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مسؤولية اخلزينة العامة عن أعمال القضاة اجلزائية
خبتيار صديق رحيم
مدرس القانون اخلاص جبامعة السليمانية
حماضر يف جامعة جيهان/السليمانية

سريوان رؤوف علي
احملامي املستشار
ماجستري يف القانون اخلاص

امللخص
أن الضرر يعد ركناً من أركان املسؤولية املدنية ،حبيث تنتفي املسؤولية بإنتفائه ،وأن حمو الضرر ومساعدة املضرور أصبح
من املباديء املسلمة به دستوريا ومدنيا ،وأن أعمال مرفق القضاء كغريه من املرافق العامة معرضة ألن تنشأ منها ضررا ،مما دفع
الكثري من التشريعات الـــى توفري محاية جزئية وناقصة ملتضرري األعمال القضائية ،وتتمثل هذه احلماية بإمكانية املتضرر من
خماصمة اخلزينة العامة ومطالبته بالتعويض جراء الضرر الذي اصابه.

ثوختة:
زةرةر يان زيان بة كؤلًةكةيةكى بةرثرسياريَتى شارستاني دادةنريَت  ،بةجؤريَك كة بونى يان نةبوونى بةوةوة بةندة ،وة
البردنى زةرةرةكة و يارمةتال داني زيانليَكةوتوو بؤتة ثرنسيبيَك كة بة ةستوور و ياسا جيَطري كراوة .كارةكانى دادطاش وةك
هةر دةزطايةكى ترى طشتى ئةرطى ليَكةوتنةوةى زيان لةكارةكاني ضاوةرِوانكراوة ،بؤية زؤريَك لة ياسا بةركارةكان
َيانداوة كة داكؤكي وثاريَزطاري زيانليَكةوتوان بكةن ( با كةم و كورِيشى تيَدابيَت)  ،ئةو داكؤكى كردنةش خؤي لة
هةول
َت تؤمار بكات و داواى قةرةبووى
ماف دان بة زيانليَكةوتوو دا خؤي دةبينيَتةوة كة داوا لةسةر دةزطاى دارايي (خةزيَنة) وال
ئةو زيانانة بكات كة ليَي كةوتووة.
Abstract :
That the damage is a cornerstone of civil liability, thereby eliminating the responsibility
Bantvaih, and erase the damage and help the injured become a Muslim by the principles of the
constitution and a civilian, and that works facility judiciary, like other public utilities vulnerable
because arise, including damage, prompting a lot of legislation to provide partial protection and
incomplete for the victims of judicial work, and this protection is the possibility of strife affected
the public treasury and its demand due to the damage that injury compensation.
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املقدمة
تعد السلطة القضائية هي احلامية حلقوق االفراد وحرياتهم ،وهي اليت تعطى للقانون فاعليته وإلزامه ،إذ بغري هذه السلطة
اليعدو القانون سوى قواعد نظرية اليوجد من حيقق هلا صفته اإللزامية اآلمرة ،ولكي تقوم هذه السلطة بأداء املهمة امللقاة على
عاتقها على أحسن وجه ،فقد وفر املشرع ألعضائها ضمانات من شأنها أن تساعد تلك السلطة على حتقيق أهدافها ،ووضع
اإلجراءات اليت متنع الوقوع يف اخلطأ كما نظم طرق الطعن يف األحكام ،حتى يكون احلكم الصادر عنواناً للحقيقة ومظهراً هلا.
وعلى رغم من هذه الضمانات وكثرتها فإن إحتمال وقوع القاضي يف احملظور مل يكن أمرا مستبعداً ،ويعد من االمور املسلم
بها ،نظراً حلساسية عمله ودقته ،لذا فإن نهوض املسؤولية املدنية عن أعمال تلك السلطة أمر وارد ومسلم به أيضاً ويعد تساؤالً
يف حمله.
وقد أخذت املسؤولية عن األعمال القضائية يف الوقت احلاضر شكلني من األنظمة القانونية ،فالشكل األول هو النظام
التقليدي املعروف بـ" خماصمة القضاة " و الذي جيعل من القاضي مسؤوالً أمام املتضرر .وقد وجهت إنتقادات هلذا النظام بسبب
عدم مواكبته للتطورات اليت طرأت على أحكام املسؤولية ،مما دفع الفقه إىل التوجه حنو نظام جديد يستجيب لتلك التطورات،
ويستكمل أوجه النقص املشوب بالنظام التقليدي ،وهذا النظام اجلديد هو نظام "خماصمة اخلزينة العامة" ،والذي يعد الشكل
الثاني من أنظمة املسؤولية عن العمل القضائي.
لذا نسعى يف هذا البحث أن نسلط الضوء على املسؤولية املدنية للخزينة العامة عن األعمال القضائية يف املسائل اجلزائية
دون املسائل املدنية .وذلك يف مبحثني خنصص األول منهما لبيان مسؤولية اخلزينة يف احلاالت اليت حيكم فيها بالرباءة بعد إعمال
طريق إعادة احملاكمة ،فيما خنصص الثاني حلاالت التوقيف يف دراسة مقارنة بني جمموعة قوانني هي القانون الفرنسي واملصري
واللييب واجلزائري واللبناني مع القانون النافذ يف العراق وإقليم كوردستان .
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املبحث األول
مسؤولية اخلزينة عن األحكام اجلنائية اليت حيكم فيها بالرباءة بعد إعادة احملاكمة
نتناول يف هذا املبحث مسؤولية اخلزينة العامة عند احلكم بالرباءة بعد إعادة احملاكمة يف مطلبني ،خنصص األول ملوقف
القوانني املقارنة ،فيما ندرس يف الثاني موقف املشرع العراقي والكوردستاني منها.

املطلب األول
مسؤولية اخلزينة عن األحكام اجلنائية اليت حيكم فيها بالرباءة يف القوانني املقارنة
من املتفق عليه أن االحكام القضائية بصفة عامة وإن كانت تتمتع حبجية الشيء املقضي والذي يعين أمنا قضت به هي عنوان
احلقيقة ،إال إنها التقرر إال حقيقة نسبية يصل إليها القاضي بناءً على األدلة املطروحة أمامه .لذا فإن وقوع القاضي يف اخلطأ أو
احملظور أمر وارد ،ومن هذا املنطلق فإن املشرع دأب على األخذ بإلتماس إعادة احملاكمة(.)1
وهذا الطريق هو أول إستثناء أدخله املشرع الفرنسي على مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ،حيث
أصدر قانون  8يونيه  1881اخلاص بإلتماس إعادة النظر ،والذي عدل مبوجبه املواد()444-444من قانون حتقيق اجلنايات
الفرنسي الصادر  ، )2(1888واخلاص بتقرير املسؤولية وإمكانية التعويض عن األضرار اليت تصيب األفراد إذا حكم بالرباءة بعد
إلتماس إعادة النظر ،أي يرتتب على ذلك أنه جيوز لالفراد طلب التعويض عن األضرار اليت أصابتهم جراء احلكم السابق باإلدانة

_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر  :د.جابر جاد نصار ،مسئولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية(قضاء التعويض) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1881 ،ص.84

( )2كان قانون حتقيق اجلنايات الفرنسي الصادر سنة  1888يسمح بإمكان إعادة النظر يف بعض األحكام اجلنائية ،أال أنه مل يكن ينص على تعويض
الشخص الذي مت قبول إلتماسه وحكم بربائته.وحدث أن حكم القضاء بإعدام بعض املتهمني يف قضايا خمتلفة ،ثم إتضح بعد ذلك براءتهم من التهم
اليت وجهت اليهم ،ومت إعالن براءتهم فعالً ،ومن أشهر هذه القضايا قضية ليسريك()Lesurquesالذي أتهم بقتل ساعي بريد يف مدينة ليون وحكم
بإعدامه ،وب عد عدة سنوات من إعدامه ظهر الفاعل احلقيقي وحكم عليه لنفس السبب ،إال أن عائلة احملكوم األول حاولت أن تسرتد إعتباره
واحلصول على التعويض نتيجة األضرار اليت أصابتهم من جراء إعدام إبنها ،أال أنها مل تنجح يف ذلك ألن القانون مل يكن ينص على حقهم يف
التعويض .وإزاء ذلك الوضع الغري العادل ونتيجة عرض قضايا مماثلة هلذه القضية على القضاء الفرنسي ولعجز هذا األخري من مواجة احلالة مما ترتب
عليه مطالبة الرأي العام بضرورة تقرير مبدأ التعويض مما إضطر املشرع الفرنسي اىل تعديل قانون حتقيق اجلنايات يف  8يونيه  1881والذي أجاز
مبقت ضاه حق االفراد الذين حيكم برباءتهم يف التعويض عن األضرار اليت أصابتهم نتيجة احلكم السابق .وللمزيد ينظر :د.يس عمر يوسف ،استقالل
السلطة القضائية يف النظامني الوضعي واإلسالمي ،دار ومكتبة اهلالل ،ص .212ود.حممد عبدالواحد اجلميلي ،قضاء التعويض(مسئولية الدولة عن
أعماهلا غري التعاقدية) ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1882-1881 ،ص . 182
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وفق الشروط احملددة للطعن( .)1ويعد هذا التعديل كما قال تارجيه()Targetأحد أعضاء اللجنة املشكلة لتعديل القانون( ان
منح التعويض ملن حيكم برباءته مبثابة شهادة من اجملتمع بأن املتهم طاهر الذيل)(.)2
فإذا حكم برباءة احملكوم عليه نتيجة توافر حالة من احلاالت السابقة ،فإن القانون يقرر له احلق يف احلصول على تعويض من
الدولة عن األضرار اليت حلقته نتيجة احلكم بإدانته ،بشرط أن اليكون احلكم صدر حبقه بسبب خطأ احملكوم عليه نفسه(.)4حيث
مل يشرتط املشرع للحصول على التعويض أن يثبت طالب التعويض أن احملكمة حني إصدارها حلكمها السابق باإلدانة قد وقعت
يف خطأ  ،بل أن جمرد إبطال احلكم السابق باإلدانة وإصدار حكم جديد بالرباءة يرتب له احلق يف التعويض مباشرة جتاه الدولة(،)4
ويقدر هذا التعويض حسب ظروف كل حالة على حدة وللمحكمة سلطة تقديرية يف ذلك ،وأن أساس هذا التعويض ليس اخلطأ
بل املخاطر ،وللدولة أن ترجع مبقدار التعويض على من كان سبباً يف خطأ القضاء كاملبلٍغ وشهود الزور واملدعى املدني .كما
وأوجب املشرع ضرورة نشر احلكم الصادر بالرباءة بناء على إلتماس إعادة النظر على نفقة الدولة يف املدينة اليت صدر فيها
احلكم األول وحكم الرباءة ويف املكان الذي أرتكب فيه اجلرمية ويف موطن طالب إعادة النظر ،ويف آخر موطن للمحكوم عليه
_____________________________________________________________________________________________

( )1للمزيد حول هذه الشروط ينظر  :د.سعيد السيد علي ،نطاق وأحكام مسؤولية الدولة ،دراسة مقارنة،دار الكتاب احلديث ،2812 ،ص
.122

() 2

ينظر  :د .حممود حممود مصطفى ،يف مسؤولية الدولة عن عمل السلطة القضائية ،مطبعة العلوم ،1848 ،ص.24

( )4قد حيدث أن حتكم احملكمة على شخص نتيجة إعرتاف هذا الشخص بإقرتافه للفعل املسند اليه ،ولكن يف احلقيقة أنه ليس بالفاعل بل أن غرضه
من ذلك هو إلخفاء الفاعل احلقيقي وتهربه من العقوبة ،ففي هذه احلالة يعد اعرتافه سببا لوقوع احملكمة يف اخلطأ ومن ثم صدور حكم االدانة والعقوبة
حبقه ،لذا فليس من العدل أن مينح هذا الشخص حق طلب التعويض لسكوته عن الدفاع عن نفسه أوال واعرتافه اعرتافا كاذبا لتضليل العدالة عن
املتهم احلقيقي ثانيا تطبيقا للقواعد العامة يف القانون املدنى النه قد إشرتك خبطئه يف احداث الضرر وزاد فيه(املادة  218من القانون املدني العراقي).
( )4ينظر  :د.حممد عبدالواحيد اجلميلي ،مصدر سابق ،ص  .184ومن اشهر التطبيقات اليت أعقبت صدور قانون  8يونيه  1881قضية( دانفال
" )"danvalواليت تتلخص وقائعها يف أن دانفال يعمل صيدالني ،وأنه اتهم جبرمية قتل بإستخدام(سم الزرنيخ) سنة  ،1848وحكم عليه يف تلك
السنة بالسجن مدى احلياة ،ولكن ثبت بعد ذلك علميا أن كمية السم اليت وجدت يف إحشاء اجملنى عليه التكفي لقتله ،فضال عن أنه من املمكن أن
تكون هذه الكمية متولدة طبيعيا يف اجلسم ،وإستنادا هلذه احلقائ ق العلمية تقدم احملكوم(دانفال)بإلتماس إعادة النظر يف احلكم الصادر حبقه اىل حمكمة
النقض الفرنسية ،وقضت هذا األخري يف  28ديسمرب  1824بربائته بعد أن قضى احملكوم يف السجن مدة()41سنة ،وقضت له احملكمة بتعويض قدره
مائيت ألف فرانك فرنسي ،فضال عن راتب سنوي مدى احلي اة قدره اثنى عشر ألف فرنك .وكذلك قضية السيدة(يوليو دريو) حيث كانت هذه
السيدة تقيم مع زوجها وأخاها ،ويف ذات اليوم وجد كل من الزوج واالخ جثة هامدة يف البيت ،واجتهت الشكوك اليها وأمجع الرأي العام على
اتهامها بقتل زوجها وأخيها بالسم للتخلص منهما ،وفعال قضت علي ها حمكمة اجلنايات باألشغال الشاقة املؤبد ،ثم أتضح بعد ذلك أن الوفاة مل تكن
بفعل جناية بل كانت نتيجة لإلختناق بالغازات الصادرة املتصاعدة من كابينة مولعة جبانب املنزل الذي كانت تقيم فيه السيدة واجملنى عليهما ،إذ
وقعت حاالت وفاة جديدة أخرى بنفس احلالة اليت تو فى الزوج واالخ املذكوران وثبت مبا اليدع جماال للشك وجود شقوق يف احلائط الفاصل بني
املنزل والكامينة تتسرب منها الغازات السامة اىل سكان املنزل فتصيبهم بالدوار والغثيان وقد ينتهي بالوفاة وبناء على هذه الوقائع اجلديدة أعيد النظر
يف احلكم وقضى برباءتها والتعويض ،أشار اليه د.جابر جاد نصار ،مصدر سابق ،ص .81
84

