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أحكام التوقيف اإلداري وضماناته املوضوعية واإلجرائية
دراسة يف القانون األردني
سليم سالمة حتاملة
:املستخلص
 وال توجدها القوانني بل توفق بني شتى مناحيها وذلك، فال ختلقها الشرائع بل تنظمها،احلرية الشخصية هي مالك احلياة اإلنسانية كلها
 وعليه فإن حرية، وبالتالي فهي ال تقبل من القيود إال ما كان هادفا إىل هذه الغاية. ورعاية للصاحل العام،حتقيقا للخري املشرتك للجماعة
. فال جيوز القبض على أي إنسان أو حبسه إال وفقا للقانون،األشخاص مكفولة
وبناء عليه حرصت التشريعات األردنية على وضع القواعد اإلجرائية للتوقيف اإلداري من حيث وضع الشروط الكفيلة ملمارسته وبيان
.أسباب اللجوء إليه بغية احلد من إساءة استعمال اإلدارة لسلطتها حبيث تقلل من تعرض األفراد خلطر اللجوء إليه
ومن املعلوم أن تلك اإلجراءات ينتج عنها تقييد للحرية الشخصية للموقوف إذا علمنا أنها من اإلجراءات الوقائية اهلادفة إىل محاية اجملتمع
. ومتارسه السلطة التنفيذية مبوجب الصالحيات اليت منحها هلا القانون،من املخاطر اليت تتخذ دون حماكمة
 فكيف ميكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل يف احلرية الشخصية وتباشر أقصى، وهذه هي ضماناتها،فإذا كانت هذه هي احلرية الشخصية
ً
ً
خمالفا
إجراء
 مع أن التوقيف يف جوهره هو تدبري احرتازي حيمل معنى العقوبة؛ ومع أنه بهذا املعنى يعترب، وتعمل على إلغائها،القيود عليها
. وخيالف الضمانات الدستورية والقانونية،ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات
 فإن الواقع يفرض نفسه على اإلدارة يف الدولة، وبالرغم من كل املبادئ اليت قيلت عن قدسية احلريات الشخصية،ومع كل هذه الضمانات
، مما دعانا إىل البحث يف األحكام الناظمة للتوقيف اإلداري من حيث بيان مفهومه.ويدعوها ملباشرة هذا اإلجراء يف بعض الظروف واحلاالت
 ثم تعرضنا لبيان أهم املبادئ اليت حتكم عمل اإلدارة أثناء،كما حبثنا أسباب التوقيف موضحني الطبيعة القانونية له ومربرات القيام به
. واآلثار الناجتة عن قرار التوقيف، وما هي أهم الضمانات اإلجرائية الواجب االلتزام بها،ممارسته
. الضبط اإلداري، احلاكم اإلداري، أمن الدولة، احلرية الشخصية، التوقيف اإلداري:الكلمات املفتاحية

Administrative Detention and Its Objective and Procedural Warrantees:
A Study of the Jordanian Law
Saleem Hatamla
Abstract:

Personal freedom is the essence of human life. It is not created by legislation or laws. It is rather regulated by laws to
reconcile its various aspects and achieve the common good of the community. It, therefore, does not accept restrictions
except those that are necessary. The freedom of people should always be maintained; it is not permissible to arrest or
detain any person except in accordance with the law.
Accordingly, the Jordanian legislator was keen to put in place the procedural rules of administrative detention in terms of
setting clear conditions for the practice of this detention and the reasons for resorting to it in order to reduce the abuse of
this exercise by the authorities and to reduce the vulnerability of individuals at risk of such a practice.
It is well-known that these actions result in a restriction of personal freedom but also it is known that these measures
are aimed to protect society from risks. Detainees in this type of arrest are taken without trial, and it is exercised by the
executive authority under the powers granted to it by the law.
If all these precautions are meant to protect personal freedom and maintain its integrity, then how can the executive
authority intervene in personal freedom and exercise maximum restrictions on it and tries to repeal it, given that this type
of arrest is essentially a precautionary punitive measure? However, in this sense, it is in stark violation of the principle of
legality of crimes and punishments, and it violates constitutional and legal warrantees.
Despite all these principles about the sanctity of personal freedoms and the warrantees against excessive use of executive
detention, it should be acknowledged that it is sometimes necessary for authorities to administer such a measure. This
perplexing situation makes us endeavor to study the provisions and terms governing this kind of arrest and investigate its
reasons, in an attempt to state the legal basis that calls for its justification. The study also addresses the main principles
governing the behavior of authorities while exercising this detention and the main effects of such a practice.
Keywords: administrative detention, personal freedom, state sewrity, constitutional and legal warrantees, jordanian
legislator.
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املقدمة

يف نطاق احلماية املقررة مبوجب املادة التاسعة من العهد الدولي

ً
ً
استثنائيا جيوز
إجراء
يعد احلرمان من احلرية ألسباب أمنية

للحقوق املدنية والسياسية ،ومن ثم فإنه يتعني أال يكون ذلك
ً
ً
وطبقا
تعسفيا ،وأن يكون يف حدود القانون،
القبض أو االعتقال

استمرارية خدمات املرافق العامة ،وتتزايد تلك اإلجراءات املقيدة

لإلجراءات املوضحة فيه ،كما جيب أن يكفل للموقوف الضمانات

للحرية واملؤدية إىل تبين التوقيف اإلداري لألشخاص الذين يعتقد

املتعلقة بضرورة إحاطته بالتهمة املوجهة إليه ،وعرضه دون إبطاء

أنهم ميثلون تهديدا ألمن الدولة ،ولكن تلك اإلجراءات لوحظ أنها

على القاضي ،للنظر يف مدى شرعية تقييد حريته ،والتقرير إما

مل جير توضيحها بشكل كاف من حيث محاية حقوق األشخاص

باإلفراج عنه أو باستمرار توقيفه ،ومتكينه من مباشرة حق

املتضررين؛ هلذا جاء هذا البحث استنادا للتشريعات األردنية،

الطعن على إجراءات القبض عليه أو توقيفه أمام القضاء.

ومعايري حقوق اإلنسان ،ليعرض ألهم األحكام الناظمة للتوقيف

إال أنه مع كل تلك النصوص الناظمة لإلجراءات الواجبة االتباع من

اإلداري مع بيان جمموعة من املبادئ والضمانات اإلجرائية

قبل السلطة العامة يف جمال توقيف األفراد ،والنص على الضمانات

واملوضوعية اليت ينبغي كمسألة قانونية وسياسية تطبيقها كحد

الكفيلة ملنع ممارسة التعسف يف استخدامها واحلد من اإلفراط يف

أدنى على مجيع حاالت احلرمان من احلرية ألسباب أمنية.

اللجوء إليها ،إال أننا نواجه العديد من القرارات الصادرة عن سلطات

ً
وتأسيسا على ما تقدم ،يعد التوقيف اإلداري ،أحد اإلجراءات

الضبط اإلداري واإلجراءات املتخذة من قبلها ،اليت خالفت أو

االستثنائية اخلطرية اليت متس حقوق اإلنسان ،وخاصة حقه يف

نقضت كل ما يكرس محاية احلرية الفردية يف اجملتمع ،بل وصلت
ً
كلية دون أدنى اعتبار لكل تلك التشريعات الوطنية
إىل حد إهدارها

السلطة العامة ،لفرتات زمنية قد تطول ،جملرد االشتباه يف خطورته

منها والدولية ،ومن أبرز املخالفات ،تلك املتمثلة بالتوقيف اإلداري

اإلجرامية ،وذلك دون توجيه اتهام جنائي وبغري حماكمة ،مبعنى

املقيد للحرية.

ً
استنادا إىل إجراء إداري ،دون اللجوء إىل القضاء الستصدار
أنه يتم
ً
قرار بذلك ،وبالتالي دون وجود الئحة اتهام وحماكمة ،وطبقا

ويعد احلق يف احلرية جوهر احلقوق وسنامها؛ لذا فقد كفل
الدستور األردني ومحى هذا احلق ،وعلى الرغم من وجود

للتشريعات األردنية املعمول بها ،فإن مثل هذا التوقيف ميكن أن

النصوص الدستورية إال أن طبيعة البشر تأبى إال أن تتجاوز نطاق

ً
قانونيا يف ظروف معينة ،ولكن بسبب ّ
املس البالغ باحلقوق
يكون

عملها ،حبيث يصدر عنها قرارات توقيف حبق األفراد فتثور

يف اإلجراء القضائي العادل املتأصل يف هذه الوسيلة ،وعلى ضوء

مر معنا
إشكالية هذه الدراسة وفيها نقول :إن هذا اإلجراء كما َ

احلظر الواضح من االستغالل السيئ ،فقد وضعت التشريعات
ً
ً
وطبقا لتلك التشريعات
قيودا صارمة خبصوص تطبيقه،
الوطنية

تقوم به اإلدارة خارج عن نطاق العقاب اجلنائي املتمخض عن
إجراءات قضائية ،من هنا ارتأينا البحث عن حقيقة سلطة اإلدارة

ً
إداريا فقط يف احلاالت االستثنائية ،كوسيلة
ميكن توقيف األشخاص

يف التوقيف ،هل هو إجراء إداري اقتضته طبيعة األمور الناشئة يف

أخرية تهدف إىل منع خطر ال ميكن إحباطه بوسائل أقل ًّ
مسا

ظل ظروف استثنائية تطلبت السرعة للبت به؟ وبالتالي أسند
إىل السلطة اإلدارية بدلاً من السلطة القضائية .وإىل أي مدى ميكن

ونظرا خلطورة التوقيف على تلك
وألهمية احلريات الشخصية،
ً

للحاكم اإلداري أن يراقب سلوك األفراد وحيجز حرياتهم بقصد

احلقوق ،وعلى الصعيد الوطين جاء يف الدستور األردني املادة (،7

توفري األمن العام ،حبيث يوازن بني مصاحل األفراد بالتمتع باحلرية

 )8منه لتؤكد «أن احلرية الشخصية مصونة ،وال جيوز أن يقبض

وبني الصاحل العام ،إذا ما علمنا أن ذلك يتم خارج نطاق العقاب

على أحد أو يوقف أو تقيد حريته إال وفق أحكام القانون» .وكذلك

اجلنائي ،مما يدفعنا إىل البحث يف مفهوم التوقيف اإلداري الذي

نصت املادة ( )99من قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردني على

متارسه السلطة اإلدارية ومتييزه عن غريه من األعمال ،وماهية

أنه ال جيوز توقيف أي إنسان إال يف حالة اتهامه بارتكاب جرمية.

أسبابه وشروطه ومربراته ،وال شك يف أن املنطق يقودنا إىل بيان

فاحلريات العامة يف األردن إذا أجاز الدستور تقييدها فال يكون إال

سلطة اإلدارة يف تنفيذ قرارات التوقيف وما هي املبادئ اليت حتكم

بتشريع ،وهذا هو املبدأ الذي انعقد عليه إمجاع الفقه الدستوري،

عمل اإلدارة الضبطية ،والضمانات الكفيلة يف احلد من تعسف

أن «ضمانات احلقوق» هي نصوص دستورية تكفل ألبناء البالد

اإلدارة إذا ما جتاوزت حدود صالحياتها يف ذلك ،واآلثار اليت ميكن

متتعهم حبقوقهم الفردية ،وهي تسمو إىل مرتبة القوانني

أن تصيب املركز القانوني لألشخاص املوقوفني.

الدستورية ،فتكون معصومة ال سلطان للمشرع عليها إال إذا أجاز

ً
استنادا على ما تقدم ،فإن هذه الدراسة هدفت إىل اطالع القارئ

الدستور تنظيمها بنص خاص ،ويف هذه احلالة يتعني أن تكون

على املعايري القانونية الوطنية ويف حدود حماور البحث فيما يتعلق

ً
قيودا تقررها القوانني.
القيود اليت ترد عليها

باحلق يف احلرية واألمان على الشخص اليت حتمي حقوق اإلنسان

ويف السياق ذاته ،أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،املشكلة

فيما يتصل يف الوقت نفسه بالتوقيف اإلداري السابق للمحاكمة.

مبوجب أحكام العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،الذي

كذلك بيان الكيفية اليت يتم فيها إنفاذ شتى الضمانات القانونية

ً
جزءا من التشريع
صادقت عليها احلكومة األردنية وأصبح بالتالي

على الصعيد العملي بغية محاية حقوق األشخاص املوقوفني،

األردني ،على أن « :حاالت القبض أو االعتقال اإلداري لألشخاص،

والتعرف على طبيعة التدابري القانونية الواجب أن تتخذها اإلدارة

ً
بناء على تشريعات الطوارئ أو ألسباب أمنية ...تندرج
اليت تتم

بغية صيانة حقوق األشخاص املوقوفني ،وأخريا البحث يف مدى

خطرا على النظام العام أو
اختاذه للسيطرة على أمور تشكل
ً

احلرية واألمان ،إذ مبوجبه يتم تقييد حرية أي فرد من قبل

باألفراد.
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دستورية النصوص القانونية الناظمة للتوقيف اإلداري وما اآلثار

ً
وبناء عليه فإننا نوضح من خالل هذا املطلب املقصود بالتوقيف

الناجتة عنه يف جمال حقوق اإلنسان .كل ذلك من خالل اتباع

اإلداري ،وخصائصه .ولإلحاطة بهذا املفهوم تطلب منا التعرف

املنهج الوصفي والتحليلي واالستعانة بأحكام القضاء كلما اقتضت

على موقف املشرع والقضاء والفقه من مفهوم التوقيف من خالل

احلاجة .وعلى ذلك فقد طرحت هذه الدراسة التساؤالت اآلتية:

البحث يف:

 -1ما مربر حبس املوقوف نتيجة قرار التوقيف؟

الفرع األول :مفهوم التوقيف اإلداري.

 -2ما املدة اليت ميكن خالهلا حرمان األشخاص من حريتهم قبل

الفرع الثاني :خصائص التوقيف اإلداري.

الوقوف أمام القضاء للفصل يف شرعية حرمانهم من احلرية؟
 -3كيف حيمي القانون األفراد من التوقيف اإلداري التعسفي؟

الفرع األول  -مفهوم التوقيف اإلداري.

 -4هل وقعت حاالت توقيف إداري تعسفي؟ وما حاالت االنتصاف

نشأت فكرة التوقيف اإلداري يف ظل السلطة العامة مبا لديها من

القائمة لألشخاص الذين يعتربون حمرومني من حريتهم بسبب

سيادة ،مما أدى بالكثري إىل اخللط بني التوقيف اإلداري وغريه من

توقيفهم؟

األعمال املؤدية إىل االعتداء على احلرية ،حبيث تشرتك مع فكرة

 -5ما اإلجراءات والضمانات الكفيلة حبمايتهم قبل احملاكمة من

التوقيف من حيث النتائج واآلثار املقيدة للحرية ،مما دعانا لبيان

إجراءات التوقيف؟

مفهوم التوقيف اإلداري يف كل من التشريع والفقه والقضاء على

وبغض النظر عن منطلقات اإلدارة يف اتباع هذا األسلوب يف محاية

النحو اآلتي:

النظام العام ،فإنه يشتمل على خطورة وتهديد للحريات الشخصية؛
ً
لزاما البحث يف هذا املوضوع من خالل اآلتي:
هلذا وجدنا

أولاً  :يف التشريع

املبحث األول :مفهوم التوقيف اإلداري وطبيعته القانونية.

يستند األردن يف إصدار قرارات التوقيف اإلداري إىل قانون منع

املبحث الثاني :مبادئ وإجراءات التوقيف اإلداري.

اجلرائم رقم ( )7لسنة  ،1954وبالرجوع إىل نصوصه ،مل يرد فيها
تعريف حيدد املقصود من التوقيف اإلداري ،وإمنا اكتفى بتحديد

املبحث األول :مفهوم التوقيف اإلداري وطبيعته القانونية

اجلهة اإلدارية املختصة بإصدار تلك القرارات وهي (احملافظ،

حترص التشريعات األردنية خالل تنظيم القواعد اإلجرائية

واملتصرف) ،حبيث متارس تلك األجهزة صالحية توقيف

املتعلقة بالتوقيف اإلداري على وضع القواعد واألسس اليت تنظم

ً
إداريا ،وإلزامهم بتقديم تعهدات حسن سرية وسلوك،
األشخاص

شروط صحة التوقيف وبيان أسبابه بغية احلد من إساءة استعمال

وفرض اإلقامة اجلربية عليهم .وقد حددت املادة الثالثة من هذا

اإلدارة لسلطتها حبيث تقلل من تعرض األفراد خلطر اللجوء إليه.

خطرا على النظام العام
القانون أصناف األشخاص الذين يشكلون
ً
ً
يف اجملتمع ،والذين حيق هلم اختاذ مثل هذه اإلجراءات حبقهم ،تاركا

من هنا جاءت فكرة ضرورة ضبط وتنظيم إجراءاته ،وحتديد
شروط اللجوء إليه ،ملا له من أهمية كبرية يف جمال حقوق اإلنسان.
وعليه فإن هذا املبحث جاء حتليلاً للقواعد القانونية األساسية

ويعود ذلك يف رأينا إىل الصعوبات اليت تعرتض طريق املشرع ،واليت

الناظمة للتوقيف اإلداري يف التشريعات األردنية ،ويف هذا الصدد،

ميكن ردها ليس فقط إىل اختالف النظرة إىل التوقيف اإلداري يف

سوف نتناول بشيء من التفصيل مفهوم التوقيف وخصائصه،

جمال القانون اإلداري عنها يف جماالت القوانني األخرى ،كالقانون
اجلزائي ،وإمنا الختالف النظرة إليه ً
أيضا داخل نطاق القانون

وكذلك التعرض ألهم األسباب اليت تربر اللجوء إليه ،ونظرا لكون
هذا النشاط عملاً
ً
ً
لزاما علينا أن نبني مدى
استثنائيا وجدنا

اإلداري من دولة إىل أخرى ،وداخل الدولة من وقت آلخر ،ويف

وكذلك التعرض لشروط صحته إذا ما استلزم استخدامه،

دستوريته ،كل ذلك من خالل املطالب اآلتية:

أمر وضع التعريف للفقه والقضاء.

نفس الوقت من تشريع آلخر من التشريعات املتعلقة بالتوقيف
اإلداري بسبب مقتضيات سري العمل يف املرافق العامة ،فضلاً عن

املطلب األول :مفهوم التوقيف اإلداري وخصائصه.

صفة التجدد يف القانون اإلداري (بركات )370 :1987 ،اليت جتد

املطلب الثاني :أسباب التوقيف اإلداري ومربراته.

سندها يف مفهوم املصلحة العامة وظروف اختاذ قرارات التوقيف

املطلب الثالث :الطبيعة القانونية للتوقيف اإلداري.

من حيث التنقل بني الظروف العادية واالستثنائية ،وهو مفهوم

املطلب الرابع :مدى دستورية إجراءات التوقيف اإلداري.

متغري نتيجة تلك الظروف ،األمر الذي يكرس فكرة عدم وضع
تعريف حمدد للتوقيف اإلداري.

