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  ـةــــــــــــــالمقـدم 

كل شخص متهم له الحق ان ٌعتبر نفسه برٌباً الى ان تثبت أدانته وان ٌعامل اثنـــاء مرحلة التحقٌق 

والمحاكمة على اساس قرٌنة البراءة الى ان ٌصدر حكم بات بإداـنته او باألفراج عنه ومقتضى هذه القرٌنة 

وادث ــعذٌب منذ قدٌم الزمان وحهً عدم اجبار المتهم على أن ٌدٌن نفسـه او ٌعترف بذنبِه. وقد عرف الت

فار ــــعلى اٌدي ك()صل هللا علٌه وسلم التارٌخ كثٌرة. التعدي والتعذٌب الذي تعرض له نبٌنا الكرٌـــم محـــــمد

ـابـل غٌر ـــــــــــــقرٌـــــــش وتعذٌب سٌدنا بالل وعمار بن ٌاسر اال شواهد على ذلك. ان اللجوء الى الوســـ

التعذٌب خطٌر ومحظور كونه ٌتنافى مع الضمٌر اإلنسانـــــــــً وٌحــط من كرامة االنسان, المشروعة فً 

اضافه الى انه عمل غٌر قانونً وٌجب معاقبة مرتكبٌــه وبطالن االعتراف الذي ٌتم الحصول علٌه عن طرٌق 

تعذٌب اثناء فترة التحقٌق االكراه والتعذٌب. وقد حرمــت الشرٌعة االسالمٌة اي نوع من انواع االعتداء وال

وذلــــك النتـــزاع االعتراف منه واكدت على ان ٌكون االعتراف الصادر من المتهم حراً دون اكـــــراه مادي 

او معنوي قال تعالى )اال من اكره وقلبه مطمبن باألٌمان(
1

من هـــذه اآلٌــــــة الكرٌمة تسقط حكم الكفر عن  

 اْ هللا ٌؼزب اٌزٌٓ ٌؼزتْٛ إٌاط فً اٌذٍٔاما عـــــــداه وقال الرسول الكرٌم ) سقط الناطق به مكرهاً فاألولى ت

)
2

وقوع حـــــــاالت التعذٌـــــب علـــى ارض الواقع رغم المنع والحضر ارتفعت اصوات المنادٌن بــنبــذ 

تعذٌب لذلك ألزمــت وانهاء هذه الظاهرة حٌث صدرت عدة اعالنات ومعاهدات واتفاقٌات دولٌة تناهــض ال

اغلب الدول نفسها بعدم ممارسة التعذٌب بالنـــــــــــــص فـً دساتـٌرها, وإلدخال ذلك حـــٌز التنفٌذ, نصت 

على خطر ومنع التعذٌب فً قوانٌنهــا الداخـلٌة الجنابٌة, ان الــــــهدف االساسً من هذا البحث ٌتمثل فً  

تهمٌن االبرٌــــاء دون مبرر خاصة اثناء التحقٌق االبتدابــــــــــً. ونعمل ازدٌاد جرٌمـــة التـعذٌـب على الم

جـاهـدٌن للتوصل الى طــــــــــرق واسالٌب للحد وتخفٌف وانهاء هـــــــــــذه الجرٌمة التً تمــس كرامة 

عرض موضوع وحرٌة وحـــــــــقوق االنسان وأخذنا فً بحثنا المتواضع هذا المنهج الموضوعً, وبغٌة 

بحثنا فً تسلسل منطقً كان البــــد من وضع خطه دقٌقة وواضحة وبناًء علٌه فقد تناولت. فً المبحث االول 

 : ماهٌــــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1) 

 

 



 جرٌمة التعذٌب ووسابل الحماٌة منها والمسإولٌة المترتبة علٌها فً مطلبٌن.                                           

 : تعرٌف جرٌمة التعذٌب واركانها.                                   المطلب االول  -1

 / تعرٌف جرٌمة التعذٌب                                                          اوالً    -2

 لغة .                                                                        - 

  اصطالحا .  -

                     وقد عرفه القانون الدولً العام تعرٌفاً خاصاً به.    

 وسابل حماٌة المتهم من جرٌمة التعذٌب والمسإولٌة المترتبة على ارتكابها.                                        -:المطلب الثانً  -2

                                                         وسابل حماٌة المتهم من جرٌمة التعذٌب.                                                                                    -:اوالً 

 المسإولٌة المترتبة على ارتكاب جرٌمة التعذٌب. -:ثانٌاً 

 موقف القانون والشرٌعة االسالمٌة من جرٌمة التعذٌب . -:المبحث الثانً

 موقف القانون من جرٌمة التعذٌب -:المطلب االول

 جرٌمة التعذٌبموقف المشرع العراقً من  -:اوالً 

 موقف المواثٌق الدولٌة والتشرٌعات العربٌة واالجنبٌة من جرٌمة التعذٌب. -:ثانٌاً 

 موقف الشرٌعة االسالمٌة من جرٌمة التعذٌب  -:المطلب الثانً

ثم ختمت البحث بخاتمة تبٌن النتابج التً توصلنا لها من خالل محتوٌات البحث وبٌنا اهم المقترحات لضمان 

 هم وتخفٌف أو انهاء جرٌمة التعذٌــــب. حقوق المت
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 التعذٌــب بٌــن القانــون والشرٌعــة االسالمٌـــة جرٌمة

 

 

 

 المبحـــــــث االول

جرٌمة التعذٌب ووسابل الحماٌة منها والمسإولٌة المترتبة علٌهاة هٌما  

 

 تعرٌف جرٌمة التعذٌب واركانها. -المطلب االول :

 تعرٌف جرٌمة التعذٌب -اوالً :

 اركان جرٌمة التعذٌب -ثانٌا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 



 تعرٌف جرٌمة التعذٌب 

 واركانها  ووسابل الحماٌة والمسإولٌة المترتبة على جرٌمة التعذٌب.

 التعذٌب جرٌمة تمس شخصٌة وكرامة االنسان وتعتبر من اقدم الجرابم التً مارستها السلـطات علــــى كافة

انواعها ولحد االن هناك دول تمارس التعذٌب ضد المواطنٌن وفقاً لتقارٌر منظمة حـقوق االنـــسان وبؤسالٌب 

غٌر قانونٌة وغٌر مشروعة ولم ٌعرف التعذٌب تعرٌفاً دقٌقا لذلك كان البد من تعرٌف التعذٌب وبٌان اركانه 

علـى ارتكــــاب جرٌمـــــــــة الـــتعذٌب فً االول ووسابل حماٌة المتهم من التعذٌب وبٌان المسإولٌة المترتبة 

 والثانً.

 المطلب االول

 تعرٌف التعذٌب واركان جرٌمة التعذٌب

 تعرٌف التعذٌب -اوالً:

هو )العذاب او النكال( وهو كل ما شق على االنسان ومنعه من مراده -:التعرٌف لغة 
(1)

. 

 هم بطرق غٌر مشروعة.هو اقرار او اعتراف من المت -:التعذٌب اصطالحاً 

 

م -:التعرٌف الدولً 
1

من اعالن االمم المتحدة )اي عمل ٌنتج عنه ألم او عناء شدٌد جسدٌاً او عقـلٌاً ٌتبع  

الحاقه عمداً لشخص ما بفعل احد الموظفٌن العمومٌن او بتحرٌض منه لألغراض مثل الحصول من هذا 

معاقبته على عمل ارتكبه او ٌشتبـــه انــــــه ارتكبه او الشخص او شخصاً اخر على معلومات او اعترافات او 

تخوٌفه او تخوٌف اشخاص اخرٌن. وال ٌشمل التعذٌب األلم او العناء والذي ٌكون ناشباً عــن جزاءات 

مشروعة او مالزماً لها او مترتبا علٌها فً حدود تتالءم مع قواعد الحد االنى النـــــــــموذجٌة لمعاملة 

السجناء
(2)

.اما اقلٌمٌاً وعربٌاً فقد ورد فً مشروع االتفاقٌة العربٌة لمنع التعذٌب تعرٌفـــــــــٌاً مشــــابــهاً 

للتعرٌف المذكور اعاله. التعذٌب هو كل عمل او امتناع عن عمل ٌنتج عنه معاناة او الــــم شدٌد جسدٌــــاً او 

الرسمٌٌن من اجل اجبار شخــــــص عــــــلـــى  عقلٌاً ٌرتكبه احد الموظفٌن العمومٌٌن او المسإولٌن

االعتراف او الحصول منه على معلومات او معاقبـته علــــى عمل ارتكابه او ٌشــــتبه بؤنــــه ارتكبه هو او 

شخص اخـر او بقصد تخوٌفه او تخوٌفه اشخـــــــاص اخرٌـــــــــن او ارغامه او ارغــــــام اشخاص 

 على اخـــــــــرٌن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 315م ص1971دار الكتب القاهرة  1جتاج اللغة /  الصنعانًحسن  (1)

 . 126ص  2116/ رسالة ماجستٌر سنة  9/12/1975فً  3452قرار الجمعٌة العام لألمم المتحدة المرقم  (2)

     

(4) 



شًء ما ألي سبب اخر
(1)

 . ان هذٌن التعرٌفٌن محاولة لإلحاطة الواسعة بجرٌمة التعذٌب حٌث تــشمـل  

التعرٌفات صور المساهمة والمقاصد المختلفة المبتغاة من ذلك سعٌاً الى شمول اكثر الحاالت الممكنــــة من 

ــى)ولقـــد اخذناهم وقابع التعذٌب الموجودة فً دول العالم. وقد ورد لفظ التعذٌب فً القرآن الكرٌم قوله تعال

بالعذاب (
(2)

وقوله تعالى )ٌضاعف لهم العذاب ضعفٌن( 
(3)

ارى ان التعرٌف األنسب واالفــضـل لجرٌمة  

اعتداء متعمد ٌسبب ألماً جسدٌاً او عقلٌاً او معنوٌاً ٌصدر من موظف عمومً او مسإول  -التعذٌب هو :

سلطته او اشرافه لجبــــره عـلى االعتراف رسمً او بؤمر منه او تحت اشرافه على شخص موجود تحت 

 اواالدالء بمعلومات ال ٌدلً بها اذا كان حراً.

  اركان جرٌمة التعذٌب -ثانٌاً :

هناك اركان عامة تشترك فٌها كل الجرابم اال ان بعض الجرابم تتطلب اركان خاصــــــــة تمٌزها عــــن غٌرها 

التً ٌحملها الجانً كونه موظفاً عاماً او مكلف بخدمــــة عامة وصفة من الجرابم تتمثل هذه الجرابم بالصفة 

 المجنً علٌه كونه متهم تحت سلطة واشراف الجانً .

