معايير العدالة الدولية في قانون اصول المحاكمات الجزائية
العراقي
أ.ـ.د .طالب نكر الشرع
كمية القانكف – جامعة بغداد

المقدمة
اف حريات االفراد كحقكقيـ تشكؿ دعامة اساسية كميمة مف دعامات
النظاـ الجنائي بأكممو  ،ىذه الدعامات التي تسعى كؿ دكلة الى المحافظة عمييا
كاحاطتيا بسياج مف الحصانة ضد أم اجراء يمكف اف ينقص مف االستعماؿ
القانكني ليذه الحريات اك تمؾ الحقكؽ اال كفؽ ما تبرره المصمحة العامة في
حدكد القكانيف المنظمة ليا  ،دكنما تعسؼ اك انحراؼ في استعماؿ السمطة .
فتكفير الحماية لمحريات كالحقكؽ الضركرية  ،كاجب عمى ع اتؽ السمطة العامة
 ،كالتزاـ يفرضو عمييا كاجبيا كتنظيـ يضـ تحت جناحيو افرادان يعيشكف فييا ،
كيتحقؽ مف خالؿ تقرير مبدأ الشرعية الجنائية في جانبو المكضكعي كجانبو

االجرائي .
فاذا كانت القكاعد الجزائية المكضكعية  ،كالقكاعد الشكمية اك االجرائية
تعتنياف بمكافحة ا لجريمة  ،فانو يتعيف اف يككف ذلؾ في اطار الشرعية كالحرص
عمى حماية الحقكؽ كالحريات العامة  ،بحيث ال ينبغي تقرير قيد عمى الحرية
الضركرية ما لـ يكف مستندان الى اساس قانكني سميـ  ،كمف ثـ استقرت دساتير

كقكانيف الدكؿ عمى كجكب اف تحاط حرية الفرد بسياج قكم متيف كاف المساس

بيا ال يجكز اال في االحكاؿ المعينة كالمحددة كليدؼ كاحد ىك اظيار كجو
الحقيقة في الدعكل .
كاذا كاف لممجتمع مصمحة في اف يعرؼ المجرـ الحقيقي حتى ال يظؿ
دكف عقاب فاف ىناؾ مصمحة اعـ كاشمؿ كاجدر بالحماية  ،كىي اال يداف برمء
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كاحد ظممان ك عدكانان  ،كمف ىذا

المنطمؽ يقاس نجاح أم نظاـ قانكني بمدل

التكافؽ بيف مصمحة المجتمع في استيفاء حقو في عقاب الجاني  ،كبيف

مصمحة الفرد في اثبت براءتو كذلؾ عف طريؽ كفالة حؽ الدفاع عف نفسو( ).
كالقانكف الجنائي يخضع بمختمؼ فركعو لمبدأ الشرعية  ،كىذا القانكف
يتبع بالخطى الكاقعة اال جرامية منذ تجريميا كالمعاقبة عمى ارتكابيا الى مالحقة
المتيـ باالجرءات الالزمة لتقدير مدل سمطة الدكلة في معاقبتو ثـ الى تنفيذ
العقكبة المحككـ بيا عميو كفي كافة ىذه المراحؿ يضع القانكف الجنائي القكاعد
التي تمس حرية االنساف سكاء عف طريؽ التجريـ كالعقاب اك عف

طريؽ

االجراءات التي تباشر ضده اك بكاسطة تنفيذ العقكبة عميو كعندما نعرض قضية
الحرية عمى بساط البحث  ،يبرز مبدأ الشرعية ليحدد النطاؽ المسمكح بو عند
معالجة حرية االنساف في ىذه االحكاؿ .
فاذا تتشكؿ الشرعية الجنائية مف ثالث حمقات  ،تتمثؿ االكلى بقاعدة
شرعية الج رائـ كالعقكبات عمى اف ىذه الحمقة كحدىا ال تكفي لحماية حرية
االنساف اذا امكف القبض عميو تك حبسو اك اتخاذ االجرءات الالزمة لمحاكمتو
مع افتراض ادانتو .
فكؿ اجراء يتخذ ضد االنساف دكف افتراض براءتو سكؼ يؤدم الى
تجشيمو عبء براءتو مف الجريمة المنسكبة اليو فاذا عج

ز عف اثبات ىذه

البراءة اعتبر مسؤكالن عف جريمة لـ تصدر عنو.

كيؤدم ىذا الكضع الى قصكر الحماية التي تكؼؿىا قاعدة ال جريمة كال

عقكبة اال بنص  ،طالما كاف مف الممكف المساس بحرية المتيـ مف غير طريؽ

( )

انظر  :خميفة كمندر عبد اهلل حسيف  ،ضمانات المتيـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي في
قانكف االجراءات الجزائية االماراتي  ،رسا لة دكتكراه مقدمة الى كمية الحقكؽ جامعة

القاىرة  ، 2002 ،ص . 0
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القانكف  ،اك كاف مف االممكف اسناد الجرائـ لمناس كلك لـ يثبت ارتكا

بيـ ليا

عف طريؽ افتراض ادانتيـ .
لذلؾ كاف كال بد مف استكماؿ الحمقة االكلى لمشرعية الجنائية بحمقة
ثانية تحكـ تنظيـ االجرءات التي تتخذ قبؿ المتيـ عمى نحك يضمف احتراـ
الحرية الشخصية كتسمى ىذه الحمقة بالشرعية االجرائية

( )

 .كتكفؿ ىذه الحمقة

احتراـ الحرية الشخص ية لممتيـ عف طريؽ ا ف يككف القانكف ىك المصدر
لمتنظيـ االجرائي  ،كاف تفترض براءة المتيـ في كؿ اجراء مف االجرءات التي
تتخذ قبمو  ،كاف يتكفر الضماف القضائي في االجرءات باعتبار اف القضاء ىك
الحارس الطبيعي لمحريات أم بمعنى اخر انو ال يجكز القبض عمى انساف اك
حبسو اك تفتيشو اك تحديد اقامتو اك تقييد حريتو في االقامة اك التنقؿ ا ال كفؽ
احكاـ القانكف كال يعرض أم انساف لمتعذيب اك المعاممة الحاطة بالكرامة كما
يحظر ايذاء المتيـ جسمانيان اك معنكيان كما اف لممساكف حرمة فال يجكز بغير

اذف اىميا اال في االحكاؿ التي يعينيا القانكف كبالكيفية المنصكص عمييا فيو .
كال بد لنا مف اف نتساءؿ ىنا عف اساس الشرعية االجرائية التي مجيب

اف يستيدل بيا المشرع عند كضع االجراءات الجنائية .
كنستطيع اف نحدد االساس المكضكعي لمشرعية االجرائية باحتراـ حقكؽ
االنساف اذ اف خضكع الدكلة لمقانكف محددان عمى ضكء مفيكـ ديمقراطي مؤداه

اال تخؿ تشريعاتيا بالحقكؽ التي يعد التسميـ بيا في الدكؿ الديمقراطية مفترضان

اكليان لقياـ الدكلة القانكنية  ،كضمانة اسا سية لصكف حقكؽ االنساف ككر امتو
()2

كشخصيتو المتكاممة

( )
()2

.

كتجدر االشارة الى اف الحمقة الثالثة تتمثؿ بشرعية التنفيذ العقابي .

انظر  :د .احمد فتحي سركر  ،الشرعية الدستكرية كحقكؽ االنساف في االجراءات

الجنائية طبعة معدلة  ،دار النيضة العربية  ، 995 ،ص . 32
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كنجد ىذا االساس مكرسان في الكثير مف صككؾ كمكاثيؽ االنساف

الدكلية كاالقميمية  ،فقد نص ميثا ؽ منظمة االمـ المتحدة عمى اف مف اغراض
ىذه المنظمة تطكير كتشجيع احتراـ حقكؽ االنساف كالحريات االساسية
(المادة /ـ)  ،كفي اطار ىذا الميثاؽ اصدرت الجمعية العامة لالمـ المتحدة في
 0كانكف الثاني سنة  948االعالف العالمي لحقكؽ االف ساف ثـ اقرت في
 6كانكف الثاني  966كالن مف العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية

( )

،

كالمبادئ االساسية الستقالؿ السمطة القضائية التي اقرىا مؤتمر االمـ المتحدة

السابع لمنع الجريمة كمعاممة المجرميف  ،الذم عقد في ميالنك . 985
كفي النطاؽ االقميمي الدكلي كقع
لممجمس في ركما في

ت بعض الدكؿ االكربية المنضمة
 950عمى اتفاقية لحماية

 4تشريف الثاني سنة

االنساف كحرياتو االساسية كقد اكدت ىذه االتفاقية عمى احتراـ الحقكؽ التي
تضمنيا االعالف العالمي لحقكؽ االنساف كعمى صعيد الدكؿ االسالمية  ،اصدر
المجمس االسالمي العالمي ا لمنعقد في باريس سنة
()2

االنساف في االسالـ اكرد العديد مف ىذه الحقكؽ

.

 98بيانان عف حقكؽ

خطى عامة تمثؿ ادنى مف الضمانات
فأذ ان تعد ىذه المكاثيؽ الدكلية
ن
الكاجب تكفيرىا لممتيـ اك المقبكض عميو اك المحجكز  ،المكقكؼ
(( المحبكس احتياطيان )) كالتي عمى ىدييا كفي نطاقيا  ،يمكف لممشرع الكطني
اف يصكغ تشريعاتو التي يككف ليا القكة الفعالة لمكقكؼ في كجو االجرءات غير
المشركعة المتخذة حياؿ الفرد منذ لحظة القبض عميو كتكقيفو

(( حبسو

احتياطيان )) كحتى صدكر قرار االدانة اك البراءة بصفة نيائية  .كاف ما احتكتو

ىذه الكثائؽ الدك لية مف معايير عدالة مثمى  ،لـ يقترف بنصكص ممزمة

لممكقعيف عمييا تكجب عمييـ احترامان ليذه المعايير باف تعكسيا في دساتيرىا
( )
()2

الذم صادؽ العراؽ عميو في  8شباط  ، 969كسرل مفعكلو في  23اذار . 976

انظر  :د .احمد فتحي سركر  ،المرجع السابؽ  ،ص . 35
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كقكانينيا االجرائية اذ كما نكىنا اف معايير العدالة الدكلية االجرائية في االطار
الجزائي تمثؿ ضربان مف االتفاؽ في الرام اجمعت عمييا امـ اؿدنيا بشأف المعايير
الالزمة لتقييـ الطريقة التي تعامؿ بيا الحككمات االشخاص المتيميف بارتكاب
( )

جرائـ

.
كعمى ذلؾ  ،فأننا سنسمط الضكء في ىذا البحث عمى مدل انعكاس تمؾ

المعايير في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي  ،كذلؾ في اطار فصميف
اثنيف خصصنا االكؿ  ،لـ رحمة ما قبؿ المحاكمة ( التحقيؽ )  ،كالثاني لمرحمة
المحاكمة .

( )

انظر  :عبد الستار الكبيسي  ،ضمانات المتيـ قبؿ كاثناء المحاكمة  ،دراسة مقارنة ،
رسالة دكتكراه مقدمة الى كمية الحقكؽ جامعة القاىرة  ، 98 ،ص. 66
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الفصؿ االكؿ
ـ عايير العدالة في مرحمة ما قبؿ المحاكمة ( عدالة التحقيؽ )
كتعد ىذه المرحمة مف اخطر كاىـ المراحؿ التي تمر بيا الدعكل الجزائية
كىي التي قد يتعرض فييا الشخص الى المساس بحريتو كتعطيؿ مص

الحة

كيساء الى سمعتو  ،قبؿ االفراج عنو اك احالتو الى المحكمة المختصة  ،عندما
تككف كافية لذلؾ .

المبحث االكؿ

الـ عايير المتعمقة بسمطة االستدالؿ كالتحقيؽ
لكؿ انساف الحؽ في الحرية الشخصية فال يجكز القاء القبض عميو اال
طبقان الحكاـ القانكف عمى نحك بعيد عف التع سؼ  .فحؽ االنساف في الحرية
الشخصية حؽ اساسي مف حقكقو

( )

 .كال تكتفي المعايير الدكلية بحظر القبض

عمى أم فرد اك احتجازه تعسفان بؿ تشترط ايضان اف يتـ ذلؾ بناء عمى االجراءات
()2

المحددة في نص القانكف ككفقان ليا

( )
()2

.

انظر  :المادة (  ) 3مف االعالف العالمي لحقكؽ النساف لعاـ . 948
انظر  :المادة ( 9

) مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالمادة ()6

مف الميثاؽ االفريقي ،كالمادة(  ) 25مف االعالف االمريكي  ،كالمادة (  ) 3/7 ( ) 2/7مف

االتفاقية االمريكية كالمادة (  ) /5مف االتفاقية االكربية .

كفسرت المحكمة االكربية عبارة (( كفقان لالجرءات المقررة في القانكف )) الكاردة في المادة (

 ) /5مف االتفاقية االكربية لحماية حقكؽ االنساف كالحريات االساسية  ،اف المقصكد ىنا

القا نكف المحمي كلكف القانكف المحمي نفسو يجب اف يراعي المبادئ المحددة كالمتضمنة في

االتفاقية االكربية  .انظر  :دليؿ المحاكمات العادلة  ،منظمة العفك الدكلية  ، 998 ،ص

. 25-24
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كقد حددت المجنة االمريكية الدكلية ثالث اشكاؿ لال حتجاز التعسفي ىي
فيما يمي  :االحتجاز خارج نطاؽ القانكف ( أم االحتجاز دكف اساس قانكني بما
في ذلؾ اكامر االحتجاز الصادرة عف السمطة التنفيذية اك عمميات االحتجاز التي
تنفذىا الجماعات شبو العسكرية برضا اك بقبكؿ مف قكات االمف )  .كاالحتجاز
الذم ينتيؾ احكاـ القافكف  ،ىك االح تجاز الذم يمثؿ لكنان مف اساءة استغالؿ

السمطة كاف نفذ بصكرة تتفؽ مع احكاـ القانكف  .كال يجكز القاء القبض عمى
االفراد كاحتجازىـ رغـ انيا غير مخكلة سمطة الضبط القضائي  ،فقد جاء في

المبدأ الثاني مف مجمكعة المبادئ

( )

بأف (( ال يجكز القاء القبض اك اال حتجاز

اك السجف اال مع التقيد الصارـ بأحكاـ القانكف كعمى يد مكظفيف اك اشخاص
()2

مرخص ليـ بذلؾ ))

كقد نصت المادة (  ) 3 9مف العيد الدكلي باف (( يقدـ

المكقكؼ اك المعتقؿ بتيمة جنائية  ،سريعان الى احد القضاة اك المكظفيف

المخكليف قانكنان مباشرة كظائؼ قضائية كيككف مف حقو اف يحاكـ خالؿ ميمة

معقكلة اك يفرج عنو . )) ..

تأتي مرحمة التحقيؽ االبتدائي

الحؽة لمرحمة جمع االستدالالت عف

جريمة كقعت ككصؿ العمـ بكقكعيا الى عضك الضبط القضائي ( )3الذم قاـ بدكره
( )

مجمكعة مبادئ حماية جميع االشخاص الذيف يتعرضكف الم شكؿ مف اشكاؿ االحتجاز اك

()2

دليؿ المحاكمات العادلة  ،مرجع السابؽ  ،ص . 26-25

()3

السجف . 988

حدد المشرع العراقي في المادة

(  ) 39مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية مف اىـ

اعضاء الضبط القضائي بالنص (( اعضاء الضبط القضائي ىـ االشخاص االتي بيانيـ في

جيات اختصاصاتيـ  - :ضباط الشرطة كمأمك ر المراكز كالمفكضكف  -2 .مختار القرية

كالـ حلة في التبميغ عف الجرائـ كضبط المتيـ كحفظ االشخاص الذيف يجب المحافظة عمييـ .

 -3مدير محطة السكؾ الحديدية كمعاكنو كمأمكر سير القطار كالمسؤكؿ عف ادارة الميناء

البحرم اك الجكم كرباف السفينة اك الطائرة كمعاكنو في الجرا ئـ التي تقع فييا  -4 .رئيس

الدائرة اك المصمحة الحككمية كالمؤسسة الرسمية كشبو الرسمية في الجرائـ التي تقع فييا .
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بالتحريات الالزمة بجمع المعمكمات كاالستدالالت عنيا  ،كمف ثـ تككف مرحمة
التحقيؽ االبتدائي سعيان كراء كشؼ الحقيقة كالتكصؿ مف خالؿ الدالئؿ المتكافرة

في االستدالؿ الذم قاـ بو عضك الضبط القضائي الى ادلة تثبت الكجكد المادم
( )

كالمعنكم لمجريمة تكصالن الى محاكمة عادلة

.

فالتحقيؽ االبتدائي يمثؿ مرحمة ـ ىمة مف مراحؿ الدعكل الجنائية النو

االقرب زمنيان لكقكع الجريمة  ،مما جعمو االقرب الى الحقيقة  ،كلما كاف التحقيؽ
االبتدائي يقكـ كينيض عمى تقييـ ادلة الدعكل  ،كمما يترتب عمى ذلؾ مف

احالتيا الى المحكمة المختصة اك عدـ احالتيا  ،فانو يتعيف اف تككف ىناؾ ثمة
ضمانات تكفؿ سالمة اجرءات التحقيؽ االبتدائي .
كاكلى ىذه الضمانات كما نصت عميو المكاثيؽ الدكلية  ،البد مف اناطة
التحقيؽ لسمطة تتصؼ بالقضائية اعماالن لمبدأ الفصؿ بيف السمطات  ،كال يجكز
اف يعيد بالتحقيؽ االبتدائي العضاء الضبط القضائي اك لالدعاء العاـ باعتبار

انيما ليسكا اجيزة قضائية  .كال يبرر قيا ـ االدعاء العاـ بالتحقيؽ االبتدائي ككنو
يتمتع ببعض الضمانات التي تكفؿ لو نكع مف االستقالؿ يقربو مف االستقالؿ
الذم يتمتع بو القضاء  ،اذ ىك ال يتمتع بالصفة القضائية  ،اما اسباغ الصفة
القضائية عمى االدعاء العاـ لمجرد ككنو يقكـ ببعض االعماؿ القضائية فيك
محؿ نظ ر  ،طالما اف القانكف ال يضفي عميو الصفة القضائية  .كحتى لك اقر
لو القانكف ىذه الصفة  ،فاالمر ال يزاؿ خطرأ عمى عدالة التحقيؽ االبتدائي ،
ال بمبدأ التخصيص كتكزيع العمؿ  .فميس
كىدمان لمبدأ الفصؿ بيف الكظائؼ عم ن

مف العدالة اف يككف الخصـ محققان إذ ىك في ىذه الحا لة ذك مصمحة في اثبات

 -5االشخاص المكمفكف بخدمة عامة الممنكحكف سمطة التحرم عف الجرائـ كاتخاذ االجراءات
( )

بشأنيا في حدكد ما خكلكا بمقتضى القكانيف الخاصة )) .

د .احمد عكض بالؿ – االجراءات الجنائية المقارنة كالنظاـ االجرائي في المممكة العربية

السعكدية – القاىرة – دار االشعاع لمطباعة – دار النيضة العربية –  – 990ؽ . 60
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التيمة مما يبعده عف تحقيؽ التكافؤ المنشكد بينو –

بكصفو خصمان – كبيف

المتيـ كبالتالي حرماف االخير مف حقو في اظيار براءتو كما انو كمما ال يخفى
اف نفسية القائـ باالتياـ ال تصمح لمتحقيؽ النيا نفسية خصـ في الدعكل( ).

فضركرة الفصؿ بيف سمطة ا التياـ كسمطة التحقيؽ – قبؿ اف تقضي
بيا المكاثيؽ كالصككؾ الدكلية القاضية بضماف كحماية حقكؽ االنساف –
يقضي بيا العقؿ كالمنطؽ  ،فمف بداىة االمكر اف اجرءات جمع االدلة تتطمب
المجكء الى سبؿ كاساليب ال يجكز اناطة القياـ بيا الى جية المالحقة كاالدعاء
حتى ال يسيء ا ستخداميا اك يمجأ الييا عف ىكل اك بتأثير رأم مسبؽ اك فكرة
ثابتة  .كمف جية اخرل فاف المبررات العممية كالفنية تدعك الى الفصؿ بيف
السمطتيف حيث في ذلؾ تعمؽ الخبرات كعطاء كامؿ لمعمؿ كسرعة في انجازه
كرعاية فضمى لصالح الدفاع الذم طالما يخشى مف انتقاص ضماناتو فيما
()2

عيدنا بالسمطتيف الى جية كاحدة كاالدعاء العاـ

لك

.

اذان تعد مرحمة التحقيؽ االبتدائي مرحمة حتمية لضماف الحرية الشخصية

في االجراءات الجنائية  ،فيذه المرحمة التي نشأت مع نظاـ التحرم كالتنقيب ،
ساىمت بكؿ تأكيد في تحسيف ضماف حقكؽ المتيـ  ،كاف قاضي التحقيؽ –
بكؿ ما يممكو مف استقالؿ كحياد –

مييمف عمى االجراءات السابقة عمى

المحاكمة فيك الذم يجمع االدلة كىك الذم يحيؿ الدعكل اماـ المحكمة اك يأمر
بأالكجو القامة الدعكل في ضكء تقييمو لالدلة

 .كيجب اف ينيض بالتحقيؽ

االبتدائي قاضي لمتحقيؽ  ،لحماية الحرية الشخصية التي تـ

سيا اجراءات

التحقيؽ ( )3كما انو ال يجكز الجمع بيف سمطات االستدالؿ كالتحقيؽ كاناطتيا

باالدعاء العاـ فكما نكىنا اف االدعاء العاـ شعبة مف السمطة التنفيذية كاف كانت
( )

انظر  :عبد الستار الكبيسي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 40

()3

انظر  :د .احمد فتحي سركر  ،مرجع سابؽ  ،ص . 30

()2

المرجع ذاتو  ،ص . 400
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تتمتع ببعض امتيازات القضاة  ،فأعضاؤىا تابعيف لرؤسائيـ ثـ لكزير العدؿ ،
( )

لذا فال تتكفر ليـ عناصر االستقالؿ العاـ في الرأم

.