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 4.كانون االول :7102ص ص01١-١0
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

الذي ظهرت برائته إذا كان قد تويف اثناء ذلك عالوة على نشر احلكم يف اجلريدة الرمسية ويف مخس جرائد اخرى متى طلب
أصحاب الشأن ذلك(.)1
هذا ويكون احلكم بالتعويض للمتهم الذي حكم بربائته ،ويف حال وفاته فإنه يكون للزوج أو األصول أو الفروع أو ملن
يثبت من األقارب أنه حلقه ضرر مادي من احلكم اخلاطيء ،وخيتلف تقدير التعويض بإختالف طالبه ،فإذا كان طالب التعويض
هو ذات احملكوم عليه الذي قضى فيما بعد بربائته أو زوجه أو فروعه أو أصوله يف حالة وفاته ،وجب أن يراعي يف التعويض
الضرر املادي واألدبي معاً ،أما إذا كان طالب التعويض بقية األقارب ،فال يراعي إال الضرر املادي وحده(.)2
وأن هناك إنتقادات وجهت هلذا التعديل منها إقتصار أحكامه على حالة واحدة وهي صدور احلكم بالرباءة ومل يشمل
حاالت التوقيف أو صدور احلكم باإلفراج ،وكذلك مل ميتد أحكامه إىل األحكام املدنية وأحكام القضاء اإلداري.
ونتيجة هلذه اإلنتقادات فقد تدخل املشرع الفرنسي عام  ،1842وخرج عن القاعدة العامة واملتمثلة يف عدم مسؤولية
الدولة عن أعمال السلطة القضائية ،وذلك بإصداره القانون رقم ( )222يف ( )1842/4/1والذي عدل مبوجبه قانون
املرافع ات املدنية ،بإقراره قاعدة جديدة مؤداها أن تسأل الدولة عن أعمال القضاء يف حالتني وهما حالة اخلطأ اجلسيم وحالة
إنكار العدالة(.)4
ومن ابرز مسات هذا القانون هو جعل الدولة مسؤولة أمام املتضرر ،وتقيم الدعوى عليها مباشرة دون أن يستلزم اللجوء
إىل طلب إعادة النظر أ و إقامة دعوى املخاصمة بالنسبة للحكم الذي نشأ منه الضرر ،فضالً عن متييزه بني اخلطأ الشخصي
لرجال القضاء والذي يرتب املسؤولية الشخصية هلم ،واخلطأ الوظيفي والذي تكون الدولة مسؤولة عنه( .)4ومن املالحظ أن
القانون املذكور قد اقام املسؤولية على أساس اخلطأ ،وليس على أساس املخاطر أو حتمل التبعة ،وعلى هذا األساس فإن الدولة ال
تكون مسؤولة عن األضرار اليت ترتب عن األعمال القضائية مامل يكن هناك خطأ من جانب القضاء ،مهما كانت األضرار
جسيمة وبليغة ،أي لكي يتمكن املتضرر احلصول على هذا التعويض ،جيب أن ينظر إىل اخلطأ ودرجته ،وليس الضرر الذي مل
يشرتط فيه درجة معينة من اجلسامة ،وهذا يعين من اجلائز مساءلة الدولة عن األضرار البسيطة حني حتقق اخلطأ اجلسيم وإنكار
العدالة يف حق مرفق القضاء.
_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر  :د.سعيد السيد على ،مصدر سابق ،ص .128

( )2ينظر  :د.رمزي طه الشاعر ،قضاء التعويض(مسئولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية) ،1888 ،ص .188
( )4للمزيد حول هذا التعديل ينظر  :د .سعيد السيد على ،مصدر سابق ،ص  141ومابعدها.

( )4ينظر  :املادة()11من قانون رقم ()222الصادر يف()1842/4/1واملعدلة باملادة()181من قانون املرافعات الفرنسي اجلديد رقم( )1124يف
() 1841/12/1واليت تنص على أنه  ":تسأل الدولة عن تعويض االضرار اليت تنشأ عن األخطاء اليت يقع فيها مرفق القضاء يف حالة اخلطأ اجلسيم
وحالة إنكار العدالة ،ويسأل القضاة عن أخطائهم الشخصية ،ويف هذه احلالة تضمن الدولة حصول املضرور على تعويض عن االضرار اليت أصابته من
هذه األخطاء الشخصية ،على أن ترجع على من سبب الضرر بتحمل العبء النهائي للتعويض.".
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وعلى الرغم من أن القانون املذكور قد أقام املسؤولية على أساس اخلطأ ،أال وانه مل يستبعد تطبيق النصوص التشريعية
األخرى اليت قررت املسؤولية على أساس املخاطر أو حتمل التبعة كما يف حاليت احلكم بالرباء بعد إلتماس إعادة النظر واحلبس
اإلحتياطي الذي سنبحثه يف املبحث الثاني.
وحنن نرى بأن هذا التنوع يف األسس اليت تقيم عليها املسؤولية أمر إجيابي ،وأن املشرع يهدف بذلك إىل عدم حرمان
املتضرر من حصوله على التعويض.
هذا بالنسبة ملوضوع إلتماس إعادة النظــــر يف القانون الفرنسي ،أما عن الوضع يف الدول العربية ،فإنه نظرا ملراعاة
العدالة وتعويض كل متضرر دون النظر إىل مصدر الضرر ،ونظراً للتطورات اليت حصلت يف أحكام املسؤولية ،فإنها هي األخرى
إستجابت ملا حدث يف فرنسا ،وعدت طريق إلتماس إعادة احملاكمة من إحدى طرق الطعن غري العادية إللغاء احلكم السابق
باإلدانة ،ولكن إختلفوا يف إقرار منح حق التعويض للمتضرر.
على الرغم من قيام قانون اإلجراءات اجلنائية املصري بتنظيم أحكام إعادة النظر ،وعدها طريقاً من طرق الطعن
اإلستثنائية(غري العادية) يف األحكام الصادرة يف اجلنايات واجلنح ،إال أنه مل يرتب علــى احلكم الصادر بالرباءة مسؤولية الدولة
عن تعويض احملكوم عليه أو ورثته من جراء تنفيذ احلكم الصادر باإلدانة الذي ثبت عدم صحته( ،)1أي أن نصوص هذا القانون
مل تقرر حقاً للمحكوم يف طلب التعويض عن األضرار اليت حلقته نتيجة للحكم اخلاطيء باإلدانة( ،)2وأنهاقد إكتفت بتقرير نوع
من التعويض األدبي للمحكوم الذي حيكم بربائته وذلك عن طريق وجوب نشر احلكم الصادر بالرباءة علــى نفقة احلكومة يف
اجلريدة الرمسية بناء على طلب النيابة العامة ويف جريدتني يعينهما صاحب الشأن(.)4
يعد موقف املشرع املصري حبصر نطاق التعويض باألدبي فقط موقفاً منتقداً ،ألنه من األفضل أن يقرر منح التعويض املادي
أيضاً تلتزم به الدولة قِبل احملكوم عليه وذلك صيانةً حلق احملكوم عليه  ،إذ أن الدعوى اجلزائية ترفع بإسم اجملموع وحلسابه،
وينبغي أن يتحمل هذا اجملموع ممثالً يف الدولة تبعة تعويض األضرار املرتتبة إذا تبني بالدليل جوره وبطالنه( .)4ومن هذا املنطلق
ذهب قلة من الفقه املصري( )1إىل أنه ليس هناك مامينع من أن حيكم القضاء العادي بالتعويض للمتضرر يف حالة حصول احملكوم
_____________________________________________________________________________________________

( )1نظمت املواد()414-441من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري رقم ( )118لسنة ( )1818أحكام إعادة النظر وعدتها طريقا من طرق
اإلستثنائية للطعن لألحكام اجلزائية وللمزيد حول هذا املوضوع ينظر :د.إدوار غالي الدهيب ،إعادة النظر يف األحكام اجلنائية ،عامل الكتب ،ط،1

 ،1848ص  118وما بعدها .و د.رمزي طه الشاعر،قضاء التعويض ،مصدر سابق ،ص 141وما بعدها .و د.حممود جنيب حسنى ،شرح قانون
اإلجراءات اجلنائية وفقا ألحدث التعديالت التشريعية ،ج ،2سنة ،2811 ،ص 1142وما بعدها.

( )2ينظر  :د.عبداحلميد الشواربي ،املسؤولية القضائية يف ضوء الفقه والقضاء ،منشاة املعارف باألسكندرية ،ص.124
( )4ينظر  :املادة()418من قانون اإلجراءات اجلنائية املصري.

( )4ينظر  :د.رمزي طه الشاعر ،مصدر سابق ،ص  184ود.جابر جاد نصار ،مصدر سابق ،ص .81

( )1ينظر :د.مصطفى أبو زيد فهمي ،القضاء اإلداري وجملس الدولة ،1828 ،ص  418أشار اىل هذا الرأي د.فتحي فكري ،مسؤولية الدولة عن
أعماهلا غري التعاقدية ،دار النهضة العربية ،1881 ،هامش رقم( ،)4ص .188
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على حكم بالرباءة بنفس الشروط اليت أقرها القانون الفرنسي من حيث(عدم وجود اخلطأ من جانب احملكوم عليه ،واإلعرتاف
للدولة حبق الرجوع على األشخاص الذين ضللوا العدالة) ،وتربر رأيها بأنه ليس هناك ما حيتم على القضاء العادي أن يقيد نفسه
بالنصوص الواردة يف اجملموعة املدنية يف مجيع األحوال ،إال أن غالبية الفقه املصري ترى بأن هذا السكوت من املشرع مل يكن
حائالً أمام املتضرر بالرجوع على من ساهم بسوء النية يف إيقاع القضاء يف اخلطأ أو بسبب التعسف يف اإلتهام أو عدم التبصر يف
إيقاع القاضي يف اخلطأ مثل الشاهد أواملخ رب أو املشتكي أو الفاعل احلقيقي تطبيقاً للقواعد العامة يف القانون املدنى( ،)1ويرى
البعض( )2بأنه إذا كان خطأ احلكم عائد لسبب من أسباب املخاصمة الواردة يف قانون املرافعات ،فإن ذلك يصلح سبباً ملخاصمة
القاضي.
أما القانون اللييب الذي أجاز هو األخر طلب إعادة النظر يف األحكام اجلنائية( ،)4يف احلاالت املنصوصة عليها قانوناً و
وفق اإلجراءات املرسومة هلا ،إال أنه يؤخذ عليه أنه مل يقرر تعويضاً للمضرور من الدولة ،وأن كل ما قرره املشرع هو أن يرجع
املضرور على من تسبب يف وقوع اخلطأ أو ساهم بسوء النية أو عدم التبصر يف إيقاع القاضي يف اخلطأ وذلك تطبيقا للقواعد
العامة يف القانون املدني ،فضالً عن وجوب نشر احلكم الصادر بالرباءة على نفقة احلكومة يف اجلريدة الرمسية بناءً على طلب
النيابة العامة ويف جريدتني يعينهما صاحب الشأن(.)4
هناك دول عربية أخرى قد حذت حذو املشرع الفرنسي ،وذلك من خالل إقرارها بأن تعد إعادة النظر طريقاً إلبطال
احلكم السابق باإلدانة من جهة ،وطريقاً ملنح التعويض للمحكوم عليه املصرح برباءته أو لذويه من جهة أخرى .حيث نصت
املادة()141من قانون اإلجراءات اجلنائية اجلزائرية على احلاالت اليت يسمح بتقديم طلبات إعادة النظر ،ونصت املادة(141
مكرر)على منح احملكوم عليه بالتعويض عن الضرر املادي واملعنوي الذي تسبب فيه حكم اإلدانة ،ولكن المينح هذا التعويض إذا
ثبت أن احملكوم عليه نفسه تسبب كلياً أو جزئياً يف عدم كشف الواقعة اجلديدة أو املستند اجلديد يف الوقت املناسب .وتتحمل
ال عن نشر قرار احلكم بالرباءة(.)1
الدولة التعويض املمنوح لضحية اخلطأ القضائي أو لذوي حقوقه ،فض ً

_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر :د .رؤوف عبيد ،مباديء اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري ،مكتبة الوفاء القانونية ،ط ،18القاهرة ،ص.1844
() 2

ينظر  :د.أنور أمحد رسالن ،القضاء االداري – قضاء التعويض(مسؤولية الدولة غري التعاقدية) ،دار النهضة العربية ،قاهرة ،1881 ،ص

.122

( )4نظم قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب أحكام إعادة النظر يف املواد()414-482منه وحتت عنوان ( يف إعادة النظر).