 االركان العامة لجرٌمة التعذٌب

االركان العامة لجرٌمة التعذٌب هناك االول )الركن المادي( الذي ٌتمثل  بالسلوك والنتٌـجة والــــعالقة السببٌة 

 المعنوي( الذي ٌتمثل بالقصد الجرمً. )والركن

مادٌــــة او معنوٌة  ةنٌــٌتحقق هذا الركن بوقوع السلوك االجرامً للجانً بوسابل مع -: الركن المادي اوالً 

وتعتبر من الوسابل المعنوٌة التصرف مع المتهم بجفاء واستهانه او استعمال طرق االغـــــراء لدفع المتهم 

نه ان ذلك سوف ٌنجٌه من العقاب اما الوسابل المادٌة فهً الضـــرب ومنع الطعام او على االعتراف ظناً م

 الماء ومن شؤنها التؤثٌر على ارادة المتهم وحرٌته تدفعه الى االعـــــتراف اي توفٌــــر 

العالقة السببٌة بٌن ذلك السلوك والنتٌجة الحاصلة
(4  )

عندبذ وعند عدم تحقق النتٌجة المبتغاة فــٌتحقق 

الشروع فً ارتكاب الجرٌمة
(5)

 -ولتحقق الركن المادي ٌجب توفر شروط هً : 

عل ــــجرٌمة والفـــــال وجود لجرٌمة التعذٌب دون الفعل المادي المكون لل -:السلوك الجرمً (أ) اوالً 

 ص الشعر او ــــٌتمثل بالفعل كقٌام الجانً بالضرب او ق -اولهما / اٌجابً : -المادي للجرٌمة اسلوبٌن :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا . د اٌناس طه قراءة فً مشروع االتفاقٌة العربٌة لمنع التعذٌب فً مجلة حقوق االنسان المنظمة العربٌة لحقوق االنسان     سنة  (1)

 .121ص  1991

 .31سورة االحزاب اٌه  (2)

 . 76سورة المإمنون اٌه  (3)

 68ص/  1998 سنة بغداد الفتٌان مطبعةالقواعد العامة فً قانون العقوبات / /  نشؤت اكرم.  د (4)

 114 ص 2113 سنة والتوزٌع للنشر الوراق / العقوبات قانون فً الوسٌط / المشهدانً احمد محمد.  د (5)

(5) 



السلبً / هو امتناع شخص من القٌام بفعل بإرادتــه  -ارٌة تحت اقدام المتهم. ثانٌهما:اطالق عٌارات ن

وٌوجب القانون القٌام به 
(1 )

كامتناع الموظف او المكلف بخدمة عامة عن اعطاء المجنً علٌه الطعـام 

ٌمـــــــة والشراب والدواء بقصد إجباره على االعتراف, وقد بٌن المشرع العراقً السلوك الجرمً لجر

عقوبات حٌث نصت ) ٌعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة  333التعذٌــــب فً المادة 

عذب او امر بتعذٌب متهم او شاهد لحمله على االعتراف بجرٌمة او االدالء بؤقوال او معلومـــات 

لقوة والتهدٌد( وعلٌه فالتعذٌب ٌشمل بشؤنهــــــــــا او إلعطاء رأي معٌن وٌكون بحكم التعذٌب استعمال ا

االٌذاء المــادي المحسوس وكذلك ٌشمل االٌذاء او االلم المعنوي او النفسً
(2)

. اما بخصوص جسامـــة 

التعذٌب فؤن جانب من الفقه اشترط حصول فعل االٌذاء الى درجة الجسامة الحقٌقٌة لتحقٌق جرٌـــــــمة 

ذاء البسٌط ال ٌعتبر من قبٌل التعذٌب حتى لو صدر من موظف او مـــــكلف التعذٌب , فالفــــــــــعل واالٌ

بخدمة عامة على المتهــم لحمله على االعتراف.
(3 )

ان مسالة توافر التعذٌب من عدمه متروك تقدٌــره  

لقاضً الموضوع فهً فكرة معٌارٌة تختلف باختالف الظروف والبٌبة والزمان واالشــــــــــــــخاص
(4)

.  

 )ب( االمر بالتعذٌب

ٌجب ان ٌكون االمر بالتعذٌب صادر من موظف او مكلف بخدمة عامة فً حدود اختصاصه القانــونــً واألمر 

ٌجب ان ٌكون صرٌح وواضح ودقٌق وصادر من ربٌس الى مرإوس ال من زمٌل الى زمٌل فً هذه الحالة ال 

ب ان ٌتوافر فـٌه شرطـــان االول شكلً ٌتمثل فً ٌكون امر بالمعنى الحقٌقً واالمر القانونً الصحٌح ٌج

صدور االوامر ممن له السلطة بإصداره وموجهاً الى من ٌجب علٌه طـاعته وٌـــــكون اختصاص لتنفٌذ 

االوامر قانونٌاً. والثانً موضوعً ٌتمثل فً كون االمر مطابًقا لشرابطـه فً القانـون من حٌث السبب فً 

صدوره والغاٌة منه
(5 )

 أصبح األمــر غــــــــٌر قانونً.واذا تخلف شرط من هذٌن الشرطٌن 

 حقٌقـــبٌن من ٌمارس التعذٌب وبٌن من امر بالتعذٌب لت العقوبةساوى من حٌث   -:المشرع العراقً

 جرٌمة التعذٌب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 265ص  1968زهراء بغداد سنة مطبعة ال 1علً حسٌن خلف / الوسٌط فً شرح قانون العقوبات ج (1)

 677ص  1998د . محمد زكً ابو عامر / قانون العقوبات الخاص / مطبعة التونً سنة  (2)

 3ط 171ص  1941د. رشٌد عالً الكٌالنً قانون العقوبات / مطبعة التثقٌف بغداد سنة  (3)

    387ص  1969سامً صادق المال/ اعتراف المتهم , دار النهضة العربٌة القاهرة سنة  (4)

 .49الجزابٌة / بدون طبعة وال سنة طبع ص  رها فً المسإولٌةمر واثحكمت موسى سلمان / اطاعة االوا( 5)     

  

 

(6) 



ا  ًٌ هً االمر المترتب على السلوك االجرامً الذي ٌتجسد بالــــــــعدوان الــذي  -:النتٌجة الجرمٌة /ثان

 ٌصٌب مصلحة او حقاً قرر المشرع وجوب حماٌته, النتٌجة الجرمٌة فً التعذٌب هً األذى الذي ٌلحــق 

 ف بالمجنً علٌه والضرر الذي ٌلحق بالمجنً علٌه ال ٌكون بجسامة  واحده وانما ٌختلف بسبب اخـــتال

 وسابل التعذٌب والعنف المستخدم ودرجة تحمل المجنً علٌه قد ٌإدي التعذٌب الى الموت وهذا ما لــــم 

ٌنظمه المشرع العراقً.
(1) 

وهً حدوث النتٌجة الجرمٌة بسبب فعل الجانً اي لوال فعـل الجانــــــــً لما  -: العالقة السببٌةثالثاً/ 

لما اصٌب المجنً علٌه بؤي أذى.حدثت النتٌجة اي لوال فعل التعذٌب 
(2)

وقد تدخل عوامل اخرى ســواء كانت  

ا  ًٌ سابقة على فعله او معاصره او الحقة فالجانً ٌبقى مسإول عن ذلك بشرط ان ال ٌكون ذلك العامل كاف

وحده ألحداث النتٌجة وهذا ما ٌطلق علٌه )نظرٌة تعادل االسباب(.
(3)

 أخـذ به المـشرع العراقـــــً.  

التعذٌب من الجرابم العمدٌة ٌشترط لقٌامها توافر القصد الـعام العلم واالرادة  -نٌاً / الركن المعنوي:ثا

 هادفاً النتٌجة من التعذٌب المتمثلة بحمل المتهم على االعتراف وهذا هو القصد الجنابـً الخـــــــــــــاص

اً الى ـــرٌمة هادفــالفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للج هو توجٌه -القصد الجنابً العام :( 1)

نتٌجة الجرٌمة التً وقعت او نتٌجة جرٌمة اخرى
(4)

ا العلم ــصرٌن همـاذن القصد الجنابً العام ٌقوم على عن 

 .رادةواال

ٌقصد به ان ٌكون الجانً ٌعلم عناصر الجرٌمة وٌعـــلم انه ٌقترف جرٌمــة وتتجه  ارادتـــــــه  -:العلم 

الــــى اقترافها وٌعلم ان فعله مخالف للقانون.
(6 )

وٌعلم الجانً ان فعــــله ٌمس سالمة المــجنً علٌــــــه 

البدنٌــــــــة والنفسٌة ومتوقعاً الحاق االذى به
(7)

لركن الــــخاص وهً صفـــــــة الــــــــمجنً . وعلمه با

علـــٌــــه كونه متهم لــــه حقوق ٌجب ان تراعى عند استجوابه
(7)

. 

المشرع العراقً حدد القصد الجنابً الخاص لجرٌمة التعذٌب وبٌن ان  -:القصد الجنابً الخاص  (2)

واالدالء بالمعلومـات او لكتمان امر من الــــــغرض من ارتكابها هو الحصول على اعتراف المجنً علٌه 

االمور او اعطاء رأي بشؤنها
(8)

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 .61م / ص 2114.  (1)( د . ضاري خلٌل محمود / الوسٌط ف شرح ق. العقوبات القسم العام ط1)

 من ق العقوبات القطري. 112( م 2)

 م.1998/ مطبعة الفتٌان بغداد  173بق ص ( د . اكرم نشؤت المصدر السا3)

 م.1969لسنة  111/أ من قانون العقوبات العراقً رقم 33(م4)

 (م.2112بغداد  1ط 1( د . سعد ابراهٌم االعظمً موسوعة مصطلحات القانون الجزبً ج5)
 226ص  1988( ماهر عبد شوٌشً / شرح ق العقوبات القسم الخاص / دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل 6)

 279ص  1992( د . فخري الحدٌثً / شرح ق العقوبات / القسم العام  / مطبعة الزمان بغداد 7)

 م . ؟1969لسنة  111من القانون العقوبات العراقً رقم  333( م 8)

 

(7) 



 

 

 المطلـــب الثانـــــــً

 

وسابل حماٌة المتهم من جرٌمة التعذٌب والمسإولٌة المترتبة 

 على ارتكابها 

 

 وسابل حماٌة المتهم من جرٌمة التعذٌب -: اوالً 

 المسإولٌة المترتبة على ارتكاب جرٌمة التعذٌب -: ثانٌاً 

 

 

 

 

 

 

(8) 



 

 

 

 وسابل حماٌة المتهم من التعذٌب  -:الفرع االول 

التقف فقط عند تعرض الضحاٌا لأللم البدنً والنفسً وانما ٌبنى على ذلك ان خطورة جرٌمة التعذٌب 

استخالص اعتراف واقرار  ٌتم بمقتضاه محاكمة المتهمٌن على اساس هذه االعــــــــترافات  وكذلك الحقد 

لى والضغٌنة من المتهم تجاه من ٌعذبه وخاصة اذا كان المتهم برٌبا وبرغم نص اغلب قوانٌن دول العالم ع

اهدار اي قول ٌتم  استخالصه تحت التعذٌب اال انه البد من توافر وسابـل لحماٌة المتهم من التعذٌب للحد من 

 1كثرة ارتكاب هذه الجرٌمة 

 -:وان اهم هذه الوسابل هً 

كون العنصر الفاعل ــــــاختٌار المحققٌن الجٌدٌن فالمحقق له دور مهم فً عملٌة التحقٌق وغالبا ما ٌ -1

 -ه ومن ابرز الصفات:ــــلموجه لهذه العملٌة وٌجب ان ٌتمتع المحقق بصفات تعٌنه على اداء مهمتوا

ة محاٌدا ال ٌمٌل عند ـهدفه االول واالخٌر اظهار الحقٌق البمالحق لومة  فًان ٌكون شجاعا وال ٌخشى (أ)

الٌب المشروعة قانوناً فً ـــواالسه الى اي جانب كما ٌتوجب علٌه اتباع القواعد ٌقٌامه بالتحقٌق فً اي قض

التحقٌق
(1)

1  

بالمخاطر حٌث ان كثٌر من القضاٌا  ومحفوفه الهدوء والصبر,  ان مهمة المحقق صعبة جدا وشاقة )ب(

ى مرتكب الجرٌمة وال ـــــٌتطلب انجازها وقتا كبٌرا فعلى المحقق ان ٌكون صبورا فً جمع االدلة للوصول ال

الى الحقٌقة بمجرد عدم توصله الى نتابج مثمرة فً المراحل االولى فً التحقٌقٌقطع االمل فً الوصول 
 (2)

. 

