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املقدمة
المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلة، وحریة اإلنسان وكرامتھ 
.  مصونة، ولكل فرد الحق في إن یعامل معاملة عادلة في اإلجراءات القضائیة واإلداریة 

صي الحقائق ولیس باي الجرم على المتھم بل تقإثباتفاإلجراءات الجزائیة لیس ھدفھا 
ھا الى  بمنأى عن احترام حقوق المتھم، فال قیمة للحقیقة التي یوصلاألحوالحال من 

. على مذبح الحریة

 

جریمة التعذیب ھي اكثر الجرائم انتھاكاً في إن ھذا الموضوع أھمیةتبرز 
إن إذھا من الناحیة العملیة والدستوریة، فضالً عن تفشیاإلنسانیةللمبادئ والحقوق 

روتینیاً في التحقیق وخاصة في الجرائم ذات الطابع إجراءاتالتعذیب یكاد یكون 
السیاسي، لیس في العراق فحسب بل في اغلب دول العالم حتى تلك التي تدعي احترامھا 

لجریمة التعذیب من  اإلجراميوان ما  یجعل موضوع صور السلوك . اإلنسانلحقوق 
خطرھا بانھ وباختصار شدید عدم احترام القانون أاضیع الجدیرة بالبحث القانوني والمو

من قبل القائمین على تنفیذه، بتعبیر آخر ھو صورة عدم احترام السلطة للقانون، وبالتالي 
وبھذا ال یمكن بناء دولة . فان الخطر مضاعف اذا كان الخصم و الحكم جھة واحدة

إنسانیةأبعادذافھذا الموضوع . تعذیب تنخر في عظامھامؤسسات وھناك آفة اسمھا ال
.وحقوقھوحریتھبكرامة اإلنسانومساسعالقةلھا

 

ال البحث في عدد من التساؤالت منھا ھل إن لجریمة التعذیب صور إشكالیةتتمثل 
ر شروط الھو موقف المشرع من ھذه الصور وھل لھذه الصوبتوفرھا وماإال قتتحق

.إطارھاتتحقق إال في 

 

:اآلتیة راوالمحتتمثل أھداف البحث في 

.معرفة صور السلوك اإلجرامي لجریمة التعذیب - 1
.معرفة أشكال ممارسة التعذیب- 2
.معرفة أشكال األمر بالتعذیب - 3
.المستخدمة في التعذیبالشرعیةغیرواألسالیبالوسائلالتعرف على - 4
 



ممارسة نخصصھ لصورة  االول وسوف نبحث ھذه الصور في ثالث مباحث
لبیان مفھوم ممارسة التعذیب والثاني لبیان االول التعذیب، وسیكون في مطلبین نخصص

أما  المبحث الثاني فسنعالج فیھ الصور الثانیة وھي األمر . أشكال ھذه الممارسة 
لبیان مفھوم األمر بالتعذیب ، أما  االول ن نخصص المطلببالتعذیب ، وذلك في مطلبی

الضوء على األشكال ھذا األمر ، وأخیراً المبحث ثالث إللقاءالمطلب الثاني فسیكون 
االول مطلبین نخصصإلىلبیان الوسائل المستخدمة في صور التعذیب ھذه ویقسم 

. للوسائل التقلیدیة والمطلب الثاني للوسائل الحدیثة 

لواملبحث اال

ممارسة التعذيب 

قیام الموظف العاماإلجراميیشترط لتحقق ھذه الصورة من صور السلوك 
خبیر، لحملھ على االعتراف أو شاھد ،أو المكلف بخدمة عامة بتعذیب متھم ،أو 

كتمان امر من أو ،بشأنھا معلومات أو ،أقوالبدالءلإلأو بارتكاب جریمة ،
.بشأنھا راي معین طاءعإلأو ،األمور

:يما یأتإلىدراسة ھذه الصورة تقسیم المبحث تقتضيومما تقدم 

 



، بدایة التعرف على مفھوم التعذیبللتعرف على مفھوم ممارسة التعذیب البد
.وعلى من یمارسھ وعلى من یمارس علیھ



ین المشرع العراقي مدلول التعذیب في وفیما یتعلق بتعریف التعذیب لم یب
اكتفى بالنص على تجریمھ لفعل التعذیب اذا شار نصوص قانون العقوبات بل انھ 

مكلف بخدمة أو الحبس كل موظفأو بالسجنیعاقب(( منھ الى ) 333(في المادة 
اثر ترك مھمة تحدید ھذا المدلول للفقھ والقضاء وتقدیر ، و)i())....عامة عذب

الفقھ لالجتھاد وعدم تقییده أمامبذلك فسح المجال أرادولعلھ . لموضوع قاضي ا
التحقیق أسالیببتعریف محدد قد یكون جامدا مانعا مع مرور الزمن وتقدم 

فكرة التعذیب فكرة معیاریة تختلف باختالف إلى إن ویرجع ذلك . )ii(واالستجواب
. المقارن في العدید من البلدانوقد اتفق معھ المشرع .) iii(واألزمنةالظروف والبیئات 

().والمشرع السودانيكما ھو الحال مع المشرع المصري والمشرع السوري

مؤخرا في قانون المحكمة الجنائیة العلیا رقم المشرع ومع ذلك فقد عرفھ 
التعذیب (( إلى إن فیھا أشارإذ) ـھ/2(الفقرة )12(في المادة 2005لسنة 10

فكریا على شخص أو بدنیاأكانالشدید والمعاناة سواء األلمیعني التعمد في تسبب 
والمعاناة األلملال یشمالتعذیب إن تحت سیطرة الجاني ، علىأو قید االحتجاز

وقد جاء ھذا التعریف .)iv())ذات عالقة بھاأو الناجمة عن العقوبات القانونیة
عات العقابیة المقارنة منسجما مع ما ذھب الى  ه المشرع المقارن في بعض التشری

قد تطرق لتعریف التعذیب فنجد المشرع الجزائري قد عرف التعذیب في المادة من 
ألمأو عذابعنھینتجعملكلبالتعذیبیقصد((قانون العقوبات المعدل بقولھ

كما عرفھ )v())سببھكانمھماما،بشخصعمدایلحقعقلیاأو جسدیا كانشدید
عقلیا،أمكانجسدًیاشدید،عذابأو ألمعنھینتجعملأي((نھ المشرع السعودى با

علىثالث،شخصمنأو الشخص،ھذامنالحصولبقصدمابشخصعمًدایلحق
أو ھوارتكبھ،أنھفيیشتبھأو ارتكبھعملعلىمعاقبتھأو اعتراف،أو معلومات

ھذامثلیلحقعندماأو ثالث،شخصأيأو ھوإرغامھأو تخویفھأو ثالثشخص
یحرضأو نوعھ،كانأیاالتمییزعلىیقوماألسبابمنسببأليالعذابأو األلم

یتصرفآخرشخصأيأو رسميموظفعنھیسكتأو علیھ،یوافقأو علیھ،
أو قانونیةعقوباتعنفقطالناشئالعذابأو األلمذلكیتضمنوال.الرسمیةبصفتھ
كما عرفھ المشرع . )vi())لھاعرضیةنتیجةیكونيالذأو العقوباتلھذهالمالزم

معاناة شدیدة أو ألم شدیدموظف عام أو مكلف بخدمة عامة إلحاق ((البحریني بانھ 
من أي أو لحصول منھلنفسیاأو ھذه المعاناة بدنیاأو بالغیر سواء كان ھذا األلم

شخص و أمعاقبتھ على عمل ارتكبھ،أو اعترافأو شخص آخر على معلومات
.)vii())عسباب یقوم على التمییز من أي نوألي سبب من األأو آخر،

ومما یؤخذ على ھذه التعاریف انھا تشترط لتحقق الجریمة ان یتسبب الفعل 
الجرمي بالم شدید وھذا ال یتفق مع الراي الراجح في الفقھ من تحقق جریمة التعذیب 



اال انھ من جانب .ذلك ال حقاً النتیجة، كما سنرى أو بغض النظر عن جسامة الفعل
توسع من مفھوم التعذیب لیشمل الضغوط المادیة والمعنویة اخر نجد ھذه التعاریف

مع ما اسست لھ اتفاقیة على المجني علیھ وال یقصرھا على المادیة فقط وھذا مایتفق 
أو الال انسانیةأو العقوبة القاسیةأو من ضروب المعاملةمناھضة التعذیب وغیره 

ولى من ھذه االتفاقیة والتي وذلك في المادة االالمھینة من بیان لمفھوم التعذیب
عذاب شدید، جسدیاً كان أم عقلیاً، أو أي عمل ینتج عنھ ألم(( انھ بعرفت التعذیب

من شخص ثالث على أو یلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من ھذا الشخص،
یشتبھ في انھ ارتكبھ، أو مل ارتكبھمعاقبتھ على عأو على اعتراف،أو معلومات

عندما یلحق یفھ أو ارغامھ ھو أو اي شخص ثالث أو تخوأو شخص ثالث،أو ھو
أو العذاب الي سبب من االسباب یقوم على التمییز ایاً كان نوعھ،أو مثل ھذا االلم
اي شخص آخر أو یسكت عنھ موظف رسميأو یوافق علیھأو یحرض علیھ

العذاب الناشئ فقط عن عقوبات أو وال یتضمن ذلك االلم. میةیتصرف بصفتھ الرس
وقد اشارت ))الذي یكون نتیجة عرضیة لھاأو المالزم لھذه العقوباتأو قانونیة