( )4ينظر :هدى بشري اجلامعي ،مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ،دراسة حتليلية ،دار املطبوعات اجلامعية ،ص.118

( )1تنص املادة( 141مكرر)من قانون اإلجراءات اجلنائية اجلزائري على أنه " :ينشر بطلب من املدعى قرار إعادة النظر يف دائرة اختصاص اجلهة
القضائية اليت أصدرت القرار ،ويف دائرة املكان الذي ارتكبت فيه اجلناية أو اجلنحة ،ويف دائرة احملل السكين لطالب إعادة النظر وآخر حمل سكن
ضحية اخلطأ القضائي إذا توفيت ،واليتم النشر إال بناء على طلب مقدم من طالب إعادة النظر.".
87

مسؤولیة الخزینة العامة عن أعمال القضاة الجزائیة...

م.بختیار صدیق رحیم  /سیروان رؤوف علي

و قد أخذ القانون اللبناني هو االخر بنظام طلب إعادة احملاكمة ،وعده طريقاً استثنائياً للطعن يف األحكام اجلنائية لتصحيح
اخلطأ الوارد يف احلكم وبالتالي حتقيق العدالة( ، )1ويرتتب على قبول هذا الطعن عدة آثار منها إبطال احلكم السابق باإلدانة
والعقوبة( ، )2وكذلك نشر احلكم اجلديد بالرباءة على لوحة إعالنات احملكمة ،ويف حمل وقوع اجلرمية ،ويف حمل إقامة احملكوم عليه،
ويف اجلريدة الرمسية ،ويف صحيفتني يوميتني حمليتني ،وتتحمل الدولة نفقة نشرها( ،)4فضالً عن منح حق التعويض للمتضرر عن
الضرر الذي حلقه بناء على طلبه ،وتلغى مجيع آثار احلكم السابق سوى احلقوق املكتسبة عن حسن النية( .)4وتقدر التعويض هنا
وفق األحكام الواردة يف قانون املوجبات والعقود اللبنانية ،وصرحت املادة()444من القانون على أن تتحمل الدولة التعويض
احملكوم به ،وهلذا األخري الرجوع على كل من كان السبب يف صدور احلكم السابق.

_____________________________________________________________________________________________

( )1للمزيد حول أحكام إعادة احملاكمة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناني رقم  428يف /4آب 2881/ينظر  :د .طه زاكي صايف،
اإلجتاهات احلديثة للمحاكمات اجلزائية(بني القديم واجلديد) ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ط ،2884 ،1ص  424وما بعدها.
( )2املادة( )441من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناني.
( )4املادة( )442من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناني.
( )4املادة( )444من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناني.
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املطلب الثاني
مسؤولية اخلزينة عن األحكام اجلنائية اليت حيكم فيها بالرباءة بعد إعادة احملاكمة
يف القانون العراقي و والقانون النافذ يف إقليم كوردستان
مهما بلغ سلّم القضاء يف الدرجة ،تبقى قدرة اإلنسان على الوصول إىل احلقيقة والعدالة املطلقة قاصرة ،ومن هذا املنطلق
تتجه التشريعات اإلجرائية يف العديد من الدول إىل القبول بفكرة إعادة احملاكمة كطريق من طرق الطعن()1كوسيلة لرفع اخلطأ
الذي أصاب األحكام الباتة الصادرة باالدانة ،وذلك يف حاالت حمددة وبشروط دقيقة(.)2
يعد العراق من الدول اليت أخذت بهذه الفكرة ،ونظمت أحكامها يف الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون اصول
احملاكمات اجلزائية رقم  24لسنة  ،1841حيث بيّن املشرع احلاالت اليت جيوز طلب إعادة احملاكمة فيها ،واجلهة اليت تقدم اليها
الطلب ،واألشخاص الذين هلم احلق يف تقديم الطلب ،وكيفية البت فيه وإصدار القرار النهائي فيه وأثره على الدعوى(.)4
رغم أن املشرع العراقي قد أخذ بفكرة إعادة احملاكمة كطريق غري عادي للطعن يف األحكام ،إال أنه مل ينص على حق
احملكوم عل يه يف مطالبة الدولة بتعويض الضرر الذي أصابه من جراء احلكم عليه ،وبناء على ذلك فإن اخلزينة التكون مسؤولة
عن تعويض األضرار اليت أصابت احملكوم عليه.
وحنن نرى بأن هذا السكوت من املشرع الحيول دون مطالبة املتضرر التعويض من الشاهد أو املبلغ أو املتسبب ،تطبيقاً
لل قواعد العامة يف املسؤولية التقصريية ،فضالً عن إمكانية خماصمة القاضي أو اهليئة اليت أصدرت احلكم إذا توافرت حاالت
الشكوى من القضاة.
ولكن هذه الطريقة يف منح التعويض للمتضرر مل تكن ناجعة كونها حمفوف مبساويء الميكن إغفاهلا منها؛ أوال  :أن القانون
املدني قد أشرت ط للحكم على شخص بالتعويض أن يكون خمطئاً ،ومن احملتم على املدعي أن يثبت صدور هذا اخلطأ منه ،فضالً
عن توفر األركان األخرى للمسؤولية من الضرر والعالقة السبببية بينهما ،وهذا ليس باألمر اهليِن له .ثانياً  :أن دعوى شكوى
_____________________________________________________________________________________________

( )1يذهب بعض الفقه اىل ان إعادة احملاكمة الميكن اعتبارها طريقا من طرق الطعن يف األحكام اجلزائية ،النها هلا مجلة خصائص متيزها عن طرق
الطعن ،فالطاعن يتقدم بطعنه للحيلولة دون إكتساب احلكم قوة الشيء املقضي به ،بينما يف اإلعادة احملاكمة الميكن للطاعن أن يتقدم بطعنه اال إذا

اكتسب احلكم هذه القوة .ومن جهة أخرى فان الطعن يف احلكم يف طبيعته يتضمن عدم الرضا مبا حكم به القاضي ،يف حني أن طلب إعادة احملاكمة
ليس سوى التماس بإعادة نظر الدعوى تأسيسا على واقعة حدثت واستجدت بعد احلكم ،أي أن طلب إعادة احملاكمة يف مضمونه إعرتاف بعدالة
احلكم وبصحته ولكن رافعه يلتمس فحص الدعوى من جديد لظهور وقائع جديدة لو كانت حتت نظر احملكمة عند نظر الدعوى الثرت يف احلكم.
وللمزيد حول هذا اخلالف ينظر  :سعيد حسب اهلل عبداهلل ،شرح قانون أصول احملامات اجلزائية ،دار إبن األثري للطباعة والنشر ،موصل ،هامش
رقم( ،)84ص .424

( )2للمزيد حول هذا الطعن بالنسبة للدعوى اجلزائية ينظر :د.براء منذر عبداللطيف ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،ص 224وما بعدها .
( )4ينظر املواد( )248-248من قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي.
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من القضاة من الدعاوى املصبوغة بصبغة الشكلية وحباجة اىل إستيفاء عدة شروط البد من حتققها وبعكسها فإنها معرضة للرد،
وهذا يشكل نوعاً من اإلستحالة يف العثور على تطبيق قضائي هلا .ثالثاً  :يف كثري من احلاالت اليت تقبل فيها طلب االعادة
احملاكمة اليكون سبب قبول الطلب راجعاً إىل صدور اخلطأ من احملكمة بل يكون السبب هو التعسف يف تقدير األدلة أوسوء
تقديرها هلا ،ويف هذه احلالة فإن اخلطأ مل يكن وارداً حتى يكون احلكم قابالً للتصحيح ،لذا فإن منح حق التعويض للمتضرر هو
اجلزاء األكثر عدالً إلزالة تلك األضرار ،فضالً عن ذلك أن القانون قد أعطى سلطة تقديرية واسعة للمحكمة يف تقدير الدليل
من جهة وحرية تكوين القناعة من جهة أخرى مما يستبعد فكرة وقوعها يف اخلطأ ،وقد يكون هذا التقدير مصدقاً بقرار احملكمة
العليا ولكن حني ظهور حقيقة الواقعة وثبوت كون احملكمة مل تكن صائبة أو حمقة يف تقدير الدليل أو تعسفها فيه ،مل يكن هناك اية
طريقة سوى تعويض املتضرر مطلقاً دون النظر إىل مصدر الضرر( .)1رابعاً :قد تكون طريقة التعويض أمام املتضرر مسدودة رغم
حصوله على التعويض وذلك حينما كان املسؤول معسراً ،مما يصعب عليه إن مل يكن مستحيالً اإلستفادة من حكم احملكمة ألنه
قيل ال خري يف حكم النفاذ له.
وإلبع اد حدوث مثل هذه النتائج اليت حتول دون تعويض املتضرر من جهة ،ولكي تكون تشريعاتنا منسجمة والتطورات اليت
طرأت على احكام املسؤولية ،ومراعاة للعدالة والرب اإلجتماعي واحملكوم عليه من جهة أخرى ،لذا فإن املشرع العراقي مطالب
بأن يسد هذا النقص أسوة مبا فعلته بقية املشرعني وأن ينص على حق املتضرر من احلصول على التعويض ،وأن جتعل الدولة
مسؤولة عنه مبجرد إثبات الرباءة سواء بتعديل أحكام قانون أصول احملاكمات اجلزائية النافذ بإضافة مواد تقرر هذه اجلوانب أو
بإصدار تشريع مستقل تنظم فيه كافة األحكام املتعلقة مبسؤولية اخلزينة عن أعمال السلطة القضائية(.)2
وتقيم املسؤولية هنا على أساس الضرر حتى ولو مل يكن هناك خطأ من املرفق ،وأساس هذا القول هو أن الدولة مادامت
تلقت على عاتقها مهمة حتقيق فض املنازعات وإقامة العدل بني املواطنني ،هادفة من ورائها حتقيق مصلحة عامة تتمثل بنشر
الطمأنينة والسالم واإلستقرار يف اجملتمع .وقد حيدث بأن يصاب البعض بأضرار حينما كانت الدولة منشغلة بتحقيق تلك
املصلحة رغم عدم وجود اخلطأ من جانبه ،مثل ضرورة إختاذ إجراءات التحقيق األصولية حبق الشخص الذي يوجد الشك يف
_____________________________________________________________________________________________

( )1للمزيد حول سلطة القاضي يف تقدير األدلة ،ينظر  :د.فاضل زيدان حممد ،سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
ط ،2882 ،1ص  82وما بعدها.
()2

يتجه اجمللس النواب العراقي وضمن التوجهات الرامية إلنصاف املظلومني ومن وقع حبقهم إجحاف ،اىل تشريع قانون بإسم(قانون تعويض

ضحايا العدالة) ،ومبوجب الفقرة الثالثة من املادة االوىل من مسودة ذلك مشروع يتم تعويض كل من حكم عليه بالرباءة واكتسب القرار الدرجة
الق طعية ،ووفق للمادة الثانية منه تشكل جلنة يف كل رئاسة حمكمة استئنافية للنظر يف طلبات التعويض ،فضال عن اإلتيان حبكم جديد المثيل له فيما
سبقته من القوانني وهو صرف مبلغ التعويض من خزينة احملافظة اليت يقيم فيها الشخص املتضرر .وعلى الرغم من أن املشروع اليغط كافة احلاالت
اليت تنشأ فيها املسؤولية ،ويقتصر على عدة حاالت فحسب وال يليب مجيع متطلبات هذه املرحلة ،أال وانه يعد ضرورية وحنن حباجة ملحة اليه ،وأن
اإلقرار بهذا املشروع معناه إقرار املشرع العراقي مببدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ،ومن املالحظ أن هذا املشروع حلد هذه اللحظة مل
ير النور بل وكبقية املشاريع بقـــى يف الرفوف.
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تورطه يف إحدى اجلرائم اإلرهابية مثالً ،حيث تستهدف اجلهات التحقيقية من إختاذ مثل هذه اإلجراءات التغلب على العناصر
اليت تزعزع اإلستقرار يف الدولة ،لذا فان تسليمهم للسلطات ومعاقبتهم هو اهلدف املنشود من اإلجراءات ،ولكن قد ال جتري
الرياح مبا تشتهي السفن  ،أي اليكون مجيع من أختذت اإلجراءات ضدهم عناصر سيئة أو عندهم خطورة على اجملتمع ،لذا فان
العدالة تقتضي بأن يتحمل هؤالء األشخاص وزر عمل القضاء رغم وجود ضرر مادي ومعنوي حبقهم ومن املفروض أن تعوضهم
الدولة ،وتسعفنا يف ذلك نصوص قانون إصالح النظام القانوني رقم  41لسنة  1844حيث تقيم هي األخرى املسؤولية املدنية
على فكرة الضرر وحده (.)1
أما يف إقليم كوردستان وإنطالقاً من املباديء الدميوقراطية ومحاية احلقوق واحلريات العامة وإمياناً بلزوم تعويض املتضرر
من األعمال القضائية ،فقد بادر برملان إقليم كوردستان بتشريع قانون مكافحة اإلرهاب رقم  4لسنة  2882وقانون تعويض
املوقوفني واحملكومني عند الرباءة واإلفراج رقم  11لسنة  2818واللذين قد تضمنا أحكاماً تعطي احلق للمتهم الذي يتم براءته
أو يفرج عنه أو يثبت توقيفه تعسفياً ،أن يطالب التعويض من خزينة اإلقليم عن األضرار املادية واملعنوية اليت حلقت به( .)2وعند
التمعن يف أحكام ذلك القانون جيد بأن القانون قد وفر محاية قانونية للمتضرر واملتمثل حبق طلب التعويض من خزانة االقليم،
دون لزوم صدور اخلطأ من القضاء.
يعد حبق موقف املشرع الكوردستاني مبنح احلق للمتضرر مبطالبة التعويض حني حصوله على حكم بالرباءة أو اإلفراج أو
ثبوت وقوع التعسف يف توقيفه ،موقفاً تشريعياً متميزاً ،حيث يعطي التعويض للمتضرر دون أن يكلفه بإثبات اخلطأ من جانب
أحد ،وأنه قد جعلت اخلزينة مسؤولة عن هذا التعويض.
وهذا احلكم هو الذي يوافق العدالة ،وينسجم والرب اإلجتماعي والشخص الذي جيعل القضاء ملجأ له يف كل منازعة يلجأ
اليه مادام أنه على علم بأنه سوف يعوض عن كل خسارة أصابته بصرف النظر عن مصدر الضرر ،ولوال مثل هذا احلكم ألثرت
ذلك على زعزعة الثقة العامة بالقضاء ،وجيعل القضاء ساحة للكيد و وسيلة بيد أصحاب املكيدة للنيل من اآلخرين كونهم على
علم بأن أسوء النتائج اليت تتحملونها من خالل عملهم هذا هو بطالن العمل دون أن يتحمل أي وزر من جرائه ،وهذه النتيجة
اليقبلها العقل السليم ويأباها املشرع(.)4

