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 المقدمة
بريء حتى تثبت إدانتو، وبالتالي ال يجوز حرمانو من حريتو قبل  متيمالقاعدة العامة ىي أن كل 

ال اعتبر ىذا تعديًا وانتياكًا لحق أساسي من حقوق األف إال أن ىذا  ،الشخصية راد وىو الحريةاإلدانة، وا 
سمطة الدولة، والذي يحدد شروط وضوابط التوقيف  تصدرهالتعدي يكون مشروعًا طبقًا لمقانون الذي 

وحاالت تطبيقو، وذلك حرصًا عمى تحقيق المصمحتين في حماية أمن المجتمع وتوفير العادلة  والمحاكمة
يكمف المتيم قبل إدانتو الكثير. فقد يتقرر إن حرمان الشخص من الحرية الضمانات القانونية لألفراد. ف

يحال الى المحكمة وربما  ،أو سنين ألحد المتيمين لبضعة أيام وقد تمتد إلى عدة شيورأوالحبس  التوقيف
، وأصبح لزامًا عميو (1)والحبس ن َتَعرََّض لكافة مساوئ التوقيفثم يفرج عنو أو يقضي ببراءتو، وذلك بعد أ

بعد أن ثبتت براءتو من الناحية القانونية أن يثبتيا، كذلك في نطاق مجتمعو الذي سبق وأدانو بمجرد 
  توقيفو.

قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند عميو نتناول بالبحث والدراسة بعض الجوانب من مواد 
ة الحقوق الصادر من برلمان إقميم  كوردستان وذلك من خالل دراس 2010لسنة  15اإلفراج رقم البراءة و 

االعالن  ية ومنيار والمعايير الدولية المنصوص عمييا في المواثيق الدولوالحريات التي أقرتيا الدستو 
محاكمة االبرياء ثم ظيور براءتيم، و  حق التعويض عن التوقيف التعسفيل العالمي لحقوق االنسان بالنسبة

قضائية خاطئة أو متعسفة، دبية ونفسية جراء إجراءات قانونية و ضرار مادية وأألكن بعد أن اصابيم و 
ودراسة مواد وبنود . والضمانات القانونية لممتيمحقوق حماية ال فيبيدف التعرف عمى اتجاه المشرع 

 من حيث صحة التشريع وتطبيق القانون. 2010لسنة  15القانون رقم 
 

عاء العام خالل ممارستنا لمينتنا القضائية المسنا ىذه الظواىر بأن بعض مراكز دونحن كأعضاء اال
القبض ضد المتيمين يتجاوزون حدود  الشرطة عند قياميم بتنفيذ قرارات محاكم التحقيق الخاصة بأوامر

أمام الجميور أو في  تواستعمال سمطاتيم تجاه المتيم ومحاولة إىانفي  واجباتيم وسمطاتيم ويتعسفون
إذًا يأتي التعسف أما  خالفَا لكون المتيم بريء حتى تثبت ادانتو.ذلك و  حال القبض عميو أماكن عامة

في االنحراف بالسمطة وعيب االنحراف يأتي من عدم نتيجة سوء النية في استعمال الحق، وأما 
                                                           

 .49، ص2003، الحبس االحتياطي، دار النيضة العربية، القاىرة د. أحمد عبد المطيف( أنظر في ذات المعنى: 1)
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 .(1)االختصاص أو استعمال وسائل غير التي يوجب القانون استعماليا
 

كل مبحث الى مطمبين لتقسيم مواضيع البحث بطريقة عممية، وم بتقسيم بحثي ىذا الى مبحثين و وسوف أق
 وعمى النحو التالي:

 المحكومينالموقوفين و :  مفيوم التعويض عن المبحث األول
 الحبسالمطمب األول: تعريف التعويض والموقوف و 

 متعويض ل يالمطمب الثاني: االساس القانون
 

 المبحث الثاني: التعويض عن الموقوفين والمحكومين بين النظرية والتطبيق
 المطمب االول: فكرة التعويض عند البراءة و االفراج 

 اقميم كوردستان العراق الصادر في 2010لسنة  15القانون رقم  المطمب الثاني: التعويض في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ومابعدىا. 43، نظرية التعسف في استعمال السمطة، مرجع سابق، صد . سميمان محمد الطماوي (1)
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 المبحث األول

 المحكومينمفهوم التعويض عن الموقوفين و 
سمب حريتو لفترة مادية ومعنوية، وذلك نتيجة أضرارًا  والحبس بالمحكوم يمحق التوقيف بالموقوف

بارتكاب فعل جرمي أو مخالفتو ألحكام القانون، ثم يصدر بحقو الحكم او ادانتو من الزمن نتيجة اتيامو 
لعدم كفاية األدلة أو عدم مسؤوليتو عن ىذا الفعل الجرمي واكتشاف الفاعل لبراءتو أو ، أما االفراج ب

 .(1)، وظيوره في ساحة الجريمةالحقيقي
ىذا والتعويض عنو  بحبس المتيملذا نرى إن اىتمام المشرع سواء كان المشرع الدولي أو الوطني  

ًا مادي أضراراً  والحبس بالمحكوم عميو محق التوقيف بالموقوف، فمن الطبيعي أن ياالىتمام لو مايبرره
من سمعتو العمل وكسب رزقو وبما لصق ب وعطمو عن او حبسو كبده مصاريف فترة توقيفو، فيومعنوياً 
 . (2)االىانة

بحرية الفرد الشخصية فقد أكدت المواثيق الدولية المتعمقة بحقوق اإلنسان  المساسونظرًا لخطورة  
وحمايتو فنصت المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عمى  الحرية عمى ضرورة احترام حق

وكما نصت المادة التاسعة من اإلعالن  (3)أنو "لكل شخص الحق في الحياة والحرية وأمنو الشخصي"
 .(4)مى أنو "يجب أال يتعرض أحد لالعتقال أو االحتجاز التعسفي أو النفي"ذاتو ع
نيج تنمية حماية حقوق اإلنسان وتأمين العدالة الجنائية، فقد وحرصًا من المشرع عمى مواصمة       

تعويض عن األضرار المادية والمعنوية ليقرر ال 2010لسنة  15أصدر برلمان كوردستان القانون رقم 
 المبحثأو بالبراءة،. وعميو نقوم بتقسيم ىذا  باالفراجبعد الحكم لو  وبالمحكوم عميو تمحق بالموقوفالتي 
 وعمى النحو التالي: مطمبينإلى  

 الحبسوالتوقيف و تعريف التعويض األول:  المطمب
 لمتعويض ياالساس القانونالثانــــي : المطمب 

                                                           

 .375، ص 2006القاىرة الجامعي، الفكر الحبس االحتياطي، دار، د. محمد عبداهلل محمد المر( 1)
، 1954، رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة ، الحبس االحتياطي وضمان حرية الفردد. حسن صادق المرصفاوي( 2)

 .312ص
)3( International Federation for Human Rights and  World Organization Against Torture, 
Mortgaging freedom for security: Arbitrary detention of five HINDRAF leaders, May 2008 - 
N°495/2, pp 14-15. 

 .10، ص2010، الحبس االحتياطي، مطابع الشرطة، القاىرة د. عبد المطيف فرج( أنظر في ذات المعنى  4)
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 المطمب األول

 الحبسو  والتوقيفتعريف التعويض 
، وفقًا لممعنى المقصود في ىذه الحبسوالتوقيف و  موصول الى تعريف سميم في التعويضل
ومناقشتيا، والحكم الى استعراض عدد مناسب، من أىم التعاريف المتداولة لمتعويض، نحتاج الدراسة، 

. لن نتطرق الى تعاريف كثيرة بل التعرف عمى التعويض من خالل التعريف الفقيي لمتعويض عمييا
 الحبس.و  ، وبعدىا تعريف التوقيفتعريف التعويض عن التوقيف التعسفيو 

 الفرع األول
 تعريف التعويض

لمتعويض تعريفات في االصطالح الفقيي، ولمبحث في موضوع التعويض في بحثنا ىذا يتطمب منا  
وعمى النحو  والحبس تعريف التعويض في األصطالح الفقيي، ومن ثم تعريف التعويض عن التوقيف

 التالي:

 .(1)المدني القانون فقياء عند معرف التعويض اصطالح أواًل< تعريف التعويض في االصطالح الفقهي <
بما  الذمة شغل" ىو الفقياء لسان في األعم بمعناه )أي التعويض(الضمان أن الخفيف عمي الشيخ ذكر
وأنو "المال  "أدائو شرط تحقق عند شرًعا أداؤه مطموًبا فييا ثبوتو والمراد عمل أو مال من بو الوفاء يجب

ىو "جبر الضرر الذي و  .(2)الذي يحكم بو عمى من أوقع ضررًا عمى غيره في نفس أو مال أو شرف"
و يقصد بيا مجازاة الجاني عمى فعمتو وردع غيره يختمف في ذلك عن العقوبة ألنلحق المضرور، و 

الضرر في حين أن العقوبة تقدر بقدر خطأ الجاني ودرجة ويترتب عمى ىذا الفرق تقدير التعويض بقدر 
 .(3)خطورتو"

بناًء عمى ما تقدم معنا من تعريف لمتعويض بصفة < والحبس ثانيًا< تعريف التعويض عن التوقيف    
ىو كما عرفو الدكتور ناصر  او الحبس والسجن عامة، فإننا نرى أن يكون تعريف التعويض عن التوقيف

                                                           

 الجامعة دار والقانون، اإلسالمي الفقو في تطبيقية دراسة األدبي، الضرر عن التعويض ،السميع السيد عبد أسامة  ( 1)
 .216 ص ، 2007 الجديدة،

 .والدراسات البحوث قسم طمبة عمى ألقيت محاضرات – األول القسم اإلسالمي، الفقو في الضمان ،د. عمي الخفيف  ( 2)
 .51 ص ، 1971 القاىرة، العربية، والدراسات البحوث معيد القانونية،

 .137دت  دون بيانات النشر ، ص –دن  –، العقد و العمل غير المشروع دم د..سميمان مرقس  ( 3)
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الجوفان في التعويض عن السجن بأنو: "المال الذي يحكم بو عمى من أوقع الضرر أو تسبب بن محمد 
ىو المال او الحبس التوقيف إذًا التعويض عن ·  (1)في وقوعو عمى المسجون في نفسو أو مالو أو شرفو"

 سنددون او المحكوم عميو  الذي يحكم بو عمى من تسبب في وقوع الضرر عمى الموقوف توقيفًا تعسفياً 
أو الشخص سيء النية من او الحبس   سمطة المختصة بإصدار أمر التوقيف، والمتسبب أما القانوني

 او شاىد زور. شتكيم
 الفرع الثاني

 والموقوف التوقيفتعريف  
ونتناول في ىذا الفرع التعريف الفقيي فقط دون التطرق إلى  لمموقوف في القوانين المقارنة. لم اجد تعريفاً  