املطلب األول :مفهوم التوقيف اإلداري وخصائصه

ويف جمال القانون الدولي ،فقد مت تعريف التوقيف اإلداري ،بأنه

يعد التوقيف اإلداري من إإلجراءات اليت تتخذها السلطات العامة

ً
بناء على مبادرة أو أمر من السلطة
حرمان شخص ما من حريته

ممثلة باحملافظ واملتصرف. ،ويتمخض عنه تقييد احلرية الشخصية

التنفيذية  -ليست القضائية  -بدون توجيه تهم جنائية ضد

للشخص املوقوف ،وهو بهذا إجراء من اإلجراءات االحرتازية اهلادفة

ً
إداريا (السيد ،بدون )313 :والتوقيف بهذا املفهوم هو إجراء
املوقوف

إىل وقاية اجملتمع من املخاطر محاية للنظام العام مما قد يتهدده،

استثنائي يصدر بغرض محاية أمن الدولة أو النظام العام يف غري

من هنا وجدنا أن التشريعات املختلفة قد اهتمت به وأطلقت عليه

حاالت النزاع ،بشرط توفر املعايري املطلوبة لذلك (املادة 4 /من

كما هو احلال يف التشريع األردني تسمية «التوقيف اإلداري».

العهد الدولي).
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سليم حتاملة

هذا النوع من اإلجراءات اليت تهدف إىل محاية النظام العام،
غالبا ما يثري ً
ً
ً
خاصا يف الدولة اليت يسودها حكم القانون،
قلقا

التنفيذية مبوجب الصالحيات اليت منحها هلا الدستور والقانون»

بالنظر إىل الصعوبة املتأصلة يف حتديد الشروط الواجب توافرها

( .)Harding,1993: 4وهناك من يرى بأن التوقيف اإلداري« :تقييد

يف قرارات التوقيف .وقد علقت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف

للحرية الشخصية مبقتضى قرار من السلطة اإلدارية املختصة
بقصد وقاية النظام العام من خطورة الشخص املوقوف وذلك ً
وفقا

التوقيف بداعي احلفاظ على األمن العام ،فينبغي أن يكون هلذا

ألحكام القانون» (السنوسي .)7 :1998 ،كما عرف« :بأنه يتمثل يف

التوقيف ضوابط وحمددات تنأى به عن التعسف ،وجيب أن يقوم

قيام السلطة التنفيذية بإيقاف شخص ما وحرمانه من حريته

على أسس ينص عليها القانون ،من جهة عرض األسباب املوجبة

دون توجيه أي تهم حمددة إليه ،ودون تقدميه إىل احملاكمة وذلك

الختاذ إجراءات التوقيف ،وتوفري الضمانات الكفيلة ملنع التعسف

عن طريق استخدام إجراءات إدارية» (www.palestinebehindbars.
ً
وفقا ألمر إداري ودون
 )orgويعين إبقاء املوقوفني رهن التوقيف

قيام قرار املنع من احلرية على أسس موضوعية تستند إىل وقائع

قرار قضائي ولفرتات غري حمددة وجتدد ملرات عدة.

حقيقية وليست وهمية قائمة على جمرد الشبهة.

ونستخلص مما تقدم بيانه من عرض لبعض التعريفات اليت

األمم املتحدة على قرارات التوقيف بقوهلا :إنه يف حال استخدام

يف استخدام الصالحيات بذلك (تعليقات ،الفقرة ،)118 :4 /مبعنى

وعرف بأنه« :تقييد حرية الشخص دون حماكمة متارسه السلطة

صيغت لتوضيح املقصود بالتوقيف اإلداري ،أنها قد أمجعت على
ً
ثانيا :يف القضاء

أن قرارات التوقيف تصدر عن احلاكم اإلداري مبوجب إجراء

تصدت حمكمة العدل العليا األردنية العديد من القضايا املتعلقة

ضبطي وقائي ،حيرم املوقوف من حريته دون تهم حمددة تنسب

بالطعن على قرارات التوقيف اإلداري الصادرة عن احلكام اإلداريني

إليه بهدف احملافظة على النظام العام.

بقوهلا« :ال يوجد يف قانون منع اجلرائم ما يوجب توقيف املستدعي
الذي قضى مدة حمكوميته عن جرمية القتل اليت اقرتفها مع

الفرع الثاني -خصائص التوقيف اإلداري.

آخرين ،حلني تقديم صك عشائري ،وعليه فإن استمرار احملاكم

ً
بناء على تعريفات التوقيف اإلداري ميكننا استخالص وإبراز بعض

يف توقيفه وعدم إطالق سراحه بعد انتهاء حمكوميته خمالف

اخلصائص املميزة لقرارات التوقيف اإلداري واليت أهمها:

للقانون» (عدل عليا :2005 ،عدالة).

 -1التوقيف قرار إداري خيضع لرقابة القضاء اإلداري« :يعد

من خالل هذا القرار والقرارات الشبيهة ،مل تتعرض حمكمة العدل

ً
ً
إداريا له مجيع خصائص القرارات
قرارا
التوقيف اإلداري،

العليا لبيان مفهوم التوقيف اإلداري ،وبالرجوع إىل حيثيات احلكم،

ً
وتأييدا لذلك اعتربت
اإلدارية ،وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء،

وجدنا أن احملكمة قد استندت إىل نص املواد ( )8 ،5من قانون منع

حمكمة العدل العليا أن القرارات الفردية اليت تتخذ محاية لألمن

اجلرائم رقم ( )7لسنة  ،1954واكتفت بتوضيح مربرات التوقيف

والسالمة العامة من القرارات اإلدارية اليت تدخل يف اختصاص

اإلداري وحاالته واجلهة اليت أصدرته وشروط صحته ،حيث

هذه احملكمة» (عدل عليا ،2005 ،عدالة).

ذكرت أن التوقيف اإلداري يتم للمحافظة على األمن والسالمة،

ويف احلقيقة فإنه ليس من الصعوبة مبكان إبراز الطبيعة اإلدارية

حرا
وبعد التحقيق مع الشخص املطلوب ،حبيث يكون وجوده
ً
ً
خطرا على الناس وميتنع عن تقديم كفالة ،وينجز
طليقا يشكل
ً

لتلك القرارات ،وذلك أنها تصدر عن السلطة التنفيذية ،وهي
بصدد مباشرة إحدى وظائفها اإلدارية لتحقيق هدف من أهداف

ذلك بتوافر شرط تقديم الكفالة العدلية ،وإمتام إجراءات الصلح

الضبط اإلداري املنوط جبهة اإلدارة حتقيقه ،وهو احملافظة على

العشائري ،بعد توافر إحدى احلاالت املوجبة الختاذ قرار التوقيف

األمن العام ،ومنع اإلخالل به أو تفاقمه (ثابت .)20 :1990 ،وهي

(املادة ،3 /قانون منع اجلرائم )1954 ،من قبل احلاكم اإلداري.

بهذه املثابة ختضع لرقابة القضاء اإلداري.
 -2قرار التوقيف اإلداري قرار مستمر األثر .تعرف القرارات

ً
ثالثا :يف الفقه

ً
متجددا ال تنتهي
أثرا
املستمرة األثر بأنها القرارات اليت حتدث ً

نستخلص مما تقدم أن التشريع والقضاء مل ينشغال بوضع تعريف

ً
قائما إىل حني زوال سببه ،ولذا جيوز الطعن عليه
آثاره ،ويظل

ً
دورا كبريًا
حمدد ملعنى التوقيف اإلداري ،أمام هذا الواقع وجدنا

ً
ً
منتجا آلثاره (السنوسي.)10 :1998 ،
قائما
طاملا بقي القرار

للفقه املقارن ومنه الفقه األردني جلهة بيان مفهوم التوقيف

وحنن بدورنا ال نؤيد الرأي الذي يقول باستمرارية قرار التوقيف

اإلداري .حيث تعددت وتنوعت تلك التعريفات يف الفقه األردني
واملقارن ،وعليه فقد مت تعريفه بأنه« :إجراء ضبطي مانع للحرية

وجتدده يف كل يوم ،والذي يؤسس على ذلك ،أن التقيد مبيعاد
ً
موقوفا ،ذلك أن هذا القرار حيدث
دعوى اإللغاء طاملا بقي الشخص

ً
نسبيا حيث تسلب
يقضي بوضع الشخص يف احلجز ملدة قصرية

ً
صحيحا ،من
أثره وينشئ مركزا قانونيا للموقوف مبجرد صدوره

مبقتضاه حرية الشخص طوال فرتة التوقيف» (شطناوي:1997 ،
 /56ب ،شطناوي /53 :1996 ،أ ،عبابنة .)10 :2007 ،وعرف ً
أيضا

مقتضاه تقييد حريته ملدة غري حمددة ،ويظل هذا املركز القانوني
ً
قائما طاملا أن قرار التوقيف باق ،ومن ثم يكون استمرار التوقيف
ً
استمرارا ألثر القرار الصادر بذلك ،وليس قرارا بالتوقيف
ليس إال

بأنه« :سلب مؤقت للحرية جتريه السلطة اإلدارية ويتوجه إىل
ً
مؤقتا دون أمر قضائي صادر
احلرية الشخصية للمواطن فيسلبها

حبد ذاته يتجدد يف كل يوم من أيام التوقيف.

عن السلطة القضائية املختصة» (ثابت.)1 :1990 ،

وقرار التوقيف بهذه الكيفية ،يتجدد أثره حبكم طبيعته كلما
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أحكام التوقيف اإلداري وضماناته املوضوعية واإلجرائية

استجدت مناسبات طلب اإلفراج ،ومن ثم يكون للقرار املطعون
ً
ميعادا للطعن مستقلاً يبدأ مع صدور قرار برفض اإلفراج
عليه
عن املوقوف.
ً
ً
 -3قرار التوقيف اإلداري يتضمن هدفا حمددا .تهدف قرارات

السبب األول – التواجد يف مكان اجلرمية.
السبب الثاني – اعتياد السلوك اإلجرامي املفضي إىل ارتكاب
جرمية.
السبب الثالث – اخلطورة املهددة لألمن العام.

التوقيف إىل حتقيق املصلحة العامة ،اليت جيب من خالهلا على
احلاكم اإلداري أن يسعى إليها يف كل قرار يصدره .وبذلك على

السبب األول :التواجد يف مكان اجلرمية.

اإلدارة أن تلتزم مبا قد حيدده هلا املشرع من أهداف خاصة عند

أوضح املشرع األردني يف املادة الثالثة من قانون منع اجلرائم املشار
ً
سابقا ،إىل احلالة الظرفية املؤدية إىل إمكانية اختاذ إجراءات
إليه

السلطة ،إذا خالفت اهلدف احملدد هلا ،حتى وإن تذرعت باستهداف

إدارية ،يوقف على أثرها كل من تواجد يف مكان عام أو خاص ،يف

املصلحة العامة ،وهذه هي احلالة اليت يطلق عليها «قاعدة ختصيص

ظروف يقتنع احلاكم اإلداري بأن الشخص الذي تواجد يف مكان

األهداف» ،وبهذا جيب أن يستهدف قرار التوقيف محاية النظام

ارتكاب اجلرمية وزمان وقوعها ،كان على وشك ارتكاب أي جرم ،أو

العام ،وعليه فإن استخدام احلاكم اإلداري لصالحياته املقررة له يف

املساعدة على ارتكابه.

قانون منع اجلرائم خارج نطاق الغاية املنصوص عليها حتى ولو
كانت سبيلاً لتحقيق املصلحة العامة يعيب قراره بعيب االحنراف

على ضوء هذه احلالة ،جاء النص القانوني ليعطي احلاكم اإلداري
صالحية اختاذ إجراءات تفضي إىل توقيف الشخص أو األشخاص

يف استعمال السلطة حلياده عن اهلدف املخصص أال وهو محاية

اخلطرين بسبب ارتكابهم اجلرمية أو مساعدتهم املادية لآلخرين

النظام العام .ذلك أن عيب االحنراف بالسلطة يتمثل بشكل عام

بقصد ارتكابها ،عندما يصل إىل علمه بأي طريقة كانت أو يتولد

عندما تتجه إرادة مصدر القرار اخلروج عن روح القانون وأهدافه

لديه االعتقاد بوجود أحد األشخاص يف منطقة اختصاصه يف أي

(البوريين/400 :2007 ،أ).

من األحوال السابقة ،أو أن يكون هناك أسباب موجبة الختاذ تدابري

وهذا ما أكدته حمكمة العدل العليا األردنية يف قرارها حني قضت:

وقائية حبقه ،وبهذه احلالة ال يشرتط ارتكاب الفرد جرمية ،وإمنا

«أنه مل يرد من خالل أوراق الدعوى ما يشري إىل أن املستدعي يشكل

يكفي فقط االشتباه.

خطورة على حياة الناس ،أو سيقوم بأي فعل من شأنه اإلخالل

وبناء عليه قضت حمكمة العدل العليا يف حكم هلا بقوهلا« :حددت

باألمن ،وال يوجد يف قانون منع اجلرائم الذي استند إليه املستدعي

املادة الثالثة من قانون منع اجلرائم رقم ( )7لسنة  ،1954احلاالت

ضده ما يوجب توقيف املستدعي لألسباب املومأ إليها بقراره ،األمر

اليت جيوز فيها للمحافظ أو املتصرف إصدار مذكرة حضور إذا كان

ً
ً
مشوبا
قرارا
الذي جيعل االستمرار يف توقيفه وعدم إطالق سراحه
ً
ً
ومستوجبا اإللغاء»
وخمالفا للقانون
بعيب إساءة استعمال السلطة

لدى احملافظ أو املتصرف ما حيمله على االعتقاد بوجود شخص يف
منطقة اختصاصه يف ظروف تقنع بأنه كان على وشك ارتكاب أي

(عدل عليا ،2005 ،عدالة).

جرم أو املساعدة على ارتكابه ،أو إذا كان هذا الشخص ممن اعتاد

مما تقدم خنلص إىل أن قرارات التوقيف اإلداري ،من القرارات

اللصوصية أو السرقة أو حيازة األموال املسروقة ،أو اعتاد محاية

اإلدارية اليت تصدر عن السلطة العامة بإرادتها املنفردة ،بقصد

اللصوص أو إيواءهم أو املساعدة على إخفاء األموال املسروقة ،أو

تقييد حرية األفراد لتحقيق أهداف احملافظة على النظام العام،

التصرف بها ،أو كان هذا الشخص يف حالة جتعل وجوده طليقا بال

ومنع وقوع اجلرائم ،وهي بذلك حمددة اهلدف ،ومستمرة األثر،

خطرا على الناس» (عدل عليا :2001 ،عدالة)
كفالة
ً

ختضع لرقابة قضاء اإللغاء.

ومن نافلة القول ،أن قانون منع اجلرائم ،مل يعرف حالة االشتباه

اختاذ قراراتها ،وإال أصبحت القرارات معيبة بإساءة استعمال

املذكورة يف املادة املشار إليها ،وإمنا اجتهد الفقه على تعريفها بأنها
املطلب الثاني :أسباب التوقيف اإلداري ومربراته

صفة يلصقها القانون بأشخاص معينني وضعوا أنفسهم يف حالة

على ضوء األحكام الواردة يف قانون منع اجلرائم ،ميكننا القول إن

خطر يهدد األمن العام ،واالستدالل على ذلك من تعدد سوابقهم يف

التوقيف اإلداري يعد أحد اإلجراءات الوقائية اليت يكون الغرض

جرائم معينة ،أو االشتهار باالعتياد على ارتكابها ألسباب معقولة

منها احلفاظ على النظام العام ووقايته مما يتهدده ،وانسجاما مع

(عبابنة ،)40 :2007 ،وعليه فإن حالة تواجد الشخص يف مكان عام

تلك الطبيعة الوقائية وجدنا أن الشخص املوقوف مل يرتكب أي
ً
خالفا للعقوبة اجلنائية اليت يكون الغرض منها ردع
خمالفة ،وذلك

أو خاص حالة تقنع أو تولد لدى احلاكم اإلداري بأنه على وشك
كاف إلصدار قرار التوقيف
ارتكاب جرمية أو املساعدة فيها ،وهذا ٍ

اجملرم ،كما أن سبب التوقيف اإلداري هو جمرد أوصاف ال ترقى إىل

من قبل احلاكم اإلداري.

وصف التجريم ،وهذا ما يؤكد لنا أن معاجلة هذا املوضوع جيب

ويف رأينا فإن األساس الشرعي املعتاد حلرمان شخص من حريته هو

أن تتم يف نطاق القانون واإلجراءات اإلدارية التفاقها مع قواعد

بال شك االشتباه املعقول يف قيام الشخص بارتكاب اجلرمية أو ساعد

الضبط اإلداري اليت تتميز بطابعها الوقائي.

على ارتكابها ،إال أن مثل هذه الشبهة ،ال تربر يف حد ذاتها االحتجاز

وبناء عليه سوف نتناول تلك األسباب واملربرات اليت استخلصناها

إىل أجل غري مسمى ،وما ميكن أن يكون مقبوال من حالة ألخرى،

من فحوى نص املادة ( )3من قانون منع اجلرائم اليت نعرض هلا

هو معقولية الشبهة الواجب أن يرتكز عليها التوقيف حبيث تشكل

تاليا:

ً
ً
أساسيا من الضمانة اليت تقي من التوقيف التعسفي ،وأن
جزءا
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سليم حتاملة

حقيقة وجود شبهة معقولة ،يفرتض وجود وقائع أو معلومات من

لإلدارة بقصد حتقيق أهدافها املتمثلة حبفظ األمن العام ،إال أنه

تكون لدى املراقب املوضوعي (احلاكم اإلداري) القناعة
شأنها أن
ِ
بأن الشخص املعين ميكن أن يكون قد اقرتف اجلرم أو ساعد على

قانون خاضع للدستور يف حدوده وأحكامه ونطاق تطبيقه ،فإذا
جتاوز هذه احلدود واألحكام اعترب خمالفا للدستور وكان للقضاء

اقرتافه.

الرقابة واحلكم باإللغاء والتعويض.

ونظرا جلسامة اآلثار املرتتبة على اختاذ تلك التدابري الوقائية

وإلعمال هذا السبب القاضي باختاذ قرار التوقيف اإلداري ال بد من

املتمثلة بقرار التوقيف اإلداري ،فال بد من توافر عناصر قرار

توافر شرطني:

التوقيف اإلداري اليت نعرض هلا من خالل اآلتي:

األول ،التواجد يف مكان عام ،يتيح له من خالله ارتكاب اجلرم أو

 -1عنصر االختصاص .من أبرز شروط صحة التوقيف إسناد

املساعدة على ارتكابه .ويشكل بذلك خطورة على األمن العام ،مما

االختصاص بتوقيفه إىل اجلهة اإلدارية اليت متلك سلطة اختاذه،

ً
قيدا على اإلدارة وضابط لسلوكها من حيث عدم
يشكل يف رأينا
لاً
متكينها من اختاذ أي إجراء جتاه األشخاص إال من تواجد فع يف

املختصة بإصداره ،مبعنى جيب أن يصدر من قبل املتصرف يف نطاق
ً
وتطبيقا لذلك فإن والية التوقيف اإلداري ال
اختصاصه املكاني،

مكان ارتكاب اجلرمية.
والشرط الثاني ،املشاركة أو املساعدة املادية ملرتكيب اجلرمية سواء

متلكها سوى اجلهة اليت أناط بها املشرع هذا االختصاص ،ملا يف ذلك

كانت هذه املساعدة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.

من ضمانات قدر أنها ال تتحقق إال بهذه األوضاع وذلك حتت طائلة

وال شك أن النص الوارد بصياغته املشار إليها قد ضيق من نطاق

إلغاء أي قرار خيالف قاعدة االختصاص الشخصي واملوضوعي

تطبيق القانون ،سواء من حيث األشخاص أو من حيث املوضوع،

للحاكم اإلداري.

