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 عيسى محمود عبيدد.
 كمية القانون والعموم السياسية  -جامعة االنبار  

dissa.mahmuodo@uoanbar.edu.iq 
 :الممخص

يوجد التزاـ في الدستور يحفظ الحريات والحقوؽ الخاصة في حياة اإلنساف، وذلؾ ألنيا قيمة             
اجتماعية رفيعة في حياة البشر، والفرد ىو محور الفمسفات واألدياف عمى األرض، وسوؼ نتناوؿ في 

ياؾ عمػى حرمة الحياة البحث جريمة االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة والتي تتمثؿ في مػاىية االنت
الخاصػػة وطبيعة الجرائـ ضد حرمة الحياة الخاصة، وسنتناوؿ أيضًا أركاف جريمة االعتداء عمى الحياة 
الخاصة تشتمؿ عمى الركف المعنوي في جرائـ العدواف عمى الحريات الفردية والركف المادي وعدـ 

 ي القانوف الدولي.مشروعية الفعؿ، وسنتناوؿ الحؽ في الحرية واألمف الشخصي ف
جريمة االعتداء عمى الحياة الخاصة، حرمة الحياة الخاصة، الحؽ في الحرية  الكممات االفتتاحية:        

 واألمف الشخصي في القانوف الدولي.
 الكممات المفتاحية: )الحماية القانونية، الحريات الفردية، الحياة الخاصة(.        

Legal protection of individual liberties and private life in domestic and 

international law 

Dr: Issa Mahmoud Obaid 

Anbar University - College of Law and Political Science 

     Abstract: 

       There is a commitment in the constitution that preserves freedoms and private 

rights in human life, because it is a high social value in human life, and the 

individual is the focus of philosophies and religions on earth. Against the 

sanctity of private life, and we will also deal with the elements of the crime of 

attacking private life, including the moral element in the crimes of aggression 

against individual freedoms and the material element and the illegality of the 
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act, and we will address the right to freedom and personal security in 

international law. 

        Key words: the crime of assaulting private life, the sanctity of private life, the 

right to liberty and security of the person in international law. 

         Keywords: (legal protection, individual freedoms, private life). 

 :مقدمة
الحؽ في الخصوصية ىو جزء مف الحياة الخاصة، ويشغؿ الفقياء في المجاؿ 
القانوني، ويحاوؿ ىؤالء الفقياء وضع حدود ألشياء داخؿ وخارج نطاؽ الخصوصية، 
وبالتالي يجدوف صعوبة بالغة؛ ألف مشكمة تعريؼ الخصوصية تبدو أنيا مشكمة بحثية 

 خبلؿ زوايا اجتماعية مختمفة سواء كانت فمسفية أو قانونية.يمكف حميا مف 
وبالمثؿ فإف الحؽ في الخصوصية يدفعنا إلى دراسة مدى جيود الشخص لحماية 
أسراره، وعمؽ أفكاره وسموكو دوف تطرؼ، والتخمص مف العزلة المطمقة، مما يدفعو إلى 

د نوعًا مف الوجود االنسحاب مف نفسو واالنخراط مع اآلخريف؛ ألف اإلنساف يول
ومع ذلؾ فإف ىذا ال يعني أف الشخص قد تخمى عف الحؽ في  االجتماعي،

الخصوصية، وىو ما يتفؽ مع الحالة العامة التي يجب أف يعيش فييا، فالحفاظ البلحؽ 
عمى كرامة اإلنساف واحتراـ الطبيعة البشرية ىو رغبة الشخص في العيش لنفسو 

ة المحيطة بالسرية والكتماف، ولعؿ أىـ أشكاؿ ىذا الحؽ والحقوؽ محفوظة مف قبؿ البيئ
ىو حرمة المنزؿ، وعدـ إفشاء األسرار وسرية االتصاالت، وحرمة المحادثات الخاصة 

 والحؽ في التصوير، والحؽ في سرية المعمومات. 
حيث تحتؿ الحريات والحقوؽ قيمة اجتماعية رفيعة في حياة اإلنساف، فيي ترتبط 

ًا وعدمًا، ومف أىـ ىذه الحقوؽ ىو الحؽ في الخصوصية؛ ألنو يعد أحد باإلنساف وجود
الحقوؽ المصيقة باإلنساف، وذلؾ ألف اإلنساف بحكـ الطبيعة لو أسراره، وصبلتو، 
وحياتو الخاصة وال يمكف أف يتمتع بيذه الخصائص إال إذا ترؾ وشأنو في إطار يحفظ 

وليذا ينبغي عمى الدستور باالعتراؼ  لو حقو في الحياة الخاصة بجوانبيا المختمفة،
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القانوني لو بتحقيؽ الضمانات البلزمة والحماية الكافية لتمكنو مف ممارسة حقوقو عمى 
صبلح الضرر  أتـ وجو وفي حالة االعتداء عمى ىذا الحؽ يمـز إيقاؼ ىذا االعتداء وا 

 الذي سببو.
 أهداف البحث: ❖

تظير عمى األرض، وىو ببل شؾ محور إف الفرد ىو محور األدياف والفمسفات التي  
القوانيف واألنظمة، لذلؾ فإف قضية الحرية المتعمقة باألفراد ىي في الفكر القانوني 
األنظمة السياسية المختمفة التي تتبنى نظريات وفمسفات مختمفة، والحرية الشخصية ىي 

يطمؽ أساس كؿ حرية في نطاؽ تمتع الفرد، ويحؽ لمفرد أف يدرؾ نفسو ورغباتو و 
 طاقتو.

 أهمية البحث: ❖
إف الحماية الجنائية لمحرية الشخصية ليذا الموضوع أىمية خاصة الرتباطو بأىـ  

األشياء في حياة الناس، ويتعمؽ ىذا بالحرية الشخصية لؤلفراد، بما في ذلؾ الحقوؽ 
التي ترتبط بو ارتباطًا وثيقًا بسبلمتو الشخصية وحريتو، حيث أف حريتو في التنقؿ 

ف جميع وحرية إقامتو وحرمة المنزؿ وح قو في األمف مصونة جسديًا وعقميًا وسريًا، وا 
الحقوؽ والحريات المتعمقة بالبشر باستثناء القيود التي نص عمييا الدستور والقوانيف ال 

 يجوز انتياكيا بأي شكؿ مف األشكاؿ.
 مشكمة البحث: ❖

تتمثؿ مشكمة البحث االساسية في القيود التي تفرضيا السمطة عمى الحريات الفردية 
حيث أنو في عممية تحقيؽ الحماية الجنائية لمحرية الفردية، ال يوجد حؽ في الكشؼ 
عنيا مف قبؿ السمطة التي يمثميا أعضائيا، وىذا يتطمب مف الدولة االمتثاؿ إلجراءات 
معينة مصممة لحماية الحرية الفردية في ممارسة وظائفيا، ومف ىنا تأتي مجموعة 