كتطبيقان لذلؾ قضت المحكمة االكربية لحقكؽ االنساف بأنو

(( اذا كاف

القاضي الذم سينظر القضية سبؽ لو العمؿ بالنيابة العامة  ،كانو قد قاـ في
نفس القضية بدراسة مجمكعة مف الممفات الخاصة بيا في اطار اختصاصو ،
فاف المتيـ لو الحؽ في التخ كؼ مف انو ال تكجد ىناؾ ضمانات كافية لمحيدة ،
كاذف في كضعية كيذه خطر التحيز يبرر الحظر

()2

))

 .اذف المحكمة االكربية

مف جانبيا قد كرست الفصؿ بيف االتياـ كالحكـ كصك نال لتحقيؽ المحاكمة العادلة
المنصكص عمييا في المادة  /6مف االتفاقية االكربية لحقكؽ االنساف.
لقد حدد قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ

 23لسنة

النافذ الجية التي تتكلى التحقيؽ االبتدائي  ،كاستنادان الى المادة

97

(  ) 5منو

خص قاضي التحقيؽ كالمحققيف الذم يعممكف تحت اشرافو بتكلي ميمة

ال بيذه الميمة كما مف
التحقيؽ كاعتبرىـ الجية المختصة اص ن

ح ذات الحؽ

المتقدـ الى أم قاضي سكاء كاف قاضي تحقيؽ اـ جزاء اـ بداءة كذلؾ عندما

يشيد كقكع جريمة مف نكع جنحة اك جناية فاجاز لو في ىذه الحالة اف يتكلى
ميمة التحؽمؽ االبتدائي كلكف شريطة غياب قاضي التحقيؽ المختص كاكجب
المشرع عمى مف باشر ميمة التحقيؽ  ،اف يعرض ا الكراؽ كما تـ مف اجرءات
تحقيقية كبأسرع ما يمكف عمى قاضي التحقيؽ المختص(.)3

( )

انظر  :مالحظات لجنة االساتذة المصرييف المشكمة البداء الرأم في مشركع قانكف االجراءات

()2

انظر  :الحكـ اشار اليو في  ،عالء محمد الصاكم  ،حؽ المتيـ في محاؾمة عادلة  ،رسالة

المصرم  ،مجمة المحاماة  ،العدد االكؿ  ،السنة التاسعة كاالربعيف .

دكتكراه مقدمة الى كمية الحقكؽ جامعة القاىرة  ، 200 ،ص . 5

()3

ـ ( /52أ ) مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية .
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يضاؼ عمى ما تقدـ  ،اف المشرع العراقي كفي قانكف االدعاء العاـ رقـ
 59لسنة  979قد اعطى عضك االدعاء العاـ  ،الحؽ في القياـ بالتحقيؽ
االبتدائي كمنحو صالحية قاضي التحقيؽ في المكاف الذم تقع فيو الجريمة لكنو
– أم المشرع – جعؿ اجازة ىذا االمر لعضك االدعاء العاـ  ،معمقان عمى شرط
غياب قاضي التحقيؽ المختص كحدد انتياء ميمة عضك االدعاء العاـ في
التحقيؽ بحضكر قاضي التحقيؽ ما لـ يطمب ىذا االخير منو االستمرار
بالتحقيؽ كمو اك جزءان منو  .كما يجكز اف يتكلى احد اعضاء الضبط القضائي ،
القياـ بأجراء مف اجراءات التحقيؽ االبتدائي اذا ما كمؼ مف قبؿ قاضي التحقيؽ

.

كقد الحظنا مع مف الحظ اف المشرع العراقي ( ) ،قد سمح لممسؤكؿ في

مركز الشرطة  ،سكاء اكاف مف ضباط الشرطة اك مفكضييا اك مأمكرم المركز ،
(

تكلي ميمة التحؽ يؽ كمنحيـ سمطة محققيف ككفؽ حاالت حددتيا المادة
 ) /50مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية يمكف اجماليا بما يمي-:
( ) اذا صدر اليو امر مف قاضي التحقيؽ اك المحقؽ .
( )2اذا اعتقد المسؤكؿ في مركز الشرطة اف إحالة المخبر عف كقكع الجريمة
عمى قاضي التحقيؽ اك المحقؽ تؤخر بو اجراءات التحقيؽ مما يؤدم الى
ضياع معالـ الجريمة كاندثار ادلة اثباتيا كاالضرار بسير التحقيؽ اك ىرب
المتيـ .
كبدكرنا نتفؽ مع مف يرل اف مسمؾ المشرع العراقي في ىاتيف الحالتيف
منتقد خصكصان اذا ما عممنا بأف التحقيؽ في الجريمة ىك مف الكظائؼ

القضائية التي تختص بيا سمطة التحقيؽ المككنة مف رجاؿ القانكف الذيف ىـ
ادرل مف غيرىـ بأحكاـ القانكف كبفف التحقيؽ  .فالتحقيؽ يجب اال يباح لغير

( )

انظر  :د .حسف بشيت خكيف  ،ضمانات المتيـ في الدعكل الجزائية  ،ج  ،ط

دار الثقافة لمنشر كالتكزيع االردف  ،سنة  ، 998ص . 47
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 ،مكتبة

ىذه الجية اال في حاالت استثنائية تحتميا الضركرة  ،كفي جرائـ قميمة االىمية
ؽ في

 .لذ ؿؾ يمكف القكؿ اف ندب المسؤكؿ في مركز الشرطة الجراء التحقي

الحالة االكلى المشار الييا اعاله ال يجد لو مبرران  ،الميـ اال اذا كاف المقصكد
بيذا الندب ىك تكسيع صالحية المسؤكؿ بمركز االشرطة

 .كىذا االمر يشكؿ

خطكرة عمى سالمة التحقيؽ خصكصان كاف المسؤكؿ في مركز الشرطة ىك

ج زء

مف السمطة التنفيذية كتنقصو الخبرة القانكفية التي تجعؿ منو مؤىالن لمقياـ بيذه

الميمة( ).

كفيما يتعمؽ بالفصؿ بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ فقد اكد قانكف اصكؿ
المحاكمات الجزائية عمى ىذا المبدأ  ،كذلؾ حسبما بينتو المادة

(

ك /5أ )

منو  ،غير اف المشرع العراقي كفي قانكف االدعاء العاـ  ،عمى الرغـ مف

انو

عاد كاكد عمى قياـ االدعاء العاـ بتكلي ميمة تكجيو االتياـ  ،اضافة الى
الجيات االخرل التي حددىا قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية

( ـ/ 2اكالن ) اال

انو اجاز لو – أم لالدعاء العاـ – تكلي ميمة التحقيؽ كمنحو صالحية قاضي
التحقيؽ كمنحو حؽ االشراؼ عمى اعمالو المح
اجراء التحقيؽ في الجنايات كا

ققيف  ،كاكجب حضكره عند

ؿجنح كسمح لو ابداء مالحظاتو  ،كطمباتو

القانكنية اضافة الى ما تقدـ فاف قانكف االدعاء العاـ اكجب عمى قاضي
التحقيؽ دعكة عضك االدعاء العاـ المعيف اك المنسب امامو كعند اتخاذ أم
اجراء مف اجراءات التحقيؽ

()2

كال بد مف الفصؿ بيف كظيفتي االتياـ كالتحقيؽ

كاناطة كؿ منيما بجية معينة الف ذلؾ يسيـ في تحقيؽ العدالة كبالتالي يشكؿ
ضمانة لممتيـ تتطابؽ كالمعايير الدكلية المطركحة لضماف حقكؽ االنساف .

( )
()2

( ـ  ) 2/6مف قانكف االدعاء العاـ .
المرجع السابؽ  ،ص . 47
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كما ينبغي اف تتكفر في المحقؽ الجنائي معايير متعارؼ عمييا دكليان لكي

يككف ا لتحقيؽ تتكافر فيو ادنى درجات التكامؿ كيحقؽ لممتيـ ضمانة ميمة جدان
كتتمخص ىذه المعايير :

المكاىب كالصفات الشخصية( )

المالحظة

 :بأف يتمتع بقكة الذاكرة كيتصؼ بقكة

.

- 2االيماف برسالتو  :بأف يستظير الحقيقة بكؿ الكسائؿ الكاشفة عنيا بكؿ صبر
كمثابرة بعيدان عف الغضب كالغيظ كيتأنى اثناء التحقيؽ .

- 3عدـ التأخير اك التردد  :باف يبتعد عف التباطؤ في جمع االدلة كاالبتعاد عف
التردد في مباشرة االجراء الذم يعتقده سميمان حتى ال تضيع الفائدة مف اتخاذه

في الكقت المناسب .

- 4النشاط كسرعة التصرؼ  :بحيث يككف جادان في عممو مراعيان لسرعة ا التقاف
فيو  ،بأف يراعى سير اجراءات التحقيؽ بالسرعة الكاجبة النجازه دفعة كاحدة

كفي جمسات قريبة كمتالحقة كذلؾ بغير اىدار لحقكؽ الخصكـ اك اخالؿ
بمقتصيات الدفاع .
- 5العدالة كالمساكاة  :اف يككف عادالن في معاممة الخصكـ فال يفرؽ بينيـ في
المعاممة اثناء التحقيؽ ميما

تفاكتت مراكزىـ االجتماعية اك مظاىرىـ

الشخصية تفاديان لمظفمة الميؿ اك المحاباة .

- 6االبتعاد عف التأثيرات الخارجية بحيث يتجرد مف كؿ تأثير يقع عميو بمناسبة
الكاقعة التي يقكـ بتحقيقيا .
- 7احتراـ حقكؽ الدفاع بحيث يمكف المحاميف مف اداء كاجبيـ في الدفاع عف
المتيميف .
- 8عالقتو بعضك الضبط القضائي ينبغي اف تقكـ عمى المكدة كحسف التفاىـ
 ،كبغير تأثر بـ يقدمكنو لو مف تصكير معيف عف الحادث .
( )

انظر  :المرجع ذاتو  ،ص . 55
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- 9حفظ االسرار  ،فعمية االلتزاـ بمبدأ سرية التحقيؽ .
0

 ال بد اف يككف عمى عمـ تاـ باحكاـ قانكف االجراءات الجزائية كالعقكباتكعمى دراية بالعمكـ المساعدة لمقانكف الجنائي  ،كعمى جانب كبير مف
( )

الثقافة العامة

( )

.

انظر  :خميفة كمندر عبد اهلل حسيف  ،مرجع سابؽ  ،ص  60كما بعدىا .
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المبحث الثاني

ـ عايير حجية التحقيؽ
حماية لمحقكؽ كالحريات التي يتمتع بيا المتيـ تقررت بعض الضمانات
التي تحميو مف تعسؼ السمطة كتبعد بو عف أم انحراؼ لمسمطة فيما يمس بام
مف حقكقو  ،كىذه المعايير التي نصت عميو المكاثيؽ الدكلية كتبنتيا التشريعات
 ،تعد مف كجو ق نظرنا مقدمات تشكؿ معايير اساسية لضماف حجية التحقيؽ .
فقد جاء في االعالف العالمي لحقكؽ االنساف  ،بأف يككف لكؿ شخص
حقان في اف يمجأ الى المحاكـ الكطنية المختصة النصافو مف اعماؿ تتضمف
انتياكان اك اعتداء عمى حقكقو االساسية التي كىبيا لو الدستكر اك القانكف

(

).

كاقر اف لكؿ انساف الحؽ كعمى قدـ المساكاة في اف تنظر قضية اماـ محكمة

مستقمة  ،نزيية  ،نظران عاد نال عمنيان دكف خشية مف سطكة اك نفكذ  ،سكاء اكاف

ذلؾ لمفصؿ في حقكقو اك التزاماتو اك االتيامات الجنا ئية المكجية ضده ( .)2كما
اقر بضركرة اف يتاح لممتيـ فرصة الدفاع عف نفسو

()3

 .كما جاء في االتفاقية

الدكلية لمحقكؽ المدنية كالسياسية  ،بأف لممتيـ الحؽ في مرافعة عمنية كعادلة

مف قبؿ محكمة مختصة كمستقمة كنزيية  ،مقامة بصكرة قانكنية كذلؾ تجنبان

لالجراءات التعسفية  ،كتعيدت االتفاقية بحؽ المتيـ بأف يحاكـ بحضكره ( .)4كما
اقرت االتفاقية االكربية بضركرة اعالـ المتيـ بسرعة كبمغة يفيميا بطبيعة
كاسباب االتياـ المكجية ضده كعمى ضركرة اعالـ كبسرعة – المقبكض عميو –
كبمغة يفيميا بأسباب القبض عميو  ،كبالتيمة المسندة اليو  ،كالعؿ ة في اقرار

( )

المادة (  ) 8مف االعالف اعاله .

()2

المادة (  ) 9مف االعالف اعاله .

()4

المادة (  ) 4مف االتفاقية اعاله .

()3

المادة (

) مف االعالف نفسو .
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ىذا الحؽ ىك ضركرة تمكيف المتيـ بصكرة مناسبة العداد دفاعو

( )

 .كما اكدت

االتفاقية االكربية عمى ضركرة الحفاظ عمى حرمة خصكصيات االنساف .
كما نص عمى الضمانات الخاصة باالشخاص الخاضعيف لمتحقيؽ كمنيا
كجكب حفظ محاضر التحقيؽ مع المحتجز اك السجيف  ،كاف تس

جؿ ىذه

المحاضر مدة االستجكاب  ،كالفترات الفاصمة بيف كؿ استجكاب كاخر  ،كىكية
المكظفيف القائميف عميو كغيرىـ مف الحاضريف  ،كيجب اف تككف ىذه المحاضر
()2

متاحة لالطالع عمييا مف جانب المحتجز

.

اذان مف خالؿ ما تقدـ نستطيع اف نقؼ عما اطمقنا عميو المعايير الكاجب

تكؼرىا في التحقيؽ لكي يككف ذا حجية كىي :
اكالن  :حضكر المتيـ التحقيؽ

ثانيان  :سرية التحؽمؽ

ثالثان  :تدكيف التحقيؽ

اك نال  :حضكر المتيـ التحقيؽ

مف ضمانات التحقؽ التي اقرىا المشرع العراقي –

في المادة (/57أ)

مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية – حؽ المتيـ في حضكر اجراءاتو  ،حيث
نصت عمى (( لممتيـ كالمشتكي كلممدعي بالحؽ المدني كلممسؤكؿ مدنيان عمى
فعؿ المتيـ كككالئيـ اف يحضركا اجراءات التحقيؽ

… )) كبذلؾ فقد ساير

المشرع العراقي المنيج القاضي بمبدأ عالنية التحقيؽ االبتدائي حيث اباح
لمخصكـ كككالئيـ حضكر اجراءات التحقيؽ  .كال شؾ في اف تخكيؿ المتيـ ىذا
الحؽ مف شأنو اف يمثؿ كجو رقابة عمى المحقؽ في مباشرتو اعماؿ التحقيؽ .
كىذا الحضكر يتيح لممتيـ االطالع عمى مجريات التحقيؽ اكالن بأكؿ  ،فيمكنو
مف متابعتيا  ،كابداء تعميقو عمييا  ،كتفيد االدلة المكجية ضده في كقت

( )
()2

المادة (  ) 6مف االتفاقية االكربية .

دليؿ المحاكمات العادلة  ،مرجع سابؽ  ،ص . 28
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( )

مناسب لو

 .فمؽتضى ىذه القاعدة في التحقيؽ االبتدائي اف تتـ كافة

االجراءات في مكاجية المتيـ اك عمى عمـ منو  ،كاف يدعى المتيـ لحضكر تمؾ
االجراءات  ،عندما ترغب سمطة التحقيؽ االبتدائي كاجراءاىا كىذا ما يطمؽ عميو
بعالنية التحقيؽ بالنسبة لممتيـ  ،كيستكم بعد ذلؾ اف يستجيب المتو
()2

الدعكة اـ ال

ـ لتمؾ

.

كمف خالؿ النص المتقدـ  ،نالحظ اف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية
العراقي تبنى نيج العالنية النسبية في التحقيؽ االبتدائي  ،بحيث جعؿ نطاقيا
مف حيث االشخاص مقصكران عمى الخصكـ كككالئيـ
الجميكر  ،عمى اف العالنية المسمكح بيا

 .فيك محجكب عف

في التحقيؽ االبتدائي بالنسبة

لمخصكـ كككالئيـ ليست مطمقة ىي االخرل  .فمقد اجاز النص لقاضي التحقيؽ
مباشرة اجراءات التحقيؽ بعيدان عف الخصكـ كككالئيـ حيف تدعكه لذلؾ الضركرة
الالزمة الظيار الحقيقة

ثانيان  :سرية التحقيؽ
( )

()3

.

انظر  :د .احمد شكقي ابك خطكة  ،قانكف االجراءات الجزائية  ،ج  ،دار النيضة العربية ،

لقاىرة  ، 987 ،ص . 205

()2

انظر  :د .شريؼ سيد كامؿ  ،سرية التحقيؽ االبتدائي  ،في قانكف االجراءات الجنائية

()3

انظر  :عبد الستار الكبيسي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 404

المصرم كالفرنسي  ،دار النيضة العربية القاىرة  ،الطبعة االكلى  ، 996 ،ص . 2

كما عبرت عف ذلؾ ايضان اؿندكة العربية لحماية حقكؽ االنساف في قكانيف االجراءات الجنائية

في العالـ العربي  ،كالمعقكدة في القاىرة في الفترة مف  20- 6كانكف االكؿ  989انو ((
االصؿ في التحقيقات االبتدائية العالنية النسبية لمخصكـ في الدعكل الجنائية  ،كال يجكز

فرض السرية عمى التحقيؽ اال لضركرة قصكل عمى اف ترفع السرية فكر زكاؿ دكاعييا)).
انظر  :االستاذ عاصـ عبد الجبار –

تكصيات الندكة العربية لحماية حقكؽ االنساف في

قكانيف االجراءات الجنائية في العالـ العربي – مجمة القضاء عدد ( كانكف الثاني – تمكز )

 ، 990ص . 57
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تقضي القاعدة بكجكب حضكر المتيـ لمتح

قيؽ االبتدائي  ،غير اف

القانكف العراقي قد خرج عف ىذه القاعدة في احكاؿ معينة  ،اذ انو اجاز لسمطة
التحقيؽ اف تجرم التحقيؽ في غيبة الخصكـ اك ككالئيـ  ،أم في غياب المتيـ
متى كاف ذلؾ لمصمحة التحقيؽ كظيكر الحقيقة  .عمى انو متى زالت مبررات
ابعاد الخصكـ عف التحقيؽ  ،كجب اف يسمح ليـ بمعاكدة الحضكر فضالن عف

السماح ليـ باالطالع عمى ما تـ مف اجراءات في غيبتيـ كىذا يعني اف السرية

بالنسبة لمخصكـ كككالئيـ ليست دائمية مف حيث الزمف ،بؿ ىي مؤقتة تزكؿ

بزكاؿ اسبابيا ( ) .اال اف المشرع العراقي لـ يحدد تمؾ االسباب فقد اكرد النص
على النحك االتي (( … كلمقاضي اك المحقؽ اف يمنع ايان منيـ مف الحضكر اذا
اقتضى االمر ذلؾ السباب يدكنيا في المحضر عمى اف يبيح ليـ االطالع عمى
()2

التحقيؽ بمجرد زكاؿ الضركرة … ))

 .اال اننا نالحظ اف ذيؿ النص  ،نص

عمى حالة الضركرة  ،باعتقادم انو تعبير سميـ يشمؿ ؾؿ الحاالت التي تستكجب
سرية التحقيؽ  ،ال سيما حالة

االستعجاؿ (.)3

فقد يتراءل لسمطة التحقيؽ اف اعالف اك حضكر الخصكـ يستغرؽ زمنان

قد يفكت عمييا مباشرة بعض االجراءات التحقيقية عمى كجو االستعجاؿ  ،فيجكز
ليا القياـ بيذه االجراءات دكف اعالنيـ ليتمكنكا مف الحضكر  .عمى اف الطرؼ
الذم يحضر حيف مباشرة سمطة التحقيؽ العماليا لو اف يتمتع بحؽ الحضكر
مع محاميو ككذلؾ لالطراؼ الغائبيف حؽ الحضكر متى عممكا بمكعد االجراء
( )
()2

د .عبد الستار الكبيسي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 404

المادة (  /57أ ) اصكؿ جزائية عراقي  .كقارف مع المادة (  ) 79مف القانكف السكرم

حيث اطمؽ المشرع سمطة قاضي التحقيؽ في سماع الشيكد في غيبة الخصكـ عمى الدكاـ

سكاء تكافرت حالتي الضركرة اك االستعجاؿ اـ ال .

