المسند اليه من جرائم العرض التي لم ُأخلي سبيله من قبل محكمة الجنايات الكبرى بالكفالة إلى التوقيف، باعتبار أن ال

يتم مصالحة بها أو تنازل، وقد يؤدي إخالء سبيل المشتكى عليه بالكفالة إلى اإلخالل باألمن العام، ثم عادت محكمة 

االستئناف بعد يومين من القاء القبض عليه وإعادته للتوقيف، بفسخ قرار توقيفه واخالئه بالكفالة، فإن كل ذلك مشروط 

"وجود المبرر فإذا انعدم المبرر فقد قرار المحكمة شرعيتهب
)46(

.  

، التي )أصول جزائية( 123أما مفهوم سير التحقيق والمحاكمة واألمن العام فقد ورد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة 

مها الشخص الموقوف تتضمن عدم إخالء سبيل أي شخص أسندت إليه جريمة جنائية، وأنه يجوز للمحكمة التي سيحاكم أما

  .أن تقبل في ظروف خاصة تخلية سبيله بالكفالة، إذا رأت أن ذلك ال يؤثر في سير التحقيق والمحاكمة وال يخل باألمن العام 

حول هذا المفهوم علقت محكمة التمييز على إحدى قرارات محكمة الجنايات الكبرى المتمثل برفض إخالء سبيل المميز 

"ر الرفض في غير محله طالما أن ظروف الدعوى ال تستوجب استمرار توقيف المميزأن قرا:"... بالكفالة
)47(

.  

في قضاء النقض السوري نجد أن محكمة النقض السورية قد أوردت أمثلة صريحة للمبررات، عندما أقرت أن التوقيف 

في الخوف من هرب المشتكى عليه عند  يعد أمرًا تقديريًا للقاضي وفق األسباب واألهداف التي ارادها المشرع، والتي تتلخص

تنفيذ الحكم الذي قد يصدر بحقه مستقبًال، أو طمس معالم الجريمة بإغواء الشهود أو باتفاق المشتكى عليه مع شركائه، 

حتى لو كان صاحب مكان إقامة دائمة وال يفكر بالهرب، أو كون الجرم يمس مصلحة عامة، وبالتالي فإن السير على هذه 

من قبل القاضي أو الجهة المختصة بالتوقيف ال يهدد بطالن أي اجراء الحاالت
)48(

.  

  توافر دالئل على ربط المشتكى عليه بالجريمة: البند الثالث

يجوز للمدعي العام أن يصدر مذكرة توقيف بحق :" ، أنه)أصول جزائية) (114(ذكرت الفقرة األولى من المادة 

الفعل المسند إليه معاقبًا عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين أو بعقوبة جنائية مؤقتة  المشتكى عليه بعد استجوابه، إذا كان

، مما يدل على أن صالحية المدعي العام في إصدار مذكرات التوقيف ..."وتوافرت الدالئل التي تربطه بالفعل المسند إليه

  .ه والفعل المسند إليهترتبط بمدى توافر الدالئل التي تثبت عالقة السببية بين المشتكى علي

والدالئل التي تبرر إصدار مذكرات التوقيف هي تلك العالمات المستفادة من ظاهر الحال، التي ُتحدد على مستوى 

احتمال ورجحان ارتكاب المشتكى عليه للجريمة احتماًال حقيقيًا، ويختص المحقق بتقدير هذه الدالئل، إضافة إلى رقابة 

ابتها على قرار التوقيف، المتمثلة بإلغاء القرار وما يترتب عليه من إجراءات إذا لم تكن الدالئل محكمة الموضوع أثناء رق

كافية للتوقيف
)49(

.  
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 :صدورها بعد االستجواب .1

يشترط في مذكرة التوقيف إصدارها بحق المشتكى عليه بعد استجوابه، فإن لم يستجوب أو كان استجوابه باطـًال يبطل 

50(التوقيف تبعًا لذلك
(

بعد استجواب المشتكى :" علـى ذلك بقولهـا) أصول جزائية( 114، وقد نصت الفقرة األولى من المادة 

، ويالحظ أن هذه المادة لم تشترط مع هذه الحالة سماع أقوال ..."عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف

وعلة هذا الشرط أن قرار التوقيف تقديري للمدعي العام ومن  المجني عليه أو المدعي المدني بل أقوال المشتكى عليه فقط،

ثم يتعين عليه أن يستمع إلى أقوال المشتكى عليه لكي تتجمع لديه عناصر تقدير مالئمة لهذا األمر
)51(.  

كما ال يشترط أن يتم التوقيف فور االنتهاء من االستجواب، بل قد يكون هناك فاصل من الوقت، والسبب من 

قبل التوقيف هوتقدير أدلة االتهام ومدى كفايتها للتوقيف، وإتاحة الفرصة للمتهم لتفنيد االدلة واقناع المحقق  االستجواب

ببراءته
)52(.  

لم نجد في قرارات محكمة التمييز ما يشير بشكل مباشر إلى بطالن التوقيف المترتب على بطالن االستجواب، إال أنه 

) 63(المادة :" ، من أن)أصول جزائية) (63(مييز الذي يعلق فيه على المادة يمكن استخالص ذلك من قرار محكمة الت

ساعة من إمهاله لتوكيل محام، وأن المادة ) 24(أوجبت على المدعي العام التحقيق مع المشتكى عليه بعد ) أصول جزائية(

ساعة من توديعه من قبل ) 24(من ذات القانون أوجبت على المدعي العام استجواب المشتكى عليه في ظرف ) 100(

من القبض عليه، وأن عدم ) ساعة 24القانون القديم والحالي (ساعة ) 48(الضابطة العدلية المفروض عليهم توديعه خالل 

وهي عبارة لم يرد  -) باالحتفاظ بالمشتكى عليه(مراعاة ذلك ال من الجهات االمنية وال من المدعي العام الذي أصدر قرارًا 

ولمدة شهر، يجعل هذه اإلجراءات غير قانونية، ولما كان حجز حرية  -ي قانون أصول المحاكمات الجزائية النص عليها ف

المميز من تاريخ وضعه تحت التحفظ وحتى تاريخ توقيفه من المدعي العام وهي بحكم التوقيف، فيجب احتسابها وتنزيلها من 

ة، وحتى ال يضار المميز من خطأ لم يساهم هو فيه، وتصحيحًا للخطأ العقوبة المحكوم بها على المميز تطبيقًا لمبدأ العدال

"في إجراءات التحقيق
)53(.  

لحرية المشتكى عليه ال يعد توقيفًا إال بعد  حجزمن هنا نالحظ أن التوقيف ال يكون إال بعد االستجواب، فما يكون فيه 

ة بدون استجواب، وجب تصحيح الخطأ من خالل االستجواب لكي يحتسب من مدة الحكم، ولما كان هناك احتجاز لحري

بالتالي فإن ذلك يؤكد أن التوقيف ال يجوز إن لم . احتساب ذلك االحتفاظ من مدة العقوبة بعد اعتباره توقيفًا بالمعنى القانوني

  .يكن هناك استجواب، وإن حصل التوقيف بدون استجواب فإنه يعد باطًال

دون استجواب المشتكى عليه استثناًء كما في حالة هربه، فتصدر المذكرة بدون إال أنه يجوز أن يصدر أمر التوقيف 

استجواب، ويتم تأخير االستجواب إلى حين إلقاء القبض عليه، وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية من أن هذا االجراء ال 

يترتب عليه بطالن مذكرة التوقيف
)54(

ي موظف من موظفي الضابطة العدلية أل):" أصول جزائية( 99وفي ذلك نصت المادة . 

في . 2. في الجنايات. 1: أن يأمر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دالئل كافية على اتهامه في األحوال اآلتية

 إذا كانت الجريمة جنحة معاقبًا عليها. 3. أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة أشهر

في جنح . 4. بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعًا تحت مراقبة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة

  ".السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة اآلداب

ه االجابة على األسئلة الموجهة له من المحقق أثناء التحقيق، وذلك بجامع ويلحق بالهرب حالة ان يرفض المشتكى علي

تعذر االستجواب في الحالتين، إال أنه يشترط أن يكون امتناع المشتكى عليه عن اإلجابة بغير عذر، فإن كان بعذر كأن يتمسك 

المشتكى عليه بحضور محاميه الذي اختاره وفقًا للقانون فإن التوقيف يكون باطًال
)55(

.  