 جاد تعريف تشريعي لمتوقيف والموقوف.يإبمكان التعريف التشريعي الذي من الصعب 
 

يعتبر التوقيف من أخطر اإلجراءات التي يتعرض ليا الموقوف في مرحمة . تعريف التوقيفأواًل< 
. والتوقيف نصت عميو جميع التشريعات الجنائية المختمفة ولكنيا اختمفت في تسمية التوقيف، (2)التحقيق

نص تشريعي لتعريفو، اجتيد  غيابففي  .الجنائية تعريفًا محددًا لمتوقيفولم تضع أغمب التشريعات 
المتيم مدة من سمب حرية " التوقيف بأنو عرَّفوا الفقياء فبعض الفقياء في تقديم تعريف ليذا اإلجراء،

وىذا ما ذىبت إليو محكمة  (3)الزمن تحددىا مقتضيات التحقيق ومصمحتو، وفق ضوابط قررىا القانون"
 من جزء أو كل السجون ىحدا في المتيم الفقو بأنو "حجز من آخر جانب وعرفو .(4)النقض المصرية

 .(5) التيمة" موضوع في نيائي حكم صدور وحتى االبتدائي بالتحقيق تبدأ التي موقوفيتو مدة
 أو كميا التحقيق فترة السجن في المتيم إيداع "التوقيف بأنو سرور الدكتور أحمد فتحي وُيعَّرف 

 لتأثير تجنباً  مصمحة التحقيق تقتضيو إجراء " وُعرَِّف أيضًا بأنو "(6) المحاكمة تنتيي أن بعضيا إلى
                                                           

، التعويض عن السجن، دراسة مقارنة ، منشورات مجمة البحوث الفقيية المعاصرة العدد د. ناصر بن محمد الجوفان  ( 1)
 الحادي  والستون.

، 2010، اإلجراءات الجنائية، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت زكي أبو عامرد . محمد ( أنظر في ذات المعنى 2)
 .678ص

 .700، ص1984( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات المبناني القسم العام، درا النيضة العربية ، بيروت 3)
 .348رقم  – 478ص -6ج -، مجموعة القواعد القانونية8/5/1944( نقض 4)
   االحتياطي دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي وبعض التشريعات العربية، حامد طنطاوي، الحبس إبراىيم د. (5)

 .4، ص2001اإلسكندرية،  العربي، الفكر دار
اىرة الجزائية اإلجراءات قانون في الوسيط فتحي سرور، د. احمد  (6) ق ل ا بعة،  لسا لطبعة ا  .623، صم1993،ا
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 وأخيرًا يعرفو (1)"ضده ينتظر صدوره الذي الحكم تنفيذ من ليربو توّقياً  باألدلة عبثو أو الشيود عمى المتيم
وفقًا  الوقت من فترة حريتو من جريمة بارتكاب المتيم "حرمان بأنو الدكتور إبراىيم حامد طنطاوي

  .(2)المحددة القانونية لمضوابط
حرمان  :أنو عمى بأنيا تتفق أننا نرى إال تعددىا، من وبالرغم الفقيية التعاريف ىذه خالل ومن

يداعو خالل من الحرية من شخص التحقيق، وأنو  مصمحة تقتضيو السجن، وأن ىذا الحرمان في حجزه وا 
استقر الفقو عمى أن التوقيف وقد محددة.  قانونية بضوابط محكوم مؤقت، وىذا الحرمان حرمان

ضمان سالمة التحقيق، بوضع المتيم  التوقيف واليدف من . (3) االحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق
تحت تصرف المحققين وتيسير استجوابو ومواجيتو باألدلة طالما استدعى التحقيق ذلك ودون تمكين 

 المتيم من اليرب أو القيام بتيديد المجني عميو أو تأثيره عمى شيادة  الشيود أو العبث بأدلة الدعوى.

 نرىيعرف الموقوف لذا  عن تعريف لمموقوف لم اجد مصدراً رغم البحث الدؤب تعريف الموقوف< ثانيًا< 
 عميوبو تورطو بارتكاب جريمة جنائية و إن اإلتيام عبارة عن صفة تمحق بالشخص ) المتيم ( المشت

 يسمى ىذا الشخص  بالموقوف.يصدر امر بتوقيف الشخص المتيم و 

 

 الفرع الثالث

 .والمحكومين الحبستعريف  

)ِبَضمِّ  جمعو حبوسو ، يطمق عمى الموضعو . مصدر حبس، االمساكو  المنع: الحبس في المغة
: َوِلْمَجْمِع: حبيسة: ولممرأة)ِبَضمَّتَْيِن(، حبسمحبوسون و : ولمجماعة، حبيسمحبوس و : ويقال لمرجلاْلَحاِء(.

 . (4): َحاِبٌس ولمن يقع منو الحبسَحَباِئُس، 

 

                                                           

ان. مبادئ قانون اإلجراءات الجنائية، الجزء األول، مطبعة جامعة القاىرة، دار النيضة العربية، ( د. عمر السعيد رمض1)
 .446، ص1974الكبرى، االستقالل مطبعة الجنائية، اإلجراءات مبادئ ؛ د. رؤوف عبيد،41، ص1988القاىرة 

 .4، ص، مرجع سابقاالحتياطي الحبسحامد طنطاوي ،  إبراىيم ( د.2)
، المرجع د. طالب نور الشرع؛ 243، ص 3002 مكتبة رجال القضاء ،شرح القواعد العامة لإلجراءات . يالرءوف مهدعبد د. (3)

 .52السابق، ص
 ( الصحاح، والقاموس المحيط، والمصباح المنير مادة: )حبس(. 4)



 

7 

 والخروج عمى اشغالو  (1)بنفسومن التصرف  منعوتعويق الشخص و : الحبس في االصطالح
بل الربط بالشجرة ، خاص معد لذلك الجعل في بنيان وليس من لوازمو  (2).االجتماعيةوميامتو الدينية و 

لمحبس  ابنية خاصة  الحكام المسممون جعلوقد   (3).والجعل في البيت او المسجد حبس، حبس
 . (4)من المصالح المرسمة واعتبروىا

 

والجمع ، أما بكسر السين فيو مكان الحبس. مصدر سجن السجن بفتح السين وبمعنى الحبس
الَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُىنَّ وفي التنزيل العزيز. سجون : }َقاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِو َواِ 
 وبكسرىا عمى المكان.، عمى المصدر بفتح السين[ ُقِرَئ 33ِيِميَن{ ]يوسف:ِإَلْيِينَّ َوَأُكْن ِمَن اْلجَ َأْصُب 

 .(5)واعتقل لسانو إذا حبس ومنع من الكالم، حبستو: الرجل اعتقمت يقال. وبمعنى الحبس أيضًا االعتقال
ىو سمب حرية المحكوم عميو الذي يمتزم أحيانا بالعمل ويعفى أحيانا أخرى من ىذا  الحبسو 
الصادر  1918قانون العقوبات البغدادي لسنة وفي  .(6)وذلك خالل المدة التي يحددىا الحكم االلتزام ،

من قبل سمطة االحتالل البريطاني في العيد الممكي وفي اغمب مواده  اشارت الى عقوبة الحبس مع 
ريمة االشغال الشاقة )أي العمل الصعب( ومنيا المادة السابعة التي تنص عمى أن )الجناية ىي الج

حيث  يجبر المحبوس بيذا  (.االشغال الشاقة المؤبدة -االعدام- :المعاقب عمييا باحدى العقوبات اآلتية
  العمل الشاق رغمًا عنو.

 
 
 
 
 

                                                           
 .102، والطرق الحكيمة البن القيم ص 398/ 35مجموع فتاوى ابن تيمية (  1)
 .174/ 7الصنائع لمكاساني بدائع (  2)
 .الموضعين السابقين من الفتاوى والطرق(  3)
 .316/ 8، ونيل األوطار 150/ 2تبصرة الحكام البن فرحون (  4)
 .المصباح المنير مادة )عقل((  5)
العربية، شرح قانون العقوبات لمحمود نجيب، شرح قانون العقوبات؛ القسم العام؛ محمود نجيب حسني، دار النيضة (   6)

 .705ص .م1982، 5القاىرة، ط
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 المطمب الثاني

 متعويض ل يساس القانوناأل

 عترفلم ت 8/6/1895في أوائل القرن الثامن عشر أي قبل صدور القانون الفرنسي الصادر في 
وكانت  الدولة بمسؤوليتيا، وكان المبدأ السائد ىو مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية،

محاولة لمساءلة الدولة عن الخطأ الذي يمس الشخص في حريتو، وما يترتب عنو من  ةعقبة أمام أي
  التالي:عمى النحو  المطمبأضرار مادية ومعنوية قد ال تقدر بأي ثمن. وسوف نبحث ىذا 

 
 الفرع األول

 التشريع الفرنسيفي  
فالمبدأ كان ىو انتفاء مسؤولية الدولة عن األخطاء القضائية، والذي تغير مع تطور أسس  

المسؤولية في التشريع الفرنسي وذلك بمجيودات الفقياء التي تبمورت في شكل تطبيقات قضائية في 
، حيث تقررت مسؤولية الدولة في 6/1895/ 8صدور قانون شيد ىذا المبدأ تغيرًا كبيرًا بعد فرنسا. و 

 )الشكوى من القضاة(  أحوال استثنائية، منيا أحوال استثنائية تشريعية كإعادة المحاكمة ومخاصمة القضاة
واستثناءات قضائية عمى مبدأ "مسؤولية الدولة عن أعمال الضبطية القضائية وبعض أعمال القضاء 

 ".(1)ا عن ممارسة الوظيفة القضائيةاإلداري التي يمكن فصمي
 

ولقد َعَرَفت المسؤولية اإلدارية الخطئية وغير الخطئية توسعًا كبيرًا شمل مختمف المجاالت بما فييا 
فمم يكن ممكنًا قبول مسؤولية  ،وكان البد أن يشمل ىذا التوسع المسؤولية عن العمل القضائي .(2)السيادة

، وظل الخالف قائمًا بشٍأن أساس ىذه المسؤولية، (3)دولة القاضيدولة المشرعة دون قبول مسؤولية ال
فاستعمال القانون مصطمح الخطأ القضائي ىو الذي جعل البعض يعتقد أن أساس ىذه المسؤولية ىو 

المسؤولية ليس الخطأ إال أنو ورغم اإلشارة إلى الخطأ من خالل المصطمح فإنو من المؤكد أن أساس ىذه 
نما مبدأ اإلخالل بالمساواة أمام األعباء العامة ألن الخطأ ما ىو إال شرط من شروط بعض  الخطأ وا 

 حاالت المسؤولية وال يمكن أن يكون أساسًا ليا.