 التساؤالت التالية:
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 التعدي عمى الحرية الشخصية ىي جريمة ؟ وىؿ ىي متعمدة؟ىؿ جريمة  .1
ىؿ ىناؾ تعريؼ محدد لمحياة الخاصة وتحديد لخصائصيا بوضوح في  .2

 الدستور والقانوف الجنائي؟
دية مف التعدي في ىؿ ىناؾ قواعد أساسية كافية لضماف حماية الحرية الفر  .3

 ؟دوليالقانوف ال
 خطة البحث ❖
المبحث األول: الحماية القانونية لمحريات الفردية والحياة الخاصة في  ❖

 القانون الداخمي
 المطمب األول: ماهية جريمة االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة ❖
 جريمة االعتداء عمى الحياة الخاصةالمطمب الثاني: أركان  ❖
المبحث الثاني: الحماية القانونية لمحريات الفردية والحياة الخاصة في  ❖

 القانون الدولي
 المطمب األول: الحماية القانونية لمحريات الفردية في القانون الدولي ❖
 المطمب الثاني: الحماية القانونية لمحياة الخاصة في القانون الدولي ❖
 الخاتمة ❖

 
المبحث األول: الحماية القانونية لمحريات الفردية والحياة الخاصة في القانون 

 الداخمي
 جريمة االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصةماهية األول: المطمب 

عمى حرمة الحياة الخاصة وانتياكيا مف الخطورة التي ُتعطى لمحياة يعتبر التعدي 
الخاصة وحرمانيا مف الحماية الدستورية والقانونية، بحيث تكوف حرمة الحياة الخاصة 
قيدًا يحمي األفراد مف اعتداءات السمطة التي يمثميا أعضائيا، ويجب احتراـ 
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خبلؿ بوصفيا مف حؽ الفرد خصوصية األفراد مف خبلؿ عدـ الكشؼ عنيا ودوف اإل
أف يعيش بمفرده الحياة التي يريدىا لنفسو دوف تدخؿ مف أحد ، سواء أكاف فردًا أـ 
سمطة، دوف الخوض فييا أو المساس بيا؛ لذلؾ فإف االعتداء عمى حرمة الحياة 
الخاصة جريمة يعاقب عمييا حتى المجتمعات التي ال تقاس الحرية فييا عمى نطاؽ 

ف نطاؽ الحماية في المجتمعات واسع وضيؽ،  إال بمدى احتراميا لمحياة الخاصة، وا 
الديمقراطية واسع لمغاية بحيث يصعب وضع حدود واضحة ليا، حيث تتجاوز ىذه 
الحماية ما ىو منصوص عميو في القواعد الدستورية والقانونية، أما بالنسبة لؤلنظمة 

صة وقدسيتيا تضيؽ إلى درجة يصعب االجتماعية الديكتاتورية، فإف حماية الحياة الخا
فييا تخيؿ حد يمكف لسمطة الدولة أف تقؼ عنده دوف انتياكيا، لمظمـ واالستبداد ال 
حدود ليما، مما يجعؿ الحماية المنصوص عمييا في القواعد الدستورية والقانونية باطمة 

 وال قيمة ليا في مواجية ظمـ واستبداد النظاـ.
مى حرمة الحياة الخاصة، نوضح ما ىيتيا  حيث يتطمب ولتوضيح جريمة االعتداء ع

ىذا الموضوع بياناً بتعريؼ الحياة الخاصة ثـ بيانًا بطبيعة جريمة االنتياؾ عمييا، حيث 
 أنيا تعرؼ كما يمي:

مأخوذة مف الفعؿ )خصص( و )خًصة( في شيء )خصوصًا( و )خصوصية(  لغويًا:
صو( وىكذا خصيا وخصيا لو ، بضـ الخاء وفتحو وفتحيا بشكؿ أوضح. و )تخص

ويقاؿ إف فبلنًا كاف متخصصًا في األمر وكمؼ بو إذا ىو وحده و)خاص( ضد 
 الجميور. 
عمى الرغـ مف أف القانوف يحمي الحياة الخاصة لمفرد وينص عمى عقوبات  :اصطبلحاً 

النتياؾ حرماتيا، فإف المشرعيف العراقييف لـ يحددوا أو يقصدوا الحياة الخاصة في حياة 
اإلنساف، ىؿ ىي خاصة أـ عادية، ويتـ تقميص الحياة الخاصة لمفرد وتوسيعيا وفقًا 

ذا تـ االتفاؽ عمى حماية نطاؽ الحياة لمظروؼ واألحواؿ ومدى األشخاص واأل فراد، وا 
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الخاصة لمفرد بموجب القانوف ، فيجب عميو االبتعاد عف تدخؿ اآلخريف والجميور، 
ومع ذلؾ فإف تعريؼ الحياة الخاصة ال يزاؿ محؿ نقاش وخبلؼ في الدراسات 

 القانونية. 
ة ويتطور مع حيث أف مفيوـ الحياة الخاصة مفيوـ مرف يختمؼ عف نظرية النسبي

تطور المجتمع ويختمؼ حسب األخبلؽ السائدة في المجتمع وظروؼ كؿ فرد، وبناًء 
عمى ما إذا كانت شائعة أو مشيورة، فإف تصور كؿ مجتمع يضيؽ نطاؽ الحياة 
الخاصة ويوسعيا وفقًا لتصوره لدرجة الحرية التي يتمتع بيا األفراد في المجاؿ العاـ 

وليذا السبب فإف في مجمس أوروبا قررت لجنة الخبراء وفي مجاؿ الحياة الخاصة، 
المعنية بحقوؽ اإلنساف أنيا مستمدة مف األعماؿ المرجعية، وأظيرت الدراسات 
المختمفة حوؿ الحؽ في الخصوصية أنو ال يوجد تعريؼ عاـ مقبوؿ عالميًا ليذا الحؽ 

ؿ أو القانوني، سواء كاف عمى المستوى التشريعي أو عمى المستوى القضائي أو العم
 وكذلؾ في المجاالت الدولية أو المحمية. 

