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ملخص
ان ھذا البحث يستعرض الحقوق الشخصية المنصوص عليھا في الدس تور األردن ي ،وم دى
االلتزام بھا حي ث أن ھ ذه الحق وق وردت ف ي مقدم ة الدس تور ،ويعن ي ذل ك األھمي ة الكبي رة الت ي
تحظى بھا ھذه الحقوق ألنھا تمس الحياة الشخصية لألفراد ،واقتص رت ھ ذه الحق وق عل ى الم واد
م ن)6و 7و8و9و 10و (18م ن الدس تور االردن ي وكان ت ھ ذه النص وص واض حة وش املة لھ ذه
الحقوق ،وھذا ال يكفي يجب أن يتبع ذلك النص عليھا في التشريعات واألنظم ة ،وأن تتواف ق ھ ذه
التشريعات مع النصوص الدستورية ،وعند تعارض أي تشريع أونظ ام م ع ن ص دس توري يعتب ر
ھذا التشريع أوالنظام باطل ألن الدس تور ھوالق انون األس اس والق انون األس مى ف ي الدول ه ويج ب
أن ال يتم مخالفته ،وھورأس الھرم إال أننا نجد أن بعض التشريعات تخالف نص دس توري وس يتم
بحث ھذا الموضوع ووضع الحلول المناسبه .إن الحقوق الشخصية تحضى في أھمي ة بالغ ة عل ى
مس توى دول الع الم قاطب ة ،وھ ذا يجعلھ ا مح ط اھتم ام ورعاي ة م ن قب ل الدول ة ،وأص بح مقي اس
الديمقراطية ألي دولة في العالم يقاس في مدى تطبيقھا إلى حقوق اإلنسان ،وعلى التحديد الحقوق
الشخص ية منھ ا وإنن ي س وف أع الج جمي ع ھ ذه المواض يع ف ي ھ ذا البح ث .وآم ل أن ي تم األخ ذ
بالمقترحات ومعالجة التعارض من قبل التش ريعات واألنظم ة للنص وص الدس تورية ان وج دت،
وبحث مدى األلتزام في ھذه النصوص في حال تعارض أي تشريع أوقانون معھا.
Abstract
Talking in this search for personal rights stipulated in the Jordanian
Constitution as these rights and received the preamble to the Constitution
and the means to that of the great importance that Thoudy these rights as
they affect the personal life of individuals and they responded in the
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materials of 6-10 and Article 18 was these texts, protective. Mshamlh this
rights and this is not enough to be followed by a text of the legislation
and regulations that conform this legislation with constitutional
provisions and when opposes any legislation or regulation with
constitutional text is this legislation or regulating is invalid because the
Constitution is the law foundation should not be violating the top of the
pyramid, we find that some of the legislation violates the constitutional
text and will discuss this issue and develop solutions. The personal power
Thoudy the utmost importance to the level of the world as a whole and
this makes it the focus of attention and care by the state and became a
measure of democracy to any country in the world measured in their
application to human rights and to the selection of personal rights which I
will treat all of these topics in this research. I hope to be taking the
proposals and address the discrepancy by legislation and regulations to
Aldstoriaobges texts how powerful these texts in the event of a conflict
of any statute or law to her.
المقدمة
عندما ن درس م دى األلت زام بالنص وص الدس تورية المختص ه بحق وق اإلنس ان ف ي الدس تور
االردني ،ينبغي بنا ان نتسأل عن ھذه الحقوق الشخصيه في الدستور االردني ،ومدى قوة األلتزام
بھا ،وھذا يجعلنا ننظر الى العالقه الجدليه بين الحرية وتد ّخل الدولة أوبين السلطة والفرد.
ّ
إن النص على الحقوق الشخص يه والسياس ية واألقتص ادية ف ي ص لب الدس تور ال ذي ھوق ّم ة
التسلسل الھرمي للقواع د القانوني ة ،يعن ي إعطاءھ ا مكان ة رفيع ة ،فالدس تور إذن ھوال ذي يض من
تقرير الحقوق األساسية في القانون الوضعي وإثباتھا ).(1
ّ
إن بح ث الض مانات الداخلي ة لحق وق اإلنس ان وحرياتھ ا والق اء نظ ره عل ى النظ ام الق انوني
لبعض الدول عندھا يتوجّب علينا أن ندرس المواضيع المتعلقه بحقوق االنسان وبالتحدي د الحق وق
الشخصيه.
نب دأ ف ي التسلس ل الت اريخي لحق وق االنس ان ف ي االردن من ذ تأسّس ت اإلم ارة ف ي ش رقي
األردن وحتى يومنا ت ّم وضع ثالثة دس اتير ھ ي :الق انون األساس ي لش رق األردن وص در بت اريخ
 ،1928/4/16ثم صدر أول دس تور بت اريخ  ،1947/2/1وذل ك بع د أن أص بحت مملك ة مس تقلة،
وصدر الدستور الحالي بتاريخ  ،1952/1/8سنقوم باستعراض حقوق اإلنسان األردن ي وحريات ه
) (1الباب الثاني من الدستور االردني الحقوق والحريات من الماده 23-5من الدستور االردني لسنة .1952
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في كل منھا في بند مس تقل ،حي ث ھن اك فلس فتين رئيس يتين ف ي الع الم فيم ا يتعل ق بمكان ة الحق وق
المعترف بھا في الدستور ،ففي تقاليد البلدان الحرّة مثل أمريكا وفرنسا نجد أن مكانتھا في مق ّدمة
الدستور والسبب في ذلك أن رجال القرن الثامن عش ر ك انوا ي رون أن لحق وق اإلنس ان األفض لية
عل ى تنظ يم المجتم ع ،وھ ذه الحق وق موج ودة قب ل المجتم عّ ،
وأن ھ ذه الدس اتير تض ّمنت ھ ذه
الحقوق ،إذن يجب تعريف الحقوق أوالً ،وسواء أكانت موضوعة في المقدمة أوفي م تن الدس تور
فإن لھا قيمة دستورية).(1
أما القانون األساسي لشرق األردن الصادر بت اريخ  1928/4/16يش تمل ھ ذا الق انون )(72
مادة تقع في مقدمة وسبعة فصول ،وق د اعت رف بحق وق الش عب وعالجھ ا ف ي الفص ل األول من ه،
من المادة ) ،(15-4أ ّما المقدمة فلم تتعرض لھذه الحق وق ،وعلي ه فالمش كلة الت ي أثارتھ ا مق دمات
الدس اتير ف ي فرنس ا ال تع رض ھن ا ،إذ أن ال نص عل ى حق وق الش عب وارد ف ي م تن الق انون
األساسي ،وبالتالي فال خالف حول قيمتھا القانوني ةّ ،
إن ني ة واض عي ھ ذا الق انون ق د اتجھ ت إل ى
إعطاء الحقوق المعترف بھا نفس المدى والقوة ) (2لباقي النصوص في القانون األساسي حي ث أن
أول دستور للمملكة األردنية الھاشمية بتاريخ  1947/2/1ويتضمن ھذا الدستور أيضا ً ) (79مادة
تقع في مقدم ة وثماني ة فص ول ،وھ ويعترف بحق وق الش عب ويعالجھ ا ف ي الفص ل األول من ه ف ي
المادة ).(22-5
ّ
إن دستور ع ام  1952يخل ومن مقدم ة ويت ألف م ن ) (131م ادة تق ع ف ي تس عة فص ول وق د
بحث الفصل الثاني منه في حقوق اإلنسان األردني وواجباته ،وعند مقارنة ھذا الدستور بما س بقه
نالح ظ أن الفص ل األول ال ذي ع الج حق وق اإلنس ان األردن ي ف ي ك ل م ن الق انون األساس ي لع ام
 1928والدس تور األول لع ام  1947يحم ل عن وان "حق وق الش عب" بينم ا الفص ل الث اني م ن
الدستور الحالي له عنوان" حقوق األردنيين وواجباتھم.
ّ
إن دستور عام  1952كسابقيه لم يعت رف ب الحقوق إال لإلنس ان األردن ي فق ط ،وبالت الي ف إن
ً
ھ ذا االعت راف ل يس ل ه الص فة العالمي ة ،وخصوص ا ّ
وإن الحق وق المدني ة لھ ا الص فة العالمي ة،
وموروثة في الطبيعة اإلنسانية.
وفي ھذا الدستور نجد عنصراً رائعا ً وھوتقديم المساواة على الحرية ،إذ ّ
أن الحري ة ال معن ى
لھا بدون المساواة ،ولھذا أتى الدستور على ذكر المساواة في المادة السادسة من ه قب ل أن يتع ّرض
للحريات ،وھذا له أھمية كبيرة ،فھذه المس اواة ھ ي للرج ال والنس اء ،وھ ذا يمن ع ك ل تميي ز مھم ا

) (1القانون األساسي لشرق األردن وصدر بتاريخ  1928/4/16صدر أول دستور بتاريخ  1947/2/1وھناك
الدستور الفرنسي والدستور االمريكي بالنسبه الى الحقوق الشخصيه في مقدمة ھذه الدساتير.
) (2الدكتور علي ابوزيد والدكتور علي الدباس حقوق االنسان وحرياته ،دار الثقافه للنشر والتوزيع ،عمان،
 2005ص .98
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كان نوعه بشكل مبدئي "باستثناء بعض الدساتير مثل جنوب إفريقيا سابقا ً يمك ن تص نيف الحق وق
)(1
والحريات المعترف بھا في ھذا الدستور
تعتبر حقوق االنسان من المواضيع المھمه على المستوى الدولي ،وال داخلي لم ا حض يت ب ه
من اھتمام عالمي من قبل دول العالم قاطبه ،اذ يقاس مدى ديمقراطية أي دوله في العالم ف ي م دى
تطبيقھا لحقوق االنسان ،ويكون ھذا التطبيق ثابت في تشريعاتھا الداخليه.