                                                           

 .626، ص2010، الحبس االحتياطي، دار النيضة العربية، القاىرة د. محمد عبدالحميد قطب( 1)
 .60، ص2003، القضاء اإلداري، منشأة المعارف باإلسكندرية، د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا( 2)
 وما بعدىا. 34س المرجع، ص، نفد. إبراهيم عبدالعزيز شيحا( انظر في ذات المعنى 3)
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ويتبين لنا من اجتيادات القضاء بأنو ال يجوز الشكوى من بعض القضاة ومنيم قضاة محكمتي 

في قرار ليا  وىذا ما ذىبت اليو محكمة تمييز كوردستان  ية ال اصميةالتمييز بصفتيا االستئناف التمييز و 
ويعود أصل تكريس مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية وسبب  .(1)11/1999رقم ب

إرساء دعائمو في فرنسا لوجود نظام عدم االختصاص المزدوج، والذي يقصد بو عدم اختصاص مجمس 
مرور بفإن ىذا المبدأ بدأ في التالشي والزوال  ،(2)بممارسة الرقابة عمى أعمال السمطة القضائية الدولة

مبادئ المسؤولية اإلدارية وتقررت استثناءات عمى ىذا المبدأ حدث لالوقت، وأن التطور الكبير الذي 
ليتم  ،(3)القضاة الشكوى منشممت نظام إعادة النظر في األحكام الجزائية الصادرة نيائيًا باإلدانة ونظام 

 التصريح بتقرير مبدأ المسؤولية. 

 الفرع الثاني

 التشريع المبنانيفي  

التوقيف وكما في التشريعات األخرى لم يكن يوجد نص في التشريع المبناني يقرر التعويض عن  
، إال في حالة إعادة المحاكمة ، فقد نص القانون المبناني عمى نوعين قانوني سنداو الحكم دون  التعسفي

من التعويض حال صدور قرار بإعادة المحاكمة وصدور حكم ببراءة المتيم، وىما التعويض المادي 
من قانون اصول المحاكمات الجزائية المبناني عمى   333و  332فقد نصت المادتان والمعنوي، 

                                                           

عمى  30/12/1999بتاريخ  1999/ الييئة العامة / 11، رقم/ قرار محكمة التمييز إلقميم كوردستان العراق(  نص 1)
مرافعات   286أنو " أن الحاكم أو ىيئة المحكمة أو أحد حكاميا أو القضاة الشرعيين ىم المشمولون بأحكام المادة 

مة التمييز وحكاميا مستثنون من أحكام المادة المذكورة عميو وحيث أن محكمة االستئناف حصرًا وبذا فأن رئيس محك
فصمت في دعوى المشتكي بصفتيا التمييزية وليست بصفتيا األصمية لذا فأن رئيس وأعضاء الييئة المذكورة ال يجوز 

، المبادئ كيالني سيد أحمدضي التشكي منيم أسوة برئيس وأعضاء محكمة التمييز..." المشار اليو في مؤلف القا
( مقررات الييئة المدنية، مطبعة وزارة 2000-1999القانونية في قضاء محكمة تمييز إقميم كوردستان العراق لمسنوات)

 .29-28، ص ص2001الثقافة، 
 .135، ص1983، المسؤولية عن أعمال السمطة القضائية، مطبعة جامعة عين شمس، د، رمزي طه الشاعر (2)
 .582، مرجع سابق، صد. محمد عبدالحميد قطب( أنظر في ذلك  3)



 

10 

، أما التعويض (1)بناًء عمى طمب المحكوم عميو في الحكم الصادر ببراءتوالتعويض المادي ويكون 
 في الصحف المعنوي يعتبر نوعًا من التعويض األدبي لممتضرر، وذلك بنشر الحكم الصادر ببراءتو

 .(2)المحمية
 الثالث الفرع

 التشريع المصريفي  
كان المبدأ السائد في التشريع المصري ىو عدم مساءلة الدولة عن مسؤولية األخطاء القضائية  

قانون اإلجراءات  في نصحتى صدور وأعمال السمطة القضائية ىي السائدة في التشريعات الجزائية، 
خاصمة م استثناء حالتين عمى مبدأ عدم مسؤولية الدولة وىما حالة إعادة المحاكمة وحالةبالقضائية 

ويدخل في مفيوم االعمال القضائية كل من االحكام القضائية واالعمال الوالئية والتحضيرية ، القضاة
محكمة  ت، وأكدتوقيفواالعمال الصادرة عن النيابة العامة، كما ىو الحال في القبض والتفتيش وال

قانون المرافعات الممغى من  667إلى  654ن كانت المواد من النقض المصرية ذلك في قرارىا بأن )أل
جراءتيا وسكتت عن أعضاء النيابة إال أن ىذه د نصت عمى أحوال مخاصمة القضاة وشروطيا و ق ا 

األحكام كانت تنطبق أيضا عمييم فمم يكن يجوز مقاضاتيم عن الضرر الذى يسببونو لمغير لدى قياميم 
ئولية القاضى أو عضو النيابة ، ذلك أن األصل ىو عدم مسال وظفيتيم إال عن طريق المخاصمةبأعم

عما يصدر منو من تصرفات أثناء عممو ألن كل منيما إنما يستعمل في ذلك حقًا خولو لو القانون وترك 
وفي اآلونة االخيرة  .(3).عمى سبيل اإلستثناء -لو سمطة التقدير فيو ولكن المشرع رأى تقرير مسئوليتيما

( 150نائية المصري رقم )المعدل لقانون اإلجراءات الج( 145اصدر المشرع المصري قانون رقم )
، (4)ونص عمى حق التعويض لضحايا التوقيف التعسفي وذلك بعد تنظيمو بقانون خاص 1950لسنة

 .ولكن لم ينظم لحد اآلن
                                                           

، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت د. عمي  محمد جعفر (1)
 .411، ص2004

، . عمي  محمد جعفرد؛ 998، أصول اإلجراءات الجنائية الكتاب الثاني، مرجع سابق، صد. سميمان عبدالمنعم( 2)
 .412المرجع السابق، ص

 1ج 13س 29/3/1962القضائية، احكام محكمة النقض الدائرة المدنية، جمسة  26لسنة  ;80الطعن مدني رقم  (3)
 .360ص 56ق

مكرر( لقانون اإلجراءات الجنائية رقم  312، أضافت المادة ) :600( لسنة 589المادة الثانية من قانون رقم )  (4)
والتي تنص عمى أنو " وتعمل الدولة عمى أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس  1950( لسنة  150)

ص"؛ االحتياطي في الحالتين المشار إلييما في الفقرة السابقة وفقا لمقواعد واإلجراءات التي يصدر بيا قانون خا
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 الرابع الفرع
 التشريع العراقيفي 

قانون أصول لم يكن ىناك نص قانوني عمى مستوى الدولة العراقية كحق دستوري أو في  
من برلمان إقميم  2010( لسنة 15المحاكمات الجزائية ولكن كما أشرنا إليو صدر حديثًا قانون رقم )

كوردستان العراق والذي سمي بقانون "تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة واإلفراج" مع أنو 
. وقد وضع (1)تان العراقسبق وأن شرع حق التعويض في " قانون مكافحة اإلرىاب" في إقميم كوردس

ميما كانت قوة ا انتياكات من قبل رجال السمطة و المشرع ضمانات لمحرية الشخصية عندما يقع عميي
حماية الحرية الشخصية تفقد اىميتيا اذا لم تدعم بجزاء. وكما في التشريعات  القانون الذي يقرر

مرجعو،  موافقةاالخرى فالقانون العراقي ايضًا اليجيز اتخاذ أي اجراء تحقيقي ضد القاضي اال بعد 
من قانون المرافعات المدنية العراقي عمى جواز  286.  فقد نصت المادة ماعدا حالة الجرم المشيود

من قانون اصول  279-270ونصت المواد محاكمة القضاة عن االخطاء القضائية،  دعوى
عمى الطعن عن طريق اعادة المحاكمة، فقد وردت 1971لسنة  23المحاكمات الجزائية العراقي رقم 

من اصول المحاكمات الجزائية، حصرًا  بجواز طمب اعادة  270اسباب إعادة المحاكمة في المادة 
جنحة في سبع كم بات بعقوبة او تدبير في جناية او دعاوى التي صدر فييا حالمحاكمة في ال

قانون  عند الطعن بإعادة المحاكمة. ونص ولكن لم ينص القانون بأي حق في التعويض ،(2)حاالت
( عمى 202والى  196المرافعات المدنية في الفصل الرابع الخاص باعادة المحاكمة في المواد )
 .اعادة المحاكمة بالتفصيل ولكن دون التطرق الى موضوع تعويض المتضرر

                                                                                                                                                                                    

القانون  خالل من الدستوري المبدأ ىذا ، وتقرير:==5 دستور الجزائري لسنة  ( من49المادة )والجزائر وذلك حسب 
 ( وخص14مكرر137 إلى مكرر137ن ) م ( وذلك بإضافة المواد 2001يونيو 21المؤرخ في ) (>0 -05رقم )
 وجو بأال توقيف احتياطي محل كان الذي الشخص حق نيائي في قرار بصدور تنتيي التي الجزائية المتابعات بذلك

وذلك وفق المادة  المسطرة الجنائية المغربيةمتميزًا؛ و و ثابتاً   ضرراً  التوقيف ىذا بو الحق ما إذا أو البراءة لممتابعة
مبو ( حيث تنص عمى أنو "يمكن استنادًا إلى المقرر الجديد المترتبة عنو براءة المحكوم عميو، وبناء عمى ط573)

ن آخر قانون صادر في حق التعويض عن التوقيف  الحكم لو بتعويض عن الضرر الذي لحقو بسبب اإلدانة" وا 
 ( إلقميم كوردستان العراق.2010لسنة  15االحتياطي ىو قانون رقم )

إلقميم كوردستان العراق عمى أنو "  2006( لسنة  3رقم )  قانون مكافحة اإلرهابمن   المادة الرابعة عشرةتنص  ( 1)
لممتيم بالجريمة اإلرىابية الذي تثبت براءتو عن التيمة المسندة اليو حق المطالبة بالتعويض عما لحقو من ضرر مادي و 

 معنوي بسبب انتياك حقوقو اإلنسانية المنصوص عمييا في الدستور و القوانين ".
 .196-195، ص ص2005، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد، جمال محمد مصطفى (2)
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 التعويض، يحكم الذي القانوني والنظام منظم لممسؤولية قانون أي ىناك يكن لم الفترة ىذه كل فطوال
 ىذه فيالمحكوم دون سند قانوني و   التوقيف الغير القانوني عن التعويض يقرر تشريعي نص بوفي غيا

 بإمكانية رأى من التوقيف الغير القانوني فيناك أضرار عن مساءلة الدولة إمكانية حول إشكال ثار الفترة
التخمي عن مبدأ  لقد أفضت التطبيقات القضائية في فرنسا إلى. و (1)ذلك جواز  عدم رأى من وىناك ذلك

