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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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املقدمـــــة

يهدف كل نظام لإلجراءات اجلنائية إىل ضمان حق الدولة يف معاقبة اجلاين ،بقدر
اهتمامه حبماية األبرايء .وإذا كان هدف هذا النظام هو الوصول إىل احلقيقة،من خالل إجراءات
مبسطة وسريعة فأن طريق احلقيقة يكون حمفوفا مبخاطر االفتئات على حقوق األبرايء .وهو
ما يلحق أشد الضرر ابجملتمع ويهدد أمنه واستقراره .ولذلك فأنه جيب أن يهدف النظام
اإلجرائي إىل محاية حقوق األفراد وصيانة حرايهتم ويتطلب الوصول هلذا اهلدف اإلانطة بدور
سلطيت التحقيق واالهتام ومدى حتقيق التوازن بني السلطات املختلفة يف الدعوى اجلنائية ،حبيث
ال تنفرد أحدامها ابختصاصات معينة على حساب اختصاصات السلطة األخرى والسبب يف
ذلك يعود إىل أن تركيز السلطات يف يد واحدة من شأنه أن يفضي إىل االستبداد والتعسف،
وقد ينال من حقوق األفراد وحرايهتم فهو لن يفضي إىل حتقيق العدالة وكفالة حق الدولة يف
العقاب على حنو صحيح.

أن اجملتمع كما يهمه عقاب املتهم والقصاص منه حال ثبوت اجلرم ،يهمه أيضا من جهة

أخرى أن ال يطال العقاب بريئا لذا توجب حال تنظيم اإلجراءات اجلنائية يف دولة القانون
مراعاة التنسيق بني مصاحل اجملتمع يف محايته من األجرام ،واحلد من تفاقمه وبني حقوق وحرايت
األفراد حال بلوغ هذا القانون ،وميكن القول أبن التنازع بني حق الدولة يف العقاب وحق املتهم
يف اجلرمية الفردية أصبح تنازعا ظاهراي يعرب عن وجهني لعملة واحدة .حيث أن عقاب اجلاين هو
أتكيد للحرية الفردية ابلنسبة للشخص الربيء فاجلماعة ال صاحل هلا إال يف التعرف على احلقيقة
اجملردة فهي ال تبتغي توقيع العقاب على بريء ،األمر الذي يوجب حال مالحقة املتهم ضماان
ألمنها واستقرارها التثبت من صحة االهتام أو بطالنه وهذا اهلدف يبقى اهلدف األمسى من تقرير
محاية للربيء ومن إدانة ظاملة وهو يف نفس الوقت مبثابة أتكيد محاية للمتهم من إدانة تتأتى وفق
إجراءات متتهن فيها أدميته وكرامته اإلنسانية وال سبيل لتحقيق ذلك إال بتبين نظام أجرائي
مركب القواعد يرسم من خالل املشرع احلدود اليت تقف عندها سلطة الدولة لكي يبدأ جمال ما
نسميه يف اآلونة املعاصرة (حقوق اإلنسان) هذا السياج الذي ال جيب على الدولة انتهاكه
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بدعوى احلفاظ على مصاحل جمتمعية معينة من خطر اجلرمية أثناء ممارسة الدولة لوظيفتها يف
الضبط اإلداري والضبط القضائي ففاعلية املكافحة وحسن سري العدالة ال جيب أن تتأتى على
حساب التضحية ابحلرايت الشخصية وسائر حقوق اإلنسان املرتبطة هبا.
أن قواعد اإلجراءات اجلنائية بوجه عام هي عبارة عن قواعد قانونية وتتميز القاعدة
القانونية اجلزائية غريها من القواعد اليت حتكم نشاط األفراد بعنصر (اجلزاء) وبدون هذا العنصر
تتجرد القاعدة من صفة اإللزام وتتحول إىل نصح وإرشاد وتستمد طاعتها من وحي الضمري،
لذلك فأنه من الواجب أن تقرتن خمالفة القواعد القانونية اإلجرائية جبزاء هو بطالن هذه املخالفة
إال أنه جيب أن يرتتب هذا البطالن على خمالفة أحكام القانون املتعلقة أبي أجراء جوهري ،ويعد
جوهراي يف نطاق اإلجراءات اجلزائية كل دفع يرتتب على قبوله إلزام احلكم ببطالن اإلجراءات
فيصبح عدمي األثر وال يرتتب عليه ما قد يرتتب على األجراء الصحيح من أاثر قانونية،
فاألجراء الصحيح جزاؤه الصحة واألجراء الذي يناله البطالن جزاؤه عدم الصحة أي

(البطالن) الذي ينقسم بدوره إىل بطالن مطلق وبطالن نسيب حبسب ما سوف أييت بيانه يف حبثنا
وهذا اجلزاء يهدف إىل حتقيق حسن إدارة العدالة وحتقيق الغرض من اخلصومة وهو توقيع
العقوبة على اجلاين.
أهمية البحث:

سنحاول من خالل البحث اإلجابة على األسئلة اآلتية :

 هل أن الدفع ببطالن اإلجراءات يف التحقيق االبتدائي له األمهية ذاهتا يف القضاء العراقيكأمهيته يف األنظمة القضائية املقارنة ؟
 ما أسباب عدم تبين القانون العراقي الدفع ابلبطالن والنص عليه صراحة؟ هل هناك استثناءات ترد على بطالن إجراءات التحقيق ؟ هل جيوز التوسع يف بطالن اإلجراءات ابلنص القانوين والقياس عليه ؟ وما النتائج املرتتبةعلى هذا التوسع ؟

 -هل أهدر النظام القضائي يف العراق هذا الدفع ؟ وما هي أسباب هذا اإلهدار؟
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 أن كل هذه التساؤالت تعكس أمهية تناول هذا املوضوع ابلبحث والدراسة وهذا ما دفعحنو اختيار املوضوع.
خطة البحث:

لغرض اإلجابة عن األسئلة السابقة وغريها سنقسم البحث وفقا للخطة اآلتية:

املبحث األول :مفهوم العمل اإلجرائي ويضم ثالثة مطالب ،املطلب األول تعريف العمل
اإلجرائي واملطلب الثاين الطبيعة القانونية للعمل اإلجرائي واملطلب الثالث اخلصائص القانونية
للعمل اإلجرائي.
املبحث الثاين :مفهوم البطالن يف العمل اإلجرائي ويضم ثالثة مطالب األول تعريف البطالن
وأنواعه القانونية واملطلب الثاين أاثر البطالن على العمل اإلجرائي واملطلب الثالث النتائج
املرتتبة على بطالن العمل اإلجرائي.
مث ننتهي خبامتة حيدد فيها أهم ما مت التوصل أليه من نتائج وتوصيات.
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املبحث األول

