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االستجواب والمصلحة في الطعن ببطالنه

االستجىاب وادلصلحة يف الطعه تثطالوه-)*(-
د .طالل عثذ حسني الثذراوي

أستار القاوىن اجلىائي ادلساعذ

الثاحث سثهان أمحذ امساعيل

كلية احلقىق /جامعة ادلىصل

ادلستخلص
نٕ
ِعد االضتجُاب منو االرنسا٘اا امً نٕ ل اونداُٗ اؾصاّٙنٕ ضنُا٘ اكنة ا
ٕ ُنٌ مينظ ققنُا االانساح َقسِن اًس االض ضنّٕ
أثه ٘ اوتحقّق االبتدا ْٙأَ أثه ٘ ا
وروك اَرب امػسع اق طتنٌ بمن ن ا البند منو اُااسين اثهن ٘ ارساٙنٌ َاى اوقن نُى نة
ألطساف اوداُٗ اؾصا ّٕٙابدا٘ حاُاًس اهد ك و نٕ اكنك اومن ن ا ب ضنته حٍ صل م نكحٕ
مػسَإ َفدِٕ َاال اد ذوك اكث ً َهلُاً ِعساة ضري ا ة اوقم ٘.
Abstract
The interrogation is one of the important procedures
in the criminal case, whether before the trial during the
preliminary investigation or during the trial, because it
infringes on the rights of the individuals and their basic
freedoms. Therefore, the legislator has to provide him with
guarantees that must be made available during the course of
his investigation. The law guarantees the parties of the
criminal case to defend them Otherwise, they will be in vain
and will obstruct the functioning of the judiciary.
ادلقذمـة
اي ّٕ امُضُع:
نٕ
ِعد االضتجُاب منو االرنسا٘اا امً نٕ ل اونداُٗ اؾصاّٙنٕ ضنُا٘ اكنة ا
ٕ ُنٌ مينظ ققنُا االانساح َقسِن اًس االض ضنّٕ
أثه ٘ اوتحقّق االبتدا ْٙأَ أثه ٘ ا
وروك اَرب امػسع اق طتنٌ بمن ن ا البند منو اُااسين اثهن ٘ ارساٙنٌ َاى اوقن نُى نة

(*) أستمم البحث في  *** 8112/11/82قبل لمنشر في .8112/18/11
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ألطساف اوداُٗ اؾصا ّٕٙابدا٘ حاُاًس اهد ك و نٕ اكنك اومن ن ا ب ضنته حٍ صل م نكحٕ
مػسَإ َفدِٕ َاال اد ذوك اكث ً َهلُاً ِعساة ضري ا ة اوقم ٘.
اضك ب اختّ ز امُضُع:
اى امػسع اوعساانْ ِنهص انساقٕ اكنٖ بانسى االضنتجُاب ل ان نُى اانُ
ا اؾصاَ ،ّٕٙب وت وْ اربش اضك ب اختّ ز امُضُع ل اطنكّا اومنُ٘ اكنٖ اوندا
ا
بكاسى االضتجُاب َامطتهد صل م كحٕ ردِسٔ ب وسا ِٕ َااليت م م هلرا اودا مو انثثري
كري اكٖ اوداُٗ اؾصاَ ّٕٙاػّري َرٌ اوسأٓ اًّ اقد ِؤحٓ صل اربأٔ امتًس بد ًال مو احانتٌ
أَ ؽ ّف اوعقُبٕ ام سَضٕ عقٌ َاهد ادم اُااس اكنك ام نكحٕ ِبانب اكنٖ ابندا٘ ينرا
اودا اساكٕ اوداُٗ اؾصاَ ّٕٙاوتثخري ل قط ً َخ انٕ اى اكنك اوندا َٗ قندح قطن ً
بطقف شمين.
اغك وّٕ اوكحث:
اتحدح اغك وّٕ اوكحث ل االمُز اوت وّٕ:
 -1بّ ى م يّٕ اودا اؾه  ْٙبكاسى االضتجُاب َامطتهد صل م كحٕ فدِٕ.
 -2بّ ى اؾًنٕ اونت اقنُم بتقندِس ينرا اوندا اكعن ً وتنُااس ام نكحٕ ينة اـ نُم ام
اوق ضْ.
 -3بّ ى مدٗ اوتصام ا ك ٕ ب وسح اكٖ يرا اودا .
 -4االثس امباب مو َزا٘ ابدا٘ يرا اوهُع مو اودا .
مهًجّٕ اوكحث:
ضهعت د ل مُضُع عثه اضكُب ً َمهًج ً ؼكّكّ ً اضتهك طّ ً وكه نُ

اوق نُنّنٕ

َوكقسازاا َاالقك م اوقم .ّٕٙ
نا ا اوكحث:
ضّقت س نا ا اوكحنث ضن و اوتػنسِ اوعساانْ ثضن ع َامق زننٕ من اوتػنسِ
ام سٓ َاوهعس االخسٗ ك حات اؿ رٕ وروك َ ى يه ك ردَٗ َا ٙدٔ مو ذوك.
اودزاض ا امق زنٕ:
اى او قننٌ اؾهن  ْٙااننسا صل اونندا اؾهن  ْٙبنكاسى االضننتجُاب َ ِتاننسا صل
ام كحٕ امعتربٔ َاجملدِٕ َامػسَإ ل اقدِس يرا اودا َضهكني ل مُضُع عثهن ينرٍ
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ام كحٕ م هل مو اثثري اكٖ اوداُٗ اؾصاَ ّٕٙاضتقساز اوقمن ٘ اؾهن َ ْٙاعصِنص ققنُا
االنط ى.
خإ اوكحث:
ضّتس اقطّس مُضُع عثه صل ماككني خن ص ل اماكنب األَ بّن ى م ًنُم
االضتجُاب َض ن اٌ َل اماكب اوث نْ ام كحٕ ل اودا بكاسى االضتجُاب
ادلطلة األول
مفهىم االستجىاب وضماواته
اى اوكحث ل م ًُم االضتجُاب ضسَزٓ معسإ معه ٍ االااسقْ متًّدا وكدخُ
بدإ ل بّ ى ض ن اٌ اوُارب اُااسي ألرسا ٌٙب ُزٔ احّحٕ َانُال ال اامنة اوهتن ٙ
َؼقّق وكػ ِٕ امثكٖ ل ؼقّق اوعداوٕ َظًُز اؿقّقٕ اكٌّ ا نٌ ضّتس اقطّس يرا اماكنب
ال اننساني خن ننص او ننسع األَ وكّنن ى م ًننُم االضننتجُاب َاو ننسع اوثنن نْ ومنن ن ا
االضتجُاب.
الفرع األول
مفهىم االستجىاب
ضهُضننيف ل يننرا او ننسع اننو اعسِننف االضننتجُاب َأز نننٌ َغننككٌ َضننه سح اقننسٔ
مطتقكٕ وكة َاقد مهً .
أَالً :اعسِف االضتجُاب
ِعد االضتجُاب صرساً٘ مو صرسا٘اا اوداُٗ اؾه  ّٕٙاًنُ اونرٓ ِنسبا بنني ّن
َا  ٙاوداُٗ َِكحث ل مدٗ ردِتً وتحقّق يداً األَ ل اوُانُ ال اؿقّقنٕ َاُاّن
اوعق ب اكٖ مساكب اؾسميٕ(.)1

( )1د .عبد الحميد الشواربي ،ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق الجنائي ،منشأة المعارف،
اإلسكندرية ،1822،ص .783
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اعنسف االضنتجُاب اال اى

يه ك مو اوتػسِع ا مو اساتٌ ق نُى االرسا٘اا اؾصا ّٕٙاوّ ين زاس ( )13وطنهٕ  1994ل
ام حٔ ( )177بثنٌ (ِق د ب الضتجُاب اسَٔ اكٖ اُرٌّ اوتً ٕ ال امتًس ب ودالٙة َاألحوٕ
اوق  ٕ ٙاكٖ نطكٕ اوتً ٕ صوٌّ َمه اػتٌ اًّ ا ّسً).
اال اى اقً ٘ َغُ َّساح اوق نُى اساُا االضتجُاب بتع زِف َم يّس ادِدٔ اقند انسف
بثنٌ (مه اػٕ امتًس ا ّسً ل األحوٕ َاوػكً ا اوق  ٕ ٙضندٍ َما وكتنٌ بن وسح اكًّن صمن

بإنك زي َاثك ا اط حي َصم ب وتطكّس بً َم ِطتتكعٌ ذوك مو ااباف ب ؾسمينٕ)( .)1ن
اسف االضتجُاب بثنٌ (طسِق مو طسا ؼقّق اوداُٗ اقُم بُاضاتٌ ا ك ٕ اَ اـ س ال
ضؤا اـ س اآلخس  ،او َا  ٙمعّهٕ  ،وػسض اؿ ُ اكٖ صانساز مهنٌ وتنت كو ا ك نٕ
مو اك ظ اؿقّقٕ امُاكٕ إلثك ا اؿق ل اوداُٗ)(.)2
اى يه ك مو اسف االضتجُاب بثنٌ (مط ٘وٕ امتًس َمه اػنتٌ انو َان  ٙاوقمنّٕ
امهطُب صوٌّ ازاك بً َف بًتٌ ب ألحوٕ امدتك ٕ َمس ع م ودٌِ مو حانُع وتكنك اوتً نٕ)،
ن أحونٕ اإلثكن ا ضند امنتًس
ا الضتجُاب يُ صرسا٘ رنُيسٓ ونُٓ اكنٖ غنقني األَ
م ِثكت حا اوتً ٕ او امتًس(َ .)3نؤِد يرا اوتعسِف ُننٌ امن و اوعه انس
َاوث نْ
اآلإّ:
 -1اى اكُى يه ك اً ٕ مهطُبٕ ال غدص م ِتس مط ٘وتٌ اهً َمه اػتٌ بً .
 -2مُارًٕ امتًس ب ألحوٕ امدتك ٕ صم إلثك ا اوتً ٕ أَ وه ًّ اهٌ.

( )1د .محمود نجيب حسني ،شرح قانون االجراءات الجنائية ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
 ،1822ص.238
( )8د .أوان عبد اهلل الفيضي ،االستجواب بين الشريعة االسمامية والقوانين المدنية ،دراسة
مقارنة ،بحث منشور في مجمة كمية العموم االسمامية ،جامعة الموصل ،المجمد الرابع،

العدد الثامن ،السنة الرابعة ،حزيران ،8111 ،ص .178
( )7االستاذ عبد االمير العكيمي ود .سميم ابراىيم حربة ،شرح قانون أصول المحاكمات
الجزائية ،الجزء االول ،المكتبة القانونية ،بغداد ،1822 ،ص .121
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

االستجواب والمصلحة في الطعن ببطالنه

235

 -3مس ع حاُع امتًس وكتً ٕ امهطُبٕ صوٌّ  ،ا ضته ح يرا اوتعسِف اكٖ اوداُع مم
جيعكٌ ممّصاً او ب اْ اوتع زِف ض و ٕ اونر س نُى اونداُع اعند أينس ضن نٕ منو
ض ن ا اوتحقّق اوع ح َاوت اكدٗ اهند ك و نٕ اُااند َضن ن ا االضنتجُاب
اهد باسى يرا اإلرسا٘.
ام او اعسِف االضتجُاب ل اوقم ٘ ا و خس اوكحث َاوتق ْ لد وكقمن ٘
اوعسااْ اعسِ َاضح ونٌ بّه ن اسانٌ اوقمن ٘ ام نسٓ بثننٌ (مُارًنٕ امنتًس ب ألحونٕ
امدتك ٕ اككٌ َمه اػتٌ مه اػٕ ا
صذا غ ٘ االاباف)(.)1

ّكّٕ ْ ِ هدي اى ى مهكنساً وكتً نٕ اَ معبان ً بًن

اساٌ بقساز آخس بثنٌ (يُ اورٓ ُِارٌ اٌّ امتًس بثحوٕ االاً م امطن إ اكّنٌ
وّطكس بً اَ ِدقمً )(.)2
َصى االضتجُاب خيتكنف انو ضنؤا امنتًس ل قمنس ن االضنتدالالا ععسانٕ
مثمُز اومكا ،ا إلرسا٘ اورٓ ِقُم بٌ مثمُز اومنكا فنسح مسن ع ألانُا امنتًس وكتً نٕ
امهطُبٕ صوٌّ حَى اودخُ ب وت ّسا َحَى ؼقّق حا ع امتًس أى ضنؤا امنتًس ال
ِساب ن ظ اآلث ز اوق نُنّٕ ب وهطكٕ وسضتجُاب  ،ا ؿكظ االقتّ طْ مثسً ال جينُش اه ّنرٍ
عجسح ضؤا امتًس َجيب اى ِكنُى ينرا اؿنكظ بعند ا كّنٕ االضنتجُاب ،ن اى َانف
اوتً ٕ َؼدِد اه اسي ِتُاف اكٖ م ِنتس اُرًّنٌ منو اً نٕ وك نتًس منو اكنة ضنكا ا

( )1نقض مصري  82يناير  ،1871مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الثاني ،رقم  112ص
 .888نقماً عن د .خميفة كمندر عبد اهلل حسين ،ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق

االبتدائي في قانون اإلجراءات الجنائية ،الطبعة األولى  ،دار النيضة العربية ،القاىرة،
 ،8118ص .787

( )8طعن رقم  112لسنة  28ق جمسة  1838/7/18س  87ص  ،718عبد المنعم
حسني ،الموسوعة الماسية لمقواعد القانونية التي قررتيا محكمة النقض العربية ،االصدار
الجنائي ،الجزء األول ،مركز حسني لمدراسات واالستثمارات القانونية والمحاماة ،بيروت،
بدون سنة طبع ،ص .121
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اوتحقّق َؼقّق حا اٌ ب وهطكٕ هل اكنٖ اكنظ اؿن ب وهطنكٕ وطنؤا امنتًس ل قمنس

االضتدالالا اورٓ ِقت س اكٖ فسح مس ع األاُا مو اكة مثمُز اومكا(.)1
ث نّ ً :أز ى االضتجُاب

صى االضتجُاب وٌ أي ّٕ كرئ َب وػٕ أثه ٘ صرسا٘اا اوتحقّق ألى مو خسوٌ ِت كو
اوق ٙس ب وتحقّق مو معسإ امتًس اّ صذا ى مرنك ام بسِ َ ، ٚروك ِعد ض نٕ وك وٕ قق
اودا ع اوت خُهل اوق نُى وك تًس َاكٌّ اإى هلرا ام ًُم أز ى ِت ّص بً َيْ:
اوس و األَ  :االضتجُاب صرسا٘ ؼقّقْ
وقد ايتس امػسع بإرسا٘ االضتجُاب َأاس وٌ اه ِٕ خ إ وتحقّق ضن ن اٌ نعنساً
م ِباب اكٌّ مو نت  ٙخارئ َ سح اعة م
ِتدر ضد امتًس الضتدس اؿقّقٕ اوت وس