، حيث ظير المبدأ عمى يد مجمس (2)عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية بصفة تدريجية
إنو يمكن تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية  " 1950الدولة الفرنسي الذي أقر في سنة 

 . (3)عمى غرار مسؤوليتيا عن أعمال الضبط اإلداري المسمم بيا"

التوقيف وأننا نرى بأن ىذا الوضع دفع بالقضاء الفرنسي إلى اعتماد مبدأ مسؤولية الدولة عن        
التعسفي رغم غياب نص يخولو ذلك استنادًا إلى حاالت تتوافر فييا شروط مخاصمة القضاة لكي يحصل 

المتضرر فييا  المتضرر من التوقيف عمى التعويض، بعد أن كان ىناك حالة استثنائية تقتضي تعويض
 وىي إعادة المحاكمة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .556، مرجع سابق، صد. محمد عبد الحميد قطب (1)
، د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا( فمقد اعتمدت محكمة التنازع الفرنسية ىذا المبدأ في حكم سابق ليا و المشار اليو لدى 2)

 .50مرجع سابق،ص
-219، ص ص2008، قانون القضاء اإلداري، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت حسين عثمان محمد عثماند. ( 3)

220. 
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 المبحث الثاني

 التطبيقبين النظرية و  التعويض عن الموقوفين والمحكومين
سواء كانت مادية أو  كبيرةاضررًا  لمحكوم عميووا بالموقوف قرار سمب الحرية الشخصيةيمحق 

لفترة من الزمن نتيجة اتيامو بارتكابو فعاًل جرميًا، ثم يصدر قرار  سمب حريتومعنوية، ويتمثل ذلك في 
، المتيمكفاية األدلة أو الكتشاف الفاعل الحقيقي أو نتيجة الحكم ببراءة وجود أو لعدم عنو  باالفراج

أو الحبس واكتساب ىذا الحكم الدرجة القطعية، في ىذه الحالة يكون الشخص قد خضع لقسوة التوقيف 
وبالرغم من اصدار قانون . (1)حريتو، وحرم من القيام بعممو والعيش في المجتمع بصورة طبيعيةوسمب 
واشكاالت قانونية في متن  ثغراتولكن ىناك  االفراجعند البراءة و بتعويض الموقوفين والمحكومين خاص 

واالجراءات الالزمة لمنح انشاء لجنة التعويضات ل من تكوين و القانون والتعميمات الصادرة بشأنو في ك
لذا سوف نتطرق الى ىذه الفجوات . الحبسوالتعويض الذي يعطى لممتضرر من التوقيف أو  ،التعويض

في ىذا المبحث، وسوف نقوم بتقسيم ىذا المبحث الى مطمبين تطبيقو مجال ودراسة القانون بين النظرية و 
 وكاآلتي:

 فراجاالفكرة التعويض عند البراءة و  المطمب االول:
 الصادر في إقميم كوردستان العراق 2010لسنة  15المطمب الثاني: التعويض في قانون رقم 

 
 

 ولالمطمب األ 

 االفراجفكرة التعويض عند البراءة و 
لو وظيفة جبر الضرر الذي أصاب المتضرر ومحو آثاره أو عمى  ،يعتبر التعويض جزاًء مدنياً 

ن نشأة فكرة التعويض في القانون الجزائي  ليست األقل التخفيف من آثاره إذا توافرت أركان المسؤولية. وا 
، فتطبيقات التعويض وأن كانت في البداية عبارة عن تعويض معنوي كمعاقبة جديدة وليا جذور تاريخية

أو شاىد الزور أو القاضي المنكر لمعدالة وبالتحديد من شريعة  في الدعوى الكيدية ريالمدعي المفت

                                                           

 .317، الحبس االحتياطي وضمان حرية الفرد، مرجع سابق، صد. حسن صادق المرصفاوي( 1)
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سنة وأن لم تكن في وقتو  3800قبل الميالد أي قبل أكثر من  1750و 1792، مابين سنة (1)حمورابي
ة قانون خاص بالتعويض وأنما كان ىناك مواد من مسمة حمورابي تشير إلى العقوبة عمى الدعوى الكيدي

 والخطأ القضائي وشاىد زور ومن ثم قوانين بالد آشور الوسطى والشريعة اإلسالمية.
 

الشخص من أخطر اإلجراءات في مرحمة التحقيق والمحاكمة وأكثرىا مساسًا بحرية التوقيف ويعتبر 
 ، والتي تمثل نقطة نزاع بين مصمحتين متناقضتين، مصمحة الفرد في حقو في التمتعالمحكومالموقوف و 

في أنو التوقيف . وتبرز أىمية (2)بحريتو، ومصمحة المجتمع التي من حقيا الوصول إلى الحقيقة وكشفيا
، إجراء خطير ليس فقط ألنو يمس بالحرية الشخصية لمفرد بل لكونو أيضًا يتناقض مع مبدأ قرينة البراءة

اءة من التيمة الموجو وكذلك اصدار الحكم بالحبس أو السجن لشخص يتضح الحقًا انو بريء كل البر 
 . اليو والمعاقب عميو

ومن المستقر عميو في الفكر الجنائي أن غاية قانون العقوبات ىي حماية مصمحة المجتمع سواًء 
عن العقوبة واإلجراءات التوقيف أم حماية الفرد وحريتو. وبذلك يختمف  مجتمععمى مستوى حماية حق ال

بينيا، فالعقوبة في مفاىيميا الحديثة تمثل األلم واإليالم الذي  الجزائية األخرى بالرغم عن وجود تشابو
 ، ينبغي أن يتحممو الجاني عندما يخالف القانون وذلك بيدف تقويم سموكو، وردع غيره من اإلقتداء بو،

الذي يقع عمى الشخص البريء عندما يحكم عميو بجناية أو الظمم القانوني ىي ولكن المشكمة الكبيرة 
 . قبل اصدار الحكم إجراء من إجراءات التحقيقحالة التوقيف كجنحة، أو 

فحماية الحرية الشخصية لمفرد تعتبر مطمبًا ميمًا لتحقيق مبدأ سيادة القانون أو مبدأ المشروعية الذي 
. "فمن أجل المجتمع (4)، ويكفل المبدأ حماية األفراد من تعسف السمطات العامة(3)تقوم عميو دولة القانون

فإذا تقررت براءتو من التيمة الموجية إليو، أو  (5)ة الجميع تتخذ ىذه اإلجراءات الجنائية مع الفرد"وفائد
من أجل مكافحة الجريمة التي  التوقيف او الحكم بعقوبة سالبة لمحريةعدم مسؤوليتو، فذلك يعني أن قرار 

لم يكن في لصالح المتيم  الذي يفسرلم يكن صحيحًا أو حتى الشك او الحكم ىي سبب أو ىدف القرار 
 تعويضًا عاداًل وشاماًل.والمحكوم محمو، فعميو يجب تعويض الموقوف 

                                                           

 .28ص  1989، قانون حمورابي ، الناشر العاتك بالقاىرة ،  شعيب أحمد الحمداني( 1)
 .7، مرجع سابق، صمحمد عبدالمطيف فرجد. ( 2)
 .83، ص1984النيضة العربية ، بيروت  ار، شرح قانون العقوبات المبناني القسم العام، دد. محمود نجيب حسني( 3)
، الحماية القانونية لممتيم في مرحمة التحقيق، دار الكتب القانونية ودار شتات لمنشر، القاىرة د. مصطفى يوسف (4)

 .53، ص2009
 .313، الحبس االحتياطي وضمان حرية الفرد، مرجع سابق، صد. حسن صادق المرصفاوي (5)
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وكما ييدف الحق في الحرية واألمان الشخصيين إلى حماية الحرية المادية لمشخص الطبيعي من     
لتاريخ الفكر . واالعتراف بيذا الحق ىو من السمات البارزة الحكم بعقوبة سالبة لمحريةالتوقيف أو 

في  (1)القانوني المتصل بحقوق اإلنسان. فقد اعترف بيذا الحق منذ زمن بعيد، إذ اقر بو )الماجناكارتا(
عندما نص عمى حظر حرمان اإلنسان من حريتو بالحبس أو باالعتقال أو بإبعاده إال بحكم  1215عام 

اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن  تبناهوىو موقف  (2)قضائي أو بسبب قانوني منصوص عميو
 .(3)1789في 
 

حتى مخاصمة القضاة في فرنسا كانت غير مقبولة إال في  1933حتى سنة  1540ومنذ سنة 
األحوال الخطيرة كالتي تثبت فييا الغش والتدليس التي ليا مساس بحقوق وحرية األفراد وحتى بالنظام 

مسؤواًل عما يرتكب من أخطاء ميما كانت جسامتيا لو ارتكب بحسن القضائي ذاتو، ولم يكن القاضي 
نية منو، وتبريرىم لذلك بأن القضاء ليس معصومًا من الخطأ والقاضي كبشر معرض لمخطأ ولو أبيح 
مسائمة القاضي عن أخطائو الوظيفية وتحممو المسؤولية المدنية عن خطئو لما أقدم أحد عمى توليو وظيفة 

دعاوى المخاصمة عمى القضاة سواء بحق أو دون وجو حق، فتأثر سمبًا عمى ىيبة  القاضي وانيالت
 .(4)القضاء والقضاة

                                                           

" في حزيران JEAN-SANS-TERREوثيقة صادرة عن ممك بريطانيا "جون  "MAGNA CARTA( ماجنا كارتا "1)
أال يقبض عمى فرد وىي أول وثيقة قانونية ودستورية لإلنجميز، نزل فييا الممك عن توسعو القضائي وأخذ ب 1215عام 

د. حسن صادق أو يعدم أو ينفى أو يصادر أمالكو إال بحكم صادر من أنداده وطبقًا لقوانين البالد. أنظر في ذلك 
، د. عبد الغني بسيوني عبداهلل؛ 5، مرجع سابق، صد. عمرو واصف الشريف؛ 4، مرجع سابق، صالمرصفاوي

،  2001دراسة مقارنة، الطبعة الثانية ، منشورات الحمبي الحقوقية، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، 
، 2011، حقوق اإلنسان والحريات العامة "مقاربة بين النص والواقع"، دار المنيل المبناني، د. عيسى بيرم ؛126ص

 .186-185ص ص
ونيًا أو ينفى أو يعرض ألي شـكل ن : لن يحتجز أي رجل حر أو يسجن أو يجّرد أو يالحق قانو عشر السعة و اتالالمادة  (2)

فـي كـل النصـين يـرد أن لـن يسـجن ”. بحكم شرعي من أقرانو أو مـن قـانون الـبالد من الضرر ولن نقاضيو أو نعدمو إال
، تــاريخ الــدخول أي رجــل أو يحتجــز دون دليــل عمــى مخالفتيــا لمقــانون. المصــدر موقــع ويكيبيــديا عمــى شــبكة االنترنيــت