وهنا البد من اإلشارة إلى االستثناءات التي تحول دون بطالن االستجواب أو التوقيف المترتب عليه حال رفض المتهم 

عندما يمثل المشتكى عليه أمام . 1):" أصول جزائية(63اإلجابة على األسئلة إال بحضور محاميه،  فقد نصت عليها المادة 

عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهًا إياه أن من حقه أن ال يجيب عنها إال  المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو

بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محام أو لم يحضر محاميًا في مدة أربع 

بسبب الخوف من ضياع األدلة وبقرار معلل سؤال  يجوز في حالة السرعة. 2. وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه

. 3. المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك اإلطالع على إفادة موكله
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العام  إذا أدلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي

والكاتب، وإذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب االمتناع 

من هذه ) 3(و )2(و )1(يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات . 4. ويصادق عليها المدعي العام والكاتب

  ".لمشتكى عليهالمادة بطالن اإلفادة التي أدلى بها ا

 :من حيث المدة .2

 :يرى الباحث أن من المالئم تقسيم فكرة المدة كشرط للتوقيف إلى جزئين

 :، ويشمل حالتينتوقيف المدعي العام  -أ 

خمسة عشر يومًا مدة التوقيف :" على أن) أصول جزائية) (114(تنص الفقرة األولى من المادة : األولى •

، فيجوز للمدعي العام أن ..."هر في الجنايات وشهرين في الجنحقابلة للتجديد بحيث ال يتجاوز ستة أش

يصدر بحق المشتكى عليه مذكرة توقيف لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا، ويجوز له تجديدها كلما اقتضت 

  .مصلحة التحقيق ذلك، على أال يتجاوز التجديد ستة أشهر في الجنايات وشهرين في الجنح

لمسند إلى المشتكى عليه معاقبًا عليه باإلعدام أو االشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال إذا كان الفعل ا: الثانية •

المؤبد، ويشترط مع هذه الحالة أن تتوافر الدالئل التي تربط المشتكى عليه بالفعل المسند عليه، وهنا على 

لضرورات استكمال  لةخمسة عشر يومًا تجدد عدة مرات مماثالمدعي العام إصدار مذكرة توقيف بحقه لمدة 

التحقيق
)56(. 

 توقيف المحكمة  -ب 

على خالف ما ورد في الحالتين السابقتين في توقيف المدعي العام، يفرج عن المشتكى عليه ما لم يتم تجديد مدة 

التوقيف في أحوال أخرى تقتضيها مصلحة التحقيق، وذلك من خالل الزام المدعي العام بعرض ملف الدعوى على المحكمة 

ختصة، التي لها بعد اإلطالع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله، واإلطالع على أوراق الم

التحقيق أن تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة ال تتجاوز شهرًا في كل مرة، بشرط إال يزيد مجموع التمديد مدة شهرين، أو أن 

و بدونهاتقرر المحكمة اإلفراج عن الموقوف بكفالة أ
)57(

.  

تتمثل أهمية تحديد مدة التوقيف من كونها ضمانة خاصة لحماية الحرية الفردية، وتتوافق مع قرينة البراءة من جهة، 

ومن جهة أخرى تساهم في تحقيق سرعة االجراءات الجزائية، ألن اإلطالة غير المبررة في التوقيف تعني التأخير غير المبرر 

 ، الذي يشكل اعتداء على حق المشتكى عليه في المحاكمة خالل مدة معقولةفي سير االجراءات الجزائية
)58(

.  

فيما يتعلق بقرارات محكمة التمييز حول المدة القانونية للتوقيف، لم نجد في القرارات ما يميز بين المدد حسب نوع 

:" حدى القرارات حيث تقول المحكمةالجريمة، أو ما يقرر بطالن التوقيف لتجاوز المدة، إال أنه يمكن استخالص ذلك من إ

لقد ثبت للمحكمة أن إفادة المميز قد تم ضبطها بعد انقضاء خمسين يومًا من تاريخ القبض عليه، وأن مثل هذا اإلجراء ... 

ادة يكون قد وقع مخالفًا للقانون، ألن االحتفاظ بالمقبوض عليه لهذه المدة الطويلة لدى األجهزة األمنية خالفًا ألحكام الم

من ذات ) 113(من قانون أصول المحاكمات الجزائية، باإلضافة إلى أن ذلك يعد عمال تعسفيًا على مقتضى المادة ) 100(

القانون، فهو يثير الشك بصحة وسالمة اإلجراءات التي اتخذت خالل تلك المدة، وال تؤثر هذه المخالفة في النتيجة التي 

لمميز أمام المحكمة بضبط العبوة موضوع الدعوى في منزله، وهذا دليل مستقل عن توصل إليها الحكم المميز إذا اعترف ا

  .، فيظهر من هذا القرار أنه رتَّب البطالن على تجاوز المدة عندما اعتبر ذلك عمًال تعسفيًا)59("هذا اإلجراء المخالف للقانون

إذا أوقف المشتكى عليه بموجب :" على أنه) أصول جزائية(113ويأتي ذلك بالتوافق مع النص القانوني إذ تنص المادة 

مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق إلى المدعي العام وفقًا لما ورد في 

المادة السابقة اعتبر توقيفه عمًال تعسفيًا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في 

  ".انون العقوباتق

إال أنه بالمجمل يمكن القول بأن محكمة التمييز أكدت على إجراءات التوقيف من حيث المدة وصالحية التمديد ضمن 

بين أن يصدر قرارًا بتوقيف  مّخيرأن المدعي العام :" األصول القانونية، حيث أكدت محكمة التمييز في إحدى أحكامها على
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يمة جنائية بناًء على شكوى في دعوى لم تحال إلى المحكمة، لمدة ال تتجاوز خمسة عشر المشتكى عليه المنسوب له جر

يومًا أو عدم توقيفه، كما يكون مخيرًا بعد انقضاء مدة التوقيف بين تجديد التوقيف لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يومًا عند 

"الضرورة، أو عدم تجديدها واإلفراج عن الموقوف دون كفالة
)60(.  

ؤكد على مفهوم التقيد بالمدة المحددة قانونًا، متى كان التوقيف صادرًا عن المحكمة، أن محكمة التمييز قضت ومما ي

"أنه ال يجوز للقاضي تأخير أمر اإلفراج عن المشتكى عليه يومًا واحدًا بعد انتهاء مدة توقيفه:" بـ
)

61
مما يدل على أن  ،)

فإن تم تجاوزها فإننا نكون أمام إجراءات تفتقد القيمة القانونية المفترضة فيها  التوقيف محدد قانونًا بمدد ال يجوز تجاوزها،

  .أي باطلة

كما أن الباحث يرى أن تجاوز المدة يرتب البطالن انطالقًا من أن احترام المدد القانونية للتوقيف والتقيد بها يعد من 

، وبالتالي بطالن اإلجراء الذي اتخذها بطالنًا )صول جزائيةأ( 7النظام العام، األمر الذي يجعل من تجاوزها خرقًا للمادة 

  .متعلقًا بالنظام العام

 من حيث المحل .2

ويقصد به الشخص محل التوقيف، فهناك أشخاص ال يجوز توقيفهم، وإذا ما تم توقيفهم فإن ذلك يعد اجراًء باطًال، 

فمثًال بعض التشريعات قد ال يجيز توقيف الحدث
)62(

أصول المحاكمات الجزائية األردني يطبق على الحدث ما ، ولكن قانون 

، ألنه وحسب المادة المادة السابعة من قانون األحداث األردني )63(أصول جزائية) 114(يطبق على البالغ، سندًا الحكام المادة 

فإن األصول اإلجرائية تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة إلى أي حدث محكمة أحداث، بالتالي  1968لسنة  24رقم 

المتبعة في المحكمة المعنية ُتطبق على الحدث والبالغ على السواء، مع مراعاة قانون األحداث وأحكامه المتعلقة باألحداث، 

  .مثل ما يتعلق بفئة الولد التي ال تفرض عليها أية عقوبات جزائية وبالتالي عدم توقيفهم