ى ا وق ل األذين ى بكُننٌ َضنّكٕ ص نساٍ
امتًس اكٖ ت نً اَ اضتدزارٌ صل ذ س

أاُا وّظ و ؿٌ ل ق وٕ اعرز اؿ ُ اكٖ ااباف مهنٌ ب ؾسمينٕ اَ اوتً نٕ امطنهدٔ
صوٌّ(.)2
َاد بّهّ أى امػسع اوعسااْ أوصم اوق ضْ َا قق ب ضنتجُاب امنتًس منو خنس
أزبعٕ َاػسِو ض إ َذوك بهص ام حٔ ( )123األاُوّٕ .
َصى اكٕ ذوك اقت

امسز اوتحقّق ل ق وٕ اثخسٍ أل ثس مو يرٍ امندٔ َ ،نروك

ا متًس اد ِكُى بسَِِ ٚعترب ضحّٕ ظسميٕ اوتُاّف غري امػسَع ،وروك ِكنصم اى ِعنسض
امتًس اكٖ اوق ضْ خس امدٔ امر ُزٔ أاسٍ(.)3
َب وهطكٕ وتُوْ اوتحقّق اقد نص امػسع اوعسااْ ل ام حٔ (/51او قسٔ أ)
األاُوّٕ اكٖ انٌ (ِتُل اوتحقّق االبتدا ْٙا ضْ اوتحقّق َ روك ا ققُى ؼت صغساف
ام ٔ اوتحقّق).
( )1د .مأمون محمد سمامة ،قانون االجراءات الجنائية معمقاً عميو بالفقو واحكام النقض،
الطبعة الثانية ،الجزء الثاني ،بدون دار نشر ،القاىرة ،8112 ،ص .231

( )8د .عبد الحميد الشواربي ،ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق الجنائي ،مصدر سابق،
ص .783
( )7يقابميا نص المادة ( )71من قانون اإلجراءات الجنائية المصري النافذ.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

االستجواب والمصلحة في الطعن ببطالنه

233

اى ا نُى االحا ٘ اوع م اؾدِد زاس  49وطهٕ  2017نص ل او قسٔ ث وث مو ام حٔ
اـ مطٕ مهٌ اكٖ اى ِتُل االحا ٘ اوع م ( اؿمُز اهد ارسا٘ اوتحقّق ل ره ِٕ اَ رهحٕ
َأبدا٘ مسقع اٌ َطكك اٌ اوق نُنّٕ َاؿمُز ل ركط ا ا س اؾصا ّٕٙادا قك ٕ
اوت ّّص االؼ حِٕ َاقدِس اواعُى َاواكك ا ال قك ٕ اؾه ِ ا َال قك ٕ االضتٚه ف
ب تً االاكّٕ اهد نعسي االقك م َاوقسازاا او حزٔ ل حا َٗ اؾهيف َال قك ٕ
).
االضتٚه ف ب تً اوت ّّصِٕ اَ قك ٕ اوت ّّص االؼ حِٕ قطب االخت
أن ط بعمُ االحا ٘ اوع م اسقّٕ ا ضْ اوتحقّق اهد غّ بٌ ل مك ى
اؿ حث ل او قسٔ اوسابعٕ مو ام حٔ ن طً .
ُِكحغ اى امػسع اوعسااْ ِعا االحا ٘ اوع م قق اضتجُاب امتًس ل مسقكٕ
اوتحقّق اال اضتثه ً٘ اهدم ِتُل اوتحقّق اهد غّ ب اوق ضْ ل مك ى اؾسميٕ َاى ى اد
رعة قمُزٍ ل ا

ٕ غسط و حٕ اؾكط ا(.)1

اى امػسع اوعسااْ نص ل ام حٔ ( )50األاُوّٕ اكٖ انٌ
(أ -اضتثه ً٘ مو او قسٔ االَل مو ام حٔ ِ 49قُم امطؤَ ل مس ص اوػسطٕ ب وتحقّق ل
آ رسميٕ اذا ادز اوٌّ امس مو ا ضْ اوتحقّق اَ ا قق اَ اذا ااتقد اى اق وٕ
امدرب اكٖ اوق ضْ اَ ا قق اؤخس بٌ االرسا٘اا مم ِؤحٓ ال ضّ ع مع اؾسميٕ
اَ االضساز بطري اوتحقّق َيسب امتًس اكٖ اى ِعسض االَزاا اوتحقّقّٕ اكٖ اوق ضْ
اَ ا قق ق اساغٌ مهً .
بِ -كُى وك طؤَ ل مس ص اوػسطٕ ل االقُا امكّهٕ ل يرٍ ام حٔ َام حٔ  49ضكإ
ققق).
ا م حٔ ااسٍ اػري ال اى االضتجُاب ميكو اى جيسٌِ امطؤَ ل مس ص اوػسطٕ
َِكُى وٌ ضكإ ققق ل اقُا معّهٕ.

( )1نصت المادة الثامنة من قانون االدعاء العام رقم  28لسنة  8113عمى انو (تعد جمسات
المحاكم الجزائية ومحاكم االحداث غير منعقدة عند عدم حضور عضو االدعاء العام).
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َال نؤِد امػسع اوعسااْ بإن طٕ االضتجُاب وك طؤَ ل مس ص اوػسطٕ َذوك
ـاُزٔ يرا اإلرسا٘ َأي ّتٌ اوككرئ اكٖ ضري اوداُٗ اؾصاُ َ ّٕٙنٌ وت ج ال خربٔ
َ ٘ٔ ا وّٕ َنسٗ ضسَزٔ ق س صرسا٘ االضتجُاب بق ضْ اوتحقّق َا ققُى ؼت
صغساف اوق ضْ.
اوس و اوث نْ :االضتجُاب جيسٓ م متًس
أى االضتجُاب ُِرٌ صل اوػدص امتًس إلثك ا اوتً ٕ ضدٍ اَ وه ًّ اهٌ(َ )1صى
بعض اوتػسِع ا اؾه  ّٕٙوتػسِ اوعسااْ َام نسٓ اعنسف امنتًس اال اى او قنٌ أَزح
ادٔ اع زِف وٌ اقد اسف بثنٌ (مو أاّ ت اوداُٗ اوع ُمّٕ اَ مو اؽنرا ضندٍ صرنسا٘اا
اسمْ صل صضه ح اعة اَ امته ع صوٌّ اذا اساب اكًّ اقّّد قسِتٌ اَ ننت اًندف ال صثكن ا
صحانتٌ ظسميٕ رصا.)2()ّٕٙ
اسف امتًس اِم بثنٌ (َِعترب اوػدص متً ً ة مو ا ة اوٌّ ِد اوطنكإ
اكٖ ضكّة االغتك ٍ ل مط ي تٌ ل رسميٕ  ،اُرٌ اوٌّ ااً م مو أٓ ضكإ نت)(.)3
اننٌ جينب اوت ّّنص بنني امنتًس َامػنتكٌ بنٌ َاو نسا بّهً ن ِك نو ل اّ نٕ
اوػكً ا اَ االحوٕ امطهدٔ اوٌّ ان ذا َانة االغنتك ٍ ال قند اوػنك ل اضنه ح اوتً نٕ ن ى

)1( Roscoe Pound, legal interrogation of persons accused or
suspected of crime, north western university school of law

scholarly commons, volume 24, issue6, march- April, spring,
1934, p1014.

ٍ
بمحام في القانون األردني ،بحث منشور ،في مجمة
( )8محمد الجبور ،استعانة المتيم
البمقاء ،لمبحوث والدراسات ،المجمد التاسع ،العدد األول ،عمان ،نيسان ،8118 ،ص

.728

( )7د .ىدى سالم محمد االطرقجي ،االكراه لحمل المتيم عمى االقرار ،بحث منشور في
مجمة الرافدين لمحقوق ،المجمد التاسع  ،السنة الثانية عشرة  ،العدد الحادي والثماثون،
جامعة الموصل ،اذار  ،8113 ،ص .812
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متً ً ،ام اذا ى مو اومعف َاوكط طٕ عّث ال ِدم معً االاً م ى اوػدص مُضُع

االغتك ٍ َوّظ متً ً(.)1

اوس و اوث وث :مم ُى االضتجُاب
اى اوق نُى

ِعني اُااد معّهٕ وسضتجُاب َاسك ذوك ال او قٌ َاوقم ٘ انإرسا٘

االضتجُاب ِتم و امه اػٕ اوت
ا مه اػٕ اوت

ّكّٕ م امتًس َمُارًتٌ ب ألحوٕ امطهدٔ ضدٍ(.)2

ّكّٕ اعترب اوعه س اؾُيسٓ َاألض ع إلرسا٘ االضتجُاب امنسً

االحوٕ اكنٖ ااتكن ز اننٌ ِق ند بًن ؼنسِض امنتًس اكنٖ اى ِندوْ
او ب اْ ارس ا٘اا
بإر ب اٌ َاقّّد ااُاوٌ ِ ،كُى ل قكس االضتجُاب مُارًٕ امتًس غنريٍ منو امنتً ني
اوػس ٘ اَ اوػًُح اذا م ااكب االمنس امه اػنٕ اّ ن بّنهًس ألمنُز اتعكنق بُان  ٙاالاًن م
اتطسٓ اكًّ ّ اوقُااد اـ إ بٌ(.)3
َبروك اسزا قك ٕ ره ِ ا نّهنُٗ /اهلّٚنٕ االَل ب ن تً اوت ّّصِنٕ اننٌ ( وندٗ
اوتننداّق َامداَوننٕ  ....من اوتُرّننٌ بُرننُب انندَِو ااننُا امننتًس (ع) مننو اكننة ا ضننْ
اوتحقّق َبػنكة م نة َمه اػنتٌ ل ضنُ٘ من رن ٘ بنثاُا امػنتكْ َاوػنًُح َونّظ
ب وكّ ّننٕ اوننت حَنننت اًّنن ااُاوننٌ َانندز اوقننساز ب الا نن ا اضننته حا ألقكنن م امنن حٔ
( . )4
/265االاُوّٕ ل )2012/12/10
مو خس م اقدم نسٗ بثى مم ُى االضتجُاب جينب اى وتنُٓ اكنٖ اه نسِو
زّٙطني (امه اػٕ اوت ّكّٕ َامُارًٕ ب ألحوٕ).
( )1د .عبد الحميد الشواربي ،ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق الجنائي ،مصدر سابق،
ص .782
( )8عمي زكي العرابي ،المبادئ األساسية لمتحقيقات واإلجراءات الجنائية ،الجزء الثاني،
مطبعة لجنة التأليف والترجمة ،1878 ،ص .218

( )7د .عبد الحميد الشواربي ،ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق الجنائي ،المصدر السابق،
ص .788
( )2قرار محكمة جنايات نينوى /الييئة االولى بصفتيا التمييزية المرقم /1128ت 8118/في
 ( 8118/18/11القرار غير منشور).
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ث وث ً :غكة االضتجُاب
اى اوق نُى ودح غكسً معّه ً وسضتجُاب َاسك ذوك ال او قٌ َاوقمن ٘ َوككنسم
او غنكة االضنتجُاب ِتاكنب االمنس اه َونٌ منو خنس بّن ى غن ُِٕ االضنتجُاب َقمنس
اضتجُاب امتًس ََات االضتجُاب َضه سح اقسٔ مطتقكٕ وكة َاقد مهً .
 -1غ ُِٕ االضتجُاب:
اى االضتجُاب جيسٓ غ ي ً ب وهطكٕ وألضٚكٕ اوت ِاسقً ا قق َ روك ب وهطكٕ
وإلر ب ا اوت ِدوْ بًن امنتًس ،انس جينُش وك حقنق اى ُِرنٌ األضنٚكٕ ب نّػٕ مكتُبنٕ اَ
ِعسض اكٌّ غّ ً ٚحَى اى ِاكب مهٌ اوتُضّح ا غن ي ً ،اكنّظ وك نتًس اؿنق ل االطنسع
اكٖ مطتهداا َمطت طك ا َأَزاا َاإلر بٕ اكًّ اال انٌ جيب اى اكُى االر بٕ منو ذا نسٔ
امتًس(.)1
َصى امػسع اوعسااْ ِهص اكٖ ارسا٘ االضتجُاب غ يٌ غسف اوػً حٔ قّث
نص ل ام حٔ (/61او قسٔ أ) االاُوّٕ اكٖ اى اؤحٓ اوػً حٔ غ يٌ.
اى االضتجُاب جيب اى ِكُى بكػٕ اودَوٕ اوسمسّنٕ امعنبف بًن َصى امػنسع
ام سٓ نص اكٖ ذونك ل امن حٔ ( )93منو مػنسَع ان نُى االرنسا٘اا اؾه ّٙنٕ اكنٖ اننٌ
(جيسٓ اوتحقّق ب وكػٕ اوعسبّٕ ا ذا ى اـ س اَ اوػ يد جيًنة اوكػنٕ اوعسبّنٕ رن ش وعمنُ
اوهّ بٕ اى ِطتعني عبرس بعد اى وك ٌ ميّه ً بثى ِؤحٓ مًهتٌ ب و دا َاالم ننٕ)ِ .سقنغ
مو اوهص امر ُز بنثى االضنتجُاب ب وهطنكٕ وك نتًس َاوػن يد جينب اى ِكنُى بكػنٕ اودَونٕ
اوسمسّٕ امعبف بً ا ذا ى اقديس جيًة وػٕ اودَونٕ ا نْ ينرٍ اؿ ونٕ ِطنتع ى عبرنس
َجيب اى وكف اوّ ني ام م اوطكا ا امدت ٕ.
َصى احزاك اوتً ٕ مع نْ صغ زاا األاس َاألبكس أمس مُضنُاْ ِسرن اقندِس ذونك
ال ا ك ٕ َقدي اس اعقّب اكًّ ل ذاك َال ِباب اكًّ غْ٘ اى زامنت اعنّني خنكري

( )1د .عبد الحميد الشواربي ،البطمان الجنائي ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،بدون سنة
طبع ،ص .822
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ِهقة اوًّ مع نْ اإلغ زاا اونت َرًًن امنتًس ط من ن ى ب ضنتا إ ا ك نٕ اى اتنكني

به طً معهٖ اإلغ زاا(.)1

 -2قمس اضتجُاب امتًس:
اى ا مس ِعترب اودوّة اكٖ اى االضتجُاب اد مت اكٖ اوُرٌ اوقن نُنْ اماكنُب

ألنٌ وتُٓ اكٖ إ امعكُم ا َاوت اّة اـ إ ب وداُٗ(.)2
َصى يرٍ ا

ضنس اعند كاُطن ا زمسّنٕ وسزين اوقمن ٘ َا ققنُى َ تن ب

اومكا َمُظ ُ اوػسطٕ امدت ُى َغريينس منو امنُظ ني اونرِو ننص امػنسع اؾهن ْٙ
اكًّس(.)3
اى امػسع اوعسااْ نص ل ام حٔ ( )128االاُوّٕ اكٖ ادَِو اانُا امنتًس
مو اكة اوق ٙس ب وتحقّق ب ُزٔ ا ّكّٕ او اوتً ٕ امطهدٔ ضدٍ َِثكنت ذونك ل قمنس
اوتحقّق َُِا اكٌّ مو اكة اوق ٙس ب وتحقّق َامتًس َاذا امته امنتًس انو اوتُاّن اعكنٖ
صذا ام هت
اوق ٙس ب وتحقّق اى ِثكت ذوك ل ا مس َِر س أضك ب االمته ع اى اكس بً

اإلا حٔ صا سازًا مو امتًس اإى اوق نُى اونصم ا ضنْ اوتحقّنق اندَِو ينرٍ اإلان حٔ به طنٌ(.)4
َاوطكب ل ذوك اعصِص اوثقٕ بً َادم اكُ حا امتًس بعد ذوك بثنً أخرا زغ ً اهٌ.

