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والطلومىالدوادوظىإلىىكلوظىالقانونى(ىعلي عبد الكرين عقــيلبحثىتقدمىبهىالطالبى)
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ى

ىاالدتاذىبإذراف

 .د قــــــــــائـد هادي دهـــــشم
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعـــــــــــــــــت ديالـــــــــــــــــى

 كليـــــت القانوى والعلوم السياسيــــت
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 اإلهداء
 إىل 

ؿن أرضعمين احلب واحلنان ، إىل رؿز احلب وبلسم اؾشفاء إىل اؾقلب اؾناصع باؾلواض 

 واؾدتي احللولة .

 إىل ... 

 ؿن جرع اؾكأس ػراغاً  ؾوسقوين ؼطرة حب 

 إىل 

ؿن علت أـاؿله ؾوقدم ؾنا حلظة اؾسعادة إىل ؿن حصد األذواك عن دربي ؾومهد ؾي ررقق 

 اؾعلم 

 واؾدي اؾعزقز 

 إىل 

 اؾقلوب اؾطافرة اؾرؼوقة واؾنفوس اؾربقكة 

 وأصدؼائيإىل رقاحني حواتي أخوتي 

 إىل ... 

 ؿن ـزػت دؿائهم ؿن أجل أن ـعوش برػاه وأؿان ، إىل ذهداء ورين اجلرقح 

................. 

ىىالبــاحث                                                                                 
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 شكر وتقدير

بعد ان وػقين اهلل دلحاـه وتعاىل وبفضل ؿن عنده يف أجناز فذا اؾلحث قسعدـي 

( اؾذي  دهش قائد هاديأن أتقدم بواػر اؾشكر واؾمقدقر إىل األدماذ اؾدؽمور ) 

 أذرف على حبني وبذل جهوداً  يف فذا اؾلحث ... 

ؽلوة اؾقاـون واؾعلوم اؾسوادوة وؽاػة  قدم بواػر اؾشكر واؾمقدقر إىل عمادة وؽذؾك أت

 .... األداتذة االػاضل

 

ً  أذكر ؽل ؿن ؿد قد اؾعون ؾي يف أجناز فذا اؾلحث وـسأل اهلل تعاىل  وأخريا

 اؾموػوق ....

 

                                                     

  الباحــثى                                                                     
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 المقدمة 

ال يمكف تحديد نطاؽ لخصوصية األنساف وذلؾ بسبب تعدد نشاطات األنساف 
وحركاتو وميامو التي ينبغي عمى القانوف أف يوفر ليا الحماية وينبغي لمقضاء أف يجسد ىذه 
الحماية ويوسع مف نطاقيا وأف المحكمة األوربية لحقوؽ األنساف كاف ليا فضؿ السبؽ 

في تصوير مفيوـ الخصوصية وأف تدخؿ القضاء في تحديد نطاؽ الحؽ واألنجاز واألبتكار 
في الخصوصية والحماية القانونية ليذا الحؽ وخصوصاً  ما يرتبط منيا بإجراءات التفتيش 
ودخوؿ المنازؿ واألجراءات المتبعة مف قبؿ رجاؿ الشرطة والتي يمكف أف تكشؼ مف 

 ة األنساف.يخصوص

ة خصوصية المتيـ في اي مرحمة مف مراحؿ أستجوابو تكمف أىمية البحث إلى حمايو 
ألف الشخص الذي يتـ أستجوابو ال يكوف في جميع األحواؿ ىو مرتكب الجريمة وعميو يجب 
عمى السمطة المختصة بالتحقيؽ عند قياميا بأستجواب المتيـ أف ال تنسى أف المتيـ بريء 

ية لممتيـ، وبمقتضاه أف متيـ حتى تثبت إدانتو وىذا مبدأ أساسي لضماف الحرية الشخص
ف ىذا المبدأ عنصر أساسي  بجريمة ميما بمغت جسامتيا يجب معاممتو بوصفو شخص وا 
في الشرعية الجزائية ، وعميو فأف تطبيؽ مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص يفترض حتماً  

ئـ والعقوبات وجود قاعدة أخرى ىي إفتراض البراءة في المتيـ، والواضح أف مبدأ شرعية الجرا
يؤكد أف األصؿ في األشياء اإلباحة وبراءة الذمة وأف الشؾ يفّسر لمصمحة المتيـ وأف 

 األستثناء ىو التجريـ والعقاب وال يكوف ذلؾ إال بمقتضى حكـ قضائي.

أما إشكالية البحث تدور حوؿ أنتياؾ خصوصية المتيـ في مرحمة التحقيؽ التي تتـ 
صة بإحاطة المتيـ بالتيمة المسندة إليو لكي يتمكف مف الدفاع السمطة المخت ـو قعندما ال ت

عف نفسو أو بحرمانو مف اإلستعانة بمحامي في دور التحقيؽ الذي نص عميو العيد الدولي 
لمحقوؽ المدنية والسياسية ، وكذلؾ عندما يجبر المتيـ عمى الكالـ وىذا يعد مخالفاً  لمقانوف 

المتيـ عمى اإلجابة عمى االسئمة التي توجو إليو أو  حيث نص القانوف عمى أنو ال يجبر
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بأف أقراره يجمب لو بممارسة وسائؿ غير مشروعة كالتيديد في أستعماؿ القوة أو الترغيب 
المنفعة أو الفائدة ويحيى دفعو في الدعوة ويترتب عمى ذلؾ أف لممتيـ العديد مف 

 الخصوصيات والتي يجب عمى المشّرع حمايتيا.

ص منيجية البحث فقد أعتمدت عمى العديد مف المصادر والمراجع التي وأما بخصو 
ف أصبت فيو مف اهلل والحمد هلل  أحاطت بالبحث مف جميع جوانبو فإف أخطأت فيو مني وا 

 رب العالميف.

وأقتضت ىيكمية البحث تقسيمو إلى ثالث مباحث سبقتيا مقدمة ولحقت بيا خاتمة ، 
لحماية الجنائية وأنقسـ إلى : أوالً  معنى الحماية حيث تضمف المبحث األوؿ ما ىية ا

الجنائية وثانياً  إلى معنى المتيـ أما المبحث الثاني فتضمف ضمانات خصوصية المتيـ في 
اإلستجواب التي فصمت إلى ست نقاط حيث بدأت اوال ص يجب إحاطة المتيـ بالتيمة 

 وسادساً  عدـ جواز أستعماؿ الضغط عمى المتيـ.

المبحث الثالث فتظمف الحماية الجنائية مف حيث التوقيؼ والحبس وأنقسـ إلى أما 
 أوالً  الحماية مف حيث التوقيؼ وثانياً  الحماية مف حيث الحبس.

 

ى

ىالمبحثىاالول

 ماىهوظىالحماوظىالجنائوظى

 المقدمة 

ال يمكف تحديد نطاؽ لخصوصية االنساف ذلؾ أف تعدد نشاطات األنساف وحركاتو 
وميامو وأعمالو وتوجيات مشاعره وعواطفو وأحاسيسو وعالقاتو بما حولو مف أشياء 
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أف يوفر ليا وأشخاص تتضمف جميعيا مفردات مف خصوصية االنساف ينبغي عمى القانوف 
 . ماية ويوسع مف نطاقياالحماية وينبغي لمقضاء أف يجسد ىذه الح

كاف ليا فضؿ أف القضاء األوربي والمقصود ىنا المحكمة األوربية لحقوؽ األنساف 
السبؽ واألنجاز واألبتكار في تصوير مفيوـ الخصوصية وكذلؾ المجنة األمريكية والظاىر 

لحؽ في الخصوصة والحماية القانونية ليذا الحؽ أف تدخؿ القضاء في تحديد نطاؽ ا
وخصوصاً  ما يرتبط منيا بإجراءات التفتيش ودخوؿ المنازؿ واألجراء المتبع مف قبؿ رجاؿ 

 الشرطة.