ٌقصد بها معرفة المحقق بدقه لحقٌقه امر ما ادركه باحدى حواسه مع ما ٌحٌط به من  -:قوة المالحظة  ج(

االشٌاء ظروف وهذا االمر ٌوجب على المحقق ان ٌكون ٌقضاً لكل ما ٌراه وٌدور حوله فكثٌر ما تكون 

بالظواهر تافهة ولكنها تكون مفتاح للجرٌمة وعامالً مساعداً فً كشف شخصـٌة الجانً
(3 )

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  279ص  1967د . عمر سعٌد رمضان . مبادئ . ق . االجراءات الجنابٌة . دار النهضة العربٌة القاهرة  (1)

 .  16م ص 1983د . عبد الستار الجمٌلً . التحقٌق الجنابً قانون وفن / مطبعة دار السالم بغداد سنة  (2)

 .61م ص1965د . سلطان المشاري / اصول التحقٌق االجرامً مطبعة الرشاد / بغداد سنة  (3)

 

(9) 

 

 



 

 التحقٌق الفوري من قبل قاضً التحقٌق او المحقق بعد تدوٌن اقوال المتهم فً مركز الشرطة   -2

 م من قانون االصــــــــول123( ساعة وعلى الرغم من النص على ذلك فً 24ولفترة ال تتجاوز )

ضً التحقٌق او الجنابٌة لكنها لم تنص على العقوبة ٌحق القابم فً التحقٌق اذا تؤخر فً عرض المتهم امام قا

 المحقق.

اء تدوٌن ــــــــــمحامً اثناالستعانة بالنص فً قانون اصول المحكمات الجزابٌة على حق المتهم فً ( 3)

 اقواله فً مركز الشرطة.

ه وٌقدم ــــــــر طبٌب مختص ٌبٌن وجود اثار تعذٌب من عدمند تدوٌن اقوال المتهم ٌجب ان ٌحضع( 4)

 ة.ــــــــــن العقوبــــــمن المتهمٌن ٌلجإن ال تعذٌب انفسهم للتخلص متقرٌراً بذلك الن كثٌر 

( اعداد دورات ثقافٌة وتدرٌبٌة عاجله لضباط الشرطة حول كٌفٌة التعامل مع الـــمتهمٌن داخل مراكز 5)

الشرطة مما ٌضمن احترام المتهم على انه بريء الى ٌصدر حكم قضابً بإدانـــــــــــته.
(1)

  

خاذ موقف اٌجابً تجاه منظمة حقوق االنسان والتعاون معها والتحقٌق فً كافة البالغــات التً ترد ( ات6)

 الٌها.

( فتح قضٌة بحق القابم بالتحقٌق عند ورود تقرٌر طبً ٌشٌر الى تعرض المتهم للتعذٌــــــــب وضمان 7)

 لجناة للعدالـــــة.الحق فً الشكوى المقدمة من جراء التعذٌب والتحقٌق فً ذلك وتقدٌم ا

( ال ٌجبر المتهم على االجابة على التهمة الموجه له ) حق المتهم فً الصمت(8)
(2)

 . 

( ال ٌجوز استعمال وسابل غٌر مشروعة ضد المتهم للحصول على اعتراف. 9)
(3)

   
  

 

 )المسإولٌة المترتبة على ارتكاب جرٌمة التعذٌب( الفرع الثانً

قانونً معٌن نتٌجة فعل او تصرف ٌرتب علٌه القانون اثار مشروعة.هً جزاء  -: المسإولٌة
(4) 

فالمسإولٌة تتوافر حٌنما ٌكون هذا التصرف او السلوك نص المشرع على تجرمه متى ما ثبتــــت المسإولٌة 

 على مرتكب الجرٌمة بالفعل المخالف للقانون وثبت الزامه بتحمل النتابج واالثار التـً 

 على العمل غٌر المشروع وعلٌه سوف نوضح المسإولٌة بنوعٌها الجنابٌــــــــــة  ٌرتبها القانون

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .127م ص 1997( د . عبد الحمٌد الشواربً / االضالل ٌحق الدفاع فً ضوء الفقه والقضاة / االسكندرٌة 1)

 ( قانون اصول المحكمات الجزابٌة.2)

 المحكمات الجزابٌة.( قانون اصول 3)

 م.1958( د . توفٌق الشاري / المسإولٌة الجنابٌة فً التشرٌعات العربٌة )محاضرات / لسنة 4)

 (11) 

 



 

 

 والمدنٌة واالثار المترتبة على قٌام المسإولٌة.

 تحمل الشخص النتابج المترتبة على ارتكاب الجرٌمة وموضوع هذا االلتزام -اوالً / المسإولٌة الجنابٌة :

هو العقاب الذي ٌنزله القانون بالمسإول عن الجرٌمة.
(1) 

وان المسإولٌة الجنابٌة تقوم على اساس المسإولٌة االخالقٌة لذلك كانت مبنــٌة علــــــى االرادة واالرادة 

مبنٌة على التمٌٌز
(2 )

 

ٌكون حر االختٌار.  لكً ٌكون الجانً مسإوالً ٌجب توافر شرطان االول ان ٌكون مدرك او ممٌز والـثانً ان

هو مقدرة االنسان التعرف على كل ما ٌمكن ان ٌإدي الٌه تصرفاته من نتابج. -المقصود باإلدراك :
(3)

فهً  

درجة معٌنة من العقل ٌعتبرها القانون كافٌه لٌكون الشخص مخـــاطباً بنصوص القانون الجنابً
(4)

اما حرٌة  

االختٌار / فتقصد بها حرٌة التصرف وقدرة الشخص على اتٌان العمل او عدم اتٌان
(5)

. المشرع العراقً فً 

( افترض توفر هذٌن الشرطــــــٌن فً كل انسان واشار الى االستثناءات المتمثلة بالجنون 66 – 61المواد )

السن حكمها تحت عنوان المسإولٌة الجزابٌة والسكر غٌر االختٌاري واالكراه والــــــــضرورة وصغر 

 وموانعها.

اما بالنسبة للشخص المسإول جزابٌاً عن جرٌمة التعذٌب واالصل ان الشخص الذي ٌــساهم فً ارتكاب 

الجرٌمة وحده ٌتحمل المسإولٌة الجزابٌة سواء كان فاعالً او شرٌكاً وهذا مبدأ سابـد فً التشرٌعات الجزابٌة 

ص ال ٌكون مسإوالً عن فعل غٌره اال استثناء المعاصرة فالشخ
(6)

وبالـتالً فان المسإولٌة عن تعذٌب  

المتهم تقع على مرتكب هذا الفعل او االمر به بصورته االٌجــــابٌـة او السلبٌة حتى وان لم تقع الجرٌمة 

فمسإولٌة االمر مستقلة عن مسإولٌة مرتكب فعل التعذٌـــب
(7)

  

 

 ـــــــــ      ـــــــــــــــــــ

 .3م ص1971( ٌوسف الٌاس . المسإولٌة الجنابٌة عن الخطؤ غٌر العمومً ورسالة ماجستٌر بغداد 1)

 . 51( د . توفٌق الشاري , المصدر السابق ص 2)

 .  62 م ص1972/ قواعد المسإولٌة الجنابٌة فً النشر دار العربٌة / معهد البحوث والدراسات العربٌة المرصفاوي( د . حسن صادق 3)

 . 52( توفٌق الشاوي المصدر السابق ص 4)

 . 477م ص1957( د . عوف محمد , ق . العقوبات القسم العام 5)

 .  62م ص1969دار الفكر العربً  1( د . محمد عثمان , المسإولٌة الناتجة عند فعله الغٌر ط6)

 ق العقوبات العراقً. 47/48/49( م7)

 

(11) 

 



 

 

امتداد المسإولٌة لتشمل الربٌس االعلى على اساس المسإولٌة المفترضةوهناك من ذهب الى 
(1 )

 

والذي تؤٌٌد بما اشارت الٌه محكمة امن الدولة المصري انه اذا كان المشرع جاد فً منع وقـوع جرابم 

التعذٌب وفً مكافحة كل معاملة غٌر انسانٌة تقع على المتهم فانه ال ٌكفً مجرد عقاب كل من ٌمارس 

عذٌب فقط او االمر به او تقرٌر بطالن االعتراف جزاًء اذا صدر تحت وطؤة االكـراه او التعذٌب بل ٌنبغً ان الت

ٌتدخل المشرع بالنص على المسإولٌة المفترضة لربٌس الجهاز الــــذي ٌتبعه المتهم بالتعذٌب ولو لم ٌصدر 

منه فعل اٌجابً او سلبً ٌجعله شرٌكا فً الجرٌمة التعذٌــب 
(2)

ان االخذ بالمسإولٌة المقترحة للربٌس  

ٌبرره البعض باألثار الخطٌرة المترتبة على هــــــــذه الجرٌمة او المتمثلة باالعتداء على الكرامة االنسانٌة 

وعلى الحق فً سالمة الجسم ان االخـــــذ بالمسإولٌة المفترضة ٌإدي الى التزام الربٌس بمراقبة مشددة 

 وظفٌن خوفاً من الوقوع فً دابرة المسإولٌة عن هذه الجرٌمة .على عمل هإالء الم

اال ان هذا ٌتناقض مع مبدأ شخصٌة العقوبة الجنابٌة فاذا كان الربٌس االعلى ملـتزماً بالقوانٌن  -:مالحظة

والتعلٌمات التً تحمً حقوق المتهم وال ٌعلم بان ثمة خروقات تحدث فً دابرته بــحــق متهم ما فال ٌجوز 

عاقبته لذنب لم ٌقترفه اصالً او ٌسهم فٌه وعلى المشرع ان ٌشمل بالمسإولٌة مرتكب فعل التعذٌب او االمر م

 به.

ٌقصد بالمسإولٌة المدنٌة بؤنها التزام شخص بتعوٌض الــــضرر الناشا عن  -:ثانٌاً / المسإولٌة المدنٌة 

خاص او االتبـاع او االشٌاء فً الحدود فعله الشخصً او عن فعل من هم تحت رعاٌته او رقابته من االش

التً ٌرسمها القانون
(3)

وال بد لقٌام المسإولة المدنٌة فً جرٌمة التعذٌب من توافر أركان هذه المسإولٌة من  

 الخطؤ والضرر والعالقة السببٌة وهذا ما سنبحثه اتبعاً .

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 القانونٌة المسإولٌة الجهاز التنفٌذي فً الدولة / بحث( د . فالح اسماعٌل حاجم / المعالجة 1)

 195م مشار الٌه المصدر السابق ص546/1911قرار محكمة امن الدولة العلٌا االردنٌة المرقم / د . صباح سامً داود( 2)
مصادر االلتزام  / دار  1القانون المدنً العراقً ج( د . عبد المجٌد الحكٌم عبد الباقً البكري / محمد طه البشٌر / الوحٌد ف نظرٌة االلتزام فً 3)

 . 212م ص 1981الكتب للطباعة والنشر جامعة بغداد 

 .215( د . عبد المجٌد الحكٌم . محمد طه البشٌر/ المصدر السابق ص4)

 1189م ص 2111مطبعة العزة بغداد  3( د . حسن علً ذنون  . المبسوط فً المسإولٌة الجنابٌة . ج5)

 

(12) 

 



 

 

تزام قانونً ــــــــمن ذهب الى انه اخالل بال فمنهمتعرٌف الخطؤ محل اختالف بٌن الفقهاء  -:الخطؤ  )أ( 

عن ادراك ٌصدرسابق 
(1 )

 ً السلوك ناجم ــــــــذهب رأي اخر فً الفقه الى تعرٌف الخطؤ بانه انحراف ف

الحٌطة والحذر الضارعن عدم اتخاذ فاعل الفعل 
(2)

اء الى ـاتجه غالبٌة الفقه اال انه فً اآلونة االخٌرة 

 تشخٌص الخطؤ من خالل عنصرٌن هما ) التعدي , واالدراك( .