َاكٖ اوق ٙس ب وتحقّق اثه ٘ اندَِو االانُا اى ِتجهنب نة ابًن م اَ غ نُض َاى

اكُى بكػٕ اودَوٕ اوسمسّٕ َأى ِػت ة قمس االضتجُاب اكٖ اوكّ ن ا اوت وّٕ(:)5

اوت زِذ  :اًُ ِعد اه سًا ي م ً وسضنتجُاب َعُركنٌ ِثكنت بنثى االان حٔ اخنرا ل امّعن ح
َِر س اٌّ اوط إ َاوُّم َاوػًس َاوطهٕ.
( )1د .عبد الحميد الشواربي ،ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق الجنائي ،مصدر سابق،
ص .771
( )8االستاذ عبد االمير العكيمي و د .سميم ابراىيم حربة ،مصدر سابق ،ص .128
( )7المادة ( )182من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.

( )2سعيد حسب اهلل عبد اهلل ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دار ابن االثير
لمطباعة والنشر ،الموصل ، 8112 ،ص .812
( )2د .عبد الحميد الشواربي ،البطمان الجنائي ،مصدر سابق ,ص .821
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اودِك رَٕ :اتم و اضس ا قق َا تٌ َاخت اٌ.
مم ُى ا مسِ :دَى اٌّ ّ امسقع ا اـ إ ب متًس َا تٌ َمسبطٌ َصا ب اٌ
َاآلث ز امثكتٕ َ روك اضس امتًس اوثسثْ.
اوتُاّع ا :جيب اى ِػت ة ا مس اكٖ اُاّ اوق ٙس ب وتحقّق َاوك اب َامتًس.
ِتميف مم ر ٘ أاسٍ اى قمس االضتجُاب وٌ أي ّٕ نكرئ ل اونداُٗ اؾصاّٙنٕ
وروك جيب اكٖ اوق ٙس ب وتحقّق ضُا٘ اوق ضْ أم ا قنق أم أٓ غندص مهنُط ونٌ ضنكإ
اوتحقّق اى ِدَى ااُا امتًس ب ُزٔ َاضحٕ ال وكظ اًّن َال غ نُض َاى اكنُى اإلان حٔ
مطبضكٕ ل األقداث قطب اوتُازِذ َاى ِتجهب امط ٙة االضنت ً مّٕ غنري اوُاضنحٕ ن
نسٗ ضسَزٔ ذ س اضس امتًس اوسب اْ َاوكقب َاهُاى اوطكو ب إلضن إ ال اانسب نقانٕ حاونٕ
َاضس امدت ز مهاقتٌ َزاس اهل اف اى َرد َذوك وطًُوٕ اوسرُع ال امنتًس اهند طككنٌ اَ
اضتقدامٌ اَ صاداز امس اكض عقٌ وك ثُ أم م ضكا ا اوتحقّق اَ ا

ٕ.

َ -3ات االضتجُاب:
ِقّد امػسع ضكإ اوتحقّق بإرسا٘ االضنتجُاب ل َانت ق اندٔ ا منٕ اّجنُش
وطكا ا اوتحقّق مك غساٌ ل أٓ ؿعٕ مو مساقة اوتحقّق اكٖ اى ِكُى ارسا٘ االضتجُاب
مو صرسا٘اا اوتحقّق َاو طسِقنٌ ؼنسك اونداُٗ اؾصاّٙنٕ اَ اند ِكنُى بعند مسن ع اانُا
اوػًُح اَ امع ِهٕ اَ اوت تّؼ انٌ اهد اانباف امنتًس غن ُِ ً ب وتً نٕ امهطنُبٕ اوّنٌ
ِطتحطو ادَِهً مك غسٔ َاكة أٓ ارسا٘ اخس  ،ام ل ق وٕ االنك ز ا و االامة اضنتجُاب
امتًس بعد

االحوٕ مُارًتٌ بً

جيُش صا حٔ اضتجُاب امتًس أل ثس مو مسٔ(.)1

َصى نت اوق ادٔ اوع مٕ بثى جيسٓ االضتجُاب بدَى مّع ح قدح اال اى يه ك اّد
اكٖ ضكإ اوتحقّق ل اضتجُاب امقكُض اكًّس قّث جيب اضتجُابًس خس ازب َاػسِو
ض إ مو َات اوقكض اكًّس(.)2
( )1د .محمد زكي ابو عامر ،االجراءات الجنائية ،الطبعة األولى ،منشورات الحمبي
الحقوقية ،بيروت ،8111 ،ص .111-112
( )8المادة ( )187من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ،ويقابميا نص المادة
( )71و ( )171من قانون االجراءات الجنائية المصري النافذ.
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الفرع الثاوي
ضماوات االستجىاب
وكننْ ِكقننٖ اوػننسض مننو اضننتجُاب امننتًس يننُ اوُاننُف اكننٖ ققّقننٕ اوتً ننٕ أمن
وكُاُ صل ااباف مو يرا امتًس ب زاك بٌ اؾسميٕ امهطُبٕ صوٌّ اَ صل حا ع مهنٌ به ًّن
اهٌَ ،وكْ ال ِطتػة االضتجُاب وكح ُ اكٖ ااباا ا غري احّحٕ البد أى و ط ظ كنٕ
مو اوم ن ا أثه ٘ صرساَ .)1(ٌٙضهتككس ل يرا او سع انو أينس ينرٍ اومن ن ا منو خنس
او قساا اوت وّٕ:
أَالً :اى ِتس ارسا٘ االضتجُاب مو اكة اوطكإ امدت ٕ ب وتحقّق
نعساً ألي ّٕ االضتجُاب اقد اغنبط اوقن نُى اى اك غنسٍ رًنٕ امن  ّٕٙكت نٕ
ب وتحقّق ا ضْ اوتحقّق أَ ا قق ام ب وهطكٕ وعمُ اومكا اوقم  ْٙاس وق وٌ ارسا٘
االضتجُاب َ ة م وٌ يُ ضؤا امتًس بدَى مه اػٕ ا ّكّٕ او اوتً ٕ امهطُبٕ ضدٍ اَ

مُارًتٌ ب ألحوٕ(.)2

َـاُزٔ االضتجُاب جيب اى ِقُم بنٌ غندص اينة وكثقنٕ َضنكق َأى بّّهن بنثى
امػسع اوعسااْ ل ام حٔ (/51او قسٔ أ) ق س ارسا ٌٙمو اكة امن ٔ اوتحقّنق َا ققنُى،
امن أامن ٘ اومنكا اوقمن  ْٙاكنًس قننق ضننؤا امنتًس غن ُِ ً َاؽن ذ بعننض اإلرننسا٘اا
اوتحقّقّٕ ل اؾسميٕ امػًُحٔ َيرا م أغن زا صوّنٌ امن حٔ ( )43األانُوّٕ ،امن ب وهطنكٕ
وك طؤَ ل مس ص اوػسطٕ اكٌ اؿق ل مم زضٕ صرسا٘اا اوتحقّق قطب األقُا اوت ن ت
اكًّ امُاح ( )50 َ 49األاُوّٕ.

( )1د .محمد عباس حمودي الزبيدي ،استجواب المتيم ،بحث منشور في مجمة الرافدين
لمحقوق ،المجمد العاشر ،السنة الثالثة عشرة ،العدد السادس والثماثون ،حزيران،8112 ،
ص .822

( )8د .جمال ثروت ود .سميمان عبد المنعم ،أصول اإلجراءات الجنائية ،دار الجامعة
الجديدة ،8111 ،ص .282-287
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َاذا م أبدٗ امتًس زغكتٌ ب الاباف ام م امطنؤَ ل مس نص اوػنسطٕ اَ اامن ٘

اومكا اوقم  ْٙاعكًّس اطّريٍ ام م ا ضْ اوتحقّق امدتص وت دِق االاباف(.)1

اى امػسع ام سٓ خنُ منثمُز اومنكا اوقمن  ْٙامهندَب وكتحقّنق بنثى
ِطتجُب امتًس ل األقُا اونت خيػنٖ اًّن انُاا اوُانت بػنسط اى ِكنُى االضنتجُاب

مت سً بع كٌ َِكُى الشم ً ل ػف اؿقّقٕ (.)2
ث نّ ً :قق امتًس ل او

ت

يه ك مكدأ زّٙظ َمًس أثه ٘ صرسا٘اا اوداُٗ اؾصاَ ّٕٙيُ اوهعس ال امتًس اكنٖ
انٌ بسٓ٘ قتٖ ِثكت اوعكظ أٓ اثكت احانتٌ عكس ام  ْٙب اَ ،اضته حًا وروك اإى امتًس

وٌ اؿسِٕ ل ادم االر بٕ اكٖ االضٚكٕ امُرًٕ اوٌَّ ،غري مكصم ب وكسم(.)3

َصى ينرا او ن ت ال ِ طنس اسِهنٕ ضند امنتًس َأننٌ مطنت د منو مكندأ االانة ل
االنط ى اورباَ٘ٔ ،صى قق امتًس ل او

ت ِعد مكدأ حضتُزٓ ي م(.)4

ا ودضتُز اوعسااْ وطهٕ  2005نص ل ام حٔ (/19خ مط ً) اكٖ اى (امنتًس بنسٓ٘
قتٖ اثكت احانتٌ ل ق ٕ ا نُنّٕ ا حوٕ .)..
اى امػنسع اوعساانْ ننص ل امن حٔ (/126ب) األانُوّٕ اكنٖ اننٌ (ال جينرب
امتًس اكٖ االر بٕ اكٖ األضنٚكٕ اونت اُرنٌ اوّنٌ َ ،نروك ننص ل امن حٔ (/123ب /أَالً)
امعدوٕ االاُوّٕ اكٖ قق امتًس ل او ت اوت ن ت اكٖ بثنٌ (اى وٌ اؿنق ل اوطنكُا
َال ِطتهت مو مم زضتٌ يرا اؿق أٓ اسِهٕ ضدٍ).

( )1سعيد حسب اهلل عبد اهلل ،مصدر سابق ،ص .811
( )8المادة (/31الفقرة  )8من قانون اإلجراءات الجنائية المصري النافذ.
)3( Wilson Blvd, a guide to mental illness and the crimenal
gustice system, national alliance on mental illness department
of policy and legal affairs, arlington,p 12.
( )2ىوزان حسن محمد االرتوشي ،الضمانات االجرائية الدستورية لممتيم في مرحمة
التحقيق االبتدائي ،رسالة ماجستير ،جامعة دىوك ،كمية القانون والسياسة،8112 ،
ص .112
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امنر ُزٔ أننٌ اكنٖ ا قنق اهكّنٌ امنتًس بنثى ونٌ اؿنق ل

او ت اكة ارسا٘ اضتجُابٌ نسٗ بثى اونهص اكنٖ ينرا امكندأ ل اودضن اري َاوقنُانني
ِعاْ وٌ ض نٕ رُيسِٕ َاي ّٕ ب وػٕ اهد اضتجُاب امتًس.
اإى قق امتًس ل او ت ِكُى اا ال وقسِهٕ اوربا٘ٔ َنتّجنٕ ونروك ال ِاكنب منو
امتًس اقدِس أٓ حوّة وّه ْ اوتً ٕ ضندٍ اًنُ غنري ما ونب بإثكن ا بسا٘انٌ اوق  ٙنٕ اانس
عقتمٖ يرٍ اوقسِهٕ (اوربا٘ٔ) ا وػ وب ل او قٌ ميهيف امتًس اؿسِٕ اوك مكٕ ل ابندا٘ ااُاونٌ

َوٌ اؿق اى ِكصم او ت(.)1
َال جيُش ااتك ز ضكُى امتًس حوّسً ضدٍ ط من اى منو ققنٌ اندم اإلر بنٕ اكنٖ
األضٚكٕ امُرًٕ صوٌّ اى امػسع اوعسااْ ل ام حٔ ( )124األاُوّٕ مهن صركن ز امنتًس
اكٖ اوكسم اثاا ٍ اؿق بثى ِكدٓ أاُاوٌ ل أٓ َات ِنساٍ مه ضنك ً بعند مسن ع أٓ غن يد

ِه اػٌ(.)2

ن انننٌ ال ِ ننيف ل

ّ ن االقننُا اى ِننؤَ ا ن ت امننتًس اكننٖ َرننٌ ِمننس

ع كحتٌ اَ اى ِطتػة يرا او ت ضدٍ ل اإلثك ا َمو ثس مو ققنٌ اإلر بنٕ انو االضنٚكٕ
امُرٌ صوٌّ مو ققٌ اإلر بٕ او بعمً َزاض اإلر بٕ او اوكعض األخس(.)3

( )1د .عباس فاضل سعيد ،حق المتيم في الصمت ،بحث منشور في مجمة الرافدين
لمحقوق ،كمية الحقوق  ،جامعة الموصل المجمد الحادي عشر ،السنة الرابعة عشرة ،العدد

التاسع والثماثون ،اذار ،8118 ،ص .812
( )8المادة ( )182من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ والتي نصت عمى انو
(لممتيم الحق في ان يبدي اقوالو في أي وقت بعد سماع اقوال أي شاىد وأن يناقشو او
يطمب استدعاءه ليذا الغرض).