وعمى ذلؾ إذا لـ يتـ الوصوؿ إلى االعتراؼ بالتعريؼ العاـ والشامؿ لمحياة الخاصة 
عمى ىذا المستوى، فمف يمنع ذلؾ أحدًا مف التطرؽ إلى بعض المحاوالت الفقيية 

ليذه المحاوالت أف ترى تحديد حدودىا وتحديد نطاقيا، وتجاوزىا يمكف و لتعريفيا، 
ىناؾ ثبلثة اتجاىات في تعريؼ الحياة الخاصة، فمف سيوسع تعريفيا، ومف  بوضوح أف

سيضيؽ النطاؽ، ومف يعرفيا مف الجانب السمبي، ونحف نتفؽ مع ىذا التعريؼ الذي 
يتـ تعريفو عمى أف الحياة الخاصة ىي ) انفراد الشخص بمفرده لما يراه مف أسباب 

 اآلخريف، ما لـ يكف مسموحًا بو ومحدود في نطاؽ القانوف( . دوف تدخؿ مف
 الخاصة عمى الحياةالثاني: أركان جريمة االعتداء  المطمب

يتـ التمثيؿ بيذه األركاف بالركف المعنوي والركف المادي ووقوع االعتداء في غير 
 األحواؿ المصرح بيا قانونػًا.
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 اوال: الركن المادي
االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة ىو حماية حؽ كؿ شخص في السبب في تجريـ 

ضماف خصوصيتو لمحياة الخاصة وأف يكوف محاًطا بسياج مف السرية شخص دوف 
موافقة صاحب الشأف وأىـ جانبيف مف جوانب الحياة الخاصة التي يسعى إلييا المشرع 

لشخص اعتمادا عمى حمايتيا ىي: ما يجري في الحياة الخاصة لممحادثة، وما يتبناه ا
 .(767، ص2118) نجيب،  حقيقة أف ال أحد يراه

والتقػػػػدـ العممػػػػي الحػػػػديث ومػػػػا رافقػػػػو مػػػػف تعػػػػرض الحيػػػػاة الخاصػػػػة لؤلفػػػػراد لمخػػػػاطر لػػػػـ 
تكػػػػػػف موجػػػػػػودة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ ىػػػػػػو مػػػػػػا دفػػػػػػع المشػػػػػػرع الجنػػػػػػائي فػػػػػػي دوؿ مختمفػػػػػػة لمتػػػػػػدخؿ 

ا المشػػػػػرع لتجػػػػػريـ االعتػػػػػداء عمػػػػػى الحيػػػػػاة الخاصػػػػػة كالمشػػػػػرع الفرنسػػػػػي والمصػػػػػري، عػػػػػد
العراقػػػػي فػػػػػي مػػػػػادة واحػػػػػدة وىػػػػي أف األفعػػػػػاؿ التػػػػػي تعتبػػػػػر اعتػػػػداء عمػػػػػى حرمػػػػػة الحيػػػػػاة 
الخاصػػػػػػػػػة وال تحػػػػػػػػػيط بسػػػػػػػػػمات الحيػػػػػػػػػاة الخاصػػػػػػػػػة وال تتماشػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػع التقػػػػػػػػػدـ العممػػػػػػػػػي 

( 438نػػػػػص عمييػػػػػا فػػػػػي المػػػػػادة )) الحػػػػػديث حيػػػػػث تجرميػػػػػا األفعػػػػػاؿ فػػػػػي ىػػػػػذه المػػػػػادة
 .( مف قانوف العقوبات العراقي 328والمادة )
 عمى الحديث الخاص: القياـ بالحصوؿ .1

الحديث ىو صوت واضح سواء كاف لمجميور أو لمجموعة معينة مف الناس، فيو واسع 
النطاؽ وال يوجد مقرر في المغة المحكية، إذا تجاىمت وصؼ الكبلـ فمف توجد جريمة 

) نجيب،  مثؿ المحف الموسيقي أو الصراخ بدوف لحف التي ليس ليا داللة محددة
 .(771، ص 2119

ال يكفي أف يكوف لمحديث داللة مفيومة، بؿ أف يكوف حديثًا خاصًا، أي ليا خاصية 
خاصة، إذا تـ استبعاد ىذه السمة منو، إذا كانت المحادثة عمنية؛ فإف الحصوؿ عمى 

 خطاب عاـ ال يعتبر جريمة اعتداء عمى الحياة الخاصة.
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 :القياـ بالحصوؿ عمى الصورة الخاصة .2
اشترط المشرع العراقي حماية الحياة الخاصة مف العدواف الذي يمحؽ بيا سواء كاف 
عامبل أـ ال، ولكف نطاؽ الحماية لـ يكف التوسع الذي جاء في القانونيف المصري 
والفرنسي، حيث حصر المشرع العراقي الحماية لنشر األخبار أو الصور أو التعميقات 

أو العائمية لؤلفراد ولمف يطمع عمى رسالة أو برقية أو  المتعمقة بأسرار الحياة الخاصة
مكالمة ىاتفية ويفصح عنيا لآلخريف أو يفتح الرسالة أو يتمفيا أو يخفييا، وزيادة 

 العقوبة عمى الرسائؿ والبرقيات إذا ارتكب الفعؿ مف قبؿ موظؼ.
 / أ( العقوبات يتضح أف النشر عنصر ميـ في 438مف النص العراقي لممادة )

العنصر المادي، حيث أف النشاط اإلجرامي يتحدد بفعؿ النشر، لكف فعؿ النشر ليس 
عمبًل جنائيًا. ما لـ يكف ذلؾ بإحدى طرؽ الدعاية وطرؽ الدعاية التي حددىا قانوف 

  .(277، ص2119)الحديثي،   العقوبات
ولكف موضوع النشر بإحدى طرؽ الدعاية فيو يتمثؿ بأخبار أو صور أو تعميقات 
تتعمؽ بأسرار الحياة الخاصة أو األسرية لؤلفراد وال يشترط في ىذه األخبار أو 
التعميقات أف ال يصح أف الجريمة تتحقؽ ولو كانت صحيحة بشرط أف تكوف كذلؾ 

 .(277، ص2119) الحديثي،  نشرىـ سوؼ يسيء إلييـ
ؿ ( أف العنصر المادي ىو فعؿ عاـ، وىو يتمثؿ في فع2ويتضح مف نص الفقرة )

اإلفشاء أي أنو وسيمة لآلخريف لمتعرؼ عمى محتوى الرسالة أو البرقية أو الياتؼ بأي 
 .(411، ص 1975) محمود،  شكؿ مف األشكاؿ

 الركن المعنوي في جرائم العدوان عمى الحريات الفردية:ثانيا: 
ال يكفي لحدوث الجريمة أف يشرح خصائص الفعؿ الذي يشكميا، وبالتالي فإف العنصر 
المادي ىو فقط ثابت بداًل مف ذلؾ، ويجب أف يكوف العنصر األخبلقي موجودًا، 
فالتشريع الجنائي الحديث تخمى عف االتجاه السائد في التشريع القديـ الذي عاقب الفعؿ 
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وعواقبو الضارة، ويستمـز لتوافر أركاف الجريمة المادية إلثبات المسؤولية الجنائية 
أف اآلخر يجب الجمع بيف العناصر النفسية والمادية  وفرض العقوبة عمييا، ورأيت

