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 الُولخص:

تحتل الحرية الشخصية أىمية خاصة كونيا لصيقة بشخصية اإلنسان والزمة لبقائو وتطوره فيي 
ال وجبت  تعكس الكيان اإلنساني وبالتالي ال يجوز إىدارىا أو التعرض ليا بأي شكل من األشكال وا 

عنان لحرية المسؤولية وما يترتب عمى االخيرة من اجراءات، أال أن ىذا اليعني في الوقت ذاتو إطالق ال
اإلنسان  يمارسيا كيفما اتفق بل يعني ضرورة ممارسة الحرية والتمتع بالحقوق الشخصية وفقًا لممعايير 
والضوابط التي تصوغيا القوانين فيكون األفراد بذلك ممتزمين بتنظيم حرياتيم مع حريات اآلخرين ، 

لرغبتو الذاتية أال انو ممزم أيضا  فيترك الفرد في نطاق معين لشأنو يمارس حريتو ويتمتع بحقو وفقاً 
بالمشاركة بالحياة العامة وتحمل المسؤولية إذا ما تجاوز حريتو، وىذا في حد  ذاتو أمر شائك يثير 
مشكالت عديدة أىميا ما تثيره المسؤولية الجنائية واجراءاتيا وىي تضع مداىا ونطاقيا وقدرتيا عمى 

 ع بحريتيم الشخصية دون تعرض االخرين ليم.حماية حريات االفراد وتمكينيم من التمت

 اآلثار الجزائية، جرائم، الحرية الشخصية، آثار عقابية، آثار إجرائية. الكممات المفتاحية:

Abstract 

Personal freedom is especially important because it includes rights that 

are close to the personality of the human being and are necessary for its 

survival and development. It reflects the human entity and therefore cannot be 

wasted or exposed to it in any way. Otherwise, the responsibility and the 

consequences of the latter must be exercised. However, this does not mean at 
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the same time unleashing freedom. The exercise of freedom and the enjoyment 

of personal rights are in accordance with the standards and regulations set forth 

in the laws. Individuals are therefore obliged to organize their freedoms with 

the freedoms of others. The individual is left in a certain domain, for his own 

exercise and freedom according to his own volition. A It is also obliged to 

participate in public life and to take responsibility if they exceeded their 

freedom, and this in itself is a thorny raises many problems, most notably 

raised by criminal responsibility and procedures, which sets a range, scope and 

ability to protect individual freedoms and enable them to enjoy personal 

freedom without the others exposed to them. 

Keywords: criminal effects, crimes, personal liberty, punitive effects, 

procedural effects. 

 الوقذهــة:

الشخصية، التي تعد ىي الحرية  لعل من اىم الحريات المعبرة عن وجود االنسان
مختمف بالصدارة في الفكر القانوني  ليا اساس كل الحريات التي يتمتع بيا االنسان والتي

النظم، والن الحرية الشخصية اساس كل الحريات فان اىميتيا تبدو عظيمة، فبقدر تمتع 
ن الفرد بيا تتفتق أفكاره وطموحاتو لعمارة االرض، من ثم تمثل الحرية الشخصية لالنسا

تحقيق لذاتو من خالل ما يحققو من نشاط تمقائي ذاتي يتطور حتى يكتسي طابع انساني 
يضفي عمىو قيمة جديرة باالحترام وىي الحرية الشخصية ويجعميا بعيدة عن التيجم والموم 
خاصة وان النشاط الذاتي التمقائي لمفرد يسعى إلى ىدف اجتماعي يقتضي تصورا  معينا 

 االفراد في المجتمع بما ينطوي عميو من العدالة والسكينة والتقدم. لمصالح المشترك بين

 أهمية البحث:

يكتسب موضوع البحث اىمية خاصة التصالو بأسمى االعتبارات االنسانية، 
وىو الحرية الشخصية بما فييا من حقوق لصيقة بشخص االنسان ال تنفك عنو، فحريتو 

في مسكنو وحرمتو، وحقو في سالمتو البدنية  في أمنو الشخصي وحريتو في التنقل، وحريتو
والذىنية، وحرمة حياتو الخاصة، كميا حقوق لصيقة بشخص االنسان ال يجوز التعرض ليا 
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باي شكل من االشكال، وىذا ال يعني ان لالفراد حريات تفوق ما لممجتمع وأعمى منيا، بل 
ان تشابك العالقات بين  أن لمفرد حريتو الشخصية ولكن  في حدود الشرع والقانون، ذلك

االفراد في حياتيم مجتمعين تجعل الفرد ممتزما بتنظيم حياتو وحريتو مع حياة وحريات 
االخرين فيترك الفرد في نطاق معين لشانو يمارس حريتو وفق رغبتو اال انو ممزم بالمشاركة 

 بالحياة العامة باحترام حريات اآلخرين.

 مشكمة البحث: 

في أنو يعالج امر شائك يثير مشكالت كثيرة اىميا ما تتجمى مشكمة البحث 
تتناولو اإلجراءات القانونية وىي تضع مداىا ونطاقيا وقدرتيا عمى تمكين االفراد من التمتع 
بحرياتيم الشخصية دون تعرض االخرين ليم، فالسمطة اذ تضع الحماية لممارسة االفراد 

فرض العقوبة عمى ىذا االعتداء فانيا من تمنع االخرين من االعتداء عمييم وتو حرياتيم ل
جانب اخر تضع اكثر القيود مساسا بالحريات الشخصية، وذلك بما تتخذه السمطة من 
اجراءات جنائية، وبما يمارسو ممثموا السمطة من تطبيق لمقانون، فيتعرضون بذلك لحريات 

االفراد ازاء تعرض االفراد وىنا تثور المشكمة وىي مدى تحقق الحماية الجنائية لحريات 
يجاد التوازن بين حق الدولة في ممارسة وظائفيا وحماية  السمطة ليم ممثمة بإفرادىا، وا 
المجتمع، وبين تحقيق الحماية لمحريات الشخصية التي تتطمب من الدولة التقيد باجراءات 
معينة تيدف بيا إلى حماية الحرية الشخصية وىي بصدد ممارسة وظائفيا، واذا كانت 

لحرية الشخصية ىي محل الحماية الجنائية فان الغاية التي يتوخاىا ىذا البحث ىو معرفة ا
 اآلثار القانونية لمجرائم الماسة بالحرية الشخصية.

 فرضية البحث: 

انطالقًا من مشكمة موضوع البحث تعالج فرضيتو محاور المشكمة وأىميا التساؤل 
سة وىي بيان اآلثار القانونية عمى المساس حول اآللية الالزمة لتحقيق اليدف من الدرا
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بالوقاية سواء بزيادة الوعي اإلنساني في المجتمع  ذلك بالحرية الشخصية، ىل سيكون
وتعميق وترسيخ ثقافة التعايش ومبادئ السالم االجتماعي في نفوس األجيال من النواحي 

دابير االحترازية بحق من الشخصية والسياسية واالجتماعية والدينية وغيرىا؟ أم باتخاذ الت
يظير عميو إمكانية تجاوز حدود حريتو ليعتدي عمى حريات اآلخرين وبالذات ممن ىم في 
مركز السمطة؟ أم أن ذلك ال يكون إال باستخدام جانب العالج أي بعد وقوع الجريمة 

 والمتمثمة بالمعالجة الجنائية بفرض العقوبات الصارمة؟

 منهجية البحث:

ريات الشخصية من الظواىر االجتماعية المعقدة بسبب التداخل في لما كانت الح
ممارستيا ومحاولة كل فرد تحقيقيا لنفسو غير آبو في كثير من االحيان برأي اآلخرين 
وحرياتيم الدينية، األمر الذي يتطمب مستوًى رفيعًا من الوعي وقدرًا كبيرًا من التنظيم ودقة 

الحريات بشكل يوضح حدود ممارستيا عمى نحو يحقق في الكيفية التي تمارس فييا تمك 
لمجميع ما يريد من غير مساس بحريات اآلخرين ومعتقداتيم الدينية، فكانت عممية رصدىا 
وتحميميا تحتاج إلى مناىج عدة بغية الوصول إلى اليدف المرجو من الدراسة، لذلك 

ب( المتمثل: المنيج الوصفي اعتمدنا حزمة من المناىج العممية أو ما يسمى )المنيج المرك
االستقرائي القائم عمى استقراء النصوص ووصفيا بالوصف الصحيح، والمنيج التحميمي 
القائم عمى تحميل ىذه النصوص وموضوعاتيا من حيث احترام الشخصية والضوابط 
بشأنيا، ثم المنيج االستنباطي، الستخالص القواعد التي تعالج موضوع البحث من حيث 

والمسؤولية والجزاء المقرر ليا وما سُيطرح من معالجات قانونية لمجرائم الماسة  التجريم
 بالحريات الشخصية.
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 أهداف البحث:

إن اليدف من البحث يتمثل في الوقوف عمى بحث كل سموك يتجاوز عمى الحريات 
الشخصية، والمساس بيا، وتسميط الضوء عمى أىمية معالجة ىذا السموك بأي صورة كانت 

ثبات فرضياتو، وطرح آلية تجريم السموك وخط ورتو، والسعي إليجاد حمول لمشكمة البحث وا 
ومعالجة ما قد ينجم عنو من فتنة بين افراد المجتمع الواحد، وكيف تتنوع صور ىذا 
السموك، مع بيان ما تتمتع بو كل صورة منيا من خصوصية في كيفية تحقق أركانيا 

ب ليا وطرق ارتكابيا بالشكل التام أو الشروع بيا من خالل والمسؤولية عنيا والجزاء المناس
دراسة النصوص التي تعالجيا مع بيان المقام المناسب لوجود مثل ىذه النصوص ضمن 

 قانون العقوبات العراقي.

 خطة البحث:

في ضوء المشكمة التي ينطمق منيا البحث والفرضية األساسية التي يسعى لمبرىنة 
، لمحرية الشخصية من الحماية الجنائية يتجزأ أن اآلثار القانونية جزء العمييا، عمى اعتبار 

بل ىي مصدر تفعيل ىذه الحماية عمى ارض الواقع، ستتوزع خطة البحث بمقدمة ثم ثالثة 
الجزائية العقابية مـفـيـوم الـحـريـة الـشـخـصـية اما الثاني ففي اآلثار  مباحث، سيكون األول في

 الجزاء المترتب عمى المساس بالحرية الشخصيةالحرية الشخصية بوصفيا لمجرائم الماسة ب
 اإلجرائية ، أما المبحث الثالث سنعالج فيو اآلثار الجزائيةوردع الجاني القتضاء الحق

لمجرائم الماسة بالحرية الشخصية بوصفيا الجزاء االجرائي المترتب عمى المساس بالحرية 
بيا اىم ما توصمنا اليو من نتائج واىم ما نراه من بخاتمة نعالج  ننيي ، ثمالشخصية

 .إشكاليتيافي حل و توصيات الزمة الستكمال اليدف من الدراسة 



 (1029)السنة  -السادس عشرالعذد  –هدلة خاهعة االنثار للعلىم القانىنية والسياسية 
ISSN: 2075 - 2024  

 

323 
 

 Iالوثحث األول 

 هـفـهـىم الـحـريـة الـشـخـصـية

بما  االصطالحيلتعريف الحرية الشخصية يتحتم عمينا الوقوف عمى معناىا          
 الحرية وبيان لمدلول الحرية الشخصية.يضمو من تعريف فقيي وقانوني ليذه 

 

I- لوطلة األولاأ 

 الحرية الشخصية فقهاً :

وميادين مختمفة لفكر  نظرًا لعمق البعد الفمسفي لمحرية، وتوسع معانييا النسبية الطارات
االنسان وعممو عدَّت من أغنى المفيومات الفمسفية، ولذلك اختمفت تعابير الفالسفة 

 والمفكرين والفقياء عن الحرية تبعًا الختالف ابعادىا ووجيات النظر حوليا.