( )7عادل مشموشي ،ضمانات حقوق الخصوم خمال مراحل ما قبل المحاكمة الجزائية،
الطبعة األولى ،منشورات زين الحقوقية ،بيروت ،8111 ،ص  ،712وكذلك ينظر:
Mark a.godsey, shying the bright light on police interrogation in
America, Harvard university press, 2008., P733.
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )91العدد ( ، )56السنة ()19

333

ث وث ً :حأُ ق مْ امتًس وكحمُز

جيب قمُز ا مْ م امتًس أثه ٘ صرسا٘اا اوتحقّق االبتنداَ .)1(ْٙينْ بنروك
ؼقق ا ٙدٔ ات ثة ل مسااكٕ يرٍ االرسا٘اا اوت ِقُم بً ا قق َب وت وْ ميهعٌ مو اؽ ذ
َض ٙة غري امػسَإ ضد امتًس اى قمُز ا مْ م امنتًس ِطن يس ل زان زَقنٌ
امعهُِٕ اورٓ غ وكن ً من ِكنُى ممناسب ً ن طنّ ً بطنكب االاًن م امُرنٌ ضندٍ  ،احمنُز
ا مْ ِط ادٍ اكٖ االاصاى َاهلدَ٘ َاوبَٓ ل اإلر بٕ اكٖ اوتً ٕ(.)2
َصى ا مْ ِقُم ب الطسع اكنٖ اَزاا اونداُٗ اؾصاّٙنٕ اكنة ارنسا٘ االضنتجُاب
وكننْ ِكننُى اكننٖ اكننس ان م ب وتً ننٕ امهطننُبٕ ضنند مُ كننٌ َ ن ميكهننٌ مننو ابنندا٘ بعننض
امسقع ا وكق ٙس ب وتحقّق َصى االطسع اكٖ اَزاا اوداُٗ ِكُى ل اوُّم اوط بق مو ارسا٘
االضتجُاب(.)3
َألي ّٕ يرا اؿق ااكيف مكدأ حضنتُزٓ ،ا ودضنتُز اوعساانْ وطنهٕ  2005ننص ل
ام حٔ (/ 19ق حٓ اػس) اكٖ اننٌ (اهتندب ا ك نٕ ق مّن ً وكندا ع انو امنتًس ظه ِنٕ اَ
رهحٕ مو وّظ وٌ ق مٍ ِداا اهٌ َاكٖ ن قٕ اودَوٕ).
ُِكحغ اى اوهص امنر ُز ِعند ضن نٕ اض ضنّٕ َمً نٕ ان متًس اونرٓ ال ِطنتاّ
اُ ّة ق مْ اكٖ قط بٌ اـ اهتدب اودَوٕ ق مّ ً وٌ َاكٖ ن قتً َيْ مكصمٕ بروك.
ام ب وهطكٕ وكتػسِع ا ا مػسع اوعسااْ اغ ز ل ام حٔ (/123ب/ث نّ ً( االاُوّٕ
امعدوٕ اكٖ قق امتًس ل اى ِتس متثّكٌ مو اكنة قن مْ اكنة اضنتجُابٌ َصى اكنو ونٌ
)1( The criminal law reform committee, report on the question of
whether be an accused person under arrest should be required
parade, presented to minister of

to attend an identification
justice September, 1972, p3.

( )8ىوزان حسن محمد االرتوشي ،مصدر سابق ،ص .187
)3( Jeremy mcbride, human riqhts and criminal procedure, the
case law of the european court of human rights, council of
europe publishing, 2009, P1038.
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اوقدزٔ اكٖ ذوك اقُم ا ك ٕ بتعّني ق مْ مهتندب وكندا ع اهنٌ َاكنٖ ن قنٕ اودَونٕ حَى
ؼ ّة امتًس أاع ب يرا ا

مْ(.)1

أم امػسع ام سٓ اإنٌ اَرب قمُز ق مْ امتًس ل اقُا معّهنٕ ل امن حٔ
( )124اإلرساَ ّٕٙاوت ن ت اكٖ انٌ (ل غري ق وٕ اوتككظ َق وٕ اوطسإ بطكب اـُف مو
ضننّ ع االحوننٕ ال جيننُش وك حقننق ل اؾه ِن ا اى ِطننتجُب امننتًس  ،اَ ُِارًننٌ بػننريٍ مننو
امتً ني اَ اوػًُح اال بعد حأُ ق مٌّ وكحمُز اى َرد).
نكحغ به ُ

انٌ

اوق نُى أاسٍ م ميه قمُز ق مْ امتًس ل اؾنهيف

َامد و ا.
نٕ ا مػنسع اوعساانْ اغن زٔ ل
ام ب وهطكٕ ؿمُز قن مْ امنتًس أثهن ٘ ا
ام حٔ ( )144األاُوّٕ اكٖ انتداب ق مْ وكدا ع او امتًس مو اكة قك نٕ اؾه ِن ا اى
ِكو وٌ ق مْ َاتح ة خصِهٕ اودَوٕ األاع ب.
ا

ٕ اعد مو أيس امساقة اوت متس بً اوداُٗ اؾصا ّٕٙنُى ينرٍ امسقكنٕ

يْ اوت ؼدح صحانٕ امتًس اَ بسا٘اٌ مو اوتً ٕ امهطنُبٕ صوّنٌ ،ا ألانة ل ينرٍ امسقكنٕ
قمُز امتًس م ق مٌّ(.)2
ِتميف مم ذ س ان اى حأُ ق مْ امتًس وكحمُز أثهن ٘ صرنسا٘ االضنتجُاب ل
ٕ ِعد ض نٕ مً ٕ وك تًس ُنًن
مسقكٕ اوتحقّق االبتدا َ ْٙروك قمُزٍ ل مسقكٕ ا
ا عة حَز اوسا بٕ ،ا مْ ِكُى زاّك ً اكٖ إ االرنسا٘اا امتدنرٔ منو اكنة اوطنكا ا
اوق  ٕ ٙب وتحقّق َا

ٕ.

زابع ً :ادم رُاش ؼكّف امتًس اوّ ني
اى امػسع اوعسااْ نص ل ام حٔ (/126او قنسٔ أ) االانُوّٕ اكنٖ اننٌ (ال وكنف
امتًس اوّ ني اال اذا ى ل مق م اوػً حٔ اكٖ غريٍ مو امتً ني).
( )1المادة (/187ب/ثانياً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ بصياغتيا
الجديدة بموجب مذكرة سمطة االئتماف المؤقتة رقم  7في  12حزيران  8117القسم 2
المنشورة في الوقائع العراقية بالعدد  7832في  /13اب.8117 /
( )8محمد الجبور ،مصدر سابق ،ص .782
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ُِك حنغ اى ننص امن حٔ أانسٍ أَركنت اندم ؼكّنف امنتًس اونّ ني أثهن ٘ صرننسا٘
اضتجُابٌ َِعد ذوك ض نٕ مو ض ن ا وٕ قق اودا ع َاضتثه ٘ اكٖ ذوك رُاش ؼكّنف
امتًس اوّ ني اذا ى غ يداً َ ،ل يرٍ اؿ وٕ ِتس اسح اوداُٗ َادَى أاُا امنتًس ب ن ٕ
غ يد ل اوداُٗ اوث نّٕ (ام سإ) َوكف اونّ ني أٓ ا نكيف اونداُٗ اوث نّنٕ مطنتقكٕ انو
االَل ا متًس ل اوداُٗ اوث نّٕ ِكُى غ يداً َِكقٖ مُاُا ً ل االَل.
َبروك اسزا قك ٕ ره ِن ا نّهنُٗ /اهلّٚنٕ االَل ب ن تً اوت ّّصِنٕ اننٌ (وندٗ
اوتداّق َامداَوٕ َ ....ذوك وعدم ا ت اوتحقّق اذ اى االمس ِقتمْ ادَِو اانُا امنتًس
ام سإ اَزااٌ (ع) ب ٕ غ يد ل يرٍ اوداُٗ بعد ؼكّ ٌ اوّ ني اوق نُنّٕ َذونك وكنُى
اا حاٌ امدَنٕ منو اكنة ا ضنْ اوتحقّنق بتن زِذ  2008/11/25اند متنت منو حَى ؼكّ نٌ
اوّ ني.)1()...
َصى ضكب ادم رُاش ؼكّف امتًس اوّ ني صى ذوك ضُف ُِضعٌ ل مُانف قنسج
ِداعٌ ال اوكرب َصنك ز اؿقّقٕ َمو ثس ِؤحٓ ذوك ال ك و ٕ معتقداانٌ اودِهّنٕ َاألخساّنٕ
اد ِداعٌ ال ازاك ب رسميٕ غً حٔ اوصَز إلنق ذ ن طٌ( .)2اى اوّ ني ال اعد منو احونٕ
االثك ا اؾه  ْٙاوت نص اكًّ امػسع اوعسااْ ل ام حٔ ( )213االاُوّٕ(.)3
ام امػسع ام سٓ اإنٌ

ُِزح ن ً مػ بً ً ن وهص امػن ز اوّنٌ ل اوتػنسِ

اوعسااْ اال اى ادم رُاش ؼكّف امتًس اوّ ني اعترب ا ادٔ مطتقسٔ اقً ً َامن ً٘ َل ق ونٕ
اُرٌّ اوّ ني وك تًس أثه ٘ اضتجُابٌ ِعد ينرا االضنتجُاب بن ط ًس ن اكانة ّن االحونٕ

امطت دٔ مهٌ(.)4

( )1قرار محكمة جنايات نينوى /الييئة االولى بصفتيا التمييزية المرقم /317ت 8118/في
( 8118/2/17قرار غير منشور).
( )8د .خميفة كمندر عبد اهلل حسين ،مصدر سابق ،ص .722-722

( )7المادة ( )817من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ والتي نصت بفقراتيا
(أ و ب و ج) عمى ادلة االثبات التي تستند عمييا بالحكم.
( )2د .عبد الحميد الشواربي ،ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق الجنائي ،مصدر سابق،
ص.772
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ُِكحننغ اى اوم ن ن ا ض ن و ٕ اوننر س َاـ اننٕ بننإرسا٘ االضننتجُاب اعنند ض ن ن ا
اض ضّٕ َرُيسِٕ َ ِقت س اوهص اكًّ ل اودض اري َاوقُانني اوداخكّٕ احطب ،بنة امتند
ذوك وّػ ة اجملت اوندَوْ قّنث ن نت اكًّن امُاثّنق َاالاسنن ا َاالا اّن ا اودَوّنٕ
إلاسى اوع مْ ؿقُا االنط ى َاوعًد اودَوْ اـ ب ؿقُا امدنّٕ َاوطّ ضّٕ او حز
ا م  َ ، 1966روك االا إّ االَزبّٕ ؿقُا االنط ى وع م َ ، 1950اى يرٍ اوم ن ا ذاا
اننكٕ ننكرئ عقننُا االنط ن ى َقسِ اننٌ األض ضننّٕ َر ن ٘ا وكتث ّنند اكننٖ ِننٕ اؿسِننٕ

اوػد ّٕ(.)1

ادلطلة الثاوي
ادلصلحة يف الذفع تثطالن االستجىاب
بّ ّه ل اماكب االَ مو يرا امكحث م ًُم االضنتجُاب منو خنس بّن ى اعسِ نٌ
َاز نٌ َغككٌ َ روك ايس ض ن ا يرا االرسا٘ َيْ (اى ِنتس ارنسا٘ االضنتجُاب منو اكنة
اوطكإ امدت ٕ ب وتحقّق َقق امتًس ل او ت َحانُٔ قن مْ امنتًس وكحمنُز اثهن ٘
ارسا٘ االضتجُاب َ ،روك ادم رُاش ؼكّف امنتًس اونّ ني) َصى ينرٍ اومن ن ا اـ انٕ
بًنرا االرنسا٘ جيننب مساا اًن مننو اكنة اوطننكإ امدت نٕ بن وتحقّقَ ،اى ك و تًن َانندم
مساا اً ِباب باسى ارسا٘ االضتجُاب ضُا٘ اعكق اوكاسى ب وهع م اوع م اونرٓ اهعنس بنٌ
ا ك ٕ مو اكق ٘ ن طً اَ ع نكحٕ اـ نُم اونرٓ ِندا بنٌ اـ نس ان قب ام نكحٕ
امطت ّد مهٌ اى باسى يرا االرسا٘ ِؤثس اكٖ ضسمٕ اوتحقّق ،اكٌّ ضّتس اقطّس ينرا
اماكننب ال اننساني نتهن َ ل او ننسع االَ باننسى االضننتجُاب َل او ننسع اوثن نْ ام ننكحٕ
بكاسى االضتجُاب.

( )1د .حسين عبد الصاحب عبد الكريم ،ضمانات المتيم في مرحمة التحقيق االبتدائي ،بحث
منشور في مجمة القانون المقارن ،تصدرىا جمعية القانون المقارن العراقية ،بغداد ،العدد
 ،88سنة  ،8113ص .27-28
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الفرع االول
تطالن االستجىاب
ِعسف باسى اإلرسا٘ اؾه  ْٙبثنٌ "رصا٘ ِتقسز صذا اؽر يرا اإلرسا٘ ب مد و ٕ م
اطنتُركٌ اوق انندٔ اإلرساّٙننٕ مننو مقُمن ا أَ اه اننس ،أَ من اتاككننٌ غننسَط اننحٕ يننرا

اإلرسا٘(.)1
َيه ك غسَط جيب اُااسي ل اوكاسى َصال ضقا اؿق ل اوت طك بٌ َضه سح اقسٔ
مطتقكٕ وكة غسط:
أَالً :ام كحٕ
ام كحٕ :يْ م ِباب اكٖ او عة َِكعث اكنٖ او نسح ،اهقنُ ل األمنس م نكحَٕ ،نعنس
اوُاوْ ل م حل اوه عَ ،مو ذوك مسْ م ِتع ط ٍ اإلنط ى مو األاع اوك اثٕ اكنٖ ن عنٌ
( )2
(م كحٕ)
َام كحٕ اااسق ينْ (االاتقن ح ب نسقّٕ اوػنْ٘ إلغنك ع ق رنٕ من أٓ ينُ
اؿكس اوتقّّ ْ اجملسح ابتداً٘ ب سقّٕ اوػْ٘ إلغك ع ق رٕ م )(.)3
ا ألاة أى اوطنكإ اوع منٕ أَ اؿنق اًّن ال ِهػنث صال منو ونٌ م نكحٕ ل اقسِنس
اوكاسى َاوق ادٔ انٌ ال ِقكة اودا أَ اواكب بدَى اُاس ام كحٕ(.)4
اّجب أى ِكُى مكدٓ اودا م كحٕ مك غسٔ ل مساا ٔ اوقُااد امه ُ
ععهٖ أى اكُى اوقُااد اإلرسا ّٕٙاوت خُو ت اد اسزا م كحٕ مكدٓ اودا (.)5

اكًّ

( )1د .جمال ثروت ود .سميمان عبد المنعم ،أصول اإلجراءات الجنائية ،دار الجامعة
الجديدة ,8111 ،ص .21
قدم لو الشيخ عبد اهلل
( )8ابن منظور ،لسان العرب المحيط ،أعاد بناءه يوسف الخياطّ .
العمايمي .بيروت ،مادة صمح .ص .218