فمن ناحية ،جند أن النص يشرتط تطبيقه على األشخاص

 -2عنصر السبب .جيد هذا الشرط أساسه يف املادة الثالثة من

اخلطرين على األمن العام ،ومن ناحية ثانية اقتصر تطبيقه

القانون املشار إليه سابقا ،عندما قرر املشرع أنه حتى يستطيع

على األشخاص الذين من املمكن ارتكابهم للجرائم أو الذين ميكن

املتصرف اختاذ قرار التوقيف ال ّ
بد من أن يستند إىل أسباب واقعية

أن يقدموا املساعدة املادية ملرتكيب اجلرائم .ولكن يؤخذ على

كافية حتمله وتربر له اختاذ إجراءات إدارية تفضي إىل توقيفه،

النص املتقدم أنه ترك أمر تقدير الظرف الواقعي الذي شكل سببا

وتتمثل يف حالتنا هذه بتواجده يف مكان اجلرمية ،وكونه على

للتوقيف لقناعة املتصرف ،وهي قناعة مبتناة على اختصاص

وشك ارتكاب جرم ،أو املساعدة على ارتكابه ،وعلى ذلك فإنه إذا
ً
خاليا من سببه أصبح القرار قابلاً لإللغاء.
جاء قرار التوقيف

تقديري ،يرتك له بعض احلرية يف التدخل أو االمتناع ،ويف اختيار

وعليه يشرتط لصحة قرار التوقيف اإلداري أن يصدر من السلطة

 -3عنصر احملل .حتى يكون قرار التوقيف اإلداري صحيحا يف حمله
ً
ً
قانونا،
جائزا
جيب توافر شرطني أساسيني هما :أن يكون هذا احملل

وقت التدخل ،وتقدير خطورة وأهمية بعض الوقائع وما يناسبها
فحينئذ ال ميكن حماسبة رجل اإلدارة على
من وسائل مشروعة،
ٍ
كيفية استعمال حقه يف التقدير إال يف نطاق األهداف اليت يسعى إىل

وهذا يعين أن يكون األثر القانوني الذي حيدثه قرار التوقيف
ً
متفقا مع القواعد القانونية ،فإذا كان هذا األثر خمالفا للقواعد

حتقيقها (الطماوي.)842 :1976 ،

ً
قرارا معيبا يف حمله
القانونية أو املبادئ القانونية العامة كان
ً
ممكنا عمل (كنعان /278 :2012 ،ب) ،أي
جديرا باإللغاء .وأن يكون
ً

السبب الثاني :اعتياد السلوك اإلجرامي املفضي إىل ارتكاب اجلرمية.
إن اعتياد السلوك اإلجرامي الذي تعرض له بالبيان البند الثاني

أن يكون ممكنا من الناحية الواقعية ،وهذا الشرط يعين أال يكون

ً
سببا ً
مهما الختاذ قرار
من املادة ( )3من قانون منع اجلرائم ،يشكل

األثر القانوني الذي يرتتب على قرار التوقيف غري ممكن التحقيق

إداري حبق من توافرت لديه صفات اشتهر بها من صدر القرار

من الناحية العملية حتى ال يستحيل تنفيذ القرار ،وعليه فإذا

مبواجهته ،وهذه الصفات قد ألصقها القانون بأشخاص معينني

ً
منعدما.
ختلف هذا الشرط أصبح القرار

ً
مستمدا من تعدد
خطرا يهدد األمن العام
متى رأى يف حالتهم
ً

 -4عنصر الشكل ،من املعلوم أن القرار اإلداري يعرب عن إرادة اإلدارة،

سوابقهم يف جرائم معينة واعتيادهم على ارتكابها (عبد التواب،

واألصل أنه ال يشرتط للتعبري عن إرادة اإلدارة شكل معني إال إذا

.)27 :1984

اشرتط القانون ذلك ،وقرار التوقيف اإلداري رسم له املشرع شكال

وقد افرتض املشرع نتيجة توافر هذا الوصف يف الشخص بأن صفة

معينا الصداره ،وإال بطل القرار.

اإلجرام كامنة يف نفسه ،وبالتالي إذا ما وقع من قبله أي فعل يؤيد

 -5عنصر الغاية أو اهلدف .يعد عنصر الغاية من أهم العناصر اليت

خطرا على األمن العام ،وهذه
احلالة الكامنة يف نفسه اليت تشكل
ً

يقوم عليها القرار اإلداري ،ويف جمال دراستنا فإن هدف التوقيف

الصفة ينشئها املشرع يف نفس الشخص حبيث تكون قابلة هلا قبوال

اإلداري حسب نص املادة ( )3من قانون منع اجلرائم املشار إليه

يقع حتت تقدير حفظ رجل اإلدارة للنظام .وميكننا أن نستنتج

سابقا ،هو صيانة أمن اجملتمع واحملافظة على األمن العام ،فإن

هذه الصفة يف نفس الشخص املوجه له قرار التوقيف من خالل

خرجت اإلدارة عن هذا اهلدف وأصدرت قرار التوقيف ألهداف

توافر ركنني لقيامها:

أخرى ،فإن قرارها يكون مشوبا بعيب إساءة استخدام السلطة ،ومن
ثم يكون قابلاً لإللغاء خلروجه عن قاعدة ختصيص األهداف.

الركن األول ،ركن تعدد السوابق اإلجرامية ،يقصد بالتعدد ،إتيان

ً
ً
استثنائيا يعطي سلطات
قانونا
وإذا كان قانون منع اجلرائم

أفعال جرمية متعددة ذات طبيعة متجانسة من حيث املوضوع،
يفصلها ظرف زمين غري حمدد يف أوقات متالحقة حبيث تقع من
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أحكام التوقيف اإلداري وضماناته املوضوعية واإلجرائية

ً
أحكاما نهائية حازت حجية الشيء احملكوم
الفاعل ذاته ،واملقرر هلا

منع اجلرائم السالف الذكر ،بقوهلا ...« :أن ال يزيد التعهد بإلزامه

فيه والصادرة من احملاكم اجلزائية األردنية ،وهذا ما يعرف

احملافظة على األمن العام ،»...ثم تكرر ذلك يف املادة السادسة من

بالسوابق اإلجرامية.

القانون ذاته .وبذلك فإن املشرع األردني عندما مسح بالتوقيف

وبالتدقيق يف مضمون البند الثاني ،فإننا جنده قد أوضح تلك

اإلداري جلأ إىل سن قانون خاص جيد مربراته يف اخلطورة على األمن

األفعال املشكلة سوابق جنائية ،هذه األفعال ال تنشئ حبد ذاتها

العام كعنصر من عناصر النظام العام ملا يشتمل عليه هذا اإلجراء

االجتاه اخلطر الذي يشكل سببا كافيا الختاذ اإلجراءات الوقائية

من قسوة وتهديد للحرية الشخصية ،ولكن ما املقصود بفكرة األمن

حبقه ،بل إنها تكشف عن سلوك خيضع تقدير توافره لرجل اإلدارة

العام؟

الذي يقوم بدوره بربط هذه السوابق باحلاضر الذي استند إليه يف

لإلجابة نقول« :يقصد باألمن العام تأمني أفراد اجملتمع يف أنفسهم

اختاذ قرار التوقيف اإلداري حبق الشخص املوقوف (فكري:1989 ،

وأوالدهم وأعراضهم وأمواهلم واحملافظة عليها ومحايتها ،وتشمل

.)44

محاية األمن العام اختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية أفراد اجملتمع

الركن الثاني ،ركن االعتياد والتكرار لألفعال املعتربة جرائم ،يعد

من أخطار الكوارث ،سواء كانت عامة وطبيعية ،أو كانت من فعل

هذا الركن ،العنصر الدال على الصفة اإلجرامية لألفعال املشار إليها

اإلنسان « (كنعان /240 :2012 ،ا) .ويبتنى على ذلك أنه يتعني على

سابقا ،ويقصد بها تلك السمعة اليت تنم عن خطورة املعتاد ارتكاب

املتصرف اختاذ التدابري واإلجراءات اليت تستهدف حتقيق األمن يف

اجلرمية ،واليت يشهد عليها رجال حفظ األمن ممن يقيمون باجلهة

األماكن العامة واخلاصة يف اجملتمع؛ لذا جيب تأمني محاية األرواح

اليت يقيم بها الشخص املعتاد (هندي.)96 :1993 ،

واألعراض واألموال من أي اعتداء حمتمل بصرف النظر عن مصدر

ومما يؤخذ على فكرة االعتياد اليت تضمنتها املادة ( )3يف الفقرتني

هذا االعتداء وهذا اخلطر؛ فاحملافظة على األمن العام تتضمن

الثانية والثالثة أيضا ،أن العديد من القيود واملخالفات املتعلقة

حتما وضع حد ملخاطر الفوضى ،وتأمني األمن العام يستوجب

بتفويض الصالحيات املطلقة للمتصرف ،مل يتم من خالهلا حتديد

حتما جتنب األخطار اليت تهدد كيان اجلماعة أو األفراد ،فيدخل

أسس من هو الشخص الذي اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة

ضمن محاية األمن العام مجيع اإلجراءات اليت تستهدف محاية

األموال املسروقة أو اعتاد محاية اللصوص أو إيواءهم ،حيث إن هذه

الشعب ووقايته من األخطار والكوارث (شطناوي /364 :2009 ،ب)

الصالحيات ترتك لألجهزة األمنية حرية التنسيب بذلك الشخص،

وعند رجوعنا لنص املادة ( )3فقرة ( )3من قانون منع اجلرائم،

إذ رمبا يتهم شخص وألول مرة جبرم السرقة أو االشرتاك بها ويتم

جندها قد تضمنت حالة ميكن للمتصرف من خالهلا اإليعاز

إحالته إىل املتصرف ،هذا مع العلم بأن قانون العقوبات جرم هذه

لألجهزة األمنية بإلقاء القبض على أي شخص ،يعتقد بأنه ميثل

األفعال .كذلك فإن عبارة «من اعتاد» ميكن إدخال العديد من

خطرا على الناس ،وعبارة «خطرا على الناس» هذه تتضمن العديد

احلاالت حتتها ،ويرتك الباب مفتوحا للمتصرف أمام صالحيات

من احلاالت اليت ال ميكن حصرها ،خاصة وأنه ال معايري واضحة

واسعة ومطلقة لألجهزة األمنية وذلك من خالل التنسيب للحكام

وموضوعية لتحديد ذلك ،مما جيعل أي شخص عرضة للتوقيف

اإلداريني ،باختاذ إجراءات ضبطية حبق من تنطبق عليه عبارة

التعسفي ،هذا باإلضافة إىل أن هذه الفقرة حددت خطورة هذا

«من اعتاد اللصوصية» ،وهذا من شأنه إطالق صالحيات احلكام

الشخص بالربط بكفالة ،وأن من املستقر عليه أن الكفالة ال تنفذ

اإلداريني يف إلقاء القبض على أي شخص دون رقابة قضائية و /أو

وميكن للشخص التحلل منها بعد مضي مدة معينة حسب أحكام

قيود حتد من تلك الصالحيات.

ً
عقيما وال ميكن أن حيقق الغاية منه،
القانون ،مما جيعل هذا النص

ويف رأينا حتى يغلق هذا الباب أمام اإلدارة فإنه يشرتط يف االعتياد

إذ إن األجهزة األمنية تستطيع مبوجب املادة ( )3بكافة فقراتها أن

كسبب من أسباب التوقيف اإلداري ،أن يظل سبب التوقيف قائما

تلقي القبض على أي شخص ،ضمن أسس ومعايري شخصية بعيدة

وقت صدور قرار التوقيف ،وذلك أنه ال ميكن التسليم باستمرار

عن املوضوعية .هذا باإلضافة إىل الصالحية الواسعة يف إصدار قرار

هذه احلالة إىل ما ال نهاية ،حبيث يبقى هذا الشخص عرضة

التوقيف سواء بعد التحقيق يف جرمية أو قبل التحقيق فيها ،أو

للتوقيف كلما توافرت أسباب إمكانية ربط تواجده أو سلوكه مع
فعل ما ،يف ظرف ما ،وعليه فإن قرار التوقيف يصبح قابلاً لإللغاء

حتى بعد إعالن براءة الشخص من اجلرم املسند إليه ،حيث إن هذه

إذا رد االعتبار إىل املوقوف ،وقت صدور قرار توقيفه ،وحسنت
سريته.

املعايري ختول احملافظ صالحيات واسعة تتعدى صالحيات القضاة،
وهذا يف احلقيقة خروج على مبدأ حجية القرارات القضائية كونها
ً
عنوانا للحقيقة .علما بأن قانون العقوبات األردني حدد يف املواد
( )40-28أحكاما تتحدث عن التدابري االحرتازية والرقابة القضائية

السبب الثالث :اخلطورة املهددة لألمن العام.

على تطبيقها.

يستند هذا السبب على األسباب السابقة باعتباره أحد األسباب
املوجبة الختاذ التدابري الوقائية املتمثلة بتوقيف األشخاص

املطلب الثالث :الطبيعة القانونية للتوقيف اإلداري

خطرا
اخلطرين على األمن العام  ،وال سيما أن أي شخص العتباره
ً

ينشئ التوقيف اإلداري عالقات ذات طبيعة خاصة قد تؤثر يف

على األمن العام ال بد من أن يتواجد يف مكان اجلرمية فاعل أم

املراكز القانونية لألفراد ،ومن أجل الوقوف على ماهية هذه

ً
مساهما ،أو أن يعتاد إتيان األفعال اجلرمية ،ومبعنى آخر ال ميكن

العالقات ونظامها القانوني ،ومعرفة اجلهات اليت هلا احلق يف
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ممارسة الرقابة عليها ،فإنه ينبغي حتليل هذه العالقات ،وبيان

الوقائية ال يشرتط تسبيبه ،وال خيضع ملبدأ املواجهة واحرتام حقوق

األسس اليت تقوم عليها .وإن عملية التحليل والتوصيف والتكييف

الدفاع ،وبالتالي فإن عدم إتاحة الفرصة أمام الشخص املوقوف

هي من املهام األساسية اجلوهرية لعمل الباحث ،وذلك من أجل
التطبيق القانوني السليم إعمالاً ملبدأ املشروعية ،ووصوال إىل

إلبداء دفاعه ال يبطل القرار الصادر حبقه ،ما دام أن اإلجراءات
اتسمت بالطابع الوقائي وليس العقابي ،متاشيا مع الغاية منها وهي

حتقيق العدالة.

احلفاظ على النظام العام يف اجملتمع.

ومن أجل التعرف على النظام القانوني للتوقيف اإلداري أفردنا

وعلى ما تقدم ،نرى أن إجراء التوقيف ،يعرب عنه بصيغة قرار

هذا املطلب لدراسته من خالل الفروع اآلتية:

إداري يتم اختاذه تنفيذا ألحكام قانون منع اجلرائم ،وبالتالي فهو

الفرع األول :الطبيعة الوقائية إلجراءات التوقيف اإلداري.

ينطوي من حيث املوضوع حتت لواء مبدأ املشروعية ،وخيضع

الفرع الثاني :الطبيعة العقابية إلجراءات التوقيف اإلداري.

للقانون الذي يستند إليه ،وال يتمتع بأية صفة سيادية ،وبالتالي
يرتتب على ما تقدم نتيجتان هامتان هما:

الفرع األول :الطبيعة الوقائية إلجراءات التوقيف اإلداري

 -1وجوب توافر مجيع أركان وعناصر وشرائط القرار اإلداري

جتدر اإلشارة بداية إىل أن التدابري الوقائية اليت تتخذها سلطة

الصحيح ،من حيث الشكل ،واالختصاص ،واحملل ،والسبب ،والغاية،

الضبط اإلداري بهدف احملافظة على النظام العام ووقايته مما

مع اكتسائه صيغة التنفيذ.

يهدده ،ال يشرتط فيها تسبيبها من جهة اإلدارة ،كذلك عدم متتع

 -2خضوعه ملبدأ املشروعية ،وبالتالي فإنه يتم حتت رقابة القضاء؛

الشخص اخلاضع للتدبري بالضمانات املتعلقة بضرورة احرتام

ألن مبدأ احرتام احلريات الفردية من أهم املبادئ اليت تقوم عليها

حقوق الدفاع.

األنظمة الدميقراطية ،وأن إعطاء السلطة التنفيذية صالحية

وعليه فقد اجتهت األحكام الصادرة عن حمكمة العدل العليا

تقييد احلريات بالتوقيف إمنا يتم حبدود ما يقتضيه احلفاظ على

األردنية إىل االعرتاف بالطبيعة الوقائية لقرارات التوقيف اإلداري

النظام العام ،وعلى هذا جيب أن ينحصر إجراء التوقيف بإزالة

بصورة ضمنية ،حيث قضت« :إن السالمة العامة تتطلب توقيف

اخلطر وأسباب االضطراب دون أن يتجاوز احلدود املعقولة ،حبيث

واعتقال املستدعي دون أن يوجب القانون على احملافظ تسبيب

ال تتخذ طابع العقاب ،وميتد تطبيقه إىل ما بعد زوال اخلطر املراد

قراره أو بيان األفعال اليت قام بها املستدعي ،وترتب عليها تطبيق

جتنبه.

القانون ،فيكون هذا القرار قد صدر عن جهة خمتصة وغري خمالف

وعليه فإن القضاء اإلداري لدينا يف األردن ،هو القضاء املختص

للقانون» (عدل عليا« .)1305 :1973 ،كذلك ذهبت احملكمة إىل

يف نظر الطعون املقدمة ضد الطلبات املتعلقة بقرارات التوقيف

تكييف التوقيف اإلداري بأنه تدبري وقائي ،حيث أقرت احملكمة بأن
ً
وقائيا عاجلاً اختذه املتصرف وفقا
تدبري التوقيف باعتباره تدبريًا

اإلداري عن طريق دعوى اإللغاء .وبشكل عام نستطيع القول إن كل
قرار توقيف ال يرمي إىل حتقيق النظام العام يشكل خروجا عن

لسلطته التقديرية ملواجهة حالة أجلأته إىل اختاذه ،منها مقتضيات

الغاية اليت تربر وجوده ،ويكون حقيقا باإللغاء.

النظام العام وضرورات األمن العام ،مستهدفا بذلك محاية املصلحة

وأخريا نقول إن الرقابة القضائية تشكل الضمانة األساسية

العامة وسالمة اجملتمع» (عدل عليا.)1647 :1995 ،

للحرية؛ ألنها تتميز باحليدة وبالطابع القانوني احملض ،وجيب أن

هذا موقف القضاء ،أما موقف الفقه الذي اعترب التوقيف اإلداري

تأخذ هذه مكانها الطبيعي من أجل حتقيق مبدأ سيادة القانون يف

تدابري أو إجراءات وقائية ،فقد أسس رأيه على اعتبار أن التوقيف

الدولة واجملتمع.