العقاب على الولد من أجل األفعال التي يقترفها إال أنه . 1:" داث على أنهمن قانون األح 21وحول ذلك نصت المادة 

. تسليمه إلى أحد والديه او الى وليه الشرعي، أو ب. أ: تفرض عليه تدابير الحماية من قبل المحكمة على الوجه التالي

من هذه المادة للقاضي أن ) 1(الفقرة  مع مراعاة ما ورد في. 2. تسليمه إلى غير ذويه. تسليمه الى أحد أفراد أسرته، أو ج

  ".يضع الولد تحت إشراف مراقب السلوك مدة التقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات

ويتمتع الحدث أيضًا بضمانة حصر حاالت التوقيف وتمديده وإطالق سراحه بحكم القانون، فقد نصت المادة الرابعة من 

فالحاكم ". األحداث في دار تربية األحداث وتنحصر سلطة توقيفهم في القضاء يتم توقيف: "قانون األحداث على ذلك بقولها

ويمّثُل حجزًا , اإلداري ال يمتلك الحق في توقيف الحدث، بالتالي فإن حجز الحدث دون قرار قضائي يعد مخالفًا للقانون

  .للحرية دون وجه حق فيستوجب المساءلة القانونية

 لتخلف الشروط الشكلية ألمر التوقيف بطالن التوقيف: المطلب الثالث

تثير الشروط الشكلية الشكوك حول ترتيب البطالن لتخلفها أو أحدها من حيث أهميتها وإمكانية التمييز بينها فيما اذا 

كانت شروط جوهرية يترتب البطالن لتخلفها، أو كانت تنظيميه وإرشادية فال يترتب البطالن على مخالفتها، لذلك ولمعرفة 

ى ارتباط البطالن بهذه الشروط قمنا بدراسة البطالن لتخلف هذه الشروط من خالل تقسيم هذه المطلب إلى أربعة فروع، مد

األول لدراسة بطالن التوقيف لتخلف الشروط الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني مع االستدالل بأحكام 

ع المقارن، والثالث في القضاء المقارن، وأخيرًا دراسته في الفقه المقارن، وذلك من محكمة التمييز، والثاني لدراسته في التشري

باب اظهار الخلل في معالجة مشرعنا لموضوع بطالن التوقيف لتخلف الشروط الشكلية، مقارنًة بالتشريع والفقه والقضاء 

  .المقارن

  ل المحاكمات الجزائية األردنيبطالن التوقيف لتخلف الشروط الشكلية في قانون أصو: الفرع االول

: البيانات التي أوجبها القانون في مذكرة التوقيف، مثل(أوجب القانون صياغة العمل اإلجرائي بالشكل الذي حدده له 

). اسم المتهم، ولقبة، وصناعته، ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ األمر، وتوقيع من أصدره، والختم الرسمي

أن األصل في اإلجراءات الصحة طالما بوشرت حسب القانون، فإن لم يصاغ بالشكل الذي أراده القانون فإن هذا فالقاعدة 
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ولتقرير البطالن على تخلف الشروط الشكلية يجب على القاضي التفرقة بين العمل اإلجرائي الجوهري . األخير ال يأخذ به

وغير الجوهري كما سبق وأن ذكرنا
)

64
(

 :شكلية في أمر التوقيف فهيأما الشروط ال. 

 :إبالغ المتهم .1

يبلغ :" حيث أوردت) أصول جزائية( 117يجب إبالغ الموقوف بأمر توقيفه وأسبابه، وهذا ما نصت عليه المادة 

  ".المشتكى عليه بمذكرات الحضور واإلحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها 

 :شكل مذكرة أو أمر التوقيف من حيث .2

أن يوقع على : اشترط المشرع شكلية معينة ألمر التوقيف الصادر من الجهة التي تملك إصداره تتمثل بعدة شروط هي

مذكرة التوقيف المدعي العام الذي أصدرها، ويختمها بخاتم دائرته، ويذكر فيها اسم المشتكي عليه وشهرته وأوصافه المميزة 

(بقدر اإلمكان ونوع التهمة
65(

يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب إصدارها، ونوعه، والمادة القانونية كما يجب أن . 

 التي تعاقب عليه، ومدة التوقيف
)66(

.  

بمطالعة النصوص القانونية التي أوردت تلك الشروط لم نجد ما يتحدث عن البطالن بصورة صريحة أو ضمنية، ولمعرفة 

روط، البد من التمييز فيما إذا كانت هذه الشروط تمثل اجراءات جوهرية أو مدى إمكانية تطبيق نظرية البطالن على هذه الش

ال، ففيما يتعلق بالشرط األول وهو إبالغ المتهم، نجد أن هذا اإلبالغ يعد ضمانة أساسية للمشتكى عليه وصيانة لحق الدفاع 

المقدس
 ًا كما استقر عليه الفقهوما يتعلق بضمانات المشتكى عليه وحق الدفاع يعد اجراًء جوهري ،)67(

وبالتالي فإن  ،)68(

  .مخالفة هذا الشرط يرتب البطالن لتعلقه بإجراٍء جوهري

أما الشرط الثاني المتعلق بشكل مذكرة التوقيف، لم نجد له أية تطبيقات عملية أو قانونية بخصوصة، وهنا يكون 

  .بالبطالن أو عدمه، وحسب سلطته التقديرية القاضي أمام المعايير التي تميز االجراء الجوهري عن غيره ليحكم

تجدر اإلشارة إلى أنه مثلما ال يوجد ما يتعلق ببطالن التوقيف لتخلف شروطه، وباألخص الشكلية، في قانون أصول 

من هنا يعيب الباحث على المشرع . المحاكمات الجزائية، لم نجد أيضًا في قرارات محكمة التمييز ما يدل عليه أو يشير له

ذا التجاهل، خصوصًا مع تبلور نظرية البطالن، فما يضير بالمشرع لو انه أكد عند النص على شروط التوقيف بإضافة عبارة ه

واحده فقط، تتضمن أن اغفال هذه الشروط يرتب بطالن التوقيف كإجراء، أو لو قام بتخصيص فقرة من مادة يحدد فيها 

ولماذا ينص المشرع على نموذج أو شكل معين وبيانات مطلوبة في . دد لهااألعمال أو الشروط الجوهرية أو وضع معيار مح

  .أمر التوقيف، إذا ما رتب جزاًء لعدم االلتزام بها والتقليل من شأنها؟

  بطالن التوقيف لتخلف الشروط الشكلية في التشريع المقارن: الفرع الثاني

مشرع صراحة على بطالن أمر التوقيف إذا لم تتوافر فيه بالرجوع إلى التشريع المقارن، نجد بعض حاالت ينص فيها ال

أو أكثر من الشروط الشكلية التي أرادها المشرع له، ففي التشريعات العربية مثًال نجد أن المشرع المصري ، وحسب  ةواحد

عام المصري إلى ، بشأن ضمانات التوقيف الموجة من النائب ال2006لسنة  10ما جاء في الكتاب الدوري للنائب العام رقم 

)69( اعضاء النيابة
، للبدء 2006لسنة  145، بعد التعديل الذي طرأ على قانون اإلجراءات الجنائية المصري في القانون رقم 

حيث ورد نص صريح على بطالن التوقيف أو التوقيف وما يترتب . في تنفيذ التعديالت ومراعاة ضمانات الحبس االحتياطي

شكلية، عندما تحدث الكتاب في البند الثالث عن تسبيب أمر التوقيف وتنفيذه من خالل سبعة عليه عند تخلف الشروط ال

تحريره على نموذج يوقعه عضو النيابة العامة : فقرات حددت الشكل الذي يجب أن يكون عليه أمر الحبس االحتياطي، وهي

ة للمتهم، والعقوبة المقررة لها، واألسباب التي بني المعني وكاتب التحقيق، وبصمه بختم النيابة، وبيان نوع الجريمة المسند

  .عليها األمر، وإبالغه للمتهم، وذلك حتى ال يكون أمر الحبس عرضه للبطالن وبطالن ما يترتب عليه من إجراءات

ت من قانون اإلجراءا 292أما التشريعات غير العربية، نجد أن المشرع االيطالي قام بالشيء نفسه عندما نصت المادة 

الجنائية االيطالي صراحًة على بطالن أمر التوقيف، حيث أوجبت أن يتضمن األمر الذي ينص على تطبيق تدبير 