 : الحماية الجنائيةمعنى  /أوالً  

تعددت التسميات التي تطمؽ عمى الحؽ في الخصوصية فقد يسمى الحؽ في الفردية 
أو الحؽ في العزلة أو الحؽ في السرية أو الحؽ في األلفة وكؿ ىذه التسميات تعكس جوانب 
متعددة لحياة األنساف الخاصة األمر الذي يجعميا متداخمة مع بعض االفكار أو متداخمة 

 . (1)معيا أو شبيياً  ليا 

 

( مف األعالف العالمي لحقوؽ األنساف عمى أنو )) ال يجوز 12ونصت المادة )
تعريض أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة في شؤوف أسرتو أو مسكنو وال لحمالت 
تضمف شرفو وسمعتو ولكؿ شخص حؽ في أف يحميو القانوف مف مثؿ ذلؾ التدخؿ أو تمؾ 

لعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية فقد ( مف ا17، أما المادة ) (1)الحمالت (( 
نصت عمى ىذا الحؽ بفقرتيف أوليا )) ال يجوز تعريض أي شخص عمى نحو تعسفي أو 

                                                           
 81، ص 1977حياتيـ الخاصة ، مجمة إدارة قضايا الحكومة ، العدد الرابع، نعيـ عطية ، حؽ األفراد في  (1)
 1981مف األعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف،  12 المادة (1)
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أو بيتو أو مراسالتو وألي حمالت  (2)شؤوف أسرتو  وغير قانوني لمتدخؿ في خصوصياتو أ
قانوف ممف مثؿ ىذا غير قانونية تمس شرفو أو سمعتو ، ومف حؽ كؿ شخص أف يحميو ال

 . (3)التدخؿ أو المساس (( 

ويعني الحؽ في الخصوصية حؽ األنساف في ممارسة شؤونو الخاصة بمنأى عف 
تدخؿ اآلخريف كذلؾ كاف لو الحؽ في أف يخمو إلى نفسو ولو الحؽ في حرمة حياتو الخاصة 
وسيرتيا ومجاؿ ىذه السرية وىو شخص األنساف أو مسكنو فاألنساف بحكـ طبيعتو لو أسراره 

أف يتمتع و الخاصة وخصائصو المتميزة وال يمكف لألنساف الشخصية ومشاعره الذاتية وصالت
 . (4)بيذه المالمح إال في أطار مغمؽ يحفظيا ويييا ليا سبيؿ البقاء 

ويمكف القوؿ أف فكرة الخصوصية تمتد جذورىا إلى العيد االعظـ ) الماجنا كارتا ( 
ت مالمح وكان 1629وتجد صداىا في مبدأ الحريات الصادر بقانوف سنة  1215عاـ 

الخصوصية في التعديالت الدستورية العشرة األولى الواردة عمى الدستور األتحادي لمواليات 
المتحدة األمريكية والتي يطمؽ عمييا وثيقة الحقوؽ والتي تقضي أف سمطات الحكومة وال 

 .(5)سيما في مجاؿ الحرية الفردية ليست بغير حدود 

يرد صراحة في الدستور األمريكي ، إال  وعمى الرغـ مف أف الحؽ في الخصوصية لـ
أف االستقالؿ الشخصي والتحرر مف التطفؿ الحكومي تعتبر قيماً  متأصمة الجذور في 

 .(1)التاريخ الدستوري األمريكي 

                                                           
 1995مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ،  17 المادة (2)

 المصدر أعاله. (3)
 54ـ، ص 2113الشريعة اإلسالمية والقانوف المقارف، دار عمار، عماف عبد المطيؼ ىميـ ، احتراـ الحياة الخاصة في  (4)

 261، ص 1983خميؿ ممدوح بحر ، حماية الحياة الخاصة ، دار صادر، بيروت ،  (5)
 261ص  مصدر سابؽ،خميؿ ممدوح بحر ،  (1)
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ويمكف القوؿ أف لفظة الخصوصية قد أستخدمت عمى األقؿ بدءاً  مف القرف الخامس 
ذا أردنا الدقة فأف ىذا االستعماؿ كاف في أواخر القرف  عشر وحتى مطمع القرف العشريف، وا 

التاسع عشر حيث كاف الفكر الدستوري األمريكي قد أختمر وأستقر وأصبحت الخصوصية 
 .(2)تمثؿ مسالؾ عريضة متشبعة لممصالح المرعبة بموجب مختمؼ نصوص وثيقة الحقوؽ 

ف مقاؿ وفي الحقيقة فاف نقطة األنطالؽ نحو تطور الحؽ في الخصوصية تبدأ م
أف قامت بعض الصحؼ  1891شيير لكؿ مف ) واريف وبرانديز ( ذلؾ أنو حدث في سنة 

ماطة المثاـ عف تفاصيؿ شخصية تتعمؽ بػ ) صمويؿ  األمريكية بنشر قصص عاطفية وا 
واريف ( وىو محاـ كبير سابؽ أعتزؿ المحاماة وأصبح مف رجاؿ األعماؿ وعف زوجتو وىي 

إلى مسألة خ، وأشارت ىذه الصحؼ عمى وجو الخصوص أبنة أحد أعضاء مجمس الشيو 
زواج ابنتيما فأستغؿ واريف ىذا األعتداء وأتجو إلى شريكو السابؽ لويس برانديز الذي أصبح 
فيما بعد واحداً  مف أشير قضاة الواليات المتحدة وكتبا معاً  مقاالً  في مجمة ىارفرد لمقانوف 

نا ظير تعبير الحؽ في الخصوصية كنمط مف بعنواف ) حؽ الحرمة الشخصية ( ، ومف ى
 . (3)الحقوؽ التي يفترض أف تتمتع بالحماية بنص القانوف 

وتشير التشريعات العقابية إلى أف ىناؾ جرائـ تمس الحؽ في الخصوصية منيا جرائـ 
المسارقة السمعية والبصرية وجريمة األفشاء أو التيديد بإفشائيا وىناؾ أيضاً  وسائؿ أثبات 

اقير المخدرة ػػػػػػػػػػػشؼ الكذب وأستعماؿ العقػػػػػػػر في خصوصية الفرد منيا أستعماؿ جياز كتؤث
ات ػػػػػػػسجيؿ الصوتي وأجيزة األتصاؿ ومراقبة المكالمػػػ) مصؿ الحقيقة ( وأستخداـ أجيزة الت

 . (1)تح المراسالت البريدية ػػػػػػػياتفية وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال

                                                           
 59ـ، ص 1978حساـ الديف كامؿ األىواني، الحؽ في أحتراـ الحياة الخاصة، دار الفكر ، دمشؽ،  (2)

  168ـ ، ص 2116ليمو مازف وآخروف، المدخؿ لدراسة حقوؽ األنساف ، دار قنديؿ ، عماف،  (3)
 173ـ، ص 1983دمشؽ،  ،قانوف العقوبات ، دار الفكر  ،مأموف سالمة  (1)
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 معنى المتهم :ثانياً  / 

معنى المتيـ في القانونية وىو الطرؼ الذي ىو مطموب لمرد عمى الشكوى مف 
 المدعي أو المالحؽ في دعوى قضائية مدنية أماـ المحكمة .