_____________________________________________________________________________________________

() 1

ينظر  :سريوان رؤوف علي ،التعسف القضائي واملسؤولية املدنية النامجة عنه ،دراسة حتليلية ،رسالة ماجستري قدمت اىل كلية القانون والسياسة

جبامعة السليمانية ،2814 ،ص .84

( )2ينظر  :املادة()14من قانون مكافحة االرهاب يف إقليم كوردستان رقم  4لسنة  ،2882واملادة ()2من قانون تعويض املوقوفني واحملكومني عند

الرباءة واالفراج يف إقليم كوردستان رقم  11لسنة .2818

( )4ينظر :بلوهلي مراد ،احلدود القانونية لسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم القانونية ،ختصص

العلوم اجلنائية بقسم احلقوق بكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة احلاج اخلضر-باتنة ،2811-2818 ،ص 18وما بعدها.
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املبحث الثاني
مسؤولية اخلزينة عن أضرار التوقيف (احلبس اإلحتياطي)
نتناول يف هذا املبحث املسؤلية املدنية للخزينة العامة عن األضرار اليت ترتتب على التوقيف يف مطلبني ،خنصص األول
ملوقف القوانني املقارنة من هذه املسؤولية ،فيما ندرس يف الثاني موقف املشرع العراقي والكوردستاني منها.

املطلب األول
مسؤولية اخلزينة عن أضرار التوقيف يف القوانني املقارنة
يعد التوقيف( )1من أخطر اإلجراءات اليت تتخذها احملكمة ملساسه باحلرية الشخصية للمتهم اليت كفلها الدستور ،فهو ليس
عقوبة توقعها احملكمة ،كون الشخص املوقوف اليزال بريئاً يف نظر القانون( ،)2وهو إجراء من إجراءات اليت تستوجبه مصلحة
التحقيق يف القضية ،أي أنه مل تكن ذريعة ضد املتهم أو اإلنتقام منه( .)4فهو يتعارض متاماً مع حق الشخص يف أال يودع السجن
إال تنفيذاً حلكم صادر بإدانته من القضاء(.)4
قد يكون هذا اإلجراء مطلوباً ،بل ضرورياً ،إذا اقتضته مصلحة التحقيق ،وذلك منعاً لتأثري املتهم يف الشهود ،أو تهديد
اجملنى عليه ،أو عبثه بأدلة الدعوى ،وحتى اليتمكن من اهلروب(.)1
ومع اإلقرار بواقعية تلك املربرات وأهميتها الفعلية ملصلحة التحقيق ،فإنه حيدث أحياناً أن يثبت براءة املتهم بعد أن يكون
قد قضى بعض الوقت حمبوساً من غري جرم إرتكبه ،مما يسبب له أضراراً بالغة سواء يف حياته العامة أو اخلاصة( ،)2مما دفعت
_____________________________________________________________________________________________

( )1إستخدمت التشريعات اإلجرائية مسميات عدة للداللة عليه ،فقد إستخدم املشرع املصري واللييب تعبري(احلبس اإلحتياطي) ،فيما مساه قانون
اإلجراءات اجلنائية التونسي بـ (اإليقاف التحفظي) ،فيما استخدمت تشريعات إجرائية أخرى تعبري(التوقيف) كقانون أصول احملاكمات اجلزائية
العراقي وقانون اإلجراءات اجلنائية االردني والسوري والسوداني والسعودي ،وتشريعات أخرى تعبري(االعتقال االحتياطي) كقانون االجراءات

اجلنائية املغربي ،وأخرى قد عربت عنه بـــ (التوقيف االحتياطي) .وللمزيد ينظر  :د.إدريس عبداجلواد عبداهلل بريك ،احلبس اإلحتياطي ومحاية احلرية
الفردية يف ضوء آخر تعديالت قوانني االجراءات اجلنائية ،دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة ،2888 ،ص.11

( )2ينظر  :سامي سليمان فقى ،نظام الوضع حتت املراقبة القضائية ،دراسة حتليلية مقارنة ،مركز أحباث القانون املقارن ،أربيل ،2888 ،ص .18
( )4ينظر  :د.طارق صديق رشيد طةردي  ،محاية احلرية الشخصية يف القانون اجلنائي ،دراسة حتليلية مقارنة ،ط ،1مطبعة آراس ،أربيل،2888 ،

ص  288و.288

( )4ينظر  :د.أدريس عبداجلواد عبداهلل بريك ،مصدر سابق ،ص .14

( )1للمزيد حول مربرات التوقيف ينظر :فؤاد علي الراوي ،توقيف املتهم يف التشريع العراقي ،دراسة مقارنة ،ط ،1881 ،1ص 24ومابعدها.
د.رزطار حممد قادر ،التوقيف ومعاملة املوق وفني يف ظل قواعد وأحكام القانون الدوىل حلقوق اإلنسان ،مركز أحباث القانون املقارن ،أربيل،2888 ،
ص  11وما بعدها.

( )2ينظر  :د .سعيد السيد علي ،مصدر سابق ،ص .144
92

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 4.كانون االول :7102ص ص01١-١0
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765
()2

البلدان خارجياً()1و داخلياً

أن حتاول جاهداً إلجياد نقطة توازن بني مصلحة اجملتمع يف محاية أمنه ،من خالل إجراءات التحقيق

ومنها التوقيف ،وبني محاية احلرية الشخصية من اإلجراءات اليت تتجه إىل تقييدها(.)4
قبل بيان موقف قوانني حمل الدراسة إزاء هذا اإلج راء واملسؤولية املدنية النامجة عنه ،جند بأن الفقه منقسم اىل إجتاهني ،إجتاه
أنكر منح حق التعويض للمتهم عن احلبس اإلحتياطي ولو كانت األضرار جسيمة ،وإجتاه قد أقر مبنح هذا التعويض حني حتقق
شروطه ،وأن لكليهما حجج ومربرات ،وأن هذا اإلختالف يف الفقه هو السبب يف إعتناق الدول املختلفة باإلجتاه الذي يوائم
سياسته التشريعية حني معاجلة احلبس اإلحتياطي(.)4
كان القضاء الفرنسي يرفض دائماً تقرير املسؤولية عن أضرار التوقيف(احلبس اإلحتياطي) ،وذلك سرياً مع موقفه املستقر
يف عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء يف غري حاليت الرباءة نتيجة إلعادة النظر وقبول دعوى املخاصمة ،ثم حدث حتول يف
موقفه حينما أصدرت حمكمة باريس حكمها يف  11اكتوبر 1828واليت أقرت مبسؤولية الدولة عن احلبس اإلحتياطي(.)1
وعلى الرغم من إقرار القضاء الفرنسي للمبدأ إال أنه كان مرتدداً يف تقرير التعويض فعالً للمضرور ،ألنه يطبق أحكام
القانون املدني اليت تتطلب اخلطأ ،ونتيجة هلذا اإلشرتاط إنتهى القضاء الفرنسي إىل عدم منح التعويض يف دعاوى املقامة على
الدولة إلفتقارها لركن اخلطأ(.)2
وملواجهة هذه احلاالت فقد تدخل املشرع الفرنسي مبقتضى قانون صدر يف  14يوليو  ،1848حيث قرر مسؤولية الدولة
بالتعويض عن األضرار اليت تصيب األفراد بسبب قرارات احلبس االحتياطي يف حالة تقرير سلطة التحقيق أنه الوجه إلقامة

_____________________________________________________________________________________________
( )1على املستوى الدوىل فإن كثريا من املواثيق الدولية قد نصت على حق الشخص الذي يناله إجراء احلبس اإلحتياطي يف احلصول على التعويض من ذلك وثيقة العهد الدوىل
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادرة سنة  1822حيث نصت يف مادتها التاسعة على حق كل شخص كان ضحية إعتقال غري قانوني يف احلصول على التعويض .وكذلك
املؤمتر الدوىل السادس والعشرين لقانون العقوبات املنعقد يف روما اكتوبر  ، 1814إذ نص يف توصياته على أنه ":يف حالة اخلطأ الظاهر جيب أن تسأل الدولة عن تعويض من أمر
حببسه خطأ ،متى تبني أن اآلمر قد تعسف يف استعمال سلطته ،".فضال عن اإلتفاقية االوروبية حلقوق االنسان الصادرة سنة  ،1818حيث نصت املادة()1/1منهاعلى أنه " :لكل
من كان ضحية قبض أو حجز خمالف ألحكام هذه املادة حق وجوبي يف التعويض ، ".للمزيد ينظر  :د.امساعيل حممد سالمة ،احلبس اإلحتياطي ،رسالة جامعة القاهرة،1881 ،
ص 42أشار اليه د.جابر جاد نصار ،مصدر سابق ،ص .188

( )2من الدول اليت اقرت بالتعويض عن التوقيف(احلبس ا الحتياطي) وبتشريعات خاصة هي هولندا ،سويسرا ،بلجيكا ،السويد ،الربتغال ،الدامنارك،

النمسا ،الربازيل ،ايسلندا ولكسمبورك ،أشار اليها د.فتحي فكري ،مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية ،دار النهضة العربية.1881 ،ص.128
( )4ينظر  :د .فتحي فكري ،املصدر السابق ،ص .148

( )4للمزيد حول موقف الفقه جتاه التوقيف واملسؤولية املدنية النامجة عنه ومربراته ينظر  :هدى بشري اجلامعي ،مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة
القضائية ،دراسة حتليلية ،دار املطبوعات اجلامعية2888 ،ص  128وما بعدها.
( )1ينظر  :د.رمزي طه الشاعر ،مصدر سابق ،ص .212

( )2أشارت اىل هذه األحكام هدى بشري اجلامعى ،مصدر سابق ،ص .141
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الدعوى ،أو حكمت احملكمة بالرباءة وذلك كله إذا كان الضرر إستثنائيا(.)1ومبوجب هذا القانون،اليلزم املضرور بإثبات خطأ
القاضي الذي أصدر قرار التوقيف ،حيث يكفي أن يكون الضرر إستثنائياً حتى ولو مل يوجد خطأ ،وتتحمل الدولة التعويض
الذي حيكم به للمضرور ،وهلا الرجوع على كل من تسبب يف توقيفه كاملبلِغ بسوء النية أو شاهد الزور(.)2
أن القانون املذكور قد حدد كيفية احلصول على التعويض ،والشروط املطلوبة إلستجابته ،فضالً عن حتديد اجلهة اليت تنظر
يف الطلب ،حيث يتبني لنا من خالل التعمق يف تلك األحكام بأن هذا التعويض يكون بالطلب دون الدعوى والذي يقدم إىل
اللجنة املكونة من ثالث مستشارين من حمكمة النقض ،حتى وأن املشرع مل يشرتط يف عمل اللجنة مراعاة األصول واألحكام
الواجبة تطبيقها يف العمل القضائي ،بالنسبة للتسبيب والسلطة التقديرية املمنوحة هلا باإلضافة اىل سلطتها يف تقدير التعويض دون
الرجوع إىل آراء اخلرباء حتى وأن قراراتها باتة وغري قابلة للطعن ،وهذه السمات تعد من أبرز ما يعرف به العمل القضائي ومييزه
عن غريه من األعمال(.)4
أن مواجهة املشرع الفرنسي لألضرار النامجة عن التوقيف املؤقت ،ومعاجلته بذلك األسلوب ،كان حمل نقد من الفقه من
جهة واإلدانة من قبل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان من جهة أخرى ،مما دفع املشرع الفرنسي إىل إجراء تعديالت جذرية على
ذلك القانون وذلك بقانون رقم ()112يف( ،)2888/2/11وأصبح الوضع يف فرنسا حاليا خمتلف عن السابق ،وأن أهم ما جاء
يف القانون اجلديد هو نزع سلطة التوقيف من قاضي التحقيق وإعطائها جلهة قضائية جديدة وهي قاضي احلريات والتوقيف،
فضالً عن تعديل األحكام املوضوعية املتعلقة بالتعويض وختفيف شروطه( .)4ويرى بعض الفقه( )1بأن إقرار املشرع الفرنسي مبنح
التعويض للمتضرر عن احلبس اإلحتياطي بتشريع مستقل ،الحيول دون إمكانه اللجوء إىل قواعد وأحكام قانون املرافعات
للمطالبة به حني توفر أحكام وشروطه ،حيث تنص املادة( )11من قانون رقم()222يف ( )1842واملعدلة باملادة()181من
القانون املرافعات الفرنسي رقم ()1124لسنة( )1841على منح التعويض للمتضرر من األعمال القضائية يف حاليت اخلطأ
اجلسيم وإنكار العدالة.
_____________________________________________________________________________________________

( )1أن املشرع الفرنسي قد أوجب توفر ثالثة الشروط وهي  .1 :أن يكون التوقيف قد مت وفقا لقواعد قانون اإلجراءات الفرنسي .2 .أن يكون
االفراج قد مت عن املتهم لصدور قرار بأال وجه إلقامة الدعوى ،أو لربائته حبكم من حمكمة اجلنح أو اجلنايات .4 .أن يكون الضرر الذي اصابه
استثنائيا ،أي اال يكون ضررا عاديا .وللمزيد ينظر  :د.جمدي متحت نهري ،مصدر سابق ،ص  .141د.انور أمحد رسالن ،مصدر سابق ،ص .122
( )2ينظر  :د.حممد عبدالواحد اجلميلي ،مصدر سابق ،ص .111

( )4للمزيد حول هذا املوضوع ينظر  :د.رمزي طه الشاعر ،مصدر سابق ،ص  214وما بعدها .د.سعيد السيد على ،مصدر سابق ،ص .148

( )4للمزيد حول هذه التعديالت ينظر :د.فواز صاحل ،التوقيف املؤقت يف القانون الفرنسي يف ظل التعديالت اجلديدة الصادرة بقانون رقم ()112
بتأريخ  ، 2888/2/11حبث منشور يف جملة احلقوق الكويتية ،العدد الرابع ،السنة السادسة والعشرون،شوال 1424ه-ديسمرب 2882م ،ص144
وما بعدها .د.خلف اهلل أبو الفضل عبدالرؤوف ،القبض على املتهم يف ضوء الفقه والقضاء والتشريع املصري والفرنسي واالجنلوسكسوني ،دراسة
مقارنة ،ط ،2888 ،1ص  411وما بعدها.