المعلومات العامة عن المشتكى عليه أو ما يصلح للتعريف عليه، ووصف محضر للواقعة، : على) كالتوقيف مثًال(تحفظي

إال اعتبر األمر باطًالواإلشارة للنصوص القانونية التي يعتقد أنها انُتهكت، و
)70(.  
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  موقف القضاء المقارن من بطالن التوقيف لتخلف الشروط الشكلية: الفرع الثالث

في أحكام القضاء المقارن نجد أن محكمة النقض الفرنسية قد قضت بعدم بطالن مذكرة التوقيف التي ال تتضمن 

) 72(ذلك من حيث أن الواقع العملي قد يظهر خطورة عالية ، وينتقد الباحث)71(البيانات الكافية إلثبات شخصية المدعى عليه

لتخلف الشروط الشكلية التي قد تقارب الخطورة الناجمة عن تخلف الشروط الموضوعية للتوقيف، مثل احتمالية توقيف 

قوع في أشخاص آخرين غير المشتكى عليهم كمأجورين، أو قد يؤدي ذلك بالقائمين على إدارة المؤسسات العقابية إلى الو

الغلط، مما يستدعي أن تكون البيانات المطلوبة في أمر التوقيف مثبتة تثبيتًا صحيحًا، وتحت إشراف الجهة التي أصدرتها، 

بمطابقة ذلك مع الوثائق الشخصية للمشتكى عليه، وأن عدم تقرير البطالن لمخالفتها قد يؤدي إلى العبث بالمذكرات وربما 

  .على الهاتف -ولو بدون سوء نية -تعديلها 

رغم ذلك يرى الباحث أن القضاء والتطبيق العملي الفرنسيين يختلفان تمامًا عما هو عليه الواقع في بلداننا العربية، 

خصوصًا في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي، إذ يفترض بالقضاء الفرنسي الثقة العالية والخبرة من حيث عدم وقوعه في غفلة 

  .ستجد من حاالت ومشكالتعن عالج ما قد يظهر وي

مثاًال على ترتيب أو عدم ترتيب البطالن لتخلف الشروط  -وإن كان غير متفق معه  -كما يرى الباحث في هذا القرار 

الشكلية للتوقيف، فليس الهدف من الدراسة هو المطالبة بترتيب البطالن، ولكن دراسة مدى تأثر التوقيف وشروطه بالبطالن، 

وهذا ما يقابله الصمت في تشريعاتنا وتطبيقات محاكمنا وكتبنا . ية البطالن، سواء تم اإلقرار به أم الومدى معالجة نظر

  .الفقهية

  موقف الفقه من بطالن التوقيف بسبب تخلف الشروط الشكلية: الفرع الرابع

الموضوع كانت معالجة أو  من خالل البحث في المواقف الفقهية حول البطالن بشكل عام، تبين أن المعالجة الفقهية لهذا

(إشارة بسيطة
  .)74( وتظهر أن مخالفة شروط التوقيف الشكلية تعرض أمر التوقيف للبطالن ،)73

  :ففي الفقه المصري تبين وجود اتجاهين في بطالن التوقيف لتخلف الشروط الشكلية

  :االتجاه األول

نية الالحقة لتوقيف المشتكى عليه، من خالل إخطار يجيز لقاضي التحقيق تصحيح األخطاء التي يكتشفها في الحالة المد

مسؤول المؤسسة العقابية بالتصحيح في السجالت
)75(

، ويؤكد هذا االتجاه على وجوب الذهاب مع النص القانوني الذي 

عته يشترط وجود مجموعة من البيانات العامة في األوامر التي تتضمن اجراءات احتياطية ضد المتهم، مثل اسمه ولقبه وصنا

ومحل إقامته والتهمة الموجهة اليه، إال أنه ليس من الضروري أن يشتمل االمر كل البيانات الخاصة بالمشتكى عليه ومطابقتها 

للواقع، ويكتفى لصحة األمر أن يحدد المشتكى عليه من خالل المعلومات المتوفرة تحديدًا نافيًا للجهالة، بحيث ال يخلط بينه 

عة فيكفي ذكرها إجماًال، والتوقيع والختم ضروريان لضمان صدور األمر من المحقق، والتاريخ لحساب وبين غيره، أما الواق

المواعيد
)76(

وينتقد الباحث هذا الموقف إذ أن واقع التطبيق العملي وما يزخر به من مشكالت قد ال تقدره أقالم الفقه في . 

  .بعض األعمال مثلما تبلوره وتثريه في أخرى

  :ثانياالتجاه ال

يعتبر أن كل ما يرد في الدستور يعد من النظام العام
الذي -وبالتالي فإن مخالفة أي شرط من شروط التوقيف  ،)77(

  .تستوجب بطالنه بطالنًا متعلقًا بالنظام العام -حظي باهتمام دستوري

أو يشير على بطالن  ومثلما لم نجد في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وال في قرارات محكمة التمييز ما يدل

التوقيف بسبب تخلف شروط الشكلية، لم نجد ذلك أيضًا حتى في المراجع الفقهية، فاكتفى الفقه بالحديث عن بطالن العمل 

اإلجرائي بشكل عام، ولم يحدد فيما إذا كان أي شرط من شروطه يعد عمًال جوهريًا أو ال، باستثناء ما سبق من اتجاهات 

من هنا يدعو الكاتب للباحثين والفقهاء لعدم االنهيال بالكتابة والشرح المتكرر لما هو موجود، بل . في الفقه المصري فقط

  .عليهم البحث والكتابة والشرح لكل ما هو مستجد، وكل ما لم يعالجه القانون بالنص أو الفقه السابق في مؤلفاته
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  بطالن التوقيفبطالن التوقيف كأثر لبطالن إجراء سابق وآثار : المبحث الثالث

للحديث عن آثار بطالن التوقيف يجب البحث أوًال في كون بطالن التوقيف نفسه قد يكون أثرًا لبطالن إجراء سابق 

  .وباطل مثل االستجواب، ثم دراسة اآلثار المترتبة على بطالن التوقيف

  مدى صحة التوقيف المترتب على بطالن االستجواب: المطلب االول

ما سبق الحديث عند الشروط الموضوعية أن يأتي بعد االستجواب، الذي يعرف أنه توجيه االتهام يشترط بالتوقيف ك

للمشتكى عليه، عن طريق مجابهته ومناقشته تفصيليًا بالتهم المسندة إليه وباالدلة المختلفة ضده، ليؤكدها فينقلب إلى 

 اعتراف، أو ينفيها فيصبح وسيلة دفاع
)78(

.  

انات تستوجب بطالن كل ما ارتبط به من إجراءات الحقه، وألن قواعد االستجواب من النظام فاالستجواب محاط بضم

العام مقررة للمصلحة العامة، فعلى المحكمة أن تقضي ببطالنه من تلقاء نفسها
)79(

، وذلك إعماًال لقاعدة ما بني على باطل فهو 

 باطل، فاإلجراء الباطل يبطل االجراءات الالحقة المرتبطة به
)80(

  .أصول جزائية) 7(من المادة ) 4(، وهذا هو نص الفقرة 

فإذا تقرر بطالن االستجواب تبطل اإلجراءات التي ترتبت عليه وكانت أثرًا مباشرًا له، وأهم ما يترتب على االستجواب 

دعي العام والتي االعتراف الذي يدلي به المشتكى عليه أثناء االستجواب الباطل، كذلك قرارات التوقيف التي يصدرها الم

 تعقب االستجواب الباطل
)81(

.  

وقد توصل الباحث الى ذلك عند الحديث عن شرط التوقيف بعد االستجواب، ومن قرار محكمة التمييز الذي علق على 

أوجبت على المدعي العام استجواب ) أصول جزائية) (63(المادة :" ، الذي نص على أن)أصول جزائية) (63(المادة 

ساعة من توديعه من قبل الضابطة العدلية، وأن عدم مراعاة ذلك ال من الجهات االمنية وال من ) 24(ه في ظرف المشتكى علي

"يجعل هذه اإلجراءات غير قانونية) باالحتفاظ بالمشتكى عليه(المدعي العام الذي أصدر قرارًا 
)82(

.  

