
 
0 

 حكومة اللٌم كردستان    
 وزارة العدل        

 رئاسة األدعاء العام    
 ة األدعاء العام فً اربٌلردائ

 

 فًـــف التعســــوقٌــالت عنهم ــوٌض المتــتع

 ممارنة دراسة 

اللٌم كوردستان العراق كجزء من متطلبات الترلٌة  بحث ممدم الی مجلس المضاء فً

 من اصناؾ االدعاء العام  من الصنؾ الثانً الی الصنؾ االول

 

 من قبل

 لًــان عـلٌمــدٌا ســمٌ

 دعاء العامعضوة األ

 

 بأشراؾ

 عضوة األدعاء العام 

 شاهٌن نجاة فٌض هللا

 

 

                                                                  ه0::7                           م     ?807                          ن    <7=8

  



 
1 

 ذمةـالمق

فهً تتعلك  ،ها تمٌدٌتم شكل واضح عندما باس بها ـفً الوجود وٌتجلى األحسما الحرٌة اثمن       

حة علٌا لاس بها التبرره اال مصـالمسان وان ـرد وبصمٌم كرامته وهً مصدر لٌمته كأنسـبكٌان الف

ور المجتمعات على اساس حفاظها على حموق ـٌه ٌتم لٌاس مدى تطلهً مصلحة المجتمع وع

 وجب لوانٌنها.متمنحها لألفراد بوبالضمانات التً  ،وحرٌات أفرادها 

و ٌعد من وه ،فالتولٌؾ من الموضوعات المهمة التً لها عاللة وثٌمة بحموق وحرٌات األنسان      

ً بحرٌة الفرد الشخصٌة التً تعتبر من الحموق الطبٌعٌة  أخطر اجراءات التحمٌك واكثرها مساسا

لألنسان التً ٌحك له بموجبها األنتمال من مكان ألخر والتً اكدته األعالنات و االتفالٌات الدولٌة 

( =مانون منها المادة )تً ٌجٌزها الودساتٌر الدول على ضرورة عدم المساس بها اال فً الحاالت ال

على  هالٌجوز الماء الشبه)انه  على( التً نصت ?<=7عام ) من اعالن حموق االنسان والمواطن 

المسائل التً ٌنص علٌها المانون وبموجب الطرق فً  رجل اٌاً كان وال المبض علٌه وال سجنه إالّ 

لكل فرد الحك )( من االعالن العالمً لحموق االنسان التً نصت على 9والمادة ) ،... (1)(رالتً ٌذك

) الٌجوز المبض على أي انه التً تنص علی  ه( من;والمادة )( ه والحرٌة وسالمة شخص فً الحٌاة

بأن الحرٌة الشخصٌة و اوردت دساتٌر الدول نصوص صرٌحة  ، (2)(انسان او حجزه او نفٌه تعسفاً 

ً للمانون كما ٌنص مكفولة وفم لكل فرد الحك فً ( منه على );7المادة )دستور جمهورٌة العراق ا

وبالرؼم من  . (وفما للمانوناال الحموق او تمٌٌدها  هذهمن والحرٌة والٌجوز الحرمان  واألمنالحٌاة 

وضع ضمانات كثٌرة ألحترام هذا الحك و العرالً لد راعى حك االنسان فً حرٌته  المشرعان 

بنصوص واضحة فً الدستور ولانون اصول المحاكمات الجزائٌة ولانون العموبات وؼٌرها من 

وفك  و الموانٌن االخرى التً منعت تمٌٌد حرٌة االشخاص اال بموجب نصوص لانونٌة معٌنة

الت ذكرت فً للمضاة وبعض موظفً الدولة تحدٌدا وفً حاممنوحة ضوابط وبموجب صالحٌات 

. ورؼم وجود طرق الطعن للطعن بتلن الصالحٌات فً حالة استعمالها ضد ةنصوص لانونٌة معلوم

والموظفٌن  وابط اخرى ٌتم فٌها محاسبة المضاةاالشخاص امام جهات تمٌٌزٌة اعلى و وجود ض

المخولٌن تلن الصالحٌات عند خروجهم عن نصوص المانون فً اجراءات التولٌؾ لد تصل فً 

 باطٌة او األحالة الى المحاكم الجزائٌة .بعض االحٌان الى المحاسبة األنض

حاجة الى دعم اكثر وذلن بألرار الضمانات ؼٌر كافٌة لوحدها وبتلن ان اال اننً وجدت      

عن تلن األجراءات المخالفة للمانون كل ذلن بعد األخذ بنظر األعتبار حك  األدبًالتعوٌض المادي و

والمجرم وألتضاء سالمة التحمٌك بتولٌؾ المتهم  الدولة والمجتمع فً التصدي ومواجهة الجرٌمة

 المجال له فً ازالة ادلة الجرٌمة  حوعدم فس , إن كان مجرماً حمٌمة ومنعه من التمادي فً جرٌمته

 .آثارها مسحومحاولته 
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األخٌرة ومن تجلٌاته تعدد النصوص  سنواتملحوظا خالل ال تشرٌع العرالً تطوراً اللمد شهد       

سان حموق االن حماٌةالمانونٌة وكثرتها من ناحٌة وتعدد مجاالت تدخلها من ناحٌة اخرى . وتعتبر 

ان تدخل المشرع فً العدٌد من المناسبات سواء على  ،لذلن  المجال األخصب واألكثر حٌوٌة

األجرائٌة والموضوعٌة ذه األخٌرة خاصة وان ه ،مستوى النصوص المدنٌة او النصوص الجزائٌة 

 لها ارتباط وثٌك بحموق االنسان و الحرٌات .

البحث  أمال ان ٌكونالتً سأتً على ذكرها و مباحثفمد تناولت البحث فً ثالثة من كل ذلن     

 لألخطاء والنوالص التً ترافك البحث وهللا المستعان . بالمستوی المطلوب واعتذاري

 

 

            

الباحث 
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 االول مثحثال

 الحىقیف

 ،ٌال وعد التولٌؾ من االجراءات التی لها مساس بالحموق الشخصٌه التً دافع عنها األنسان طٌ     

وال  ،البراءة المفترضة لألنسان ة رٌنسم بخصوصٌة استثنائٌة بوصفه مخالؾ لمٌتلذلن ٌستوجب ان 

 لانوناً .إال للضرورة وفً احوال محددة مكن اللجوء الٌه ٌ

ما ٌشتبه به من عوتمٌٌز هذا األجراء  ،التعرؾ على معنى التولٌؾ  منفالبد لنا بداٌة     

 مستمل. طلبمكل فً وهذا ما سنستعرضه  ،وبٌان شروط فرضه  ،األجراءات 

 االول طلةالم

 معىى الحىقیف

 طلبالمه فً هذا وهذا ما سنبٌن ،ٌمتضً البحث معرفة الممصود بمعناه اللؽوي واألصطالحً      

 وفً ثالثة فروع مستملة :

 الفرع االول

  الحىقیف لغة

وٌمال:  ،ولؾ بالمكان و ولوفاً فهو والؾ والجمع ولُُؾ  ،الولوؾ خالؾ الجلوس  ،: ولؾ لغة    

والتولٌؾ  ،فً الحج و ولوفهم بالموالؾ  الناسة ولوفا و ولوفها أنا ولُفاً . وتولٌؾ ولؾ الداب

 .(1)الولوؾ هل .... واستولفه أي سأللفرٌمان فً المتاكالنصر توافك ا

 الفرع الثاوي

 الحىقیف اصطالحا   

: لم تتفك التشرٌعات االجرائٌة الممارنة والفمه الممارن على استخدام مصطلح لانونً اصطالحا        

والبعض األخر استخدم  ، (2)التولٌؾ  بل استخدم البعض الحبس االحتٌاطً للتعبٌرعنواحد 

 ،مصطلح األٌماؾ التحفظً االخرى تشرٌعات البٌنما استخدمت  (3)مصطلح الحبس المؤلت

ً كان المصطلح المستخدم فلم ت ،وتشرٌعات اخرى استخدمت لفظ األعتمال التحفظً  د وروأٌا

( 770المادة )فً حٌث عرفه التشرٌعات األجرائٌة الممارنة تعرٌفا له بأستثناء المشرع السوٌسري 

ٌعد حبساً مؤلتا كل حبس ٌؤمر به خالل الدعوى نون العموبات السوٌسري على انه )من لا
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اما بمٌة التشرٌعات  (1)(بسبب احتٌاجات التحمٌك ودواعً االمن                             الجنائٌة 

ً او جوازاً ألتصرت على بٌان حاالت اتخاذ هذا األجراء من لبل السلطة المختصة بذلن و جوبا

 ونرى بأن استخدام مصطلح الحبس المؤلت هو األفضل.

 الفرع الثالث

 الحىقیف فقها  

شرع لمصلحة التحمٌك بأمر ٌصدر  ،اجراء ماس بالحرٌة فمد عرؾ على انه ) :فقها  التوقٌف       

من الماضً المختص أو النٌابة العامة فً جرائم معٌنة تسلب بممتضاه حرٌة المتهم بأٌداعه السجن 

اجراء احتٌاطً ولتً ٌوضع بموجبه وعرؾ على انه ) ، (2)(لمدة معٌنة متى توافرت األدلة الكافٌة

تحاول الجهات  ،دة الممررة لانونا المتهم فً مكان معٌن بأمر من جهة لضائٌة مختصة وللم

.  (3)(وٌخضع المتهم المولوؾ لنظام خاص المختصة خاللها التأكد من ثبوت التهمة أو عدمها

مدة من الزمن تحددها ممتضٌات التحمٌك ومصلحته سلب حرٌة المتهم وعرفه البعض على انه )

حبس فً دار التولٌؾ خالل هو )نان من ٌذهب الى ان التولٌؾ . وه (4)وفك ضوابط لررها المانون(

 (5)الدعوى( موضوعفترة التحمٌك األبتدائً كلها أو بعضها او الى ان تنتهً بصدور حكم نهائً فً 

 .(6)هو اٌداع السجن خالل فترة كلها او بعضها او الى ان تنتهً محاكمته(فً حٌن ٌرى اخر )

ب جرٌمة ما وصادر من الجهة من خالل ماتمدم ٌالحظ ان التولٌؾ ٌمع على شخص متهم بأرتكا

 المخولة لانوناً بالتحمٌك وٌتمثل بسلب حرٌة المتهم لفترة زمنٌة محددة لابلة للتمدٌد .

اجراء من اجراءات التحمٌك فً الدعوى نستنتج تعرٌفا للتولٌؾ على انه )أن وبالتالً ٌمكننا 

م ضمانا لحسن سٌر ة المتهٌصدر من لبل الجهة المختصة بالتحمٌك ٌنصب على تمٌٌد حرٌالجزائٌة 

 (.ءات التحمٌكااجر

 

 

                                                             

 الجزائر ، الجامعٌة المطبوعات دٌوان ، والممارن الجزائري التشرٌع فً المضائٌة والمرالبة األحتٌاطً الحبس ، األخضر بوكحٌل.د (1)

   > ص ، 8??7

 تاريخ    (www.startimes.comالمولع )وسام دمحم نصر ، مبررات التولٌؾ وضوابطه ، بحث منشور على  (2)
      13/12/2018 الزيارة

سعٌد حسب هللا عبدهللا ، شرح لانون اصول المحاكمات الجزائٌة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ،  (3)

 =88ص  0??7

 =::ص  9<77، المادة  0=?7، بارٌس الفرنسً مٌرلً ئٌت فٌتو ،  شرح لانون األجراءات الجزائٌة   (4)

 =د.بوكحٌل األخضر ، المصدر السابك ص  (5)

ص  ;<?7، دار النهضة العربٌة ، الماهرة  >د.احمد فتحً سرور ، الوسٌط فً لانون األجراءات الجنائٌة ط (6)
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 الثاوي طلةالم

 تمٌٌز   االجراءاتالتوقيف عن غيره من  

تطلب المساس بالحرٌة الشخصٌة للمتهم وذلن تحمٌك وحماٌة امن المجتمع لد تان مصلحة ال    

وأن اتخاذ هكذا اجراء لد ٌتشابه مع بعض األجراءات التً تمس حرٌة الفرد كالمبض  ،بتولٌفه 

اوجه الشبه واألختالؾ بٌن التولٌؾ وتلن األجراءات فً طلب المفً هذا  سنبٌنواألعتمال . وعلٌه 

 فرعٌن وعلى النحو االتً:

 الفرع االول

 ثضالحىقیف والق

ً و)لبضه( األنمباض خالؾ االنبساط: المبض خالؾ البسط لبضة ٌ :لغةالقبض       مبضه لبضا

وفً اسماء هللا الحسنى المابض الذي ٌمسن الرزق وؼٌره من  ،تمبضت الجلدة فً الدار اي انزوت 

ا لبض الشًء ء اي ٌجمعهاألشٌاء عن العباد بلطفه وحكمته وٌمبض هللا األرض وٌمبض السما

لمكان وذلن بأحتجازه فً ا ،لصٌرة  سلب حرٌة شخص لمدةعرؾ المبض على انه ) (1)لبضاً 

 .(2)لذلن( الانون خصصالم

ٌتشابه التولٌؾ والمبض كونهما من األجراءات الماسة بالحرٌة الشخصٌة للمتهم التً تبررها    

مصلحة المجتمع فً مكافحة األجرام والحفاظ على ادلة الجرٌمة كما انهما ٌتشابهان فً كونهما من 

 اجراءات التحمٌك .

منها فٌما ٌتعلك بالجهة المختصة  ،اما اوجه االختالؾ بٌن التولٌؾ والمبض فتتمثل فً عدة امور    

رٌعات األجرائٌة ال ٌصدر اال من لبل شفً اؼلب الت ٌهفالتولٌؾ متفك عل ،بأتخاذ هذا االجراء 

السلطة المختصة بالتحمٌك وان كانت بعض التشرٌعات لد منحت هذه السلطة الى جهات اخرى 

 (4)وهنان من التشرٌعات استبعدت سلطة التحمٌك  من اتخاذه (3)اضافة الى السلطة المختصة بالتحمٌك

فً التشرٌعات األجرائٌة  اما الجهة المختصة  بأصدار امر المبض فهً مختلؾ علٌها ، (4)اتخاذه

اصدار امر  حدد سلطةلد ذكر المشرع العرالً فً لانون اصول المحاكمات الجزائٌة ولكننا ن

واجاز المانون لبعض  (5)المبض بالماضً والمحكمة وهً ذات الجهة التً تصدر امر التولٌؾ

ن اوجب وفً حٌ (6)ٌكون هنان امر لضائً معٌنة الماء المبض دون ان          الجهات وفً احوال 

                                                             

 889 – 888، ص  8009جمال الدٌن بن منظور ، لسان العرب ، المجلد السابع ، دار الحدٌث ، الماهرة  (1)

ماجد احمد الزاملً ، حموق األنسان وسلطة الضبط الجنائً فً المبض ، دراسات وأبحاث لانونٌة ، الحوار  (2)

    13/12/2018الزيارة تاريخ (www.alhewar.orgمنشور على المولع ) 8077/>/?فً  7?99المتمدن العدد 

 كالمشرع المصري والمشرع الجزائري (3)

 كالمشرع الفرنسً (4)

المعدل على ،الٌجوز  7=?7( لسنة 89الجزائٌة العرالً رلم ) ( من لانون أصول المحاكمات8?نصت المادة ) (5)

 (709ضى امر صادر من  لاضً أو محكمة فً األحوال ...، و )المبض على اي شخص أو تولٌفه اال بممت

 ( من المانون ذاته708انظر المادة ) (6)

http://www.alhewar.org/
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المتهم بأرتكاب على سبٌل األستثناء تولٌؾ فً االماكن النائٌة عن مركز دائرة الماضً على المحمك 

 .(1)جناٌة فمط

اما مدة التولٌؾ فً التشرٌع العرالً فتنتهً بأنتهاء الضرورات التً دعت الٌه ولذلن فلماضً      

( ٌوماً فً كل مرة اي ان ;7الحك فً ان تأمر بتولٌؾ المتهم لمدة التزٌد على ) المحكمةالتحمٌك او 

وذلن النزول بهذه  ،( ٌوم ;7( ساعة الى ):8)ة فً تحدٌد مدة التولٌؾ من ٌللماضً سلطة تمدٌر