مفهوم العمل اإلجرائي

حري بنا وحنن نتناول العمل اإلجرائي أن حندد وبشكل دقيق تعريف العمل اإلجرائي
والطبيعة القانونية هلذا العمل وخصائصه القانونية على النحو اآليت :
املطلب األول  :تعريف العمل اإلجرائي

كانت الشكلية والزالت هي السمة املميزة للقوانني اإلجرائية عن ابقي أنواع القوانني

املوضوعية األخرى فأن هذه الشكلية تكون واضحة بصورة جلية ابلنسبة لألعمال اإلجرائية ألن
الشكل حيقق العدالة إذا ما أختذ صحيحا).(1

ففي حالة اشرتاط القانون شكال معينا للتبليغ كما هو منصوص عليه يف املادة ()89

من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم ( )23لسنة  1971إذن تعذر تبليغ املكلف
ابحلضور يف حمل سكناه أو عمله وحتقق وجوده يف بلد التبليغ فتسلم ورقة التكليف ابحلضور إىل
زوجه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره أو إىل من يعمل يف خدمته من البالغني أو
إىل أحد املستخدمني يف حمل عمله ويوقع على النسخة األصلية من أحد هؤالء وتسلم له
الصورة ..........كما بني القانون يف حاله امتناع املكلف ابحلضور عن التوقيع على ورقة
التبليغ أو كان عاجزا عنه تتبع اإلجراءات املبينة يف املادة ( )88من نفس القانون وإذن امتنع
الشخص املطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف أو كان غري قادر على التوقيع فعلى القائم
ابلتبليغ أن يفهمه مبضموهنا حبضور شاهدين ويرتك له النسخة األخرى بعد أن يشرح ذلك يف
النسختني ويوقعها مع الشاهدين).(2

فاملشرع كما هو واضح من نص هذه املواد قد اشرتط وصول التبليغ للشخص

املطلوب تبليغه لكي يتمكن من االطالع على ورقة التبليغ وأعداد دفاعه بشأهنا وال يكفي جمرد
حتقق العلم الفعلي بورقة التبليغ ،بل أن املطلوب هو حتقق العلم القانوين املرتتب على اإلجراء

329

املجلد السادس – العدد األول 2017/

مجلة العلوم القانونية والسياسية

الصحيح حىت ولو مل يتحقق العلم الفعلي ومثال ذلك لو مل يطلع املطلوب تبليغه على ورقة
التبليغ بسبب اإلمهال الناتج عنه أو الدفع بعدم تسلمه ورقة التبليغ من قبل مستلم الورقة
كزوجته الساكنة معه ومل تقم الزوجة بتسليمه ورقة التبليغ.
وكذلك ابلنسبة إىل عنصر التدوين يف إجراءات التحقيق اجلنائي والذي يعترب من املبادئ
األساسية يف اإلجراءات من حيث قوة اإلثبات ألن ذاكرة احملقق ال ميكن االعتماد عليها يف
معرفة اإلجراءات والكيفية اليت متت هبا ،فالتدوين ضمانة قانونية للحماية من بطالن اإلجراءات
والذي يسمح ابلرجوع إىل حماضر اإلجراءات وما تضمنته من أمور يف غياب املتهم أو حىت يف
حضوره لالطالع عليها وإعداد مراحل دفاعه مع حماميه بشكل يثبت براءته مما نسب إليه ،بناء
عليه فأن نظرية العمل اإلجرائي حتتل األمهية القصوى لكون العمل اإلجرائي اجلزائي هو حمور
نظرية البطالن يف قانون اإلجراءات اجلزائية وقد عرف الفقه العمل اإلجرائي أبنه عمل قانوين

والعمل القانوين هو صورة من صور الواقعة القانونية اليت يرتب عليها القانون أثرا قانونيا( )3كما

عرفه الفقه أبنه العمل القانوين الذي يرتب القانون عليه مباشرة أثرا يف أنشاء اخلصومة أو
تعديلها أو انقضائها ،فالقاضي عندما يطبق القانون على وقائع الدعوى املقامة أمامه ويصدر
حكمه فيها فهو يقوم بعمل قانوين خبصوص خصومة قضائية من أجل ترتيب أمر قانوين معني
هو الفصل يف النزاع القائم بني األطراف.
ومن مجلة التعريفات اليت قدمناها ميكن التوصل إىل تعريف العمل اإلجرائي أبنه عمل له
دوره القانوين يف حتريك الدعوى وسريها ونقلها من مرحلة إىل أخرى حىت تسري يف طريق تطورها
الذي رمسه هلا القانون وتنقضي يف النهاية ابحلكم البات وهذا التعريف هو األقرب إىل املنطق
القانوين واىل رؤية الباحث.
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املطلب الثاني  :الطبيعة القانونية للعمل اإلجرائي

اختلف الفقه يف حتديد الطبيعة القانونية للعمل اإلجرائي ،حيث يرى جانب من الفقه أن

هذا العمل يعترب تصرفا قانونيا ،بينما يرى جانب أخر أنه من اخلطأ اعتبار العمل اإلجرائي
تصرفا قانونيا ،هذا من انحية ومن انحية أخرى فأنه حىت يف احلاالت اليت ميكن فيها اعتبار
األعمال اإلجرائية تصرفات قانونية ،فال توجد جدوى من هذا التكييف القانوين ألن هذه
األعمال ال ختضع للقواعد العامة اليت حتكم التصرف القانوين وهي يف نفس الوقت ال ختضع
لقاعدة مستقلة عن القواعد اليت ختضع هلا األعمال اإلجرائية األخرى.
فالعمل اإلجرائي من وجهة نظر الباحث ليس تصرفا قانونيا ألنه قد يصدر من القاضي
والقاضي من أهم مهامه هو الفصل يف موضوع النزاع ألن احلكم القضائي يف عنصرية (عنصر
التقدير وعنصر األمر) ال تتدخل إرادة القاضي يف كال العنصرين ففي عنصر التقدير يكون

االعتماد على درجة ذكاء القاضي ومنطقه القضائي والقانوين وليس لإلرادة أي دور يف ذلك.
أما عنصر األمر فهو ينزل إرادة القانون اليت يلتزم هبا القاضي حبكم وظيفته لذلك ال ميكن
اعتبار احلكم القضائي تصرفا قانونيا بعكس تصرف اخلصوم حيث أن أي عمل إجرائي صادر
من اخلصم هو عمل إرادي.
يتبني لنا مما تقدم أن الطبيعة القانونية لألعمال اإلجرائية تفرتض تقسيم الوقائع القانونية
إىل نوعني-:
الوقائع الطبيعية وهي اليت حتدث بفعل الطبيعة ويرتب القانون عليها أثرا مبجرد وقوعها
كانقضاء الدعوى اجلزائية ابلوفاة وكذلك اجلنون الطارئ املطبق الذي يرتتب عليه وقف