()3

انظر  :المادة (  ) 77مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم .
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دكف التقيد بضركرة اعالنيـ  ،كال يحؽ لسمطة التحقيؽ حرمانيـ مف ذلؾ ما لـ
تكف السرية قائمة البعادىـ بالذات  ،كذ لؾ الف عمة مباشرة االجراء في غيابيـ
ىي حالة االستعجاؿ  .كتقدير حالة االستعجاؿ متركؾ لسمطة التحقيؽ تحت
رقابة محكمة الجنايات بصفتيا التمييزية  ،كـ حددة باالجراء المراد تعجيؿ اتخاذه
 .عمى انو متى انتيت حالة االستعجاؿ اقتضى زكاؿ السرية كاال كانت االجراءات
التاؿية باطمة  .كاحيانان قد تستدعي ضركرة كشؼ الحقيقة  ،اف تمنع سمطة

التحقيؽ مف ترل منعو مف الخصكـ  ،ما يكصؿ بيا الى تحقيؽ نتائج سميمة

حقان  ،كعند زكاؿ حالة الضركرة زالت مك انع حضكر الخصكـ كقد يمتد ىذا
اؿحظ ر  ،كاقصد ىنا حظر حضكر الخصكـ حتى انتياء التحقيؽ  ،كقد يش

مؿ

الخصكـ كميـ  .اال انو ال يجكز اف يشمؿ محامي الخصـ الذم حرـ مف
الحضكر  ،كما ال يجكز حرماف مرافقة المحامي لمككمو بحجة السرية الم سبب
مانع  ،النيما بحكـ شخص كاحد في الدعكل

 .كبالنياية فإف حالة الضركرة
( )

تخضع لتقدير سمطة التحقيؽ كتحت الرقابة التمييزية

.

اال اننا نالحظ اف المشرع العراقي قد اشترط  ،اف تدكف السمطة القائمة
بالتحقيؽ االسباب التي دعتيا لمجكء الى مباشرة التحقيؽ في غياب المتيـ ؼ م
محضر التحقيؽ  .كحسنان فعؿ المشرع العراقي بسبب اف قرار فرض السرية

المسبب فضالن عف ا فق يقؼ حائال اماـ مف يحاكؿ صرؼ التحقيؽ عف طريؽ
الصكاب  ،فانو بنفس الكقت يسيؿ اشراؼ محكمة المكضكع عمى مدل ىذه
()2

الضركرة

 .اال اننا ندعك المشرع العراقي الى استثناء بعض اجراءات التحقيؽ

باف ال تجرم في غياب المتيـ ميما كانت البكاعث مثؿ التفتيش كالمعاينة ،
كذلؾ تأسيسان عمى اف اجراء التفتيش مف االجر اءات التي ال يمكف اعادتيا في

( )
()2

د .عبد الستار الكبيسي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 405

انظر  :د .حسف بشيت خكيف  ،المرجع السابؽ  ،ص . 92
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مرحمة المحاكمة  ،اما المعاينة فانيا كاف امكف اعادتيا اال اف ىذه االعادة
( )

سكؼ ال تككف ذات قيمة في التحقيؽ

.

كنجد المشرع العراقي قد اباح الطراؼ الدعكل الجزائية  ،كمف ضمنيـ
المتيـ كككيمو بطبيعة الحاؿ – اف يطمب عمى نفقتو الخاصة ص كران مف االكراؽ
كاالفادات كلـ يفرؽ بيف ما اذا كانت االكراؽ المطمكبة ىي ما تتعمؽ بالتحقيؽ

الذم تـ بحضكر المتيـ اك بغيابو  .اال انو كضع قيدان يعكد تقدير فرضو الى

قاضي التحقيؽ بأف عمؽ تزكيد المتيـ بصكر االكراؽ عمى رأم القاضي في اف

اعطاءىا مؤثر عمى سير التحقيؽ

اك سريتو  .كىك امر محؿ نظر

()2

 .اذ اف

مف حؽ المتيـ اف يطمع عمى التحقيؽ كيطمب صكران مف االكراؽ لكي يتسنى لو

مكاجية االتياـ كىك حؽ مف حقكؽ الدفاع التي كؼ ؿىا الدستكر كالقانكف عمى
السكاء .
ثالثان  :تدكيف التحقيؽ

مف اجؿ اف يككف التحقيؽ االبتدائي حجة عمى الكا فة فيما اثبتو  ،كلكي

تككف اجراءاتو اساسان صالحان لما قد يبنى عميو مف نتائج  ،يمزـ اف يككف

مكتكبان  ،بحيث يككف ىناؾ محضر رسمي يطمؽ عميو اصطالحان محضر التحؽمؽ
 ،الذم يتككف منو ممؼ القضية المتضمف لجميع االجراءات التي اخذت كاالكامر

الصادرة عف سمطة التحقيؽ  ،حس

ب ترتيبيا الزمني كاقكاؿ المجني عميو

كالشيكد كالمتيـ بكاسطة كاتب التحقيؽ عمى اف يشتمؿ ىذا المحضر عمى
بيانات معينة  .كتعني قاعدة تدكيف التحقيؽ  ،اف جميع اجراءات التحقيؽ يجب
اف تدكف كتابة في المحضر  ،كمف ثـ ال يجدم اتخاذ االجراء التحقيقي مف
الناحية الفعمية دك ف اثباتو في محضر رسمي  ،كما ال يجدم االمر الشفيي
( )
()2

انظر  :د .احمد شكقي ابك خطكة  ،مرجع سابؽ  /ص . 302
انظر  :عبد الستار الكبيسي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 409
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بالتكقيؼ اك بالتفتيش مثالن كانما ينبغي تدكيف ىذه االجرءات كاالكامر في

محضر رسمي ىك محضر التحقيؽ .

كعمى ذلؾ فالتدكيف شرط جكىرم في كؿ اجراء  ،بؿ ىك مظير كجكده ،
فأذا لـ يتـ اثبات االجراءات في محضر فال كجكد ليا
( )

ترتب اثران

.

قانكنان  ،كلذلؾ فانيا ال

كتظير اىمية تدكيف التحقيؽ االبتدائي  ،في ككنو يسيـ في الحفاظ عمى

اجراءاتو مف التشكيو كالتحريؼ  ،خصكصان كاف اجراءات التحقيؽ كما نعمـ

ال عف اف انجاز بعضيا يستمزـ كقتان
متعددة  ،كاساليب مباشرتيا مختمفة  ،فض ن

ال ال يمكف معو االعتماد عمى ذاكرة المحقؽ التي البد اف تخكنو بمركر
طكي ن
الزمف  .اضافة عمى ذلؾ اف االثار المختمفة عف الجريمة سكاء اكانت اثاران

نفسية اـ اثاران مادية قابمة لممحك بفعؿ الزمف  ،االمر الذم يكجب القكؿ بأف
المبادرة بتسجيؿ تمؾ االجراءات كاالثار مف شأنو اف

يبقى عمييا كيحفظيا مف

التأثير العاصؼ بعامؿ الكقت .
يضاؼ الى ما تقدـ اف اشتراط كتابة اجراءات التحقيؽ يمكف اف تككف
مسندان يدؿ عمى حصكليا  ،فعدـ تدكيف االجراء يؤدم الى افتراض عدـ مباشرتو

كىذا بالنتيجة يمكف المتيـ  ،كبقية اطراؼ الدعكل مف الدفع بعدـ االستناد اؿ ل

التحقيؽ غير المكتكب كعدـ اعتماد نتائجو .
اف تدكيف التحقيؽ يمكف اف يشكؿ ضمانة ميمة لحؽ المتيـ في
الدفاع ،كبنفس الكقت يككف ضمانة لمسمطة القائمة بالتحقيؽ  ،فيما يتعمؽ
لممتقـ مف خالؿ التدكيف يستطيع الرجكع الى محاضر االجراءات  ،كاالطالع
عمى الشيادات المقدمة ض ده خصكصان اثناء غيابو  ،بعد ذلؾ يتمكف ىك
كمحاميو مف اعداد دفاعو بشكؿ يمكنو مف اثبات براءتو مما نسب اليو

 .اما

فيما يخص السمطة القائمة بالتحقيؽ فيمكف القكؿ بأف مف شأف التدكيف اف يبعد
( )

انظر  :خميفة كمندر عبد اهلل  ،المرجع السابؽ  ،ص . 294
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الشبية عنيا  ،فيما لك اراد المتيـ اك احد الشيكد اف يتراجع عف اقكاؿ قاليا
بزعـ تعرضو لالكراه اك االغراء  ،اك انو لـ يقؿ ما ينقمو المحقؽ عمى لسانو ،
فتدكيف االقكاؿ في الحاؿ كتالكتيا عمى صاحبيا كاقرارىا مف قبمو يجعؿ االدعاء
( )

بعدـ شرعيتيا امران ليس سيؿ المناؿ

.

كال تنتيي اىمية تدكيف التحقيؽ عند ىذا الحد بؿ كذلؾ بالنسبة لقا ضم

الحكـ  ،حيث يمعب دكران ميمان في مساعدتو عمى اداء ميامو ،ذلؾ اف القاء

نظرة مف قبؿ قاضي المكضكع عمى التحقيؽ المدكف قبؿ بدء المحاكمة  ،لو اثر

بالنسبة ليذا القاضي في تككيف صكرة عف القضية المطركحة امامو  ،كما اف
اعتماد قاضي المكضكع عمى ما ىك مدكف مف االقكاؿ كالشيادا ت في محاضر
التحقيؽ يكفيو  ،ما قد يتعرض لو مف حرج عدـ حضكر اصحاب تمؾ الشيادات
اك االقكاؿ في المحاكمة بسبب كفاتيـ مثالن  ،اك حدث امر ما يمنعيـ مف المثكؿ

امامو  .فضالن عف ذلؾ اف تدكيف التحقيؽ يمكف قاضي الحكـ عند الفصؿ في
الدعكل اف يستند الى ما جاء بو بشأف اال
()2

مجدية اك غير ممكنة بتاتان

جراءات التي تككف اعادتيا غير

.

فاذا يمكف القكؿ  ،انطالقان مف تجمي اىمية تدكيف التحقيؽ  ،فيما تقدـ

فيك بحؽ يشكؿ ضمانة ميمة ليس لممتيـ فقط  ،كانما لمعدالة بكجو عاـ .

كبناء عمى ما تقدـ  ،حرص المشرع العراقي عمى ايراد نصكص تمزـ
ن
السلطة القائمة بالتحؽمؽ عمى مراعاة تدكينو عند مباشرتيا الجراءاتو فقد كرد
النص في المادة (  ) 58مف قانكف االصكؿ الجزائية بقكليا

 (( :يشرع في

التحقيؽ بتدكيف افادة المشتكي اك المخبر ثـ شيادة المجني عميو … )) ككذلؾ
( )

انظر  :د .عبد الكىاب حكمد  ،الكسيط في االجراءات الجزائية الككيتي  ،دار القبس

لمصحافة كالطبع كالنشر  ،الككيت  ، 974 ،ص . 233

()2

انظر  :د .تكفيؽ الشاكم  ،فقو االجراءات الجنائية  ،ج

بمصر  ،ط ، 954 ، 2ص . 263
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 ،مطابع دار الكتاب العربي

المادة ( /6د ) منو تنص عمى انو (( يدكف القاضي ا لشيادات الميمة في
الجنايات )) كبالمثؿ المادة (  ) 82منو الخاصة بتدكبف اجراءات التفتيش( ).

( )

كما نص المشرع العراقي عمى تدكيف التحقيؽ االبتدائي في مكاد متفرقة كىي

09، 2 ، 96، 62،63،65،67، 49،54،50،57

 ) 30، 3 ،انظر  :د .حسف بشيت ،مرجع سابؽ،ص.98
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23،

25، 28،

( ،43
29،

المبحث الثالث
الـ عايير المقررة اثناء مباشرة التحقيؽ
لقد اقر االعالف العالمي لحقكؽ االنساف  ،القدر االدنى مف الضمانات
التي يجب اف يتمتع بيا الفرد  ،كالتي عمى ىدم

ىا كفي نطاقيا  ،يستطيع

المشرع الكطني اف يسف تشريعاتو  ،التي يككف ليا القكة الفاعمة لمكقكؼ في
كجو االجراءات القسرية تجاه الفرد منذ لحظة القبض عميو كتكقيفو
( حبسو احتياطيان )  ،كلغاية صدكر قرار باالدانة اك البراءة بصفة نيائية  .فأكد
في مادتو الثالثة عمى حؽ كؿ فرد في الحياة كالحرية كسالمة شخصو  ،كاكجب

في مادتو الخامسة عمى منع تعذيب أم انساف  ،اك تعريضو لمعقكبات القاسية ،
اك المذلة التي تحط بكرامتو  .كما منع في مادتو التاسعة القبض عمى أم فرد
اك حبسو اك نفيو بشكؿ تعسفي .
كما اكردت االتفاقية االكربية لسنة

 950لحماية حقكؽ االنساف

كالحريات االساسية  ،معظـ الضمانات المنصكص عمييا في االعالف العالمي

لحقكؽ االنساف  ،مع تفصيالت كتكضيحات اضافية ( ) .فمف بيف ما اكدت عميو
( )

ال تحرـ المادة (  ) 9مف االعال ف العالمي لحقكؽ االنساف القبض اك الحجز التعسفي
فمث ن

نجد اف المادة (  ) 5مف االتفاقية ( تمنع القبض اك الحجز باستثناء ما كاف ضمف حاالت

محددة بصكرة خاصة )  .الحاالت المستثناة ىي :

القبض اك الحجز لشخص بعد االدانة مف قبؿ محكمة مختصة لعدـ االذعاف المرالمحكمة القانكفم .

 - 2بناء عمى اشتباه معقكؿ بارتكاب الجريمة لمنع ارتكابيا اك اليرب بعد ارتكابيا .
 - 3لالشراؼ التربكم عمى القاصريف .

 - 4االشخاص غير سميمي العقؿ كمدمنك الخمر كالمتشردكف اك لمسيطرة عمى االمراض
الممكثة .
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ىك اعتبار المتيـ بريئان حتى تثبت ادانتو قانكنان ( المادة (  . ) 2/6كقررت في
المادة ( -3/6أ  ،ب  ،ج ) لكؿ متيـ بجريمة ما اف يتعرؼ عمى سبب اتيامو
في اقرب كقت  ،كاف يعطى كقتان كافيان العداد دفاعو بذاتو اك بكساطة محاـ
يختاره كيعفى مف دفع االتعاب في حالة عجزه عف دفعيا .

كحظرت في مادتيا الثالثة اخضاع أم فرد لمتعذيب اك العقكبات اك
المعامالت غير االنسانية اك المحطة بالكرامة  .كايضان اعطاء الحؽ في المادة (

 ) 2/5لكؿ مف يقبض عميو  ،اف يعمـ في اقرب فرصة  ،بأسباب القبض

كاالتيامات المكجية ضده  ،عالكة عمى حقو في الطعف اماـ المحاكـ عند
القبض اك الحبس ( المادة ( . ) 4/5
اضافة الى ذلؾ دعت االتفاقية في مادتيا (  ) 5/5الى مفح مف يقبض
عميو بصكرة غير مشركعة اف يطالب بالتعكيض .
كاخيران فاف االتفاقية االكربية ىي االخرل  ،لـ تترؾ حؽ الحياة الخاصة دكف

االشارة اليو كاالىتماـ بو  ،قد احترمت الحياة الخاصة لالفراد كالسرىـ كصانت

مساكنيـ كاكصت بعد انتياؾ حرمة المنزؿ كعدـ التعدم عمى سرية المراسالت (
المادة . ) /8
كما تضمنت االتفاقية الدكلية بشأف الحقكؽ المدنية كالسياسية لعاـ
 966العديد مف النصكص التي تشير الى ضمانات مختمفة لممتيـ في مرحمة
التحقيؽ االبتدائي كمنيا اعتبار المتيـ بجريمة ما بريئان الى اف تتقرر مسؤكلية

قانكنان ( المادة  ، ) 2/ 4كما منعت المادة المشار الييا سابقان اخضاع أم فرد
لمتعذيب اك العقكبة اك معاممتو بشكؿ تعسفي كغير انساني  ،كايضان اكجبت

المادة ( / 4ز ) عدـ اكراه المتيـ كحممو عمى الشيادة ضد نفسو اك االعتراؼ
بذنبو .
- 5بسبب الترحيؿ .

 - 6تسميـ المجرميف اك منع الدخكؿ غير المصرح بو .
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كما اقرت ىذه االتفاقية حؽ كؿ فرد في حياتو الخاصة كحظرت الؽ بض
عمى أم انساف كايقافو بشكؿ تعسفي ( المادة  ، ) /9كتقضي المادة التاسعة
مف االتفاقية اف يعمـ المقبكض عميو بالتيمة المكجية اليو فكر القبض

.

كاعطتو الكقت كالتسييالت الكافية العداد دفاعو  ،كاختيار مف يرغب بمساعدتو
مف المحاميف  ،خصكصان عندما تكجو اليو تيمة ضد ق( ـ  4ؼ -3أ  ،ب )

.

كما دعت االتفاقية السابقة الى منح تعكيض عادؿ لممتيـ الذم يككف
ضحية القبض كااليقاؼ غير الشرعي ( المادة . ) 5/9
كاخيران فاف االتفاقية الدكلية  ،منعت التدخؿ التعسفي كغير القانكني في

المسائؿ الخاصة باالفراد اك بأسرىـ  ،كاكدت عمى ح رمة منازليـ  ،كعدـ انتياؾ
سرية مراسالتيـ كاكجبت عدـ المساس بشرفيـ كسمعتيـ ( المادة . ) / 7
لـ يطمؽ المشرع العراقي لسمطة التحقيؽ الحبؿ عمى غاربو في
اجراءاتيا قبؿ المتيـ  ،بؿ احاط المتيـ بسياج مف الضمانات انسجامان مع

معايير العدالة الدكلية التي تشكؿ ضمانة ؿحقكؽ االنساف – مف شأنيا حمايتو
ضد تعسؼ االجيزة القائمة بالتحقيؽ اثناء مباشرتيا لتمؾ االجراءات  .كنستطيع
اف نقسـ اجراءات التحقيؽ االبتدائي ؼم القانكف العراقي  ،الى نكعيف اساسيف :

االكؿ  :كيتمثؿ في اجراءات جمع االدلة كاالنتقاؿ الى محؿ الكاقعة كاجراء
المعينات الالزمة كندب الخبراء كاجراء التفتيشات الالزمة كضبط االشياء
المتعؿؽة بالجريمة كسماع الشيكد كالمكاجية .

(( االثبات الجنائي )) .
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الثاني  :كىي االجراءات االحتياطية ضد المتيـ  ،كتتمثؿ في االمر بالحضكر
( )

كالقبض عمى المتيـ كاحضاره كالتكقيؼ  (( .االجراءات االحتياطية ))

.

اك نال  :المعايير المقررة عند مباشرة اجراءات االثبات الجنائي .

كنقصد بيا ضمانات حقكؽ االنساف المقررة مف قبؿ المشرع العراقي اثناء
تنظيمو لالعماؿ اليادفة لمحصكؿ عمى االدلة القانكنية بغية التحقؽ مف صحة

نسبة كقكع الفعؿ مف جانب المتيـ(.)2
االستجكاب

أ.

كىك اجراء ميـ مف اجراءات التحقيؽ ييدؼ الى الكقكؼ عمى حقيقة التيمة
مف نفس المتيـ  ،كالكصكؿ اما الى اعتراؼ منو يؤدييا كالى دفاع منو ينفييا
حيث يتحقؽ باالستجكاب فأحاطو المتيـ عممان بالتيمة المكجية اليو تفصيميان

كمكاجيتو باالدلة القائمة ضده  .فيك كسيمة لكشؼ ا لحقيقة بكصفو اجراء مف
اجراءات جمع االدلة  ،كىك كسيمة دفاعية بكصفو قيدان عمى السمطة القضائية

يمكف المتيـ مف اف يعمـ بالتيمة المكجية اليو كباالدلة المقامة ضده ،ليتاح لو
()3

ابداء ما يساعده في كشؼ براءتو

.

فالضمانات المتعمقة باالستجكاب التي نص عمييا التشريع اؿ

عراقي تتمخص

باالتي :
 .احاطة المتيـ عممان بالجريمة المنسكبة اليو

 .فقد نصت المادة ( ) 23

مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية بقكليا  (( :عمى قاضي التحقيؽ اك
المحقؽ اف يستجكب المتيـ خالؿ اربعة كعشريف ساعة مف حضكره بعد

التثبت مف شخصيتو كاحاطتو عممان بالجريمة الـ نسكبة اليو)).
( )

انظر  :د .مأمكف محمد سالمة  ،االجراءات الجنائية في التشريع المصرم  ،الجزء االكؿ

دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 998 ،ص . 637

()2
()3

انظر  :عبد الستار الكبيسي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 4 0

د .عبد الستار الكبيسي ،مرجع سابؽ  ،ص . 4 8
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 .2السرعة في استجكاب المتيـ كيستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ النص المتقدـ
(( عمى قاضي التحقيؽ اك المحقؽ اف يستجكب المتيـ خالؿ

اربعة كعشريف

ساعة مف حضكره بعد التثبت مف شخصيتو كاحاطتو عممان بالجريمة المنسكبة
اليو )) .

 .3اف يتـ االستجكاب مف قبؿ سمطة تحقيؽ اصؿ

ية  ،كىذا ما اقرتو المادة

( . ) 23
 .4اف ال يستجكب المتيـ اال بعد حضكر محاميو اف كجد كاال فيتـ انتداب محاـ
( )

لو

 ،كفي جميع االحكاؿ ال يجكز الفصؿ بيف المتيـ كمحاميو الحاضر معو

اثناء التحقيؽ (( االستجكاب )) حتى كاف كاف التحقيؽ سريان  ،اذ اف سرية

التحقيؽ ال تمنع حضكر المتيـ اجراء االستجكاب .