( ٌوم وإال ;7ٌجوز للماضً اصدار امر التولٌؾ لمدة اكثر من ) فال،المدة ٌكون من مصلحة المتهم 

ي عدم تجاوز مدة التولٌؾ ربع الحد األلصى . اال انه من الضرور (2)كان لراره باطاًل للمدة الزائدة

واذا تطلب االمر تمدٌد التولٌؾ اكثر من ستة اشهر  ،اشهر  للعموبة والٌزٌد بأٌة حال على ستة

التولٌؾ مدة مناسبة  دٌدمبتفٌنبؽً على الماضً عرض الموضوع على محكمة الجناٌات لتأذن 

عتمد ان جعل مدة التولٌؾ التتجاوز ربع الحد ون (3)ربع الحد االلصى للعموبة بحٌث ال تتجاوز

االلصى هً مدة طوٌلة ٌنتمد علٌها المشرع العرالً خاصة وان األجراء استثنائً ٌتخذ للتأكد من 

 أو نفٌها.التهمة ثبوت 

ً علٌه اما امر المبض فٌتم اللجوء الٌه اٌضاً فٌما اذا كان الفعل الجرم     ً المتهم بأرتكابه معالبا

ً او ممٌما خارج ب عموبة جنحة بالحبس او بعموبة أشد جسامة اال انه أشترط ان ٌكون المتهم هاربا

لانون االجراءات الجنائٌة . وكذلن الحال فً  (4)حمه هذا األجراءباللٌم الجمهورٌة لكً ٌتخذ 

 .(5)البحرٌنٌة

عدم جواز التولٌؾ فً الجنح المعالب على خالل ما تمدم ان التشرٌعات االجرائٌة تتفك  ٌالحظ     

كما وانها تتفك فً جواز التولٌؾ فً الجناٌات والجنح علٌها بالؽرامة وفً جرائم المخالفات 

ولكن التولٌؾ اجراء خطٌر ٌنبؽً ان  ،المعالب علٌها بالحبس وان كانت لد اختلفت فً مدة الحبس 

ة ولذلن فمد حدد المشرع الفرنسً فً المادة الٌتم اتخاذه اال فً جرائم على جانب كبٌر من االهمٌ

لسنة  >7;عدل بموجب المانون مال 0=?7من لانون االجراءات الجزائٌة الفرنسً لسنة ( 7:9-7)

نطاق الجرائم التً ٌجوز التولٌؾ فٌها , فأجازه بالجناٌات , أما  8000لسنة  :;79والمانون  8000

ها ثالث سنوات على االلل واستبعد على األطالق علٌلب زه اال فً الجنح المعافلم ٌجبالنسبة للجنح 

 المخالفات .

ولم ٌختلؾ المشرع العرالً عن التشرٌعات الجزائٌة محل البحث حٌث ٌتخذ امر التولٌؾ ضمن     

جرائم ٌجب فٌها تولٌؾ  اذ لسم الجرائم الى ،مات الجزائٌة كمعاٌٌر محددة فً لانون اصول المحا

    ،ا وخطورة مرتكبها وخوفاً من احتمال هروبه او تأثٌره على سٌر التحمٌك المتهم نظراً لخطورته

                                                             

 ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة العرال778ًالمادة )انظر  (1)

  ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة العرالً ?70انظر الفمرة ) أ ( من المادة )  (2)

  اصول المحاكمات الجزائٌة العرالً( من لانون ?70انظر الفمرة )ج( من المادة )(3)

 ( من لانون األجراءات الجزائٌة الجزائري ?77انظر المادة )(4)

 ( من لانون األجراءات الجنائٌة البحرٌنً 7:8انظر المادة )(5)
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من ع المشرع العرالً ذلن هنان جرائم من الً عنفض (1)عالب علٌها باألعدامالجرائم الم وهً   

سراح المتهم بأرتكابها وٌجب احالته فٌها مولوفا على المحكمة المختصة كجرائم االختالس اطالق 

التهرٌب اال اذا كانت األدلة منعدمة او ؼٌر كافٌة فلماضً التحمٌك ان أو السرلة او الرشوة وجرٌمة 

س مدة تزٌد االصل فٌها تولٌؾ المتهم وهً المعالب علٌها بالحب التً جرائمالو (2)ٌمرر األفراج عنه

وذلن للمحافظة على االدلة والمرائن المادٌة  ،ؤبد معلى ثالث سنوات او السجن المؤلت او ال

 .(3)المتحصلة فً المضٌة ضد الجانً او لتأثٌره على الشهود اما األستثناء فهو اطالق سراح المتهم

ق مة فاألصل فٌها اطالبالؽرا ألل أوأو جرائم المعالب علٌها بالحبس مدة ثالث سنوات الأما      

وتدخل جرائم المخالفات ضمن النوع االخٌر من  ، (4) هجواز تولٌف سراح المتهم أما االستثناء فهو

 . (5)مٌة فال خوؾ من هروب المتهم فٌهاوذلن لكونها جرائم للٌلة االه ،الجرائم 

اما المبض فهو وجوبً فً الجرائم التً عموبتها األعدام او السجن المؤبد وٌكون جوازٌا فً     

والٌجوز اصداره فً الجرائم التً عموبتها الل من سنة وفً  ،الجرائم التً تزٌد عموبتها على سنة 

 . (6)جرائم المخالفات

 الفرع الثاوي

 الحىقیف واألعحقال

المٌام بحجز الشخص فً مكان و منعه من األنتمال أو ة منها )عدة تعارٌؾ فمهٌلألعتمال       

واألعتمال  ،االعمال اال فً الحدود التً تسمح بها السلطة  مناالتصال بؽٌره او مباشرة أي عمل 

 . (7)(صد به حماٌة امن المجتمع وسالمتههو اجراء ولائً ٌم

االمن العام فً ظروؾ استثنائٌة تدبٌر ولائً تتخذه السلطات المسؤولة عن وعرؾ على انه )   

فٌها م التحتمل التمهل وال تتاح فٌها فرصة استجماع عناصر اتهام لاطعة فً جرائم محددة ٌمو

فهذا االجراء من االجراءات التً تتخذ من لبل االدارة وٌتضمن تمٌٌد  ، (8)(الدلٌل على هذا االتهام

 عض الحرٌات .ممارسة ب منالحرٌة الشخصٌة للشخص المعتمل وحرمانه 

 ،فالتولٌؾ ٌتفك مع األعتمال فً اوجه معٌنة وٌختلؾ فً اخرى فمن حٌث اوجه التشابه بٌنهما     

             فً االماكن المخصصة دون ان من االجراءات الممٌدة لحرٌة الفرد والمتمثلة بأٌداعه كلٌهما فأن 

                                                             

 ئٌة العرالً ( من لانون اصول المحاكمات الجزا?70انظر الفمرة )ب( من المادة )(1)

 ( من المانون اعاله 790انظر الفمرة )ب( من المادة )(2)

 ( من المانون اعاله ?70انظر الفمرة )أ( من المادة )(3)

 ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة العرالً 770انظر الفمرة ) أ ( من المادة )(4)

  ( من المانون ذاته770انظر الفمرة )ب( من المادة )(5)

 ( من المانون أعاله ??انظر المادة )(6)

 78ص  ;800احمد عبدالمهدي واشرؾ الشافعً ، الحبس األحتٌاطً ، دار العدالة الماهرة ، (7)

المصري ممال منشور على المولع المعدل وبات عمنزٌة عبداللطٌؾ ، الحبس واألعتمال وفماً لمانون ال(8)

(ng40.netwww.m) 25/12/2018الزيارة تاريخ    

http://www.mng40.net/
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ٌتم اتخاذ اٌاً منهما بناءاً على اتهامات ، وأنما حك المولوؾ او المعتمل اي حكم ٌسلب حرٌته ٌصدرب

 . (1)عد عدم صحتها وبراءة المتهم منهالد ٌثبت فٌما ب

لألجراء فأن التولٌؾ اما االختالؾ بٌنهما فٌتمثل فً اوجه عدة منها من حٌث التكٌٌؾ المانونً       

اما األعتمال فهو  ، (2)من اجراءات التحمٌك نص علٌه المشرع ونظمه فً الموانٌن االجرائٌةاجراء 

 بأعالن حالة الطواريء. مرهون تطبٌمهو  ،تدبٌر ولائً ٌستند الى نصوص تشرٌعٌة خاصة 

حٌث ان لرار التولٌؾ  ،وكذلن ٌختلفان من حٌث الجهة التً ٌصدر عنها كل من األجرائٌن      

ة ـكمة المختصـالمححمٌك أو ـلطات التـل سـدر من لبـرائٌة ٌصـن األجـوانٌـروؾ فً المـكما هو مع

لطة ــن السـدر عـه ٌصـمال فأنـمر األعتأ اـأمّ  ،ائٌة ـلطة لضـأي من س ،اكمة المتهم ـبمح

 .(3)فٌذٌةـالتن

فضالً عما تمدم فأن السند المانونً الذي ٌستند الٌه لرار التولٌؾ الذي تتخذه سلطة التحمٌك الى     

لانون العموبات أو الموانٌن الجنائٌة ً فاتهام شخص بأرتكاب جرٌمة معٌنة منصوص علٌها 

أما األعتمال فٌستند الى حالة الخطورة األجرامٌة للشخص المعتمل أو حالة األشتباه أو  ،الخاصة 

ع األستدالالت او التمارٌر جممحاضر الخطورة على األمن والنظام العام التً تبنى بالؽالب على 

 . (4)التً تحررها الجهات األمنٌة

الى ذلن ٌشترط استجواب المتهم لبل اصدار لرار التولٌؾ اال اذا كان المتهم هارباً فٌجوز  اضافة   

اي تحمٌك او استجواب وانما  األعتمالفً حٌن الٌسبك  ، (5)واب عند المبض علٌهتولٌفه بدون استج

على  تحرر بمعرفة الشرطة . فضالً عما تمدم فأنه ٌترتبٌستند الى محاضر االستدالل او مذكرات 

اما االعتمال فهو ؼٌر  ،التولٌؾ سلب حرٌة المتهم لمدة زمنٌة محددة تمتضٌها مصلحة التحمٌك 

 .محدد المدة

 

 

 

                                                             

  >:، ص 8070، منشورات الحلبً الحمولٌة ، بٌروت  8واصؾ الشرٌؾ ، التولٌؾ األحتٌاطً ، ط رو د.عم(1)

كمانون األجراءات الجنائٌة المصري ولانون األجراءات الجنائٌة البحرٌنً ولانون اصول المحاكمات الجزائٌة (2)

 العرالً

( من امر الدفاع 9والمادة ) <;?7( لسنة 8>7( من لانون الطواريء الملؽً فً مصر رلم ) 9انظر المادة )  (3)

 عن السالمة الوطنٌة العرالً

 :7دمحم ناصر احمد ولد علً ، التولٌؾ )الحبس األحتٌاطً( فً لانون األجراءات الفلسطٌنً )دراسة ممارنة( ص(4)

  (scholar.najah.edu، رسالة منشور على المولع ) :7ص

،  ;<?7د.محد زكً أبو عامر ، الحماٌة األجرائٌة للموظؾ العام ، الدار الفنٌة للطباعة والنشر ، األسكندرٌة (5)

  9<>ص 
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 الثالثلة طالم

 شروط الحىقیف 

ه فمد لٌدته التشرٌعات ٌوعل ،د االجراءات خطراً وذلن لمساسه بحرٌة االنسان شالتولٌؾ من ا

ٌنبؽً توافرها عند اتخاذ هذا االجراء التً ٌترتب على الجنائٌة بشروط موضوعٌة واخرى شكلٌة 

ع المبحث سٌتم بٌان الشروط كل فً فروفً هذا  خروج هذا المرار عن مشروعٌته ، امؼٌاب احداه

 مستمل .

 الفرع االول

 الشروط المىضىعیة

مولؾ  ال اتطرق الى تشرٌعات اخرى انما اتطرق الى اوال : الجرائم التً ٌتم فٌها توقٌف المتهم:

دٌد الجرائم التً ٌتم فٌها لتشرٌعات االجرائٌة محل البحث لتحالمشرع العرالً حٌث اعتمد معٌاراً ل

وعلٌه اوجب تولٌؾ المتهم بجرٌمة معالب علٌها  ،تولٌؾ المتهم حٌث اعتمد معٌار اختالؾ العموبة 

معالب علٌها بالحبس مدة تزٌد على ثالث سنوات او و اجاز تولٌؾ المتهم بجرٌمة  ،باألعدام 

شخص ( ٌوما كل مرة او ان ٌطلك سراحه بتعهد ممرون بكفالة ;7بالسجن المؤبد او المؤلت لمدة )

كما اجاز المشرع العرالً تولٌؾ المتهم المعالب بالحبس ثالث سنوات او الل او  ، (1)ضامن

هروبه وعدم حضوره اجراءات  وبسٌر التحمٌك ا بالؽرامة اذا كان اطالق سراحه ٌؤدي األضرار

ة التولٌؾ بٌن الجرائم المعالب ٌوبذلن ٌكون المشرع العرالً لد ساوى من حٌث امكان ،المحاكمة 

الل او  وعلٌها بالحبس اكثر من ثالث سنوات والجرائم المعالب علٌها بالحبس ثالث سنوات ا

التشرٌعات األجرائٌة محل البحث امكانٌة تولٌؾ  وهذه األخٌرة عموبة مالٌة استبعدت ،بالؽرامة 

وعلٌه هنان رأي ٌذهب الى ضرورة  ،ما ٌملن وهً حرٌته  أعزخص المتهم المعالب بها بسلب الش

تولٌؾ المتهم هذا الرأي ألن  صحةرى ن ، (2)بدالً من تولٌؾ المتهم ن ٌتخذ اجراءات تحفظٌةً مالٌةا

ٌعطل اعماله ولد ٌفمده مصدر ه عن حٌاته االجتماعٌة وٌسلبه حرٌته المضمونة دستورٌاً وٌبعد

 رار اخرى .ضفضالً عن المساس بسمعته وسمعة اسرته وما ٌترتب على ذلن من ا ،رزله

كذلن خالؾ المشرع العرالً التشرٌعات االجرائٌة محل البحث فً انه اجاز تولٌؾ المتهم       

اذ نعتمد ان فً ذلن  ،وهذا المولؾ ٌنتمد علٌه المشرع  ،بالمخالفة اذا لم ٌكن له محل الامة معٌن 

وٌاحبذا لو ان المشرع  ،فً تمٌٌد حرٌة االفراد بالنسبة لجرٌمة للٌلة االهمٌة وهً المخالفة  مؽاالة

 على عدم جواز التولٌؾ اذا كان الجرٌمة من نوع المخالفة مهما كانت األسباب . ٌنصالعرالً 

                                                             

 ب ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة العرالً المعدل. –الفمرة ) أ  ?70انظر  المادة (1)

الحرٌة الشخصٌة فً استجواب المتهم وتولٌفه ، بحث منشور على  ابو ذر منذر كمال عبداللطٌؾ ، ضمانات(2)

    25/12/2018الزيارة تاريخ  (www.startimes.comالمولع )

 

http://www.startimes.com/
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بالجرائم المرتكبة من  ع العرالً عن التشرٌعات األجرائٌة فٌما ٌتعلككذلن اختلؾ المشر         

وانما اوجب تولٌؾ  ،ث انه لم ٌستثنً الجرائم التً ٌكون مرتكبها حدثاً من التولٌؾ األحداث حٌ

كما اجاز تولٌؾ الحدث فً  ،( سنة :7) هعموبتها األعدام اذا تجاوز عمربجناٌة الحدث المتهم 

 ر وجود كفٌل له.ذذلن لفحصه ودراسة شخصٌته أو عند تعالجنح والجناٌات و

واذا ما تم تنفٌذ لرار التولٌؾ فأنه ٌتم فً دار المالحظة وفً حالة عدم وجود األخٌر ٌتم تولٌفه      

الجرٌمة  تمع البالؽٌن مع اخذ األحتٌاطات لعدم األختالط واستثنى المشرع تولٌؾ الحدث اذا كان

 . (1)نوع المخالفةمن 

تٌر واالتفالات الدولٌة مبدأً هاماً اال وهو ان اسالرت اؼلب الد : الدالئل الكافٌة على األتهام:ثانٌا  

لائماً حتى لو أعترؾ المتهم بأرتكابه للجرٌمة ألن هذا المبدأ  وٌظل)المتهم بريء حتى تثبت ادانته( 

هٌئة لضائٌة مختصة أو  اعترافه الٌهدم لرٌنة برائته مالم ٌصدر بذلن حكم لضائً بات صادر عن

( فال ٌجوز تولٌؾ لمصلحة المتهم تفسرٌتمثل فً )ان الشن  اثر فً مرحلة التحمٌكان لهذا المبدأ 

او التصل الى مرحلة  ،واألمارات كافٌة على اتهامه بأرتكاب جرٌمة ما  ،المتهم مالم تكن الدالئل 

 . (2)األحتمال بأسناد الجرٌمة للمتهم

التشرٌعات األجرائٌة محل البحث ٌالحظ ان بعض التشرٌعات لد نصت صراحة وبالرجوع الى 

والبحرٌنً دون أدنى تحدٌد  (3)يعلى ضرورة توافر هذا الشرط لصحة التولٌؾ كالمشرع المصر

 . (4)دالئل الكافٌةالعد من لما ٌ

ندما عان المائم بالتحمٌك ة البراءة للمتهم فمن المؤكد نٌاءاً استثنائٌاً ٌشكل مساساً بمرلكن التولٌؾ اجر

ن األمر البد وأن ااذ ،ٌبدو له احتمال ارتكابه للجرٌمة اكبر من أحتمال براءته منها ٌتخذ هذا المرار 

ٌخضع للسلطة التمدٌرٌة للمائم بالتحمٌك وخبرته الشخصٌة بمدى كفاٌة األدلة المستحصلة ضد المتهم 

 اوال .