اخلصومة اجلنائية وهذا ما يصطلح على تسميته ابلوقائع الطبيعية اإلجرائية(.)4

الوقائع اإلرادية أو األعمال القانونية وهي اليت يرتب عليها القانون أاثره نظرا لكوهنا

إرادية وتنقسم بدورها إىل نوعني:

األول  :األعمال القانونية ذات النطاق الضيق وهي اليت يرتب عليها القانون أاثرا قانونية دون
النظر إىل إرادة من قام ابلعمل وليس لإلرادة دور يف حتديد هذه اآلاثر كما تقدم بيانه سابقا.
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الثاين  :التصرفات القانونية اليت يرتب عليها القانون أاثره ويكون لإلرادة دور فعلي يف حتديد
تلك اآلاثر كاإلخبار عن اجلرائم .وهنا يتبني أن العمل اإلجرائي هو عمل قانوين ابملعىن الضيق
يرتب أثرا قانونيا مبجرد وقوعه ومثال ذلك حتريك الدعوى اجلزائية ضد شخص معني إمام

القاضي وهو ما يرتب أثرا قانونيا نتيجة قيام رابطة إجرائية بقوة القانون(.)5

وهناك نوع أخر من األعمال اإلجرائية أاثرت طبيعتها جدال فقهيا ،مثل التنازل عن
الشكوى واالعرتاف وشهادة الشهود وترك الدعوى املدنية وسبب اخلالف يرجع إىل حرية القائم
هبذه اإلجراءات من عدمها واجتاه إرادته إىل إحداث ذات األثر القانوين الذي يرتبه القانون على
العمل اإلجرائي وهذا العنصر وحده ال يكفي ابلرغم من وجوب أن يكون لإلرادة دور مسيطر
ورايدي يف ترتيب هذه اآلاثر ،لكن يبقى القانون وحده من ينفرد بتنظيم ما يرتتب على اإلعمال
اإلجرائية من أاثر قانونية .ووفقا للرأي الراجح فأن فكرة العمل اإلجرائي مبعناه الواسع تشمل
كل سلوك إرادي صادر من أي شخص حىت لو مل يكن طرفا يف الرابطة اإلجرائية مادام أن
العمل يرتب أاثرا قانونية على الرابطة ذاهتا ووفقا هلذا املعىن فأن التصرفات القانونية اإلجرائية

تندرج حتت مفهوم األعمال اإلجرائية(.)6

املطلب الثالث  :اخلصائص القانونية للعمل اإلجرائي

من املعروف أن العمل اإلجرائي هو ذلك العمل الذي يؤدي إىل قيام اخلصومة اجلزائية

وسريها أو انقضاؤها .فإذا بدأ أي عمل له طابع إجرائي من حيث الشكل بدون أن يرتتب عليه
أثر إجرائي ففي هذه احلالة ال يعترب عمال إجرائيا ،ومثال ذلك التحقيق الذي تقوم به الشرطة يف
القضااي املتعلقة ابحليازة بدون توافر عنصر االشتباه ابجلرمية فهو ليس إجراء يف خصومة جزائية،

ولكي يكون العمل اإلجرائي جزءا من أعمال اخلصومة اجلزائية ومؤثرا فيها جيب أن يتميز
خبصائص منها-:
أوال -:أن يكون العمل اإلجرائي عمل قانوين له أهدافه اخلاصة فليس كل األعمال اليت يراد
القيام هبا من وقت حصول اجلرمية أو قبلها ميكن تسميتها أعماال إجرائية ،وهذا ما ذهب إليه
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الفقه املصري ،فهناك األعمال اإلدارية احملضة اليت يقوم هبا موظفو احملاكم لتسهيل عمل القاضي
كرتقيم القضااي وجدولتها وحتضريها ،فهذه األعمال ال تعترب أعماال إجرائية بل هي أعمال إدارية
لتسيري مرفق القضاء ،بينما العمل القانوين هو الذي نص عليه املشرع صراحة أو ضمنا حبيث
أن عدم إمتام هذا العمل سيكون له أتثريا مباشرا أو غري مباشر على انقضاء اخلصومة اجلزائية
طاملا كان متعلقا هبا .وهناك أعمال ال تستهدف اخلصومة اجلزائية أصال كإجراءات االستدالل
اليت تقوم هبا أجهزة الشرطة وإجراءات التحقيق أيضا وقد ينتهي األمر هبذه اإلجراءات دون
الوصول إىل مرحلة اخلصومة اجلزائية وذلك يف حالة إصدار القاضي قرارا حبفظ الدعوى اجلزائية

وفقا ألحكام املادة ( )130من القانون(.)7

يف الواقع أن الباحث ال يؤيد هذا الرأي والسبب يف ذلك أن هدف العمل اإلجرائي هو
الوصول من خالله إىل اخلصومة اجلزائية ابلرغم من كون أعمال االستدالل هدفها الكشف عن
اجلرمية واجملرم وهي ال تدخل يف نطاق اخلصومة اجلزائية إال أهنا هدفها الوصول إىل هذه اخلصومة
للحصول على حكم قضائي عادل يكشف عن احلقيقة.ويف هذا الصدد جيب التمييز بني ما

أوجبه املشرع العراقي على األفراد يف حالة القبض على أي متهم متلبس جبناية أو جنحة وفقا
ألحكام نصوص املواد ( )102،104،106من أصول احملاكمات اجلزائية.
حيث أن هذه األعمال ختتلف عن سلطة أعضاء الضبط القضائي يف القبض على املتهم
ألن القبض يف هذه احلالة عمل قانوين أما ما يقوم به األفراد فهو عمل مادي حمض وغري قانوين
تقتضيه املصلحة العامة ومقتضيات حتقيق العدالة متييزا له عن القبض القانوين الذي يقوم به
أعضاء الضبط القضائي املنصوص عليهم يف املادة ( )39من أصول احملاكمات اجلزائية ،وكذلك
نصوص املواد ( )103-102من القانون العراقي ذاته ،بينما يف القانون املصري إذا اخطأ أحد
أفراد اجملتمع وألقى القبض على شخص واقتاده إىل اقرب مركز شرطة بدعوى أنه كان متلبسا
جبناية أو جنحة وألقى هذا الشخص ما حبوزته من سالح أو خمدرات أو أمتعه فأن حالة التلبس

ال تتوافر ليس بناء على البطالن وإمنا ألن التلبس قد بين على إجراء غري مشروع(.)8
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وبناءا على ما تقدم يرى الباحث أن العمل اإلجرائي يعترب عمال قانونيا وليس جمرد عمل
من األعمال املادية ،وهذا ما أشار إليه مشرعنا العراقي يف النصوص أعاله.
اثنيا -:أن يرتب القانون على العمل اإلجرائي أثرا إجرائيا مباشرا فمن شروط العمل لكي يكون
إجرائيا أن ترتتب عليه مباشرة أاثر إجرائية ،واملقصود هنا ابألثر اإلجرائي األثر الذي يؤثر يف
اخلصومة منذ بدئها (أوهلا) أو املشاركة يف طريقة سريها أو تعديلها أو انتهاؤها على أنه يشرتط
أن يكون األثر اإلجرائي أثرا مباشرا للعمل نفسه ومن أمثلة ذلك شكوى اجملين عليه واليت يرتب