 .5حرية المتيـ في الكالـ كعدـ جكاز استعماؿ االكراه ضده كىذا ما نصت عميو
المادة (  / ) 23ب بالقكؿ  ( :قبؿ اجراء التحقيؽ مع المتيـ كجب عمى
قاضي التحقيؽ اعالـ المتيـ

… بأف لو الحؽ في السككت كال يستنتج مف

ممارستو ىذا الحؽ قرينة ضده  .كالمادة (  / 26ب ) (( ال يجبر اؿمتيـ عمى
االجابة عمى االسئمة المكجية اليو  .كالمادة (  ) 27التي نصت عمى اف (( ال
يجكز استعماؿ كسائؿ غير مشركعة لمتأثير عمى المتيـ لمحصكؿ عمى اقراره ،
كيعد مف الكسائؿ غير المشركعة اساءة المعاممة بالتيديد بااليذاء  ،كاال غراء
كالكعد كالكعيد كالتأثير النفسي كاستعماؿ المخدرات كالمسكرات كالعقاقير)) .
كالمستفاد مف ىذه الضمانة  ،اف لممتيـ الحؽ بالصمت كال يعتبر ىذا
الصمت قرينة ضده  ،كلو الحرية التامة في الكالـ  ،بأف ال يباشر االستجكاب
( )

فقد نصت المادة ( / 23ج) المعدلة (( عمى قاضي التحقيؽ حسـ مكضكع رغبة المتيـ في
تككيؿ محاـ قبؿ المباشرة بالتحقيؽ  ،كفي حالة اختيار المتيـ تككيؿ محاـ فميس لقاضي

التحقيؽ اك المحقؽ المباشرة بأم اجراء حتى تككيؿ المحامي المنتدب

العدد  3978مجمد  ، 44حزيراف  ، 2003ص . 89
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)) الكقائع العراقي ،

كالمتيـ خاضع لظركؼ تؤثر في ارادتو فتغيبيا ك تعدميا  .مما ال يمكف معيا
االستناد الى ما جاء في اقكالو  ،فالمشرع العراقي يحظر استخداـ أم كسيمة
الجبار المتيـ عمى الكالـ سكاء كانت مادية كالتي تتمثؿ بالعنؼ كارىاؽ المتيـ
باالستجكاب المطكؿ كاستخداـ كالب الشرطة كالتنكيـ المغناطيسي كاستعماؿ
العقاقير المخدرة ا ك كسيمة ادبية كالكعد اك الكعيد اك التيديد اك تحميفو

اليميف( ) اك الحيمة كالخداع ككشؼ الكذب بالكسائؿ الفنية .
ب.

الشيادة
تعرؼ الشيادة بأنيا اخبار يصدر عف شخص عدؿ عف كاقعة ادركيا بحاسة
()2

مف حكاسو كدليؿ الثبات حؽ بمفظ الشيادة

 ،كىي دليؿ اثبات شفكم لو

تأثيره عؿ ل مكقؼ المتيـ مما يمس بحقكقو بصفة خاصة حؽ الدفاع  ،حيث
اخبار الشاىد ما ادركو بأحدل حكاسو .
كقد قرر المشرع العراقي عدة ضمانات لممتيـ في الشيادة كىي :
 .امكانية طمب الشيادة  ،ادراكان لمفائدة المتحققة فقد حرص عمى النص صراحة
عمى امكانية طمبيا مف المتيـ اك محاميو

 .فقد قرر في المادة (  ) 58منو

لسمطة التحقيؽ مباشرة ىذا االجراء باف منحيا سمطة سماع مف ترل سماعيـ
مف الشيكد سكاء كاف تمقائيان اك بناء عمى طمب الخصكـ متى كاف لطمبيـ ما

اثبت الجريمة كظركفيا كاسنادىا الى المتيـ اك براءتو منيا .
يبرره كيفيد في ا

 .2تحميؼ الشاىد ا ليميف  .كىذا ما نصت عميو المادة (  ) 60مف قانكف اصكؿ
المحاكمات الجزائية بالقكؿ ((يحمؼ الشاىد الذم اتـ الخامسة مف عمره قبؿ
اداء شيادتو يمينان بأف يشيد بالحؽ
( )

()2

 .اما مف لـ يتـ السف المذككر فيجكز

اكجب القانكف العراقي اال يحمؼ المتيـ اليميف اال اذا كاف في مقاـ الشيادة عمى غيره مف
المتيميف ( المادة  26أ ) .

د .ابراىيـ ابراىيـ الغماز  ،الشيادة كدليؿ اثبات في المكاد الجنائية  ،رسالة دكتكراه القاىرة ،

 ، 980ص . 44
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سماعو عمى سبيؿ االستدالؿ مف غير يميف )) كىذا االمر ينطكم عمى ضماف ة
ميمة الف اليميف ينبو ضمير الشاىد  ،كيدفعو الى قكؿ الصدؽ  ،كما ينبيو
بأف ما سيدلي بو مف اقكاؿ قد تؤدم الى ادانة برمء ككضعو سنيف طكاؿ في
غياقب السجف اك تؤدم بو الى مكاجية عؽ كبة االعداـ  ،اك افالت مجرـ مف
الجزاء رغـ ما ارتكبو اك قاـ بو  ،كىذا امر بالطبع منا ؼ لمديف كاالخالؽ معان

( )

.

 .3تدكيف الشيادة  :اذ اف في التدكيف ضمانة ميمة لممتيـ المكاف الرجكع الييا
كقت الحاجة كلالطمئناف مف انيا صادرة مف ذات الشخص المسندة اليو ،
كلضماف عدـ التغيير فييا عقب تدكيف ىذه االقكاؿ فقد جاء في المادة ( ) 58
مف قانكف االصكؿ الجزائية بأف (( يشرع في التحقيؽ تدكيف افادة المشتكي اك
المخبر ثـ شيادة المجني عميو كشيكد االثبات االخريف كمف يطمب الخصكـ
سماع شيادتيـ ككذلؾ شيادة مف يتقدـ مف تمقاء نفسو الدالء بمعمكماتو اذا
كانت تفيد التحقيؽ كشيادة االشخاص الذم يصؿ الى عمـ القاضي اك المحقؽ
اف ليـ معمكمات تتعمؽ بالحادث

))  .كتنص المادة

( /6د ) عمى اف

(( يدكف القاضي الشيادات الميمة في الجنايات )) .
 .4حؽ المتيـ في مكاجيتو بالشاىد  .فقد سمح المشرع العراقي  ،لممتيـ بمكاجية
الشاىد كاجاز لو بعد انتياء الشاىد مف اقكالو اف يبدم مالحظاتو عمى تمؾ
الشيادة  ،كمناقشة الشاىد في بعض اال ـ كر التي اكردىا في شيادتو كؿ ذلؾ
مف اجؿ الدفاع عف نفسو كدحض كؿ اك بعض ادلة االدعاء عمى امؿ تفنيد ما
اتيـ بو  .كىذا ما جاء في المادتيف (  / 63 ، 62ب ) .
 .5افراد الشيكد عند سماع شيادتيـ

 .فمف ضمانات المتيـ في الشيادة ىك

استماع المحقؽ اؿل الشيكد فرادل كذلؾ حتى ال يمقف بعضيـ البعض ما يريد
( )

انظر  :حسف بشيت خكيف  ،مرجع سابؽ  ،ص  ، 09د .تكفيؽ الشاكم  ،مرجع سابؽ ،

ص . 34
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قكلو  ،كال يتفقكف عمى شيادة مكحدة اصميا مختمؽ  ،فافراد الشيكد كاالستماع
الى كؿ منيـ دكف اتصالو بعد ذلؾ بمف سيستمع اليو فيو فرصة لممحقؽ
لمعرفة الحقيقة كمدل صدؽ الشيكد مف عدمو  ،كذلؾ بطرح اسئمة مكحدة
كالحصك ؿ عمى اجابات مختمفة  ،كفي ىذا ضمانة لممتيـ بمعرفة مف اراد اف
يفترم عميو اك يؤكد اتيامو  ،حيث تأتي شيادتو مخالفة لغيره  ،كبالتالي تككف
محؿ شؾ كريب  ،كقد نص عمى ىذا االجراء القانكف العراقي في المادة ( ) 62
اصكلية منو مستيدفان بذلؾ حسف سير العدالة كضماف حقكؽ الدفاع .

 .6منع مجمكعة مف االشخاص مف اداء الشيادة ضد المتيـ

 .فاستجابو لعكامؿ

انسانية محضة قرا ر المشرع العراقي ضمانة ميمة لممتيـ مفادىا عدـ السماح
لمجمكعة االشخاص بأداء الشيادة مف المتيـ فقد نصت المادة
( /68أ ) عمى اف :
(( أ -ال يككف احد الزكجيف شاىدان عؿل الزكج االخر ما لـ يكف متيمان بالزنا

اك بجريمة ضد شخصو اك مالو  ،اك ضد كلد احد

قما  .ب -ال يككف االصؿ

شاىدان عمى فرعو كال الفرع شاىدان عمى اصمو ما لـ يكف متيمان بجريمة ضد

شخصو اك مالو  .ج -يجكز اف يككف احد االشخاص المتقدـ ذكرىـ شاىد دفاع
لالخر كييدر مف الشىادة الجزء الذم يؤدم الى ادانة المتيـ ))  .كالحكمة مف
ذلؾ ىك اف اباحة مثؿ ىذه الشيادة مف شأنو اف يعرض الركابط االسرية
( )

لمقطيعة كالتنؿؾ كينيي ما بينيا مف ركابط

 ،كالشيء المالحظ انو يجكز

سماع شيادة مف تقدـ ذكرىـ كشيكد دفاع لصالح المتيـ  ،بسبب اف ىذا العمؿ
سيقكم العالقة بينيـ  ،كاذا ما كرد في شيادتو ىذه ما يؤدم الى ادانة المتيـ
فيجب اىدار ىذا الجزء .

( )

انظر  :د .حسف بشيت  ،مرجع سابؽ  ،ص 4

سابؽ  ،ص  436كما بعدىا .

ال  :خميفة كمندر  ،مرجع
 .كانظر تفصي ن
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يضاؼ الى ما تقدـ  ،فقد منع القانكف العراقي اشخاصان اخريف غير مف

ذكرناىـ مف اداء الشيادة باعتبار ذلؾ افشاء السرار ائتمنيـ عمييا المتيـ اك
السرار كظيفية  ،كمف ىؤال ء االطباء كالمحاميف كمكظفكا الدكلة فيما يتعمؽ
( )

بالمعمكمات التي عرفكىا بحكـ عمميـ اك كظيفتيـ

.

 .7ترجمة اقكاؿ الشاىد  .فأذا كاف المتيـ ال يفيـ لغة الشاىد كجب ترجمتيا لو
بمغة يفيميا  ،بعد تحميؼ اليميف  .كىذا مستفاد مف نص المادة (  /6ج )
االصكلية التي تقر بأ ف مف القدر لو عمى الكالـ لو اف يدلي بشيادتو كتابة اك
باالشارة المعيكدة اف كاف ال يستطيع الكتابة

 .كاذا كاف الشاىد ال يفيـ لغة

التحقيؽ اك كاف أصمان اك ابكمان كجب تعييف مف يترجـ اقكالو أك اشارتو بعد

تحميفو اليميف.
ج -الخبرة

تعرؼ الخبرة بأنيا

(( تقدير مادم ا ك ذىني يبديو اصحاب الفف اك

االختصاص في مسألة فنية ال يستطيع القائـ بالتحقيؽ في الجريمة معرفتيا
بمعمكماتو الخاصة  ،سكاء اكانت تمؾ المسألة الفنية متعمقة بشخص المتيـ اك
()2

بجسـ الجريمة اك المكاد المستعممة في ارتكابيا اك اثارىا ))

.

كمف المعايير التي اقرىا الـ شرع العراقي في الخبرة باعتبارىا مف االجراءات التي
تسيـ في صيانة حقكؽ المتيـ :
 .التزاـ الخبير بأداء اليميف  .كمعناه حمفو لميميف القانكنية قبؿ درجو في جدكؿ
الخبراء اك قبؿ ادائو خبرتو اف لـ يكف مف بيف الخبراء المجدكليف لالستيثاؽ مف
اداء خبرتو بصدؽ كامانة بعيدان عف الريبة كالشؾ .
( )

انظر  :نص المادتيف (  ) 437-327مف قانكف العقكبات العراقي  ،المادة ( /46ب ) مف
قانكف المحاماة رقـ  73لسنة  965المعدؿ .

()2انظر  :أ .عبد االمير العكيمي  ،اصكؿ االجراءات الجنائية في قانكف اصكؿ المحاكمات
الجزائية  2ج  ،مطبعة جامعة بغداد  ، 977 ،ص 7
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.

 .2امكانية رد الخبير  .يتعيف فيمف يقكـ بالخبرة اف يمتزـ بالحيدة كالنزاىة عند
مباشرتو لذلؾ العمؿ  ،كاذا ما قاـ سبب مف االسباب التي مف شأنيا اف تؤثر
عمى حياد الخبير كنزاىتو كبالتالي تؤدم الى انحرافو في اداء الميمة المككمة
اليو  ،فقد قرر المشرع العراقي ضمانة ميمة لممتيـ كبقية الخصكـ في القضية
يتمكف بكاسطتيا تفادم ميؿ ىذا الخبير كتحكمو  ،كذلؾ يطمب مف جية
التحقيؽ المختصة رد مثؿ ىذا الخبير  ،كاذا ما تبيف لتمؾ الجية صحة الطمب
عند ذاؾ تقرر رفض االستعانة بذلؾ الخبير

 .كىذا ما قررتو المادة
( )

(  9كما بعدىا ) مف قانكف المرافعات المدنية العراقي
 .3أداء الخبرة بحضكر كاشراؼ سمطة التحقيؽ

.

 .يقكـ الخبير بأعمالو بحضكر

سمطة التحقيؽ كىذا الحضكر كاالشراؼ جكازم بمكجب نص المادة (  ) 69مف
التشريع العراقي(( … لمؽاضي اك المحقؽ اف يحضر عند مباشر ة الخبير لعممو
)) كحبذ ا لك جعؿ المشرع ىذا الحضكر كاالشراؼ كجكبي ما لـ تقص الضركرة
أداؤىا مف غير حضكر سمطة التحقيؽ

 .لما لحضكر المحقؽ اجراء الخبرة

بمثابة رقابة عمى عمؿ الخبير كىذه الرقابة ذات طبيعة اجرائية فال يجكز التدخؿ
في االعماؿ الفنية التي يجرييا الخبير  ،كانما يتعيف تسييؿ ميمتو كمساعدتو
في تعييف مكاف البحث كتكفير الظركؼ المكضكعية دكف السماح بالتأثير عمى
()2

الخبير كعمى عممو

( )

باعتبار اف المادة (

.

) مف قانكف المرافعات نصت عمى اف يككف ىذا القانكف المر جع

لكافة قكانيف المرافعات كاالجراءات اذا لـ يكف فييا نص يتعارض معو صراحة  ،اال اننا نرل

بأف عمى المشرع اف يتبع خطكات التشريعات االخرل كينص عمى حؽ المتيـ في طمب رد
الخبير  ،في صمب قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية .

()2

انظر  :د .محمد ابراىيـ زيد  ،تنظيـ االجر اءات الجنائية في التشريعات العربية  ،ج ، 2

المركز العربي لمدراسات االمنية كالتدريب  ،الرياض  ، 990 ،ص . 259
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كما اننا ندعك المشرع العراقي اف يمكف الخصكـ مف الحضكر حتى تتاح
ليـ فرصة اعداد دفاعيـ عمى اسس سميمة  ،كذلؾ شريطة اال يتدخؿ الخصكـ
( )

في عمؿ الخبير اك ممارسكا قبمو أم نكع مف الرقابة

.

كندعكه ايضان – أم المشرع – كضمانان لحماية المتيـ في الدفاع عف نفسو

في االبحاث الفنية منحو الحؽ بأف يستعيف بخبير خاص يعرؼ باسـ الخبير

االستشارم  ،حيث يقدـ ىذا االخير تقريران يستفاد منو في مناقشة التقرير المقدـ

مف الخبير القضائي  ،كذلؾ تمكينان لممتيـ مف كؿ سبيؿ لمدفاع عف نفسو

()2

شريطة اف ال يؤدم ذلؾ الى تأخير الفصؿ في الدعكل .

د .التفتيش
التفتيش (( اجراء مف اجراءات التحقيؽ تقكـ بو سمطة حددىا القانكف
يستيدؼ البحث عف االدلة المادية الجنائية اك جنحة تحقؽ كقكعيا في مح
()3

خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عف ارادة صاحبو ))

ؿ

 .فيك اذف اجراء مف

اجراءات التحقيؽ االبتدائي ال يممكو اال مف خكلو القانكف سمطة التحقيؽ ،
ييدؼ الى جمع االدلة المادية لمجريمة سكاء اكانت جناية اـ جنحة

 .اك ىك

( )

انظر  :د .اماؿ عثماف  ،الخبرة في المسائؿ الجنائية  ،دراسة مقارنة  ،رسالة دكتكراه ،

()2

تنص المادة (  ) 88مف قانكف االجراءات الجنائية المصرم عمى انو (( لممتيـ اف يستعيف

كمية الحقكؽ جامعة القاىرة  ، 964 ،ص . 279

بخبير استشارم كيطمب تمكينو مف االطالع عمى االكراؽ كسائر ما سبؽ تقديمو لمخبير

المعيف مف قبؿ القاضي عمى اال يترتب عمى ذلؾ تأخير السير في الدعكل

))  .كقد اعطى

المشرع االيطالي بأف يستعيف بـ ستشار فني بمكجب المادة (  ) 323مف قانكف االجراءات

الجنائية  .انظر  :خميفة كمندر  ،المرجع السابؽ  ،ص  ، 476كانظر كذلؾ المادة ( ) 77
()3

مف قانكف المسطرة الجنائية المغربي .

د .سامي الحسيني  ،النظرية العامة لمتفتيش في القانكف المصرم كالمقارف  ،رسالة دكتكراه

 ،جامعة عيف شمس  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 972 ،ص . 37

159

بحث دقيؽ لجمع ادلة اثبات الجريمة اك نسبتيا الى المتيـ  ،كبالتالي فيك ليس
مف اجراءات كشؼ الجرائـ قبؿ كقكعيا

 .كالتفتيش بحسب طبيعتو يمس حؽ

المتيـ في سرية حياتو الخاصة كيتمثؿ مجاؿ ىذه السرية اما في شخص
المتيـ اك في المكاف الذم يعمؿ اك يقيـ فيو كذلؾ بالشركط كاالكضاع المحددة

في القانكف( ) .أم اف القانكف يؽرر حمايتو لحؽ السر اثناء مباشرة التفتيش
الكاقع عمى مستكدعو  ،كتختمؼ ىذه الحماية باختالؼ مستكدع السر كما لك
كاف المتيـ بذاتو اك مسكنو اك مراسالتو ككسائؿ اتصالو بالغير .
ضمانات المتيـ عند تفتيش مسكنو
 .نصت المادة (  ) 75مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية عمى عد

ـ االمر

بالتفتيش ما لـ تكف ىناؾ جريمة قد كقعت فعالن .

 .2كجكد فائدة يحتمؿ الكصكؿ الييا بالتفتيش  ،كتتمثؿ في ضبط اشياء تتعمؽ
بالجريمة اك تفيد في كشؼ الحقيقة  ،كبداخؿ المكاف المراد تفتيشو
المادة ( )75االصكلية.
 .3مباشرة التفتيش بحضكر المتيـ كصاحب المنزؿ اك المحؿ
شاىديف مع المختار اك مف يقكـ مقامو

اف كجد كبحضكر

 ..كىذا ما قررتو المادة

( ) 82

االصكلية .
 .4عدـ المجكء لمتفتيش ما لـ يؤمر المتيـ اك غيره بتقديـ الشيء المراد ضبطو
بالتفتيش .

ضمانات المتيـ عند تفتيش شخصو

( )

د .احمد فتحي سركر  ،الكسيط في قانكف االجراءات الجنائية  ،دار النيضة العربية ،

 ، 996ص  ، 544كانظر كذلؾ  :د .مأمكف سالمة  ،المرجع السابؽ  ،ص
كخميفة كمندر  ،مرجع سابؽ  ،ص . 389
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، 644

يعد تفتيش االشخاص كتفتيش المساكف  ،اجراء مف اجراءات

التحقيؽ

ال يمكف القيا ـ بو اال اذا كقعت جريمة كقامت دالئؿ عمى نسبتيا الى شخص
كالتعرض لحريتو الشخصية  .كمفيكـ الشخص ىنا ال يقتصر عمى جسمو بؿ
يمثؿ المالبس التي يرتدييا اثناء التفتيش كاالمتعة كالمتعمقات الشخصية التي
مميا كاالكراؽ سكاء كانت

تكجد معيـ عند التفتيش  ،كذلؾ الحقائب التي يح
مختكمة اك مغمفة .

كلـ يضع المشرع العراقي قكاعد خاصة في تفتيش االشخاص  ،كما فعؿ
بالنسبة لتفتيش المساكف  ،كما انو لـ يبيف حدكد حرمة الشخص االمر الذم
( )

يدعكنا الى استخالصيا مف قكاعد الحريات العامة .كىي كما يمي

:

 .ال يجكز تفتيش الشخص اال بناء عمى امر صادر مف سمطة مختصة قانكنان(.)2

 .2تعييف الشخص المراد تفتيشو تعيينان دقيقان الجؿ انت فاء مظنة تفتيش شخص
اخر غير الشخص الصادر االمر بتفتيشو .

 .3اتصاؿ الشخص المراد تفتيشو بالجريمة .
 .كىذا ما قررتو المادة (  ) 80مف

 .4ال يجكز تفتيش االنثى اال بكاسطة انثى

قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية  ،اال اننا نتفؽ مع مف يرل اف عمى المشرع
اف يعالج حالة ما اذا كاف مأمكر الضبط انثى  ،ككاف المقبكض عميو المراد
تفتيشو ذكران  ،اذ يجب اف ينتدب لتفتيشو ذكران  ،بضركرة تعديؿ النص بأف

(( التفتيش ال يجريو اال مف نفس الجنس

)) كما ىك الحاؿ في قانكف
()3

االجراءات الجنائية الركسي المادة (  ) 2/ 72منو

( )

.

د .صالح عبد الزىرة الحسكف  ،احكاـ التفتيش كاثاره في القانكف العراقي  ،دراسة مقارنة ،

الطبعة االكلى  ،مطبعة االديب البغدادية  ، 979 ،ص . 279

()2
()3

المادة (  / 73أ ) مف قانكف االصكؿ الجزائية .