التخل ھذه المادة باي صك دولي أو تشریع وطني یتضمن ((الففرة الثانیة منھا الى 
على ھذا التعریف انھ ویالحظ)viii())أو یمكن ان یتضمن احكاما ذات تطبیق اشمل 

قد امتاز بالشمولیة والتفصیل والوضوح وتوسیع نطاق المسؤولیة  دون ان یتطرق 
الى مسالة تجریم التعذیب الن ھذا التجریم كان موجودا من قبل في ظل القانون 

)ix(.الدولي

.بیان المقصود بالتعذیب إلىقد بادر الفقھ والقضاء و

العنف الشدیدة الجسامة التي أعمال(( بانھ رففعلى صعید الفقھ القانوني عُ 
إزھاقیتوافر لدى الجاني نیة إن على سالمة جسم المجني علیھ دونتقع اعتداءاً 

الحظ على ھذا التعریف انھ جعل التعذیب مقتصرا على یو. ) x))(روح المجني علیھ 
عن على سالمة جسم المجني علیھ بغض النظر إیذاءاً العنف التي تشكل أعمال

رف وبنفس المعنى عُ . الباعث على التعذیب أو صفة الجانيأو صفة المجني علیھ
بھدف أساساوحشي وقع على المتھم أو تصرف عنیفأو جسیمإیذاءكل (( بانھ 

.)xi))(تسبب العناء لھ لحملھ على االعتراف

القاسي العنیف الذي یفعل فعلھ اإلیذاء(( القضاء بانھ وبذات المعنى عرفھُ 
.)xii))(على قبول بالء االعتراف للخالص منھویفت من عزیمة المعذب ویحملھُ 

التي تعد تعذیباً األفعالاشترطت في إنھاایضا ویالحظ على ھذه التعاریف 
قد ركزت على إنھاتكون غایة في الجسامة والشدة والعنف ، كما یالحظ علیھا إن 

الن معنویاً أو كان مادیاً إن صورتھمھا ببیان اھتمافعل التعذیب اكثر مناثر 



قصرت اثر التعذیب على اعتراف إنھاكما . القاسي والشدید قد یكون معنویاً اإلیذاء
خبیراً أو بل قد یكون شاھداً متھماً نال یكوالمجني علیھ قد إن المتھم فقط ، في حین

لقصد منھ لم یؤدي طالما كان اأو االعترافإلىأدىالتعذیب یتحقق سواء إن ، كما
.تفتقر للدقة والتركیزفإنھاوبالتالي إیقاعھ

أو البدني المتضمن لمعنى االنتزاعاإلیذاء(( من الفقھ بانھ أخرجانب وعرفھُ 
الذي یقع على المتھم ویفسد التأثیرأنواعشد أاالعتصار واالستخراج بالقوة وھو 

وقد تنمحي على رادتھإعطل فتتمتھااولمققبل لھ بقوة مادیة الأرادتھاعترافھ ویشل 
. )xiii))(اإلرادیةه فیھ غیر حركة عضویة مجردة من الصفة الى  نحو ال تنسب

) xiv)) (المتھم إرادةعلى للتأثیراستعمال وسائل العنف المادي (( بانھ أیضاوعرف 

المادي الذي یتخذ صورة الضرب المتكرر ، األكراه  نوع من(( كما عرف بانھ 
)xv))(الحرمان من النوم أو المتھم لمنع الطعاممةاومقاشئا عن ضعف كما قد یكون ن

.

األذىقصرت فعل التعذیب على إنھاردناه من تعاریف اوویالحظ على ما 
المعنوي الذي یلحق بالشخص والذي قد یكون اقسى من التعذیب األذىالمادي دون 

ه الجریمة الخطیرة المادي ، وھي بذلك تكون قد ضیقت من نطاق المسؤولیة في ھذ
.بان حصرتھ بالتعذیب المادي دون المعنوي 

كل اعتداء متعمد (( تعریف التعذیب بانھ إلىومع ذلك فان جانبا ثالثا ذھب 
، )xvi))(شرافھوأمعنویا لشخص موجود تحت سلطة الجاني أو بدنیا كانلماً أسبب 

، )xvii))(غیر جسیم أمجسیمعنویاً وممادیاً إیذاءأو كل اعتداء((كما عرف بانھ 
األذىشملت إذویالحظ على ھذین التعریفین انھما قد وسعا من نطاق المسؤولیة 

البسیط ، كما األذىالجسیم واألذىالمادي والمعنوي وكذلك شمل التعریف الثاني 
اإلیذاءأو كان فعل االعتداءإن لم تبینإنھانالحظ على جمیع ما ذكر من التعاریف 

.التركأو سلبیا تمثل باالمتناعأو إیجابیاً 

كل سلوك عمدي (( یعرف بانھ إن التعذیب یمكنإن ومما تقدم یمكن القول
لالعتداء على ) المكلف بخدمة عامة أو الموظف( سلبیا یبذلھ الجاني أمكان إیجابیاً 

ي لحملھ النفسأو البدنياإلیذاءمسببا لھ )الخبیرأو الشاھدأو المتھم( المجني علیھ 
كتمان امر من أو بشأنھا معلومات أقوال أو بدالءاإلأو على االعتراف بجریمة

.))بشأنھا راي معین عطاءإلاألمور أو 

مكلف بخدمة عامة أو تعني قیام موظف(( فعالالتعذیبوعلیھ فان ممارسة
أوخبیر لحملھ على االعترافأو شاھدأو معنوي على متھمأو عتداء ماديبا



األمور أو إعطاءلكتمان امر من أو معلومات بشان جریمة ماأقوال أو بدالءاإل
) المكلف بخدمة عامة أو الموظف( الجانيقیام ھو(( أو .))بشأنھا راي معین 

المتھم أو الشاھد ( یقع على المجني علیھ مادي أو معنويأو سلبي ، إیجابيبسلوك
ھذا سلوكھیؤديوالتعذیب،لجریمةلركن المادياكونیُ إن من شانھ) أو الخبیر 

االیذاء البدني أو النفسي للمجني علیھ لحملھ على االعتراف ھيونتیجةإحداثإلى
عطاءإلاألمور أو كتمان امر من أو بشأنھا معلومات أقوال أو بدالءاإلبجریمة أو 
.    ))بشأنھاراي معین 

 

 

یتخذ التعذیب تبعا لما یتعرض لھ المجني علیھ احد الشكلین إن ویمكن
: اآلتیین

.التعذیب الجسدي / الاو

.التعذیب النفسي / ثانیا 

یتصف بھ ھذین الشكلین  بیان الھم مایأتيوفیما 


فى سالمة جسدهیصیب المجني علیھ إن امتناع من شأنھأو ھو كل فعل(( 

حیاتھ ، فھو ینصب على جسد المجني علیھ فیصیبھ بأذى محسوس بشكل أو 
.)xviii())مادي

عنف مادي یقع أو كل اعتداء(( مدلول التعذیب الجسدي یتسع لیشمل إن كما
على جسد المجني علیھ مھما كانت صورتھ ومھما كانت الوسیلة المستخدمة في 

كل قوة مادیة مباشرة خارجة عن المتھم (( یشمل ھو أخرىوبعبارة . )xix))(ارتكابھ
تلحق بھ إن المساس بجسمھ ویكون من شأنھاإلىتستطیل متھااوبمقال قبل لھ 

. )xx))(أذى



المادیة التي تشكل مساساً بكیان الجسم عدیدة وقد حرصت األفعالوان 
عطاءإفیھا كالجرح والضرب واألفعالالتشریعات العقابیة على إیراد أغلب ھذه 

.مخالف للقانون یقع على جسم المجني علیھ مباشرةأخرأي فعل أو المواد الضارة
تعد من الوسائل الغیر إنھاكما ،)xxi(تمثل جرائم بحد ذاتھااألفعالوان كانت ھذه 

ھا الى  منھ والتي جرم اللجوء127مشروعة التي حددھا المشرع في نص المادة 
من قبل موظفإتیانھایحقق إن انھ من الممكنال إالمتھم على االعتراف ، إلكراه

لجریمة التعذیب وھي اإلجراميمكلف بخدمة عامة صورة من صور السلوك أو 
إلىت أشارعقوبات التي 333نعتبر نص المادة إن ممارسة التعذیب بالفعل ویمكن

)   127(ھذه الصورة وجرمتھا بمثابة الجزاء العقابي للحاالت المذكورة في المادة 
:األفعالوفیما یلي بیان الھم ھذه 

ھو كل مساس بأنسجة الجسم عن طریق الضغط علیھا من : الضرب - 1
تمزیقاً في أنسجة الجسم وال یترتب علیھ تمزیقاً أو جسم خارجي ولكنھ ال یسبب تلفاً 

عدیدة في بعض قراراتھا فقد امثلھردت محكمة التمییز العراقیة او، و) xxii(فیھ
االول عقوبات الن المتھم333على المتھمین وفق المادة قررت الحكم 

طلب من المتھم الثاني تعلیق المجني علیھ من یدیھ في شجرة داخل معسكر 
بالتالي أدىالضبط ، وبقي معلقا مع قیام المتھمین بضربھ بالقضیب المطاطي مما 

للمجني علیھ بترھا وسببإلىاصابتھ بورم في یدیھ نتیجة ھذا التعلیق أدّى إلى
.)xxiii(نتیجة قیامھما بتعذیبھ% 100عجزا بلغ 