عليها القانون أثرا إجرائيا مباشرا مبجرد قيامها لنشوء اخلصومة اجلنائية(.)9

حيث تتمثل اآلاثر اإلجرائية يف صورة أهدار متعمد لألثر القانوين للعمل الذي مت خمالفا
للقاعدة اإلجرائية ،أما القواعد اإلجرائية فهي اخلطوات اليت رمسها املشرع كسبيل للوصول إىل
احلقيقة القضائية ،واليت ترمي إىل اكتشاف مرتكب اجلرمية ومجع البياانت اليت تثبت االهتام
ضده ،مث متحيص هذه البياانت يف احملاكمة بغية الوصول إىل قرار إبدانته أو برباءته وال تسري
تلك اإلجراءات يف عصران احلاضر وفقا ملبدأ أن الغاية تربر الوسيلة ،كما ال تستهدف البحث

عن احلقيقة اجملردة ،وإمنا احلقيقة القضائية ،أي اليت يتم الوصول إليها وفقا للخطوات اليت قيد
هبا القانون السلطات املختلفة عند قيامها ابلبحث عنها ،ويرمي القانون بذلك إىل التوفيق بني
مصلحتني ،مها مصلحة اجملتمع يف إدانة اجملرم وتوقيع العقاب املالئم عليه ،مث العمل على إعادة
أتهيله ،ومصلحة اجملتمع يف طمأنينة إفراده حىت ال يتعرض بريء منهم خلطر اإلدانة والعقاب أو
تقييد حريته من دون مربر ،فليس كل عمل يتعلق مبجرايت البحث عن وقائع اجلرمية يعترب عمال
إجرائيا وهذا ما ذهبت إليه نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية املصري لسنة 1950واليت مل
تعترب فيها حترايت الشرطة إىل حني كشف اجلرمية عمال إجرائيا بعكس التحرايت اليت جتريها
الشرطة من أجل مجع أدلة اجلرمية فهي (عمل إجرائي)(.)10

اثلثا-:أن يكون العمل اإلجرائي جزءا من اخلصومة أو سابقا هلا أو معاصرا هلا حيث ال يكفي
العتبار العمل إجرائيا أن يرتب أاثرا إجرائية فقط بل جيب أن يكون جزءا من اخلصومة اليت
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ينص عليها اعتبار العمل إجرائيا فال ميكن اعتبار األعمال اخلارجة عن اخلصومة عمال

إجرائيا(.)11

فاألحكام مثال تعترب (أعماال إجرائية) حيث يرتتب عليها مباشرة تعديل اخلصومة القائمة
أو انقضاؤها ،وقد ال يشرتط العتبار العمل( إجرائيا) أن يباشر به أحد أعضاء اخلصومة
اجلزائية ،حيث يعترب من قبيل األعمال اإلجرائية ما يقوم به كاتب اجللسة والشاهد واخلبري،
وهناك أعمال إجرائية تسبق اخلصومة اجلزائية مثل اإلخبار عن احلادث أما األعمال املعاصرة
للخصومة فمن أمثلتها االعرتاف وتنازل املشتكي عن شكواه أمام القضاء كوهنا أعماال تتم بعد
البدء ابخلصومة.

املبحث الثاني

مفهوم البطالن يف العمل اإلجرامي

تكلمنا عن العمل اإلجرائي من حيث تعريفه وحتديد طبيعته القانونية وخصائصه كونه

مرتبط ابخلصومة اجلنائية ويدور معها وجودا وعدما ،أما ابلنسبة ملفهوم البطالن يف العمل
اإلجرائي سنتناول دراسة هذا املوضوع على وفق خطة علمية مقسمة إىل ثالثة مطالب-:
املطلب األول  :تعريف البطالن

البطالن لغة  :نقيض احلق ،ويراد منه اخلطأ والكذب والفساد والعدم .تقول بطل الشيء

بطالان ،أي ذهب ضياعا وخسراان ،وأبطل فالن مبعىن جاء بكذب وادعى ابطال .والباطل إمجاال

هو الذي ال يكون صحيحا أبصله(.)12

أما اصطالحا فله عدة معان منها  -:هو ما أبطل الشارع حسنه ،والباطل أيضا ما ال

يكون مشروعا أبصله ووصفه ،والباطل هو ما ال فائدة منه وال أثر وال غاية
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أما البطالن قانوان فقد قيلت بصدده عدة تعريفات أفضلها من وجهة نظر الباحث
التعريف الذي يرى أبنه جزاء إجرائي يرد على العمل املخالف لبعض القواعد اإلجرائية فيهدر

آاثره القانونية(.)14

إن كل قاعدة إجرائية شرعت يرتتب على خمالفتها البطالن لضمان محاية احلقوق
واحلرايت اليت يتمتع هبا أطراف اخلصومة اجلنائية ،سواء كان مصدر هذه احلقوق واحلرايت
الدستور أو التشريع ،فهناك عالقة مرتابطة بني البطالن وفاعلية العدالة اجلنائية لتحقيق الغاية
األساسية من تشريع القاعدة اإلجرائية وحتديد املصلحة احملمية عن طريق حتقيق التوازن بني
فاعلية العدالة اجلنائية ومحاية احلقوق واحلرايت ،وابإلمكان القول أبن فاعلية العدالة اجلنائية
والدولة القانونية ال ميكن حتقيقها بدون احرتام ضماانت احلقوق واحلرايت ،فاالثنان وجهان
لعملة واحدة ،وال جمال للحديث عن عدالة جنائية فعالة إال إذا الزمها يف ذات الوقت احرتام

لضماانت احلقوق واحلرايت( )15وهذا يعين عدم وجود تناقض بني فاعلية العدالة اجلنائية ومحاية
احلقوق واحلرايت كهدفني لإلجراءات اجلنائية ألن األوىل تتوقف على كشف احلقيقة وهو أمر

يعتمد إثباته على دليل مشروع يستخلص من إجراءات حترتم فيها الضماانت ،ومن انحية
أخرى ،ال جيوز اخللط بني الضماانت اإلجرائية اليت تكفل احملاكمة العادلة واملنصفة ،وبني
الضماانت التنفيذية يف القواعد اإلجرائية لتحقيق أهداف إدارية ابملعىن الضيق ،ومثال ذلك
خمالفة إجراءات ضبط (حتريز) األشياء املتوفرة من اجلرمية واليت ال يرتتب على خمالفتها البطالن.
أن عدم مشروعية اإلجراءات اجلنائية بسبب إهدار الضماانت اليت نص عليها الدستور والقانون
هو أساس البطالن ،وهبذا يكون للبطالن دورا فاعال يف احلماية الدستورية للحقوق واحلرايت.
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املطلب الثاني  :أنواع البطالن