انظر  :د .صالح عبد الزىرة  ،مرجع سابؽ،ص. 29
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كقد اجاز المشرع العراقي في المادة (  ) 79االصكلية مف القانكف لممحقؽ
اك لعضك الضبط القضائي اف يفتش المقبكض عميو في االحكاؿ التي يجكز فييا
جازة صحيحة  ،اذ اف تفتيش

القبض عميو قانكنان  ،كفي تقديرنا اف ىذه اال

شخص المقبكض عميو اجراء اقؿ خطكرة مف القبض  ،كاف االكؿ مف مستمزمات

الثاني  ،كعميو جاز ليؤالء اتخاذ مثؿ ىذا االجراء  ،فمتى كاف القبض صحيحان

فاف تفتيش مالبس المقبكض عميو يبقى عمالن مشركعان ليس فيو انتياؾ لحرية
الفرد كال اعتداء عميو .

حماية حقكؽ المتيـ في ضبط كتفتيش مراسالتو
ييدؼ تفتيش المراسالت الى االطالع عمى مكنكناتيا باعتبارىا مستكدعان

لحؽ السر الذم يحميو القانكف  ،فال يجيز االطالع عميو مف قبؿ الغير اال في
احكاؿ معينة كلسمطة مختصة

 .كتشتمؿ المراسالت جميع الرسائؿ المكتكبة

كالبرقيات ايان كانت طريقة ارساليا  ،سكاء كانت في ظرؼ مغمؽ اك مفتكح اك
في بطاقة مكشكفة  ،طالما اف قصد المرسؿ منيا عدـ أطالع الغير عمييا .

كقد احاط المشرع العراقي تمؾ المراسالت بضمانات معينة حماية لحؽ المتيـ في
السر كتتمثؿ باالتي :

( )

 .اف يككف ضبط تمؾ المراسالت ذات فائدة في ظيكر الحقيقة

.

 .2اف ال تفض االختاـ كال تفتح المظاريؼ كال يتـ االطالع عمييا بعد ضبطيا اال
()2

بحضكر المتيـ كذكم العالقة بيا قدر االمكاف
لنا ما نالحظو ىنا عمى نص المادة

.

(  ) 84مف قانكف اصكؿ المحاكمات

الجزائية التي اشترط حضكر المتيـ كذكم العالقة  ،اذ انيا لـ تعالج بصراحة في
حاؿ ما اذا دعي المتيـ كاصحاب العالقة –
( )

المادة (  ) 79االصكلية .

()2

المادة ( /84ب ) االصكلية.
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عند فض االختاـ كالفتح – كلـ

( )

يحضرا

؟ كعميو يجب اف يشتمؿ النص بجكاز الفض كاالطالع في ىذا الفرض

 ،مع تكافر حالة الضركرة  ،بما انو استثناء فنرل حتمية عدـ التكسع فيو.
 .3ال يجكز االطالع عمى الرسائؿ اك االكراؽ اك االشياء الشخصية غير المختكمة
اك المكضكعة في ظرؼ مغمؽ اال مف قبؿ مف قاـ بالتفتيش كالقاضي كالمحقؽ
()2

كممثؿ االدعاء االـ

.

 .4ال يجكز فض االكراؽ المختكمة اك المظاريؼ المغمقة كاالطالع عمييا اال مف
قبؿ قاضي التحقيؽ اك المحقؽ

()3

 .كال ندرؾ ما الحكمة التي ابتغاىا المشرع

مف استثناء ممثؿ االدعاء العاـ  ،الذم يجب اف يككف مكجكدان – مف باب اكلى

– طالما حتـ المشرع كجكده في االطالع عمى االكراؽ كالرسائؿ غير المختكمة
()4

اك المغمقة

.

كما نرل لزامان عمى المشرع العراقي معالجة ما اؿ اليو التطكر الحديث في

عالـ االتصاالت مف ابتداع كسائؿ كمراسالت حديثة مثؿ

( االنترنيت كالفاكس

كالبريد االلكتركني ) كمف ثـ يجب اف يكاكب المعايير الدكلية المقننة في ىذا
المجاؿ بخصكص تفتيشيا كاالطالع عمييا  ،اذ اف اغفاؿ االمر قد يكلد فراغان

تشريعيان  ،االمر الذم يؤدم في النياية الى اف حؽ سمطة

التحقيؽ في ضبط

المراسالت قد يككف عديـ القيمة .

ثانيان  :المعايير المقررة عند مباشرة االجراءات االحتياطية :

يقصد باالجراءات االحتياطية تمؾ التي تستيدؼ كفالة االحتياط خشية فرار

المتيـ مما يؤثر بال شؾ عمى االدلة كصحة اسناد التيمة الى المتيـ  ،كىك ما
( )

نعتقد اف المشرع العراقي اكتفى بما كرد في المادة (  ) 83التي نصت عمى اف (( اذ دعي

()2

المادة (  /84أ )االصكلية .

()4

المادة ( /84أ )االصكلية .

احدىـ كلـ يحضر ىك اك مف ينكب عنو جاز فضيا ؼم غيابو )) .

()3

المادة ( /84ب )االصكلية .
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يؤثر عمى حقو في الدفاع  ،لذا يجبر المتيـ عمى المثكؿ اماـ سمطة التحقيؽ
منعان لو مف الفرار كحفظان لالدلة كاتخاذ االجراءات االخرل المناسبة لكشؼ حقيقة
الجريمة فتظير مف ىنا اىمية تمؾ االجراءات التي تتمثؿ في القبض كالتكقيؼ .
القبض  :كنعني بو االمساؾ بالمتيـ كتقييد حريتو

أ.

 ،ككضعو في الحجز

القضائي لفترة زمنية لتأميف احضاره قبؿ المحكمة لمتحؽمؽ معو في التيمة
المكجو اليو .
اء خطيران لما يتضمنو مف مساس بالحرية الشخصية
كلذلؾ فالقبض يعد اجر ن

.

كعميو فنالحظ اف المشرع العراقي  ،قد كضع معايير يجب مراعاتيا لضماف
شرعية ىذا االجراء :
 .ال يجكز القبض عمى أم شخص اك تكقيفو اال بمقتضى امر صادر مف
( )

قاض اك محكمة اك في االحكاؿ التي يجيز فييا القانكف ذلؾ

.

 .2يجب اطالع الشخص المطمكب عمى االمر الصادر بالقبض عميو كابالغو
()2

بأسباب القبض

.

()3

 .3تحديد حاالت القبض سكاء اكاف كجكبيان اـ جكازيان بنصكص صريحة
()4

 .4حؽ االستعانة بمحامي

.

.

 .5سماع اقكاؿ المقبكض عميو فكران  ،أم كجكب استجكابو فكر القبض عميو.

( )

المادة (  ) 92االصكلية  ،كيشير بذلؾ المشرع الى حاالت القبض الجكازم المنصكص

عمييا في المادة ( . ) 02

()2

المادة ( . ) 94اصكلية

()4

المادة (  ) 23المعدلة .

()3

المكاد ( . ) 03 ، 02اصكلية
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 .6تحديد مستكل القكة المستخدمة لمقبض عمى المتيـ الذم يحاكؿ اليرب ،
بأف ال تصؿ حد االماتة اال اذا كاف متيمان بجريمة عقكبتيا االعداـ اك
( )

السجف المؤبد

.

ب -التكقيؼ  :كه ك تقييد حرية المتيـ لمفترة التي يحددىا امر التكقيؼ لضركرات
التحقيؽ  ،كىك اجراء تحقيؽ مف شأنو المساس بحرية الفرد  ،كىك كاقعان يعد
مف اىـ كاخطر االجراءات التحقيؽ التي تباشرىا سمطة التحقيؽ لما ينطكم

عميو مف مساس بحرية المتيـ  ،كادراكان مف المشرع ليذه الخطكرة حرص عمى
ايراد شركط كقيكد معينة يجب مراعاتيا قبؿ االمر بو  ،بغية تحقيؽ المك

ازنة

بيف مصمحة المجتمع لمحد مف ظاىرة الجريمة  ،كبيف حقكؽ الفرد كحرياتو .
كىذه القيكد كالشركط تمثؿ في حقيقة االمر معايير تضمف عدالة كشرعية ىذا
االجراء  .كىي -:
 .ضركرة صدكر امر التكقيؼ مف سمطة التحقيؽ المختصة باعتبار اجراء تحقيقان
كذلؾ استنادان لممادة (  ) 09مف قانكف االصكؿ الجزائية .

 .2تحديد ما يجب اك يجكز فيو التكقيؼ  ،بمعنى اف المشرع حدد حاالت التكقيؼ
حسب جسامة الجريمة

()2

 .اال اف المادة ( 0

/ب) نصت عمى عدـ جكاز

تكقيؼ المتيـ بمخالفة  ،اال انيا تسمح بذلؾ حيف يككف مجيكؿ االقامة ،
كبيذا يككف – المشرع – قد كضع قيدان خطيران عمى المتيـ بجريمة كلك كانت

تافية كجعؿ االمر مترككان لقاضي التحقيؽ  .كلعؿ المشرع تنبو فرفع ىذا القيد

عف الحدث في المادة (  / 237أ ) عندما نص عمى عدـ تكقيؼ الحدث المتيـ
بـ خالفة.
كلعؿ الضمانة الكبيرة التي اكجدىا المشرع العراقي  ،تكمف بانو لـ يجز
التكقيؼ اال عند ارتكاب جريمة عقكبتيا الحبس لمدة تزيد عمى ثالث سنكات ،
( )
()2

المادة ( . ) 08اصكلية

المادة (  ) 09اصكلية .
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اال اننا كما نكىنا ىذه الضمانة خاصة بالنسبة لمجرائـ المقركنة بمعمكمية محؿ
االقامة  ،النو في حالة عدـ كجكد محؿ اؽامة لممتيـ فيجكز تكقيفو.
 .3يجب اف يككف التكقيؼ صادر بمكجب مذكرة تكقيؼ مستكفية لمشركط( ) .
 .4يجب تحديد مدة التكقيؼ االصمية كتمديدىا(. )2
 .5حؽ المتيـ في الطعف بقرار التكقيؼ .
()3

 .6اتصاؿ المتيـ المكقكؼ بمحاميو

.
ـ ىمة كىي ضركرة قيا ـ الدالئؿ

اال اف المشرع العراقي قد اغفؿ ضمانة

الكافية عمى اتياـ المتيـ بالجريمة المنسكبة اليو  ،كما فعؿ المشرع المصرم
في المادة (  ) 34مف قانكف االجراءات

 .كبذلؾ فقد جعؿ في يد سمطة

التحقيؽ سالحان خطيران عمى حرية المتيـ  ،اذ انيا تستغؿ خمك القانكف مف مثؿ

ىذا المعيار في اف تصدر اكامر تكقيؼ في احكاؿ ال تستكجب ذلؾ  ،لذا نرل مف
الضركرم االقتداء بنص المادة (  ) 34مف القانكف المصرم في ىذا المجاؿ

لكفالة كجكد مثؿ ىكذا ضمانة(.)4

كما لـ ينص – التشريع العراقي – عمى استجكاب المتيـ قبؿ اصدار االمر
بتكقيفو  ،كىذا ما يعد – في تقديرنا – نقصان يجب تدراكو  ،ا ذ يجب اف يككف
اصدار امر التكقيؼ بعد االستجكاب حتى يتمكف المتيـ مف ابداء دفاعو  ،فقد

يثبت بعد االستجكاب انييار التيمة فينتفي المبرر لمتكقيؼ  ،كىذا المعنى اكده
االعالف العالمي لحقكؽ االنساف في المادة
شخص متيـ بجريمة يعتبر بريئان الى

(  ) 0التي تنص عمى (( كؿ

اف يثبت ارتكابو ليا قانكنان في محاكمة

عمنية  ،تككف قد كفرت لو فييا جميع الضمانات الالزمة لمدفاع عنو

( )
()2
()3

المادة ( 3

) اصكلية .

المادة (  ) 09اصكلية .
المادة (  ) 23اصكلية .

()4

انظر  :د .عبد الستار الكبيسي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 474
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))

فاالستجكاب لـ يعد قاصران عمى تكجيو االتياـ مدعمان باالدلة التي تكصمت الييا

سمطة التحقيؽ  ،بؿ ىك االف كسيمة ضماف لممتيـ يستطيع بيا تقدبـ التفسيرات
( )

عما يسند اليو كما يقد ضده

.

الفصؿ الثاني
ـ عايير العدالة في مرحمة المحاكمة
(( المحاكمة العادلة ))

يعد االعالف العالمي لحقكؽ االنساف اكؿ كثيقة دكلية عالمية تكرس
حؽ المتيـ في محاكمة عادلة  .اذ تنص المادة العاشرة منو عمى انو (( لكؿ
انساف عمى قدـ المساكاة اؿتامة مع االخريف  ،الحؽ في اف تنظر قضيتو محكمة
مستقمة كمحايدة نظران منصفان كعمنيان  ،لمفصؿ في حقكقو كالتزاماتو كفي اية
تيمة جزائية تكجو اليو )) .

( )

كقد تبنت العديد مف التشريعات ىذه الضمانة  ،كالمصرم

0

) مف قانكف االجراء ات الجزائية االماراتي  ،كالمادة

المحاكمات الجزائية االردني  ،كالمادة

المبناني .

( المادة (  ) 34كالمادة (
(4

) مف قانكف اصكؿ

(  ) 04مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية
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كيعد العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية  ،المصدر الثاني
لحؽ المتيـ في محاكمة عادلة  ،حيث نصت المادة

(  ) 4منو عمى اف ((

الناس جميعان سكاء اماـ القضاء  ،كمف حؽ كؿ فرد  ،لدل الفصؿ في اية تيمة
جزائية تكجو اليو اك في حقكقو كالتزاماتو في اية دعكل مدنية  ،اف تككف

قضيتو محؿ نظر منصؼ كع ؿني مف قبؿ محكمة مختصة مستقمة حيادية ،
منشأة بحكـ القانكف )) .
كتبدك اىمية قذه الكثيقة الدكلية في تعدادىا لممعايير التي تعد ضمانات
يجب كفالتيا لحؽ المتيـ في محاكمة عادلة  ،كىي عالنية اجراءات المحاكمة
كافتراض البراءة  ،كما عددت الضمانات التي يتعيف كفالتيا لمدفاع عمى سبيؿ
( )

التفصيؿ

.

كما تمزـ ىذه االتفاقية الدكؿ المكقعة عمييا باف ت تعيد باتخاذ التدابير
التشريعية كغير التشريعية العماؿ الحقكؽ المعترؼ بيا فييا طبقان لالكضاع

الدستكرية في كؿ دكلة

()2

.

كمف الكثائؽ العالمية االقميمية التي كرست حؽ المتيـ في محاكمة
عادلة نجد االتفاقية االكربية لحقكؽ االنساف الصادرة عاـ

 955التي تنص

المادة اؿسادسة منيا عمى انو (( لكؿ شخص عند الفصؿ ؼم حقكقو المدنية
كالتزاماتو  ،اك في اتياـ جنائي مكجو اليو  ،الحؽ في مرافعة عمنية عادلة خالؿ
( )

كعمى النحك االتي

 .مف حؽ كؿ متيـ بارتكاب جريمة اف يعتبر بريئان الى اف يثبت عميو الجرـ قانكنان .

 .2لكؿ متيـ بجرم مة اف يتمتع اثناء النظر في قضيتو  ،كعمى قدـ المساكاة التامة
بالضمانات الدنيا :

( أ ) اف يتـ اعالمو سريعان كبالتفصيؿ كفي لغة يفيميا  ،بطبيعة التيمة المكجية اليو
كاسبابيا .

( ب ) اف يعطى مف الكقت كمف التسييالت ما يكفي العداد دفاعو .

()2

انظر  :المادة (  ) 2/2مف االتفاقية اعاله .
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مدة معقكلة اماـ محكمة مستقمة كمحايدة كمشكمة طبقان لمقانكف ))  ،كىك ذات
ما تنص عميو المادة (  ) 8مف االتفاقية االمريكية لحقكؽ االنساف الصادرة عاـ

. 969
كتجدر االشارة اف بعض االنظمة القانكنية تعد ىذه المكاثيؽ كاالتفاقيات
المصادر الرئيسة لمحؽ في محاكمة عادلة  ،كالنظاـ القانكني الفرنسي  ،الذم
يعد كؿ مف المكاد (  ) 6مف االتفاقية االكربية لحقكؽ االنساف كالمادة ( ) 4
مف العيد ا لدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية  ،المصادر االساسية
لمحؽ في محاكمة عادلة  ،اذ يممؾ المكاطف حؽ مقاضاة الدكلة – بعد استنفاذ
طرؽ الطعف الكطنية – اماـ المجنة كالمحكمة االكربية لحقكؽ االنساف

( )

 .كلقد

نصت عمى ىذا الحؽ ايضان المادة (  ) 7مف الميثاؽ االفريقي لحقكؽ االنساف

كالشعكب

()2

 ،كالمادة (  ) 5مف مشركع ميثاؽ حقكؽ االنساف كالشعب في

الكطف العربي .
كترتد اىمية ىذه المصادر لككنيا تمثؿ قكاعد الشرعية الدكلية لحقكؽ
االنساف كالتي يعد االلتزاـ بيا ىك المعكؿ عميو لمدل تحضر الدكلة كاحتراميا
لفكرة العدالة باعتبارىا غاية النظاـ القانكني  ،كالمالحظ عمى ىذه المصادر انيا
تحرص عمى ابراز ضركرة اعطاء اكلكية التطبيؽ الحكاميا حتى تككف لمرقابة
الكطنية دكران عمى احتراـ فاعميتيا  ،مف ذلؾ ما قررتو المادة (  ) 2/5مف العيد
الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية مف انو

( )

(( ال يجكز تقييد أم مف حقكؽ

كفقان الحكاـ المادة (  ) 25مف االتفاقية االكربية  ،انظر  :عالء الصاكم  ،مرجع سابؽ ،

()2

ص.8

انظر  :د .ابراىيـ العناني  ،الحؽ في محاكمة عادلة في ضكء الميثاؽ االفريقي لحقكؽ

االنساف كالشعكب مقارنان بالكثائؽ الدكلية االخرل  ،مجمة ا لعمكـ القانكنية كاالقتصادية ،

س 238العدد االكؿ  ،كانكف  /يناير . 996
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االنساف االساسية المعترؼ بيا … استنادان الى القكانيف اك المكائح اك العرؼ …

)) .

كسكؼ نحاكؿ  ،في ىذا الفصؿ  ،بياف مدل تأثر المشرع العراقي
كمراعاتو لتمؾ المعايير في قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية  ،كذلؾ ضمف
محاكر ثالثة  ،خصصنا لكؿ محكر مبحث مستقؿ.

170

اؿمبحث االكؿ
ـ عايير العدالة المتعمقة بالقاضي الجنائي
سبؽ كاف بينا اف االعالف العالمي  ،نص عمى اف مف حؽ كؿ انساف اف
تنظر قضيتو اماـ محكمة مستقمة كمحايدة .
كعميو  ،يعد استقالؿ القضاء مف اىـ حقكؽ االنساف  ،الف القضاء ىك
كحرياتيـ كمف دكف ىذا االستقالؿ ال

المالذ لممكاطنيف لمحفاظ عمى حقكقيـ

يستطيع القضاء اف يرد غائمة العدكاف عمى حقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ  ،كلذلؾ
( )

عنيت المكاثيؽ الدكلية بالنص عمى استقالؿ القضاء

.

ىذا كلقد اكد االعالف العالمي حكؿ استقالؿ القضاء الذم تبناه المؤتمر
العالمي الذم عقد بمدينة مكفتلاير سنة  (( 983عمى ضركرة انسجاـ مساىمة
السمطة التنفيذية اك السمطة التشريعية في التعيينات القضائية مع االستقالؿ
القضائي بحيث يتـ ىذا التعييف بالتشاكر مع الييئة القضائية كنقابة
()2

المحاميف))

.

كلقد كاف مف اىـ انجازات مؤتمر االمـ المتحدة السابع لمنع الجريـ
كمعاممة المذنبيف كالذم انعقد في ميالنك سنة

ة

 ، 985اعالف المبادئ

االساسية بشأف استقالؿ السمطة القضائية  ،حيث ينص المبدأ العاشر عمى اف
(( يتعيف اف يككف مف يقع عمييـ االختيار لشغؿ الكظائؼ القضائية  ،افرادان مف
ذكم النزاىة كالكفاءة كحاصميف عمى تدريب اك مؤىال

( )

ت مناسبة في القانكف

انظر  :المادة (  ) 0مف االعالف العالمي لحقكؽ االنساف  ،كاالمادة (  ) / 4مف العيد

الدكلي الخاص  .بالحقكؽ المدنية كالسياسية الصادر سنة  ، 966كالمادة (  ) /6مف
االتفاقية االكربية لح قكؽ االنساف  ،كالمادة

()2

االنساف .