اإلداري هو من بني اإلجراءات اليت تتخذ يف إطار ممارسة صالحيات
الضبط اإلداري املتعلقة باحملافظة على النظام العام؛ لذا يأتي

الفرع الثاني :الطبيعة العقابية إلجراءات التوقيف اإلداري

هذا اإلجراء سابقا على ارتكاب اجلرائم أو ما يهدد النظام العام،

نتيجة الختالف املواقف الفقهية حول حتديد الطبيعة القانونية

فاملفروض أن الشخص مل يرتكب أية خمالفة ،وأن سبب التوقيف

للتوقيف اإلداري ،فقد ظهر اجتاه يسبغ الطبيعة العقابية على

هو جمرد أوصاف ال ترقى إىل وصف التجريم (احملجوب.)93 :1999 ،

قرارات التوقيف اإلداري ،وخاصة يف حالة التوقيف الذي يصدر

وبناء عليه فإن الشخص املوقوف ،هو الذي تثور حول تصرفاته

عقب صدور احلكم بالرباءة أو إيقاف التنفيذ (أبو كحيل:1989 ،

شكوك قد تشكل خطورة على النظام العام ،لذلك فإن املسألة تعتمد

 ،)23وذهب البعض ( )Mourgeon,1967: 485إىل أبعد من ذلك،

على السلوك الظاهر وال يقرتب من الفعل الواقعي ،وعلى سلطات

ً
ً
إداريا ،شأنه يف ذلك
جزاء
حيث اعترب إجراء التوقيف اإلداري

الضبط اإلداري ،أن تعتمد على بعض القرائن املصاحبة لسلوكه

شأن اجلزاءات اإلدارية األخرى ،ويربر هذا التكييف الفائدة اليت

اليت تشري إىل خطورته على النظام العام ،أو اعتياده ارتكاب مثل

تعود على الشخص املوقوف من ضرورة تسبيب هذه القرارات من

هذه اجلرائم ،ولتأكيد هذه احلاالت اليت تشكل سببا للتوقيف ال بد

قبل اإلدارة ،وهو ما يسمح للشخص املوقوف معرفة هذه األسباب،

من نسبة وقائع حمددة للشخص املعين ،فمجرد األقوال والشائعات

والطعن بها أمام القضاء ،فضال عن أن تكييف التوقيف بأنه جزاء

ً
مربرا
ال تفيد يف هذا اجملال ،وأن تصدر تلك األفعال يف ظروف تشكل

إداري مينع جهة اإلدارة من اللجوء إليه إال إذا كان منصوصا عليه يف

الختاذ إجراءات التوقيف اإلداري حبقه.

القانون ،وخيضع للقواعد العامة اليت حتكم توقيع اجلزاء ،وهو ما

ويرتتب على ذلك ،أن التوقيف اإلداري باعتباره من التدابري

يقوي ضمانات األفراد يف النهاية (.)Mourgeon,1967: 165
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وبعد التدقيق بفكرة اجلزاء اإلداري وتكييف التوقيف اإلداري على

ً
ً
إداريا خيضع لرقابة القضاء اإلداري.
قرارا
يعترب

أنه جزاء إداري كما ورد يف الرأي السابق ،فإننا ال نؤيده ،باعتبار

ويعد القرار الصادر بالتوقيف من إجراءات التحقق اليت تستهدف

أن إيقاع اجلزاء إجراء الحق الرتكاب الشخص للمخالفة املوجبة

الوصول إىل ربط احلاالت اليت نصت عليها املادة الثالثة املشار إليها

إلقراره ،ويف التوقيف ال يوجد مرتكب ملخالفة ما تربر إيقاع

بالشخص املوقوف للتحقق من ارتكاب إحداها ،ليصار على أثرها،

العقوبة ،وإمنا هناك حاالت قد تفضي إىل اإلخالل بالنظام ختشى

إىل معاقبته من خالل تقييد حريته؛ فبهذا اإلجراء يتم حتقيق

ً
ومنعا لذلك تتخذ
اإلدارة الضبطية من توافر إحداها بالشخص؛

أمن وسالمة اجملتمع ،وعليه وحتى مننع تكرار هذا اخلرق لسالمة

ً
ً
إداريا.
قرارا بتوقيفه
اإلدارة الضبطية

وأمن احلياة الطبيعية ميكن للحاكم اإلداري أن يلجأ إىل هذا اإلجراء،

كذلك ال بد من قيام رابط أو عالقة قانونية بني الفرد واإلدارة

ومن أجل منع املنحرفني الذين اعتادوا تهديد أمن اجملتمع ،والذين

الضبطية ،يتيح هلذه األخرية اختاذ قرار بتوقيفه ،حبيث ينتج

ال يرتددون يف ارتكاب املخالفات ومعاودة الكرة ثانية وثالثة

عنه حجز حلرية األفراد ،وهذا يتنافى مع صالحيات اإلدارة

(عبدالرمحن ،بدون .)42 :ومع ذلك فإن هذا التربير ال يسلم من

الوقائية باعتبارها سلطة ضبط إداري أهم ما مييز عملها أن كافة

النقد ،فالوظيفة األمنية للتوقيف ،تتعلق مبنع الشخص املوقوف

إجراءاتها وقائية ،وليست عقابية ،حيث ترك أمر إيقاع العقوبة

من ارتكاب جرائم أخرى ،من خالل تقييد حريته لفرتة زمنية

للقضاء.

حمددة ،وهذا اإلجراء لن مينعه من ارتكاب جرائم جديدة أو إتيان

وتأسيسا على ذلك ،فإن فكرة العقوبة ال تتوافق وفكرة التوقيف

أية أفعال تهدد األمن العام يف اجملتمع بعد أن خيلى سبيله (النوايسة،

اإلداري ،وبالتالي ال ميكننا إسباغ العقوبة على عمل إداري

.)264 :2000

كالتوقيف ،وذلك يؤدي بنا إىل االعرتاف بإمكانية قيام اإلدارة

ووفقا هلذا املفهوم ،فإنه ينبغي اخلروج عن نطاق البحث واخلوض

الضبطية بسلطة توقيع العقوبة ،مما يسلب القضاء صالحياته،

يف غمار التجريم والعقاب ،وذلك حتى نستطيع الوقوف على

ويف ذلك خمالفة ملبدأ املشروعية يف العقاب ،ومن جهة أخرى ،هناك

حقيقة هذا التوقيف من حيث األساس ،وال سيما أن التشريع جممع

اختالف واضح بني سبب التوقيف والعقاب وأهدافهما ،فمن حيث
ً
أوصافا ال ترقى إىل وصف التجريم ،وتلحق
السبب فإن للتوقيف

على أن القضاء وحده هو الذي يقرر ما إذا كان املرء مذنبا ،وحيث
ً
ومنعا من اخلروج على
إن هذا يدخلنا يف اختصاص الفقه اجلنائي،

بالشخص املوقوف لتكشف عن خطورته على األمن العام ،على

املوضوع فلن نتوسع فيه.

حني أن السبب يف توقيع العقوبة هو ارتكاب الشخص جلرمية
معينة ينص عليها القانون تستأهل توقيع عقوبة جنائية

املطلب الرابع :مدى دستورية إجراءات التوقيف اإلداري

معينة ،والتوقيف باعتباره أحد وسائل الضبط اإلداري حلفظ

عكست القواعد القانونية اليت اشتمل عليها قانون منع اجلرائم يف

النظام العام جيب أن يكون له نفس طبيعة هذه الوسائل ،وكما

األردن ،مدى اتساع صالحيات احلاكم اإلداري يف إجراء التحقيقات

كانت هذه الوسائل ذات طبيعة وقائية فإن التوقيف أيضا تكون

املفضية إىل التوقيف اإلداري ،مما نتج عنه ،خمالفة ألبسط قواعد

له هذه الطبيعة ،وأن ما مييز التوقيف اقرتانه بظروف استثنائية

العدالة ،وابتعاده عن الضمانات املقررة بالتشريعات ،وكذلك مبدأ

تربره ،وحيث ال ميكن اللجوء إليه إال بتوافر هذه الظروف ،فضال

الفصل بني السلطات ،مما هدد معه احلريات الشخصية لألفراد،

عن أن التوقيف يتميز باالعتداء اجلسيم على احلرية الشخصية

وهي حريات نص عليها املشرع الدستوري األردني ،وكفل ممارستها

وهو ما جيعله أقسى الوسائل اليت تلجأ إليها سلطة الضبط اإلداري،

لألفراد ،وجتنيبهم تهديد السلطة العامة هلم.

فالتوقيف ليس كغريه من التدابري الوقائية ،إذ ال ميكن ألي إجراء

وإذا أمعنا النظر يف الكثري من القواعد القانونية جندها قد خالفت

جراء توقيفه وال
أو تعويض أن يعيد للشخص املوقوف ما فقده من َ

الدستور ،مما أوجد اجتاها عاما ينكر على هذا القانون خمالفته

لإلفراج عنه ،ولو بعد دقائق معدودة أن يعيد األمر كما كان عليه

ألحكام الدستور ،وذلك العتبارات تتعلق مبصادرته لبعض حقوق

قبل التوقيف (السنوسي.)19 :1998 ،

األفراد وحرياتهم الشخصية .وللوقوف على مدى دستورية أحكام

والذي نراه يف هذه املسالة هو أنه جيب التفريق بني التوقيف يف

قانون منع اجلرائم الذي تضمن موضوع التوقيف اإلداري ،فإننا

ذاته وبني اإلجراء الذي مت التوقيف مبوجبه ،فبالنسبة للتوقيف

بداية سوف نعرض ألهم االنتقادات املوجهة هلذا القانون واليت

يف ذاته ،إمنا هو تدبري عقابي نص عليه قانون منع اجلرائم (املادة/

أهمها:

 3قانون منع اجلرائم األردني) ،فاملتفحص يف مضمون نص املادة

 -1بعد االطالع على نصوص القانون املشار إليه ،تبني أن

الثالثة من القانون املشار إليه ،اليت عددت احلاالت اليت ميكن

االختصاصات املنوط ممارستها بشخص احلاكم اإلداري ،هي

االستناد إليها يف إصدار قرار التوقيف جندها مجيعها يف نظر املشرع

اختصاصات جلها قضائية ،ومن املعلوم أن احلاكم اإلداري هو جزء

خمالفات تهدد النظام العام ،وما التوقيف إال إجراء من إجراءات

من اإلدارة العامة اليت تتجسد بها سلطات الضبط اإلداري ،وبالتالي

التحقق تقوم به جهة خمتصة وهي احلاكم اإلداري باعتباره أحد

عدم انتمائه إىل القضاء وعليه من غري اجلائز إعطاؤه صالحيات

رجال الضابطة العدلية إذا توافرت أدلة تربط الشخص املوقوف

قضائية.

بالفعل املسند إليه ،حبيث يتم مبوجبه إيداع الشخص فرتة معينة

 -2أعطى القانون يف املادة ( )3للحاكم اإلداري سلطة تقديرية دون

حتدد يف قرار التوقيف لضرورات التحقيق ،والقرار الذي يصدر

ضابط أو قيد ،يف ربط من يرى بكفالة ،أو تعهد أو القبض على من
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يراه من األشخاص ،دون توفر أي دليل ضده ،ولعل العبارات املبهمة

اعتبار أن املادة ( )103من الدستور األردني أوجبت على احملاكم

اليت تتضمن سلطة تقديرية وهي مقتبسة من القانون املذكور

أن متارس اختصاصها يف القضاء اجلزائي واحلقوقي وفق أحكام

تؤيد ذلك ،مثل( :إذا كان لديه ما حيمله على االعتقاد)( ،ورأى أن

القوانني النافذة املفعول ،وحيث إن الدستور هو أعلى وأمسى

هناك أسبابا كافية)( ،ظروف تقنع املتصرف)( ،كل من اعتاد).

القوانني وأن سيادة القانون تقتضي ضمان سيادة الدستور فتكون

وبتفحص تلك العبارات جندها فضفاضة يف داللتها ،غري حمددة

أحكام الدستور هي الواجبة التطبيق عند تعارضها مع القوانني

املعنى واملضمون ،أعطت احلاكم اإلداري صالحيات واسعة يف حتديد

العادية ،وحيث إن عبارة احلرية الشخصية مصونة وردت يف املادة

من هو الذي يعترب خطرا على األمن العام ،والذي اعتاد اللصوصية،

( )7من الدستور مطلقة دون أي استثناء فإن أي قاعدة قانونية

أو السرقة ،ومل حيدد املشرع األسس املوضوعية اليت يبتنى عليها

تعيق احلرية الشخصية أو حتد منها تعترب غري دستورية ويتوجب

تصنيف األشخاص ممن هم خطر على األمن والسالمة العامة من
َ
عدمه ،ويف رأينا أن هذه الصالحيات كان األ ْوىل باملشرع األردني

االمتناع عن تطبيقها» (قرار حمكمة الصلح رقم ،1999 /7658
 ،2000غري منشور).

تركها لألجهزة األمنية دون إطالق يد احلاكم اإلداري باختاذ

يتضح من منطوق احلكم املتقدم أن للمحاكم صالحية التصدي

إجراءات ضبطية يتمخض عنها إلقاء القبض على أي شخص دون

لدستورية القوانني من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام،

قيود وضوابط حتد من تلك الصالحيات.

وأن سيادة القانون تقتضي احلرص على ضمان سيادة الدستور

وعودة إىل مضمون املادة الثالثة ،جند أن املشرع قد خالف نص املادة

من حيث تقدميه يف جمال التطبيق على القوانني العادية عند

( )7من الدستور األردني ،اليت تنص على« :أن احلرية الشخصية

تعارضهما ،وبالتالي فإن أي قاعدة قانونية تعيق فكرة مشروعية

مصونة» ،يستفاد من أحكام هذه املادة ،أن احلرية الشخصية

احلرية الشخصية أو حتد منها فتعترب غري دستورية وجيب االمتناع

لألفراد ال جيوز املساس بها والتعدي عليها وتعريضها للخطر،

عن تطبيقها.

ويشمل ذلك حرية الذات اليت متكن الشخص من أن يتصرف

 -3أعطت املادة ( )5من القانون املذكور احلاكم اإلداري صالحية

يف شؤون حياته ،واحملافظة على كرامته ،واالعرتاف حبقوقه

التحقيق واالتهام بدال من املدعي العام وإن كانت قد ألزمته

اإلنسانية الثابتة؛ فاحلرية الشخصية وردت مطلقة دون أي

باتباع اإلجراءات اليت جترى مبقتضى هذا القانون وفقا لألصول

استثناء ،فأي قاعدة قانونية حتد من تطبيق مضمون هذه املادة

اإلجرائية اجلزائية ،بل أضافت يف البند ( /4ب) أنه ليس من

تعترب غري دستورية ،ويتوجب االمتناع عن تطبيقها ،وبذلك فإن

الضروري إثبات أن املتهم قد ارتكب فعال معينا أو أفعاال معينة،

قانون منع اجلرائم ،خيالف أحكام هذه املادة خمالفة صرحية ،إذ إن

وهذا برأينا جتاوز باستعمال السلطة قد يصل حد التعسف مما

تقييد حرية الشخص سواء بتقييد مكان إقامته ،وربطه بكفالة

خيل بضمانات احملاكمة العادلة لألفراد.

حسن سلوك ،أو االشتباه به دون وجود فعل أو جرمية ،هو اعتداء

 -4لقد أعطت املادة ( )6من القانون للحاكم اإلداري حق مصادرة

على الدستور (خضر.)22 :2011 ،

مبلغ التعهد أو مبلغ الكفالة إذا أدين املتعهد أو املكفول جبرم أمام

كما رصدنا تشابه بني مضمون نص املادة ( )3من قانون منع

احملاكم يعترب إخالال بشروط التعهد أو بشروط الكفالة ،واعتربت

اجلرائم ،واملادة ( )389من قانون العقوبات األردني حول تقييد

املادة املذكورة قرار احلاكم اإلداري نهائيا وأعطته صيغة التنفيذ

حرية األفراد بسبب االشتباه ،حيث قضت يف هذا االجتاه حمكمة

شأنه يف ذلك شأن األحكام القضائية احلقوقية النهائية القابلة

صلح جزاء عمان بقوهلا« :يستفاد من أحكام املادة السابعة من

للتنفيذ ،ويف ذلك توسع يف الصالحيات حيث اختلطت طبيعة

الدستور األردني أن احلرية الشخصية مصونة ويشمل ذلك حرية

العمل اإلداري بالعمل القضائي ،ويف ذلك إخالل بإجراءات احملاكمة

الذات ،اليت متكن الشخص من أن يتصرف يف شؤونه ،واحملافظة

مما يصيب ضمانات احملاكمة باخللل.

على كرامته ووجوده واالعرتاف حبقوقه اإلنسانية الثابتة ،كما

 -5لقد اعتربت املادة ( )8من القانون التخلف عن تقديم التعهد

تشمل حرية التنقل املتمثلة بقدرة الشخص على التنقل داخل

جرمية عقوبتها السجن ملدة غري حمددة قد تطول إىل أن يقدم

إقليم الدولة حبرية ويسر ،وحيث إن الفقرة اخلامسة من املادة

التعهد املطلوب ،فاملتفحص يف مضمون هذه املادة يستنتج أن

( )389من قانون العقوبات اليت تقابلها املادة ( )3من قانون منع

الشخص إذا مل يتمكن من إحضار كفيل مناسب أو مل يرتض

اجلرائم ،بالصيغة الواردة فيها حتد من احلرية الشخصية للفرد

املتصرف كفالته ألي سبب سوف يبقى الشخص موقوفا إىل أجل

وتعيق تنقله وتعرضه للمالحقة واملساءلة جملرد االشتباه بأن

غري حمدد ودون ضوابط ومعايري حتكم تصرفات احلاكم اإلداري

وجوده يف أي ملك أو حمل عام كان لغاية غري مشروعة أو غري

ويف ذلك انتهاك للحرية الشخصية.

الئقة ،مما جترب الشخص باإلفصاح عن سبب وجوده أو تنقله يف أي

 -6قررت املادة ( )12من قانون منع اجلرائم للحاكم اإلداري

طريق أو شارع عام جتنبا للمالحقة فيما لو اشتبه بأمره ،يتضح

صالحية توقيع عقوبة بدون حماكمة ،حيث أعطته احلق بوضع

من ذلك بان املادة ( )389من قانون العقوبات ختالف أحكام املادة

الشخص حتت رقابة الشرطة أو الدرك مدة ال تزيد على سنة

السابعة من الدستور ،وحيث إن البحث يف مدى دستورية القانون

واحدة بديال عن تقديم التعهد أو بكليهما جملرد عدم امتثال

من النظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها فتطبق القاعدة

هذا الشخص للحضور أمام املتصرف يف الوقت املعقول حسبما جاء

القانونية األعلى عند تعارضها مع قاعدة أخرى أدنى منها على

بنص املادة الرابعة من هذا القانون ،على أن تسري على الشخص
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الذي يوضع حتت رقابة الشرطة أو الدرك القيود التالية مجيعها

تقول« :كل من وضع حتت رقابة الشرطة أو الدرك ،وختلف عن

أو بعضها حسبما يقرر املتصرف وهذه القيود هي -1 :اإلقامة

مراعاة أحد الشروط املبينة يف القرار يعاقب باحلبس مدة أقصاها

اجلربية ضمن حدود قضاء أو قرية أو مدينة وأن ال ينقل مكانه إال

ً
دينارا أو بكلتا هاتني
ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد عن مخسني

بتفويض خطي من قائد املنطقة ،وأن يعلم قائد املنطقة بتغيري

العقوبتني» .والغريب أن حمكمة العدل العليا اليت هلا مبوجب املادة

مسكنه ،وأن حيضر إىل مأمور الشرطة كلما كلفه بذلك ،وأن يبقى

( /9أ )6 /من قانونها رقم  12لسنة  ،1992اختصاص رقابة دستورية

داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها،

غري مباشرة على القوانني مل تتعرض لدستورية أو عدم دستورية

وجيوز للشرطة أو الدرك أن تزوره يف أي وقت للتأكد من ذلك

قانون منع اجلرائم رقم ( )7لسنة  ،1954بل اعتربته (ضمنا) فيما

(املادة ،13 /من قانون منع اجلرائم األردني.)1954 ،

عرض عليها من طعون قانونا دستوريا واجب التطبيق (األعرج،

وبناء على العرض املوجز ألهم الصالحيات اليت َ
تعدت يف رأينا

.)77 :2008

حدود العمل الضبطي اإلداري ،حتى وصلت إىل إعطائه صالحيات

إال أن حمكمة العدل العليا قد تعاملت مع قرارات احلاكم اإلداري

قضائية ،ويف ذلك خمالفة للعديد من القواعد الدستورية اليت منها:

ً
سندا ألحكام القانون املذكور باعتبارها قرارات إدارية
الصادرة

 -1لقد خالف قانون منع اجلرائم ما جاءت به املادة ( )8من الدستور

جيوز الطعن فيها ،فردت الطعون يف هذه القرارات أحيانا وقبلتها

األردني ،عندما قررت بأن« :ال جيوز أن يوقف أحد أو حيبس إال

أحيانا ،ولكن الطعون اليت قبلتها مل تستند يف قبوهلا إىل رقابتها

وفق أحكام القانون» .ويف ظاهر النص يفهم ابتداء أن قانون منع

الدستورية وغري املباشرة (املادة /9 /أ )6 /من قانون حمكمة العدل

اجلرائم جاء موافقا ملا تضمنته تلك املادة ،وبالتدقيق يف العبارة

العليا.