والضرب ُیعد مساساً بسالمة الجسم ألنھ یخل بحالة الھدوء واالسترخاء 
الطبیعیة التي توجد علیھا أنسجة الجسم ویشترط لتحقق الضرب الضغط على أنسجة 

عجزأو ینشأ عنھ مرضأو إن یحدث ألماً إن الجسم عن طریق خارجي وال یشترط
احمرار فیھ ویتحقق أو یحدث أثراً في الجلدإن ، وال یشترط)xxiv(یتطلب عالجاً أو 

.)xxv(أكثرأو الفعل بغض النظر عن عدد مرات وقوعھ سواء لمرة واحدة

تمزقھا من الداخل إلىوھو كل مساس بأنسجة الجسم یؤدي : الجرح - 2
كحالة حدوث تمزق في ، وقد یكون اثرھا ظاھر وقد یكون مخفیا)xxvi(والخارج 

حدوث نزیف داخلي ، ویتحقق بغض النظر عن وسیلة أحداثھ إلىأدتاألنسجة
تسلیط قوة خارجیة ویتحقق أیضاً بغض أو عضو من أعضاء الجسمأو سواء آلة

)xxvii(.النظر عن مساحة الجرح سواء ضئیلة أم كبیرة 

ا كانت طبیعتھا ویقصد بھ تقدیم مواد مؤذیة مھم: المواد الضارة إعطاء- 3
، ) xxviii(اإلخالل بھا أو بما فیھا السموم ، ینشا عنھا اضطراب في وظائف الجسم



أو الحقنأو الشرابأو فقد تكون بالطعامعطاءبصرف النظر عن كیفیة اإل
. )xxix(األذنأو التقطیر في العینأو االستنشاق

وھي عبارة ذات معنى واسع یدخل :ارتكاب فعل مخالف للقانون - 4
أو ضمنھا أي فعل ماس بسالمة الجسم وُیعد مخالفاً للقانون كالبصق في الوجھ ،

تكمیمھأو ربط عینھأو انتزاع شيء من یده بشدةأو یوسخھأو إلقاء شيء یضایقھ
قص شعر المتھم ، وشاربھ، أو .)xxx(مالبسھأو جذبھ من شعرهأو دفعھأو تقییدهأو 

العنف غیر أما  من صور العنف المباشر ،وطالء وجھھ ، وتمزیق مالبسھ ، وھذه 
المباشر فمن صوره وضع المتھم في زنزانة مظلمة مع تھیئة الطعام لمدة أسبوع 

)xxxi(.وعزلھ عن مواجھة أھلھ

وقد قضت محكمة النقض المصریة اعتبار ھجوم الكلب البولیسي على المتھم 
.)xxxii(األكراه  في حكمإصاباتوتركھ یمزق مالبسھ ویحدث بھ 

تسطیح أجسام المتھمین على ألواح من خشب مزروعة بالمسامیر، وقد أو 
یدي المجني علیھ وقید رجلیھ بالحبال إیثاققضت محكمة النقض المصریة بان 

.)xxxiii(واصابتھ من ذلك بسحجات وورم یصح اعتباره تعذیبا جسدیا 

، إیجابيالتعذیب الجسدي یتطلب القیام بسلوك أشكالمن مما تقدواذا كان 
الترك ، كمنع الطعام أو بالسلوك السلبي باالمتناعأیضافان التعذیب الجسدي یقع 

منعھ من حقھ في زیارة ذویھ أو تركھ ساعات طویلة دون ماءأو عن المجني علیھ
غیر ذلك من وسائل أو منع السكائر عنھأو منع الدواء الذي یحتاجھ عنھأو لھ

.)xxxiv(جسدي یذاءإاالمتناع والترك التي ینتج عنھا 

)المعنـوي(التعذیـب النفسي / ثانیا
ألمأو یصیب نفسیة المجني علیھ بأذىإن امتناع من شأنھأو ھو كل فعل(( 

وھو بعبارة . بنفسیة المجني علیھ األذىالحاق إلى، فھو یھدف )xxxv)) (تخویفأو 
واطفھا وھو ال اكرم عوإماتةالنفوس إذاللإلىالمعنوي المتجھ اإلرغام(( اخرى  

.)xxxvi))(األفرادیقاس بدرجة القسوة فقط بل بدرجة االعتداء على حریة 

للنفس وأذلةاوقسیكون في اكثر صوره اشد ان التعذیب النفسي عادة ما
الھدف منھ اھانة المجني إن من التعذیب الجسدي ، ذلكوأثارهواشّد وقعا في نتائجھ 

نقطة التي تنعدم فیھا قدرتھ على التفكیر وعلى الإلىعلیھ وتحطیمھ نفسیا ، لتوصیلھ 
ومصدر التعذیب في ذلك عوامل ال تمس . )xxxvii(مةاوالمقأو األشیاءالحكم على 

بجسم المجني علیھ بل تقتصر على مجرد التأثیر على نفسیتھ ، وفي ھذه الحالة ال 



، وصور التعذیب )xxxviii(یعّول على الدلیل الُمستمد منھ تحت تاثیر تلك العوامل
لنفسي متعددة ومتنوعة وكثیرة وتكمن اھمیتھا في انھا سھلة التطبیق وصعبة ا

:نذكر منھا مایلي على سبیل المثال ال الحصر)xxxix(االكتشاف

أو ھ عدیدة فقد یكون ذلك بتھدید المجني علیھ بالتعذیبأشكالو:التھدید - 1
اصدقائھ لتعذیبھم امام أویجمع افراد عائلتھاوممارسة االعدام الوھمي علیھ، أو باالعدام

التھدید ، ویتحقق التعذیب النفسي سواء اكان )xl(امھاوتھدیده باغتصاب زوجتھ أو عینیھ
غیر مباشر، ومثال التھدید غیر المباشر تعذیب شریك المتھم أمامھ كما أو مباشراً 

قق المھدد بھ فى الحال فھو یتحاألمریكون التعذیب النفسي متضمنا إیقاع إن الیشترط
غیر أو یكون التھدید مصحوبا بتعذیب ماديإن وان كان غیر متضمن ذلك ، كما یستوي

.)xli(مصحوب

تحقیر المجني علیھ في نظر نفسھ واظھاره على انھ إلىویھدف : االذالل - 2
طبقة دنیا یجبر خاللھا المجني علیھ على اف عال دنیا معینة والتلفظ باشیاء مھینة

ارتداء ثیابھن مما یثیر السخریة و الضحك لدى القائم أو اءالتسمي باسماء النسأو 
ویكون ذلك باجبار المجني علیھ على :مشاھدة تعذیب االخرین - xlii(.3(بالتعذیب
إلىتعذیب االخرین واحیانا حتى الموت الثارة الرعب في نفسھ لدفعھ مشاھدة

.)xliii(جریمةراي یساھم في كشف الأو إعطاءبمعلوماتدالءاإلأو االعتراف

قد تلجا السلطات : االحتفاظ بالمجني علیھ في السجن بدون محاكمة - 4
ھذه الوسیلة لقتل روح االمل في نفس المتھم وذلك باالنتظار في إلىالتحقیقیة 

السجن لفترات طویلة وفي ظروف سیئة فیبقى المتھم في وضعیة خوف دائم ینعكس 
مال الصبر االنساني ویسمى مثل ھذا حزنا والما نفسیا واحباطا وكبتا یفوق احت

.)xliv(التعذیب التعذیب النفسي البطيء الطویل

وتتمثل صورة التعذیب ھذه في افقاد المجني علیھ حس :الحرمان - 5
جعلھ عاجز عن معرفة ھویتھ الذاتیة ویمكن حصول ذلك بطرق أو الزمان والمكان

جدا مع ابقائھ في ظالم یوضع الشخص في زنزانة ضیقةإن متعددة ومتنوعة ومثالھ
قات اوتوزیعھا في أو الحرمان من الطعام والشرابأو تحت اضاءة شدیدةأو دامس

إلىمختلفة مما یجعل السجین یفقد االحساس بالزمان وكذلك المنع من الذھاب 
)xlv(.المنع والحرمان أشكالغیر ذلك من أو االغتسالأو الملحاض

وسیلة أو یمارس باستخدام وسیلة مادیةإن و یستوي في التعذیب النفسي
اتیان بزوجة المتھم وتجریدھا من فیعد تعذیبا نفسیا باستخدام وسیلة مادیة اال،معنویة 

أو اغتصاب ابنتھأو القیام بفعل الھتك ، أو مالبسھا ، والتھدید بھتك عرضھا امامھ



الوعید الذي أو التھدیدباستخدام وسیلة معنویة بینما یعد تعذیباً نفسیاً ، أمامھزوجتھ 
أو إیذاء غیره  ممن مالھأو یمارسھ الجاني على المجني علیھ بایذائھ في شخصھ

وقد یؤدي .)xlvi(یشكل علیھ ضغطا نفسیا ثقیال ال یستطیع تحملھمما یھمھ امرھم ، 
انھیار عقلي ناتج عن امتزاج عوامل نفسیة وبدنیة یتعرض لھا المجني إلىالتعذیب 

.)xlvii(علیھ 



املبحث الثاني

األمر بالتعذيب 
في جریمة التعذیب متى ما اإلجراميتتحقق ھذه الصورة من صور السلوك 

عدة اشخاص أو مكلف بخدمة عامة امرا لشخص اخرأو اصدر موظف العام
أو خبیر، لحملھ على االعتراف بارتكاب جریمة ،أو شاھد ،أو بتعذیب متھم ،

راي عطاءإلأو ،األموركتمان امر من أو ،بشأنھا معلومات أو ،أقوالبدالءلإل
.بشأنھا معین 

:ما یأتيإلىومما تقدم تقتضي دراسة ھذه الصورة تقسیم المبحث 

 



سلبى عن إرادتھ أو بالتعذیب إفصاح الرئیس بشكل إیجابىاألمریقصد ب
على متھم لحملھ على المعنويأو الماديمارسة العنف بمللمرؤوسالملزمة 
.)xlviii(االعتراف

المكلف بخدمة عامة أو وسیلة یعبر بھا الموظف العاموھناك من یعرفھ بانھ
تعذیب متھم لحملھ على إلىرغبتھ القاطعة لحث غیره ودفعھ أو عن إرادتھ
)xlix(االعتراف

) 333(" "االول إن 
ه بالتعذیب صاحب سلطة ووالیة على من وجھاألمرقانون العقوبات تعني بأن 

أو إن 
أو 



إن أو الحاضر یجیز التعذیبتشریع في وقتنا أو قانون
إن یصدر امرا بتعذیب اخر مھما كانت صفتھ قانونیة وانما المقصودأو یعذب

أو أو ه
)l( .