 .(213، ص 1964) ثروت،  لتشكيؿ الجريمة
ولمعنصر المعنوي أىمية أساسية واضحة في اإلدانة الجنائية، فبدوف العنصر المعنوي 
ال توجد جريمة؛ ألف ىذه وسيمة يحدد بيا المشرع المسؤوؿ عف الجريمة، لذلؾ ما لـ 

ال لف نسأؿ أحدًا عف الجريمة، يكف ىناؾ عبلقة بي ف شخصيتو المادية وعمـ النفس، وا 
وىذا ال يعني أف المشرع ما لـ يكف صادرًا عف صاحب الطمب وتحمؿ العقوبة المقررة، 
ذا صدر مف شخص يشترط أف تكوف لو أصولو العقمية، لذلؾ فإف أحد متطمبات  وا 

ذا حكـ عمى غيره تحقيؽ العدالة ىو معاقبة مف ليـ صمة نفسية بالجريمة  فقط، وا 
) خميؿ،  بالعقوبة ال تحقؽ العدؿ، وال تحقؽ العدالة اليدؼ الذي ىو الردع واإلصبلح

 .(66، ص2112
ويكوف الحد الذي تسيطر فيو نفسية الشخص عمى الجريمة مف حيث تحديد صورة 

ىذا الركف المعنوي، فإذا كانت نفسية الشخص تنزع إلى ارتكاب خطأ بمعناه العاـ، فإف 
الخطأ ىو الركف األساسي الذي تقوـ عميو المسؤولية الجنائية، بحيث ال يمكف تحميؿ 
الشخص نتيجة الفعؿ المنسوب إليو إال إذا كاف ثبت ارتكابو لمخطأ، والخطأ عمى 

 عنصريف وىما: 
 خطأ عمدي ويمثمو القصد الجنائي وبو تكوف الجريمة عمدية. األوؿ:
 .(218،ص 1964)ثروت، ـو الجرائـ غير العمديةخطأ غير عمدي وبو تق الثاني:

وتعتبر الجريمة العمدية ىي األساس، ومنيا تتمحور ظاىرة اإلجراـ االجتماعية، وذلؾ  
 ألنيا تنطوي عمى معنى االعتداء أو العدواف عمى القيـ والحريات والحقوؽ.
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: ماهية النية اإلجرامية:  أوالا
يكوف لدى الجاني نية إيذاء، وذلؾ بحيث كاف ويقصد بيا تحقؽ النتيجة وشرطيا، وأف 

 اإليذاء الزمًا كما في حالة الضرب فميس ىناؾ حاجة لمبحث عف النية.
وفي الفقو العراقي قيؿ في تعريفيا بأنيا الحالة اإليجابية النفسية متجية إلى نتيجتو 

 .(188،ص 1971) الحسني،  المجرمة قانونًا ونحو الجرائـ
يعة النية اإلجرامية تتحدد بيف نظريتيف ىما نظرية اإلرادة ويتضح مف ىذا أف طب

 ونظرية العمـ، وسنناقش ىاتيف النظريتيف.
 نظرية اإلرادة:  ●

يعتقد مؤيدو ىذه النظرية أف مف أىـ سمات السموؾ البشري أنو موجو نحو ىدؼ محدد 
نتيجة يسعى إلى تحقيقو، وىذا اليدؼ حتى لو كاف خارج نطاؽ إرادة الجاني لكنو ىو 

لسموكو؛ لذلؾ ال يكفي أف نقوؿ إف الجاني مسؤوؿ عنيا بمجرد توقعيا، بؿ أف إرادتو 
) ثروت،  يجب أف تمجأ إلييا، فالنية موجودة عندما يريد الجاني الفعؿ ويريد النتيجة

 .(266، ص 1964
 ولقد قيؿ في نقد نظرية العمـ أنو ال ينبغي لممرء أف يتوقؼ عند نياية الفعؿ وحده، بؿ
يمـز أف نرى النتيجة التي نتجت عنو، وأف اإلرادة ليست حركة عضوية لؤللياؼ 
والعضبلت فقط بؿ جانب نفسي يتحدد بالدافع واليدؼ واالتجاه نحو ىدؼ معيف، وىذه 
المعرفة وحدىا ال تكفي لبناء النية ألنيا مجرد حالة ذىنية جامدة ليس ليا أي تأثير في 

حوبة بفعؿ إرادة يكشؼ عف وجود إرادة معينة بإتجياىا العالـ الخارجي ما لـ تكف مص
 .(53، ص2119) نجيب،  ومحتواىا

 حيث نرى أف القصد الجنائي يتحدد بصورتيف ىما:
 إتجاه ارادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة. -1
 .(276، ص2119) الحديثي،  العمـ بتوافر عناصر الجريمة وتصورىا -2
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 نظرية العمم: ●
بأف النية اإلجرامية تتمثؿ في المعرفة بالفعؿ والرغبة فييا، ثـ يرى مؤيدوف ىذا الرأي 

توقع النتيجة دوف إرادتيا، وبالتالي فإف النية مف النتيجة ليست ضرورية قانونًا وليست 
صحيحة منطقيًا، ويبرر مؤيدو ىذه النظرية عدـ الحاجة إلى إرادة النتيجة مف الناحية 

لغاء الم سؤولية المتعمدة لمفاعؿ عف نتائج عممو، حتى لو القانونية في ثبات الفقو وا 
رغب في ذلؾ، أما عف فشؿ إرادة النتيجة منطقًا؛ فذلؾ ألف النتيجة ىي أمر مستقبمي 
ال يمكف تكريس اإلرادة لو ألنيا غير موجودة فورًا ووجودىا محدد في المستقبؿ، بينما 

ركة العضوية التي تؤدي دور اإلرادة قائـ عند إثارة األعصاب أو العضبلت، لكف الح
إلييا تأتي دوف أف تدخؿ النتيجة إال في تصور الجاني وموقعيا في دائرة المعرفة 

 .(11، ص1981) ابراىيـ،  والتوقع فقط
 ثانياا: النية اإلجرامية في جرائم االعتداء عمى الحريات الفردية:

مقصودًا، أي أف في جرائـ االعتداء عمى الحريات الفردية، يجب أف يكوف الفعؿ 
عنصره المعنوي  يجب أف يتخذ شكؿ النية اإلجرامية، وال تنحرؼ الفردية عف ىذا 
المفيوـ، فيي أيضًا اتجاه إرادة الجاني الرتكاب الجريمة، مع العمـ بتوافر أركاف 
الجريمة ومفيوميا كما يقتضي القانوف حتى يكتسب الفعؿ طابعو اإلجرامي، وىذا ما 

مة، وسنناقش في قسميف مدى توفر النية العامة والنية الخاصة في يعرؼ بالنية العا
 جرائـ االعتداء عمى الحريات الفردية.