القائلة «وفق أحكام القانون» ،فإنه برأينا ،يقصد بها أحكام
ً
ابتداء ،هذا من جانب ،كذلك
القانون الذي ال خيالف أحكام الدستور

املبحث الثاني :مبادئ وإجراءات التوقيف اإلداري

يف العبارة قيد على حرية احلاكم اإلداري بأن ال يتخذ أي إجراء إال

تتمتع سلطات الضبط اإلداري بصالحيات واسعة استثنائية

بناء على ما نص عليه القانون ،ومن جانب آخر جند أن نية املشرع

مبناسبة تطبيقها قانون منع اجلرائم ،حبيث حتد من حرية

الدستوري قد اجتهت إىل إعطاء صالحية التوقيف ضد األشخاص

األفراد الشخصية ،وما قرار التوقيف اإلداري إال مظهر من مظاهر

الذين قاموا بارتكاب جرمية تشكل خطرا على النظام العام ،ومبا

التعبري عن جممل القيود على احلرية الشخصية لألفراد ،وإن

أن التوقيف هو من صالحيات السلطة القضائية اليت تتوىل مهامها

اإلجراءات االستثنائية تلك ،إن هي إال مساس باحلقوق واحلريات

مبوجب أحكام الدستور ،نستنتج بأن املشرع الدستوري ال ميكن أن

العامة املتمثلة مبمارسة التوقيف اإلداري على األشخاص الذين

يكون قد قصد من إعطاء حق توقيف األشخاص للسلطة التنفيذية

يعتقد أنهم ميثلون تهديدا ألمن الدولة ونظامها العام.

املمثلة باحلاكم اإلداري ،وذلك كون الدستور يقرأ كوحدة واحدة

وهنا جيب على الدولة أن تبذل قصارى جهدها من خالل أجهزتها

دون جتزئة.

حد لتجاوزات السلطة العامة على حرية
املعنية من أجل وضع
ٍ

 -2تنص املادة ( )102من الدستور األردني على أن« :متارس احملاكم

األفراد ،ويف هذا الصدد ال بد من تقرير ضمانات لألشخاص

النظامية يف اململكة األردنية اهلامشية حق القضاء على مجيع

اخلاضعني لتلك اإلجراءات االستثنائية.

األشخاص يف مجيع املواد املدنية واجلزائية »...وعند مراجعتنا

ولتوضيح ذلك فإننا سوف نتعرض هلذا املوضوع بالبحث من

ألحكام قانون منع اجلرائم ،وجدنا أن هناك بعض العقوبات

خالل املطالب اآلتية:

والتدابري اليت تقوم بها السلطة التنفيذية ممثلة باحلاكم اإلداري،
ً
ً
صارخا على الصالحيات الدستورية املعطاة
واعتداء
تشكل خمالفة

املطلب األول :املبادئ العامة للتوقيف اإلداري.
املطلب الثاني :إجراءات التوقيف اإلداري.

إىل السلطة القضائية (رمامنة.)30 :2006 ،

املطلب الثالث :ضمانات التوقيف اإلداري.

وتوضيحا لذلك ،فإن القاضي الذي له مبوجب أحكام الدستور

املطلب الرابع :آثار التوقيف اإلداري بالنسبة للحريات العامة.

صالحية إيقاع العقوبات وإثبات اجلرمية على مرتكبها ،قد قرر
العقوبة الالزمة للفعل اجلرمي املرتكب ،وأن هذه العقوبة متثل

املطلب األول :املبادئ العامة للتوقيف اإلداري

رأي اجملتمع ،ومحاية له من اجملرم الذي ارتكب هذه اجلرمية ،ويف

إن التوقيف اإلداري هو من اإلجراءات اليت تقوم به اإلدارة الضبطية،

حال خروج هذا الشخص وقيام السلطة التنفيذية بربطه بكفالة

وتقوم من خالله بتقييد احلرية الشخصية للفرد املوقوف ،ونظرا

وحتديد مكان إقامته ،أو أي من التدابري املنصوص عليها يف قانون

ألن هذا اإلجراء فيه مساس خطري حبرية الشخص؛ فإن اللجوء إليه

منع اجلرائم ،فإن هذه عقوبة أخرى فرضت على الشخص من

مقيد باتباع مجلة من املبادئ اإلجرائية اليت حتكم عملها أثناء

قبل سلطة غري خمتصة ،وبالتالي فإن قانون منع اجلرائم يعد
ً
ً
صارخا على
وتعديا
خمالفا ألحكام املادتني ( )103 ،102من الدستور

إصدار قرار التوقيف .وأهم هذه املبادئ تلك اليت استخلصناها من
قانون منع اجلرائم على النحو اآلتي:

اختصاص القضاء الذي تكفل الدولة استقالله (البوريين:2007 ،

املبدأ األول  -التوقيف اإلداري إجراء استثنائي.

.)45

يعد التوقيف اإلداري أحد اإلجراءات االستثنائية اخلطرية اليت

ويكفي هنا أن نورد نص املادة ( )14من القانون املذكور حيث

متس حقوق اإلنسان ،وخاصة حقه يف احلرية واألمان ،إذ مبوجبه

86

سليم حتاملة

يتم تقييد حرية أي فرد من قبل احلاكم اإلداري لفرتات زمنية قد

أساس قرارات تتخذ بكل حالة على حدة مع عدم جواز التوقيف

تكون غري حمددة ،جملرد االشتباه يف خطورتهم اإلجرامية وذلك

كإجراء مجاعي.

دون توجيه اتهام جنائي وبغري حماكمة.

وال يعين ذلك أن احلاكم اإلداري الذي يقرر التوقيف أنه ال جيوز له

ونظرا خلطورة التوقيف على احلريات واحلقوق الشخصية
ً

أن يوقف عدد كبري من األشخاص ،بل يعين إصدار قرار التوقيف

للموقوفني ،أكد املشرع األردني أن حاالت التوقيف اإلداري

لكل شخص على حدة .وعلى الرغم من أن قانون منع اجلرائم مل

لألشخاص اليت تتم بناء على قانون منع اجلرائم ،تندرج يف

يتحدث عن احلقوق اإلجرائية للموقوفني ،إال أنه مبوجب قواعد

نطاق احلماية املقررة مبوجب املادة ( )8-7من الدستور األردني،

احلماية املقررة حلقوق اإلنسان يف الدستور والقوانني األخرى،

ومن ثم فإنه يتعني أال يكون ذلك التوقيف تعسفيا ،وأن يكون يف

والقواعد العامة يف أصول احملاكمات اجلزائية ،يتوجب على احلاكم

حدود القانون ،وطبقا لإلجراءات املوضحة فيه ،كما جيب أن يكفل

اإلداري االلتزام بتلك األحكام ،وأن يطبق إجراءات التوقيف بالقدر

للموقوف الضمانات املتعلقة بضرورة إحاطته بالتهمة املوجهة

املطلوب فحسب ،وأن تأتي وفقا ملبدأ التناسب.

إليه ،وعرضه دون إبطاء على القاضي ،للنظر يف مدى شرعية

ويف كل األحوال ،ال ميكن اعتبار قرارات التوقيف اليت تتخذ

تقييد حريته ،والتقرير إما باإلفراج عنه أو باستمرار توقيفه،

مبواجهة جمموعة من األفراد قرارات حكيمة بغض النظر عن

ومتكينه من مباشرة حق الطعن على إجراءات القبض عليه أو

ظروف إصدارها ،إذ تعد التدابري واإلجراءات ذات الطابع اجلماعي

توقيفه أمام القضاء.

متناقضة مع روح التشريعات الداخلية عامة وقانون حقوق

وتكمن الطبيعة االستثنائية للتوقيف يف كونه يسمح للسلطات

اإلنسان خاصة .كما جيب أال تتخذ تلك اإلجراءات على أساس

القائمة بالتوقيف حبرمان األشخاص من حريتهم رغم عدم

متييزي ،وهو ما يتماشى وقواعد القانون الدولي حلقوق اإلنسان.

توجيه دعاوى جنائية ضدهم ،على أنهم يعدون تهديدا حقيقيا
ألمنها يف الوقت احلاضر أو املستقبل ،وأن عبارة أمن الدولة يبدو

املبدأ الرابع – تنتهي قرارات التوقيف اإلداري بإرادة اإلدارة متى

من غري املمكن تعريفها ،لذلك فاألمر مرتوك لإلدارة بدرجة كبرية

انتفت مربرات إصدارها.

ً
ضارا بأمن الدولة مما يربر
لتقرر الدرجة اليت يعد فيها النشاط

جيب التأكيد بداية على أن قرارات التوقيف ،قرارات مؤقتة ،تسري

التوقيف (اتفاقية جنيف.)78 :1949 ،

مفاعيلها ما دامت أسباب إصدارها متوافرة يف الشخص املوقوف،
وبالتالي إذا مل يعد ذلك الشخص مصدر تهديد حقيقي للنظام

املبدأ الثاني  -التوقيف اإلداري ال يعد بديال عن الدعوى اجلنائية.

واألمن العام ،وجب وقف تنفيذ هذا القرار ،وإال تبقى مسؤولية

يعد التوقيف اإلداري إجراء يتم من خالله معاجلة احلاالت املربرة

اإلدارة قائمة إلثبات أن األسباب اليت تربر تقييد حريته ما زالت

الختاذه وصوال إىل التعامل مع األشخاص الذين يشكلون تهديدا

قائمة.

لألمن العام ،حاال ومستقبال ،وهو ليس إجراء القصد منه أن

إذن ال بد للحاكم اإلداري مراعاة هذا املبدأ بشكل صارم ،وال سيما

يكون بديال عن الدعاوى اجلنائية ،فالشخص الذي كان على وشك

أن القواعد القانونية يف احملاكمات ترفض فكرة التوقيف لفرتة غري

ارتكاب جرم أو نسب إليه إيواء اللصوص ومحايتهم ،أو من وجد يف

حمددة ودون إحالته إىل قاضيه الطبيعي ،فهي فكرة مرفوضة،

حالة سكر ،حيق له االستفادة من الضمانات القضائية اليت يوفرها

ولضمان عدم التعسف ،وهو احلال عند زوال أسباب التوقيف أو

القانون اجلنائي والتشريعات احلامية حلقوق اإلنسان ،اليت تكبح

غيابها ،فقد نص املشرع يف قانون حمكمة العدل العليا على صالحية

جنوح اإلدارة حنو التعسف يف استخدام سلطتها حبيث تتجاوز ما

احملكمة بنظر الطعن على قرارات التوقيف اإلداري ،حتى تقرر

أقرته السلطة التشريعية مهددة بذلك حقوق املوقوف.

احملكمة ما إذا كان الشخص موقوفا بشكل قانوني أم ال.

املبدأ الثالث – قرارات التوقيف اإلداري تعاجل حاالت فردية

املبدأ اخلامس -توافق قرارات التوقيف مع مبدأ املشروعية.

ومستقلة.

ً
تهديدا
عندما تتصدى السلطة العامة لألشخاص الذين يشكلون

ً
تبعا لتوافر إحدى
من اجلائز إصدار قرارات التوقيف اإلداري

لألمن العام يف اجملتمع ،فإنه يتوجب عليها إعمال مبدأ املشروعية

احلاالت املنصوص عليها يف املادة الثالثة من قانون منع اجلرائم،

على صعيد األسباب املوجبة الختاذ قرارات التوقيف ،واتباع

وال يشرتط اجتماع كافة احلاالت يف شخص واحد الختاذ قرار

اإلجراءات املؤدية للتوقيف مبا ال خيالف التشريعات الناظمة هلذا

بتوقيفه.

املوضوع.

فإذا توافر للمتصرف ما حيمله على االعتقاد أو وصل لعلمه وجود

وعليه ال جيوز توقيف األشخاص إال إذا اقتضى أمن الدولة ذلك،

شخص يف منطقة اختصاصه وتوافرت فيه إحدى احلاالت املوضحة

ً
وحتديدا أسباب التوقيف وحاالته ،وهذا ما نص عليه قانون منع

سابقا ،ورأى أن هناك أسبابا كافية الختاذ اإلجراءات فيجوز له

اجلرائم حيث حدد تلك احلاالت ،والتدابري الواجب اختاذها عند

أن يصدر إىل الشخص املذكور مذكرة حضور بالصيغة املبينة يف

التوقيف حتى تكون القرارات مشروعة ،وبالتالي تعد القرارات

هذا القانون ،للبدء يف الشروع باختاذ ما يلزم من إجراءات اجتاه

اليت موضوعها احلرمان من احلرية دون مراعاة خمتلف القواعد

الشخص املنسوب إليه ارتكاب إحدى تلك احلاالت ،كل ذلك على

اليت نص عليها القانون قرارات غري مشروعة.
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املطلب الثاني :إجراءات التوقيف اإلداري

ال يرضى عن كفالته ألسباب يدونها بالضبط» كما له صالحية

لقد أوجب املشرع األردني من خالل قانون منع اجلرائم رقم ()7

حتديد نوع الكفالة من مالية أو عدلية وما يرتتب على ذلك من

لسنة 1954على احلاكم اإلداري اتباع إجراءات معينة إلصدار قرار

تقديم سندات تسجيل العقارات إلمتام إجراءات الكفالة أو دفع

التوقيف اإلداري ،فالتوقيف يصدر عن احلاكم اإلداري مبوجب

رسوم عالية لوزارة الصناعة والتجارة إلمتام إجراءات الكفالة

القانون ،مبا لديه من سلطة اختاذ بعض التدابري الضبطية ،ويهدف

املالية ،وبعكس ذلك يبقى املعين موقوفا حلني تقديم الكفالة

من خالهلا إىل صيانة النظام العام ،وتوقي وقوع اجلرمية وانتشارها

املطلوبة .حسبما جاء يف املادة الثامنة من القانون ذاته ،وتنص

يف اجملتمع.

على أنه« :إذا ختلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه أن يعطي

ومن نافلة القول ،أن القرار اإلداري ال خيضع عند إصداره إلجراءات

تعهد مبقتضى املادة اخلامسة ...يسجن ،وإذا كان مسجونا يبقى إىل

معينة ،مبعنى أن جهة اإلدارة غري مقيدة باتباع إجراءات حمددة

أن يقدم التعهد املطلوب» .وصالحية بقائه يف السجن هي صالحية

إلصدار القرار اإلداري ،وال يوجد هذا االلتزام إال إذا وجد نص يف

مطلقة جاءت دون حتديد مدة هلذا السجن أو دون حتديد ضوابط،

القانون يقرر ذلك ،ومما ال شك فيه أن املشرع عندما يقرر شكليات

وهذا خمالف ألبسط قواعد احلماية املقررة للحرية الشخصية اليت

وإجراءات معينة إمنا يقررها لتحقيق املصلحة العامة ومحاية

نص عليها الدستور.

حقوق األفراد يف آن واحد (خاطر.)49 :2011 ،

ونتساءل هنا عن اجلهة املختصة بتقدير وقوع اإلخالل من قبل

وعليه إذا وصل إىل علم احلاكم اإلداري ،بوجود شخص أو أشخاص

املتعهد ملضمون التعهد واملختصة بالتالي بتوقيع اجلزاء املشار

من املمكن أن يهددوا األمن العام ،أو كان لديه ما حيمله على

إليه يف املادة السادسة من هذا القانون ،بداية فإنه من املقرر أن

االعتقاد بذلك وممن ينتسبوا ألي صنف من األصناف املذكورة

خمالفة شروط التعهد يرتتب عليها نتائج قانونية قاسية؛ لذا

حصرا يف املادة الثالثة من ذات القانون ،أن يشرع باختاذ ما يلزم

يتعني أن تتصف وتتسم اجلهة املختصة بتقدير احرتام شروط

من اإلجراءات والتدابري اليت تؤدي إىل محاية اجملتمع من أخطار

التعهد أو اإلخالل به باحليدة والنزاهة واملوضوعية ،هلذا اختلف

ونتائج ما قد يصدر عنهم من أفعال ضارة باجملتمع.

القضاء األردني يف اجلهة املختصة بتقدير اإلخالل بشروط التعهد،

وبعد الرجوع إىل قانون منع اجلرائم الواجب التطبيق يف مثل هذه

ومر االجتهاد القضائي مبرحلتني خمتلفتني (شطناوي2009 ،م :
َ

احلاالت ،وجدنا أن املشرع األردني قد أوجب على احلاكم اإلداري

369ب):

اتباع إجراءات معينة إذا رأى أن هناك أسبابا كافية الختاذها،

املرحلة األوىل :قضت حمكمة العدل العليا يف حكمها رقم )1964 /(85

وأوهلا أن املشرع أجاز له إصدار مذكرة حضور يكلف فيها الشخص

يف هذه املرحلة حني قررت« :إن هيئة الضبط اإلداري هي املختصة

باحلضور أمامه ،وعند حضوره يبني له إذا كان لديه أسباب متنع

بتقدير مدى احرتام الشخص لشروط التعهد وإدانته ملخالفة

من ربطه بتعهد ،إما بكفالة كفالء وإما بدون ذلك ،على أن يقدم

شروط التعهد الذي قدمه».