  اآلثار المترتبة على بطالن التوقيف :المطلب الثاني

  .اآلثار إلى آثار تتعلق بالتوقيف نفسه أوًال، وآثار تتعلق باالجراءات الالحقة للتوقيف أو المترتبة عليهوهنا يجب تقسيم 

  آثار تتعلق بالتوقيف نفسه: الفرع االول

من خالل البحث تبين أن بعض اآلثار الناتجة عن بطالن التوقيف قد تتمثل أو تدور حول التوقيف نفسه، وتوصل 

  :اآلثار وهيالباحث إلى بعض هذه 

  بطالن االجراءات التي اتخذت أثناء التوقيف الباطل: أوًال

فإضافة إلى بطالن التوقيف الذي لم تراع فيه شروط صحته، فإن االجراءات التي اتخذت والمشتكى عليه موقوف توقيفًا 

باطًال تبطل هي األخرى
)83(

، وهذا ما أشار له الفقه والقضاء المصري
)84(

.  

  سبيل الوجوبياخالء ال: ثانيًا

في حاالت معينة قد يتبين فيها للجهة التي تمتلك إصدار مذكرة التوقيف، أو الجهات التي تراقب قرارات تلك الجهات 

األولى، انعدام مبررات وشروط التوقيف، األمر الذي قد يفهم منه وجود توقيف باطل، أوجب القانون عندها على هذه الجهات 

  .ليهاإلفراج فورًا عن المشتكى ع

فالنائب العام يلعب دورًا رقابيًا على قرارات المدعي العام ومتابعتها، إال أنه وعلى الرغم من وصول درجة الرقابة هذه 

إلى مستوى اعتبارها الغية إذا لم يصادق عليها النائب العام، سواء كانت قرارات المدعي العام بمنع المحاكمة أو بإسقاط 

ؤثر في قرارات التوقيف، إذ تبقى مذكرة التوقيف ذات مفعول إلى أن يصدر النائب العام قراره في الدعوى الجنائية، فإنها ال ت

الدعوى
)

85
(

انتفاء شرط وجود الجريمة أو (، فالمدعي العام بعد انتهاء التحقيق إذا ما تبين له أن الفعل ال يؤلف جرمًا 

انتفاء شرط توفر الدالئل على (عليه هو الذي ارتكب الجرم ، أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى )جسامتها كسبب للتوقيف
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، يقرر منع محاكمة المشتكى عليه، أما إذا تبين له أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو )جرمية المشتكى عليه كسبب للتوقيف

النائب العام بالعفو العام يقرر إسقاط دعوى الحق العام، وفي جميع الحاالت ترسل اضبارة الدعوى فورًا الى
)86(

 .  

فإذا وجد النائب العام أن القرار في محله، عليه خالل ثالثة أيام من وصول إضبارة الدعوى إليه أن يصدر قرارًا 

بالموافقة على ذلك القرار، ويأمر بإطالق صراح المشتكى عليه إذا كان موقوفًا، أما إذا رأى أن القرار في غير محله، وأنه 

خرى في الدعوى يأمر بإعادة اإلضبارة إلى المدعي العام إلكمال تلك النواقصيجب اجراء تحقيقات أ
)87(

.  

، يحيل المشتكى عليه إلى المحكمة المختصة، )ليست سبب للتوقيف(فإذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة 

  .)88(رويأمر بإطالق سراحه إن لم يكن موقوفًا لسبب آخ

عليه وبعد إرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام إذا وجد النائب العام أن الفعل ال  أما في حالة الظن على المشتكى

يؤلف جرمًا أو أنه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم أو أن األدلة غير كافية يقرر فسخ قرار المدعي العام 

تقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام يسقط الدعوى العامة، ويأمر ويمنع محاكمة المشتكى عليه، أما إذا تبين له أن الجرم سقط بال

باخالء سبيل المشتكى عليه إن لم يكن موقوفًا لسبب آخر
)89(

.  

مما يعني أنه إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام بالتوقيف في غير محله ومخالف لشروط التوقيف التي نص 

 مشتكى عليهعليها المشرع فإنه يقرر اإلفراج عن ال
)90(

.  

أنه ال يجوز للقاضي تأخير أمر اإلفراج عن المشتكى عليه يومًا :"... ومما يؤكد ذلك أيضًا ما قضت به محكمة التمييز

"واحدًا بعد انتهاء مدة توقيفه
)91(

  .، مما يؤكد على أن التوقيف محدد قانونًا بمدة معينة ال يجوز تجاوزها

باعتباره من األعمال التحقيقية السابقة على المحاكمة، يكون الدفع به أمام محكمة  تجدر اإلشارة إلى أن بطالن التوقيف

الموضوع التي أحيلت اليها الدعوى، وال يجوز إثارته ألول أمام محكمة التمييز، وهذا ما جاء في إحدى أحكام محكمة النقض 

يسوغ الدفع ببطالن تحقيق النيابة العامة ألول مرة  أن عدم الدفع ببطالن التحقيقات السابقة على المحاكمة ال:"... المصرية

"أمام محكمة النقض
)92(

، والدفع ببطالن التوقيف شأنه في ذلك شأن الدفوع
المتعلقة بمصلحة المجني عليه مثل القبض،  )93(

لتمييزفالقبض يكون الدفع به أمام محكمة الموضوع التي أحيلت إليها الدعوى، وال يجوز إثارته ألول أمام محكمة ا
)94(

.  

  احتساب مدة التوقيف الباطل من مدة الحكم عند الحكم بالحبس: ثالثًا

من نتائج الحكم ببطالن التوقيف، احتساب مدة التوقيف الباطل المخالف للقانون، وتنزيلها من العقوبة المحكوم بها على 

أن عدم مراعاة :"... ه قرار محكمة التمييزوهذا ما أشار ل. المشتكى عليه إذا ما جرت إدانته والحكم عليه بعقوبة السجن

ساعة من توديعه، وإصدر قرار باالحتفاظ ) 24(الجهات االمنية أو المدعي العام شرط استجواب المشتكى عليه في ظرف 

بالمشتكى عليه يجعل هذا اإلجراء غير قانونية، وألن حجز حرية المميز من تاريخ وضعه تحت التحفظ وحتى تاريخ توقيفه من 

المدعي العام تعد بحكم التوقيف، يجب احتسابها وتنزيلها من العقوبة المحكوم بها على المميز تطبيقًا لمبدأ العدالة، وحتى ال 

"يضار المميز من خطأ لم يساهم هو فيه، وتصحيحًا للخطأ في إجراءات التحقيق
)95(

.  

  مالحقة مصدر أمر التوقيف بجريمة حجز الحرية الشخصية: رابعًا

بل الصالحيات الممنوحة للنيابة العامة في التوقيف، نجد أن تجاوز أعضاء النيابة لصالحياتها أو التعسف في مقا

استعمال حقها يعرضها للمساءلة الجزائية، فمثًال استمرار احتجاز المشتكى عليه بعد صدور األمر باالفراج عنه أو اطالق 

 ةصراحه يعرضه للمالحقة بجرم حرمان الحرية الشخصي
)96(

.  

ساعة دون أن يستجوبه أو يساق إلى  24إذا ُأوِقف المشتكى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من 

)112(المدعي العام وفقا لما ورد في المادة 
)97(

، اعتبر توقيفه عمًال تعسفيًا، ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية 

الشخصية
)98(

 عقوباتالمنصوص عليها في قانون ال 
)99(

.  

إن :"... وقد أيدت محكمة التمييز ذلك كما سبق وأن ذكر الباحث في إحدى قرارات المحكمة التمييز الذي ورد فيه

ضبط إفادة المميز بعد انقضاء خمسين يومًا من تاريخ القبض عليه، واالحتفاظ بالمقبوض عليه لهذه المدة الطويلة لدى 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأن ذلك يعد عمال تعسفيًا على مقتضى ) 100( األجهزة األمنية يخالف أحكام المادة
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وال تؤثر هذه . من ذات القانون، وهو يثير الشك بصحة وسالمة اإلجراءات التي اتخذت خالل تلك المدة) 113(المادة 

محكمة بضبط العبوة موضوع الدعوى في منزله، المخالفة في النتيجة التي توصل إليها الحكم المميز إذا اعترف المميز أمام ال

"وهذا دليل مستقل عن هذا اإلجراء المخالف للقانون
)100(

كما يستفاد من هذا القرار أن التوقيف إن لم يكن مرتبطًا ومؤثرًا . 