23/2/2017. 
ــو إال فــي الحــاالت  المــادة الســابعة مــن اإلعــالن حيــث تــنص عمــى أنــو " (3) ال يمكــن اتيــام أي إنســان أو توقيفــو أو اعتقال

المحـددة بالقـانون ووفقـا لألصـول المنصـوص عنيـا فيـو م وتجـب معاقبـة كـل مـن ينفـذ أوامـر اعتباطيـة .أو يـدفع إلييـا أو 
 ". لقانون أن يطيع فورا وىو يصبح مذنبا إذا قاوم وتمنعيتوسّميا . ويجب عمى كل مواطن يتم استدعاؤه وفق ا

 .321، الحبس االحتياطي وضمان حرية الفرد، مرجع سابق، صد. حسن صادق المرصفاوي( 4)
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ىذا الحق حيث  اقرارأصبحت محكمة باريس االبتدائية السباقة في  1966أكتوبر  15وفي  
حكمًا أقرت فيو مبدأ التعويض عن أضرار التوقيف التعسفي. وأيد ىذا المبدأ حكم محكمة باريس  تأصدر 
مارس 3وحكميا الصادر في ) 1970يوليو  13وحكميا الصادر في  1970مارس سنة  9في 

1971)(1). 
ن إال أنو كا والمحكوم بعقوبة سالبة لمحرية ومع أن القضاء الفرنسي أقر بحق التعويض لمموقوف

مترددًا في إقرار ىذا الحق لممتضرر من التوقيف التعسفي، وذلك بسبب تطبيق أحكام القانون المدني 
التي كانت تتطمب إثبات الخطأ وجسامتو، ومع كثرة المناداة لتقرير مبدأ التعويض عن أضرار التوقيف 

 17/7/1970في قانون فقد أعتنق المشرع الفرنسي ىذه الفكرة والحكم بعقوبة سالبة لمحرية التعسفي 
 .(2)المعدل لقانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي

مصطمح التوقيف وجاء بمصطمح التوقيف المؤقت،  17/7/1970لقد ألغى القانون الصادر في  
وأول تعديل جاء بو ىذا القانون ىو أنو كرَّس تدبيرًا جديدًا وىو المراقبة القضائية وذلك لمحد من المجوء 

قرار حق المتضرر من التوقيف بالتعويض عما إلى إجراء ال من أضرار مادية ومعنوية،  لحقوتوقيف ، وا 
إذا انتيت سمطة التحقيق منع المحاكمة ضد الموقوف احتياطيًا أو قضت المحكمة لو بالبراءة من التيمة 

 .(3)الموجو اليو بشرط أن يترتب عمى ىذا التوقيف أضرار غير عادية وجسيمة في ذات الوقت
 

وأقر المشرع الفرنسي بمسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية استنادًا إلى دعوى مخاصمة  
( من القانون الصادر 11جة إلى التماس إعادة النظر، وذلك من خالل نص المادة )االقضاة ودون الح

خطاء السمطة المعدل لقانون المرافعات المدنية التي نصت عمى مسؤولية الدولة عن أ 1973يوليو  5في 
، وىكذا ضمنت (4)القضائية في حالتين: األولى حالة الخطأ الجسيم والحالة الثانية ىي إنكار العدالة

القضائي، ورجوعيا عمى من أحدث  أسبب الخطوالمحكوم بالتوقيف الدولة حق التعويض لممتضرر من 
حتى صدور القانون  سمب حرية الشخص بقرار قضائيالضرر. وظمت تطبق ىذه األحكام في قضايا 

من ىذا القانون  40ووفقًا ألحكام المادة  (5)والمسمى بقانون تدعيم قرينة البراءة  2000/ 15/6في  516
                                                           

 .633ص مرجع سابق،،د. عمرو واصف الشريف (1)
 .418سابق، ص ، مرجعد. محمد عبداهلل محمد المر (2)
، التوقيف المؤقت في القانون الفرنسي في ظل التعديالت التعديالت الجديدة الصادرة بالقانون رقم د. فواز صالحأنظر  (3)

د. محمد ؛ 138، ص2002، مجمة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الرابع ديسمبر 15/6/2000بتاريخ  2000-516
 .633، مرجع سابق، صعبد الحميد قطب

 .419السابق، ص، المرجع د. محمد عبداهلل محمد المر( 4)
 .141، المرجع السابق، صد. فواز صالح (5)
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، حيث أضاف 2002/ 16/6و البعض اآلخر في  1/1/2001فإن بعض أحكامو دخل حيز النفاذ في 
( بعنوان " 150و  149/2و  149/1أربعة نصوص إلى قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي وىي )

 .(1)"التعويض عن التوقيف
 

شر البد منو التوقيف الكثير من المدافعين عن حقوق اإلنسان متفقون عمى أن فإن  بالنسبة لمتوقيف     
بيذا الشر وتعمل لمتقميل من مساوءه إلى أدنى حد ممكن، لم إال أن تقبل وما عمى التشريعات في دول العا

استثناء من القاعدة العامة، التي ىي قاعدة األصل في المتيم البراءة، وذلك التوقيف ويجب أن يكون 
بيدف تأمين حماية اكبر لمحقوق األساسية لمشخص المتيم، وتفرض الحرية الشخصية أىميتيا ألنيا 

نما ىي جزء  تتعمق بإنسانية اإلنسان وآدميتو، فيي ليست ترفًا أو مكماًل من مكمالت الحياة اإلنسانية، وا 
 إلى العالم دساتير و  القوانين من الغالبية أدخمت ، وقد(2)من مقومات اإلنسان نفسو وضرورة أساسية لوجوده

 دستورية كضمانة لو األساسية المبادئ وضع بيدف بالتوقيف المشروع تتعمق دقيقة تفصيالت نصوصيا
 من التوقيف مدة بحسم وذلك ،ماعني والتعويض والحبس مساوئ التوقيف وتجنب الشخصية لمحرية
 .(3)التعسفي او الحبس والسجن التوقيف عن المتضرر تعويض أو العقوبة

من مدة العقوبة التوقيف وقد درجت التشريعات الجنائية عمى تضمين تشريعاتيا الجنائية نظام خصم مدة 
إلى جانب التوقيف كتعويض غير مباشر عن المدة التي قضاىا الموقوف ، وذلك كسبب مخفف آلثار 

أسباب أخرى كاإلفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونيا، ونظام المراقبة القضائية والتعويض المعنوي بنشر 
. وقد أدخمت الغالبية من القوانين والدساتير إلى نصوصيا تفصيالت دقيقة تتعمق (4)قرار أو حكم البراءة

المشروع بيدف وضع المبادئ األساسية لو كضمانة دستورية لمحرية الشخصية والتقميل من التوقيف ب
من العقوبة المحكوم بيا أو بتعويض المتضرر التوقيف والتعويض عنو وذلك بخصم مدة التوقيف مساوئ 

 . (5)التعسفيالتوقيف من 
وعمى الرغم من إقرار القضاء الفرنسي لمبدأ التعويض إال أنو كان مترددًا في تقرير التعويض 

التعسفي فعاًل لممتضرر، ألنو كان يطبق القانون المدني التي تتطمب الخطأ، إلى أن جاء التوقيف عن 
سي وقضى المعدل لقانون اإلجراءات الجنائية الفرن 17/7/1970الصادر في  643 -70القانون رقم 

                                                           

 .634مرجع سابق، ص د. عمرو واصف الشريف، (1)
 .523المرجع السابق، ص د. عمرو واصف الشريف، (2)
 .365ص مرجع سابق ، االحتياطي، الحبس ،رمحمد الم اهلل عبد محمد د. ( 3)
 .555سابق، ص، مرجع د. محمد عبد الحميد قطبأنظر في ذلك   (4)
 .523مرجع سابق، ص د. عمرو واصف الشريف، (5)
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كتفى بأن يكون الضرر  عمى ىذا التردد، حيث لم يتطمب المشرع إثبات الخطأ لتقرير المسؤولية وا 
 . (1)استثنائيًا حتى ولو لم يرتكب القاضي خطأً 

أن السوابق التاريخية تؤكد أن القانون عرف بعض التطبيقات لفكرة التعويض والتي تعتبر في 
مع أنو كان مبدأ عدم مساءلة الدولة عن مسؤولية ، (2)ا المبدأمختمف صورىا الجذور التي أسس عميي

األخطاء القضائية وأعمال السمطة القضائية ىي السائدة في التشريعات الجزائية، إلى أن نص بعض 
عمى استثناء حالتين عمى مبدأ عدم مسؤولية الدولة وىما حالة إعادة المحاكمة وحالة مخاصمة  (3)القوانين
 القضاة.

غير مسؤولة عن االخطاء التي  مراحل تطور الدولة نجد أن الدولة كانت سابقاً  في بحثنا فيإذًا 
عن تصرفات سمطاتيا ومنيا السمطة القضائية ، ولكن مع تطور مفيوم الدولة بدأت الدولة تقرر  أتنش

فقد  .(4)ضرار عن األخطاء المرتكبة من قبل سمطاتيا، ومنيا السمطة القضائيةأمن  أالتعويض عما ينش
نرى بأن القاعدة المقررة في ىذا المجال كانت عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة القضائية إال إذا 

، ويدخل في مفيوم االعمال ذلك في بعض الحاالت االستثنائية نصَّ المشرع صراحًة عمى خالف
الصادرة عن االدعاء العام  القضائية كل من االحكام القضائية واالعمال الوالئية والتحضيرية واالعمال

، والذي بقي في أغمب القوانين يجب أن يكون الخطأ (5)توقيفكما ىو الحال في القبض والتفتيش وال
أو يكون الضرر ثابتًا ومتميزًا كما في  (6)الصادر من القاضي أو عضو االدعاء العام خطَأ جسيماً 

 .(7)القانون الجزائري
 
 

                                                           

 .623مرجع سابق، ص د. عمرو واصف الشريف،انظر في ذلك   (1)
 .247، مرجع سابق، صد. محمد عبدالمطيف فرج (2)
حيث منح المشرع الفرنسي لألفراد الذي يحكم ببراءتيم نتيجة  8/6/1895( ومنيا القانون الفرنسي الصادر في 3)

األضرار التي أصابتيم من جراء الحكم السابق باإلدانة.  نلتماس بإعادة النظر، الحق في الحصول عمى تعويض عاإل
عمى مسؤولية الدولة عن طريق دعوى  7/2/1933من القانون الصادر في  505ونص المشرع الفرنسي في المادة 

 .605ص ، مرجع سابق،د. عمرو واصف الشريفعن نقاًل مخاصمة رجال القضاء. 
 .629، مرجع سابق، صد. محمد عبدالحميد قطب (4)
د. حســين عثمــان محمــد ؛ 240، ص2004، الــدعاوي اإلداريــة، منشــأة المعــارف باإلســكندرية، د. ماجــد راغــب الحمــو( 5)