أما المشرع الفرنسً والعرالً والجزائري فلم ٌنص صراحة على ضرورة توافر األدلة الكافٌة 

وال ؼنى عنه  ،ونعتمد أن وجود هكذا شرط على جانب كبٌر من األهمٌة  ،ألتخاذ أجراء التحمٌك 

حٌث الٌكفً  ،والسٌما تولٌؾ الشخص  ،ألتخاذ أي اجراء ٌتضمن معنى المساس بحرٌة الفرد 

وأن من وجه الٌه  ،األجراء األخٌر أن تكون هنان جرٌمة لد ولعت على درجة من الخطورة  ألتخاذ

المعلومات واألدلة بنظر األعتباربل البد لجهة التحمٌك أن تأخذ  ،األتهام من أصحاب السوابك 

 طاًل .لمرار التولٌؾ واال كان لرارها با  هاتها للمتهم لبل اصدارالمتوافرة لدٌها ومدى امكانٌة نسب

                                                             

 المعدل 9<?7( لسنة >=( من لانون رعاٌة األحداث رلم )8;ة )المادانظر (1)

والخارج العرالً حموق المتهم فً دور التحمٌك فً المانون العرالً ممال منشور انظر اتحاد حمولٌٌن الداخل (2)

    25/12/2018الزيارة تاريخ( http://www.facebook.comعلى المولع )

السالفة  >800( لسنة ;:7( من لانون األجراءات الجنائٌة المصري المعدلة بالمانون رلم ):79انظر المادة )(3)

 الذكر

 ( من لانون األجراءات الجنائٌة البحرٌنً .7:8انظر المادة )(4)

http://www.facebook.com/
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بالجرٌمة المنسوبة الٌه واألدلة الممامة ضده  ٌراد به منالشة المتهم :ثالثا : استجواب المتهم       

 . (1)منالشة تفصٌلٌة كً ٌفندها اذا كان منكراً للتهمة او لٌعترؾ بها اذا شاء االعتراؾ

االدلة والذي ٌتمثل وٌختلؾ األستجواب عن سؤال المتهم حٌث ان األخٌر من اجراءات جمع     

والجهة التً تباشره ؼٌر  ،ة ٌٌلبصورة تفص تهبسؤاله عن التهمة المسندة الٌه دون ان تتم منالش

محصورة بماضً التحمٌك والمحمك حٌث ٌمكن ان ٌموم به عضو الضبط المضائً أو ضابط 

الضمانات لتأمٌن  . ونظراً ألهمٌة األستجواب فمد احاطته التشرٌعات بالعدٌد من(2)هالشرطة ومفوضٌ

ً لبل  حصوله بشكل لانونً . وتتفك التشرٌعات األجرائٌة محل البحث على ان األستجواب وجوبٌا

وبما  ،وذلن لما ٌحتله من مركز مهم بٌن اجراءات التحمٌك وله لٌمة تحمٌمٌة كبٌرة  ،تولٌؾ المتهم 

لائع الدعوى . واستثنى ٌمكن ان ٌسفر عنه من معلومات تؤدي الى الكشؾ عن الحمٌمة وتفسٌر و

المصري والبحرٌنً من شرط استجواب المتهم لبل تولٌفه حالة كون المتهم هارباً على ان المشرع 

تعذر تنفٌذه وٌصدر امر بالضبط لأي ان ٌصدر ضده امر بالحضور و ،ٌتم اثبات هروبه اثباتاً ٌمٌناً 

 واألحضار وهو االخر الٌمكن تنفٌذه بسبب الهرب .

( ;7اجاز المشرع العرالً لماضً التحمٌك تولٌؾ المتهم لمدة التتجاوز ) :ا : مدة التوقٌفرابع      

الحد األلصى الٌتجاوز  ٌمرر الل من هذه المدة إال انوهذا ٌعنً بأمكان لاضً التحمٌك ان  ،ٌوماً 

رأي الماضً انه هت المدة ولم ٌنتهً التحمٌك بعد على انه اذا انت ،( ٌوماً وإال كان لراره باطالً ;7)

( ٌوماً كحد الصى فً كل ;7فأنه ٌجوز تمدٌد التولٌؾ لمدة ) ،من الضروري استمرار التحمٌك 

على ان التزٌد مدة التولٌؾ فً كل حال من األحوال  ،مرة ٌرى ضرورة استمرار تولٌؾ المتهم 

 . (3)على ستة اشهر

ه لبل اصدار لرار بتمدٌد التولٌؾ وان حضور المتهم وسماع الوالنرى بأن المشرع العرالوأننا      

ٌكون المرار مسبباً اذ لد تتكون لناعة لدى الماضً بضرورة اطالق سراح المتهم واذا تطلب 

فٌجب على لاضً التحمٌك عرض األمر على محكمة الجناٌات  ،التحمٌك األستمرار بتولٌؾ المتهم 

 لتأذن به أو ان تمرر اطالق سراحه بكفالة او بدونها .

ح المشرع العرالً سلطة اصدار امر نم :القرار من الجهة المختصة بأصدارهخامسا : صدور       

                                 ٌك األبتدائً فأن وبما انه اجراء من اجراءات التحم ،(4) مة(كالتولٌؾ الى المضاء )لاضً او مح

                                                             

  870سعٌد حسب هللا عبدهللا , المصدر السابك ص (1)

 (www.krjc.iqبشتٌوان فتاح رسول ، استجواب المتهم وفماً للمانون العرالً ، بحث منشور على المولع )(2)

 ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة العرالً ?70ج( من المادة )-انظر الفمرة )أ(3)

 ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة العرالً 8?انظر المادة )(4)

http://www.krjc.iq/
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واستثناءاً منح المشرع المحمك سلطة اصدار  ،(1)صاحب األختصاص األصٌل لاضً التحمٌك هو

امر التولٌؾ للمتهم المرتكب جرٌمة من نوع جناٌة فً األماكن النائٌة وعلٌه ان ٌعرض األمر على 

فرنسً وذلن .وٌا حبذا لو ان المشرع العرالً ٌحذو حذو المشرع ال (2)الماضً بأسرع ولت

وتمدٌداته وهذا ٌشكل بالتأكٌد ضمانة لحموق ص لاضً للنظر فً اصدار االمر بالتولٌؾ ٌتخصب

 المتهم كونه الٌمثل سلطة تحمٌك وال اتهام .

 

 الفرع الثانً

 الشروط الشكلٌة

 لكً ٌأخذ المرار الصادر بتولٌؾ المتهم طرٌمه الى التنفٌذ البد من ان تتوافر الشروط التالٌة:      

تشرٌعات األجرائٌة محل البحث على ان ٌكون تتفك ال اوال : كتابة القرار الصادر بتوقٌف المتهم:

عد ضمانه وفً ذات الولت ٌ ،المرار الصادر بتولٌؾ المتهم محرراً بالكتابة ألمكان اثبات ما جاء به 

 للمتهم بأعتباره صادراً من جهة تملن لانوناً اتخاذه .

لموانٌن األجرائٌة وفً الحمٌمة لم ٌرد فً ا ،والبد ان ٌتضمن هذا المرار على بٌانات معٌنة    

 ،المصري والبحرٌنً و الجزائري نصاً ٌحدد مباشرة ماٌجب ان ٌتضمنه لرار التولٌؾ من بٌانات 

مر بحضور المتهم أو بالمبض علٌه اال انه تم تحدٌد البٌانات التً ٌجب توافرها عند اصدار اال

العرالً الذي اورد . بخالؾ المشرع (3)واحضاره وهو نص عام ٌمكن تطبٌمه على امر التولٌؾ

ً ٌحدد فٌه مباشرة ما ٌلزم فً لرار التولٌؾ من بٌانات . كما وتتفك التشرٌعات  (4)نصاً صرٌحا

االجرائٌة محل البحث فً ضرورة ان ٌتضمن لرار التولٌؾ بٌانات تتعلك بالتهمة المسندة الى 

من كون الجرٌمة المسندة الٌه كد للتأوذلن  ،المتهم وتحدٌد المادة او المواد المانونٌة المنطبمة علٌها 

من الجرائم التً ٌجب أو ٌجوز التولٌؾ بشأنها حسب ما حددته كل من التشرٌعات محل البحث . 

والبد من ان ٌذكر اسم الماضً  ،فضالً عن ذلن ان ٌتضمن تارٌخ ابتداء التولٌؾ وتارٌخ انتهائه 

م عضو النٌابة العامة فً التشرٌع الذي اصدر المرار كما فً التشرٌع المصري والعرالً او اس

 فاء صفة الرسمٌة علٌه ومنع تزوٌره .ٌل المرار بالختم الرسمً وذلن ألضفضالً عن تذٌ ،البحرٌنً 

حٌث ٌمنح صاحب الشأن  ،ب لرار التولٌؾ ضمانة لانونٌة للمتهم ٌعد تسبٌ ب القرار:ٌثانٌا : تسب

لٌؾ ولد ووالمبررات الالزمة ألصدار لرار الترلابة مباشرة على سلطات التحمٌك بتوافر األسباب 

                             بتسبٌب لرار التولٌؾ  9;?7/?/=8ً وجب المؤتمر الدولً السادس لمانون العموبات الذي انعمد فأ

                                                             

 تها( من المانون ذ7;انظر الفمرة )أ( من المادة )(1)

 ة العرالً ( من لانون اصول المحاكمات الجزائ778ٌانظر المادة )(2)

( من لانون األجراءات الجزائٌة ?70( من لانون األجراءات الجنائٌة المصري والمادة )=78انظر المادة )(3)

 ( من لانون األجراءات الجنائٌة البحرٌنً =79الجزائري والمادة )

 ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة العرال779ًانظر المادة )(4)
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               تتأكد من وجود اسباب والعٌة  ن بالمرار أنلكً تستطٌع المحكمة التً ٌرفع الٌها الطعوتمدٌد مدته 

التشرٌع العرالً نصاً ٌوجب تسبٌب امر التولٌؾ ولكن لمحكمة  خال. ولد  (1)ولانونٌة تبرر اصداره

 .(2)الموضوع ان تسبب لرارها بتولٌؾ المتهم اثناء نظر الدعوى وفً اي ولت

رطت اشتومن خالل ما تمدم ٌتبٌن لنا ان التولٌؾ عمل اجرائً خطٌر لمساسه بحرٌة األفراد     

وعلٌه ٌمكننا ان نضع رى موضوعٌة التشرٌعات لصحته مجموعة من الشروط منها شكلٌة واخ

كلها عن العمل األجرائً  وط الموضوعٌة او الشكلٌة اوتعرٌفاً للتولٌؾ الباطل هو )تخلؾ احد الشر

 مالج ضمن األعٌندروالتً تعد ضمانة مهمة للمتهم فتخرجه من األعمال األجرائٌة الصحٌحة و ،

 .المخالفة للمانون أو الباطلة(

 

 

 

 

 المثحث الثاوي 

 الحىقیف الحعسفي والحعىيض عىه

تعد حرٌة الفرد اسمى الحموق التً ناضل األنسان ألجلها وكرستها الدول فً دساتٌرها       

اء ومكفولة بموجب المانون . وتمتضً العدالة ان ال تسلب من األنسان حرٌته او ٌولع علٌه اي اجر

 على حكم لضائً صادر من جهة لضائٌة مختصة . من هذه الحرٌة اال بناء ٌمٌد

ان المبالؽة فً مراعات العدالة لد ٌؤدي الى اضرار بالؽة بالمصلحة العامة اذا لم توافك على 

أحوال خاصة ؼٌر ان األعتبارات التً فً تولٌؾ بعض األشخاص لؽرض التحمٌك والمحاكمة 

مساس خطٌر بحرٌة الفرد وان اتخاذه  فٌه التولٌؾ اجراء نحمٌمة كوبٌناها فٌما سبك التؽٌر من 

ه ولد راعت التشرٌعات األجرائٌة هذه الحمٌمة عند احاطت ،ٌجب ان ٌكون فً اضٌك نطاق 

جرٌمة والسلطة والمدة والتً بٌناها بخصوص المادة لبابضمانات كثٌرة منها الموضوعٌة المتعلمة 

المتعلمة بالبٌانات التً ٌجب ان ت الجزائٌة العرالً ومنها الشكلٌة المحاكما أصول( فً لانون ?70)

جنائٌة لجهات التحمٌك والمحاكمة التشرٌعات ال مر الصادر بالتولٌؾ . ولد فسحتتضمنها األٌ

بالتولٌؾ من عدمه وٌترتب على تلن الصالحٌات حصول  الصادر صالحٌات واسعة فً األمر

                دامه . وٌتمثل هذا التعسؾ فً مظهرٌن: اولهما األسراؾ فً ان لم نمل تعسفاً فً استخ ،تسرع 

                                                             

  <> – =>انظر دمحم ناصر احمد ولد علً , المصدر السابك ص (1)

 ( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة العرالً =;7انظر المادة )(2)
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. واذا انتهٌنا الى ان مصلحة المجتمع أو العدالة هً التً (1)وثانٌهما األطالة فً مدته ،استخدامه 

هذا الوضع ٌؤدي الى التساؤل ع حك هؤالء  اال ان ،ضه لألضرار ٌالتضت تولٌؾ المتهم وتعر

فكما ان  ،( مم بالؽرالؽنبهم للسبب ذاته تطبٌماً لماعدة )المضرورٌن فً طلب التعوٌض عما اصا

وجب على المجتمع ان ٌعوضه عما لحمه  ،الفرد ٌضحً بحرٌته فً سبٌل امن المجتمع وسالمته 

لٌؾ واألول نتطرق الت فً المطلبف خصص هذا الفصل الى ثالثة مطالبوسوؾ ن ،من أضرار 

 اما فً المطلب ،ة األدبٌضرار المادٌة واالالثانً نتطرق الى التعوٌض عن  التعسفً وفً المطلب

فً اللٌم  8070( لسنة ;7الثالث سوؾ نتطرق الى اهمٌة التعوٌض على ضوء لانون رلم )

 العراق . –كوردستان 

 

 االول المطلة

 الحىقیف الحعسفي

فٌذاً لحكم نحرٌة الشخصٌة وأن األنسان ال ٌحبس إال تالهو الحد من  :التوقٌف التعسفً        

ان تثبت لبل على حرٌة الفرد  ٌؾ اجراء شاذ وهو ان ٌعتبر اعتداءصادر علٌه بالحبس . وان التول

وان الفرد عندما ٌتعرض ألخطر األجراءات التً ٌمكن ان تتخذ من سلب الحرٌة التً كان  ،ادانته 

المتهم ٌتمتع بها وهً تولٌؾ المتهم الذي ٌكون مناسباً لو كان ما ٌبرره . ولكن لد ٌحدث ان ٌمثل 

ولد تصدر حكم نهائً بحمه ثم ٌثبت براءته  ،المتهم امام جهة التحمٌك او المحاكمة وٌمرر تولٌفه 

لجنائٌة وحدها وال فٌما بعد . أو اخالء سبٌله لعدم كفاٌة األدلة . والتولٌؾ امر متعلك بالخصومة ا

لذا فال ٌمبل من المجنً علٌه والمن المدعً بالحك المدنً لة له بالدعوى المدنٌة ان وجدت ، عال

وال تسمع منهما أٌة الوال فً المنالشات المتعلمة باألفراج  ،طلب تولٌؾ المتهم أو تمدٌد مولوفٌته 

اصدار األمر بالتولٌؾ اال انه اذا واألصل ان السلطة المائمة بالتحمٌك هً التً تملن حك  ،عنه 

. وبالنظر (2)األفراج من أختصاصه اصالً واحٌلت الدعوى الى لضاء الموضوع أصبح التولٌؾ 

بمٌود أشد مما نص علٌه المشرع لخطورة التولٌؾ أو ما ٌسمى بـ)الحجز األحتٌاطً( فمد لٌده 

وٌختلؾ تنفٌذه عن  ،كل جرٌمة وال بأٌة مدة كٌفما اتفك فهو الٌجوز فً  ،ألعمال التحمٌك األخرى 

 حبس المحكوم به .