 النية الجنائية العامة:  ●
يقصد بالنية الجنائية العامة في جرائـ العدواف عمى الحريات الفردية بأنيا ىي معرفة 

فعؿ المكوف لمجريمة وىى توفر أركانيا كما يتطمب القانوف واتجاه اإلرادة الرتكاب ال
 كاآلتي:
 معرفة توافر أركاف الجريمة: .1
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توجيو اإلرادة الرتكاب الفعؿ اإلجرامي ال يكفي لتحقيؽ النية اإلجرامية، بؿ مف 
الضروري أف يكوف مرتكب الجريمة عمى عمـ بأركاف الجريمة، ولذلؾ فإف النية 

الفردية ال تستند إلى سمطة اإلجرامية التي تتضمف اعتداء ممثؿ السمطة عمى الحرية 
أي أنو عمى عمـ بالواقع مف  منصبو إال إذا كاف عمى عمـ بأركاف الجريمة التي يرتكبيا،

األركاف الواقعية والقانونية التي تشكؿ الفعؿ اإلجرامي، وبالتالي فإف جريمة االعتداء 
الجاني عمى عمى الحرية الفردية ال تقـو عمى غياب ركنيا المعنوي، كما يجب أف يكوف 

عمـ بأف فعمو يعد جريمة ضد الحرية الفردية في ظروؼ غير التي يسمح بيا القانوف 
وبدوف مراعاة اإلجراءات المعموؿ بيا مف الناحية القانونية، كاف عممو مخالفًا لمقانوف 

 .(123، ص2115) ابو عامر،ولـ يتوافؽ معو
ناؾ خطأ في الواقع أو في القانوف؛ وبالمثؿ يتـ إنكار النية اإلجرامية لمجاني إذا كاف ى

ألف جريمة االعتداء عمى الحرية الفردية ال تتحقؽ ألف النية اإلجرامية غائبة بسبب 
خطأ في الواقع يقع فيو الجاني عمى أنو ضابط شرطة يخطئ في الوقائع ويقبض عمى 
شخص أو يدخؿ منزؿ شخص أو يتعرض لحياتو الخاصة، وليس ىو الشخص 

مر القانوني الصادر إليو بسبب خطأ في االسـ، اشتباه في الشكؿ، أو المطموب في األ
خطأ في العنواف أو رقـ الياتؼ، أو الضابط الذي ينفذ أمًرا يتعرض فيو لمحرية الفردية 

 (.281، ص2119الحديثي،  ( رثـ تبيف الحًقا أف الشخصيات مزو ألي شخص مف 
موجبو الموظؼ أو ممثؿ الييئة أمرا وتنتفي النية اإلجرامية لخطأ في القانوف وقع ب

بالقبض عمى شخص أو بدخوؿ مسكنو لمتفتيش أو مراقبة محادثاتو الخاصة أو 
مكالماتو الياتفية معو، في ظروؼ غير تمؾ المصرح بيا قانوًنا أو بدونيا اتبع 
 اإلجراءات المقررة قانونا لجيمو بالقواعد القانونية المحددة مف لو الوالية القضائية في
مثؿ ىذه األحواؿ أو جاىؿ بشروط اتخاذىا والشروط التي ينص عمييا القانوف ألخذ 

 .(585، ص2119) نجيب،  مثؿ ىذا األمر
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ومع ذلؾ إذا كانت إدانة ممثؿ السمطات ناجمة عف خطأ في بند اإلدانة الجنائية، فمف 
بالقانوف وفيـ  تختفي النية الجنائية وستتحقؽ الجريمة، والمبدأ في ىذه الحالة ىو الجيؿ

النص األخطاء لف تمنع تحقيؽ القصد اإلجرامي؛ ألف فيـ القانوف الجنائي وفيمو 
الصحيح أمر يعتقده الجميع، وىو مبدأ معترؼ بو في التشريع الحديث، وىو في المادة 

( مف قانوف العقوبات العراقي، واألمر المذكور )ما لـ يكف ىناؾ اعتراض ال 37/1)
ثروت،  (ج بجيمو بيذا القانوف أو أي قانوف جنائي آخر(يمكف ألحد أف يحت

، والخبلصة فإف النية اإلجرامية تتحقؽ في جريمة التعدي عمى  (234،ص 1964
الحرية الفردية، وىي رغبة الجاني في ارتكاب الفعؿ طوعيًا والحصوؿ عمى النتيجة 

 ومعرفة توفر أركاف الجريمة.
 الجرمي:اتجاه اإلرادة الرتكاب الفعل  .2

بغض النظر عف الشكؿ فإف اإلرادة ىي شرط أساسي إلثبات المسؤولية الجنائية متعمد 
أو غير متعمد، لذلؾ لف تكوف ىناؾ مسؤولية دوف التزاـ، ولكف النية اإلجرامية تستند 
فقط إلى االستعداد الرتكاب عمؿ إجرامي لتحقيؽ نتائجو في جريمة االعتقاؿ غير 

ة الجاني إلى جريمة االعتقاؿ أو االحتجاز أو السجف في ظروؼ القانوني، وتيدؼ إراد
غير المسموح بيا بموجب القانوف، اعتمادًا عمى قدرتو كموظؼ واستخداـ سمطتو 

 .(332، 2119) الحديثي،  لتحقيؽ ىذا اليدؼ
وفي جريمة تحقيؽ القسوة فتتحقؽ النية اإلجرامية عندما يتـ توجيو إرادة الجاني الرتكاب 

ف أعماؿ القسوة، وكذلؾ في جريمة التعذيب، حيث يتـ توفير النية اإلجرامية عمؿ م
عندما يتـ تكريس إرادة الجاني فعؿ التعذيب الذي يمس الفرد في سبلمتو الجسدية 
والعقمية بغض النظر عف مدى ىذه اإلصابة سواء كانت خطيرة أو بسيطة، والرغبة في 

لضحية بأي إجراء سواء كاف األذى جسدي أو التصرؼ والنتيجة اإلجرامية وىي إيذاء ا
 معنوي.
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 النية الجنائية الخاصة:  ●
يتطمب ىذا بياف النية اإلجرامية المعينة ومف ثـ بياف الجرائـ التي تتطمب توافرىا النية 

و كتعريؼ لمنية الجنائية اإلجرامية الخاصة في االعتداء عمى الحريات الفردية، 
 الخاصة:

)  عف ىدؼ معيف أو النية لدفعيا إلى فعؿ ما دافع خاصىي النية التي تنحرؼ 
، وتظير أىمية النية الخاصة مف وجية النظر (618، ص2118نجيب، القسـ العاـ، 

القانونية في شيئيف أوليما: قد يكوف الزمًا إلثبات الجريمة ووجودىا، حتى تنتيي 
زوير أو السرقة ال بغيابيا؛ ألف الجريمة مستمرة معيا، وال شيء مثبل أف جريمة الت