تعري ف حق وق االنس ان :ھ ي مجم وع الحق وق الطبيعي ه الت ي يمتلكھ ا األنس ان واللص يقه
بطبيعته ،والتي تظل موجوده وان لم يتم االعتراف بھا وحتى لوانتھكت م ن قب ل س لطه م ا ) (2ام ا
تعريف االنسان فھوالكائن الحي المفكر ،واالنسان الراقي ذھنا وخلقا ).(3
المبحث االول :األمن والحياة حسب نص الدستور االردني
ان نعمة األمن واألمان ھي من النعم التي أنع م ﷲ ع ز وج ل بھ ا عل ى البش ريه ،وت م ال نص
عليھا في القران الكريم لقوله تعالى) :الذي أطعمھم من جوع وأمنھم من خ وف() (4وقول ه تع الى:
)والذين أمنوا ولم يلبسون ايمانھم بظلم فأولئك لھم األمن وھم مھتدون( ).(5
وت م انش اء أجھ زه أمني ه ف ي ك ل دول الع الم ھ دفھا الحف اظ عل ى األم ن ،واألم ان م ن خ الل
الواجبات القانونية التي منحھا أياھا المشرع وھي الحراس ه ،والمحافظ ة عل ى األم ن واألم ان م ن
العب ث والمحافظ ة عل ى مق درات الدول ة ،ومراقب ة الس ير عل ى الطرق ات ،ومرافق ة المواك ب
الرس مية ،وحراس تھا والتواج د ف ي األم اكن العام ة وحمايتھ ا ،وحماي ة الم واطنين م ن اي اعت داء
وتلقي الشكاوي ومالحقة الجن اه والق بض عل يھم ،اذ نج د الق انون يجي ز ب الطبع إلق اء الق بض عل ى
األفراد ،أوتفتيشھم ،أواحتجازھم؛ وال يجيز القانون أيا ً من ھ ذه اإلج راءات إال إذا ت م ض بط الف رد
في حالة من حاالت التلبس التي يحددھا القانون.
وعل ى س بيل المث ال ق د أس ند المش رع االردن ي ألف راد األم ن الع ام) (6الق اء الق بض عل ى
االشخاص ،استناداً الى نص الماده ) (24من ق انون الس ير األردن ي رق م ) (49لس نة  2008الت ي
تجي ز ال ى الش رطي الق بض ف ي ح ال ارتك اب الس ائق أي م ن المخالف ات المنص وص عليھ ا عل ى

) (1

) (2
) (3
) (4
) (5
) (6

ال دكتور عل ي ابوزي د وال دكتور عل ي ال دباس حق وق االنس ان وحريات ه ،دار الثقاف ه للنش ر والتوزي ع ،عم ان،
 2005ص 99
ال دكتور نف يس الم دانات .قيم ة الحق وق والحري ات ف ي الدس تور االردن ي .مجل ة موت ه للبح وث والدراس ات
ص.443
الدكتور محمد المجذوب .الحريات العامه وحقوق االنسان ،ص.9
المعجم الوسيط ص .29
سورة قريش االيه ).(4
سورة االنعام االيه ).(82
قصد المشرع في أفراد األمن العام جميع المرتبات ضباط وضباط صف وأفراد.
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سبيل الحصر ،في قانون السير).(1
ورد في الماده ) (4من قانون من ع األرھ اب الص ادر لس نة  2006اذا وردت للم دعي الع ام
معلومة ذات أساس بان ألحد األشخاص أو مجموعة من أشخاص عالق ة بنش اط ارھ ابي ،فيج وز
للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات االتية:
 −فرض الرقابة على محل اقامة المشتبه به ،وتحركاته ووسائل اتصاالته.
 −منع سفر أي شخص مشتبه به.
 −تفتيش مكان تواج د الش خص المش تبه ب ه ،وال تحفظ عل ى أي ش يء ل ه عالق ة بنش اط ارھ ابي
وفقا ألحكام ھذا القانون.
 −والقاء الحجز التحفظي على أي اموال يشتبه بعالقتھا بنشاطات ارھابيه.
ورد في الماده ) (3من قانون منع الج رائم لس نة ) ،1954إذا اتص ل المتص رف أوك ان لدي ه
ما يحمله على االعتق اد بوج ود ش خص ف ي منطق ة اختصاص ه ينتس ب ألي ص نف م ن األص ناف
المذكورة أدناه ورأى أن ھنالك أسبابا ً كافية ألتخاذ اإلجراءات وأن يص در إل ى الش خص الم ذكور
مذكرة حضور ،يكلفه فيھا بالحضور أمامه ليبين ما إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه بتعھد ،إما
بكفال ة كف الء ،لھ ذا الق انون يتعھ د في ه ب أن يك ون حس ن الس يرة خ الل الم دة الت ي يستص وب
المتصرف تحديدھا على أن ال تتجاوز سنة واحدة.
وس يتم اس عراض الح االت الت ي منحھ ا المش رع األردن ي للحك ام األداري ين ف ي أتخ اذ
األجراءات الألزمه على النحو التالي:
 −ك ل م ن وج د ف ي مك ان ع ام ،أوخ اص ف ي ظ روف تقن ع المتص رف بأن ه ك ان عل ى وش ك
أرتكاب أي جرم ،أوالمساعدة على أرتكابه.
 −ك ل م ن اعت اد الصوص ية أوالس رقة ،أوحي ازة األم وال المس روقة أواعت اد حماي ة اللص وص
أوإيواءھم ،أوالمساعدة على إخفاء األموال المسروقة أوالتصرف فيھا.
) (1الدستور االردني الماده ).(7
قانون السير االردني رقم ) (49لسنة  2008الماده ) (24والمنشور في الجريده الرسميه.
قانون منع الجرائم الماده ) (3لسنة  1954منح الصالحيه للحكام األداريين بالتوقيف واالقامه الجبرية.
المتصرف :ھوالحاكم االداري في األلوية ويتبع لوزارة الداخليه.
الماده ) (4من قانون منع االرھاب الص ادر س نة  2006وس بب ص دوره األح داث الت ي نش ھدھا ك ل ي وم ف ي
الدول الشقيقه والصديقه من أرھاب.
فنص ت الم اده ) (3م ن االع الن الع المي لحق وق االنس ان )لك ل انس ان الح ق ف ي الحي اه والحري ة واألم ن
الشخصي(.
ونصت الماده ) (6من الدستور االردني فقره ) 2الطمأنينه وتكافؤ الفرص لجميع االرنيين(.
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 −كل من كان في حالة سكر تجعل وجوده طليقا ً بال كفالة خطراً على الناس.
تس ري عل ى الش خص ال ذي يوض ع تح ت رقاب ة الش رطة أو ال درك القي ود التالي ة جميعھ ا
أوبعضھا حسبما يقرر المتصرف:
 −أن يقيم ضمن حدود أي قضاء أومدينة ،أوقرية معمورة في المملكة وان ال ينقل مكان إقامت ه
إلى أي قضاء ،أومدينة أوقرية أخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقة.
 −أن يحظر عليه مغادرة القضاء أوالمدينة أوالقرية التي يقيم فيھا بدون تفويض خطي من قائ د
المنطقة.
 −أن يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيھا عن تغيير منزله أومسكنه.
 −أن يحضر إلى أقرب مركز للشرطة كلم ا كلف ه ب ذلك م أمور الش رطة المس ؤول ع ن القض اء
أوالمدينة التي يقيم فيھا.
 −أن يبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واح دة لغاي ة ش روقھا ،ويج وز للش رطة
أوالدرك أن تزوره في أي وقت للتأكد من ذلك ).(1
المطلب االول :حق الحياه
ان حق الحياه من أھ م الحق وق المنص وص عليھ ا ف ي دس اتير الع الم وميث اق االم م المتح ده،
وايضا تم النص عليھا في األع الن الع المي لحق وق االنس ان ،حي ث نص ت عل ى ھ ذا الح ق الم ادة
) (3من األعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عن الجمعيه العامه لألمم المتحده لسنة .1948
ولقد كفل األسالم لألنسان الح ق ف ي الحي اه ،وت م ال نص علي ه ف ي الق رأن الك ريم تالي ا ً س ورة
االسراء )وال تقتلوا انفسكم( ،وسورة النساء )كت ب عل يكم القص اص ف ي القتل ى( ،وس ورة البق ره،
)ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب( وسورة المائده )وال تقتلوا أوالدكم خشية أمالق( ).(2
وت م ال نص عل ى ح ق الحي اة ف ي العھ دان العھ د ال دولي للحق وق المدني ه والسياس يه والعھ د
الدولي للحقوق األقتصاديه واألجتماعيه لسنة  1966نصا ً في الماده ) (6على حق الحي اه ،وايض ا

) (1قانون منع االرھاب السابق ذكره الماده )(4
قانون منع الجرائم السابق ذكره الماده ).(3
االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عن الجمعيه العامه لالمم المتحده سنة  1948الماده ) (7وايضا العھد
الدولي للحقوق المدنيه ،والسياسيه لسنة  1966الماده ).(8-6
الدكتور فيصل الشطناوي .حقوق االنسان والقانون الدولي االنساني .دار مكتبة الحامد للنشر والتوزيع .عمان.
.1999
) (2سورة االسراء االيه ) (33وسورة النساء االيه ) (28وسورة البقره ) (178وسورة المائده ).(32
الدكتور غازي الصباريني ،الوجيز في حقوق االنسان وحرياته االساسيه ,دار الثقافه ,عمان..1994 ،ص90
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ق انون العقوب ات األردن ي األردن ي ن ص عل ى حماي ة ح ق الحي اه ف ي م واده )-330- 326- 328
.(1) (343
ونصت الماده ) (4من االتفاقيه االمريكيه) ،لكل أنس ان الح ق ف ي أن يك ون حيات ه محترم ه(
والماده ) (4من الميثاق االفريقي لحق وق اإلنس ان) ،عل ى ع دم ج واز انتھ اك حرم ة انس ان ،وم ن
حق ه احت رام حيات ه وس المته الشخص يه والبدني ة والمعنوي ة ،وال يج وز حرمان ه م ن ھ ذا تعس فا(
والماده ) (13من الميثاق العربي لحقوق االنسان) ،لكل فرد الحق في الحياه دون حرمانه(
والحق ف ي الحي اه :ھ ومن أھ م الحق وق المنص وص عليھ ا ف ي الش رائع الس ماويه والق وانيين
الوض عيه لم ا ل ه م ن أھمي ه بالغ ه وانك اس عل ى األس تقرار ف ي المجتمع ات األس الميه ،وغي ر
األسالميه وھذا ما قراءناه وشاھدناه في كل في الدساتير ،والقوانين الوضعيه الى دول العالم ).(2
المطلب الثاني :األمن والحرية
واألمن ھوأن يشعر الم واطنين ف ي األم ن ف ي األنتق ال والس كن والعم ل والوظيف ه وغيرھ ا،
والحريه ھي عدم وضع أي قيود تحد من حرية الشخص وعدم وضع أوحجز المشتكى علي ه لم ده
زمنيه يحددھا المدعي الع ام ،اس تناداً ال ى الص الحيات القانوني ه الممنوح ه ل ه ف ي الق انون لغاي ات
تحقيقيه لحين انتھاء التحقيق ،وتوديع مل ف القض يه ال ى المحكم ه المختص ه وتباش ر المحكم ه ف ي
األستمرار في اجراءات التحقيق ودعوة الشھود ،والخبراء واالستماع الى شھادتھم وخبراتھم بع د
ت دوين اف ادة الم تھم م ن قب ل القاض ي المخ تص ،ويس تمر توقي ف الم تھم م ن قب ل المحكم ه لح ين
توض يح مالبس ات القض يه ،ويك ون إخ الء س بيل الم تھم ف ي كفال ة حس ب مالبس ات القض يه،
وظروفھ ا اذ لك ل قض يه ظ روف تختل ف ع ن غيرھ ا م ن القض ايا األخ رى ويك ون التوقي ف ف ي
مراكز االصالح والتاھيل ).(3
) (1ال دكتوره ام اني ج رار .حق وق االنس ان والتربي ه االس الميه .ط. 1دار وائ ل للنش ر والتوزي ع .عم ان2012 .