أو االول 
.رئیسا للثانياالول یكونإن بمعنى)li(الوظیفي

یكون كل من إن المشرع یشترط ضرورةإن یفھم من ذلكإال غیر أنھ ینبغي 
ظفین العمومیین، ه ممن یتمتعون بصفة المواألمر الى  ومن صدر األمراصدر 

بالتعذیب فحسب دون من األمرفیمن یصدر إال فالمشرع لم یشترط ھذه الصفة 
الى  فى ھذه الصورة یتحقق سواء اكان من وجھاإلجراميیتلقاه، وعلیھ فإن السلوك 

من األشخاص العادیین ممن ال أو –وھو الغالب -بالتعذیب موظفا عاما األمره 
طالمااإلجراميعلى قیام السلوك األمرتأثیر لصفة متلقي یتمتعون بھذه الصفة فال 

)lii(.بالتعذیب موظفا عامااألمرمصدر إن 

احد المتھمین بتعذیب إلىوعلى ذلك فإذا أصدر أحد ضباط الشرطة أمرا 
المعاقب اإلجراميمتھم آخر لحملھ على االعتراف فیكون بذلك قد اقترف السلوك 

ومنفذه األمره الى  من وجھإن على الرغم منعقوبات) 333(علیھ فى المادة 
.لیس موظفا عاما

متلقیھ بطریقة ضمنیة أي بطریقة غیر إلىبالتعذیب صادرا األمروقد یكون 
الجاني قد أمر بتعذیب المتھم لحملھ إن مباشرة یستفاد منھا ضمنیا ولیس صراحة

الرأس یتم االتفاق أو العینأو ة بالیدأشارالجاني إلىعلى االعتراف؛ كأن یصدر 
یعتبر أمرا االول صدورھا من جانبإن ومتلقیھ علىاألمرعلیھا مسبقا بین مصدر 

بالتعذیب صریحا أي األمروقد یكون منھ بتعذیب المتھم لحملھ على االعتراف،
الجاني قد أمر بتعذیب إن یكون صادرا بطریقة تدل داللة قاطعة ومباشرة على

ھذا " عذب"عتراف كأن یقول ضابط ألحد أمناء الشرطة المتھم لحملھ على اال
)liii(.الخبیرأو ھذا الشاھدأو المتھم

أو إن بالتعذیب صادرا في مواجھة متلقیھ مباشرةاألمریكون إن ویستوي
رسول وال یشترط بواسطة أو الالسلكيأو ه عن طریق التلیفونالى  یكون صادراً 

كیفیة أو مدتھأو صورتھأو لمطلوبیكون محددا لنوع التعذیب ااألمر إن 
من یلي مصدره مباشرة في السلم إلىیكون صادرا إن ممارستھ، كما یستوي

بالتعذیب قد بادر األمریكون إن من ھو أدني من ذلك، كما یستويأو إلىالوظیفي
.)liv(أنھ قد أصدره بناء على طلب أحد مرؤوسیھاألمر أو من تلقاء نفسھ بإصدار 



الجریمة إن اعتراف المتھم لیس شرطاً الكتمال الجریمة، بلإن مع مراعاة
معنویاً بصرف النظر أو مادیاً إیذاءبھ سواء كان اإلیذاء أو األمرتقوم بمجرد تحقق 

یكون إن بالتعذیب من المتصوراألمرعدم تحققھ، ومن ثم فأو عن تحقق االعتراف
) lv(.وسلبیاً إیجابیاً 

 

 


نمیز في ھذا المجال بین شكلین لألمر بالتعذیب وھي كاالتيإن یمكن

:اإلیجابي بالتعذیب األمر/ الً او

یأمر الرئیس مرؤوسیھ بتعذیب المتھم للحصول منھ على االعتراف، إن ھو
ال صیغة ثابتة لھ، فھو یقوم بأي صیغة وبأیة لغة سواء أكانت الصیغة األمرو

عذبوه للحصول منھ أو ي ألفاظھا، كأن یقول الرئیس للمرؤوس اضربوهصریحة ف
إن ومن الممكن. أخضعوه ألى نوع من الضغط حتى یعترفأو على االعتراف،

وتكون ھذه ) قوموا بالالزم(تكون الصیغة ضمنیة كأن یقول الرئیس لمرؤوسیھ 
ة من أشارورة في صاألمریكون إن العبارة متعارفاً علیھا بینھم، ومن الممكن

قرع المنضدة مثالً مادامت ھذه أو ھز الرأسأو الرئیس للمرؤوس كاإلیماءة
)lvi(.بالتعذیب یصلح تصریحاً وتلمیحاً األمرة متعارف علیھا بینھم، فشاراأل

یكون في صورة مكتوبة، حیث إنھ إن اإلیجابي بالتعذیباألمروال یتصور 
أمر كتابي لمرؤوسیھ بتعذیب المتھم، ألن یقوم الرئیس بإصدار إن من غیر المعقول

بالتعذیب، كما أنھ من األمرالكتابة تلك ستكون دلیالً مادیاً ملموساً تقوم بھ جریمة 
ُیقدم أي رئیس على خرق إن غیر المتصور في ظل تجریم التعذیب دولیاً وإقلیمیاً 

فردیاً شفویاً یكون أمراً إن بالتعذیباألمرالشرعیة بمثل ھذه الصورة، فالغالب في 
)lvii(.األمریصدر للمرؤوسین للتصرف في ضوء ھذا 

بالتعذیب یوجد االذن بالتعذیب األمرجانب إلىونجد في بعض الحاالت 
طلب االذن من الرئیس بان یعذب إلىوالموافقة الالحقة لھ فقد یبادر المرؤوس 

یس على فعلھ انھ في حالة اخرى یمارس فعل التعذیب ومن ثم یطلع الرئأو المتھم



واالذن ینحصر األمرالفارق بین إن نستطیع القولوھنا. فیحصل على موافقتھ 
یكون زمام المبادرة من الرئیس، فھو األمرفیمن یبدأ بالمبادرة بقرار التعذیب، ففي 

الذى یبادر باإلفصاح عن إرادتھ لمرؤوسیھ بتعذیب المتھم للحصول منھ على 
لصادر عن الرئیس، الذى یبدأ بالمبادرة ھو المرؤوس ، االعتراف، بینما في اإلذن ا

اذ یطلب من الرئیس اإلذن لھ بتعذیب المتھم فیجد ھذا الطلب قبوالً واستحساناً لدى 
الرئیس فیأذن لھ، ولیس من ثمة فارق بینھما في النتیجة المترتبة، فكل منھما تقوم بھ 

انھما یختلفان عن إلىلبعض الجریمة وكالً منھما نتیجة إلرادة الرئیس، ویذھب ا
فالفرض في األخیرة. الموافقة الالحقة من الرئیس للمرؤوس وذلك بعد تمام التعذیب

یقوم المرؤوس بتعذیب المتھم ویحصل منھ على االعتراف المطلوب، وبعد تمام إن 
على الرئیس الذى یقر ھذا العمل، ومن ثم فإقراره ھذا ھو األمرالتعذیب یعرض 

بالتعذیب ألنھا من قبیل الرضا األمرقة، فھذه الموافقة ال تقوم بھا جریمة موافقة الح
إذناً بالتعذیب حیث أنھا أو واالستحسان لما تم، ولكنھا ال تصلح ألن تكون أمراً 

)lviii(.الحقة لتمام وقوع الجریمة

اإلذن وال تتوقف على أو ذاتھاألمربتعذیب بمجرد األمروتقوم جریمة 
مجرم؛ ومن ثم فإذا صدر أمر من األمرل التعذیب ذاتھ، فمجرد ضرورة ممارسة فع

آلخر لم ُیقدم على تعذیب أو الرئیس للمرؤوس بتعذیب متھم لكن المرؤوس لسبب
المتمثل اإلجراميبالتعذیب قائمة، وذلك الكتمال نشاطھ األمرالمتھم تصبح جریمة 