( )1ينظر  :د.سعيد السيد علي ،مصدر سابق ،ص .142
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أما بالنسبة ملوقف املشرع املصري جتاه التوقيف والتعويض عنه ،جند بأنه اليوجد قانون خاص أو نصوص خاصة مثلما ما
ورد يف القانون الفرنسي ،إال أن البعض( )1يرى بأن روح الدستور املصري سنة ( )1841تتطلب صدور مثل تلك النصوص اليت
تعطي حق التعويض ملن تضرر نتيجة احلبس اإلحتياطي ،ويربر موقفه بأن املادة()14منه تنص على أنه ":كل إعتداء على احلرية
الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني وغريها من احلقوق واحلريات العامة اليت يكفلها الدستور والقانون جرمية ال تسقط
الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم ،وتكفل الدولة تعويضاً عادالً ملن وقع عليه االعتداء ،".ويرى بأن هذا النص عام
ويشمل مايقع من موظفي الدولة كافة ،وأن التعويض يقع على عاتق الدولة وليس على املوظف ،أال أن البعض يرى بأن املشرع
املصري يفضل الوقوف عند قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ،حفاظاً على املال العام بسبب التعويضات
اليت يطالب يها املتضررين من أعماله( .)2وبعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور قانون اإلجراءات اجلنائية املصري ،وبفضل
التطورات اليت حصلت يف جمال املسؤولية واإلقرار باملسؤولية عن األعمال القضائية ،وبسبب اإلنتقادات املوجهة للتشريع
املصري وعدم مواكبته للعصر ،تدخل املشرع املصري وذلك عن طريق تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية بقانون
مستقل وهو قانون رقم  141لسنة  ،2882والذي أقر املشرع املصري وألول مرة حبق املتضرر من احلبس اإلحتياطي املطالبة
بالتعويض( ، )4ولكن يؤخذ على هذا القانون بأنه اليصلح لوحده أساسا للمطالبة بالتعويض عن أضرار احلبس اإلحتياطي ،ألنه
ينقصه تنظيم أحكام هذا التعويض وكيفية إستحصاله والوسائل اليت تكفل تنفيذه فضالً عن إفتقاره لبيان الشروط واإلجراءات
اليت تتخذ بشأن الطلب ،وتعني اجلهة اليت تنظر الطلب ،بل أحال املشرع تنظيم كل هذه احلاالت بتشريع مستقل والذي مل ير
()4

النور ،مما دفع البعض

إىل القول بأن قانون رقم  141لسنة  2882ليس إال مبثابة الوعد من املشرع بتشريع قانون يعطى

بالتعويض املادي عن احلبس اإلحتياطي.
وبعد إجراء اإلستفتاء على الدستور املصري اجلديد عام  2812ودخوله حيز التنفيذ ،جند بأن التوجه حنو اإلقرار مببدأ
املسؤولية عن األعمال القضائية صار من املسلمات ،حيث ورد يف املادة()41منه على أنـــه ":فيما عدا حالة التلبس ،ال جيوز
القبض على أحد وال تفتيشه وال حبسه وال منعه من التنقل وال تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق
وجيب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خالل اثنيت عشرة ساعة ،وأن يقدم إىل سلطة التحقيق خالل أربع
وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ،وال جيرى التحقيق معه إال فى حضور حماميه ،فإن مل يكن ندب له حمام ولكل من تقيد
_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر  :د.رمزي طه الشاعر ،مصدر سابق ،ص  .214د.حممد عبدالواحد اجلميلي ،مصدر سابق ،ص .111

( )2ينظر :د.حممد عبداللطيف فرج ،احلبس اإلحتياطي يف ضوء املواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ،ط،1ص.221

( )4أضافت املادة الثانية من قانون رقم  141لسنة  2882مادة جديدة اىل قانون اإلجراءات اجلنائية املصري برقم( 412مكرر) ومبوجبها مت
اإلقرار بالتعويض عن احلبس اإلحتياطي بقوهلا ....":وتعمل الدولة على أن تكفل احلق يف مبدأ التعويض املادي عن احلبس اإلحتياطي يف احلالتني املشار
اليهما يف الفقرة السابقة وفقا للقواعد واإلجراءات اليت يصدر بها قانون خاص. ".
( )4ينظر  :د.حممد عبداللطيف فرج ،مصدر سابق ،ص .224
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حريته ،ولغريه ،حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء والفصل فيه خالل أسبوع ،وإال وجب اإلفراج حتماً ،وينظم القانون
أحكام احلبس االحتياطى ومدته وأسبابه ،وحاالت إستحقاق التعويض وأدائه عن احلبس االحتياطى ،أو عن تنفيذ عقوبة صدر
حكم بات بإلغاء احلكم املنفذ مبوجبه .".وكذلك ورد يف املادة ( )88منه على أنه ":كل إعتداء على أي من احلقوق واحلريات
املكفولة فى الدستور جرمية ال تسقط عنها الدعوى اجلنائية وال املدنية بالتقادم ،وتكفل الدولة تعويضاً عادالً ملن وقع عليها
اإلعتداء وللمضرور إقامة الدعوى اجلنائية عنها بالطريق املباشروللمجلس القومي حلقوق اإلنسان إبالغ النيابة العامة عن أي
إنتهاك هلذه احلقوق ،وله أن يتدخل فى الدعوى املدنية منضماً إىل املضرور ،وأن يطعن ملصلحته فى األحكام .".ورغم هذا اإلقرار
يف الدستور والذي هو يف رأس اهلرم التشريعي ،إال أنه اليكفي إلسعاف املتضرر من احلصول على التعويض كون املعاجلة معيبة
بسبب إفتقارها لبيان الطرق واالجراءات اليت سيتخذها املتضرر يف سبيل حصوله على التعويض واجلهة اليت يقدم ليها الطلب وما
إىل آخره من األحكام املتعلقة بالتعويض ،فضالً عن أن هذه النصوص ليست إال تكرارا ملا شرعت بقانون رقم  141لسنة
 2882من جهة ونص املادة()14من دستور عام  1841من جهة أخرى.
أما موقف القانون اللييب فإنه هو اآلخر مل يعط املتضرر حق طلب التعويض جراء حبسه إحتياطياً من األضرار اليت حلقته،
وأنه مل يعرف موضوع منح التعويض للمتضرر من احلبس اإلحتياطي ،حيث نظم الفصل الثامن من قانون اإلجراءات اجلنائية
اللييب األحكام التفصيلية املتعلقة باحلبس اإلحتياطي( )1دون اخلوض يف موضوع حق احملبوس إحتياطياً من طلب التعويض جراء
االضرار النامجة عنه .ونظراً ملرور أكثر من نصف قرن على صدور القانون املذكور فإن املشرع اللييب وإستجابة ملا طرأ على
أحكام املسؤولية من التطور ،قد بادر إىل تعديل بعض أحكام احلبس اإلحتياطي وذلك بقانون رقم( )4لسنة ( )2884والصادر
يف( ،)2884/2/14إال أنه ميكن القول بأنه وبعد طول انتظار ،فإن نصوص هذا القانون مل تأت يف املستوى املأمول أو باملقياس
املطلوب إستناداً إىل اإلتفاقيات الدولية ذات العالقة حبقوق اإلنسان ،وأن ما يتضمنه التعديل العالقة له مبوضوع التعويض عن
احلبس اإلحتياطي.
مل يكن موقف التشريع اجلزائري خمتلفاً عن نظرييه املصري واللييب ،حيث كانت نصوص قانون اإلجراءات اجلزائية
اجلزائري خالية من اإلشارة اىل منح املتضرر حق مطالبة بالتعويض املادي جراء حبسه إحتياطياً ،رغم صراحة نص املادة()48من
الدستور وذلك بتحميل الدولة عبء الضرر الناجم عن أعمال السلطة القضائية( .)2وكنتيجة لإلنتقادات املوجهة إىل أحكام
قانون اإلجراءات اجلزائية ،وخاصة ماتتعلق بأحكام احلبس اإلحتياطي ،فإن املشرع اجلزائري يعمد من حني آلخر إلجراء بعض
التعديالت على تلك األحكام ،مضيفاً يف كل مرة مزيداً من الضمانات محاية حلق احلرية ،واليت تعد من أمسى احلقوق الدستورية،
وأن أهم وأبرز ما جرى عليها من التعديل هو بقانون رقم ( )8يف ( ،)2881/2/22والذي أضاف مادة جديدة بعدد(144
_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر  :املواد ( )124-111من قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب.

( )2تنص املادة( )48من الدستور اجلزائري على أنه  ":يرتتب على اخلطأ القضائي تعويض من الدّولة ،وحيدّد القانون شروط التعويض وكيفياته.".
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مكرر) إليه ،ومبوجبها يتمكن املتضرر من احلبس اإلحتياطي مطالبة اخلزينة بالتعويض حني صدور قرار نهائي بأن الوجه للمتابعة
أو الرباءة( )1فضالً عن حقه بنشر احلكم تطبيقا للمادة( 121مكرر) من قانون اإلجراءات اجلزائية والذي هو مبثابة نوع من
التعويض املعنوي له( . )2ولكن ياخذ على هذا التعديل بأنه هو اآلخر مل يكن يف مستوى املطلوب ،وأنه مل يتمكن من إعادة املاء
جملراه ،بدليل عدم وجود تطبيقات له على مستوى البلد ،وحني الرجوع اىل سوح القضاء ليجد الباحث بأن هناك دعاوى كثرية
مل حتسم بعد ومل يقدر حق التعويض للمتضرر ،مما دفع الفقه إىل املطالبة بتخفيف شروط التعويض لكي اليكون التعديل مثل
ماسبقته من التعديالت جمرد حرب على الورق(.)4
أما بالنسبة للمشرع اللبناني فإنه عاجل موضوع التوقيف االحتياطي يف املواد( )112-184من قانون أصول احملاكمات
اجلزائية اجلديد ،وعلى الرغم من أن هذا القانون قد تضمن حقوق وضمانات أقوى من مثيالته بالنسبة للمتهم املوقوف( ،)4أال
وانه هو اآلخر مل يشر إىل أحقية املتضرر من مطالبة الدولة بالتعويض جراء حبسه احتياطياً ،مما دفع البعض للقول بأن قرينة اإلدانة
أكثر جاذبية هناك( )1خالفاً لألصل العام والذي هو إحرتام قرينة الرباءة .وإزاء هذا السكوت من املشرع جتاه املوقوف وحقه يف
التعويض ،فإن هناك قو اعد ميكن للمتضرر اللجوء اليها للمطالبة بالتعويض وأن تؤسس دعواه عليها ،حيث أوجبت املادة
( ) 184منه بإحضار املتهم أمام النائب العام إلستجوابه خالل مدة التتجاوز ( )24ساعة ،وخبالفه يعد بقائه يف التوقيف أكثر من
ذلك عمالً تعسفيًا ،وتنهض املسؤولية اجلزائية حبق املوظف املسؤول( ،)2فضالً عن ذلك فإن القواعد العامة للمسؤولية هي
األخرى ميكن إعماهلا ومن ثم إسعاف املتضرر إلستجابة طلبه بالتعويض( .)4وبناءً على ذلك فإن صدور احلكم اجلزائي حبق ذلك

_____________________________________________________________________________________________

( )1تنص املادة( 144مكرر) من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على  ":ميكن أن مينح تعويض للشخص الذي كان حمل حبس مؤقت غري مربر
خالل متابعة جزائية ،انتهت يف حقه بصدور قرار نهائي قضى بأن ال وجه للمتابعة أو الرباءة ،إذا احلق به هذا احلبس ضررا ثابتا ومتميزا.".
() 2

ان هذا التعديل قد استبدل مصطلح احلبس االحتياطي باحلبس املؤقت وللمزيد حول هذا املوضوع ينظر  :عباس زواوي ،احلبس املؤقت

وضماناته يف التشريع اجلزائري ،حبث منشور يف جملة املنتدى الق انوني ،ل كلية احلقوق والعلوم السياسية ،قسم الكفاءة املهنية للمحاماة جبامعة حممد
خيضر بسكرة ،جزائر ،العدد اخلامس ،مارس  ،2882ص .241

( )4للمزيد حول هذا التعديل وعيوبه ،ينظر  :وليد اوتر موند البحث املنشور بعنوان احلبس املؤقت يف ظل التعديل االخري لقانون اإلجراءات

اجلزائية-قانون رقم ( )8يف ( )2881 /4/22املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري واملتاح على املوقع اإللكرتوني التالي:
=/20144/22last visit 12142http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t

( )4قيل بأنه(عنما تكون براءة املواطنني غري مضمونة ،تكون حريتهم أيضا غري مضمونة)

()1هذه العبارة هي عنوان إحدى املقاالت املنشورة يف املوقع االلكرتوني التالي .
. Last visit: 30/4/2014 www.legal-agenda.com
( )2ينظر  :الشطر االخري من املادة( )184من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناني.