 ٌتمثل فً جرٌمة التعذٌب االٌجابً والسلبً. -التعدي :

نٌه االضرار بالمتهم ففهً هذه الحالة ٌكون الخطؤ متوفر -االدراك :
(3)

 ان هذا االتجاه هو االصوب واالفضل 

فً تشخٌص الخطؤ وهو اكثر مالبمة مع الوقابع المادٌة المرتبطة بالفعل الضار مدفــوعاً بسبب ناجم عن 

 ارادة واعٌه لحقٌقة الفعل المادي لغرض مساءلة الفاعل هن فعله الضار.

هو االذى الذي ٌلحق بالغٌر  -: )ب( الضرر 
(4 )

المدنٌة وٌعتبر الضرر من العناصر الربٌسة لقٌام المسإولٌة 

والضرر اما ٌصٌب المتضرر فً جسمه او ماله فٌكون ضرراً مادٌاً او ٌصٌـــب المتضرر فً كرامته او 

شعوره او سمعته فٌكون ضرراً ادبٌاً. ولكً ٌعتبر الضرر ركن من اركــان المسإولٌة فً جرٌمة التعذٌب ال 

 -بد من توفر شروط :

 ان ٌكون الضرر محقق اي مإكد الوقوع. -1

 ان ٌمس الضرر حقاً او مصلحه ٌحمٌها القانون. -2

 ان ٌكون الضرر نتٌجة مباشرة لفعل التعذٌب. -3

هً الرابطة بٌن الخطؤ والضرر وبانتقاء العالقة السببٌة ال تنهـــــــــــض المسإولٌة -: )ج( العالقة السببٌة

( من القانون المدنً العراقً الفقرة الثانٌة منه قد جـردت الموظف الذي الحق 215المدنٌة / اال ان المادة )

ما كانت طاعة االمر واجبه الضرر بالغٌر من المسإولٌة فً حالة تنفٌذ االمر الصادر الٌه من ربٌسه متى 

 علٌه او ٌعتقد انها واجبة علٌه وعلٌه ٌستطٌع الجانً الدفع بانتقــــــاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .215د . عبد المجٌد الحكٌم . محمد طه البشٌر/ المصدر السابق ص  (1)

    1189م ص 2111مطبعة العزة بغداد  3نابٌة . ج(  د . حسن علً ذنون  . المبسوط فً المسإولٌة الج2)

 .257م ص1957/  1956( فرٌد فتٌان . مصادر االلتزام / مطبعة بغداد 3)

  1( د . حسن علً ذنون ,المبسوط ج4)

 

(13) 

 



 

 

 

 المسإولٌة عنه استناداً الى هذه المادة لكن نرى من حاالت انتقاء الخطؤ القصدي التً ال ٌــمكن الدفع بها فً

جرٌمة التعذٌب الن التعذٌب ال ٌعد امراً مشروعاً وال ٌجوز اطاعة االمر به فاذا ما اطاع المرإوس االمر 

الصادر الٌه بالتعذٌب كان مسإوالً عن التعوٌض هو ومن اصدر االمـــــر الٌه
(2)

 . 

 -ثالثاً / االثار المترتبة على قٌام المسإولٌة:

عن اثار قٌام المسإولٌة المدنٌة تترتب على قٌام المسإولـٌة الجنابٌة  اثار قٌام المسإولٌة الجنابٌة تختلف

مسإولٌة الجانً عن عقوبات اصلٌة وتبعٌة وجزاء اخر ٌتمثل ببطالن االعتراف الناتــج عن التعذٌب وهو ما 

عل الضار ٌطلق علٌه الجزاء االجرابً اما اثار قٌام المسإولٌة المدنٌة فٌترتب علٌــــه جزاء بحق مرتكب الف

 -وهذه الجزاء ٌتمثل بالتعوٌض وعلٌه سنتناول هذا الموضــــــوع لقسمٌن هما :

 -الجنابٌة :قٌام المسإولٌة  -:اوالً 

ٌتمثل الجزاء الجنابً فً واقعة تعذٌب المتهم فً العقوبات التً تفرض على الجانً وجزاء اخـر اجرابً 

 العقوبات  )ب( بطالن االعــــــــــتراف.)أ(  -ٌتمثل ببطالن االعتراف وسنبحث الفقرتٌن :

من  333ما نصت علٌه المادة  )العقوبة االصلٌة(اما عقوبات اصلٌة او عقوبات تبعٌة  -: العقوبات

 ف او ــــــــــــــٌعاقب بالسجن او الحبس كل موظقانون العقوبات العراقً على انه )

( ٌفهم من نص المادة ان المشرع ترك خبٌراو او أمر بتعذٌب متهم او شاهد  عذب مكلف بخدمة عامة

 ً هذا لم ـللقاضً سلطة تقدٌرٌة لغرض العقوبة التً تتناسب ودرجة التعذٌب والمشرع العراقً ف

ٌسلك ما سلك الٌه بعض التشرٌعات ومنها القانون القطري الذي تدرج بالعقوبة بٌن الحبس مدة ال تتجاوز 

عشر سنوات الى العقوبة المقررة لجرٌمة القـــتل اذا نشؤ عن  خمس سنوات الى الحبس مده ال تتجاوز

التعذٌب وفاة شخص
(1)

. 

هً العقوبات التً تلحق المحكوم علٌه بحكم القانون بدون الحاجة الـــــى النص  -:العقوبات التبعٌةاما 

علٌها فً الحكم
(2)

  96ومن هذه العقوبات الحرمات من الحقوق والمزاٌا الواردة فً المادة  

 ــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون العقوبات القطري. 112( م 1) 

 .33م ص2112د . مصطفى ابراهٌم الزلمً / موانع المسإولٌة الجنابٌة فً الشرٌعة االسالمٌة / دار الطباعة والنشر بغداد  (2)

(14) 

 

 



 

 -التالٌة:من قانون العقوبات العراقً والتً تحرم الجانً من الحقوق والمزاٌا 

 حرمان من الوظابف والخدمات التً ٌتوالها. -1

حرمان ان ٌكون عضو فً المجالس االدارٌة والبلدٌة واحدى الشركات او ان ٌكون وصٌا او قٌما او  -2

 وكٌالً.

 ان ٌكون مالكاً او ناشر او ربٌساً لتحرٌر احدى الصحف. نحرما -3

اال اذا نص علٌها بالحكم وقـــــد تكون هً العقوبات التً ال تلحق بالمحكوم  -:ةٌاما العقوبات التكمٌل

جوازٌة او وجوبٌة
(1)

( من قانون العقوبــــــات )للمحكمة عند 111وقد نص المشرع العراقً فً المادة ) 

من حق او الحكم بالسجن المإبد او المإقت او الحبس مده تزٌد على سنة ان تقرر حرمــــــان المحكوم علٌه 

اكثر من الحقوق المبنٌة ادناه لمدة ال تزٌد على سنتٌن ابتداء من تارٌخ انهاء العقوبة او من تارٌخ انقضابها 

 .الي سبب من االسباب كان(

عدم تولً بعض الوظابف والخدمات العامة على ان ٌحدد ما هو محرم علٌه منها بقـــــرار الحكم وان  -1

 افٌاً.ٌكون القرار مسبباً تسبٌباً ك

 عدم حمل األوسمة الوطنٌة او االجنبٌة  -2

 عدم حمل السالح. -3

وهناك عقوبة اخرى تكمٌلٌة وهً المصادرة وتعنً االستٌالء على مال المحكوم علٌه وانتـــــقال ملكٌته الى 

 الدولة بدون تعوٌض.

  بطالن االعتراف)ب(  

المتهم جزاء اجرابً هو بطالن االعتراف فالبطالن ذو طبٌعة موضوعٌة حـٌث تنصب اثاره  ٌترتب على تعذٌب

على الفعل ذلته فتنزٌل كل اثر قانونً ٌترتب علٌه استناداً لقاعدة )ما ٌبنى على باطل فهو باطل( بالرغم من 

قررة للمتهم خلت الكثٌر من اهمٌة البطالن كونه من اهم االجراءات المترتبة على انتهاك الضمانـــــــات الم

 التشرٌعات االجرابٌة من تنظٌم احكام البطالن ومن هذه التشرٌعات التشرٌع العراقً.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقً المرقم  95المادة (1) 

 

(15) 

 



 

 المسإولٌة المدنٌة قٌام ثانٌاً / اثار

المسإولٌة المدنٌة بؤركانها الثالثة الخطؤ والضرر والعالقة السببٌة ٌترتب جـــزاء بحق مرتكب  عندما تتحقق

الفعل الضار وهذا الجزاء ٌتمثل بالتعوٌض والتعوٌض ٌجب ان ٌعادل مقدار الضرر الذي ٌلحق بالمتضرر وان 

شروع والتعوٌض ٌشمل ٌشمل ما لحق به من خسارة وان ٌكون الضرر نتٌجة طبٌعٌة للعـــمل الغٌر الم

 الضرر المادي والضرر االدبً.

باألذى الذي ٌلحق بجسم المجنً علٌه اما الضرر االدبً فٌعرف باألذى الذي ٌلحق  -:الضرر المادي  ٌعرف

بشعور المجنً علٌه ونفسٌته
(1)

وان مرتكب فعل التعذٌب هو الذي ٌتحمل التعوٌــــض اما اذا كان تنفٌذ فعل  

مر صادر من ربٌس تجب اطاعته ففً هذه الحالة ٌتحمـــل القابم بالتعذٌب او االمر به عبء التعذٌب بموجب ا

التعوٌض بالتضامن
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالث)تموز / م منشور فً مجلة التشرٌح والقضاء العدد 2118/الهٌبة الموسوعة الجزابٌة 396قرار محكمة التمٌٌز االتحادٌة المرقم  (1)

 .114-112اب / اٌلول( ص

 .363م ص1978د . عادل احمد الطابً , مسإولٌة الدولة عن اخطاء موظفٌها , دار الحرٌة للطباعة , بغداد  (2)

 

 

  

(16) 

 



 

 المبحــــــــث الثانــــــً

 موقف القانون والشرٌعة االسالمٌة من جرٌمة التعذٌب

 

 جرٌمة التعذٌب.موقف القانون من  -المطلب االول :

 موقف المشرع العراقً من جرٌمة التعذٌب. -اوالً :

موقف المواثٌق الدولٌة والتشرٌعات العربٌة واالجنبٌة من  -ثانٌاً :

 جرٌمة التعذٌب.
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 المبحث الثانً 

 (موقف القانون والشرٌعة االسالمٌة من جرٌمة التعذٌب)

 جرٌمة التعذٌب.موقف القانون من  -المطلب االول :

ٌعرف التعذٌب بانه وسٌلة غٌر انسانٌة ٌستخدمها رجال االمن ضد المتهمٌن او المشتبـه بهم لحملهم  -اوالً :

على االعتراف  بارتكاب جرٌمة معٌنة او االدالء بمعلومات تدٌن غٌرهم من المتهمٌن او المشتبه بهم
(1)

وقلنا  

جرٌمة التعذٌب وحسناً فعل الن اي تعرٌف للجرٌمة ال ٌكون جامعاً ان المشرع العراقً لم ٌورد تعرٌفاً محدد ل