( )7د .حسنين إبراىيم صالح عبيد :فكرة المصمحة في قانون العقوبات .بحث منشور في
مجمة العموم الجنائية العدد الثاني  /المجمد السابع يوليو  1832ص .878
( )2د .عبد الحميد الشواربي ،البطمان الجنائي ،مصدر سابق ص .22
( )2د .مأمون محمد سمامة ،مصدر سابق ،ص .1171
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ا ـ ُمٕ وّطت مطسق ً وك ه ظساا َاك ح اآلزا٘ ََرً ا اوهعس بة يْ نػ ط ًِدف
مو َزا ٌٙصل ؼقّق أغساض ا كّٕ َوروك البد اى ِكنُى هلنرا اـ نس اونرٓ ِندا َِت طنك
ب وكاسى م كحٕ مك غسٔ قتٖ ال اتحُ يرٍ اـ ُمٕ صل مّنداى وك طكنٕ َاالبتعن ح انو
ؼقّق اوػسض امسرُ مهً ( .)1أى ام كحٕ اتكُى مو اه سِو(:)2
 -1أى ِكُى اوكاسى اد اساب اكٖ ك و ٕ ا ادٔ صرسا ّٕٙمقسزٔ م كحٕ مو ِت طك
بٌ.
 -2أى ِباب اكٖ اقسِس اوكاسى ا ٙدٔ غد ّٕ.
اى امق ُح بػسط ام كحٕ ال ِق د بٌ ام كحٕ ل اؿكس بكاسى اإلرنسا٘
َصمن ام كحٕ ل مساا ٔ اوقُااد اوت خُو ت اعندم مساان ٔ أقكن م اوت تنّؼ ِبانب اكّنٌ
باسى يرا اوت تّؼ َالغك اى منو م نكحٕ امنتً ني اآلخنسِو من امنتًس اوتقسِنس بنكاسى
اإلرسا٘ صال اى يرٍ ام كحٕ وّطت يْ امق ُحٔ َاى ام كحٕ امق نُحٔ ينْ ل مساان ٔ
اُااد اوت تّؼ َال اتُاس صال ل امتًس اورٓ ى مهصوٌ قسً وكت تّؼ َوروك ال ِقكنة اوندا

صال مو اككٌ اقا حَى اى ِكُى وك اْ امتً ني اؿق ل اوت طك بٌ(.)3
أى ام كحٕ جيب اى اتنُاس وندٗ االحان ٘ اوعن م اونرٓ ميثنة قنق اجملت ن ،
ا الحا ٘ اوع م احّيف انٌ خ س اال انٌ ِعد خ ً غككّ ً اس ِطعٖ حا ً ٙصل صحاننٕ امنتًس
بة اد ِطعٖ صل ارب ٕٙامتًس اناسا ً مو اوُارب اورٓ ِق اكنٖ ا اقنٌ ل ااكّنق اوقن نُى
ب وػكة او حّيف َاناسا ً مو ذونك اّكنُى منو َاركنٌ اى ِندا بنكاسى أٓ ا نة كن وف

وكق نُى قتٖ وُ ى باسى يرا اإلرسا٘ مقسز م كحٕ خ س اخس(.)4
ُِك حغ أى ام كحٕ اعد أض ع اوت طنك بن وكاسى َغنسط ً زّٙطنّ ً ونٌ ضنُا٘ منو
ر نب اـ س اورٓ ِطعٖ صل اػنّري َرنٌ اونسأٓ ل اونداُٗ أم االحان ٘ اوعن م اونرٓ ميثنة
اجملت  ،ا وكاسى ال ِتقسز صال مو ى وٌ م كحٕ مػسَإ مو َزا٘ متطكٌ بٌ.

( )1د .وعدي سميمان عمي المزوري ،ضمانات المتيم في الدعوى الجزائية الطبعة األولى،
دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عمان ،8118 ،ص .112
( )8د .احمد فتحي سرور ,نظرية البطمان في قانون االجراءات الجنائية ,مكتبة النيضة
العربية ,1828 ,ص .778
( )7د .مأمون محمد سمامة ،مصدر سابق ،ص .1171
( )2د .وعدي سميمان عمي المزوري ،مصدر سابق ،ص .112
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ث نّ ً :أى ال ِكُى امت طك ب وكاسى ضكك ً ل ق ُوٌ
اإذا ى امت طك ب وكاسى ونٌ مطن ي ٕ ل ق نُ ينرا اونكاسى انس جينُش ونٌ
اوت طك بٌ ضُا٘ نت يرٍ امط ي ٕ او ا د أم بإي ن  ،ان متًس اونرٓ وكنف اونّ ني
اكة اضتجُابٌ ال جيُش اى ِدا بكاسى االضتجُاب ط م اننٌ ِاكنب مهنٌ قكنف اونّ ني
َِك ْ أى ِكنُى اوػندص اند ضن يس ل اونكاسى ضنُا٘ ل اوتطنكب ل َاُانٌ مك غنسٔ ام
اإلاّ ى بطكُك ُّى ظسَف اوطككّٕ(.)1
اس وق وك تًس اى ِدا بكاسى َزإ اوتككّف ب ؿمنُز صذا ن ى ينُ اند ااانٖ
اهُانٌ ب ُزٔ خ ط َ ٕٚروك اؿ ب وهطكٕ ألٓ ػف اه رٍ ا ك ٕ اكنٖ قنة اؿن حث

حَى قمُز ذَٓ اوعسإ اكٖ اوسغس مو اككّػًس بروك(.)2
ث وث ً :أى ال اكُى اوػ ِٕ مو اإلرسا٘ اد ؼققت

صى اإلرسا٘ ِعترب ب طسً ل ق وٕ ادم ؼقق اوػ ِنٕ مهنٌ أمن صذا ؼققنت اوػ ِنٕ منو
اإلرسا٘ بإرسا٘ القق أَ ا سف معني اإى ذوك ِعدم آث ز اوكاسى(.)3
َ مث ذوك صذا أقّكنت حانُٗ منو قك نٕ اوتحقّنق صل قك نٕ اؾه ِن ا إلرنسا٘
ٕ َ ن ى يهن ك بانسى ل صرنسا٘اا اوتحقّنق االبتندا ْٙأمن م ا ضنْ اوتحقّنق صال أى
ا
قك ٕ اؾه ِ ا ا مت بإرسا٘ ؼقّق مو اككً مو حَى اعُِنة إلرنسا٘اا اوتحقّنق األَونْ
َبه ً٘ اكٖ ذوك ادز اؿكس ،ا ْ يرٍ اؿ وٕ ال جينُش اوت طنك بنكاسى اوتحقّنق االبتنداْٙ
ط م اى اوػ ِٕ اد ؼققت.
ضهكني اوتقطّس األ ثس أي ّٕ وككاسىَ ،بروك ِقطس اوكاسى صل باسى متعكنق
ب وهع م اوع م َِاكق اكٌّ (اوكاسى اماكق) َباسى متعكق ع كحٕ اـ ُم َِاكق اكّنٌ
(اوكاسى اوهطيب) َهلرا اوتقطّس أي ّٕ كرئ م وٌ مو نتن  ٙا نُنّنٕ اتنثثس بًن اونداُٗ
اؾصا ّٕٙل ّ مساقكً (َ .)4ضه سح اقسٔ مطتقكٕ وكهُاني سي اماكق َاوهطيب:

( )1د .مأمون محمد سمامة ،مصدر سابق ،ص .1177
( )8د .وعدي سميمان عمي المزوري ،المصدر السابق ،ص .113
( )7د .عبد الحميد الشواربي ،البطمان الجنائي ،مصدر سابق ،ص .28
( )2د .لؤي جميل حدادين ،نظرية البطمان في قانون أصول المحاكمات الجزائية ،بدون دار
نشر ،عمان.711 ،8111 ،
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

االستجواب والمصلحة في الطعن ببطالنه

233

أَالً :اوكاسى اماكق
اوننكاسى اماكننق يننُ (اوننرٓ ِباننب اكننٖ ك و ننٕ اوقُاانند اـ اننٕ ب ن إلرسا٘اا
اؾُيسِٕ امتعكقٕ ب وهع م اوع م)(.)1
ِاكق اكٖ ( ة م ِهكثق مو ادم مساا ٔ صرسا٘ رُيسٓ و ْ م كحٕ ا مٕ)(.)2
َاى اوننكاسى اماكننق ال ِ ننححٌ اوسض ن ب ن إلرسا٘ امػننُب بننٌ مننو ر نننب مننو
ِتع زض يرا اإلرسا٘ م م كحتٌ َال ِكصم اى ِت طنك بنٌ ينرا األخنري ل ضنكّة يندم ذونك
اإلرسا٘ َصمن اسااٌّ ا ك ٕ مو ا كق ٘ ن طنً ل أٓ ق ونٕ منو اؿن الا اونت ننت اكًّن
اوداُٗ قني ا تػ اٌ(.)3
َصى امػسع ِػري صل األقُا اوت اعترب اوقُااد متعكقٕ ب وهع م اوع م ،أم صذا
ِػري اكٖ ذوك ا م كحٕ يْ امعّ ز اوت أزاح امػسع ؼقّقً ب وق ادٔ اؾصا ،ّٕٙألى ة
ا ادٔ رصاِ ّٕٙهص اكًّ امػسع يْ ِٕ م كحٕ معّهٕ ،وروك ا وم با اوطكّس ل يرا
اجمل يُ االاتداح ب م كحٕ امكتػ ٔ مو اوق ادٔ ا ذا نت ام كحٕ متعكقٕ عطنو ضنري
اؾً ش اوقم َ ْٙاداوتٌ نت متعكقٕ ب وهع م اوع م(.)4
ِتميف مم ر ٘ ل أاسٍ أى ام كحٕ اعد معّ ز اإلرسا٘ اؾُيسٓ َاوهعس اّ صذا
نت اوق ادٔ اطتًدف ِٕ م نكحٕ صذ ِبانب اكنٖ ك و تًن صينداز هلنرٍ ام نكحٕ ام

ننت اطننتًدف فنسح اوباّننب َاوتُرّنٌ َاإلزغن ح َصى ك و تًن ال ِباننب اكّنٌ ضننّ ع
م كحٕ م (.)5

( )1د .عبد الحميد الشواربي ،البطمان الجنائي ،مصدر سابق ،ص .72
( )8الياس ابو عيد ،الدفوع اإلجرائية في قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية ،بدون
دار نشر ،8112 ،ص .271
( )7د .رمسيس بينام ،اإلجراءات الجنائية تأصيماً وتحميماً منشاة المعارف ،اإلسكندرية،
 ،1833ص .12
( )2د .مأمون محمد سمامة ،مصدر سابق ،ص .1188
( )2د .مدحت محمد سعد الدين ،نظرية الدفوع في قانون اإلجراءات الجنائية ،الطبعة الثاني،
 ،8117ص .278
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َمو أمثكٕ اوكاسى اماكق(:)1
 -1ك و ٕ أقك م اوق نُى امتعكقٕ بتػكّة ا ك ٕ.
 -2ك و ٕ أقك م اوق نُى امتعكقٕ بُالِٕ ا ك ٕ ب ؿكس ل اوداُٗ.
اوهُاْ وك حك ٕ.
 -3ك و ٕ أقك م اوق نُى امتعكقٕ ب الخت
 -4ك و ٕ أقك م اوق نُى امتعكقٕ بعسنّٕ اؾكط ا.
 -5ك و ٕ أقك م اوق نُى امتعكقٕ بتطكّب األقك م.
 -6ك و ٕ أقك م اوق نُى امتعكقٕ عمُز مداا او امتًس ل اوداُٗ.
 -7ك و ٕ أقك م اوق نُى امتعكقٕ بإرسا٘اا اواعو ل األقك م.
َمث وكح وٕ األَل اى و س امنتًس منث ًس أمن م قك نٕ اندح امن اً ثسثنٕ ل قنني
ِتاكب اوقن نُى اى ِكنُى ةطنٕ امن ٔ اًنرا صينداز وكق اندٔ اإلرساّٙنٕ اـ انٕ بتػنكّة
ا ك َٕ ،مث اؿ وٕ اوث نّٕ اى و س اػري أم م قك ٕ ا حِٕ ال أمن م قك نٕ األقنداث
اًرا خي وف اوق ادٔ اإلرسا ّٕٙاـ انٕ بُالِنٕ ا ك نَٕ ،مثن اؿ ونٕ اوث وثنٕ ل أانسٍ أى
و س امتًس او ره ِٕ أم م قك ٕ اؾنهيف ال أمن م قك نٕ اؾه ِن ا اًنرا صينداز وكق اندٔ
بهُع اؾسميٕ َيكرا(.)2
اإلرسا ّٕٙا دحٔ وسخت
َِت ّص اوكاسى اماكق ب ألقك م اوت وّٕ:
 -1رُاش اوت طك بنٌ ل أٓ ق ونٕ ننت اكًّن اونداُٗ َونُ ألَ منسٔ امن م قك نٕ
اوهقض اَ (اوت ّّص) بػسط ادم االقتج ج وتحقّق مُضُاْ(.)3
 -2وكة ذٓ م كحٕ اى ِت طك بًرا اوهُع مو اوكاسى(.)4
 -3اى يرا اوهُع مو اوكاسى ال ِقكة اوت حّيف(.)5

( )1د .حامد الشريف ،نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي ،دار الكتب القانونية ،المحمة
الكبرى ،8117،ص .818
( )8د .رمسيس بينام ،مصدر سابق ،ص .12
( )7د .عبد الحميد الشواربي ،البطمان الجنائي ،مصدر سابق ،ص .78
( )2د .لؤي جميل حدادين ،مصدر سابق ،ص .781
( )2حسن الفكياني ،موسوعة القضاء والفقو لمدول العربية ،الجزء السادس عشر ،الدار
العربية لمموسوعات القانونية ،القاىرة ،1833-1831 ،ص .71
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 -4ال جيُش اودا ب وكاسى اماكق صذا ى ضنكب اونكاسى زارعن ً وكد نس أَ ضن يس
اٌّ ،اس جيُش وك داْ اى ِندا بعندم اخت ن اوق ضنْ اؾهن  ْٙب و نة ل
اوداُٗ امدنّٕ اوت زاعً  ،ال جيُش وك تًس اى ِدا ب إلخس عقٌ ل اودا ع
وعدم اضتجُابٌ اكة قكطٌ صذا ى يُ اورٓ امته او اإلر بٕ انو األضنٚكٕ اونت

َرًت صوٌّ مو ا قق ل االضتجُاب(.)1
 -5جيُش االقتج ج بٌ قتٖ وُ ضكق َاى مت اوته ش اهٌ(.)2

ث نّ ً :اوكاسى اوهطيب
اى اوكاسى اوهطيب يُ (ادم مساا ٔ أقك م اإلرسا٘اا غري امتعكقٕ ب وهع م اوعن م
َصمن متعكقٕ ع كحٕ اـ ُم َيُ مو ارة ذونك ِت ّنص بثقكن م خ انٕ ؽتكنف انو اكنك
امتعكقٕ ب وكاسى اماكق)(.)3
اسف بثنٌ (اوكاسى اورٓ ِه اإلرسا٘ امد وف وق اندٔ ؼ نْ م نكحٕ ِقندز
اوقم ٘ انً ااة أي ّٕ مو اى اربز اوكاسى اماكق)(.)4
َاوكاسى اوهطيب ِ ححٌ اوسض ٘ ب إلرسا٘ امػُب بٌ َذوك مو ر ننب منو ن ى
م بض ً اع زض ينرا اإلرنسا٘ من م نكحتٌَ ،ينرا اوسضن ٘ ِكنُى صمن انساقٕ أَ ضن هّ ً
مطت حًا مو ا ُِت اوكحعٕ اوت قندحي اوقن نُى وكت طنك اًّن بنروك اونكاسى َونروك البند
إلا يرا اوكاسى صى ِتس اقدِس حا مو اكة ان قب اوػنثى َبندَى ينرا اوندا ال ِنتعني
وك حك ٕ االاتداح ب وكاسى مو اكق ٘ ن طً َصى ى جيُش وكق ضْ أى ِ حيف َوُ مو اكق ٘