 .211، ص2008، قانون القضاء اإلداري، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت عثمان
 .619سابق، ص، مرجع د. عمرو واصف الشريف (6)
 .138، ص 2006، النظام القانوني لمحبس المؤقت، دار ىومو لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرحمزة عبدالوهاب( 7)
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 المطمب الثاني
 الصادر في إقميم كوردستان العراق 6050لسنة  59قانون رقم الالتعويض في 

 

أي إجراء مقيد لمحرية إال بناًء عمى  ضدهاإلنسان أو يتخذ  حريةتقتضي العدالة أن ال تسمب 
يؤدي إلى ال حتىالمبالغة في مراعاة العدالة  وال يصح. (1)صادر من جية قضائية بات حكم قضائي

ضرار بالمصمحة العامة إذا لم يصدر األمر بالتوقيف لغرض التحقيق أو المحاكمة في أحوال محددة اإل
 توقيففيما سبق ال تغير من حقيقة كون قانونًا وفي حال الضرورة، غير أن االعتبارات التي بينناىا 

ا الحكم عميو وكذ إجراء خطير يمس بحرية الفرد وأن اتخاذه يجب أن يكون في أضيق الحدود،المتيم 
ىذه  الجزائيةوراعت التشريعات ويتبين فيما بعد بأنو بريء كل البراءة من التيمة المدان بيا،  بالحبس

بضمانات كثيرة منيا الموضوعية المتعمقة بالجريمة بصورة خاصة الحقيقة عندما احاطت التوقيف 
ل المحاكمات الجزائية ومثيالتيا من قانون أصو  109والسمطة والمدة والتي أشرنا الييا بخصوص المادة 

من التشريعات المقارنة. ومنيا الشروط الشكمية المتعمقة بالبيانات التي يجب أن يتضمنيا األمر الصادر 
 .(2)بالتوقيف من عدمو

سواء كانت اتفاقية أم مبادئ عامة لمقانون ترسخت  (3)وىناك جممة من النصوص الدولية اإللزامية 
وقد  تتضمن مقاييس ومعايير وعناصر لضمان حماية حقوق المتيم الموقوف، في الضمير اإلنساني

تعسفًا، الحرية حق مقدس فال يجوز سمب حرية الشخص  حرصت المواثيق الدولية عمى التأكيد عمى أن
ويترتب عمى مبدأ احترام حرية اإلنسان عدم حرمانو منيا، وايمانًا بيذا المبدأ، أرسى المشرع الكوردستاني، 

والمحكوم عميو الصادر بحقو  ، مبدأ التعويض عن التوقيف التعسفي2010لسنة  15وجب القانون رقم بم
، مستحدثًا بذلك ضمانة ميمة من ضمانات حقوق وحريات األفراد في مواجية حكم البراءة أو االفراج

والناشطين في  ، وممبيًا لطمبات المنادين بضمانات المتيم من الفقودون سند قانوني والحكم التوقيف 
عمى أن "كل من تم  2010لسنة  15مجال حقوق اإلنسان. وفي ذلك نصت المادة الثانية من قانون رقم 

                                                           

، حقوق اإلنسان في د. مصطفى العوجي؛ 1، الحبس االحتياطي، مرجع سابق، صد. حسن صادق المرصفاوي( 1)
 .512الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الدعوى الجزائية، منظمة نشر الثقافة القانونية، اربيل ، حمد قادرد. رزكار م( 2)
، التعويض عن التوقيف التعسفي، مجمة التشريع والقضاء، السنة الثالثة العدد عبدالخالق عمران الزبيدي222، ص2003
 .182، ص2011الرابع، 

مركز ابحاث القانون  ومعاممة الموقوفين في ظل قواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان،. التوقيف د. رزكار محمد قادر (3)
 .20، ص2009المقارن، اربيل 



 

20 

حجزه أو توقيفو تعسفيًا أو تجاوز مدة موقوفيتو الحد القانوني أو حكم عميو بعقوبة سالبة لمحرية من قبل 
ض الشكوى أو اإلفراج عنو وغمق الجيات القضائية المختصة دون سند قانوني، ثم صدر قرار برف

الدعوى أو الحكم ببراءتو واكتسب القرار درجة البتات بموجب القوانين النافذة، لو حق المطالبة بالتعويض 
 .(1)المادي والمعنوي عن األضرار التي لحقت بو جراء الحجز أو التوقيف أو الحكم"

لمموقوفين  والمحكومين دون سند  التعسفيالتوقيف وبيذا تم تقرير حق المطالبة بالتعويض عن  
، عن كل األضرار المادية والمعنوية، وىذا عالوة عمى ذكره في المادة الثانية من القانون، إال أنو قانوني

تم التأكيد عميو في المادة الرابعة لمتعميمات الصادرة من مجمس القضاء في إقميم كوردستان العراق بشأن 
إلجراءات الموجبة لو، حيث تنص المادة عمى أنو "تتولى المجان النظر في طمبات تطبيق القانون وتحديد ا

 التعويض بتقدير التعويض المادي والمعنوي...".
 الفرع األول

 دون سند قانوني المحكومينالموقوفين و التعويض المعنوي عن 
 سند قانوني دونوالحكم إلى التعويض األدبي عن التوقيف  2010لسنة  15أشار القانون رقم   

في  في نصيا بأن "عمى مجمس القضاء نشر قرارات الحكم بالبراءة واإلفراج لمن ثبتت براءتو أو أفرج عنو
يميز المشرع  بين حالة صدور حكم بات بالبراءة أو اإلفراج أو  . ولم(2)صحيفتين يوميتين في اإلقميم"

مكرر من  312ا الحال في المادة ألي سبب آخر، بل وجبو عمى مجمس القضاء دون قيد أو شرط، كم
، حيث ميز المشرع المصري بين حالة الحكم 1950لسنة  150قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم 

 .(3)بالبراءة وحالة بأال وجو إلقامة الدعوى قبمو بعد وفاتو
 الفرع الثاني  

 .سند قانونيدون والحكم التوقيف عن  المعنويةالمادية و  ضراراألالتعويض المادي عن  
، أقر المشرع الكوردستاني دون سند قانوني المحكومين لمموقوفين و غرار التعويض األدبي  عمى  

، متى صدر حكم ببراءتو دون سند قانوني والحكم مبدأ حق التعويض المادي عن أضرار التوقيف 
لو حق المطالبة بالتعويض واكتسب القرار درجة البتات، وتطبيقًا لذلك نصت المادة الثانية عمى أن ".... 

وليس ثمة شك في أن  المادي والمعنوي عن األضرار التي لحقت بو جراء الحجز أو التوقيف أو الحكم".
ىذا اإلقرار يمثل خطوة إلى األمام في مجال تدعيم حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجية إجراء 

عالوة عمى ما ينطوي عميو ىذا اإلقرار من تأكيد  . إذاً عموماً دون سند قانوني خصوصًا والحكم  التوقيف

                                                           

 .2010لسنة  15من القانون رقم  المادة الثانية(  1)
 ، إلقميم كوردستان العراق.2010لسنة  15الفقرة ثالثًا من المادة الخامسة  من القانون رقم  (2)
 .134-133، ص ص2007الضوابط المستحدثة لمحبس االحتياطي، القاىرة، دار النيضة العربية،  د.عادل يحيي،( 3)



 

21 

، فأنو يسيم في دون سند قانونيوم عميو كوالمحلمسؤولية الدولة، بل والتزاميا، بتعويض الموقوف 
 .دون سند قانوني الحكم و  التخفيف من اآلثار الجسيمة التي تنشأ عن التوقيف التعسفي

دون سند المحكومين لمموقوفين و وقد أقر المشرع في إقميم كوردستان العراق بحق التعويض 
 2010لسنة  15عن األضرار المادية والمعنوية حيث نصت المادة )الخامسة( من قانون رقم  قانوني 

ة عمى حق التعويض عن األضرار المادية والمعنوية معًا وليس األضرار المادية فقط حيث نصت الماد
في الفقرة أواًل عمى أن " يكون تقدير التعويض األدبي عمى أساس ما عاناه المتضرر من آالم ومعاناة 
وما تأثرت بو سمعتو أو مكانتو اإلجتماعية أو الوظيفية". وىذا ما أكدتو أيضًا محكمة النقض الفرنسية 

إذًا التعويض  (1)عن التوقيف( حيث تقول )يجب أن تؤخذ بعين االعتبار لتقييم الضرر غير المالي الناجم
 آلالم والمعاناة ىو التعويض عن األضرار المعنوية األدبية التي لحقت بالشخص الموقوفعن ا

 . وبذلك أقر المشرع في إقميم كوردستان العراق بالتعويض عن األضرار المعنوية.والمحكوم

 الفرع الثالث
جراءات منح التعويض عن التوقيف   سند قانونيدون والحكم شروط وا 

ال يتم بصفة مؤكدة أو آلية لذلك فإن دون سند قانوني والحكم  أن التعويض عن التوقيف التعسفي
دون سند والحكم توقيف الالمشرع قيده بشروط، تتعمق بصفة أساسية باألضرار المادية والمعنوية نتيجة 

اإلفراج. تشكل كل ىذه العناصر  ، في إطار متابعة جزائية انتيت بقرار نيائي وبات بالبراءة أوقانوني 
منظر في طمبات التعويض، والتي ىي لية التي خوليا المشرع شروطًا لمتعويض، كما أن صالحية الج

الخاص بالتعويض عن الموقوفين  2010لسنة  15حسب المواد من الثالثة إلى السادسة من قانون رقم 
الشروط وكيفية الحصول عمى التعويض عمى  وعميو نبحث في ىذه والمحكومين عند البراءة واإلفراج. 