فكانت فكرة الحرية عند االغريق ليا معنى سياسي ولم تكن الحرية شخصية، بل 
االولى حق االنسان ــ المواطن بالمساىمة في إدارة الشؤون العامة، من  كانت تعني بالدرجة

ىنا عرفت بالحرية المساىمة، وىذا بخالف معناىا في العصر الحديث الذي يصفيا 
بالحرية الذاتية المستقمة التي تتركز عمى االعتراف بالذاتية والخصوصية التي تتمتع بيا 

طمح التقميد الفمسفي عمى تعريف الحرية بانيا الشخصية اإلنسانية، و من ىنا فقد اص
 .(1)اختيار الفعل عن روٌية مع استطاعة عدم اختياره او استطاعة اختيار ضده

وكذلك نجد عند قراءاتيم لفكرة الحرية الشخصية انيا قد ارتبطت بفكرة المصير 
عيش بين والضرورة والصدفة ففي المراحل االولى كان لفظ حر يطمق عمى االنسان الذي ي

شعبو وعمى أرض وطنو دون أن يخضع لسيطرة أحد عميو، و بعدىا اصبحت كممة من لغة 
                                                           

ان الحرٌة الشخصٌة تعنً انعدام القسر.. وكل فعل ٌتم وفقاً لدوافع حتى لو كان الدافع هو الخوف من الموت ٌعد حراً،  1
واالنسان ٌكون حراً بقدر ما ٌستطٌع التحرك على طرق اكثر وحرٌة المواطن والعبد ال تختلف اال من حٌث الدرجة 

، (ترجمة فؤاد كامل وآخرون )الموسوعة الفلسفٌة المختصرةبودٌة. فالمواطن لٌست تام الحرٌة، والعبد لٌس تام الع
 .212-212، ص1663(القاهرة،  :مكتبة االنجلو المصرٌة)



 (1029)السنة  -السادس عشرالعذد  –هدلة خاهعة االنثار للعلىم القانىنية والسياسية 
ISSN: 2075 - 2024  

 

324 
 

، اما في المرحمة الثالثة وجد معنى  المدينة... فالمدينة حرة... و من يعيش فييا فيو حرُّ
كممة حر، اي مختار ويقابمو مضطر و كانت تدل عمى الحرية الشخصية ، لكن الحر 

ىواه أو قانونو الشخصي بل ىو من يجعل قانون العام االليي ىو اليقصد بو من يتبع 
قانونو. أما عند ارسطو فميا معنى ادق اذ يربطيا باالختيار عندما يقول ان االختيار ليس 
عن المعرفة وحدىا بل عن االرادة ايضا، و ليذا نجده يعرف االختيار بانو اجتماع العقل 

 .(2)واالرادة معاً 

الشخصية حديثا نجده اخذ مدى آخر، إذ نجده لدى ستيوارت  أما تعريف الحرية
يعنى اطالق العنان لمناس ليحققوا خيرىم بالطريقة التي يرونيا طالما كانوا ال  (3)مل

يحاولون حرمان الغير من مصالحيم او ال يعرقمون جيودىم لتحقيق تمك المصالح، أما 
د عمى تمك الظروف االجتماعية التى ىارولد السكي فيرى  في الحرية انيا إنعدام أي قيو 

تمثل في المدينة الحديثة الضمانات الضرورية لمسعادة الفردية، اي القدرة عمى تعبير 
االنسان عن نفسو و اختيار الفرد لطريقة حياتو الخاصة بدون أي تحريمات تفرض 

، ان الحرية (5)، أما فالسفة المدرسة الوجودية المعاصرة في فرنسا، نجد عند مارسل(4)عميو
الشخصية وثيقة الصمة باالفعال الذاتية التي يضطمع بيا الشخص حيث يقطع عمى نفسو 

، وعرفيا اندريو ىوريو بانيا سمطة (6)عيدًا، أو حيث يرتضى لنفسو التحمل من ارساء الوفاء

                                                           
عرفه سقراط بانها فعل االفضل وبهذه اتخذت الحرٌة معنى التصمٌم االخالقً وفقاً لمعاٌٌر الخٌر واعتبر ان من شروط 2

لفحص المنهجً عن االحسن او الخٌر من ناحٌة اخرى، راجع الموسوعة الحرٌة االخالقٌة ضبط النفس من ناحٌة وا
 .116الفلسفٌة المختصرة، المصدر السابق، ص

وٌعتقد مل ان كل من ٌعٌش فً كنف المجتمع وٌتمتع بحماٌته ٌصبح مدٌناً له فً نظٌر هذه الفائدة وان طبٌعة الحٌاة فً  3
الحرٌة ، االخرٌن نهجاً معٌناً. راجع للمزٌد اجالل احمد خطابالمجتمع تحتم على كل فرد ان ٌتبع فً سلوكه مع 

 .15-11، ص(1622الطبعة الثانٌة، مطبعة االسكندرٌة، ) السٌاسٌة واالجتماعٌة،
 .22اجالل احمد خطاب: المصدر السابق، ص 4
الفلسفً المعاصر  من عائلة مسٌحٌة بورجوازٌة، وٌعد من بٌن اعالم الفكر 1886ولد فً بارٌس عام  -جبرٌل مارسل 5

وشخصٌة فذة حٌث اقترن اسمه بحركة الوجودٌة المسٌحٌة فً فرنسا وان مؤلفه )الٌومٌات المٌتافٌزٌقٌة( التً قدمها 
 كانت بمثابة اول صٌحة وجودٌة فً عالم الفكر الفرنسً المعاصر. 1622مارسل لقراء الفلسفة عام 

القول بان حرٌة الذات البشرٌة تتجلى بصفة خاصة فً عملٌة خلق  وٌتفق مارسل مع غٌره من الفالسفة الوجودٌٌن فً 6
الذات لنفسها بنفسها. وكذلك فً نظر جان بول سارتر وهو اٌضا ٌعد من الفالسفة الوجودٌٌن الفرنسٌٌن المعاصرٌن، 

، انما ٌعنً انه حٌنما ٌراها مفهوماً مزدوجاً، فالحرٌة من ناحٌة واقعٌة هً موضوع االلزام والقول بان االنسان ُحر  



 (1029)السنة  -السادس عشرالعذد  –هدلة خاهعة االنثار للعلىم القانىنية والسياسية 
ISSN: 2075 - 2024  

 

325 
 

و لكن قبل ان تكون سمطة، عمى االخرين، انيا سمطة عمى الذات، ان االنسان حرَّ النو 
، وكذلك عرفيا اوستن بانيا في االصل أن اليكون االنسان عبدًا (7)عقمو سيد نفسوبفضل 

أي أن تكون ىناك ضمانة قانونية لمشخص، و اليزال ىذا ىو معناىا االساسي وىكذا كان 
. ومقتضى ذلك انو حتى يكون االنسان سيد نفسو ينبغي أن ال يمنع (8)في الفقو االسالمي

بر عمى القيام بما اليريد وان كل تدخل فيو او قيد يعد تدخاًل  من عمل ما يريد وان اليج
في حريتو أيًا كان الدافع أو الضرورة التي دعت اليو. وكذلك يحدد اوستن الحرية التي تعد 
حقًا مدنيًا بانيا منطقة من مناطق حرية االفراد يحددىا الدستور و يحمييا، أما العميد ليون 

وظيفة يمزم كل عضو في الييئة االجتماعية بالقيام بيا،  ألنيا ديكى فيرى ان الحرية واجبة
االلتزام بأن يطور تمامًا نشاطو  اجتماعيًا،اذ يفرض عمى كل واحد بسبب كونو كائنًا 

 المادي و الفكري واالخالقي في الميدان

 .الذي يجد نفسو فيو د\

وميما كان االختالف في التعريفات والمعاني لمحرية، فان ىذه التصنيفات 
 نال يمكمدار تمك الحرية. اي الجميع متفقون بانو  وىووالتعريفات تمتقي في مصب واحد 

ان يتمتع اي شخص بالحرية المطمقة، حتى ال تؤدي الحال الى الفوضى  مجتمع منظمفي 
وجود ذلك  وانراد داخل الييئة االجتماعية بقوانين، ان تحدد حريات االف الضروريلذا من 
قدرة االنسان عمى االختيار، فكل حرية انسانية بيذا المعنى تحدد بقوانين.  يال ينفالتنظيم 
"تعني ممارسة شخص لحياتو الطبيعية داخل الييئة االجتماعية،  الحرية:نعتقد بأن  وعميو

 دود القانون".في ح وذلكدون تدخل أو عائق في حجب حريتو، 

                                                                                                                                                                                   

مسؤول عما ٌفعل، وان فً وسعه تحقٌق ذاته على نحو ابداعً، ومن ناحٌة اخرى كثٌراً قد ٌجًء المجتمع فٌفرض 
 على االفراد القهر والضغط االقتصادي مما ٌقضً على كل ما لدٌهم من االبداع والفعالٌة. 

 ،االهلٌة للنشر والتوزٌع )بٌروت : علً مقلد واخرون ترجمة -القانون الدستوري والمؤسسات السٌاسٌة ،اندرٌه هورٌو 2
 .124، ص(1624

 .145-144، ص(1666 ،المكتبة االهلٌة)بغداد:، الجزء الثانً سٌاسة الحكم، ترجمة د. حسن علً ذنون ،اوستن 8
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I- الوطلة الثانيب 

 الوفهىم القانىني:

و الحرية الشخصية من قدر عالي األىمية نجدىا متربعة عمى ب بسبب ما تتمتع
اىتمامات القوانين كافة، ذلك ان القانون يمثل الحصن المنيع الحامي لمحريات كافة وعمى 
الصعيدين الدستوري والجنائي، من ثم ان بيان الموقف القانوني من الحرية الشخصية ذلك 

 يعني الصيغة الحمائية التي وفرىا القانون لمحريات الشخصية كافة.

 لمحرية الشخصية: يالمفهوم الدستور  .1
الفرنسي الذي يتربع عمى ىرم الدساتير التي تنادي  نسمط الضوء ىنا عمى الدستورس

بالحريات كافة وعمى رأسيا الحرية الشخصية، ثم نعرج لموقف الدستور العراقي وكيف 
 كان تدخمو في صيانة الحرية الشخصية من المساس بيا.