أشران سابقا يف أكثر من جانب يف حبثنا على ضرورة التوازن بني احلقوق واحلرايت من

جهة ،وبني املصلحة العامة يف محاية كل منهما من جهة أخرى وقد أكدان على مبدأ التناسب
كونه معيارا لتحقيق هذا التوازن ضماان لوحدة النظام القانوين يف محايته للحقوق واحلرايت
العامة ،وهذا التناسب يفرتض وجود عالقة منطقية ومتماسكة بني املصاحل احملمية ابلقواعد
القانونية ولكي يتحقق من خالل الوصول إىل حل يتصف ابملنطق والتجانس وعدم التحكم،
فاملصلحة العامة اليت حتميها القاعدة اإلجرائية هي يف ذات الوقت قيمة دستورية ال جيوز
التضحية هبا.
وسنبحث نوعان من السياسات اإلجرائية اليت حتكم هذا التناسب ،النوع األول يذهب

إىل التوسع يف أسباب البطالن حتيزا للمصلحة احملمية ابلقواعد اإلجرائية فالقاضي هو امللزم
مبراقبة مدى سالمة تطبيق تلك القواعد .أما النوع الثاين فيذهب إىل أن هذا التوسع يف أسباب
البطالن يسبب ضررا ابملصلحة العامة اجلنائية يف حماولتها ملكافحة ظاهرة ازدايد األجرام .وعلى
هذا األساس ظهر نوعان من البطالن يف أطار السياسة اجلنائية ومها-:
 -1البطالن املطلق لإلجراءات :يقع هذا النوع من البطالن نتيجة خمالفة مجيع قواعد
اإلجراءات اجلنائية اليت أشرتطها القانون يف اخلصومة اجلنائية ،ألن القانون ال يفرض الشروط
واألشكال إال ملراعاة أمهيتها يف حتقيق دور اخلصومة ،لذلك يتعني تقدير البطالن كجزاء ختلفها
مجيعا دون استثناء وهو ما اصطلح عليه اسم البطالن الشكلي ،ويتميز هذا النوع من أنواع
البطالن ابلدقة والوضوح يف حتديد أسباب بطالن اإلجراءات اجلنائية لكن التوسع فيه قد ال
حيقق التناسب املقصود من هذه احلقوق واملصلحة العامة.
لذلك ابإلمكان تعريفه أبنه ذلك البطالن الذي ينتج عن خمالفة القواعد اخلاصة

ابإلجراءات اجلوهرية واليت تتعلق ابلنظام العام كمخالفة قواعد األهلية أو قواعد التنظيم

القضائي( ،)16ويف هذا الصدد من املهم تسليط الضوء على فكرة النظام العام لكوهنا من
األفكار السائدة يف مجيع فروع القانون وهلا دور فاعل يف النظام القانوين ،وهذه الفكرة تستمد
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قوهتا من الغموض الذي حييط هبا يف حماولة أجياد تعريف جامع مانع هلا ،ملا تنطوي عليه من
نتائج ابلغة اخلطورة ومن هذه النتائج اليت توصل اليها الباحث ،أن القاضي قد يبيح لنفسه أن
يتخذ من فكرة النظام العام نظرة فلسفية أو دينية يؤسسها على جمموعة املبادئ الدستورية أو
على السياسة العامة للتشريع أو على رأيه اخلاص يف املسائل االجتماعية أو الفلسفية األخالقية
أو الدينية اليت قد تعرض عليه.لذلك نرى أن النظام العام يستمد قوته من هذا الغموض وهو
هبذا املفهوم يكون فكرة مرنة بطبيعتها غري قابلة للتحديد .وقد تطرق املشرع العراقي إىل املواد
اليت تتعلق ابختصاصات احملاكم وتشكيالهتا وهي من النظام العام،وهنا نتساءل ما هو معيار
تعلق القاعدة اإلجرائية ابلنظام العام؟ خاصة أن حاالت البطالن مل ترد على سبيل احلصر
فبإمكان القاضي أن يستخلصها من حاالت جيدها حتمي املصلحة العامة مل يذكرها املشرع
العراقي يف النصوص القانونية.
واجلواب على هذا السؤال من وجهة نظر الباحث يكمن يف أن املعيار الواجب األخذ به

يف هذا اجملال هو معيار املصلحة اليت أراد املشرع حتقيقها ابلقاعدة اإلجرائية ،ذلك ألن أي
قاعدة إجرائية هتدف إىل محاية مصلحة معينة ،لذلك فاملعيار السليم يف هذه احلالة هو االعتداد
ابملصلحة املرجوة من القاعدة .فإذا كانت هذه املصلحة مما يتعلق بضمان حسن سري وفاعلية
اجلهاز القضائي من أجل حتقيق العدالة اجلنائية فأن هذه القاعدة تتعلق ابلنظام العام ،وهلذا
يندرج حتت مفهومها القواعد اليت تتعلق بعالنية احملاكمة وسرية التحقيق ،فإذا ما شاب اإلجراء
عيب مل حتقق بسببه الغاية من هذا اإلجراء يصبح من الضروري الوقوف على علة التشريع هلذا
اإلجراء فإن كان الغرض منه احملافظة على مصلحة عامة أو مصلحة املتهم أو غريه من اخلصوم
فالغاية هنا تكون جوهرية ويرتتب على عدم مراعاهتا البطالن ،فالباحث يرى أن اإلجراءات اليت
توضع جملرد اإلرشاد والتوجيه ال تعترب إجراءات جوهرية ،لكن عالنية جلسات احملاكمة هي
إجراء جوهري يرتتب على خمالفته عدم حتقق الغاية اليت قصدها املشرع من هذا اإلجراء وهو

تدعيم الثقة يف القضاء واالطمئنان إىل إحكامه.
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وبناءا على ما تقدم يرى الباحث وجوب أن يصدر احلكم حتقيقا هلذه الغاية املقصودة
بشكل علين حىت لو كانت اجللسات قد متت بشكل سري ،ويرى الباحث أن هذا قصور يف
القانون اإلجرائي العراقي ،يف حني أن املشرع املصري ترك للقاضي السلطة التقديرية يف استنباط
األحكام املتعلقة ابلنظام العام وأن حتكم احملكمة ابلبطالن من تلقاء نفسها ولو بغري طلب من
أحد اخلصوم وهو ما ذهبت إليه نصوص قانون اإلجراءات املصري يف املادة ( )332املتعلقة

أبحكام حمكمة النقض( ،)17فعدم النص صراحة على البطالن ال مينع من احلكم به إال أنه
يشرتط على من يتمسك ابلبطالن أن يقع عليه عبء أثبات عدم حتقق الغاية من اإلجراء الذي
متت خمالفته.

