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Abstract 
To direct actions in each stage of the proceedings must 
available capacity needed in the outskirts of the case at this 
stage, as it must enjoy the victim, including his recipe in 
moving the criminal case by submitting the complaint, and a 
private complaint for which the law requires to move 
availability status of the victim . 
As the Code of Criminal Procedure Iraqi No. (23) of 1971 
provided for the enjoyment of the accused and the victim, 
including HIV-negative of these characteristics of the rights in 
the investigation and trial stages should be taken into account 
and not counting the violation of the law (Kalatalaa, for 
example, leaves the investigation or attend court hearings). 
The law also stipulated that the above-mentioned to be 
challenged in advance of a recipe in any rivalry should be a 
contestant in adversary proceedings and that have an interest in the 
appeal, also stipulated that the appeal is directed to a discount 
from the opponents. 
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، ١٩٨٠الــشیخ عبــد اهللا البــستاني، الــوافي معجــم وســیط للغــة العربیــة، مكتبــة لبنــان، بیــروت،  )١(
  .٧٠٧ص 

هــ، ص ٨١٦لحسن علي بـن علـي الجرجـاني، التعریفـات، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، ابو ا )٢(
١١٢.  
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)٣(

)٤(


                          

، ١٩٦٧، بیــروت، ٢، دار العلــم للمالیــین، ط)معجــم لغــوي عــصري(جبــران مــسعود، الرائــد   )١(
  .٩٢٣ص 

،  بیـــروت، لبنـــان،٢ طخلیـــل جـــریح، محـــاظرات فـــي نظریـــة الـــدعوى، طبعـــة مؤســـسة نوفـــل،  )٢(
ل عبـــد حـــسین البـــدراني، المـــصلحة المعتبـــرة فـــي الجـــرائم االخالقیـــة، ، نقـــأل عـــن طـــال١٩٨٠

  .٢٩، ص ١٩٩٨دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الموصل، 

رجاء محمد بوهادي،  فكرة المصلحة في الدعوى الجنائیة، جامعـة قـاریونس، بنغـازي، لیبیـا،   )٣(
  .١١٠ص 

، ١٩٨٠ون القـضاء المــدني، دار النهــضة العربیــة، القــاهرة، فتحـي والــي، الوســیط فــي قــان. د  )٤(
  .٧٢ص 
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كــریم خمــیس خــصباك البــدیري، حــق التقاضــي فــي الــدعوى الجزائیــة، اطروحــة دكتــوراه، . د  )١(
  .٧١، ص ٢٠٠٨كلیة الحقوق، جامعة بغداد، 

، ١٩٧٤وجــدي راغــب، النظریــة العامــة للعمــل القــضائي، منــشأة المعــارف باالســكندریة، . د  )٢(
  .٤٩٥ص 
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عبـــاس زبـــون العبـــودي، شـــرح قـــانون المرافعـــات المدنیـــة، دار الكتـــب للطباعـــة والنـــشر، . د  )١(
  .٢٠٦، ص ٢٠٠٠جامعة الموصل، 

   ، دراسة مقارنة، اطروحةمحمد عباس حمودي، نظریة المصلحة في الطعن الجنائي  )٢(
  .١٣، ص ٢٠٠٦كلیة القانون، جامعة الموصل،  دكتوراه،     

  .٢٦ل عبد حسین البدراني، مصدر سابق، ص طال  )٣(
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رؤوف عبیـــد، المـــشكالت العملیـــة الهامـــة فـــي االجـــراءات الجنائیـــة، دار الفكـــر العربــــي، . د )١(
  .٦٥ص  ،١٩٨٠مصر، 

، ١٩٣١، ٣ ع،١ساحمــد ابــراهیم، االهلیــة وعوارضــها، بحــث فــي مجلــة القــانون واالقتــصاد،  )٢(
  .١٧٤ص 

 الدولیـة، مجلـة صـدام خصیة القانونیـة واالهلیـة القانونیـة للمنظمـةفخري رشید المهنا، الش. د  )٣(
  .٢٧، ص ٣ ع،٣  مللحقوق،

ــــة الجنائ  )٤( ــــة فــــي االعمــــال االجرائی ــــة، رســــالة ماجــــستیر، كلیــــة اســــراء یــــونس هــــادي، االهلی ی
  .٧، ص ٢٠٠٦جامعة الموصل، /الحقوق
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جنائیـة، مطبعـة االشــعاع، محمـد علـي الكیـك، رقابــة محكمـة الـنقض علـى تــسبیب االحكـام ال  )١(
  .١٢٢، ص ١٩٨٩االسكندریة، 

احمــد فتحــي ســرور، نظریــة الــبطالن فــي قــانون االجــراءات الجنائیــة، دار النهــضة العربیــة،   )٢(
  .٢٨١، ص ١٩٥٩القاهرة، 

، ص ١٩٧٧محمد لبیب شنب، دروس فـي نظریـة الحـق، دار النهـضة العربیـة، القـاهرة، . د  )٣(
١٢٧.  