تعاقبت الدساتير الفرنسية منذ اول دستور  الحرية الشخصية في الدستور الفرنسي: . أ
ا تنادي وتيدف ، كمي1946وصوال آلخرىا لعام  1791بعد الثورة الفرنسية لعام 

الشعب  لحماية الحريات الشخصية، ولعل آخرىا كان األكثر تنظيما ليا، إذ نجد ان
عن طريق االستفتاء العام  1946دستور الجميورية الرابعة في عام  اقر الفرنسي

-1945بعد تحرير فرنسا من االحتالل االلماني في الحرب العالمية الثانية )
التاثير عمى الحقوق والحريات الواردة في اعالن (، واعاد ىذا الدستور 1939
باالضافة الى حقوق اخرى، حيث اشار في الديباجة الى انتصار الشعوب  1789

الحرة عمى االنظمة التي حاولت استعباد االنسان، وان كل كائن بشري يتمتع بحقوق 
تقد. مقدسة، وال تقبل التنازل، بدون اي تمييز بسبب العرق، او الدين، او المع

وكذلك اعطت دورًا انسانيًا عمى المستوى العالمي، عندما سمحت ليا بان تستقبل 
أولئك المضطيدين في بالدىم بحثًا عن الحرية. )وكل انسان  9عمى اراضييا

مضطيد بسبب نشاطو في سبيل الحرية يمنح حق المجوء عمى اراضي الجميورية(. 
                                                           

6
 . 62(، ص1686)بغداد: جامعة بغداد،   االنظمة السٌاسٌة والدستورٌةد. حسان محمد شفٌق العانً،  
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الميادين جميعيا، وكذلك عمى  وكذلك نص عمى المساواة بين الرجل والمرأة في
مبادىء اقتصادية واجتماعية جديدة، لتوسيع الديمقراطية السياسية ونظام حقيقي 
لمعمل والنشاط النقابي لمعمال وحق االضراب وتحديد شروط العمل في ادارة 

 .(10)المشاريع وحقوق اخرى
 .2002لعام  النافذالحرية الشخصية في الدستور العراقي  . ب

الجديد بنصوص تعكس القيمة االجتماعية واالقتصادية والثقافية  جاء الدستور
، نحن تووالسياسية الجديدة واعادة االعتبار لمفرد والمجتمع العراقي، الذي تناول في ديباج

شعب العراق الناىض توًا من كبوتو، والمتطمع بثقة الى مستقبمو من خالل نظام جميوري 
م عمى احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، اتحادي ديمقراطي تعددي، عقدنا العز 
وخصص الباب الثاني لمحقوق والحريات من ، .(11)ويقرر بحريتو واختياره اتحاده الحر

مادة دستورية موزعة عمى فصمين، االول مخصص  32المتضمن  (12)(46-14المواد )
لثقافية، والفصل الثاني تناول لمحقوق المدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية وا

 (. 46-37ضمان وحماية ممارسة الحريات من المواد )

 ان حرية االنسان وكرامتو مصونة، واليجوزب من الدستور( 37المادة ) اوردت
اعتقال او التحقيق مع أحد اال بموجب قرار قضائي، وكذلك حرم جميع انواع التعذيب 
النفسي والجسدي ولممتضرر المطالبة بالتعويض امام القضاء. وكذلك تناول بتكفل الدولة 

( وحرية الصحافة واالعالم والنشر وحرية التظاىر السممية 38حرية التعبير عن الرأي )م 
الحريات الشخصية نجده اضفى اىتمامًا كبيرا  في مجال، العام واآلداب بما ال يخل بالنظام
حرية الفكر والضمير والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة  عمييا وعمى راسيا

( وكذلك حرية تاسيس الجمعيات واالحزاب السياسية مكفولة لمجميع، وحرية 42-39المواد )
                                                           

-28، ص(طرابلس، لبنان، جروس برس) الحرٌات العامة وحقوق اإلنسانراجع للتفاصٌل، د. محمد سعٌد مجذوب،  10
82. 

 .2005انظر الى نص كامل لدٌباجة الدستور الدائم لسنة  11
 . 2005الدستور الدائم لجمهورٌة العراق االتحادي لسنة  12
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( 44ة والبرقية والياتفية وااللكترونية، وحرية التنقل )م االتصاالت والمراسالت البريدي
والسفر والسكن داخل العراق وخارجو مكفولتان حيث اليجوز نفي او ابعاد اي شخص، او 

( تشيد بحرص الدولة عمى تعزيز دور مؤسسات 45حرمانو من العودة الى البالد. والمادة )
 يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق المجتمع المدني ودعميا وتطوير استقالليتيا، وال

والحريات او تحديدىا اال بقانون او بناء عميو، عمى ان ال يمس ذلك التحديد والتقييد جوىر 
 (.46الحق والحرية )م 

 -المفهوم الجنائي لمحرية الشخصية:  .2
ية لم يقف األمر في النظام القانوني عند حد االعتراف الـدولي لمفرد بحـريتو الشخص        

وانما امتد إلى إحاطة الحقوق التي تقوم عمييا تمك الحرية بسياج من الحماية الجنائية التي 
تكفل احتراميا من عدوان السمطة العامة عمييا صحيح أن ىذه الحقوق تمقى كذلك حماية 
القانون من العدوان الواقع عمييا من الفرد لكن ىذه الحماية مقررة لتمك الحقوق استقالال 

، بارىا في ذاتيا حقوقًا جديرة بالحماية، ال باعتبارىا ركيزة من ركائز الحرية الشخصيةوباعت
فمكل فرد )الحق في سالمة جسمو( ليس فقط في عالقتو بأقرانو وانما كذلك في عالقة 
السمطة بو، إذ عمييا أن تعاممو بما يحفظ لو كرامة اإلنسان وال يجوز ليا إيذاؤه بدنيا أو 

 معنويا 

من قانون العقوبات ( 332قررت الحماية الجنائية ليذا الحق بمقتضى المادة )وقد ت
عن مائة دينار  دال تزيعن سنو وغرامة  دال تزيالتي نصت: )يعاقب بالحبس مدة  العراقي

أو بإحدى ىاتين العقوبتين: كل موظف أو مكمف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أحد من 
ألما ببدنو وذلك دون اإلخالل  أحدثل باعتباره أو شرفو أو الناس اعتمادًا عمى وظيفتو فأخ

 بأية عقوبة اشد ينص عمييا القانون.(
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نجد المشرع تشدد كثيرا في موضوع التعذيب فنص عمى ( 333وبمقتضى المادة )   
عقوبات تصل الى السجن المؤقت لمموظف أو المكمف بخدمة عامة يعذب او مجرد ان 

خر سواء كان متيم او من الشيود او من الخبراء لدفعو عمى يصدر أوامر بتعذيب شخص ا
االعتراف او االدالء بأقوال او رأي معين او كتمان امر معين، فضاًل عن ذلك اعتبر 

 .(13) المشرع العراقي التيديد بحكم التعذيب

التي عاقبت بالسجن بما ال  من قانون العقوبات العراقي( 322المادة )فضاًل عن 
سنين الموظف او المكمف بخدمة عامة يقوم بالقبض عمى األشخاص او يتجاوز سبع 

 (14) حبسيم او احتجازىم

وحرصا من المشرع في تحصين الحريات الشخصية اكثر نجده عاقب بالحبس او 
الغرامة اوكالىما الموظف او المكمف بخدمة عامة دخل مستخدما صفتو بيت شخص اخر 

 .(15) القانون، او ان الموظف دفع غيره عمى اجراء ذلكفي غير األحوال التي يجيزىا 

نجد المشرع حمى كل ما يمحق الحرية الشخصية من أحاديث او مراسالت واخيرًا          
التي عاقبت بالسجن بما ال يتجاوز السبع  238أو صور خاصة وذلك بموجب نص المادة 

ا ما فضَّ رسالة او برقية سنوات او حبس الموظف او ممن يعممون في مرافق البريد اذ

                                                           
نصت: )ٌعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمه عامة عذب أوامر بتعذٌب متهم أو شاهد أو خبٌر  (13)

رأي معٌن  إلعطاء األمور أومعلومات بشأنها أو لكتمان آمر من  بأقوال أولحمله على االعتراف بجرٌمة أو لإلدالء 
 بشأنها وٌكون بحكم التعذٌب استعمال القوة والتهدٌد.(

عاقب بالسجن مدة التزٌد على سبع أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة قبض على الشخص أو حبسه أو )ٌ (14)
حجزه فً غٌر األحوال التً ٌنص علٌها القانون، وتكون العقوبة السجن مدة التزٌد على عشر سنٌن أو الحبس إذا وقعت 

ا صدوره من سلطة تملك الجرٌمة من شخص تزٌا بدون حق بزي أو اتصف بصفة كاذبة أو أبر ًٌ از أمراً مزوراً مدع
 .(إصــدارهحق 
( عقوبات التً نصت: )ٌعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن، كل موظف أو مكلف 326المادة ) (15)

 بخدمة عامة دخل اعتماداً على وظٌفته منزل أحد األشخاص أو أحد ملحقاته بغٌر رضا صاحب الشأن أو حمل غٌره
على الدخول وذلك فً غٌر األحوال التً ٌجٌز فٌها القانون ذلك أو دون مراعاة اإلجراءات المقررة  فٌه، وٌعاقب 
بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمه عامة أجرى تفتٌش شخص أو منزل أو محل بغٌر رضا صاحب الشأن أو 

 نون أو دون مراعاة لإلجراءات المقررة فٌه(حمل غٌره على التفتٌش وذلك فً األحوال غٌر التً ٌجٌزها القا
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ُسممت لو او الى الدائرة المعنية او انو مجرد سيل ذلك لغيره او مكالمة ىاتفية او سيل 
 .(16) االمر لغيره

حرصو عمى الشخصية تتجمى لنا  اتلحريا في صيانة لما تقدم من تدخل قانوني
ناس، وضرورات إعطاء ىذه القيم أىمية قصوى نظرًا لما تحظى بو من مكانة في نفوس ال

، ىذه الصيانة متأتية من ان أي مساس بيا او كبتيا من شأنو تيديد الحياة اليادئة لممجتمع
وقد حرصت القوانين، وبمختمف درجاتيا كما الحظنا عمى تحديد المضامين المندرجة 
ضمن نطاق كل حق من ىذه الحقوق وىي بصدد حمايتيا، وبيذا يبرز لنا مسمك القوانين 

معنى الحرية الشخصية وذلك عبر تعريف مرتكزاتيا والحقوق المنضوية ضمن في تحديد 
نطاقيا فاسحًة بذلك المجال أمام الفقو لتحديد مدلوليا المباشر وفقًا لمقتضيات الواقع 

 العممي.

II انيالوثحث الث 

 ةالعقاتي ئيةلدزااآلثار ا

يعد الجزاء العقابي األثر القانوني المترتب عمى من تثبت مسؤوليتو عن الجريمة      
ويتمثل عادة بالعقوبة التي يقررىا القانون، والتي تتخذ وفقًا لقانون العقوبات العراقي ثالث 

لذا سنتناول ىذه العقوبات  ،(17) والتكميميةصور رئيسة ىي: العقوبات األصمية والتعبية 
الجرائم الماسة بالحرية الشخصية باعتبارىا من اآلثار القانونية المترتبة عمى  ضمن نطاق
 ارتكابيا. 

                                                           
(16)
تزٌد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مستخدم فً دوائر البرٌد والبرق  ال بالسجن مدة( )ٌعاقب 238المـــــادة ) 

المذكورة أو سهل والتلفون وكل موظف أو مكلف بخدمه عامه فتح أو اتلف أو أخفى رسالة أو برقٌة أو أودعت أو سلمت للدوائر 

 لغٌره ذلك أو أفشى سرا تضمنه الرسالة أو البرقٌة وٌعاقب بالعقوبة ذاتها من أفشى ممن ذكر مكالمة تلفونٌة أو سهل لغٌره ذلك(

 
( وقانون 2هناك بعض القوانٌن العقابٌة  قد أخذت بالتقسٌم الثنائً للعقوبة كقانون العقوبات الكوٌتً فً  المادة )( 12)

قانون العقوبات،  ، شرحالحدٌثً( منه أٌضا للمزٌد حول الموضوع انظر د. فخري 2لنروٌجً فً المادة )العقوبات ا
 . 380، المرجع السابق، ص القسم العام
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II- الوطلة األولأ 

 العقىتات األصلية

تعرف العقوبة األصمية بأنيا تمك العقوبة التي تكفل بمفردىا تحقيق معنى العقاب،         
وفا عمى الحكم بعقوبة أخرى، وبالتالي يمكن الحكم بيا منفردة بغير أن يكون توقيعيا موق

أال إذا نطقت بيا محكمة الموضوع وبينت مقدارىا إذا  عال توقوبناء عمى ىذا المعنى فأنيا 
 .(18) التجزئةكانت تحتمل 

وضمن نطاق الجرائم الماسة بالحقوق المكونة لمحرية الشخصية نجد أن العقوبات األصمية 
المترتبة عمى ىذه الجرائم متباينة من حيث جسامتيا تبعًا لتباين جسامة كل جريمة، 

القسوة تعد من الجنح،  جريمة استعمالفبالنسبة لمجرائم الماسة بالحق سالمة الجسم نجد أن 
، فضاًل عن (19) سنةتزيد عمى  لعراقي عقوبة ىذه الجريمة بالحبس مدة الإذ حدد المشرع ا

العقابية لمقاضي بتطبيق العقوبات األشد المنصوص عمييا في القوانين  أتاح فرصةانو 
( عقوبات عراقي 332بالجسامة والتي ال تتناسب مع نص المادة ) صفةالمت لمحاالت

 الخاصة بجريمة القسوة. 