يء االمر دوعلٌه فأذا طلب من احد المضاة اصدار امر التولٌؾ على شخص ما فٌجب فً با      

األستماع الى ذلن الشخص إن كان موجوداً للولوؾ على ما ٌبدٌه من اسباب و دفوع وأن ٌتأكد 

ٌدعو الى التولٌؾ أو تمدٌده خاصة اذا كان المتهم معلوماً وله مركز اجتماعً الماضً بأن هنان ما 

والٌخشى هربه أو الٌوجد أحتمال فً التأثٌر على سٌر التحمٌك ولٌس له سوابك وله محل الامة 

                ال سٌما اذا كانت األدلة ؼٌر متوفرة ضده .  ،معلوم فال ٌصح تولٌفه لما فً ذلن من مس بكرامته 

                                                             

الحك فً التعوٌض عن  –د.سمٌر الجنزوري ، بحث منشور فً مجلة األفاق الحدٌثة فً تنظٌم العدالة الجنائٌة (1)

  :?، ص  7=?7الحبس األحتٌاطً ، الماهرة لسنة 

  809و  808، ص  7=?7د.عباس الحسنً ، شرح لانون المحاكمات الجزائٌة الجدٌد ، مطبعة األرشاد ، بؽداد (2)



 
15 

          فال ٌجوز األمر  ،والماعدة العامة ان األمر بالتولٌؾ الٌجوز اال اذا كانت الجرٌمة جناٌة أو جنحة 

بالتولٌؾ فً المخالفات اال اذا كان للتولٌؾ فً هذه الحالة ما ٌبرره ألحتمال عدم األهتداء الى 

 .(1)ول الجزائٌة/ب( من األص770ند المحاكمة مادة )المتهم ع

فأذا كان  ،وتختلؾ مدة التولٌؾ بأختالؾ الجهة التً ٌصدر منها األمر والجرٌمة المرتكبة       

سنوات الشخص الممبوض متهماً بجرٌمة معالب علٌها بالسجن أو الحبس مدة تزٌد على ثالث 

التزٌد على خمسة عشر ٌوماً كل مرة او ٌمرر اطالق سراحه بتعهد  فللماضً أن ٌأمر بتولٌفه مدة

أو اذا وجد الماضً بأن  ،مرون بكفالة شخص ضامن أو بدونها بأن ٌحضر متى طلب منه ذلن م

اطالق سراح المتهم الٌؤدي الى هروبه والٌضر بسٌر التحمٌك . وٌجب التولٌؾ اذا كانت التهمة 

دد التولٌؾ كلما التضت ذلن ضرورة التحمٌك مع مراعات عدم مجرٌمة معالب علٌها باألعدام وٌ

( ٌوم حتى ٌصدر لرار فاصل بشأنه من لاضً التحمٌك او المحكمة الجزائٌة ;7المدة عن )زٌادة 

ٌزٌد مجموع مدة  ال بعد انتهاء التحمٌك األبتدائً أو المضائً أو المحاكمة . وفً جمٌع األحوال أن

ضى التولٌؾ على ربع الحد األلصى للعموبة وال ٌزٌد بأي حال من األحوال على ستة أشهر واذا الت

الحال تمدٌد التولٌؾ اكثر من ستة أشهر فعلى الماضً عرض األمر على محكمة الجناٌات 

دٌد التولٌؾ مدة مناسبة على ان الٌتجاوز ربع الحد األلصى للعموبة أو تمرر تحصال اذن لتمألس

 اطالق سراحه بكفالة او بدونها مع مراعات تمدٌد التولٌؾ كلما التضت ضرورة التحمٌك فً

 .(2) /ب األصولٌة(?70المعالب علٌها باألعدام )المادة  الجرائم

خرلاً هنان ة الطعن فً لرارات لاضً التحمٌك اذا وجد ان ٌوحٌث أن لألدعاء العام صالح       

ً فً الم حٌث الزم المانون لاضً التحمٌك عرض  ،بشأن مولوؾ معٌن  رار الصادر او تعسفا

( من لانون 9/>فمد نصت المادة ) ،األوراق التحمٌمٌة على األدعاء العام للتأكد من مشروعٌتها 

سب ضو األدعاء العام المعٌن أو المناألدعاء العام على انه )ٌجب على لاضً التحمٌك ان ٌطلع ع

( وجاء هذا النص تأكٌداً من تارٌخ صدورها خالل ثالثة اٌامامامه على المرارات التً ٌصدرها 

( من لانون اصول المحاكمات الجزائٌة وهً لرارات نهائٌة تمتضً اخبار لاضً 790لنص المادة )

( :( من تعلٌمات وزارة العدل رلم )9التحمٌك لعضو األدعاء العام بمراره هذا ولد الزمت المادة )

ة التحمٌك عرض األوراق التحمٌمٌة على عضو المعاون المضائً المسؤول فً محكم <<?7لسنة 

األدعاء العام المختص لتثبٌت رأٌه علٌها وٌكون الموظؾ المذكور مسؤوالً عند عدم عرضها على 

عضو األدعاء العام فور اتخاذ المرارات علٌها . كما ان عضو األدعاء العام من المتعٌن علٌه متابعة 

ها الى لاضً التحمٌك او تمدٌم الطعون بشأنها فً المرارات تمدٌم طلباته بشأن ولمضاٌا التحمٌمٌة ا

لى الماضً ان ٌبت عالنهائٌة أو المرارات التً تمبل الطعن على انفراد كأخالء السبٌل أو التولٌؾ و

( من لانون األدعاء العام وان ;بهذه الطلبات خالل ثالثة اٌام من تارٌخ ورودها الٌه بموجب المادة )

  لاضً التحمٌك    على عضو األدعاء العام بعد صدوره المرار فٌها من لبل  عدم عرض األوراق

                                                             

 ;80د.عباس الحسنً , المصدر السابك ص (1)

 >80د.عباس الحسنً , المصدر السابك ص (2)
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ً او اخالالً فً  (1)مخالفة لانونٌة تستوجب النمض . وعلٌه فأن اي لرار مخالؾ للمانون ٌشكل تعسفا

من تضرر من ذلن  فلكل من ذكر فٌما سبك حك الطعن فٌه اضافة الى  ،تطبٌك النص المانونً 

 المرار .

ً ان لاض      ٌتأثر بشخص معٌن له عداء مع اخر فٌستؽل عاللته بالماضً  ًولد ٌصدؾ احٌانا

ً وجوراً . ولد أشارت المادة ) ( من :89وٌستصدر امراً بالتولٌؾ خالفاً للمواعد واألصول تعسفا

ن العموبتٌن كل لاضً اصدر ٌعالب بالحبس وبالؽرامة أو بأحدى هاتٌلانون العموبات على انه )

( هذا باألضافة الى ما ٌتعرض له الماضً بعد التوسط لدٌه ؼٌر محك وكان نتٌجتةثبت انه حكماً 

التثبت من ولوع الضرر على من ولع علٌه التولٌؾ تعسفاً المطالبة بالتعوٌض عما لحمه من 

اضرار ولد ٌكون التولٌؾ لشخص ما لماء ممابل سواء بطلب من الماضً أو لبول ما عرض علٌه 

بمرار ( عموبات المعدلة 7/=90بالتولٌؾ ولد بٌنت المادة ) اداء عمل وهو استصدار امراً لماء 

عشر على معالبة الموظؾ بالسجن مدة التزٌد  9<?7( لسنة 0>7) مجلس لٌادة الثورة المرلم

وذلن  ،ونرى ان تكون عموبة الماضً السى من عموبة اي موظؾ أو مكلؾ  ،اذا ارتكب سنوات 

فلو ثبت ذلن فأن من ٌمع علٌه  ،ضاء وللخصوصٌة الدٌنٌة والدنٌوٌة لهذه المهنة لسمو مهنة الم

الضرر له حك المطالبة بالتعوٌض من الراشً والمرتشً ومن تسبب فً تولٌفه جراء ما لحمه من 

 .(2)تعسؾ

بل البد من تعوٌضه عن األضرار التً لحمته  ،مما ال شن فٌه ان مجرد األفراج عن المتهم الٌكفً 

فال بد لنا من التطرق الى مفهوم التعوٌض وبٌان شروطه واألجراءات المتبعة للحصول علٌه كل  ،

 فً مبحث مستمل .

 

 

 

                                                             

 9<?70/70/7والمؤرخ فً  :</9<, تدخل  :<?7/الهٌئة الجزائٌة االولى /  :?9التمٌٌز المرلم لرار محكمة  (1)

المتضمن ان كان على محكمة جناٌات الكرادة ان تالحظ ان المرارٌن الممٌزٌن الصادرٌن من محكمة تحمٌك الكرادة 

, علٌه ( من لانون االدعاء العام 9فمرة )( >لم ٌطلع نائب المدعً العام علٌهما على نحو ماتمتضً به احكام المادة )

 ذه الفمرة ... ( )المرار ؼٌر منشور(لررت المحكمة نمض ه

لررت لجنة شؤون األدعاء العام بتارٌخ  ;??7/</=فً  ;??7/ موسعة اولى / 9:لرار محكمة التمٌٌز  (2)

المنتدب لاضً تحمٌك خفر الكرخ معالبة السٌد نائب المدعً العام  :??7/ ق / ;7وبعدد أضبارة  :??78/7/:8

وذلن  :??7/=;=بأنهاء خدمته وذلن لصدور الحكم علٌه من لبل المحكمة الخاصة فً وزارة الداخلٌة فً الدعوى 

ألرتكابه ثالث جرائم رشوة حكمت علٌه عن كل منهما بالسجن لمدة عشر سنوات تنفذ بحمه بالتعالب استناداً ألحكام 

وحٌث ان لرار مجلس لٌادة  9<?7( لسنة 0>7نً من لرار مجلس لٌادة الثورة المرلم )( من البند الثا7الفمرة )

بٌن بأن تكون لرارات المحكمة الخاصة باته الٌجوز الطعن بها كما أن جرٌمة  7??7/>/?8( فً ?80الثورة )

لذا ٌكون  =<?7ة ( لسن?0>الرشوة من الجرائم الماسة بالشرؾ عمالً بأحكام لرار مجلس لٌادة الثورة المرلم )

 المرار الممٌز من لبل اللجنة بأدانته والحكم علٌه جاء صحٌحاً وموافماً للمانون لرر تصدٌمه )المرار ؼٌر منشور (
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 المثحث الثاوي

 ةاألدتیالحعىيض عه األضرار المادية و

ها بعض التشرٌعات تالباطل من الموضوعات الحدٌثة التً تناولان التعوٌض عن التولٌؾ      

وللتعرؾ على معناه وانواعه البد من التطرق الى تعرٌفه وبٌان انواع التعوٌض عن األجرائٌة 

 الضرر فً فرع مستمل:

 الفرع األول

 تعرٌف التعوٌض

ضرراً على ؼٌره فً نفس أو مال  أولععرؾ التعوٌض على انه )المال الذي ٌحكم على من       

الى المصاب جبراً للضرر الحاصل له  . وعرؾ على انه )الممابل الذي ٌلتزم بدفعه(1) أو شرؾ(

. كما عرفه اخرون على انه )مبلػ من النمود او ترضٌة من جنس (2) نتٌجة األخالل باأللتزام(

وٌرى  ،(3) (ل الضاره من كسب كان نتٌجته للفعالضرر تعادل ما لحك المضرور من خسارة ومافات

وهو الجزاء العام عن  ،منه  التخفٌؾ لمضاء الى ازالة الضرر أواخرون ان التعوٌض هو )وسٌلة ا

 .(4) (لى المسؤولٌة عن الفعل الضارٌة وهو لٌس عماباً عدنؤولٌة المسلٌام الم

من خالل ماتمدم ٌمكن المول ان التعوٌض هو أداة أو وسٌلة لمعالجة األثار المترتبة على الفعل       

 الضار .

 الفرع الثانً

 التعوٌض عن الضرر وأنواعه

التعوٌض نتٌجة صحٌة لبلوغ األمن األجتماعً الذي ٌسعى المشرع الى تحمٌمه مما ٌوجب ان     

ومن شأنه ان ٌعٌد الضحٌة الى الحال التً كان علٌها لبل ولوع  ،ٌكون معادالً للضرر الذي ولع 

روعة األذى الذي ٌصٌب حماً أو مصلحة مشالفعل ؼٌر المشروع . وٌعرؾ الضرر على انه ) 

 .(5)واء اتصل بجسمه أو ماله أو عاطفته أو شرفه أو اعتبارهألنسان س

 :وعلٌه فأن التعوٌض عن الضرر على نوعٌن

                                                             

  (main.islammassage.comسعد ال فرٌان ، حكم التعوٌض عن الضرر األدبً ، ممال منشور على المولع )(1)

  (http://twitmil.comئفه وطبٌعته ، بحث منشور على المولع )مروان الرولً ، التعوٌض مفهومه و وظا(2)

، ص  >800د.حسن دمحم كاظم ، المسؤولٌة المدنٌة الناشئة هن األعتداء على الحك فً صورة )دراسة ممارنة( (3)

>= 

 7=9، ص  7??7مصادر األلتزام  –د.منذر الفضل ،النظرٌة العامة لأللتزامات (4)

 (forum-moa.gov.comعبدهللا الؽزي ، الضرر والضرار ، بحث منشور على المولع )(5)

http://twitmil.com/
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وهو الضرر الذي ٌلحك بالشخص أو ماله أو جسمه أو  :اوال : التعوٌض عن الضرر المادي         

.من خالل ذلن ٌمكن ان ٌكون الضرر المادي على  (1)خسارة مالٌة أو ٌفوت علٌه كسباً  ٌؤدي الى

 مالٌاً . ضرراً نوعٌن اما ضرراً جسدٌاً او 

صبع األاصابات كفمدان العٌن أو  ٌحدث فٌه من ما ٌشمل الضرر الجسدي ازهاق روح انسان أو   

كلً أو جزئً لمنافع عضو من اعضاء جسم األنسان  فمدانً ٌترتب علٌها ت.... الخ أو األصابة ال

كفمدان المدرة على األنجاب أو فمدان البصر أو عدم المدرة على المشً اي احداث عاهة مستدٌمة 

 ،تشوه للوجه أو احد اعضاء جسم األنسان التً ٌترتب علٌها  على جسم المتضرر كاألصابات

ث عن األصابات ؼٌر الممٌتة در واألالم التً تحفضالً عن ذلن ٌعد ضرراً جسدٌاً الجروح والكسو

 .(2)حتى وأن تعافى المضرور منها

لد تكون ناجمة عن المساس بحك من  والتًأما الضرر المالً فهو الذي ٌترتب علٌه خسارة مالٌة    

أو الحموق المتصلة بشخص األنسان كالحرٌة الشخصٌة مثل حبس الشخص أو تولٌفه دون حك 

لعمل معٌن  مكان ما للحٌلولة دون ممارسته من السفر الى هعحرٌة العمل كمن المساس بحمه فً

 ٌعود علٌه بربح مالً .