 ٢٣مــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائیــة العراقــي رقــم ) ١٢، ١١، ٨، ٦، ٥(راجــع المــواد  )٤(
  .١٩٦٩ لسنة ١٩٨٣من قانون المرافعات المدنیة رقم ) ٦، ٣(، والمادتین ١٩٧١لسنة
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  .١٢٧رجاء محمد بوهادي، مصدر سابق، ص   )١(

  .٥٨فتحي والي، مصدر سابقن ص . د  )٢(

، دار لتعــسف فــي اســـتعمال الحــق االجرائـــيالعامـــة لاحمــد ابــراهیم عبـــد التــواب، النظریــة . د )٣(
  .٢٢٩، ص ٢٠٠٦ القاهرة، ،٢ طالنهضة العربیة،

محمــود مطــصفى یــونس، نظریــة الحلــول االجرائــي فــي اجــراءات التقاضــي، دار النهــضة . د  )٤(
  .٣٨، ص ٢٠٠٤العربیة، القاهرة، 
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بـــــادئ االساســـــیة ، الم١، ط١احمـــــد فتحـــــي ســـــرور، الوســـــیط فـــــي االجـــــراءات الجنائیـــــة، ج )١(
  .١٢٣، ص ١٩٨١لالجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

محمــد ســـامي النبــراوي، اســـتجواب المـــتهم، اطروحــة دكتـــوراه، جامعــة القـــاهرة، دار النهـــضة   )٢(
  .٥٩، ص ١٩٦٨العربیة، المطبعة العالمیة، 

  .١٧٢احمد فتحي سرور، مصدر السابق، ص . د  )٣(

 القـــاهرة، ،١ ط، دار النهــضة العربیـــة،ه احمـــد، المركـــز القــانوني للمـــتهمعبـــد الــالهاللــي . د  )٤(
  .٤٥، ص ٢٠٠٤
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تطـرق المــشرع العراقــي فــي قــانون اصــول المحاكمــات الجزائیــة العراقــي الــى مــصطلح المــتهم   )١(
  ).٥٧، ٥٦، ٥٤، ٥٠(في بعض مواده منها المواد 

، مطبعـة المعـارف، بغـداد، ١مـات الجزائیـة، جعبد الجبار العریم، شرح قـانون اصـول المحاك  )٢(
  .٢٣٣، ص١٩٥٠
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عبـاس . من قانون اصـول المحاكمـات الجزائیـة العراقـي ؛ د) ٣٠٤، ٣٠٠( نص المواد  ینظر)١(
، مطبعــة االرشـاد بغــداد، ١، م١الحـسني، شــرح قـانون اصــول المحاكمـات الجزائیــة الجدیـد، ج

  .٣٨٨، ص ١٩٧٠

  .٢٣٤بق، ص عبد الجبار العریم، مصدر سا  )٢(
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  .١٩٥٠ لسنة ١٥٠جنائیة المصري رقم من قانون االجراءات ال) ٣٣٩(یقابلها نص المادة  )١(

 ،١٢ ط، دار النهـضة العربیـة،، شـرح قـانون االجـراءات الجنائیـةمحمود محمود مصطفى. د  )٢(
  .١٠٩، ص١٩٨٨القاهرة، 

  .٩٥، ص١٩٩٠، االسكندریة،ةوبات،القسم العام، الدار الجامعیجالل ثروت، قانون العق.د  )٣(
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، كلیـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، مطبعـة دار ١وي، فقه االجراءات الجنائیـة، جتوفیق الشا. د  )١(
  .٩٦، ص ١٩٥٤ ،٢ طالكتب العربي،

عبد الوهاب العشماوي، االتهام الفردي وحق الفرد في الخصومة الجنائیة، اطروحـة دكتـوراه،   )٢(
  .٢٨٩، ص ١٩٩٣كلیة الحقوق، 

بارعـــة القدســـي، الـــضحیة وحمایتهـــا فـــي القـــانون الجزائـــي واصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة، . د  )٣(
، دمــشق، )١٣(، م)١(بحــث منــشور فــي مجلــة دمــشق للعلــوم االقتــصادیة والقانونیــة، العــدد 

  .٩، ص ١٩٩٧

محمــد صــبحي نجــم، رضــا المجنــي علیــه واثــره علــى المــسؤولیة الجنائیــة، دراســة مقارنــة، . د  )٤(
  .٧١، ص ٢٠٠١روحة دكتوراه، دار الثقافة والتوزیع، االردن، اط
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، ص ١٩٥٧حسن صادق المرصفاوي، اصول االجراءات الجنائیـة، جامعـة االسـكندریة، . د  )١(
٢٦١.  