 النحو التالي:
ق إلى تقرير حق لم يذىب المشرع في إقميم كوردستان العرا < شروط الحصول عمى التعويض.أوالً 

توافر أربعة شروط عمى ضرورة  2010لسنة  15انون رقم ، فقد نصت المادة الثانية من قالتعويض تمقائياً 
، حيث جاء نصيا عمى أنو أو الحكم دون سند قانوني التعسفيالتوقيف فيمن يتقدم بطمب التعويض عن 

"كل من تم حجزه أو توقيفو تعسفيًا أو تجاوز مدة موقوفيتو الحد القانوني أو حكم عميو بعقوبة سالبة 
صدر قرار برفض الشكوى أو اإلفراج  لمحرية من قبل الجيات القضائية المختصة دون سند قانوني، ثم

عنو وغمق الدعوى أو الحكم ببراءتو واكتسب القرار درجة البتات بموجب القوانين النافذة، لو حق المطالبة 

                                                           

 .1970( في عام 643-70رقم ) قانون تعديل قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي ( وذلك بموجب  1)
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 ويظير، (1)بالتعويض المادي والمعنوي عن األضرار التي لحقت بو جراء الحجز أو التوقيف أو الحكم"
 ربعة التي يجب توافرىا تتمثل فيما يمي:من نص المادة المذكورة أن الشروط األ

ــد تعــرض لمتوقيــف .1 ــه حكــمأو  تعســفياً  أن يكــون الشــخ  ق ــة عمي ــة ســالبة لمحري دون ســند  بعقوب
تعسفيًا أو دون سند  أو المحاكمةأو الحجز لمتوقيف يجب أن يثبت الشخص أنو قد تعرض < قانوني 
وىــذا مــا يحقــق بالفعــل ضــررًا ماديــًا ومعنويــًا يســتحق التعــويض عنــو. أي أن يكــون طالــب  (2)قــانوني

انتيـى فـي حقـو بـالبراءة  ومحكـوم عميـو وسـمب حريتـو دون سـند قـانوني التعويض محل توقيف تعسفي
مـا عبـرت عنـو المـادة الثانيـة  ،والمحكوم عميو دون سند قـانوني أو اإلفراج، ويقصد بالتوقيف التعسفي

، "كل من تم حجزه أو توقيفو تعسفيًا أو تجاوزت مدة موقوفيتو الحـد 2010لسنة  15القانون رقم  من
القانوني أو حكم عميو بعقوبة سالبة لمحرية من قبل الجيات القضائية المختصة دون سند قانوني، ثم 

ر درجــة صــدر قــرار بــرفض الشــكوى أو اإلفــراج عنــو وغمــق الــدعوى أو الحكــم ببراءتــو واكتســب القــرا
 .(3)البتات بموجب القوانين النافذة..."

يجب أن يكون اإلفراج عن صدور قرار برفض الشكوى أو اإلفراج عنه أو الحكم بالبراءة<     .6
، ومؤدى ذلك أنو ال يستحق (4)الموقوف قد تم نتيجة قرار برفض الشكوى وعدم مسؤوليتو أو براءتو

الشكوى أو اإلفراج عنو وغمق الدعوى، وأن يكون الحكم التعويض إال المتيم الذي صدر قرار برفض 
بالبراءة أو اإلفراج باتًا، أي اكتسب القرار درجة البتات. فال يقبل دعوى التعويض من شخص تم 
اإلفراج عنو بعد الحكم عميو بوقف تنفيذ العقوبة، أو إفرج عنو ألنتفاء المسؤولية نتيجة الجنون 

، ألن نص المادة الثانية بقانون عفو عن الموقوفين و المحكومين أو شمولو واإلضطرابات العقمية
واضحة وىو من تم توقيفو تعسفيًا أو دون سند قانوني وثم صدر قرار ببراءتو وغمق الدعوى، فال 

                                                           

 .2010لسنة  15، من القانون رقم المادة الثانية (1)
لمجمس القضاء في إقميم كوردستان العراق بشأن تطبيق  2011( لسنة 1) من تعميمات رقم(  تنص المادة الثانية 2)

عمى أنو " تقدم الطمبات التعويض إلى المجان في محكمة االستئناف محل إقامة طالب  2010لسنة  15القانون رقم 
توقيف و المدة التي أمضاىا من التعويض أو الحجز أو التوقيف أو الحكم متضمنًا بيان الجية التي قررت الحجز أو ال

 التوقيف أو الحجز أو أية معمومات تمكن المجنة من طمب األوراق التحقيقية أو الدعوى الجزائية ".
 إلقميم كوردستان العراق. 2010لسنة  15من القانون رقم المادة الثانية ( أنظر 3)
، النظام القانوني لمحبس المؤقت في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، دار حمزة عبدالوهاب( أنظر في ذات المعنى 4)

، ضمانات الحبس االحتياطي، منشأة المعارف د. محمد عمي سويمم؛ 148، ص 2006ىومة، بوزريعة الجزائر 
 .187، ص2007باإلسكندرية، 
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مجال لتعويض شخص تم توقيفو توقيفًا قانونيًا صحيحًا ولكن افرج عنو بسبب الجنون أو أية عاىة 
 .(1)العفو العام أو الخاص كان شمولو قانون العفو سواءوافرج عنو بسبب  عقمية

 
لكي تقرر المجنة المختصة بالتعويض تعويضًا لممتضرر من أن يقدم المتضرر طمبًا بالتعويض<     .7

مبًا إلى المجنة ، يجب أن يقدم طالتعسفي أو الحكم بعقوبة سالبة لمحرية دون سند قانونيالتوقيف 
محل إقامتو أو التوقيف، وذلك حسب نص المادة الثانية من القانون  المختصة في محكمة االستئناف

، أي التعويض جوازي "حيث تنص عمى أن "...لو حق المطالبة بالتعويض 2010لسنة  15رقم 
وعميو يجب أن يطمبو، لكي تنظر المجنة وتقرر في طمبو. أي لم ينص القانون بأن عمى المحكمة أن 

ج عنو لبراءتو من التيمة الموجية إليو بأن لو حق التعويض عن أضرار تبمغ الموقوف الذي تم اإلفرا
 الفرنسي 2000يونيو  15وقد أوجب قانون  مدة موقوفيتو، أي التعويض ليس تمقائي دون تقديم طمب.

إخطار الشخص، فور صدور أمر بأال وجو في مواجيتو أو حكم بالبراءة، بأن لو حق في طمب 
 .(2)التعويض

: فقد نصت الفقرة يجب أن يقدم الطمب خالل مدة سنة واحدة من اكتساب القرار الدرجة القطعية    .8
عمى أنو"ال تسمع طمبات التعويض بموجب  2010لسنة  15ثانيًا من المادة الرابعة من القانون رقم 

بتات". أي ال ىذا القانون بعد مضي سنة واحدة عمى اكتساب قرار اإلفراج أو الحكم بالبراءة درجة ال
في أن يطمب حقو  وسمب حريتو دون سند قانوني لتوقيف تعسفي تعرضيجوز لمشخص الذي 

المعنوية التي لحقت بو بعد مضي سنة واحدة عمى اكتساب قرار التعويض عن األضرار المادية و 
نة واحدة االفراج عنو أو الحكم بالبراءة درجة البتات، وقد كان المشرع موفقًا في ىذه المادة حيث س

من قانون اإلجراءات  379مقارنة بالتشريعات األخرى وىذا ما نصت عمية المادة  وجيدة كافيةمدة 
. تقل المدة في بعض الدول األخرى، حيث يشترط القانون الفرنسي بوجوب تقديم (3)الجنائية السويسري

إلقامة الدعوى أو حكم طمب إلى لجنة التعويضات خالل ستة أشير من تاريخ صدور األمر بأال وجو 
عمى أن "يتم  3مكرر/ 137. وكذلك الحال في القانون الجزائري حيث تنص المادة (4)البراءة النيائي

ستة  اخطار المجنة من طرف طالب التعويض، أو محاميو، بموجب عريضة موقعة في أجل ال يتعدى
. أو ما جاء في قانون بعض (5)ئيًا"ضي بأال وجو لممتابعة، أو البراءة نياأشير من صيرورة القرار القا

                                                           

 .2010لسنة  15( وىذا ما جاء في المادة الثانية من القانون رقم 1)
 139. مرجع سابق، صد. عادل يحيىانظر:  (2)
 .650-649، مرجع سابق، ص صد. عمرو واصف الشريف( 3)
 .635، المرجع السابق، صد. عمرو واصف الشريف( 4)
 .145، مرجع سابق، صحمزة عبدالوهاب( 5)
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التي يشترط في تقديم الطمب خالل مدة أقل ( 1)الدول األوروبية  مثل بمجيكا فإن المدة ىي ستة أشير
لسنة  47من قانون اإلجراءات الجنائية االيطالي رقم  315بكثير ال تتعدى شيرًا كما تنص المادة 

عشر يومًا من اعتبار الحكم بالبراءة أو اإلدانة عمى أن "يقدم طمب التعويض خالل ثمانية  1988
. (2)غير قابل لمطعن عميو أو من تاريخ إعالن قرار حفظ الدعوى" بالبراءةنيائيًا من اعتبار الحكم 

 .(3)وفي التشريع اليولندي المدة ىي ثالثة أشير من تاريخ انتياء إجراءات الدعوى
 
والحكم بعقوبة التوقيف إن المختص بتقدير الحق في التعويض عن  < الجهة المختصة بالتعويض.ثانياً 

ىي لجنة التعويض المشكمة في كل محكمة من محاكم االستئناف تتكون  سالبة لمحرية دون سند قانوني
من رئيس محكمة االستئناف رئيسًا وعضوية قاضيين من قضاة محكمة االستئناف ذاتيا، ويتم تعينيم من 

 15 في القانون رقم اء بناًء عمى ترشيح رئيس محكمة االستئناف، ولم يذكر القبل رئيس مجمس القض
ال في التعميمات الصادرة من مجمس القضاء بشأن تطبيق القانون وتشكيل المجان، فترة و  2010لسنة 

في الخبراء وممثل وزارة المالية و رئاسة رئيس المجنة والعضويين وكذلك عدم وجود عضوية االدعاء العام 
ذه المجان، حيث أننا نرى في ذلك نقصًا كبيرًا، يتطمب تعديل المادة الثالثة من القانون والنص عمى فترة ى

ضافة عضوية المدعي العام لدى محكمة االستئناف كممثل لالدعاء العام.  العضوية وا 

 .إجراءات التعويض <ثالثاً 
نصت عمييا التعميمات  عمييا ولكن 15لم ينص القانون رقم  إن اإلجراءات المتبعة أمام المجنة 

الصادرة من مجمس القضاء، وتختص المجنة بالفصل في طمبات التعويض وذلك استنادًا لممادة الثالثة من 
. ويتعين أن يشمل طمب التعويض عمى عرض لموقائع وكافة البيانات (4)2010لسنة  15القانون رقم 

 التالية:
والمدة التي  أو الحكم التوقيفالحجز أو  وتاريخو حيث يتضمن بيان الجية التي قررتنوع القرار  - أ

 .(5)أمضاىا

                                                           

 .646، المرجع السابق، صد. عمرو واصف الشريف( 1)
 .644ص، مرجع سابق، د. محمد عبدالحميد قطب( 2)
 .640، المرجع السابق، ص د. محمد عبدالحميد قطب( 3)
عمى أنو "... لمنظر في طمبات التعويض وتكون قراراتيا  2010لسنة  15حيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم  (4)

 قابمة لمطعن أمام الييئة العامة لمحكمة التمييز"
والمنشور في جريدة وقائع كوردستان رقم  2011لسنة  1ردستان رقم ( المادة الثانية من تعميمات مجمس قضاء إقميم كو 5)

 .21/2/2011في  122رقم 
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، وأية جية  ةلبراءاأي يجب أن يبين في عريضتو نوع القرار الذي أصدر بحقو، ىل ىو قرار افراج أو 
، والمدة التي الحكمو  ، أي أية محكمة التي أصدرت األمرأوحجزه أو الحكم عميو أصدرت أمرًا بتوقيفو
 .أو الحكم أو الحجز قضاىا في التوقيف

بالطمب، ومنيا ىوية األحوال الشخصية أو صورة قيد األحوال  تضررربط وثائق تثبت شخصية الم - ب
الشخصية، ودليل إثبات مينة طالب التعويض، ودخمو، والقسام الشرعي وحجة الوصاية إذا كان 

 يجب ربط كافة التقارير الطبية األولية والنيائية ودرجة العجز.متوفيًا، وفي حالة اإلصابة  تضررالم
ننا نرى بأن ىذه الوثائق ذ وقت تقدير التعويض لكي تكون المجنة عمى عمم  التعويض فائدة لمجنة اتوا 

بمينة طالب التعويض ومكانتو في المجتمع، وىذا يفيد المجنة في التقدير لألضرار المادية من خالل 
 .ألضرار المعنوية من خالل مكانتو في المجتمعمينة الشخص وا

ومع إننا نرى بعض العدالة فييا ولكن كرامة اإلنسان وسمعتو ومكانتو في المجتمع ىي واحدة ميما  
 كان الشخص، إال الذين يعرفيم المجتمع بضعف نفوسيم من أصحاب السوابق الجنائية.