نراه أن التحفظ األخير من جانب المشرع العراقي ليس ذي محل ذلك الن  والواقع الذي    
من شأن ىذا التحفظ أن يكون مبررًا من جانب القضاء لمخمط بين الجرائم المرتكبة من قبل 
ممثل السمطة العامة والجرائم المرتكبة من قبل األفراد العاديين  باإلضافة إلى أن  نص 

ل اإليذاء الخفيف إذا ما ارتكب من جانب ممثل السمطة ( عقوبات يطوي فع332المادة )
                                                           

وقد عرفت محكمة النقص المصرٌة فً إحدى قرارتها العقوبة األصلٌة بقولها: )أن العقوبة تعتبر أصلٌة اذا كونت العقاب ( 18)

نقال عن:  1656/  3/  12المباشر للجرٌمة ووقعت منفردة دون أن ٌعلق القضاء بها على حكم بعقوبة أخرى.(.  نقض مصري   

 .360 السابق، صبات، المرجع د. محمد زكً أبو عامر، شرح قانون العقو

الذي ألغى العمل بالنصوص المتعلقة  2001/  4/  16( فً 102تجدر اإلشارة إلى أن  قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم )( 16)

 ( سنوات الواردة فً قانون3تزٌد على ) بعقوبة الغرامة البدٌلة فً جرائم المخالفات وجرائم الجنح المعاقب علٌها بالحبس مدة ال

/  12( فً 30العقوبات العراقً  والقوانٌن الخاصة األخرى التً ألغٌت أو عدلت بموجب قراري مجلس قٌادة الثورة المرقمٌن ب )

، وقد استثنى من أحكام هذا البند عدة جرائم ومن بٌنها جرائم استعمال القسوة المنصوص 1668/  1/  13( فً 5و ) 1664/  3

 تزٌد على سنة وغٌر مشمولة بالغرامة. إذ بقٌت عقوبة الجرٌمة الحبس مدة ال ( عقوبات332علٌها فً المادة )
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العامة بوصفو استعمااًل لمقسوة أما إذا تجاوزت جسامة الفعل ذلك فانو يقع تحت طائمة 
( عقوبات بوصفو جريمة   تعذيب، وبالتالي ال يكون ىناك داعي لمتحفظ 333المادة )

ألفعال األشد جسامة من فعل ( عقوبات عراقي، التي تحكم ا333األخير لوجود المادة )
 .(20)استعمال القسوة

حدد عقوباتيا في المادة  جناية، إذأما جريمة التعذيب فقد عدىا المشرع العراقي      
، دون تحديد الحد األدنى واألعمى لمعقوبة األمر (21) الحبس( عقوبات بالسجن أو 333)

 الذي يمنح القضاء سمطة واسعة في تقديره لعقوبة الجريمة. 

نجد بالمقابل أن بعض القوانين العقابية قد ذىبت إلى تحديد سمطة القضاء في مجال      
جريمة رسم عقوبة جريمة التعذيب وذلك عبر تحديدىا لمحد األعمى واألدنى لعقوبة ىذه ال

 كقانون العقوبات

 .(22)المصري والميبي والسوري واألرجنتيني 

في تحديد شدة العقوبة وذلك تبعًا  إلى التدرجفي حين ذىبت قوانين عقابية أخرى      
لجسامة النتيجة المترتبة عمى فعل التعذيب، كقانون العقوبات القطري والمبناني، فقد حددت 

التعذيب بالحبس من ثالث اشير إلى ثالث سنوات، أما  ىذه القوانين مجتمعة عقوبة جريمة
إلى  عشر شيراً إذا ترتب عمى ىذه الجريمة حدوث مرض أو جرح فالعقوبة تكون من ستة 

 .(23) اشدثالث سنوات، مالم تستمزم تمك األعمال عقوبة 

                                                           
 . 120انظر عكس هذا الرأي: حاتم محمد صالح العانً، المرجع السابق، ( 20)
( من قانون العقوبات العراقً على: )الجرائم من حٌث جسامتها ثالث أنواع الجناٌات والجنح والمخالفات 23فقد نصت المادة )( 21)

 وٌحدد نوع الجرٌمة بنوع العقوبة األشد المقررة لها فً القانون.(.

( عقوبات أرجنتٌنً العقوبة بالسجن من 144( عقوبات لٌبً والمادة )435( عقوبات مصري  والمادة )126فقد حددت المادة )( 22)

لعقوبة بالحبس من ثالث اشهر ( عقوبات أردنً ا208( عقوبات سوري والمادة )361( سنوات، فً حٌن جعلت المادة )10 -3)
 إلى ثالث سنوات.

( عقوبات ألمانً والمادة 343( عقوبات لبنانً وكذلك بنفس االتجاه المادة )401( عقوبات قطري والمادة )112انظر المادة )( 23)

 ( عقوبات ٌابانً.142)
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 أما في حالة وفاة المجني عميو فنجد أن بعض القوانين العقابية قد ارتفعت بعقوبة     
( عقوبات 126جريمة التعذيب إلى عقوبة القتل العمد، كما نصت عمى ذلك المادة )

 .(24) (مصري التي ذكرت ).. إذا مات المجني عميو يحكم بالعقوبة المقررة لمقتل العمد

( عقوبات قطري التي نصت: ).. أما إذا ترتب عمى ىذا الفعل 112وكذلك المادة )        
مرونة النص  (، ونرىبالعقوبة المقررة لمقتل حسب األحوال.وفاة الشخص عوقب الجاني 

منطقية من جمود النص المصري إذ تفيد عبارة )حسب األحوال( بإمكانية  أكثرالقطري 
أعمال السمطة التقديرية لمقضاء لتكييف جريمة التعذيب من حيث اعتبارىا قتل عمد بسيط 

 . أأو قتل عمد مشدد أو قتل خط

ه االتجاىات المتعددة لمقوانين العقابية في تحديد العقوبة األصمية لجريمة وأمام جميع ىذ    
التعذيب، نجد أن سمبية المشرع العراقي وعدم دقتو في تحديد العقوبة األصمية ليذه الجريمة 
الخطيرة قد فسح المجال واسعًا أمام القضاء لتكييف فعل التعذيب في اغمب األحيان عمى 

، األمر الذي فيو (25)عقوبات عراقي( 410لى موت )المادة انو واقعة ضرب مفضي إ
إىدار واضح لحقوق وحريات األفراد وخمط  واضح لطبيعة األفعال، لذا نأمل من المشرع 
العراقي أن يقتفي اثر المشرع القطري الذي تدرج بدوره في عقوبة ىذه الجريمة عمى نحو 
يمنع االجتياد في تحديد عقوبتيا ويرسم طبيعتيا بشكل يعكس خصوصيتيا وىذا فيو 

 السالمة الجسدية لإلنسان.حماية الجنائية المنعقدة حول ترصين لم

أما بخصوص الجرائم الماسة باألمن الشخصي فنجد أن المشرع العراقي قد عدىا        
( عقوبات بالسجن مدة 322من الجنايات فعاقب عمى قياميا بصورتيا البسيطة في المادة )

                                                           
نصت:).. وإذا مات المجنً علٌه بسبب التعذٌب ( التً 113كان ٌأخذ به قانون العقوبات البغدادي الملغً فً المادة  ) وهو ما( 24)

 ٌحكم بالعقوبة المقررة للقتل قصداً.(.

 انظر تعلٌقنا عن هذا الموقف فً المطلب األول من المبحث الثانً من الفصل الثانً فً هذه الرسالة. ( 25)
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مشددة فقد عاقب عمييا بالسجن مدة تزيد عمى سبع سنوات أو بالحبس، أما بصورتيا ال ال
المشرع العراقي صنعًا عندما ميز بين  أحسن، وقد (26) بالحبستزيد عمى عشر سنين أو  ال

، والجريمة المرتكبة من قبل ممثل السمطة (27) العاديالجريمة المرتكبة من قبل الفرد 
 .(28) العقابيةالعامة، األمر الذي لم تمفت أليو بعض القوانين 

أما بخصوص جريمة انتياك حرمة المسكن فقد عدىا المشرع العراقي جنحة فعاقب        
، (29) األعمى( عقوبات بالحبس مطمقًا دون تحديد لحدىا األدنى أو 326عمييا المادة )

فيكون بذلك لمقاضي الجنائي حرية التقدير لمعقوبة بحسب األحوال، في حين نجد أن 
العقاب عمى مثل ىذه الجريمة عندما أتاح لمقضاء المجال المشرع المصري قد تساىل في 

تزيد عمى  ( عقوبات لالختيار بين عقوبتي الحبس أو الغرامة التي ال127في المادة )
 مائتي جنية مصري.   

أما المشرع األردني فعاقب ىو األخر عمى جريمة انتياك حرمة المسكن في المادة        
إلى ثالث سنين والغرامة التي تتراوح قيمتيا  أشيرثالثة ( عقوبات بالحبس من 1/  181)

 من عشرين دينار إلى مائة دينار. 

جريمة انتياك حرمة المسكن نجد أن  المتقدمة منوعمى ىدي المواقف القانونية       
المشرع العراقي قد وفق بالعقاب عمى ىذه الجريمة التي جعل عقوبتيا الحبس الذي قد 
يصل في حده األعمى إلى خمس سنوات األمر الذي نجده منسجمًا مع خطورة الجريمة 

                                                           
تزٌد على عشر سنٌن أو الحبس إذا وقعت الجرٌمة من  ( عقوبات: ).. تكون العقوبة السجن مدة ال322فقد جاء فً المادة )( 26)

 حق إصداره.(.  سلطة تملكشخص تزٌا بدون حق بزي رسمً أو اتصف بصفة كاذبة أو برز أمراً مزوراً مدعٌاً صدوره من 

 ( من قانون العقوبات العراقً. 422 – 421انظر المادة )( 22)

 (.113ن العقوبات السودانً فً المادة )( وقانو280كقانون العقوبات المصري فً المادة )( 28)

، ولم ٌشملها التعدٌل 1664( لسنة 30لقد ألغٌت عقوبة الغرامة البدٌلة بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل ذي الرقم )( 26)

ونه اقتصر ، والذي أعاد العمل بعقوبة الغرامة، ك2001( لسنة 102الصادر بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المنحل ذي الرقم )

 على الجنح المعاقب علٌها بالحبس مدة التزٌد على ثالثة اشهر. 
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نو كونيا ترتكب من قبل شخص يتمتع بصفة رسمية تميد لو الطريق في ارتكابيا، كما ا
يتفق مع عمة تشديد العقاب عمى الفرد العادي في حالة انتحالو لمصفة العامة عند ارتكابو 