ً المساس بحموق الشخص المالٌة كحك الملكٌة وحك األنتفاع لما ٌترتب       كما ٌعد ضرراً مالٌا

كأن تكون الحموق ألصحابها المزاٌا المالٌة التً تمنحها هذه على هذا المساس من أنتماص من 

صورة اتالؾ للمال كحرق عمار أو مجرد انتماص من لٌمة الشًء األلتصادٌة كما لو تم تمدٌد 

 فً ارض معٌنة ٌترتب علٌه نمص لٌمتها . (ضؽط عالًذات )اسالن الكهرباء 

فالضرر المالً ٌشمل كل صور الخسارة سواء كانت اصلٌة مترتبة على األضرار المباشرة       

كما  ،جسدٌة ... الخ الصابة العالج وثم أدوٌة المضرور نتٌجة األبعٌة مثل نفمات باألموال أو ت

وٌشمل كل صور الخسارة الالحمة اصلٌة أو تبعٌة مثل تفوٌت الفرصة على مؤلؾ كتاب بأستثماره 

ً ب مجرد أو ما ٌضٌع على المضرور من كسب نتٌجة األصابة الجسدٌة . ولد ٌكون الضرر مادٌا

 .(3)حرمان من العائلالمرتبة الحك ك لم ترق بعد الیمساسه بمصلحة 

هذا النوع من الضرر ٌصٌب مصلحة ؼٌر مالٌة عرفه  :األدبًثانٌا : التعوٌض عن الضرر      

       الفمه على انه )األذى الذي ال ٌصٌب الشخص فً ماله بل ٌصٌبه فً شرفه أو سمعته أو عاطفته أو 

                                                             

فارس حامد عبدالكرٌم ، الخطأ والضرر والرابطة السببٌة فً مسؤولٌة عن الفعل الشخصً كأساس لتمدٌر (1)

 .<78/807/<تارٌخ الزٌارة  (www.iraker.dkالتعوٌض )التضمٌن( بحث منشور على المولع )

تارٌخ الزٌارة  (lawhome.com-www.justiceً ، صور الضرر ، بحث منشور على المولع )ابراهٌم العنان(2)

>/78/807>. 

رر المادي والضرر المعنوي )األدبً( ممال منشور على المولع منتدى لانون األمارات ، الض(3)

(theuaelaw.com)   78/807/<تارٌخ الزٌارة>. 

http://www.iraker.dk/
http://www.justice-lawhome.com/
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وذلن ألنه ٌشكل  ،وعرؾ على انه )الضرر الذي الٌتم عنه خسارة مالٌة  ،(1) مركزه األجتماعً (

 . (2) اعتداءاً على حك ؼٌر مالً (

بتعدد الحموق والمصالح المعتدي علٌها فٌمكن ان ٌكون الضرر  األدبًوتتعدد صور الضرر      

ً عن األعتداء على حك ؼٌر مالً مثل الحموق اللصٌمة بالشخصٌة مثال ذلن ا ألعتداء على ناتجا

عن األعتداء على الشخص  األدبًولد ٌكون الضرر  ،الشرؾ واألعتبار أو حرمة الحٌاة الخاصة 

فضالً عن األالم الجسٌمة والنفسٌة التً ٌعانً  ،وما ٌترتب على ذلن من نمص المدرة على العمل 

 منها الشخص لحٌن شفائه .

عتداء على مشاعر الحنان لدٌه عن المساس بالجانب العاطفً كاأل األدبًولد ٌنتج الضرر       

الناشًء عن  األدبًالى ثالث صور متمثلة بصورة الضرر  األدبًتمسٌم الضرر  وعلٌه ٌمكن

 األدبًوصور الضرر  ،المتصل بضرر مادي  األدبًاألعتداء على المٌم المعنوي وصور الضرر 

 . (3)المجرد من اي ضرر مادي

ما ٌتعلك بموضوع البحث فتتعدد مظاهر الضرر المادي والمعنوي حٌث ٌترتب على تولٌؾ وفٌ     

 ،كما سٌؤثر ذلن األجراء على سمعته وعلى تعامالته المالٌة مع األخرٌن  ،المتهم من انمطاع رزله 

 فضالً عما ٌلحك ،فمد الٌتعاملون معه فً المستمبل وستلحك به بالتالً خسارة وٌفوت علٌه مكاسب 

 بهم وبعوائلهم من سوء السمعة التً تظل تالحمهم فً محٌطهم األجتماعً .

 

 الفرع الثالث

 اجراءات التعوٌضوشروط 

اهتمت لوانٌن الدول بفكرة التعوٌض بعد انعماد المؤتمر الدولً السادس لمانون العموبات فً       

الدولة تعوٌض المحبوس  فٌها ٌجب علىجاء التً  ( =7التوصٌه )وبناءاً على  9;?7روما عام 

ً فً حالة ارتكاب خطأ لضائً ظاهر بس اكتسب صفة اذا كانت الظروؾ تشٌر الى ان الح مؤلتا

. لذلن اكدت الدول فً دساتٌرها ولوانٌنها األجرائٌة على مسؤولٌة الدولة عن األضرار (4) التعسؾ (

وتموم هذه  ،ءة المتهم التً تصٌب االفراد جراء التولٌؾ لفترة ثم ٌصدر بعد ذلن حكم ببرا

ولة للمتضرر وفماً للشروط مضائً الذي ٌترتب علٌه تعوٌض الدالمسؤولٌة على اساس الخطأ ال

                                                             

 9>:ص  0=?7سون طه ، الوجٌز فً النظرٌة العامة لأللتزامات ، بؽداد ؼنً ح(1)

علوم األلتصادٌة د.فواز صالح ، التعوٌض عن الضرر األدبً الناجم عن )دراسة ممارنة( ، مجلة جامعة دمشك لل(2)

 (www.damascusunivercity.edu.sy، منشور على المولع ) 8000، العدد الثانً  88والمانونٌة ، المجلد 

 .<78/807/<تارٌخ الزٌارة 

 . <78/807/;7د.فواز صالح ، المصدر السابك / تارٌخ الزٌارة (3)

كاوانً ، التعوٌض بسبب الرر فً التولٌؾ األحتٌاطً التعسفً ، بحث منشور على المولع  سردار(4)

(theuaelaw.com) 

http://www.damascusunivercity.edu.sy/
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ساس األخالل بمبدأ والكٌفٌة التً ٌحددها المانون كالمشرع الجزائري . ومنهم من الامها على ا

تعوٌض بمجرد اثبات الضرر األعباء العامة وبالنتٌجة فأن للمتضرر الحصول على ال المساواة أمام

 كالمشرع الفرنسً .

ولد حددت التشرٌعات األجرائٌة الممارنة التً نصت فً لوانٌنها على تعوٌض المتضرر من      

 .فراج والبراءة لرار نهائً باألالتولٌؾ التعسفً فٌما اذا اصدر 

 

 

 الثالث المطلب

 فً اقلٌم كوردستان العراق 0252 ( لسنة51اهمٌة التعوٌض على ضوء قانون رقم )

والخاص بتعوٌض المولوفٌن  8070( لسنة ;7صدر عن المشرع الكوردستانً لانون رلم )       

العراق . حٌث ورد فً األسباب الموجبة  –والمحكومٌن عند البراءة واألفراج فً اللٌم كوردستان 

 ،للمانون ماٌلً )من اولى الضمانات التً تتطلبها مبدأ سٌادة المانون وحماٌة حموق المواطنٌن 

المحافظة على الحرٌة الشخصٌة لما كان األصل ان األنسان بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة 

( ولد صدر عن مجلس المضاء تعلٌمات الدفاع .... الخانات لممارسة حك توفر له فٌها كافة الضم

لتنفٌذ الٌة تعوٌض المتهم وبما أن  8077( لسنة 7تعلٌمات رلم ) 88/8/8077( فً =::رلم )

لانونً فً الحصول على الحك المتضرر من التولٌؾ الن بالمشرع الكوردستانً من بٌن المعترفٌ

لخاص بتعوٌض المولوفٌن والمحكومٌن عند البراءة اعاله ا وذلن بأصداره المانون المذكور تعوٌض

شروط المطالبة بالتعوٌض وٌتمثل الشرط األول بأن  فٌه (8فراج والذي حدد بموجب المادة )واأل

 ،بالتولٌؾ التعسفً  ممصوددون ان ٌبٌن ال ،ٌكون طالب التعوٌض لد تم حجزه أو تولٌفه تعسفٌاً 

دون اسباب لانونٌة أو مخالفة للمانون أو تطبٌماً لمانون ؼٌر وٌراد باألخٌر )هو الحبس الذي ٌؤمر به 

 افك مع احترام الحرٌة وأمن الشخص(عادل فً حد ذاته او الٌتوافك مع الكرامة األنسانٌة أو الٌتو

لمانونً ومن حكم علٌه بعموبة . كما ٌحك المطالبة بالتعوٌض لمن تجاوزت مدة مولوفٌته الحد ا(1)

بالبراءة والذي ٌعنً ان الثانً ٌتمثل بصدور لراراً بات . اما الشرط د لانونًة للحرٌة دون سنسالب

ك الدعوى المتهم بريء من التهمة المسندة الٌه او لرار برفض الشكوى او األفراج عن المتهم وؼل

  .الدرجة المطعٌة هوأكتساب

ان لرار لاضً التحمٌك برفض الشكوى وؼلك الدعوى ٌصدر فٌما اذا كان  وهنا البد ان نبٌن        

الفعل الصادر عن المتهم الٌعالب علٌه المانون او ان الجرٌمة مما ٌجوز الصلح عنها دون موافمة 

                 الماضً او فً حالة تنازل المشتكً عن شكواه . واستناداً لهذه المادة فأن المشرع لد ألر عند توافر 

                                                             

حول تولٌؾ الماضً واألجراءات  ?=?7( لسنة 0>7( من لانون التنظٌم المضائً رلم ):>انظر المادة ) (1)

 الجزائٌة ضده
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سالفً الذكر استحماق صاحب الحك للتعوٌض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه الشرطٌن 

شرٌعات وٌا حبذا لو ان المشرع العرالً فً لانون اصول المحاكمات الجزائٌة ان ٌحذو حذو الت

جراء  ة والمعنوٌةاألدبٌو هم فً التعوٌض عن األضرار المادٌةك المتالسالفة الذكر والنص على ح

 تولٌفه الباطل أو فً حالة صدور حكم بالبراءة مكتسباً الدرجة المطعٌة .

 ،طلب التعوٌض عن الضرر الذي لحك بالشخص تمدٌم وتتم المطالبة بالتعوٌض من خالل         

محاكم  ض وهً لجنة تشكلالتعوٌ فًولد حدد المشرع الجهة المضائٌة المختصة بتمرٌر الحك 

من لضاتها لكل محكمة من محاكم  ٌنوعضوٌة لاضٌ اعاله مانون ال( من 9ادة )الم األستئناؾ وفك

 ر التعلٌمات الالزمة لتسهٌل تنفٌذاألستئناؾ وعلى رئٌس مجلس المضاء فً اللٌم كوردستان اصدا

 .(1)احكام المانون

 8077( لسنة 7وبناءاً على ما تمدم فمد اصدر رئٌس مجلس المضاء فً األللٌم تعلٌمات رلم )      

ً الى المادة االولى منها اصدر امراً ادارٌ وباألستناد بتشكٌل لجنة فً كل من رئاسة استئناؾ اربٌل  ا

 فً طلبات التعوٌض وشكلت فعالً  مستعجلوالسلٌمانٌة ودهون وكركون وكرمٌان للنظر وبشكل 

 .(2) 9/8077/>7بتارٌخ اربٌل اللجنة فً رئاسة استئناؾ 

محل على ان ٌتمدم طالب التعوٌض بطلبه الى اللجنة المشكلة فً محاكم األستئناؾ التً تمع فً     

الامته او محل الحجز او الحكم بالنظر علٌه وفك ضوابط محددة بالمانون على ان ٌتم تمدٌم الطلبات 

أي بمضً هذه المدة  ،ب لرار األفراج او الحكم بالبراءة درجة البتات خالل مدة سنة من اكتسا

ع الكوردستانً عن التشرٌعات السالفة الذكر وهو ٌشر. ولد تمٌز الت (3)الٌجوز تمدٌم طلب التعوٌض

الزوج  ك التعوٌض بعد وفاة صاحب الحك الىنتمال ححمد علٌه حٌث انه نص صراحة الى إمولؾ ٌ

وذلن ألن المعانات واألالم جراء التولٌؾ الباطل تنال من صاحب الحك وزوجه  واألوالد والوالدٌن

 . (4)واوالده

فمد اوجب المشرع على مجلس المضاء نشر  ، األدبًاما اجراءات الحصول على التعوٌض    

لرارات الحكم بالبراءة أو األفراج فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن فً األللٌم لمن ٌصدر بحمه لرار األفراج 

 .(5)الحكم بالبراءةأو 

ممدار التعوٌض خاصة وأن  سس التً ٌتم األعتماد علٌها لتحدٌداأل حولوثمة تساؤول ٌطرح      

 ما ٌصٌب األنسان من ضرر بنوعٌه المادي والمعنوي ٌختلؾ من شخص الى اخر .

                                                             

ٌن عند البراءة واألفراج فً اللٌم كوردستان العراق رلم ( من لانون تعوٌض المولوفٌن والمحكوم<انظر المادة ) (1)

 8070( لسنة ;7)

خٌري خضٌر حسن , ضمانات المتهم فً مرحلتً التولٌؾ واألستجواب فً مراحل التحمٌك فً المانون العرالً  (2)

 (www.krjc.comنموذجاً( بحث منشور ) 8070لسنة  ;7)لانون رلم 

(3)  ً  8070( لسنة ;7( من لانون رلم ):ة )من الماد انظر الفمرة ثانٌا

 ( من المانون اعاله4انظر الفمرة ثالثاً من المادة ) (4)

ً انظر الفمرة ثالث (5)  ( من لانون اعاله;من المادة ) ا
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حمه لرار لتعوٌض عن الضرر المادي لمن صدر بفً الحمٌمة هنان رأي ٌذهب الى ان تمدٌر ا       

الٌثٌر أٌة مشكلة اما فً حالة صدور حكم بالبراءة فٌتم األخذ بنظر األعتبار عدة امور لتمدٌر نهائً 

 ،فأذا كان الحكم الصادر بالبراءة على النحو المؤكد فٌستحك المتضرر التعوٌض تلمائٌاً  ،التعوٌض 

صالحه فهنا على اللجان عوى وفسر لاما اذا كانت براءته اساسها الشن الذي احاط بظروؾ الد

ان تعتمد عدة معاٌٌر لتمدٌر التعوٌض تتمثل باألسباب الموضوعٌة التً اعتمدها لاضً  األستثنائٌة

 .(1)وسلون طالب التعوٌض ودوره فً الخضوع لمرار التولٌؾمٌك ألصدار امر بالتولٌؾ التح

 

 

 

 الثالث المثحث

 الحعىيضعه  المسؤولیة

اذا  ،األجراءات الخطٌرة التً اجازها المانون أثناء مرحلة التحمٌك  نتولٌؾ األشخاص م       

وهذا األجراء تكمن خطورته فً  ، ذلن األجراء للوصول الى الحمٌمة ألتضت مصلحة التحمٌك إتخاذ

 ،وٌحول بٌنهم وبٌن ممارستهم لحٌاتهم األعتٌادٌة  ،كونه ٌمس مباشرة حرٌات األشخاص وٌمٌدها 

كما انه ٌسًء  ،وٌمنعهم من تحصٌل رزلهم  ،سرهم ومحٌطهم األجتماعً عن ا وٌتم ابعادهم

. وتبدو خطورة هذا األجراء واضحة اذا ما علمنا انه ٌتخذ ضد هم بل انه ٌلحك األذى بأسرهملسمعت

ً فً نظر المانون إنسان م فمن المسؤول عن دفع التعوٌض ؟ أهو الماضً الذي لام ازال ٌعد برٌئا

تحمٌك العدالة فً المجتمع ؟  وواجبها  ،لة بوصفها المسؤولة عن أخطاء موظفٌها بتولٌفه ؟ أم الدو

ئلة سٌكون الجواب و مداه ؟ هذه األس؟ ثم ماهو اساس هذا التعوٌض وماه أم الماضً أو الدولة سوٌة

 .نٌهما مسؤولٌة الدولة عن التعوٌض. اولهما مسؤولٌة الماضً عن التعوٌض وثا علٌها فً مطلبٌن

  

                                                             

 :77 - 779د.أمٌن مصطفى دمحم , المصدر السابك ص  (1)
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 األول المطلة

 مسؤولیة القاضي عه الحعىيض

والبشر ؼٌر محفوظ وؼٌر معصوم من األنزالق فً  ،أن الماضً الذي ٌطبك المانون هو بشر 

بمادرٌن على جعله بمنأى عن ال علم الماضً وال إدراكه خطأ. وعلى رأي احد الفمهاء فأنه: )ال

( فالماضً فً النهاٌة إنسان وما وجد األنسان إال للخطأ والنسٌان اضافة لذلن فإن المضاة لد الخطأ

       ولهذا كان إختالفهم أمر محتوم  ،ٌختلفون فً درجات الفهم والتكوٌن والخبرة والتجربة والعلم اٌضاً 

ن له لون واحد بالنسبة فالمانون ٌجب ان ٌكو ،مما لد ٌؤثر على الشعور بالطمأنٌنة لدى المتماضٌن 

عد رر من اإلٌماؾ التحفظً أو السجن ٌوعموماً فإن إلرار التعوٌض للمتض ،لجمٌع المواطنٌن 

ضمانة لحموق اإلنسان خاصة وان إجراء اإلٌماؾ التحفظً أو تنفٌذ عموبة السجن لهما مساس 

 بالدرجة األولى بحرٌة اإلنسان .