( )4ينظر :املواد( )128-121من قانون املوجبات والعقود اللبناني الصادر يف ،1842/4/8واليت نظمت أحكام املسؤولية عن فعل الغري.
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املوظف يعطى احلق للمتضرر مقاضاته أمام احملاكم املدنية ومطالبته بالتعويض جراء األضرار اليت حلقته( ،)1كل ذلك على أساس
عمل غري مشروع الذي أرتكبه املوظف أثناء تأدية عمله ،ويف هذه احلالة له احلق يف إختصام اخلزينة كونها مسؤولة عن خطأ
اخلدمة(.)2

املطلب الثاني
مسؤولية اخلزينة عن أضرار التوقيف يف القانون العراقي والكوردستاني
قد ينتهي التحقيق الذي أجري مع املتهم الذي قضى فرتة من الزمن يف التوقيف إىل إصدار القرار برفض الشكوى وغلق
الدعوى نهائياً( ،)4أو باالفراج عنه لعدم توفر أدلة اإلحالة( ،)4أو يتم إحالته إىل احملكمة املختصة ولكن هذه األخرية التقتنع بقيام
املتهم بإقرتاف الفعل أو أن الفعل اليعاقب عليه قانوناً أو تقتنع بأن األدلة غري كافية إلدانته ،فتصدر قراراها بالرباءة واإلفراج
حسب األحوال( . )1وليس من شك يف أنه يكون قد ترتبت على توقيفه أضراراً بالغة له ،فليس أعز على اإلنسان من حريته اليت
يسلبها منه إجراء التوقيف ،فوق اإلساءة البالغة لسمعة املوقوف ،فضالً عن األضرار املادية اليت ترتبت على تعطيل أعماله فرتة
توقيفه .لذا فإن املنطق القانوني وقواعد العدالة يقضيان ضرورة تعويضه عن تلك األضرار(.)2

_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر  :د.عبدالوهاب حومد ،املسؤولية الناشئة عن السري املعيب ألجهزة العدالة اجلزائية،حبث منشور يف جملة احلقوق والشريعة /كلية احلقوق
والشريعة جبامعة الكويت ،السنة الرابعة ،العدد الثالث ،اغسطس ،1888،ص .42

( )2ينظر  :القرار املرقم ( )112والصادر من جملس شورى الدولة اللبناني يف ( )1882/11/4والذي تضمن بان الدولة مسؤولة عن التعويض عن

االضرار الالحقة باجلهة املستدعية من جراء خطأاملوظفني من الوزارة الداخلية من جراءعن عدم تنفيذ قرار منع السفر الصادر عن احملكمة املارونية ضد
املدين .منشور يف املوقع االلكرتوني .
/20141/12last visit http://www.statecouncil.gov.lb/view2.asp?id=164
وللمزيد حول اخلطأ و إنعقاد مسؤولية الدولة منه ينظر  :حبيب فارس منور ،مصدر سابق ،ص  28وما بعدها.

( )4تنص الفقرة(أ) من املادة ( ) 148من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على ":إذا وجد قاضي التحقيق أن الفعل اليعاقب عليه القانون أو أن
املشتكي تنازل عن شكواه وكانت اجلرمية مما جيوز الصلح عنها دون موافقة القاضي أو أن املتهم غري مسؤول قانونا بسبب صغر سنه فيصدر القاضي
قرار برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا.".

( )4تنص الشق الثاني من الفقرة(ب)من املادة ( )148من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على ،........":أما إذا كانت األدلة التكفي إلحالته

فيصدر قرارا باالفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان أسباب ذلك.".
( )1ينظر :املادة( )182من قانون أصول احملاكمات اجلزائية.
() 2

ينظر :د.عبداجلبار احلنيص ،التوقيف اإلحتياطي وإعادة تأهيل احلدث اجلانح ،حبث منشور يف جملة جامعة دمشق ،اجمللد التاسع عشر ،عدد

االول ،2884 ،ص .44
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إن قرار التوقيف يعد من القرارات اليت يصدره القاضي خالل مزاولته لعمله القضائي كنوع من السلطة التقديرية

املمنوحة له من املشرع واملنوطة به حصراً وفق الدستور( ، )2لذا البد أن يكون أكثر دقة وحرصاً عند ممارسة هذه السلطة ،وأن
يتحقق من توافر ضوابط وشروط هذا اإلجراء فضالً عن التأكد من أن توقيف املتهم سيحقق األهداف واملربرات اليت وضع
التوقيف من أجلها ،وأن الجيعل منه وسيلة إلرغام املوقوف بقبول طلبات املشتكي أو املدعي باحلق املدني والتصاحل معه رغم
حقوقية الدعوى وإفتقارها للعنصر اجلزائي.
وعند رجوعنا إىل األحكام القانونية اخلاصة بالتوقيف ،يتبني لنا بان املشرع قد أدرك خطورة هذا اإلجراء جيدا ،حينما
خطى خطوات يف سبيل درء املساويء النامجة عنه تارة وختفيفها تارة أخرى ،وذلك بإحاطته بسياج من الضمانات ،منها أنه قد
جعل قرار التوقيف من القرارات القابلة للطعن على اإلنفراد( ،)4وأنه قد أخذ بنظر اإلعتبار كون التوقيف إجراء إستثنائي يسوغه
ضرورات عملية مهمة ،لذا فهو إجراء مؤقت حبكم طبيعته والبد أن ينتهي بإنتهاء الضرورات اليت دعت إليه ،ومن هذا املنطلق
قد قيد املشرع سلطة القاضي يف أن يأمر بتوقيفه ملدة التزيدعلى()11يوماً يف كل مرة ،وهذا يعين أن للقاضي سلطة تقديرية يف
حتديد مدة التوقيف من ( )24ساعة إىل ( )11يوما ،وذلك ألن النزول بهذه املدة يكون من مصلحة املتهم وبالتالي فهو ضمانة
له ألنه ال جيوز للقاضي إصدار أمر بالتوقيف ملدة أكثر من ( )11يوماً ،وإال كان قراره باطالً بالنسبة للمدة الزائدة( ،)4فضالً عن
ذلك أوجب القانون متديد مدة التوقيف عند إنتهاء املدة األوىل ،حبيث الجيوز أن يزيد جمموع مدد التوقيف على ربع احلد
االقصى للعقوبة وال يزيد بأية حال على ستة أشهر وإذا اقتضى احلال متديد التوقيف اكثر من ستة اشهر ،فعلى القاضي عرض
األمر على حمكمة اجلنايات لتأذن له بتمديد التوقيف مدة مناسبة على أن ال تتجاوز ربع احلد االقصى للعقوبة أو تقرر إطالق
سراحه بكفالة(.)1
باإل ضافة هلذه الضمانات املتوفرة للمتهم املوقوف ،فإن املشرع ومبوجب قانون اإلشراف القضائي قد خول عضو اإلشراف
القضائي مهمة الرقابة واإلشراف على األجهزة القضائية ،ومالحظة اعماهلا وحسن سري تطبيق القانون فيها .حيث أن املشرف
القضائي إذا وجد تقصري من قاضي كما لو كان ه ذا القاضي قد اختذ قراراً تعسفياً يف توقيف شخص ما ،وكان يف هذا القرار قد
خالف القواعد املتعلقة بالتوقيف واحنرف يف سلطته ،فإنه قد جيري التحقيق فوراً بهذه املخالفة بعد أخذ أذن جملس القضاء
_____________________________________________________________________________________________

( )1املواد(188و118و )111من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ،وتطبيقا هلا ينظر :القرار غري املنشور املرقم (/122ت )2811/والصادر من

حمكمة جنايات السليمانية االوىل بصفتها التمييزية يف  2811/4/8والقاضي بأن ( ...توقيف املتهم من صالحية قاضي التحقيق وان اصدار القرار برد
طلب املتهم املوقوف الطالق سراحه بكفالة خيضع لسلطته التقديرية حسب متطلبات التحقيق . )...
( )2املادة(/44اوال/ب) من دستور مجهورية العراق لسنة .2881
( )4املادة(/248ج) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية.

( )4ينظر :د.حسن زعال ،ضمانات احملاكمة العادلة يف التشريع العراقي ،حبث متاح على موقع الدليل االلكرتوني.
last visit 3/2/2014 http://www.fcdrs.com/articles/l13.html

( )1ينظر  :املادة(/188ج) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية.
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األعلى ،ويف هذه احلالة تكون صالحياته هي صالحيات قاضي حتقيق يف هذه القضية( ،)1هذا من جانب ومن جانب آخر فإن
جهاز اإلدعاء العام هو اآلخر يقوم بدور مراقبة املشروعية عن طريق تقديم املطالعات أو إعمال طرق الطعن يف القرارات املبنية
على خرق للقانون أو تعسف يف ممارسة سلطته(.)2
وعلى هذا االساس الجيوز لقاضي التحقيق جتاوز احلدود املرسومة له قانوناً أو التعسف يف إستعمال السلطة املمنوحة له يف
التوقيف ،وأن أي خلل بتطبيق القواعد القانونية أو اإلحنراف يف ممارسة تلك السلطة ،يعترب إخالالً بشرعية القرار الذي يصدره،
ويعرض نفسه أوالً للمساءلة القانونية( ،)4وثانياً يكون مصري عمله البطالن نتيجة إعمال طرق الطعن منه ،مما يؤدي إىل بطالن
كافة اإلجراءات املبنية عليه ألن ما بين على الباطل فهو باطل(.)4
أن توفري هذه الضمانات وإختاذ كل هذه اإلحتياطات يف التوقيف ،يهدف إىل درء الضرر من املتهم ويعد حماولة من املشرع
يف سبيل عدم سلب احلرية إال لضرورات تستدعي ذلك ،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املقام هو هل أن التحقق من
توفري هذه الضمانات وإختاذ تلك اإلحتياطات حيول دون إحلاق الضرر باملتهم؟ أي هل أن هذه الضمانات مانعة من حدوث
الضرر؟ وهل بإمكان طريق الطعن إزالة الضرر الناجم عن التوقيف؟ هذا ما حناول اإلجابة عنه أدناه.

_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر  :املادة( 14و )18من قانون اإلشراف القضائي العراقي املعدل املرقم ( )124لسنة (.)1848
() 2

لكي يتمكن هذا اجلهاز مبمارسة وظيفته الرقابية على أعمال القضاة ،أوجبت الفقرة الثالثة من املادة( )2من قانون اإلدعاء العام على قاضي

التحقيق أن يطلع عضو االدعاء العام املعني أو املنسب أمامه على القرارات اليت يصدرها خالل ثالثة ايام من صدورها ،وهو يوافق متاما ماتضمنته
الفقرة(ه) من املادة( ) 148من قانون أصول احملاكمات اجلزائية خبصوص إخبار اإلدعاء العام بالقرارات اليت تصدرها احملكمة ،وأصدرت وزارة العدل
تعليمات رقم( )4لسنة( )1888وألزمت املادة( )4منها املعاون القضائي املسؤول يف حمكمة التحقيق بأن يعرض االوراق التحقيقية على عضو االدعاء
العام املختص لغرض تقديم رايه عليها ،وبعكسه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية فضال عن أن عدم عرضها عليه تشكل خمالفة قانونية تستوجب نقض
القرار.