. في اإلفصاح عن إرادتھ في التعذیب 

كافیاً لقیام الجریمة، فقد األمرالقضاء المشرع واعتبرت ولقد أیدت قرارات 
قضت محكمة النقض بإدانة متھم وھو ضابط بالقوات المسلحة ألنھ بصفتھ موظفاً 
عمومیاً أمر المتھمین الثاني والثالث وھم من صف الضباط والجنود بتعذیب متھم 

ور الدولة وشكل لة تغییر دستاووذلك بقصد حملھ على االعتراف بارتكاب جنایة مح
. )lix(الحكومة بالقوة

وفى حكم آخر لمحكمة النقض أدانت رئیس جھاز المخابرات العامة السابق 
إلىحیث طلب 1965لسنة 10بتعذیب المتھم فى الجنایة رقم األمروذلك لقیامھ ب

ه عن طریق كتابة إقرار یعترف فیھ بالتھمة الى  المتھم االعتراف بالتھم المسندة
ه وعند رفضھ ذلك سیأمر بتعذیبھ، ورفض المتھم وقام المرؤوسون الى  بةالمنسو

زنزانة بالدور األرضي بمبنى المخابرات العامة بداخلھا مقعد دائرى إلىباقتیاده 
وذلك مع ألفاظ التھدید والوعید، ثم جردوه من مالبسھ وسلطوا علیھ الكشافات 

لوا علیھ ضرباً باألیدي وركالً باألقدام المضیئة القویة التى كادت تعمى عینیھ ثم انھا



الرضوخ لمطلبھم لعدم تحملھ ما إلىالحائط من یدیھ وقدمیھ فاضطر إلىثم قیدوه 
.)lx(القاه من ألوان التعذیب

:السلبى بالتعذیب األمر/ ثانیا 

المكلف بخدمة عامة  بالتعذیب أثناء ممارستھ و عدم أو إن العلم الموظف
الجرائم وتقسم. التعذیب یعد جریمة أمر بالتعذیب فى صوره سلبیةالتدخل لمنع ھذا 

قسمین جرائم تتخذ صورة إیجابیة، إلىالعمدیة من حیث طبیعة السلوك اإلجرامى 
وجرائم تتخذ صوره سلبیة، ففي الجریمة اإلیجابیة ینتھك الفاعل حكم القاعدة 

بلوغ النتیجة،إلىیسعى بھا الجنائیة بأن یأتي الفعل المنھى عنھ بحركة مادیة إرادیة
الجریمة السلبیة فھى امتناع عن عمل یفرضھ القانون، وذلك باتخاذ موقف أما  
)lxi(.سلبى

السلبى بالتعذیب ھو جریمة سلبیة تندرج تحت جریمة االرتكاب األمرو
الموظف الرئیس یمتنع عن إصدار إن االمتناع؛ ألن الفرض ھناأو بطریق الترك

الرئیس رأى إن عن تعذیب المتھم، حیث یفترض فى ھذه الحالةامره بالكف او
المتھم وھو ُیعَذب فاستحسن ھذا اإلجراء ولم یأمر بوقف التعذیب، وتتحقق الجریمة 
أیضاً فى حالة عدم مشاھدة التعذیب وذلك بتوافر العلم لدى الرئیس بأن ھناك متھماً 

م بواسطة الرئیس نفسھ یعذب للحصول منھ على االعتراف سواء أكان ھذا العل
سماعھ ألصوات أو كسماعھ ألصوات االستغاثة الصادرة عن المتھم حال تعذیبھ

أو من وكیلھأو الصراخ الناتج عن التعذیب، أم علمھ عن طریق شكوى من المتھم
. )lxii(أھلھ

یتوافر فى إن بالترك یجبأو وحتى تتوافر جریمة االرتكاب باالمتناع
:)lxiii(سیان لقیام تلك الجریمةشخص الفاعل شرطان أسا

:وجود واجب قانونى بالقیام بعمل معین واالمتناع عن القیام بھذا الواجب/ الً او

بتعذیب المتھم، الواجب القانونى الملقى على عاتق األمروھنا فى جریمة 
الرئیس ھو واجب الحفاظ على المتھم وكرامتھ وسالمتھ واالمتناع عن المساس بھ 

ردتھ النصوص التشریعیة والدستوریة التى تقرر حق اونویاً طبقاً لما معأو مادیاً 
اإلیذاء أو المواطن الذى یقبض علیھ فى معاملتھ بما یحفظ علیھ كرامتھ وعدم 

.طبقاً للقانون وفى األماكن الخاضعة للقانونإال الحبس 



و وھذا الواجب القانونى الذى یفرضھ الدستور وتقرره االتفاقیات الدولیة، ھ
كل ذى سلطة یتعامل مع المتھم فى مراحل االتھام والمحاكمة إلىواجب ینصرف 

التنفیذ والتى أو المحاكمةأو التحقیقإجراءاتمادام أنھ منوط بھ تنفیذ إجراء من 
معنویة، ویمتنع المسئول المنوط أو یتعرض المتھم خاللھا لضغوط مادیةإن یتصور

اناً منھ لھا وموافقة منھ علیھا وكان ھذا بھ منع ھذه الضغوط عن منعھا استحس
.السلبى بالتعذیباألمراالمتناع بمنزلة 

:استطاعة القیام بھذا الواجب/ ثانیا

تتوافر عالقة إن وذلك بأن تتوافر للممتنع اإلرادة الالزمة لالمتناع، بمعنى
ذا االمتناع السببیة بین اإلرادة والمسلك السلبى الذى اتخذه الممتنع، وعندما یتجرد ھ

. )lxiv(عن الصفة اإلرادیة فال ینطبق علیھ وصف االمتناع

السلبى بالتعذیب تتحقق متى األمرجریمة إن ولكل ماتقدم یمكن القول
إرادة حرة تجعلھ یحجم عن حریة واختیار فى -فاعل الجریمة-ماتوافر  للرئیس 

لتوافق مایتم من منع ھذا التعذیب مع توافر االستطاعة على منعھ، ولكن یمتنع 
)lxv(.تعذیب مع إرادتھ فى ممارسة ھذا التعذیب للحصول على االعتراف

راي القضاء في مدى إمكانیة قیامھا بطریق إن وفي ھذا الخصوص نجد
إن الترك مختلف تماما عما سبق بیانھ ، ففي قضیة تتلخص واقعاتھا فىأو االمتناع

ض المتھمین لحملھم على االعتراف رجال أحد األعیان قد قاموا بضرب وتعذیب بع
بجریمة سرقة، وقد كان ذلك فى حضور مأمور القسم وقد قضت المحكمة ببراءة 

لتطبیق مادة (بتعذیب متھم لحملھ على االعتراف قائلة األمراألخیر من تھمة 
بالتعذیب أو األمریكون المعذبإن التعذیب توصالً للحصول على االعتراف یلزم

باشره بنفسھ وإن حصول أو أنھ أمر بالتعذیبأما  ة ویكونصاحب صفة رسمی
إنھ ینتج الرضا، وھذا إال بھ األمرالتعذیب بعلم الموظف وأثناء وجوده ال ینتج أنھ 

أو وال یجعلھ شریكا فى جریمة الضرباألمرالرضا ال یغیر من معنى لفظة 
.)lxvi()إحداث الجرح

بالتعذیب بطریق االمتناعاألمردوث وبالتالي فان ھذا القرار ینفى إمكانیة ح
إن الترك، وھناك من ال یشاطر القضاء ھذا الرأي ، ونحن معھم في ذلك اذ یرىأو 

یحدث بطریق االمتناع، فالرئیس علیھ واجب قانوني إن بالتعذیب من الممكناألمر
بالمحافظة على المتھم وحمایة حقوقھ الدستوریة والقانونیة ویمتلك من السلطة ما

)lxvii(.یمكنھ من وقف عملیة التعذیب التى یقوم بھا مرؤوسوه



فى ذلك ما یكفل منع التعذیب وال سیما إذا كان یجرى تحت سمع إن وال شك
بالكف األمربالتعذیب باالمتناع عن صدور األمراة اوفالقول بمس. وبصر الرؤساء

دون وقوع عن التعذیب من جانب الرئیس یحملھ على إحكام الرقابة والحیلولة 
.جریمة التعذیب

لى من اتفاقیة ووفضال عن ذلك فإن ھذا الرأي ینسجم مع نص المادة اال
أو الالإنسانیةأو العقوبة القاسیةأو مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة

ھذا الرأي یتفق مع موقف الرأي الغالب فى الفقھ بشأن إمكانیة إن كما. المھینة
، وحسما ألي خالف یمكن) lxviii(التركأو یجابیة بطریق االمتناعارتكاب الجرائم اإل

.ینص على ذلك صراحةإن یثار فى ھذا الشأن یتعین على المشرعإن 

املبحث الثالث
املستخدمة فى التعذيبواألساليبالوسائل

إن عذیب فانھ البدایا كانت الصورة التي یتخذھا الجاني الرتكاب جریمة الت
إن في سبیل تحقیق ذلك ، والیشترط في التعذیبسالیبیستعین ببعض الوسائل واأل

عدم جدوى إلىاستخدام وسیلة معینة وقد یذھب البعض أو یتم باتباع اسلوب معین
دراسة ھذا الموضوع ، فما ھي اھمیة معرفة وتبیان  نوع الوسیلة المتبعة في 