بل ممثلً السلطة لالشخصٌة عندما ٌمع علٌها خرق من  لمد وضع المشرع ضمانات للحرٌة         

حرٌة مهما كانت لوة التشرٌع الذي ٌمررها تفمد اهمٌتها وفاعلٌتها فً ترتٌب حٌث ان ضمانات ال

آثارها اذا لم تدعم بجزاء ٌكفل لها األحترام وحسن التطبٌك . فخرق الضمانات األجرائٌة من لبل 

واحترام الحرٌة الشخصٌة فً  ،لة ؼٌاب الجزاء الرادع ممثلً السلطة ٌصبح مٌسوراً فً حا

الٌمكن تحمٌمه اال بوجود جزاء فعال ٌتوعد بالعماب لمن  ،مواجهة اإلجراءات الجنائٌة الماسة بها 

 هوالٌجعل ،ٌحاول من ممثلً السلطة أن ٌعتدي على حرٌة الناس وٌنتهن حرمة حٌاتهم الخاصة 

. وٌتفك المانون العرالً مع الكثٌر من التشرٌعات فً انه ٌجنً ثمار اجراءاته ؼٌر المشروعة 

اال فً حالة  من مرجعه , األذنالٌجٌز اتخاذ األجراءات التحمٌمٌة فً مواجهة الماضً اال بعد اخذ 

ان جهة هً األختالؾ بٌن المانون العرالً والتشرٌعات االخرى  . اال ان اوجهالجرم المشهود

ٌمٌل الفمه  ،المانون العرالً هً جهة لضائٌة وكذلن فً اللٌم كوردستان  استحصال األذن فً

 ،فً حدود معمولة  ضمان اطمئنانه عند تحدٌد مسؤولٌته  بهدؾ ،لألعتدال فً مسؤولٌة الماضً 

 البعٌدة عن التطبٌك المانونً السلٌم . المتعسفةكما ان هذا األعتدال ٌحمً األنسان من األجراءات 

الحاالت التً ٌجوز تمدٌد تتطلب  ،ات حماٌة الماضً عندما ٌمارس عمله المضائً أن ضرور    

( لسنة 9<رلم ) المدنٌةمن لانون المرافعات  (><8ولهذا نجد ان المادة ) ،فٌها مخاصمة الماضً 

الخطأ  ،التدلٌس  ،حددت الحاالت التً ٌجوز فٌها الشكوى من المضاة: وهً حاالت الؽش  ، ?>?7

او  ،فً المعاملة بٌن األشخاص  دافع التحٌزاو ب ،جسٌم الذي ٌرتكب بما ٌخالؾ المانون المهنً ال

 بمصد األضرار بأحد الخصوم .

وما ٌترتب على ذلن فً  ،ادة الحك كشؾ انحراؾ الماضً عن جكوى الى وتهدؾ هذه الش     

 مادي أو معنوي . وبالتالً مسؤولٌته عما لحك االخرٌن من ضرر ، لذي لام بهبطالن األجراء ا

األثبات ٌمع  ءعبخاصة اذا ما علمنا ان  ،أمر ٌصعب أثباته  ،وحٌث ان أثبات الؽش والتدلٌس      

روؾ ان ٌزج به فً التولٌؾ ائماً فً مولؾ الضعؾ اذا شاءت الظالذي ٌكون د ،على المتضرر 
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لذلن من واجب الدولة ان تتحمل مسؤولٌة تعوٌض المتضررٌن  ،فهمه االول ان ٌنجو بجلده  ،ظلماً 

استناداً لفكرة ان مرافك الدولة أثناء ممارستها لعملها  ،المرارات التعسفٌة التً ٌتخذها لضاتها  من

ولة مسؤولٌة تعوٌض ذلن الضرر لذلن تتحمل الد ،لد تلحك ضرراً بأحد األفراد أو مجموعة منهم 

فأن للمتضرر ان ٌطالب بالتعوٌض عما لحمه من ضرر دون ان تكلفه بأثبات  وبالتالً ،لحمهم  الذي

 ،المعدل  7;?7( لسنة 0:( من المانون المدنً رلم )?87خطأ الماضً اذ أن اللجوء لحكم المادة )

تعوٌض ٌتطلب أثبات الخطأ الذي صدر عن الملكؾ بخدمة عامة لكً لكً ٌستحك المتضرر ال

األتجاه الذي  فٌن بخدمة عامة . اذا اتجهنا لهذالكالم لٌة اخطاء التابعٌن لهاندها مسؤوتتحمل الدولة ع

وبعد ان ٌتم تعوٌض المتضرر ٌمكن للدولة ان تالحك الماضً المتعسؾ تأدٌبٌاً من  ،ٌحمك العدالة 

 . ?=?7( لسنة 0>التً حددها لانون التنظٌم المضائً رلم ) ،خالل األجراءات التأدٌبٌة 

ٌمكن التً األسراؾ فً استخدام التولٌؾ الٌدخل ضمن األسباب ن كل ذلن بأن ونخلص م     

اللهم اال اذا ولع ؼش أو تدلٌس أو خطأ مهنً جسٌم فً استخدام التولٌؾ  ،مخاصمة المضاة بشأنها 

ها المانون . وال الٌجٌزؾ فً احكما لو صدر امر بالتولٌ ،وذلن الٌكون اال فً حدود ضٌمة جداً 

األثبات لوجود  ءعبنا فً بالنا أن لمضاة ٌكون الل ضماناً اذا ما وضعك الشكوى من اطرٌكما أن 

حالة الؽش او التدلٌس او الخطأ الجسٌم ٌمع على عاتك المتهم المولوؾ . كما ان المانون لم ٌتضمن 

نصاً بمسؤولٌة الدولة عن دفع التعوٌض للمتهم المولوؾ فً حالة كون الماضً ؼٌر ملًء مالٌاً 

ذلن فأن مخاصمة المضاة أو الشكوى منهم ؼٌر منتجة لتعوٌض المتضررٌن من التولٌؾ التعسفً . ل

 لذلن البد لنا من البحث عن طرٌك اخر لتعوٌض ضحاٌا العدالة .

 

 الثاوي المطلة

 مسؤولیة الذولة عه الحعىيض

ج بة السجن ناتأن الضرر الوالع للمتضرر من جراء اإلٌماؾ التحفظً أو من تنفٌذ عمو         

وبما أن المجتمع هو المستفٌد األول من سٌر هذا المرفك  ،باألساس عن خلل فً سٌر عمل العدالة 

رفك ٌمكن ان ٌكون نتٌجة مخطأ هذا التتحمل التعوٌض عن الضرر اال ان فأن الدولة هً التً 

مرار أو الحكم أو شاهد الزور المتسبب فً صدور ال ة الشاكً أو المائم بالحك الشخصًلسوء نٌ

 مصدر الضرر وهو ما من شأنه أن ٌبرر رجوع الدولة علٌه .

لمد سار التشرٌع العرالً كؽٌره من التشرٌعات العربٌة على نهج عدم تعوٌض المتهم الذي        

حتى ان كان الخطأ الذي ولع فٌه الماضً أو المحكمة من األخطاء التً ٌتعرض لها  ،اطلك سراحه 

اال ان المشرع اجاز له المطالبة بالتعوٌض فً الحاالت التً نصت علٌها المادة  الشخص العادي .

( من لانون المرافعات المدنٌة . كما ان للمتهم حك الرجوع بالتعوٌض على من كان سبباً فً ><8)

ً أو بمصد اٌذائه أو تشوٌه سمعته أو األنتمام منه و ذلن بعد اكتساب لر  ار براءته منتولٌفه تعسفا

حٌن الٌمكن اسناد تلن المسؤولٌة عن التولٌؾ ومن ثم  تنهض. اال ان المشكلة تهمة درجة البتاتال
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ة الدولة بفهل ٌجوز فً مثل هذه الحالة لضحاٌا العدالة مطال ،التعوٌض عنه لشخص معٌن 

ا ت األخرى علٌنا ان نمسم هذبتعوٌضهم عن أألضرار التً لحك بهم ؟ وجواباً لهذا السؤال والتساؤال

الثانً انعكاسات  فرعالالى فرعٌن ففً الفرع األول نبحث عن اساس مسؤولٌة الدولة وفً  المطلب

 .مسؤولٌة الدولة

 

 

 الفرع األول

 اساس مسؤولٌة الدولة

ؼٌر مبررة تنفٌذ عموبة السجن  متضرر من جراء األٌماؾ التحفظً أوان الرارالتعوٌض لل       

ً سٌحمل على كاهله واجب التعوٌض المفروض  ً أو معنوٌا ُ مادٌا ً ٌمتضً أن هنان شخصا لانونا

ٌحك التساؤل عن  ،سٌر الخاطًء لمرفك العدالة الوبأعتبار ان الضرر الحاصل ناشًء عن 

 اولفو نالذٌالتً لم تلك لبوالً لدى الكثٌر من الفمهاء  (1)مسؤولٌة الدولة عن اعمال السلطة المضائٌة

. (2)ولم ٌروا فٌها مبرراً كافٌاً ألبعاد اعمال المضاة من نطاق المسؤولٌة ،منها مولؾ المعارضة 

هً محكمة بارٌس األبتدائٌة  وأول من الرت مسؤولٌة الدولة عن التولٌؾ األحتٌاطً التعسفً

شروط  وأستندت فً احكامها على مبدأ رفع دعوى التعوٌض اذا توفرت >>?7الكبرى سنة 

وأخذت فً احكامها الالحمة بمبدأ جواز لٌام  7<?7مخاصمة المضاة . ثم هجرت هذا المبدأ فً سنة 

تى امكن توافر شرطٌن وهما اثبات وجود خطأ مرفمً وتوافر براءة طالب ممسؤولٌة الدولة 

 .(3)التعوٌض

 8070( لسنة ;7رلم ) وعموماً فمد حَمل المشرع فً اللٌم كوردستان العراق فً اطار لانون        

دولة رؼم ان معظم التشرٌعات لم تمرر الشخص عن ضرره المادي والمعنوي ال مسؤولٌة تعوٌض

مبدأ التعوٌض عن التولٌؾ األحتٌاطً التعسفً وذلن عن عدم مسؤولٌة المضاة عن اعمالهم ولو 

لتونسً من خالل أخطأوا التمدٌر وكذلن عن عدم مسؤولٌة الدولة عن هذه األعمال عدا التشرٌع ا

لد تبنى صراحة هذه النظرٌة أللرار مسؤولٌة الدولة عن األضرار  8008( لسنة :?لانون رلم )

 . (4)التً ٌتسبب فٌها مرافك المضاء العدلً نتٌجة لألٌماؾ التحفظً ؼٌر العادل

                                                             

رمزي طه الشاعر , المسؤلٌة عن اعمال السلطة المضائٌة , دار النهضة العربٌة , الماهرة , الطبعة الثانٌة ,  (1)

 ;;7ص 9<?7

 <9ص 7<?7فتحً والً , الوسٌط فً لانون المضاء المدنً , الطبعة الثانٌة , دار النهضة العربٌة , الماهرة  (2)

حبس االحتٌاطً , االفاق الحدٌثة فً تنظٌم العدالة الجنائٌة , سمٌر الجنزوري , الحك فً التعوٌض عن ال (3)

 709ص 7=?7منشورات المركز المومً للبحوث االجتماعٌة , الماهرة سنة 

 :=>ص :??7دمحم زكً ابو عامر , االجراءات الجنائٌة , منشأة المعارؾ االسكندرٌة ,  (4)
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         ً فكرة ان تعوٌض ضحاٌا العدالة عما اصابهم من اضرار مادٌة وأدبٌة عند تولٌفهم تعسفا

كما انها صرورٌة لكً ٌنسجم المشرع مع نفسه حتى النهاٌة  ،تنطلك من ضرورات سٌادة العدالة 

الٌكون من حكم علٌه أفضل  لكً ،عندما ٌتوجب علٌه تعوٌض اولئن الضحاٌا عند األفراج عنهم 

ري وكما ٌحك لمن افترى علٌه ان ٌطالب المفت ،أو أؼلمت الدعوى الممامة هذه  حاالً ببراءته

. والٌمنع ذلن من بتعوٌض من اولؾ ثم أتضحت براءته بالتعوٌض فأن الدولة هً األخرى ملزمة

 ٌلهم المتهم للمطالبة بالتعوٌض فً حالة وفاته.عاألتجاه لفسح المجال لمن كان ٌ

 

 

 الفرع الثانً

 انعكاسات مسؤولٌة الدولة

للشخص المتضرر ٌعتبر ضمان اضافً ان ارساء مسؤولٌة الدولة وتحمٌلها واجب التعوٌض         

للمتماضً فً تركٌز ثوابت احترام الفرد وحماٌة حرٌته وعدم األستخفاؾ بها بحٌث الٌكون لرار 

 االٌماؾ او الحكم بالسجن اال على اسس ثابتة وله ما ٌبرره لانوناً وطبماً لألجراءات المعٌنة .