وال مانعاً وحتى لو كان فً وقت معٌن وقد ال ٌكون فً وقـــــت اخر وال ٌستطٌع االحاطة بما قد ٌستجد من 

م 1969لسنة  111االفعال لهذه  الجرٌمة ولكنه نص على هذه الجرٌـــمة فً قانون العقوبات النافذ المرقم 

حٌث نصـــــــــــت ) ٌعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امر بتعذٌب  333فً المادة 

متهم او شاهد او خبـــــــٌر على االعتراف بجرٌمة او االدالء بؤقوال عامة او معلومات بشؤنها او كتمان امر 

مال القوة او التهدٌد ( واكد قانون من االمور او إلعطاء رأي معٌن بشؤنها وٌكون بحكم التعذٌب استع

المحاكــــــــــــمات الجزابٌة العراقً على عدم اللجوء الى استعمال الوسابل غٌر المشروعة للتؤثٌر على 

منه حٌث نصت ) ال ٌجوز استعمال اٌة وسٌلة غٌر مشروعة للتـؤثر  127المتهم وذلـك بنص المادة )

ره وٌعد من الوسابل غٌر المشروعة اساءة المعاملة والتهدٌد باإلٌــــذاء علـــــــــى المتهم للحصول على اقرا

واالغراء والوعد والوعٌد والتؤثٌر النفسً واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقٌر ( هذا النص منع 

ٌة ) ال استخدام الوسابل الغٌر مشروعة الخذ االعتراف من المتهم وبهذا اتجهت محكمة التمــــــــٌٌز االتحاد

 127ٌجوز استعمال اٌة وسٌلة غٌر مشروعة فً التحقٌق او فً الوصول الى الدلـٌل كما تقضً بذلك المادة 

 1971لسنة  123من قانون المحاكمات الجزابٌة رقم 
(2)

 . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القضابً. د . محمد الطراونة , التعذٌب وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة واالجتهاد (1)

ه 1731م 2119م فً مجلة حمورابً العدد الثانً لسنة 24/3/2119م فً 2118/هٌبة عامة / 15( قرار محكمة التمٌٌز االتحادٌة المرقم 2)

 .212ص 

 

 

(18) 



 

واتً نصت ) ٌشترط فً االقرار ان ال ٌكون قد صدر نتٌجة اكراه مـــادي او ادبً او  218وجاء فً المادة 

ع ذلك اذا انتهت رابطة السببٌة بٌنها وبٌن االقرار او كان االقرار أٌــــــــد بؤدلة اخرى تقتنع وعد او وعٌد وف

بها المحكمة بصحة مطابقته الواقع او ادى الى اكتشاف حقٌقة ما جاز للمحكمـة ان تؤخذ به
(1)

عدلت المادة  

المإرخ  3من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة بموجب مذكرة سلطـــــــــة االبتالف المإقتة المرقمة  218

فلم ٌعتد باإلقرار المنتزع نتٌجة االكـــراه. 8/6/2113فً 
(2)

عقوبات  333نرى انه البد من تعدٌل المادة  

من قانون العقوبات البغدادي  113رع العراقً فً المادة وجعلها تتناسب مع فعل التعذٌب كما فعل المــــــش

الملغى والتً نصت ) اذا مات المجنً علـٌه بسبب التعذٌب ٌحكم الجانً بالعقوبة المقررة للقتل قصداً بدالً من 

عقوبات بحق الجانً التً تنص على القتل  411اتجاه القضاء فً الوقت الحاضر الى تطبٌق احكام المادة 

 العقوبة المقررة للقتل العمد. 416/  415طبق بدلـــــــها المواد الخطؤ وٌ

  -ثانٌاً :

موقف المواثٌق الدولٌة والتشرٌعات الداخلٌة من جرٌمة التعذٌب سنتناول فً هذا المبحث موقـف القانون 

جرٌمة التعذٌب فً الدولً من جرٌمة التعذٌب وموقف الدستور العراقً ودساتٌر الدول المجاورة ونتنــــــاول 

 الشرٌعة االسالمٌة والقانون.

موقف القانون الدولً من جرٌمة التعذٌب لما تشكله هذِه الجرٌمة من استباحة حقوق االنـــــــسان لجسده 

ونفسه كان البد من اتخاذ خطوات جادة للحد من هذه الجرٌمة وانهابها ففً النطاق الدولً ابرمت عدة 

مرات لغرض تحرٌم جمٌع وسابل التعذٌب وفً كل االوقـــات فال ٌجوز ألي دولة اتفاقٌات وعقدت عدة مإت

التذرع بالظروف االستثنابٌة ) كانتشار الوباء/والحرب(لتبرر ممارستها فــــً تعذٌب المتهمٌن واول  اتفاقٌة 

م18/11/1971حرمت التعذٌب هً اتفاقٌة الهاي فً 
(3)

ا وبعد الخاصة بقوانٌن الحرب البرٌة واعرافه 

تؤسٌس هٌبة االمم المتحدة كان هدفها الربٌسً هو حماٌـة حقوق االنسان بموجب نص المادة الخامسة من 

م) ال ٌجوز اخضاع 11/12/1984االعالن العالمً لحقوق االنسان الذي اصدرتـــه الجمعٌة العمومٌة فً 

االحاطة بالكرامة( صادقت الجمعٌة العامة  احد للتعذٌب وال للمعاملة او العقوبـــة القاسٌة او الالإنسانٌة او

 لألمم المتحدة على االتفاقٌـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.1971لسنة  123من قانون اصول المحكمات الجزابٌة رقم  218( م1)

 م.2113/ أب/17فً  44فً مجلد  3978( نشر فً الوقابع العراقٌة بالعدد 2)

 .( ق , الدولً االنسان3ً)

 

 

(19) 



 

الدولٌة للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والتً بموجبها اصبح االلتزام قانونً بضمان حقوق المتهم فً مرحلة ما 

قبل المحاكمة وعدم اخضاعه للتعذٌب او المعاملة بشكل غٌر انسانً وعدم اكراهه علـى االعتراف وفً عام 

الممارســــــــات القاسٌة وقد انظم الى هذا م صدر اعالن األمم المتحدة الذي حرم التعذٌب وجمٌع 1975

ابرمت اتفاقٌة جنٌف الخاصة  1976االعالن مابة واربع واربعون دولة من دول العالم. وفً عـــــــام 

دولة واهمــــٌة هذه االتفاقٌة تبدو فً المضمون الواسع  36بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والتً انضمت الٌها 

وما علٌها من قٌود واضحة فـــً تحرٌم التعذٌب تلزم الدول الموافقة على هذه لضوابط حقوق االنسان 

م  اصدرت االمم المـتحدة ضوابط سلوك مسإولً التنفٌذ والذٌن لهم سلطة الضبط 1979االتفاقٌة. وفً عام 

والحبس
(1)

دة اعالن م اعـــــــتمد المإتمر العالمً لحقوق االنسان الذي عقدته األمم المتح1963وفً عام  

برنامج عمل فٌنا الذي ٌـــــنص على ان احد اكثر االنتهاكات وحشٌة لكرامة االنسان هو ممارسة التعذٌب 

الذي ٌإدي الى تحطــٌم كرامة الضحاٌا وتضٌٌق قدرتهم على مواصلة حٌاتهم وانشطتهم وحث المإتمر جمٌع 

ت الدولٌة ابرمت اتفاقٌات اقلٌمٌة تــــــــلزم الدول على وضع حد فوري لممارسة التعذٌب والى جانب االتفاقٌا

الدول الداخلة ضمن االقلٌم عدم اللجوء الى التعذٌب ومن هذه االتفاقٌات االتفاقٌة االوربٌة لحماٌة حقوق 

االنسان فً سالمة بدنه وخطر التعذٌب والعقوبة والمعاملة القاسٌة الغٌر انسانٌة
(2)

وهنـاك اتفاقٌات اخرى  

نفسه ومنها  االتفاقٌة االمرٌكٌة لحقوق االنسان واتفاقٌة امرٌكـــــــا  الالتٌنٌة ومعاقبة من  ابرمت للسبب

ٌمارس التعذٌب
(3)

كما ان المحكمة الجنابٌة قد احاطت المتهم بمجموعة مــن الضمانات فً مرحلة ما قبل  

ال ٌجوز اجبار شخص  -أ) من النظام االساسً للمحكمة 55المحاكمة حٌث نصت الفقرة االولى من المادة 

اع الشخص ألي شكل من اشكال القسر او االكراه ــال ٌجوز اخض -بعلى تجرم نفسه او االعتراف بؤي ذنب. 

ل اخر من اشكال المعاملة او العقوبة القاسٌة او الالإنسانٌة ـاو التهدٌد وال ٌجوز اخضاعه للتعذٌب او ألي شك

(او المهٌنة
(4)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  112م ص1986د. عمر فاروق الحسٌنً / جرٌمة التعذٌب لحمل المتهم على االعتراف , المطبعة العالمٌة القاهرة  (1)

م 1988, دار العلم للمالٌٌن  1د. محمد شرٌف لسٌونً /د. محمد سعٌد / د. عبد العظٌم الوزي/ حقوق االنسان الوثابق العلمٌة واالقلٌمٌة ج (2)

 331ص 

 .87م ص211صباح سامً داوود / دراسة مقارنة ) اطروحة دكتوراه , جامعة بغداد/ (3)

 .139د. ضاري خلٌل محمود , مصدر سابق ص(4)
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ًقانون الدولــــــــــــلذا ٌمكن القول ان القاعدة التً تحضر التعذٌب قد اصبحت قاعدة آمرة من قواعد ال
(1)

 . 

 موقف الدستور العراقً ودساتٌر الدول المجاورة من جرٌمة التعذٌب

جرٌمة التعذٌب اصبحت كثٌرة الوقوع  لذا نصت اغلب الدساتٌر على تحرٌم التعذٌب ومن هــــــذه الدساتٌر 

 م الذي احتوى على مجموعة من الضمانات التً تهدف الى حماٌة المتهم عند2115الدستور العراقً لعام 

)ٌحرم جمٌع انواع التعذٌب النفســــً والجسدي والمعاملة غٌر  35استجوابه اذ بنص فقره ج من المادة 

االنسانٌة وال عبره بؤي اعتراف انتزع باإلكراه او التهدٌد او الوعــٌد او التعذٌب و المتضرر المطالبة 

 بالتعوٌض عن الضرر المادي او المعنوي الذي اصابه وفقاً للقانون(

منه 42م فً المادة 1976الدساتٌر العربٌة التً عالجت موضوع التعذٌب , الدستور المصري لسنة 
(2)

 

(2فقرة 28م فً المادة 1972)دستور سورٌا الصادر سنة
(3)

م فً المادة 1951)دستور لٌبٌا الصادر ســـنة  

منه( 16
(4)

(47م فً المادة 1991)دستور الٌمن الصادر سنة  
(5)

لسودان الصادر سنة )دســـــتور ا 

(21م فً المادة 1998
(6)

منه وٌالحظ هذا الدستور  34م فً المادة 1996ودستور الجزابر الصادر سنة  

مصطلح )عنف( بدالً من التعذٌب
(7 )

وتوجد مجموعة كبٌرة مــــــــــن الدساتٌر العربٌة كالدستور االردنً 

ٌب او اي شكل من االشكال الماسة بحق االنسان فً والتونسً واللبنانً لم نورد نصوص خاصه بتحرٌم التعذ

سالمة جسمه لكنها بٌنت ان كرامة الفرد او حرٌتــه الشخصٌة مصونه. اما بالنسبة لوقف الدساتٌر االجنبٌة 