وفي القانوف الجنائي : ىو أي شخص تمت محاكمتو وفقا لقوانيف المحكمة ينظر إليو 
 كمف أرتكب الجريمة .

يقدـ عادةً  مثولو أوؿ مرة أماـ المحكمة طوعاً  رداً  عمى  والمتيـ في الدعوى المدنية
أمر الحضور، بينما غالباً  ما يؤخذ المدعي عميو في القضايا الجنائية إلى الحجز مف قبؿ 

 (2)الشرطة والمثوؿ أماـ المحكمة بناءً  عمى مذكرة توقيؼ 

يكمف في طبيعة  مية أستجواب المتيـ كأجراء مف أجراءات التحقؽ األبتدائيىأف أ
و أجراء أتياـ ودفاع في وقت واحد، وبالتالي فأف أستجواب األزدواجية وذلؾ مف حيث ان
 : (3)المتيـ يحتوي عمى ثالثة فروع 

 التثبت من شخصية المتهم :  .أ 

والسف  قبؿ كؿ شيء التثبت مف شخصية المتيـ واألثباتات الخاصة بو مف حيث األسـ
وصناعتو ومحؿ إقامتو وأوصافو وكاف والدتو ووضعو األجتماعي وسوابقو القضائية ومكاف 
وقوع الجريمة، أف التحقؽ مف شخصية المتيـ واجب قانوني وىو امر ضروري ألف مف شأنو 
أف يطمع القائـ بالتحقيؽ عمى حقيقة الشخص الموجو أليو التيمة ، وتمكيف المتيـ لموقوؼ 

                                                           
 168ـ، ص 1988، دار النيضة، القاىرة، 12مصطفى محمود محمد، شرح قانوف اإلجراءات الجنائية، ط  (2)

 161ـ، ص 2114، دار المعارؼ، القاىرة، 3محمد بشير الشافعي، قانوف حقوؽ األنساف ، ط (3)
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التيمة المسندة أليو وبالتالي تجييز دفاعو بشكؿ قانوني، إذ ال يصح عمى  عمى ما ىية
 (1)أو يمكنو مف إبداء دفاعو اإلطالؽ الظف بشخص لـ يستمع إليو القائـ بالتحقيؽ 

 أتهام المتهم : .ب 

أف أجراء األتياـ يستيدؼ إلى جمع األدلة بشاف الجريمة المرتكبة ونسبتيا إلى فاعميا 
ألساسي وىو المتيـ، أذ انو وحده يعرؼ الحقيقة الكاممة عف وقوع وذلؾ مف مصدرىا ا

الجريمة وكيفية أرتكابيا واالمر الذي يبرز أىمية األستجواب ىي األسباب والظروؼ المالئمة 
لمحصوؿ عمى أعتراؼ المتيـ عمى نفسو او تفوىو بأقواؿ بخصوص الجريمة الواقعة التي 

 .(2)يمكف أف تتخذ دليالً  ضده 

األعتراؼ فيو اإلقرار الصادر مف المتيـ بصدور الواقعة اإلجرامية عنو مما يعني أف أما 
، أما في عصرنا ىذا لـ (3)المقر مف تنسب إليو الواقعة التي تترتب عمييا المسؤولية الجزائية 

يعد لألقرار نفس المكانة كما كاف عميو في الماضي ألف التشريعات الجنائية الحديثة 
كاف ذلؾ بإشراؼ األمـ المتحدة أو منظمات اخرى حكومية أو غير حكومية ؿ ودساتير الدو 

قد قيدتو لغرض حماية حقوؽ األنساف وكرامتو وضماف الحريات الفردية واألقرار بمبدأ المتيـ 
بريء حتى تثبت إدانتو وعمى ىذا االساس فقد وضعت المشرع العراقي عدة شروط لصحة 

 (4)اإلقرار وىذه الشروط ىي : 

 أف يقع اإلقرار أماـ الجية التي ليا صالحيات ممارسة أو إتخاذ اإلجراءات الجنائية .-1

                                                           
 161، ص مصدر سابؽمحمد بشير الشافعي،  (1)
، دار الفكر ، دمشؽ ، 1ألياس أبو عبيد، أصوؿ المحاكمات الجزائية بيف النص واإلجتياد والفقو دراسة مقارنة ،ط (2)

 45ـ ، ص  2116
 46-45، ص  المصدر أعاله (3)

 12ـ، ص 2115مراد أحمد العبادي، إعتراؼ المتيـ وأثره في األثبات دراسة مقارنة ، دار الثقافة، عماف،  (4)
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أف يكوف المتيـ المعترؼ وقت أرتكاب الجريمة قد أكمؿ سف تحمؿ المسؤولية -2
 الجزائية 

 أف يكوف المتيـ في كامؿ القوة العقمية أثناء أستجوابو -3
إكراه أو استعماؿ وسائؿ غير  أف يعترؼ المتيـ بمحض إرادتو وحريتو دوف ضغط أو-4

 (1)مشروعة ضده

وبعد أف يعترؼ المتيـ بالجريمة يجري الكشؼ بداللة المتيـ لتعزيز اعترافو وبغية 
الوقوؼ عمى صحة األعتراؼ وبعد تحقؽ المحقؽ مف صدؽ إقرار المتيـ يقدمو إلى قاضي 

إذا  يوقعيا الحاكـ والمتيـ التحقيؽ لتدويف أقوالو بنفسو وتالوتيا عميو بعد  الفراغ منيا، ثـ
عميو قانوف أصوؿ . أف ىذا اإلجراء الذي نص (2)رغب المتيـ في تدويف أفادتو بخطو 

المحاكمات الجزائية العراقية ما ىو إال أجراء يراد بو زيادة توثيؽ إقرار المتيـ ذلؾ أف الفقرة 
عمى أنو ) لممحكمة  ( قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقية تنص217)أ( مف المادة )

سمطة مطمقة في تقدير إقرار المتيـ اآلخذ بو سواء صدر أماميا أو أماـ قاضي التحقيؽ أو 
محكمة اخرى في الدعوى ذاتيا أو في دعوى ولو عدؿ عنو بعد ذلؾ وليا أف تأخذ بإقرار 

أماـ  المتيـ أماـ المحقؽ إذا ثبت بالدليؿ المقنع انو لـ يكف لممحقؽ وقت كاؼٍ  إلحضاره
 (3)قاضي التحقيؽ لتدويف إقراره ( 

 

 

 دفاع المتهم عن نفسو : .ج 
                                                           

 13-12، ص  سابؽمصدر ، مراد أحمد العبادي  (1)

 161ـ ، ص 1981سمطاف الشاوي، أصوؿ التحقيؽ اإلجرامي، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  (2)
 161 - 161المصدر أعاله، ص  (3)
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أف الشخص الذي يتـ أستجوابو كالمتيـ ال يكوف في جميع األحواؿ ىو مرتكب الجريمة 
وعميو يجب عمى سمطة التحقيؽ عند قياميا بأستجواب المتيـ أف ال تنسى أف ) المتيـ بريء 

فيذا المبدأ يصعب المتيـ منذ بداية األجراءات ميما كانت ىناؾ مف  تثبت إدانتو (حتى 
أمور حتى يقـو الدليؿ الكامؿ الجاـز عمى ادانتو، األصؿ ىي البراءة وىذا مبدأ أساسي 

ومقتضاه أف كؿ شخص متيـ بجريمة ميما بمغت جسامتيا لضماف الحرية الشخصية لممتيـ 
قضائي بات ، فأف ىذا المبدأ يعتبر عنصر  يجب معاممتو بوصفو شخص تثبت إدانتو بحكـ

أساسي في الشرعية الجزائية عميو فأف تطبيؽ مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص يفترض 
 .(1)حتماً  وجود قاعدة أخرى ىي أفتراض البراءة في المتيـ حتى يثبت القانوف 

 الخاتمة :

ف األصؿ في األشياء الواضح مف األمر بأف مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات يؤكد أ
اإلباحة واألصؿ براءة الذمة واألصؿ أف الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ وأف األستثناء ىو 
التجريـ والعقاب وال تنفي البراءة إال عندما يخرج األنساف مف دائرة اإلباحة إلى التجريـ وىو 

 ال يمكف تقريره إال بمقتضى حكـ قضائي .