ً فأن الرار مسؤولٌة الدولة عن األضرار التً  فٌها مرفك المضاء العدلً ٌعكس ٌتسبب وعموما

ً من المشرع على عدم إمكانٌة مساءلة المضاة بأعتبار ان مخاصمة المضاة تعتبر طرٌماً حرص ا

ً احٌط فٌه المضاة بضمانات كبٌرة   ، (1)مصد حماٌتهم وعدم إعطاء الفرصة ألحد لمساءلتهمبصعبا

الل فلن ٌشعر باألستم ض المرفوعة ضدهعالوة على انه لو ترن الماضً تحت تهدٌد دعاوي التعوٌ

. اضافة لذلن فأن الرار مسؤولٌة (2)المضاء مرفكفً الرأي عند المٌام بعمله ولد ٌؤدي الى تعطٌل 

الدولة فً مٌدان هام و حساس ٌتعلك بحرٌة الفرد أمام الجهاز المضائً سٌزٌد حتماً فً توفٌر 

من اتخاذ المرارات الصائبة وذلن من خالل  الضمانات الجزائٌة للمتماضً وسٌمكن جهاز المضاء

ل كاهل الدولة التدلٌك والحرص والحذر عند اتخاذ اي اجراء سالب للحرٌة حتى ال ٌثممن مزٌد 

 ى عنها .بتعوٌضات هً فً ؼن

فأنه ٌخشى على  ،ورؼم اٌجابٌات إلرار مسؤولٌة الدولة عن األضرار المترتبة عن سٌر العدالة 

ون واعزاً للبحث عن األدانة مهما كانت األسباب وعدم الحكم بالبراءة بألصى مستوى التطبٌك ان تك

  . ما ٌمكن لتفادي انعكاسات لرار الحفظ أو البراءة من حٌث إلرار مسؤولٌة الدولة بها

 

 

                                                             

 :;;عمرو واصؾ الشرٌؾ ، المصدر السابك ص (1)

 ?>ص المرجع السابك لجندوبً وحسٌن بن سلٌمة ، احمد ا(2)
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 الخاجمة

أن موضوع التعوٌض عن التولٌؾ التعسفً من المواضٌع المهمة ألن التولٌؾ ٌمس أؼلى ما ٌملكه 

بٌن  تولٌؾ ٌعتبر الفٌصل الرئٌسً للتوفٌكوٌتمسن به وهو حرٌته الشخصٌة . وحٌث أن الاألنسان 

ضة بشكل أو بأخر وذلن من خالل مصحلة المجتمع فً تولٌؾ المتهم رمصلحتٌن لد تبدو متعا

ومصلحة الفرد الذي ٌسعى جاهداً لرفع كل المٌود التً ٌمكن أن تمٌد حرٌته .  ،وتمٌٌد حرٌته احٌاناً 

التً تتعلك بالتولٌؾ مدار  دٌالت الجارٌة علٌها واراء الشراحفأن النصوص التشرٌعٌة والتع لذا

بحث مستمر لتحمٌك التوازن بٌن المصلحتٌن المذكورتٌن . لذا كان موضوع التولٌؾ التعسفً مدار 

ات ستً له و بحثً فٌه لد أوصلنً للنتائج والتوصٌفكانت درا ،موضوع الساعة  هاهتمامً بأعتبار

 التالٌة :

 أوالً: النتائج 

أن التشرٌعات األجرائٌة الممارنة محل البحث والفمه الممارن لم تتفك على استخدام  -7

بل استخدمت مصطلحات مختلفة ونرى ان استخدام  ،مصطلح لانونً واحد اال وهو التولٌؾ 

( تنتهً بأنتهاء ة المتهم لفترة محددة )مؤلتةسلب حرٌ لفظ الحبس المؤلت هو األفضل ألنه ٌتم

حك المتهم وصدور حكم لضائً علٌه أو باألفراج عنه سواء اي بثبوت التهمة ب ،ضروراتها 

 كان لبراءته أو عدم كفاٌة األدلة ضده .

ً للتولٌؾ على نا من خاللها االفمهاء التولٌؾ تعارٌؾ متعددة تمكعرؾ  -8 ن نضع تعرٌفا

اجراء من اجراءات التحمٌك فً الدعوى الجزائٌة ٌصدر من لبل الجهة المختصة انه )

 .ضماناً لحسن سٌر اجراءات التحمٌك(على تمٌٌد حرٌة المتهم  ٌنصببالتحمٌك 

نظراً لخطورة التولٌؾ ومساسه بحرٌة األنسان فمد لٌدته التشرٌعات األجرائٌة بشروط  -9

 موضوعٌة واخرى شكلٌة .

ت األجرائٌة محل البحث فً اعتماد معٌار محدد ٌتم على اساسه تحدٌد لم تتفك التشرٌعا -:

جرائٌة معٌار جسامة العموبة االتشرٌعات الاذ اعتمدت  ،الجرائم التً ٌتم فٌها تولٌؾ المتهم 

واعتمد المشرع العرالً معٌار اختالؾ  ،ومحل األلامة واوردت علٌها بعض األستثناءات 

 التولٌؾ فً جرائم واجازته فً اخرى . مدم أوجبواستناداً الى مات ،العموبة 

ننتمد مولؾ المشرع العرالً فً اجازته تولٌؾ المتهم فً الجنح المعالب علٌها  -;

بالؽرامة وفً المخالفات اذا لم ٌكن للمتهم محل الامة معٌن كما اوجب تولٌؾ الحدث المتهم 

 ( سنة .:7بجناٌة عموبتها األعدام اذا تجاوز عمره )

 ،ولؾ المشرع العرالً فً عدم مساٌرته للتشرٌعات األجرائٌة محل البحث ننتمد م ->

ً لصحة  حٌث انه لم ٌنص صراحة على ضرورة توافر الدالئل الكافٌة ألدانة المتهم ضمانا

 اتخاذ لرار تولٌفه من الجهة المختصة .

 اشترطت التشرٌعات األجرائٌة محل البحث ان ٌتم لبل تولٌؾ المتهم استجوابه نظراً  -=

 ألهمٌة هذا األجراء وما ٌنتج عنه من معلومات تؤدي الى كشؾ الحمٌمة .
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وهذه المدة تتحكم  ،فٌما ٌتعلك بمدة التولٌؾ اختلفت التشرٌعات األجرائٌة فً تحدٌدها  -<

بها عدة امور منها طبٌعة الجرٌمة والعموبة الممررة لها أو الجهة التً تتولى اصدار امر 

بنصوص صرٌحة اذا انتهت المدة ولم ٌنتهً التحمٌك بعد على  دٌدهاواجازت تم ،التولٌؾ 

شرط ان ٌكون المرار مسبباً . وننتمد مولؾ المشرع العرالً فً عدم نصه على هذا الشرط 

. 

ظهر لنا من خالل البحث ان التشرٌعات األجرائٌة محل البحث لد اوجبت تسبٌب لرار  -?

 رالً من مثل هذا النص .التولٌؾ ولرار مد مدته فً حٌن خال التشرٌع الع

السبب فً بطالن هذا تبٌن لنا ان عدم توافر العناصر الالزمة لصحة التولٌؾ تكون  -70

تخلؾ احد الشروط الموضوعٌة أو تعرٌؾ للتولٌؾ الباطل على انه ) ٌنا وضعاألجراء وأرتأ

مال الشكلٌة أو كلها عن العمل األجرائً . والتً تعد ضمانة مهمة للمتهم فتخرجه من األع

 ( .مال المخالفة للمانون أو الباطلةاألجرائٌة الصحٌحة وٌندرج ضمن األع

تعد مظاهر الضرر التً تصٌب الشخص جراء التولٌؾ الباطل وهً على نوعٌن  -77

 ضرر مادي وضرر معنوي .

ة التً تنادي بحموق األنسان األثر فً ان تشرع ٌكان لألتفالٌات والمؤتمرات الدول -78

وٌتم تنظٌم شروط  ،دأ حك التعوٌض للمتضرر من تولٌؾ ؼٌر لانونً الدول فً دساتٌرها مب

ر ان ولكن المثٌ ،و اجراءات الحصول علٌه فً تشرٌعاتها األجرائٌة كالمشرع الجزائري 

ل هكذا مبدأ وهو دستور حدٌث كتب فً ظروؾ وتطورات الدستور العرالً لم ٌتضمن مث

ولرفض أي اعتداء على حك األنسان فً حرٌته و  ،زادت نطاق حماٌة حموق األنسان 

 خاصة ماٌتعلك بمرٌنه البراءة وعدم المساس بها اال بموجب حكم لضائً .

لشخص تعوٌض المتضرر من تولٌؾ باطل بؽض النظر عن السبب فً خضوع ا ٌتم -79

لة عدم الدلة فً حجم المعلومات واألداو شهادة زور  ،كاذب  لهذا األجراء سواء أكان الخبار

 لعدالة .او خطأ الماضً فهو تحمٌك ل

عدم امكانٌة التعوٌض عن اضرار التولٌؾ الباطل فً المانون العرالً وذلن لخلو  -:7

نص ٌبٌح التعوٌض وتحمل الدولة مسؤولٌة األضرار  منلانون اصول المحاكمات الجزائٌة 

 بالشخص الذي كان لرار تولٌفه باطالً .

ً فعل المشرع الكوردستانً فً -;7 كونه من بٌن المعترفٌن بحك المتضرر من  حسنا

وذلن بأصدار لانون خاص بهذا  ،التولٌؾ التعسفً الاللانونً فً الحصول على تعوٌض 

 الشأن ٌحدد بموجبه شروط الحصول على التعوٌض واجراءاته .

لضمان حصول المتضرر من التولٌؾ الباطل على التعوٌض بأسرع ولت فمد نصت  ->7

لى الزام الدولة بتحمل ماٌمضً به من تعوٌض وللدولة الرجوع تلن التشرٌعات صراحة ع

 على المخبر والشاهد الزور .

المضاة لٌسوا إال ادمٌٌن ولد تصدر منهم أخطاء مهنٌة اثناء ممارستهم العمل المضائً  -=7

فمد كان المشرع الكوردستانً موفماً فً النص على ضرورة احالة ، الٌجوز السكوت عنها 

شؤون المضاة ألتخاذ اجراءات انضباطٌة أو تأدبٌبة بحمه فٌما اذا ثبت انه  الماضً الى لجنة

 تم تولٌؾ متهم دون وجه حك أو نتٌجة خطأ فً األجراءات المضائٌة .
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 ثانٌاً: التوصٌات

على عدم جواز التولٌؾ فً الجرائم  انٌنصوالكردستانً ن المشرع العرالً ٌا حبذا لو أ -7

اللجوء  بدالً من وان ٌتم اتخاذ اجراءات تحفظً ،المعالب علٌها بالؽرامة وفً المخالفات 

 الى اتخاذ هذا األجراء .

ة المتهم كافٌة ألدانندعو المشرع العرالً الى النص صراحة على ضرورة توافر الدالئل ال -8

 تولٌؾ باطالً .تولٌفه وبعكسه ٌعتبر البألتخاذ لرار 

ً على المشرع العرالً أن ٌحذو حذو التشرٌعات األجرائٌة محل البحث فً ضرورة  -9 تمنٌا

النص على وجوب حضور المتهم وسماع الواله لبل اصدار لرار التولٌؾ وان ٌكون المرار 

 مسببا .

ضماناً لحموق المتهم ندعو المشرع العرالً الى ان ٌحذو حذو المشرع الفرنسً وذلن  -:

 عٌٌن لاضً متخصص للنظر فً اصدار امر التولٌؾ وتمدٌده .بت

مات ( فً لانون اصول المحاك779ندعو المشرع العرالً الى اعادة صٌاؼة المادة ) -;

ختصة بتنفٌذ لرار التولٌؾ من التعرؾ على شخصٌة المتهم الجزائٌة كً تتمكن السلطة الم

 بشكل دلٌك .

الضروري ان ٌتضمن  مننرى  ،نونً السلٌم حتى ٌكون لرار التولٌؾ صادر بالشكل الما ->

 التشرٌع العرالً نصاً ٌوجب تسبٌب لرار التولٌؾ .

ٌاحبذا لو أن المشرع العرالً ٌحذو حذو التشرٌعات األجرائٌة محل البحث وٌنص على  -=

اجراءات بدٌلة للتولٌؾ كالرلابة المضائٌة أو األمر بتدابٌر وال ٌتم اللجوء الى هذا األجراء 

 إال فً حالة كون هذه األجراءات ؼٌر كافٌة .الخطٌر 

ً ٌتٌح للمتضرر المطالبة بالتعوٌض عن الضرر المادي  -< تضمٌن الدستور الحالً نصا

 .التعسفً والمعنوي الذي اصابه جراء التولٌؾ 

ندعو المشرع العرالً ان ٌحذو حذو المشرع الكوردستانً والنص فً لانون اصول  -?

م التعوٌض عن التولٌؾ التعسفً الباطل من خالل تحدٌد المحاكمات الجزائٌة على تنظٌ

والبد من تضمٌن  ،شروط المطالبة به ورسم األجراءات التً ٌنبؽً اتباعها للحصول علٌه 

ً بأن الدولة تتحمل التعوٌض و ان ٌكون لها حك الرجوع على من  المانون نصاً صرٌحا

حك راءات تأدٌبٌة أو أنضباطٌة بوأن ٌكون لهٌئة األشراؾ المضائً اتخاذ اج ،تسبب ذلن 

الماضً الذي ٌثبت خطئه فً اتخاذ هذا األجراء الباطل . ونرى ان ٌتناسب التعوٌض 

وظروؾ المتهم ومكانته األجتماعٌة وٌترن تمدٌر ذلن لحسن تمدٌر الماضً وفطنتها 

 وللمحكمة التً تنظر الموضوع .
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 الملحق االول

 0252( لسىة  51قاوىن رقم ) 

 فراج فً اللٌم كوردستان العراقولوفٌن والمحكومٌن عند براءة واألتعوٌض الملانون 

 

 المادة االولى:

: ٌحظر حجز او تولٌؾ أي شخص اال وفماً للمانون وبناءاً على لرار صادر من الجهة المضائٌة اوال  

 ولكل شخص الحك فً محاكمة عادلة وسرٌعة امام المحكمة المختصة. ،المختصة 

الٌجوز التولٌؾ اال فً االماكن المخصصة لذلن وفك المانون وعلى ان تكون مشمولة : ثانٌا  

بالرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة وخاضعة لسلطة الحكومة وٌجب احترام المعتمدات الدٌنٌة والمباديء 

 االخاللٌة للمولوؾ.

االشخاص او ان  : لٌست ألٌة جهة ؼٌر حكومٌة او حكومٌة ؼٌر مختصة ان تمتلن مكاناً لحجزثالثا  

 تحتجز شخصاً بأٌة ذرٌعة كانت.

  المادة الثانٌة:

ً او تجاكل من  ة المانونً أو حكم علٌه بعموبة سالبوزت مدة تولٌفه الحد تم حجزه او تولٌفه تعسفٌا

ثم صدر لرار برفض الشكوى أو  ،للحرٌة من لبل الجهات المضائٌة المختصة دون سند لانونً 

 ،وى او الحكم ببراءته واكتسب المرار درجة الثبات بموجب الموانٌن النافذة االفراج عنه وؼلك الدع

حك المطالبة بالتعوٌض المادي والمعنوي عن االضرار التً لحمت به جراء الحجز والتولٌؾ او له 

 الحكم.

 المادة الثالثة:

المضائٌة رلم ( من لانون السلطة :7: تشكل لجنة من محاكم االستئناؾ الواردة فً المادة )اوال  

محكمة األستئناؾ وعضوٌة لاضٌٌن فً لضاتها لكل محاكمة من س رئٌ من =800( لسنة 89)

محاكم االستئناؾ للنظر فً طلبات التعوٌض وتكون لراراتها لابلة للطعن امام الهٌئة العامة لمحكمة 

 التمٌٌز .

او التولٌؾ او الحكم  : تختص محاكم االستئناؾ محل الامة طالب التعوٌض او محل الحجزثانٌا  

 بالنظر فً طلبات التعوٌض.
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 ٌكون طلب التعوٌض وفك الضوابط التالٌة: المادة الرابعة:

كومة تبعات : تمدم طلبات التعوٌض الى اللجان المشكلة فً محاكم االستئناؾ وتتحمل الحاوال  

 لرار اللجان درجة البتات.التعوٌض بعد اكتساب 

التعوٌض بموجب هذا المانون بعد مضً سنة واحدة على اكتساب لرار : ال تسمع طلبات ثانٌا  

 االفراج او الحكم بالبراءة درجة البتات.

 صاحب الحك الى الزوج واالوالد والوالدٌن فمط . عند وفاة: ٌنتمل حك التعوٌض ثالثا  

 المادة الخامسة:

ومعانات وماتأثرت به  ماأل على اساس ما عاناه المتضررمن األدبً: ٌكون تمدٌر التعوٌض اوال

 سمعته أو مكانته االجتماعٌة أو الوظٌفٌة.

كسب وما اصابه من ضرر خالل فترة الحجز  من: ٌمدر التعوٌض المادي على اساس ما فاته ثانٌا  

 أو التولٌؾ أو الحكم.

ً : على مجلس المضاء نشر لرارات الحكم بالبراءة واالفراج لمن ثبت براءته أو افرج عنه فثالثا  

 صحٌفتٌن ٌومٌتٌن فً االللٌم .

  المادة السادسة:

ٌفته حك الرجوع على المشتكً أو المخبر أو الشاهد المتسبب الحجز أو لوزٌر المالٌة اضافة لوظ

التولٌؾ أو الحكم ؼٌر المانونٌة بما دفعه من تعوٌض اذا ثبت كٌدٌة الشكوى أو األخبار أو شهادة 

 الزور .