( )4يتنوع شكل هذه املساءلة حسب السلوك الذي إقرتفه القاضي ،فإذا كان السلوك الذي اقرتفه القاضي يشكل جرمية ،فان شكل املسؤولية هو

املسؤولية اجلزائية ،يف حني أن مسؤوليته مدنية حبتة حني حتقق أحكام شكوى من القضاة الواردة يف املادة( )282من قانون املرافعات املدنية ،وتنهض
مسؤوليته التأديبية حني اإلخالل بواجباته الوظيفية خالفا للنوعني املشار اليهما ،وعلى سبيل املثال ينظر  :القرار املرقم /84اهليئة املوسعة
االوىل 1881/والصادر من حمكمة متييز العراق يف  1881/1/4واملتضمن أن إرتكاب القاضي احملال( )....قاضي حتقيق النجف عدد من املخالفات
أثناء أدائه لواجبات وظيفته وهي قيامه بالتحقيق يف القضية اخلاصة باملشتكي( )...واملتهم( )....وقبوله الصلح بني الطرفني رغم أن التحقيق جيري يف
القضية وفق أحكام املادة( ) 288من قانون العقوبات ،واختاذ قرارات بتوقيف املتهم واخالء سبيله ثم اعادة توقيفه وتربير الفعل بانه حقوقي واليشكل
جرمية ،فان فعل القاضي يشكل خمالفة واضحة حيث يفرتض ان يكون أكثر دقة وحرصا عند قيامه بواجبات وظيفته وعلى الوجه املطلوب منه قانونا،
وينبغي معاقبته بالعقوبة املقررة من جلنة شؤون القضاة املؤرخ يف  1884/4/24وبعدد /4ق...1884/قررت احملكمة تصديقه .نقال من د.عدنان
سدخان احلسن ،مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا العدالة ،مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ،العراق ،بغداد ،2811 ،ص .28
() 4

ينظر  :د.أمحد حسوني جاسم العيثاوي ،بطالن إجراءات التحقيق اجلنائي يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي ،ط،1املكتبة القانونية ،بغداد،2812 ،

ص ،141د.عدنان سدخان احلسن ،مصدر سابق ،ص .24
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أن تعويض املتهم املوقوف يكون على نوعني ،أوهلما يتعلق باملتهم املوقوف ،وتتبني للمحكمة بأنها على حق يف توقيفه
إلثبات التهمة املوجهة إليه ،ويكون تعويضه يف شكل خصم أو تنزيل املدة اليت أمضاها موقوفاً من مدة العقوبة احملكوم بها عليه،
وأن حبث هذه الصورة من التعويض تكون خارجة عن موضوع دراستنا(.)1
أما النوع الثاني من التعويض هو املتعلق باملتهم الذي ميضي فرتة من الزمن يف التوقيف ،وتتوصل احملكمة إىل أنه أما مل
يرتكب الفعل املس ند اليه  ،أو أن الفعل املسند إليه اليعاقب عليه قانوناً ،أو أن القضية مفتقرة للدليل مما يستوجب اإلفراج عنه،
أو أن الدليل املتحصل يف الدعوى غري كاف إلدانته .وأن الضرر الناجم عن هذا اإلجراء هو الذي من الواجب التعويض عنه
والميكن اإلستغناء عنه ،ألن الشخص الذي يسلب منه حق احلريةهو الذي يعرف قيمتها وإحرتامها .ولكن حني صدور مثل هذه
القرارات اليت تتضمن اإلفراج أو الرباءة عن املتهم ،يتبني لنا أوالً مناقضة التوقيف ألمسى احلقوق الدستورية الواجبة إحرتامها
واليت الميكن التضحية بها حتت ستار أي مربر ويف أي ظرف من الظروف ،وثانياً مدى جسامة األضرار اليت حلقت باملوقوف
واليت كانت غائبة يف بال املشرع واليت من املفروض أن ينظر إليها بنظرة بعيدة ،حبيث يوضح من بعدها صورة اإلجراء ومآلــه
وآثاره ألن التعويض باملال وإن كان اليعيد لإلنسان شرفه املثلوم ،إال أنه قد يشفي بعض جراحه.
أن املش رع العراقي وعلى الرغم من توفري ضمانات عدة للمتهم الذي يبقى يف املواقف طوال مدة توقيفه ،إال أنه هو اآلخر
الذي مل مينح احلق للمتضرر مطالبة التعويض إلصالح األضرار املادية واملعنوية اليت حلقته جراء ذلك اإلجراء ،مما يدفعنا اىل القول
بانه ووفقاً للتشريع العراقي احلالي الجيوز للمتضرر من التوقيف مطالبة التعويض عن األضرار النامجة عن توقيفه ولو كان هناك
تعسف يف إستعمال سلطة التوقيف أو كان القرار خمالفاً للقانون .إال إن إطالق هذا احلكم ويف هذه املناسبة الحيول دون إمكان
املتضرر من خماصمة القاضي ومطالبته بالتعويض حني حتقق حاالتـــها ،ألن هذه الدعوى تهدف إىل كشف إحنراف القاضي عن
جادة احلق ،وما يرتتب على ذلك من بطالن اإلجراء الذي قام به القاضي املخاصم ،وبالتالي مسؤوليته عما حلقه من ضرر مادي
ومعنوي( ، )2فضالً عن إمكانية الرجوع بالتعويض على من تسبب يف توقيفه كاملشتكي الذي يتعسف يف شكواه ويثبت كيديته
واملبلغ الذي يبلغ بسوء النية أو الشاهد الذي كان عاملاً بكذب ما أدىل به يف شهادته تطبيقاً لألحكام العامة يف املسؤولية
التقصريية ،ألن ماجرى عليه العمل يف القضاء وما اتفق عليه الفقه هو أن اإلستخدام التعسفي للحقوق بصورة عامة وحق

_____________________________________________________________________________________________

( )1للمزيد حول طريقة اخلصم وكيفية معاجلتها التشريعية ،ينظر :د.سردار على عزيز ،ضمانات املتهم يف مواجهة القبض والتوقيف ،دراسة مقارنة،
مطبعة منارة ،اربيل ،2811 ،ص  148وما بعدها.

( )2ينظر :فتحي اجلوار ي ،مسؤولية القاضي عن التعويض عند التوقيف التعسفي ،مقال منشور على موقع الدليل االلكرتوني للسلطة القضائية

اإلحتادية:
http//www.iraqia.iq/view/72. Last visit: 4/2/2014
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التقاض ي واحلقوق اإلجرائية بصورة خاصة من احلقوق اليت تنهض املسؤولية املدنية من ممارسته( ،)1وفوق ذلك فإن املشرع قد
جعل ويف موضع آخر أن ثبوت غش اخلصوم( )2وكذب مضمون شهادات الشهود( )4من أسباب تعديل احلكم الذي بين عليهما
إصدار حكم جديد يف الدعوى( ،)4لذا فمن باب أوىل أن جتعلها سنداً للمطالبة بالتعويض حني ثبوتهما.
إن املشرع العراقي مل يكن موفقاً يف معاجلته ملوضوع التوقيف حينما أكتفى بإحاطة هذا اإلجراء ببعض الضمانات
واإلحتياطات دون التعرض ملا يرتتب على ذلك اإلجراء من األثر خاصة حينما مل يصيب اإلجراء هدفه سواء باإلهمال أو القصد
بسبب موت الضمري وفقدان اإلحساس بالواجب املهين .لذا فإن املشرع العراقي مطالب بالتدخل اإلجيابي يف الوضع القانوني
الراهن وتعديل األحكام اليت حباجة إىل التعديل سواء على شكل تشريع مستقل ينظم كافة األحكام املتعلقة باملسؤولية عن
األعمال القضائية ومنها الت وقيف ،أو بإضافة مواد جديدة إليها حبيث مينح املتضرر مطالبة الدولة بالتعويض عن األضرار املادية
واملعنوية(.)1
وتلبية ملثل هذه الدعوات وإستجابة للتوجهات الرامية إلنصاف املظلومني ومن وقع حبقهم إجحاف ،إجته الربملان العراقي إىل
تشريع قانون بإسم( قانون تعويض ضحايا العدالة) ،ويهدف املشروع إىل تعويض بعض األشخاص عن األضرار اليت حلقت به،
وهم ؛ أوالً :احتجز أو أوقف تعسفاً .ثانياً :جتاوزت مدة موقوفيته احلد املقرر قانوناً .ثالثاً :حكم عليه من إحدى احملاكم املختصة
نتيجة خطأ فاحش وصدر قرار الحق برفض الشكوى أو باالفراج عنه وفق الدعوى أو احلكم برباءته واكتساب القرار لدرجة
البتات .وأتى املشروع حبكم جديد وهو إلزام خزينة احملافظة اليت يقيم فيها الشخص املتضرر الذي صدر قرار احلكم البات
لصاحله بصرف مبلغ التعويض ،فضالً عن إحتوائها لنصوص أخرى مل يكن هلا مثيل يف العراق ،ولكن جند بأن هذه النصوص حلد
هذه اللحظة باقية كمشروع يف رفوف الربملان ومل تر النور(.)2
أما بالنسبة إلقليم كوردستان وعلى الرغم من نفاذ قانون أصول احملاكمات اجلزائية والذي أحكامه كما بينا خالية من
التعرض لبحث املسؤولية املدنية عن التوقيف ،وإعطاء املتضرر حق مطالبة التعويض ،إال أن برملان كوردستان سرعان إستشعر
_____________________________________________________________________________________________

( )1للمزيد عن هذا املوضوع ينظر :د .أمحد إبراهيم عبدالتواب  ،اإلساءة يف إجراءات التقاضي والتنفيذ  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،األسكندرية،
 ،2888ص 414وما بعدها.

( )2تنص املادة( )1/182من قانون املرافعات املدنية على أنه ":إذا وقع من اخلصم اآلخر غش يف الدعوى كان من شأنه التأثري يف احلكم.".
( )4تنص املادة( )4/182من قانون املرافعات املدنية على أنه ":إذا كان احلكم قد بنى على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور.".
( )4املادة( )2/281من قانون املرافعات املدنية.

( )1ينظر  :د.سردار على عزيز ،مصدر سابق ،ص  181وما بعدها .فتحي اجلواري ،مسؤولية القاضي عن التعويض عند التوقيف التعسفي ،مقال
منشور على موقع الدليل االلكرتوني للسلطة القضائية اإلحتادية.
last visit 4/2/2014/428http://www.iraqja.iq/view.

( )2بتاريخ  2814/2/24مت القراءة االوىل للمشروع وللمزيد حول األحكام اليت يتضمنها املشروع ينظر العنوان األلكرتوني للمجلس النواب

العراقي .
=last visit 4/2/2014122http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?LawID
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خبطورة هذا اإلجراء وآثاره الذي ميس حريات األشخاص ويقيدها ،خاصة وأنه يتخذ ضد شخص مازال يعد بريئاً يف نظر
القانون .من هنا وإنطالقاً من مقتضيات العدالة ولشيوع مفاهيم احلرية الشخصية لالفراد ،وعدم جواز املساس بها إال طبقاً ملا هو
منصوص عليه يف القانون  ،وجتسيداً ملا أقرته أكثرية الدساتري يف الدول املتحضرة ،ومنها الدستور العراقي لسنة  2881من
ضرورة ضمان احلرية الشخصية لالفراد ،فلقد خطى املشرع الكردستاني يف أقليم كردستان العراق خطوة جريئة ،وعلى غاية من
األهمية لتجسيد ضمان احلرية الشخصية وعدم جواز املساس بها إال طبقاً لألصول القانونية ،وذلك يف نصوص قانونية واضحة
وصرحية تضمن عدم املساس باحلرية الشخصية لألشخاص الذين يتم حجزهم أو توقيفهم أو احلكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية
ومن ثم صدور قرار باإلفراج عنهم أو برباءتهم من التهمة املنسوبة إليهم ،وذلك من خالل تشريع قانون تعويض املوقوفني
واحملكومني عند الرباءة واإلفراج يف إقليم كوردستان رقم  11لسنة .2818
حيث وفر هذا القانون نوعني من الضمانات للمتهم املوقوف ،والنوع األول عبارة عن الضمانات اليت تتعلق باملرحلة اليت
هو يف املوقوفية واملتمثلة حبصر سلطة التوقيف جلهة قضائية خمتصة وعدم جواز التوقيف إال يف أماكن خمصصة له ،فضالً عن متتع
املوقوف بالرعاية الصحية واإلجتماعية وإحرتام معتقداته الدينية ومبادئه األخالقية( ،)1والنوع الثاني من الضمانات عبارة عما
يتمتع به املوقوف الذي يثبت برائته أو يفرج عنه أو يثبت بان قرار توقيفه مل يكن يف حمله بل ناجم عن تعسف القاضي يف سلطته،
ويف ه ذه األحوال فإن هذا القانون قد منحه حق مطالبة التعويض عن األضرار املادية واملعنوية اليت حلقت به ،فضالً عن نشر

قرارات احلكم بالرباءة واإلفراج ملن ثبتت براءته أو إفراج عنه يف صحيفتني يوميتني يف االقليم(.)2

_____________________________________________________________________________________________

( )1ينظر  :املادة ( )1من قانون تعويض املوقوفني واحملكومني عند الرباءة واالفراج يف إقليم كوردستان رقم  11لسنة .2818