لقانوف أف يوفر ليا الحماية وينبغي لمقضاء وأف ألي أنساف خصوصية ينبغي عمى ا
 أف يجسد ىذه الحماية ويوسع مف نطاقيا.

 

 

ىالثانيالمبحثى

                                                           
ـ ، ص 1989أحمد بسيوني أبو الروس، التحقيؽ الجنائي واألدلة الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية ،  (1)

157 
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 ضماناتىخصوصوظىالمتهمىفيىاإلدتجواب

 المقدمة 

يعتبر األستجواب إجراءاً  مف إجراءات التحقيؽ األبتدائي الميمة والخطيرة التي تيدؼ 
إلى الحقيقة بشأف الجريمة والواقعة وتوفير الضمانات لألشخاص الذيف يتعرضوف لموصوؿ 

بحريتيـ وحرمة مكانتيـ األجتماعية لذا حدد لتمؾ اإلجراءات بشكؿ أو بآخر إلى المساس 
المشرع ضمانات كافية لتوفير الظروؼ المالئمة ألعتراؼ المتيـ مختاراً  أو تفوىو بأقواؿ 
بخصوص الجريمة الواقعة التي يمكف أف تتخذ ضده أو أف يعطي توضيحاً  لبعض القضايا 

 ما يأتي : الغامضة التي تساعد المحقؽ في حؿ عقدتيا ومف ىذه الضمانات

 اإلحاطة بالتهمة :أوال/ 

ثبات دفوعو ،  يجب إحاطة المتيـ بالتيمة المسندة إليو لكي يتمكف مف الدفاع عف نفسو وا 
فمما كاف القبض عمى المتيـ ينطوي ضمناً  عمى أسناد تيمة معينة أليو وجب أخطاره بيذه 

 .(1)التيمة 

قبؿ المباشرة بالتحقيؽ وفي جميع األحواؿ فانو يجب افياـ المتيـ بالتيمة الموجية أليو 
معو ألوؿ مرة أماـ قاضي التحقيؽ وينبغي أف يحاط عمماً  باإلتياـ بشكؿ محدد، والواقع أنو 
ليس مف السيؿ دائماً  تحديد التيمة وتكييفيا مف الناحية القانونية عمى وجو الدقة منذ بدء 

كشؼ ظروؼ جديدة تدعو إلى تغيير وصفيا وليذا يكفي ة التحقيؽ فضالً  عف أحتماؿ رحم
 . (2)إحاطة المتيـ بالواقعة بشكؿ عاـ دوف أشتراط ذكر الوصؼ عمى وجو التحديد 

 حق المتهم في األستعانة بمحامي أثناء التحقيق :ثانياً / 
                                                           

 388، ص  1ج ،ـ1978بغداد ، ، سامي النصراوي ، دراسة أصوؿ المحاكمات الجزائية ، مطبعة دار السالـ (1)
أبو ذر منذر كماؿ عبد المطيؼ ، ضمانات الحرية الشخصية في استجواب المتيـ، موقع ألكتروني  (2)

fr.startimes2.com/f.aspx?t2017 (17/3/2017) 
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تطبيقاً  لضماف حؽ المتيـ في األستعانة بمحامي في دور التحقيؽ والذي نص عميو 
العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية حيث أوجبت الكثير مف التشريعات أخطار المتيـ 
قبؿ تدويف أقوالو بحقو في األستعانة بمحاـٍ  ويتجمى ىذا الحؽ فيما ورد نص الفقرة )رابعاً ( 

( مف دستور جميورية العراؽ )حؽ الدفاع مقدس ومكفوؿ في جميع مراحؿ 19مف المادة )
التحقيؽ والمحاكمة وعمى المحاكـ أنتداب محاـ لمدفاع عف المتيـ لمف ليس لو محاـٍ  يدافع 

 .(1)عنو( 

( مف قانوف أصوؿ 123كما نص عمى ذلؾ التعديؿ الوارد عمى نص المادة )
يـ الحؽ في أف يتـ تمثيمو مف محاـ وأف لـ تكف لو المحاكمات الجزائية والتي نصت ) لممت

القدرة عمى توكيؿ محاـ تقوـ المحكمة بتعييف محاـ منتدب لو دوف تحميؿ المتيـ أتعابو 
بتوكيؿ محاـ فميس لقاضي وعمى قاضي التحقيؽ أو المحقؽ حسـ موضوع رغبة المتيـ ،

 .(2) التحقيؽ أو المحقؽ المباشرة بأي إجراء حتى حضور المحامي (

وبيذا التعديؿ أوجب المشرع عمى محكمة التحقيؽ بإنتداب محامي لممتيـ في قضايا 
الجنايات والجنح اف لـ يكف لو محاـ أصيؿ لغرض الدفاع عنو كما أوجب عمى قاضي 
التحقيؽ أو المحقؽ العدلي أخذ رأي المتيـ قبؿ أستجوابو فيما إذا كاف لديو الرغبة في توكيؿ 

ذا أبدى رغبتو في ذلؾ ولـ يكف في مقدوره توكيؿ محاـ لو عندئذ  محاـ ينوب عنو أـ ال، وا 
 .(3)أوجب المشرع بإنتداب محامي لو في قضايا الجنح والجنايات 

وبعد توكيؿ محاـ أو األنتداب يتـ األستجواب وكاف مف المستحسف جعؿ أنتداب 
ىذا يوفر ضمانة المحاـ لممتيميف في حالة عدـ وجوده في مرحمة التحقيؽ وجوبي، أف 

                                                           
 ، دستور جميورية العراؽ 1979( لعاـ 14( ، الفقرة )19المادة ) (1)

 1979( ، مف قانوف المحاكمات الجزائية لعاـ 123المادة ) (2)
 159ص ،2116بغداد ،  ،، المكتبة القانونية 2جواد الرىيمي، أحكاـ البطالف في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، ط (3)
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خاصة لكؿ متيـ في جريمة وىو وجوب دعوة محاميو لحضور التحقيؽ وذلؾ خوفاً  مف 
في ضياع األدلة وتطميناً  لممتيـ وصوناً  لحرية الدفاع عف نفسو وىو واجب أجرائي 

التحقيؽ وفي حالة عدـ أمكانية المتيـ أو ذويو توكيؿ محاـ بسبب عدـ إمكانية دفع األتعاب 
 .(1)لدولة تعييف محاـ يتـ أنتدابو مف المحكمة وتدفع أتعابو مف خزينة الدولة تتولى ا

أف حضور المحامي في التحقيؽ مع المتيـ ال يعني أف ينوب عف المتيـ في اإلجابة 
أو ينبيو إلى مواقع الكالـ أو السكوت أو اف يترافع اماـ قاضي التحقيؽ فمو فقط أف يطمب 

لمالحظات كما لو حؽ األعتراض عما يوجو لممتيـ أو إذا كاف توجيو أسئمة أو يبدي بعض ا
كما يحؽ لمحامي الدفاع اإلطالع عمى االوراؽ  (2)المحامي يرغب بتوجيو أسئمة لمشيود 

 التحقيقة ويطمب عمى نفقتو صوراً  مف األوراؽ التحقيقية .