  .في اإلجراءات الالحقة به فإن بطالنه ال يؤدي إلى بطالن هذه اإلجراءات

  ات الالحقة للتوقيف أو المترتبة عليهآثار تتعلق باالجراء: الفرع الثاني

إذا تقرر بطالن اجراء لتعذر إعادته وتصحيحه، وجب إسقاطه وإهدار قيمته القانونية،  وعدم األخذ بالدليل الذي 

استمد منه، أي بمعنى تجريده من آثاره القانونية وبالتالي بطالن كل ما يتلوه من اجراءات تستند عليه، ألن ما بني على باطل 

 وتجريد االجراء الباطل من أثره ال يقطع تقادم الدعوى ألن التقادم أثر قانوني ال يترتب إال على االجراء الصحيح. هو باطلف
)101(

.  

فالقاعدة أن البطالن باعتباره جزاء اجرائي ال يمتد أثره إال إلى االجراءات التالية له والمترتبطة به
وهذا ما نصت  ،)102(

أن بطالن االجراء ال يرتب بطالن االجراءات السابقة، أما الالحقة فال تكون ):" أصول جزائية) (7( من المادة 4عليه الفقرة 

، بالتالي فإن االجراءات التي ترتبط بالتوقيف وتكون الحقه له تبطل بمجرد "باطلة إال إذا كانت مبنية على االجراء الباطل

  .بطالنه

  الخاتمة والتوصيات

فهوم التوقيف كإجراء من اجراءات التحقيق الذي تقوم به النيابة العامة، ومفهوم البطالن بذلك نكون قد وقفنا على م

بشكل عام، وبطالن التوقيف بشكل خاص، ذلك حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، الذي أدخل البطالن مؤخرًا 

لها المشرع للمتهم من خالل النص على شروط مع إبراز أهمية وخطورة التوقيف كاجراء، والضمانات التي كف. إلى نصوصه

  .يجب مراعاتها عند اتخاذه من قبل النيابة العامة ممثلة باالدعاء العام

وتبين من خالل الدراسة أن للتوقيف شروط موضوعية وأخرى شكلية، اظهرت تنظيم المشرع لهذا االجراء، الذي تطلب 

وقد . وهو إن انتفت هذه الشروط أو أحدها أصبح اجراٌء باطًال. منه توافر هذه الشروط كضمانات لتحقيق الغاية المرجوة

تمت دراسة موضوع بطالن التوقيف من خالل تطبيق بعض أحكام محكمة التمييز الشحيحة في هذا المجال، واالستعانة بالفقه 

  .والقضاء المقارن إن أمكن في بعض الحاالت

ن التوقيف لتخلف شروطه، فكان منها ما يتعلق بالتوقيف نفسه باعتباره قد تترتب إذا ما تقرر بطال ًاكما أن هناك آثار

اجراء باطل، وبطالن االجراءات التي تمت أثناء فترة التوقيف الباطل، واالجراءات الالحقة والمرتبطة به، وتبين أنه إذا ما 

وقيفًا باطًال مقاضاة تلك السلطة ظهر أن هناك توقيف باطل نتيجة لتعسف السلطة التي تأمر به كان للشخص الذي أوقف ت

بجريمة حجز الحرية كما وردت في قانون العقوبات، وبالمجمل كان أبرز هذه اآلثار هو إخالء السبيل الوجوبي وإطالق صراح 

  . المشتكى عليه بكفالة أو بدون كفالة

  :وإننا نوصي في هذا المجال بما يلي

وضوحًا من خالل تحديد البطالن المتعلق بالشروط الشكلية أو دعوة المشرع لتنظيم مفهوم البطالن بشكل أكثر  .1

الموضوعية، والنص على البطالن عند النص على كل إجراء وشروطه، كذلك توضيح بطالن التوقيف بشكل 

خاص، من حيث بلورة الشروط واإلجراءات الجوهرية عن غيرها فيما يتعلق بالتوقيف، وخصوصًا مع تبلور نظرية 

  .جراءات الجزائية في العديد من التشريعاتالبطالن في اال

دعوة المشرع األردني األخذ باالعتبار عند التعديل، اعتماد أو النص على معيار واضح ومحدد لتمييز االجراءات  .2

عن بعضها، لترتيب البطالن على مخالفتها كلها أو بعضها، كذلك التمييز بوضوح بين حاالت البطالن المتعلق 

وبين البطالن النسبي المتعلق بالمصلحة الخاصة، مع تحديد حاالت البطالن لمخالفتها، علما بأن بالنظام العام، 

  .المشرع قد نص على البطالن المتعلق بالنظام العام في بعض النصوص لكنه اغفل معيار التحديد

عدم توافر  دعوة المشرع عند التعديل النظر الى شكل مذكرة التوقيف وأهميته، والنص على البطالن حال .3

  .شروطه، أو اإلشارة إلى إمكانية تصحيحها، إذا لم تكن مخالفة شروطها ال تستوجب البطالن
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دعوة محكمة التمييز لتكون أكثر وضوحًا في تبني معيار واضح ومحدد يمكن االستناد عليه لتمييز العمل  .4

  الجوهري عن غير الجوهري لتقرير البطالن

ي معالجة نظرية البطالن في التشريع والقضاء والفقه األردني، إلى األخذ دعوة الفقه بسبب النقص الحاصل ف .5

  .باالعتبار هذه المسألة وإعطائها جانب من األهمية في الدراسات والبحوث العلمية

 :المراجع

  :الكتب والمجالت والتشريعات

 .1توزيع، عمان، طشرح قانون أصول المحاكمات الجزئية، دار الثقافة للنشر وال، 1992حسن، ، الجوخدار .1

لدراسات والنشر والتوزيع، أصول االجراءات الجزائية، مجد المؤسسة الجامعية ل، 1997سليمان،  ،عبدالمنعم .2

  .بيروت

  .1أثر اإلجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم، دار وائل للنشر، عمان، ط، 2006 ،سميح، المجالي .3

 .1جراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، طالحق في سرعة اال، 2004شريف، ، كامل .4

لسنة دار المعرفة  174األحكام المستحدثة في قانون االجراءات الجنائية في ضوء القانون ، 1998عادل، ، العليمي .5

  .ط.س، د.الجديدة، االسكندرية، د

، المكتبة القانونية، )2ج(زائيةمجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الج، 2002عبدالقادر،  ،االلوسي .6

 .1دمشق،ط

  .ط.البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، االسنكندرية، د، 1996، ، عبدالحكمفودة .7

 .ط.شرح القواعد العامة لالجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، د، 2006عبدالرؤوف، ، مهدي .8

  .ط.أحكام قانون االجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، د ، 2000 عدلي أمير،، خالد .9

سمير عالية، منشورات الحلبي : النظرية العامة في التوقيف االحتياطي، تقديم، 2004عمرو واصف، ، الشريف .10

  .1الحقوقية، بيروت، ط

 .جامعية، االسكندريةائية، دار المطبوعات الالمبادئ العامة في قانون االجراءات الجز .1999 عوض محمد،، عوض .11

 .1961لسنة  9قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني المعدل رقم  .12

 .1998لسنة  8قانون المطبوعات والنشر األردني رقم  .13

 .1960لسنة  16قانون العقوبات األردني المعدل رقم  .14

  .1ار الثقافة، عمان، طشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، د، 2008كامل، ، السعيد .15

بشأن ضمانات التوقيف الموجة من النائب العام المصري إلى  2006لسنة  10الكتاب الدوري للنائب العام رقم  .16

  .أعضاء النيابة

  .1998، 1995، 1982، 1966: مجلة نقاية المحامين، األعداد .17
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  .ط.البطالن في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، د، 1993مدحت محمد، ، الحسيني .23
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 .2006، ماجستير في جامعة عمان العربية

لورنس حوامدة، الدفوع في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، رسالة دكتوراة، جامعة عمان العربية  .3

  .2008للدراسات العليا، عمان، 

 .1، ط2000ن، عمان، .لؤي حدادين، نظرية البطالن في قانون أصول المحاكمات الجزائية، د .4