 .(30) أيضالمثل ىذه الجريمة إذ جعل العقوبة ىنا الحبس 

أما بالنسبة لمجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة فنجد أن المشرع العراقي قد جرم 
المكونة لحرمة الحياة الخاصة وىي  ( عقوبات انتياك بعض العناصر328في المادة )

فشائيا وجرائم إفشاء المكالمات الياتفية( وعاقب عمييا  )جرائم انتياك المراسالت البريدية وا 
 بما ال يتجاوز سبع سنوات او الحبس.سجن الب

دقة من نظيره العراقي عندما ميز عمى  أكثرنجد بالمقابل أن المشرع المصري كان       
لعقاب بين جرائم انتياك حرمة الحياة الخاصة المباشرة كجريمة استراق صعيد التجريم وا

السمع وتسجيل المحادثات الخاصة سواء أكانت سمكية أو السمكية وجريمة التقاط ونقل 
الصور الشخصية، وبين جرائم انتياك حرمة الحياة الخاصة الالحقة كالنشر واإلذاعة 

 ما الفئة الثانية فعاقب عمييا بالسجن مطمقًا. فعاقب عمى الفئة األولى بالحبس مطمقًا أ

عميو نأمل من المشرع العراقي أن يتالفى النقص التشريعي الذي يعانيو النص سواء        
عمى صعيد التجريم بضرورة تجريمو لكافة أشكال االعتداءات الماسة بحكم طبيعتيا 

ب المتمثل بالعقاب عمى  أو عمى صعيد العقا، (1)بالعناصر الداخمة في الحياة الخاصة
أفعال االنتياك المباشر بعقوبة الحبس مطمقًا، ثم العقاب عمى األفعال الالحقة لالنتياك 
بعقوبة السجن مطمقًا، حيث نرى أن التشديد بعقوبة الفئة الثانية من األفعال مقارنة باألولى 

ذاعة األمور المت عمقة بالحياة الخاصة لو ما يبرره، ذلك الن الضرر المترتب عمى إعالن وا 
اكبر جسامة من مجرد الوقوف عمييا بصورة غير مشروعة، وىذا ىو نيج المشرع 

 المصري.
                                                           

( عقوبات عند ارتكاب جرٌمة انتهاك حرمة المسكن من قبل الفرد العادي 2/  428حٌث عاقب المشرع العراقً فً المادة )( 30)

 وظف العام.الذي ٌنتحل الصفة العامة بالحبس مطلقاً وهً ذات العقوبة المترتبة على جرٌمة الم
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II- الوطلة الثانيب 

 العقىتات التثعية

( عقوبات، بأنيا تمك 95لقد عرف المشرع العراقي العقوبات التبعية في المادة )          
العقوبات التي تمحق المحكوم عميو بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عمييا في الحكم، 
فإذا حكم عمى الجاني بعقوبة السجن عن بعض صور الجرائم الماسة بالحرية الشخصية 

تبعية تمحق المحكوم عميو بقوة القانون نتيجة الحكم عميو بالعقوبة فان ىنالك عقوبات 
بعض ( عقوبات عراقي بحرمانو من 96األصمية، وىي ضمن ما نصت عميو المادة )

أن يكون عضوًا في المجالس اإلدارية أو ، أو ىاكان يتوال ةوخدمأ يفةوظه كومزايا وحقوق
أن يكون مالكًا أو ناشرًا  -3قيمًا أو وكياًل. البمدية أو إحدى الشركات أو أن يكون وصيًا أو

 .(31)أو رئيسًا لتحرير إحدى الصحف

والمالحظ أن عقوبة العزل من الوظيفة التي نصت عمييا المادة أعاله، لم يقتصر النص    
عمييا في قانون العقوبات فقط وانما نص عمييا قانون العقوبات العسكري العراقي الذي 

اد القوات المسمحة والشرطة واألمن والجنسية، إذ تضمن القانون تسري أحكامو عمى أفر 
ثالث عقوبات تبعية تمحق المحكوم عميو تبعا لمعقوبة األصمية وىي: الطرد واإلخراج 
سقاط الرتبة أو الدرجة وىذه العقوبات قد تكون وجوبيو وقد تكون جوازيو وذلك تبعًا لمقدار  وا 

 العقوبة األصمية المحكوم بيا.

( من قانون العقوبات العسكري إلى 30أشارت الفقرة األولى من المادة )وكذلك       
، في (32)وجوب الحكم بالطرد عند الحكم باإلعدام أو الحبس مدة خمس سنوات أو اكثر

                                                           
وقد أورد المشرع المصري عقوبة سٌاسة ترتب على ممثل السلطة العامة عند ارتكابه ألي جرٌمة ماسة بالحرٌة ( 31)

الخاص بحماٌة  الجبهة الداخلٌة والسالم االجتماعً  1628لسنة  23( من قانون رقم 15الشخصٌة وذلك فً المادة )
 إلى األحزاب السٌاسٌة أو مباشرة العامل السٌاسًوالتً أشارت إلى حرمان الجانً من االنتماء 

( من قانون العقوبات العسكري بحاجة إلى إعادة صٌاغة خصوصاً بالنسبة إلى عبارة:          1/  30وٌبدو أن المادة )( 32)
تكون )الحبس مدة خمس سنوات  او اكثر.(، اذ ٌجب استبدال لفظة الحبس بلفظة السجن باعتبار ان االخٌرة هً التً 

 ( عقوبات عراقً التً حددت نصاب كل عقوبة82من خمس سنوات ولٌس الحبس وذلك بموجب المادة ) أكثر
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حين أشارت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى جواز الحكم بالطرد عند الحكم بالحبس مدة 
 .(33)سنوات تقل عن خمس

فقد نظمت عقوبة اإلخراج التي ىي العسكري عقوبات من قانون ال( 32أما المادة )      
مقتصرة عمى الضباط حصرًا، إذ أشارت ىذه المادة إلى وجوب الحكم بعقوبة اإلخراج عند 

سنة واحدة، كما أشارت إلى جواز الحكم بعقوبة اإلخراج عند  بما ال يتجاوز بحبس الحكم
 (34) واحدةتقل عن سنة  لمحرية مدة ال الحكم بعقوبة مقيدة

( من قانون العقوبات العسكري فقد نظمت بدورىا عقوبة إسقاط الرتبة 35أما المادة )      
 التي

يحكم بيا عمى نواب الضباط والمفوضين وضباط الصف، إذ أشارت الفقرة األولى منيا إلى 
 وجوب 

سنة واحدة في  اكثر منم بحبس مدة حكي حينالحكم بإسقاط الرتبة أو الدرجة عند الحكم 
حين أشارت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى جواز الحكم بيذه العقوبة عند الحكم بالحبس 

 .(35) سنةمدة تقل عن 

ومن الجدير ذكره ىنا أن العقوبات األصمية التي تصدرىا المحاكم  ليست حصرًا       
فقد تصدرىا أيضا محاكم أخرى سواء أكانت  بالمحاكم العسكرية ومحاكم قوى األمن الداخمي

                                                           
 ( من قانون العقوبات العسكري عدة نتائج على عقوبة الطرد وهً: 31وقد رتبت المادة )( 33)

 فقدان الرتبة العسكرٌة والحرمان من الحقوق التقاعدٌة وحق التوظٌف. -1)      

 استرداد االنواط واألوسمة-2        

 استرداد الشهادات المدرسٌة العسكرٌة. -3       

 عدم قبوله فً الجٌش بصفته ضابط أو نائب ضابط صف أو موظف.

حرمانه من الرتبة أو الوظٌفة  -1( عقوبات عسكري عدة نتائج على الحكم بعقوبة اإلخراج  وهً: )33وقد رتبت المادة )( 34)

 عدم جواز إعادة استخدامه بصفة ضابط أو موظف فً الجٌش. -2التوظٌف مع االحتفاظ بحقوق التقاعدٌة العسكرٌة وحق 

( عقوبات عسكري عدة نتائج على الحكم بعقوبة إسقاط الرتبة أو الدرجة، إذ نصت على: )أن الحكم 36وقد رتبت المادة )( 35)

كوم علٌه إلى رتبة أو درجة أدنى واحدة مع حرمانه من جمٌع الحقوق بإسقاط الرتبة أو الدرجة ٌستوجب تنزٌل رتبة أو درجة المح
 التً اكتسبها عن تلك الرتبة أو الدرجة من دون الحاجة إلى تصرٌح بها فً الحكم.
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محاكم جنايات أم محاكم جنح وقد نظم المشرع كيفية تطبيق العقوبات التبعية في حال 
إصدار المحاكم غير العسكرية العقوبات األصمية ضد أفراد السمطة العامة من عسكريين  

ون العقوبات ( من قان38 – 37وقوى اآلمن الداخمي وشرطة وذلك بموجب المادتين )
والمتين اشترطتا أن يكتسب قرار المحكمة الدرجة  القطعية كي تطبق  العراقي العسكري

العقوبات التبعية بحقيم دون الحاجة إلى إحالتيم مجددًا إلى المحاكم العسكرية ومحاكم قوى 
 .(36)األمن الداخمي

إما بالنسبة لمفئات األخرى من أفراد السمطة العامة من غير العسكريين وقوى األمن      
الداخمي، فان المشرع عالج موضوع العزل من الوظيفة في قانون انضباط موظفي الدولة 

( 8( من المادة )ثامناً ، إذ نصت الفقرة )1991لسنة  14ذي الرقم  العام المعدلوالقطاع 
قوبة تأديبية تمحق الموظف في حالة الحكم عميو عن جناية ناشئة عن منو عمى العزل كع

الوظيفة سواء أكان الحكم عن ىذه الجناية بالحبس أم السجن، كما أشار القانون المذكور 
 . العام المعدلالى عدم جواز إعادة توظيفو مرة ثانية في دوائر الدولة والقطاع 

غة لعقوبة العزل من الوظيفة في مجال تدعيم مما تقدم تنكشف لنا األىمية البال      
–الحماية الجنائية لمحرية الشخصية، عمى اعتبار أن الجاني في مثل ىذه الجرائم 

يعول عمى صفتو الوظيفية التي تكون لو ظرفًا مسياًل الرتكابيا والنيل من  -خصوصاً 
األصمية عميو يزيد من العقوبة  فان ايقاعحقوق وحريات األفراد باالعتماد عمييا، وبالتالي 

 فعالية الحماية من جية، ويحقق من جية أخرى الردع العام الذي ىو ىدف لكل عقوبة

                                                           
( من قانون العقوبات العسكري العراقً على أن: )ٌعد مطروداً من الجٌش أو قوى األمن الداخلً من حكم 32نصت المادة )( 36)

محكمة غٌر عسكرٌة عن جرٌمة ارتكابها بعد نفاذ هذا القانون باإلعدام او السجن أو الحبس مدة خمس سنوات فاكثر أو  علٌه من
( من هذا 41عن جرٌمة اللواط، واكتسب حكمه الدرجة القطعٌة دون الحاجة إلى اتخاذ اإلجراءات المنصوص علٌها فً المادة )

)ٌعد مخرجاً من الجٌش وقوى األمن الداخلً الضابط الذي حكم علٌه من محكمة غٌر ( منه على أن:38القانون.(،ونصت المادة )
تزٌد على سنة واحدة واكتسب حكمه الدرجة القطعٌة دون الحاجة  عسكرٌة عن جرٌمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون بالحبس مدة ال

 ( من هذا القانون41إلى اتخاذ اإلجراءات المنصوص علٌها فً المادة )
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II- الوطلة الثالثج 

 العقىتات التكويلية

 تستمر باتباع ينص القانون عمى انيا تعرف العقوبات التكميمية بأنيا التي ال
تضمن العقوبة األصمية والتي نما إذا نصت عمييا المحكمة في قرارىا الماالمحكوم عميو، و 

تمحق بو في حالة الحكم عميو بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس مدة تزيد عمى سنة، 
من قانون ( 100نصت عمييا المادة ) التيمن الحقوق  أكثرالمتمثمة بالحرمان من حق أو 

 العقوبات.