ص. 8+57
ال دكتور ع زت س عيد برع ي –حماي ة حق وق االنس ان ف ي ظ ل التنظ يم ال دولي واالقليم ي –الق اھره – 1985
ص.81
الدكتور كامل السعيد –شرح قانون العقوبات االردني –الجرائم الواقعه على االنسان –دار الثقافه عمان ص.
الدكتور محمد امين الميداني –النظام االروبي لحقوق االنسان –دار البشير –عمان -1989ص.44
) (2رافع البطاينه –الديمقراطيه وحقوق االنسان –عمان – 2004-ط– 1ص.210
الدكتور محمد الطاھر الرزمي – حقوق االنسان وحرياته –تونس –دار الفكر اللبناني –ط– 1ص.54
الدكتور نظام عساف –حقوق االنسان في المواثيق الدوليه واالردنيه –عمان – 1999-ط– 1ص .210
) (3االستاذ محمود الشوملي –دليل المحاظر الق انوني والعمل ي الف راد االم ن الع ام –دار وائ ل للنش ر والتوزي ع –
عمان .2012-
ال دكتور عب د االل ه النوايس ه –ض مانات الم تھم اثن اء التحقي ق االبت دائي –رس الة دكت وراه – الق اھره 1999-
ص.600
الماده ) (4من االتفاقيه االمريكيه الماده ) (4من االتفاقيه االفريقيه لحقوق االنسان والم اده ) (13م ن الميث اق
العربي لحقوق االنسان.
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ان الحري ة الفردي ة لإلنس ان ھ ي األص ل ،وھ ي األَول ى بالرعاي ة ،طالم ا أن األص ل ف ي
اإلنس ان ھ والبراءة ،ھ ذه القاع دة تس توجب تحدي د نط اق التوقي ف م ن حي ث الس لطة المختص ة
بإص داره والح االت الت ي يج وز لھ ا ذل ك ف ي نط اق ض يق ووف ق ض وابط قانوني ة تكف ل ض مان
ت
الحرية الفردية من التعسف ،ولضمان ذلك كان على المشرع أن يَ ْق ُ
ص َر تل ك الس لطة عل ى جھ ا ٍ
محدد ِة لھ ا م ن الكف اء ِة والحي دة ِ ،م ا يجعلھ ا أھ الً لع دم التعس ف ف ي إص دار الق رار ب التوقيف أم ا
التوقيف القضائي فاألصل أن يصدر من قاضي التحقيق كون ه الجھ ة المختص ة أساس ا ً ب إجراءات
)(1
التحقيق.
المبحث الثاني :الحق في التنقل
إن الحق في حرية التنقل من الحقوق التي كفلھا اإلسالم الى البشرية جميعا ً من خالل اآليات
القرانية ،واألحاديث النبوية الشريفة وكفل ت الدس اتير ف ي ال دول والق وانين العادي ه حري ة اإلنتق ال
والتنقل من مكان إلى آخر على أن ال تتعارض ھ ذه الحري ة م ع الق وانين الس ارية ف ى الدول ة ،أم ا
فيما يتعلق بتقييد الحرية ،ف إن الق انون ي نص عل ى أن الفت رة الزمني ة للق بض تب دأ م ن لحظ ة إلق اء
القبض على المتھم وتقييد حريته في الحركة ،والتنقل وال يجوز أن تزي د الم دة الزمني ة ع ن )(24
ساعة والتي من خاللھا يتم استجوابه فيھا .
وللم دعي الع ام بع د اس تجواب الم تھم ومناقش ته ومواجھت ه باإلتھ ام أن ي أمر بح بس الم تھم
احتياطيا ً ،أوبتقييد حريته في مغادرة منزله أوارتياده أماكن محددة إذا كانت الواقعة محل التحقي ق
جناية أوجنحة معاقبا ً عليھا بالحبس لمدة ال تق ل ع ن س نة ،وكان ت ال دالئل عليھ ا كافي ة؛ وذل ك إذا
كان ت الجريم ة ف ى حال ة تل بس ،ويج ب تنفي ذ الحك م فيھ ا ف ور ص دوره ،أوف ي ح ال الخش يه م ن
ھ روب الم تھم أوم ن اإلض رار بمص لحة التحقي ق س واء بالت أثير عل ى المجن ي علي ه أوالش ھود
أوبالعبث فى األدلة أوالقرائن المادية ،أوبإجراء اتفاقات م ع ب اقي الجن اة لتغيي ر الحقيق ة ،أوطم س
معالمھا ،أوبدعوى توقي اإلخالل الجسيم باألمن والنظام العام.

) (1االستاذ ايسر القيس –صالحيات الضابطه العدليه في القبض على االشخاص –بحث مقدم الى المعھد القضائي
 2001ص .158-157
الدكتور حسن جوخدار شرح اصول المحاكمات الجزائيه ص.87
الدكتور رووف عبيد المشكالت العمليه الھامه في االجراءات الجنائيه ص .480
الدكتور مامون سالمه –االجراءات الجنائيه ص.649
الدكتور محمد سعيد نمور شرح قانون اصول المحاكنات الجنائيه ص– 374ص.377
الدكتور نظام المجالي الشرعيه االجرائيه كظمانه لحرية لحماية الحريه الفرديه ص.295
Struckneyer ,1971.p51
حيث تم النص على حق االنسان في امنه الشخصي في الم اده ) (66م ن الدس تور الفرنس ي والم اده ) (41م ن
الدستور المصري ،والماده ) (22من الدستور االمريكي.
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أن الحق في التنقل ھومن الحقوق الشخصية المھمة في وقتنا الحاظر ،وذلك لما يشھده العالم
في من وسائل التنقل المختلف ة والمتع دده البري ه والجوي ة والبحري ه ،وتنق ل بواس طة وس ائل النق ل
المتعدده ،وھواألكثر شيوعا ً وتعتبر السيارات األكثر شيوعا ً ).(1
وحق التنقل :ھومن الحقوق الطبيعية لإلنسان البشري حيث أن اإلنس ان بحاج ة إل ى الحرك ة
اليومي ة ،والتنق ل م ن مك ان ال ى آخ ر لتس يير حيات ه اليومي ة اس تناداً إل ى الم ادة ) (19م ن ق انون
الجنسية االردني لسنة .(2) 1954
كما أكدت المحكمة االتحادية العليا األمريكية إن حرية التنقل ھو حق دس توري أص يل ويع د
من الموروثات التي يعتز بھا الشعب األمريكي ،وھو أيض ا ح ق عزي ز عل ى الم واطن األمريك ي
مستجيبه مع كافة إحتياجاته ،وھذا الحق ب ال ش ك ل ه ص فة أساس ية ف ي إط ار الق يم الدس تورية أم ا
المجلس الدستوري الفرنسي ،فإنه عدا ھ ذا الح ق م ن الحري ات الشخص ية ب ل وجعل ه يس مو عل ى
باقي الحقوق والحريات الشخصية األخرى ،وإن كانت تتمتع بالذات بالحماية الدستورية ).(3
نصت الماده ) (3فقره ) (1من البرتوكول الرابع الملحق باالتفاقية االروبية لحق وق اإلنس ان
على حق المواطن في اإلنتقال بأمان وحمايتة من الطرد من بالده التي يحمل جنسيتھا وعزز ذلك
نص الم ادة ) (22فق رة ) (1م ن االتفاقي ة االمريكي ة لحق وق اإلنس ان والم ادة ) (12فق رة ) (1م ن
االتفاق الدولي ).(4
المطلب االول :صور الحق في حرية التنقل
إن حق التنقل يأخذ صوراً متعددة ،وھذه الصور تشكل أھم المرتكزات األساسية الت ي يس تند
عليھا حق التنقل ومن ھذه الصور ما يلي:
ويقصد بھا حرية التنقل الداخلي في إطار الدولة الواح دة أي ف ي نطاقھ ا اإلقليمي ة ،فاإلنس ان
بطبيعته كائن متحرك ال بد له من التنق ل ،واإلنط الق م ن مك ان آلخ ر ،وف ي ذل ك حماي ة لص حته
النفسية والجسمية معا ً ،ويعتبر الحق في التنق ل م ن األم ور الت ي تح دد إقامت ه أوحركت ه ف ي مك ان
محدد ال يستطيع مغادرته ،وقد أكدت الكثير من الدساتير ھذه الحرية.
حرية الرجوع إلى الدولة وعندما يكون لألفراد حرية الخ روج م ن الدول ة س واء ك ان بش كل
دائم أو مؤقت ،فانه بالمقابل لھم حق العودة إليھا ،وعل ى ھ ذا األس اس ج اءت الدس اتير لتؤك د ھ ذا
) (1الدكتور خضر الخضر –م دخل ال ى الحري ات العام ه وحق وق االنس ان -ط رابلس –لبن ان – 2004-ص-192
.193
) (3المحكمة االتحادية العليا األمريكية.
المحكمه الدستورية العليا المصريه.
المجلس الدستوري الفرنسي.