(  ) /8مف االتفاقية االمريكية لحقكؽ

ال عف د .احمد فتحي سركر  ،الشرعية الدستكرية  ،مرجع سابؽ  ،ص . 247
نق ن
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كيجب اف تشتمؿ اية طريقة عمى ضمانات ضد التعييف في المناصب القضائية
بدكافع غير سميمة )) .
كفيما يتعمؽ بالفصؿ ما بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ كالحكـ  ،فقد قضت
االمحكمة االكربية لحقكؽ االنساف بأنو (( اذا كاف القاضي الذم سينظر القضية
سبؽ لو العمؿ بالنيابة العامة  ،كانو قد قاـ في نفس القضية بدراسة مجمكعة
مف الممفات الخاصة بيا في اطار اختصاصو  ،فاف المتيـ لو الحؽ في التخكؼ
مف انو ال تكجد ىناؾ ضمانات كافية لمحيدة  ،كاذف في كضعية كيذه حظر
التحيز يبررالخطر )) .
كما اكدت المحكمة االكربية لحقكؽ االنساف عمى ضركرة الفصؿ بيف
كظيفتي التحقيؽ كالحكـ  ،باعتبار قاساس لحيدة المحكمة  ،فبعد اف ذكرت
المحكمة االكربية اف الحياد الشخصي لمقاضي مفترض حتى يثبت العكس ،
قررت اف قرينة حياد القاضي ليست مقبكلة  ،كمف ثـ فالمحكمة لـ تكتؼ بمعيار
ذاتي بؿ اخذت بعيف االعتبار الطابع الكظيفي كالمكضكعي حيث ذكرت اف

((

المتيـ يتممكو القمؽ كتستبد بو الظنكف اذا كجد مف بيف ىيئة الحكـ في القضية
القاضي الذم حقؽ معو كحبسو عمى ذمة التحقيؽ كقاـ باستجكابو  ،فيذا
القاضي يعرؼ جيدان مضمكف القضية كلديو حكـ مسبؽ حكؿ االتياـ المنسكب
لممتيـ  ،كاالخير سيككف قمقان تجاه ىذا القاضي النو سيعتقد انو سيمعب دكران
( )

لمتأثير عمى ىيئة الحكـ في القضية ))

.

مف ىذا المنطمؽ اكدت المحكمة االكربية عمى ضركرة كاىمية الفصؿ
بيف كظيفتي التحقيؽ كالحكـ كذلؾ في اطار تفسيرىا لمعنى المحكمة المحايدة.
كلقد جاء قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية العراقي  ،خمكا مف نصكص
كاضحة كصريحة  ،يستشؼ مف خالليا استقاللية القضاء كعدـ انحيازه ،
كضركرة الفصؿ ما بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ كالحكـ  .كمع ذلؾ فأف نصكصان
( )

انظر  :الحكـ مشار اليو  .عالء الصاكم  ،مرجع سابؽ  ،ص . 86
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خاصة تضمنيا قانكف المرافعات المدنية العراقي رقـ  83لسنة  969قد نظمت
(

ال بالمادة
كيفية كاسباب تتنحي القضاة كردىـ لعدـ الصالحية كعم ن

) منو

باعتباره المرجع لكؿ قكانيف االجراءات بما فييـ الجنائية كتطبيقان لممادتيف ( 9

 ) 93 ،منو  ،فضالن عف اف قانكف التنظيـ القضائي رقـ  60لسنة  979قد
تعرض لمكضكع مخاصمة القضاة حيف خركجيـ عف تطبيؽ نصكص القكانيف
( )

كالقياـ بالكاجبات المنكطة بيـ عف ادارتيـ لممحاكمة

.

()2

:

كاستنادان لما تقدـ  ،يضمف حياد القاضي كعدـ انحيازه بما يمي

اك نال  :منع ( عدـ صالحية ) القضاة في الفصؿ في الدعكل الجزائية كذلؾ لعدة
اسباب كىي :

 .سبؽ قياـ القاضي بعمؿ يتعارض مع اشتراكو في النظر فييا ثانيان .

 .2قياـ القاضي بميمة الدفاع عف احد الخصكـ .

 .3اذا كاف قد سبؽ لو اداء الشيادة في الدعكل .
 .4سبؽ قياـ القاضي بكظيفة االدعاء العاـ في الدعكل .

()3

 .5اذا كاف القاضي قد قاـ بعمؿ مف اعماؿ التحقيؽ في الدعكل

.

( )

كجدير بالذكر اف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية البغدادم قد احتكل ما يفيد بمنع الحكاـ

()2

انظر  :المكاد (  93ك  ) 9مف قانكف المرافعات .

كردىـ عف الفصؿ في القضايا الجزائية ( المادة . ) 24

()3

كبذلؾ يككف المشرع العراقي قد جسد مبدأ الفصؿ ما بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ كالحكـ .

كمع ذلؾ فالمادة ( / 55ب ) مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية تقرر بأف لممحكمة اذا ما
تراءل ليا  ،قبؿ الفصؿ في الدعكل  ،اف ىناؾ اشخاصان اخريف ليـ صمة في الجريمة

بصفتيـ فاعميف اك شركاء كلـ تتخذ االجراءات ضدىـ  ،اف تنظر الدعكل بالنسبة لممتيـ

المحاؿ عمييا كتطمب الى سمطات التحقيؽ اتخاذ اال جراءات القانكنية ضد االشخاص االخريف
اك اف تقرر اعادة الدعكل برمتيا الييا الستكماؿ التحقيؽ فييا  .كمف ىنا تظير قكة الفصؿ

ما بيف السمطتيف االتيامية كالتحقيقية كبيف سمطة الحكـ

 .فيك لـ يخكؿ المحكمة حتى

سمطة رفع الدعكل ضد المتيميف االخريف اك عف الكقائع االخرل
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ضد المتيـ المطركحة

 .6سبؽ اشتراؾ القاضي في الحكـ في الدعكل .
 .7قياـ عالقة قرابة اك مصاىرة تمنع القاضي مف نظر الدعكل .
 .8قياـ مصمحة تمنع القاضي مف نظر الدعكل .
 .9قياـ خصكمو تمنع القاضي مف نظر الدعكل .
 . 0الككالة اك الكصاية اك القيمكمة اك الكراثة الظاىرة التي تمنع القاضي مف
الفصؿ في الدعكل .
ثانيان  :رد اؿقضاة عف نظر الدعكل الجزائية كذلؾ السباب عدة -:

 .اذا كاف احد الطرفيف مستخدمان عنده اك قد اعتاد مؤاكمو احد الطرفيف اك
مساكنتو اك كاف قد تمقى منو ىدية قبيؿ اقامة الدعكل اك بعدىا .

 .2اذا كاف بينو كبيف احد الطرفيف عداكة اك صداقة يرجح معو عدـ استطاعتو
الحكـ بغير ميؿ .
 .3اذا كاف قد ابدل رأيان فييا قبؿ االكاف .

ثالثان  :الشككل مف القضاة ( مخاصمة القضاة )

ال عف اسب ا ب منع القضاة كردىـ عف الفصؿ في الدعكل الجزائية ،
فض ن

الممنكحة لممتيـ مف قبؿ المشرع لكي يقيو عكاقب حكمان غير عادؿ صادر مف
قاض مخدكش الحياد  ،منح المشرع المتيـ

سالحان اخر  ،يستطيع مف خاللو

مخاصمة القاضي  ،الذم يحيد عف حياده المفترض تكافره فيو بحكـ الصفة

قضية اماميا  ،بؿ اكتفى بأف خكؿ المحكمة الطمب الى سمطات التحقيؽ اتخاذ االجراءات

القانكنية في مثؿ ىذه االحكاؿ اك اذا شاءت اف تعيد القضية الستكماؿ التحقيؽ فييا  .كفي

ذلؾ يككف القانكف العراقي قد منع سمطة الحكـ مف تجاكز اختصاصيا الى اختصاص س لطة

االتياـ كالتحقيؽ .

انظر  :عبد الستار الكبيسي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 672
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القضائية التي يحمميا  ،كذلؾ في حاؿ قيامو بعمؿ اك اجراء اك اصداره لحكـ
( )

يجافي فيو العدالة

 .كذلؾ لالسباب االتية -:

 .اذا كقع مف القاضي غش اك تدليس اك خطأ ميني جسيـ اثناء كظيفتو .
 .2اذا امتنع القاضي عف احقاؽ الحؽ .

( )

انظر  :د .حسف بشيت  ،مرجع سابؽ  ،ص . 56
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المبحث الثاني
ـ عايير العدالة في اجراءات المحاكمة
اك نال  :عالنية المحاكمة

تعد عالنية المحاكمة ضمانة رئيسية لحؽ المتيـ في محاكمة عادلة ،

اذ ىي الرقيب عمى عدالة االجراءات بالجمسة  ،الف محاكمة المتيـ بجمسة
ع لنية يحضرىا مف يشاء مف الجميكر تدعك الى االطمئناف الى سالمة تمؾ
االجراءات فال يتكلد الخكؼ مف االنحراؼ اك التأثير في مجريات الدعكل كمف ثـ
( )

يسكد االطمئناف الى تحقيؽ العدالة

.

فمف خالؿ ىذه العالنية تتضح الطراؼ الخصكمة حقكقيـ كالتزاماتيـ ؼم
المحاكمة الجارية الستخداميا لضماف محاكمة قانكنية

( منصفة )  .فميذه

العالنية قيمة اسا سية تسيـ في ضماف حياد الذيف اناط بيـ القانكف ميمة
القضاء في الدعكل كتكفؿ لممكاطنيف كسيمة التحقؽ مف ضمانات المحاكمة التي
بدكنيا تفقد طابعيا القانكني ( اك المنصؼ )  .بعبارة اخرل فاف الطابع ا لعمني
الجراءات المحاكمة ىك كسيمة الرقابة الحالة لفاعمية العدالة  .كفي ىذا الصدد
قاؿ احد الفقياء االنكميز بأف القضاة االنكميز كانكا ( افضؿ قضاة العالـ النيـ
كانكا افضؿ الخاضعيف لمعالنية ) .
كقيؿ بأف عالنية االجراءات القضائية تخكؿ المكاطنيف كسيمة التحقؽ
مباشرة اك بكاسطة الصحافة مف تكافر الشركط التي تتـ فييا مباشرة القضاة
باسميـ  ،كاف ىذا الضماف يتجاكز الى حد كبير الضمانات المخكلة الطراؼ
الدعكل  .كقيؿ بأف العالنية ىي ضماف عدـ الشؾ في حياد القضاة بكاسطة
( )

انظر  :د .حسف صادؽ المرصفاكم  ،ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية  ،معيد

البحكث كالدراسات العربية  ، 973 ،ص . 9
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الجميكر

( )

 .كذلؾ بعكس االجراءات السرية  ،اذ يتكلد اؿ شؾ تجاىيا النيا

تكحي بالخضكع كالتأثير كمف ثـ حؽ القكؿ  :أم ثقة يمكف الحصكؿ عمييا في
()2

سرية

 .كال يستبعد ىذا الضماف القانكني اال لحماية قيمة قانكنية اخرل تتمثؿ

اما في حماية الحؽ في الحياة الخاصة  ،اك في حماية النظاـ العاـ اك االداب

()3

 .كلقد حرص االعالف اؿ عالمي لحقكؽ االنساف  ،عمى تأكيد مبدأ عالنية
جمسات المحاكمة كذلؾ بنصو في المادة (

 ) /منو عمى اف ( كؿ شخص

متيـ بجريمة يعتبر بريئان الى اف يثبت ارتكابو ليا قانكنان في محاكمة عمنية
كفرت لو جميع الضمانات الالزمة لمدفاع عف نفسو ) .

كلقد تـ تأكيد ىذه الضمانة ايضان في المادة (  ) / 4مف العيد الدكلي

 ،كلكف المساكئ الكبرل الناتجة عف تطبيقيا تـ اخذىا بعيف االعتبار كاف كانت
بطريقة غير كاممة فيذه المادة تقرر اف

(( الناس سكاء اماـ القضاء  ،كمف

حؽ كؿ فرد  ،اف تككف قضيتو محؿ نظر منصؼ كعمني مف قبؿ محكمة
مستقمة كمحايدة منشأة بحكـ القانكف  ،كيجكز منع الصحافة كالجميكر مف
حضكر المحاكمة كميا اك بعضيا لدكاعي االداب العامة اك النظاـ العاـ اك االمف
القكمي في مجتمع ديمقراطي اك لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة الطراؼ
الدعكل  ،اك في ادنى الحدكد الضركرية حيف يككف مف شأف العمنية في بعض
ا لظركؼ االستثنائية اف تخؿ بمصمحة العدالة  ،اال اف أم حكـ في قضية جنائية
دعكل مدنية يجب اف يصدر بصكرة عمنية  ،اال اذا كاف االمر يتصؿ بأحداث
()4

تقضي مصمحتيـ خالؼ ذلؾ … ))

كال يقدح بيذه الضمانة – كما نكىنا –

( )

انظر  :د .احمد ؼتحي سركر  ،مرجع سابؽ  ،ص . 343

()3

انظر  :د .احمد فتحي سركر  ،مرجع سابؽ  ،ص . 344

()2

()4

انظر  :عالء الصاكم  ،مرجع سابؽ  ،ص . 356

كىك ذات ما تنص عميو المادة (  ) /6مف االتفاقية االكربية لحقكؽ االنساف مع فارؽ

بسيط ىك اف المادة (  ) /6لـ يرد بيا كجكب اصدار االحكاـ عالنية .
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ككف المحاكمة قد تصبح احيانان سرية  .فأذا كانت العداؿ ة تتحقؽ في العالنية
فانيا في بعض االحكاؿ قد تتحقؽ بالسرية كيقصد بالسرية سماع الدعكل

كابكاب قاعة الجمسة مغمقة كبدكف حضكر الجميكر

 .قد نصت عمى سرية

الجمسة المادة (  ) / 4مف العيد الدكلي – المنكه عنيا – اذ قررت (( …
كيجكز منع الصحافة كالجميكر مف حضكر المحاكـ ة كميا اك بعضيا لدكاعي
االداب العامة كالنظاـ العاـ كاالمف القكمي … )) كىك ذات ما تنص عميو المادة
(  ) /6مف االتفاقية األكربية لحقكؽ االنساف كالمادة
( )

االمريكية لحقكؽ اإلنساف

( ) /8مف االتفاقية

.

كتأكيدان مف المشرع العراقي  ،عمى تحقيؽ المحاكمة العادلة  ،ـ ف خ الؿ

االلتزاـ بمبدأ عالنيتيا  ،فقد اكجب في المادة

(  ) 52مف قانكف اص كؿ

المحاكمات الجزائية عمنية جمسات المحاكمة  ،فضالن عف قانكف التنظيـ

القضائي رقـ (  ) 60لسنة 979

()2

قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية

(( يجب اف تككف جمسات المحا

 .حيث نصت المادة

عمنية  ))..كبينت المادة (  ) 222كيفية اثبات العمنية بالقكؿ

(  ) 52مف
كمة

(( يحرر بما

يجرم في المحاكمة محضر يكقع القاضي اك رئيس المحكمة جميع صفحاتو
كيجب اف يشتمؿ عمى تاريخ كؿ جمسة كما اذا كانت عمنية اك سرية)) .
كقد ترؾ المشرع لتقدير المحكمة جعؿ المحاكمة سرية كميان ا ك جزئيان ،

اخذه في نظر االعتبار مراعاة النظاـ العاـ كالمحافظة عمى االداب اك لممحافظة

عمى االمف عمى اف اخراج بعض افراد الجميكر اك المتيـ مف قاعة المحكمة ال
يعني تحكؿ اجراءات المحاكمة مف العمنية الى السرية

 .أذ ال تزاؿ مباحة

لالخريف  .كمف الضمانات المقررة لؿ متيـ في ىذه االحكاؿ ابالغو بما دار في
( )

الجدير بالذكر اف المادة (

()2

انظر  :المادة (  ) 5منو .

 ) /مف االعالف العالمي لحقكؽ االنساف لـ تشر الى السرية

فقد اكجبت العالنية كمبدأ عاـ .
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الجمسة  ،ضمانة لحقكؽ الدفاعية  ،ككذلؾ فانو يجب اال تستمر المحكمة في
( )

ابقاء المتيـ خارج القاعة اذا ما ابدل اعتذاره ليا كاقتنعت بزكاؿ المبرر

.

ثانيان  :شفكية اجراءات المحاكمة

كيقصد بشفكية اجراءات المحاكمة اف تجرم كافة ىذه االجراءات شفاىة

أم بصكت مسمكع  ،فالشيكد كالخبراء يدلكف باقكاليـ شفكيان  ،ككذلؾ الدفكع
كالطمبات كمرافعات االدعاء كالدفاع تتـ  -ايضاَ – شفكيان .

كتيدؼ قاعدة شفكية اجراءات المحاكمة الى ضماف المناقشة

الحضكرية بالجمسة لكي يحكـ القاضي بناء عمى ما يقع تحت بصره كسمعو مف
اقكاؿ الخصكـ كمناقشتيـ كترتب عمى ىذه القاعدة انو ال يجكز لمقاضي اف
يكتفي بما ىك مدكف في محاضر التحقيؽ االبتدائي كانما يجب اف يسمع بنفسو
الشيكد كاعتراؼ المتيـ  ،كيطرح جميع االدلة عمى بساط البحث لممناقشة
الشفكية .
كتمثؿ قاعدة شفكية اجراءات المحاؾ مة ضمانة ـ ىمة لحؽ المتيـ في
محاكمة عادلة النيا تقضي اف كؿ دليؿ يعتمد عميو القاضي في حكمو يجب اف
يككف قد طرح لممناقشة الشفكية بالجمسة  ،كجرت بشأنو المرافعات الشفكية
حتى يستمد القاضي القناعة مف خالصة ىذه المناقشات الشفكية كليس مف
المحاضر المكتكبة كحدىا  ،كمف ثـ فقاعدة الشفكية تمكف المتيـ مف العمـ
الكافي باالدلة القائمة ضده ك مف ثـ تمكينو مف الدفاع عف نفسو كتفنيد ىذه
االدلة  .كلقد كصفيا البعض بحؽ بانيا

محكمة ))(.)2

(( حؽ لكؿ خصـ ككاجب عمى كؿ

كقد راعى المشرع العراقي ىذه الضمانة  ،اذ انيا تستند عمى اساس
فكرم يتر كز في اف القاضي الجنائي ال يقؼ المكقؼ السمبي اماـ طرفي
( )
()2

انظر  :المادة (  ) 58االصكلية .

انظر  :عالء الصاكم  ،مرجع سابؽ  ،ص . 407
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الخصكمة  ،بؿ عميو اف يبذؿ ما في كسعو مف اجؿ التكصؿ الى حقيقة االمر
مف النشاط الجنائي

( )

 ،كىك في سبيؿ ذلؾ يحقؽ أم دليؿ سكاء الذم يطرحو

الخصكـ اك غيره ما داـ سبيمو في ذلؾ مشركعان كقانكنيان

 .كما اف القا ضي

الجنائي يصدر حكمو عمى اساس ما تكصؿ اليو اقتناعو الكجداني نتيجة دراستو

لالدلة المجتمعة لديو مف تحقيقاتو النيائية

()2

عف معمكماتو الشخصية .

 ،بعيد عما لـ يطرح امامو كبعيدان

كاذا كانت شفكية االجراءات كاجبة  ،فأف ىناؾ احكاؿ معينة مستثناة مف المبدأ
المذككر نكجز اىميا فيما يمي :
 .حالة تعذر سماع الشاىد الم سبب مف االسباب ككفاتو قبؿ المحاكمة اك سفره
()3

الى الخارج اك مرضو عقميان

.

 .2حالة تعذر سماع الشاىد الحاضر بسبب عدـ تذكره لما ادلى بو مف كقائع
()4

اثناء التحقيؽ االبتدائي

.

 .3حالة اقتضاء القانك ف في أحكاؿ معينة  ،كالـ خالفات بكجو عاـ  ،اعتبار
محضر االستدالؿ حجة بالنسبة لمكقائع التي أثبتيا المأمكر المختص فيو  ،ما

لـ يثبت خالفو (.)5

 .4حالة تعرض شيادتي الشاىد
بعضيا(.)6

أماـ سمطة التحقيؽ كأماـ المحكمة مع

( )

انظر  :المادة (  ) 63مف قانكف االصكؿ الجزائية .

()3

انظر  :المادة (  ) 72اصكلية .

()2

انظر  :المادة (  ) 2 3اصكلية .

()4

انظر  :المادة (  ) 70اصكلية .

()6

انظر  :المادة () 70اصكلية.

()5

انظر  :المادة (  )22اصكلية.
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 .5حالة امتناع المتيـ عف االجابة عف االسئمة المكجية اليو كاذا كانت أقكالو ؼم
الجمسة مخالفة لما في محاضر التحقيؽ كاالستدالؿ ( ).

 .6حالة اعتراؼ المتيـ كاكتفاء المحكمة بو  ،حيث ينتفي المبرر لسماع
الشيكد(.)2

ثالثان  :تدكيف اجراءات المحاكمة

تتجمى أىمية التدكيف بالنسبة لممتيـ كمحامية في أف مجريات جمسات

المحاكمة تيسر ليا الرجكع الييا أل عداد الدفاع عمى افضؿ كجو كبنائو عمى
كقائع ثابتة ال يمكف انكار صحتيا اال بالطعف فييا بالتزكير

 .كليذا فاف عمى

المحكمة تدكيف اجراءات المحاكمة كالتكقيع عمى محاضر الجمسات مف قبؿ
رئيس الجمسة كالكاتب ليككف حجة عمى كقكعيا  ،كاال أمكف المنازعة بعدـ كقكع
أم منيا  .كيجب أف يحتكم محضر الجمسة عمى اثبات دفاع المتيـ  ،اذ القكؿ
بعكس ذلؾ يعني مصادرة لحؽ المتيـ في الدفاع  ،كبالتالي فاف الحكـ يككف

معيبان (.)3

كلذلؾ فقد نص القا نكف العراقي عمى ىذه الضمانة اؿ ـ قمة في المادة

(/203أ) مف قانكف األصكؿ الجزائية بالقكؿ  " :تجرم المحا كمة بسماع شيادة
المشتكي أك  ..كتدكيف ممخص ذلؾ كمو في المحضر " .
رابعان :افتراض براءة المتيـ

يتميز األصؿ في المتيـ البراءة بأنو قرينة قانكنية بسيطة  ،ككما نعرؼ

أف القرينة ىي استنباط مجيكؿ مف معمكـ  .كالمعمكـ ىك أف األصؿ في األشياء
االباحة ما لـ يتقرر بحكـ

كبناء عمى نص قانكني كقكع الجريمة
قضائي
ن

( )

انظر  :المادة () 80اصكلية.