منه وجوب صٌانة كرامة الفرد  36م نص فً المادة 1963فنجد ان الدستور الٌابانً الصادر سنــــــة 

م م1947طالٌا الصادر سنة وحرٌته وكذلك دستور اٌ
13

وجوب صٌانة كرامة الفرد وحرٌته ونظراً ألهمٌة  

 هذه الجرٌمة فقد جعلت بعض 

 الدساتٌر من هذه الجرٌمة من الجرابم التً ال تسقط فٌها الدعوى المدنٌة وال الجنابٌة ) بالتقادم( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. 1984ذٌب فً القانون الدولً لحقوق االنسان فً ضوء االتفاقٌة األمم المتحدة المناهضة للتعذٌب عام ( محمد ٌوسف علوان , حضر التع1)

 على كل مواطن ٌقبض علٌه او ٌحبس او تقٌٌد حرٌته بؤي قٌد ٌجب معاملة بما ٌحفظ كرامته وال ٌجوز اٌذاءه جسدٌاً او معنوٌاً. 42م (2)

 معنوٌاً او معاملته معاملة مهنٌة وٌحدد القانون عقاب من عمل ذلك.ال ٌجوز تعذٌب احد جسدٌاً او  28م (3)

 ال ٌجوز القبض على اي انسان او توقٌفه او مسه او تفتٌشه اال فً االحوال التً نص علٌها القانون وال ٌجوز اطالقاً تعذٌبه. 16م (4)

 التحقٌقات. . ٌحضر التعذٌب جسدٌاً او معنوٌاً وٌحضر القسر على االعتراف اثناء47م(5)

 لكل انسان الحق فً الحٌاة او الحرٌة واالمان فً شخصٌة وكرامة عرضه وهو حر ٌحضر استرقاقه او السخرٌة او اذالله او تعذٌبه. 21( م6)

 تضمن الدولة عدم انتهاك حرٌة االنسان وٌحضر اي عنف مادي او معنوي او اي مساس بالكرامة. 34( م7)
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مصري مكما فعل الدستور ال
57

ودستور الٌمن م 
47

كما بٌنت الجمعٌة العامة لألمم المتــــحدة فً قرارها  

م على مجموعة من المبادئ المتعلقة بالتقصً والتوثٌق بشؤن 4/11/2111المإرخ فً  55/89المرقم 

 التعذٌب وغٌره من امور المعاملة او العقوبة القاسٌة او الالإنسانٌة او الــمهٌنة.

لتعذٌب مطلقاً ولٌس هناك استثناء على هذا الحظر وهو منصوص علٌه فــً اغلب القوانٌن وٌعتبر حظر ا

الجنابٌة واالتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة مثل االعالن العالمً لحقوق األنسان والعـــــــهد الدولً , االتفاقٌات 

 االوربٌة , االتفاقٌات االمرٌكٌة , المٌثاق االفرٌقً لحقوق االنسان. 
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 المطلــــــــــب الثانـــــــــــــــــً

 ))موقف الشرٌعة االسالمٌة من جرٌمة التعذٌب((

ان الشرٌعة االسالمٌة كفلت ألفرادها هذا الحق عندما بٌنت ان المكره ال وزر علٌه وال ٌترتب عـلى اكراهه اي 

االعتراف سواء كان مادٌاً او معنوٌاً ٌجعل االعتراف معدوماً وال ٌترتب اثر فال ٌجوز تعذٌبه. واالكراه على 

علٌه اي اثر فال ٌسؤل الشخص عن اعترافه وال ٌستحق عقوبة وال ٌترتب عـلـى هذا االعتراف اي عقوبة 

ه اي اثر جنابٌة وال اي حق مدنً. ان انتزاع االعتراف باإلكراه غٌر جابز شـــــرعاً وال قانوناً وال ٌترتب علٌ

وٌحكم علٌه بالبطالن ومن مبادئ الشرٌعة االسالمٌة مراعــــــــاة الظروف والمالبسات التً ارتكبت فٌها 

الجرٌمة درًء للحدود ) تلك حدود هللا فال تعتدوها(
(1)

تجــاوز العقوبة التً قدرتها الشرٌعة االسالمٌة بحال ال  

ٌمة     ) كل أمرئ بما كسب رهٌنة(ٌجوز ان تمتد المسآلة اال للشخص المعنً بالجر
(2)

وكل انسان مستقل  

فً المسإولٌة عن افعاله ) وال تــزر وازرة وزر اخرى(
(3)

وال ٌؤخذ االنسان بجرٌرة غٌره ولكل فرد الحق  

فً حماٌته من تعسف السلطات معــه وال ٌجوز مطالبته بتقدٌم تفسٌر لعمل من اعماله او وضع من اوضاعه 

ام له االبناء علـى قرأبن قوٌة وثابتة تدل على تورطه فٌما ٌوجه الٌه)والذٌن ٌإذون المإمنٌن وال توجٌه اته

والمإمنات بغـٌر مــــــا اكتسبوا فقد احتملوا برهتاناً واثماً مبٌناً( كما ال ٌجوز حمل الشخص علً االعتراف 

مهما كانت جرٌمة الفرد وكٌفما كانت بجرٌمـة لـــــــم ٌرتكبها وكل ما ٌنتزع بوسابل االكراه فهو باطل و

عقـوبــــــته المقدرة شرعاً فان اإلنسانٌة تبقى مصونة. وقد استدل بعضهم بما قاله امٌر المإمنٌن )علً( 

رضى هللا عنه وعلٌه السالم لتلك المرأة ) لتخرجن الكتاب او لتلقٌن الثٌاب(
(4)

استدلوا بذلك علــى انـه ال  

ان ٌسلك من الوسابل ما ٌراه كفٌالً بكشف الجرٌمة او اظهارها  وكما استدلوا بذلك بما ٌجوز لألمام او ناببه 

روي من ان الٌهود غٌبوا امواالً فً غزوة خٌبر لحً بن احطب فقال )صل هللا علٌه وسلم( لعمه ) ما فعل 

 مسك حً الذي جاء به من النظٌر(والمسك وعاء من الجلد فقال اذهبته النفــــــــقات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 229(   سورة البقرة , اآلٌة 1)

 .15سورة االسراء , اآلٌة    (2)

 58سورة االحزاب , اآلٌة    (3)

 .271(   د. محمد سعٌد رمضان ص 4)
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وبعض  والحروب فقال العهد قرٌب والمال اكثر من ذلك ( فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك فً الخــــــــــربة.

الباحثٌن الٌوم ٌستندون من هذا الرأي الى االمام مالك ) رضً هللا عنه( والحق الذي عـلٌه كل االبمة االربعة 

 وجمهور الباحثٌن والعلماء على انه ال ٌجوز التعذٌب ما لم تثبت الجرٌمـــــــــــة.

 -لسببٌن: وتم تهدٌد امٌر المإمنٌن علً )ع( من قبل حاطب ولٌس من هذا فً شًء وذلك

لٌس تلك المرآة مجرد متهمة بما وجهت به بل هً حقٌقة ثابتة دل علٌها اصدق النـــــاس محمد )  -:اوالً 

صل هللا علٌه وسلم( وهو اقوى فً داللته فً بٌنة االعتراف واالقرار فكٌف ٌقاس علٌــــها من حامت حول 

المتهم لمجرد الظنون وشكوك من اناس غٌر معصومٌن
(1)

 ٌقال عن المرأة ٌقال عن عم حً بن احطب.وما  

عن الكتاب , كؤمر التعذٌب او الحبس فالفرق بٌنها كبٌر وواضــح واذا اثبت لٌس القاء الثٌاب للتفتٌش   ثانٌاً 

ان الكتاب معها ال محالة ولم ٌكن من سبٌل الى الوصول الٌه اال بالتفتٌش فً ثٌابها فذلك امر مشروع 

 امر استلزمه ) الرسول محمد صل هللا علٌه وسلم( والرٌب فٌه بل هو واجب

 اراء الفقهاء فً نزع االعتراف بالقوة

 -اختلف الفقهاء فً نزع االعتراف بالقوة الى اربعة اراء هً :

االعـــــــــــتراف القسري ال ٌعول علٌه وال ٌعتبر ولٌس له قٌمة حٌث ٌعتبر بــاطالً فال ٌترتب  -الرأي االول:

هـذا ما علٌه اغلب الفقهاءعلٌه شًء و
(2)

 من الحنفٌة والشافعٌة والحنابلة واالمام مالك. 

 -وٌستدلون بما ٌلً :

ٌستدلون بقوله تعالى)اال مـــــن اكره وقلبه مطمبن باألٌمان(
(3 )

ووجه االستدالل باآلٌــة ان هللا ساق الوعٌد 

كفر فهو معذور وال ٌــدخل ضمن دابرة هذا الوعٌد الشدٌد لمن ارتد مختـــاراً عن دٌن االسالم وما اكره على ال

لورود االستثناء وهذا ٌعنً ان صدور االقرار تحت االكراه والتهدٌد ال ٌترتب علٌه اثر من االثار التً تترتب 

على االثار الصادرة عن االنسان اثناء االختٌار 
(4)

وٌإٌد ذلك قولـــــه)صل هللا علٌه وسلم( )) وضع عن امتً  

والنسٌان وما استنكر هو علٌه( الخطؤ
(5)

. 

 ــــــــــــــــــــــ

 . 271( د. محمد سعٌد رمضان /  فقه السٌرة النبوٌة , ص1)

 .263ص 3, تحفة الفقهاء , ج 45ص 9( الكسابً البدابع ,ج2)

 .116( سورة النحل ص 3)

 .198, ص 2, الحكم المشترك ج الحدٌث الصحٌح على اثر الشٌخٌن (4)

 .659, ص 1ماجة فً الجامع الصحٌح ج( ابن 5)
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االقرار اختٌار والمضٌر عنه ٌحتمل الوجود والعدم ومع وجود االكراه ٌتقدم الـــــصـدق الن االنسان ال  -قالوا:

ٌتحرج عن الكذب تحت وطؤة االكراه ولذا ال ٌترجح الصدق عنه ألنه ربما كان ٌهدف من االقرار التخلص من 

م ٌقر قـــــــــــــال البكري فً توجٌه اآلٌة التعذٌب ومن األذى الواقع علٌه وهو اذى محتمل الوقوع ان ل

السابقة بؤن هللا جعل االكراه مسقطاً لحكم الكفر فباألولى ما عداه وبـما ان الشهادة ال تثبت مع وجود التهمة 

فاإلقرار فً حالة االكراه مشوب بالتهمة االولى ان ال ٌقبـل وٌـإٌد ذلك ما ورد من انتهاء االمانة عن المكره 

ٌصدر عنه من اعترافات فقد روى عن عــــــــمر بن الخطاب )رضً هللا عنه( قوله : لٌس الرجل بؤمٌن  فٌما

على نفسه اذا جوعته او ضربته او اوثقتــــه 
(1)

واذا كان االكراه ٌمنع صحة االقرار فً االموال فؤنه ٌمنع  

لشبهات عند الجمهور والمهتم ٌإخذ صحة االقرار فً الحدود والقصاص مــن باب اولى الن الحدود تدرأ با

باللٌن والرفق حتى ٌتوصل الى اعترافه ولٌستدل من ساق قصة الٌهودي الذي رض راس الجارٌة ولم تقم 

علٌه بٌنة وانما اخــــــذ بإقراره  البد من زوال االكراه حتى ٌعتبر اقرار المتهم وهذا منصوص االمام مالك فً 

المرونــــــــة
 

الشافعٌة والحنفٌة واالمام احمد وقد ذهب السنهوري الى ان االكراه ٌتحقق اذا كــان وهو مذهب 