الماده ) (19من قانون الجنسيه االردني لسنة .1954
) (4نصت الم اده ) (3فق ره ) (1م ن البرتوك ول الراب ع الملح ق باالتفاقي ه االروبي ه لحق وق االنس ان  1950ون ص
الماده ) (22فقره ) (1من االتفاقيه االمريكيه لحقوق االنسان والماده ) (12فقره ) (1من االتفاق الدولي.
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الح ق لتض من لإلنس ان الحري ة ف ي الحرك ه داخ ل البل د م ن مك ان إل ى آخ ر دون أي قي ود أو
مض ايقات إس تناداً لق انون ج وازات الس فر رق م ) (5لس نة  (1).2003وح ق التنق ل ال يقتص ر عل ى
الدوله ،أواالقليم بل يمتد الى العالم بأكمله ).(2
المطلب الثاني :القيود الواردة على الحق في حرية التنقل
ال ش ك إن حري ة التنق ل ليس ت حري ة مطلق ة ،وإنم ا ھ ي مقي دة ،وي أتي ھ ذا التقيي د ف ي ع دة
جوانب يكون ھدفھا تحقيق الموازنة بين المصالح العامة والمصالح الخاصة.
 .1القيود الواردة في القانون اإلداري
وھنا يمكن تنفيذ حرية التنقل وفق إجراءات تسمى إجراءات الضبط اإلداري (3)،ويزداد ھذا
التنفي ذ ف ي حال ة الظ روف االس تثنائية ال ذي يم نح اإلدارة س لطات واس عة م ن ش أنھا ) (4إن تقي د
الحريات العامة بما فيھا حرية التنقل مع إعطاء األفراد حق الطعن بتلك اإلج راءات أم ام القض اء
المختص ).(5
 .2القيود الواردة في القوانين الجزائية
ومث ال عل ى ذل ك ص دور حك م قض ائي ب الحبس والس جن ،أواإلعتق ال ،أوف رض اإلقام ة
الجبرية على األفراد ) (6وھناك نصوص خاصه في المن ع م ن الس فر ف ي حال ة وج ود تعم يم عل ى
شخص معين أويكون مطلوب الى جھه قضائيه ،وھناك حظر دخول األماكن العسكريه ألنھ ا تع د
من أسرار الدولة التي يمنع دخولھا واالطالع عليھا ).(7
المطلب الثالث :الضمانات القانونية للحق في حرية التنقل
إن النص عل ى الح ق ف ي حري ة التنق ل ف ي ص لب النص وص الدس تورية ال فائ دة من ه اال إذا
تقرر له الحماية الخاصة.
) (1
) (2

) (3
) (4
) (5
) (6
) (7

الدكتور محمد الطراونه .حقوق االنسان وضماناتھا .ص.159
الدستور االمريكي لسنة .1971
الدستور الفرنسي لسنة .1958
الدستور العراقي لسنة .1971
مجلس الدوله المصري.
قانون جوازات السفر رقم ) (5لسنة .2003
ھناك قيود اداريه وھي النظام العام والصحه العامة واالداب العامة.
الدكتور محمد بكر حسين – الحقوق والحريات العامه حق التنقل والسفر دراسه مقارنه بين الشريعه والق انون
– دار الفكر الجامعي – االسكندريه – ط 2007- 1ص.19-17
الدستور الفرنسي الماده ).(16
الدستور المصري الماده ).(74
والدستور العراقي.
المواد ) (346- 180-179-178من قانون العقوبات االردني لالستزاده يمكن الرجوع الى ھذه المواد.
وقانون العقوبات العسكري.
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ونص الماده ) (9من الدستور االردني لسنة  1952على حري ة التنق ل واالنتق ال وأن ال تقي د
ھذه الحريه اال بموجب القانون.
م ن خ الل اس تعراض ن ص الم اده ) (9الس ابق ذكرھ ا يتض ح لن ا بانھ ا كفل ت ح ق التنق ل
واألنتقال وال يجوز تقيد ھذه الحري ه ،وال يس مح بف رض قي ود إال ف ي ح دود الق انون والت ي تك ون
الزمة لحماية األمن القومي والقانون ،والنظام والصحة واألخالق العامة ).(1
ان نصت الماده ) (8من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنس ي لس نة  1989عل ى حري ة
اإلنتقال والتنقل من مكان الى آخر وحق الرجوع إلى الدول ة ،ون ص الم ادة ) (11-7م ن اإلع الن
العالمي لحقوق االنسان ).(2
المبحث الثالث :حرمة المسكن
لقد عرفت المادة ) (2م ن ق انون العقوب ات األردن ي )بي ت الس كن( بأن ه "المح ل المخص ص
للسكنى أوأي قس م م ن بناي ة أتخ ذه المال ك أوالس اكن إذ ذاك مس كنا ل ه ولعائلت ه ،وض يوفه وخدم ه
أوألي منھم وان لم يكن مس كونا بالفع ل ،وق ت ارتك اب الجريم ة ،وتش مل أيض ا توابع ه وملحقات ه
المتصلة التي يضمھا معه سور واحد.
والمالحظ أن المشرع األردني ك ان أكث ر وض وحا ً فك ل مك ان يق يم الش خص في ه يع د من زال
وإن لم يكن مخصصا ً لإلقامة ،وكل مكان أع د لإلقام ة يعتب ر من زالً وإن ل م يك ن مس كونا بالفع ل،
وعليه فانه من حيث األصل يعتبر المسكن المكان الذي يأوي إليه اإلنسان ويتخذه مقراً له ،فيدخل
ضمن نطاق ھذا المفھوم المكان الذي يقيم فيه "فعالً" ،كما يصدق ھذا المفھ وم عل ى المك ان ال ذي
يعده صاحبه لسكناه ،وإن كان يتغيب عنه في فترات معينة ).(3
وعليه فان مدلول المسكن يتحدد في ضوء إرتباط المسكن بحي اة ص احبه الخاص ة ،فھ و ك ل
مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائم ة أو مؤقت ة ،م ن جھ ة أخ رى ال عب رة ف ي الحماي ة الت ي
يس بغھا الق انون عل ى المن زل بس ند الحي ازة فق د يك ون ح ق الملكي ة أو اإليج ار أو األنتف اع أو
التس امح،ال ب ل أكث ر م ن ذل ك فالمغتص ب أو الس اكن ع ن طري ق الق وة أو الغ ش يتمت ع بالحرم ة
المقررة للمسكن شأنه شأن الحائز بسند قانوني ،ف ال يح ق أن يف تش منزل ه دون إتب اع اإلج راءات
القانونية المقررة في القانون بعلة انه غاص ب للمن زل ،وعلي ه يك ون المس تأجر ال ذي حك م بط رده
من المكان ال يزال يتمتع بحماية القانون ما دام حائزا لھذا المكان.
ونرى في ھذه المسالة تحديداً نعتقد من وجھة نظرنا أنه جانب الص واب ف ي النتيج ة الت ي
وصل إليھا والت ي مؤداھ ا أن دخ ول من زل الغاص ب ،أو الس اكن ع ن طري ق الق وة ال يع د انتھاك ا ً
) (1االعالن العالمي لحقوق االنسان الماده ).(11-7
االعالن الفرنسي لحقوق االنسان الماده ).1989 (8
) (2الدكتور فيصل الشطناوي .مرجع سابق ص.69-68
Dowrick:op.cit:p.137
) (3قانون العقوبات االردني السابق ذكره الماده ).(2
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لحرمة المسكن على إعتبار أن إستعمال المكان للسكنى يجب أن يكون مشروعا ً فالمس كن إذا ك ان
مغتصبا ً أو مسكونا ً عن طريق القوة فال مجال ألن يتمتع بالحماية المق ررة لحرم ة المس كن ،بن اءاً
)(1
على أن القانون ال يمكن أن يحمي الحاالت غير المشروعة.
إن من حق كل إنسان العيش في سكن آمن يس تقر في ه ,ويم ارس حيات ه الطبيعي ة بك ل حري ة
دون قيود ،وبالرجوع الى اإلسالم نجده حافظ على حماية مسكن المسلم من اإلعتداء عليه وھنالك
اآليات القرانية الكريمة لقوله تعالى) :يا أيھا الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا حتى تستأنس وا ،وتس لموا
على أھليھا() (2لإلنسان حق في حرمة مسكنه بوصفه مجاالً من مجاالت حياته الخاص ة ف ال قيم ة
لحرمة الحياة الخاصة ،ما لم تمتد إلى مسكنه الذي يھدأ فيه لنفس ه ويحي ا في ه لشخص ه وي ودع في ه
أسراره فبدون حرمة المسكن تكون الحياة الخاصة مھددة غير آمنه.
المطلب االول :تفتيش المساكن
ان تفتيش المساكن من أھم األجراءات التي تتطلب موافقه مسبقه ،أواذن مس بق م ن الم دعي
العام ألنه يؤدي ال ى المس اس بالحري ة الشخص ية لألف راد لكون ه يمث ل قي داً وجوبي ا ً عل ى م ن ينف ذ
وأمر التفتيش ،النھم يطبقوا األجراءات القانونيه المنصوص عليھا ف ي ق انون اص ول المحاكم ات
الجزائيه بإعتبارھا ضروريه ،وضمانه من ضمانات الحرية لالفراد ).(3
ان التفتيش ھوالبح ث ع ن الحقيق ه ف ي مس تودع الس ر ويعن ي دخ ول المن ازل ،وتفتيش ھا م ن
أجل البحث عن أي شي ممنوع أو أشخاص مطلوبين للقضاء ،وأي شي ممنوع وصلت معلوم ات
إلى الشرطة أنه يوجد في المنزل المراد تفتيشة ،ويكون التفتيش ق ائم عل ى ض وابط قانوني ة ن ص
عليھ ا المش رع االردن ي ،وتش تمل ھ ذه اإلج رات أوال عل ى توقي ع م ذكرة التفت يش م ن ص احب
)(4
اإلختصاص القانوني في توقيعھا ،وھوحسب نص القانون المدعي العام
ولكن نص الق انون عل ى إس تثناء إل ى الم دعي الع ام أن ينت دب أح د ض باط الض ابطة العدلي ة
ليحل مكانة ،ويجب توقيع المذكرة من قب ل الم دعي الع ام ،وھن اك ح االت أن يوق ع الم دعي الع ام
مذكرات تفتيش وفي أحيان كثيرة يكون ھناك م ذكرات بح وزة الض ابطة العدلي ة والس بب لس رعة
اإلجراءات في بعض األحيان األمور التي تستوجب إتخاذ إجراءات سريعة ،وھن اك ح االت يق وم
فيھا المدعي العام بإنابة أحد ضباط الضابطة العدلي ة ليحظ ر التفت يش مكان ه ألن حض ور الم دعي
العام منصوص علية في الق انون إال أن ه ينت دب أح د الض باط ليق وم مكان ه وذل ك لس رعة االج راء
) (1

)(2
) (3
)(4

الدكتور احمد فتحي سرور ص. 465
الدكتور حسن صادق المرصفاوي ص.399-390
الدكتور محمد سعيد نمور مرجع سابق ص .356
فنصت المادة) (10من الدستور االردني لسنة .1952
)للمساكن حرمة فال يجوز دخولھا إال في األحوال المبينة في القانون ،وبالكيفية المنصوص عليھا فيه(.