ن طٌ ة صرسا٘ ِتكني وٌ باسنٌ(.)5
َمو أمثكٕ اوكاسى اوهطيب ك و ٕ اوقُااند اونت انهعس قنق اـ نُم ل قمنُز
صرسا٘اا اوتحقّق َاضت ح ب امندااعني انهًس َاوقُااند اونت انهص اكنٖ َرنُب صخان ز
اـ ُم عُااّد اإلرسا٘اا َمك نً َ نروك اوقُااند اونت ؽنص ضن ن ا قنق امنتًس ل
( )1محمود عبد العزيز محمد ،المشكمات اإلجرائية في المسائل الجنائية ،دار الكتب
القانونية ،القاىرة ،8118 ،ص .788
( )8د .حامد الشريف ،مصدر سابق ،ص .817
( )7د .مأمون محمد سمامة ،مصدر سابق ،ص .1171
( )2د .محمود نجيب حسني ،مصدر سابق ،ص .821
( )2د .رمسيس بينام ،مصدر سابق ،ص .12
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اودا ع تكك امتعكقٕ ب الضتجُاب أَ اوقكض أَ اوت تّؼ َغريي مو اوقُااد اوت اطنتًدف

م كحٕ اـ ُم ل اوداُٗ اؾصا.)1(ّٕٙ
َصى اوكاسى اوهطيب ِت ّص بثقكن م ؽتكنف انو اكنك األقكن م اونت اتعكنق بن وكاسى
اماكق َِسر ذوك صل اختسف طكّعٕ ام نكحٕ ا ّنٕ ل نة مهً ن انإذا ننت ِنٕ
ام كحٕ اوع مٕ َاوهع م اوع م يْ يدف اكسٔ اوكاسى اماكق انإى م نكحٕ اـ نُم اعند
غ ِٕ اوكاسى اوهطيب األمس اورٓ رعة يرا األخري (اوكاسى اوهطيب) ِت ّص ب ألقك م اوت وّٕ:
 -1جيُش اوهصَ اوم ين او اوكاسى اوهطيب ل أٓ مسقكٕ مو مساقة اوداُٗ(.)2
 -2ال جيُش صث زاٌ ألَ مسٔ أم م قك نٕ اوت ّّنص بنة البند منو صث زانٌ أمن م قك نٕ

امُضُع اكة اختت م ب ب امسااعٕ اإذا أثري اعنسً أمن م قك نٕ امُضنُع اكنٖ
اوُرٌ اماكُب اإى قك ٕ اوت ّّص اكنُى ضنكاتً مق نُزٔ اكنٖ مسااكنٕ خانٕ
قك ٕ امُضُع ب وقكُ أَ اوساض َِكُى ذوك بثضك ب انحّحٕ هلن ضنهد منو
اَزاا اوداُٗ َظسَاً اوث بتٕ ،صال صذا ِكو م رن ٘ ل اؿكنس منو بّ نن ا حاونٕ
برااٌ اكٖ َاُع اوكاسى اّجُش اهدٙر اقا اوت طك بٌ ام م قك نٕ اوت ّّنص َونُ
ألَ مسٔ(.)3
 -3اوكاسى اوهطيب جيُش ا حّحٌ( َِ.)4حيف يرا اوكاسى باسِقتني(:)5
األَل :اوقكُ او سِيف أَ اوم ين وإلرسا٘ اوك طة مو اكة مو اقسز اوكاسى و ؿٌ.
اوث نّٕ :ؼقّق اوػسض مو اإلرسا٘ اوك طة.
 -4ال ِت طك بٌ صال مو اقسز م كحتٌ(.)6

( )1
( )8
( )7
( )2
( )2
()1

د .وعدي سميمان عمي المزوري ،مصدر سابق ،ص .118
د .حامد الشريف ،مصدر سابق ،ص .817
د .لؤي جميل حدادين ،مصدر سابق ،ص .782
حسن الفكياني ،مصدر سابق ،ص .78
د .عبد الحميد الشواربي ،البطمان الجنائي ،مصدر سابق ،ص .28
د .حامد الشريف ،مصدر سابق ،ص .817
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أٓ أى يه ك غسط ى أض ضّ ى البد مو اُااسي قتٖ ميكو اوت طك ب وكاسى اوهطيب(:)1
األَ  :ضسَزٔ اُ اس ام كحٕ امك غسٔ وكد نس اونرٓ ِندا بنٌ اهند اندم مساان ٔ اوقُااند
امه ُ اكًّ ب وهطكٕ وإلرنسا٘ اوك طنة َععهنٖ آخنس اكنُى اوقُااند اونت مت
ك و تً اقسزا و ؿٌ ا م كحٕ امق ُحٔ وّطنت م نكحٕ اـ نس ل اؿكنس
بكاسى اإلرسا٘ َصمن م كحتٌ ل ضسَزٔ مساا ٔ اوقُااد اوت متت ك و تً .
اوث نْ :جيب أى ال ِكُى اـ س اد اطكب ل َاُع اوكاسى ل اإلرنسا٘ انس جينُش اوت طنك
ب وكاسى صذا ى اوػدص اد ض يس اٌّ.

( )2

 -5ال اقمْ بٌ ا ك ٕ مو اكق ٘ ن طً بة جيب أى ِا وب بٌ ذَ م كحٕ .
َصى يه ك ض ن ا خ إ بإرسا٘ االضتجُاب َاُعد اُااد اض ضّٕ َرُيسِٕ جينب
مساا اً َغسف ذوك ِكاة االضتجُاب باسن ً ِتحدح نُاٌ قطب طكّعٕ اؿقُا َام حل
اوت ؼ ًّ يرٍ اوم ن ا(.)3
َصى بكاسى االضتجُاب اكاة االرسا٘اا اوت اساكت اكٌّ َ نت اثسا مك غنساً هلن
مو حَى االرسا٘اا االخسٗ اوت اكو مو اث زٍ امك غسٔ َصى االاباف ِعد ايس االرسا٘اا
اوت اكاة ُنٌ ِعقب االضتجُاب اوك طة َِكُى نتّجٕ مك غسٔ وٌ ،ا يف احانٕ امنتًس
اكٖ اوسغس مو باسى اضتجُابٌ اذا اُاسا ل اوداُٗ أحوٕ صحانٕ اخسٗ اكو هل اثس مك غس
وسضتجُاب اإى اوكاسى ال ميتد اوًّ (.)4
اى باسى االضتجُاب خيتكف او اثس باسى أٓ صرسا٘ آخس مو صرسا٘اا ن
األحوٕ وت تّؼ َاوقكض َغريين ِبانب اكّنٌ اثنس
األحوٕ اكاسى ارسا٘ مو صرسا٘اا
َاقد قدح يُ باسى اودوّة امطت د مهٌ ،ام باسى االضتجُاب ،اس ِقت س اكٖ ضنقُط
اودوّة امطت د مهٌ اذا َرد َيُ االاباف بة اى باسنٌ ميتد وّؤثس ل ضسمٕ اوتحقّنق ألى
َظّ ٕ االضتجُاب اوسّٙطٕ يْ متكني امتًس مو ابدا٘ حا اٌ َصى اعاّة يرٍ اوُظّ ٕ ِؤثس
( )1محمود عبد العزيز محمد ،مصدر سابق ،ص .781-782
( )8د .حامد الشريف ،مصدر سابق ،ص .817
( )7د .محمد خميس ،االخمال بحق المتيم في الدفاع ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف،
اإلسكندرية ،8111 ،ص .728
( )2د .حامد الشريف ،مصدر سابق ،ص .711
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اكٖ ّ ى اوتحقّق َقّ حِتٌ َِعترب مو رُيسٍ َطكّعتٌ ألى صرنسا٘ االضنتجُاب ِعند ققن ً
وك تًس غسف اإلرسا٘اا األخسٗ امنر ُزٔ ل أانسٍ َاـ انٕ ظ ن األحونٕ اًنْ ضنكا ا
ممهُقٕ وك حقق َوٌ اوسأٓ ل اؽ ذي  ،ام االضتجُاب اًُ َارب اكنٖ ا قنق اوقّن م بنٌ،
ا الضتجُاب او حّيف ال ِعد ارسا٘ مو ارسا٘اا اوتحقّنق اقنا بنة ِعند غنسط ً منو غنسَط
احتٌ(.)1

َضهكني مُاف اوتػسِ َاو قٌ َاوقم ٘ مو باسى االضنتجُاب منو خنس اوهقن ط
االإّ:
أَالً :مُاف اوتػسِ مو باسى االضتجُاب
اى امػسع اوعسااْ اااٖ اؿق ل ام حٔ ( )249االاُوّٕ وسحان ٘ اوعن م َامنتًس
َامػننتكْ َامننداْ امنندنْ َامطننؤَ منندنّ ً اواعننو ونندٗ قك ننٕ اوت ّّننص ل االقك ن م

َاوقسازاا َاوتدابري ،اذا َا خاث رُيسٓ ل االرسا٘اا االاُوّٕ(.)2

َصى االضننتجُاب ِعنند مننو ايننس يننرٍ االرننسا٘اا َمننو ثننس اننإى ك و ننٕ اومن ن ا
َاوقُااد هلرا االرسا٘ ِباب اكٌّ باسى االضتجُاب.
ام امػسع ام سٓ اإنٌ اغ ز ل امن حٔ ( )332االرساّٙنٕ اكنٖ اقنُا اونكاسى
اماكق اوت اتعكق ب وهع م اوع م َاّ ادا ذوك ِعد باسن ً نطكّ ً ِتعكق ع كحٕ اـ ُم
قطب نص ام حٔ ( )333االرسا ،ّٕٙاكٌّ اإى ك و ٕ اوم ن ا َاوقُااد اـ انٕ بنإرسا٘
االضتجُاب ِساب اكًّ اوق نُى باسن ً نطكّ ً ِتعكق ع كحٕ اـ ُم(.)3
ث نّ ً :مُاف او قٌ اؾه  ْٙمو باسى االضتجُاب
اى او قٌ اؾه  ْٙاوعسااْ أ د اكٖ اُاس

ّ اوم ن ا اوت اتعكق ب الضنتجُاب

َاالبتع ح او ة اوُض ٙة غري امػسَإ اونت اتعن زض من ققنُا امنتًس َقسِ انٌ ،ن

( )1د .توفيق محمد الشاوي ،بطمان التحقيق االبتدائي بسبب التعذيب واالكراه الواقع عمى
المتيم ،دار االسراء لمنشر والتوزيع ،عمان ،1882 ،ص .12-12
( )8المادة ( )828من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.
( )7المادة ( )778و ( )777من قانون اإلجراءات الجنائية المصري النافذ.
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ِهكػْ صِق ع رصا٘ اوكاسى اهد اإلخس ب وقُااد األض ضّٕ اونت اتعكنق ب ضنتجُاب امنتًس

َ روك صيداز اوقّ ٕ اوق نُنّٕ وكة م ِباب اكٖ ذوك مو نت .)1( ٙ

أم او قٌ اؾه  ْٙام سٓ اإنٌ اه َ باسى صرسا٘ االضتجُاب اًه ك مو جيد اى
باسى االضتجُاب ِكُى متعكق ً ب وهع م اوع م ل ق وٕ انعدام اوُالِٕ بإرسا ٌٙونُ ب غنسٍ
مثمُز اومكا اوقم  َ ْٙروك اذا ى يه ك اثثري اكٖ صزاحٔ امتًس َِكنُى ينرا األخنري ل
ق وتني االَل اذا بُغس االضتجُاب ؼت انثثري ص نساٍ اَ اًدِند اَ صزين ا متع ند وك نتًس اَ
نت صزاحاٌ معّكٕ َاوث نّٕ اذا ا ن د اوقن ٙس بن وتحقّق اكنٖ خنداع امنتًس اَ ننت األضنٚكٕ
امُرًٕ صوٌّ مو اوهُع اإلو َ .)2(ْٙجيد آخس بثنٌ ِكُى اوكاسى نطكّ ً اذا اعكنق ع نكحٕ
اـ ُم ل ق وٕ صغ
اوتحقّق(.)3

حأُ قن مْ امنتًس وكحمنُز اَ اندم اوطن ح ونٌ بن الطسع اكنٖ

ث وث ً :مُاف اوقم ٘ مو باسى االضتجُاب
اى اوقم ٘ اوعسااْ اَرب مساا ٔ اوم ن ا َاوقُااد اـ انٕ بنإرسا٘ االضنتجُاب
اعكننٖ ا ك ننٕ اى اهنندب ق مّ ن ً وكنندا ع اننو امننتًس َصال ااتننرب اوقننساز ب ن طسً ِطننتُرب
اوهقض(.)4
أم او مُاف اوقم ٘ ام سٓ مو باسى االضتجُاب ،ا ودا بنكاسى اضنتجُاب
امتًس ل ره ِٕ َم اضت د مهٌ وعدم حأُ ق مٌّ يُ حا رنُيسٓ وتعكقنٌ عسِنٕ اوندا ع

( )1عبد المجيد عبد اليادي السعدون ،استجواب المتيم ،رسالة ماجستير ،كمية القانون،
جامعة بغداد ،1888 ،ص .888

( )8د .محمود نجيب حسني ،مصدر سابق ،ص .318-312
( )7د .محمد خميس ،مصدر سابق ،ص .711
( )2قرار محكمة التمييز االتحادية رقم /122الييئة الجزائية الثانية8117 /في 8117/8/17
( قرار غير منشور).
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َب وم ن ا األاكّٕ اوت كً اوق نُى اّ نٕ ؿقُا امتًس مم ِقتمْ مو ا ك ٕ اوسح
اكٌّ ع ِ هدٍ اإى أغ كت ذوك اّكُى قك ً معّك ً ب وق ُز ل اوتطكّب(.)1
الفرع الثاوي
ادلصلحة تثطالن االستجىاب
اى اؿ ِٕ اوق نُنّٕ وكحّ ٔ اـ انٕ قنق وكنة صنطن ى ل انٕ ننُاقْ قّ انٌ َال
ميكو اوتج َش اكٖ يرٍ اؿ ِٕ اال اضتًداا ً م كحٕ ا منٕ ضن و اؿندَح َاوقّنُح اوسشمنٕ
وك ح اعننٕ اكًّن  ،اننإى ننة اضننتجُاب ػسِننٌ اوطننكإ ألٓ صنطن ى جيننب اى ِكننُى و ننّق ً
ب م كحٕ اوع مٕ ا ّٕ ا نُن ً َاذا ى االضتجُاب َضنّكٕ ضنعْ ال اؿقّقنٕ اًنُ ارنسا٘
خاري َاكٖ اوسغس مو ُنٌ َضّكٕ حا إّ مي زضٌ امتًس ل أثه ٘ ارسا ٌٙاًُ ِهآُ اكنٖ
اإلغ زٔ بثا ب االاً م ال يرا اوػدص امطتجُب اّقُم بت هّد م ُِرٌ اوٌّ َِداا انو
ن طٌ اَ ِعجص او ذوك اتقُٗ اوتً ٕ ضدٍ وُّارٌ بقّٕ اإلرسا٘اا(.)2
ا وكاسى ِتقسز ك ثكت اى ك و ٕ ارسا٘ االضتجُاب اد اؿق ضنسزاً منو غنسع
اإلرسا٘ و ؿٌ َصل ن ٌّ اذا اكحق امد و ٕ ضسزاً بٌ َمو ثس اقت ا نحّيف اونكاسى