والمتيـ الموقوؼ يجب أف تتاح لو فرصة في اإلتصاؿ بمحاميو وفرصة التحدث إليو 
بحرية وعمى أنفراد وعمى غير مسمع مف أحد سواء كاف مسمعاً  طبيعياً  أـ تنصتاً  مشرقاً  

لممتيـ سواءً  في ذلؾ األتصاؿ أـ بواسطة أجيزة فنية وأف يحمى ىذا األتصاؿ كحؽ 
 . (3)ؽ المراسمة الشخصي أـ االتصاؿ عف طري

 

 

 حق المتهم في الطعن بقرار القاضي :ثالثاً / 

                                                           
عبد الستار غفور بيرقدار، حقوؽ المتيـ في دور التحقيؽ في القانوف العراقي ، موقع ألكتروني ،  (1)

www.iraqia.iq/ifm.php?recoded:338/2,2017 (20/3/2017) 
 المصدر أعاله (2)

 9، ص مصدر سابؽألياس أبو عبيد ،  (3)
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( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائي عمى أنو )لكؿ مف اإلدعاء 249نصت المادة )
العاـ والمتيـ والمشتكي والمدعي والمدني والمسؤوؿ مدنياً  أف يطعف لدى محكمة التمييز في 
االحكاـ والقرارات والتدابير الصادرة مف محكمة الجنح أو محكمة الجنايات في جنحة أو 

أو تأويمو أو إذا وقع خطأ  بنيت عمى مخالفة لمقانوف أو خطأ في تطبيقوقد جناية أذا كانت 
مؤثراً  في جوىري في اإلجراءات األصولية أو في تقدير االدلة أو تقدير العقوبة وكاف الخطأ 

 .(1)الحكـ(

)ال يعتد بالخطأ في اإلجراءات إذا لـ يكف ضاراً  بدافع المتيـ وال يقبؿ الطعف تمييزاً   
والقرارات اإلعدادية واإلدارية وأي عمى أنفراد في القرارات الصادرة في مسائؿ األختصاص 

قرار آخر غير فاصؿ في الدعوى إال إذا ترتب عمييا منع السير في الدعوى ويستثنى مف 
طالؽ السراح بكفالة أو بدونيا( ذلؾ قرارات   . (2)القبض والتوقيؼ وا 

أو وكيمو ولألدعاء العاـ حيث أعطى المشرع العراقي بموجب ىذه المادة الحؽ لممتيـ 
والمشتكي والمدعي المدني والمسؤوؿ مدنياً  الطعف تمييزاً  في األحكاـ والقرارات والتدابير 

ت في جنحة أو جناية إذا كانت قد بنيت عمى الصادرة مف محكمة الجنح أو محكمة الجنايا
مخالفة لمقانوف أو خطأ في تطبيقو وفي القرارات الصادرة مف قاضي التحقيؽ خالؿ ثالثيف 
يوماً  مف اليـو التالي لتاريخ صدورىا عدا القرارات االعدادية واإلدارية بأستثناء قرارات 

خالء السبيؿ بكفالة أو بدونيا وال سبب في ذلؾ ىو أىمية ىذه القرارات القبض والتوقيؼ وا 
 .(3)وعالقتيا بالحرية الشخصية 

 م أجبار المتهم عمى الكالم :عدرابعاً / 

                                                           
 9ص ،مصدر سابؽالياس ابو عبيد،  (1)

 1985( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقية لسنة 249المادة ) (2)
 75ص  مصدر سابؽ،سمطاف الشاوي ،  (3)
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( فقرة )ب( مف قانوف األصوؿ الجزائية نصت عمى انو ) ال يجبر المتيـ 126أف المادة )
عمى اإلجابة عمى األسئمة التي توجو أليو كما ال يجوز اعتبار سكوتو دليالً  ضده طالما أف 

كاف القانوف قد منع مف حقو اإلجابة عمى األسئمة حتى إذا كاف قد أجاب عمى بعضيا فإذا 
ـ عمى الكالـ فأنو أعطى الحؽ في أف يبدي أقوالو في أي وقت يراه مناسباً  ولو أجبار المتي

أف يناقش الشاىد بعد سماعو ألقوالو أو أف يطمب االستدعاء شاىد معيف لغرض يماع 
شاىدتو قبؿ أستجواب المتيـ يجب عمى قاضي التحقيؽ والمحقؽ أعالـ المتيـ بأف لو الحؽ 

 (1)رستو ىذا الحؽ أي قرينة ضده(في السكوت وال يستنتج مف مما

 عدم تحميف المتهم اليمين القانونية :خامساً / 

أف تحميؼ اليميف يعد مف وسائؿ الضغط األخالقية التي يتعرض ليا الممتيـ وذلؾ 
 الحقيقة أو يضحي بنفسو ويعترؼ يكذب وينكر بوضعو في موقؼ محرج يحتـ عميو أما أف

أي أف تحميفو اليميف يؤدي إلى أف ينازع المتيـ عامالف ىما محافظتو عمى نفسو وعدـ 
التفريط بيا وتعرضيا لمخطر مما يدفعو إلى الكذب أو قوؿ الحقيقة حفاظاً  عمى قدسية 
معتقداتو الدينية واألخالقية التي يؤمف بيا وال يفرط فييا مما يؤدي إلى تعريض المتيـ نفسو 

في حالة أعترافو بالتيمة المنسوبة إليو وعمى الرغـ مف ذلؾ يجوز تحميؼ المتيـ  إلى اإلدانة
اليميف إذا كاف ذلؾ في معرض إدائو الشيادة عمى غيره مف المتيميف أي في حاؿ وجود 

 . (2)لمتيمة المنسوبة ألييـ متيميف معترفيف وآخروف منكريف 

 

جباره عمى ال يجوز أستعمال أي وسيمة تؤدي إلى الضسادسًا /  غط عمى أرادتو وا 
 بشيء : اإلقرار

                                                           
 1985(، ؼ ب ، قانوف أصوؿ الجزائية العراقية لسنة 126المادة ) (1)

 12ص،مصدر سابؽ ،  باديمراد أحمد فالح الع (2)
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( مف قانوف األصوؿ الجزائية عدـ جواز أستعماؿ أي وسيمة غير 127فقد نصت المادة )
مشروعة لمتأثير عمى المتيـ لمحصوؿ عمى إقراره كاستخداـ القسوة أو التعذيب أو أساءة 

أو التيديد بإيذائو أو أيذاء الطعاـ والراحة عند مواجيتو في أماكف غير مريحة معاممتو بمنع 
أشخاص يمتوف إليو بصمة قرابة كالزوجة او األوالد أو األـ أو األب أو إغراءه بأية وسيمة 
كأييامو باف إقراره يجمب لو المنافع ويدفع عنو المشاكؿ وكذلؾ وعده بفائدة أو بتحسف وضعو 

 في الدعوى أو رمي عبء الجريمة عمى عاتؽ شركائو فييا.

ائؿ األخرى غير المشروعة لمضغط عمى المتيـ التأثير النفسي عميو كإرىابو أو ومف الوس
منعو مف النوـ أو أيجاد المخاوؼ وكذلؾ أستعماؿ المخدرات أو المسكرات والعقاقير إلى 

 (1)غير ذلؾ مف الوسائؿ الغير المشروعة 

 الخاتمة :

ب عمى المشرع فمممتيـ العديد مف الخصوصيات في حقو في االستجواب والتي يج
العراقي حمايتيا أو تحقيقيا ولو العديد مف الحقوؽ التي يجب مراعاتيا أثناء فترة األستجواب 

 منيا اإلحاطة بالتيمة وحقو في األستعانة بمحامي أثناء التحقيؽ وعدـ إجباره عمى الكالـ.