( )2ينظر  :املادتني( 2و /1ثالثا)من قانون تعويض املوقوفني واحملكومني عند الرباءة واالفراج يف إقليم كوردستان رقم  11لسنة .2818
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اإلستنتاجات
 .1هناك إختالف واضح يف موقف مشرعي الدول حني معاجلة مسؤولية الدولة عن األضرار النامجة عن األعمال غري
املشروعة املنسوبة اىل اجلهاز القضائي ،ويعود سبب هذا اإلختالف إىل تأثري قاعدة عدم مسؤولية الدولة جتاه األعمال القضائية
ورغبة املشرع من عدم التوسع يف دائرة مبدأ املسؤولية عنها ،وهذا واضح من خالل دراسة طريقة معاجلة تلك الدول هلذا
املوضوع.
 .2مل تتطرق التشريعات إىل منح حق رجوع املتضرر على الشاهد أو املبلغ أو املتسبب ومطالبتهم بالتعويض ،وهذا الحيول
دون مطالبة املتضرر التعويض منهم تطبيقاً للقواعد العامة يف املسؤولية التقصريية ،فضالً عن إمكانية خماصمة القاضي أو اهليئة
اليت أصدرت احلكم إذا توافرت حاالت الشكوى من القضاة.
 .4إجتهت التشريعات املقارنة إىل توفري محاية قانونية جزئية وناقصة ملتضرري األعمال القضائية بدليل أن القاضي ميارس
خالل عمله القضائي العديد من األعمال القضائية ،وترتتب على هذه األعمال ضررا باملتقاضي ولكن النصوص قد حصرتها
ببعض احلاالت اليت يستحق فيها املتضرر التعويض دون حبث األخرى.
 .4إن منح حق التعويض للمتضرر مقيد بعدة شروط تعجيزية و ضوابط قاسية حبيث تشكل عائقاَ أمامه للحصول على
التعويض ،مثل إتباع شكلية معينة يف املطالبة أو حصر تقديم طلب التعويض مبحكمة معينة.
 .1ينحصر نطاق التعويض تارة بالتعويض املعنوي املتمثل بنشر احلكم وتارة بالتعويض املادي وقد يكون هذا التعويض على
شكل خصم مدة التوقيف من العقوبة.
 .2مل حتدد قوانني حمل الدراسة طريقةً أو معياراً تتم مبوجبها معرفة ما إذا كان طالب التعويض حمقاً يف طلبه من عدمه ،ألن
العبارات الواردة يف النصوص جاءت بصيغة تتحمل أكثر من معنى ،مما تسبب يف رد الكثري من الطلبات املقدمة إىل جلان
التعويض.
 .4أخذ املشرع الكوردستاني بفكرة حتمل التبعة كأساس للمسؤولية املدينة النامجة عن التوقيف ،وبذلك قد خطى خطوة
أكثر تقدمًا وتطوراً.
 .8أن التشريعات اليت أقرت حق التعويض للمتضرر قد حددت مدة للتقادم ولكنها قصرية جداً وإن الرجوع إىل القواعد
العامة يف القانون املدني قد تغنينا عن ذلك.
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التوصيات :
بناء على ما توصلنا إليها من إستنتاجات تبني لنا عرض التوصيات واملقرتحات اآلتية :
 .1نقرتح على املشرع العراقي والكوردستاني أن خيرجا من إيراد إستثناءات على مبدأ عدم املسؤولية املدنية عن اإلعمال
القضائية ،وأن جيعال املسؤولية عن األعمال القضائية هو املبدأ ،وأن يرفعا مكانته حبيث جيعاله مبدأَ دستورياً كمحاولة منهما لبث
الطمأنينة يف نفوس املتقاضني وزرع بذور الثقة العامة مبرفق القضاء .
 .2ضرورة إصدار تشريع مستقل جتمع شتات النصوص املبعثرة يف القوانني املختلفة خبصوص تعويض املتقاضي ،حبيث يراعي
يف سنه مجلة قواعد منها مسو احلق ،وتعويض املتضرر ،وقيمية النصوص حبيث ينظر إليها بأنها خادمة للحق.
 .4نقرتح على املشرع الكوردستاني أن يعدل نص املادة()14من قانون مكافحة اإلرهاب حبيث جيعله كاآلتي ":للمتهم
باجلرمية اإلرهابية الذي تثبت برائته عن التهمة اليه من املطالبة بالتعويض عما حلقه من ضرر مادي ومعنوي .".ألن ما اشرتطته
املادة من عبارة " ....بسبب إنتهاك حقوقه اإلنسانية املنصوص عليها يف الدستور والقوانني ".قد تشكل عائقاً أمام املتضرر من
الوصول إىل حقه.
 .4نقرتح على املشرع الكوردستاني أن يعدل الفقرة األوىل من املادة()4من قانون تعويض املوقوفني واحملكومني عند الرباءة
واإلفراج يف إقليم كوردستان رقم  11لسنة  2818حبيث يعطي اإلختصاص لنظر دعاوى التعويض مبحكمة بداءة حمل إقامة
املتضرر وتنظر يف الدعوى بدرجتها األوىل ،وأن جيعل احلكم قابالً لإلستئناف والتمييز.
 .1نقرتح على املشرع الكوردستاني أن يعدل نص الفقرة (ثانيا)من املادة()4من قانون تعويض املوقوفني واحملكومني عند
الرباءة واالفراج يف إقليم كوردستان رقم  11لسنة  2818وأن جيعله كاآلتي " :التسمع طلبات التعويض مبوجب هذا القانون
بعد مرور ثالث سنوات على إكتساب قرار اإلفراج أو احلكم بالرباءة درجة البتات.".
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املصادر :
أو ًال  :الكتب
.1

د.إدريس عبداجلواد عبداهلل بريك ،احلبس اإلحتياطي ومحاية احلرية الفردية يف ضوء آخر تعديالت قوانني االجراءات

اجلنائية ،دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة،األسكندرية.2888 ،
.2

د.إدوار غالي الدهيب  ،إعادة النظر يف األحكام اجلنائية ،ط،1عامل الكتب ،بريوت.1848،

.4

د .أمحد إبراهيم عبدالتواب  ،اإلساءة يف إجراءات التقاضي والتنفيذ  ،دار اجلامعة اجلديدة  ،األسكندرية.2888 ،

.4

د.أمحد حسوني جاسم العيثاوي ،بطالن إجراءات التحقيق اجلنائي يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي ،ط،1املكتبة القانونية،

بغداد.2812 ،
.1

د.أنور أمحد رسالن،القضاء االداري – قضاء التعويض(مسؤولية الدولة غري التعاقدية) ،دار النهضة العربية ،قاهرة،

.1881
.2

د.براء منذر عبداللطيف ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية،

.4

د.جابر جاد نصار ،مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية(قضاء التعويض) ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1881 ،

 .8حبيب فارس منور ،األخطاء واملخاطر يف القانون اإلداري ،ط ،1مطبعة املتين .1884 ،
.8

د.خلف اهلل أبو الفضل عبدالرؤوف ،القبض على املتهم يف ضوء الفقه والقضاء والتشريع املصري والفرنسي

واالجنلوسكسوني ،ط،1دراسة مقارنة. 2888 ،
 .18رحيم حسن العكيلي ،اإلعرتاضات (االعرتاض على احلكم الغيابي واعرتاض الغري يف قانون املرافعات املدنية) ،مكتبة
صباح ،بغداد ،دون سنة الطبع .
 .11د.رزطار حممد قادر ،التوقيف ومعاملة املوقوفني يف ظل قواعد وأحكام القانون الدوىل حلقوق اإلنسان ،مركز أحباث
القانون املقارن ،أربيل.2888 ،
 .12د.رؤوف عبيد ،مباديء اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري ،مكتبة الوفاء القانونية ،ط ،18القاهرة .
 .14د.رمزي طه الشاعر،قضاء التعويض(مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية).1888 ،
 .14سامي سليمان فقى ،نظام الوضع حتت املراقبة القضائية ،دراسة حتليلية مقارنة ،مركز أحباث القانون املقارن ،أربيل،
،2888
 .11د.سردار على عزيز ،ضمانات املتهم يف مواجهة القبض والتوقيف ،دراسة مقارنة ،مطبعة منارة ،اربيل.2811 ،
 .12د.سعيد السيد على  ،نطاق وأحكام مسؤولية الدولة ،دراسة مقارنة ،دار الكتاب احلديث.2812 ،
 .14سعيد حسب اهلل عبداهلل ،شرح قانون أصول احملامات اجلزائية ،دار إبن األثري للطباعة والنشر ،موصل.
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 .18د.طارق صديق رشيد طةردي ،محاية احلرية الشخصية يف القانون اجلنائي ،دراسة حتليلية مقارنة ،ط ،1مطبعة آراس ،أربيل
2888 ،
 .18د .طه زاكي صايف ،اإلجتاهات احلديثة للمحاكمات اجلزائية(بني القديم واجلديد) ،ط،1جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنشر والتوزيع2884 ،
 .28د.عدنان سدخان احلسن ،مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا العدالة ،مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ،العراق،
بغداد2811 ،
 .21د.عبداحلميد الشواربي  ،املسؤولية القضائية يف ضوء الفقه والقضاء ،منشاة املعارف باألسكندرية.
 .22د.عبدالوهاب حومد،املسؤولية الناشئة عن السري املعيب ألجهزة العدالة اجلزائية.
 .24د.فاضل زيدان حممد ،سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة ،دراسة مقارنة ،ط،1دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،
.2882
 .24د.فتحي فكري ،مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية ،دار النهضة العربية،القاهرة.1881 ،
 .21فؤاد علي الراوي ،توقيف املتهم يف التشريع العراقي ،دراسة مقارنة ،ط.1881 ،1
 .22د.حممد عبداللطيف فرج ،احلبس اإلحتياطي يف ضوء املواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ،ط.2818 ،1
 .24د.حممد عبدالواحيد اجلميلي ،قضاء التعويض(مسئولية الدولة عن أعماهلا غري التعاقدية) ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
.1882-1881
 .28حممود حممود مصطفـــى  ،يف مسؤولية الدولة عن عمل السلطة القضائية ،مطبعة العلوم.1848 ،
 .28د.حممود جنيب حسنى ،شرح قانون اإلجراءات اجلنائية وفقا ألحدث التعديالت التشريعية ،ج ،2سنة.2811 ،
 .48د.مصطفى أبو زيد فهمي ،القضاء اإلداري وجملس الدولة.1828 ،
 .41د .يس عمر يوسف،استقالل السلطة القضائية يف النظامني الوضعي واإلسالمي ،دار ومكتبة اهلالل.
 .42هدى بشري اجلامعي ،مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ،دراسة حتليلية ،دار املطبوعات اجلامعية.
ثانياً  :الرسائل واألطاريح اجلامعية
 .1أمحد سعدي سعيد األمحد ،املتهم ضماناته وحقوقه يف اإلستجواب والتوقيف(احلبس االحتياطي) يف قانون اإلجراءات اجلزائية
الفلسطيين ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري قدمت لكلية الدراسات العليا جبامعة النجاح الوطنية بنابلس ،فلسطني.2888 ،
 .2بلوهلي مراد ،احلدود القانونية لسلطة القاضي اجلنائي يف تقدير األدلة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم
القانونية ،ختصص العلوم اجلنائية بقسم احلقوق بكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة احلاج اخلضر-باتنة. 2811-2818 ،
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 .4سريوان رؤوف علي ،التعسف القضائي واملسؤولية املدنية النامجة عنه ،دراسة حتليلية ،رسالة ماجستري قدمت لكلية القانون
والسياسة جبامعة السليمانية.2814 ،
ثالثاً:البحوث واملقاالت
 .1د.فواز صاحل ،التوقيف املؤقت يف القانون الفرنسي يف ظل التعديالت اجلديدة الصادرة بقانون رقم ( )112بتأريخ
 ،2888/2/11حبث منشور يف جملة احلقوق الكويتية ،العدد الرابع ،السنة السادسة والعشرون،شوال 1424ه-ديسمرب
2882م.
 .2عباس زواوي ،احلبس املؤقت وضماناته يف التشريع اجلزائري ،حبث منشور يف جملة املنتدى القانوني ،جملة أصدرتها كلية
احلقوق والعلوم السياسية ،قسم الكفاءة املهنية للمحاماة جبامعة حممد خيضر بسكرة ،جزائر ،العدد اخلامس ،مارس ،2882
 .4د.حسن عودة زعال ،ضمانات احملاكمة العادلة يف التشريع العراقي ،حبث متاح على موقع الدليل االلكرتوني التالي:
http://www.fcdrs.com/articles/l13.
 .4فتحي اجلواري ،مسؤولية القاضي عن التعويض عند التوقيف التعسفي ،مقال منشور على موقع الدليل االلكرتوني للسلطة
القضائية اإلحتادية .
/428http://www.iraqja.iq/view.
 .1د.حسن عودة زعال ،ضمانات احملاكمة العادلة يف التشريع العراقي ،حبث متاح على موقع الدليل االلكرتوني التالي:
http://www.fcdrs.com/articles/l13.html
 .2د.عبداجلبار احلنيص ،التوقيف اإلحتياطي وإعادة تأهيل احلدث اجلانح ،حبث منشور يف جملة جامعة دمشق ،اجمللد التاسع
عشر ،عدد االول.2884 ،
 .4وليد اوتر موند ،حبس املؤقت يف ظل التعديل االخري لقانون اإلجراءات اجلزائية -قانون رقم ( )8يف ( /4/22
)2881املعدل لقانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري ،حبث منشور على املوقع اإللكرتوني التالي:
=12142http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t
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رابعاً  :الدساتري و القوانني
أ  .الدساتري :
 .1دستور مجهورية العراق لسنة ()2881
 .2الدستور املصري لسنة ()1841
 .4الدستور املصري لسنة ()2812
 .4الدستور اجلزائري لسنة ()1882
ب .القوانني والتعليمات العراقية :
 .1القانون املدني العراقي رقم ( )48لسنة (.)1811
 .2قانون املرافعات املدنية العراقي رقم ( )84لسنة ()1828
 .4قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم ( )24لسنة (.)1841
 .8قانون اإلشراف القضائي العراقي املعدل املرقم  124لسنة .1848
 .8تعليمات وزارة العدل رقم  4لسنة 1888
 .18قانون مكافحة االرهاب يف إقليم كوردستان رقم  4لسنة .2882
 .11قانون تعويض املوقوفني واحملكومني عند الرباءة واالفراج يف إقليم كوردستان رقم  11لسنة .2818
ج .القوانني األجنبية :
 .12قانون املرافعات الفرنسريقم ( )222لسنة (.)1842
 .14قانون املوجبات والعقود اللبناني الصادر يف (.)1842/4/8
 .14قانون اإلجراءات اجلنائية املصري رقم ( )118لسنة ( )1818املعدل .
 .11قانون اإلجراءات اجلنائية اجلزائريةرقم ( )111لسنة ( )1822املعدل .
 .12قانون اإلجراءات اجلنائية اللييب لسنة ( )1814املعدل.
 .14قانون أصول احملاكمات اجلزائية اللبناني رقم ( )428لسنة ()2881
د.املؤمترات واإلتفاقيات :
 .18املؤمتر الدوىل السادس والعشرين لقانون العقوبات املنعقد يف روما اكتوبر (.)1814
 .18اإلتفاقية االوروبية حلقوق االنسان لسنة (.)1818
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