ذلك الشخص تعهد يتعهد فيه بأن يكون حسن السرية خالل املدة

ويف املرحلة الثانية :عدلت حمكمة العدل العليا عن االجتهاد

اليت يستصوب احلاكم اإلداري حتديدها ،على أن ال تتجاوز سنة

السابق ،وقررت وحبق أن السلطة القضائية هي صاحبة

واحدة (املادة ،3 /قانون منع اجلرائم.)1954 ،

االختصاص بتقدير خمالفة املكفول لشروط التعهد الذي قدمه

وبالتدقيق يف مضمون تلك املادة جند أن املشرع األردني ،قد قيد

وإدانته لإلخالل بأحكام هذا التعهد ،فقد ورد يف حكمها الصادر

ممارسة صالحية املتصرف مبدة زمنية معينة عندما حدد مدة

يف  ،1971 /12 /25التعبريات اآلتية (أما فيما يتعلق بقرار املستدعى

الكفالة مبا ال يزيد عن سنة واحدة ،كما قيده بقيد موضوعي آخر،

ضده الصادر بتاريخ  ،1971 /6 /27املتضمن تكليف املستدعي بدفع

متثل بإلزام الشخص الذي يقدم التعهد بأن يتعهد باحملافظة على

مبلغ مئيت دينار قيمة الكفالة اليت كانت قد أخذت عليه لضمان

األمن العام ،وعدم إتيان أفعال من شأنها أن تشيع عدم الطمأنينة

حسن سلوك املستدعي األول استنادا للقرار السابق ،فمن الرجوع

والسكينة العامة ،وأن يكون حممود السرية والسلوك .وبالتالي يتعني

للقانون املشار إليه يتبني أن املادة السادسة منه ال جتيز تكليف

على الشخص املكفول احرتام شروط التعهد وااللتزام مبقتضاه وإال

الكفيل بدفع مبلغ الكفالة ما مل تثبت إدانة الشخص املكفول

أصبح عرضة لتوقيع العقوبة املقرر حدها يف القانون ،وتصل إىل

بارتكاب جرم تصدر عن احملاكم ال عن احلاكم اإلداري ،وحيث إنه

حد مصادرة مبلغ التعهد ،أو أن يكلف املكفول أو الكفالء أو أي منهم

مل يرد ما يثبت إدانة املكفول من احملاكم بارتكاب جرم فال جيوز

أن يدفع املبلغ الذي تعهد به ،ويعترب القرار الذي أصدره بهذا الشأن

للمستدعى ضده مطالبة الكفيل بدفع قيمة الكفالة( .أما ما ورد

نهائيا( ،املادة ،6 /قانون منع اجلرائم )1954 ،ويف كافة األحوال جيوز

باحلكم الصادر عن حمكمة العدل العليا بتاريخ  ،1965 /5 /24رقم

للمتصرف أن يرفض قبول أي كفيل ال يرضى عن كفالته ألسباب

 ،1964 /85من أن قانون منع اجلرائم جييز للمحافظ إصدار قرار

يدونها يف الضبط (املادة ،7 /من قانون منع اجلرائم).

بإدانة املكفول ملخالفة التعهد الذي قدمه ،فإن ذلك ال مينع احملكمة

ونتساءل هنا عن مبلغ الكفالة وطبيعته ،ولإلجابة على ذلك فإننا

من الرجوع عن هذا القرار إذا تبني هلا خطؤه).

نوضح هنا ،إن إعطاء احلاكم اإلداري صالحية حتديد مبلغ التعهد

مما تقدم نستنتج أن سلطة اإلدارة يف تقدير مدى خمالفة الشخص

جاءت مطلقة ،وكذلك حتديد شخص الكفيل ،حيث ورد يف املادة

للتعهد الذي قدمه ختضع لرقابة القضاء اإلداري ،ويف ذلك ضمانة

السابعة من القانون «جيوز للمتصرف أن يرفض قبول أي كفيل

أكيدة تضاف لصاحب املصلحة يف الطعن ،وحيد هذا اإلجراء من
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تعسف سلطات الضبط اإلداري.

املتبعة يف اإلجراءات اجلزائية لدى احملاكم البدائية ،وهذا ما قضت

وننوه هنا أنه إذا ختلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه عن أن

به حمكمة العدل العليا األردنية (عدل عليا :1961 ،عدالة) ،ويشرتط

ً
تعهدا مبقتضى الفقرة ( )2من املادة ( )5يف التاريخ الذي تبدأ
يعطي

يف ذلك (املواد ،5-4 /قانون منع اجلرائم )1954 :اآلتي:

فيه املدة املشمولة بقرار إعطاء التعهد يسجن ،وإذا كان مسجونا

 -1أال توجه تهمة ختتلف عن التهمة املذكورة يف اإلخبار املشار إليه

يبقى إىل أن يقدم التعهد املطلوب ،أو تنقضي املدة املضروبة يف قرار

يف مذكرة احلضور.

إعطاء التعهد (املادة ،8 /قانون منع اجلرائم.)1954 ،

 -2ليس من الضروري يف اإلجراءات اليت تتخذ مبقتضى هذا

وبعد ثبوت ارتكاب الشخص املعين أو إتيانه ألي من األفعال

القانون إثبات أن املتهم ارتكب فعال معينا أو أفعاال معينة.

املنصوص عليها يف املادة الثالثة ،يوجه احلاكم اإلداري مذكرة

 -3أال يزيد التعهد بإلزامه احملافظة على األمن العام أو االمتناع عن

للحضور أمامه ،ويف حال عدم امتثاله للحضور خالل مدة معقولة

القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون

فيجوز للحاكم اإلداري أن يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص،

حسن السرية.

على أن جترى حماكمته خالل أسبوع من تاريخ إلقاء القبض عليه

وعليه ،إذا كانت مذكرة احلضور املوجهة للشخص ختلو من أية

(املادة ،4 /قانون منع اجلرائم .)1954 ،يتضح لنا من ذلك أن املشرع

إشارة أو تلميح إىل األفعال املنسوبة إليه اليت تستوجب التحقيق

مل حيدد املدة اليت يتوجب على الشخص املثول خالهلا أمام احلاكم

معه وفقا ألحكام قانون منع اجلرائم ،فإن ذلك يتنافى مع أحكام

اإلداري ،ومن ناحية أخرى فإنه اعترب تاريخ إلقاء القبض عليه

القانون ،والقاعدة املستقرة يف الضمري اليت متليها العدالة املثلى،

قيد زمين حيث يتوجب خالل مدة أسبوع حماكمة الشخص الذي

بأن من حق الشخص املنسوب إليه ارتكاب فعل يشكل تهديدا

مت توقيفه إداريا ،وال جيوز متديد هذه املدة بأي حال من األحوال،

للنظام العام أن يتمتع باحلد األدنى من ضمانات الدفاع اليت كفلها

وبذلك فإن املشرع األردني قد انتهج منهجا صائبا عندما حدد

الدستور والقانون محاية حلقوق اإلنسان ،وذلك مبواجهته مبا هو

املدة بأسبوع غري قابل للتمديد كون التوقيف اإلداري يشكل مساسا

منسوب إليه من تهم ،وما ورد حبقه من األدلة ،ومتكينه من الدفاع

باحلرية املصونة دستوريا.

عن نفسه ،ومناقشة هذه األدلة ،وال بد أن تكون املذكرة مكتوبة

ويف هذا املقام يؤخذ على املشرع األردني منح احلاكم اإلداري

وموقعة حسب األصول القانونية ومؤرخة.

صالحية إيقاع العقوبة كونه ال ميثل السلطة القضائية ،وإمنا هو

ويالحظ من خالل قراءة نص املادة اخلامسة من قانون منع

ممثال للسلطة التنفيذية ،وهذا يشكل إخالال مببدأ الفصل بني

اجلرائم أن املشرع منح احلاكم اإلداري صالحيات التحقيق ،ويتمثل

السلطات ،وخمالفة صرحية لنص املادة ( )27من الدستور ،فالقانون

ذلك يف إجراءات القبض والتحقيق املمنوحة له وبذلك فإنه ميارس

مل حيدد ماهية العقوبة يف هذه احلالة ،وإجراءات احملاكمة املشار

صالحية قضائية جبانب وظيفته التنفيذية ،وعليه فإن ذلك

إليها ،ويف اعتقادنا أنه كان من األوىل باملشرع عدم استعمال لفظ

يشكل خرقا واضحا ملبدأ الفصل بني السلطات ،ومن ناحية ثانية،

حماكمة وعقوبة ألن التوقيف اإلداري إجراء ضبطي ،فمن باب أوىل

فإن احلاكم اإلداري ليس من صالحياته مطلقا إثبات اجلرم املسند

استخدام مصطلح إجراء وجزاء وليس عقوبة.

للشخص فيكفي االشتباه واالعتقاد بارتكابه جرم معني ،فاألصل

ومما يالحظ أيضا على منطوق املادة الرابعة ،أن املشرع مل حيدد

أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته (املادة ،101 /دستور أردني)،

املدة اليت يتوجب على الشخص الذي تنطبق عليه إحدى احلاالت

فالقانون عندما منح هذه الصالحية للحاكم اإلداري أغفل حق

املذكورة يف املادة الثالثة من قانون مع اجلرائم املثول خالهلا أمام

الشخص يف حريته الشخصية واألصل فيه الرباءة.

احلاكم اإلداري ،وإمنا اكتفى بقوله مدة معقولة ،وهذه العبارة

وبعد ذلك إذا رأى احلاكم اإلداري أن الشخص املوقوف إداريا ال يشكل

ختضع يف رأينا إىل أسباب موضوعية وإىل قناعة الشخص املعين

خطرا على اجملتمع وباإلمكان اإلفراج عنه فإنه يقدم تقريرا

والظروف السائدة زمن توجيه مذكرة احلضور ،وعليه نقرتح على

بذلك إىل وزير الداخلية ،الذي جيوز له أن يأمر باإلفراج عنه بناء

مشرعنا حتديد تلك املدة منعا ألي نزاع.

على تنسيب احلاكم اإلداري ،وهذا ما نصت عليه املادة التاسعة من

ولدى حضور الشخص أمام املتصرف يشرع بالتحقيق يف صحة

قانون منع اجلرائم صراحة بقوهلا« :إذا اقتنع املتصرف بأن يف

اإلخبار الذي اختذت اإلجراءات باالستناد إليه ،وعلى ذلك قضت

اإلمكان اإلفراج عن الشخص املسجون لتخلفه عن تقديم التعهد

حمكمة العدل العليا األردنية يف حكم هلا بقوهلا« :إذا كان حمافظ

مبقتضى هذا القانون دون أن يعرض اجلمهور أو أي شخص آخر

العاصمة قد خالف أحكام املادة الرابعة من قانون منع اجلرائم،

للخطر من جراء ذلك ،فإنه يرفع على الفور تقريرا إىل وزير

اليت أوجبت عليه التحقيق يف صحة اإلخبار اليت اختذت اإلجراءات

الداخلية الذي جيوز له أن يأمر باإلفراج عنه» ،فاملشرع منح

باالستناد إليه( »...عدل عليا :1999 ،عدالة).

احلاكم اإلداري سلطة تقديرية يف اإلفراج عن الشخص املوقوف

وعلى أثر ذلك ،يتم مساع أقوال الشخص من قبل احلاكم اإلداري

لتخلفه عن تقديم التعهد إذا رأى انه ال يشكل خطرا على اجملتمع.

والسماح له بتقديم دفوعه وبيناته ،كما ويتم مساع أقوال الشهود

وبعد االنتهاء من التحقيق مع الشخص إذا رأى احلاكم اإلداري أن ال

بعد حتليفهم القسم القانوني ،ومناقشتهم وحضور احملامني،

ضرورة لتكليفه بتقديم تعهد فإنه يدون شرحا بذلك يف الضبط،

وتبليغ األوامر ومذكرات احلضور وسائر املستندات واالعرتاضات

ويأمر باإلفراج عنه إذا كان موقوفا ألجل التحقيق معه فقط

على األحكام وتنفيذ القرارات ،وعليه فإنه يتبع نفس األصول

وليس لسبب آخر .ويف حال قيام الشخص بتقديم تعهدا وفقا لقرار
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َ
وأخل بأحد شروط التعهد بقيامه بأفعال تكدر
احلاكم اإلداري،

(باهي)153 :2000 ،؛ فهي الضوء الذي ينري إجراءات التوقيف ،وسالح

صفو العدالة ،وثبت للحاكم اإلداري إخالله ببنود التعهد بارتكابه

للموقوف ملقاومة احنراف سلطة الضبط وتعسفها ،وسياج حيد من

جرمية جديدة جيوز حينها للحاكم اإلداري إصدار قرار بدفع مبلغ

تطرفها؛ لذلك فإن إحاطة املوقوف بضمانات إجرائية أصبح من

التعهد سواء أكان من دفعه من قبل املكفول أو الكفيل ،ويعترب قرار

األمور املستقر عليها فقها وقضاء؛ على اعتبار أنها من األسس اليت

احلاكم اإلداري يف هذه احلالة نهائيا وجيب تنفيذ مضمونه مباشرة

تقتضيها املبادئ القانونية العامة ومتليها العدالة واإلنصاف ،دون

(املادة ،6 /قانون منع اجلرائم.)1954 ،

حاجة إىل نص يقررها (العنزي.)7 :2007 ،

وقد أجاز القانون لوزير الداخلية يف أي وقت شاء أن يلغي أي تعهد

وبعد االطالع على قانون منع اجلرائم األردني ،وحتليل النصوص

أعطي مبقتضى هذا القانون ،أو أن يعدله ملصلحة الشخص الذي

الواردة فيه ،فإننا توصلنا إىل جمموعة من الضمانات القانونية ال بد

أعطاه (املادة ،10 /قانون منع اجلرائم .)1954 ،يفيد هذا النص أن

من توافرها لضمان صحة إجراءات التوقيف اإلداري ،وذلك محاية

املشرع أعطى سلطة تقديرية للوزير تتمثل يف إلغاء التعهد ،ولكن

للفرد من تعسف اإلدارة .وعلى ذلك ،فإنه من املقرر ابتداء يف جمال

ما هي الضوابط واملعايري اليت على أساسها سوف يتخذ هذا القرار؟

حقوق اإلنسان أن من حق الفرد أن يتمتع باألمن؛ فال جيوز القبض

ويف املقابل ،أجاز املشرع ألي كفيل كفل آخر ليحافظ على األمن أو

عليه ،أو توقيفه بشكل تعسفي إال يف احلاالت واألوضاع احملددة يف

ليكون حسن السرية أن يقدم طلبا إىل املتصرف إللغاء الكفالة اليت

القانون بعد مراعاة االحتياطات واإلجراءات الواردة فيه.

أعطاها ،وعندئذ يصدر املتصرف مذكرة حضور أو مذكرة قبض

وبالنظر لنصوص قانون منع اجلرائم رقم ( )7لسنة  ،1954وجدنا

إىل الشخص املكفول حتى إذا ما مثل أمامه يلغي تلك الكفالة ويأمره

أنه قد تضمن بعض الضمانات اليت استطعنا أن نستخلصها ،واليت

بتقديم كفالة جديدة عن املدة الباقية ،فإذا مل يقدم هذه الكفالة

جاءت على النحو اآلتي:

يسجن إىل أن يقدمها أو تنقضي مدة الكفالة (املادة ،11 /قانون منع
اجلرائم .)1954 ،ومن صالحيات احلاكم اإلداري يف هذا اخلصوص

أول– معرفة املوقوف ألسباب التوقيف.

أنه إذا رأى أن الكفيل الذي كفل شخصا آخر ،قد أصبح غري أهل

تعد معرفة أسباب التوقيف أوىل اخلطوات اليت يتبعها املوقوف يف

للكفالة ،فيجوز له أن يكلف الشخص املكفول أن يقدم كفيال آخر

رسم خطة دفاعه ،وحتديد مدى تأثري قرار التوقيف يف مركزه

بدال من ذلك الكفيل بالصورة نفسها ،ومع مراعاة الشروط عينها،

القانوني ليصار الحقا إىل حتديد موقفه من إمكانية الرد على

وأن يلغي الكفالة السابقة إذا مل يقم املكفول بذلك خالل املدة

األسباب والوقوف على مدى شرعية قرار توقيفه .وبالتالي

احملددة.

يتوجب على جهة التوقيف أن تعلمه بأسباب توقيفه فورا ،وبشكل

وال بد من اإلشارة هنا إىل أن الشخص املوقوف إداريا ،يودع مراكز

تفصيلي وكامل؛ حتى يتمكن من اختاذ خطوات فورية من الطعن

اإلصالح والتأهيل لتنفيذ قرار التوقيف وهو املكان املخصص

يف قانونية قرارالتوقيف ( .)www. Palestine behindbars.org

حسب مقتضى القانون ،لقضاء املدة احملددة يف قرار التوقيف،

وبالتدقيق فيما أورده املشرع األردني من أحكام للتوقيف ضمنها

ومن اجلدير بالذكر أنه كان من األوىل باملشرع حتديد مكان معني

قانون منع اجلرائم ،نشري هنا إىل ما جاء بنص املادة ( )3من

خيصص هلذه الغاية من أجل تنفيذ التوقيف اإلداري ،وعدم إيداعه

القانون ،حيث قال ...« :يكلف فيها باحلضور أمامه ليبني ما إذا

يف نفس مكان تنفيذ قرارات احلبس القضائي ،وذلك الختالف

كان أسباب »...ويشرع احلاكم اإلداري إذا ثبتت تلك األسباب إىل

الطبيعة القانونية بينهما والغاية منهما.

التحقيق يف صحة اإلخبار ،ويسمع أية بينات أخرى يرى ضرورة

وبناء على ما تقدم ،فإن أي إجراء من اإلجراءات املشار إليها اليت

لسماعها (املادة ،5 /قانون منع اجلرائم ،)1954 ،نستنتج من ذلك

أوجب القانون مراعاتها ،هي من اإلجراءات اجلوهرية اليت ال جيوز

أن األسباب اليت ابتين عليها التحقيق قد حصل علم بها من قبل

إهماهلا وإغفاهلا ،فإذا صدر قرار عن احلاكم اإلداري دون اتباع أي

املوقوف عندما شرع احلاكم اإلداري بالتحقيق معه حول أسباب

إجراء من اإلجراءات السابقة فإن ذلك يشكل خمالفة صرحية لنص

توقيفه ،وبذلك تكون هذه الضمانة قد حتققت ،ولكن بشرط أن

القانون يؤدي إىل بطالن القرار.

يعطى الشخص املوقوف بيانات توضيحية تتعلق مبا أسند إليه من
احلاالت املنصوص عليها يف املادة ( )3اليت شكلت مربرا لتوقيفه

املطلب الثالث :ضمانات التوقيف اإلداري
ً
مكانا ًّ
هاما يف نطاق القوانني العقابية
حتتل الضمانات اإلجرائية

وبالرجوع إىل نص املادة ( )4 /5من قانون منع اجلرائم ،نستخلص

(أبو العينني ،)352 :2004 ،فالعدالة يف كل صورها القضائية

أيضا ما يفيد التزام احلاكم اإلداري ببيان أسباب التوقيف عندما

واالجتماعية واإلدارية ،ال ميكن أن تتحقق ما مل يوفر التشريع

نصت تلك املادة على وجوب اتباع اإلجراءات اجلزائية لدى احملاكم

اإلجرائي قدرا من الضمانات يف مراحل الدعوى ،ومبقدار توافر

االبتدائية فيما يتعلق بإعالم املتهم (املوقوف) مبا أسند إليه،

هذا القدر من الضمانات يكون سليما على مستوى أية حضارة من

ودعوته للرد على األدلة القائمة ضده ،إما بتفنيدها أو التسليم بها،

احلضارات (عبيد.)1 :1989 ،

ويف حالتنا إعالم املوقوف بتوافر إحدى احلاالت املنصوص عليها يف

يف نطاق الضبط اإلداري تعادل الضمانات اإلجرائية مستوى

املادة الثالثة من القانون اليت شكلت سببا موجبا لتوقيفه ودعوته

الضمانات املقررة هلا يف نطاق القواعد اليت حتكم النظم العقابية

للتحقيق معه مبا أسند إليه ،ومتكينه من الدفاع عن نفسه.

90

مبقتضى التشريع ذي الصلة.

سليم حتاملة

ثانيا – إصدار قرار التوقيف اإلداري من اجلهات املختصة.