اننا إال ة في ھذه الجریمة ، اإلجرامیحدوث النتیجة إلىدت التعذیب ، طالما انھا ا
دراسة ھذا الموضوع  لھ من االھمیة ما تذكر وتجعلھ جدیرا بالبحث ، إن نرى

التي سالیبة تلك الوسائل واألاووتتجلى في تسلیط الضوء على مدى وحشیة وقس
عجز وتقصیر تتبع في التعذیب ، فھي مما یاباه الضمیر االنساني ، وبیان مدى 

الخلط بین صور التعذیب إلىالمشرع الجنائي عن مواجھتھا ، وقد یذھب البعض 
االول إلىفي مطلبین یخصصسالیبل ھذه األاوھ ولبیان ذلك سیتم تنأسالیبو

ھ الحدیثة ذلك الن الثورة العلمیة والتكنولوجیة قد سالیبھ التقلیدیة والثاني ألأسالیب
. ماقد یستخدم كاداة الرتكاب جریمة التعذیبانتجت من الوسائل الحدیثة

 



 

المعنویة التقلیدیة، التي اعتاد أو المادیةسالیبونقصد بھا الوسائل و األ
على حٍد -والدیمقراطیة ) البولیسیة(رجال السلطة اتباعھا في االنظمة الدكتاتوریة 

وال یعتمد القائم بھا . نفسي للخاضع لھاأو ایالم جسدي، والتي تنطوي على-سواء
وذلك الستحالة حصرھا من الناحیة العملیة ً، . وسیلة حدیثةأو على تقنیة متطورة

كما انھ وفقاً للقواعد . المشرع لم یحدد طرقاً معینة لقیام الجریمة دون سواھاإن كما
ریمة ما لم یرسم القانون طریقة العامة ال عبرة بالوسیلة المستخدمة في ارتكاب الج

.بعینھا لذلك

سالیبالیمكن في ھذا الصدد حصر جمیع الوسائل واألوبطبیعة الحال
التقلیدیة المستخدمة فى التعذیب ، فھي كثیرة ومتنوعة ومنھا ما ھو مادي ینصب 

. )lxix(إذالل النفسإلىعلى جسد المجني علیھ، ومنھا ما ھو معنوي أي یتجھ 
:سالیبا اھم ھذه الوسائل واألوسنستعرض ھن

التي تقع على جسم المجني علیھ و األفعالوھي كل : وسائل العنف / ال او
متھا ومنھااوالیستطیع مق

بھاأو الرفس،اوالصفعاوباللكم الجسد،أنحاءجمیععلىجمیع وسائل الضرب-أ
ھي الضرب ولقة الفأو الجلدیةواألحزمةواألقداماألیديقبضاتجمیًعا، باستخدام

)lxx(.على باطن القدمین

والظھر واألعضاءكالصدرالجسدأجزاءلحرقاستخدام بعض الوسائل-ب
منمختلفةأجزاءعلىبالبنزینمنقوعةالقطنمنقطعوضعأو والقدمینالتناسلیة

إطفاءاو.وإشعالھاالضحیةقدميعلىالبنزینوصبفیھا،النارالجسد وإشعال
ذلكفيبما،علیھاكھربائيتیارتسلیطأو .الجسممنحساسةأجزاءيفالسجائر

أو .والقدمینالتناسلیة،واألعضاءوالیدین،والعنق،واللسان،األذنین واألنف،
جروح الضحیةعلىوالقلویةالحمضیةالمحالیلیةاوالكوالمواداألمالحوضع

)lxxi(.وحروقھا 

باوبالتنالباردأو الحارالماءسكب:ا ووسائل اخرى للتعذیب منھأسالیب-ج
ویعتبر تعذیباً .ملقطأو بواسطة كماشةالشعرنتفأو بھرشھاأو الضحیةعلى



زنزانةفيالتامالعزلاو)lxxii(.وقلع االظافر) كسرھا(سحق اصابع المجني علیھ 
إشعالأو )lxxiii(.عدیدةإطالًقا ألیامآخركائنأيرؤیةدونمنصغیرةمظلمة

.أیاملعدةوربمانھاًراأو لیالمشتعلساطعنورإبقاءأو الضحیة،نومأثناءنورال
الموسیقى الصاخبةأصواتمثلالمرتفعالضجیجلبثالصوتمكبراتستخدامأو 
إعداملعملیاتالضحیةإخضاع.للتعذیب یتعرضونالذیناألشخاصصرخاتأو 

أقاربتعذیب.تقریًبااالختناقنقطةالماء حتىتحتالضحیةرأسیوضعصوریة
الطعام،أو النوم،منالضحیةحرمان.الضحیةبوجودعلیھماالعتداءأو الضحیة

أو األقارب،زیارةمنأو المیاه،دورةإلىالذھاب أو الطلق،الھواءأو الماء،أو 
والالیطاق،بمذاقیكونبحیثوالشراببالطعامالتعذیبالطبي،العالجتلقي
.)lxxiv(شكالطعًما والساغیست

:االستجواب المطول/ ثانیا

إلىساعات طویلة بل إلىوسیلة االستجواب المطول إلىالمحققیلجأقد
، بقصد إضعاف معنویاتھ )lxxv(جسمانیاایام في بعض االحیان الرھاق المتھم

ل الخروج من ھذا اوبحیث یحاإلجابةأثناءانتباھھحدةمنویقللوتحطیم أعصابھ
دالءاإلعلىذلكفیحملھ،)lxxvi(المأزق بأي طریقة حتى لو دفع ثمنا لذلك حریتھ 

وصدرهعلىالجاثماألسئلةكابوسمنفي صالحھ تخلًصالیستبإفادات
ومن صوره اختیار. )lxxviii(أقر بھ ماحقیقةمدىعنالنظر، بصرف)lxxvii(ذھنھ
.إرھاقھبعدنومھقاتاواختیارأو .سبب بدونلالستجواباللیلمنمتأخروقت
االستجوابتكرارأو .المتھمعلىالواضحاإلرھاقرغماالستجوابإطالةتعمدأو 

أو الشدیدالحرمثلالمناسبةغیرقاتواالاختیارأو .مسوغ أيدونعدیدةمرات
. )lxxix(الشدیدالبرد

ھ ھنا انھ الیوجد معیار زمني لطول االستجواب وانما یالةشارومما تجدر األ
. )lxxx(ھ من تاثیر على قوى المتھم الذھنیة على اثر ارھاقھیالالعبرة ھي بما یؤدي

منبالرغماخر ، وإلىمسالة طول االستجواب امر نسبي یختلف من متھم إن ذلك
أمرفإن،تجواباالسلطولزمنًیامعیاًرالم تحدداإلجرائیةاغلب التشریعاتإن 
ھأقوالبأدلىقدبأنھالمتھمدفعماإذامحكمة الموضوعلتقدیریخضعاإلطالةھذه

وما ویعینھا ویسھل مھمتھا في تقدیر ذلك اشتراط التشریعات االجرائیة ،لھانتیجة
الساعةتحدیدیتمإن واالستجواب،فیھابماالتحقیقإجراءاتجمیعتدوینوجوب 

تلكإنھاءفیھتمالذيالوقتوكذلكجلساتھمنجلسةكلفیھاتفتتحلذياالتاریخو
طویالاستغرقتھ یعتبرالذيالوقتكانإذاماتقدیرمنالمحكمةیمكنمما،الجلسة



قدالتياألمورمنذلكغیروالصحيوضعھوالمتھمسنوجنسمعمقارنة
إلرھاقھنتیجةكانإقرارهإن منمتھمالبھدفعمابقبولقرارھاعلیھا المحكمةتبنى

.)lxxxi(عدمھمنباالستجواب

التعذیب التقلیدیة التي أسالیباطالة االستجواب تعد من إن ولذلك یمكن القول
الذي األمریفعلھ، اوتشكل اعتداءا على سالمة قوى المتھم الذھنیة وادراكھ لما یقولھ 

لة االستجواب وتنظیم النص صراحة على منع اطاإلىدفع بعض التشریعات 
.)lxxxii(فتراتھ

:البولیسیةالكالباستخدام/ ثالثا

مكانفيلھأثًرایتركإن البدالجریمة،ارتكابھأثناءاحتاطمھماان الجاني
مناالستفادةویمكنمكان الجریمة،فيشخصيمتعلقأيأو رائحتھیحملالحادث

المتھم، وبالتالي فان وضع)lxxxiii(صاحبھأثرالكلببان یقتفيالمتخلفاألثرھذا
الجانيعلىللتعرفالمدرب أمامھمالبولیسيالكلبومرورآخرینأشخاصبین

مماوالرعبجًوا ارھابیا مشحونا بالخوفیعتبرحولھم،ومساعدیھالمحققوالتفاف
التعذیب المعنویة إذا كان القصد أسالیب، فھو اسلوب من )lxxxiv(المتھماعترافیفسد

لمتھم وتھدیده من اجل حملھ على االعتراف ، وقد یعد اسلوبا مادیا إذا منھ ارھاب ا
.)lxxxv(بعضا من جسمھ أو قام الكلب باالعتداء على شخص المتھم ومزق مالبسھ

.)lxxxvi(وبالتالي فان االعتراف الصادر منھ ال یكون حراً وصادراً عن اختیار مطلق

اف على المتھمین یعتبر استخدام الكالب البولیسیة لالستعرإن ومما تقدم نجد
التعذیب التي تمارس بحق المتھم سواء ھجم الكلب علیھ وأحدث أسالیباسلوب من 