 -2البطالن املقيد (النسيب)  :أن هذا النوع من البطالن نصت عليه املادة ( )333من قانون
اإلجراءات املصري ،وهو البطالن املتعلق مبصلحة اخلصوم يف حالة خمالفة القواعد اجلوهرية أو
اإلجراءات اخلاصة جبمع االستدالالت أو التحقيق االبتدائي أو التحقيق يف حماكم اجلنح
واجلناايت ويتعني التمسك هبذا النوع من البطالن من قبل صاحب الشأن (املصلحة) ،وهذا
يعين أن البطالن النسيب هو جزاء اإلخالل ابلقواعد اجلوهرية اليت ال تتعلق ابلنظام العام وإمنا
يكون هدفها محاية مصلحة اخلصوم ،وقد اخذ املشرع العراقي ابلبطالن النسيب يف كثري من
نصوص قانون أصول احملاكمات اجلزائية من خالل النص عليه ضمنيا يف مرحليت التحقيق ومجع
األدلة (املواد  )50-39فالبطالن يكون نسبيا إذا أجرى احملقق أو ضابط الشرطة أو أحد

أعضاء الضبط القضائي حتقيقا يف غري دائرة اختصاصه ،ويكون البطالن نسبيا أيضا إذا ترتب
على االهتام املتأخر (.)18( )inculpation tar dive
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املطلب الثالث  :آثار البطالن القانونية على العمل اإلجرائي

حبسب القواعد العامة أن العمل اإلجرائي يبقى صحيحا ومنتجا ألاثره حىت يقرر القاضي

بطالنه ،وهذه القاعدة ال يرد عليها استثناء أاي كان نوع البطالن سواء تعلق مبصلحة عامة أو
مصلحة خاصة ،ففي مجيع األحوال يتطلب صدور حكم يقرر البطالن ويرتتب على احلكم
ببطالن اإلجراء كقاعدة عامة زواله واعتباره كأن مل يكن ،فيسقط وتسقط تبعا له اإلجراءات
الالحقة مىت ما كان هو أساس لتلك اإلجراءات الالحقة وترتبت عليه ،ويرى الباحث أن حكم
البطالن ال يؤثر على اإلجراءات السابقة عليه أو الالحقة عليه إذا مل تكن مبنية على هذا
البطالن .ومثال ذلك بطالن تشكيل احملكمة أو عدم اختصاصها بنوع اجلرمية يبطل إجراءات
احملاكمة واحلكم الذي تصدره ،وكذلك احلال إذا شاب إجراء التفتيش عيب يبطله فأنه يقضي
ببطالنه وبطالن الدليل املستمد منه ،وعليه فأن العمل اإلجرائي الباطل ال ينتج أثرا مبعىن أنه إذا

تقرر بطالن إجراء معني فيجب إسقاطه وعدم االستناد على الدليل املستمد منه ،بل وإبطال
كل ما تاله من إجراءات إذا كانت هذه اإلجراءات مستندة إليه ألنه ال ينتج أثرا قانونيا فما
بين على ابطل فهو ابطل ،ومثال ذلك بطالن القبض لعدم مشروعيته يستند عليه عدم االعتماد

يف اإلدانة على أي دليل مستمد منه( .)19وهذا يعين أنه مىت ما تقرر البطالن تزول عنه أاثره
القانونية ويصبح كان مل يكن ألن احلكم ابلبطالن له طبيعة كاشفة إذا تعلق األمر إبجراء له
صله مباشرة ابلنظام العام ويكون احلكم منشأ إذا كنا بصدد بطالن نسيب أو إجراء يتعلق
مبصلحة اخلصوم ،فإذا قرر القضاء بطالن إجراء معني فيعين هذا إهدار القيمة القانونية هلذا
اإلجراء فكأنه مل يباشر وال يرتتب عليه أثر قانوين كما أسلفنا ومثال ذلك أيضا إذا شاب
البطالن يف ورقة التكليف ابحلضور فال يرتتب عليها األثر املعتاد املتمثل ابتصال احملكمة
ابلدعوى وابلتايل ال حيق للمحكمة أن تباشر الدعوى ،فأن هي فعلت ذلك كان حكمها ابطال
كما أن هذا اإلجراء الباطل ال ينتج أثرا لكي يقطع تقادم الدعوى ذلك ألن قطع التقادم هو

عبارة عن أثر قانوين ال يرتتب على اإلجراء الباطل إمنا على اإلجراء الصحيح فقط( )20مما يدل
على أن العيب املؤدي إىل البطالن ال يقتصر أتثريه على عمل إجرائي حمدد بل يف جمموعة معينة
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من اإلعمال ختضع لقاعدة عامة واحدة حتكمها هي اليت خولفت ومثال ذلك إجراءات احملاكمة
اليت تقوم هبا حمكمة غري خمتصة نوعيا بنظر الدعوى أو ال والية هلا مكانيا ،ويرى الباحث يف هذا
اخلصوص أن أثر بطالن االستجواب مثال خيتلف عن أثر بطالن أي إجراء أخر من إجراءات
مجع األدلة كالقبض والتفتيش والشهادة والسبب يف ذلك هو أنه إذا كان بطالن أي من هذه
اإلجراءات األخرية يرتتب عليه بطالن الدليل املستمد منها ،فأن بطالن االستجواب ال يقتصر
أثره على بطالن الدليل املستمد منه أن وجد وهو االعرتاف فحسب بل أنه يؤثر يف سالمة
التحقيق ذاته ،ذلك ألن الوظيفة الرئيسية لالستجواب هي متكني املتهم من إبداء دفاعه وأن
تعطيل هذه الوظيفة من شأنه التأثري على كيان التحقيق وحياده وتوازنه ويؤدي إىل التغيري يف
جوهره وطبيعته ألن االستجواب هو حق للمتهم ،خالفا إلجراءات مجع األدلة األخرى فهي
عبارة عن سلطة ممنوحة للمحقق وله الرأي األول واألخري يف ممارستها بعكس االستجواب فهو
واجب يقع على عاتق احملقق يلتزم القيام به ألنه وسيلة دفاع للمتهم وليس إجراء من إجراءات
االستدالل ،كما أن االستجواب الصحيح ليس فقط إجراء من إجراءات التحقيق بل هو شرط

من شروط صحة التحقيق ،حيث أن التحقيق الذي يكون خاليا من االستجواب ال يكون انقصا
فحسب بل يكون عمال فاسدا(.)21
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املطلب الرابع  :تصحيح العمل اإلجرائي الباطل