يمكف أف تحدث بغير نية وكذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ جريمة األخبار الكاذبة وخيانة 
األمانة واالحتياؿ في جريمة التزوير، وأعرب المشرع عف نيتو استخداـ المستند المزور 
لما تـ تزويره بعبارة )تغيير يضر بالمصمحة العامة أو الشخص( في جريمة السرقة 

، ويجب أف ( مف قانوف العقوبات العرافي(465) المادة ) انة واالحتياؿوخيانة األم
تكوف ىناؾ نية المتبلؾ الممتمكات المنقولة لآلخريف في جريمة األخبار الكاذبة، ويجب 

قد يكوف لمنية الخاصة أثر  :أف يكوف ىناؾ نية خاصة نية إيذاء المبمغيف، وثانييما
ا ال تؤثر عمى وجود الجريمة أو عدـ عمى وجود الجريمة بوصؼ محدد، أي أني

وجودىا بسبب كفاية النية العامة لذلؾ، بؿ عمى توافرىا النية الخاصة يغير وصؼ 
الجريمة إلى شيء أكثر خطورة أو إلى ما ىو أخؼ، بمعنى أف النية الخاصة دورىا في 

التخفيؼ، ىذه الحالة ىو تحديد الوصؼ القانوني لمفعؿ والعقوبة المقررة لو التشديد أو 
عمى سبيؿ المثاؿ تشديد عقوبة القتؿ إذا ارتكب مقدمة الرتكاب جناية أو جنحة عقوبتيا 
مدة ال تقؿ عف سنة، أو لتسييؿ ارتكابيا أو تنفيذىا، أو لتمكيف ىروب الجاني أو 

 .(313، ص2119) الحديثي،  شريكو أو التخمص مف العقوبة
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 الحياة الخاصة:النية الخاصة في جريمة االعتداء عمى حرمة  ●
( مف قانوف العقوبات 328في التشريع العراقي الجريمة المنصوص عمييا في المادة )

تكفي لتحقيقيا أف تكوف ذات نية عامة دوف اعتبار ألي دافع أو ىدؼ، أي إنو يرتكب 
مف قبؿ الفرد ضد فرد آخر، ويتطمب نيتو الخاصة في النص صورىـ أو تعميقاتيـ 

تيـ الخاصة أو العائمية، ونبلحظ أنو في حالة انتياؾ سر الحياة المتعمقة بأسرار حيا
الخاصة، فيكفي إدراؾ النية العامة لمجريمة، أما النية الخاصة التي نص عمييا المشرع 
العراقي، فيذا أمر بالغ األىمية؛ ألف مف يعتدي عمى السر وحرمة الحياة الخاصة يجب 

ـ التحقؽ منيا، حتى يتمكف مف القوؿ بارتكاب أف ننتظر لنرى ما إذا كانت الجريمة قد ت
جريمة بحقو، واألفضؿ لممشرعيف العراقييف عدـ قصر النص عمى ىذه العبارة )إذا كاف 
نشر النص يسيء إلييـ(؛ ألنو بمجرد أف في ظؿ ىذه الظروؼ يتـ الحصوؿ عمى أي 

 سر مف أسرار الحياة الخاصة بغض النظر عف الجريمة.
 الفعل: : عدم مشروعيةثالثا

تتطمب جريمة التعدي عمى الحياة الخاصة أف يكوف السموؾ المكوف لمجريمة غير 
ذا حدث ىذا السموؾ في قضية يصرح بيا القانوف فإف الجريمة لف تحدث،  قانوني، وا 
ولكف إذا حدث االنتياؾ خارج النطاؽ الذي يسمح بو القانوف، فستحدث الجريمة طالما 

 جاني مسؤواًل عنيا.أف ىناؾ عناصر أخرى يكوف ال
وبالمثؿ إذا كاف الفعؿ غير قانوني ويشكؿ اعتداء عمى قدسية الحياة الخاصة، ولكف تـ 
بموافقة الشخص المعني أي صاحب المحادثة أو الصورة، والرسالة، والبرقية، المكالمة 

. عمى أف الفعؿ (278، ص 2119) الحديثي،  الياتفية؛ فإف الجريمة ال تحدث كذلؾ
وـ بو الموظؼ إذا كانت مشروعة وموقعة وفؽ إجراءات القانوف فبل يعتد الذي يق

 بموافقة صاحب الشأف والجريمة ال تحدث في ىذه الحالة.
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الحماية القانونية لمحريات الفردية والحياة الخاصة في القانون : نيالمبحث الثا
 الدولي 
 القانونية لمحريات الفردية في القانون الدولي  األول: الحمايةالمطمب 

يقع الحؽ في الحرية الشخصية واألمف والتحرر مف االعتقاؿ واالحتجاز التعسفييف 
ضمف اختصاص حقوؽ اإلنساف سواء كاف ذلؾ بموجب القانوف المحمي أو القانوف 
الدولي، ويتطمب الحؽ في الحرية الشخصية عدـ تعرض األشخاص لبلعتقاؿ 

حتجاز إال وفقًا لما ينص عميو القانوف، وبشرط أال يكوف التوقيؼ أو االحتجاز واال
تعسفييف، وينطبؽ ىذا الحؽ عمى جميع أشكاؿ االحتجاز حيث ُيسمب األشخاص مف 
حريتيـ، ويتطمب الحؽ في األمف مف الدولة توفير تدابير معقولة لحماية األمف الجسدي 

 ألي شخص.
المادة خصي وعدـ التعرض لبلحتجاز التعسفي وارد في حيث أف الحؽ في األمف الش

( عمى 9، كما تنص المادة )( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية9)
تنص عمى عدد مف الحقوؽ األخرى لؤلشخاص المقبوض عمييـ أو المحتجزيف، والتي 

 :(HRI/GEN/1/Rev الوثيقة) ما يمي

واألماف عمى شخصو، وال يجوز القبض عمى أي إنساف أو لكؿ فرد الحؽ في الحرية • 
حجزه تعسفًا، وال يجوز حرماف أي شخص مف حريتو إال ألسباب ينص عمييا القانوف 

 وطبًقا لئلجراء المحدد.

يجب إببلغ أي شخص ُيقبض عميو، وقت إلقاء القبض عميو بأسباب اعتقالو، ويجب • 
 إببلغو عمى الفور بأي تيـ موجية إليو.