  :الهوامش
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احترام قرينة البراءة، وأن قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم تقتصر على فترة المحاكمة وليس مرحلة التحقيق التي فيها 

أما االتجاه الثاني فيرى أن هناك تعارض، ألن الحبس يقطع صلة . يكون الشك ضد مصلحة المتهم، وبالتالي ال تعارض

قوف بعائلته ويوقف نشاطه، وقد يلحق به أضرارًا يتعذر جبرها، ويلحق به اعتداًء على حريته المشتكى عليه المو
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الشخصية، وأنه يمكن اللجوء إلى اجراءات أقل ضررًا وشدًة تحقق مصلحة التحقيق، مثل اإلستعانة باألسورة اإللكترونية 

إدريس عبدالجواد بريك، : انه بدًال من توقيفه، التي توضع بيد المشتكى عليه للتعرف على مك)المستخدمة في فرنسا(

  .47-45مرجع سـابق، ص

  .44ط، ص.، د1985نائل عبدالرحمن صالح، التوقيف المؤقت والرقابة القضائية، الجامعة األردنية، عمان، )   (7

  .421، ص1، ط1992حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزئية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، )   (8

تجدر اإلشارة إلى أن الحرية الفردية مصونة أيضًا على المستوى العالمي، فقد حظيت باهتمام العديد من المنظمات )   (9

والمؤسسات الدولية وتظمنتها اإلعالنات واالتفاقيات والمواثيق الدولية، فقد جاء في إعالن حوق اإلنسان والمواطن 

السابعة منه على أنه ال يجوز اتهام شخص أو القبض عليه أو حبسه أو دخول مسكنه إال في المادة  1789الفرنسي لعام 

في المادة  1948في في الحدود واألوضاع التي رسمها القانون، وهذا ما أكده اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 

إدريس عبدالجواد : دة التاسعة، انظرالثانية والتاسعة منه، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الما

  .33-31بريك، مرجع سابق، ص

  .420حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص)  (10

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني) 112(من المادة ) 1(الفقرة )  (11

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني) 112(من المادة ) 2(الفقرة )  (12

  .421خدار، مرجع سابق، صحسن الجو)  (13

كانت هذه المدة غير محددة في السابق، واآلن تم تحديدها بموجب التعديل الذي طرأ على قانون أصول المحاكمات )  (14

  .الجزائية، وسيتم الحديث عنها عند شروط التوقيف

: كذلك. 337، ص2، ط1988محمود نجيب حسني، شرح قانون اإلجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، )  (15

  .373ط، ص .، د2000محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

  .374محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص )   (16

  .9ط، ص.، د1996عبدالحكم فودة، البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، االسنكندرية، )   (17

  . 354محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)   (18

حسن مقابلة، الشرعية في االجراءات الجنائية، رسالة ماجستير، الدار العلمية الدولية للنشر ودار الثقافة للنشر )   (19

  .214-212، ص1، ط2003والتوزيع، عمان، 

  .390-388محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص )   (20

  .290لحلبي، مرجع سابق، صمحمد ا)   (21

  .381، وص375-374محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص : كذلك. 338محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)   (22

تجدر اإلشارة أن المشرع األردني قد وقع في خلط بنسبته الجوهرية . 339محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)   (23

كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات : ة اشكاليات في التطبيقللعيب وليس لإلجراء، إال أن ذلك ال يثير أي

  .798، ص1، ط2008الجزائية، دار الثقافة، عمان، 

  .384محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص )  (24

لورنس حوامدة، الدفوع في قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني، رسالة دكتوراة، جامعة عمان العربية للدراسات )   (25

  .48-44، وللتوسع في ذلك انظر المرجع نفسه ص45-44، ص2008العليا، عمان، 

 



 1315  محمد العتوم

  

  .805كامل السعيد، مرجع سابق، ص)   (26

مما يؤكد بطالن اإلجراء لتخلف الشروط الشكلية تعريف جانب من الفقه للبطالن، أنه جزاء اجرائي يترتب على )   (27

جوهري، سواء تعلق بمضمون وجوهر اإلجراء أو تعلق بالشكل  اإلخالل بأحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جزائي

  .283، ص1، ط2005محمد علي الحلبي، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، عمان، : الذي صيغ فيه

علق وحقيقة لم يزودنا المرجع الفقهي األردني بأية تفاسير ومواقف لما يت. 289مدحت الحسيني، مرجع سابق، ص)   (28

ببطالن التوقيف، لذلك تم االستناد على الفقه المصري في ذلك، مع االستناد على بعض أحكام محكمة التمييز األردنية 

  .الشحيحة في هذا المجال

، ص 1، ط2006سميح المجالي، أثر اإلجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم، دار وائل للنشر، عمان، )  (29

  .391-390صبحي نجم، مرجع سابق، ص  محمد: ، كذلك398

وقد اعتبر البعض في . 26ط، ص.، د1990عبدالحميد الشواربي، البطالن الجنائي، منشأة المعارف، االسكندرية، )   (30

تقسيمه لشروط التوقيف أن السبب والمحل هما فقط ما يمثل الشروط الموضوعية للتوقيف وباقي الشروط يندرج تحت 

لية، ذلك على أساس تعلقها بالجانب الموضوعي للجريمة وفاعلها، أو بمعنى آخر ارتباطها بقانون مفهوم الشروط الشك

محمد علي سويلم، ضمانات الحبس : العقوبات، وأن الشروط الشكلية هي تلك التي ترتط بقانون االجراءات الجنائية

  .48، ص1، ط2007االحتياطي، منشأة المعارف، االسكندرية، 

عمرو واصف الشريف، مرجع : عض من السلطة المختصة بالتوقيف أحد الشروط الشكلية وليس الموضوعيةجعل الب)   (31

، إذ أن المؤلف درس موضوع السلطة المختصة بإصدار القرار بالتوقيف تحت عنوان الشروط الشكلية 259سابق، ص

ط الشكلية قد ال يؤدي توخي بعضها وتثور أهمية هذا التقسيم خصوصًا في مجال دراسة البطالن أن الشرو. للتوقيف

إلى بطالن العمل االجرائي، والباحث ال يتفق مع هذا االتجاه من باب عدم التقليل من أهمية السلطة المختصة بالتوقيف 

ودراستها تحت بند الشروط الشكلية، لما لهذه السلطة والصالحية المعطاة لها من أهمية كبيرة في مجال العمل 

رة التوقيف كأحد هذه األعمال باعتباره استثناء على قرينة البراءة، ولما فيه من خطر ومساس بحرية االجرائي، ولخطو

من الشروط الموضوعية التي يترتب البطالن فور  -مع التأكيد على ذلك  -اإلنسان، األمر الذي يستدعي اعتباره 

 .مخالفتها

  .منشورات مركز عدالة 9/9/1998تاريخ  380/1998الفقرة األولى من تمييز جزاء رقم )   (32

 .421حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص   (33)

من مجلة نقابة المحامين  172المنشورعلى الصفحة رقم  1/1/1998تاريخ  156/1982تمييز جزاء رقم ) 2(فقرة )  (34

1982.  

  .1982بة المحامين من عدد مجلة نقا 172المنشورعلى الصفحة رقم  156/1982تمييز جزاء رقم ) 1(الفقرة )   (35

  .398سميح المجالي، مرجع سابق، ص )   (36

  .599محمد زكي ابو عامر، االجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية ، ص)   (37

  .422حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص )   (38

المقابل يجوز للمدعي العام استرداد ب .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني 114الفقرة األولى من المادة )   (39

مذكرة التوقيف في الجرائم الجنحية إذا كان ذلك ال يؤثر على حسن سير اجراءات التحقيق االبتدائي، شريطة تعيين 

نائل عبدالرحمن : المشتكي مكان اقامة له ضمن دائرة عمل المدعي العام من اجل تبليغه باالجرائات التي قد تصدر عنه

  .299، ص1، ط1997ات في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، صالح، محاضر

  .43عادل العليمي، مرجع سابق، ص)   (40
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  .1966من مجلة نقابة المحامين  288، المنشورعلى الصفحة رقم 91/1965تمييز جزاء رقم ) 2(الفقرة )  (41

  .49نايل عبدالرحمن صالح، مرجع سابق، ص)  (42

  .212سليمان عبدالمنعم، مرجع سابق، ص)  (43

بعض القوانين مثل اللبناني أورد حاالت تبرر إصدار مذكرات التوقيف على سبيل المثال ال الحصر، لوضعها أمام سلطة )  (44

التوقيف توجهها عند اتخاذ قرارها، فمن الممكن أن تظهر ظروف أخرى غير المنصوص عليها تبرر توقيف المدعى 

فالمهم هو توافر أسباب جدية تبرر التوقيف باعتباره اجراء يمس بالحرية الفردية ويشكل اعتداء عيها، لذا يجب  عليه،

  .202مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص: رده إلى أحوال مشروعة تبرر اتخاذه

  .398سميح المجالي، مرجع سابق، ص)  (45

من عدد مجلة نقابة المحامين  1033شورعلى الصفحة رقم ، المن24/1/1998تاريخ  754/1997تمييز جزاء رقم )  (46

1998.  