غازي فیصل مهدي، الشخصیة المعنویـة وتطبیقاتهـا فـي التـشریع العراقـي، رسـالة ماجـستیر،   )٢(
  .١٦١ ص،١٩٨٥كلیة القانون، جامعة بغداد، 
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، دار الكتـــب ١ســـلیم حربـــة، اصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة، ج. عبـــد االمیـــر العكیلـــي، د. د  )١(
  .٢٥، ص١٩٨١للطباعة والنشر، 
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  .١٩٦٢من قانون المسطرة المغربي لسنة ) ٢(یقابلها نص المادة   )١(

  .١٨٢عبد الجبار العریم، مصدر سابق، ص   )٢(

ه فـــي الـــدعوى الجزائیــــة، دراســـة مقارنـــة، اطروحــــة  احمـــد محمـــد، دور المجنــــي علیـــأســـامة  )٣(
  .٤٩، ص ٢٠١١دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 
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محمــود نجیــب حــسني، شــرح قــانون االجــراءات الجنائیــة، دار النهــضة العربیــة، القــاهرة، . د  )١(
  .١١٩، ص١٩٨٢

ـــدار العلمیـــة حـــسن یوســـف مقابلـــة، الـــشرعیة فـــي االجـــراءات الجزائیـــة، رســـالة ماجـــستیر، ا  )٢( ل
  .٢٧١، ص٢٠٠٣الدولیة للنشر والتوزیع، 



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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)١(

)٢(























                          

سعید حسب اهللا عبد اهللا، قید الشكوى في الدعوى الجزائیة، دراسة مقارنة، اطروحه دكتوراه،   )١(
  .٤٥، ص٢٠٠٠كلیة القانون، جامعة الموصل، 

 سالم،، مطبعة دار الـ١ون اصول المحاكمات الجزائیة، جسامي النصراوي، دراسة في قان. د )٢(
  .٨٩، ص١٩٧٨ بغداد، ،١ط
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)١(











)٢(










  

                          

، ١صبري محمد علي الحـشكي، الـشكوى فـي القـانون الجزائـي، مكتبـة المنـار، االردن، ط. د  )١(
  .١٠٦، ص١٩٨٦

 القـاهرة، ،٦ ط، دار الفكر العربـي،موالص واألرؤوف عبید، جرائم االعتداء على االشخا. د  )٢(
  .٤٢٢، ص١٩٧٤



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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)١(


  




)٢(



)٣(


)٤(

                          

  .١٩٥١ لسنة ٤٠المدني العراقي رقم من القانون ) ١٠٦( المادة ینظر  )١(

  .٦٠سعید حسب اهللا عبد اهللا، قید الشكوى في الدعوى الجزائیة، مصدر سابق، ص   )٢(

مــن اجــراءات ) ٦(مــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائیــة العراقــي والمــادة ) ٥( المــادة  ینظــر)٣(
  .١٩٦١ لسنة ٢٩ من اصول المحاكمات الجزائیة االردني رقم) ٥(جنائیة مصري والمادة 

، ١فاروق الكیالني، محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائیة االردنـي المقـارن، ج. د )٤(
  .١٩٨٥، ٢ط
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)١(


  




 )٢(


 











                          

  .٢٣٧صبري محمد علي الحشكي، مصدر سابق، ص. د )١(

سلیمان عبـد المـنعم، اصـول االجـراءات الجنائیـة، دار الجامعـة الجدیـدة، . جالل ثروت، د. د )٢(
  .٢٢٨، ص٢٠٠٦االسكندریة، 
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جواد الدهیمي، احكام البطالن في قانون اصـول المحاكمـات الجزائیـة، مكتـب الباسـم، بغـداد،  )١(
  .١٥٦، ص٢٠٠٣
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)١(




)٢(

)٣(





  










                          

  .من قانون اصول المحاكمات الجزائیة االردني) ٦٥، ٦٤(یقابلها نص المادتین  )١(

، بعــة الجامعــة، مط١ادئ العامــة للتحقیــق الجنــائي، جســلیم الزعنــون، التحقیــق الجنــائي، المبــ )٢(
  هـــادي، مـــصدر ســـابق،ً، نقـــال عـــن اســـراء یـــونس١٤١، ص٢٠٠١ االردنیـــة، عمـــان، ،٤ط