أي شخص ُيقبض عميو أو ُيحتجز بتيمة جنائية يجب أف يمثؿ عمى وجو السرعة  •
أماـ قاض أو مسؤوؿ آخر مخوؿ بموجب القانوف لممارسة سمطة قضائية ويكوف مف 
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حقو المحاكمة في غضوف فترة زمنية معقولة أو اإلفراج عنو، وال يجوز أف تكوف 
محاكمة يجب أف يحتجزوا في القاعدة العامة ىي أف األشخاص الذيف ينتظروف ال

الحجز، ولكف اإلفراج عنيـ قد يخضع لضمانات لممثوؿ لممحاكمة، في أي مرحمة 
ذا دعت الحاجة إلى تنفيذ الحكـ.  أخرى مف اإلجراءات القضائية، وا 

يحؽ ألي شخص حـر مف حريتو بالتوقيؼ أو االعتقاؿ رفع دعوى أماـ محكمة لكي • 
ي قانونية اعتقالو وتأمر باإلفراج عنو إذا كاف تفصؿ ىذه المحكمة دوف إبطاء ف

 االعتقاؿ غير قانوني

 يحؽ ألي شخص كاف ضحية توقيؼ أو اعتقاؿ غير قانوني الحصوؿ عمى تعويض•  

الحؽ في األمف الشخصي وعدـ التعرض لبلعتقاؿ أو االحتجاز التعسفي يجب أف 
 يكوف فكر في سياسة أو برنامج أثناء العمؿ عمى التشريع:

عمى صبلحيات  وتنصيسمح لمسمطة العامة باحتجاز شخص عند الضرورة،   •
 خاصة لبلحتجاز ألغراض معينة، بما في ذلؾ األمف القومي.

يمنح سمطة القبض، ومنح الكفالة، ويسمح لسمطة عامة بتطويؽ منطقة والتحكـ في • 
مراض الحركة داخميا، ويصرح باحتجاز شخص ألسباب تتعمؽ بالصحة العقمية أو بأ

 معدية

 تقديـ المساعدة لدولة أجنبية لتعزيز قدراتيا في مجاؿ االحتجاز.•  

الحؽ في الحرية الشخصية يقتضي عدـ تعرض األشخاص لبلعتقاؿ واالحتجاز إال • 
بموجب أحكاـ القانوف ، وبشرط أال يكوف القانوف نفسو وطريقة تنفيذه تعسفيًا. أوضحت 

المتحدة أف االعتقاؿ أو االحتجاز قد يكوف مسموحًا  لجنة حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ
بو بموجب القانوف المحمي ، لكف مع ذلؾ قد يكوف تعسفيًا، وذكرت المجنة أف "التعسؼ" 
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ال يجب أف ُيعادؿ "ضد القانوف"، ولكف يجب تفسيره عمى نطاؽ أوسع ليشمؿ عناصر 
 عدـ المبلءمة والظمـ وعدـ القدرة عمى التنبؤ.

جراءات االعتقاؿ واالحتجاز، ومع ذلؾ قد •   يجب أف يحدد القانوف المحمي أسباب وا 
( 9يكوف التوقيؼ أو االحتجاز المنصوص عمييما في القانوف المحمي مخالفًا لممادة )

إذا كاف تعسفيًا، وقد يكوف االعتقاؿ أو االحتجاز تعسفيًا إذا لـ يكف معقواًل وضروريًا 
 في جميع الظروؼ.

حالة وجود مسألة تتعمؽ بالقانوف المحمي ، يجب أال تتجاوز التأخيرات بضعة  في• 
، فإف ذلؾ ( 9)أياـ، وسواء كانت فترة االحتجاز السابؽ لممحاكمة تتماشى مع المادة 

يتوقؼ عمى مجموعة مف العوامؿ، بما في ذلؾ خطورة التيمة وشدة العقوبات المحتممة. 
المحاكمة عمى القضايا الجنائية في غضوف فترة  عمى الحؽ في (9)كما تنص المادة 

معقولة. يجب أف يتناقض ىذا الحؽ مع الحؽ في المحاكمة دوف تأخير ال داعي لو ، 
والذي يتعمؽ بالفترة السابقة لمحاكمة الشخص ، سواء كاف الشخص قيد الحبس 

 االحتياطي أو تـ اإلفراج عنو بكفالة.
مف العيد الدولي  9نصوص عمييا في المادة يمكف لؤلطفاؿ التمتع بالحقوؽ الم• 

الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية مثؿ البالغيف، باإلضافة إلى ذلؾ وبموجب المادة 
( مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ الفقرة )ب(، فإف اعتقاؿ الطفؿ أو احتجازه أو سجنو 37)

 يجب أف يعامؿ كإجراء أخير وألقصر فترة زمنية.
عمى أنو يجوز  يد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية( مف الع4المادة )تنص 

لمبمداف اتخاذ تدابير ال تتقيد ببعض االلتزامات بموجب العيد، بما في ذلؾ الحؽ في 
األمف الشخصي وعدـ التعرض لبلحتجاز التعسفي إلى الحد الذي تقتضيو مقتضيات 

مات األخرى بموجب القانوف الوضع، وذلؾ شريطة أال تتعارض ىذه التدابير مع االلتزا
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الدولي وال تنطوي عمى تمييز عمى أساس العرؽ أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف 
 أو األصوؿ االجتماعية فقط.

عمى قيود عمى  ( مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية9المادة )تنص 
جراءات المنصوص عمييا في الحؽ في الحرية. ُيسمح بالحرماف ، ولكف فقط "وفقًا لئل
 القانوف"، بشرط أال يكوف القانوف نفسو وتطبيقو تعسفيًا.

الحؽ في األمف الشخصي وعدـ التعرض لبلحتجاز التعسفي وثيؽ الصمة بالعديد مف • 
القوانيف والسياسات، حيثما كاف ذلؾ مناسبا ، يجب أف تنص القوانيف عمى ضمانات 

فية، وقد تشمؿ الضمانات الحؽ في الطعف في لضماف عدـ ممارستيا بطريقة تعس
) مبادئ االحتجاز او  شرعية االحتجاز، واإلشراؼ مف قبؿ المسؤوليف القضائييف

 .السجف(
قد يكوف الحؽ في األماف عمى الشخص وفي عدـ التعرض لبلحتجاز التعسفي  ●

 وثيؽ الصمة أيضًا بما يمي:
( مف العيد الدولي 11بموجب المادة )الحؽ في المعاممة اإلنسانية أثناء االحتجاز • 

 الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية
( مف العيد الدولي 12الحؽ في حرية التنقؿ وحرية اختيار مكاف إقامتو في المادة )• 

 الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية
( 14الحؽ في محاكمة عادلة وحقوؽ معينة في اإلجراءات الجنائية بموجب المادة )• 

 عيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية.مف ال
 المطمب الثاني: الحماية القانونية لمحياة الخاصة في القانون الدولي

تعبر عف التزاـ الدوؿ  اإلنسافالدولية المتعمقة بحقوؽ  واالتفاقياتمجمؿ المواثيؽ 
، مف الجدير القوؿ إف بعض أحكاـ ىذه المواثيؽ األفرادباحتراميا لخصوصية 

قد ارتقت وأصبحت قواعد عرفية، ما يعني التزاـ الدوؿ بيا حتى ولو كانت  واالتفاقيات
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العالمي لحقوؽ  اإلعبلف، مف أبرز تمؾ المواثيؽ الدولية  سياسياغير موقعة عمييا، 
يعرض أحد لتدخؿ تعسفي  اللتنص عمى أف " اإلعبلفساف الثانية عشرة مف ىذا النا

مراسبلتو .....ولكؿ شخص الحؽ في حماية مسكنو أو  في حياتو الخاصة أو اسرتو أو
 .القانوف مف مثؿ ىذا التدخؿ "

فيما يتعمؽ بحماية  تعد األساسحيث أنيا   األىميةإف ىذه المادة بمكاف مف  
والمتمثمة في عدـ  لؤلفراد البلزمةالخصوصية، حيث إنيا مف جية وفرت الحماية 

( مف االعبلف العالمي لحقوؽ 12) المادة ) حدود ما يسمح بو القانوف في إالالتدخؿ 
 االنساف(.