  .منشورات مركز عدالة 24/12/1997تاريخ  765/1997الفقرة الثالثة من تمييز جزاء رقم )   (47

، المكتبة القانونية، دمشق، )2ج(عبد القادر االلوسي، مجموعة أحكام النقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية )   (48

  .785-784، ص 1ط، 2002

  .53عبد اإلله الحباشنة، مرجع سابق، ص )   (49

،  1999عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون االجراءات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،)   (50

  .433ص

  .288مدحت الحسيني، مرجع سابق، ص)   (51

  .578محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص)   (52

من مجلة نقابة المحامين  2841، المنشورعلى الصفحة رقم 30/4/1995:، تاريخ148/1995مييز جزاء رقم ت)   (53

1995.  

  .791عبد القادر األلوسي، مرجع سابق، ص)   (54

  .433عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص)   (55

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني 114من المادة  3أنظر الفقرة )   (56

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني 114أنظر الفقرة الرابعة من المادة )   (57

  .210، ص1، ط2004شريف كامل، الحق في سرعة االجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، )   (58

  .منشورات مركز عدالة 9/9/1998تاريخ  380/1998الفقرة الثالثة من تمييز جزاء رقم )   (59

  .1982من مجلة نقابة المحامين  1722، المنشورعلى الصفحة رقم 156/1982تمييز جزاء رقم ) 2(الفقرة )   (60

  .1966من عدد مجلة نقابة المحامين  288، المنشورعلى الصفحة رقم 91/1965تمييز جزاء رقم )  (61

يا الصحافة والمطبوعات والنشر، مثل قانون ومثل األحداث هناك الصحفيين، فبعض القوانين ال تجيز التوقيف في قضا)  (62

أنه ال يجوز التوقيف نتيجة إبداء  42من المادة و ، حيث نصت الفقرة1998لسنة  8المطبوعات والنشر األردني رقم 

  .الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير
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، )7/1/2009: زيارة بتلريخ(، 21-20، ص2004سهير الطوباسي، دراسة حول قانون األحداث األردني، عمان، )  (63

  www.nour-atfal.org/studies/wmview.php?ArtID=80 - 16k  :منشور في الموقع

  .26-25عبدالحميد الشواربي، مرجع سابق، ص)   (64

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني 115المادة )  (65

  .ة األردنيمن قانون أصول المحاكمات الجزائي 116المادة )   (66

  .276محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص )   (67

  .39عبدالحميد الشواربي، مرجع سابق، ص)   (68

، بشأن ضمانات الحبس االحتياطي، الموجة من النائب العام المصري 2006لسنة  10الكتاب الدوري للنائب العام رقم )   (69

  ):14/12/2009:زيارة بتاريخ(مشارك على شبكة االنترنت، إلى أعضاء النيابة، منشور في موقع جوريسبيديا القانون ال

http://ar.jurispedia.org/index.php                             

  .77-76محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص)   (70

 .264عمرو الشريف، مرجع سابق، ص)   (71

أنها قد تكون محل انتهاك في التطبيق العملي، لعدم التوقيف وشروطه ينص عليها في قانون االجراءات الجزائية، إال )   (72

محمد زكي ابو عامر، مرجع سابق، : وجود الضمانات القانونية الحترامها، ولغياب الرقابة الحقيقية على أوامر التوقيف

  .597ص

ية على أكد بعض الفقه المصري أن البطالن يلحق بالتوقيف أو التوقيف عند تخلف شروطه الموضوعية والشكل)   (73

  .289مدحت الحسيني، مرجع سابق ص: السواء

  .298نائل عبدالرحمن صالح، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص)   (74

  .264عمرو الشريف، مرجع سابق، ص)   (75

  .426-425عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص)   (76

  .396، ص2006ات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لالجراء)   (77

  .419محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص )   (78

  .420محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص)   (79

  .355محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)   (80

حاكمات الجزائية، لؤي حدادين، نظرية البطالن في قانون أصول الم: كذلك. 494كامل السعيد، مرجع سابق، ص )  (81

  .450، ص 1، ط2000ن، عمان، .د

من عدد مجلة نقابة  2841، المنشورعلى الصفحة رقم 30/4/1995، تاريخ 148/1995تمييز جزاء رقم )   (82

  .1995المحامين

يكون  قد يتم التوقيف قبل االستجواب، وتقوم سلطة التحقيق باجراء االستجواب أثناء فترة التوقيف، فهذا التوقيف)   (83

باطًال، وبالتالي بطالن االستجواب الذي تم أثناء التوقيف الباطل، علة ذلك أن التوقيف يعد من مبطالت االستجواب أو 

عبدالحميد الشواربي، مرجع سابق، : عيوبه، فهو يمثل جانب من اإلكراه المادي الذي يؤدي إلى بطالن االستجواب

  .248ص
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  .409ص عبدالرؤوف مهدي، مرجع سابق،)   (84

عبداإلله الحباشنة، التوقيف وإخالء السبيل في القانون األردني واالتفاقيات الدولية لحقوق االنسان، رسالة ماجستير )   (85

  .41-40، ص2006في جامعة عمان العربية، 

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية 130فقرة أ من المادة )   (86

  .أصول المحاكمات الجزائيةمن قانون  130فقرة ب من المادة )   (87

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية 131المادة )   (88

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية 133من المادة  4فقرة )   (89

  .73عبد اإلله الحباشنة، مرجع سابق، ص)  (90

  .1966من مجلة نقابة المحامين 288، المنشورعلى الصفحة رقم 91/1965تمييز جزاء رقم )  (91

معوض عبد التواب، قانون االجراءات الجنائية، منشأة : من)  510ص  106ق  24أحكام النقض س 29/4/1973)  ( (92

  .768ط، ص.، د1987المعارف، االسكندرية، 

يعرف الدفع أنه أوجه الدفاع الموضوعية أو القانونية التي يثيرها الخصم لتحقيق غايته من الخصومة في الدعوى )   (93

معوض عبد التواب، الدفوع : ئية، ويعرفه جانب اخر أنه ما انصب على أوجه الدفاع القانونية التي يبديها الخصومالجنا

  .12، ص3، ط1996الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، 

  .118لورنس حوامدة، مرجع سابق، ص)   (94

من عدد مجلة نقابة المحامين  2841ى الصفحة رقم المنشورعل 30/4/1995تاريخ  148/1995تمييز جزاء رقم )   (95

1995.  

  .201، ص1، ط2002مصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، )   (96

ساعة من وضعه بالنظارة،  24تتطلب هذه المادة استجواب المشتكى عليه المطلوب بموجب مذكرة احضار خالل )   (97

  .ساعة يسوق مأمور النظارة المشتكى عليه من تلقاء نفسه إلى المدعي العام الستجوابه 24ل انقضاء ال وحا

والتي تنص  1960لسنة  16من قانون العقوبات األردني المعدل رقم  346وردت جريمة حجز الحرية في المادة )   (98

  ...". بسكل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع عوقب بالح:" على

  .أصول جزائية 113المادة )   (99

  .، منشورات مركز عدالة9/9/1998، تاريخ 380/1998الفقرة الثالثة من تمييز جزاء رقم )   (100

  .807كامل السعيد، مرجع سابق، ص: كذلك. 354محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص)   (101

  .397محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص )   (102
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