()3

عبد الستار الكبيسي  ،المرجع السابؽ  ،ص . 685

()2

المادة (/2 7أ)اصكلية .
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كاستحقاؽ العقاب  ،كالمجيكؿ المستنتج مف ىذا األصؿ ىك براءة االنساف حتى

تثبت ادانتو بحكـ قضائي ( ).

كىذه القرينة تؤكدىا مكاثيؽ حقكؽ األنساف  ،فقد جاء اعالف حقكؽ
االنساف الصادر سنة

 789اباف الثكرة الفرنسية مؤكدان مبدأ

األصؿ في

االنساف البراءة حتى تتقرر ادانتو ( .)2ثـ تأكد ىذا المبدأ بعد ذلؾ في االعالف
العالمي لحقكؽ االنساف الصادر سنة .)3( 948

كلـ ا كانت ىذه القرينة ليست اال تاكيدان ألصؿ عاـ ىك حرية المتيـ فانو

يترتب عميو ضركرة حماية كافة حقكؽ االنساف األخرل المرتبطة بو

ذه الحرية

كالتي بغيرىا تفقد قرينة البراءة معناىا  ،ألف الحرية ال يمكف أف ترتفع مف خالؿ
انتياكات لمحقكؽ التي تككف معيا كحدة متكاممة ىي كرامة االنساف  .فال معنى
لقرينة البراءة اذا أجريت المحاكمة مف خالؿ اجراءات ال تحترـ حقكؽ االنساف .
كىذا ىك ما أدركتو تكصيات الحمقة التمييدية لممؤتمر الدكلي الخامس عشر
( )

انظر :د .احمد فتحي سركر  ،مرجع سابؽ  ،ص . 82

()3

نص االعالف العالمي لحقكؽ االنساف  ،عمى أف كؿ شخص متيـ بجريمة يعتبر بريئان حتى

()2

المادة ( )9منو .

تثبت ادانتو قانكنيان بمحاكمة عمفية تؤمف لو فييا الضمانات لمدفاع عنو (

 . ) /كقد أكد

ىذا المبدأ العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية الذم كافقت عميو الجمعية العامة لألمـ

المتحدة عاـ  966باجماع االراء  ( .المادة  ) 4كما نصت عميو االتفاقية االكربية في

المادة ( . )6كقد أكده مشركع حقكؽ اال نساف كالشعب في الكطف العربي الذم كضعو مؤتمر
الخبراء العرب الذم انعقد في المعيد الدكلي لمدراسات العميا في العمكـ الجنائية في سيراككزا

في كانكف أكؿ ( ديسمبر )  ، 985اذ نص في المادة ( )2/5عمى أف المتيـ برمء حتى
تثبت ادانتو بحكـ قضائي صادر مف محكمة مختصة

 .كيعتبر ىذا األصؿ مبدأ أساسيان

لضماف الحرية الشخصية لممتيـ  .كمقتضاه أف كؿ متيـ بجريمة ميما بمغت جسامتيا يجب

معاممتو بكصفو شخصان بريئان حتى تثبت ادانتو بحكـ قضائي بات .

انظر  :د .أحمد فتحي سركر  ،مرجع سابؽ  ،ص . 79

182

لقانكف العقكبات المنعقدة في اسبانيا في مايك

( ايار ) سنة  ، 992كالتي

بحثت مكضع حركات اصالح االجراءات الجنائية كحماية حقكؽ االنساف

( )

.

كالبد لنا اف ننكه ىنا اف اصؿ الضمانات جميعيا ينبعث مف مبدأ افتراض
البراءة كحيث اننا نكىنا الكثر ىذه الضمانات – فيما سبؽ – فسنحاكؿ تسميط
الضكء عمى مراعاة المشرع العراقي ليا  ،فيما يتعمؽ بضمانة حؽ الدفاع
كضمانات المتيـ في االثبات الجنائي .

 .كفالة حؽ الدفاع

اف افتراض براءة المتيـ مف التيمة المكجية اليو يقترف بكسائؿ اجرائية
الزامية كثيقة الصمة بالحؽ في الدفاع كتتمثؿ في حؽ المتيـ في مكاجية االدلة
التي قدميا االدعاء العاـ اثباتان لمجريمة  ،كالحؽ في دحضيا بأدلة النفي التي
يقدميا  ،كاف دكر ضمانة الدفاع في تأميف حقكؽ الفرد كحرياتو

تبدك اكثر

لزكمان في مجاؿ االتياـ الجنائي باعتبار اف االدافة التي قد يؤكؿ الييا قد تفصؿ
مف الناحية الكاقعية بينو كبيف مجتمعو منيية – احيانان – امالو المشركعة في

الحياة  ،كيتعيف بالتالي اف يككف حؽ االدعاء العاـ في تقديـ ادلة االتياـ مكازنان

بضمانة الدفاع التي يتكافأ بيا مركز المتيـ في اطار النظاـ االختصاصي لمعدالة

الجنائية كي يتمكف بكاسطتيا مف مقارعة حجميا كدحض االدلة المقدمة منيا

()2

.
كانطالقان مف القيمة المتقدمة لحؽ الدفاع  ،فقد ناؿ ضمانة تشريعية مف قبؿ

المشرع العراقي فيما يتعمؽ بعناصره كىي :

( )
()2

انظر  :د .احمد فتحي السركر  ،مرجع سابؽ  ،ص . 88
انظر  :حكـ المحكمة الدستكرية العميا في مصر  ،في  6مايك ( ايار ) لسنة  992في

القضية رقـ  6لسنة  ( 3قضائية دستكرية ) اشار اليو  :د .احمد فتحي سركر  ،مرجع

سابؽ  ،ص . 2 4
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حضكر المتيـ اجراءات المحاكمة  :فمف الضمانات المقررة لكفالة حؽ الدفاع

أ.

 ،حؽ المتيـ اف يدعى لمحضكر امكاـ المحكمة قبؿ ميعاد انعقادىا بمدة
معقكلة  .فقد نصت المادة

(  ) 4مف االصكؿ الجزائية عمى اف

(( يجب حضكر المتيـ في المحاكمات الكجاىية كال يغني عف ذلؾ حضكر
ككيمو )) كنصت المادة (  ) 43عمى ضركرة ابالغ المتيـ بمكجب كرقة
تكميؼ بالحضكر قبؿ مكعد المحاكمة بيكـ كاحد في المخالفات كثالثة اياـ في
الجنح كثمانية اياـ في الجنايات عمى االقؿ .
ب .االحاطة بالتيمة  :فالدفاع ال يككف فعا نال ما لـ يكف لممتيـ حؽ في اف يعمـ

بكؿ ما يتعمؽ في الدعكل  .فقد اكجب المشرع العراقي عمى المحكمة تالكة

التيمة المكجية لممتيـ بقرار االحالة

( )

 .عممان اف المشرع العراقي في المادة

(  ) 87لـ يقيد المحكمة في تحديد الكصؼ القانكني لمجريمة بالكصؼ
الكارد في امر القبض اك كرقة التكميؼ اك في قرار االحالة .

فالقانكف العراقي يكجب عمى المحكمة سحب التيمة المحاؿ بمكجبيا المتيـ
متى تبيف ليا اف الجريمة المسندة اليو اشد عقكبة في الجريمة التي كجيتيا
المحكمة اك كانت تختمؼ عنيا في الكصؼ

( ،)2كسحب التيمة يتر تب عميو

نفس االثر المترتب عمى الحكـ بالبراءة منيا(.)3

كيأخذ القانكف العراقي ( ،)4بكجكب تنبيو المحكمة عمى المتيـ الى كؿ تغيير

ا ك تعديؿ تجريو في التيمة  ،كبضركرة منح المتيـ ميمة لتقديـ دفاعو عف
التيمة الجديدة اف طمب ذلؾ  .اما اذا كجيت التيمة عف جريمة مركبة مف عدة
افعاؿ ثـ ظير اف المتيـ قد ارتكب جريمة بسيطة مف الجرائـ المككنة ليا
( )

انظر  :المادة (  ) 87االصكلية .

()2

المادة (  / 90أ ) اصكلية .

()4

المادة ( / 90ب ) اصكلية .

()3

المادة (  / 90ب ) اصكلية .
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فتمضي المحكمة في محاكمتو عنيا كتصدر حكمان فييا دكف حاجة لتكجيو تيمة
( )

جديدة

 ،ككذلؾ الحاؿ اذا ما ظير ارتكاب المتيـ لجريمة صغرل بالنظر الى
()2

الجريمة المحاؿ بمكجبيا  ،كيعتبر الشركع جريمة صغرل

.

كالتنبيو يجب اف يككف كاضحان صريحان كفي الكقت الذم يحقؽ الغرض منو

في تمكيف المتيـ كمدافعو مف استعداده عمى اساس مف
الجديد  .كضمانة لممتيـ نحف نتفؽ مع مف يرل

()3

التعديؿ اك التغيير

كجكب تدكيف التفبيو كعدـ

االكتفاء بشفكية اعالنو لممتيـ  ،حتى بتسنى لو في المستقبؿ مف الطعف في
الحكـ في حالة عدـ تنبييو في االحكاؿ الكجكبية  ،كبخالفو فأف االخالؿ بحؽ
الدفاع كاقع.
حؽ المتيـ االط الع عمى االكراؽ  .فقد بينا قبؿ اف المادة (  / 57ب )

ت.

تمنح المتيـ حؽ طمب صكر مف االكراؽ كاالفادات عمى نفقتو ما لـ ير
القاضي اف اعطاءىا يؤثر عمى سير التحقيؽ كحريتو

 .كافتقدنا تعميؽ منح

المتيـ صكرة مف االكراؽ عمى مكافقة القاضي اذ انو امر ال يستقيـ كتمكيف
ال عف اف المادة
المتو ـ مف اعداد دفاعو فض ن

(  ) 2 2تقرر انو ال يجكز

استناد الحكـ الى دليؿ لـ يطرح لممناقشة اك لـ يشر اليو في الجمسة اك الى

كرقة لـ يمكف باقي الخصكـ مف االطالع عمييا

 .فحؽ المتيـ في االطالع

عمى االكراؽ تزداد اىميتو في االحكاؿ التي لـ يكف لممتيـ محا ـ اثناء التحقيؽ
()4

االبتدائي اك اف محاميان جديدان تكلى الدفاع عنو عند احالتو عمى المحاكمة

.

د .حؽ المتيـ في ابداء اقكالو بحرية  .يجكز لممتيـ بنفسو اف يقدـ ما شاء مف
دفاع شفكم اك كتابي كلو اف يقدـ المستندات المدعمة لدفاعو
( )

المادة (  ) 9اصكلية

()2

المادة (  ) 92اصكلية .

()4

انظر  :المرجع ذاتو  ،ص . 7 7

()3

انظر  :عبد الستار الكبيسي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 7 7
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 .كال قيد عمى

المتيـ في كمية كنكع ا لمستندات التي يقدميا كالتي يراىا الزمة لدفاعو ،
كمفترض ذلؾ اف تعطيو المحكمة الميمة الالزمة العداد دفاعو

 .كؿ ىذا دكف

اخالؿ بحؽ المتيـ في الصمت كرفض الكالـ اك االجابة عمى االسئمة المكجية
اليو  ،كطالما كاف حؽ الصمت مف حقكؽ الدفاع فال يجكز لممحكمة اف
تستخمص ـ ف ىذا الصمت قرينة ضده كاال كاف في ذلؾ اطاحة بقرينة البراءة
( ) 8

كما تكلد منيا مف حقكؽ الدفاع  ،كتطبيقان لذلؾ جاء في المادة

اصكلية (( … فتجرم محاكمتو عنيا كتسمع شيكد دفاعو كباقي االدلة التي
طمبت استماعيا لنفي التيمة عنو اال اذا كجدت اف طمبو يتعذر تنفيذه
يقصد منو تأخير الفصؿ في الدعكل بال مبرر اك تضميؿ القضاء

اك انو

)) كجاء في

المادة (  (( ) 79لممحكمة اف تكجو لممتيـ ما تراه مف االسئمة لكشؼ
الحقيقة قبؿ تكجيو التيمة اليو اك بعدىا كال يعد امتناعو عف االجابة دليالن ضده

)) .

قػ .حؽ االستعانة بمحاـ  .كىذا ما قر رتو المادة (  ، ) 44بأف يككف لممتيـ
محاـ يدافع عنو اذا لـ يكف قد ككؿ محاميان

 .كعميو فمتى عيد المتيـ الى

محاـ بميمة الدفاع عنو  ،فانو عمى المحكمة اف تستمع الى مرافعتو اك تتيح

لو الفرصة لمقياـ بميمتو  .كىذا الضماف يجب اف تتكافر بو مقكمات الفاعمية
كالتي تتـ ثؿ في كجكب اف يتمكف محامي المتيـ مف متابعة اجراءات المحاكمة
بالجمسة مف اكليا الى اخرىا  ،كفي حرية المتيـ في اختيار محاميو كاف حقو
في ذلؾ مقدـ عمى حؽ المحكمة في تعيينو  ،ككجكب ضماف عدـ تعارض بيف
المتيميف عنده كحدة الدفاع عنيـ  ،كحؽ المتيـ في ابداء ما يعف لو

( )

دفاع رغـ استعانتو بمحاـ  ،ككجكب اف يككف المحامي قادران عمى الدفاع

 .2ضمانات المتيـ في االثبات الجنائي
( )

انظر  :د .احمد فتحي سركر  ،مرجع سابؽ  ،ص

محكمة النقض المصرية .
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مف
.

 2 9-2 8كىك يشير الى احكاـ

لما كاف االصؿ في المتيـ البراءة  ،فاف اثبات التيمة قبمو يقع عمى عاتؽ
االدعاء العاـ  ،فعميو كحده عبء تقديـ الدليؿ

 .كيخضع اثبات التيمة الى

قكاع د اخرل تحكـ ادارة الدليؿ بعيدان عف المتيـ الذم ال يمتزـ بتقديـ أم دليؿ

عمى براءتو  ،ككؿ ما لو اف يناقش ادلة االثبات التي تتجمع حكلو لكي يفندىا
اك يضع فييا بذكر الشؾ دكف اف يمتزـ بتقديـ ادلة ايجابية تفيد براءتو .
فمجاؿ اثبات التيمة يتحدد بعيدان عف المتيـ يؤ

دم فيو االدعاء دكره

االيجابي في تقديـ الدليؿ  .عمى اف عدـ التزاـ المتيـ باثبات براءتو ال يحكؿ
دكف تقدمو طكاعية كاختياران باالعتراؼ بالتيمة اماـ المحكمة  .فقد نصت المادة

(  / 8د ) االصكلية تطبيقان لذلؾ بأف (( اذا اعترؼ المتيـ بالتيمة المكجية
اليو كاقتنعت ا لمحكمة بصحة اعترافو  ،كبأنو يقدر نتائجو فتسمع الى دفاعو

كتصدر حكمان في الدعكل بال حاجة الى دالئؿ  ،أما اذا انكر التيمة كلـ يبد

دفاعان  ،اك انو طمب محاكمتو  ،اك رأت المحكمة اف اعترافو مشكب اك انو ال
يقدر نتائجو اك اف الجريمة معاقب عمييا باالعداـ  ،فتجرم محا

كمتو عنيا

كتسمع شيكد دفاعو كباقي االدلة التي طمب استماعيا لنفي التيمة عنو اال اذا
كجدت اف طمبو يتعذر تنفيذه اك انو يقصد منو تأخير الفصؿ في الدعكىبال مبرر
اك تضميؿ القضاء … )) .
اال اف ىذا االعتراؼ الذم نص المشرع في المادة ( /2 3ج ) بالقكؿ (( :
لممحكمة اف تأخذ باالقرار كحده اذا ما اطمأنت اليو كلـ يثبت كذبو بدليؿ اخر ))
لكي يككف صحيحان ينبغي اف تتكافر فيو الشركط االتية :

 .اف يككف صادران مف المتيـ ذاتو .

 .2اف تتكافر لدل المتيـ القدرة عمى االدراؾ كالتمييز ليككف عمى عمـ بما يدلي بو
كيفيـ ما يقر بو .
 .3اف يككف كاضحان كصريحان  ،كقاطعان غير قابؿ لمتأكيؿ كلمتفسير .
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 .4اف يككف صادران ضمف اجراءات صريحة  .غير صادر نتيجة الكراه مادم اك
ادبي .

 .5اف يككف اماـ المحكمة .
اما فيما يتعمؽ باالستجكاب فالتشريع العراقي جاء خمكان  ،مف نص يحظر

استجكاب المتيـ اثناء المحاكمة  ،ما لـ يقبؿ بذلؾ

( )

 .كفي اعتقادم انو مسمؾ

منتقد اذ ينبغي اف ينص عمى ىذا الحظر  ،لما في االستجكاب في ىذه المرحمة
مف خطر عمى مركز المتيـ اذ انو ينطكم عمى نقاش تفصيمي لكؿ االدلة
كالشبيات التي تمتمكيا المحكمة ضد المتيـ  ،مما قد يؤدم في النياية –
ككنتيجة ليذا االستجكاب – باف يدلي المتيـ باقكاؿ تخؿ في دفاعو كتسيء الى
مركزه في الدعكل  ،مما قد يؤدم في نياية المطاؼ الى ادانتو  ،لذا فاف في
الحظر  ،كحصران الحظر المعمؽ عمى قبكؿ المتيـ –

تكفير لمحماية الكاممة

لممتيـ في ىذه المرحمة اؿـ ىمة مف الدعكل .

اما فيما يتعمؽ بالشيادة فقد اكال ىا القانكف العراقي عناية في التنظيـ في
المكاد (  ) 68اصكلية كما بعدىا  ،كتمؾ المتعمقة بالشيادة اثناء التحقيؽ كال
يكجد ما يمنع مف اعماليا في المحاكمة  ،مف حيث :
()2

 .تمكيف المتيـ مف دعكة شيكده لمحضكر

.

 .2ككضمانة لحضكر الشيكد اماـ المحكمة اجازت المادة (  ، ) 74لممحكمة اف
تعيد تكميؼ الشاىد المتخمؼ عف الحضكر اك تصدر امران بالقبض عميو كتكقيفو
كاحضاره اماميا الداء الشيادة  ،كالحكـ عميو بعقكبة التخمؼ عف الحضكر ما

لـ يبد عذران مقبك نال عند حضكره قبؿ ختاـ المحاكمة .

 .3ال يجكز االستغناء عف سماع الشاىد  ،اال في حاؿ اعتراؼ
المسندة اليو كفقان لممادة
( )
()2

المتيـ بالكاقعة

( / 8د )  .كال تستطيع المحكمة االمتناع عمى

انظر  :المادة (  ) 274مف قانكف االجراءات المصرم .
المادة (  ) 58اصكلية .
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سماع شيكد الدفاع الذيف طمب المتيـ سماع شيادتيـ لنفي التيمة عنو  ،اال
اذا كجدت اف طمبو متعذر تنفيذه اك انو ييدؼ الى تأخير الفصؿ في الدعكل
( )

بال مبرر اك تضميؿ القضاء

.

 .4اجازت المادة (  ) 72لممحكمة تالكة الشيادة التي سبؽ اف ادلى بيا الشاىد
في محضر جمع االدلة اك اثناء التحقيؽ االبتدائي في احكاؿ عدـ حضكره اك
تعذر سماع شيادتو بسبب كفاتو اك عجزه عف الكالـ اك
الشيادة اك جيالة محؿ اقامتو اك كاف ال يمكف احضاره اماـ

ؼقده اىمية اداء
المحكمة اال

بمصاريؼ باىضة كبعد مدة طكيمة تسبب تأخيران في فصؿ الدعكل  .كىكذا نجد
اف االصؿ الغالب كجكب االستماع الى كؿ الشيادات كاف االستثناء النادر ىك

االستغناء عنيا .
 .5كمف الضمانات المقررة لصالح المتيـ انو اذا تعذر سماع الشيادة العتذار
الشاىد بأعذار تعفيو مف الحضكر  ،فعمى المحكمة اف تسعى لتحصيؿ اقكالو
كفقان لممادة (  ) 73اصكلية .

 .6قدرة الشاىد عمى االدالء بشيادتو اماـ المحكمة باف تتكافر لديو قدرة التمييز ،
بأف يككف عمر الشاىد قد بمغ اربع عشرة سنة  ،كاال فاف اقكالو تككف
()2

استداللية

.

 .7اداء اليميف قبؿ االدالء بالشيادة كفقان لممادة ( . ) 60

 .8عدـ جكاز سماع شيادة بعض الشيكد ضد المتيـ  ،كأصكلو اك فركعو اك
زكجتو كفقان لممادة ( )68اصكلية .

كبخصكص معاينة محؿ الحادث  ،فقد اخذ القانكف العراقي صراحة بجكاز

انتقاؿ المحكمة الى محؿ الحادث الجراء الكشؼ اذا تراءل ليا اف ذلؾ يس اعدىا

( )
()2

المادة ( / 8ج ) اصكلية .
المادة (  ) 60اصكلية .
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( )

في كشؼ الحقيقة  ،كيفرض عمييا تمكيف المتيـ مف الحضكر اثناء الكشؼ
.