اهد انت ٘ ام كحٕ مو ك و ٕ اإلرسا٘(.)3
اى ادم اضتجُاب امتًس

ِقسز اال زا ِٕ م كحتٌ ا ذا ى امتًس عحنض

اختّ زٍ َازاحاٌ زح م َرًت اوٌّ ا ك ٕ مو اضٚكٕ َ ِعبض امنداا اهنٌ انروك ِند
اكٖ اى م كحٕ يرا امتًس ام ز ب الضتجُاب َال جيُش وٌ اّ بعد اى ِداْ اوكاسى اَ

ِت طك بٌ(.)4

( )1طعن رقم  1328لسنة  72ق جمسة  1812/11/82س  18ص  ،288عبد المنعم
حسني ،الجزء األول ،مصدر سابق ،ص .122

( )8د .محمد خميس ،مصدر سابق ،ص .728-722
( )7د .عبد الحميد الشواربي ،البطمان الجنائي ،مصدر سابق ،ص .11
( )2معوض عبد التواب ،الدفوع الجنائية ،الطبعة الثانية ،دار المطبوعات الجامعية،
اإلسكندرية ،1881 ،ص .128
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

243

االستجواب والمصلحة في الطعن ببطالنه

اى امػسع قعس اكٖ ا ك ٕ اى اكجث ال االضتجُاب ل ؼقّق اً اال اذا اكة
امتًس ذوك ب اتك ز اى االضتجُاب َم ِهآُ اكٌّ مو مه اػٕ ا ّكّٕ ب وتً ٕ امهطنُبٕ
ال امتًس اد ِؤحٓ ال اى ِدوْ امتًس بثاُا وّطنت و ن ؿٌ َاى ينرا ِتهن اٖ من قّندٔ
ا ك ٕ ل امُاشنٕ بني احوٕ اوثكُا َاحوٕ اوربا٘ٔ ،غري اى يرا اؿعس جيد قدَحاً وٌ ل اكُ
امتًس وروك ا تٖ اكة امتًس يرا االرسا٘ رن ش وك حك نٕ مك غنساٌَ ،اطنتدكص مهنٌ احونٕ
ا ّدي ل اكُِو اقّداً َاه اتً (.)1
َصى ام كحٕ بكاسى االضتجُاب اربش اهد ك و ٕ اوم ن ا َاوقُااند األض ضنّٕ
هلرا اإلرسا٘ َب وت وْ ِقُم ا قب ام كحٕ ب ودا بكاسى ارسا٘ االضنتجُاب َِ .عند ينرا
اودا رُيسِ ً وتعكقٌ عسِٕ اودا ع َب وم ن ا االاكّٕ اونت كنً اوقن نُى وك نتًس أثهن ٘
صرسا.)2(ٌٙ
انٌ ِكقْ اوتصام ً اكٖ ا اق ا ك ٕ ب وسح اكٌّ بثضك ب ضن ٙػٕ َ اّنٕ ضنُا٘
ب وقكُ أم اوساض ا ذا غ كت ا ك ٕ او ذوك ى قك ً ا اسًا ِطتُرب اوهقض اى
ادم اوسح اكٖ اودا بكاسى االضتجُاب جيعة اؿكس معّك ً ب وق ُز ل اوتطكّب(.)3

ِتميف اى اض ع اوندا بنكاسى االضنتجُاب ينُ ام نكحٕ ضنُا٘ اعكنق اونكاسى
ب وهع م اوع م اَ ع كحٕ اـ ُم اؾُيسِٕ َاعًنس ام نكحٕ اهند اندم مساان ٔ ضن ن ا
االضتجُاب اهد اوقّ م بًرا االرسا٘ َضكق اى بّّه ل اماكب االَ مو يرا امكحث ايس اكنك
اوم ن ا.
َمو اوقسازاا اوقم  ّٕٙاـ إ بكاسى االضتجُاب:
اقد اسزا قك ٕ متّّص اوعساا انٌ (َ ....رند اى قك نٕ ره ِن ا نّهنُٗ /ينن 1
َصى ااكعت اوقنساز اوت ّّنصٓ امنساس /4608اهلّٚنٕ اؾصاّٙنٕ االَلَ 2012 /ااندزا انساز ل
اوداُٗ امسا ٕ /1174ج 2012/1ل َ 2012/10/17غدحا اوعقُبٕ عق امتًس (ع) اال انً
اخاثا ل ااكّق اوق نُى ااكّق ً احّح ً ُنً

ؼمس ق مْ وكندا ع انو امنتًس ممن

( )1د .مأمون محمد سمامة ،مصدر سابق ،ص .232
( )8د .محمد خميس ،مصدر سابق ،ص .711
( )7د .حامد الشريف ،مصدر سابق ،ص .711
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اخة ب ومن ن ا اوق نُنّنٕ وك حك نٕ اكّنٌ انسز نقنض انٕ اوقنسازاا او ن حزٔ ل اونداُٗ
ٕ فدحاً َاق امهُا امػن ز ونٌ ل اانسٍ َاندز
َاا حاً ال قك تً بػّٕ اا حٔ ا
ا اؾصا ّٕٙزاس 23
اوقساز ب الا ا اضته حاً وهص ام حٔ /259أ ب مو ا نُى ااُ ا
( )1
وطهٕ  1971امعد ل  /30زبّ االَ 1434 /ين امُااق 2013/2/11م) .
امْ بثنٌ ( َرد اى اساز قك ٕ ره ِ ا نّهُٗ او ن حز بتن زِذ 2012/9/9
َب وداُٗ امسا نٕ /200ج 2012/1اندز خسان ً وكقن نُى وعندم ااك اًن انساز ينرٍ ا ك نٕ
او حز بت زِذ َ 2012/5/28ب وعدح /7461ين ج 2012 /2قّث انً ااندزا ن نظ قك ًن
اوط بق حَى اى اكني اوعنسف اونرٓ اضنتداٖ اوسأانٕ بن متًس خسان ً ألقكن م امن حٔ ()134
اقُب ا  ،اى ا ك ٕ اهتدب ق مّ وكدا ع او امتًس قّث ِسح االغ زٔ ال ذونك
ل قمس ركطٕ ُِم  ، 2012/9/9ورا اسز نقض اوقساز او حز ب وداُٗ َاا حٔ اونداُٗ ال
قك تً مساا ٔ م اقدم َادز اوقساز ب الا ا اضته حاً وك حٔ  /259أ-ع مو ا نُى ااُ
نن ا اؾصاّٙننٕ زاننس  23وطننهٕ  1971امعنند ل /19ذَ اؿجننٕ1433 /يننن امُااننق
ا

2012/11/4م)(.)2

ُِكحننغ مننو اوقننسازِو ل أاننسٍ اى انندم قمننُز ق ن م اننو امننتًس ِعنند اخننسالً
ب وم ن ا َاوقُااد األض ضّٕ اوت ااسي اوقن نُى وك نتًس ممن ِبانب اكّنٌ بانسى اوقنساز
َنقمٌ.
اساز قك ٕ ره ِ ا نّهُٗ /اهلّ ٕٚاالَل ب ن تً اوت ّّصِنٕ اونرٓ رن ٘ اّنٌ أننٌ
( ....ا إلا حٔ امدَنٕ ال اكُى هل آ اّ ٕ ا نُنّٕ وعدم ارسا ًٙمو اكنة اؾًنٕ امدت نٕ
ا نُن ً اكٌّ اسز نقض اوقساز َاالاساج او امتًس (ع) َغكق اوتحقّنق عقنٌ مؤاتن ً اضنته حاً

( )1قرار محكمة التمييز االتحادية رقم  /222الييئة الجزائية الثانية 8117 /في
( 8117/8/11قرار غير منشور).
( )8قرار محكمة التمييز االتحادية رقم  /11381الييئة الجزائية الثانية 8118 /في
( 8118/11/2قرار غير منشور).
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ألقك ن م ام ن حٔ /130ب االاننُوّٕ َانندز اوقننساز ب الا ن ا اضننته حاً ألقك ن م ام ن حٔ /265
االاُوّٕ ل .)1() 2012/7/10

ُِك حغ مو قّثّ ا اوقنساز امػن ز اوّنٌ أانسٍ اننٌ جينب اى ِنتس ارنسا٘ اضنتجُاب
امتًس مو اكة اوطكإ امدت ٕ بروك َاال اد اوقساز ب طسً ِطتُرب اوهقض.
َمو او قسازاا اوقم  ّٕٙك نٕ اونهقض ام نسِٕ بًنرا او ندح اننٌ (منو امقنسز
ا نُن ً اى امتًس اذا غ ٘ اى ميته او االر بٕ اَ او االضنت ساز بًن َ ،ال ِعند ينرا االمتهن ع
اسِهنٕ ضندٍَ ،اذا اككنس اإمنن وّكندٓ حا انٌ َمنو ققنٌ منو حَى غنريٍ اى خيتن ز اوُاننت
َاواسِقٕ اوت ِكدٓ يرا اودا ع ،اس ِ يف اى ِتدر اؿكس مو امته ع امنتًس انو االر بنٕ ل
اوتحقّق اورٓ ب غساٌ اوهّ بٕ اوع مٕ بعند صق ونٕ اونداُٗ ال قك نٕ اؾه ِن ا َاقند امكنف
الاتق حٍ باسى يرا اوتحقّق اسِهٕ اكٖ ثكُا اوتً ٕ ضدٍ)(ُِ .)2كحغ مو اوقساز امر ُز اى
امته ع امتًس او االر بٕ ل اوتحقّق ال جيُش اؽ ذٍ اسِهٕ اكٖ ثكُا اوتً ٕ ضدٍ.
امْ بثنٌ (صذا ى ا

مْ اورٓ ندبتٌ قك ٕ اؾه ِ ا وكدا ع انو امنتًس

ٕ َ ومس مس ع اوػنًُح اذ ن ى ندبنٌ بعند ذونك ،انإى
ظه ِٕ ِتتك صرسا٘اا ا
ٕ اكُى ب طكٕ  ،ذوك بثى اوػسض مو صجي ب اوق نُى قمُز مداا انو نة
صرسا٘اا ا
متًس ظه ِنٕ ال ِتحقنق اال اذا ن ى ينرا امنداا اند قمنس اكنة امسااعنٕ  ،امن به طنٌ اَ

بُاضإ ممثة وٌ خيت زٍ يُ مو يّ ٕٚاودا ع)(ُِ .)3كحغ مو اوقساز امر ُز اى نندب قك نٕ
اؾه ِ ا ق مٍ وكدا ع او امتًس بعد مس ع اوػنًُح ِعند ذونك صخنسالً عنق اوندا ع امقنسز
م كحتٌ.

( )1قرار محكمة جنايات نينوى  /الييئة االولى بصفتيا التمييزية المرقم /117ت 8117/في
 8117/8/82وكذلك قرار المحكمة المذكورة بذات الصدد المرقم /113ت 8118/في
 ( 8118/3/11الق اررين غير منشورين).

( )8طعن رقم  1327لسنة  88ق جمسة  1811/2/13س  11ص  ،213عبد المنعم
حسني ،الجزء السادس ،مصدر سابق ،ص .238-231
( )7طعن رقم  188لسنة  88ق جمسة  ،1828/8/2عبد المنعم حسني ،الجزء السادس،
مصدر سابق ،ص .718
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اخلامتـة
بعد اى بّهّن ام نكحٕ ل اوندا اؾهن  ْٙبنكاسى االضنتجُاب ل مُضنُع عثهن
نهتًْ غ متٕ مُرصٔ أليس االضتهت ر ا َاوتُاّ ا اوت اُاكه اوًّ :
االضتهت ر ا
 -1االضتجُاب يُ (مط ٘وٕ امتًس َمه اػتٌ او َا  ٙاوقمّٕ امهطنُب اوّنٌ ازاك بًن
َف بًتٌ ب ألحوٕ امدتك ٕ َمس ع م ودٌِ مو حاُع وتكك اوتً ٕ).
ا اؾصاّٙنٕ اكنٖ اى
 -2امػسع اوعسااْ اَرب ل ام حٔ ( )123مو ا نُى ااُ ا
ِتس اضتجُاب امقكُض اكًّس خس ازب َاػسَى ض إ مو َات اوقكض اكًّس.
 -3اى وسضننتجُاب ضن ن ا البنند مننو اُاسين اي ًن اى ِننتس ارننساٍ٘ مننو اكننة اوطننكإ
امدت ٕ َاى ِكُى وك تًس قق او ت َاى ميثكٌ ق م امتًس ومس معٌ ارسا٘اا
االضتجُاب ال جينُش ؼكّنف امنتًس اونّ ني َاى ك و نٕ ينرٍ اومن ن ا َاندم
مساا اً ِباب اكٌّ باسى االضتجُاب َباسى االحوٕ امطت دٔ مهٌ.
ِ -3عد اوكاسى رصاً٘ ارساِ ً ّٙه اوع ة االرسا ْٙامد وف وكعض اوقُااد االرساّٙنٕ
اًّدز اث زٍ اوق نُنَّٕ ،وهعسِٕ اوكاسى اي ّنٕ نكرئ َب وػنٕ ل نان ا االرنسا٘اا
اؾه َ ّٕٙاد اخر امػسع اوعسااْ ب وكاسى اورااْ بهص ام حٔ ( /249او قنسٔ أ)
االاُوّٕ مو خس اك زٔ (اـاث اؾُيسٓ ل االرسا٘اا االاُوّٕ).
 -4اى يه ن ك غننسَط ً البنند مننو اُاسي ن وك ت طننك بننكاسى االضننتجُاب َأَ يننرٍ
اوػسَط يُ (ام كحٕ) اس ِقكة أٓ حان منو حَى اُاسين ا ـ نُمٕ اؾه ّٙنٕ
وّطت مطسق ً وك ه ظساا َاك ح اآلزا٘ بة يْ نػن ط ًِندف صل ؼقّنق اغنساض
ا كّٕ َوروك البد اى ِكُى هلرا اـ س اونرٓ ِت طنك بن وكاسى م نكحٕ مك غنسٔ
َاال اد ذوك مم طكٕ َاساكٕ وطري اوداُٗ اؾصاَ ّٕٙاض إ ونروك البند اى ال ِكنُى
وك ت طك ب وكاسى ضكك ً ل ق ُوٌ جيب اى ال اكُى اوػ ِٕ منو االرنسا٘ اند
ؼققت.
 -5اى يه ك نُاني وككاسى َي اماكق اورٓ ِباب اكنٖ ك و نٕ اوقُااند اـ انٕ
ب إلرسا٘اا اؾُيسِٕ َاوهطيب اورٓ ِباب اكٖ ادم مساا ٔ اقك م االرسا٘اا غري
امتعكقٕ ب وهع م اوع م َامن متعكقٕ ع كحٕ اـ ُم.
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ِ -6كننصم اننُاس ام ننكحٕ وكد ننس مننو َزا٘ ابداٙننٌ اونندا بننكاسى االضننتجُاب ننُى
ام كحٕ اعد غسط ً اض ضّ ً َزّٙط ً وروك اغسن ل او قسٔ ( )4ان .
 -7اى مععس اوقسازاا اوت ّّصِٕ اوعساإّ اوت ام هت باسى االضتجُاب اقسز بانسى
يرا االرسا٘ َاالاساج او امتًس أَ اا حٔ اوداُٗ صل قك تً مساان ٔ اومن ن ا
َاوقُااد اـ إ بإرسا٘ االضنتجُاب َ نكحنغ اّن م اكنك ا ن س ب الوت ن ا ال
ام ني اسازااًن االغن زٔ ال مطن ٘وٕ اؾًنٕ أَ اوػندص اونرٓ خن وف ضن ن ا
االضتجُاب .
اوتُاّ ا
 -1نُاْ امػسع اوعسااْ اى ِعسف االضتجُاب ل ان نُى أانُ ا
اضُٔ ب مػسع اوّ ين اورٓ اساٌ ل ام حٔ ( )177االرسا.ّٕٙ