هو الدافع للتصرف وقد ٌتحقق االكراه عندما ٌقدم الشخص المكره على التصرف خوفاً مما هدد بـــــــه 

ـً مجال ودرجة االكراه ومدى تؤثٌر االرادة ٌختلف من شخص الى اخر لذلك ٌنظر الى الجانب الشخصً ف

درجة االكراه فقد ٌكون بالتهدٌد من السلطان او من فرد من افراد الناس واذا كان االكراه من السلطان 

بالعقاب عند المخالفة وهو جدٌر بذلك بالقتل او الضرب او الحبس والتعذٌب فهو اكــــــراه مإثر فً ارادة 

ة ووسابل االكـــــــراه متنوعة فقد ٌعتبر الشخص فٌكون اقراره غٌر معتبر وبما ان طبابع الناس مختلف

شخص اخر انه اكره بٌنما ٌعتبر شخص اخر انه من االمور التافهة ولذا وضـــــع الفقهاء ضوابط لإلكراه من 

شؤنها معرفة ما ٌتحقق به  االكراه وقد اكد الحنفٌة ان ذلك مــــــــــتروك للقاضً الذي ٌتولى تقدٌر ما ٌحصل 

رجة التؤثٌر فً االرادة حسب االشخاص والوسٌلة المستعملة فً االكراه فقد ٌكون الحبس سنة به االكراه ود

اكراهاً وهذا ما ذهبت الٌه القوانٌن الوضــــــــــــعٌة
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكبرى.هـ( السنن 1458. )ت 411, ص 6احمد بن الحسن الهٌقً / المصنف الصنعانً , ج (1)

 .129, ص 8/ العناٌة على الهداٌة ج24ج 52ص  49محمد بن احمد السرخسً ت  (2) 
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الٌة ذهب الماوردي ومن وافقة فقد ذهب فرٌق اخر من الفقهاء كالـــــماوردي مـن الشافعٌة  -الرأي الثانً :

ـلى اعترافـه شًء اذا ضرب ومن وافقه الى التفرقة بٌن من ضرب بهدف ومن ضرب لصدق فال ٌترتب عـ

لٌقرر وال ٌكون اقراره صحٌحاً او لكن ٌعتبر اقراره صحٌحاً ترتب علٌه االثــــــــــار المترتبة على االقرار اذا 

ضرب لٌصدق وٌقول كلمة الحق وقد حدد الماوردي ذلك بان ٌحبس المتهم للكشف واالستبراء وان ٌضرب 

وماً اتهموا فرفعوا الـــــــى شرٌح القاضً فجعل ٌتهددهم فقالوا ٌا ابا ضرب التعزٌز ال ضرب الحد. ومن ذلك ق

اذا ذهب كبد الجزور فمـــــــن ٌسؤل عنه اال الجاز وٌفهم من هذا ان الضرب الذي  -امٌة اتؤخذ بالتهمة؟ قال :

إقراره ال ٌعتبر وان اجبر قال به هإالء ال ٌكون اال عند الظن الغالــب ال االخذ بالتهمة. فاذا اجبر على االقرار ف

 على الصدق فإقراره ٌعتبر والراجح عند الشافعٌة ما رجحه النووي وما علٌه الجمهور.

ٌفرق بٌن المتهم المعروف بالفجور ومن ال ٌعرف ذلك وقال بذلك المالكٌة -الرأي الثالث :
(1)

وبعض  

الحنفٌة
(2)

رب والتهدٌد بالسجن حتــــــــى ٌخرج ٌصح اقرار المتهم المعروف بالفجور تحت الض -فقالوا :  

المال المسروق والسلطان العادل ال ٌحبس اال على امر ٌستوجب الحبس, والذٌن قالوا بذلك لعلهم نظروا اال 

ان ذلك من باب السٌاسة الشرعٌة 
(3)

فٌتوقف جواز ضربه فٌما اذا كان من اهل التهمة ام ال كان ٌكون  

 -لك ابن القٌم وابن تٌمٌة  واستدلوا على ما ذهبوا الٌه بما ٌلً :معروفاً بالفجور ام ال وقال بذ

استدلوا بما روي عن ابن عمر ان النبً )صل هللا علٌه وسلم( لما صالح اهل خٌبر على الصفراء والبٌضاء 

وان الٌهود غٌبوا امواال فً غزوة خٌبر لحً بن احطب فقال )صل هللا علٌه وسلم( لعم حً ابن احطب : اٌن 

العهد قرٌب والمال اكثر من ذلك فدفعه الرسول)صل هللا علٌه  -ز حً؟ فقال: ٌا محمد اذهبته النفقات. فقال:كن

 وسلم( الى الزبٌر فمسه العذاب وفً بعض الرواٌات انه اعترف 

بالمال حٌن دفعه الرسول )ص( الى الزبٌر فعذبه
(4)

 وٌإكد ابن القٌم ان هذه القصة دلٌل على صحة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .411ص 2محمد االمٌر المالكً مجموع االمٌر , ج(1)

 .71-71ص 24المبسوط ج 87ص 4الدر المختار ج(2)

 .241ص 3تتبٌن الحقابق بشرح كنز الرقابق ج (3)

 .238ص 8كتاب الخراج واالمارة كون المعبود ج 58ص 8( ابو داود/ نٌل االمطار ج4)
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 اقرار المكره بالمال المسروق والمدقق فً القصة التً تعرض لها ابن القٌم ٌجد انها ال تشـــــٌر الى 

ان التعذٌب كان لمجرد ان الرجل متهم بالفجور ولكن الرسول )صل هللا علٌه وسلم( كان عالمـــــــــاً بمقدار 

خراج المال وانه سارق لــــــه ولكن ٌمكن ان الثروة وكما ان لٌس فً الواقعة ما ٌشٌر الى ان تعذٌبه كان إل

 -ٌكون هذا قرٌنة على السرقة وال ٌحكم بها لورود الشبه والحدود تدرا بالشبهات عند الجمهور. واستدلوا :

ان ٌهودٌاً رض راس جارٌة بٌن حجرٌن فجًء بها الى الرسول )صـــــل هللا علٌه وسلم( فقال لها وبها رمق 

ارت برأسها ان ال ثم قال الثانٌة فؤشارت براسها ان ال. فسالها ثالثة : فؤشارت براسها نعم اقتلك فالن؟ فؤش -:

فجًء بالٌهودي فلم ٌزل به حتى اقر
(1 )

ووجه الداللــة فً هذا الحدٌث : جواز اخذ المتهم اذا قامت قرٌنة 

هذا الرأي ال ٌبتعد كثٌراً عما قال به التهمة وان المتهم ٌهدد او ٌضرب لٌقر وٌإخـــــــــذ بالقرٌنة. وٌالحظ ان 

الماوردي من الشافعٌة فكال الرأٌٌن ٌجٌــز الضرب والتهدٌد لغاٌة ان ٌقر وذلك فً حالة ما غلب على الظن 

 انه فعــــــــــل هــــــذا االمـــــــــــر.

ـــــقرابن لٌس له اٌة داللة وال هو للظاهرٌة الذٌن ذهبوا الى ان اقرار المكره اذا جرد عن الــ -الرأي الرابع :

ٌثبت به شًء اال اذا تٌقن ان صاحب االقرار فعل ما اقر به
(2 )

وهذا ما اتفق مع راي بعض المالكٌة وابن القٌم 

الذٌن ٌقبلون اقرار المتهم تحت الضرب وان كان ابن حزم ٌخالــــف شرٌعة هذا االجراء ابتداء حٌث ٌرى انه 

رسة السلطات او غٌره هذا الــــعمل ال من كتاب وال من سنة وال ٌإٌده اجماع بل ال توجد صفقة شرعٌة لمما

كل الدالبل الشرعٌة قامت على منعه وتجرٌمه وبنــــاء علٌه ٌرى ابن حزم انه لمن وقع علٌه االكراه ٌعود 

هو سٌد على من ضربه سواء كان سلطان او غٌر سلطان وان كان مسإوالً عن اقراره حٌث ٌدان بموجبه و

 االدلة.

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 هـ( صحٌح مسلم .261االمام مسلم بن الحجاج القشٌري )ت (1)

 .41ص 13هـ( ج456علً بن حزم االندلسً )ت  (2)

(27) 

 



 

 {الخاتمـــــــــة}

اهم النتابج والمقترحات التً بعد ان أكملت بحثً هذا )جرٌمة التعذٌب بٌن القانون والشرٌعة االسالمٌة( نبـٌن 

 -توصلنا الٌها وسوف نعرض بإٌجاز :

 -: النتابج

توصلنا من محتوٌات البحث ان افضل تعرٌف للتعذٌب هو اعتداء متعمد ٌسبـــــــــب الماً جسدٌاً  -1

وعقلٌاً ومعنوٌاً ٌصدر من موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة او بؤمر منه لشخــــــص موجود تحت سلطته 

اشرافه لحمله على االعتراف او االقرار او االدالء بمعلومات عن نفسه او غٌره ال ٌدلً بها فٌما لو او 

 كان حراً. 

توصلنا الى ان هناك اركان خاصة فً جرٌمة التعذٌب تختلف عن الجرابم االخرى وهـً توافر صفة  -2

 -خاصة بالجانً والمجنً علٌه :

 بخدمة عامة. ٌجب ان ٌكون موظفاً او مكلفاً  -الجانً :

 ٌجب ان ٌكون متهماً. -المجنً علٌه :

توصلنا الى ان هناك اجراءات ٌمكن ان تتخذها الدولة لتخفٌف او انهاء جرٌمة التعذٌـب وهً استخدام  -3

 التقنٌة الحدٌثة فً التحقٌق , وحصر التحقٌق مع المـــــــــتهم بٌد قاضً التحقٌق او المحقق.

ق الدولٌة والقوانٌن الدولٌة والتشرٌعات الداخلٌـــة ترفض جمٌع اوجه توصلنا الى ان جمٌع المواثٌ -4

التعذٌب ولكن لحد هذه اللحظة هناك اكثر من نصف دول العالم تمـــــارس جرٌمة التعذٌب ضد 

 مواطنٌها االبرٌاء.

توصلنا الى ان الربٌس االعلى غٌر مسإول عن جرٌمة التعذٌب التً تجري فً دابرته وذلك بسبب  -5

دأ شخصٌة العقوبة , وانً افضل ان ٌكون الربٌس االعلى مسإولــــٌته مباشرة عن جرٌمة التعذٌب مب

 لٌشدد الرقابة والمتابعة على موظفٌه.

توصلنا الى ان جمٌع الفقهاء ٌرفضون رفضاً قاطعاً كل اوجه التعذٌب اال الماوردي من الشافعٌة فقال  -6

اضع ارفض هذه الفكرة ألنها تمس كرامة وهٌبة ٌجوز ضرب المتهم لٌصدق وحسب رأي المتو -:

 االنسان. 

 

  

(28) 

 



 (( المقترحــــــــــــات)) 

 .ة شدٌدةــاصدار قانون من المشرع العراقً ٌحرم نهابٌاً جرٌمة التعذٌب وعاقبة الجانً عقوب -1

 حصر التحقٌق بقاضً التحقٌق والمحقق فقط. -2

بعد تدوٌن اقوال المتهم من قبل مركز الشرطة وخالل التحقق الفوري من قبل قاضً التحقٌق والمحقق  -3

ساعة  على الرغم من النص على ذلك فً م 24
123

من قانون اصــول المحكمات الجزابٌة اال ان  

المادة لم تنص على عقوبة بحق القابم بالتحقٌق اذا تؤخر فً عرض المتهم على القاضً او 

 ٌق.ــــــــــاقترح فرض عقوبة بحق القابم بالتحقالمحقق.