 

 

 

 

 

                                                           
 14مراد أحمد ، مصدر سابؽ، ص  (1)
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 المبحثىالثالث
 الحماوظىالجنائوظىمنىحوثىالتوقوفىوالحبس

 مقدمة 
أف توقيؼ المتيـ يعني تقييد حريتو قبؿ صدور الحكـ بإدانتو ومف يجوز ليـ إصدار 
القرار بتوقيؼ المتيـ ىـ حصراً  قضاة التحقيؽ وأستثناءاً  المحققوف في األماكف النائية عف 
مركز دائرة قاضي التحقيؽ وفي الجنايات فقط عمى أف يتـ عرض األوراؽ عمى قاضي 

مكنة وأف وجوب وجواز التوقيؼ تختمؼ طبقاً  ألختالؼ وصؼ بأسرع وسيمة مالتحقيؽ 
لجريمة فقاضي التحقيؽ ممـز بتوقيؼ المتيـ في الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ وال يجوز 
إطالؽ سراح المتيـ بكفالة أو بدونيا في ىذه الطائفة مف الجرائـ أما في الجنح المعاقب 

و بالسجف فممقاضي سمطة تقديرية في توقيؼ عمييا بالحبس مدة تزيد عمى ثالث سنوات أ
 المتيـ أو إخالء سبيمو بكفالة أو بدونيا .

 التوقيف : /أوالً  

ع لمصمحة التحقيؽ بأمر يصدر مف القاضي المختص وىو إجراء ماس بالحرية ُشر  
عينة أو النيابة العامة في جرائـ معينة تسمب بمقتضاه حرية المتيـ بإيداعو السجف لمدة م

 .(1)توافرت الدالئؿ الكافيةمدى 

أو أنو إجراء أحتياطي وقتي يوضع بموجبو المتيـ في مكاف معيف بأمر مف جية 
تحاوؿ الجيات المختصة خالليا التأكد مف ثبوت قضائية مختصة ولممدة المقررة قانوناً  

 .(2)ويخضع المتيـ الموقوؼ لنظاـ خاص التيمة أو عدميا

                                                           
ـ، 1991الموصؿ ،  سعيد حسب اهلل عبد اهلل ، شرح قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية ، دار الحكمة لمطباعة والنشر ، (1)

 227ص 
 132ـ، ص 1985، دار النيضة ، القاىرة ، 6أحمد فتحي بو سرور ، الوسيط في قانوف اإلجراءات الجنائية ، ط (2)
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 قيؼ خالؿ فترة التحقيؽ األبتدائي كميا أو بعضياأو ىو حبس المتيـ في دار التو 
 .(1)إلى أف تنتيي بصدور حكـ نيائي في موضوع الدعوى 

وصيانة لحؽ الدفاع لممتيـ يجب إبالغو بأسباب القبض عميو وأسباب تقييد حريتو 
 مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف قانوف الحماية الجنائية( مف 95وقد نصت المادة )

وعممياً  فأنو في الغالب يكوف المتيـ عمى أتـ العمـ باإلتياـ  ( في الفقرة الثانية1948لسنة )
جب في توصيؼ التيمة مف قبؿ السمطة التحقيقية ويالواقع عميو ولكف قد يمتبس األمر عميو 

يعمموه بسبب القبض عميو وأف حؽ المتيـ في اإلحاطة  يوعمى رجاؿ األمف لحظة القبض عم
مجتمع وواجب عميو في الوحده بؿ ىو حؽ وبة إليو ال يعتبر مف حؽ المتيـ مة المنسبالتي

 .(2)ذات الوقت في أف ال يداف وىو بريء

فال بد مف تعريؼ المتيـ عند القبض عميو بأسباب القبض عميو والتيمة المنسوبة إليو 
 ية الجنائية التيالحماوأف لو اإلستعانة بوكيؿ محاـ واإلتصاؿ بمف يرى إبالغو ومثؿ تمؾ 

 . (3)ع العراقيكفميا المشرّ 

وال شؾ في ضرورة تسبب األمر الصادر بالقبض عمى المتيـ كقيد الجممة التي 
وحماية الحرية لممتيـ إال إذا كانت ىنالؾ أسباب جدية وحقيقية تبرر إتخاذ  تصدر ىذا األمر

ىذا اإلجراء فال يطمؽ العناف في إصدار ىذا االمر دوف رؤية مف التحقؽ مف توافر المبررات 
التي يستند إلييا في إتخاذ مف ىذا اإلجراء ))ولكؿ شخص الحؽ في أف يعمـ بأسباب القبض 

ولو الحؽ في أف يعمـ بالتيمة المنسبة إليو بالوسيمة الممكنة كما  عميو عند إجراء القبض

                                                           
بو كحيؿ األخضر، الحبس اإلحتياطي والمراقبة القضائية في التشريع الجزائري والمقارف ، ديواف المطبوعات الجامعية ،  (1)

 6ـ، ص 1992الجزائر ، 

 124ـ، ص 1969محمد سامي النبراوي، أستجواب المتيـ ، دار النيضة ، القاىرة ،  (2)
 35حسيف محي الديف، اإلجراءات الجزائية ، المطبعة الوطنية ، بغداد، د ت ، ص  (3)
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( مف إعالف حقوؽ اإلنساف عمى أنو حؽ كؿ شخص مقبوض 1( فقرة )19تنص المادة )
وذلؾ حتى يتمكف المتيـ إف كاف بريئاً  مف  .(1)عميو في إبالغو فوراً  باإلتياـ الموجو إليو(( 

الجنائية التي نص عميو الدستور العراقي وعند حضور وىذا يعد مف الحمايات دفع التيمة 
 .(2)المتيـ ألوؿ مرة في التحقيؽ

يجب عمى المحقؽ أف يثبت شخصيتو ثـ يحيطو عمماً  بالتيمة المنسوبة أليو ويثبت 
أقوالو في المحضر وال بد مف إعالـ المتيـ بالتيمة المنسوبة أليو قبؿ سؤالو عنيا وحتى 

 والمستندات التي يواجو بيا ىذا الخطر المائؿ في اإلتياـ.يستطيع إعداد األوراؽ 

ف مف واجبات الجية التي تتولى القبض عمى المتي ـ إبالغو بأسباب القبض عميو وا 
بحريتو الشخصية بيذه ه تعد حماية لممتيـ عمى تمؾ الحادثة التي كانت سبباً في المساس وىذ

 عمى أف تسمع أقواؿ (43في المادة ) محاكمات الجزائية، وقد نص قانوف أصوؿ الالدرجة
 .(3) ساعة 24المقبوض عميو وذلؾ خالؿ 

 سماع أقواؿ المتيـ عمى شكؿ سؤاؿ يقتصر دور أعضاء الضبط القضائي عمىبينما 
ثبات إفادتو في المحضر وال يجوز مناقشتو تفصيالً  أو مواجي  توعف التيمة المنسوبة إليو وا 

متيميف أو باألدلة القائمة ضده بيدؼ الحصوؿ عمى بالشيود أو مواجيتو بغيره مف ال
ت مف أختصاص أعضاء الضبط إعتراؼ منو ألف ذلؾ يدخؿ في أعماؿ التحقيؽ وىي ليس

 .القضائي

 

                                                           
 ـ 1948لسنة والمواطف مف الدوؿ العربية مف اإلعالف العالمي لحقوؽ األنساف  95 المادة (1)
 13، ص 1955، مطبعة العاني ، بغداد، 3برتو ، اصوؿ المحاكمات الجزائية ، طعبد الجميؿ  (2)