لذلك یجب اإلقالل من االستعانة بالكالب البولیسیة . لم یھجم علیھ إطالقاً أو إصابات
البحث العلمي الحدیثة للكشف عن الجرائم ومرتكبیھا، حمایة لحقوق أسالیبوإتباع 
ویمكن ألجھزة البحث الجنائي االستعانة بالكالب البولیسیة في القیام اإلنسان

بعملیات تتبع األثر لتحدید مكان الجناة الھاربین، والمكان الذي تخفى بھ المسروقات 
والمواد المخدرة واألدوات واآلالت المستخدمة في ارتكاب الجریمة، كل ذلك دون 

إن ومن خالل الواقع العملي نجد)lxxxvii(المساس بنفسیة المتھمین وسالمة أجسامھم
ھذا االسلوب غیر مستعمل على نطاق واسع في التحقیقات الجنائیة في العراق، وان 

یكون إن استخدامھا لم یحقق نتائج ایجابیة وان استعراف الكالب البولیسیة ال یعدو
یؤخذإن ھا في تعزیز االدلة القائمة في الدعوى دونالى  قرینة یصح االستناد



تبنى إن كدلیل أساسي على ثبوت التھمة على المتھم، الن األحكام الجنائیة یجب
.)lxxxviii(على الجزم والیقین ال على الظن واالحتمال

التعذیب المادیة في التحقیق أصبح ال أسالیبإلىاللجوء إن مما تقدم نرى
ه على أنھ الى  یتماشى مع تطور المجتمع والتشریعات الحدیثة وأصبح ینظر

تعارض مع كرامة اإلنسان ویحط منھا ولھذا صرحت التشریعات الجزائیة على ی
.إیجاد نصوص عقابیة لمعاقبة من یمارس التعذیب بحق المتھمین 

:التھدیدأسالیب/ رابعا

التھدید بوصفھا من صور التعذیب النفسي أشكالإلىلقد سبق وان تطرقنا 
التعذیب المعنوي فقد یمارس ضد الیبأسالتھدید بوصفھ من إلىوھنا سیتم التطرق 
فعالً على نحو یؤثر في حریة الشخص ویجعلھ تحت وطأة أو المتھم  التھدید قوالً 

وضعھ أو الخوف من أمر معین فینصرف على غیر رغبتھ كإنذار بالقبض علیھ
تتوافر عالقة السببیة بین التھدید واعترافات إن بالحبس إذا لم یتكلم بالصدق بشرط

فأن تقدیم : (ھم، وتطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز الموقرة في احد قراراتھاالمت
اعترافات الحقة تخالف الحقائق التي وقعت علیھا محكمة الجنایات وإنكار المتھمین 

والتھدید ویكون القرار األكراه  لھذه اإلفادات على أساس أنھا مأخوذة عن طریق
ومن . )lxxxix()غاء التھمة واإلفراج صحیحاً التمیزي والمصدق لقرار المحكمة بإل

خالل االطالع على ھذا القرار وامعان النظر فیھ نجد انھ اعتبر التھدید سلوب من 
بطالن االعترافات إلىالمعنوي والذي یؤدي أو األكراه  التعذیبأسالیب

. المتحصلة عن طریقھ

: مین الى  تحلیف المتھم/ خامسا

التعذیب المعنوي فھو اجراء یھدف منھ حمل المتھم یبأسالویعد ھذا االسلوب من 
إلىھ والشك في انھ یضع المتھم في مركز حرج یصل أقوالعلى التزام الصدق في 

حد االرھاق النفسي النھ سیحدث تعارضا بین مصلحتھ في حلف یمین كاذبة فیخالف 
ب على ذلك من یقر بالحقیقة وما یترتإن بذلك معتقداتھ الدینیة واالخالقیة ، وبین

المعنوي على ذكر األكراه  ، وبالتالي فھو یعد من قبیل)xc(ادانتھ وتعریضھ للعقاب 
مین اثناء استجوابھ كان االستجواب باطال الى  الحقیقة ، ومتى ماحلف المتھم



وجمیع االدلة المستمدة منھ ومن بینھا االعتراف وھذا البطالن متعلق بالنظام العام 
.یتنازل عنھ إن جوز للمتھمومن ثم فانھ الی

یمنع تحلیف )xci(ورغم انھ الیوجد نص صریح في معظم تشریعات الدول 
انھ من الواضح مخالفتھ للمبادىءالدستوریة ووثیقة اعالن حقوق إال مین الى  المتھم

ھ وعلیھ أقوالألن ذلك فیھ اعتداء على حریة المتھم في الدفاع وإبداء )xcii(االنسان
مین بقول الحق، وقد قطع الى  یحلفھإن قق عند استجواب المتھمفال یجوز للمح

من قانون ) 126(المشرع العراقي كل التباس بھذا الموضوع فنص في المادة 
إذا كان في مقام إال مین الى  ال یحلف المتھم(( أصول المحاكمات الجزائیة بأنھ 

الى  یكون الزامھ بحلفوالسبب في ذلك حتى ال . )) الشھادة على غیره من المتھمین
یكون سبباً لكذبھ بالیمین أو مین أكراھاً لھ على االعتراف وھو أمر ال یقره القانون،

.)xciii(.وھي جریمة یعاقب علیھا القانون

 

 

 

لم یتوقف التفكیر العلمي خالل العقود األخیرة من ھذا الزمان عن تطویر 
ھا في اإلثبات الجنائي ، وقد الى  لبحث عن األدلة التي یمكن اإلستنادوسائل ا

اإلستفادة من التحلیل النفسي ومن إنفعاالت إلىإتجھت أبحاث علم النفس الجنائي 
رف على الحقیقة عن طریق إخضاع المتھمین والشھود  إلىالنفس الالشعوریة للتعَّ

إكتشاف الجرائم ومعرفة إلىل سلسلة مـن التجارب واإلختبارات بقصـد الوصو
. )xciv(أسبابھا ودوافعھـا ووقائعھـا وفاعلیـھا عن طریق اإلستجواب الالشعوري

.وفیما یاتي بیان الھم الوسائل الحدیثة المستخدمة في ھذا المجال 

:جھاز كشف الكذب / الاو

یعد جھاز كشف الكذب من االجھزة العلمیة الحدیثة التي یستعان بھا في 
ھذا الجھاز یعمل على اكتشاف الحاالت التي یكذب إن یق والبحث الجنائي ، اذالتحق

، فھو احدى نتائج التقدم الكبیر الذي تحقق في علم وظائف )xcv(فیھاالشخص 
االنفعاالت الداخلیة تنعكس على ھذه الوظائف إن اعضاء الجسم فقد اثبت ھذا العلم



في معدل ضغط أو ربات القلبفي صورة تغیرات في نمط ادائھا كالتغیر في ض
وفي سبیل استخدام ھذا الجھاز . في سرعة التنفس أو في افرازات اللعابأو الدم

في مجال التحقیق تقاس معدالت اداء اجھزة الجسم لوظائفھا في الظروف االعتیادیة 
إن للشخص ثم تقاس عند استجوابھ فوجود اختالف بین الحالتین یعطي داللة على

تغییر إلىالشخص في جنوحھ إن الیقول الحقیقة ، اذ ثبت علمیاھذا الشخص 
الحقیقة یبذل جھدا غیر عادي ینتج عنھ تغییر في معدالت االداء العادیة الجھزة 

وعلیھ فان ھذا الجھاز  یقوم برصد االنفعاالت النفسیة واالضطرابات )xcvi(الجسم
.ة التي تصیب االنسان الخاضع لھ وناتجة عن عدم قول الحقیق

وقد انقسم الفقھاء بین مؤید ومعارض ، فالبعض یرى انھ الیحمل مساسا بالسالمة 
الجسدیة للشخص محل التجربة اذ یقتصر عملھ على ربط اجزاء من الجسم على 
الجھاز كالمعصم واسفل الساق والجزء االعلى من الظھر وذلك عن طریق اسالك 

طرا على الجسم من نبض وضغط متصلة باجھزة لقیاس التغیرات المختلفة التي ت
االتجاه السائد ھو عدم جواز استخدام مثل ھذه االجھزة لما إال إن . )xcvii(وتنفس

، كما ) xcviii(ینطوي علیھ استخدامھا من اعتداء واھانة ومساس بكرامة الخاضع لھا
رفض البعض استخدام ھذه الوسیلة على اساس ماثبت علمیا من انھا تحتمل نسبة 

إلىاسباب االنفعاالت التي یقیسھا الجھاز قد ترجع إن اكم% 25خطأ تقارب 
وعلیھ فإن استخدام . )xcix(امراض عضویة للمتھم نتیجة االستجواب في مصداقیتھا

حد القول بوجوب اعتبار النتائج التي یحصل إلىھذه الوسیلة ال تخلوا من معارضة 
ھا الى  تؤدياة مع تلك التي اوعلیھا بواسطة جھاز كشف الكذب على قدم المس

.)c(وسائل التعذیب

أو ھذا الجھاز یمثل اعتداءا مادیا على حق المتھم في الصمتإن وخالصة القول
في الكذب كوسیلة للدفاع ، فالقضاء یسمح للمتھم بالكذب بحریة دفاعا عن نفسھ 

مین وبالتالي الیجوز سلب ھذه الحریة منھ باخضاعھ لجھاز الى  ولذلك فھو الیحلفھ
استخدامھ إن علما. )ci(ز جسمھ المادي لیفتش في انفعاالتھ اولكذب الذي یتجكشف ا