من ستيالء عمى مال اعقوبة المصادرة والتي تعني  فضال عما تقدم من عقوبات نجد       
الدولة، والمصادرة نوعان أما عامة أو  امالكو بال تعويض الىعميو أو نقل  صدر حكم

 معين قدخاصة، والذي ييمنا في مجال بحثنا ىو المصادرة الخاصة التي تنصب عمى مال 
ناتجًا عنيا مما يدخل ضمن ما نصت عميو  الجريمة أويكون ىو الوسيمة التي ارتكبت بيا 

  (37)من قانون العقوبات العراقي( 101)ادة الم

في ضوء النص المتقدم وفي ضوء طبيعة العقوبة ذاتيا من حيث كونيا تكميمية فان       
القضاء مخير وغير ممزم بالحكم بيا أو عدمو وذلك وفقًا لظروف كل حالة، وبالرغم من أن 

المادة جوازية الكميمية تال اتعقوبال ضمن ىو األخر المصادرة عد  المصري قد  القانون
، أال انو خرج عن ىذه القاعدة العامة بالنسبة لجرائم انتياك حرمة الحياة (38)(،30)

يحكم في جميع )( مكرر / أ  عقوبات عـمى أن 309الخاصة عندما نص في المادة )

                                                           
من انو: )يجوز لممحكمة عند الحكم باإلدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادره األشياء المضبوطة التي تحصمت  (37)

من الجريمة أو التي استعممت في ارتكابيا أو التي كانت معدة الستعماليا فييا، وىذا كمو بدون اإلخالل بحقوق الغير 
 حسن النية(.

)ٌجوز للقاضً إذا حكم بعقوبة جناٌة أو جنحة أن ٌحكم بمصادرة األشٌاء  ( عقوبات مصري:30تنص المادة )( 38)
 المضبوطة التً تحصلت من الجرٌمة واألسلحة واآلالت..(.
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األحوال بمصادرة األجيزة وغيرىا مما يكون قد استخدم في الجريمة.( وبناًء عمى ىذا النص 
 جوازي.  يكون الحكم بالمصادرة أمر وجوبي بالنسبة لمقضاء ال

والظاىر أن ما ذىب أليو المشرع المصري لو ما يبرره ذلك الن ما يرتكب من ىذه      
الجرائم غالبًا ما يكون باالعتماد عمى اآلت ومعدات خاصة يكون ليا أىمية بالغة في 
مجال إثبات وقوع ىذه الجرائم من جية وفي مجال تحديد جسامة النتيجة الجرمية المترتبة 

وبناًء عمى ىذه االعتبارات نوصي المشرع العراقي بضرورة الخروج عمييا من جية أخرى، 
عن القاعدة العامة بخصوص عقوبة المصادرة والنص عمييا صراحة ضمن نطاق العقاب 
عمى الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة لتكون بذلك واجبة التطبيق بشان وقوع ىذه 

 بيق باعتبارىا عقوبة تكميمية.الجرائم باعتبارىا عقوبة أصمية وليس جائزة التط

 

III الوثحث الثالث 

 ةاإلخرائي ئيةالدزااآلثار 

اإلجراءات الجزائية تيدف في األساس إلى تحقيق الموازنة بين حقين  كما ىو معموم
متعارضين ىما: حق الدولة في العقاب وحق األفراد في حماية حرياتيم األساسية، وعمى 

ائية إلى صياغة ضوابط شكمية وموضوعية تحكم أساس ىذا اليدف تذىب القوانين اإلجر 
اإلجراءات بشكل يمكن من خاللو تحقيق الموازنة المرجوة، وبالتالي فان الخمل الحاصل في 

بالضرورة جزاء إجرائيًا يعيد األمور إلى نصابيا  القانونية يستمزمتمك الضوابط والمعايير 
 .(39) بالبطالنبحثنا  ن نطاقضمالصحيح بشكل متوازن ومتكافئ، وىذا الجزاء يتمثل 

                                                           
هنالك جزاءان إجرائٌان ٌضافان إلى البطالن هما: )عدم القبول( والذي ٌرتبه القانون على الطلبات حصراً،           ( 36)

نون على السلطة فً مباشرة العمل اإلجرائً، ولخروج هذٌن اإلجراءٌن بحكم طبٌعتهما عن )والسقوط( الذي ٌرتبه القا
نظرٌة موضوعنا قررنا استبعادهما لالقتصار على البطالن حصراً. انظر للمزٌد عن هذه الجزاءات: د. فتحً والً، 

 .26 – 20، ص 1656 :دار النهضة العربٌة)، البطالن فً قانون المرافعات
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وقد تصدى جانب من الفقو إلى تعريف البطالن بأنو جزاء أجرائي يترتب عمى تقريره       
سمب األجراء الجنائي فاعميتو في أحداث أثاره القانونية لمخالفتو قواعده الموضوعية أو 

ترتب عميو، وىذا فالبطالن أذن يمحق األجراء ذاتو فيزيل كل اثر قانوني  ،(40) الشكمية
 خالف الجزاء العقابي

الذي يتصل بحكم طبيعتو من مارس األجراء المعيب ال األجراء ذاتو، وبيذا يعتبر البطالن 
 من أىم الجزاءات المترتبة عمى انتياك الضمانات وابمغيا اثر في تحقيق الغرض منيا. 

فمنيا من سعى إلى تحديدىا وقد تباينت القوانين اإلجرائية في تحديد حاالت البطالن       
ومنيا من ترك  ،(41) غيرىابشكل حصري يمتنع معيا عمى القاضي أن يقرر البطالن في 

أمر تحديد ىذه الحاالت إلى قاضي الموضوع الذي لو أن يقرر البطالن عمى ضوء جسامة 
 .(42)المخالفة ومدى خطورتيا عمى المصالح التي يحمييا المشرع الجنائي

لحاالت البطالن، فان ىناك نوعين أساسيين  التنظيم القانونيوأيًا كان القول حول     
لمبطالن ىما: البطالن المطمق والبطالن النسبي، فبالنسبة لمنوع األول )المطمق( فيو جزاء 
يترتب عادة عمى مخالفة القواعد الجوىرية لألجراء والمتصمة بحكم طبيعتيا بالنظام العام، 

ع الثاني )النسبي( فيو الجزاء اإلجرائي الذي يترتب عمى القواعد الجوىرية لإلجراء أما النو 
 .(43)والتي ال تتعمق بالنظام العام وأنما تتصل بمصمحة الخصوم

والواقع أن لمتفرقة بين ىذين النوعين من البطالن أىمية بالغة في المجال القانوني          
الدفع بو في أية  فاذا كان من النظام العامال النوعين، وذلك لتباين األثار المترتبة عمى ك

ولو ألول مرة إمام محكمة التمييز وال يجوز التنازل عنو،  دعوةمرحمة من مراحل ال
في إبداءه  مكنفال ي أطراف الدعوى بمصالح، أما المتعمق تمقائياً  تحكم بولممحكمة أن و 

                                                           
 .111، ص(1656 :القاهرة) ةنظرٌة البطالن فً قانون اإلجراءات الجنائًحمد فتحً سرور، د. ا( 40)

( نقالً عن: 408( وقانون اإلجراءات الفرنسً الملغً فً المادة )1/  184كقانون اإلجراءات اإلٌطالً فً المادة )( 41)
 260، المرجع السابق، ص الشرعٌة واإلجراءات الجنائٌةد. احمد فتحً سرور، 

( وقانون اإلجراءات الفرنسً 156( وقانون اإلجراءات الجزائري فً المادة )331كقانون اإلجراءات المصري فً المادة )( 42)

 (.1/  122النافذ فً المادة )

 .220، المرجع السابق، صالقانون الجنائً وحقوق اإلنسانحسٌن جمٌل، ( 43)
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و صراحة أو ضمنًا، كما إن المحكمة ال أمام محكمة التمييز، كما يصح التنازل عن البداية
 (44) المصمحةتقضي بو أال بناء عمى طمب صاحب 

ونتيجة ليذه األىمية التي يفرضيا التمييز بين نوعي البطالن فقد احتدم الجدل عمى      
النظام ضمن صعيد الفقو والقضاء لتبني معيار واضح ودقيق نميز عمى ضوئو بين القواعد 

تعمق بمصمحة الخصوم، وقد حاول المشرع المصري من جانبو تبني العام وتمك التي ت
الحاالت المتعمقة بالنظام العام وذلك في  سبيل المثالعمى ذكر فقي وذلك عندما امعيار تو 
عدم مراعاة إحكام القانون المتعمقة بتشكيل المحكمة أو واليتيا بالحكم ، (45)(332المادة )

وقد  ذلك، نوع الجريمة المعروضة عمييا أو بغيرفي الدعوى، أو باختصاصيا من حيث 
الحاالت المتعمقة القانون المصري عمقت محكمة النقض عمى النص المتقدم بقوليا: )أن 

كان بمقدوره أن يفعل، فترك أمر تحديدىا إلى استنباط الفقو  بالنظام العام وما
  (46)والقضاء.(

ق لمتمييز بمقتضاه بين ما يعد من والواقع أن المشرع المصري لم يضع معيار دقي     
النظام العام وما يعد من مصمحة الخصوم، لذا فقد حاول الفقو بدوره أن يتصدى ليذه 
المسألة فذىب جانب منيم إلى القول: بان كل ما يتعارض مع القواعد الموضوعية لألجراء 

قررة لمصمحة من )محل وسبب وغاية( يعد بطالنًا مطمقًا، عمى اعتبار أن ىذه القواعد م
العدالة ذاتيا وليس لمصمحة األفراد، أما إذا كان التعارض في القواعد الشكمية فينبغي 
التمييز بين الجوىري منيا والتنظيمي، فالقواعد الشكمية تكون جوىرية إذا كان المراد منيا 

                                                           
 .433المرجع السابق، ص ، النظرٌة العامة للتفتٌشد. سامً الحسٌنً، ( 44)

)إذا كان البطالن راجعًا لعدم مراعاة إحكام القانون المتعمقة بتشكيل المحكمة أو واليتيا بالحكم في الدعوى، أو  (45)
 باختصاصيا من حيث نوع الجريمة المعروضة عمييا أو بغير ذلك مما ىو متعمق بالنظام العام(

ضمانات المتهم فً اإلجراءات الماسة بحرٌته "نقالً عن خلف مهدي صالح،  1625ٌونٌه  3تقض مصري ( 46)
 .126، ص(1660رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، كلٌة القانون، " )،الشخصٌة
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حماية مصمحة معينة وتكون تنظيمية إذا كان المراد منيا ضمان حسن سير اإلجراءات 
 .(47)نائيةالج

وبيذا الخصوص تقول المذكرة التفسيرية لمقانون المصري بأنو: )لمتعرف عمى االحكام      
أو  حماية مصمحة عامة فاذا تبين ان القصد منوالرجوع إلى عمة التشريع  تمي الميمة

 .(48) من ثم عدم مراعات البطالن(غيره يكون جوىريًا المصمحة المتيم أو 

وضمن نطاق الحقوق المكونة لمحرية الشخصية يكون الشكل جوىريًا إذا كان المقصود     
بو حماية تمك الحقوق أو كفالة األشراف القضائي عمى اإلجراءات الماسة بيا، وبالتالي 
يترتب عمى عدم مراعاتيا البطالن المطمق، أما إذا كان الشكل ال يتعمق بياتين المصمحتين 