 2115مف الدستور العراقي لسنة  19 المادة( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ، 43المادة ) (3)
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المنسوبة إليو )لممتيـ( أو قد تظير  تمخيص الوقائعويكتفي مف القائـ باألستجواب 
مف شأنيا أف تغير مف ىذا الوصؼ خالؿ التحقيؽ فيحؽ لقاضي التحقيؽ  (1)وقائع وظروؼ

وفؽ المادة القانونية التي يجدىا أكثر أنطباعاً  عمى وقائع القضية إبداؿ الوصؼ القانوني 
))يحؽ لقاضي التحقيؽ أف يكيؼ وبموجب ذلؾ قضت محكمة التمييز بأنو:  موضوع النزاع،

ة القانونية المنطبقة عمييا في ضوء األدلة المتوفرة لديو وال الجريمة أثناء التحقيؽ وفؽ الماد
إذا اظير التحقيؽ إف الجريمة ال تنطبؽ  (2) يمنعو ذلؾ مف تبديؿ التيمة المسندة إلى المتيـ

 ((.عميو تمؾ المادة ....

المحقؽ التثبت مف شخصية عمى قاضي التحقيؽ أو  (123المادة ) نصتوقد 
منسوب اليو  مف شخصية المتيـ وأخباره عما ىووال يجري األستجواب إال بعد التأكد ، المتيـ

في مجاؿ التطبيقات القضائية فقد يحصؿ أحياناً  أف يمثؿ و  جرائـ،مف وقائع تعتبر مف ال
 (3)ظاىر حالو مفأماـ المحقؽ أو المحكمة متيـ عمره في الوثيقة الرسمية يتعارض 

وبموجب ذلؾ قضت محكمة  ،طبيرسمية واإلستعانة بالفحص اليمؿ الوثيقة التمحكمة الف
في قرار ليا بيذا الشأف بأف : ))لممحكمة إىماؿ الوثيقة الرسمية في تقدير عمر التمييز 

حالتو إلى  طبي لتقدير عمره بالوسائؿ الفحص الالمتيـ الحديث إذا تعارض مع ظاىر حالو وا 
 .(4) ((العممية الحديثة فحص طبي وغيرىا العممية

 

 

                                                           
 418، ص 1، ج1991عمي السماؾ، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي، مطبعة الجاحظ، بغداد،  (1)

 421ص  ،1المصدر أعاله ، ج (2)

 1971االصولية مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، لسنة  123 المادة (3)

 1984بغداد، مكتبة الجاحظ،  واثبة داود السعدي، حقوؽ المتيـ، (4)
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 الحبس : /ثانيا ً 

ساعة وأقؿ  24ىو أيداع المحكوـ عميو في المنشأة العقابية لمدة تتراوح بيف أكثر مف و 
 . وىو نوعاف :(1) سنيف (5)مف 

ويعني أيداع المحكـو عميو في المنشأة العقابية لمدة تتراوح بيف أكثر  الحبس الشديد: - أ
سنيف ويجب عمى المحكمة أف ( 5و ) أشير وأسبوعيف 3أشير كأف تكوف  3مف 

تحكـ بعقوبة الحبس الشديد كمما كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عمييا بالحبس مدة 
تزيد عمى سنة بمعنى أنو يجوز لممحكمة أف تحكـ بعقوبة الحبس البسيط بدالً  مف 
الحبس الشديد إذا كانت المدة أقؿ مف سنة ويكمؼ المحبوس بإداء األعماؿ المقررة 

 في المنشأة العقابية. قانونا ً 
ىو أيداع المحكـو عميو في المنشأة العقابية مدة  الحبس البسيط : - ب
وسنة واحدة وال يكمؼ المحبوس بإداء األعماؿ المقررة  (2)ساعة  24أكثر تتراوح بيف 

التي تسمع في وقت مف خالؿ التطبيؽ العممي أف األقواؿ  قانوناً  في المنشأة العقابية
الحادث تكوف أقرب إلى الحقيقة وبعيدة عف التحوير والتمقيف وتطبيقاً  قريب مف وقوع 

الشيادات المدونة فور وقوع  مة التمييز في إحدى قراراتيا بأفلذلؾ أقضت محك
وعميو . (3)عف التأثير والتحوير لى الحقيقة وأدعى لمقناعة لبعدىاالحادث تكوف اقرب إ

ئمة بالتحقيؽ استجواب المتيـ خالؿ فترة نرى التشريعات التي أوجبت عمى الجية القا
مف حضور المتيـ أماـ المحقؽ أو ( ساعة 24زمنية تـ تحديدىا بنص القانوف )

( 24قاضي التحقيؽ بما ال يدع مجاؿ لإلجتياد والتفسير كما اف تحديد المدة بػ )

                                                           
ـ 1998، دار النيضة ، القاىرة ، ولية الجنائية في قانوف العقوباتعز الديف الديناصوري وعبد الحميد الشواربي ، المسؤ  (1)

  75، ص 
  1969لسنة  111قوبات العراقي رقـ قانوف الع ، 88المادة  (2)
 663، قضاء محكمة التمييز العراقي ، المجمد السادس ،ص 1968، جنايات 2196القرار المرقـ  (3)
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 ساعة ينسجـ أكثر مع العدالة وحؽ المتيـ في الدفاع عف نفسو إلثبات براءتو بأسرع
نص قانوف  (1)وىذه تعتبر مف الحمايات الجنائية الميمة لمقاضي والمتيـ وقدوقت 

بموجب و بشكؿ صريح وواضح  الحمايةأصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي عمى ىذه 
( يوماً  مف تاريخ األحتجاز وبموجب 91أف يبقى بعد )ال يجوز القانوف العراقي 

ف أو سجنو إال في السجوف أو دور التوقيؼ القانوف العراقي ال يجوز توقيؼ أي أنسا
ستناداً  لذلؾ فأف حضر حجز المقبوض عميو في غير األماكف  المخصصة لذلؾ وا 

المتيـ األساسية اثناء اإلنساف ىامة وىي رعاية حقوؽ  حمايةالمخصصة لذلؾ يعد 
حيث  (2)لإليذاء البدني أو المعنويالتوقيؼ ومعاممتو وفؽ القانوف ومنعو مف التعرض 

، اإلدعاء العاـأف ىذه األماكف خاضعة لإلشراؼ والمراقبة والزيارة مف قبؿ القضاء و 
 بالعسكرييف. عمماً  بأف ىناؾ اماكف توقيؼ خاصة 

وأف مف حقوؽ المتيـ أف يتقدـ بالشكوى إلى إدارة التوقيؼ سواءً  كانت شكوى كتابة  
 وتقديميا إلى الجيات المختصة.التوقيؼ متابعة الشكوى  (3)فيية وعمى مأمورػػػػأو ش

حيث ال يجوز توقيؼ أي أنساف أو سجنو إال الحماية الجنائية بشكؿ  قانوف صوقد ن
وىو رعاية حقوؽ المتيـ األساسية وحقو في  أو دور التوقيؼ المخصصة لذلؾ في السجوف

ليا أو في شرح أي معاناة يتعرض التي تعتبر حؽ المتيـ  شكوى إلى مأمور التوقيؼأف يقدـ 
 . (4)لموقوؼ فيو عف أي تصرؼ غير نظاميإبالغ يريد إدراجو عمى أحوالو في المكاف ا

 

                                                           
 118ـ ، ص 1972حسيف جميؿ ، حقوؽ اإلنساف والقانوف الجنائي، مطبعة الجاحظ، بغداد ،  (1)

 135ـ، ص 1977فاضؿ زيداف ، العقوبات السالبة لمحرية ، بغداد،  (2)
 136المصدر أعاله ، ص  (3)

 324محمد سامي ، مصدر سابؽ ، ص  (4)
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 الخاتمة :

يتضح مما تقدـ أنو عمى الجية التي تتولى القبض عمى المتيـ إبالغو بأسباب  
القبض عميو وىذه تعد حماية لممتيـ عمى تمؾ الحادثة التي كانت سبباً  في المساس بحريتو 

وعميو منع القانوف العراقي توقيؼ أي شخص أو سجنو إال في السجوف أو دور  الشخصية
التوقيؼ المخصصة لذلؾ وأستناداً  لذلؾ فأف حظر حجز المقبوض عميو في غير األماكف 
المخصصة لذلؾ يعد حماية ىامة وىي رعاية حقوؽ األنساف األساسية لممتيـ أثناء الحبس 

 والتوقيؼ .