لتعهد أو كفالة شخص آخر له بأن يكون حسن السرية والسلوك ،أو

من العناصر املتأصلة يف املمارسة الصحيحة لسلطة الضبط اإلداري

توقيفه.

أن متارس هذه السلطة من قبل جهة خمتصة مستقلة وحمددة

وبناء عليه جيب على احلاكم اإلداري عند إصداره لقرار التوقيف،

تتحلى باملوضوعية والنزاهة يف تصديها للقضايا املطروحة عليها

مراعاة التناسب فيما بني خطورة اإلخالل بالنظام العام وقرار

للحفاظ على األمن العام ،وهذه اجلهة تتمثل يف احملافظ أو املتصرف

التوقيف ،فالضرورة تقتضي أن يكون اإلجراء كفيال بتوقي وقوع

(املادة ،2 /قانون منع اجلرائم ،)1954 ،وذلك كباقي القرارات.

اإلخالل بالنظام العام ،أي أن تكون الوسيلة َ
فعالة واملتمثلة بإجراء

يضاف إىل ذلك أنه يتوجب على مصدر قرار التوقيف االلتزام

التوقيف اإلداري ،كما أن الضرورة تعين كذلك أن هذا اإلجراء

بقواعد االختصاص ـ كركن من أركان القرار اإلداري ـ الذي يعين:

بالذات الذي اختذه احلاكم اإلداري ،الزم لتوقي اخلطر دون أي

القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معني جعله املشرع من

تدبري آخر أقل منه إعاقة للحرية ،مبعنى أن يكون متناسبا مع

اختصاص هيئة أو فرد ،واجلهة املختصة بإصدار القرار هي اجلهة

جسامة اخلطورة اليت تهدد النظام العام ،فالضرورة تقدر بقدرها.

اليت جعل هلا املشرع صالحية إصداره ،ويف موضوعنا (احلاكم

ومن جهة أخرى ،فإن التوقيف جيب أن يبتنى على شبهة معقولة

اإلداري احملافظ أو املتصرف) ،فاملشرع يوزع االختصاصات يف

باقرتاف إحدى احلاالت املنصوص عليها يف املادة ( ،)3ويف هذا

األجهزة اإلدارية مراعيا يف ذلك املستويات الوظيفية ،وطبيعة

اخلصوص ،فإن األساس الشرعي املعتاد أكثر من غريه حلرمان

االختصاصات (كنعان2012 ،م 234 :ب) ،وعلى مصدر القرار يف جمال

شخص من حريته هو بال شك االشتباه املعقول يف قيام الشخص

االختصاص أن يراعي عناصر ركن االختصاص اآلتية (كنعان/،

بارتكاب إحدى احلاالت املشار إليها ،ومن املقرر أن الشبهة الواجب

الوجيز ،234:2012 ،محدي:)36 :2010 ،

أن يرتكز عليها التوقيف تشكل جزءا أساسيا من الضمانة اليت

 -عنصر االختصاص الشخصي ،يعين أن يصدر القرار عن احملافظ

تقي من التوقيف التعسفي ،وأن حقيقة وجود “شبهة معقولة»

أو املتصرف املخول قانونا بإصداره ،بالنطاق احملدد قانونا هلذا

تكون لدى املراقب
يفرتض وجود وقائع أو معلومات من شأنها أن ِ
املوضوعي (احلاكم اإلداري) القناعة بأن الشخص املعين ميكن أن

 -عنصر االختصاص املوضوعي ،مبعنى وجوب صدور القرار عن

يكون قد اقرتف الفعل املربر للتوقيف ،بيد أن ما ميكن اعتباره

اجلهة اليت متلك قانونا التصدي ملوضوعه والتقرير فيه.

معقوال يتوقف على الظروف السائدة وقت اختاذ قرار التوقيف.

االختصاص.

 عنصر االختصاص املكاني ،أن يتقيد احملافظ بالنطاق اإلقليمياملخصص له وال يتعداه

رابعا– اختيار مكان للتوقيف معرتف به ومدته.

 -عنصر االختصاص الزمين ،أن يتقيد احملافظ عند إصداره لقرار

يتوجب على سلطة الضبط اإلداري تسجيل أي شخص موقوف

ًّ
خمتصا مبوجب
التوقيف بالفرتة الزمنية احملددة ،الذي يكون فيها
ً
القوانني النافذة ،كذلك ضمن املدة اإللزامية احملددة قانونا

إداريا ،وأن يكون توقيفه يف مكان معني ومعرتف به رمسيا ،وال
بد من توفري املعلومات املتعلقة بتوقيف الشخص من قبل اجلهات

إلصداره يف حال حدد املشرع مدة معينة يتعني على صاحب

القائمة على أماكن التوقيف.

االختصاص إصدار القرار خالهلا.

ذكرا
ومن مطالعتنا ألحكام قانون منع اجلرائم ،فإننا مل جند
ً
لبيان ما إذا كانت أماكن التوقيف هي ذاتها أماكن توقيف املتهمني

ثالثا– وجوب مراعاة مبدأ التناسب بني املخالفة املرتكبة وجسامة

والصادرة حبقهم أحكام بالسجن يف الدعاوى احلقوقية واجلزائية،

اخلطر املوجب للتوقيف اإلداري ،وأن يكون إجراء التوقيف

وهذا برأينا نقص تشريعي حمل نقد ،فال جيوز واحلال كذلك أن

ضروريا وفعاال وجمديا ومبنيا على شبهة معقولة ،تبعا الختالف

نساوي بني التوقيف اإلداري والتوقيف القضائي املبين على اتهام

جسامة األسباب أو احلاالت املنصوص عليها يف املادة الثالثة من

بارتكاب جرائم ،وعلى ذلك جيب على املشرع أن حيدد أماكن خاصة

قانون منع اجلرائم ،ويعترب توافر إحداها يف الشخص املوقوف

ً
إداريا.
ذات مواصفات تتناسب وصفات املوقوفني

مربرا الختاذ قرار من احلاكم اإلداري بتوقيفه ،فإنه من باب اللزوم

ويف كافة األحوال جيب حتديد مدة للتوقيف ،وقد خال قانون

أن يراعي احلاكم اإلداري مدى تهديد تلك احلاالت لألمن العام ،ويف

نص حيدد مدة للتوقيف ،أو العمل على حتديد
منع اجلرائم من ٍ
مدة أعلى بصورة صرحية ،ويف ذلك مساس باحلريات العامة اليت

تناهى ملسامعه أو كان لديه ما حيمله على االعتقاد بوجود شخص

تفرض عدم تقييد احلرية الشخصية دون االحتكام إىل قانون

يف نطاق اختصاصه املكاني ،وينتسب ألي صنف من األصناف املشار

معني ،ويف ذلك خمالفة دستورية صرحية إذ ال يكفي لصحة إصدار

إليها يف املادة الثالثة ،ورأى أن هناك أسبابا كافية الختاذ إجراءات

قرار التوقيف أن يصدر من جهة خمتصة ،بل ال بد باإلضافة إىل

التوقيف حبقه ،فيجوز له ومبا لديه من سلطة تقديرية ،قوامها

ذلك أن يراعي يف إصداره شكليات معينة متثل ضمانات حلماية

القدرة على اختيار عدة تدابري ضبطية ،أن خيتار تدبري يتناسب

حق الشخص املوقوف ،ومن أهمها حتديد مدة للتوقيف ،أو يفرتض

ومدى خطورة املخالفة ،مبعنى أن يكون هناك تناسبا بني خطورة

التوقيف أن يكون حبكم طبيعته حمدد املدة؛ ألنه إجراء استثنائي

اإلخالل بالنظام العام ودرجة تقييد احلريات العامة (مجال الدين،

يرد على شخص مل تثبت إدانته (فاروق ،)249 :1981 ،ويتعارض مع

 ،)173 :1993حبيث تدور صالحيات التقدير بني تقديم الشخص

مبدأ األصل يف اإلنسان الرباءة ،وهذا التوقيف االستثنائي الذي يقع

ذلك نقول إن املشرع قد أعطى احلاكم اإلداري سلطة تقديرية إذا

91

أحكام التوقيف اإلداري وضماناته املوضوعية واإلجرائية

حبق املوقوف تربره ضرورات مهمة ،لذلك ال بد أن ينتهي بانتهاء

بشرعية القرار قائمة باعتبار أن كل قرار إداري يصدر برفض

الضرورات اليت دعت إليه ،وجيب أال تستمر مدته أكثر من الالزم،

طلب إيقاف قرار التوقيف ،مبثابة قرار جديد حيق لصاحب

وبدون مربر قوي يتعلق باهلدف من التوقيف ووظيفته الشرعية

املصلحة أن يتقدم حملكمة العدل العليا للطعن عليه باإللغاء.

(اجملالي )268 :1990 ،كذلك ندعو املشرع األردني للنص على حتديد
مدة يصار خالهلا عرض املوقوف على اجلهة القضائية املختصة مبا

سادسا– التحقق من اإلخبار قبل البدء يف إصدار قرار التوقيف.

ال يزيد على أربع وعشرين ساعة من تاريخ التوقيف.

يوجب القانون (املادة ،5 /قانون منع اجلرائم ،)1954 ،أن يتم

ويفرتض باملشرع األردني أن حيدد مدة للتوقيف اإلداري هلدم

التحقيق قبل البدء يف اختاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار قرار

أساليب التعسف لتجنب الزج يف السجون ألمد غري حمدد ملا فيه

التوقيف يف اإلخبار يف حال توافر إحدى احلاالت املنصوص عليها

من تهديد حلقوق اإلنسان وإهدار هلا وتكريس لتحكم احملافظ

يف املادة ( ،)3من قانون منع اجلرائم ،وبتوافر إحدى هذه احلاالت،

واستبداده .على ضوء ذلك ،نقرتح على املشرع األردني حتديد مدة

حيق للحاكم اإلداري إصدار مذكرة إحضار حبق الشخص الذي

( )24ساعة يصار حال انتهائها إىل إحالة املوقوف بعد التحقيق معه

يرتكب إحداها ،ويف ذلك ضمانة لألفراد ،حبيث ال يوقف إال من

وثبوت ارتكابه خمالفة لقانون منع اجلرائم إىل احملكمة املختصة.

توافرت حبقه إحدى هذه احلاالت ،وبهذا قضت حمكمة العدل العليا
بأنه« :إذا كان ٌّ
أي من احلالتني األوىل والثانية ،املنصوص عليها يف

خامسا -الطعن يف شرعية التوقيف بدون إبطاء.

املادة الثالثة من قانون منع اجلرائم غري متوفرة حبق املستدعي،

إن أي شخص خيضع إلجراءات التوقيف ويصدر حبقه قرار

كما مل تقدم النيابة أية بينة تثبت احلالة الثالثة ،سوى كشف
بأسبقيات املستدعي اليت هي جمرد ُتهم مل تصدر بها أحكام من

وقت بواسطة حمكمة خمتصة ،وأن تعطى تلك الدعاوى صفة

احملاكم املختصة  -فإن القرار خمالف للقانون حقيقا باإللغاء (عدل

االستعجال.

عليا :1999 ،عدالة).

التوقيف ،له احلق يف إعادة النظر يف القرار املتخذ بشأنه يف أقرب

وعلى الرغم من أن قانون منع اجلرائم مل ينص على هذه الضمانة
بشكل صريح وحمدد ،واملتمثلة حبق الطعن على شرعية التوقيف،

سابعا– اتباع إجراءات معينة إلصدار قرار التوقيف اإلداري.

إال أنها كذلك يف جوهرها ،وهدف الطعن بقرار التوقيف هو متكني

يوجب القانون على احلاكم اإلداري اتباع إجراءات معينة إلصدار

اجلهة املختصة من ممارسة رقابتها على شرعية تلك القرارات

قرار التوقيف اإلداري؛ فهو يشرتط اتباع إجراءات التحقيق

من حيث مدى مالءمتها وتناسبها مع املخالفة املرتكبة ،ومعرفة

والقبض املنصوص عليها يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،يف

أسباب التوقيف ومالءمتها مع الوقائع وما إذا كانت موجودة فعال،

إجراءات التوقيف اإلداري ،كضمانة للشخص الصادر مبواجهته

وبالتالي إلغاء القرار الطعني إن مل يكن األمر كذلك.

القرار؛ فاملشرع مل يغفل أن احلاكم اإلداري املعني قد ال يكون ممن

ويعد احلق يف الطعن القضائي يف شرعية التوقيف عنصرا أساسيا

تتوافر فيه اخلربة واملعرفة الكافية ،وخاصة املعرفة القانونية،

من عناصر حق األشخاص يف احلرية ،مبوجب الدستور األردني

وذلك راجع إىل عدم اشرتاط القانون شروطا خاصة لتعيني احلاكم

(املواد ،101 ،7 /دستور أردني ،)1952 ،وبالتالي جيب احرتام احلق

اإلداري (املادة ،5 /قانون منع اجلرائم.)1954 ،

يف الطعن ،وال جيوز على وجه اخلصوص االنتقاص من هذا احلق

وتأكيدا على ذلك قضت حمكمة العدل العليا يف حكم هلا بقوهلا:

عندما يعمل الطعن يف شرعية التوقيف على حتقيق محاية

«على حمافظ العاصمة أن يتبع يف اإلجراءات اليت تتخذ مبقتضى

احلقوق ،كاحلق يف احلرية.

قانون منع اجلرائم فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمني،

وبالرجوع إىل اختصاصات حمكمة العدل العليا ،جندها قد امتدت

واستجواب الشهود ومناقشتهم ،وحضور احملامني ...إخل األصول

رقابتها لتشمل الطعن بقرارات التوقيف الصادرة من احلاكم اإلداري

نفسها املتبعة يف اإلجراءات اجلزائية لدى احملاكم االبتدائية ،ولذلك

حبق األفراد .واملتفحص لقرار التوقيف جيده ينتمي إىل القرارات

فإن قراره الصادر باالستناد إىل حتقيقات خمالفة للقانون بأن

املستمرة األثر ،وبالتالي فإنه ال خيضع ملهلة الطعن وهي ( )60يوما

استمع إىل الشهود دون أن حيلفهم القسم القانوني ويتيح للمستدعي

واملدرجة يف قانون حمكمة العدل العليا ،وعليه فإن للموقوف إداريا

مناقشتهم يعترب قرارا باطال» (عدل عليا :1961 ،عدالة).

احلق بشكل دوري الطعن يف شرعية استمرار توقيفه ،حبيث يعد

ويف حال صدور قرار التوقيف دون اتباع اإلجراءات املنصوص

إعادة النظر بشكل دوري يف التوقيف اإلداري عنصرا رئيسيا يف

عليها يف قانون منع اجلرائم فإن القرار يكون مشوبا بعيب الشكل

اإلجراءات من جهة اإلدارة للتأكد مما إذا كان املوقوف ال يزال ميثل

واإلجراءات ،مستوجبا لإللغاء ،والعكس صحيح ،وهذا ما قضت به

تهديدا على أمن الدولة ،وإصدار أمر باإلفراج عنه إذا مل يعد يشكل

حمكمة العدل العليا ،بقوهلا« :إذا أصدر احلاكم اإلداري قراره املشكو

مثل هذا التهديد.

منه بعد أن قام باإلجراءات املنصوص عليها يف املواد ( )8 ،5 ،4 ،3من

ومن جهة أخرى ،فإن الرقابة القضائية على قرارات التوقيف هي

قانون منع اجلرائم رقم ( )7لسنة  ،1954فإن القرار املطعون فيه

أيضا رقابة دائمة ،بدوام سريان قرار التوقيف ،مبعنى إمكانية

يكون موافقا للقانون وال يشوبه أي عيب من العيوب اليت نعاها

الطعن بتلك القرارات وال تتحصن إذا رفعت دعوى ألول مرة وحكم

عليه املستدعي أو أي عيب من عيوب القرارات اإلدارية» (عدل

بصحة قرار التوقيف ،وإمنا يبقى احلق يف رفع دعوى أخرى للطعن

عليا :2002 ،عدالة).
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ثامنا– تسبيب قرارات التوقيف اإلداري.

السائدة ،وباجلو النفسي الذي يشيعه اإلميان باإلنسان وقدراته ،إذ

يوجب القانون على احلاكم اإلداري تسبيب قراره املتضمن رفضه

ملثل هذا اجلو أثره احلاسم يف اختيار واحد من التطبيقات العملية

لربط الشخص املوقوف إداريا بتعهد يضمن فيه حسن السرية

اليت تتخذ يف نهاية األمر شكلها القانوني وضماناتها اجلوهرية

والسلوك .والبد من توافر ركن السبب يف قرار التوقيف اإلداري،

(اجلرف ،بدون.)2 :

فالقرار اإلداري عمل إداري يستند إىل سبب صحيح فإذا استند

فعندما يقرر املشرع منح السلطة التنفيذية احلق يف تقييد احلرية

القرار إىل سبب غري صحيح من الناحية الواقعية ،والقانونية كان

الشخصية ،فإنه بذلك يكون قد أهدر مبدأ الفصل بني السلطات،

القرار خمالفا للقانون (عدل عليا .)721 :2004 ،فال بد من ذكر

ومبدأ استقالل القضاء ،وقد يذهب إىل حد العبث بقانون أصول

األسباب بشكل واضح وجلي ،ومن ثم فإن القاضي اإلداري يتوىل

احملاكمات اجلزائية ،وما تضمنه من إجراءات وضمانات حامية

فحص اإلجراء الضبطي ،والتأكد من توافر األسباب أو الظروف

للحرية الشخصية ،وميتد ذلك إىل أجهزة القضاء املتخصصة،

الواقعية اليت متثل إخالال جديا وحقيقيا بالنظام العام( ،محدي،

ونعين بها احملاكم القضائية بتجريد القضاء من كل املقومات اليت

 ،472 :2011كنعان /309 :2012 ،الوجيز) حبيث ميكن لإلدارة االستناد

جديرا بهذا االسم بإفساده وتشويه صورته وجعله أداة من
جتعله
ً

إليها لتربير تدخلها باإلجراء الضبطي ،وبالتالي يتأكد القاضي من

أدوات السلطة السياسية ،باعتبار أن قيام سلطة قضائية مستقلة

أن تدخل اإلدارة باإلجراء الضبطي كان ضروريا ملنع التهديد

هو بذاته ضمان من ضمانات احلريات العامة ،فكيف يسلم نظام

اجلدي واحلقيقي للنظام العام ،ومل يكن جمرد مضايقة أو إخالل

حينئذ يف
يهدر احلريات بضمان للحرية ،كذلك يعترب القضاء
ٍ

بسيط به.

الدول االستبدادية أداة حلماية الدولة وأغراضها ،وهو يزود ـ بعد

تلك هي الضمانات اليت يوجب القانون والقواعد العامة يف أصول

جتريده من مظاهر استقالله ـ بسلطات هائلة ال لردع احلكام ،وإمنا

احملاكمات االلتزام بها ،جتنبا للتعسف يف استعمال السلطة ،املفضي

يف مواجهة األفراد ،أي إىل ما هو أسوأ بالنسبة للحريات ،وما هو

إىل االعتداء على احلريات الفردية ،مما يقتضي معه إبطال كافة

أكفل لسلطة الدولة واحلكام (عصفور /91 :1968 ،ب) مما يولد لدى

التصرفات الناجتة عن تطبيق قانون منع اجلرائم يف حال عدم

األفراد عند التفكري باللجوء إىل القضاء شعورا سلبيا ال من خوفهم

االمتثال والعمل مبقتضى تلك الضمانات.