تحقيق مصمحة تنظيمية تتصل بسير اإلجراءات فيو غير جوىري وقد  وانما ييدف إلى
 .(49) النسبييترتب عمى إغفالو مجرد البطالن 

ىذا وقد رتب قانون اإلجراءات المصري عمى بطالن األجراء أثران: األول يتمثل ببطالن 
اشرة، األجراء المعيب ذاتو، والثاني ىو بطالن اإلجراءات الالحقة لو والمترتبة عميو مب

فبطالن األجراء المعيب يعني إىدار القيمة القانونية لو فكأنو لم يكن وال يترتب عميو اثر 
قانوني ما، فأذا كان األجراء من شأنو أن يرتب اثرًا معينًا فال يمكن أن تكون لو الفعالية في 

بطل اذا ) لو بالقول في قرار توجو حكم النقض المصريأحداث ىذا األثر، وتطبيقًا لذلك 
وفي قرار أخر ذىبت فيو محكمة المضبوطة ممكا لممتيم( األشياء  بطل اعتبار التفتيش

                                                           
 المرجعالبطالن، . و.د احمد فتحً سرور، نظرٌة 445، المرجع السابق، ص ، فقه اإلجراءات الجنائٌةد. توفٌق الشاوي( 42)

 .168السابق، ص 

 .128نقالً عن: خلف مهدي صالح، المرجع السابق، ( 48)

مثال ذلك عدم حضور شاهدٌن فً التفتٌش الذي ٌجرٌه عضو الضبط القضائً، فهنا ٌكون البطالن نسبٌاً متعلق ( 46)
لشرعٌة ابمصلحة الخصوم. انظر قرارات محكمة النقض المصرٌة بهذا الخصوص عند: د. أحمد فتحً سرور، 

 348وكذلك د. صالح عبد الزهرة الحسون، المرجع السابق، ص  241، المرجع السابق، ص واإلجراءات الجنائٌة
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النقض المصرية إلى أن: )االعتراف الباطل ال يجوز التعويل عميو في اإلدانة أو تكوين 
 .(50)القناعة.(

شرة أما بالنسبة إلى بطالن اإلجراءات الالحقة عمى األجراء الباطل فان معيار الصمة المبا 
 بين األجراء الباطل واألجراء الالحق يتمثل في حالتين: )األولى( ىي أن يكون االجراء
الباطل سببًا لألجراء الالحق عميو بحيث لوال األجراء الباطل لما وقع األجراء الالحق، مثال 
ذلك الحبس االحتياطي المبني عمى أساس استجواب معيب، فان البطالن ىنا يشمل كال 

 .(51) القائم بيماولو تباعد زمانيما أو مكانيما أو اختمف الشخص جرائين اال

أما )الحالة الثانية( فيي حالة ما إذا كان األجراء الالحق قد تأثر فعال باألجراء الباطل      
السابق عميو وتقدير ذلك من المسائل الموضوعية التي تبت بيا محكمة الموضوع عمى 

جرائين وبالنظر إلى الشخص القائم بكل منيما بل ضوء ظروف وزمان ومكان كل من اإل
 .(52)في الدعوى الواقعية المماثمةوبكافة الظروف 

وبناًء عمى ذلك فقد ذىبت محكمة النقض المصرية في قرار ليا إلى انو: )يجب أن تعنى  
المحكمة ببحث استقالل األجراء الالحق عمى التفتيش الباطل أو عدم استقاللو، فان ىي 

األجراء الباطل الذي وقع دون أن تتحدث  أثرحولت عمى االستجواب المنسوب إلى المتيم 
و ومنفصل عن األجراء الباطل ولم تتعرض لمدى استقاللو فان حكميا عنو كدليل قائم بذات

 ،(53) معيباً يكون 

                                                           
نظرٌة البطالن فً القانون اإلجراءات نقالً عن: د. احمد فتحً سرور،  1656/  12/  31نقض مصري فً ( 50)

 .348، المرجع السابق، ص الجنائٌة

 .412نقال عن: د.سامً الحسٌنً، المرجع السابق، ص  1651/  12/  31نقض مصري فً ( 51)

، السنة الخامسة 60العدد  مجلة األمن العامة المصرٌة "معٌار الصلة بٌن األجراء الباطل والالحق،"د. سامً الحسٌنً، ( 52)

 .160. و خلف مهدي صالح، المرجع السابق، ص426ص  :(1623)عشر،

 350نقال عن: صالح عبد الزهرة الحسون، المرجع السابق، ص  1654/  5/  18فً  نقض مصري( 53)
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وقضى أيضا بأنو: )يتعين عند أبطال االعتراف الالحق لترتبو عمى تفتيش باطل أن تبين 
 .(54) نقضويستوجب  قاصرًا مماالمحكمة كيف بنى عمى ىذا التفتيش وأال كان حكميا 

لتي يحتميا البطالن كجزاء أجرائي نجد أن المشرع العراقي لم وبالرغم من األىمية ا    
 أصولمن قانون ( 249أشار في المادة ) كان قدينظم أحكامو بشكل واضح ودقيق، وان 

إلى إمكانية الطعن تمييزًا باألحكام من قبل أطراف الدعوى الجزائية  المحاكمات الجزائية
والمدعي بالحق المدني( وذلك عند وجود  والمشتكي العام والمتيموىم كل من )االدعاء 

 .(55) بالحكمجوىري في اإلجراءات األصولية أو في تقدير األدلة وكان مؤثرًا  أخط

وعميو يقتضي من المشرع العراقي أن يشير بنص صريح إلى بطالن األجراء في حالة      
عدم مراعاة أحكام القانون الموضوعية أو الشكمية عند القيام بو فمشروعية الدليل ضمان 
لمحريات العامة وال يقبل أن يحتج بدليل غير مشروع حتى وان كان متفقًا مع الحقيقة، إذ 

محاكمة الجزائية الوصول إلى الحقيقة بأية وسيمة، وانما الوصول ألييا ليس اليدف من ال
بالوسائل المشروعة وبما أحاطيا بو القانون من ضمانات مقصود منيا في المقام األول 

 الحفاظ عمى حريات األفراد من جانب ونزاىة األجراء من جانب أخر. 

 الخــاتوة:

عدة نتائج وجممة  البحث فقد توصمنا إلىبعد ان وفقنا اهلل عز وجل وانتيينا من 
 .توصيات

 

                                                           
نقالً عن: حسٌن جمٌل، القانون الجنائً وحقوق اإلنسان المرجع السابق، ص  1653/  12/  22نقض مصري فً ( 54)

163 

بطالن النسبً بالنسبة لكافة وهناك من ٌذهب إلى أن ما ورد فً هذه المادة ٌشٌر إلى أن المشرع قد أخذ بنظرٌة ال( 55)
 348اإلجراءات. انظر: د. عبد األمٌر العكٌلً، المرجع السابق، ص 
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 :اوال: النتائح

. لم يكن مفيوم الحريات الشخصية معروفا في العالم القديم، وقوانين وادي الرافدين، 1
والفراعنة، والرومان، واليونان، كما ىو معروف اليوم. اال ان حماية الحرية الشخصية في 

 مسكن والحياة الخاصة.بعض جوانبيا كانت معروفة كحماية ال
. نتيجة لظيور اعالنات الحقوق فقد تبن ت االتفاقيات الدولية والتشريعات المعاصرة النص 2

قد سبق إلى تقرير ىذه الحريات وعدتيا  سالمالشخصية وكان اال ةالحري صيانةعمى 
 وغير قابمة لاللغاء وليست مطمقة. ءً منحا اليية وشاممة وعامة وكاممة ابتدا

 . الحرية ال تكون اال في نظام، وال يكون النظام اال في ظل السمطة، والسمطة تحتاج 3
 دوما إلى قوة جبرية تفرض بيا ارادتيا وتحقق الغرض من وجودىا اال انيا 

 يجب ان تكون سمطة مقيدة بالقانون.

ائي دون . عمى الرغم من المزايا العديدة لمقانون الجنائي اال ان اطالق يد المشرع الجن4
ضوابط قانونية صريحة في الدستور اد ى إلى وجود عيوب تيدد الحريات الشخصية، اذ 
ال يكفي في توفير الحماية لمحريات الشخصية ايراد عبارات عامة أو مجرد شعارات، 

 وانما يجب ايراد قواعد اساسية كافية لضمان حماية حريات االفراد وعدم التعرض ليم.

لدستوري وال الجنائي الحرية وحسنا فعل. الن الحرية تتميز بالنسبية . لم يعر ف المشرع ا5
في معناىا ومفيوميا من حيث الزمان والمكان. ومع ذلك فقد حاولنا ان نضع تعريفا 
لمحرية فانتيينا إلى انيا: )قدرة طبعية في الفرد عمى فعل ما يريد بمعاونة الدولة 

 منيا، في حدود القانون(. واقتضاءاً 

تكن الرؤيا واضحة لدى المشرع العراقي حول مفيوم الحرية الشخصية وحمايتيا،  . لم6
اورد جرائم العدوان عمى الحرية ضمن جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفيم مما  حيث

قم ل من شانيا ولم يضعيا في مكانيا الصحيح تحت عنوان يدل  عمييا ويفاخر بيا. في 
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ق في ذاتو ضمن جرائم العدوان عمى حرية االنسان حين اورد جرائم االعتداء عمى الح
 وحرمتو.

. لم يعرف المشرع الجنائي )الموظف( بل عر ف المكمف بخدمة عامة وجعل الموظف 7
 احد افراد ىذا المعر ف.

تعريف المكمف بخدمة  قد بينت ،2/ف19م . كان المشرع الجنائي مضطربا في صياغة 8
اوسع منو. وكذلك نص   حين ان لفظ )الموظف( فئاتو، في أحدعامة وعد  الموظف في 

إللغائيما، عمى )العامل والمستخدم( في حين انيما لم يعد ليما وجود في التشريع 
واستخدم طريقة التعداد التي يعاب عمييا عدم االحاطة بالمعر ف، وعدم حصره، وعدم 

)المكمف بخدمة  تقديم تعريف جامع ومانع لممعر ف، وقد ادى ذلك إلى التكرار في تعبير
 عامة، والموظف( في مواد كثيرة.

 . لم يضع المشرع تعريفا لمقبض عمى الرغم من انو اجراء خطير ماس  بالحرية 9
 قانون اصول المحاكمات  ( من92الشخصية، ولم يكن موفقا في صياغة المادة )

 الجزائية حيث لم يشترط تسبيب االمر الصادر من قاضي التحقيق المتضمن 
 ف المتيم، ذلك ان تسبيب قرارات القاضي تعد من ضمانات الحرية الشخصية توقي

عمال رقابتيا التمييزية بشكل   ويساعد الجيات المختصة من النظر في الطعون وا 
 تام فالتسبيب ضروري في قرارات قاضي التحقيق.