 الخاتمة :

 بحمد اهلل وتوفيقو بعد أف أنييت كتابة بحثي ىذا توصمت إلى جممة مف النتائج أىميا :

أف الحماية القانونية والقضائية لحؽ األنساف في الخصوصية ىي حماية حديثة  -1
ىذا  نسبياً  بؿ اف الحؽ برمتو حديث نسبياً  وقد يكوف مرد ذلؾ أرتباط أنتياكات

 الحؽ بالتقدـ العممي والتكنموجي وتطور وسائؿ النشر واإلعالـ.
ليس مف السيؿ أيضاً  حصر  أنوليس مف السيؿ تحديد نطاؽ ىذا الحؽ كما  -2

 المبررات التي تبيح التدخؿ في خصوصية األنساف بؿ ترؾ األمر لمقضاء.
ات الميمة التي أف األستجواب إجراء مف إجراءات التحقيؽ اإلبتدائي وىو مف اإلجراء -3

تيدؼ في النياية إلى جمع األدلة إلدانة المتيـ أو إلثبات براءتو مف خالؿ تعريؼ 
 المتيـ بالتيمة المسندة إليو.

إف أجراء األستجواب يستيدؼ إلى جمع األدلة بشأف الجريمة المرتكبة ونسبتيا إلى  -4
 فاعميا وذلؾ مف مصدرىا األساسي وىو المتيـ .

يجب إبالغو بأسباب القبض عميو وأسباب تقييد حريتو ليتسنى لو  صيانةً  لحؽ المتيـ -5
 الدفاع عف نفسو. 
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يعتبر التوقيؼ إجراء ماس بالحرية الشخصية وىو ُشّرع لمصمحة التحقيؽ بأمر  -6
 يصدر مف القاضي.

ينقسـ الحبس إلى نوعيف حبس شديد ويعني إيداع المحكـو عميو في المنشأة العقابية  -7
 ( ساعة.24( أشير والحبس البسيط تكوف الفترة بيف )3مف )لمدة تتراوح ألكثر 
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 المصادر

 أواًل : الكتب 

التحقيؽ الجنائي واألدلة الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، االسكندرية احمد بسيوني ابو الروس ،  -1
 ،1989 . 

 1985،دار النيضة ، القاىرة،  6، الوسيط في قانوف األجراءات الجنائية ،طاحمد فتحي بو سرور  -2

،دار  1والفقة دراسة مقارنة ،طلجزائية بيف النص واألجتياد ، اصوؿ المحاكمات األياس ابو عبيد  -3
 . 2116الفكر ، دمشؽ ،

 .ـ1992بوعات الجامعية ، الجزائر،ياطي والمراقبة ، ديواف مط، الحبس األحت بو كحيؿ االخضره-4

بغداد ، المكتبة القانونية ، 2، أحكاـ البطالف في قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية ، ط جواد الرىيمي -5
 ،2116 . 

 .1978، لحياة الخاصة ، دار الفكر ، دمشؽ، الحؽ في احتراـ ا حساـ الديف كامؿ االىواني -6

 . 1972، حقوؽ االنساف والقانوف الجنائي ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ،  حسيف جميؿ -7

  .، المطبعة الوطنية ، بغداد، د.تائية جراءات الجز ، اإل حسيف محي الديف -8

 .1983، حماية الحياة الخاصة ، دار صادر ، بيروت ، ممدوح بحر خميؿ -9

 . 1978، دراسة اصوؿ المحاكمات الجزائية ، مطبعة دار السالـ ، بغداد ،  سامي النصراوي -11

، دار الحكمة لمطباعة والنشر ، ، شرح قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية هلل اسعيد حسب اهلل عبد -11
1991 . 

 . 1981، أصوؿ التحقيؽ أألجرامي ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،شاوي سمطاف ال -12

  . 1975، مطبعة العاني ، بغداد 3، اصوؿ المحاكمات الجزائية ، ط عبد الجميؿ برتو -13

 . 1989، حماية المتيـ قبؿ واثناء المحاكمة ، بغداد، عبد الستار سالـ  -14
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اصة في الشريعة األسالمية والقانوف المقارف، دار عمار، ، احتراـ الحياة الخعبد المطيؼ ىميـ  -15

 .2113عماف، 

و عبد الحميد الشواربي ، المسؤلية الجنائية في قانوف العقوبات ، دار عز الديف الديناصوري  -16

 . 1989النيضة ، القاىرة ، 

 . 1991، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ،عمي السماؾ  -17

 . 2116دراسة حقوؽ االنساف ، دار قنديؿ ، عماف ، روف ، المدخؿ لواخ ليمو مازف -18

 . 2114، دار المعارؼ، القاىرة ، 3، قانوف حقوؽ األنساف ، ط محمد بشير الشافعي -19

 . 1996، استجواب المتيـ ، دار النيضة ، القاىرة ،  محمد سامي البنرادي -21

  2115ة ، دار الثقافة ، عماف ، ، أعتراؼ المتيـ واثره في االثبات دراسة مقارن مراد احمد العبادي -21

 .1988، دار النيضة ، القاىرة ، 12، شرح قانوف االجراءات الجنائية ، طمصطفى محمود محمد  -22

 .1983وف العقوبات ، دار الفكر ، دمشؽ ،، قانموف سالمة أم -23

 . 1984، بغداد ، ، مكتبة الجاحظ ، حقوؽ المتيـ بة داود السعدي ثوا -24

 ثانيًا : القوانين واالتفاقيات  
 . 1981االعالف العالمي لحقوؽ االنساف ،   -1

 .1995العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ،  -2

 . 1979لعاـ  عراؽدستور جميورية ال -3

 .1979قانوف المحاكمات الجزائية لعاـ  -4

 .1985قانوف المحاكمات الجزائية العراقية لسنة  -5
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 . 1985قانوف اصوؿ الجزائية العراقية لسنة  -6

 

 . 1948االعالف العالمي لحقوؽ االنساف والمواطف في الدوؿ العربية سنة   -7

 . مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية  -8

 .1971قانوف المحاكمات الجزائية لعاـ  -9

 ( . 1996( لسنة )111قانوف العقوبات العراقي ، رقـ ) -11

 

 ثالثًا : المجالت ومواقع االنترنيت 

نعيـ عطية ، حؽ االفراد في حياتيـ الخاصة ، مجمة أدارة قضايا الحكومة العدد الرابع ،  -1

1977. 

2- fr.startime2.com\ f.aspx?t2017(17/3/2017)  

3- www.iraq.iq\ifm.php?recoded:338\2.2017 (20/3/2017) 

 