حيث  (17) في المادةالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ السياسية والمدنية، ب ايضا جاءو 
يجوز تعريض أي شخص، عمى نحو تعسفي أو غير قانوني،  ال-1. " نصت عمى أنو

غير  بلتحمي أل، واؿ مراسبلتولتدخؿ في خصوصياتو أو شؤوف أسرتو أو بيتو أو 
مػػف حؽ كؿ شخص أف يحميو القانوف مف مثؿ ىذا  -2،قانونية تمس شرفو أو سمعتو

 .( 17 )العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، المادة المساس التدخؿ أو
 لبلنتقاصلمتقييد وعرضة  قابؿفي ىذه المادة ىي كوف الحؽ في الخصوصية  اإلضافة

في ىذا  األطراؼيجوز لمدوؿ  "العيد حيث نصت عمى أنو مف (4إلى) باالستنادمنو 
 بااللتزاماتالعيد أف تتخذ، في أضيؽ الحدود التي يتطمبيا الوضع، تدابير التقيد 

خرى لبللتزامات االالمترتبة عمييا بمقتضى ىذا العيد، شريطة عدـ منافاة ىذه التدابير 
ا عمى تمييز يكوف مبرره الوحيد المترتبة عمييا بمقتضى القانوف الدولي وعدـ انطوائي
سممودي،  ( االجتماعي األصؿىو العرؽ أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو 

 (11-9، ص 2117رباعية، الرزي، 
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 الخاتمة
 :النتائج 

تبيف مف خبلؿ البحث أف جريمة التعدي عمى الحرية الشخصية ىي جريمة   -1
متعمدة، وال يمكف تحقيؽ النية اإلجرامية إال عندما تتحقؽ النية اإلجرامية وتتحقؽ 

 إرادة الجاني وتحقؽ النتيجة ويتوفر إرادة العنصر اإلجرامي.
نقؿ، والحؽ في ُيعّرؼ إطار الحرية الشخصية بأنو )الحؽ في األماف وحرية الت -2

التمتع بالصحة الجسدية والعقمية، وحرية األسرة وحرمة األسرة، والحؽ في حماية 
الحياة الخاصة(، و أي عمؿ مف أعماؿ االعتداء عمى ىذه الحريات الشخصية 
)اعتقاؿ غير قانوني( والجرائـ والتعذيب الجنائي واستخداـ األفعاؿ القاسية والدخوؿ 

وجرائـ االعتداء عمى الحياة الخاصة( إال أف المشرع نص  غير المشروع إلى األسرة
عمى تجريـ العدواف )الموظفوف خارج نطاؽ عمميـ( وتحت العنواف الذي يستحقو، 
عنواف حماية حريتيـ الشخصية، وخاصة الحماية أصبحت الحرية الشخصية 

 والقرارات المتعمقة بالحرية أمرًا يفخر بو في التشريعات المعاصرة.
لصعوبة المصطمحات  جيدًا نظراً ضع المشرع تعريؼ لمحياة الخاصة، وعمؿ لـ ي  -3

ألف الفقياء اختمفوا اختبلفًا كبيرًا؛ ألف ىذا مفيوـ نسبي غير محدد لديؾ نص 
قانوني، وبما أف مفيوـ الحياة الخاصة نسبي، فإف تقييميا يختمؼ مف شخص 

خصائصيا بوضوح آلخر ومف قوة إلى أخرى، لذلؾ يجب عمى المشرعيف تحديد 
في الدستور والقانوف الجنائي مف أجؿ الحد مف سمطة الحفاظ عمى قدسية الحياة 
الخاصة ومنع جميع االنتياكات أو التعرض لمحياة الخاصة، ما لـ يحدد القانوف 

 أضيؽ الظروؼ.
اف موقؼ المشرع العراقي منتقد حيف ألـز تحقؽ النية الخاصة في جريمتي االعتداء  -4

 الخاصة. عمى الحياة
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بالرغـ مف المزايا العديدة لمقانوف الجنائي، فإف التخمي عف المشرع الجنائي دوف   -5
رقابة قانونية واضحة في الدستور سيؤدي إلى عيوب تيدد الحرية الشخصية؛ ألنو 
ال يكفي لتوفير الحماية لمحرية الشخصية بما في ذلؾ العبارات العامة أو 

ألساسية الكافية لضماف حماية الحرية الفردية الشعارات، ويجب تضميف القواعد ا
 مف التعدي.

 التوصيات: ❖
إنشاء باب بعنواف )غزو الحرية الشخصية( يشتمؿ عمى أحكاـ عامة  -1

بخصوص ىذا العدواف، وبحسب نطاؽ الحرية الفردية، موقعو في ىذا القسـ 
الكتاب السادس مف الكتاب الثاني مف قانوف العقوبات، ويمغي عنواف الجزء 

 الثاني الكتاب الثالث مف قانوف العقوبات.
يجب تحديد خصائص الحياة الخاصة في الدستور والقواعد القانونية بأف يربط  -2

الفرد بالسمطة، ويحافظ عمى حرمة الحياة الخاصة، ويحظر أي تعرض أو فيما 
عدا ظروؼ خاصة، يكوف القيد أو االنتياؾ، ولكف الشرط ىو أف ُيمنح حؽ 

فيو لمسمطة القضائية بناًء عمى أسباب قانونية وأوامر معقولة،  تقييده والتدخؿ
 والقضاء ىو الحارس الطبيعي لمحرية.

( مف قانوف العقوبات )إذا كاف نشر العبارة 438تحذؼ العبارة مف نص المادة ) -3
يسيء إلييا(، إلى أف تتحقؽ جريمة التعدي عمى الحياة الخاصة باستعماؿ 

 توجد أعمدة خاصة.العناصر العامة. فقط ال 
يجب أف يضع نص في الدستور عمى أف مف يتعدى عمى الحرية الشخصية  -4

 ويتحرر مف مخالفة القانوف لو الحؽ في المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.
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