  .٤٤ص

، ، منـــشورات مركـــز البحـــوث القانونیـــةفتحـــي عبـــد الرضـــا الجـــواري، تطـــور القـــضاء العراقـــي )٣(
  .٢٢٧، ص١٩٨٦ بغداد، ،١٢ طمطبعة وزارة العدل،
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)١(


)٢(








 

  




)٣(






                          

  .الجنائیة المصريمن قانون االجراءات ) ٨٤(یقابلها نص المادة  )١(

  .١٢٥توفیق محمد الشاوي، مصدر سابق، ص . د )٢(

  .١٦٣ احمد محمد، مصدر سابق، ص أسامة )٣(
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، ١٩٧٧ الجنائیة في التشریع المـصري، دار الفكـر العربـي، اإلجراءاتمأمون محمد سالمة،  )١(
  .٥٠٩ص



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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)١(




)٢(


 




)٣(








                          

  .١١٥توفیق الشاوي، مصدر سابق، ص. د )١(

ـــة المحامـــاة، الـــسنة الخامـــسة واالربعـــین، العـــدد محمـــد البرادعـــي، المحامـــ. د )٢( اة والعدالـــة، مجل
  .٣٢االول، ص

، ١٣حسین جمیل، حقوق الدفاع للمتهم، مجلة القضاء، مطبعة العاني، العـدد الثـاني، الـسنة  )٣(
  .١٦، ص١٩٥٥بغداد، 
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)٣(

                          

هرة،  القــا،١، ط، المطبعــة العالمیــة١قــانون االجــراءات الجنائیــة، جعــدلي عبــد البــاقي، شــرح  )١(
  .١٧١ص

  .٢٥٦، ص ٢٠٠٢احمد بسیوني ابو الروس، المتهم، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٢(

  .من قانون االجراءات الجنائیة المصري) ١٢٣(یقابلها نص المادة  )٣(
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، مطبعـة المعـارف، بغـداد، ١عبد الجبار العـریم، شـرح قـانون اصـول المحاكمـات الجزائیـة، ج )١(
  .٥٤٣ -٤٥٢، ص١٩٥٠
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  .٢٤٣عبد الجبار العریم، المصدر السابق، ص  )١(

  .١٤راجع المطلب األول من المبحث الثاني، ص  )٢(
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)١(







)٢(








  

                          

، منــشورات ١، ط٢عــادل مــشموشي، ضــمانات حقــوق الخــصوم خــالل المحاكمــة الجزائیــة، ج )١(
  .٢٣زین الحقوقیة، بیروت، ص

دار ابــــن االثیــــر ســـعید حــــسب اهللا عبـــد اهللا، شــــرح قــــانون اصـــول المحاكمــــات الجزائیـــة، . د )٢(
  .٢٩٤، ص٢٠٠٥للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
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  .٦٤٥مأمون محمد سالمة، مصدر سابق، ص  )١(

  .٢٤٥جواد الدهیمي، مصدر سابق، ص  )٢(
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)١(


)٢(




                          

  .من قانون اصول المحاكمات الجزائیة العراقي) د/ ١٤٣( المادة  ینظر)١(

  .لعراقيمن قانون اصول المحاكمات الجزائیة ا) ١٥٠( المادة  ینظر)٢(
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)١(





 

  






)٢(

                          

  .١٢١توفیق الشاوي، مصدر سابق، ص . د )١(

سامي حسیني الحسیني، ضمانات الدفاع، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والشریعة، جامعـة . د )٢(
  .٢٤٥، ص١٩٧٨الكویت، العدد االول، السنة الثانیة، 
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)٢(











                          

 مـن )٤٥٢(مـن قـانون اصـول المحاكمـات الجزائیـة العراقـي؛ والمـادة) ١٤٤( نص المادة ینظر)١(
  .قانون المسطرة الجنائیة المغربي

  .٦٣٥سلیمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص . جالل ثروت، د. د )٢(
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  .صول المحاكمات الجزائیة العراقيأمن قانون ) ب/ ٢٥١( نص المادة  ینظر)١(

عبــد الحمیــد الــشواربي، ضــمانات المــتهم فــي مرحلــة التحقیــق الجنــائي، منــشأة المعــارف، . د )٢(
  .٢٠١، ص١٩٨٨، یةاإلسكندر



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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صــول المحاكمــات الجزائیــة، مــصدر ســابق، ص أد حــسب اهللا عبــد اهللا، شــرح قــانون ســعی. د )١(
٤٥٩.  
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