لقد تناول قانون اإلجراءات اجلنائية املصري موضوع تصحيح اإلجراء الباطل من خالل

نص املادة ( )335منه واليت نصت على أن ((للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل
إجراء يتبني له بطالنه)) .أما إذا عدان إىل التشريعات العراقية ونذكر منها قانون أصول
احملاكمات اجلزائية فقد نص يف املادة ( )225منه على أنه ((ال جيوز للمحكمة أن ترجع عن
احلكم أو القرار الذي أصدرته أو تغري أو تبدل فيه إال لتصحيح خطأ مادي على أن يدون ذلك
يف حاشية له ويعترب جزءا منه)) .يتبني لنا من النص أعاله أن القانون العراقي مل أيخذ ابخلطأ
املوضوعي يف أصل الدعوى وأن تصحيح اإلجراء الباطل يقتصر فقط على اخلطأ املادي وهو ما
ذهبت إليه أيضا نصوص قانون أصول احملاكمات العراقي من املواد ( )269-266فيما خيص
تصحيح القرار التمييزي ،أما قانون املرافعات العراقي فقد نص على تصحيح اإلجراء الباطل يف
الفقرة ( )1من املادة ( )167واليت نصت ((ال يؤثر يف صحة احلكم ما يقع فيه من أخطاء
مادية حبته كتابية أو حسابية وإمنا جيب تصحيح هذا اخلطأ من قبل احملكمة بناءا على طلب
الطرفني أو احدمها))( .)22وهذا دليل أخر على أن املشرع العراقي قد اغفل جانب اخلطأ

املوضوعي القائم على أصل احلق واكتفى بتصحيح اخلطأ املادي الناتج عن التقصري يف شكلية
اإلجراء مما يدل على وجود نقص كبري يف التشريع اجلنائي العراقي حيث قد جرى العمل يف
احملاكم العراقية على تصحيح اإلجراء الباطل من الناحية الشكلية فقط دون املضمون املطابق
للمنطق القانوين السليم وإعماال ابلقواعد العامة أسوة ابلقوانني األخرى املقارنة ،وهذا يعين أن
العلة يف ختويل القاضي هذه السلطة (التصحيح من تلقاء نفسه) يف األنظمة القانونية املقارنة هي
احلد من أاثر البطالن وخاصة عندما نستنتج أن بطالن اإلجراء سوف يرتتب عليه بطالن
إجراءات الحقة له ومرتتبة عليه مباشرة فيستبدل القاضي اإلجراء الباطل أبجراء صحيح وسليم

من الناحية القانونية ليستقيم السري يف الدعوى ،وهذا ما أغفلته التشريعات اجلنائية العراقية.

لذا يرى الباحث أن الضرورة القانونية ومقتضيات حسن سري العدالة يف احملاكم العراقية
تستدعي تفعيل دور القضاء يف تصحيح اإلجراءات واألحكام الباطلة من الناحية املوضوعية
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وليس الشكلية فقط وخاصة تعديل نص املادة ( )225حبيث جيوز للمحكمة الرجوع يف القرار
الذي اختذه إذا شابه البطالن لتحقيق الغاية من التصحيح هلذا البطالن ،ألن تصحيح البطالن
هو أمر موضوعي يطرأ على العمل اإلجرائي فيزيل عنه هذا الوصف والتصحيح مبعناه الفين
الدقيق ال ينشأ إال بعد مرور العمل اإلجرائي ابملرحلة اليت يتصف فيها هذا العمل ابلبطالن
واليت تتحقق بتوافر سبب من أسبابه ،أن مسالة تصحيح اإلجراء الباطل حتتل أمهية كبرية يف
القانون اإلجرائي لكي تستمر اخلصومة وحتقق غايتها بدون العقبات اليت يثريها بطالن أي عمل
منها.
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اخلامتـــــــة

من املؤكد أن لنظرية البطالن دور رايدي وأمهية ابلغة وهلا أصوهلا يف كل فروع القانون،
وهذا الدور يظهر جليا يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي حيث تقوم السلطة العامة من
أجل الوصول إىل إنزال العقاب ابجلاين إىل تنظيم اخلصومة اجلنائية واليت تبدأ منذ حتريك الدعوى
اجلزائية وحىت انقضائها إما بصدور حكم ابت أو بطرق االنقضاء املعروفة قانوان اليت نصت
عليها املادة ( )28من قانون أصول احملاكمات العراقي ويف ختام هذا البحث املتواضع ال أريد
أن أُخلص البحث هنا وإمنا أبغي اإلشارة إىل أهم النتائج واملقرتحات ،وكما يلي:
أوال :النتائج
-1مل يضع املشرع العراقي نظرية دقيقة وواضحة للبطالن يف التشريع اجلنائي العراقي ابلرغم من
أن املشرع توجه إىل البطالن النسيب يف اإلجراءات يف حدود ضيقة وهي الشكلية اإلجرائية
دون املوضوعية يف اإلجراءات وما يرمسه القانون هلا إلحقاق احلق.

 -2إن إجراءات الدعوى اجلزائية هي على درجة عالية من األمهية واخلطورة وأن عدم إجرائها
ابلشكل الصحيح قد يؤدي إىل إفالت املتهم من العقاب ،أو إىل إنزال العقاب حبق األبرايء
لذا جيب أن تناط مباشرة هذه اإلجراءات مبن تتوافر لديهم الدراية الكافية من أجل مباشرهتا
ابلشكل السليم اخلايل من كل أوجه البطالن وذلك ابن يكون من قبل متخصصني يف جمال
القضاء أو يف جمال التحقيق أو االدعاء العام ،ممن يتمتعون ابلعلم القانوين ويتميزون ابلكفاءة
وحسن التقدير واحلياد وذلك لكي يطمئن إىل حسن مباشرهتم إلجراءات التقاضي وإجراءات
التحقيق ،وهلذا نقرتح إخضاع القائمني على التحقيق والقضاة لدورات تدريبية مكثفة ودورية
يكون موضوعها إجراءات الدعوى اجلنائية من البداية إىل النهاية وأوجه البطالن اليت قد ترد
على اإلجراء اجلزائي وتؤدي به إىل االهنيار وعدم ترتيب اآلاثر القانونية املرجوة منه.
 -3يعترب ابطال القبض على املتهم أو حبسه إال إذا كان هناك أمر صادر من جهة قضائية
خمتصة أو من نيابة عامة خمتصة بذلك قانوان وإثناء القبض عليه جيب على سلطة القبض
معاملته بشكل حيفظ كرامته وإنسانيته فال جيوز إيذاؤه سواء كان اإليذاء بدنيا أو معنواي.
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 -4إن أي إجراءات حملاكمة املتهم بدون أمر قبض من قاضي التحقيق أو (سلطة خمتصة قانوان)
تعترب ابطلة وجيب أن يشتمل أمر القبض على اسم املشتكي واملتهم وشهرته وعمره وحمل
والدته وعنوان اإلقامة وعمله واتريخ توقيفه مع موجز للفعل أو التهمة املنسوبة إليه واتريخ
ارتكاهبا ونوعها ووصفها القانوين إضافة إىل املادة القانونية اليت يستند إليها االهتام.
 -5ضرورة تبليغ املتهم للحضور أمام احملكمة املختصة قبل انعقاد اجللسة مبدة كافية لكي
يتمكن املتهم من إعداد دفاعه يف مواجهة التهمة املنسوبة إلية ،ألن كفالة حق الدفاع هي
مسألة تتعلق ابلنظام العام وهذا احلق ال يتصل ابملتهم فقط وإمنا يتصل ابلشرعية اإلجرائية
وهو من األشكال اجلوهرية يف الدعوى اجلزائية والذي يرتتب على عدم مراعاته وخمالفته
البطالن ،فمن الضروري لكل متهم أن يكون له حمام يتوىل الدفاع عنه فإذا مل يكن له حمام
بسبب سوء حالته املادية تقوم احملكمة ابنتداب حمام للدفاع عنه وتعترب كافة إجراءات
احملاكمة ابطلة إذا متت بدون حضور حمامي للمتهم لصلة ذلك مبصلحة حق الدفاع وهي من
املصاحل العليا للمجتمع.