سورة النور االيه).(27
االستاذ محمود الشوملي –دليل المحاضر القانوني الفراد االمن العام –ص.51
قانون اصول المحاكمات الجزائي االردني رقم ) (9لسنة .1961
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وطبيع ة عم ل الض ابطة العدلي ة ل يالً ونھ اراً وأن الم دعي الع ام ال يس تطيع حض ور ك ل أعم ال
التفتيش علما ً أن الغالب أن تجري عمليات التفتيش ليالً ،وان المدعي العام مطلوب من ة القي ام ف ي
أعمالة في صباح اليوم الت الي وبع د التوج ة إل ى المك ان الم راد تفتيش ة وقب ل ال دخول إل ى المن زل
يج ب أوالً التأك د م ن وج ود الم تھم وبع دھا احض ار مخت ار الح ي ،ويج ب أن يك ون ھن اك عالق ة
وطي دة م ع المخت ار ،وتع اون مش ترك وحض وره ف ي أي وق ت مت أخر م ن اللي ل وحت ى ت تم
اإلجراءات القانونية بالصورة الصحيحة المنصوص عليھا في القانون).(1
وأن يتم إحضار أحد أفراد الضابطة العدلية من العنصر النسائي ألن المنازل لھا حرم ة وأن
ال يوجد بيت يخلوا من النساء ،وحتى يتم تفتيش الغ رف الخاص ة بالنس اء وتفت يش النس اء أنفس ھن
في حالة إخفاء أشياء معھن ألن أفراد الضابطة العدلية من العنص ر الرج ال ال يس تطيعون تفت يش
النساء ويجب حضور صاحب المنزل ،وال يجوز دخول المنزل دون تواجد صاحبه وبعد ذلك ي تم
الدخول بإحترام والمحافظة على أسرار البيوت وألن لكل من زل أس رار يج ب ع دم نش رھا وع دم
التخريب ،واالضرار في المنزل ،وإال يتم محاسبة من كان السبب وراء ھذا التخريب واإلض رار
التي حدثت في المنزل ويجب إعادة ك ل ش ي إل ى مكان ة وق د ت م ال نص عل ى ھ ذه اإلج راءات ف ي
القانون ،ويعني ذلك حتى ال يتم التجاوز ،وحسب نص قانون أص ول المحاكم ات الجزائي ة يك ون
الھدف الوحيد ھو العثور على األش ياء الممنوع ة الم راد البح ث عنھ ا وأن ت م العث ور عل ى أش ياء
ممنوع ة أخ رى ي تم ض بطھا وتحريزھ ا وھ ذه الح االت الت ي تس تجد أثن اء التفت يش ويج ب أن ي تم
ض بطھا وتحريزھ ا ألن أف راد الش رطة واج بھم العث ور عل ى ك ل ش ي ممن وع والمحافظ ة عل ى
األمن ،وبعد أن تم معرفة ھذه الحاالت وشرحھا بصور دقيق ة إال أن المش رع األردن ي ف ي ق انون
أصول المحاكمات الجزائية المادة ) ،(93وقد نص عل ى ح االت دخ ول المن ازل دون م ذكرة وإن
ھذه الحاالت على تم النص عليھا على سبيل الحصر ال المث ال ألن ه ال يج وز الزي ادة عليھ ا وإنم ا
فقط ھي ھذه الحاالت وھي على النحو التالي:
 −حالة فرار متھم ودخوله الى المنزل وكان رجال الشرطة يتعقبونة يج وز لھ م دخ ول المن زل
وراء المتھم وإن أجل القبض علية.
 −حال ة اس تنجاد الش خص الموج ود ف ي المك ان ف ي الش رطة وك ان م ا يبع ث عل ى اإلعتق اد أن
جرما ً يرتكب في داخل المنزل .
 −حالة أن يستنجد الساكن في المنزل في الشرطة.
اذا كان ما يحمل على اإلعتقاد أن جرما ً يرتكب في ذلك المنزل من وقت قريب ).(2
) (1الدكتور رووف عبيد ،مبادي االجراءات الجنائيه ص.459
الدكتور محمد سعيد نمور الجرائم الواقعه على االشخاص في قانون العقوبات االردني السابق ذكره ص.352
) (2قانون العقوبات االردني )عقوبة من يدخل منزل دون مذكره(.
قانون اصول المحاكمات االردني )ح االت دخ ول المن ازل ب دون م ذكره ح ددھا المش رع االردن ي عل ى س بيل
الحصر( الماده ).(93
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نص القانون األردني في موادة عل ى اإلج راءات الواج ب إتباعھ ا قب ل ال دخول إل ى المن ازل
من أجل التفتيش وھي على النحوالتالي-:
مذكرة التفتيش ويجب أن تكون موقعة من المدعي العام ،وفي حالة توقيعھ ا م ن أي ش خص
آخر مھما كانت صفتة الوظيفية فإنھا تكون باطلة حسب نص القانون األردني ،وينتج عن ذلك أن
اإلجراءات التي تتبع ھذا اإلجراء تكون باطلة ألن مابني على باطل فھو باطل
ويكون التفتيش بحضور المدعي العام على الرغم من ذل ك أن المش رع أعط اء إل ى الم دعي
العام استثناء في إنتداب أحد ضباط الضابطة العدلية لينوب عن ه ،وض باط الض ابطة العدلي ة عل ى
قدرة في اإلنابة وذلك لقدرتھم على السيطرة على األمور ومعرفة الق انون وألن الع دد األكب ر م ن
رجال الضابطة العدلية من حملة الشھادات الجامعية والبعض من حملة ش ھادات الدراس ات العلي ا
وان األكثرية منھم من تخصص القانون ،وھذه يدل على الوعي والفھم الق انوني ل ديھم ،ومس اعدة
المدعين العاميين في أعمالھم.
األشخاص الواجب حضورھم إلى جانب أفراد الض ابطة العدلي ة ،وھ م المخت ار حس ب ن ص
القانون األردني ،وأفراد الضابطة العدلية من العنصر النسائي وصاحب المنزل.
األشياء التي يتم العثور عليھا أثناء التفتيش ما مصيرھا نالحظ أن واج ب أش خاص الش رطة
ضبط األشياء الممنوعة أينما وجدت ھذه األشياء ،وإن رجل الشرطة يق وم ف ي عمل ة وواجب ة ف ي
أي وقت كان حتى في أوقات إستراحتھم ھم مطالبين في المحافظ ة عل ى األم ن وض بط أي أش ياء
ممنوعة أو اإلبالغ عنھا وكيف في حاالت العمل الرس مية ،وأثن اء تأدي ة الواج ب يج ب ض بط أي
اشياء ممنوعة وإن كان ھدف التفت يش يختل ف ع ن ھ ذه األش ياء ،وتنظ يم الض بط الق انوني حس ب
نص القانون ولكن يجب إخب ار ص احب المن زل ف ي األش ياء الت ي ت م العث ور عليھ ا وايض ا ً إب الغ
األشخاص المكلفين في الحض ور مث ل المخت ار وغي رھم وحت ى ل ولم ي تم العث ور عل ى ش ي يج ب
تنظيم محضر الضبط في التفاصيل الكاملة واي ساعة تم التوجة إلى المكان وأن يتم التوقيع علية
من قب ل جمي ع األش خاص المش تركين ف ي العملي ة التفتيش ية ويج ب إكم ال التفت يش بك ل اإلحت رام
واإلنض باطية ،وع دم الس ب والش تم والض رب وغيرھ ا ألن ك ل ھ ذه األعم ال تس يء إل ى س معة
).(1
الشرطة ،وتعيب واجبھم وكل ماتم ذكره ھوحسب نص القانون عليه
ونح ن تح دثنا س ابقا ً ع ن التطبي ق العمل ي والتج اوزات واألن نح اول أن نب ين األج راءات
المطبق ه ف ي حال ة االعت داء عل ى الحق وق الشخص ية م ن قب ل الس لطه ص احبة الص الحية وھ ي
الس لطه القض ائية ،ف أن دور القاض ي ف ي حال ة إرتك اب أف راد التفت يش أي إج راء باط ل م ن
اإلجراءات المنصوص عل ى بطالنھ ا ف ي الق انون متمثل ة ف ي التج اوزات ف ي إج راءات التفت يش،
أوالجھل في القانون ويكون دور القاض ي ھن ا إنتظ ار الطع ن ف ي إج راءات التفت يش ،وأي إج راء
باطل ارتكب ة أح د أف راد الض ابطة العدلي ة ،وت م الطع ن ب ه أم ام القاض ي يج ب عل ى القاض ي بع د
) (1الدستور االردني باب الحقوق والحريات الماده ).(8
الدكتور محمد سعيد نمور الجرائم الواقعه على االشخاص في قانون العقوبات االردني ص.353
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التأكد قانونية من ھذا الطعن وأنة لم يتم حسب األصول القانونية أن يحكم بإبطال ھذه اإلجراءات
جميعھا ألن ما بن ي عل ى باط ل فھ و باط ل ،ولك ن اذا ارتك ب اح د أف راد الض ابطة العدلي ة إج راء
باطل أثناء التفتيش ولم يصل الى علم القاضي إن ذلك اإلجراء الذي تم اتخاذة باطل ،نجد أنه غير
ملزم القاضي بإصدار حكم ببطالنة ألنة لم يصل إلى علمة بطالن ھذا اإلجراء المتخ ذ وھ ذه م ن
األمور المھمة جداً ألن القاضي لم يحضر التفتيش حتى يستطيع أن يحكم م ن تلق اء نفس ة ب بطالن
اإلج راءات ،وإنم ا ھن اك فت رة قانوني ة س مح فيھ ا الق انون إل ى ذوالش أن تق ديم إعت رض عل ى
اإلجراءات المتخذة في التفتيش.