 . تم تحديد اطار الحريات الشخصية بـ )الحق في االمن وحرية التنقل، والحق في10
السالمة الذىنية والبدنية، وحرية المسكن وحرمتو، والحق في حماية الحياة الخاصة(.وان 
العدوان الواقع عمى ىذه الحريات الشخصية يتمثل بـ )جريمة القبض دون وجو حق، و 
جريمة التعذيب واستعمال القسوة، وجريمة الدخول غير القانوني إلى المنزل، وجريمة 

اة الخاصة( اال ان المشرع نص  عمى تجريم ىذا العدوان االعتداء عمى حرمة الحي
ضمن جرائم )تجاوز الموظفين حدود وظائفيم( وكان االولى بالمشرع ان يضعيا في 
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، خاصة وان حماية اتتقريره حماية الحري مكانيا الصحيح تحت عنوان يدل  عمى
 قارن.في القانون المبات مما يفاخر بو  بشأنياالحريات الشخصية وما يقرر 

. لم يحدد  المشرع المقصود بالتعذيب، وقد وس ع المشرع من نطاق المجني عميو في 11
التعذيب، فمم يكتف بالمتيم بل اضاف اليو الشاىد والخبير، وكذلك وسع من نطاق 
الغاية من التعذيب، فمم يكتف بالنص عمى القصد الخاص لحممو عمى االعتراف بل 

جريمة. اال اننا وجدنا ان المشرع لم يكن موفقا في اضاف اليو اية معمومات تخص ال
موقفو ىذا النو قصر التجريم في التعذيب عمى توافر القصد الخاص، وعمى افراد 
معينين، مما اخرج من دائرة التجريم كثيرا من صور التعذيب عمى افراد عديدين بسبب 

م لذاتو ال عدم توافر القصد الخاص المطموب، في حين ان التعذيب يجب ان يجر 
 بوصفو وال بتقييده.

. ثبت من خالل البحث ان مفيوم )المنزل( و )المسكن( واحد فيما ال يختمفان فميس 12
ىناك أي مبرر لمتفريق بينيما. وىو مفيوم نسبي يختمف باختالف الزمان والمكان 
وحسنا فعل المشرع بعدم ايراد تعريف لو وقد وضعنا لو ىذا التعريف )المسكن: المكان 

اكان ممكا لو ام  سوآءار فيو بصفة دائمة أو مؤقتة، الذي يقيم فيو االنسان، ويستق
 منتفعا بو، وال يسمح الحد بدخولو اال برضاه(.

. لم يكن المشرع موفقا حين جر م فعل )الدخول(إلى المنزل دون )البقاء( فيو في حين قد 13
يكون البقاء في الدار اش د وطأة ووقعا عمى شاغمي المنزل من الدخول. وان اساءة 

 ال السمطة متحققة في الحالتين: الدخول والبقاء.استعم

. سد  المشرع العراقي باب الذريعة حين لم يقصر الدخول إلى المنزل عمى الموظف بل 14
من الممكن ان يستغل الموظف بسبب  ألنواضاف اليو )أو حمل غيره عمى الدخول( 

 بإضافةالمشرع  علالناس ويحممو عمى الدخول إلى منزل االخرين. وحسنا فأحد وظيفتو 
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إلى المنزل. واشترط لذلك ان  فشمميا بحكم الدخول تماما، كالدخول ممحقات المنزل
كان  إذايكون الدخول دون رضا صاحب الشأن، أي شاغل المنزل، دون نظر فيما 

 مالكو من عدمو.

 من المصطمحات التي  ألنيا. لم يعرف المشرع الحياة الخاصة، وحسنا فعل، 15
 الفقو كثيرا بسبب صعوبة حصرىا، فيي فكرة نسبية ال يمكن تحديدىا  فييا اختمف

بنص قانوني. والن فكرة الحياة الخاصة نسبية فان تقديرىا يختمف من قبل االفراد، ومن 
قبل السمطة، لذلك وجب عمى المشرع تحديد معالميا بصورة قطعية في الدستور وفي 

افظة عمى حرمة الحياة الخاصة، ومنع كل القانون الجنائي لتقييد السمطة بيا، والمح
 انتياك أو تعرض ليا، اال في الحاالت التي يقررىا القانون وفي اضيق الحدود.

. ان المشرع ساوى بين الموظف والفرد حين قرر تجريم االعتداء عمى حرمة الحياة 16
من (، وكان االولى بو تجريم العدوان الواقع من الموظف ض438الخاصة في المادة )

(، وذلك الن المساواة بين الموظف والفرد في التجريم ليس فيو عدل، الن 328المادة )
الفرد يعتدي وال يممك امكانات الموظف التي توفرىا لو وظيفتو، فمو كان التجريم 
والعقاب متناسبا مع الفعل واالمكانات المتوفرة لمجاني لوجب ان يعاقب الموظف بعقوبة 

 .لألفرادررة اقسى من العقوبة المق

عمد ال. تبين من خالل البحث ان جرائم العدوان عمى الحريات الشخصية من جرائم 17
اال بتوافر القصد الجنائي الذي يتحقق باتجاه ارادة الجاني نحو ارتكاب  تقومالتي ال 

 الفعل، وتحقيق النتيجة، والعمم بتوافر عناصر الجريمة.

أوجب تحقق القصد الخاص في جريمتي االعتداء . انتقدنا موقف المشرع العراقي حين 18
 عمى الحياة الخاصة والتعذيب.
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. ان المشرع قصر محل الحماية في األفعال الصادرة من الموظفين ومن في حكميم 19
و 437عمى جزء من الحياة الخاصة وليس كميا كما في التفصيل الوارد في المادتين )

االفعال الواقعة عمى )الرسائل والبرقيات  ( تجريم328( فقصر المشرع في المادة )438
والمكالمة الياتفية( ومعموم ان ىذه االفعال تشكل جزءا من الحياة الخاصة وليس كميا، 
وان المشرع كان يقصد ذلك بدليل انو عندما جرم االفعال المرتكبة ضد حرمة الحياة 

(. أي ان 328مادة )( استثنى َمْن ذكرىم في ال438( من المادة )2الخاصة في الفقرة )
اكانت  سوآءاالمشرع العراقي قصد تجريم االعتداء عمى الحياة الخاصة بكل اشكاليا 

يفرق في ذلك بين السمطة واالفراد،  اخرين ولمواقعة من موظف ام من فرد ضد افراد 
وانو جرم االعتداء عمى الرسائل والبرقيات والمكالمة الياتفية فقط الواقعة من السمطة 

. لذا فان المشرع العراقي لألفرادفراد، وحدد ليا عقوبة اقسى من العقوبة المحددة ضد اال
ال يفرق بين نموذج الجريمة الخاص باالعتداء عمى الحرية الشخصية ونموذج الجريمة 

 عمى الحرية الشخصية بل عمى الحق في ذاتو. االخرى التي ال تعد اعتداءاً 

 التىصيات:ثانيا: 

 : يأتيما  في التوصيات نا من نتائج نقترحعمى ضوء ما تبين ل

 فقرة ب، والمادة  –. تعديل نصوص مواد الدستور )الثانية والعشرين/ فقرة أ 1
 العبارة االتية الييا: )وال يجوز التعرض لذلك إال بامر  بإضافةالثالثة والعشرين( وذلك 

 مسب ب صادر من قاض مختص ووفق أحكام القانون(.
. النص في الدستور عمى حق االفراد الذين تنتيك حرياتيم الشخصية ويتعرض ليا خالفا 2

 القانون بمطالبة السمطة بالتعويض. ألحكام

 من قانون العقوبات وكما  2/ف19م. اعادة صياغة 3
أو مؤقت، باجر أو بدون  ي: )الموظف: كل شخص مكمف بخدمة عامة، دائميأتي
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عالقة تنظيمية من عدميا، وبصرف النظر عن صحة اجر، وبغض النظر عن وجود 
 صدور قرار بتكميفو بيا(.

. الغاء مصطمحات )المكمف بخدمة عامة، العامل، المستخدم( من النصوص العقابية 4
 اينما وردت واالكتفاء بمصطمح )الموظف(.

( من قانون العقوبات 40. االشارة بصورة صريحة وقاطعة إلى الموظف في نص المادة )5
 …(.ويجب في الحالتين ان يثبت الموظف ان اعتقاده : )… يأتيونقترح ان تكون كما 

 اجراء خطير وماس بكرامة االنسان ومقيد  ألنو. النص عمى تعريف القبض 6
 لحريتو في التنقل، ونقترح التعريف االتي: )القبـض: اجراء من اجراءات 

 بشخص  مساكباإلالتحقيق، يتضمن امرا من قاضي التحقيق المختص، 
قانونية، بيدف احضاره امام السمطات  ألسباب، لفترة زمنية وجيزة، باإلكراهمعين، 

 سراحو(. إطالقالمختصة، لتامر بتوقيفو أو 

حسما لمخالف الدائر  أحدىا. توحيد مصطمحات )منزل ومسكن( واالكتفاء بالنص عمى 7
 حوليا ولعدم وجود أي فرق بينيما.

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية ونقترح ان يكون كما 92. تعديل نص المادة )8
: )ال يجوز القبض عمى أي شخص أو توقيفو اال بمقتضى امر مسبب، صادر من يأتي

 القانون(. ألحكامقاض مختص، ووفقا 

 إيذاء. النص عمى تعريف التعذيب ونقترح التعريف االتي: )التعذيب: كل فعل يحدث 9
يا، يقوم بو الموظف اعتمادا عمى سمطة الوظيفة، ضد أي جسيما، ماديا أو معنو 
 سبب كان(. وأليشخص من االشخاص، 
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 . االخذ بالقصد العام في تقرير جريمة التعذيب دون قصر التجريم عمى 10
من نص المادة …( عبارة )لحممو عمى االعتراف  بإلغاءتوافر القصد الخاص، وذلك 

 …(.سبب كان  ألي( من قانون العقوبات، ونقترح النص مكانيا عمى عبارة )333)

( من قانون 438( من نص المادة )نتيجة لنشرىا االساءة الييم ت. حذف عبارة )اذا كان11
ركن العام فقط العقوبات، حتى تتحقق جريمة االعتداء عمى الحياة الخاصة بتوافر ال

 دون الركن الخاص.

 . استحداث فصل بعنوان )العدوان عمى الحريات الشخصية( يشمل االحكام العامة 12
 6والخاصة بيذا العدوان وحسب نطاق الحريات الشخصية، ويكون موقعو ضمن الباب

 من  2الباب من قانون العقوبات. والغاء عنوان  2ك من
 الثالث. الكتاب

 الحياة الخاصة بصورة قطعية في قواعد دستورية وقانونية  . تحديد معالم13
 تقيد االفراد والسمطة معا، وتحافظ عمى حرمة الحياة الخاصة، وتمنع كل تعرض أو 
قيد أو انتياك عمييا اال في الحاالت االستثنائية، بشرط ان يعطى الحق في تقييدىا 

مسب ب منيا.  وبأمرغات قانونية، عمى مسو   اً والتدخل فييا إلى السمطة القضائية، وبناء
 فالسمطة القضائية ىي الحارس الطبيعي لمحريات.

بحريات االفراد وحقوقيم، من خالل الدراسات  –موظفييا  –. تعميق وعي افراد السمطة 14
والبحوث والدورات المستمرة، وحث المؤسسات الثقافية واالعالمية لنشر اسس ومبادئ 

العام في المجتمع حول ما نص  عميو  باإلدراكرتقاء حريات االنسان وحقوقو، واال
، وااللتزام بيا قوال وعمال، وعدم التعرض ليا لألفرادالدستور والقانون من حقوق وحريات 

 أو انتياكيا اال وفق الصورة التي يرسميا الدستور والقانون.
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نون بما يحقق اجل استقالل القضاء وسيادة القا والحقيقي من. العمل الجاد والفع ال 15
العدالة والمساواة بين افراد المجتمع كافة، فالقضاء المستقل مؤسسة فعالة لحماية حقوق 
وحريات االفراد. واالفراد في المجتمع دون قضاء يحمييم ال يجدي التكمم فيو عن 

 سيكون قطعا تكم م بحق ال نفاذ لو. ألنوحرياتو وحقوقيم 

 م فان الحرية الشخصية ىي صمام حرياتيم وحقوقي لألفرادكان  إذااما 
 احس  بحريتو، وعز تو في نفسو، ارادىما لبمده، وابدع  إذااالمن في المجتمع، وان الفرد 
 في مياراتو، وتمك ىي البداية.
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