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ملخص البحث

إن اخلصومة اجلنائية بكافة مراحلها هتدف للوصول إىل احلقيقة وتطبيق أحكام قانون
العقوابت العراقي رقم ( )111لسنة  1969املعدل ،ومن هنا تظهر أمهية نظرية البطالن حيث
أهنا تقف سدا منيعا يف وجه أي خمالفة ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية ابتدأ من أول إجراء من
إجراءات الدعوى اجلنائية وانتهاء بصدور حكم ابت فيها أو انقضائها ،ألن املصلحة العليا
للدولة تتنازع يف هذه الدعوى وذلك يف إيقاع القصاص ابملتهم مع مصلحة املتهم بعدم إيقاعه،
وهنا تكون الضرورة ملحة للتوفيق بني هاتني املصلحتني مع توفر الضماانت الكافية اليت نص
عليها الدستور وقانون اإلجراءات اجلزائية فيما خيص احلرايت الفردية هبدف الوصول إىل حماكمة
عادلة للمتهم لكي يستطيع من خالهلا ممارسة حق الدفاع املقدس واالستفادة من القرينة
القانونية اليت تقول أن األصل يف املتهم الرباءة حىت ثبوت اإلدانة.
وكذلك تربز أمهية البطالن عند حماولة انتهاك هذه املبادئ أو التعمد يف إغفاهلا كجزاء

إجرائي ينتهي إىل هدم العمل اإلجرائي وزوال أاثره وما يرتتب عليه من نتائج خطرية تتمثل يف
إفالت املتهم من العقاب إذا كانت إدانته أو براءته متوقفة على الدليل الباطل.
لذلك فأن لدراسة نظرية البطالن ضرورة قصوى ألمهية هذه النظرية يف إحقاق احلق
وصيانة كرامة املتهم الذي هو بريء حىت تثبت إدانته وبنفس الوقت عدم إفالته من العقاب
حتقيقا لسلطة الدولة يف إنزال العقاب من أجل حتقيق األمن والنظام العام يف ظل الضماانت اليت
يكفلها الدستور والقانون.
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Abstract
The criminal dispute in all its stages aims at reaching the truth
and applying the provisions of the amended Iraqi Penalties Act No.
111 of 1969 . Which manifest the importance of the theory of
invalidity as it deters any violation of the provisions of the Act of
Criminal Procedure. Starting from the first procedure of the criminal
proceedings and ending with the issuance of a decisive rule upon it or
as being invalid. The Supreme State's interest, in this case, is in
conflict by punishing the accused person , in one hand, and with the
interest of not punishing that accused person, on the other hand,.
Hence, the necessity of reconciling between these two interests will be
urgent through providing sufficient guarantees stipulated by the
Constitution and the Act of Criminal Procedures concerning the
individual freedoms in order to achieve a fair trial for the accused
person. So that, he can exercise the right of sacred defense and
benefit from the legal presumption stated that the origin in the
accusation is innocence until guiltiness is proven.
In addition, the importance of invalidity is being highlighted
when attempting to violate these principles or deliberately ignoring
them as a procedural punishment that ends with the demolition of
procedural action and the disappearance of its effects. Accordingly,
there will be dangerous consequences of impunity for the accused if
his conviction or innocence is based on the false evidence.
Therefore, studying the theory of invalidity is of a great
importance in the realization of the right and dignity for the accused
person who is innocent until proven guilty. Thus, the authority of the
state in achieving security and public system will be realized under
the guarantees ensured by the Constitution and the law.