نص المشرع األردني على حاالت التفتيش حتى يستطيع الشخص أن يطعن في التفتيش م ن
خاللھا وعندما ال يتم الطعن فإن القاضي يحكم بصحة التفتيش حتى وإن يعلم القاض ي أن التفت يش
مخالف إلى القانون ،ألنه ال يوجد ما يس تند علي ه القاض ي ف ي اإلبط ال وحت ى أن ت م تق ديم الطع ن
بعد المدة القانونية الممنوحة في القانون ،وأن دور القاضي ھنا يكون الفصل فق ط دون أن يتج اوز
)(1
إلى الحضور للتفتيش والتأكد من اإلجراءات القانونية وغيرھا.
المطلب الثاني :مدى قانونية التفتيش في األردن
إن أكثر إجراءات التفتيش تكون باطلة وال تكون مطابقة إلى القانون ،وذلك نتيجة الجھل في
القانون ،والجھل في الق انون اوالً م ن ط رف ص احب المن زل يج ب أن يتأك د م ن م ذكرة التفت يش
أنھا قانونية ،وإنھا موقعة من قبل المدعي العام وإنھا سارية المفع ول ويج ب أن يك ون مح دد فيھ ا
أسم المتھم المنوي تفتيش منزله ،والتفاصيل كاملة المنصوص عليھا في القانون ،وأي خطاء فيھ ا
أو ش طب أو تحري ف عل ى ص احب المن زل أن يمن ع األش خاص م ن ال دخول إل ى المن زل بق وة
الق انون ،ويط البھم ف ي إتخ اذ اإلج راءات القانوني ة الص حيحة وھ ذه األعم ال ت دل عل ى ال وعي
القانوني لدى األفراد ،وتؤدي إلى تطبيق الق انون بطريق ة ص حيحة وھن اك جان ب أف راد الض ابطة
العدلية على أغلب األحيان يكون ھؤالء األشخاص على معرفة في اإلجراءات الصحيحة إال إنھ م
يقوم ون ف ي التج اوزات القانوني ة وال يوج د م ن يع رف ف ي الق انون وي ردھم ويم نعھم م ن إتخ اذ
االجراءات القانونية الصحيحة ،وفي أغلب األحيان يكون ايضا ً جھل م ن قب ل أش خاص الض ابطة
العدلي ة وي ؤدي ھ ذا إل ى إرتك اب المخالف ات وحت ى م ن قب ل العنص ر النس ائي أثن اء ت أديتھن إل ى
واج بھن المنص وص علي ة ف ي الق انون ،إس ناداً إل ى الم ادة ) (181.347م ن ق انون العقوب ات
االردن ي (2) .وأرى ان ي تم عق د ال دورات والن دوات التوجيھي ة للق ائمين باألعم ال الت ي تس توجب
التفتيش ألنھا على أھمية وانھا أس اس القض يه المنظ ورة أم ام القض اء فيم ا بع د ،وھ ذا يتطل ب أن
تكون األجراءات صحيحه ال يشوبھا أي عيب
) (1الدكتور محمد الغزوي الوجيز في اثر االتجاھات السياسيه على حقوق االنسان ص84
الفردي ص.73
) (2الدكتور عبد الوھاب الشيشاني حقوق االنسان وحرياته االساسيه ص. 390
الدكتور محمد الغزوي الوجيز في اثر االتجاھات السياسيه على حقوق االنسان ص.82
الدكتور محمد سعيد نموراصول االجراءات الجزائيه – دار الثاقفه –عمان –ط 2011 2ص.353
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ويتم تقديم الطعن في صحة التفتيش من ذي مصلحة وأحيانا ً كثيره ال يعرف صاحب المنزل
أن القانون سمح له في فترة قانونية للطعن في اإلجراءات والسبب ھوالجھل ،وأنا مع التوعية ف ي
ھ ذه األم ور ألنھ ا تھ م ك ل األش خاص وإعط اء المح اظرات التثقيفي ة والتوعوي ة إل ى األف راد ف ي
المجتم ع م ن قب ل مؤسس ات المجتم ع المحل ي المختلف ة ،وھ ذه تعتب ر م ن أھ م األم ور الت ي يج ب
توجيه المجتمع اليھا ألننا في الق رن العش رين ،وھن اك أش خاص يجھل ون ف ي الق انون وخصوص ا
)(1
في األشياء التي تمس مصلحتھم ھذه جريمة ويجب علينا أن ننتھي منھا في السرعة القصوى.
أما عن موقف التشريع األردني بشأن تحديد مفھ وم التفت يش فإن ه يالح ظ إبت داء أن التعري ف ل يس
من مھام المشرع ،بل يناط بالفقه والقضاء والتص دي لھ ذه المس ألة ،ول م يخ رج المش رع األردن ي
عن ھذا اإلطار تاركا ھذه المھمة للفقه والقضاء ليتم تعريفه ،والتفتيش كجراء يعتبر واقعة قانونية
يرتب عليھا القانون أثرا إجرائيا ).(2
أم ا بش أن الطبيع ة القانوني ة للتفت يش ل م يتط رق المش رع األردن ي لتبي ان الطبيع ة القانوني ة
للتفتيش ،وذلك على إعتبار أن المشرع األردني قد نظم أحك ام التفت يش تح ت بن د التفت يش وض بط
الم واد المتعلق ة بالجريم ة ول م يك ن المش رع األردن ي ،والحال ة ھ ذه بحاج ة إل ى ال نص عل ى أن
التفتيش ھو عمل م ن أعم ال التحقي ق ،غي ر أن ھ ذا ال يمن ع م ن أن تق وم محكم ة الموض وع بھ ذا
اإلج راء س ندا للم ادة ) (2/162م ن ق انون أص ول المحاكم ات الجزائي ة األردن ي الت ي أج ازت
للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسھا أثناء نظر الدعوى وف ي أي دور م ن ادوار المحاكم ة بتق ديم
أي دليل وبدعوة أي شاھد تراه الزما لظھور الحقيقة ،وعليه فالمحكمة تملك الحق ف ي اتخ اذ كاف ة
اإلجراءات الالزمة للحصول عل ى ذل ك ال دليل وم ن بينھ ا التفت يش ،م ن جھ ة أخ رى وم ن خ الل
النظر إل ى المح اكم الجنائي ة والس لطة الواس عة الت ي خولھ ا الق انون إياھ ا للقي ام بھ ذه الوظيف ة بم ا
يكفل لھا اكتشاف الحقيقة ،كي ال يعاقب برئ أويفلت مجرم فان ذلك يقتضي أن ال تكون مقيدة في
أداء وظيفتھا بأي قيد لم يرد به نص في القانون علما ً أنه يجب ان تتقي د الس لطه المخول ه ب التفتيش
بالنص وص الدس توري واال يعتب ر التفت يش باط ل ) (3وأرى أن يك ون ھن اك م دعي ع ام يحظ ر
التفتيش وفي حال غيابة أن ينتدب ضابط مختص قانون ا ً ويك ون ھن اك تع اون مس تمر ب ين ض باط
شرطة متخصصين مع االدعاء العام على سبيل المثال نفس جمھورية مصر الشقيقة.
المطلب الثالث :خصائص تفتيش المساكن
من خالل الرجوع الى تفتيش المساكن الواردة في التش ريع األردن ي يمك ن تلم س خص ائص
التفتيش بشكل عام وھي اإلكراه ،وكونه يمس حق السر ،ويتخذ كوسيلة للبحث عن األدلة المادية،
وسنعرض لھذه الخصائص:
) (1الدكتور عبد الوھاب الشيشاني حقوق االنسان وحرياته االساسيه ص.400
) (2الدكتور رووف عبيد مبادي االجراءات الجنائيه ص.347
االستاذ محمود الشوملي مرجع سابق ص .52
الدكتور محمد سعيد نمور مرجع سابق ص.355-354
) (3الدكتور محمد سعيد نمور مرجع سابق ص.355-
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 .1االكراه
ان إجراءات التفت يش تعتب ر مساس ا ً بحري ة الم تھم الشخص ية ،أوحرم ة مس كنه بغي ر إرادت ه
ورغما عنه ،وعلة ذلك أن القانون في تنظيم ه ألحك ام التفت يش ي وازن ب ين ح ق الدول ة ف ي توقي ع
العقاب تحقيقا لمقتضيات العدالة وبين حق الفرد ف ي التمت ع بحريت ه وص يانة أس راره ،وأم ام ذل ك
)(1
يباح التفتيش رغما عن إرادة الشخص متى توفرت الضوابط والضمانات المقررة قانونا.
لذلك فالتفتيش ال ذي ي تم دون اعتب ار إلرادة ص احب المس كن ودون أھمي ه لرض ائه ،فان ه ال
يخ ول ص احب المس كن مقاوم ة ھ ذا اإلج راء ،أو االعت راض علي ه ،وال ذي إن فع ل ف ان الق انون
يخول القائم بالتفتيش اتخاذ خطوات معين ة تجع ل معن ى الجب ر أو اإلك راه واقع ا ملموس ا وظ اھرا
يقينيا ،وقد نصت المادة) (19م ن ق انون أص ول المحاكم ات الجزائي ة األردن ي عل ى أن "للم دعي
الع ام وس ائر م وظفي الض ابطة العدلي ة أن يطلب وا مباش رة معاون ة الق وة المس لحة ح ال إج راء
وظائفھم" ،وعليه ال يعد تفتيشا اإلجراء الذي ال ينطوي على خاصية الجب ر واإلك راه ،ول ذلك ف ال
يعد تفتيشا البحث عن األدلة في مسكن برضا صاحبه في غير الحاالت النصوص عليھا قانونا).(2
 .2المساس بحق السر
التفت يش يمث ل قي داً حقيقي ا ً عل ى الحري ة الفردي ة فھوانتھ اك لح ق الس ر) (3ومس اس ب ه عل ى
اعتبار أن التفتيش ينصب في البح ث ع ن الحقيق ة ف ي مس تودع السراس تناداً ال ى الم اده )(33.32
من قانون اصول المحاكمات الجزائيه األردني.