من العدالة ولكن من خوفهم على العدالة.
واستكماال لذلك ،فإنه يف حال توقيف األفراد ،ينتج عن هذا النشاط

إن من أهم الصالحيات اليت متنح للحاكم اإلداري مبوجب قانون

فقدانهم الكثري من احلريات اليت يتمتعون بها ،فقد كفل الدستور
حرية الرأي ،وجعلها ً
حقا لإلنسان ميارسه وفقا ألحكام القانون،

املطلب الرابع :آثار التوقيف اإلداري بالنسبة للحريات العامة
منع اجلرائم ،واليت تدخل يف نطاق السلطة القضائية ،صالحية

وأن يكون فاعال يف اجملتمع من خالل النشاط السياسي ،كاملشاركة يف

التوقيف اإلداري املنصوص عليها يف املادة ( )3وهي أعمال يف األساس

االنتخابات والرتشح هلا ،كذلك إنشاء األحزاب واجلمعيات ،وحضور

تنتمي إىل عمل القضاء ،مصدرها الشرعية اإلجرائية املستندة إىل

االجتماعات ،فكيف للشخص املوقوف أن تتاح له تلك الفرصة ،مما

قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،وتعد كما أسلفنا ضمانة ومحاية

يشكل له إقصاء عن احلياة العامة ،ومنع دجمه يف اجملتمع.

للحرية الفردية ،من خالل رقابة القضاء على تلك اإلجراءات.

كذلك كفل الدستور األردني لألشخاص حق خماطبة السلطات

وباإلشارة إىل ما تضمنته املادة ( )5من قانون منع اجلرائم ،من

العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية ،أو فيما له صلة بالشؤون

توجيه مذكرات حضور ،وحتقيق ،وأخذ الشهادة بعد اليمني،

العامة ،فكيف يتسنى للموقوف أن يتمتع بهذا احلق إذا اعتقل

واستجواب الشهود ،وحضور احملامني ،واالعرتاض على األحكام ...

وأودع مراكز احلجز؟  .إذا علمنا أن القوانني ما وجدت إال لتنظيم

إخل ،فإنه يعد من االختصاصات األصيلة للسلطة القضائية صاحبة

احلريات الشخصية حتقيقا خلري اإلنسانية املشرتك ،ورعاية للصاحل

احلق يف مباشرة الدعوى.

العام ،وبالتالي فهي ال تقبل من الضوابط والقيود إال ما كان حمققا

إال أن القانون املشار إليه ،وكغريه من القوانني األخرى اليت أجازت

لتلك الغاية.

للسلطة التنفيذية عامة ،ويف جمال حبثنا هذا خاصة أن تتبنى

ونتيجة ملا ينبثق عن قرارات التوقيف ،فإن الفرد حيرم من حرية
ًّ
ً
دستوريا له ،فال
وحقا
التعليم ،الذي يعد مبدأ أصيال للشخص،

من اختصاص السلطتني القضائية والتشريعية ،مبقابل ذلك ،هل

جيوز املساس به أو منعه أو االنتقاص منه حبيث ميارس يف حدود

هلا أن تتحلل من الضوابط والقيود الدستورية املقررة حلماية

القوانني الناظمة له ،فإذا أوقف وحجزت حريته فإن ذلك يعد

احلرية الشخصية حبيث يصل احلال إىل حد وضع قيود على احلرية

عائقا أمامه ملواصلة تعلمه.

الشخصية متاثل ما تصل إليه العقوبات اجلنائية؟ .

كما حيرم املواطن من العمل بسبب توقيفه ،ذلك احلق الذي قرره

بداية ننوه إىل أن القدر من احلرية اليت يتمتع بها األفراد يف اجملتمع،

الدستور جلميع املواطنني للنهوض باالقتصاد الوطين ،فإذا أوقف

ميثل صورة واقعية إىل حد كبري ملا ينتهي إليه التنظيم السياسي

فإنه سوف يفقد عمله ،وبالتالي ينقطع الشخص عن املساهمة

يف الدولة مبناسبة وضع احللول يف شأن عالقة الفرد باجلماعة

يف احلياة العامة والقيام بدوره جتاه جمتمعه ،وأصبح التوقيف

(عصفور49 : 1967 ،أ) .كما يتأثر التنظيم السياسي يف حتديده هلذه

مدعاة لعدم متكن العامل من االستمرار يف عمله ،مما يؤدي إىل

العالقة باألوضاع السياسية والفلسفية واالجتماعية واالقتصادية

إعطاء صاحب العمل مربرا لفصله ،وحرمانه من حقوقه العمالية،

كافة اإلجراءات الالزمة لسالمة الدولة وحتصني أمنها ،مبا ينتقص
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وانقطاع مصدر رزقه ومن يعول.

استثنائي ،على أن يتم اللجوء إىل هذا اإلجراء يف أضيق نطاق مع

تلك بعض اآلثار اليت قد تصيب املركز القانوني للشخص املوقوف،

توفري كافة الضمانات القانونية واملادية للشخص املوقوف ،حبيث

واليت ذكرت على سبيل املثال ال احلصر ،وهناك الكثري من احلقوق

يتم التوقيف بعد االتهام واإلدانة ال جمرد االشتباه ،وهو ما جيعل

جراء إصدار قرارات التوقيف ،كمنع الفرد من بناء
اليت قد تتضرر ّ

أي قانون يبيح هذه السلطة لإلدارة دون حتقيق الضمانات للشخص

أسرته ،واالعتداء على مسكنه خالل تفقد وجوده وإقامته اجلربية،

املتهم غري دستوري ملخالفته هذه الضمانات.

واحلد من ممارسة الشعائر الدينية ،والبحث العلمي ،واإلبداع

وعلى ذلك فإنه جيب أن يطبق القانون الذي مينح لإلدارة سلطة

األدبي والرياضي والفين ،وتأليف اجلمعيات واألحزاب السياسية،

التوقيف يف نطاق وحدود نظرية الظروف االستثنائية ،وحتت

واحلد من إعداد مراسالته وخماطباته ،وتوليه للمناصب العامة

رقابة القضاء ،وأن ميارس على عملية القبض فقط ،مع ضرورة

والتعيني يف الوظيفة العامة والرعاية الصحية واالجتماعية.

عرض املوقوف على القضاء لبيان مدى مشروعية هذا القبض،
واألسباب اليت مورس القبض مبقتضاها .وإقرار كافة الضمانات

اخلامتة

الكفيلة حلماية حق األفراد من تعسف اإلدارة عند تبنيها هلذا

أعطى قانون منع اجلرائم األردني صالحية التوقيف اإلداري للحاكم

األسلوب اخلاص يف محاية األمن العام يف الدولة .وعلى ذلك جاء

اإلداري ،وتطبيق هذه الصالحية مرهون بتوافر أسباب ومربرات

تقسيم حبثنا إىل موضوعات تناولناها من خالل أهم األحكام

معينة ،ومن ثم فهو جيد تربيره بتوافر هذه األسباب ،واستمرار

الناظمة للتوقيف ،حيث تعرضنا ملفهوم التوقيف ،كذلك بينا

وجودها يعين استمرار االعتداء على احلريات الشخصية ،وهلذا فإن

أسبابه ومربراته وطبيعته القانونية ،ثم عرضنا ألهم املبادئ

العمل على تعديل أحكام القانون والتغلب على هذه األسباب وحسن

والضمانات الواجب توافرها عند إصدار قرارات التوقيف ،ثم

معاجلتها وعدم استمرارها يف التطبيق ميثل ضمانة أكيدة لعدم

حبثنا آثار التوقيف بالنسبة للحريات العامة.

االفتئات على احلريات العامة ،وبصفة خاصة احلريات الشخصية.
وقد شهدت البالد منذ زمن بعيد ،تطبيقات ال حصر هلا

ومن خالل تلك الدراسة توصلنا إىل النتائج اآلتية:

لالعتقاالت اإلدارية ،وتقييد احلرية الشخصية ،وإذا كان لبعض

 -1إن قرارات التوقيف من القرارات املستمرة األثر اليت ال جيوز أن

هذه التطبيقات ما ميكن أن يربرها نظرا الستنادها إىل أسباب

يتقيد الطعن فيها مبيعاد معني.

حقيقية ،فال شك أن هناك حاالت ال تستند إىل مسوغ مشروع

 -2إن التوقيف اإلداري أسلوب منتقد من قبل الفقه اجلزائي

إلصدار قرارات التوقيف حبقها ،وهذا ما أثبته القضاء يف أحكامه

الذي يعطي صالحية التوقيف للقضاء؛ ألنه يناقض مبدأ الرباءة،

اليت ألغى من خالهلا تلك القرارات لبطالنها ،وعدم استنادها

وبالتالي فإنه من باب أوىل أن ال تعطى اإلدارة مثل هذا احلق وألي

لسبب مشروع يربرها .وهلذا فإننا نعلن عدم مشروعية قانون منع

سبب كان.

اجلرائم ،ويرتتب على ذلك بطالن كافة اإلجراءات واآلثار املرتتبة

 -3إن قانون منع اجلرائم يتنافى مع توجه الدولة األردنية حنو

عليه ،ومنها قرارات التوقيف؛ ولذا حيق لألشخاص املوقوفني

تعزيز حقوق اإلنسان والدميقراطية ،ومبدأ الفصل بني السلطات،

الطعن عليها لعدم املشروعية وطلب التعويض عنها.

خصوصا يف ظل تطور اجملتمع األردني ،ونضوج دولة القانون

أما عن قانون منع اجلرائم ذاته ،فقد أصبح من املمكن الطعن عليه

واملؤسسات ،وتعزيز دور القضاء..
 -4شكل مبلغ الكفالة عبئا ماليا ثقيلاً

يف املادة ( )7منه على أن« :احلرية الشخصية مصونة”« ،وكل اعتداء

وذويهم ،مما أدى إىل استمرار التوقيف لزمن قد يطول نتيجة عجز

على احلقوق واحلريات العامة أو حرمة احلياة اخلاصة لألردنيني

املوقوفني عن دفع الكفالة ،ويف ذلك توسع يف صالحيات احلاكم

جرمية يعاقب عليها القانون» ،كذلك نصت املادة ( )8من الدستور

اإلداري حنو إبقاء الشخص موقوفا حلني تنظيم هذه الكفالة.

احلالي على أن«:ال جيوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو حيبس أو

 -5تضمن قانون منع اجلرائم العديد من القيود املاسة باحلرية

تقيد حريته إال وفق أحكام القانون».

الشخصية واحلق يف التنقل واختيار مكان اإلقامة ،وذلك مبوجب

وعودة على بدء ،فإن أسباب التوقيف جيب أن ال تستند إىل توافر

الصالحيات املمنوحة للحكام اإلداريني ،حيث مت تفويضهم

حالة االشتباه املبنية على تواجد املوقوف يف مكان اجلرمية ،وذلك

صالحيات مطلقة يف إصدار القرار يف احلبس وحتديد مبلغ الكفالة

ألنه أمر خمالف للدستور ،ولكننا جند أنفسنا أمام تساؤل ،يصعب

وشخص الكفيل ،ومدة التوقيف.

اإلجابة عليه ،هل نطالب عدم االعرتاف لسلطات الضبط اإلداري

 -6تضمنت املادة ( )3من قانون منع اجلرائم عبارات فضفاضة ،كما

بصالحية التوقيف وإلغاء هذا القانون؟ أم اإلبقاء عليه مع إجراء

فوضت احلاكم اإلداري صالحيات واسعة يف حتديد من هو الشخص

التعديالت اليت تتفق وحقوق األفراد وحرياتهم؟ إذا ما علمنا أن

الذي يعترب خطرا على السالمة العامة ،ومل حيدد القانون أسس

قرار التوقيف من جهة ينتج عنه اعتداء على حرية األفراد ،ومن

موضوعية يتبعها احلاكم اإلداري لتحديد مدى خطورة الشخص

جهة أخرى قد يعرض تركه سلوكيات األفراد واألمن العام للخطر،

على النظام العام.

وبالتالي علينا املوازنة بني إمكانية محاية احلريات الفردية ،وبني

 -7مل يتم تعديل القانون منذ صدوره يف العام  ،1954حتت ذريعة

احملافظة على األمن العام ،عند تعرض أمن الدولة لتهديد حقيقي

حفظ األمن العام ،فأدى ذلك إىل تقويض مبدأ سيادة القانون واملس

بعدم الدستورية ،وذلك بعد التعديل الدستوري احلالي الذي نص

94

على كاهل املوقوفني

سليم حتاملة

بنظام العدالة اجلنائية.

املراجع

 -8عدم النص على الضمانات بصورة واضحة وحمددة تكفل محاية

املراجع العربية

الشخص املوقوف.

أبو العينني ،ماهر ،2004 ،التأديب يف الوظيفة العامة ،منشأة
املعارف ،اإلسكندرية ،مصر.

وعلى ضوء تلك النتائج متكنا من صياغة بعض التوصيات ارتأيناها

أبو كحيل ،األخضر ،1989 ،احلبس االحتياطي ،رسالة دكتوراه ،كلية

ضرورية لعلها تساهم يف تصويب بعض سلبيات هذا القانون وكان

احلقوق ،جامعة القاهرة ،القاهرة.

أهمها:

اجلرف ،طعيمة( ،بدون ذكر سنة النشر) احلريات العامة ،مكتبة

 -1ضرورة احرتام حجية األحكام الصادرة من القضاء اإلداري بعدم

النهضة ،القاهرة.،

مشروعية قرار التوقيف ،مع عدم جواز تعليق تنفيذ هذه األحكام

الرصايف ،حسن ،معايري القبض ،منشورات املركز القومي للبحوث،

على إرادة السلطة التنفيذية ،إذا ما علمنا عدم وجود نص يلزم

القاهرة.14 1968 ،

اإلدارة باتباع آلية تنفيذ أحكام القضاء اإلداري الصادرة بإلغاء

السيد ،مصطفى( ،بدون تاريخ) املواثيق واإلعالنات واالتفاقيات

قرارات التوقيف حيث وجدنا أن املشرع األردني اكتفى فقط

حلقوق اإلنسان ،ط 1 /دار إيرتاك للنشر والتوزيع ،القاهرة.

بفرض جزاءات على املوظف الذي ميتنع عن تنفيذ تلك األحكام،

الطماوي ،سليمان ،1976 ،القضاء اإلداري ،قضاء اإللغاء ،الكتاب األول،

وهذا ينم عن إخالل بالضمانات القضائية لألفراد.

دار الفكر العربي ،القاهرة.،

 -2عدم تقييد الطعن يف قرارات التوقيف مبواعيد حمددة.

السنوسي ،صربي حممد ،1998 ،االعتقال اإلداري ،الطبعة ،1 /دار

 -3إلغاء صالحية التوقيف اإلداري واقتصاره على حاالت القبض

النهضة العربية ،القاهرة.

بعد اإلدانة بناء على حكم احملكمة ،مع استبداله بالقيود املتعلقة

العنزي ،سعد ،2007 ،الضمانات اإلجرائية يف التأديب ،دار املطبوعات

بالتنقل واإلقامة ،واملراقبة؛ ألن التوقيف خيرج من دائرة القيود

اجلامعية ،اإلسكندرية.

إىل دائرة العقاب ،وهذا خمالف ملبدأ الرباءة املقرر يف الدستور،

باهي ،حممد ،2000 ،الرقابة القضائية على شرعية اجلزاءات

وحقوق اإلنسان.

اإلدارية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.،

 -4إذا كان ال بد من اإلبقاء على التوقيف ،فإنه يتوجب حتديد

ثابت ،وجدي .1990 ،التظلم من أوامر االعتقال أمام حمكمة أمن

مدته كحد أقصى ،وأن يتم هذا التوقيف حتت إشراف النيابة

الدولة العليا ،القاهرة ،دار النهضة.،

العامة حبيث ختضع أماكن التوقيف إلشرافها أيضا مع حتديد مدة

مجال الدين ،سامي ،1993 ،أصول القانون اإلداري ،نظرية العمل

يصار خالهلا عرض املوقوف على اجلهة القضائية املختصة واقرتح

اإلداري ،مطابع الطوجبي التجارية ،اإلسكندرية ،مصر.

( )24ساعة يصار خالهلا عرض املوقوف على القضاء املختص.

جوخدار ،حسن ،2006 ،التوقيف يف أصول احملاكمات اجلزائية

 -5حصر صالحيات التوقيف اإلداري بالسلطة القضائية ،مبا

األردني ،حماضرات مطبوعة ألقيت على طالب الدراسات العليا ،يف

يتوافق وقانون العقوبات وقانون أصول احملاكمات اجلزائية الذي

كلية احلقوق ،جامعة عمان األهلية.،

َ
حد من حاالت التوقيف القضائي ،وبعدم جتديد التوقيف إال

خاطر ،شريف ،2011 ،القرار اإلداري دراسة مقارنة ،دار الفكر

مبوافقة احملكمة املختصة ،ووضع حد أعلى هلا.

والقانون ،املنصورة ،مصر.

 -6وضع حد أعلى للكفالة املالية ،وعدم املبالغة بقيمتها املطلوبة

خليل ،ممدوح ،1998 ،مبادئ قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،دار

وتسهيل شروط دفعها ،ويف حال إعسار املوقوف وعدم قدرته على

الثقافة ،عمان.

الدفع يعفى من دفع مبلغ الكفالة حتى ال تبقى سببا إلطالة أمد

بركات ،زين الدين ،1987 ،مبادئ القانون اإلداري ،مطبعة اإلسكان

التوقيف دون مربر ومنعا لتعسف اإلدارة.

العسكري ،دمشق.

 -7إنشاء سجل عدلي لدى وزارة العدل مبين على أحكام قضائية

شطناوي ،علي خطار ،2009 ،القانون اإلداري األردني ،الكتاب األول،

مربمة ،بدال من االعتماد على السوابق لدى اجلهات األمنية ،من

الطبعة األوىل ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.

أجل التنفيذ الصحيح ألحكام القانون.

عبد التواب ،معوض ،1984 ،الوسيط يف شرح قانون األسلحة

 -8كف يد احلاكم اإلداري عن إجراءات التحقيق اليت تقوم بها

والذخائر والتشرد واالشتباه ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.

الشرطة ،حبيث ال يسمح باالستمرار حبجز األشخاص والتحقيق

عبد الرمحن ،نائل( ،بدون تاريخ) التوقيف املؤقت والرقابة

معهم ملدة طويلة باالستناد ملذكرات التوقيف الصادرة عن احلكام

القضائية ،منشورات اجلامعة األردنية ،عمان.

اإلداريني ،وضرورة إحالة املشتكى عليهم واملشتبه بهم لالدعاء

عبيد ،رءوف ،1989 ،التحقيق اجلنائي ،دار النهضة العربية،

العام ضمن املدة احملددة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،حبيث

القاهرة.

يصبح بذلك قرار التوقيف قابال لالستئناف أمام حمكمة البداية

عصفور ،حممد ،1968 ،استقالل السلطة القضائية ،الطبعة األوىل،

املختصة بصفتها االستئنافية.

مطبعة أطلس ،القاهرة.

 -9إلغاء نظام التوقيف اإلداري حتى تنزع عن سلطة احلكم يف

عصفور ،حممد ،1967 ،سيادة الدولة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.

الدولة مظنة التعسف واالستبداد اليت ميثلها هذا النظام السيئ.

عمرية ،حسن ،1985 ،موسوعة القوانني اجلنائية اخلاصة ،اجلزء
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