التعويضات في محكمة االستئناف يفصل في طمب وبعد أن يقدم طالب التعويض طمبو إلى لجنة  
، ويقدر المجنة التعويض عن األضرار المعنوية عمى (1)التعويض خالل ثالثين يومًا من تاريخ التبمغ بو

االجتماعية أو الوظيفية، أي  أساس ما عاناه المتضرر من آالم ومعاناة وما تأثرت بو سمعتو أو مكانتو
دير مبمغ التعويض وىذه المعاير ىي: السمعة والمكانة االجتماعية معايير لتقالتعويض  جنةأن لم

الذي لحق المتيم من جراء حبسو  ر. وذىبت محكمة النقض المصرية إلى أن "جبر الضر (2)والوظيفة
 . (3)احتياطيًا في شرفو واعتباره، واصابتو في إحساسو ومشاعره"

كسب وما أصابو من ضرر خالل فترة ويتم تقدير األضرار المادية عمى أساس ما فاتو من 
، وقرارات المجنة قابمة لمطعن لدى الييئة العامة في المدة التي قضاه فترة الحكم أوأو الحجز  التوقيف

محكمة التمييز إلقميم كوردستان العراق، واعطي حق الطعن لوزير المالية اضافة لوظيفتو أو طالب 
اريخ التبمغ بقرار المجنة. ولمحكمة التمييز تصديق قرار التعويض، وذلك خالل مدة ثالثين يومًا من ت

                                                           

( نصت المادة الخامسة من تعميمات مجمس القضاء عمى أن " يكون قرار المجان قاباًل لمطعن فيو تمييزًا لدى الييئة 1)
ثالثين يومًا من تاريخ التبّمغ بو العامة لمحكمة تمييز كوردستان من قبل وزير المالية أو طالب التعويض خالل 

ولمحكمة التمييز تصديق قرار المجنة أو نقضو كاًل أو جزءًا أو تخفيض التعويض المقدر أو زيادتو ويكون قرارىا بيذا 
 الشأن باتًا".

( وىذا ما حصمنا عميو من سؤالنا من أعضاء لجنة التعويضات في محكمة استئناف أربيل بأنيم يقدرون التعويض 2)
 حسب كل حالة، من درجة التعسف ومكانة الشخص االجتماعية وموقعو الوظيفي والميني.

، 1998- 1997ق المستحدثة عن العام القضائي 67س – 29/4/1998جمسة  107رقم  نقض مدني مصري( 3)
 .87ص
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المجنة أو نقضو كاًل أو جزءًا أو تخفيض التعويض المقدر أو زيادتو ويكون قرار محكمة التمييز بيذا 
وال يستوفي أي رسم عن المطالبة بالتعويض أمام المجان وعن الطعن بقراراتيا. ومع أن  ،(1)الشأن باتاً 

وضمانة جديدة من لحماية الحرية الشخصية  ايجابيةكانت خطوة  2010لسنة  15قم إصدار القانون ر 
 ألمور كثيرة وكما أشرنا اليو سابقًا لم يكن من مفتقراً العدالة الجنائية، ولكن نجد أنو جاء ضمانات المتيم و 

وال الخبراء  أعضائيا ممثل االدعاء العام، وال ممثل وزارة المالية التي تتحمل عبء دفع التعويضات بين
، ولم يحدد فترة العضوية فييا، وكذلك لم ينص القانون وال التعميمات الصادرة من والمختصين واألطباء

ن في قرار لم يصدر مجمس القضاء عمى تنظيم الطعن في القرارات، فيل يحق لطالب التعويض أن يطع
التي نصت عمييا تعميمات مجمس القضاء؟ أي ماىو مصير الطمب من المجنة برفض أو قبول الطمب 

الذي لم يصدر بحقو أي قرار من قبل المجنة؟، لذا نرجو من المشرع الكوردستاني أن يتدخل لحل ىذه 
البت في الطمب خالل فترة محددة قانونًا بأن يمزم المجنة ب .اإلشكاليات تشريعيًا وسد الثغرات الموجودة فييا

 وحق الطعن في نتيجة الطمب خصوصا لما يكون الرد من قبل المجنة برفض الطمب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لسنة  15قانون رقم ( نص المادة المادة الخامسة من تعميمات مجمس القضاء إلقميم كوردستان العراق، حول تنفيذ 1)
2010. 
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 الخاتمة
 

بعد االنتياء من بحث موضوع التعويض عن التوقيف الباطل توصمنا الى مجموعة من النتائج 
 والتوصيات نوجز اىميا:

 اواًل< النتائج
 إال تعـددىا، مـن وبـالرغم الفقيية التعاريف ىذه خالل ومنعرف الفقياء التوقيف تعاريف متعددة  -1

يداعـو خـالل مـن الحريـة مـن أنو)) حرمـان شـخص عمى بأنيا تتفق أننا نرى السـجن، وأن  حجـزه وا 
 قانونية بضوابط محكوم مؤقت، وىذا الحرمان التحقيق، وأنو حرمان مصمحة تقتضيو ىذا الحرمان

 محددة((.
نظرًا لخطورة التوقيف ومساسو بحرية االنسان فقد قيدتو التشريعات االجرائيـة بضـمانات دسـتورية   -2

 و قانونية ومنيا الشروط الموضوعية والشروط الشكمية.
الكافيــة الدانـــة  االدلــةلــم يــنص قــانون اصــول المحاكمــات الجزائيــة صــراحة عمــى ضــرورة تــوافر   -3

 رار توقيفو من الجية المختصة. المتيم ضمانًا لصحة اتخاذ ق
أن األضــرار التــي تصــيب المــتيم جــراء التوقيــف التعســفي متعــددة  وىــي عمــى نــوعين االضــرار   -4

 والمعنوية.ة المادي
كــان لالتفاقيــات والمــؤتمرات الدوليــة التــي تنــادي بحقــوق االنســان االثــر فــي ان تشــرع الــدول فــي   -5

يـف التعسـفي، ولكـن الدسـتور العراقـي لـم يتضـمن دساتيرىا مبدأ حق التعويض لممتضـرر مـن التوق
 كتب في ظروف زادت فييا نطاق حماية حقوق االنسان.العيد ىذا المبدأ وىو دستور حديث 

ان تعويض المتضرر من التوقيف التعسفي أو الحبس دون سند قانوني بغض النظر عن السبب   -6
 فـي التحقيـق عـدم الدقـة، في خضوع الشخص ليذا االجـراء سـواء كـان مخبـر كـاذب، شـيادة زور 

 خطأ القاضي فيو تحقيق لمعدالة.أو  في حجم المعمومات واالدلة
اف بحــق المتضــرر مــن التوقيــف التعســفي أو الحكــم حســنا فعــل المشــرع الكوردســتاني فــي االعتــر   -7

 .2010لسنة  15عميو دون سند قانوني في الحصول عمى التعويض، وذلك باصدار القانون رقم 
 ثانيًا< التوصيات

و ذلك عن طريق تعديل المادة الثالثة  2010لسنة  15نطمب من المشرع أن يعدل القانون رقم  -1
( من 14لجنة في محاكم االستئناف الواردة في المادة ) ليصبح عمى ىذا النحو )أواًل: تشكل

من رئيس محكمة االستئناف وعضوية قاضيين  2007( لسنة 23قانون السمطة القضائية رقم )
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من قضاتيا لكل محكمة من محاكم االستئناف و عضو االدعاء العام في المحكمة و ممثل وزارة 
يا قابمة لمطعن امام الييئة العامة لمحكمة المالية لمنظر في طمبات التعويض وتكون قرارات

محل اقامة طالب التعويض أو محل الحجز أو  في تختص محاكم االستئناف)ثانيًا:   .التمييز
التوقيف أو الحكم بالنظر في طمبات التعويض بصورة مستعجمة وذلك خالل ثالثين يومًا من 

 .(.مقبوالً الطمب اعتبر وفي حالة عدم النظر في الطمب تاريخ تقديم الطمب 
أساس ما  تعديل المادة الخامسة/ ثانيًا  ليصبح عمى النحو التالي )يقدر التعويض المادي عمى -2

فاتو من كسب وما أصابو من ضرر خالل فترة الحجز او التوقيف او الحكم ولتقدير االضرار 
من باحث المادية والمعنوية يشكل لجنة تقدير االضرار والتعويض عنيا، وتتكون المجنة 

 تحت اشرافمجنة مل و الشؤون االجتماعية وتكون الاجتماعي وطبيب نفسي وممثل وزارة الع
 الدعاء العام(.اعضو 

نطمب من المشرع بأن ينص صراحة عمى عدم جواز التوقيف في الجرائم المعاقب عمييا بالغرامـة  -3
 اتخاذ ىذا االجراء.وفي المخالفات، وان يتم اتخاذ اجراءات تحفظية بداًل من المجوء الى 

الكافية الدانة المتيم التخـاذ قـرار  االدلةنطمب من  المشرع بأن ينص صراحة عمى ضرورة توافر  -4
 بتوقيفو وبعكسو يعتبر التوقيف تعسفيًا.

نطمــب مــن المشــرع أن يــنص عمــى اجــراءات بديمــة لمتوقيــف كالرقابــة القضــائية او االمــر بتــدابير   -5
 التوقيف.احترازية اخرى لمحد من اجراء 

المطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر المــادي والمعنــوي  فــي ان يــنص الدســتور عمــى  حــق المتضــرر  -6
  جراء التوقيف التعسفي حتى يصبح الحق حقًا دستوريًا. لحقوالذي 
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