وعليه فان كل إجراء يتخذ من قبل السلطة المختص ة وال يتض من اعت داء عل ى ح ق الس ر ال
يعد تفتيشا ،فالقبض على الشخص يختل ف ع ن تفتيش ه م ن حي ث أن الق بض تقيي د للحري ة فحس ب
لسر يخفيه الف رد ف ي مالبس ه باإلض افة إل ى حريت ه الفردي ة،وبالمقابل ال يع د
بينما التفتيش انتھاك ٍ
تفتيش ا البح ث ف ي األم اكن واألش ياء الت ي ليس ت مس تودعا للس ر ،وم ن ذل ك البح ث ف ي األم اكن
العام ة والم زارع والحق ول المفتوح ة الت ي يح ق لك ل ش خص االط الع عل ى م ا بھ ا ،فف ي ھ ذه
الحاالت ال يعدواألمر أن يكون اطالعا أومعاينة).(4
نظرا الن عبء اإلثبات يقع على عاتق س لطة االتھ ام ،ف ان الق انون يس مح باتخ اذ إج راءات
تنطوي على مساس بحرية المتھم وبحقه في السرية وذلك بم ا يحق ق مص لحة المجتم ع ،وم ن ث م
فان إسناد الجريمة إلى شخص معين يتطلب إقامة الدليل على صلته بھ ا ،وتب رز خاص ية التفت يش
) (1
)(2
) (3
) (4

االستاذ محمود الشوملي –مرجع سابق ص .51
الدكتور محمد سعيد نمور مرجع سابق ص357
حق السر :ورد النص عليه في قانون العقوبات االردني في الماده ) (33- 32ولالستزاده يمكن الرجوع قانون
العقوبات االردني.
الدكتور عبد ﷲ ماجد العكايله – االختصاص القانوني لمأمور الض بط القض ائي –عم ان –دار الثقاف ه 2010-
– ط 1ص.205
الدكتور محمد سعيد نمور .اصول االجراءات الجزائيه .دار الثقافه .عمان .2007 .ص.353
قانون اصول المحاكمات الجزائيه السابق ذكره الماده ).(33.32.46.44
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في ھذا اإلطار تحديدا على اعتبار أن ھدف التفتيش ھوالوصول إلى األدلة وتحديدا األدل ة المادي ة
منھ ا وھ ي تل ك الت ي تن تج ع ن عناص ر مادي ة ناطق ة بنفس ھا وت ؤثر ف ي اقتن اع القاض ي الم اده
) (46.44من قانون اصول المحاكمات الجزائيه.
يك ون مح ل التفت يش منص با عل ى مك ان )تفت يش األم اكن( ،وق د ينص ب عل ى األش خاص
ويسمى )تفتيش األشخاص( وتفتيش األماكن ،وال تقتصر األماكن على المساكن فقط بل ق د تش مل
المح الت واألم اكن العام ة واألم اكن الخاص ة الت ي ال يب اح للجمھ ور دخولھ ا كعي ادة الطبي ب
أومكتب المحامي.
ھناك المكان المخصص بطبيعته للسكنى ولو انه لم يسكن بعد ،كمبنى شيد وعرض لإليجار
ولكنه لم يسكنه أحد بعد ،أو شقة خلت من مستأجرھا ولم يحل أحد محله بعد ،فھذه األماكن ال تع د
من األماكن المسكونة أو المعدة للسكنى وعليه فإنھا ال تتمتع بالحماية الجنائية المقررة للمسكن).(1
واالخ ر فھ و المك ان المس كون فع ال ول و أن س اكنيه ال يقيم ون في ه مث ل من زل المص يف أو
المشتى ال ذي ال يق يم في ه س اكنه إال ش ھوراً مح ددة ف ي الس نة فق ط أو من زل ف ي الري ف ين زل في ه
ساكنه يوم العطلة األسبوعية فقط.
وعل ى ض وء ذل ك يقص د باألم اكن المع دة للس كنى تل ك المس كونة بالفع ل وان أص حابھا ال
يقيمون فيھا بص فة دائم ة وم ن ث م فإنھ ا ت دخل ف ي نط اق األم اكن المس كونة والت ي تتمت ع بحرم ة
المسكن ،بينما األماكن الخالي ة أو المع دة لإليج ار ول و كان ت مفروش ة ف ال تع د أم اكن مس كونة أو
معدة للسكنى النتقاء علة االعتداء على الحرية الفردية ألحد األشخاص ،بقي أن نقول أن الخ الف
في العبارتين الواردتين في التش ريع األردن ي ان ه ف ي الق انون األردن ي "مح ل مخص ص للس كن"
وكلتا الحالتين تدخل في نطاق مفھوم المسكن محل الحماية.
يختلف مفھوم المكان الخاص عن المفھوم التقليدي للمسكن في أن المك ان الخ اص ينص رف
إلى ذلك المكان الذي يخصصه صاحبه لمزاولة نش اط مع ين م ن أنش طته الدائم ة بحي ث تب دو ني ة
ھذا الشخص ،واض حة ف ي من ع دخ ول مث ل ھ ذا المك ان الخ اص إال ب إذن ص احبه ،ولع ل األمثل ة
على تلك األماكن الخاصة كثي رة فمكات ب المح امين وعي ادات األطب اء ،وأم اكن ممارس ة الح رف
ليست إال أمثلة على تلك األم اكن الخاص ة ،والحقيق ة أن فك رة األم اكن الخاص ة بتن ازع ب ين اراء
متعدده.
الحقيقة ،فقد أجازت المادة) (1/86من ق انون أص ول المحاكم ات الجزائي ة للم دعي الع ام أن
يفتش المش تكى علي ه ،ول ه أن يف تش غي ره إذا اتض ح م ن أم ارات قوي ة أن ه يخف ي أش ياء تفي د ف ي
كشف الحقيقة ).(2

) (1االستاذ محمود الشوملي – مرجع سابق ص.58
) 1/86 (2من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
االستاذ محمود الشوملي مرجع سابق ص .57
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لم يشترط المشرع األردني تسبيب إذن التفتيش ال بالنس بة لألش خاص وال بالنس بة للمس اكن،
وھذا الموقف للمشرع األردني بحاجة إلى إعادة نظر من خالل تضمين شرط أساسي وھام يتمث ل
في تسبيب إذن التفتيش ).(1
ان الشروط الموضوعية في التفت يش بن اء عل ى حال ة الج رم المش ھود ع رف ال بعض الج رم
المشھود أو)لتلبس( بأن ه حال ة تتعل ق باكتش اف الجريم ة ال بأركانھ ا القانوني ة فمن اط حال ة التل بس
ھوالمشاھدة الفعلية للجريمة ،أوالتقارب بين كشفھا ووقوعھا
وق د نظ م المش رع األردن ي أحك ام )الج رم المش ھود( ف ي الم ادة ) (28م ن ق انون أص ول
المحاكمات الجزائية.
ومن المعلوم أن العلة الكامنة وراء تبن ي التش ريعات المختلف ة لحال ة الج رم المش ھود ھ و أن
األمر يتطلب من السلطات المختصة سرعة التصرف واتخاذ اإلجراءات المستعجلة لل تحفظ عل ى
األدلة واآلثار ،والمعالم التي تركھا المجرم عل ى مس رح الجريم ة قب ل اختفائھ ا وطم س معالمھ ا،
ونظرا ألن موض وع التل بس يعتب ر مح ال لدراس ات مس تقلة لھ ذا ارتأين ا أن نن اقش فق ط م ا يتعل ق
بموضوع الجرم المشھود وھي الشروط الموضوعية في التفتيش بن اء عل ى قي ام ھ ذه الحال ة ،وق د
نصت المادة ) (46من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى تبيان تلك المسألة حيث ألزمت ھ ذه
المادة موظفي الضابطة العدلية في حال وق وع ج رم مش ھود ،أو حالم ا يطل بھم ص احب البي ت أن
ينظم وا ورق ة الض بط ويس تمعوا إلف ادات الش ھود وأن يج روا التحري ات وتفت يش المن ازل وس ائر
المعامالت التي في مثل ھذه األحوال من وظائف المدعي العام وھوسبب التفتيش ).(2
وتأكيدا على ھ ذا التوج ه ق ررت محكم ة التميي ز األردني ة ف ي حك م لھ ا ورد في ه ب أن تفت يش
منزل المتھم بعد القبض عليه بالجرم المشھود ،واعتراف ه بحي ازة م ادة الحش يش ال يخ الف أحك ام
المواد ) (36-32والمادة) (1/86من قانون أصول المحاكمات الجزائية ).(3
المبحث الرابع :المراسالت واالتصاالت
تعتب ر األحادي ث الشخص ية ،والمكالم ات الھاتفي ة أس لوبا ً م ن أس اليب الحي اة الخاص ة للبش ر
وھذه األحاديث والمكالمات مجاأل لتبادل األسرار ،وبسط األفكار الشخصية الصحيحة دون ح رج
أو خوف من تصنت الغير ،وفي مأمن من فض ول اس تراق الس مع ،وال ش ك أن اإلحس اس ب األمن
الشخصي في األحاديث الشخصية والمكالمات الھاتفية ضمان ھام لممارسة الحياة الخاص ة خ الل
ھاتين الوسيلتين ،وعندما تتعرض ھذه الحرمة لخطر االنتھاك من س لطات الدول ة الت ي تمل ك م ن
) (1الدكتور حسن جوخدار مرجع سابق ص.374
الدكتور عمر السعيد رمضان ص.334
الدكتور محمد سعيد نمور مرجع سابق ص352الى .354
) (2قرار محكمة التمميز االردنيه المذكور اعاله.
المادة  1/86من قانون أصول المحاكمات الجزائية االردني.
) (3المواد ) (36-32من قانون أصول المحاكمات الجزائية االردني.
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اإلمكانيات ومصادر القوة ما يمكنھا م ن مراقب ة ھ ذه األحادي ث والمكالم ات وتس جيلھا وكثي راً م ا
تستخدم ،وس ائل اإلعت داء عل ى ھ ذه الحرم ة كوس يلة للض غط ،أوتحقي ق أھ داف معين ه ف ي بع ض
المجتمعات وحيث أن المادة ) (357.356من قانون العقوب ات األردن ي ح ددت العقوب ات الالزم ة
لكل من تجاوز الحدود القانونيه باالعتداء على حرية االخرين ألن لكل إنسان الحق في العيش في
األمان واإلطمئنان في إتصاالته ومراسالته وعند التع رض إل ى ھ ذه الحري ة نج د الم ادتين س ابقة
الذكر يح ددان العقوب ات الالزم ة علم ا ً ب أن العقوب ات المنص وص عليھ ا ت دل عل ى ض مان إلت زام
السلطه بعدم االعتداء على ھذه الحرية التي كفلھا الدستور االردني والتشريعات الوطنية.