اثنيا :املقرتحات
 -1ضرورة تعزيز دور البطالن كجزاء إجرائي من قبل املشرع العراقي ابعتباره من أهم
ضماانت املتهم يف الدعوى اجلزائية وذلك لصلته ابملبادئ األساسية املنصوص عليها يف
الدستور واملتعلقة حبقوق اإلنسان ،واليت حرصت مجيع االتفاقيات واملعاهدات الدولية النص
عليها ،وكذلك إعالانت حقوق اإلنسان وقرارات األمم املتحدة هبذا اخلصوص.
 -2لتحقيق ما ذكر يف البند اثلثا أعاله فأنه جيب توخي الدقة واحليطة واحلذر يف انتقاء من
يتولون الوظائف القضائية أو األجهزة األمنية وأعضاء الضبط القضائي وأن يتم اختيارهم وفقا
ألسس علمية ومهنية ووفقا لشروط الكفاءة والقدرة على القيام هبذه الوظائف احلساسة ،ألن
اجلهل القانوين يؤدي دائما إىل بطالن اإلجراءات القانونية وابلتايل جعل العدالة يف مهب
الرايح ووفقا ألهواء القائمني عليها إذا مل يكونوا يتمتعون ابحلياد والوعي والفهم القانوين
وكيفية إدارة الدعوى اجلزائية منذ بدايتها وحىت صدور حكم ابت فيها.
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 -3نقرتح أن تناط وظيفة التحقيق بقاضي مستقل ال جيمع بيده وظيفة االهتام والتحقيق ألن
احلياد يف التحقيق هو أمر مطلوب وهو ضمانه قوية للمتهم قد تناءى ابلعمل اإلجرائي
اجلزائي عن البطالن ،ألن اجتماع وظيفة االهتام والتحقيق بيد شخص واحد (النيابة القانونية)
أو (ضابط الشرطة يف العراق) قد تدفعه ملخالفة القانون يف سبيل الوصول إىل إدانة املتهم
من أجل تدعيم وجهة نظره ابالهتام.
 -4يعترب التفتيش عمال من أعمال التحقيق ويتم وفقا ملذكرة موقعة من قبل قاضي التحقيق وال
جيوز مهما كانت الظروف املوجبة أن تكون أوامر التفتيش موقعة على بياض ،لذا نقرتح أبن
ال تكون هذه األوامر يف حيازة أجهزة الشرطة تتصرف فيها كيفما تشاء ألن ذلك افرتاء
على حقوق وحرايت الناس وخيانة للمجتمع الذي أوكل أمره إىل االدعاء العام والقضاء
ابعتبارمها انئبا عن اجملتمع يف مباشرة الدعوى اجلزائية وهو منهج استبدادي ال ميت للقانون
بصلة ويتناىف مع ابسط حقوق اإلنسان ألنه يضع أمر خصوصية حياة املواطنني يف يد
السلطة التنفيذية دون رقابة االدعاء العام.

 -5فيما يتعلق ابالعرتاف من أجل إزالة الشك ابليقني ابعتباره سيد األدلة ،نقرتح أن ما ورد يف
نص املادة ( )123من قانون أصول احملاكمات العراقي غري كافيا وأنه جيب عرض املتهم فور
إلقاء القبض عليه على طبيب شرعي إلثبات حالته الصحية بكافة جوانبها ومظاهرها،
واحلصول على تقرير حبالته الصحية قبل إيداعه التوقيف ويودع التقرير يف ملف الدعوى
التحقيقية حىت ال يكون هناك جماال للشك أبن املتهم قد انتزع منه االعرتاف ابلقوة ،أو بغري
القوة وذلك ألن أي كشف ظاهري على جسم املتهم بعد الكشف الطيب األول حلظة إلقاء
القبض عليه سيؤكد أن أي اعرتاف له قد يكون اخذ ابلقوة إذا تبني وجود عالمات عنف
ممارس عليه أو كدمات واضحة اللون وابلتايل الوصول إىل احلكم ببطالن صح االعرتاف.
ولكي يكون االعرتاف صحيحا وغري ابطل جيب أن يصدر من املتهم بطواعية وابختياره دون

أي ضغط أو أكراه مادي أو معنوي ودون أي وعد أو وعيد ومثال ذلك وعد املتهم
بتخفيف العقوبة إذا اعرتف أو التوعد إبنزال أقصى العقوابت حبقه إذا مل يعرتف مبا هو
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منسوب إليه ،فاالعرتاف الصحيح هو الذي يكون متفقا مع ظروف اجلرمية ووقائعها على حنو
صريح وقاطع ابرتكاب املتهم للتهمة املنسوبة إليه.
ويف النهاية أقدم عملي هذا إسهاما متواضعا إلثراء املكتبة القانونية العراقية اليت عز فيها
البحث مبوضوعي هذا سائال املوىل عز وجل أن يهدي رجال القضاء والقانون إىل االهتمام
بنظرية البطالن يف قانون اإلجراءات اجلنائية العراقي واليت هي أبمس احلاجة إىل الشرح والبحث
وتاليف العيوب والنقص والغموض الذي اكتنف أحكام هذه النظرية اليت سبق ذكرها يف البحث،
وأخريا فأن كنت أعطيت املوضوع حقه فذلك بتوفيق من هللا تعاىل وإال فإين احتسب نفسي قد
حاولت ذلك.
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Invalidity of the Procedural Action
In the Preliminary Investigation Stage
Assistant Lecturer. Ahmed Hussein Salman
Faculty of Islamic Sciences - University of Diyala

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.
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