ن ا اؾصاّٙنٕ

 -3لد ضسَزٔ اى ِهص امػسع اوعسااْ اكٖ اى ِتس االضتجُاب بكػنٕ اودَونٕ اوسمسّنٕ
ن ا اؾصاّٙنٕ َ ،نروك أى
ام عبف بً وعدم اونهص اكّنٌ ل ان نُى اانُ ا
ِهص اكٖ االضتجُاب اوػ ُٓ مق زنٕ ب وػً حٔ اوت نص اكنٖ ارساًٙن غن يٌ ل
امنن حٔ ( /61او قننسٔ أ) االاننُوّٕ َاى ِساننب اكننٖ ك و ننٕ يننرا اوػننسط باننسى
االضتجُاب.
 -45لند ضننسَزٔ اى ِنهص امػننسع اوعساانْ اننساقٕ اكنٖ اوننكاسى ل ان نُى ااننُ
ا اؾصا ّٕٙاضُٔ ب مػسع ام سٓ اورٓ خ ص وككاسى نعسِٕ مطنتقكٕ
ا
ل ا نُى االرسا٘اا اؾه  ّٕٙزاس ( )150وطهٕ  1959امعد ل امُاح منو (- 331
َ )337ذوك ألي ّٕ َخاُزٔ يرا االرسا٘ بعه سٌِ (اوعّب امد وف وكق نُى َاندم
اساب االث ز اوق نُنّنٕ هلنرٍ االرنسا٘اا) َاى ن ى امػنسع اوعساانْ اخنر بن وكاسى
بّّه ل مُضُع عثه .
اورااْ ل ام حٔ ( /249او قسٔ أ) االاُوّٕ ض ه
ِ -8عد اودا بكاسى االضنتجُاب منو اونداُع اؾُيسِنٕ َبنروك ننسٗ ضنسَزٔ اوتنصام
ا س إ ب وسح اكٌّ بثضك ب ض ٙػٕ َ إّ ضُا٘ ب وقكُ أم اوساض َاال اند
اؿكس مطتُرك ً وكهقض اى ادم اوسح اكٌّ كّ ً جيعة اؿكس معّك ً ب وق نُز
ل اوتطكّب َنقبح اوهص اكٖ ذوك ل اكب اوتػسِ .
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س إ اهد اؿكس بكاسى االضتجُاب عط ٘وٕ

ا ك ٕ اَ اؾًٕ اَ اوػدص اورٓ خسا ض ن ا االضتجُاب َضكب باسنٌ
ؿطو ضري اوعداوٕ اوقم َ ّٕٙوكحد مو ق الا باسى االضتجُاب ادز االمك ى.

وٕ

ادلصـادر

 ام حز ب وكػٕ اوعسبّٕأَالً :اوكتب
 -1ابو مهعُز  ،وط ى اوعسب ا ّا  ،أا ح به ٍ٘ ُِضف اـّ ط  .اندّم ونٌ اوػنّذ
اكد اهلل اوعسِكْ  .بريَا  ،حاز ا حز . 2003 ،
 -2االضننت ذ اكنند االمننري اوعكّكننْ َح .ضننكّس ابننسايّس قسبننٕ ،غننسح انن نُى ااننُ
ا اؾصا ،ّٕٙاؾص٘ األَ  ،امكتكٕ اوق نُنّٕ ،بػداح.1988 ،
ا
 -3رس ثسَا َ ح .ضكّ ى اكند امنهعس ،اانُ االرنسا٘اا اؾه ّٙنٕ ،حاز اؾ معنٕ
اؾدِدٔ ،االضكهدزِٕ .2006 ،
 -4ح .ا د اتحْ ضسَز ،نعسِٕ اوكاسى ل ا نُى االرسا٘اا اؾه  ،ّٕٙمكتكٕ اوهًمٕ
اوعسبّٕ ،اوق يسٔ.1954 ،
 -5ح .اُاّق ق د اوػ َٓ ،باسى اوتحقّنق االبتندا ْٙبطنكب اوتعنرِب اوُاان اكنٖ
امتًس ،حاز االضسا٘ وكتُشِ َاوهػس ،ا ى.1988 ،
 -6ح .ق مد اوػنسِف ،نعسِنٕ اونداُع امن م اوقمن ٘ اؾهن  ،ْٙحاز اوكتنب اوق نُنّنٕ،
اوق يسٔ .2003 ،
 -7ح .خكّ ٕ كهدز اكد اهلل قطني ،ض ن ا امنتًس ل مسقكنٕ اوتحقّنق االبتندا ْٙل
ا نُى االرسا٘اا اؾه  ،ّٕٙاواكعٕ األَل ،حاز اوهًمٕ اوعسبّٕ ،اوق يسٔ.2002 ،
 -8ح .زمطننّظ بًهنن م ،االرننسا٘اا اؾه ّٙننٕ اثاننّسً َؼكننّسً ،مهػننثٔ امعنن زف،
االضكهدزِٕ.1977 ،
 -9ح .اكد اؿ ّد اوػُازبْ ،اوكاسى اؾه  ،ْٙمهػثٔ امع زف ،االضكهدزِٕ.1990 ،
 -10ح .اكد اؿ ّد اوػُازبْ ،ضن ن ا امنتًس ل مسقكنٕ اوتحقّنق اؾهن  ،ْٙمهػنثٔ
امع زف ،االضكهدزِٕ .1988 ،
ن ا اؾصاّٙنٕ،
 -11ح .وؤٓ ّة قداحِو ،نعسِنٕ اونكاسى ل ان نُى أانُ ا
بدَى حاز نػس ،ا ى.2000 ،
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 -12ح .مثمُى ق د ضسمٕ ،ا نُى االرنسا٘اا اؾه ّٙنٕ معكقن ً اكّنٌ ب و قنٌ َاقكن م
اوهقض ،اواكعٕ اوث نّٕ ،اؾص٘ اوث نْ ،بدَى حاز نػس ،اوق يسٔ.2005 ،
 -13ح .ق نند ةننّظ ،االخننس عننق امننتًس ل اونندا ع ،اواكعننٕ اوث نّننٕ ،مهػننثٔ
امع زف ،االضكهدزِٕ.2006 ،
 -14ح .ق د ش ْ ابنُ ان مس ،االرنسا٘اا اؾه ّٙنٕ ،اواكعنٕ األَل ،مهػنُزاا اؿكنيب
اؿقُإّ ،بريَا.2010 ،
 -15ح .ق ُح لّب قطين ،غسح ا نُى االرنسا٘اا اؾه ّٙنٕ ،حاز اوهًمنٕ اوعسبّنٕ،
اوق يسٔ.1988 ،
 -16ح .مدقت ق د ضعد اودِو ،نعسِٕ اوداُع ل ا نُى االرنسا٘اا اؾه ّٙنٕ ،اواكعنٕ
اوث نّٕ ،حاز اوهًمٕ اوعسبّٕ ،اوق يسٔ.2003 ،
 -17حَ .ادٓ ضكّ ى اكنٖ امنصَزٓ ،ضن ن ا امنتًس ل اونداُٗ اؾصاّٙنٕ ،اواكعنٕ
األَل ،حاز اؿ مد وكهػس َاوتُشِ  ،ا ى.2009 ،
ا اؾصاّٙنٕ ،حاز ابنو االثنري

 -18ضعّد قطب اهلل اكد اهلل ،غسح ا نُى ااُ ا
وكاك إ َاوهػس ،امُاة.2005 ،
 -19ا ن ح مػ ُغننْ ،ض ن ن ا ققننُا اـ ننُم خننس مساقننة م ن اكننة ا

ننٕ

اؾصا ،ّٕٙاواكعٕ األَل ،مهػُزاا شِو اؿقُإّ ،بريَا.2006 ،
 -20اكْ ش نْ اوعسابنْ ،امكن حال االض ضنّٕ وكتحقّقن ا َاالرنسا٘اا اؾه ّٙنٕ ،اؾنص٘
اوث نْ ،ماكعٕ ؾهٕ اوتثوّف َاوب ٕ.1939 ،
 -21ق ُح اكد اوعصِص ق د ،امػنكسا االرساّٙنٕ ل امطن ٙة اؾه ّٙنٕ ،حاز اوكتنب
اوق نُنّٕ ،اوق يسٔ.2009 ،
 -22معُض اكد اوتُاب ،اوداُع اؾه  ،ّٕٙاواكعنٕ اوث وثنٕ ،حاز اماكُان ا اؾ معّنٕ،
االضكهدزِٕ.1996 ،
 -23اوّ ع ابُ اّد ،اوداُع االرسا ّٕٙل ا نُى اانُ ا

ن ا امدنّنٕ َاؾصاّٙنٕ،

بدَى حاز نػس.2004 ،
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ث نّ ً :األط زِيف َاوسض ٙة اؾ معّٕ
 -24اكد اجملّد اكند اهلن حٓ اوطنعدَى ،اضنتجُاب امنتًس ،زضن وٕ م رطنتري ،كّنٕ
اوق نُى ،ر معٕ بػداح.1992 ،
 -25يُشاى اكد قطنو ق ند االزاُغنْ ،اومن ن ا االرساّٙنٕ اودضنتُزِٕ وك نتًس ل
مسقكٕ اوتحقّق االبتدا ،ْٙزض وٕ م رطتري ،كّٕ اوق نُى َاوطّ ضٕ ،ر معٕ حيُك،
2008
ث وث ً :اوكحُث َاودزاض ا
 -26ح .أَاى اكد اهلل او ّمْ ،االضتجُاب بني اوػسِعٕ االضنسمّٕ َاوقنُانني اؿدِثنٕ،
عث مهػُز ل فكنٕ اوعكنُم االضنسمّٕ ،ر معنٕ امُانة ،اجملكند اوسابن  ،اوعندح
اوث مو ،اوطهٕ اوسابعٕ ،قصِساى.2010 ،
 -27ح .قطني اكد او قب اكد اوكسِس ،ض ن ا امتًس ل مسقكٕ اوتحقّق االبتدا،ْٙ
عث مهػُز ل فكٕ اوقن نُى امقن زى ،ر معنٕ بػنداح ،اوعندح اوت ضن َاالزبعنُى،
.2007
 -28ح .اك ع ا ضة ضعّد ،قق امتًس ل او ن ت ،عنث مهػنُز ل فكنٕ اوسااندِو
وكحقُا ،اجملكد اؿ حٓ اػس ،اوعدح اوت ض َاوثسثُى ،اوطهٕ اوسابعٕ اػنسٔ ،اذاز،
.2009
 -29ح .ادسٓ اكد اوسشاا اؿدِثْ ،اوتحقّق االبتدا ،ْٙعث مهػنُز ل فكنٕ اوقن نُى
امق زى ،ر معٕ بػداح ،اوعدح اـ مظ َاوعػسَى.1999 ،
 -30ق د اؾكُز ،اضتع نٕ امتًس عح مٍ ل اوق نُى االزحننْ ،عنث مهػنُز ل فكنٕ
اوككق ٘ وككحُث َاودزاض ا ،اجملكد اوت ض  ،اوعدح األَ  ،ا ى ،نّط ى.2002 ،
 -31ح .ق نند اك ن ع ننُحٓ اوصبّنندٓ ،اضننتجُاب امننتًس ،عننث مهػننُز ل فكننٕ
اوساادِو وكحقُا ،اجملكد اوع غس ،اوعدح اوط حع َاوثسثُى ،اوطهٕ اوث وثنٕ اػنسٔ،
.2008
 -32ح .يدٗ ض االطساجْ ،اال ساٍ ؿ ة امتًس اكٖ االاساز ،عث مهػُز ل فكنٕ
اوساادِو وكحقُا ،اجملكد اوت ض  ،اوعدح اوُاقند َاوثسثنُى ،اوطنهٕ اوث نّنٕ اػنسٔ،
ر معٕ امُاة.2007 ،
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 -33ح  .قطنهني صبننسايّس ان حل اكّنند  :اكنسٔ ام ننكحٕ ل ان نُى اوعقُبن ا  .عننث
مهػُز ل فكٕ اوعكُم اؾه  ّٕٙاوعدح اوث نْ  /اجملكد اوط ب ُِوُّ . 1974
زابع ً :اجمل ُا ا اوقم ّٕٙ
 -34قطو او كً نْ ،مُضُإ اوقم ٘ َاو قنٌ وكندَ اوعسبّنٕ ،اؾنص٘ اوطن حع اػنس،
اوق يسٔ.1977 – 1976 ،
 -35اكد امهعس قطنين ،امُضنُإ ام ضنّٕ وكقُااند اوق نُنّنٕ اونت اسزاًن قك نٕ
اوهقض اوعسبّٕ ،االاداز اؾه  ،ْٙمس ص قطين وكدزاض ا َاالضتث زاا اوق نُنّنٕ
َا م ٔ ،بريَا ،بدَى ضهٕ طك .
 -36ف ُإ اسازاا قك ٕ اوت ّّص االؼ حِٕ (اسازاا غري مهػُزٔ).
 -37ف ُإ اسازاا قك ٕ ره ِ ا نّهُٗ ب تً اوت ّّصِٕ (اسازاا غري مهػُزٔ).
خ مط ً :اوقُانني
 -38ا نُى االرسا٘اا اؾه  ّٕٙام سٓ زاس ( )150وطهٕ 1959
ا اؾصا ّٕٙاوعسااْ زاس ( )23وطهٕ  1971امعد .
 -39ا نُى ااُ ا
 -40ا نُى االرسا٘اا اؾصا ّٕٙاوّ ين زاس ( )13وطهٕ 1994
 -41اودضتُز اوعسااْ اوه ار وطهٕ 2005
 -42ا نُى االحا ٘ اوع م اوعسااْ زاس ( )49وطهٕ 2017
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