إن حرية المراسالت من الحقوق الشخصية اللصيقة باإلنسان ،ونالحظ أن الدستور األردن ي
نص عليھ ا ف ي الم ادة ) (1)(18بالش كل الكام ل وايض ا ً ھن اك نظ ام البري د األردن ي رق م) (2لس نة
 1956أكدت على أسرار الخطابات ،وفي المادة ) (5من نف س النظ ام أك د عل ى نف س المض مون،
وف ي الم ادة ) (6ورد ال نص عليھ ا ف ي نص وص الق وانين العادي ة ونالح ظ أن المنظم ات الدولي ة
واإلقليمية والداخلية كلھا أصبحت تھتم في حقوق اإلنسان ،وذل ك ظ اھر بش كل واض ح ف ي ميث اق
األمم المتحدة ومراكز حقوق اإلنسان المنتشرة في العالم حتى أصبح في وقتنا الحاظر قياس م دى
الديمقراطية في أي دولة تقاس في مدى تطبيقھا لحقوق اإلنسان ،وأن المشرع األردني واكب ھ ذا
التط ور ،وع دل ف ي نص وص قوانيين ه ،ونج د رج ال الفق ه والق انون ط البوا بتطبي ق النص وص
المتعلقة بالحريات الشخصية لتواكب التطورات التي تحصل في العالم ).(2
عندما نقارن نصوص التشريعات االردنية مع بعض التشريعات العربية نجد التواف ق بينھم ا
وألن ھذه التشريعات العربية قامت بمواكبة التطورات ونھج المشرع األردن ي نف س ال نھج ،وھ ذا
ما ينادي به جالل ة المل ك عب دﷲ الث اني ب ن الحس ين اط ال ﷲ عم ره ف ي إحت رام حق وق األنس ان،
والمحافظة عليھا ،واضافة المواد الجدي دة الت ي تكف ل ھ ذه الحري ات نج د المش رع األردن ي واك ب
ھذا التط ور م ن خ الل تط وير تش ريعاتنا الداخلي ه وأن التش ريعات القديم ة ايض ا ً اش تملت ب النص
على ھذه الحريات وتنظيمھ ا عل ى ال رغم ان بع ض الق انونين ي رون ع دم ش مولھا بالش كل الك افي
الذي يضمن الى الشخص الحرية الكامل ة ويط البون تش ريعاتنا الوطني ة ف ي إدراج الم واد الجدي دة
ف ي الدس تور األردن ي ،والق وانين العادي ة وش مول موض وع الحري ات الشخص ية بالش كل الكام ل
والتج اوب م ع التط ورات عل ى المس تويين ال داخلي ،والخ ارجي وھ ذا ال يت وافر إال اذا ت م تع ديل
التش ريعات الحالي ة وتطويرھ ا لتواك ب العص ر الح ديث وتتض من نص وص تح افظ عل ى الحري ة
الكامل ة ،وھ ذا يبع ث عل ى اإلس تقرار ف ي المجتماع ات ،والراح ة ،ولم ا وج دة م ن أھمي ة حري ة
المراسالت واالتصاالت حيث إجازت المادة) (88من قانون اصول المحاكمات الجزائي ه اج ازت
) (1فنصت الماده ) (18من الدستور االردني لسنة ) 1952تعتبر جميع المراسالت البريديه والبرقيه والمخاطبات
الھاتفيه سريه فال تخضع للمراقبه أوالتوقي ف اإل ف ي االح وال المعين ه ف ي الق انون ،ون ص الدس تور المص ري
لسنة 1971في الماده ) (45على سرية المراسالت.
) (2الدكتور فيصل الشطناوي مرجع سابق .ص.73
الدكتور ماجد الحلو.القانون الدستوري .دار المطبوعات الجامعيه االسكندريه  1986.ص.402
الدكتور محمد سليم القدومي مرجع سابق ص .87
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ال ى الم دعي الع ام ض بط ك ل المحادث ات والمراس الت البريدي ه والجرائ د والمطبوع ات المخالف ه
للقانون ).(1
الخاتمة
ان استعراض نا للحق وق الشخص يه ف ي الدس تور االردن ي وقوتھ ا القانوني ه نج د ان ھن اك
تجاوزات على الحريات الشخصية يتم ارتكابھا م ن س لطة غي ر مخول ة حس ب نص وص الدس تور
وھي تقوم في اجراءات القبض ،والتوقيف وھي الحكام االداريين وال ننسى ان سلطة الق بض ھ ي
من اختصاص السلطة القضائية اال اننا نجد ان ھناك سلطات اخرى منح لھا القبض والحك م وھ ذا
ال يكون اال من اختصاص السلطة القضائية فقط ،وعند ممارسة ھذه األفعال من قب ل ھ ذه الس لطة
تكون ھذه األفعال غير قانونية أي أنھا مخالف ة ال ى نص وص الدس تور األردن ي وأي ن ص يخ الف
الدس تور يج ب إبطال ه ،وع دم العم ل ب ه ،وھ ذه االج راءات مخالف ة لنص وص الدس تور االردن ي،
وبرغم من مخالفتھا الى نصوص الدستور اال انن ا نج د ان ھن اك تج اوزات ف ي تنفي ذ ھ ذه الس لطة
من خالل التوقيف لفترة طويلة وھناك العديد من االنتقادات التي وجھت الى الق انون االردن ي م ن
قبل تقارير المركز الوطني لحقوق (منظمة ھيومن رايتس ،وخصوصا اثنا زي ارة ھ ذه المنظم ات
حيث اننا نجد ان ھناك اشخاص موقوفين في مراكز االصالح والتاھي ل االردني ة م ن قب ل الحك ام
االداريين لفترة طويلة ،واحيانا ان فترة التوقيف تزيد على مدة الحكم وھذا نوع من التجاوز.
ان التجاوزات المرتكبه من قبل الحكام االداري ين ف ي التوقي ف ،واالقام ة الجبري ة ف ي مك ان
معين على الرغم من ان المادة التي تم النص عليھا في الدستور األردني كفلت حرية التنقل داخ ل
المملكة وع دم إجب ار أي ش خص أردن ي يحم ل الجنس يه األردن ي عل ى اإلقام ة ف ي جھ ه معين ه ،
واين ضمانات الحري ة الشخص ية الت ي تض من للش خص الح ق ف ي الحي اة االمن ه وحري ة تنقالت ه،
وحرم ة دخ ول المن ازل اال بموج ب احك ام الق انون اال انن ا نج د التج اوزات اثن ا دخ ول المن ازل،
والمخالفه الصريحة الى نصوص القوانين وعدم التقيد في االجراءات وبعض االحيان عدم ال نص
عل ى ھ ذه المواض يع ف ي نص وص الدس تور ،والق وانين وھ ذا ت رك المج ال مفتوح ا ام ام الس لطة
)(2
المخول لھا دخول المنازل الى التجاوز ،والتغول في التطبيق
أن أس تعراض الض مانات ال ى تكفلھ ا التش ريعات األردني ة ال ى الم واطن ،واذا ل زم االم ر
االلتقاء في عدد من اعضاء السلطة التشريعية في األردن لمعرفة آراءھم في ھذا الموضوع الھ ام
) (1الماده ) (18من الدستور االردني لسنة .1952
الماده ) (357.356.208من قانون العقوبات االردني رقم ) (16لسنة .1960
الماده ) (88من قانون اصول المحاكمات االردني لسنة .1961
الماده ) (6.5من نظام البريد االردني رقم ) (2لسنة .1956
نظام البريد االردني رقم ) (2لسنة  1956حيث انھا اكدت على اسرار الخطابات في الماده ).(5
) (2الدستور االردني الماده ).(18
قانون العقوبات االردني.
نظام البريد االردني رقم  (2لسنة  1956حيث انھا اكدت على اسرار الخطابات في الماده ).(5
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والحيوي وايضا استعراض قرارات محكمة التمييز ،والعدل العليا االردني ة وم ا تعرض ت ل ه م ن
فس خ العدي د م ن اإلحك ام والق رارات الص ادرة ع ن ع دم االختص اص او التج اوز ف ي ح دود
االختص اص ،وھ ذا س ببة ع دم تقي دھا ف ي الق انون ،وان الثغ رات ف ي ھ ذا الموض وع تجع ل
االشخاص الموك ل لھ م س لطة التنفي ذ التغ ول عل ى الحري ات الشخص ية ،والس بب ف ي ھ ذا التغ ول
عدم ،وجود التشريعات الكافية التي تضمن حماية ھذه التشريعات ،والمحافظة عليھ ا وان ا اج د ان
ھذا الموضوع من اھم المواضيع الت ي تحض ى ف ي الدراس ة ،واالھتم ام ب ه الن المجتم ع االن ف ي
)(1
تطوراته المختلفة يھتم في حقوق االنسان
أن العقوب ه الت ي فرض ھا المش رع االردن ي اس تنادا ال ى الم اده ) (356م ن ق انون العقوب ات
االردني ،وتقع العقوبه على من يسيء استعمال وظيفته.
أم ا الق وانين العادي ة ف ي نص ھا عل ى الحري ات الشخص ية ف ي الق انون األردن ي وھ ي ق انون
العقوبات األردني من) 179) ،204 ،356 ،347 ،3 ,181و.((180
من قانون أصول المحاكمات الجزائية )(106 , ،100 ,102 ،99 ،103 ،93
نالحظ ايضا ان القوانين العادية االردنية لم تشمل موضوع الحريات الشخص ية بش كل دقي ق
حيث اننا نجد كثير من االحكام تم ابطالھا من قبل المحاكم االعلى درجة وذل ك بس بب التج اوزات
م ن الس لطة المخول ة ف ي تنفي ذ الق انون ،وان س بب ذل ك ع دم ال نص بش كل ك افي ودقي ق م ن قب ل
القوانين العادية وترك المجال امام منفذي القانون الى ارتك اب التج اوزات ووان ھن اك العدي د م ن
قرارات لمحكمة التميي ز االردني ة ف ي فس خ العدي د م ن الق وانين المخالف ة س واء للدس تور االردن ي
اوتجاوز حدود السلطة المخولة قانونا ).(2
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