بدني ونفسي لھ لحملھ على إیذاءفي حد ذاتھ یعد اكراه للمتھم ینطوي على 
.)cii(االعتراف وذلك ھو جوھر التعذیب

: التعذیب بالعقاقیر باستخدام علوم الصیدلة والحقن/ ثانیا

اعطائھ حقن غیر أو تالع اقراص من دواء معینوذلك باجبار المتھم على اب
اضطرابات في النظام إلىمعروفة وتحدث لدیھ االما جسمانیة فادحة وكذلك تؤدي 



وال تثیر ھذه الوسیلة صعوبة في الحكم بعدم . )ciii(االدراكيأو الحسي التصوري
مشروعیتھا بل وفي ادراجھا تحت مایوصف بوسائل التعذیب المادي فضال عما 

وي علیھ من قھر لالرادة لحمل المتھم على االعتراف ومن ثم فان استخدام ھذه تنط
یكفي لقیام الفعل المادي المكون لجریمة التعذیب األكراه  الوسیلة من وسائل

.)civ(المنصوص علیھا ضمن المواثیق الدولیة والتشریعات الجنائیة

:عقار الحقیقة /ثالثا

عرف بمخدرات الحقیقة وھي تستخدم في تم في السنوات االخیرة تصنیع مای
بوسیلة اخرى ، ویراد بھا مواد ُتعطى للمتھم فیفقد أو تخدیر المتھم سواء بالحقن

القدرة على اإلختیار والتحكم األرادي ممایجعلھ أكثر قابلیة لإلیحاء سواء كان 
ستخدم في ه ، ومن ھذه العقاقیر التي تُ الى  رداً على أسئلة موجھةأو یتحدث تلقائیاً 

، وتؤثر ھذه )cv()بنتوثال الصودیوم ( وعقار) الناركوفین(ھذا المجال ، عقار  
المواد في مراكز معینة في المخ دون غیرھا بحیث تبقي قدرتھ على التذكر والسمع 

ه ورده علیھا بصورة غیر ارادیة الى  والنطق مما یتیح استجوابھ بتوجیھ االسئلة
یخفیھ المتھم لو إن ھ وبذلك یمكن معرفة كل مایمكندونما اي سیطرة على اجابات

. )cvi(كان في حالتھ  الطبیعیة 

وقد اثار موضوع استخدام ھذه العقاقیر الكثیر من الجدل وانقسم فقھاء القانون 
الجنائي بین مؤید ومعارض فقد اباح البعض استعمالھا في بعض الجرائم الخطیرة 

التھمة قویة أو یكون المتھم معلوماإن قة شرطالتي تثیر قلق المجتمع كالقتل والسر
، )cvii(مع ضرورة ابقاء ھذا االجراء كاستثناء واستعمالھ في حالة الضرورة فقط 

في حین اجاز البعض االخر استخدام ھذه الوسیلة في حاالت الخبرة الشرعیة 
بینما اشترط اخرون الستخدامھا موافقة . بواسطة الخبیرفقط ، وبقصد التشخیص 

.)cviii(لشخص بمحض ارادتھ على تعاطي ھذا العقار مع علمھ باثرها

اما االتجاه الرافض الستخدام ھذه الوسیلة فقد اعتبر انھ یمثل اكراھا للمتھم ذلك الن 
مة الجسدیة والنفسیة ، اوالھدف من وراء استعمال ھذه الوسیلة ھو التغلب على المق

كل مساسا بكرامة االنسان الذي یحط من شخصیتھ االنسانیة ، وھي تشاألمر
وقد حرمت بعض التشریعات االجرائیة استعمال المخدر . )cix(وحقوقھ االساسیة

منھ  ، 141الجنائیة االكوادوري في المادة اإلجراءاتعند االستجواب منھا قانون 
.)cx(انياأللمالجنائیة اإلجراءاتوقانون 



لمسالة فقد اكد المؤتمر الدولي بالنسبة لموقف مواثیق حقوق االنسان من ھذه اأما  
على حق لمتھم في 1979لقانون العقوبات الثاني عشر المنعقد في ھامبورغ سنة 

استقر علیھ الراي في الحلقة الدراسیة التي نظمتھا االمم إن الصمت ، وھذا ما سبق
الجنائیة المنعقدة في افینا سنة اإلجراءاتالمتحدة لدراسة حمایة حقوق االنسان في 

فقد 1953المؤتمر السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة أما  ،1960
یؤثر على أو اقر حق المتھم في الصمت وان رفض االجابة الیعتبر قرینة ضده

قد اقر حضر 1950المؤتمر الذي عقد في تولوز سنة إن ، كما نجد)cxi(حكم االدانة
لھ اومتھم ، وذلك بناءا على ما تناستعمال عقار البنثونال للحصول على اعتراف ال

بخصوص مشكلة 1945المؤتمر الدولي للطب الشرعي المنعقد في لوزان سنة 
أما  العقاقیر المخدرة واقر تاثیرھا على حریة العقل الباطن وحذر من استعمالھا ،

الحلقة لحلقة الدراسیة التي نظمتھا االمم المتحدة لبحث حمایة حقوق االنسان اثناء 
فقد اكدت على ضرورة استبعاد استعمال 1960قیق والتي عقدت في فینا سنة التح

المخدر اثناء التحقیق للحصول على اعترافات المتھمین الن ذلك یعتبر انتھاكا 
)cxii(لحقوقھم

: التنویم المغناطیسي/ رابعا

ة ھو إحداث حالة من النوم األصطناعي لبعض َملََكات العقل عن طریق اإلیحاء بفكر
التنویم المغناطیسي أثناء إلىالنوم ، فیخضع المتھم لشخصیة المنّوم ، ویتم اللجوء 

في شخصیة المتھم ، إذ یمكن إستدعاء المعلومات إال اإلستجواب ألن لھ أثراً فعّ 
نة في عقل المتھم عن تفاصیل الجریمة والتي الیمكن الوصول ھا الى  المخزَّ

یم المغناطیسي فیھ اعتداء على الحریة النفسیة التنوإن ،)cxiii(العادیةسالیبباأل
والمساس بالسالمة الجسدیة للمتھم وعلى ذلك فان استخدامھ یجعل المتھم  غیر قادر 
على التحكم في ارادتھ لما یسببھ من اضعاف للحاجز القائم بینالعقل الواعي والعقل 

خالل مالحظة ،   ومن) cxiv(مایسببھ من اضرار بجسم المنومإلىالباطن باالضافة 
غالبیة الفقھ الَتقْر إستخدام ھذه الوسائل إن أراء الفقھاء في القانون الجنائي ، یالحظ

المادي التي ُتفسد األرادة ، األكراه  في اإلستجواب ، ألنھم یعتبرونھا من وسائل
وعلى ذلك فقد حرمت . )cxv(وتتعارض مع ماتستوجبھ حمایة الحریات الفردیة 

أعمالالجرائیة صراحة استخدام وسیلة التنویم المغناطیسي في بعض التشریعات ا
)cxvi()261/1(الجنائیة البرتغالي في المادة اإلجراءاتكقانون التحقیق الجنائي

في 1950اني لسنة األلمالجنائیة اإلجراءاتوكذلك قانون )cxvii()98/1(والمادة 
)cxviii()136/1(المادة 



 

 

 

اخلامتة
تھاكات حقوق االنسان في صور السلوك تم دراسة موضوع انإن بعد
لجریمة التعذیب ، نختم ھذا البحث بمجموعة من االستنتاجات اإلجرامي

.والمقترحات

االستنتاجات/ الاو

ممارسة التعذیب بوصفھا صورة من صور السلوك إلىلقد تطرقنا - 1
المشرع اشترط لتحقق ھذه إن لجریمة التعذیب والحظنااإلجرامي

أو المكلف بخدمة عامة بتعذیب متھم ،أو لموظف العامالصورة قیام ا
دالءلإلأو خبیر، لحملھ على االعتراف بارتكاب جریمة ،أو شاھد ،

عطاءإلأو ،األموركتمان امر من أو ،بشأنھا معلومات أو ،أقوالب
.بشأنھا راي معین 

المشرع العراقي لم یبین مدلول التعذیب في نصوصإن لقد الحظنا- 2
قانون العقوبات بل انھ اثر ترك مھمة تحدید ھذا المدلول للفقھ والقضاء 

.وتقدیر قاضي الموضوع
یتخذ التعذیب تبعا لما یتعرض لھ المجني علیھ إن لقد وجدنا انھ یمكن- 3

.تعذیب نفسي أو احد الشكلین فقد یكون تعذیب جسدي
ر من یصدإن المكون لجریمة التعذیب یجبإن األمرلقد استنتجنا- 4

.مكلف بخدمة عامة أو موظف
بناء على امر منھ أو ان التعذیب سواء مورس من قبل الموظف مباشرة- 5

منھا ماھو تقلیدي ومنھا أسالیبمن قبل شخص اخر فانھ یتم بوسائل و
.ماھو حدیث 

المقترحات/ثانیا



األمریترك إن یورد تعریفا محددا للتعذیب دونإن على المشرع- 1
.ھاء الجتھادات الفق

.ان یحدد صراحة الوسائل التي یمكن استخدامھا في التعذیب- 2
بالتعذیب بصورة األمران ینص صراحة على امكانیة تحقق جریمة - 3

.سلبیة
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