  المادة السابعة:

ه من رئٌس محكمة وردستان من المعلومات لدٌه أو بناءاً على توصٌللٌم كوجد مجلس المضاء ألاذا 

استئناؾ المنطمة أو رئٌس محكمة الجناٌات المختصة بأن خطأ فً األجراءات المضائٌة أو خطأً 

فعلٌه  ،ون مسوغ لانونً متهم دون وجه حك أو الحكم علٌه د صادراً من لاض ادى الى تولٌؾ

لجنة شؤون المضاة وفك لانون السلطة المضائٌة فً اللٌم كوردستان رلم  الماضً المذكور الى احالة

 . =800( لسنة 89)

  المادة الثامنة:

 احكام هذا المانون .تنفٌذ زمة لتسهٌل اللرئٌس مجلس لضاء اللٌم كوردستان اصدار التعلٌمات ال
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  المادة التاسعة:

ن المرافعات المدنٌة ولانون االثبات بما ال ٌتعارض مع احكام هذا ك احكام المانون المدنً ولانوبتط

 المانون .

  المادة العاشرة:

 على مجلس الوزراء والجهات ذات العاللة تنفٌذ احكام هذا المانون.

  المادة الحادٌة العشرة:

 ٌنفذ هذا المانون اعتباراً من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة )ولائع كوردستان ( .

 

 

 

 

 مسعود بارزانً

 العراق –رئٌس اللٌم كوردستان 

 مٌالدٌة 8070/كانون االول/>8 ههولێر

 كوردٌة 70=8/بةفرانبار/;    

 هجرٌة 7:98/محرم/ 80     
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 األ سثاب المىجثة

 

المحافظة  ،من اولى الضمانات التً ٌتطلبها مبدأ سٌادة المانون وحماٌة حموق المواطنٌن         

له  ادلة توفرحتى تثبت ادانته بمحاكمة ع ،على الحرٌة الشخصٌة لما كان األصل أن األنسان بريء 

رورة او ٌوجبه كان التولٌؾ اجراء لد تمتضٌه الض فٌها كافة الضمانات لممارسة حك الدفاع ولما

الت تعوٌض معالجة حاالمانون فً بعض الجرائم ولما كان استعمال هذا الحك منوطاً بالمضاة وبؽٌه 

ً لكل تجاوز على حرٌته وأستمرار عٌشه بكرامة المحجوزٌن والمولوفٌن د ون سند لانونً ودفعا

جراء هذا ة من األدبٌمن األضرار المادٌة وولرفع الحٌؾ عن المتضرر وبؽٌة التعوٌض عما لحمه 

 التجاوز على حرٌته فمد شرع هذا المانون .
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 الثاويالملحق 

 مجلس القضاء

 00/0/0255في  444رقم : 

 0255( للسىة 5جعلیمات رقم )

 

)لانون تعوٌض  8070( لسنة ;7استناداً الى احكام المادة الثامنة من المانون رلم )          

 المولوفٌن والمحكومٌن عند البراءة واألفراج فً اللٌم كوردستان( فمد اصدرنا التعلٌمات التالٌة:

تشكل لجنة فً كل محكمة من محاكم األستئناؾ برئاسة رئٌس محكمة األستئناؾ  ألولى:المادة ا

وعضوٌة لاضٌٌن من لضاتها ببٌان من رئٌس المضاء بناءاً على ترشٌح من رئٌس محكمة 

تتولى النظر بصورة مستعجلة فً طلبات التعوٌض للمشمولٌن بأحكام المانون المذكور  ،األستئناؾ 

ً عند رفض الشكوى أو البراءة أو األفراج أو ؼلك التحمٌك من المولوفٌن وال محجوزٌن تعسفا

 والمحكومون دون سند لانونً أو الحكم بالبراءة فً اللٌم كوردستان .

تمدم طلبات التعوٌض الى اللجان فً محكمة األستئناؾ محل ألامة طالب التعوٌض  :المادة الثانٌة

 ً بٌان الجهة التً لررت الحجز أو التولٌؾ والمدة التً أو الحجز أو التولٌؾ أو الحكم متضمنا

امضاها من التولٌؾ أو الحجز أو اٌة معلومات تمكن اللجنة من طلب األوراق التحمٌمٌة أو الدعوى 

هوٌة االحوال المدنٌة للمطالبٌن بالتعوٌض أو صورة لٌد ائٌة وٌجب ربط الوثائك التالٌة )الجز

الشرعً  نة طالب التعوٌض ودخله وفً حالة الوفاة ربط المساماألحوال المدنٌة ودلٌل إثبات مه

الولٌة لاصرٌن للمتوفً وفً حالة األصابة كافة التمارٌر الطبٌة اوحجة الوصاٌة عند وجود 

 (.جزوالنهائٌة وتمدٌر درجة الع

الٌستوفً اي رسم عن المطالبة بالتعوٌض أمام لجان التعوٌض وعن الطعن  :المادة الثالثة

 تها .بمرارا

والمادي ولها أن  األدبًتتولى اللجان النظر فً طلبات التعوٌض بتمدٌر التعوٌض  :المادة الرابعة

تستعٌن فً ذلن بالخبراء والمختصٌن واألطباء وتتحمل حكومة االللٌم تبعات التعوٌض بما فٌها 

 اجور الخبراء بعد اكتساب لرار اللجان درجة البتات .

ر اللجان لاباًل للطعن فٌه تمٌٌزاً لدى الهٌئة العامة لمحكمة تمٌٌز أللٌم ٌكون لرا المادة الخامسة:

ً من تارٌخ كوردستان من لبل وزٌر المالٌة اضافة لوظٌفته أو طالب التعوٌض خ الل ثالثٌن ٌوما

ػ به ولمحكمة التمٌٌز تصدٌك لرار اللجنة أو نمضه كالً أو جزءاً أو تخفٌض التعوٌض الممدر التبل

 ا الشأن باتاً .ذوٌكون لرارها به أو زٌادته



 
35 

تموم وزارة المالٌة بتهٌئة مستندات الصرؾ وتنظٌم الشٌن ألؼراض صرؾ  :المادة السادسة

المبالػ المحكوم بها فً المرارات المكتسبة الدرجة المطعٌة المرسلة الٌها بموجب كتاب رسمً من 

 اللجنة بناءاً على طلب ذوي العاللة .

فذ هذه التعلٌمات إعتباراً من تارٌخ نشر المانون أعاله فً جرٌدة )ولائع تن :سابعةالمادة ال

 كوردستان( .

 

 

 

 رئٌس مجلس لضاء اللٌم

 العراق –كوردستان   

 أحمد عبدهللا زبٌر    
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 المصادر

 اوال : الكتب

اورٌس احمد الجندوبً وحسٌن بن سلٌمة ، اصول المرافعات المدنٌة والتجارٌة ، مطبعة  (7

 . ;800للطباعة ، تونس 

 . ;800احمد عبدالمهدي واشرؾ الشافعً ، الحبس األحتٌاطً ، دار العدالة الماهرة  (8

جمال الدٌن بن منظور ، لسان العرب ، المجلد التاسع والسابع ، دار الحدٌث ، الماهرة  (9

8009 . 

، دار النهضة  >د.احمد فتحً سرور ، الوسٌط فً لانون األجراءات الجنائٌة ، الطبعة/  (:

 . ;<?7العربٌة ، الماهرة 

د.بوكحٌل األخضر ، الحبس األحتٌاطً والمرالبة المضائٌة فً التشرٌع الجزائري  (;

 . 8??7والممارن ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر 

د.حسن دمحم كاظم ، المسؤولٌة المدنٌة الناشئة عن األعتداء على الحك فً الصورة ،  (>

 . >800دار الحكمة  –دراسة ممارنة 

د.سمٌر الجنزوري ، الحك فً التعوٌض عن الحبس األحتٌاطً ، األفاق الحدٌثة ،  (=

 . 7=?7الماهرة 

د.عباس الحسنً ، شرح لانون المحاكمات الجزائٌة الجدٌد ، مطبعة األرشاد ، بؽداد  (<

7?=7 . 

، منشورات الحلبً الحمولٌة  8د.عمر واصؾ الشرٌؾ ، التولٌؾ األحتٌاطً ، ط (?

 . 8070بٌروت 

د.دمحم زكً ابو عامر ، الحماٌة األجرائٌة للموظؾ العام ، الدار الفنٌة للطباعة والنشر ،  (70

 . ;<?7األسكندرٌة 

 . 7??7د.منذر الفضل ، النظرٌة العامة لأللتزامات ، مصادر األلتزام  (77

طباعة سعٌد حسب هللا عبدهللا ، شرح لانون اصول المحاكمات الجزائٌة ، دار الحكمة لل (78

 . 0??7والنشر ، الموصل 

سمٌر الجنزوري ، الحك فً التعوٌض عن الحبس األحتٌاطً ، األفاق الحدٌثة فً تنظٌم  (79

العدالة الجنائٌة ، منشورات المركز المومً للبحوث األجتماعٌة والجنائٌة ، الماهرة سنة 

7?=7 . 

ورات الحلبً عمرو واصؾ الشرٌؾ ، النظرٌة العامة فً التولٌؾ األحتٌاطً ، منش (:7

 . :800الحمولٌة ، 

 . 0=?7ؼنً حسون طه ، الوجٌز فً النظرٌة العامة لأللتزام ، بؽداد  (;7

، دار النهظة العربٌة ، الماهرة  8فتحً والً ، الوسٌط فً لانون المضاء المدنً ، ط (>7

7?>7 . 
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ً دمحم ناصر احمد ولد علً ، التولٌؾ )الحبس األحتٌاطً( فً لانون األجراءات الفلسطٌن (=7

 . )دراسة ممارنة(

محمود محمود مصطفى ، مسؤولٌة الدولة عن اعمال السلطة المضائٌة ، رسالة دكتوراه  (<7

 . 9=?7، جامعة الماهرة 

 . 0=?7مٌرلً ثبت فٌتو ، شرح لانون األجراءات الجزائٌة الفرنسً ، بارٌس  (?7

 ثانٌا : القوانٌن

 . المعدل 7=?7لسنة  89لانون اصول المحاكمات الجزائٌة العرالٌة رلم  (80

 . لانون األجراءات الجزائٌة الجزائري (87

 القوانٌن

 . ?<=7اعالن حموق األنسان والمواطن  (88

 . <:?7األعالن العالمً لحموق األنسان  (89

 لانون األجراءات الجنائٌة البحرٌنً (:8

 . لانون األجراءات الجنائٌة المصري (;8

 . ?=?7لسنة  0>7لانون التنظٌم المضائً رلم  (>8

 . <;?7لسنة  8>7الملؽً فً مصر رلم لانون الطواريء  (=8

 8070( لسنة ;7لانون تعوٌض المولوفٌن والمحكومٌن عند البراءة واألفراج رلم ) (<8

 . العراق –الصادر من برلمان اللٌم كوردستان 

 . المعدل 9<?7لسنة  >=لانون رعاٌة األحداث رلم  (?8

  :ثالثاُ: البحوث المنشورة على المواقع األلكترونٌة

-www.justice) العنائً ، صور الضرر ، بحث منشور على المولعابراهٌم  (90

lawhome.com). 

ابو ذر منذر كمال عبداللطٌؾ ، ضمانات الحرٌة الشخصٌة فً استجواب المتهم وتولٌفه  (97

 (www.starttimes.com) ، بحث منشور على المولع

من المانون اتحاد حمولٌٌن الداخل والخارج العرالً  حموق المتهم من دور التحمٌك  (98

  http/ www. Facebook.com   العرالً ممال منشور على المولع

 بشتٌوان فتاح رسول ، استجواب المتهم وفماً للمانون العرالً ، بحث منشور على المولع (99

(www.krjc.iq). 

خٌري خضٌر حسن ، ضمانات المتهم من مرحلتً التولٌؾ واالستجواب من مراحل  (:9

 نموذجا بحث منشور 8070لسنة  ;7ً رلم التحمٌك من المانون العرال

www.krjc.com    



 
38 

د.فواز صالح ، التعوٌض عن الضرر األدبً الناجم عن جرم ، دراسة ممارنة ، مجلة  (;9

منشور على  8000لسنة  8العدد  88جامعة دمشك للعلوم األلتصادٌة والمانونٌة ، المجلد 

 . (www.damascusnnivercity.edu.sy) المولع

انً ، التعوٌض بسبب الضرر فً التولٌؾ األحتٌاطً التعسفً ، بحث سردار كاو (>9

 . (theuaelaw.com) منشور على المولع

 سعد ال فرٌان ، حكم التعوٌض عن الضرر األدبً ، ممال منشور على المولع (=9

(www.islammassage.com) . 

-forum) عبدهللا الؽزي ، الضرر والضرار ، بحث منشور على المولع (<9

moa.gov.com) . 

فارس حامد عبدالكرٌم ، الخطأ والضرر والرابطة السببٌة فً المسؤولٌة عن الفعل  (?9

 الشخصً كاساس لتمدٌر التعوٌض )التضمٌن( بحث منشور على المولع

(www.iraker.dk). 

ماجد احمد الزاملً ، حموق األنسان وسلطة الضبط الجنائً فً المبض ، دراسات  (0:

 منشور على مولع 8077/>/?فً  7?99دن ، العدد وابحاث لانونٌة ، الحوار المتم

(www.alhewar.org). 

 مروان الرولً ، التعوٌض مفهومه و وظائفه وطبٌعته ، بحث منشور على مولع (7:

(http://twitmil.com) . 

منتدى لانون االمارات ، الضرر المادي والضرر المعنوي )األدبً( ممال منشور على  (8:

 . (theuaelaw.com) المولع

ة عبداللطٌؾ ، الحبس واألعتمال وفماً لمانون العموبات المصري ، ممال منشور على نزٌ (9:

 (www.mng40.netالمولع )

 وسام دمحم نصر ، مبررات التولٌؾ وضوابطه بحث منشور على المولع (::

(www.startimes.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mng40.net/
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 الفهرسث

 الصفحة الموضوع
الممدمة 

.......................................................................................... 
7 

 9 التولٌؾ الفصل االول 

 9 ............................................................... المبحث األول : معنى التولٌؾ

 9 ................................................................... الفرع األول : التولٌؾ لؽة

 ً  9 ............................................................ الفرع الثانً : التولٌؾ إصطالحا

 ً  : .................................................................. الفرع الثالث : التولٌؾ فمها

 : ...............................................................المبحث الثانً : ذاتٌة التولٌؾ 

 ; .............................................................. الفرع األول : التولٌؾ والمبض

 = ............................................................ الفرع الثانً : التولٌؾ واألعتمال

 ? ............................................................. المبحث الثالث : شروط التولٌؾ

 ? .......................................................... الفرع األول : الشروط الموضوعٌة

 78 ............................................................... ع الثانً : الشروط الشكلٌةالفر

 79 التولٌؾ التعسفً والتعوٌض عنه الفصل الثانً

 :7 ............................................................ المبحث األول : التولٌؾ التعسفً

 =7 ................................... التعوٌض عن األضرار المادٌة واألدبٌةالمبحث الثانً : 

 =7 .............................................................. الفرع األول : تعرٌؾ التعوٌض

 =7 ..............................................الفرع الثانً : التعوٌض عن الضرر و انواعه 

 ?7 ................................................. الفرع الثالث : شروط وأجراءات التعوٌض

فً اللٌم  8070( لسنة ;7المبحث الثالث : اهمٌة التعوٌض على ضوء لانون رلم )

 ............................................................................ كوردستان العراق
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 88 المسؤولٌة عن التعوٌض الفصل الثالث

 88 ............................................ المبحث األول : مسؤولٌة الماضً عن التعوٌض

 :8 .............................................. المبحث الثانً : مسؤولٌة الدولة عن التعوٌض

 ;8 ......................................................... الفرع األول : اساس مسؤولٌة الدولة

 الفرع الثانً : انعكاسات مسؤولٌة الدولة
..................................................... 

8; 

 =8 ......................................................................................... الخاتمة

( ;7الملحك األول : لانون تعوٌض المولوفٌن والمحكومٌن عند البراءة واألفراج رلم )

 .................................................الصادر من برلمان كوردستان  8070لسنة 
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 ............................................................... الملحك الثانً : مجلس المضاء
 88/8/8077فً  =::رلم : 

 8077( لسنة 7تعلٌمات رلم )

9: 
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