كلـ يغفؿ المشرع العراقي  ،مسألة اف اليقيف القضائي اساس الحكـ باالدانة
 ،حيث يعتمد القاضي في قضائو عمى صكت ضميره كيمبي نداء احساسو
 .كال يتقيد في ذلؾ اال

كشعكره كتقديره الدلة الدعكل

بضمانات المحاكمة

القانكنية ( المنصفة ) كالتي تتكقؼ عمييا مشركعية الدليؿ

 .فيجب عمى

القاضي اف يككف قناعتو مف االدلة الصحيحة المطركحة امامو  ،فميس لو اف
يستمد عقيدتو في الحكـ مف دليؿ ليس لو كجكد بيف االكراؽ كلـ يحقؽ في
الجمسة بالرغـ مف امكاف ذلؾ .
كىذا ما اقره في المادة (  ) 2 2حيث تقضي بانو ال يجكز لممحكمة اف
تستند في حكميا الى دليؿ لـ يطرح لممناقشة اك لـ يشر اليو في الجمسة

…،

كحرية المحكمة في االقتناع ال تعني التحكـ كال تبنى عمى الفكضى في التقدير
فيجب اف يسبب القاضي حكمو كاف يبني قضاءه عمى ادلة مقبكلة

 ،فالحرية

التي يمارسيا القاضي تتـ في اطار الشرعية كتحت مظمة القانكف كال تككف
خرجيا اك بالمخالفة الحكاـ القانكف

()2

 .كاستنادان لذلؾ تقرر المادة (  ) 2 3اف

تحكـ المح كـ ة في الدعكل بناء عمى اقتناعيا الذم تككف لدييا مف االدلة

اك المحاكمة كىك االقرار كشيادة

المقدمة في أم دكر مف ادكار التحقيؽ
الشيكد … كاالدلة االخرل المقررة قانكنان .

المبحث الثالث

ـ عايير العدالة المتعمقة بالحكـ

( )
()2

انظر  :المادة (  ) 65اصكلية .

انظر  :د .احمد فتحي سركر  ،مرجع سابؽ  ،ص . 23
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ال يجكز تكقيع العقكبات عمى متيـ ما لـ تصدر حكـ بأدانتو بعد
ال قانكنيان
تشكي ن

محاكمة مستكفية لكؿ معايير العدالة  ،اماـ محكمة مشكمة

صحيحان  ،كيجب اف تتناسب العقكبات مع المعايير الدكلية كال يجب اف تنتيؾ
احكاميا  .كيجب اف يستند الحكـ عمى دراسة لشخصية المتيـ قبؿ اصداره ،

كما اف حؽ كؿ شخص يحاكـ اماـ محكمة اف يعرؼ االسباب التي استند الييا
حكميا  ،كمف حؽ كؿ متيـ يداف بارتكاب فعؿ جنائي اف يمجأ الى ـ حكمة اعمى
لمراجعة حكـ االدانة الصادر ضده كالعقكبة المقررة عميو

 .كيجب اف تككف

المراجعة اماـ محكمة اعمى مراجعة صحيحة لمقضايا المتضمنة في الدعكل
كيجب اف تتكافر الضمانات الكافية في طرؽ الطعف .
سكؼ نبيف فيما يمي مدل مراعاة المشرع العراقي ليذه المعايير :

اكالن  :صدكر الحكـ بناء عمى بحث -:

يقكـ عؿ ـ االجراـ التحميمي الحديث عمى دراسة المجرـ مف الكجية الطبية

النفسية كاالجتماعية  .كتيدؼ ىذه الدراسة لمخمفية االجتماعية لممجرـ الى
محاكلة تقدير اثر البيئة في تسبيب الجريمة  ،كييدؼ الفحص الطبي الظيار
 .كيكشؼ

ماضيو الكراثي كالش خصي كيكشؼ عف دالئؿ االنحطاط الخمقي

الفحص الطبي العقمي عما اذا كاف المجرـ مصاب بجنكف اك حالة عدـ تكازف
عقمي خطيرة اك عجز يجعمو غير قادر لمسيطرة عمى افعالو  ،كييدؼ الفحص
( )

النفسي الى محاكلة تقدير قدرات المجرـ الفعمية كالتحقؽ مف نزعاتو

.

كقد اىتمت اؿ مؤتمرات الدكلية بمكضكع بحث شخصية المتيـ قبؿ
منتصؼ القرف الماضي  ،كركزت عمى اف احكاـ القضاء يجب اف تصدر كتنفذ
مع مراعاة شخصية المجرـ بصفة خاصة عمى النحك الذم تتجو فيو العقكبات

( )

انظر  :عبد الستار الكبيسي  ،مرجع سابؽ  ،ص . 80
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اك التدابير المقررة الى تكييؼ المجرـ اك اعادة تكييفو مع المجتمع

( )

كيجب

عمى التنظ يـ الحديث لمقضاء الجنائي اف يراعي كضع تقرير سابؽ عمى النطؽ
بالعقكبة يككف متضمنان بياف ظركؼ الجريمة كالعكامؿ الخاصة بتككيف المتيـ

كشخصيتو كصفاتو كتاريخو االجتماعي كالبيئي مف اجؿ اف يككف االساس الذم

معتمد عميو عند الحكـ بالعقكبة اك عند تقرير اجراءات المعاممة العقابية كاالفراج
عف المتيـ

()2

 .بمعنى اخر يتعيف عمى القاضي بالنسبة لبعض طكائؼ

المجرميف عمى االقؿ اف يستعيف بالنتائج التي يسفر عنيا بحث الشخصية
كالذم يتضمنو ممؼ تشترؾ في اعداده السمطة القضائية مع المتخصصيف الذم
يعينيـ القانكف كيككف ىذا المؿ

ال عف مؿ ؼ الدعكل كيككف بحث
ؼ مستق ن

الشخصية كأم عنصر مف عناصر ت حديد الجزاء محالن لممناقشة في الجمسة

كيخضع لمطمؽ تقدير القاضي

()3

 .فأذف الفحص العاـ لشخصية المتيـ يعتبر

مف االىمية اذ انو خير كسيمة لتطبيؽ التدابير المالئمة لعالج ىذه

()4
الشخصية  .كعميو يجب اف يتضمف القانكف نصان

( )

()2

عمى بحث الشخصية في

انظر  :تكصية المؤتمر الدكلي الثاني لمدفاع االجتماعي المنعقد في لياج في شير تشريف
االكؿ عاـ  . 949اشار الييا د .حسف بشيت  ،مرجع سابؽ  ،ص . 55

مقررات المؤتمر الدكلي الثاني عشر لقانكف العقكبات كعمـ العقاب الذم انعقد في الىام عاـ

 . 950اشار الييا د  .احمد فتحي سركر  ،اصكؿ السياسة الجنائية  ،دار النيضة العربية
()3

 ، 972 ،ص . 2 6

تكصية المؤتمر الدكلي السابع لقانكف العقكبات الذم عقد في اثينا عاـ  ، 957اشار الييا

د .محمكد محمكد مصطفى  ،الجانب القانكني  ،مقاؿ منشكر في كتاب الجكانب االجرائية

لمتفريد القضائي  ،مف منشكرات جامعة الد ك ؿ العربية  ،المنظمة الدكلية العربية لمدفاع

االجتماعي ضد الجريمة  ،المكتب الدكلي العربي لمكافحة الجريمة  ،مكتبة بغداد ، 97 ،

()4

ص. 6

المؤتمر الدكلي الثالث لؿدفاع االجتماعي المنعقد في ( انفيرس ) عاـ  . 954اشار الييا

د .احمد فتحي سركر  ،مرجع سابؽ  ،ص .2 6
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اكبر عدد مف الحاالت كعمى كسائؿ الضركرية التي تضع تحت تصرؼ السمطة
القضائية لتمكينيا مف االفادة مف ممؼ الشخصية كينص القانكف كذلؾ عمى
مكضكع البحث كشركط اجراءه عمى الكجو الذم يحكؿ دكف االعتداء عمى

الحقكؽ الفردية كالنيؿ مف شخصية المتيـ( ).

كقد عرؼ المشرع العراقي مكضكع بحث شخصية المتيـ بالنسبة
لمبالغيف  ،غير انو قصره عمى البحث العقمي  ،عندما تستمزـ حالة المتيـ ذلؾ .
كىذا ما بينيو نص المادة (  ) 230مف قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية  ،اما
بخصكص االحداث فاف قانكف رعاية االحداث العراقي قد نص عمى بحث
شخصية المتيـ الحدث بجكانبيا المختمفة  .كفأمؿ اف يعمـ النص االخير عمى
الباؿغيف ايضان .

ثانيان  :تسبيب االحكاـ الجنائية -:

يعد تسبيب االحكاـ  ،ضمانة لمتحقؽ مف تكافر المحاكمة القانكنية

المنصفة  ،فضالن عف حياد القاضي تجاه المحاكمة  ،فيذه الضمانة مستمدة مف

سائر الضمانات التي نكىنا عنيا فيما تقدـ مف البحث  ،كخصكصان فيما يتعمؽ

بقرينة البراءة  ،كمف طبيعة الشرعية االجرائية  .فمكي يتمكف اطراؼ الخصكمة
مف معرفة السند الكاقعي كاالساس القانكني الذم اقاـ القاضي حكمو عميو ك مف

ثـ يككف لكؿ منيـ مباشرة حؽ الطعف في الحكـ كابد

اء دفاعو اماـ محكمة

الطعف  .فالبيانات الخاصة بتشكيؿ المحكمة تكشؼ عف تكافر الضماف القضائي
( )

تكصية المؤتمر الدكلي الثاني لقانكف العقكبات الذم عقد في لشبكنة عاـ

الييا د .محمكد محمكد مصطفى  ،مرجع سابؽ ص . 7

 . 96اشار

كتجدر االشارة الى اف المؤتـ ر الدكلي العاشر لقانكف العقكبات الذم عقد في ركما في

ايمكؿ عاـ  969الزامو مكضكع بحث شخصية المتيـ كقد دعا القاضي الى االستعانة
بالعمكـ االنسانية عندما يركـ اصدار حكمو  ،لممزيد مف التفصيؿ راجع د

مرجع سابؽ  ،ص  55كما بعدىا .
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 .حسف بشيت ،

 ،كبياف نص قانكف العقكبات الذم اديف بو المتيـ  ،كيكشؼ عف مدل احتراـ
قاعدة شرعية الجرائـ كالعقكبات  ،كعرض اسباب الحكـ باالدانة خالية مف
الفساد في االستدالؿ كالقصكر في ا لتسبيب كالخطأ في االسناد يكشؼ عف مدل
تكافر االقتناع اليقيني باالدانة بكصفو ضمانان دستكريان مترتبان عمى قرينة البراءة
 ،كخمك الحكـ مف الرد عمى اكجو الدفاع الجكىرم يكشؼ عف اخالؿ االمحكمة
( )

بضمانات الدفاع الالزمة القامة محاكمة عادلة

.

لذلؾ فقد نص المشرع العر اقي عمى ىذه الضمانة في المادة ( ) 224
اصكلية بالنص (( يشتمؿ الحكـ اك القرار عمى اسـ القاضي اك القضاة الذيف
اصدركه  ،كاسـ المتيـ كباقي الخصكـ كممثؿ االدعاء العاـ  ،ككصؼ الجريمة
المسندة الى المتيـ كمادتيا القانكنية كاالسباب التي استندت الييا المحكمة في
اصدار حكميا اك قرارىا … )) .
ثانيان  :حؽ المتيـ في الطعف باالحكاـ الصادرة ضده -:

يعد الحؽ في الطعف مف الضمانات التي ليا اىمية فائقة لحسف العدالة

 ،النو ييدؼ الى تدارؾ االخطاء كالعيكب التي قد تشكب الحكـ الجنائي عرضو
الف ينطكم عمى ادانة خاطئة كىك ما يؤدم الى اف اؿ

متيـ لـ يمؽ محاكمة

عادلة الف المحكمة قد احمت االدانة محؿ االصؿ كىك البراءة

 .اذ اف الطعف

يسمح في كاقع االمر بالتحقؽ مف اف محكمة المكضكع في حدكد سمطتيا
المطمقة في تقدير الكقائع  ،قد طبقت القانكف تطبيقان سميمان مف خالؿ احتراميا
()2

القكاعد الشكمية الجكىرية

.

فقد تككف المحاكمة قد جرت دكف اف تراعي المحكمة الضمانات التي
قد تطمبيا القانكف لممتيـ  ،فمـ تسمع طمباتو اك لـ تحقؽ دفكعو الجكىرية ، ،
( )

انظر  :د .احمد فتحي سركر  ،الشرعية الدستكرية كحقكؽ االنساف  ،مرجع سابؽ ،

()2

انظر  :د .احمد فتحي سركر  ،مرجع سابؽ  ،ص . 393

ص . 352

194

اك بصفة عامة لـ تتح لو فرصة الدفاع عف نفسو بفاعمية  .ففي ىذا الغمكض
قياء مف المبادئ
تبدك اىمية حاجة المتيـ الى الحؽ في الطعف الذم يع دق الؼ
التي تحكـ االجراءات الجنائية  ،بينما تع دق االتفاقيات الدكلية المتعمقة بحقكؽ
( )

االنساف مف الحقكؽ المتعمقة بالدفاع

.

كيحظى حؽ الطعف في االحكاـ باىتماـ خاص النو يعد الكسيمة الرئيسق
لمرقابة عمى تطبيؽ حؽ المتيـ في محاكمة عادلة بصفة عامة  ،كعمى رأم في
الفقو فيك يرتبط ارتباطان كثيقان بالحؽ في الدفاع بصفة خاصة

( .)2كيظير ىذا

االرتباط مف خالؿ الكسائؿ القانكنية المقررة لمطعف كاالثار المترتبة عمى كؿ

كسيمة منيا  ،خاصة كاف ىذه الكسائؿ متعددة كتيدؼ كؿ كاحدة منيا الى
مكاجية مجمكعة معينة مف االخطاء  ،كتيدؼ في مجمميا الى تحقيؽ العدالة
بحيث يصبح الحكـ الصادر عنكانان لمحقيقة .

كيمكف تعريؼ الكسائؿ القانكنية لمطعف في االحكاـ الصادرة مف المحاكـ

الجنائية بانيا (( تحديد لمطرؽ كاالساليب المقررة قانكنان لمخصكـ في الدعكل

( )

فالمادة (  ) 5/ 4مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية الصادرة عف االمـ

المتحدة سنة  966تنص عمى اف ( لكؿ شخص اديف بجريمة حؽ المجكء  ،كفقا لمقانكف
الى محكمة اعمى لكي تعيد النظر في قرار ادانتو كفي العقاب الذم حكـ بو عميو ) .

كلقد اغؿؽت ىذه المعاىدة الباب في كجو مشرعي الدكؿ المنضمة الييا لكضع أية قيكد

عمى ىذا الحؽ  ،حيث نصت في المادة الخامسة عمى انو (( ليس في ىذا العيد أم حؾ ـ
يجكز تأكيمو عمى نحك يسمح الية دكلة اك جماعة اك شخص بمباشرة نشاط اك القياـ بأم

عمؿ ييدؼ الى اصدار أم مف الحقكؽ اك الحريات المعترؼ بيا في ىذا العيد  ،اك الى

فرض قيكد عمييا اكسع مف تمؾ المنصكص عمييا فيو كمف اامعمكـ اف العراؽ انضـ الى ىذا

العيد كصادؽ عميو.

()2

انظر  :عالء الصاكم  ،مرجع سابؽ  ،ص . 749
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كاستظيار اكجو النقص اك العيكب التي شابت الحكـ الج نائي  ،كالمطالبة لدل
( )

القضاء المختص بالغاء الحكـ اك تعديمو عمى النحك الذم يزيؿ عيكبو ))

.

كتنقسـ كسائؿ اك طرؽ الطعف في االحكاـ الى طرؽ طعف عادية  ،كطرؽ
طعف غير عادية  ،كاساس ىذا التقسيـ اف الكسائؿ العادية لـ يحدد القانكف
اسبابيا اك حاالتيا عمى سبيؿ الحصر  ،كبالتالي فالطاعف كفقان ليا يجكز لو اف
يبني طعنو عمى ما يشاء مف االسباب المكضكعية كالقانكنية  ،كتنحصر في
االعتراض عمى الحكـ الغيابي الذم نظمو المشرع العراقي في المكاد
( )248-243مف قانكف اصكؿ الحاكمات الجزائية

 .اما كسائؿ الطعف غير

العادية فقد حدد المشرع اسبابيا كحاالتيا عمى سبيؿ الحصر  ،كمف ثـ ال يقبؿ
الطعف بيا اال لعيب مف العيكب المحددة قانكنان  ،كتنحصر ىذه الكسائؿ في
التمييز الذم نظـ في المكاد

( ، )265-249كتصحيح القرار التمييزم الذم

عالجتو المكاد (  ) 269-266كاعادة المحاكمة الذم نص عميو في المكاد
(. )279-270
اذا ادرؾ المشرع العراقي  ،اف حؽ المتيـ في التظميـ اماـ جية قضائية
مختصة مف اىـ الحقكؽ التي تكفؿ لو حريتو الشخصية كتدران ما قد يمحقو مف
جزء مف االحكاـ الصادرة مف المحاكـ الدنيا .

( )

انظر  :د .احمد صبحي العطار  ،الكسائؿ القانكنية لمطعف في االحكاـ الجنائية  ،الطبعة

االكلى  ،بدكف ذكر تاريخ كدار النشر  ،ص . 3
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الخاتـ ػػة
اف البحث في مدل مراعاة تشريعان ما  ،لممعايير اؿدكلية لمعدالة الجزائية

كاقعان ىك بحث في قضية مف قضايا حقكؽ االنساف كحرياتو االساسية  ،التي

اصبحت تيـ العالـ باسره  ،كاصبح الفرد شخصان دكليان في منظكر عالمية حقكؽ
االنساف ىذا مف جية  ،كمف جية اخرل  ،فأّذا كانت حقكؽ االنساف بمجمكعيا

ليا اىمية خاصة  ،كمف المح تـ امالؤىا االىتماـ الكافي  ،كتكفير الضمانات
الكافية التي تكفؿ ليا االحتراـ الكامؿ  ،الف المساس بالحقكؽ الشخصية لمفرد
ال تبرره اال مصمحة عميا  ،كىي حماية المجتمع الذم يكفؿ لكؿ شخص حماية
لحريتو  ،يضاؼ الى ذلؾ اف أم مجتمع ييتـ بالحرية الشخصية لمفرد كيتبنى
تشريعان يصكف تمؾ الحرية ىك مجتمع راؽ كديمقراطي كيصكف حقكؽ االنساف .
كيعد قانكف اصكؿ المحاكمات الجزائية قافكنان ذك تماس مباشر بالحرية

الشخصية  ،التي تتمتع بقدسية متأتية مف خالؿ النص عمييا في صمب

الدساتير تحت عنكاف (( ضمانات الحقكؽ )) لتسمك عمى التشريعات العاد ية ،
ككذلؾ النص عمييا ضمف المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية كاالقميمية المعنية
بحقكؽ االنساف كحرياتو االسا سية  ،العتقاد الجميع باف الدكلة المعاصرة  ،لـ
تعد تمؾ الدكلة االستبدادية التي يختمط فييا القانكف بارادة الحاكـ كمشيئتو ،
انما ىي دكلة قانكنية تسكدىا مجمكعة

مف المبادئ العامة الضابطة لمسمطة

المحددة الختصاصاتيا كمجاالت تدخميا  ،كحدكد ىذا التدخؿ كاىدافو  ،كترمي
الى ايجاد حؿ لمشكمة التنازع بيف الحرية كمجاالت تدخؿ السمطة .
كبحثنا جاء لتسميط الضكء عمى مدل تأثر المشرع العراقي بما اقر مف
معايير لمعدالة الجنائية تـ ا لتعارؼ عمييا دكليان  ،كالحظنا اف التشريع في العراؽ

لـ يكف متخمفان عما سار عميو الركب الدكلي  .اذ اف تمؾ المعايير لـ تكف كليدة
العصكر الحديثة كانما ليا جذكر تاريخية مكغمة في القدـ  ،لعمنا ال نغالي اذا

197

قمنا بأف تمؾ الجذكر متأتية مف شرائع كادم الرافديف المتمثلة بشريعة حمكرابي
كاشنكنا كلبت عشتار كالتي تمثؿ بمجمميا الكجو الناصع القدـ حضارة قانكنية
في مجاؿ صياغة التشريعات.
كالمشرع العراقي عندما اقر تمؾ المعايير كالضمانات انما كاف انطالقان

مف ايمانو بحقيقة انضماـ العراؽ لالسرة الدكلية التي اقرت تمؾ المعايير
كالضـ انات بمحض ارادتيا كترجمتيا في مكاثيؽ كاتفاقيات
عمى نفسيا باح تراميا كمراعاتيا في تشريعاتيا الداخمية

دكلية قطعت عيدان

 .فقد الحظنا مدل

الحماية القانكنية التي يحظى بيا الناس في قانكف ( اصكؿ المحاكمات الجزائية
) خصكصان عندما يككف في مكقع االتياـ  ،انطالقان مف

اصمو االفتراضي في

البراءة كحقو في الدفاع .

اال اف ىذا ال ينفي القصكر الذم انتاب القانكف العراقي في بعض
النصكص خصكصان فيما يتعمؽ بالفصؿ ما بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ اك منح
صالحية تحقيؽ لضباط الشرطة كمفكضييا  ،كضركرة تخصص القاضي الجنائي

 ،كضركرة الحد ا يضان – مف التكسع في سرية الجمسات الذم ىك في االصؿ

اجراء استثنائي ينبغي حصره بجرائـ محددة كضركرة النص بشكؿ صريح عمى

تقيد المحكمة بكقائع الدعكل المرفكعة الييا … الخ مف المسائؿ التي تكقفنا
عندىا كتناكلناىا باالدراسة كالتمحيص بحدكد ما اتسعت اليو كريقات ىذا البحث
.
كفي تقديرنا اف ما جرل في العراؽ مف انتياكات كخركقات لحقكؽ
االنساف ليس بسبب الخمؿ اك النقص في التشريع  ،انما بسبب التطبيؽ –
كاف ىناؾ تطبيقان لمقانكف – فيناؾ – حتمان – فرؽ بينما كاف كائف كبيف ما
يجب اف يطبؽ اك يككف قانكنان .

المصادر
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