 االستعانة بمحامً فً مركز الشرطة عند تدوٌن اقوال المتهم. -4

 ادخال المحققٌن وضباط الشرطة دورات تدرٌبٌة على كٌفٌة التعامل مع المتهمٌـــــــــن. -5

ادخال الوسابل العلمٌة الحدٌثة للكشف عن الحقٌقة بدالً من وسابل التعذٌب الوحشٌــــة النتزاع  -6

 االعتراف.

 وقف اٌجابً تجاه منظمات حقوق االنسان والتعاون معها.اتخاذ م -7

 حضور طبٌب مختص عند تدوٌن اقوال المتهم ٌبٌن وجود اثار تعذٌب من عدمه وتقدٌم تقرٌر بذلك. -8

 ضمان حق الشكوى من التحقٌق بسبب التعذٌب وتقدٌم الجناة للعدالة. -9

وجهة نظر متواضعة فً القاء م -11
136

ً بموجبها ال ــــــــــمن قانون اصول المحكمات الجزابٌة والت 

من قانون اصول  136تم الغاء مادة  ٌجوز احالة المتهم الى المحاكم الجزابٌة اال بؤذن الوزٌر التابع له

المعدل بقرار من مجلس النواب ومصادقة ربٌس الجمهورٌة  1971لسنة  23المحكمات الجزابٌة رقم 

 .13/1/2111فً  4193الوقابع العراقٌة فً العدد  ونشر فً جرٌدة

 ٌجري التحقٌق من اجل الوصول الى االدانة والبراءة لٌس فقط االدانة. -11   

 ٌحاط المتهم علماً بالجرٌمة المنسوبة الٌه. -12   

 ال ٌجبر المتهم على االجابة وسكوته ال ٌعتبر دلٌل ضده ) حق المتهم فً الصمت( -13   

 ا طلب المتهم شهادات او مستندات او وثابق الستظهار الحقٌقة ٌجاب طلبه.اذ -14  

 واهلل ويل التىفٍق تــــــــن بــــعىن اللـــــه

  

 

 

 

       (92) 



 

 ((غــــــادس ٚاٌّشاجــــــاٌّص))

 ُــمشآْ اٌىشٌـاٌ

ٚال عٕح طثغ , دىّد ِٛعى طاػح االٚاِش ٚاثش٘ا فً اٌّغؤٌٍٚح اٌجضائٍح )دساعح ِماسٔح( تذْٚ ِطثؼح ( 1)

 عٍّاْ.

 .11َ ص1291( اصٛي اٌرذمٍك االجشاًِ ٚفٓ ,د. ػثذ اٌغراس اٌجًٍٍّ , ِطثؼح داس اٌغالَ تغذاد 9)

( االخالي تذمك اٌذفاع فً ضٛء اٌفمٗ ٚاٌمضاء , د. ػثذ اٌذٍّذ اٌشٛاستً ِٕشأج اٌّؼاسف االعىٕذسٌح 1)

1221.َ 

(اتٓ ِاجٗ فً اٌجاِغ اٌصذٍخ ج4)
1
 .  192ص 

( اخثاس اٌمضاج ٌٍماضً ٚوٍغ , ج9)
1

 .914ص 

٘ـ( صذٍخ ِغٍُ ط911( االِاَ ِغٍُ تٓ اٌذجاج اٌمشٍشي )خ1)
1
 , داس ادٍاء اٌرشاز اٌؼشاتً  

( اٌثذائغ ج1)
2

 , اٌىغائً. 491ص 

 .11َ , ص1291( اٌرذمٍك اٌجٕائً لأْٛ ٚفٓ , د. ػثذ اٌغراس اٌجًٍٍّ ِطثؼح داس اٌغالَ تغذاد 9)

ٍٓ اٌذمائك , ششح وٕض اٌذلائك ج(ذث2)
1

 .942ص 

( دمٛق االٔغاْ اٌٛثائك اٌؼٍٍّح ٚااللٍٍٍّح , د. ِذّٛد ششٌف تغًٍٛٔ , د. ِذّذ عؼٍذ اٌٛلاف د. ػثذ 12)

اٌؼظٍُ اٌٛصٌش ج
1
 َ .  1299داس اٌّالئٍٓ  

( داشٍح اػأح اٌطاٌثٍٓ ج11)
1
 .199ص 

َ 1221اٌضوً , داس اٌّؼّٛس ٌٍٕشش ٚاٌرٛصٌــــــغ اٌما٘شج ( دمٛق اٌّرُٙ ٚضّأاذٗ. د. ِصطفى اتشاٍُ٘ 19)

 .919ص

 1291َ( جشٌّح ذؼزٌة اٌّرُٙ , د. ػّش فاسٚق اٌذغًٍٕ , اٌما٘شج 11)

( اٌذس اٌّخراس ج14)
4

/ اٌّثغٛط ج 91ص 
94

 .11-12ص 

ح اٌّٛصً ( ششح لأْٛ اٌؼمٛتاخ ) اٌمغُ اٌخاص( د. عا٘ش ػثذ شٌٛش داس اٌىرة ٌٍطثاػح ٚإٌشش جاِؼ19)

1299.َ 

 َ.1229ششح لأْٛ اٌؼمٛتاخ ) اٌمغُ اٌؼاَ( د. فخشي اٌذذٌثً , تطثؼح اٌضِاْ تغذاد  (11)

 

 

 

 

(12) 



 

( اٌٛعٍظ فً ششح لأْٛ اٌؼمٛتاخ , د. ضاسي خًٍٍ ِذّٛد اٌمغُ اٌؼاَ ط11)
11
 9221.َ 

 .191( طشق اٌذىٍّح . ص19)

٘ـ( ج491( ػًٍ تٓ دضَ االٔذٌغً )خ 12)
11

 / ِصذس داس االذذاد اٌؼشتً.42ص 

 .911( فمٗ اٌغٍشج / د. ِذّذ عؼٍذ سِضاْ ص92)

( اٌٛعٍظ فً ششح لأْٛ اٌؼمٛتاخ , د. ِذّذ ادّذ اٌّشٙذأً ط91)
1

 َ.9221اٌٛساق ٌٍٕشش ٚاٌرٛصٌغ  

( ِغاٌه لأْٛ اٌؼمٛتاخ , د. سشٍذ ػاًٌ اٌىٍالًٔ ط99)
11

 1242َِطثؼح اٌثمٍف تغذاد  

 1212ٌَغٕح  111اٌؼمٛتاخ اٌؼشالً سلُ ( لأْٛ 91)

 ( لأْٛ اصٛي اٌّذىّاخ اٌجضائٍح.94)

( لٛاػذ اٌّغؤٌٍٚح اٌجٕائٍح فً اٌرششٌؼاخ اٌؼشتٍح , د. دغٓ صادق اٌّشصفاٚي ِؼٙذ اٌثذٛز 99)

 َ.1219ٚاٌذساعاخ اٌؼشتٍح 

  411َ ص1291( لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌمغُ اٌؼاَ د. ػٛض ِذّذ 91)

فً عد االلٛاي ٚاالفؼاي . جوٕض اٌؼّاي (  91)
9
 َ.1299٘ـ 1429, ِطثؼح سعاٌح تٍشٚخ  91ص 

 1212َ( اػرشاف اٌّرُٙ , د. عاًِ صادق اٌّال , داس إٌٙضح اٌؼشتٍح ,اٌما٘شج 99)

َ 1211( ِثادئ لأْٛ االجشاءاخ اٌجٕائٍح / د. ػّش اٌؼٍذ سِضاْ داس إٌٙضح اٌؼشتٍح /اٌما٘شج 92)

 .912ص

 َ.1299ٕائٍح فً اٌرششٌؼاخ اٌؼشتٍح, د. ذٛفٍك اٌشاسي ( اٌّغؤٌٍٚح ٌج12)

 1211َ( اٌّغؤٌٍٚح اٌجٕائٍح ػٓ اٌخطأ غٍش اٌؼّذي , د. ٌٛعف اٌٍاط سعاٌح ِاجغرٍش جاِؼح تغذاد11)

( اٌّغؤٌٍٚح إٌاذجح ػٓ فؼً اٌغٍش / د. ِذّٛد ػثّاْ اٌٙشّشي ط19)
1
 َ.1212داس اٌفىش اٌؼشتً  

( اٌّثغٛطح فً اٌّغؤٌٍٚح اٌّذٍٔح /د. دغٓ ػًٍ رْٔٛ ج11)
9
 َ.9221ِطثؼح اٌمشٖ تغذاد  

 91/1291َ( ِصادس االٌرضاَ / د. فشٌذ اٌفرٍاْ ِطثؼح اٌؼأً تغذاد 14)

 

 

 

 

 

 

 

(11) 



 

( اٌّثغٛط ج19)
1

 .914َ ص2221, د. دغٓ ػًٍ رْٔٛ ِطثؼح اٌراٌّظ تغذاد  

( ِٛأغ اٌّغؤٌٍٚح اٌجٕائٍح فً اٌششٌؼح االعالٍِح ٚاٌرششٌؼاخ اٌؼشتٍح د. ِصطفى اتشاٍُ٘ اٌضًٌّ فً 11)

 9229َداس اٌجاِؼح ٌٍطثاػح ٚإٌشش 

 َ.1291( ِغؤٌٍٚح اٌذٌٚح ػٓ اخطاء ِٛظفٍٙا / د. ػادي ادّذ اٌؼأً داس اٌذشٌح ٌٍثاػح تغذاد 11)

( اٌصٕف اٌصٕؼأً ج19)
1
 ٘ـ.499ٓ اٌذغٍٓ اٌٍٙرً خ/ ادّذ ت 411ص 

( اٌّشٚٔح ج12)
4
 .491ص 

 ٘ـ422( ِذّذ تٓ ادّذ اٌغشخغً خ42)

( ِذّذ االٍِش اٌّاٌىً ِجّٛع االٍِش .ج41)
9

 .422ص 

( اٌّٛعٛػح اٌجٕائٍح فً اٌمضاء اٌجٕائً اٌؼشالً / د. ػًٍ اٌغّان ج49)
1
 َ  1292ِطثؼح اٌجادع ( تغذاد  

( ٔٙاٌح اٌّذراج ج41)
9
 .11ص 

دًٌٍ االلطاس , ج( 44)
9
 اتٛ داٚد وراب اٌخشاج ٚاالِاسج وْٛ اٌّؼثٛد 99ص 

دغٍٓ خٍف , ج ً( اٌٛعٍظ فً ششح لأْٛ اٌؼمٛتاخ , د. ػ49ٍ)
1
ط 

1
 َ.1211ِطثؼح اٌض٘شاء تغذاد  

لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌمغُ اٌخاص جشائُ االػرذاء ػٍى اٌذشٌح اٌشخصٍح ٚاالِٓ اٌشخصً , د. ِذّذ صوً  (41)

اتٛ ػاِش ط
91
 َ. 1292ِطثؼح اٌرًٛٔ   

( اٌٛعٍظ فً ششح لأْٛ اٌؼمٛتاخ/ د. ضاسي خًٍٍ ِذّٛد اٌمغُ اٌؼاَ ط41)
1
 9221.َ 

( اٌٛجٍض فً ٔظشٌح االٌرضاَ فً لأْٛ اٌّذًٔ اٌؼشالً ) ِصادس االٌرضاَ( د. ػثذ اٌّجٍذ اٌذىُ/ د. ػثذ 49)

اٌثالً اٌثىشي/ د. ِذّذ طٗ اٌثشٍش /ج
1
 َ.1292ٚإٌشش تذْٚ ِطثؼح داس اٌىرة ٌٍطثاػح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) 


