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 وسائل التشريع العادي -2
ً لمبدأ تدرج القواعد القانونية وتعد القواعد القانونية ذات  يأتي التشريع العادي بعد الدستور وفقا

وحرياتهم من الضمانات المهمة لتلك الحقوق حيث انها تستمد قوة االلزام العالقة بحقوق االفراد 

نات حقوق االنسان من قانون والمشروعية من النص الدستوري الذي تستند عليه وتختلف ضما

  آلخر، واهمها الضمانات الواردة في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية .

 قانون العقوبات -
نجد في قانون العقوبات مباديء قانونية تعد من اهم وسائل حماية حقوق االنسان وحرياتهم، 

 : ومن ضمن هذه المباديء 

يقصد به ان االصل في افعال االفراد االباحة بمعنى  : مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات - أ

او  جزاءً  االفعال والتصرفات ال تُعد جريمة إال إذا وجد نص في القانون يجرمها ويرتب
على هذا المبدأ في  1969( لسنة 111عقوبة لها . ونص قانون العقوبات العراقي رقم )

( حيث نصت على )ال عقاب على فعل او امتناع اال بناًء على قانون ينص على 1المادة )

تجريمه وقت اقترافه وال يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها 
 القانون( . 

يقصد بها ان ال يسأل عن الجريمة إال مرتكبها وال :  خصية المسؤولية الجنائيةمبدأ ش - ب

 تفرض العقوبة اال على شخص المتهم وال يمكن ان تصيب احداً من افراد اسرته . 
بمعنى ال يجوز تطبيق نصوص القانون الجنائي على :  مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي - ت

ريم افعال بقانون الحق وهو ضمانة اساسية وقائع سبقت تاريخ نفاذه يعني عدم تج
للحريات المدنية بحيث يضع الحدود بين المحظور من االفعال والمشروع منها مما يتيح 

للفرد معرفة حدود حريته في اي عمل او تصرف وهذا ما يوفر له الثقة واالطمئنان اذ 

 ان حقوقه وحريته في حماية القانون . 
حيث ان االصل في افعال االنسان وتصرفاته االباحة إال ان :  مبدأ أسباب االباحة - ث

المشرع قد يرى ان هناك افعاالً تتعارض مع الصالح العام مما يدفعه الى تجريمها ألنها 

تشكل اعتداء على مصالح اجتماعية جديرة بالحماية ولكن مع ذلك قد يباح الفعل في حال 
ً لقاعدة قانونية اذا ما وقع في ظروف ال يجوز معها اعمال نص ا لتجريم وذلك تطبيقا

تبيح ذلك، وقد نص قانون العقوبات العراقي على اسباب االباحة في الباب الثاني في 

 الفصل الرابع وهي : 
 ( .40 - 39أداء الواجب المواد ) .1

 ( . 41إستعمال الحق المادة ) .2



 ( .46 – 42حق الدفاع الشرعي المواد ) .3

  

 يةقانون أُصول المحاكمات الجزائ -
وهو من اهم المجاالت الحساسة لقضية الحقوق والحريات حيث ان المساس بتلك الحقوق  

والحريات من خالل التجريم والعقاب ال يظهر من الناحية الفعلية اال من خالل االجراءات 

الجنائية ألنها بطبيعتها قد تمس هذه الحقوق والحريات، ومن المعروف ان االجراءات 

 هي : لتين الجنائية تمر بمرح
 .تتخذ في مرحلة التحقيق وقبل االحالة الى المحكمة المختصة االولى  .1

 الثانية تجري اثناء المحاكمة . .2

وخالل هاتين المرحلتين تتعرض حرية المتهم لقيود عدة منها القبض والتفتيش واالستجواب  
والحبس االحتياطي وغيرها، من خالل ما تقدم يتضح ان قانون اصول المحاكمات الجزائية 

يؤدي دوره في حماية الحقوق والحريات من خالل الموازنة بين مصلحة الدولة ومصالح 

ساس الذي يسود التنظيم االجرائي في الوقت الحاضر هو مبدأ )المتهم بريء االفراد والمبدأ اال
 حتى تثبت ادانته( وهو من الحقوق االساسية التي تنص عليها الدساتير والمواثيق الدولية .   

يتعرض المتهم الى اجراءات متعددة قد يعرض حريته الى االساءة او الى  في مرحلة التحقيق
فلذلك يجب وضع القواعد القانونية التي توفر الضمانات حماية المتهم  اهدار كرامته كإنسان

ومن اهم هذه الضمانات عدم جواز القبض او توقيف اي شخص اال بموجب قرار قضائي 

 صادر من محكمة، كذلك ال يجوز تفتيش االشخاص او مساكنهم اال بموجب قرار قضائي . 
لة بعدة مباديء قانونية من حيطت هذه المرحفقد ا أما ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة

 :اهمها

 مبدأ عالنية جلسات المحاكمة . - أ
 منع تكبيل المتهم بقيود او اغالل .  - ب

 انتداب محاِم للدفاع عن المتهم .  - ت

 الفصل في الدعاوى خالل وقت معقول .  - ث
 تسبيب االحكام .  - ج
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